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

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

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 رئيس جمهور قانون تعليق اقدام هاى داوطلبانه هسته اى را ابالغ آرد
  ٢٠٠۵ دسامبر ١٨ - ١٣٨۴ آذر ٢٧يكشنبه :شرق

ئيس دولت نهم جمهورى اسالمى ايران قانون الزام دولت به محمود احمدى نژاد ر: فرشاد محمودى
تعليق اقدامات داوطلبانه هسته اى را چهار  روز پيش از آغاز مجدد گفت وگوهاى اتمى ايران و سه 
. آشور اروپايى آه در وين پايتخت اتريش انجام مى شود به سازمان انرژى اتمى ابالغ آرده است

براساس اين قانون آه .  آذرماه الزم االجرا بوده است٢٢اين قانون از خبرگزارى فارس گزارش داده آه 
اول آذرماه امسال به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيده، دولت ايران موظف است در صورتى آه 

پرونده اتمى به شوراى امنيت سازمان ملل گزارش يا ارجاع شود، آليه همكارى هاى داوطلبانه خود را 
 .لى انرژى اتمى به حال تعليق درآوردبا آژانس بين المل

 همكارى داوطلبانه چيست؟• 
 در جريان سفر وزراى خارجه آشورهاى بريتانيا، ١٣٨٢ مهر ٣٠اولين بار ايران حدود دوسال پيش در 

فرانسه و آلمان، پروتكل الحاقى عهدنامه منع گسترش سالح هاى اتمى را به صورت داوطلبانه پذيرفت 
توافقنامه «اين دو مورد در بيانيه اى آه به .  اى اش را به حالت تعليق درآوردو فعاليت هاى هسته

در جاى جاى آن نشست » داوطلبانه«مشهور شد، مورد توافق ايران و اروپا قرار گرفت و آلمه » سعدآباد
حسن روحانى مسئول وقت پرونده . تلقى نشود» اقدام حقوقى الزام آور«تا همكارى هاى ايران يك 

 اى در روز امضاى توافقنامه گفته بود آه پذيرش پروتكل الحاقى و تعليق فعاليت هاى اتمى هسته
براساس توافقنامه سعدآباد، تهران . اقدامى در جهت اعتمادسازى ايران براى جامعه جهانى است

اين پروتكل به بازرسان آژانس . پروتكل الحاقى عهدنامه منع گسترش سالح هاى هسته اى را پذيرفت
تعليق فعاليت هاى هسته اى . اجازه مى دهد آه بازرسى هاى دقيق ترى از مراآز اتمى انجام دهند

اما ساخت و مونتاژ قطعات و آزمايش آنها از . نيز طبق اين توافق شامل انجام مراحل غنى سازى بود
مى تغليظ مى وسيله اى آه اورانيوم در آن براى سوخت در راآتور ات(جمله ساخت و مونتاژ سانتريفوژ 

در بهمن ماه همان سال تيم مذاآرات هسته اى به بروآسل رفت و پس از آن . ادامه داشت) شود
حسن روحانى مسئول پرونده اتمى با وزيران خارجه اتحاديه اروپا و سه آشور اصلى مذاآره آننده 

طبق اين . شد» ه بروآسلتوافقنام«اين ديدار منجر به امضاى . يعنى بريتانيا، فرانسه و آلمان ديدار آرد
توافق ايران دامنه تعليق فعاليت هاى اتمى را گسترش داد و ساخت و مونتاژ سانتريفوژها را نيز در 

در مقابل اروپايى ها به ايران تعهد دادند آه پرونده اتمى . اقدام داوطلبانه اطمينان ساز ديگرى معلق آرد
د، از دستور آار خارج شود و پرونده روال عادى به خود تهران در اجالس بهاره آه در خردادماه برگزار ش

اقدام هاى اطمينان ساز ايران ادامه يافت تا اينكه در جريان اجالس شوراى حكام، قطعنامه اى . بگيرد
 عضو شوراى حكام از محمد البرادعى ٣۵. صادر شد آه پرونده اتمى را همچنان مفتوح نگه داشت

به دنبال نقض . زارش ديگرى براى اجالس تابستانى تهيه آندمديرآل آژانس مى خواستند آه گ
توافقنامه بروآسل از سوى اروپايى ها ايران اعالم آرد آه ديگر خود را به مفاد آن توافق پايبند نمى 

اين وضعيت تا نيمه پاييز . به اين ترتيب ساخت و مونتاژ و امتحان سانتريفوژها دوباره آغاز شد. داند
ت تا آنكه با رايزنى ديپلمات هاى ايران و اروپا ميز مذاآره دوباره چيده شد؛ اين بار زير  ادامه داش١٣٨٢

 .برج ايفل
 در پاريس چه اتفاقى رخ داد• 

يك سال پس از توافق مشهورى آه در آاخ سعدآباد تهران ميان ايران و اروپا منعقد شد، اين بار 
خاوير سوالنا مسئول سياست خارجى . شدندمسئوالن ارشد مذاآرات هسته اى ايران عازم پاريس 

اتحاديه اروپا، ميشل بارنيه وزير خارجه وقت فرانسه، جك استراو وزير خارجه بريتانيا و يوشكا فيشر وزير 
خارجه وقت آلمان به همراه حسن روحانى مسئول پرونده اتمى ايران رياست اجالس پاريس را به عهده 

ى اين مقام ارشد رسيد ايران يك بار ديگر به طور داوطلبانه تصميم براساس توافقى آه به امضا. داشتند
گرفت برنامه تعليق فعاليت هاى هسته اى خود را ادامه و توسعه دهد تا شامل تمام فعاليت هاى 

مشخصًا «در متن توافقنامه پاريس آمده است آه . مربوط به غنى سازى و باز فرآورى اورانيوم شود
اردات سانتريفوژهاى گازى، قطعات آنها، مونتاژ، نصب، آزمايش و آارآردن تعليق شامل توليد و و

سانتريفوژهاى گازى، هرگونه اقدام براى جداسازى پلوتونيوم و يا ساخت يا اجراى تاسيسات جداسازى 
در جريان توافقنامه » .پلوتونيوم و آليه آزمايش ها يا توليد در هر تاسيسات تبديل اورانيوم مى شود

مقرر شد آه اين تعليق تا زمانى آه مذاآرات براى يك توافق بلندمدت در جريان است براى پاريس 
در مقابل اقدام ايران، اروپايى ها نيز توافق آردند آه . خواهد بود» اساسى«استمرار فرآيند آلى 

رخه رويكردهاى چندجانبه چ«از ايران براى پيوستن به گروه آارشناسى . مذاآرات خود را آغاز آنند
دعوت آنند، براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى به طور فعال حمايت آنند و » سوخت هسته اى
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در » قوى«نيز در همكارى هسته اى در بخش فناورى و اقتصادى و تعهدات » محكمى«تضمين هاى 
تشكيل به اين ترتيب يك آميته راهبردى تشكيل ميان ايران و اروپا . موضوعات امنيتى به ايران بدهند

و همكارى ) فرانسه(، فناورى )به مديريت بريتانيا(شد و به گروه آارى در زمينه سياسى و امنيتى 
هم به وجود آمد تا گزارش پيشرفت از گروه هاى آارى را دريافت آند و به مقام هاى ) آلمان(هسته اى 

 .ارشد آشورها براى تصميم گيرى تسليم آند
 بعد از مذاآرات پاريس چه شد• 
ه فاصله چند هفته پس از امضاى توافقنامه پاريس، ايران فعاليت هاى اتمى خود را به حالت تعليق ب

بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى به ايران آمدند و آارخانه فرآورى اورانيوم اصفهان و مرآز . درآورد
و مذاآرات در سطح گروه هاى آارى تشكيل شدند . توليد سوخت اتمى نطنز در حضور آنها پلمب شد

آارشناسان ادامه يافت تا طى دوره مشخصى، براى اروپايى ها محرز شود آه برنامه هاى هسته اى 
تقويم هاى ايرانى چند روز تا . ايران صرفًا براى اهداف صلح آميز است و هيچ انحرافى در آن وجود ندارد

رس، نظر تهران براى ادامه تعليق داوطلبانه را  را نشان مى دادند و اروپايى ها بايد تا پايان ما١٣٨۴نوروز 
 نيز ايران اجالس فناورى اتمى و توسعه پايدار را برگزار و ١٣٨٣در روزهاى پايانى سال . جلب مى آردند

طى آن با دعوت از آارشناسانى از آشورهاى مختلف آسيا و اروپا و آمريكا آنها را از نزديك با فعاليت 
 در اختتاميه اين اجالس بود آه اآبر هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع .هاى صلح آميزش آشنا آرد

. تشخيص مصلحت نظام و رئيس جمهور اسبق اعالم آرد آه ايران از مذاآرات اتمى با اروپا رضايت ندارد
است از اروپايى ها خواست تا به » موضع نظام«هاشمى رفسنجانى در آن سخنرانى آه مى گفت 

گزارش آار گروه هاى ايرانى نشان مى داد آه سه آشور اروپايى . ند باشندقول و توافق هايشان پايب
رويكردهاى چندجانبه سوخت «مفاد مهم توافقنامه را به درستى عمل نكردند هرچند آه ايران به گروه 

پيوست و حمايت هايى هم براى پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى از سوى اروپا انجام » اتمى
است و » سرنوشت چرخه سوخت اتمى«ن مى گفت آه موضوع مهم در مذاآرات شد، اما تهرا

هنگامى آه آميته راهبردى ايران و اروپا در پاريس تشكيل . موضوعات ديگر مذاآرات در حاشيه قرار دارد
شد، با اينكه ايران از ادامه مذاآرات رضايتى نداشت براى يك دوره ديگر تا برگزارى اجالس بهاره شوراى 

 در وين صادر شد ٨٣اما قطعنامه پايانى اجالس آه خرداد .  نيز تعليق را ادامه داد١٣٨۴م در سال حكا
مسئول وقت پرونده  اتمى ايران مى گفت در صورتى آه پيشنهاد جامع اروپا . رضايت تهران را جلب نكرد

اريس برخوردارى طبق توافق پ. به جمهورى اسالمى ارائه نشود تهران به تعليق ها پايان خواهد داد
بايد از سوى اروپا به رسميت شناخته مى شد اما اين اتفاق روى » چرخه سوخت هسته اى«ايران از 

پيروز «اروپايى ها چهار روز ديرتر از زمانى آه به ايران تعهد داده بودند پيشنهادشان را در تهران به . نداد
ويل دادند اما از فعاليت چرخه سوخت مديرآل امور سياسى و بين الملل وزارت  خارجه تح» حسينى

سه آشور اروپايى «قسمتى از اين پيشنهاد مى گفت آه . هسته اى در آن صحبتى به ميان نيامده بود
و اتحاديه، از گسترش برنامه هاى هسته اى غيرنظامى ايران از طريق آمك به تشخيص مواد مورد نياز 

ستفاده صلح آميز از نيروى هسته اى به استثناى براى تحقيقات آتى و همكارى در عرصه هاى ديگر ا
به اين ترتيب توافقنامه پاريس از سوى سه آشور » .فعاليت هاى چرخه سوخت حمايت مى آنند

 ساعت از عمر دولت محمد خاتمى رئيس جمهور ٢۴درحالى آه تنها . بريتانيا، فرانسه و آلمان نقض شد
 آارخانه فرآورى اصفهان را آغاز آرد بازرسان آژانس اين بار وقت ايران باقى مانده بود ايران فعاليت هاى

دوربين هاى نظارتى آژانس در محل آارخانه نصب و بشكه . براى فك پلمب آارخانه به اصفهان رفتند
هاى آيك زرد براى تبديل به گاز هگزا فلورايد اورانيوم مقابل چشم دوربين رسانه هاى جهان گشوده 

 .شد
 در آارخانه اصفهان، اروپا مذاآرات اتمى اش با ايران را متوقف آرد و به درخواست پس از پايان تعليق

 . سه آشور اروپايى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى اجالس اضطرارى تشكيل داد
 تعليق احتمالى داوطلبانه يعنى چه• 

شور اروپايى در وين پايتخت  روز ديگر، ديپلمات هاى ايران و سه آ۴آخرين روز آذرماه امسال يعنى 
اتريش آه مقر آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز هست گردهم خواهند آمد تا درباره برنامه هاى اتمى 

اين در حالى است آه اروپايى ها از ايران مى خواهند آه طرح غنى سازى اورانيوم . ايران گفت وگو آنند
 آه نه تنها طرحى براى غنى سازى از روسيه دريافت ايران نيز اعالم آرده. در خاك روسيه را بپذيرد

غربى ها و در . نكرده بلكه در صورت دريافت نيز از غنى سازى اورانيوم در خاك خود منصرف نخواهد شد
رأس آنها اياالت متحده پرونده ايران را تهديد به ارجاع به شوراى امنيت مى آنند و در مقابل هم تهران 

مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى اول آذرماه .  از اين ارجاع نداردمى گويد آه هيچ نگرانى
امسال طرح تعليق اقدام هاى داوطلبانه هسته اى را به اتفاق آرا از تصويب گذرانده و شوراى نگهبان نيز 

رئيس جمهور ايران هم هفته گذشته اين قانون را به سازمان انرژى اتمى ايران . آن را تائيد آرده است
در صورتى آه پرونده اتمى به شوراى امنيت ارجاع يا اطالع داده شود اين قانون به . غ آرده استابال

اجراى اين قانون يعنى اينكه پروتكل الحاقى معاهده منع گسترش سالح هاى هسته . اجرا درخواهد آمد
ى نطنز اى آه به بازرسان اجازه بازرسى هاى بيشتر مى دهد متوقف مى شود و مرآز سوخت هسته ا

  .نيز آغاز به آار خواهد آرد
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
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 گذاشت    آشته برجاي11حمله به چند منطقه در شمال عراق 
  ٢٠٠۵ دسامبر ١٨ - ١٣٨۴ آذر ٢٧يكشنبه 

 . آشته گرفت11سري حمالت در نقاط مختلف بغداد و چندين منطقه در شمال عراق 
، منابع رسمي اطالع دادند آه موج حمالت )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   گزارش گروه اخبار بينبه 
 . آشته گرفته است11ها در بغداد و نقاط مختلف شمال عراق   گذاري و تيراندازي  بمب

 ـ مردان مسلح دو تن از خانواده يك عضو مهم از اتحاديه ميهني آردستان«: آسوشيتدپرس گزارش داد
جمهوري عراق را در شهر آرآوك واقع   رئيس» جالل طالباني«يكي از دو احزاب معروف آردها به رهبري 

در » جدر حسن الحمداني«و پسرش از اعضاي فاميل » حماد الحمداني«. در شمال عراق ُآشتند
 ».نزديكي حمل اقامتشان آشته شدند

پليس را گرفت و دو مأمور ديگر نيز زخمي اين در حالي است آه در بغداد انفجار يك بمب جان سه 
جان يك )  آيلومتري جنوب آرآوك110, واقع در شمال عراق(»توز«يك بمب ديگر نيز در شهر . شدند

 .پليس را گرفت و دو تن ديگر را زخمي آرد
 آيلومتري شمال شرق 60واقع در » بلدروز«همچنين مردان مسلح روز گذشته به يك آرايشگاه مردانه 

 . در اين حمله دو پليس و يك شهروند آشته و يك تن ديگر زخمي شد.  حمله آردندبغداد
پليس جسد يك مقام سابق ارتش عراق در يك پمپ بنزين واقع در مرآز بغداد را پيدا , از سويي ديگر

يك عضو حزب شيعه و دو پليس آشته , همچنين روز گذشته يك مقام سابق ارتش نيروي هوايي. آردند
 .شدند

  
 يك چني وارد عراق شد د

  ٢٠٠۵ دسامبر ١٨ - ١٣٨۴ آذر ٢٧يكشنبه 
 .جمهوري آمريكا بدون اعالم خبر قبلي وارد عراق شد  معاون رئيس» ديك چني«

جمهوري آمريكا   معاون رئيس» ديك چني«، )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
نخست وزير اين آشور ديدار » ابراهيم جعفري«د عراق شد و با بدون اعالم قبلي وار) يكشنبه(امروز 
 .آرد

آشنايي از نزديك با اوضاع و تحوالت سياسي   هدف از اين سفر، «: سي گزارش داد  بي  شبكه خبري بي
 ».عراق و ديدار از نظاميان آمريكائي مستقر در اين آشور اعالم شده است

 دسامبر اين 15 عراق پس از برگزاري انتخابات پارلماني اين نخستين سفر يك مقام ارشد آمريكا به
 . درصد از مردم عراق در آن شرآت آردند70آشور است آه قريب به 

   اي به منطقه خاورميانه قرار است از آشورهاي افغانستان،  شود آه چني در سفر دوره  اضافه مي
  .عربستان سعودي و مصر ديدار آند  عمان،  پاآستان ،

  
 يك فرمانده نظامى آمريكا در عراقادعاى 
  ٢٠٠۵ دسامبر ١7  - ١٣٨۴ آذر ٢۶شنبه 
يك فرمانده ارشد نظامى آمريكا در عراق مدعى شد به نظر مى رسد ايران بيش از هر آشور : ايسنا

: خبرگزارى آسوشيتدپرس با انتشار اين خبر افزود. همسايه ديگرى در انتخابات عراق دخالت آرده باشد
 آيسى در عراق در گفت وگويى تلويزيونى با خبرنگاران پنتاگون با ادعاى دخالت ايران در امور ژنرال جورج
من معتقدم آه آنها به تالش براى تاثيرگذارى بردولت طى هفته هاى آينده ادامه مى دهند : عراق افزود

اين : ريكايى گفتاين فرمانده آم. تا دولتى را داشته باشند آه معتقدند حامى منافع آنها خواهد بود
  .نگران آننده است و چالشى براى ما محسوب مى شود

  
  درصد عراقى ها در انتخابات٧٠مشارآت 

  ٢٠٠۵ دسامبر ١7  - ١٣٨۴ آذر ٢۶شنبه 
به گزارش خبرگزارى فرانسه، مشارآت در انتخابات سرنوشت ساز پنجشنبه عراق گسترده تر از : شرق

عادل علالمى مديرآل هيات عالى مستقل . شور بودهمه پرسى مربوط به قانون اساسى اين آ
ديروز اعالم آرد آه نسبت مشارآت درانتخابات پارلمانى روز پنجشنبه عراق بيشتر ) آميسيون(انتخابات

معتقدم آه : وى افزود. از سطح مشارآت در همه پرسى مربوط به قانون اساسى در اآتبر گذشته بود
علالمى از ارائه آمار مشخص درباره .  از همه پرسى گذشته بودنسبت مشارآت در اين انتخابات بيشتر

حسين . نسبت مشارآت خوددارى آرد، اما اعالم آرد آه نتايج را بر اساس واقعيت بيان خواهد آرد
الهنداوى عضو هيات مستقل اعالم آرده بود آه مشارآت در تمام مناطق عراق از جمله در فلوجه 

بسيار ) هر دو سنى نشين(و دو استان صالح الدين و نينوا ) شيانشهر سنى نشين و پناهگاه شور(
وى درباره اينكه آيا شكايت هايى در مسائل مربوط به انتخابات به اين هيات ارائه شده است، . باال بود
ما از تمام استان ها بدون هرگونه استثنا، شكايت ها را دريافت مى آنيم، به هرحال در چنين : گفت

 مرآز راى گيرى احتمال نقص هايى ٨٠ هزار و ۶ اين گستردگى و بزرگى و وجود بيش از انتخاباتى به
 ٧مراآز راى گيرى ساعت . وجود دارد، اما اشكاالت جزيى و بر اساس معيارهاى سازمان ملل است

 نماينده پارلمان دائمى ٢٧۵ ميليون واجد شرايط دادن راى، ١۵صبح به وقت محلى باز شد تا بيش از 
. البته مهلت راى گيرى به مدت يك ساعت تمديد شد.  نامزد انتخاب آنند۶۶٠٠را از ميان بيش از خود 

به گزارش مهر به نقل از رويترز، راى دهندگان عراقى در منطقه ناآرام غرب به شكل گسترده اى در 
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ده ملت حتى شليك آتش و تهديدهاى مردان مسلح در مقابل ارا. انتخابات روز پنجشنبه شرآت آردند
راى . عراق براى تعيين سرنوشت خود از طريق دادن راى در اين روز سرنوشت ساز مانعى ايجاد نكرد
دهندگان عراقى در اين منطقه ناآرام تصريح مى آردند راى آنها در نهايت منجر به خروج نظاميان 

 شاهد استقبال فلوجه يكى از محورهاى مثلث خطرناك عراق. اشغالگر از الرمادى و عراق خواهد شد
. گسترده ساآنان اين شهر بود تا اولين پارلمان دائمى پس از سرنگونى صدام با آراى آنها شكل گيرد

استقبال مردم اين شهر آه پناهگاه مردان مسلح و شورشى بود، از انتخابات باعث شگفتى مسئوالن 
. هاى اخذ راى روبه رو شدندهيات عالى مستقل انتخابات عراق شد تا جايى آه آنها با آمبود تعرفه 

شهر الرمادى واقع در وادى نهر الفرات مرآز استان االنبار در غرب عراق نيز آه اآثر ساآنان آن را عرب 
خبرگزارى آويت نيز . هاى سنى تشكيل مى دهند، شاهد استقبال گسترده مردم اين منطقه بود

با ) با اآثريت آردها و شيعيان(ب عراق گزارش داد آه مراآز انتخاباتى در استان هاى شمالى و جنو
اوضاع امنيتى در اين مناطق بسيار آرام گزارش شد و خبرنگاران از . استقبال گسترده مردم روبه رو شد

. صف هاى طوالنى راى دهندگان در اين استان ها به ويژه در استان ميسان در مرآز عراق خبر دادند
 ٢٠٧ مرآز از بين ١۶٢ نگرانى هاى امنيتى سبب شد تا تنها هيات عالى مستقل انتخابات اعالم آرد آه

حضور گسترده مردم مناطق ناآرام غربى . مرآز راى گيرى در استان االنبار به روى راى دهندگان باز شود
عراق در پاى صندوق هاى راى در حالى صورت گرفت آه مردان مسلح و تروريست ها با تهديدهاى خود 

 . ها در مراآز راى گيرى جلوگيرى آنندتالش آردند از حضور آن
 تاآيد رهبران بر عيد ملى عراق• 

جالل طالبانى رئيس جمهورى عراق پس از دادن راى خود، ابراز اميدوارى آرد آه اين انتخابات به 
جالل طالبانى پنجشنبه . تشكيل دولت ائتالفى قدرتمند و پايان تروريسم تكفيرى جنايتكارانه منجر شود

طالبانى راى خود را به مرآزى در شهر سليمانيه در .براى همه عراقى ها توصيف آرد» عيد ملىروز «را 
ابراهيم جعفرى نخست وزير عراق نيز به هنگام انداختن راى خود به صندوق در . شمال عراق انداخت

رشايسته را منطقه الخضراء بغداد ياد آرد آه به اراده ملت احترام خواهد گذاشت حتى اگر آنها افراد غي
مسعود بارزانى رئيس حكومت محلى در آردستان عراق نيز ابراز اميدوارى آرد آه پس از . انتخاب آنند

احمد چلبى معاون نخست وزير عراق نيز به هنگام دادن . اين انتخابات، ثبات و امنيت به عراق بازگردد
تخابات شرآت آنند و آسانى را راى خود، از همه عراقى ها به ويژه فقرا و نيازمندان خواست در ان

سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعالى انقالب . انتخاب آنند آه اوضاع معيشتى آنها را بهبود بخشند
اسالمى عراق و رئيس ائتالف عراق يكپارچه نيز تصريح آرد آه انتخابات قانونگذارى يك عيد واقعى 

ه دنبال فتنه انگيزى ميان عراقى ها است و پاسخ مناسب به شبكه هاى رسانه خبيثى است آه ب
اظهارات حكيم در واآنش به شبكه الجزيره بود آه در آستانه انتخابات اقدام به پخش برنامه اى . هستند

توهين آميز به مقام آيت اهللا سيستانى مرجعيت شيعه در عراق آرد آه متعاقب آن موج گسترده اى از 
حاجم الحسنى رئيس پارلمان فعلى عراق نيز ابراز . فراگرفتخشم و انزجار از اين شبكه مردم عراق را 

اميدوارى آرد آه انتخابات اخير به تشكيل پارلمانى منجر شود آه حقوق عراقى ها را رعايت آند و 
اشرف قاضى نماينده دبيرآل سازمان . دولتى تشكيل شود آه زمام امور را به دست عراقى ها بسپارد

مشارآت مردم . مايت اين سازمان از روند سياسى در عراق تاآيد آردملل متحد در عراق نيز بر ح
 ژانويه و همه پرسى بسيار باال و گسترده اعالم شده ٣٠آردستان عراق همانند انتخابات 

از آنجا آه يك حزب «: همچنين زلماى خليل زاد سفير آمريكا در عراق پيرامون انتخابات اخير گفت.است
از سوى ديگر هوشيار » .دست آورد احتياج به تشكيل دولتى فراگير خواهد بودنمى تواند اآثريت را به 

زيبارى وزير خارجه عراق نيز با اشاره به مذاآرات گذشته درباره تشكيل دولت ابراهيم جعفرى گفت در 
تشكيل دولت جعفرى سه ماه مذاآرات فشرده رهبران . آينده احتياج به مذاآرات بيشترى خواهد بود

آردها بر سر يكى از «: زيبارى در يك آنفرانس مطبوعاتى در اربيل گفت.  به دنبال داشتعراقى را
وى ابراز اميدوارى آرد آه ائتالف » .وزارتخانه هاى اصلى چانه نخواهند زد چون حق مسلم آنها است

آرا در ديروز با وجودى آه هنوز شمارش . آردها بتواند دومين مقام را در انتخابات اخير به دست آورد
عراق به پايان نرسيده و نتايج رسمى اعالم نشده بود، آردها و شيعيان خود را پيروز انتخابات معرفى 

 .آردند
 آرامش و امنيت• 

به رغم تهديدها و هشدارهاى گروه هاى تروريستى انتخابات روز پنجشنبه عراق در شرايطى آامًال امن 
. هيچ حادثه قابل ذآرى اتفاق نيفتاد: يد بر اين نكته گفتهيات عالى مستقل انتخابات با تاآ. برگزار شد

باقربيان جبرصوالغ وزير آشور و سعدون الدليمى وزير دفاع در يك آنفرانس مطبوعاتى وضعيت امنيت را 
تنها خبرهاى جسته گريخته از مناطق مختلف عراق . در سراسر آشور عراق بسيار خوب توصيف آردند

به گفته يك منبع وزارت آشور، در جريان حمالت معدود . ى ها و درگيرى ها بودحاآى از بروز برخى ناآرام
مردان مسلح در بغداد دو غيرنظامى زخمى شدند و در حمله به مراآز راى گيرى در استان نينوا در 

شمال بغداد، دو غيرنظامى آشته شدند و در حمله به يك مرآز راى گيرى در موصل، يك عراقى آشته 
مرتبط با شبكه » ارتش طائفه المنصوره« گروهى جعلى و ناشناس به نام . گر زخمى شدندو دو تن دي

تروريستى القاعده در بيانيه اى مسئوليت حمله خمپاره اى به منطقه الخضرا در بغداد را ساعتى پس از 
 .آغاز راى گيرى برعهده گرفت

 آغاز شمارش آرا• 
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اين هيات . ه شمارش آراى انتخابات را آغاز آرده استهيات عالى مستقل انتخابات عراق اعالم آرد آ
فريد ايار عضو هيات عالى . تاآيد آرد آه اعالن نتايج انتخابات ممكن است دو هفته يا بيشتر طول بكشد

مستقل انتخابات اعالم آرد آه از شب جمعه شمارش آرا در مراآز آغاز و همه نتايج به دفتر مرآزى 
به گروه ها و احزاب سياسى هشدار داد آه از اعالن هرگونه نتيجه اى وى . هيات ارسال خواهد شد

هشدار مى دهم آه آمار و ارقامى آه از غير هيات مستقل : ايار گفت. درباره انتخابات خوددارى آنند
نتايج انتخابات چه بسا دو هفته يا بيشتر طول : وى افزود. صادر مى شود، غيررسمى است) آميسيون(

 هزار و ۶از مجموع : ايار تصريح آرد. ممكن است اوايل سال آينده ميالدى اعالم شودخواهد آشيد و 
 پايگاه به روى مردم باز ٧٨٩ هزار و ٣ مرآز و ٨۴ هزار و ۶ مرآز انتخاباتى در تمام مناطق عراق، ٢۴۶
 تاييد  ميليون نفر تخمين زده مى شوند آه اگر اين آمارها١١ تا ١٠تعداد آل شرآت آنندگان بين . شد

در دو انتخابات گذشته ميزان مشارآت . شود ميزان مشارآت عراقى ها را بايد هفتاد درصد دانست
برخى آمار و ارقام غيررسمى انتخابات پارلمانى عراق از . درصد گزارش شده بود۶٣ و ۵٩عراقى ها 

نوبى عراق  استان ج۵در ) ائتالف احزاب برجسته شيعه(پيشتاز بودن ليست ائتالف عراق يكپارچه
. به گزارش خبرگزارى فرانسه، اين استان ها عبارتند از نجف، آربال، قادسيه، ميسان و بابل. حكايت دارد

اعالم )  آيلومترى جنوب بغداد ١۶٠واقع در (منابع نزديك به هيات عالى انتخابات عراق در استان نجف 
 ٨۵جدان شرايط را از مجموع مشارآت  درصد از آراى وا٨٠آردند ليست ائتالف عراق يكپارچه تقريبًا 

 يك منبع نزديك به - آيلومترى جنوب بغداد ١٠٠ واقع در -در استان بابل. درصدى به دست آورده است
 درصد ازآراى راى دهندگان را به ٧٠ائتالف عراق يكپارچه نزديك به : هيات عالى انتخابات اعالم آرد

وى .  درصد است٧٠خابات پارلمانى در اين استان دست آورده است و ميزان مشارآت مردمى در انت
 درصد آل آرا و جبهه توافق ١٧ليست العراقيه به رياست اياد عالوى نخست وزير سابق عراق : افزود

شمار راى دهندگان در اين : اين منبع افزود.  درصد آرا را به دست آورده است١٠) اهل تسنن (عراقى 
 آيلومترى جنوب بغداد يك منبع ١١٠ در استان آربال واقع در . راى دهنده مى رسد٧۴٩٠٠استان به 

 درصد از مجموع آرا را از آن ٨۵نزديك به هيات عالى انتخابات خبر داد آه ليست ائتالف عراق يكپارچه 
با اين توصيف ليست العراقيه وابسته به عالوى در رديف دوم قرار دارد و : وى افزود. خود آرده است

به ) شايسته ها(اقى به رياست مثال االلوسى در جايگاه سوم و گروه آفائات ليست حزب امت عر
 ٨٠به گفته اين منبع، ميزان مشارآت در اين استان . رياست على دباغ در رديف چهارم جدول قرار دارد

 ١٨٠در استان قادسيه واقع در . درصد است و اآثر واجدان شرايط در اين انتخابات شرآت آرده اند
 ٨۵ليست ائتالف يكپارچه عراق : ى جنوب بغداد يك منبع نزديك به هيات عالى انتخابات گفتآيلومتر

 آيلومترى جنوب بغداد لطيف ٣۶۶در استان ميسان واقع در . درصد از مجموع آرا را به دست آورده است
باز هم ليست : عبود مسئول حزب دعوه اسالمى به رياست ابراهيم جعفرى نخست وزير عراق گفت

در يك اظهارنظر ديگر فرمانده نيروهاى . درصد آراى مردم را به خود اختصاص داده است٨۶ئتالف يكپارچه ا
آمريكايى در عراق نسبت به ميزان مشارآت مردم اين آشور در انتخابات پارلمانى ابراز خرسندى آرد، 

برگزارى به گزارش خ. اما هشدار داد آه هرگز شورش در عراق به سرعت شكست نخواهد خورد
با حضور دونالد رامسفلد ) پنتاگون(فرانسه، ژنرال جورج آيسى در جريان نشست در وزرات دفاع آمريكا 

نبايد انتظار داشته باشيم آه شورش به وسيله : وزير دفاع اين آشور طى سخنانى اظهار داشت
نيروهاى آمريكايى در فرمانده . انتخابات باشكوه اخير متوقف شود بلكه به طور تدريجى باز خواهد گشت

عراق با تاآيد بر اينكه وجود چالش هاى سياسى و اقتصادى بزرگ عراق را در جبهه رويارويى قرار 
  .عراقى ها روز باشكوه و عالى اى را پشت سر گذاشتند: خواهد داد، اضافه آرد

  
  درصدي مردم در انتخابات پارلماني عراق 70حضور 
  ٢٠٠۵ دسامبر 16  -١٣٨۴ آذر 25ه جمع

ها تن از مردم عراق از شيعه و سني و آرد روز پنجشنبه در ميان تدابير امنيتي گسترده در پاي  ميليون
تنها . ي عراق را شكل دهند  عضو پارلمان، دولت آينده275هاي راي حاضر شدند تا با انتخاب  صندوق

نخست وزير عراق . تندها را داش ي رفت و آمد در خيابان خودروهاي پليس و خودروهاي نظامي اجازه
اآنون  شمار آرا در عراق هم. اي خواهد بود چهار سال آينده عراق شاهد تغييرات گسترده: اظهار داشت

 . در جريان است
به نقل از خبرگزاري عراق، ابراهيم جعفري نخست وزير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آينده شكل خواهد گرفت آه در   سال آينده دولت و پارلمان چهار: عراق، در جمع خبرنگاران تاآيد آرد

 . ي عراق نقشي موثر خواهد داشت آينده ايجاد تحوالت 
روند دموآراسي آه در حال حاضر در عراق جريان پيدا آرده به نوعي روندي نو است : جعفري تصريح آرد

 . نفوذ خواهد آردآه تنها در سطح داخلي خاورميانه نيست، بلكه به مناطق دورتر نيز 
اي تازه در عراق نيست؛ چرا آه بسياري  ي انتخابات آزاد و آزادي بيان پديده مساله: وي خاطرنشان آرد

 . اند ي متنوعي نبوده از آشورهاي جهان شاهد چنين پديده
ي ي جديد آند، بلكه سعي دارد چهره  آزاد تالش نمي دولت جديد تنها در راستاي انتخابات: جعفري افزود

 . از دموآراسي را به جهانيان بشناساند
 . هايش را ارايه آند وي ابراز اميدواري آرد آه هر چه سريعتر دولت جديد تشكيل شود و بتواند برنامه

ي  از سوي ديگر، سيلويو برلوسكني نخست وزير ايتاليا، با ابراز خرسندي از انتخابات روز پنجشنبه
 . وآراسي ملت عراق خواندعراق، اين انتخابات را گام بلند دم
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 . آند ايتاليا در تحقق نتايج اين دموآراسي با عراق همكاري مي: وي اظهار داشت
مردم عراق بار ديگر شجاعت و تالش خود را در راستاي دموآراسي به : برلوسكني خاطرنشان آرد

 . جهان نشان دادند
 آه دموآراسي همان راهي است آه انتخابات عراق صرف نظر از نتايج آن نشان داد: وي تصريح آرد

 . آنند ي خود و برقراري صلح و آزادي دنبال مي عراقي براي آينده
اين : برلوسكني همچنين نسبت به مشارآت اهل سنت در انتخابات عراق ابراز خرسندي آرد و گفت
 . مشارآت به معناي شكست شبه نظامياني است آه سعي در ايجاد جنگ داخلي در عراق دارند

تر دولت قانوني آاملي را آه ناشي از انتخابالت  ها هر چه سريع ي ابراز اميدواري آرد آه عراقيو
 . شفاف است، برقرار سازند

ها ابراز  ي فرانسه نيز نسبت به انتخابات عراق و مشارآت عراقي در همين حال، سخنگوي وزارت خارجه
جاد دموآراسي گام مهمي در روند سياسي انتخابات شفاف عراق در راستاي اي: خرسندي آرد و افزود

 . عراق است
 شوراي 1546ي  ي جديدي در راستاي قطعنامه اين انتخابات مرحله: اين مقام فرانسوي اظهار داشت

 . امنيت است
ها و ساخت عراق جديد و پايدار هر چه  وي ابراز اميدواري آرد آه اوضاع امنيتي عراق، توقف خشونت

 . تر عملي شود سريع
انتخابات روز پنجشنبه يعني گام برداشتن به : سكات مك آلالن سخنگوي آاخ سفيد نيز اظهار داشتا

ي مردم عراق در  سوي دموآراسي و آزادي ملت عراق، خاورميانه و جهان و به علت حضور گسترده
 . آيد انتخابات، اين يك روز تاريخي در عراق به حساب مي

اقي حتي اهل سنت در اين انتخابات شرآت آردند و نشان دادند آه هاي عر تمام گروه: مك آلالن افزود
ملت عراق توانايي ايجاد آزادي و انتخاب مقامات دولتي و آساني آه آشور را هدايت خواهند آرد، 

 . دارند
ها ثابت آردند آه اگر به آن ها فرصت  عراقي: از سوي ديگر، توني بلر نخست وزير انگليس نيز تاآيد آرد

 . خواهند عملي سازند توانند آن چرا آه مي ود، ميداده ش
 . اين انتخابات فرصتي براي ايجاد دموآراسي بود: وي افزود

ي  نيز نسبت به مشارآت گسترده) ناتو(ياپ دي هوپ شفر، دبيرآل سازمان پيمان آتالنتيك شمالي 
 روند سياسي عراق هاي عراقي ي گروه با مشارآت گسترده: ها ابراز خرسندي آرد و افزود عراقي

 . هاي بيشتر خواهد بود شاهد تحوالت گسترده و پيشرفت
 به نقل از حسين الهنداوي رييس آميسيون - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  از سوي ديگر، روزنامه

 .  درصد از مردم عراق در انتخابات شرآت آردند70بيش از : مستقل عالي انتخابات عراق، نوشت
 هزار عراقي در خارج از عراق در انتخابات شرآت آردند، در حالي آه 200يش از ب: وي خاطرنشان آرد

 . ي گذشته در انتخابات شرآت آرده بودند  هزار تن در دوره81
دهندگان خارج از عراق در برخي مراآز   اسامي راي وي مشكل اصلي برگزاري انتخابات را عدم ثبت

دفاتر آميسيون در آشورهاي مختلف مكان اقامت آن را شد تا  انتخاباتي دانست و اين امر مانع مي
 . بررسي آنند

ميزان : دهندگان را تنها راه براي جلوگيري از تقلب در انتخابات دانست و گفت الهنداوي ثبت نام از راي
 . تقلب در اين انتخابات بسيار آمتر بود

ي  نامه از سوي آنگره شكايت 13نامه از سوي ليست العراقيه و   شكايت70حدود : الهنداوي افزود
 . ي عراق بدست ما رسيده است نامه از ائتالف يكپارچه ميهني عراق و هفت شكايت

هاي عراقي در اين  ي گروه به علت مشارآت گسترده: در عين حال، پايگاه اينترنتي المحيط نوشت
 . ها افزايش خواهد يافت ها نيز در بين گروه انتخابات، رقابت
ي گروها پيش  دهد آه ائتالف يكپارچه از بقيه نتايج غير رسمي اوليه نشان مي: امه داداين پايگاه اد

 . است
ي جديدي در تاريخ اين  چنين علي االديب، يك عضو مجمع ملي عراق، انتخابات عراق را آغاز مرحله هم

 . آشور دانست
انتخاب و آزادي بيان و آزادي وي تصريح آرد آه مردم عراق براي اولين بار خود را برخوردار از آزادي 

 . بينند سياسي در اين آشور مي
 سال فاقد قانون بود و قوانين 35عراق در زمان زمامداري صدام به مدت : االديب با بيان اين مطلب گفت

عراق در اين مدت اسير سليقه و خواست حاآم عراق و خود محوري وي و رهبران حزب بعث بود و اين 
گونه توان و امكان ابراز وجود و اظهار نظر  ها و نيروهاي سياسي عراق هيچ مساله سبب شد عراقي

 . نداشته باشند
وي تصريح آرد آه انتخابات پارلماني عراق از امروز به بعد فرصتي براي مردم عراق خواهد بود تا خود را 

ي  دربارههاي سياسي و احزاب سازماندهي آنند تا نظرات خود را  ها و تشكل در چارچوب جريان
 . قانونگذاري مجلس و روند اجراي قوانين از سوي قوه مجريه بيان آنند

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

 . در عراق شرآت آنند" عيد دموآراسي"ملي توصيف آرد و از تمامي مردم عراق خواست تا در اين 
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 . ي عراق قادر به تسلط و سيطره بر تروريسم باشد چنين ابراز اميدواري آرد آه دولت آينده وي هم
آز انتخاباتي در سيد عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيز با حضور در يك مر

 . ي الكراده در بغداد، راي خود را به صندوق انداخت منطقه
ي توجه فراوان  حضور گسترده و مشارآت انبوه مردم در انتخابات نشانه: وي در جمع خبرنگاران تاآيد آرد

 . آنها به انتخابات است
يم، يك جشن حقيقي آنچه آه امروز شاهد آن هست: رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق افزود

 . بعد از بازگشت آزادي به مردم عراق است آه براي دستيابي به آن جنگيدند
ي الخضرا بغداد به پاي صندوق  ابراهيم الجعفري، نخست وزير اين آشور نيز در مرآز انتخاباتي منطقه

 . راي رفت
ر مرآز انتخاباتي در آاخ اياد عالوي، نخست وزير سابق عراق و رييس فهرست العراقيه نيز ضمن حضور د

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  هاي عراقي در سايه وي ابراز اميدواري آرد آه تمامي گروه
 .  عراق پايبند باشد، در روند سياسي اين آشور شرآت آنندتعهداتش در قبال ساخت

بدون تحكيم وحدت ملي؛ امنيت، شكوفايي اقتصادي و يا حتي بازسازي امكان پذير : عالوي تاآيد آرد
 . نيست

برهم صالح، وزير برنامه ريزي عراق نيز به همراه اعضاي خانواده خود در پاي صندوق هاي راي حاضر 
 . ي عراق باشد اري آرد آه انتخابات يك حرآت واقعي براي تحقق آيندهشد و ابراز اميدو

ي عالي انتخابات عراق بود آه راي  فريد ايار، سخنگوي آميسيون انتخاباتي عراق نيز اولين عضو آميته
 . خود را به صندوق ريخت

اين : ار داشتعادل عبدالمهدي، معاون رييس جمهور عراق نيز به هنگام حضور در پاي صندوق راي اظه
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 عراق  ي خود مي  در فرصت چهار سالهدولت جديد: چنين خاطرنشان آرد وي هم

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

 . صندوق انداختند
تصاويري از حضور يي  هاي ماهواره ي الجزيره و ديگر شبكه اين انتخابات در حالي برگزار شد آه شبكه

نشين نشان دادند آه با  ي مردم بغداد و ديگر شهرهاي عراق را در مناطق شيعه و سني گسترده
ها بريزند آه اين امر موجب شد برخي از  آراي خود را به صندوق آرامش در صفوف اخذ راي ايستادند تا 

 . ها نتوانند راي دهند عراقي
هاي اخذ راي  هاي راي گيري صندوق تقريبا در يك سوم از محل: خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد

 . هاي راي به ميزان آافي وجود نداشت و يا برگه
به رغم آرامش نسبي در برگزاري اين انتخابات، در ساعت هفت صبح به وقت محلي، در بغداد صداي 

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

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

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

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

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

اين انتخابات فرصت مناسبي را براي دستيابي به مهمترين نياز عراق : عنان همچنين خاطر نشان آرد
توانند اين  ه ميآه همان نياز به صلح و امنيت ملي است، فراهم آرده و اين تنها مردم عراق هستند آ

 . روند رو به پيشرفت را ادامه دهند
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
اتي در سراسر عراق وجود داشت آه هر مرآز حدود چهار و يا شش پايگاه  مرآز انتخاب6300بيش از 

 . آرد اخذ راي را اداره مي
 .  ناظر بين المللي نيز در مراآز انتخاباتي حضور داشتند800چنين  هم
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اي را در  در همين حال اخبار واصله از عراق حاآي از آن بود آه مردم فلوجه نيز مشارآت گسترده
 . هاي راي رفتند ند و از اولين ساعت روز به پاي صندوقانتخابات داشت

.  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
رسيده است و بر طبق اين قانون حكومت عراق دموآراسي قانون اساسي عراق به تاييد مردم 

 . 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
ير از سوي وي تعيين شده آه اين نخست وز) 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
ها و مناطق عراق داراي خودمختاري هستند آه اين امر  ستانبر اساس قانون اساسي عراق، ا

 . 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
 . ي از آنها در بيش از يک استان استسياس

 ميليون واجد شرايط راي دادن بودند و يک سوم کانديداهاي هر حزب را نيز 15در اين انتخابات نزديك به 
 . دادند زنان تشكيل مي

 ائتالف سياسي 19 حزب و 307 نفر از 6655کميسيون انتخابات عراق تعداد نامزدهاي انتخاباتي را 
 . اعالم کرده است

  
 :عالي مستقل اجرائي انتخابات عراق  رئيس آميته

 اند   ها در انتخابات شرآت آرده   درصد عراقي70بيش از 
  ٢٠٠۵ دسامبر 16  -١٣٨۴ آذر 25ه جمع

 درصد واجدان شرايط در اين 70عالي مستقل اجرائي انتخابات عراق از مشارآت بيش از   رئيس آميته
 .انتخابات خبرداد

عالي   رئيس آميته» حسين الهنداوي«، )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   بار بينبه گزارش گروه اخ
 درصد از افراد واجدان شرايط در 70رود بيش از   مستقل اجرائي انتخابات عراق اعالم آرد آه انتظار مي

 .شرآت آرده باشند) شنبه  پنج(انتخابات پارلمان ديروز 
 هزار تن در خارج 200«: اعالم آرد, آرد  وگو مي  چاپ لندن گفت» وسطاال  الشرق«الهنداوي آه با روزنامه 

 ».اند   دسامبر نيز شرآت آرده15از عراق در انتخابات پارلماني 
عالي مستقل اجرائي انتخابات عراق با تاييد بروز برخي اقدامات خالف قانون در دوره   رئيس آميته

 ».گيري نيز تقلب صورت گرفته است  رأيدر برخي از مراآز «: تبليغات انتخاباتي گفت
 ».زنند  هاي سياسي به آن دامن مي  تقلب در انتخابات بسيار آم است اما برخي از گروه«: وي افزود

وزير   نخست» اياد عالوي«به رياست » العراقيه« شكايت از فهرست ملي 70الهنداوي با اعالم دريافت 
 7وزير و   معاون آنوني نخست» احمد چلبي«ياست  شكايت از فهرست آنگره ملي به ر13, سابق

را درباره روند برگزاري انتخابات » سيدعبدالعزيز حكيم«شكايت از فهرست عراق يكپارچه به رياست 
 ».اآثر اين شكايات مربوط به دوره تبليغات انتخاباتي بوده است«: ديروز، گفت
ها نيز آنترل   آنيم و آراي صندوق  حذف مي, هر صندوق رأي را آه مشكوك به تقلب باشد«: وي تأآيدآرد

 ».شود  مي
 عضو پارلمان اين آشور 275شنبه براي انتخابات   شود آه انتخابات سراسري عراق ديروز پنج  اضافه مي

دادن نيز در انتخابات سابق پارلمان عراق    درصد از واجدان شرايط رأي59. به مدت چهارسال برگزار شد
 استان عراق وجود 18دادن در انتخابات در    ميليون واجد شرايط رأي15همچنين . شرآت آرده بودند

  . آشور دنيا همزمان با داخل عراق نيز برگزار شد15اتباع عراق خارج از اين آشور در . دارند
  

 شرآت گسترده مردم عراق در انتخابات پارلماني
  ٢٠٠۵ دسامبر 16  -١٣٨۴ آذر 25ه جمع

شرآت مسلمانان . ق روز پنجشنبه در يك انتخابات پارلماني شرآت آردندمردم عرا:همبستگی ملی
در طول روز . آمدن اوراق رأي منجر شد ها به آم سني در اين انتخابات بسيار وسيع بود و در برخي حوزه

  .صداي چندين انفجار بغداد را لرزاند، اما ميزان خشونت باال نبود
   
 را تحريم آرده بودند، 2005آت باالي سنيها آه انتخابات ژانويه شر  - دسامبر١۵ آذر، ٢۴آسوشيتدپرس  

اميدهاي آمريكا را براي آرام آردن شورشها در حدي آه بتواند نيروهايش را سال آينده عقب بكشد 
  .تقويت آرده است

باعث » سبز«شدت حفاظت شدة موسوم به  ارتش آمريكا اعالم آرد انفجار بزرگي در نزديكي ناحية به
  .شدن سطحي يك تفنگدار دريايي آمريكا و دو نفر غيرنظامي گرديد زخمي
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فرود يك خمپاره در نزديكي يك مرآز انتخاباتي در شهر تل عفر در شمال عراق به مرگ يك شهروند 
  .در شهر موصل نيز انفجار نارنجك يك نگهبان مدرسه را آشت. انجاميد

گيري، يك بمب در شهر رمادي  ه مراآز رأيرغم قولهاي گروههاي شورشي مبني بر عدم حمله ب به
گيري در شهر تكريت فرود آمد و بمبي در نزديكي يك   متري يك مرآز رأي200منفجر شد، يك خمپاره در 

گيري در شهر رمادي توسط مردان مسلح نقابدار  برخي مراآز رأي. مرآز ديگر در شهر فلوجه خنثي شد
  .حفاظت مي شد

بسياري از . دادن باز دارد  آم بود و ظاهرًا نتوانست عراقيها را از رأيدر مجموع موارد بروز خشونت
دادن انگشت جوهري شدة خود را نشان  دهندگان پرچم عراق را دور خود پيچيده بودند و پس از رأي رأي
  .دادن چند باره بود رنگ آردن انگشت اشاره با جوهر براي جلوگيري از رأي. دادند مي

آنندگان بسيار بسيار زياد  تعداد شرآت: ر آمريكا در عراق به آسوشيتدپرس گفتزالماي خليلزاد، سفي
خوب براي ما و خوب براي . امروز تا اين ساعت روز خوبي بوده است. ايم بود و موارد اختالل آمي داشته

اين نخستين قدم براي شرآت دادن عربهاي سني و آوردن آنها در پروسة سياسي و مشارآت . عراق
  .ر حكومت استآنها د

دولت آمريكا اميدوار است آه پارلمان جديد شامل تعداد بيشتري از عربهاي سني باشد و به برقراري 
يي ممكنست  چنين واقعه. حكومتي آه بتواند سنيهاي بيشتري را از شورشيان جدا آند، منجر شود

  . را ممكن سازد2006آغاز خروج نيروهاي امريكا و متحدانش از عراق در سال 
خيابانها . دليل ممنوعيت تردد اتومبيل در سراسر آشور، اآثر عراقيها پياده به مراآز اخذ رأي رفتند به

عمومًا خالي از اتومبيل بود و فقط خودروهاي پليس، آمبوالنس و تعداد معدودي اتومبيل با اجازة خاص در 
  .تردد بودند

آننده در حدي نباشد آه  الفهاي شرآتيك از ائت انتظار مي رود آه آرسيهاي آسب شده توسط هيچ
اين امر ممكن . بلكه نياز به ائتالف با احزاب رقيب خواهند داشت. بتواند به تنهايي دولت تشكيل دهد

  .خواهد از آن اجتناب آند است به مذاآرات طوالني و سخت منجر شود و اين چيزي است آه آمريكا مي
سنيها در بغداد و استانها در مخالفت و براي . اوت بودشان متف رويكرد رأي دهندگان بسته به جامعه

. آردند آسب حقوق خود در مقابل دولت تحت تسلط شيعيان و آمريكاييها در انتخابات شرآت مي
يي  اندازي خدمات پايه شيعيان و آردها اميدوارند آه دولت جديد از دولت فعلي در برقراري امنيت و راه

  .از حفظ برتري خود مطمئن هستندشيعيان ظاهرًا . موفقتر باشد
 آانديدا 7655 عضو اولين پارلمان آامل از ميان 275 ميليون عراقي داراي حق رأي براي انتخاب 15حدود 
يي در طيف   ليست ائتالفي براي نمايندگي شيعيان، سنيها، آردها و ترآمانان و منافع فرقه996آه در 

 استان 18دهند آه براي آرسيهاي   ليستهايي رأي ميعراقيان به. اند يي متحد شده سياسي گسترده
  .آنند رقابت مي

اما نتيجة آامل بعد از چندين روز يا حتي . تواند اعالم شود برخي نتايج انتخاباتي تا پايان پنجشنبه مي
  .شود بيش از آن اعالم مي

ند رمادي و ظاهرًا سنيها براي آاهش قدرت احزاب مذهبي حاآم شيعه، حتي در مناطق شورشي مان
  .اند يي داشته حقالنيه شرآت گسترده

آند آه ثابت آند سنيها  يحيي عبدالمجيد يك وآيل سني گفت آه در انتخابات به اين منظور شرآت مي
بار  اما اين. او گفت آه ما در انتخابات گذشته چيزهاي زيادي از دست داديم. يك اقليت در عراق نيستند

  .دست خواهيم آورد ر رهبري آشور را بهما نقش عادي و مؤثر خودمان د
آند آه سنيها ديگر در حاشيه قرار  خالد فواز يك معلم در شهر فلوجه گفت آه او در انتخابات شرآت مي

يي براي خالصي از تسلط  عنوان وسيله بسياري ديگر از سنيها آه در شهر فلوجه در انتخابات به. نگيرند
  .آمريكا و شيعيان شرآت آردند

حقيقتًا . خواهيم به اشغال پايان دهيم ما مي. اين يك دولت افراطي است:  ساله گفت31مجيد احمد 
  ...راه حل واقعي از طريق سياسي است

مسئولين انتخابات و شهردار از . وجود آورد دهندگان به شرآت گسترده در فلوجه مسائلي نيز براي رأي
  .آمبود برگه و صندوق رأي شكايت داشتند

 35 مرآز از 11 درصد اعالم آرد گفت آه 45ري يوسف العرسان آه شرآت مردم را حدود شهردار ظه
گيري، به  مرآز اخذ رأي اصًال صندوق دريافت نكردند و در برخي ديگر هم اوراق رأي در ساعات اولية رأي

چنين در باز  ما هم. دليل نداشتن برگة آافي رأي، آار خود را متوقف آردند  مرآز به3او گفت . اتمام رسيد
دهندگان به وي  شهردار گفت آه برخي رأي. گيري مشكالت اداري داشتيم آردن برخي مراآز رأي

  .اند اند آه اين مشكالت عمدي بوده گفته
العظمي علي سيستاني به شيعيان گفت آه  اهللا آيت. احزاب شيعه نيز دعوت به شرآت گسترده آردند

يي در برابر گرايش به  آنها دفاع آنند آه اخطار سربستهبه آانديداهايي رأي دهند آه از اصول 
  .جنبشهاي سياسي غيرمذهبي بود

 60رغم شرآت  در انتخابات ژانوية گذشته تهديدات شورشيان و اعالم تحريم، بسياري از سنيها را به
اين موضوع شيعيان و آردها را قادر ساخت آه به . درصدي در سراسر آشور، از رأي دادن بازداشت

مجلس قانونگذاري فعلي تسلط يابند و از اين طريق به تنشهاي اجتماعي دامن زده شده و شورش 
اين بار عربهاي سني در رقابت شرآت داشتند و تغيير در قانون انتخابات از سهيم . گسترده تر شد

  .شدن بيشتر سنيها جلوگيري آرد
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گيري را  ليس عراق حفاظت از مراآز رأيتدابير امنيتي شديدي اعمال شده بود و دهها هزار سرباز و پ
. نيروهاي آمريكايي و ساير نيروهاي ائتالف آماده دخالت در صورت بروز مشكل بودند. عهده داشتند به

گيري را قبل از تحويل آنها به پليس  ياب هزاران مرآز رأي نيروهاي آمريكايي و سگهاي آموزش ديدة بمب
  .عراق بازرسي آردند
  .گيري گسترده بود خصوص در محالت آرد نشين شرآت در رأي  موصل و آرآوك بهدر شهرهاي شمالي

نورجان . تنشهاي قومي در آرآوك آه اعراب، آردها و ترآمانان مدعي مالكيت آن هستند قابل رؤيت بود
  .عادل يك ناظر انتخاباتي از جبهة ترآمان از تخلفات آردها از جمله رأي دادن چندباره شكايت داشت

هزاران آودك خيابانهاي بزرگ را تبديل به . صل خيابانها تبديل به ميادين بازي بزرگ شده بودنددر مو
  .گذراندند ها دستجمعي به گردش پرداخته و روز تعطيل را مي خانواده. زمين فوتبال آرده بودند

 3500نشين اعظميه در بغداد رئيس حوزة اخذ رأي گفت آه تا ظهر حدود يك سوم از  در منطقة سني
  .اند رأي دهندة ثبت شده براي رأي دادن حاضر شده

در مدرسة النعمان اعظميه . گيري در اعظميه اصًال باز نشدند در انتخابات ژانويه بسياري از مراآز رأي
  .يي به ائتالف حاآم شيعه نداشتند دهندگان عالقه رأي

رفت گفت ما مي خواهيم  اال مي ساله آه با عصا با سختي از پله مرآز اخذ رأي ب70خليل ابراهيم 
خواهيم آنها را به قدرت برسانيم، چرا آه آنها قابليت تأمين  ما مي. آانديداهاي سني را انتخاب آنيم

  .آشند آنند و نمي آنها ما را شكنجه نمي. امنيت را دارند
ند، آشكار آ جمهور بوش را تهديد مي نظرها تنشهاي قومي را آه آيندة عراق و رئيس گونه اظهار اين
سنيها مكررًا از بدرفتاري توسط نيروهاي امنيتي آه تحت آنترل شيعيان قرار دارد شكايت . سازد مي
  .اند آرده

.  سال مشغول آار خواهد بود، آخرين گام طرح آمريكا براي دموآراسي است4انتخابات پارلمان آه براي 
 ژانويه و تصويب قانون 30ان موقت در اين پروسه شامل واگذاري قدرت در سال گذشته، انتخاب پارلم

  .پارلمان جديد يك دولت از جمله يك نخست وزير معرفي خواهد آرد. اساسي در ماه اآتبر بود
رغم خشونتها عراقيها به همة مراحل  جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در واشينگتن گفت آه به

ك انتخابات موفق، پيروزي سياسي ي. ريسك براي دولت بوش به همان اندازة عراقيهاست. اند رسيده
  .مورد نياز بوش را ميان ترديدهاي فزاينده در مورد جنگ در افكار عمومي آمريكاييان فراهم خواهد ساخت

دولتي آه بتواند . تواند به شورش پايان دهد مقامات آمريكا گفتند آه يك انتخابات موفق به تنهايي نمي
  .ورد نياز استگروههاي متفرق عراق را آشتي دهد نيز م

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر27:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵ دسامبر ١٨ - ١٣٨۴ آذر ٢٧يكشنبه 

روزنامه های يکشنبه تهران مهم ترين مقاالت و گزارش های خود را به انتخابات عراق، :بی بی سی
ها نسبت به اظهارات جنجالی رييس جمهور ايران و واکنش تهران به بيانيه سران اتحاديه اروپا، واکنش 

  .آتش سوزی جنگل های شمال شرقی کشور اختصاص داده اند
  انتخابات عراق

 در سرمقاله خود استقبال مردم عراق را از انتخابات آن کشور حادثه مهمی دانسته و نوشته رسالت
  .بين قرار داردانتخاب مردم ائتالف روحانيون است که اعضايش در صدر فهرست منتخ

 پيروزی شيعيان اسالمگرا در انتخابات عراق همزمان با پيروزی حماس در انتخابات رسالتبه نوشته 
  .شهرداری های کرانه باختری باعث ناخرسندی آمريکا و بريتانيا شده است

 به دنبال پيش بينی های سه روز گذشته خود بر اساس خبرهای غيررسمی ولی مورد اعتماد کيهان
در پای صندوق های رأی ) درصد واجدان شرايط رأی هستند٧٠که ( ميليون عراقی ١١شته حدود نو

حضور يافته اند و در اين ميان ليست عراق يکپارچه تاکنون که نتايج همه حوزه ها اعالم نشده به حدود 
  . کرسی دست يافته اند و ائتالف کردها و ائتالف سنی ها در رديف های بعدی قرار دارند١٢٠

 گفته های تلويزيون العالم را تکرار کرده که گفته است برخی محافل خارجی سعی می ايرانروزنامه 
اين روزنامه هم پيش بينی کرده که ائتالف يکپارچه عراق تا به . کنند در نتايج انتخابات دستکاری کنند

  .اده است درصد از مجموع سه ميليون رأی شمارش شده را به خود اختصاص د٨٠حال بيش از 
  ايران و اروپا

 يک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در واکنش به بيانيه کيهانبه نوشته 
اروپايی ها بايد بدانند که صبر ايران هم محدود است و اگر ايران به اين نتيجه : اتحاديه اروپا تاکيد کرد

 را خط بزند، بيشترين ضربه را اين سه برسد که مذاکره با اروپا بی فايده است و در اين مسير اروپا
  .کشور اروپايی متحمل خواهند شد

 اصفهان موضوع فعاليت UCF حشمت اهللا فالحت پيشه با اشاره به اينکه با راه اندازی کيهانبه نوشته 
اگر به اين نتيجه برسيم که : آن امروز از مباحث مطرح در مذاکرات ايران و اروپا حذف شده است، گفت

  .مذاکرات منجر به احقاق حق ايران نخواهد شد حتما نطنز را هم راه اندازی خواهيم کردتداوم 
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 حسن روحانی نماينده آيت اهللا خامنه ای در شورای عالی امنيت ملی، به ايرانبه نوشته روزنامه 
ه از فرصتی که برای مذاکره با ايران در مورد مسايل هسته ای فراهم شد"اروپاييها توصيه کرده که 

  ."است، به خوبی استفاده کرده و تحت تاثير صهيونيسم جهانی و آمريکايی ها قرار نگيرند
 در   و هندوانه  با انار و آجيل  ايرانی های  خانواده  اغلب  که ، هنگامی  هفته  اين چهارشنبه:  نوشتهاعتماد
 سرد  گر هسته ای در پايتخت مذاکره   جا خواهند آورد، تيم  يلدا را به  شب  سنت  فاميلی  گرم محيط
   در آن  توافق  حصول  به  نسبت  پيشاپيش  از تحليلگران  بسياری نشينند که  می  ميز مذاکراتی ، پای اتريش

  .اند  کرده اظهار نا اميدی
   های  تالش  اروپايی  و سه کشور  تهران  از جانب  گذشته  چند ماه  طی با آنکه " اعتمادبه نوشته تحليلگر

   زمان  شروع  بود، اما چهار روز مانده به  شده  انجام  ای  هسته  دور جديد مذاکرات  شروع  برای سيعیو
 قرار دارد و   سياسی  و اروپا بر سر مسائل  ايران  فزاينده های  اختالف الشعاع  چيز تحت مذاکرات، همه

  ."  است  افکنده رو سايه  پيش   بر مذاکرات ، بشدت  جمهوری  رييس  ضد صهيونيستی اظهارات
  گفته های رييس جمهور

 در عنوان اصلی صفحه اول خود از زبان جورج بوش رييس جمهور آمريکا نوشته رييس جمهور رسالت
  .ايران فرد عجيبی است

 حزب مردم ساالری در بيانيه ای اعالم داشته است که دولت در انجام وعده همبستگیبه نوشته 
اين بيانه آمده دولت بعضی فرصت ها را با سخنان نسجيده و خارج از عرف های خود عدول کرده در 

  . سياسی به هدر داده و با طرح مباحث غير ضروری به منافع ملی لطمه وارد کرده است
 بيانيه حزب مردم ساالری را با عنوان سه هشدار مهم به رييس جمهور در صدر مردم ساالریروزنامه 

نوشته اعضای حزب در مورد اظهارات مغاير با منافع ملی، رواج خرافات و چالش اخبار خود آورده و در آن 
  .هسته ای به رييس دولت هشدار داده اند

 صادق زيبا کالم، استاد دانشگاه در انتقاد از گفته های جنجالی رييس جمهور آفتاب يزدبه نوشته 
  . تشديد حرکات آن ها می شويمگفته است به جای جلوگيری از حرکات راديکال های آمريکايی موجب 

، وی گفته است شايد محمود احمدی نژاد اعتقاد قلبی دارد که بايد اسرائيل از آفتاب يزدبه نوشته 
روی زمين محو شود اما وی در مقام رييس يک دولت نمی تواند چنين سخنانی بگويد چرا که از جانب 

  .جهان سياست رسمی حکومت تلقی می شود
من تجليل از تحوالت تازه در سياست خارجی نوشته برخالف آنچه ساده لوحان و  ضکيهانسرمقاله 

مرعوبان را از نتايج اظهارات رئيس جمهور در نفی افسانه هولوکاست و تأکيد بر وظيفه اروپا برای جبران 
آن به وحشت انداخته، کارآمدی يک سياست خارجی فعال و تهاجمی را می توان از اظهارنظر صريح 

اروپايی ها مايل نيستند به دليل اين اظهارات در : مه اتريشی دی پرسه بخوبی دريافت که نوشتروزنا
روابط ايران و غرب تنش ايجاد کنند زيرا ايران احساس قدرت می کند و عواملی همچون درآمد نفتی، 

  .قدرت نظامی و نفوذ در خاورميانه از جمله عوامل قدرت آن در اين زمينه هستند
  ا و تحريم هااعتراض ه

 آمده اما روزنامه های هوادار دولت در همبستگیبيانيه سران اتحاديه اروپا درباره ايران در صدر اخبار 
گزارش های خود آن را مورد انتقاد قرار داده و در حاشيه خبر مربوط به نامه وزير خارجه ايران به دبيرکل 

ساله بازداشتگاه های غيرقانونی آمريکا در اروپا سازمان ملل به کار برده اند که خواستار رسيدگی به م
  .شده است

 بيانيه سران اتحاديه اروپا را هديه کريسمس اروپا به ايران خوانده و نوشته جمهوری اسالمیروزنامه 
  .اين هديه هم مانند همه قطعنامه های اهدايی کاری از پيش نخواهد برد

 خوانده و نوشته اين  آمريکا عليه سوريه را هوشمندانه تحريم اعتمادمصطفی تاج زاده در يادداشتی در 
   مسئوالن  اموال  قرار است  نخواهد شد بلکه  يا دولتی  رسمی  ارگان  و هيچ  سوريه  مردم تحريم شامل

  . شود  بلوکه سوری
  ه نيز ب  تدريجی  ديپلماتيک  پيشنهاد مذکور، تحريم  تصويب معاون سابق وزارت کشور نوشته در صورت

   از سوريه  خارجی  سفرای  تمام  کشيدن  بيرون  به  است  ممکن  خواهد شد و در نهايت  اعمال دمشق
  . منجر شود

  های ها با ملت  حکومت  فاصله  کاهش هايی  تحريم  با چنين  مقابله به نظر اين نويسنده اصالح طلب، راه
  . بشر است  و حقوق  دموکراسی  موازين خود و رعايت

 خبر از تشکيل يک گروه امنيتی مشترک ميان آمريکا و اسرائيل برای جمهوری اسالمینامه روز
بررسی موضوع حمله نظامی به ايران خبر داده و نوشته اسرائيل با کمک آمريکا قصد دارد از برخی 

  . نقطه از خاک ايران حمله کند۴٧کشورهای عربی خليج فارس و برخی کشورهای همسايه به 
مه ادعا کرده است که يک باند فرود هواپيما در شمال عراق ساخته شده اما اضافه کرده که اين روزنا

اسرائيل قصد دارد از پايگاه های نظامی آمريکا در کشورهای عربی خليج فارس برای حمله به ايران 
  .استفاده کند

  احزاب و روحانيت
ی جبهه مشارکت گزارشی دارد  از ديدار محمد خاتمی با اعضای شورای مرکزی و دفتر سياسشرق

بياييد ميخ را از تابوت اصالحات : "که در آن نوشته شده رئيس جمهوری پيشين به سعيد حجاريان گفت
  ."بيرون بکشيم
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، آقای خاتمی اين جمله کنايه آميز را در پاسخ به نقد صريح حجاريان بر شرقبه نوشته گزارشگر 
خاتمی با برگزاری انتخابات مجلس هفتم «: بل گفته بودآقای حجاريان مدتی ق. خويش بيان کرده است

اعم از (اين جمله چنان بود که از سوی منتقدان جبهه مشارکت » .آخرين ميخ را بر تابوت اصالحات کوبيد
  .به عبور اين حزب از خاتمی معنا شد) راديکال ها و محافظه کاران

ت ديده و عالوه بر فعال شدن محمد خاتمی از  در عين حال رو آوردن روحانيون به تحزب را با اهميشرق
تشکيل حزب عدالت ملی توسط مهدی کروبی و شرکت اکبر هاشمی رفسنجانی در اجالس اتاق 

  .احزاب به عنوان نشانه ياد آورده است
  اسامی مفسدان

ر  در صدر اخبار خود از قوه قضاييه گاليه کرده که چرا باز هم اسامی مفسدان اقتصادی را منتشجوان
  نکرده است 

اين روزنامه پرسيده چرا علی رغم تاکيد رئيس قوه قضائيه، اين قوه بر خالف وعده های خود اسامی 
مجرمان اقتصادی را اعالم نمی کند آيا بازهم مالحظه کاری گريبان مسئوالن امر را گرفته است و يا 

  اينکه حجم فشارهای پيدا و پنهان منجر به اخذ اين تصميم شده است؟ 
نارضايتی خود را از مقاومت قوه قضاييه برای افشای " باز هم اسامی اعالم نشد" نيز با عنوان کيهان

اسامی کسانی که هواداران دولت از آن ها به عنوان مفسدان اقتصادی نام می برند اعالم داشته 
  .است

اعالم اسامی مفسدان  اطالعيه قوه قضاييه را در صدر اخبار خود آورده که در آن گفته شده آفتاب يزد
  . اقتصادی به آرامش خبری موکول می شود

  آتش سوزی
جوان از قول مقامات محلی استان گلستان خبر داده که آتش سوزی در جنگل های شمال شرقی 

  .  نوشته آتش سوزی مهار شدکيهانکشور ادامه دارد اما 
ريدن گرفته، نوشته اين يعنی فراموش  با اشاره به بارانی که از ديروز در تهران باآفتاب يزدطنزنويس 

وی به طعنه نوشته لطفا ديگر کسی . شدن همه هشدارهايی که درباره آلودگی هوا داده می شد
حرف آلودگی هوا را نزند تا دوباره روزی که اتفاق افتاد همه اخطار بدهند و از تصميمات مهم بگويند و 

  .ضرب الجل تعيين کنند
ارات ضد اسرائيلی و رابطه آن با منافع ملی سرمقاله خود را به اين موضوع  با عنوان اظهمردم ساالری

  .و گفته های رييس جمهور اختصاص داده است
  

   آذر26:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵ دسامبر ١7  - ١٣٨۴ آذر ٢۶شنبه 

روزنامه های اول هفته تهران در عنوان های اصلی خود به گمانه زنی هايی درباره :بی بی سی
استيضاح وزير دفاع که فردا در مجلس . خابات عراق و مذاکرات هسته ای ايران و اروپا پرداخته اندانت

مطرح خواهد شد و سخنان محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، در ميان مردم سيستان و 
  .بلوجستان از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

  انتخابات عراق
اله خود را به انتخابات عراق اختصاص داده و اين مرحله را دارای  سرمقجمهوری اسالمیروزنامه 

اهميت خاصی خوانده چرا که هر کس در اين مرحله بتواند مجلس را در اختيار بگيرد، آينده عراق در 
  . دست او خواهد بود

چرا که . به نظر اين روزنامه اهميت فعلی از آن جاست که خطر نفوذ اسرائيل، آينده عراق را تهديد نکند
  .مهمترين هدف آمريکا و انگليس از ادامه اشغال عراق تحکيم پايه های نفوذ اسرائيل در عراق است

   اصل  اين اند و به  شده  انتخاباتی  دچار تب  عربی  از کشورهای  در مقاله ای نوشته بسياریاعتماد
   آينده های  سياست  و مشخص کردن  در خاورميانه  و آسايش  صلح  برقراری  برای اند که  رسيده منطقی

  . آزاد وجود ندارد  انتخابات  جز برگزاری ، راهی آن
 سخنان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را در نماز جمعه تهران با اهميت ديده که از  ايرانروزنامه

 بزودی برگزاری انتخابات در عراق ابراز شادمانی کرده و گفته استقبال مردم عراق باعث خواهد شد که
  .آرامش در آن کشور مستقر شود

  سفر رييس جمهور
 در عنوان های اصلی خود با چاپ عکس هايی از استقبال مردم از رييس ايران و جوانروزنامه های 

  .دولت از ده ها طرح عمرانی خبر داده اند که در جريان اين سفر دستور اجرای آن صادر شد
ر رييس جمهور يک ميليارد تومان برای انجام برنامه ای در اين  خبر داده که در جريان سفرسالتروزنامه 

  .استان مرزی اختصاص داده شد
دو روز پيش يکی از نمايندگان مجلس با اشاره به قانون بودجه کشور گفته بود وعده هايی که مسئوالن 

  .در شهرهای مختلف می دهند می تواند نظارت مجلس و نظام برنامه ريزی کشور را مختل کند
 در سرمقاله خود با تحسين از سفر رييس جمهور به مناطق محروم سيستان و بلوچستان نوشته جوان

شايد زمانی که رييس جمهور عزم خويش را جزم کرد و سفر به استان های محروم را در دستور کار 
شيه ای دولت قرار داد، بسياری بر اين نظر بودند که وی در صدد سرگرم کردن مردم به يک اقدام حا
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است و چه بسا برخی ديگر که اختالف مذهبی را در بين اقليت های قومی در آستانه انتخابات دامن 
  . اما در عمل معلوم شد که چنين نيست. می زدند
 خبر داده که خودروی حامل محافظين رئيس جمهوری در جاده زابل سراوان جمهوری اسالمیروزنامه 

د که طی درگيری مسلحانه راننده خودرو به همراه يکی از محافظين به چابهار با افراد مسلح روبرو ش
  .رئيس جمهور به قتل رسيده و يک محافظ ديگر مجروح می شود

 اين گروه بدون هماهنگی قبلی با نيروی انتظامی برای تامين جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
  .ته اندامنيت جاده، قصد سفر به چابهار برای عزيمت به تهران را داش

  سخنان رييس جمهور
 نوشته خالد مشغل از رهبران حماس بعد از مالقات با مقامات ايرانی در مصاحبه ای در تهران کيهان

ما به اين اظهارات ارج می نهيم و : مواضع محمود احمدی نژاد را در قبال اسرائيل اصولی دانست و گفت
  .می دانيمآن را موضعی اصولی و نيرومند و بيانگر حق و حقيقت 

 کيهانرئيس جمهور ايران ماه گذشته سخن از انهدام اسرائيل از روی نقشه جغرافيا گفت و به نوشته 
  .چند روز پيش خواستار انتقال يهوديان از فلسطين به اروپا و آمريکا شده بود

ه  يک نماينده مجلس گفته سخنان رييس جمهور در مورد اسرائيل بر خالف دفعآفتاب يزدبه نوشته 
  .گذشته، اين بار سنجيده و منطقی بود

 خبر داده که عده ای از مورخين اروپايی از مواضع آقای احمدی نژاد درباره دروغ بودن يهودی کيهان
  .سوزی حمايت کردند

 سپس از کسانی مانند ارنست زندال استراليائی و ديويد ايروينگ مورخ انگليسی که در آلمان و کيهان
نام برده و نوشته اين ها به اضافه ولفگانگ فروليج و گانترکلگل و ابراهيم علوی اتريش زندانی هستند 

روزنامه نگار اردنی که همه از انکارکنندگان هولوکاست هستند در نامه ای اظهارات جديد رييس جمهور 
  .ايران را پيام کريسمس يک مسلمان شجاع خوانده اند

نامه های هوادار دولت در جدی قلمداد کردن نوشته يک  با اشاره به اشتباه روزآفتاب يزدطنز نويس 
طنزپرداز آلمانی که تيتر اول روزنامه رسالت و کيهان شده بود پرسيده سخنی که منطقی است چه 

نيازی دارد که با کمک گرفتن از طنزهای يک يهودی آلمانی آن را تاييد کرد که بعد چنين خطايی از کار 
  .درآيد

هانريک آم برودر، طنزپرداز يهودی و آلمانی درباره سخنان ضديهودی محمود هفته گذشته طنزنوشته 
احمدی نژاد بر اساس يک خطا در ترجمه و برداشت در روزنامه های هوادار دولت به عنوان مطلبی جدی 

  . نوشته يک استاد دانشگاه چاپ شده بود
  انتقادها
ست که در ايران هرگاه بخواهند چيزی را رد  در سرمقاله خود با ذکر چند مثال نشان داده اآفتاب يزد

کنند آن را سياسی می خوانند در حالی که برنامه های اجتماعی و اقتصادی هر کشوری بر اساس 
  .برنامه های سياسی آن کشور تنظيم می شود

 نوشته شايد سياسی خواندن تصميم های سازمان های بين المللی و کشورهای آفتاب يزدسردبير 
ک داخلی مناسبی باشد اما در سطح بين المللی خريداری ندارد و تنها قانع کردن مختلف خورا

  .افکارعمومی است که می تواند موثر واقع شود و نه زدن انگی به آن
 رييس کميسيون فرهنگی مجلس در مصاحبه ای گفته است مهم ترين نکته در توسعهبه نوشته 

  . تر، دشوارتر و بسته تر شده استفرهنگ، تحمل مخالف است که در شرايط حاضر سخت
 از قول يک نماينده محافظه کار مجلس نوشته هنوز دولت برنامه مدونی تهيه نکرده که بتوان آفتاب يزد

  .با توجه به آن در موردش داوری کرد
  مذاکرات هسته ای

 غنی  از قول سخنگوی شورای عالی امنيت ملی عراق نوشته مذاکرات سی ام آذر ماه با موضوعجوان
  .سازی اورانيوم در ايران آغاز خواهد شد

 اين مقام دولتی گفته است آغاز اين مذاکرات به معنی شکسته شدن بن بست جوانبه نوشته 
وی در پاسخ سئوالی درباره از سر گيری فعاليت های مرکز نطنز گفته است برای اين کار زمان . هاست
  .هست
   دور جديد مذاکرات  به  روز مانده۵ت تند ايران و اروپا نوشته  در صدر اخبار خود با عنوان ادبيااعتماد

   تهران  ای به  بيانيه  اروپا، با امضای  کشور اتحاديه  خارجه  وزرای  و اروپا، روز گذشته  ايران هسته ای
نخواهد    خود باقی  قوت  تا ابد به  هسته ای  بر سر پرونده  مذاکرات  شده برای  داده هشدار دادند فرصت

  .ماند
 روزهای جاری را سردترين روزهای ايران و اروپا خوانده و با اشاره به واکنش مقامات  اعتمادگزارشگر

 و اروپا   تند تهران  معتقدند ادبيات  ناظران  که  است  شرايطی ايرانی به بيانيه وزيران اروپا نوشته در چنين
   يک  برساند که  جايی  کار را به  است  و ممکن واهد ساختها را خ  اختالف  يکديگر تنها انبار باروت عليه
  . خطر بيندازد  را به  بتواند ديپلماسی جرقه

  دوشغلی
 در صدر اخبار خود از واکنش اعضای شورای شهر تهران به مصوبه جديد مجلس در ممنوعيت شرق

 حکم رئيس جمهوری دوشغلی بودن نوشته و از جمله خبر داده که مهدی چمران و نسرين سلطانخواه
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را پس می دهند اما مسعود زريبافان با کناره گيری از مشاوره احمدی نژاد در صندلی دبيری دولت باقی 
  . می ماند

 با اعالم نظر رسمی مجلسيان پس از گذشت سه ماه از بررسی طرح ممنوعيت شرقبه نوشته 
اريه در صحن علنی مجلس حضور همزمان اعضای شورای شهر در هيات دولت و تصويب اين استفس

اين گفت وگو ميان سه عضو شورای شهر تهران و رئيس شورای شهر کرمان درگرفت که کدام حکم را 
  .بپذيرند؛ حکم مردم يا حکم رئيس جمهور را

 با اشاره به قانون تاسيس شوراها که شرقمحمد بيادی، نايب رييس انجمن شهر تهران در سرمقاله 
 افتخاری و بدون حقوق می داند نوشته به اين ترتيب قانونگزار عضويت شورای عضويت در اين نهادها را

  .شهر را شغل تلقی نکرده و مصوبه اخير مجلس شامل حال شوراها نمی شود
اين عضو شورای شهر تهران در ادامه مخالفت با مصوبه تازه مجلس نوشته است می توان اعضای 

 فرمانداری و بخشداری و استانداری منع کرد تا هم شوراهای شهر را از گرفتن شغل هايی مانند
  . منطقی تر باشد و هم شائبه سياسی کاری در مصوبه مجلس مشاهده نشود

  
   آذر٢۵:  ايرانیمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۵ دسامبر 16  -١٣٨۴ آذر 25ه جمع
فته نامه آلودگی هوای تهران با وجود اجرای طرح های مختلف همچنان ادامه دارد و ه:بی بی  سی

های در عناوين اصلی خود ممنوعيت حضور اعضای شورای شهر در دولت، پرونده هسته ای، سقوط 
  .هواپيمای حامل خبرنگاران و استيضاح وزير دفاع را بررسی کرده اند

 در گزارشی با اشاره به مصوبه جديد مجلس درباره ممنوعيت حضور همزمان برخی از ايران جمعه
بر اساس اين مصوبه در صورت ادامه مسئوليت اداری : "در دولت نوشته استاعضای شورای تهران 

اعضای شورای شهر در دولت، اين افراد از عضويت در شوراهای اسالمی مستعفی شناخته می 
  ."شوند

به نوشته ارگان خبرگزاری دولتی ايران، بر اساس اين مصوبه مهدی چمران رئيس شورای شهر، نسرين 
د زريبافان ديگر اعضای اين شورا در صورت تداوم حضورشان در دولت از سمتهای خود سلطانخواه و داوو

  .در شورای شهر تهران مستعفی شناخته می شوند
تمامی اعضای شورای شهر تهران عضو اتئالف آبادگران هستند و برای حفظ يکدستی در مقابل خروج از 

ضای شورای شهر مصطفی تاج زاده معاون اين شورا مقاومت می کنند ولی در صورت خروج يکی از اع
  .سابق وزير کشور به عنوان عضو علی البدل وارد شورا خواهد شد

  نقد گذشته
در هفته گذشته نشريات منسوب به محافظه کاران برای مقابله با آنچه جنگ روانی عليه دولت جديد 

  .می خوانند از دولت های گذشته انتقاد کرده اند
اگردان آيت اهللا مصباح يزدی در قم منتشر می شود، در عنوان اصلی خود  که از سوی شپرتو سخن
  ."ريشه کمبودها و مشکالت موجود را در دولت آقای خاتمی جستجو کنيد: "نوشته است

بعد از سقوط هواپيمای حامل خبرنگاران در تهران، نمايندگان مجلس استيضاح وزير دفاع را در دستور کار 
به جای استيضاح وزير دفاع که سه ماه از عمر کاری اش می : " نوشتهو سخنپرتقرار داده اند اما 

  ."گذرد، بايد دولت آقای خاتمی رئيس جمهور سابق را در پيشگاه ملت استيضاح کرد
به نوشته اين هفته نامه، همه ناهنجاری ها و مشکالت جاده ای و ريلی و بدی آب و هوا معلول 

دولت خاتمی بايد پاسخ دهد چرا به اصالح نقاط حادثه خيز سياست های دولت سه ماهه نيست و 
  .نپرداخته و برای حل آلودگی هوای تهران فکری نکرده است

با طرح استيضاح وزير دفاع کسی به دنبال احقاق حقوق ملت نيست : " اضافه کرده استپرتو سخن
  ."بلکه عده ای درصدد هستند تا دولت را زمين گير کنند

سرنوشت غم انگيز عدالت در دولت های "  انصار حزب اهللا نيز در مقاله ای با عنوان، ارگانيالثارات
، دولت های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را متهم کرده بدون توجه "سازندگی و اصالحات

  .به عدالت برنامه های توسعه را اجرا کرده اند
 سرمايه نقش اصلی را بازی می کند و در اين به نوشته ارگان انصار حزب اهللا، در توسعه بدون عدالت،

به سرمايه های کالن رسيدند و سرمايه داران نيز سرمايه دارتر شدند "دوره کسانی که در قدرت بودند 
  ."ولی استعدادهای عمومی امکان رشد نيافتند

قدرت قرار  سال گذشته اکثريت جامعه در مقابل اقليت مرفه و صاحب ثروت و ١۶ در  يالثارات،به نوشته
داشتند و سرمايه داران هم به مقربان قدرت نظير آقازاده ها، نورچشمی ها و فاميل ها محدود می 

  .شد
 ارگان حزب موتلفه اسالمی نيز در يادداشتی بدون اين که نامی از اصالح طلبان بياورد، آنها را به شما

  .اختالف افکنی متهم کرده است
انی که به دليل عملکرد گذشته اش در مناصب حکومتی نتوانستند جري"به نوشته ارگان حزب موتلفه، 

  ."رضايت مردم را جلب کنند در صدد تفرقه افکنی و مايوس کردن مردم از دولت و نظام هستند
به عقيده ياداشت نويس اين نشريه، اين گروه با بزرگ جلوه دادن مشکالت و وابسته کردن آن به دولت 

  .ند بر ضعف های خود در سال های گذشته سرپوش بگذارندآقای احمدی نژاد درصدد هست
  رکورد سقوط هواپيما
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در اميد جوان  ارتش در تهران همچنان در کانون بحث ها قرار دارد و ١٣٠سقوط هواپيمای سی 
 سال گذشته ٢٧در : "ياداشت هفتگی اش سقوط هواپيما را مسبوق به سابقه دانسته و نوشته است

  ." سقوط مرگبار اتفاق افتاده است١۶تا کنون صنعت هواپيمايی ايران يعنی از زمان انقالب 
نقاط مبهم اين حادثه را که "اين نشريه با بررسی علل سقوط هواپيما به خبرنگاران توصيه کرده 

خبرنگاران سوژه آن بودند بشکافند تا شايد از حجم نگرانی ها کاسته شود و مردم با بيم کمتری سوار 
   ."هواپيما شوند

 ارتش که خبرنگاران را برای انعکاس اخبار مانور نيروهای نظامی به جنوب کشور ١٣٠ –هواپيمای سی 
می برد لحظاتی بعد از پرواز دچار نقص فنی شد و در شهرک توحيد در نزديکی فرودگاه مهرآباد تهران 

  . سرنشين آن کشته شدند٩۴سقوط کرد و تمامی 
ن شهرک توحيد نيز در اثر انفجار ناشی از سقوط هواپيما جان  نفر از ساکنا١٢بر اساس گزارش ها 

  .باختند
  خلع سالح متحدان ايران

 در عنوان اصلی خود به بررسی وضعيت پرونده هسته ای ايران پرداخته و با اشاره به طرح روسيه صدا
  "آيا متحدان ايران خلع سالح می شوند؟:" برای غنی سازی در خاک آن کشور تيتر زده است

طرح روسيه، غنی سازی اورانيوم در خاک آن کشور است ولی دولت ايران اعالم کرده که هيچ 
  .پيشنهادی از مسکو دريافت نکرده و همچنان بر غنی سازی در داخل تاکيد دارد

با نمايش دادن فرصت " عدم استقبال جمهوری اسالمی از طرح روسيه را واقعيتی دانسته که اروپا صدا
، توپ را به زمين ايران انداخته تا روسيه و چين را که از مواضع ايران حمايت می "میبه جمهوری اسال

  .کنند، خلع سالح کند
در صورت رد طرح روسيه از سوی جمهوری اسالمی، اين کشور ديگر : "اين نشريه تاکيد کرده است

  ." تحريم را داشته باشدنمی تواند از روسيه انتظار حمايت در برابر ارجاع پرونده به شورای امنيت و يا
  توسل به عالم غيب

در حالی که غالمحسين الهام فيلم ديدار محمود احمدی نژاد و آيت اهللا جوادی آملی را مونتاژ شده 
  .خوانده، سخنان رئيس جمهور در اين ديدار همچنان موضوع بحث محافل سياسی است

ما به غيب ايمان داريم : "وشته است از قول احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس ناميد جوان
  ."ولی در عالم مشهود و مخصوصا حکومت اين حرف ها تعطيل است. و دل بستن به غيب حق ماست

وقتی می خواهيم تصميم گيری کنيم : "آقای توکلی خطاب به دانشجويان دانشگاه آزاد يزد گفته است
  ."ب و الهام و استخاره تعطيل استدر حکومت، عالم غي. نبايد امور مشهود وغيبی را خلط کنيم

آقای احمدی نژاد در ديدار با آيت اهللا جوادی آملی گفته بود وقتی در سازمان ملل در سپتامبر سخنرانی 
می کرده، احساس کرده است در هاله ای از نور قرار گرفته و در طول سخنانش هيچ کدام از حضار از 

  ".مژه هم نزدند"جای خودشان تکان نخوردند و 
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