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

  
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،ق عرارويدادهاي 
  

 نتيجه انتخابات عراق واگرايى يا همگرايى؟
 خبرنگار بى بى سى در عراق**جيم ميور
 شرق:هوشنگ جيرانى: ترجمه
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ن است آه انتخابات عراق گام ديگرى در طى آردن روند سياسى اين آشور پس از سقوط صدام حسي
اگرچه در ژانويه امسال انتخابات مجلس در عراق برگزار . صورت گرفت٢٠٠٣در نتيجه حمله آمريكا در بهار 

شد ولى آن انتخاباتى براى گذار پارلمانى به شمار مى رفت آه براساس آن مشخص شود چه آسى 
 ماه براى اولين بار و به انتخابات اين. وظيفه اصلى را براى تدوين قانون اساسى به عهده خواهد داشت

مدت چهار سال مجلسى پس از عصر بعثى ها را تشكيل خواهد داد آه به واسطه آن در نهايت دوره 
مجلس جديد يك برنامه آامل قانونگذارى رسمى براى تصويب خواهد . انتقالى واگذار و طى خواهد شد

دى آه به ويژه جناح هاى سنى داشت و همچنين اين اختيار را دارد آه قانون اساسى را در موار
 . خواهان تغيير آن هستند اصالح نمايد

 آمارهاى گوناگون• 
و تائيد ) با آراى دو سوم اعضا(در ابتدا اينكه چنين مجلسى اختيارات آليدى براى انتخاب رئيس جمهور 

درصد مردم  ۶٠آمارها، در آشورى آه . را داراست) با اآثريتى ساده(آابينه و برنامه هاى سياسى اش 
آه توسط جناح ) UIC(آن مسلمان شيعه هستند، اين نكته را يادآور مى شود آه ائتالف عراق متحد

هاى اصلى شيعه شكل گرفته است آرسى هاى بيشترى از ديگر ائتالف هاى بيست گانه حاضر در 
ين انتخابات  گروه سياسى ديگر از جمله احزاب واحد يا مستقل در ا٢٠٠بيش از . انتخابات خواهد برد

 ٢٧۵اما پيش بينى مى شود ائتالف عراق متحد آه در حال حاضر بيش از نيمى از . شرآت دارند
آرسى مجلس در حال گذار فعلى را در اختيار دارد آشكارا اآثريت خود را در مجلس آينده حفظ خواهد 

از لحاظ نظرى با . هستبنابراين نياز به همراهى حداقل يك ائتالف ديگر براى مصوبات پارلمانى . آرد
فرض اينكه ائتالف عراق متحد در به دست آوردن اآثريت آرسى ها توفيقى به دست نياورد، تقريبًا ديگر 

اما اين . جناح ها مى توانند با همكارى يكديگر حكومتى خارج از چارچوب ائتالف شيعه را تائيد آنند
الف هسته اصلى دولت جديد را همچنان آه در احتمالى دور از واقع است و انتظار مى رود آه اين ائت

 . گذشته بوده، همراه با آردها و براى خروج از دوره انتقالى تشكيل دهد
 تغيير حوزه هاى انتخاباتى• 

هر دو متحد شيعه و آرد انتظار دارند آه صاحب آرسى هاى آمترى در مقايسه با دوره پيش شوند چرا 
در راى گيرى ماه ژانويه براى مجلس .  را دچار دگرگونى آرده استآه دو تغيير عمده شكل اين انتخابات

دوران گذار، عراق يك حوزه انتخاباتى معرفى آرده بود و آرسى ها به تناسب پايگاه منطقه اى ميان 
 استان آشور به حوزه هاى انتخاباتى مختلفى تقسيم شده ١٨در حال حاضر. احزاب تقسيم شده بود

اين بدين معنى است آه . فته به هر حوزه متناسب با اندازه هر استان استاند آه آرسى اختصاص يا
سه استان مهم سنى نشين شامل نينوا، االنبار و صالح الدين تعداد معينى از نمايندگان را بدون توجه 

تغيير عمده ديگر نيز در ارتباط با گسترش تعداد آرسى هاى سنى . به ميزان مشارآت در اختيار دارند
احزاب سنى آه راى گيرى ماه . رت مى گيرد آه تنها در بخشى از آن افزايش صورت مى گيردها صو

ژانويه را تحريم آرده بودند در اين انتخابات حضور دارند و حتى در مناطق دچار بحران شمال و غرب بغداد 
 باشند  آرسى داشته۵٠جناح هاى سنى بايستى به طور طبيعى . فعاالنه مبارزه تبليغاتى مى آنند

 . آه شاخه قدرتمندى شايد آمى آمتر از آردها را تشكيل دهند
 دغدغه مشارآت• 

 در ميان عمده مسائلى است آه بر انتخابات - گاهى آمتر-مشارآت سنى ها همچنين يك بحث مداوم 
آنها . جناح هاى سنى به صورت خشم آلودى از وضعيت امنيت داخلى انتقاد دارند. سايه افكنده است

ان حاآم بر قدرت را متهم مى آنند آه به گروه هاى شبه نظامى شان اجازه مى دهند در شيعي
. وزارتخانه هاى آشور و دفاع نفوذ آرده و عليه سنى هاى شاغل در دولت اقدامات فرقه اى انجام دهند
ه خواسته آنها اين است آه صدها تن از زندانيان سنى آزاد شده و همچنين حمله به ريشه ها و شاخ

سنى ها . هاى حزب بعث آه از سوى پاره اى از گروه هاى شيعه حمايت مى شود متوقف شود
گروه هاى شيعه و آرد . همچنين بر موضوع زمان بندى عقب نشينى نيروهاى خارجى اصرار دارند

 . انعطاف پذيرتر به نظر مى رسند آه اگر غير از اين باشد مى تواند به آابوس ميزان مشارآت منجر شود
 اتهام فساد • 

اياد «به ويژه _ پاره اى از رقابت آنندگان . اتهامات متقابل همچنين آمتر حول محور تقلب دور مى زند
 دولت انتقالى را متهم به بى آفايتى آرده -اولين نخست وزير آه يك سكوالر شيعه است» عالوى
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. خاطر فساد حمله مى آننددر مقابل برخى از اعضاى دولت فعلى به وزراى پيشين عالوى به . است
جناح هاى شيعه و آرد به طور آلى از ايده خودمختارى منطقه اى حمايت مى آنند آه آردها در حال 

گروه هاى سنى نگرانند اگر آردها و شيعيان مناطق نفت خيز جنوب و . حاضر نيز از آن بهره مند هستند
 سلطه آنها قرار مى گيرد در خشكى مناطق مرآزى فقير آه زير. شمال را ميان خود تقسيم آنند
 . محصور شده و فاقد نفت شود

 رقابت هاى شديد • 
رقابت . به رغم انتظار براى افزايش ميزان خشونت ها، رقابت ها در برخى موارد شديد بوده است

ط انتخاباتى عمدتًا به تلويزيون، آگهى هاى روزنامه اى و پوسترها محدود مانده است اگرچه در برخى نقا
وضعيت امنيت سراسرى هم بر رقابت ها اثر گذاشته . تجمعات و سخنرانى هايى نيز برگزار شده است
مشخص نيست آه ماهيت رو به افزايش فرقه گرايى . و هم اينكه به پاره اى از بحث ها دامن زده است

راى گيرى خشونت بار ميان سنى ها و شيعيان و نيروهاى ائتالف به رهبرى آمريكا چه تاثيرى روى 
انتخابات ماه ژانويه گذشته به شكل وسيعى با زمينه هاى قومى و فرقه اى همراه بود . خواهد گذاشت

 آرسى به ۴٠اگرچه ليست اياد عالوى آه از اين مرزبندى ها فراتر مى رود، به شكل آبرومندانه اى 
جدا شده است نويد ) عهشي(او و رقيبش احمد چلبى آه در اين مقطع از ائتالف عراق متحد .دست آورد

با .  مذهبى در اردوگاه و شيعه  هاو سنى ها را مى دهند-حكومتى جايگزين دسته بندى هاى عربى 
اين وجود، تنش هاى قومى در حال اوج گيرى است و برخى جناح هاى شيعه همچون همتايان آرد 

برآيند انتخابات بسيار بسيارى احساس مى آنند آه . خويش از جدايى طلبى منطقه اى دفاع مى آنند
 . سرنوشت ساز خواهد بود چه عراق يكپارچگى خود را حفظ آند يا اينكه چندپاره شود

 
 امروز ميليون ها عراقى به پاى صندوق هاى راى مى روند
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 پايان يافت و در همان حال عصر ديروز زمان تبليغات انتخاباتى گروه ها در عراق:  شرقگروه بين الملل

 آشور براى برگزيدن نمايندگان نخستين پارلمان دائمى اين ١۵راى گيرى از عراقى هاى مقيم خارج در 
هزاران عراقى در دانمارك، سوئد، اردن، امارات، انگلستان، آمريكا، آانادا، ايران، . آشور صورت گرفت

ه پاى صندوق هاى راى رفتند تا نمايندگان خود را انتخاب ترآيه، سوريه، اتريش، هلند، استراليا و آلمان ب
 بيمارستان و ۶٠همچنين آميسيون عالى انتخابات عراق اعالم آرد آه عراقى ها روز دوشنبه در . آنند
 نفر در بازداشتگاه هاى ١١١٠٠اين آميسيون گفت .  بازداشتگاه آراى خود را به صندوق ها ريختند٢۵

تاآنون هيچ گونه اخالل يا ناامنى در جريان . راى خود را به صندوق ها انداختندابوغريب و بوآاوالسوس آ
ديروز جالل طالبانى از همه مردم عراق خواست آه امروز . اين راى گيرى ها گزارش نشده است

من شما را دعوت مى آنم اين روز را به روزى : وى گفت. پنجشنبه را به روزى به يادماندنى تبديل آنند
طالبانى با تبريك به . تحاد ملى و پيروزى بر تروريسم و نيروهاى دشمن دموآراسى تبديل آنيدبراى ا

خوشحالم آه : افزود» براى ايجاد يك عراق متحد، فدرال و دموآراتيك«مردم عراق درباره اراده براى 
قى مجاز  ميليون عرا۵/١۵امروز بيش از . مجلسى متشكل از خواست آزاد مردم عراق ايجاد خواهد شد

 ۶٠٠ هزار و ٧با وجودى آه تمام تدابير امنيتى اتخاذ شده و بيش از . به شرآت در انتخابات هستند
 آرسى پارلمان آينده عراق اعالم آرده اند، آارشناسان احتمال ٢٧۶نامزد آمادگى خود را براى آسب 

خابات پس از سقوط اين سومين انت. مى دهند آه مشارآت گسترده اى در اين انتخابات صورت گيرد
 ائتالف براى ٢١ گروه سياسى از جمله ٢٢٨تاآنون . رژيم ديكتاتورى صدام حسين در عراق خواهد بود

شرآت در انتخابات ثبت نام آرده اند آه مهم ترين آنها ائتالف عراق يكپارچه به رهبرى عبدالعزيز حكيم و 
عراقيه به رهبرى اياد عالوى نخست وزير سابق ائتالف آردستان به رهبرى طالبانى و بارزانى و ائتالف ال

 .است
 ادامه قدرت شيعيان• 

تحليلگران به رغم بزرگ نمايى اشتباهات دولت موقت آنونى عراق، در آستانه برگزارى اولين انتخابات 
پارلمانى دموآراتيك دائمى، آه توسط ابراهيم جعفرى نخست وزير شيعى آن اداره مى شود، معتقدند 

مردم عراق امروز با حضور در پاى صندوق هاى .  همچنان در صدر قدرت باقى خواهند ماندآه شيعيان
 سال تعيين مى آنند تا ٣٣راى آزادانه نمايندگان اولين پارلمان دائمى دموآراتيك آشور خود را پس از 

 بهمن ١١ر پيش از اين د. بدين ترتيب پايه هاى اوليه تشكيل اولين حكومت دائمى چهارساله را بگذارند
 درصدى خود در انتخابات، مجمع ملى موقت را براى تشكيل دولت موقت و ۵٩ عراقى ها با حضور ٨٣

 درصد از واجدين شرايط با حضور در ۶٣ ١٣٨۴ مهر ،٢٣تدوين قانون اساسى تشكيل دادند و بعد از آن در 
 .مورد تاييد قرار گرفتهمه پرسى به اولين قانون اساسى دموآراتيك راى دادند آه با اآثريت آرا 

برخالف دوره قبلى انتخابات آه ائتالف ها ويژه يك گروه قومى و مذهبى بود، در اين دوره در يك ائتالف 
 نماينده به غير از ١١٣۴ ائتالف با ٨گروه هاى مختلف قومى و مذهبى وجود دارد ضمن اينكه در دور قبل 

 گروه سياسى با ٢٢٨حضور داشتند و در اين انتخابات نمايندگان سنى ها آه انتخابات را تحريم آردند، 
 آرسى به رقابت خواهند پرداخت آه البته سنى ها ٢٧۵ نامزد براى به دست آوردن ٧١۴١ ائتالف و ٢١

 .به رغم دور قبل شرآت فعالى در انتخابات داشته و حضور در آن را تكليف شرعى خود مى دانند
انتخابات وجود دارد عدم ارائه برنامه هاى جامع و مناسب از سوى از نكات قابل توجه ديگرى آه در اين 

گروه ها و ائتالف ها است و اآثريت گروه ها بر تامين امنيت، مبارزه با مفاسد و مواردى از اين قبيل به 
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طور آلى تاآيد داشتند و ملت عراق با ليست هاى متعدد و پراآنده مواجه اند آه به نظر مى رسد در 
 .مردم براساس ديدگاه هاى مذهبى خود به ائتالف ها راى دهند تا برنامه آنهااين دوره 

انتخابات پارلمانى رقم زننده اولين حكومت دموآراتيك دائمى در عراق است و هر گروهى آه بيشترين 
 ٢۵٧آرا را به دست آورد بيشترين تاثير و سهم را در حكومت آينده خواهد داشت اما با توجه به تقسيم 

سى پارلمان، هر گروه يا ائتالفى در صورت آسب بيشترين آرا نيازمند ائتالف با گروه ديگر است تا آر
 .بتواند بر اساس قانون دوسومى آه در قانون اساسى تعيين شده، برنامه ها و اهداف خود را پيش ببرد

 سوى شيعيان و با نگاهى به آمار مشارآت مردم عراق در دو راى گيرى قبلى و آسب بيشترين آرا از
و نظرات تحليلگران و شخصيت هاى عراقى، پيش بينى )  درصد از آل مردم۶۵(آثرت شيعيان عراقى 

مى شود در اين دوره هم شيعيان بتوانند بيشترين آرسى ها را به خود اختصاص دهند و با توجه به 
ره نيز در پارلمان فراآسيونى از ائتالفى آه دور قبل با آردها داشتند، اين احتمال وجود دارد آه در اين دو

آردها و شيعيان تشكيل شود آه بدين ترتيب در مقابل گروه هاى ديگر از قدرت بيشترى بهره مند 
 . خواهند شد

 رقابت تنگاتنگ• 
حساسيت انتخابات در اين دوره و تالش گروه ها براى حضور در پارلمان و آسب اآثريت آرا، رقابت 

 تا جايى آه گروه ها دست به تخريب رقيب مى زنند و با توجه به احتمال تنگاتنگى را رقم زده است
در اين مدت . آسب آرسى هاى بيشتر از سوى شيعيان، تخريب بيشترى عليه آنها صورت مى گيرد

عليه دولت ابراهيم جعفرى آه رهبرى حزب الدعوه را نيز برعهده دارد و اآنون در ائتالف عراق واحد آه از 
 ١۴٠(تالف ها بوده و به نظر مى رسد آرسى هاى زيادى را در مجلس همانند دور قبل بزرگترين ائ
 . به دست آورد، انتقادات و تخريب هاى فراوانى صورت گرفته است) آرسى

عدنان پاچه چى يك سنى سكوالر رئيس  مجمع دموآرات هاى مستقل و يكى از نامزدهاى جناح 
ماه سال جارى در گفت وگو با روزنامه فرامنطقه اى الحيات ايادعالوى نخست وزير سابق عراق در آذر

دولت ده ميليارد دالر اعتبار : دولت ابراهيم جعفرى را به ناتوانى در اجراى ماموريت خود متهم آرد و گفت
مازاد در اختيار دارد آه مورد بهره بردارى قرار نگرفته است و ناتوانى دولت از آنترل اوضاع امنيتى سبب 

 . ت نتواند به مردم خدمات رسانى آندشده اس
اولين نخست وزير عراق پس از سقوط صدام نيز در سوم آذرماه در گفت وگو با هفته نامه » اياد عالوى«

افراد همان آارى را مى آنند آه «: با انتقاد از اوضاع حقوق بشر در عراق عنوان آرد» آبزرور«انگليسى 
اينها همان . اين يك مقايسه مناسب است.  بدتر شده استدر دوران صدام مى آردند و حتى اوضاع

 » .داليلى هستند آه ما به خاطر آن با صدام جنگيديم و اآنون همان چيزها را مى بينيم
: گفت» سى ان ان«مشاور امنيت ملى عراق نيز در گفت وگو با شبكه خبرى » موفق الربيعى«
ا مشابه دوران صدام دانسته بود، در راستاى سخنان اياد عالوى آه حقوق بشر در عراق آنونى ر«

 ».تبليغات انتخاباتى است آه پيش از انتخابات آينده انجام مى گيرد
نماينده شيعه مجمع » جالل الدين الساقى«روزهاى گذشته يك بمب در مسير حرآت آاروان شيخ 

مظهر «فراد مسلح ملى و عضو ائتالف عراق متحد منفجر شد، همچنين پليس شهر رمادى اعالم آرد ا
 .نامزد يك حزب سنى آوچك در انتخابات مجلس عراق را در پمپ بنزين به ضرب گلوله آشتند» الدليمى

 استقالل مرجعيت• 
نكته قابل توجه ديگر در تحوالت آنونى عراق آه در آستانه انتخاباتى سرنوشت ساز قرار دارد، عدم 

 انتخابات پارلمانى، خالف انتخابات قبلى است آه در حمايت مرجعيت از گروه ها و ائتالف هاى حاضر در
اين زمينه نيز گمانه زنى هاى متعددى صورت گرفته و احتماالتى مانند اين ارائه مى شود آه مرجعيت 
قصد دارد در اين انتخابات حساس در مسافتى واحد با تمام گروه هاى عراقى قرار گرفته و مانع شائبه 

 . به مرجعيت راى دادند نه به اشخاصهاى اينچنينى شود آه مردم
در واقع مرجعيت با اين اقدام بجاى خود شرايطى را فراهم آرده آه مردم آزادانه انتخاب آنند و موفقيت 

گمانه زنى ديگر آن است آه به دليل ناتوان و ناآارآمد . و شكست آنها به  پاى مرجعيت گذاشته نشود
ت وزير شيعى عراق مرجعيت خود را از آسيب هايى آه جلوه داده شدن دولت ابراهيم جعفرى نخس

 .اين مسئله مى تواند به وجود آورد آنار آشيده است
در آنار اين گمانه زنى ها و ارائه نظرهاى مختلف از عملكرد مرجعيت به ويژه آيت اهللا سيستانى از 

آيت اهللا سيستانى از . م آرد آذرماه بيانيه اى را منتشر و اعال٢٠مراجع بانفوذ عراق دفتر وى در نجف در 
مراجع عاليقدر شيعيان عراق بدون حمايت از هيچ يك از فهرست هاى انتخاباتى اين آشور از مردم 

دفتر آيت اهللا سيستانى . عراق خواست به طور گسترده در انتخابات پارلمانى روز پنجشنبه شرآت آنند
ميت تر نيست و همه مومنان از زن و مرد بايد در آن با اعالم اينكه اين انتخابات از انتخابات قبلى آم اه

عراقى ها بايد با مشارآت پرشور در انتخابات آينده حضور : مشارآت گسترده داشته باشند، تصريح آرد
قوى و گسترده آسانى را آه در مجلس آينده بر اصول خود تكيه و بر منافع عالى پافشارى خواهند آرد، 

ى الكرباليى نماينده آيت اهللا سيستانى در خطبه هاى نمازجمعه اين شيخ  عبدالمهد. تضمين آنند
هفته در برابر صدها نفر از نمازگزاران در صحن حسينى در آربال گفته بود، مرجعيت دينى از هيچ گروه 
سياسى حمايت نمى آند و خود مردم عراق بايد شخصى آه او را امين دين و دنياى خود مى دانند، 

در پى حمايت . ژانويه از ائتالف واحد عراق حمايت آرده بود٣٠هللا سيستانى در انتخابات آيت ا. برگزينند
آيت اهللا سيستانى آه بسيارى از مردم عراق تابع احكام وى هستند ائتالف واحد عراق در انتخابات ماه 

 . آرسى مجلس عراق را به دست آورد٢٧۵ آرسى از ١۴٠ژانويه 
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 گام سوم دموآراسى در عراق

  ٢٠٠۵ دسامبر 15  -١٣٨۴ آذر ٢4 شنبه نجپ
 شرق:محمدعلى عسگرى

 مردم ٨٢امروز براى سومين بار پس از سقوط رژيم ديكتاتورى و تك حزبى صدام حسين در فروردين ،
 نماينده پارلمان دائم ٢٧۵عراق به پاى صندوق هاى راى مى روند تا آينده سياسى خود را با تعيين 

 درصدى خود ۵٩ عراقى ها با حضور ٨٣ بهمن ،١١پيش از اين در . عيين آنندبراى يك دوره چهار ساله ت
را براى تشكيل يك دولت موقت به رهبرى ابراهيم جعفرى و انتخاب ) پارلمان آنونى(مجمع ملى عراق 

 درصد از ۶٣ مهرماه گذشته ٢٣پس از آن در . تعيين آردند) جالل طالبانى(رياست جمهورى اين آشور 
ط راى گيرى در يك همه پرسى به اولين قانون اساسى دموآراتيك عراق راى آرى دادند و واجدين شراي

 گروه ٢٢٨گفته مى شود . اآنون بر مبناى همان قانون اساسى مى روند تا نمايندگان خود را برگزينند
يده از خبرهاى رس.  هزار نامزد در اين انتخابات رقابت مى آنند٧ ائتالف با قريب ٢١سياسى و از جمله 

عراق نشان مى دهد آه طى هفته هاى گذشته اين آشور شرايط آرام ترى را نسبت به گذشته 
سپرى آرده و در مجموع به اعتقاد دست اندرآاران انتخابات شرايط بهترى نسبت به گذشته فراهم 

از آنجا آه طى يك سال گذشته مردم عراق اميد بيشترى نسبت به آينده سياسى خود . شده است
دا آرده اند، مسئوالن اين آشور توقع دارند در انتخابات امروز ميزبان مشارآت فراتر از دوره هاى پي

 روز را به عنوان تعطيل رسمى ۵دولت موقت عراق تدابير امنيتى شديدى را برقرار و . گذشته باشند
با اين وصف . يين آننداعالم آرده است تا مردم با فراغت بال بيشترى بتوانند نامزدهاى دلخواه خود را تع

 :انتخابات امروز عراق حاوى چند نكته مهم است آه بايد به آنها توجه داشت
برخالف دوره هاى گذشته آه مرجعيت دينى شيعه دخالت مستقيمى در روند انتخابات داشت و به  _ ١

بى طرفى حمايت از ائتالف ها و گروه هاى خاصى برخاست اين بار روحانيت شيعه عراق مى آوشد تا 
از مدت ها پيش گفته مى شد آه آيت  . خود را نشان داده و انتخاب واقعى را به خود مردم واگذار آند

اهللا سيستانى بزرگترين مرجع شيعه موجود در عراق قول داده است پس از تدوين قانون اساسى بقيه 
بيين جايگاه دين و سياست، مراجع اين امر اآنون تحقق يافته و در واقع با ت. آارها را به مردم واگذار آند

شيعه عراق مى  آوشند تا شأن مرجعيت را نگه داشته و تعيين روند سياسى امور را به خود مردم 
به اعتقاد آنها مردم عراق بلوغ سياسى الزم را داشته و ديگر احتياج به دخالت مرجع دينى . واگذارند
آزمون و خطاها شكل مى گيرد و سرانجام مردم بديهى است آه همين بلوغ سياسى در جريان . ندارند

گرچه خبرهاى پراآنده اى بود آه مى خواست القا آند . عراق قادر خواهند شد بهترين ها را برگزينند
حمايت آرده يا توصيه نموده است ] ائتالف بزرگ شيعيان[آيت اهللا سيستانى از ائتالف يكپارچه عراق 

ى انتخاب آنند اما هرگز آيت اهللا سيستانى موضع صريحى در آه نامزدهاى با گرايش هاى روشن دين
براى . اين باره نگرفت و تنها توصيه آرد مردم از پراآنده شدن آراى خود بپرهيزند و آرامش را حفظ آنند

مردم عراق اين تجربه تازه و بديعى است آه ضمن حفظ هويت سياسى و شخصيت آنان، مراجع 
 .  درگيرشدن به بازى هاى سياسى و گروهى مصون مى داردمذهبى و در آل دين را نيز از

هر چند مانند . نكته دوم انعطاف و رويكرد جديد گروه   هاى مخالف روند سياسى عراق است _ ٢
گذشته گروه هاى تروريستى و بعثى انتخابات را تحريم و آن را بازى مسخره دموآراسى غربى توصيف 

ميم گرفته اند به دور از دعوت هاى چنان گروه هايى مستقيمًا مى آنند اما اين بار مردم عراق تص
عدم استقبال از دعوت اين گروه ها در گذشته موجب شد . سرنوشت سياسى خود را به دست گيرند

اين شكاف . تا در بين ائتالف نانوشته مخالفان روند سياسى آنونى عراق شكاف عميقى به وجود آيد
 اساسى شكل گرفت آه بخشى از گروه هاى سنى تصميم گرفتند نخستين بار در رفراندوم قانون

اينك در آستانه انتخابات آنونى بيش از يك هزار روحانى و . تحريم ها را شكسته و وارد صحنه شوند
شخصيت   هاى اهل تسنن با صدور بيانيه اى از تمامى مردم عراق در داخل و خارج از آشور خواستند 

بودن انتخابات » تكليف شرعى«جالب اينكه اين بار روحانيت اهل سنت بر . تا در انتخابات شرآت آنند
حتى گفته مى شود آه توده   هاى اهل . مى شمارد» واجب«تاآيد ورزيده و آن را براى پيروان خود 

 درصد جمعيت عراق را تشكيل مى دهند اين بار احساس مى آنند از زير فشار گروه هاى ٢٠تسنن آه 
آنها خالص شده و با آزادى بيشترى مى توانند مطالبات سياسى خود را از طريق مسلح و حاميان 

به هر حال حضور اهل تسنن و حتى گروه هاى طرفدار رژيم گذشته بعث در . انتخابات پى گيرى آنند
انتخابات آنونى تحول مهمى است آه عدم آارايى تمام اقدامات گروه هاى تروريستى نظير القاعده و 

آنها گرچه براى مدتى به تعبير . اقمارى آن به ويژه گروه موسوم به زرقاوى را نشان مى دهدشبكه هاى 
را در عراق بگشايند اما حاصل اين اقدامات اين بود آه اآنون » درهاى جهنم«ژاك شيراك توانستند 

ا از عراقى ها بيش از هر زمانى احساس مى آنند بايد امنيت و آرامش داشته باشند و اين امنيت ر
 .طريق مشارآت فعال در روند سياسى آشور بايد به دست آورند

دليل اينكه . برخالف دوره هاى پيشين رقابت انتخاباتى در شرايط آنونى عراق بسيار شديد است _ ٣
هر روزه سران گروه هاى سياسى نسبت به احتمال تقلب در انتخابات هشدار مى دهند و يا 

. يب دست به تبليغات شديدى مى زنند نيز در همين نكته نهفته استطرفدارانشان عليه نامزدهاى رق
 درصد جمعيت آشور ۶٠ ائتالف عمده اى آه در اين انتخابات شرآت آرده اند شيعيان با ٢١در بين 

بخشى از آنان در ائتالف يكپارچه عراق به رهبرى عبدالعزيز حكيم رئيس . آرايش سياسى واحدى ندارند
 .اسالمى عراق و ابراهيم جعفرى رهبر حزب الدعوه گرد آمده اندمجلس اعالى انقالب 
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ائتالف . بخش ديگرى از آنان چون احمد چلبى و اياد عالوى به سوى ائتالف هاى ديگرى رفته اند
 گروه شيعى محافظه آار مى شود آه عالوه بر مجلس اعال و حزب الدعوه گروه ١٨يكپارچه شامل 

مقتدا صدر روحانى جوان و جنجالى . درى ها را نيز در بر مى گيردهايى چون حزب فضيلت و جريان ص
شيعه عراق آه غالبًا در روند سياسى مشارآتى آم رنگ داشت اين بار با پيوستن به ائتالف يكپارچه 

وى گرچه خود به تبع از فراخوان مراجع بر روى . عراق مى خواهد مشارآت جدى ترى داشته باشد
در . دعوت آرده است» افراد اصلح« اما در مجموع طرفداران خود را به انتخاب نامزد خاصى تاآيد ندارد

آنار اين ائتالف بزرگ آه احتمال مى رود پيروزى قابل مالحظه اى را به دست آورد بايد از ائتالف چلبى 
 اينكه چلبى در پى عدم توافق با گروه مجلس اعال و به بهانه. ياد آرد) الموتمر الوطنى العراقى(به نام 

هنوز خبرى از ائتالف . اين گروه رويكرد اسالمى پررنگى دارد و مى خواهد مستقل باشد از آن جدا شد
ليست ملى «در آنار اين دو ائتالف بايد از ائتالف مهم اياد عالوى به نام . وى با گروهى ديگر نيست

 سنى در آن گرد آمده ياد آرد آه در مجموع شخصيت هاى سياسى سكوالر اعم از شيعه و» العراقيه
حاجم الحسنى، حميد مجيد موسى، غازى  الياور و عدنان پاچه چى از جمله شخصيت هايى . اند

اين ائتالف رقيب . هستند آه با اياد عالوى نخست وزير سابق عراق اين ائتالف را تشكيل داده اند
ت به ابراهيم جعفرى انتقادات تند چندى پيش عالوى نسب. اصلى ائتالف يكپارچه محسوب مى شود

از آنجا آه هيچ آدام از ائتالف . نشان داد آه وى قصد دارد نخست وزيرى آينده عراق را تصاحب آند
شيعيان به تنهايى نمى توانند دوسوم آراى پارلمان آينده را به دست آورند ناچار به ائتالف با آردها و 

آردها و اهل تسنن محبوبيت بيشترى دارد و به اعتقاد بسيارى عالوى در بين . اهل تسنن خواهند بود
به همين خاطر ممكن است در آ ينده بتواند به آرزوى خود براى تصاحب آرسى نخست وزيرى عراق 

چهارمين ائتالف مهم، ائتالف آردها مرآب از احزاب آرد به خصوص دو حزب اتحاديه ميهنى . دست يابد
برخى احتمال مى دهند آه اين ائتالف در . رزانى استآردستان و حزب دموآرات به رهبرى طالبانى و با

اين دور آراى آمترى را به دست آورد زيرا در دوره هاى گذشته بخشى از آراى اهل سنت به نفع اين 
 درصد جمعيت عراق را تشكيل مى دهند و ٢٠با اين وصف آردها . گروه به صندوق ها ريخته مى شد
پنجمين ائتالف مهم، تجمع اهل تسنن است آه به نام . هد بودحضور آنها در پارلمان آينده جدى خوا

عدنان الدليمى و بانى مالك الجابر از رهبران اين گروه هستند . گردهم آمده  اند» جبهه توافق عراق«
اين ائتالف نيز گرچه به تنهايى قادر نيست . آه حمايت مراجع و عشاير اهل تسنن را نيز به همراه دارند

. نده جايگاه مهمى داشته باشد اما در آنار ساير ائتالف ها نقشى حياتى پيدا خواهد آرددر پارلمان آي
در آنار اين ائتالف ها، مى توان نام ده ها گروه و دستجات سياسى و دينى و قومى را نام برد آه با 

رنگى پارلمان اين امر از يك سو تنوع و رنگا. شور و هيجان وصف ناپذيرى در اين انتخابات شرآت آرده اند
آينده عراق را نويد مى دهد و از سوى ديگر حاآى از اين است آه رفته رفته روند سياسى عراق شكل 

مناسب خود را پيدا مى آند و گروه ها و احزاب جايگاه و آارآرد سياسى و اجتماعى خود را در عراق 
احد بود آه براى آنها تعيين تكليف اگرچه تا پيش از اين عراق تنها داراى يك حزب و. جديد تجربه مى آنند

مى آرد امروزه صدها گروه عراقى به صحنه آمده اند تا به نمايندگى از طرفداران خود در تصميم هاى 
گرچه هنوز اآثر اين احزاب نوپا هستند و برنامه مشخصى براى آينده عراق ندارند . سياسى دخالت آنند

در حال . مينى است آه قرن ها از آن محروم مانده استاما اين تمرين فوق العاده دموآراسى در سرز
حاضر عمده ترين خواسته هاى مردم عراق تامين امنيت، رفاه و سامان گرفتن آارهاى روزمره شان 

بازسازى ويرانه اى به نام عراق آه طى سه دهه گذشته در اثر سه جنگ عراق با ايران، عراق با . است
نده احتياج به برنامه ريزى، پشتكار و تالش فراوانى دارد آه عراقى ها آويت و آمريكا با عراق برجاى ما

مسئله خروج يا . اميدوارند با برقرارى ثبات به عنوان نخستين پيش شرط بتوانند آشور خود را احيا آنند
بقاى نيروهاى بيگانه از جمله مسائل مهم ديگرى است آه بايد پارلمان آينده عراق و دولت جديد براى 

گرچه نتايج انتخابات امروز قرار است تا چند روز ديگر اعالم شود اما ناظران پيش . تصميم گيرى  آندآن 
دولتى آه مى . بينى مى آنند به دليل تنوع و پراآندگى آرا، دولت آينده عراق دولتى ائتالفى خواهد بود

بين النهرين مهد . جربه آندخواهد رژيمى فدرال را در سرزمين ميان رودان يا همان بين النهرين قديم ت
انتخابات امروز عراق و تصويرى آه از ساختار . اما اين مربوط به گذشته است. تمدن بشرى بوده است

سياسى آينده اين آشور به دست مى دهد مى تواند نشانگر آن باشد آه درهاى جهنم در اين آشور 
بتدا خود باور آرده و سپس درهاى يك آيا عراقى ها مى توانند چنين رويايى را ا. همسايه بسته شد

بهشت زمينى را به روى آشور خود بگشايند و به ساير آشورهاى خاورميانه نيز نويد دهند آه از يك 
  .دموآراسى تكثرگرا نبايد هراسى داشت

  
 حرآتى ديگر در آسب تجربه

 بار ديگر عراق و انتخابات
  ٢٠٠۵سامبر  د16  -١٣٨۴ آذر 25ه جمع: ایران جمعه:آامبيز توانا

انتخابات در عراق همواره خبرى خوش است چرا آه مردم را به سمت استقالل هدايت آرده و آينده اى 
پس از چند آزمون انتخاباتى اين بار باز نوبت مردم عراق است آه در پاى صندوق . بهتر را نويد مى دهد

 .ها تجربه اى جديد را رقم زنند
 رأى در خدمت همه
پارلمانى عراق با رأى گيرى از زندانيان، نظاميان و بيماران در عراق آغاز شد و پس از انتخابات سراسرى 

درانتخابات سراسرى در مناطق مختلف عراق .  آشور نيز آغاز شد١۵آن رأى گيرى از عراقى هاى مقيم 
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 آرسى مجلس ٢٧۵فهرست انتخاباتى براى آسب ٢٢٨ نامزد در قالب ٧٠٠بيش از هفت هزار و 
آميسارياى عالى مستقل انتخابات عراق اعالم آرد آه .ن جديد با هم به رقابت خواهند پرداختنمايندگا

آشور دو روز زودتر از موعد رسمى آن آغاز خواهد ١۵انتخابات پارلمانى عراق براى عراقى هاى مقيم 
 .شد

 امارات، آمريكا، عمليات رأى گيرى عالوه بر عراق، در آشورهاى دانمارك، سوئد، انگليس، لبنان، اتريش،
 .استراليا، آانادا، آلمان، ايران، هلند، سوريه، ترآيه، و اردن برگزار مى شود

   
به گزارش خبرگزارى آويت، ابراهيم الجعفرى نخست وزير عراق پيش بينى آرد آه شاهد استقبال 

 .گسترده عراقى ها از انتخابات آتى باشد
برگزار شد، هشت ميليون و نيم رأى دهنده ) ٨٣بهمن ١١( ژانويه٣٠در انتخابات اول آه : وى گفت 

 ميليون رأى دهنده شرآت ١٠) مهر گذشته = اآتبر(عراقى و در همه پرسى مربوط به قانون اساسى
 .آردند و پيش بينى مى آنيم در انتخابات حضور گسترده ترى را از مردم شاهد باشيم

تحكيم اصول قانون و اهميت حفظ بى طرفى و جعفرى بر تمايل خود به حمايت از روند دموآراتيك و 
شفافيت در روند انتخابات و ضرورت احترام به نتايج آن و پذيرش گردش مسالمت آميز قدرت تأآيد آرد و 

 .بايد انتخابات را با هر نتيجه اى بپذيريم: گفت 
هرست ائتالف نخست وزير عراق درباره چسباندن تصاوير آيت اهللا سيستانى در بروشورهاى تبليغاتى ف

در قانون هيأت عالى مستقل انتخابات هيچ مانعى در اين زمينه آه حزب يا ائتالفى : عراق يكپارچه افزود
تصاوير يك عالم يا انديشمند مورد احترام خود را به بروشورهاى تبليغاتى بچسباند، وجود ندارد و البته 

 .خاص نيستچسباندن تصوير اين عالم يا انديشمند در انحصار يك گروه 
وى در خصوص انجام فعاليتهاى تبليغاتى در داخل وزارتخانه ها و سوء استفاده وزيرى از وزارتخانه خود 

وزارت ملك دولت و دولت ملك همه شهروندان است و وزارت نبايد در : براى تبليغ فهرست خود گفت 
 .انحصار حزب يا جريان سياسى خاصى باشد

تى براى انتخابات به منظور برگزارى آن در فضاى امن و نظارت خود بر جعفرى بر آماده بودن طرح امني
ضمن اين آه هيأت عالى مستقل .عملياتى آه وزارتخانه هاى دفاع و آشور تهيه آرده اند، تأآيد آرد

 .انتخابات عراق نيز تأآيد آرد آه اسرائيلى هاى عراقى االصل حق رأى دادن دارند
 تبعه سعودى را آه وارد عراق شده بودند، بازداشت آردند و آنها را به از سوى ديگر، مقامات عراقى دو

 .برنامه ريزى براى اقدامات تروريستى متهم آردند
 آمريكا ومشارآت مردم عراق

زلماى خليل زاد سفير آمريكا در عراق نيز پيش بينى آرد آه انتخابات با مشارت گسترده اهل سنت آه 
 بودند، برگزار شود آه اين به معناى عدم سلطه يك جريان خاص بر انتخابات گذشته را تحريم آرده

وى ابرازاميدوارى آرد آه .حكومت است و فرصت براى مشارآت سياسى همه طرفها فراهم مى شود
نتايج انتخابات به ثبات در اوضاع امنيتى عراق منجر شود وتصريح آرد آه هيچ گفت وگويى با جريانها يا 

وى درعين .ًا در قتل آمريكايى ها يا عراقى ها دست دارند، انجام نشده است گروه هايى آه مستقيم
در . حال انجام ديدار ميان مسؤوالن آمريكايى و نمايندگان گروه هاى معارض روند سياسى را تأييد آرد

همين حال بشار اسد رئيس جمهورى سوريه نيز حارث الضارى رئيس هيأت علماى اهل سنت عراق را 
آيت اهللا .ذيرفت و با وى اوضاع عراق و نتايج آنفرانس مقدماتى اخير در قاهره را بررسى آردبه حضور پ

سيستانى نيز بار ديگر تمام قشرهاى ملت عراق را به حضور گسترده و قدرتمند در انتخابات آتى 
د مرجعيت شيعه تأآيد آرده است در انتخابات از هيچ فهرست و گروه مشخصى حمايت نخواه.فراخواند

آرد اما از رأى دهندگان عراقى خواست به نامزدهايى آه در راستاى منافع ملى و اسالمى ملت حرآت 
 .مى آنند، رأى دهند سازمان عراقى ناظران خود را به استانهاى عراق اعزام آردند

 اتحاديه عرب
رآت موسى از همه گروه ها و نيروهاى سياسى وفعال در صحنه عراق خواست در انتخابات آتى ش

 .آنند
 ١۵وى خواستار توقف آامل عمليات نظامى و انواع خشونت درعراق به منظور آمك به برگزارى انتخابات 

 .در فضاى مناسب براى موفقيت آن شد)  آذر٢۴(دسامبر
ضرورت دارد عمليات ترور و يورش ها و بازداشتها و بمباران شهرها آه اخيرًا عراق شاهد آن : وى گفت 

 . تا فضاى آرامش فراهم شود و انتخابات با آزادى، بى طرفى و شفاف برگزار شودبود، متوقف شود
دبيرآل اتحاديه عرب بر ضرورت پايبندى همه طرفها به نتايج نشست مقدماتى آنفرانس وفاق ملى 

عراق آه اخيرًا در قاهره برگزار شد و عدم مانع تراشى در مقابل روند سياسى درخواست شد، تأآيد 
 .آرد
اتحاديه عرب با همكارى سازمان ملل متحد با هيأت عالى مستقل انتخابات عراق و هيأت : فزودوى ا

 .هاى پيگير روند انتخابات اين آشور در ارتباط خواهد بود و از تالشها براى موفقيت انتخابات حمايت آرد
در عراق و عمرو موسى موفق برگزار شدن انتخابات را گام مهمى به سوى برقرارى ثبات و امنيت 

 .دستيابى به تضمين آزادى، وحدت و سالمت ارضى اين آشور تلقى آرد
 حذف بعثى ها

هيأت عالى مستقل انتخابات عراق با خط زدن نامزدهايى آه هيأت پاآسازى بعثى ها درخواست آرده 
آرده هيأت پاآسازى بعثى ها اين نامزدها را فاقد شروط نامزدى در انتخابات تلقى .بود، مخالفت آرد

www.iran-archive.com 



است اما هيأت عالى مستقل انتخابات اعالم آرده است، به علت نبود ادله آافى با خط زدن اسامى 
 .اين افراد ازفهريست نامزدهاى انتخابات مخالفت آرده است

 ٧هيأت عالى مستقل انتخابات اعالم آرده است آه تعداد آل نامزدهاى انتخابات پارلمانى آتى عراق 
 و اين هيأت اين اسامى را به هيأت ملى عالى پاآسازى بعثى ها ارائه آرده  نامزد است۶۴٨هزار و 

است تا با شروط مندرج در قانون اداره عراق در دوران انتقالى و قانون انتخاباتى و اساسنامه تعارضى 
 .وجود نداشته باشد و مشكلى از بابت مشارآت آنها نباشد

 اسم ١٨۵يست هاى پياپى دريافت آرده است آه شامل مديريت انتخابات از هيأت پاآسازى بعثى ها ل
است آه به گفته مسؤوالن اين هيأت، اين افراد مشمول تدابير پاآسازى بعثى ها هستند و نمى توانند 

 .در انتخابات شرآت آنند
از سوى ديگر، اتحاديه اروپايى و دولت عراق، توافقنامه افتتاح دفتر نمايندگى اين اتحاديه را در عراق 

 .امضا آردند
اين توافقنامه را بنيتا والدنر آميسر امور خارجى اتحاديه اروپا و محمد الدوراآى سفير عراق در بلژيك 

 .امضا آردند) مقر اتحاديه اروپا(
آميسارياى اروپايى درجريان امضاى اين توافقنامه پيشنهاد آرد تا اتحاديه اروپا مذاآرات خود را با عراق 

ميالدى با هدف دستيابى به توافقى براى تجارت و همكارى مشترك ميان طرفين آغاز با آغاز سال آينده 
 .آند

 در ايران
احمد حسينى مديرآل اتباع خارجى وزارت آشورانتخابات مجلس ملى عراق همزمان با اين آشور در 

 ١۶و در استانهاى تهران، اصفهان، قم، خوزستان، خراسان رضوى، آرمانشاه، ايالم و آذربايجان غربى 
 . برگزار مى شود١٩ تا ٩ شعبه اخذ رأى از ساعت ٨١مرآز و 

داشتن مليت عراق در گذشته : وى درباره شرايط شرآت عراقى هاى مقيم ايران در اين انتخابات افزود
 سال تمام تا پايان ماه دسامبر و ارائه مدارك رسمى براى اثبات تولد در عراق از ١٨و حال حاضر، داشتن 

 .آت در انتخابات مجلس عراق استشرايط شر
در استان تهران سه مرآز در : حسينى به مراآز اخذ رأى در استانهاى آشور اشاره آرد و گفت

شهرآهاى دولت آباد، مسعوديه و خيابان رى، در استان اصفهان دو مرآز در شهرهاى اصفهان و خمينى 
واز و شوش از استان خوزستان، در آذربايجان شهر، در استان ايالم مراآز ايالم و دهلران، در شهرهاى اه

غربى شهرهاى اروميه و مهاباد، در استانهاى قم و خراسان رضوى دو مرآز در شهرهاى قم و مشهد و 
در مرآز استان آرمانشاه يك مرآز انتخابات مجلس ملى عراق با همكارى استانداريها و تحت نظارت 

وى .ايندگان سفارت اين آشور در ايران برگزار مى شودآميسارياى عالى مستقل انتخابات عراق و نم
حدود صد هزار عراقى در ايران زندگى مى آنند آه تعداد واجدان شرايط شرآت در انتخابات : تصريح آرد

 . درصد اين جمعيت است٧٠مجلس ملى عراق، حدود 
دف مشارآت مردم مديرآل اتباع خارجى وزارت آشور با تأآيد بر اينكه جمهورى اسالمى ايران با ه

عراق بويژه عراقيهاى مقيم ايران، هماهنگيهاى الزم را براى برگزارى اين انتخابات در ايران انجام داده 
تأمين امنيت شعب اخذ رأى و اطالع رسانى به عراقيهاى مقيم ايران و صدور برگهاى تردد : است گفت

 .شور بوده استميان شهرها براى مسؤوالن برگزارى از ديگر اقدامات وزارت آ
به غير از ايران، عراقى هاى مقيم آشورهاى دانمارك، سوئد، انگليس، لبنان، اتريش، امارات : وى افزود

عربى متحده، آمريكا، استراليا، آانادا، آلمان، هلند، سوريه، ترآيه و اردن در انتخابات مجلس ملى 
 . اخذ رأى مكان نخست را داردآشورشان شرآت مى آنند آه جمهورى اسالمى ايران از نظر مراآز

 تدبير ملى
نخست وزير عراق اعالم آرد آه همه تدابير الزم براى آوتاه آردن مدت حضور نيروهاى چند مليتى 

 .روها موظفند ازاين آشورخارج شونددرعراق اتخاذ شده است و به محض درخواست دولت عراق، اين ني
به هرميزان آه توان وشايستگى نيروهاى عراقى : ت ابراهيم الجعفرى درگفت وگو با شبكه العالم گف

باالتربرود، ما مى توانيم پرونده هاى امنيتى بيشترى را ازنيروهاى چند مليتى تحويل بگيريم، تا اينكه 
اين نيروها آامًال از خاك عراق خارج شوند و اين خروج بايد براساس جدول زمانبندى آه عراق تعيين آند، 

 .باشد
 اظهارداشت آه اين قطعنامه به عراق حاآميت داد ودولت آنونى هم ١۵۶۴ريح قطعنامه الجعفرى درتش

 .،عراق را براى تكيه به توانايى هاى خود ومحدود آردن حضور نيروهاى چند مليتى آماده آرده است
وى همچنين با اشاره به موفقيت دولت درحصول پيشرفت هاى زيادى درزمينه مبارزه با تروريسم 

عمليات تروريستى درعراق دو منشأ داخلى وخارجى دارد وفرايند امنيتى درعراق رو به : شت اظهاردا
اتمام است آه به محض تكميل تعداد نيروها، ما به مرحله بى نيازى ازحضور نيروهاى چند مليتى مى 

 .رسيم
اين : نخست وزيرعراق به تشريح روابط آشورش با آشورهاى همجوار بويژه سوريه پرداخت وگفت 

روابط بر اساس منافع مشترك واحترام متقابل به حاآميت است، و ما به هيچ آشورى اجازه نمى دهيم 
 .درروابط با آشورهاى همسايه دخالت ومحاسبات خودرا اعمال آنند

: نخست وزيرعراق درادامه اين گفت وگو به مسأله انتخابات پارلمانى عراق اشاره آرد واظهارداشت 
نمايانگر مثبت بودن روند سياسى وسير آن درراه درست ) ٢٠٠۵(ابات ظرف يك سالبرگزارى سه انتخ

 .است
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دولت آنونى عراق بسترمتوازن ومتعادلى براى فعاليت همه جناحها درانتخابات فراهم : الجعفرى افزود
يزهيچ آرده است و هرآدام از آنها به طورمساوى ازحق استفاده از رسانه ها و فرصت برابر برخوردارند ون

شخصى درامورداخلى هيأت عالى مستقل انتخابات آه همانند دولتى درچارچوب انتخابات فعاليت مى 
 .آند، دخالت نمى آند

وى درعين حال از اقدام برخى محافل به ايجاد ترس ونگرانى ازاحتمال به قدرت رسيدن اسالمگرايان 
راها درعملكرد با ديگران شفاف بودند ما واقعيت روشن ودرخشانى داريم واسالمگ: انتقاد آرد وگفت 

 .والبته ملت عراق براى پاسخ دادن به اين گونه ادعاها به اندازه آافى هوشيار است
آحاد ملت عراق : نخست وزيرعراق درادامه اين گفت وگو ازعملكرد دولتش دفاع آرد وخاطرنشان آرد

 خواستار مطالعه عملكرد فهرست الجعفرى درعين حال.ازاداره روند سياسى دولت ما آگاهى دارند 
 .ائتالف يكپارچه عراق درمدتى آه حكومت را بدست گرفت، شد

اين دولت وارث ميراث سنگين فساد ادارى وانتصابات آورآورانه مبتنى برخويشاندى از دولت : وى گفت 
 آرد و درهاى انتقالى قبلى شد، اما با اين وجود براى ايجاد آزادى وبرقرارى روابط سياسى با همه تالش

 .آشور را براى همكارى با ديگران با ترجيح منافع ملى برهر منفعت ديگرى بازگذاشت
نخست وزير عراق درمورد ادامه هم پيمانى ميان ائتالف عراق يكپارچه با ائتالف آردها گفت آه ادامه 

ومنافع ملى ترجيح اين ائتالف به منافع ملى آشور بستگى دارد ونبايد ائتالف هاى عاطفى را به ميهن 
داد و به طور آلى ائتالف يكپارچه عراق در حفظ منافع ملى وحفظ حاآميت و منابع ثروت عراق 

  .پيشاهنگ است
  

هاي راي حاضر  در پاي صندوق) پنجشنبه(ها تن از مردم عراق از شيعه و سني و آرد امروز  ميليون
 . را شكل دهندي عراق   عضو پارلمان، دولت آينده275شدند تا با انتخاب 

  ٢٠٠۵ دسامبر 15  -١٣٨۴ آذر ٢4 شنبه پنج
اي  به نقل از خبرگزاري فرانسه، تدابير امنيتي گسترده) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

براي برگزاري اين انتخابات آه گفته شده استقبال از آن بسيار زياد بوده، اتخاذ شده بود و تنها 
  . هاي نظامي اجازه رفت و آمد در خيابان ها را داشتندخودروهاي پليس و خودرو

وي . جالل طالباني، رييس جمهور عراق جزو اولين مقامات عراقي بود آه راي خود را به صندوق ريخت
بعد از انداختن راي خود در جمع خبرنگاران، اين انتخابات را تاريخي و يك جشن ملي توصيف آرد و از 

  . در عراق شرآت آنند" عيد دموآراسي" در اين تمامي مردم عراق خواست تا
  . چنين ابراز اميدواري آرد آه دولت آينده عراق قادر به تسلط و سيطره بر تروريسم باشد وي هم

سيد عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيز قبل از ظهر امروز با حضور در يك 
  . ر بغداد راي خود را به صندوق انداختي الكراده د مرآز انتخاباتي در منطقه

ي توجه فراوان  حضور گسترده و مشارآت انبوه مردم در انتخابات نشانه: وي در جمع خبرنگاران تاآيد آرد
  . آنها به انتخابات است

آنچه آه امروز شاهد آن هستيم يك جشن حقيقي : رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق افزود
  . ي به مردم عراق است آه براي دستيابي به آن جنگيدندبعد از بازگشت آزاد

ي الخضرا بغداد به پاي صندوق  ابراهيم الجعفري، نخست وزير اين آشور نيز در مرآز انتخاباتي منطقه
  . راي رفت

اياد عالوي، نخست وزير سابق عراق و رييس فهرست العراقيه نيز ضمن حضور در مرآز انتخاباتي در آاخ 
ي  امروز تاثير زيادي در آينده: هاي عراق در بغداد و انداختن راي خود در صندوق تصريح آرد آنفرانس

  . عراق و ثبات آن خواهد داشت
ي يك دولت ملي و قدرتمند آه بتواند به  قي در سايههاي عرا وي ابراز اميدواري آرد آه تمامي گروه

  . تعهداتش در قبال ساخت عراق پايبند باشد، در روند سياسي اين آشور شرآت آنند
بدون تحكيم وحدت ملي؛ امنيت، شكوفايي اقتصادي و يا حتي بازسازي امكان پذير : عالوي تاآيد آرد

  . نيست
ه همراه اعضاي خانواده خود در پاي صندوق هاي راي حاضر برهم صالح، وزير برنامه ريزي عراق نيز ب

  . ي عراق باشد شد و ابراز اميدواري آرد آه انتخابات يك حرآت واقعي براي تحقق آينده
ي عالي انتخابات عراق بود آه راي  فريد ايار، سخنگوي آميسيون انتخاباتي عراق نيز اولين عضو آميته

  . خود را به صندوق ريخت
اين : المهدي، معاون رييس جمهور عراق نيز به هنگام حضور در پاي صندوق راي اظهار داشتعادل عبد

شان از طريق انتخاب افرادي اليق و شايسته  ي مردم عراق در تعيين سرنوشت انتخابات بر عزم و اراده
  . ي عراق تاآيد دارد براي اداره
هايشان به  آه به دليل ناتواني در اجراي طرحهايي است  اي آاري بر تروريست انتخابات ضربه: وي افزود

  . اند شايعه پراآني و مسموم آردن فضا و جو انتخابات پرداخته
اين انتخابات : حسين الشهرستاني، معاون رييس مجمع ملي نيز ضمن مشارآت در انتخابات تاآيد آرد

 قوانين موقت سابق برگزار اولين بار در تاريخ عراق و تحت نظارت يك قانون اساسي دايمي و به دور از
  . مي شود
تواند به مشكالت مردم عراق  ي خود مي دولت جديد در فرصت چهار ساله: چنين خاطرنشان آرد وي هم

  . رسيدگي آند
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ي الخضرا بغداد به پاي صندوق راي رفتند و آراء خود را به  مقامات عراقي نيز در مرآز انتخاباتي منطقه
  . صندوق انداختند

يي تصاويري از حضور  هاي ماهواره ي الجزيره و ديگر شبكه ابات در حالي برگزار شد آه شبكهاين انتخ
نشين نشان دادندآه با آرامش  ي مردم بغداد و ديگر شهرهاي عراق را در مناطق شيعه و سني گسترده

  . ها بريزند آراي خود را به صندوق در صفوف اخذ راي ايستادند تا
 صبح به وقت محلي، در بغداد صداي انفجار 7رگزاري اين انتخابات، در ساعت به رغم آرامش نسبي در ب

در شهر موصل نيز بر اثر . ي الخضرا فرود آمدند ها در نزديكي منطقه اين خمپاره. خمپاره به گوش رسيد
يك خمپاره نيز به محل اخذ راي در موصل اصابت آرد . انفجار يك بمب يك نگهبان بيمارستان آشته شد

  . تلفاتي به دنبال نداشتآه 
هاي دولتي  ي الخضرا يكي از مناطق مهم بغداد است آه سفارت آمريكا، انگليس و ساختمان منطقه

  . عراق در آن واقع شده است
اي به مردم عراق به مناسبت انتخابات  از سوي ديگر آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل متحد طي بيانيه

 گامي مهم براي ترسيم آينده سياسي عراق و انتخاب رهبران اين آشور ، انتخابات پارلماني تاآيد آرد
  . است

هاي راي حاضر  وي از مردم عراق خواست تا براي استفاده از حقوق دموآراتيك خود در پاي صندوق
  . شوند و اولين گام را براي ساختن عراق با ثبات، متحد و شكوفا بردارند

تخابات فرصت مناسبي را براي دستيابي به مهمترين نياز عراق اين ان: عنان همچنين خاطر نشان آرد
توانند اين  آه همان نياز به صلح و امنيت ملي است، فراهم آرده و اين تنها مردم عراق هستند آه مي

  . روند رو به پيشرفت را ادامه دهند
هاي خود به مردم   آمكي وي در پايان تاآيد آرد آه به رغم نتايج انتخابات، سازمان ملل متحد به ارايه

  . عراق براي ساخت عراق جديد ادامه خواهد داد
 صبح امروز به وقت محلي باز 7ي برگزاري انتخابات مراآز اخذ راي از ساعت  بر اساس گزارش آميته

  .  بعد از ظهر آار راي گيري ادامه داشت5شده و تا ساعت 
 آه هر مرآز حدود چهار و يا شش پايگاه  مرآز انتخاباتي در سراسر عراق وجود داشت6300بيش از 

  . آرد اخذ راي را اداره مي
  .  ناظر بين المللي نيز در مراآز انتخاباتي حضور داشتند800چنين  هم

اي را در  در همين حال اخبار واصله از عراق حاآي از آن بود آه مردم فلوجه نيز مشارآت گسترده
  . هاي راي رفتند اي صندوقانتخابات داشتند و از اولين ساعت روز به پ

.  عضو پارلمان موقت عراق را با اآثريت شيعيان برگزيدند275، 2005 ژانويه 30دهندگان عراقي در  راي
  . هاي با نفوذ سني اين انتخابات را تحريم آردند اين در حالي بود آه بسياري از گروه

ن حكومت عراق دموآراسي قانون اساسي عراق به تاييد مردم رسيده است و بر طبق اين قانو
  . پارلماني است آه در راس آن رييس جمهور قرار دارد

با تشكيل پارلمان دائم و برگزاري اولين جلسه، رييس جمهور يا يك شوراي رياست جمهوري سه نفره 
  . شود انتخاب مي

ين نخست وزير از سوي وي تعيين شده آه ا) يا شوراي رياست جمهوري(پس از تعيين رييس جمهور 
  . فرد بايد حمايت اآثريت پارلمان را در اختيار داشته باشد

آند آه آنها بايد راي اآثريت  اش را به پارلمان معرفي مي پس از تعيين نخست وزير، وي اعضاي آابينه
  . مطلق اعضاي پارلمان را براي تاييد از آن خود آنند

خودمختاري هستند آه اين امر ها و مناطق عراق داراي  بر اساس قانون اساسي عراق، استان
  . آند اختيارات دولت را محدود مي

 استان عراق، به آنها اختصاص 18 کرسي بر اساس ميزان جمعيت 230 آرسي پارلمان عراق 275از 
 کرسي باقيمانده نيز به احزابي تعلق خواهد گرفت که حمايت قومي، مذهبي و 45. يافته است

  . ن استسياسي از آنها در بيش از يک استا
 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن بودند و يک سوم کانديداهاي هر حزب را 15در اين انتخابات نزديك به 

  . دادند نيز زنان تشكيل مي
 ائتالف سياسي 19 حزب و 307 نفر از 6655کميسيون انتخابات عراق تعداد نامزدهاي انتخاباتي را 

  . اعالم کرده است
  

 انتخابات عراق آغاز شد
  ٢٠٠۵ دسامبر 15  -١٣٨۴ آذر ٢4 شنبه پنج

 انتخاب دولت و مجلس چهار ساله و جديد ی دسامبر، برا15مردم عراق امروز، پنجشنبه :بی بی سی
 ی تحت رهبری و اشغال عراق به دست نيروها2003از سال .  رفته اندی رای صندوق هایخود به پا

 . ودآمريکا، اين اولين دولت کامل در آن کشور خواهد ب
 از بروز چند مورد ی اتخاذ شده اما گزارش هايی گسترده ای اين انتخابات، تدابير امنيتی برگزاریبرا

 صبح 7 در ساعت ی گيری رایخشونت در دست است و از جمله چند دقيقه پس از باز شدن حوزه ها
 .  آتش خمپاره به گوش رسيدی در بغداد، پايتخت، صدا،یبه وقت محل
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 و ی عراق از مردم کشورش خواست روز انتخابات را به روز وحدت ملیرييس جمهور ،ی طالبانجالل
 . جشن تبديل کنند

  
  عراقانتخابات

  سال به فعاليت خود ادامه خواهد داد4 نماينده به مدت 275 عراق با یمجلس مل-
  انتخابيه در نظر گرفته شده استی استان عراق به عنوان حوزه ها18 -
 اس ميزان جمعيت اين استان ها به آنها اختصاص يافته است بر اسی کرس230-
 از آنها در بيش از ی و سياسی مذهب،ی تعلق خواهد گرفت که حمايت قومی نيز به احزابی کرس45-

 يک استان است 
  ميليون نفر واجد شرايط شرکت در انتخابات هستند14 بيش از -
  هر حزب بايد زن باشندیيک سوم کانديداها-

 رسد ميزان مشارکت مردم در انتخابات ی گويد به نظر می در بغداد می سی بیين، خبرنگار ب لوجان
 یسن.  مذهب نيز در اين انتخابات شرکت کنندی رود که اکثريت مسلمانان سنیباال باشد و احتمال م

بات،  ها در اين انتخای سنیمشارکت باال.  اين کشور را تحريم کرده بودندی عراق انتخابات قبلیها
 .  به دولت جديد خواهد دادیمشروعيت بيشتر

 تشويق مردم به مشارکت در انتخابات، از آخرين ی دسامبر، برا14 در روز سه شنبه، ی عراقاحزاب
 نيز مردم را به شرکت در انتخابات ی شورشی از گروه های برخی استفاده کردند و حتیامکانات تبليغات

 در اين یر گيی رای رسد که حوزه هایر در غرب عراق گزارش متشويق کرده اند اما از استان انبا
 . استان هنوز باز نشده است

 ی حزب و نوزده ائتالف سياس٣٠٧ نفر از ٦٦٥٥ را ی انتخاباتی انتخابات عراق تعداد نامزدهاکميسيون
 .اعالم کرده است

 تهاجم به اين یود برا آمريکا در شب انتخابات عراق بار ديگر از تصميم خی بوش، رييس جمهورجورج
  . در خاورميانه خواهد بودیکشور دفاع کرد و گفت اين انتخابات، الهام بخش دموکراس

  
در حالي آغاز شد آه جالل طالباني در اولين لحظات ) پنجشنبه(انتخابات پارلماني عراق صبح امروز 

 . شروع راي گير ي در پاي صندوق راي حاضر شد
  ٢٠٠۵ دسامبر 15  -١٣٨۴ آذر ٢4 شنبه پنج

به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، مردم عراق صبح امروز به ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
مراآز اخذ راي رفتند تا ضمن ريختن آراء خود به صندوق و انتخابات نمايندگان پارلمان اين آشور، 

  . ي خود را مشخص آنند سرنوشت دولت آينده
  . يس جمهور عراق جزو اولين مقامات عراقي بود آه راي خود را به صندوق ريختجالل طالباني، ري

وي بعد از انداختن راي خود در جمع خبرنگاران، اين انتخابات را تاريخي و يك جشن ملي توصيف آرد و از 
  . در عراق شرآت آنند" عيد دموآراسي"تمامي مردم عراق خواست تا در اين 

  . ري آرد آه دولت آينده عراق قادر به تسلط و سيطره بر تروريسم باشدچنين ابراز اميدوا وي هم
ي عالي انتخابات عراق بود آه راي  فريد ايار، سخنگوي آميسيون انتخاباتي عراق نيز اولين عضو آميته

  . خود را به صندوق ريخت
اين : هار داشتعادل عبدالمهدي، معاون رييس جمهور عراق نيز به هنگام حضور در پاي صندوق راي اظ

شان از طريق انتخاب افرادي اليق و شايسته  ي مردم عراق در تعيين سرنوشت انتخابات بر عزم و اراده
  . ي عراق تاآيد دارد براي اداره
هايشان به  هايي است آه به دليل ناتواني در اجراي طرح اي آاري بر تروريست انتخابات ضربه: وي افزود

  . اند  فضا و جو انتخابات پرداختهشايعه پراآني و مسموم آردن
اين انتخابات : حسين الشهرستاني، معاون رييس مجمع ملي نيز ضمن مشارآت در انتخابات تاآيد آرد

اولين بار در تاريخ عراق و تحت نظارت يك قانون اساسي دايمي و به دور از قوانين موقت سابق برگزار 
  . مي شود
تواند به مشكالت مردم  ي خود مي يد در فرصت چهار سالهدولت جد: چنين خاطر نشان آرد وي هم

  . عراق رسيدگي آند
ي  مقامات عراقي ديگر از جمله ابراهيم الجعفري، نخست وزير اين آشور نيز در مرآز انتخاباتي منطقه

  . الخضرا بغداد به پاي صندوق راي رفتند و آراء خود را به صندوق انداختند
ي مردم  يي تصاويري از حضور گسترده هاي ماهواره  الجزيره و ديگر شبكهي اين در حالي است آه شبكه

آراي خود را به  بغداد و ديگر شهرههاي عراق را نشان دادندآه با آرامش در صفوف اخذ راي ايستادند تا
  . صندوقها بريزند

ش عراق در تدابير امنيتي شديدي نيز اتخاذ شد و سه حصار امنيتي متشكل از پليس، گارد ملي و ارت
  . ي و حفظ نظم و جان مردم را بر عهده داشتند اطراف مراآز انتخاباتي مهم وظيفه

به رغم اتخاذ اين تدابير چندين خمپاره به نزديكي الخضرا بغداد اصابت آرد آه منابع امنيتي چيزي از 
 بمب يك نگهبان ولي در شهر موصل بر اثر انفجار يك. هاي احتمالي اين انفجارها گزارش ندادند خسارت

يك خمپاره نيز به محل اخذ راي در موصل اصابت آرد آه تلفاتي به دنبال . بيمارستان آشته شد
  . نداشت
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هاي دولتي  ي الخضرا يكي از مناطق مهم بغداد است آه سفارت آمريكا، انگليس و ساختمان منطقه
  . عراق در آن واقع شده است

اي به مردم عراق به مناسبت انتخابات   ملل متحد طي بيانيهاز سوي ديگر آوفي عنان، دبيرآل سازمان
، انتخابات پارلماني گامي مهم براي ترسيم آينده سياسي عراق و انتخاب رهبران اين آشور  تاآيد آرد

  . است
هاي راي حاضر  وي از مردم عراق خواست تا براي استفاده از حقوق دموآراتيك خود در پاي صندوق

  . را براي ساختن عراق با ثبات، متحد و شكوفا بردارندشوند و اولين گام 
اين انتخابات فرصت مناسبي را براي دستيابي به مهمترين نياز عراق : عنان همچنين خاطر نشان آرد

توانند اين  آه همان نياز به صلح و امنيت ملي است، فراهم آرده و اين تنها مردم عراق هستند آه مي
  . مه دهندروند رو به پيشرفت را ادا

هاي خود به مردم  ي آمك وي در پايان تاآيد آرد آه به رغم نتايج انتخابات، سازمان ملل متحد به ارايه
  . عراق براي ساخت عراق جديد ادامه خواهد داد

ي الجزيره از اربيل نيز گزارش داد تدابير امنيتي شديدي در اين شهر اتخاذ شده و تاآنون  خبرنگار شبكه
نيتي خاصي پيش نيامده است و وضعيت در اين شهر آامال با ثبات است و شهروندان هيچ مشكلي ام

  . شوند بدون هيچ ترس و نگراني در پاي صندوق راي حاضر مي
 صبح امروز به وقت محلي باز 7ي برگزاري انتخابات مراآز اخذ راي از ساعت  بر اساس گزارش آميته

  . ادامه خواهد داشت بعد از ظهر آار راي گيري 5شده و تا ساعت 
 مرآز انتخاباتي در سراسر عراق وجود دارد آه هر مرآز حدود چهار و يا شش پايگاه اخذ راي 6300حدود 
  . دارد
  .  ناظر بين المللي نيز در مراآز انتخاباتي حضور دارند800

 و حمله به مراآز ي انتخاباتي مبني بر پاره آردن تصاوير نامزدها  شكواييه نيز به آميته135تاآنون حدود 
  . مبارزاتي انتخابات ارايه شده است

اي را در انتخابات  همچنين اخبار واصله از عراق حاآي از آن است آه مردم فلوجه نيز مشارآت گسترده
  . اند اند و از اولين ساعت روز به پاي صندوق هاي راي رفته داشته
. ن موقت عراق را با اآثريت شيعيان برگزيدند عضو پارلما275، 2005 ژانويه 30دهندگان عراقي در  راي

  . هاي با نفوذ سني اين انتخابات را تحريم آردند اين در حالي بود آه بسياري از گروه
قانون اساسي عراق به تاييد مردم رسيده است و بر طبق اين قانون حكومت عراق دموآراسي 

  . پارلماني است آه در راس آن رييس جمهور قرار دارد
كيل پارلمان دائم و برگزاري اولين جلسه، رييس جمهور يا يك شوراي رياست جمهوري سه نفره با تش

  . شود انتخاب مي
نخست وزير از سوي وي تعيين شده آه اين ) يا شوراي رياست جمهوري(پس از تعيين رييس جمهور 

  . فرد بايد حمايت اآثريت پارلمان را در اختيار داشته باشد
آند آه آنها بايد راي اآثريت  اش را به پارلمان معرفي مي وزير، وي اعضاي آابينهپس از تعيين نخست 

  . مطلق اعضاي پارلمان را براي تاييد از آن خود آنند
ها و مناطق عراق داراي خودمختاري هستند آه اين امر  بر اساس قانون اساسي عراق، استان

  . آند اختيارات دولت را محدود مي
  

 دم در انتخابات عراق مشارکت گسترده مر
  ٢٠٠۵ دسامبر 15  -١٣٨۴ آذر ٢4 شنبه پنج

مردم عراق به طور گسترده در انتخابات اين کشور که به تشکيل نخستين مجلس و دولت :بی بی سی
 . آمريکا منجر خواهد شد شرکت کرده اندی تحت رهبر2003 سال یچهارساله از زمان حمله نظام

 دهندگان ی به علت حضور انبوه رای نواحی در برخی گيریکرد که را عراق اعالم ی انتخاباتکميسيون
 . يک ساعت تمديد شدی برای رای صندوق هایپا

 در ی مذهب، که انتخابات ماه ژانويه را تحريم کرده بودند، ظاهرا در شمار وسيع حتی سناعراب
 . شورشيان است در انتخابات شرکت کرده اندی که پايگاه هایمناطق
 ی پليس و خودروهای اتخاذ شده و تنها خودروهای گسترده ای اين انتخابات، تدابير امنيتیار برگزیبرا

 .  اجازه رفت و آمد در خيابان ها را داشتندینظام
 از بروز چند مورد خشونت در دست است و از جمله چند دقيقه پس از باز شدن حوزه ی گزارش هاياما
 انفجار خمپاره به گوش ی در بغداد، پايتخت، صدا،ی صبح به وقت محل7 در ساعت ی گيری رایها

 . کشته نشده استیاما کس. رسيد
 و ی عراق از مردم کشورش خواست روز انتخابات را به روز وحدت ملی رييس جمهور،ی طالبانجالل

 . جشن تبديل کنند
 انتخابات  رسد ميزان مشارکت مردم دری گويد به نظر می در بغداد می سی بی لوين، خبرنگار بجان

 . رود در انتخابات شرکت کرده باشندی مذهب نيز انتظار میباال باشد و اکثريت مسلمانان سن
 ها در اين ی سنیمشارکت باال.  اين کشور را تحريم کرده بودندی عراق انتخابات قبلی هایسن

 .  به دولت جديد خواهد دادیانتخابات، مشروعيت بيشتر
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 تشويق مردم به مشارکت در انتخابات، از آخرين ی دسامبر، برا14  در روز چهارشنبه،ی عراقاحزاب
 نيز مردم را به شرکت در انتخابات ی شورشی از گروه های برخی استفاده کردند و حتیامکانات تبليغات

 . تشويق کرده اند
  گويند در طولی در نقاط مختلف عراق رفته اند، می گيری رای که به حوزه های سی بی بخبرنگاران

 .  بودندی وقفه در صف ها در انتظار دادن رای دهندگان کاسته نشد و مردم بیروز، از تعداد را
 ی خوشبينی ها به شکل قابل توجهی رسد عراقی به نظر م،ی سی بی از خبرنگاران بی گفته يکبه

 .  آنان باشدی برایدارند و اميدوارند که اين انتخابات، آغازگر فصل تازه ا
 ی حزب و نوزده ائتالف سياس٣٠٧ نفر از ٦٦٥٥ را ی انتخاباتیبات عراق تعداد نامزدها انتخاکميسيون

 .اعالم کرده است
 ی آمريکا در شب انتخابات عراق بار ديگر از تصميم خود برای همين حال جورج بوش، رييس جمهوردر

  .يانه خواهد بود در خاورمیتهاجم به اين کشور دفاع کرد و گفت اين انتخابات، الهام بخش دموکراس
  

 است    مورد شكنجه زندانيان داشته120وزارت آشور عراق : زاد  خليل
  ٢٠٠۵ دسامبر 14  -١٣٨۴ آذر ٢3 شنبه چهار

 زنداني در دو مرآز بازداشت تحت رهبري وزارت آشور 120آم   سفير آمريكا در عراق تأآيدآرد آه دست
 .اند  عراق مورد شكنجه قرارگرفته

آمريكا در   متحده  سفير اياالت» زاد  زلماي خليل«، )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   اخبار بينبه گزارش گروه 
 زنداني در دو مرآز بازداشت وزارت آشور عراق مورد شكنجه واقع 120آم   دست«: عراق گفت

 ».اند  شده
در .  غلو شده استمقامات عراقي تأآيدآردند آه در مورد چنين ادعاهايي«: آسوشيتدپرس گزارش داد

 زنداني ماه گذشته در 173 تا 100همين حال سفير آمريكا در عراق به خبرنگاران تأآيدآرد آه بالغ بر 
 ».اند  قرباني شكنجه شده» جدريه«مقر وزارت آشور در منطقه 

ازداشت شنبه گذشته مقامات عراقي و آمريكاي از ديگر مرآز ب  افزود آه پنج» زاد  خليل«بنابراين گزارش، 
به اطالع ملت عراق «: وي تأآيدآرد.  زنداني شكنجه شده بودند، بازديد آرده است26 تا 21آه در آن 

 ».رسانم آه ما متعهد به پيدا آردن تمام اين مراآز بازداشت هستيم  مي
 .قبول است آه اين گونه اعمال جايگاهي داشته باشد  وي تصرح آرد آه غيرقابل
 تن از اين زندانيان به معاينات پزشكي نياز 13ر عراق تأآيدآرد آه هفته جاري بش  همچنين وزارت حقوق

 .داشتند
  

 پيماني با عراق يكپارچه ناراضي هستيم   از هم: مسعود بارزاني
  ٢٠٠۵ دسامبر 14  -١٣٨۴ آذر ٢3 شنبه چهار

 .دپيماني با شيعيان اعالم آر  مسعود بارزاني نارضايتي سران آردستان عراق را از هم
رئيس حزب دموآرات » مسعود بارزاني«، )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

ملت عراق را به شكل عامه و ملت آرد را به شكل خاص به «: ها گفت  آردستان عراق خطاب به عراقي
: نسه گزارش دادخبرگزاري فرا».آنم  هاي رأي و از دست ندادن فرصت دعوت مي  حضور در پاي صندوق

 آيلومتري شمال بغداد 385الدين واقع در   مسعود بارزاني آه در جمع خبرنگاران در گردشگان صالح«
گفت، تأآيد آرد آه رهبران عراق به دنبال ساختن عراق فدرالي، دموآراتيك، متنوع همراه با   سخن مي

 ». اين آشور استهاي ديگر در  آزادي اديان و همه قوميت, زنان, بشر  ضمانت حقوق
هاي آينده   توانيم شكل ائتالف  نمي«: بارزاني آه رياست اقليم آردستان عراق را نيز بر عهده دارد، افزود

هاي ديگر عراقي خواهد بود آه به نظرات ما   اآنون مشخص آنيم و اين امر مربوط به گروه  خود را از هم
 ».درباره فدراليسم عراق نزديك باشند

 به ناخشنودي رهبران ُآرد عراق از ائتالف با فهرست انتخاباتي شيعيان عراق يكپارچه وي با اشاره
بند نبودند اما اين به معني لغو اين   اعضاي فهرست عراق يكپارچه به توافق دوجانبه پاي«: اظهار داشت

 ».پيماني نيست و آن را گسترش خواهيم داد  هم
هاي آليدي و مبنايي دولت آينده عراق   يكي از سمت «:رئيس حزب دموآرات آردستان عراق تأآيدآرد

 ».بايد دراختيار آردها قرار بگيرد) وزيري  جمهوري يا نخست  رياست(
شود دو مجموعه سياسي عمده ُآردهاي عراق متشكل از حزب دموآرات آردستان به   اضافه مي

جمهوري آنوني   رئيس» بانيجالل طال«و اتحاديه ميهن آردستان به رياست » مسعود بارزاني«رياست 
اند آه حزب آمونيست   عراق فهرست انتخاباتي مشترآي به نام ائتالف آردستان را تشكيل داده

ها و حزب   آردستان، حزب سوسياليست دموآرات و جماعت اسالمي آردستان و حزب االخا ترآمن
بات پارلماني سابق عراق ائتالف آردستان در انتخا. شود  اتحاديه دموآراتيك آلداني را شامل مي

 .هاي پارلمان را در اختيار بگيرد  توانست پس از فهرست عراق يكپارچه بيشترين آرسي
  

 :هاي مستقل برگزاري انتخابات عراق  فريد ايار، عضو آميته
 پذير نيست   االصل با هويت اسرائيلي در انتخابات پارلماني امكان  شرآت يهوديان عراقي

  ٢٠٠۵ دسامبر 14  -١٣٨۴ آذر ٢3 شنبه چهار
 .االصل در انتخابات را رد آرد  آميته برگزاري انتخابات عراق، شرآت يهوديان عراقي
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عالي مستقل به گزارش انتخابات در   ، آميته)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
 .ات پارلمان اين آشور را رد آردادن در انتخاب  هاي اسرائيلي براي رأي   قبول شناسنامه, عراق

هاي مستقل برگزاري انتخابات عراق   فريد ايار، عضو آميته«: گزارش داد) آونا(خبرگزاري رسمي آويت 
هايي آه   دادن عراقي  معتقد است آه شوراي مرآزي اين آميته هيچ تصميمي درباره امكان رأي

 ».است  ات پارلماني اتخاذنكردهدادن در انتخاب  براي رأي, شناسنامه اسرائيلي دارند
توانند در انتخابات شرآت آنند به شرط آنكه   يهوديان عراقي در هر جائي آه باشند، مي «  :ايار گفت

 ».وسيله اسناد عراقي يا اسناد صادره از ديگر آشورها به جز اسرائيل ثابت شود  عراقي بودن آنها به
 ».استناد آرد, توان به اسناد آن  يك ندارند و لذا نميعراق با اسرائيل روابط ديپلمات«: وي افزود

برد و موجوديت آن را   سرمي  عراق همچنان در حالت جنگ با اسرائيل به«: ايار تصريح آرد
 ».شناسند، پس چگونه ممكن است اسناد اسرائيل مورد پذيرش قرار گيرد  نمي  رسميت  به

ه برگزاري انتخابات عراق در خارج از اين آشور ديروز حمديه الحسينيم مسؤول آميت«شود آه   اضافه مي
در آنفرانس مطبوعاتي در شهر امان گفت آه يهودياني عراقي آه در اسرائيل زندگي ) شنبه  سه(

دادن اسناد عراقي بودن خود را دارند   اجازه شرآت در انتخابات پارلماني عراق در صورت نشان, آنند  مي
 ».تواند در انتخابات شرآت آند  مي, مليت ديگر آشورهاو هر عراقي با وجود داشتن 

االصل ساآن   نگار يهودي عراقي  روزنامه» ژاآي جوقي«در همين حال خبرگزاري رويترز نيز اعالم آرد آه 
گيري در اردن در انتخابات    ماه گذشته با حضور در مراآز رأي11آويو توانسته است براي دومين بار در   تل

 به همراه جمع زيادي 1950جوقي در اين باره اشاره آرد آه پدربزرگ وي در دهه . آت آندپارلماني شر
:  ساله به صراحت گفت37االصل   اين يهودي عراقي. است  از يهوديان عراقي به اسرائيل مهاجرت آرده

 ».آنم آه عراقي هم هستم  من يهودي و اسرائيلي هستم اما احساس مي«
  

 درزندان وزارت آشورعراق، همگي ايراني يا عراقياني هستند آه در ايران شكنجه گران: السامرايي
  زندگي ميكردند

 منتظر السامرايي ژنرال سابق نيروهاي ويژه عراق روز يكشنبه - 84 آذر20به گزارش خبرگزاري فرانسه 
ه وي شب. به خبرگزاري فرانسه گفت آه شاهد رفتار وحشيانه و شكنجه زندانيان عراقي بوده است

   .نظاميان شيعه عراقي را مسؤل اين رفتار وحشيانه معرفي آرد
وي آه پنج ماه پيش به اردن رفت در گفتگويي با خبرگزاري فرانسه مشاهدات خود را در خالل حضورش 

هزاران زنداني آه اغلب نوجوان بودند مورد ضرب وشتم، ”: توصيف آرده و گفت” وحشتناك”در عراق
عمده آنها زير شكنجه آشته شده .  توسط شوك الكتريكي قرار ميگرفتندسوزاندن با آتش و شكنجه

   .”اند
برخي چشم خود را ازدست : سامرايي با ارائه فيلم آساني آه مورد شكنجه قرار گرفته بودند گفت

   .برخي نيز در بدنشان ميخ فرو آرده بودند. داده و شماري نيز دست و پايشان شكسته يا قطع شده بود
خبرگزاري فرانسه در اين فيلم اجسادي آه قطعه قطعه شده و به گفته سامرايي زير شكنجه به گفته 

   .به قتل رسيده بودند، نشان داده مي شد
 هزار عضو سازمان بدر را در وزارت آشور به خدمت گرفته 17بيان جبر وزير آشور عراق : سامرايي افزود

  .ه زبان فارسي در بين خود صحبت ميكردندآنها از سوي دولت تهران حقوق ميگرفتند و ب. بود
تمامي فرماندهان و مقامات ارشد وزارت آشور عراق از اعضاي مجلس اعالي انقالب : وي افزود

شكنجه گران همگي ايراني يا عراقياني هستند آه ”: سامرايي افزود. اسالمي يا حزب الدعوه هستند
وي افزود در عراق دو بازداشتگاه نيز براي .زگشتنددر ايران زندگي ميكردند، و بعد از جنگ به عراق با

 .شكنجه زنان وجود دارد
  

 نكرد   صدام در انتخابات پارلماني عراق شرآت
  ٢٠٠۵ دسامبر ١٣ -١٣٨۴ آذر ٢٢سه شنبه 

 .آرد  صدام از رأي دادن در انتخابات امتناع
جمهور سابق عراق    مدافع صدام رئيس، وآالي)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   گزارش گروه اخبار بين  به

 .است  خوانده» نمايش«دادن در انتخابات پارلماني عراق امتناع آرده و آن را   آردند آه وي از رأي  اعالم
 ».همچنين از حضور وي در جلسه آينده دادگاه خبرداد, تيم دفاع از صدام«: خبرگزاري آلمان گزارش داد

بديهي است آه «: باره گفت  جمهوري سابق عراق در اين   از رئيسسخنگوي تيم دفاع» عصام العزاوي«
, داند  جمهور قانوني عراق مي  زيرا او همچنان خود را رئيس, صدام در انتخابات پارلماني شرآت نكند

داند آه دولت عراق براي جلب رضايت اشغالگران آمريكايي   صدام اين انتخابات را تنها نمايش طنزي مي
 ».آند  رميآن را برگزا

خورده و براي تحقق اهداف    دسامبر عراق غيرقانوني، شكست15انتخابات «: عزاوي همچنين گفت
 ».دارد  هاي برگزاري سالم انتخابات در جهان فاصله  ريزي شده با حداقل  معين برنامه

, بود  آرده  جمهور آمريكا آه اعالم  رئيس» جورج بوش«سخنگوي تيم دفاع از صدام با يادآوري اظهارات 
,  هزار نظامي سوري در اين آشور امكان پذير نيست13برگزاري انتخابات سالم در لبنان به دليل وجود 

 هزار نظامي خارجي در عراق 165توان انتخابات آزاد و سالم را با وجود استقرار   چگونه مي«: پرسيد
 »برگزارآرد؟
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طر و عضو تيم دفاع از صدام هم گفت آه روحيه وزير دادگستري سابق ق» نجيب النعيمي«از سوي ديگر 
ابن «خواند و خواستار قرائت مقدمه   جمهوري سابق عراق بسيار باالست و هم اآنون شعر مي  رئيس
 .است  شده» خلدون

النعيمي همچنين گفت آه صدام با تأآيد بر مشارآت در جلسه بعدي دادگاه محاآمه خود 
 .است  آميز بوده  ترك نشست قبلي دادگاه صدام اقدامي اعتراضاست آه اقدام وي در   آرده  اعالم

وي , اگر حكم اعدام براي صدام صادرشود«: وزير دادگستري سابق قطر به نقل از صدام ادامه داد
خواهان اعدام به صورت تيرباران است چرا آه مسؤوليت فرماندهي عالي نيروهاي مسلح عراق را در 

 ».است  اختيار داشته
 .يابد   ميالدي ادامه2006آرد آه محاآمه صدام تا تابستان سال   بيني  وي پيش

  
 رئيس حزب پيشروي عراق آزاد ترورشد 

  ٢٠٠۵ دسامبر ١٣ -١٣٨۴ آذر ٢٢سه شنبه 
 .مسلحان ناشناس نامزد برجسته انتخاباتي در عراق را به قتل رساندند

پيشروي عراق «رئيس حزب » مظهرالدليمي«،)لنااي(الملل خبرگزاري آار ايران   گزارش گروه اخبار بين  به
 .شد  به ضرب گلوله مسلحان ناشناس در الرمادي آشته» آزاد

از » پيشرو عراق آزاد«رئيس حزب » مظهر الدليمي«شدن   از آشته, سي دقايعي پيش  شبكه بي بي
 .نامزدهاي برجسته انتخابات پارلماني عراق توسط مسلحان ناشناس در الرمادي خبرداد

 .بشر در عراق را نيز برعهده دارد  الدليمي رياست اتحاديه دفاع از حقوق, شود  مي  اضافه
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر24:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵ دسامبر 15  -١٣٨۴ آذر ٢4 شنبه پنج

را با اهميت ديده و در عنوان های روزنامه های امروز تهران انتخابات پارلمانی امروز عراق :بی بی سی
تاکيد دوباره محمود احمدی نژاد بر اظهارات ضداسرائيلی خود، مقاومت اعضای . اول خود نقل کرده اند

شورای شهر تهران در برابر تصميم مجلس به ممنوعيت دوشغلی بودن، و پی گيری علت سقوط 
  .روزنامه هاستهواپيمای نظامی حامل خبرنگاران از جمله ديگر مطالب اين 

 اظهارات تازه رييس جمهور در جمع مردم سيستان و بلوچستان را در صدر اخبار خود نقل کرده و شرق
کسانی که دوست ندارند ما انرژی صلح آميز هسته ای داشته باشيم به ما می : از قول وی نوشته

 آنها می گوييم شما ما به. گويند خودتان سوخت هسته ای توليد نکنيد، ما به شما سوخت می دهيم
که قطعات هواپيمايی را که سی سال پيش پول آن را داده ايم نمی دهيد، چطور ادعا داريد که در مورد 

  . سوخت به شما اطمينان کنيم
اگر ما : ، آقای احمدی نژاد در جمع زاهدانی ها خطاب به کشورهای غربی گفته استکيهانبه نوشته 

اييم همين باليی که سر هواپيما ايجاد کرديد سر انرژی هسته ای نيز در مورد مساله هسته ای کوتاه بي
  . ملت ما فريب شما را نمی خورد. به وجود می آوريد

تنها يک هفته پس از اظهارات رييس جمهور مبنی بر در اختيار قرار :  در گزارش اصلی خود نوشتهجوان
گر با تکرار سخنان خود خواستار آن شد که دادن قطعه ای از خاک اروپا به رژيم صهيونيستی، وی بار دي
  .کشور اسراييل در اروپا، امريکا، کانادا يا آالسکا تشکيل شود

) حماس( خبر داده که خالد مشعل، رئيس دفتر سياسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطين جوان
 تلخ و اظهارات احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران در مورد اسرائيل بيان کننده حقيقت: اظهار داشت

  . سنگينی است
 همين خبر را به عنوان حمايت مقامات فلسطينی از اظهارات رييس جمهور نقل کرده ايرانروزنامه 
  .است

 نوشته انتخابات پارلمانی در عراق اين بار تفاوت فاحشی با آنچه در گذشته در آن کشور به همشهری
  . عنوان انتخابات مطرح می شد، دارد

، در زمان صدام فقط کسانی به صحنه می آمدند که از سوی حکومت دستچين به نوشته اين روزنامه
شده بودند و هر چند پس از اعالم نتايج ميزان مشارکت مردم از سوی دولت وقت بسيار باال اعالم می 

  . شد ولی جهان هرگز اين انتخابات را جدی نمی گرفت
د نشانه آن باشد که درهای جهنم در اين  در سرمقاله خود نوشته انتخابات امروز عراق می توانشرق

  . کشور همسايه بسته شد
 نوشته سردار ذوالقدر، معاون وزارت کشور با اشاره به تالش آمريکا در جمهوری اسالمیروزنامه 

آمريکايی ها پس از افغانستان در عراق : حذف لفظ اسالمی در قانون اساسی افغانستان و عراق گفت
  .  که دين را از حکومت جدا کنند ولی در نهايت نتوانستندتمام تالش خود را کردند

به نوشته اين روزنامه، قائم مقام وزير کشور عالقه به شعارهای ايرانی و نمادهای ايرانی در نهضت 
های کشورهای اسالمی حتی در آمريکا عليه کاخ سفيد را منبعث و متاثر از انقالب اسالمی عنوان کرد 

رنيزه خود را از گرده ملتها بردارند ملتها به سرعت به سراغ الگويی که براساس اگر قدرتها س: و گفت 
  .آن انقالب ايران شکل گرفته است می روند
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يک روز بعد از اعالم مصوبه مجلس که دوشغله بودن مقامات را ممنوع اعالم کرده است، به نوشته 
 رييس جمهور گفته است ما تا جان  رييس شورای شهر تهران بدون اعالم استعفا از مقام مشاورشرق

  .داريم از شورای شهر تهران نمی رويم و در همين جا می مانيم
 نوشته زريبافان عضو شورای شهر از مشاورت رييس جمهور استعفا داد ولی اعالم داشت که خراسان

  . در مقام دبير هيات دولت می ماند
 روز فرصت دارند تا پس ١٠اعضای شورای شهر به نوشته همين روزنامه يکی از نمايندگان مجلس گفته 

از تاييد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان درباره حضور همزمان اعضای شورای شهر در دولت تکليف 
  . البدل جايگزين آنها شوند خود را مشخص کنند تا اعضای علی

 در صورت  نوشته مصطفی تاج زاده نفر اول فهرست علی البدل شورای شهر تهران کهآفتاب يزد
استعفای اعضای فعلی جای آنها را خواهد گرفت گفته است اعضای شورای شهر تمامی تالش خود را 

  .زاده وارد شورا نشود و من هم برنامه خاصی برای اين کار ندارم خواهند کرد تا هرگز تاج 
لبان، به نوشته دو روز بعد از انتشار اخباری درباره فيلترينگ چند سايت اينترنتی متعلق به اصالح ط

 نفر از نمايندگان مجلس در تذکری مکتوب از محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری، ١٢ همشهری
خواستند دستور تسريع در رفع فيلتر از سايت های اينترنتی مجاز را براساس اصول صريح قانون 

  . اساسی صادر کند
نوان سايت های مجازی که فيلتر  مذهبی، رويداد و امروز به ع– از سايت های ميزان، ملی همشهری

  .شده اند نام برده است
  

   آذر23چهارشنبه :  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵ دسامبر 14  -١٣٨۴ آذر ٢3 شنبه چهار

روزنامه های تهران پاسخ دبير شورای عالی امنيت ملی ايران به اظهارات مديرکل آژانس :بی بی سی
 ديدار رئيس جمهور با يکی از روحانيون بلندپايه، تأييد بين المللی انرژی اتمی، ترديد در اصالت فيلم

اظهارات ضداسرائيلی رئيس جمهور توسط رهبر و رئيس مجلس و ادامه پيگيريها درباره علت سقوط 
  .هواپيمای ارتشی حامل خبرنگاران را با اهميت ديده و در عنوان اول خود ذکر کرده اند

، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی که خواستار  نوشته در پی اظهارات محمد برادعیخراسان
   امنيتی به ايران شده بود مبنی براينکه پيش از رسيدن به توافقی نهايی بر سر برنامه هسته تضمين

ای ايران، آمريکا بايد به ايران تضمين امنيتی بدهد، مقامات ايرانی و آمريکايی در اظهاراتی جداگانه اين 
  . و پذيرش ندانستندپيشنهاد را قابل طرح

به نوشته اين روزنامه، علی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی در واکنش به اين اظهارات گفته 
  .نيست" تضمينهای اشراف مآبانه"ايران نيازمند اين گونه 

 بخش ديگری از گفته های دبير شورای عالی امنيت ملی را مهم ديده که وی در آن در مورد جام جم
بخش خصوصی جهانی در طرحهای هسته ای ايران گفته ايران سفره برای آمريکاييها پهن مشارکت 

  .نکرده و از توان خوبی برای حفظ و صيانت از خود برخوردار است
 از قول يکی از ديپلماتهای کشورهای اروپايی طرف مذاکره هسته ای با ايران نوشته جلسه آينده شرق

جه به آنچه ايران می گويد به نظر نمی رسد مذاکرات اميدوارکننده مذاکرات گامی به جلوست اما با تو
  .ای در پيش باشد

 در يادداشتی اظهارات محمد برادعی را نشان آن کيهانحسين شريعتمداری، مديرمسئول روزنامه 
  .دانسته که وی بر خالف آئين نامه آژانس وارد امور سياسی شده است

چندمين بار پيشنهاد کرده که مسئوالن هسته ای ديگر نبايد آقای شريعتمداری به همين جهت برای 
کمترين اميدی به نتيجه بخش بودن مذاکرات سياسی با سه کشور اروپايی داشته باشند و عاقالنه 

ترين راه آن است که بدون از دست دادن فرصت، غنی سازی به تعليق درآمده اورانيوم را از سر گيرند، 
  .ونی خود را دنبال کننديعنی برخورداری از حق قان

 نوشته در اولين جلسه مطبوعاتی غالمحسين الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد درباره انتشار شرق
فيلم مالقات آقای احمدی نژاد با آقای جوادی آملی روحانی بلندپايه و اظهارات رئيس جمهور مبنی بر 

پرسيده شده و او گفته که در رؤيت هاله نور در پشت سرش به هنگام سخنرانی در سازمان ملل 
  .جلسه فيلمبرداری صورت نگرفت و جای سؤال دارد که اين فيلم از کجا آمد

 از قول همين مقام نوشته دستگاههای قضايی مربوطه اصالت فيلم را بررسی کنند که آفتاب يزد
  .چگونه از مالقاتی خصوصی فيلمی به شکل مونتاژ شده توزيع می شود

 حامل خبرنگاران تحول 130 -زير دفاع کابينه را به علت سقوط هواپيمای سی  استيضاح وهمبستگی
 آن را ضداستيضاحی لقب داده که اعتمادبزرگی در روند بررسی علت سقوط هواپيما دانسته و 

  .فراکسيون اقليت مجلس برنامه ريزی کرده است
 شد   وصول  اعالم ، در حالی  کرده قديم ت  اقليت  فراکسيون  که  وزير دفاع  استيضاح  طرحاعتمادبه نوشته 

 خواند، هرچند   اقليت  جلوی  و فرار رو به  سياسی  را اقدامی  محافظه کار آن  اکثريت  فراکسيون که
  . تأکيد دارند  مسئوالن  و لزوم استعفای  و تفحص از حادثه محافظه کاران هم بر تحقيق

   نظامی  از مسئوالن  متشکل  تحقيق که  نفره٢٩   در تيم  که  است  توجه  جالب  ميان اعتماد نوشته در اين
  .  برانگيز است  خود ابهام  حضور ندارد و اين  مقننه  قوه  است  و قضائيه  مجريه و قوای
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 وزير ارشاد با اشاره به جلساتی که اصالح طلبان در يادبود خبرنگاران کشته شده خراسانبه نوشته 
 سليقگی  شته اند گفته دولت خود در اين حادثه داغدار است اما برخی با بیدر سانحه هوايی برپا دا

  . خواهند در مقابل دولت مدعی شوند می
 ای مواجهيم که سر  ای از سورچرانهای سياسی حرفه در اين حادثه ما با عده : "آقای صفارهرندی گفته

 خبرها و برخی مسائل در اند، حتی به شهادت اند که در آن سهمی نداشته  ای نشسته  سفره 
  ".اند سالهای اخير در نقطه مقابل آن بوده 

 تنها   افکار عمومی  برای  در تهران  گذشته  هفته  هوايی  در سانحه  خلبان  مقصر بودن  نوشته بحثاعتماد
   توسط ثه حاد  مسئوليتهای  همه  با قبول  شده  که  بار هم  اولين  برای  خواهد بود که  قبول  قابل زمانی

   معتبر در زير گزارش  و با امضاهای  شده  و کارشناسی ، علمی ، فنی  دقيق  صورت ، به  مسئول نهادهای
  . شود  تقديم  محضر افکار عمومی آن، به

روزنامه های مختلف تهران تصويب طرحی در مجلس را با اهميت ديده اند که بر اساس آن اعضای 
  .می داشته باشندشورای شهر نمی توانند شغل دو

 نوشته با تصويب اين طرح چنانچه مهدی چمران، نسرين سلطانخواه و داوود زريبافان از خراسان
  .سمتهای خود در دولت استعفا ندهند، عضويت آنها در شورای شهر تهران منتفی خواهد شد
 استعفا به نوشته اين روزنامه، بر اساس قرائن موجود مهدی چمران از سمت مشاور رئيس جمهور

خواهد داد اما سلطانخواه و زريبافان احتماًال ماندن در دولت را به حضور يکساله در شورا ترجيح خواهند 
  .داد

 پيش بينی کرده که سيدمصطفی تاجزاده عضو علی البدل شورای شهر تهران ظرف چند جوانروزنامه 
  .هفته آينده به عنوان عضو اصلی در جلسات شورای شهر حضور يابد

ن روزنامه در مقاله ای پيرامون بيانيه اتحاديه اروپا درباره نقص حقوق بشر در ايران به پاسخگويی اي
پرداخته و نوشته اروپاييها که از نقص حقوق بشر در ايران گله دارند خودشان با داشتن ميليونها 

ديگر را ناديده می مسلمان حتی يک نماينده اقليت دينی در پارلمانشان ندارند و حقوق دينی اقليتهای 
  گيرند

  
   آذر22سه شنبه :  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۵ دسامبر ١٣ -١٣٨۴ آذر ٢٢سه شنبه 
روزنامه های تهران در پيگيری علت سقوط هواپيمای نظامی گزارشها داده، به پيامدهای :بی بی سی

ليه نقص حقوق بشر در اظهارات تازه محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور پرداخته و بيانيه اتحاديه اروپا ع
  .ايران را کم اهميت جلوه داده اند

در حالی که روزنامه های مختلف امروز از اعالميه ها و اطالعيه های نظامی درباره علت سانحه سقوط 
 نوشته يک هفته بعد از وقوع اين حادثه، به رغم جوانهواپيمای نظامی حامل خبرنگاران خبر داده اند، 

اف سازی ماجرا هنوز علت آن مشخص نيست و همه درگير مسائل حاشيه ای همه تأکيدها برای شف
  .شده اند

 محسن کديور در مراسم سوگواری برای خبرنگاران کشته شده در سانحه هوايی شرقبه نوشته 
 ايران ٨۴گفته تعداد کشته های جنگ آمريکا عليه عراق از تعداد سانحه ديدگان هوايی و زمينی سال 

  .داد کشتگان حوادث جاده ای ايران از کشته شدگان در تمام جنگ فلسطين بيشترستکمتر بوده و تع
 در صدر اخبار خود از زبان نماينده مهاباد در مجلس شورای اسالمی نوشته مسئوالن نظامی آفتاب يزد

  .می دانند اما علت سقوط هواپيما را اعالم نمی کنند
در مورد نقص حقوق بشر در ايران در روزنامه های خبر بيانيه مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا 

نوشته نمايندگان " شنيديم"امروز صبح انعکاس ضعيفی دارد و روزنامه ايران در ميان اخبار کوتاه با عنوان 
سياسی اتحاديه اروپا در بروکسل، مقر اين اتحاديه در حالی زير بيانيه سياسی عليه ايران را امضا 

يی بويژه فرانسه و بريتانيا در دو ماه گذشته به دليل اعمال خشونت گسترده کردند که دولتهای اروپا
  .عليه جنبشهای اجتماعی از سوی مجامع جهانی مورد انتقاد شديد قرار گرفته اند

 غالمعلی حدادعادل رئيس مجلس در مسکو گفته است در ايران باالترين آزاديها جام جمبه نوشته 
ما دهان هيچ کس را به اين : "می تواند در مورد عقيده اش صحبت کندوجود دارد به قدری که هر کس 

  ".دليل نمی بنديم و اين موضوع را به خارجيهايی که مدعی نقص حقوق بشر در ايرانند گوشزد کرده ايم
خبر داده که يکی از مقامهای اسرائيلی خبر " عقب نشينی شتابزده اسرائيل" با عنوان بزرگ اعتماد

تانيايی ساندی تايمز را تکذيب کرده است که در تازه ترين شماره خود احتمال داده بود که هفته نامه بري
  .با زمينه سازی مقامات اسرائيلی، بزودی ارتش آن کشور به تأسيسات هسته ای ايران حمله برد

توطئه به رسميت شناخته شدن اسرائيل چطور خنثی شد، گزارش وزير علوم را که " با عنوان اعتماد
  .ه نقل از رئيس جمهور بازگفته که در سفر او به عربستان سعودی چه گذشت منعکس کرده استب

در اجالس : " محمدمهدی زاهدی وزير علوم گفته است رئيس جمهور گزارش دادهشرقبه نوشته 
سران سازمان کنفرانس اسالمی، ناگهان متوجه شديم رهبران به افتخار ما دست می زنند، ما واقعًا 

  ". کرديم نيروی ديگری ما را حرکت داداحساس
 نوشته آقای زاهدی معذرتخواهی کرده که نمی تواند بعضی چيزها را در مورد اجالس سران و شرق

همه سران نشسته بودند، ما هم با سران يکی از : "نقش احمدی نژاد در آن بازگو کند اما تأکيد کرده
که شاه عربستان وارد شد، ايشان آمده بود دانه کشورها در گوشه ای نشسته بوديم، متوجه نبوديم 
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به دانه حال و احوال، يک دفعه به ما گفتند که ايشان وارد شده بريم بر سر ميز شام، ما که بلند شديم 
  ".برويم سراغ ايشان حال و احوال کنيم، ديديم ايشان آمد سمت ما

مات کشور از گفته های  آقای هاشمی عضو هيئت رييس مجلس گفته مقاآفتاب يزدبه نوشته 
  .تشنجزا بپرهيزند

 از قول معاون صدراعظم آلمان نوشته که اظهارات ضداسرائيلی آقای احمدی نژاد در سازمان آفتاب يزد
 ادعا کرده است که مجله اشپيگل چاپ آلمان اظهارات آقای ايرانملل پيگيری می شود و روزنامه 

  .يان در چنگ دوم جهانی تأييد کرده استاحمدی نژاد را در ترديد به کشتار جمعی يهود
 در سرمقاله اين روزنامه با نقل داستانهای تاريخی عليه قوم کيهاندر همين حال مديرمسئول روزنامه 

را داستان ساختگی ) هولوکاست(يهود به تأسی از رئيس جمهور، واقعه کشتار يهوديان در آلمان نازی 
  .خوانده است

نقل مالقات خالد مشعل فرمانده گروه فلسطينی حماس با اکبر  با جمهوری اسالمیروزنامه 
هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از قول او نوشته قوس نزولی اسرائيل آغاز 

  .شده است
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