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

  
  م بين المللي و منطقه ايرويدادهاي مه

 
 .  ميالدي را در خاورميانه اعالم آرد٢٠٠٥ خبرگزاري فرانسه مهمترين حوادث سال   

  ٢٠٠۵ دسامبر 31 - ١٣٨۴ دى 10شنبه 
، خبرگزاري فرانسه طي گزارشي، مهمترين حوادث سال )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  : رح ذيل اعالم آرد ميالدي را در خاورميانه به ش٢٠٠٥ 
مقامات الجزايري از دستگيري آامل يك گروه شبه نظامي وابسته به القاعده و آشته شدن :  ژانويه٣  -

  رهبر اين حزب خبر دادند؛ 
ي صلح بين دولت سودان و شورشيان جنوب اين آشور به امضا رسيد و به جنگ  توافقنامه:  ژانويه٩  -

    ساله بين دو طرف خاتمه داد؛٢١ 
رييس تشكيالت خودگردان فلسطين به عنوان جانشين ياسرعرفات ) ابومازن(محمود عباس :  ژانويه١٥  -

هاي فلسطيني موافقت خود را  رهبر فقيد اين تشكيالت سوگند ياد آرد و بيست و سوم همين ماه گروه
  بس اعالم آردند؛  با آتش

 سال ١٠  دليل بدرفتاري با زندانيان زندان ابوغريب به در عراق چارلز گرانر سرباز آمريكايي به:  ژانويه١٥  -
 نيز ليندي آنگلند سرباز آمريكا نيز به همين اتهام به سه سال ٢٠٠٥  سپتامبر ٢٧ زندان محكوم شد و در 

  زندان محكوم شد؛ 
 آن  سال براي اولين بار در اين آشور برگزار شد آه طي٥٠ انتخابات عمومي عراق بعد از :  ژانويه٣٠  -

  هاي مجمع ملي دست يافتند؛  اعضاي ائتالف يكپارچه به بيشترين آرسي
الشيخ مصر برگزار شد و طي آن دو طرف توقف  نشست مشترك اسراييل و فلسطين در شرم:  فوريه٨  -

ي  ها را بعد از چهار سال اعالم آرده و اسراييل نيز متعهد شد نظارت امنيتي پنج شهر از آرانه خشونت
  ا به فلسطينيان واگذار آند؛ باختري ر

هاي عربستان براي اولين بار در تاريخ اين آشور به طور مستقيم برگزار  انتخابات شهرداري:  فوريه١٠  -
  شد؛ 

 تن ٢٠ ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان طي يك انفجار در بيروت آه آشته شدن :  فوريه١٤  -
   داشت؛  تن ديگر را به دنبال٢٢٠ و مجروح شدن 

 تن ديگر ١٤٠٠  تن و مجروح شدن ٦١٢  ريشتري در زرند آرمان به آشته شدن ٦/٤ ي  زلزله:  فوريه٢٢  -
  منجر شد؛ 

يي ايران در بوشهر  اي بين روسيه و ايران براي آغاز به آار اولين نيروگاه هسته توافقنامه:  فوريه٢٧  -
  امضاء شد؛ 

 تن ١١٨ شدن  وي رهبر تشكيالت القاعده در شهر حله به آشتهي گروه ابوصعب زرقا حمله:  فوريه٢٨  -
  از شيعيان اين منطقه منجر شد؛ 

نگار  نيكوال آاليباري عامل وزارت اطالعات ايتاليا، در جريان آزادي جوليانا سگرنا روزنامه:  مارس٢  -
يي مورد هدف قرار ايتاليايي آه توسط شبه نظاميان در عراق ربوده شده بود، از سوي نيروهاي آمريكا

  گرفت و آشته شد؛ 
ي انگليسي در دوحه به آشته  گذاري شده در نزديكي يك مدرسه انفجار خودروي بمب:  مارس١٩  -

  شدن يك شهروند انگليسي و همچنين عامل انتحاري اين انفجار منجر شد؛ 
ر شمال رياض در  تن از اعضاي القاعده در درگيري با نيروهاي پليس د١٥ آشته شدن :  آوريل٥  -

  عربستان؛ 
جمهور آرد در تاريخ عراق آه روز بعد از اين نيز  انتخاب جالل طالباني به عنوان اولين رييس:  آوريل٦  -

  وزير عراق تعيين شد؛  ابراهيم الجعفري به عنوان نخست
  نشيني آخرين گروه سربازان سوري از لبنان؛  عقب:  آوريل٢٦  -
  جمهور روسيه به اسراييل؛   سفر والديمير پوتين رييساولين:  آوريل٢٨  و ٢٧  -
   تشكيالت القاعده در پاآستان؛ ٣ ي  دستگيري ابوفرج اليبي مرد شماره:  مه٤  -
آميز در شرق و جنوب شرق افغانستان نسبت به هتك حرآت قرآن آريم از  تظاهرات اعتراض:  مه١١  -

  آوبا؛ سوي نيروهاي آمريكايي در زندان گوانتانامو در 
  مشارآت زنان آويت در انتخابات پارلماني اين آشور براي اولين بار؛ :  مه١٦  -
  ي ايران به عراق بعد از پايان جنگ بين دو آشور؛  سفر تاريخي آمال خرازي وزير امور خارجه:  مه١٧  -
مريكا و جمهور آمريكا در واشنگتن و از سرگيري روابط آ ديدار عباس و جورج بوش رييس:  مه٢٦  -

  ها تحريم اين روابط از سوي آمريكا در زمان عرفات؛  فلسطين بعد از سال
   روز از ربودن شدنشان در عراق؛ ١٥٧ اش بعد از  نگار فرانسوي و همراه عراقي آزادي روزنامه:  ژوئن١١  -
  المقدس؛  سابقه بين عباس و آريل شارون نخست وزير اسراييل در بيت نشست بي:  ژوئن٢١  -
  نژاد رييس جمهور ايران در انتخابات رياست جمهوري؛  پيروزي محمود احمدي:  ژوئن٢٤  -
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  ي شبه نظاميان در شرق افغانستان؛  آشته شدن هفت نظامي آمريكايي در حمله:  ژوئن٢٨  -
  تشكيل دولت لبنان با حضور اعضايي از حزب اهللا لبنان در اين آابينه؛ :  ژوييه١٩  -
   تن ديگر؛ ٢٠  تن و مجروح شدن ٦٨ الشيخ و آشته شدن  ت تروريستي در شرمحمال:  ژوييه٢٣  -
  ي هوايي؛  جمهور سودان در سانحه آشته شدن جان گارانگ معاون رييس:  ژوئيه٣٠  -
   سالگي؛ ٨٤ درگذشت ملك فهد بن عبدالعزيز پادشاه عربستان در سن :  اول اوت-
  ي باختري  ي از نوار غزه و چهار شهر آرانهنشيني نيروهاي اسراييل آغاز عقب:  اوت١٥  -
  ريزش پل االئمه در بغداد و آشته شدن بيش از هزار تن از شيعيان؛ :  اوت٣١  -
  انتخابات رياست جمهوري مصر و پيروزي مجدد حسني مبارك در اين انتخابات؛ :  سپتامبر٧  -
هاي نظامي نيروهاي  نش به عمليات عراقي در حمالت بغداد آه در واآ١٢٨ آشته شدن :  سپتامبر١٤  -

  آمريكايي و عراقي در مناطق مرزي سوريه صورت گرفت؛ 
 ٩٩ نشين بلد عراق و آشته شدن  ي شبه نظاميان در شهر شيعه ي گسترده سه حمله:  سپتامبر٣٠  -

  تن در اين حمالت؛ 
  برگزاري اولين انتخابات پارلماني در افغانستان؛ :  سپتامبر١٨  -
   هزار زخمي بر جاي گذاشت؛ ٧٧  هزار آشته و ٣٧  ريشتري در پاآستان آه ٦/٧ ي  زلزله: ر اآتب٨  -
  برگزاري طرح همه پرسي قانون اساسي در عراق؛ :  اآتبر١٥  -
  ي آشتار شيعيان الدجيل؛  ي صدام و هفت تن از همدستانش در خصوص پرونده آغاز محاآمه:  اآتبر١٩  -
 داشتن چهار تن از مقامات لبناني و آصف شوآت شوهر خواهر بشار هاي دست زمزمه:  اآتبر٢٠  -

  جمهور سوريه در ترور حريري؛  اسد، رييس
اولين گزارش تيم تحقيق ترور حريري اعالم شد و طي آن مقامات سوري به دست داشتن :  اآتبر٢١  -

  در اين پرونده متهم شدند؛ 
  ي نفت در مقابل غذا؛  وص برنامهي تحقيق در خص انتشار گزارش آميته:  اآتبر٢٧  -
  آميز؛  برگزاري انتخابات پارلماني مصر در فضايي خشونت:  نوامبر٩  -
هاي امان در اردن و آشته شدن تعداد زيادي از شهروندان خارجي  عمليات انتحاري در هتل:  نوامبر٩  -

  اردني؛ 
 آابل و قندهار آه نيروهاي سازمان سه عمليات انتحاري از سوي گروه طالبان در:  نوامبر١٦  و ١٤  -

   تن منجر شد؛ ١٣ را مورد هدف قرار داده بود و به آشته شدن ) ناتو(پيمان آتالنتيك شمالي 
 شوراي امنيت در خصوص لزوم همكاري آامل سوريه با تيم تحقيق ترور ١٦٤٤ قطعنامه :  نوامبر١٥  -

  حريري صادر شد؛ 
  آوري اطالعاتي در تونس با نظارت سازمان ملل متحد؛  فنبرگزاري نشست جهاني :  نوامبر١٦  -
  توسط آريل شارون نخست وزير اسراييل؛ ) پيشرو(برگزاري اولين نشست حزب آاديما :  نوامبر٢٥  -
  بازگشايي گذرگاه رفح بين مصر و غزه؛ :  نوامبر٢٥  -
رتز و پيوستن وي به حزب شكست شيمون پرز در انتخابات حزب آارگر در مقابل امير پ:  نوامبر٣٠  -

  آاديما؛ 
  ي النهار و عضو پارلمان لبنان در بيروت؛  ترور جبران التويني مدير مسوول روزنامه:  دسامبر١٢  -
جمهور ايران در خصوص افسانه بودن هولوآاست  نژاد رييس اظهارات محمود احمدي:  دسامبر١٤  -
  ؛ )سوزاندن يهوديان(
   انتخابات پارلماني عراق بعد از فروپاشي نظام صدام؛ برگزاري اولين:  دسامبر١٥  -
  تصميم دولت آمريكايي مبني بر آاهش نيروهايشان در عراق؛ :  دسامبر٢٣  -
نشيني آامل نيروهاي اوآراين و بلغارستان از عراق و آاهش هم پيمانان  اعالم عقب:  دسامبر٢٧  -

  آمريكا در اين آشور؛ 
  ي جنوبي مبني بر آاهش نيروهايش در عراق؛   آرهتصميم پارلمان:  دسامبر٢٩  -
جمهور سوريه آه اسد را به تهديد عليه  اظهارات عبدالحليم خدام معاون سابق رييس:  دسامبر٣٠  -

  . حريري قبل از ترورش متهم آرد
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  برسرتقلبات انتخابات حزب و جريان سياسي عراقي 45ميثاق 
  ٢٠٠۵ دسامبر 31 - ١٣٨۴ دى 10شنبه :همبستگی ملی

حزب و جريان سياسي عراقي در ميثاقي آه اخيرًا منتشر آردند، ضمن محكوم آردن تقلبات صورت 45
  .دسامبر عراق، بر ضرورت تحقيق بين المللي تأآيد آرده بودند15گرفته در انتخابات پارلماني 

  :ستدر اين ميثاق آمده ا
ما از موارد تقلبي آه در انتخابات انجام شد حيرت زده شديم موارد تقلبي آه در آن هيچ جاي شكي 

  . حاالتي از يك دمكراسي تقلبي آه تفاوتي با نظام هاي سرآوبگر نداشت ,نبود
  :شماري از مواد اين ميثاق عبارتند از

  عدم پذيرش تمام عيار نتايج انتخابات تقلبي -1
  يئت بين المللي براي تحقيق تشكيل يك ه-2
  پذيرفتن مسئوليت موارد تخلفاتي آه در جريان انتخابات پيش آمده -3
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  دعوت به تشكيل يك آنگره ملي -
در نهايت اگر اين پيشنهادات مورد قبول واقع نشود راه حل ديگري غير از تحريم نتايج انتخابات و عدم 

ر به تحريم رسمي و مردمي فعاليت پارلمان آينده پذيرش آن بطور آامل نخواهيم داشت امري آه منج
اين بسيار براي ما نگران آننده است زيرا اگر آار به اين درجه از رودر رويي برسد منجر به , خواهد شد 

جدايي دو باره ما و تجديد درگيري و خشونت خونين و تهديد موجويت و وحدت سرزمين و مردم عراق 
  .خواهد شد

  :انهايي آه اين ميثاق شرف را امضا آرده اند از اين قرار استاسامي عمدهترين جري
  دآتر اياد عالوي- ليست العراقيه ملي -
   دآتر عدنان الدليمي- جبهه توافق عراق -
   دآتر صالح مطلق- جبهه عراقي گفتگوي ملي-
   دآتر سعد الدين ارآيج- جبهه ترآمن عراق -
   مشعان الجبوري - فراآسيون صلح وازادي-
   دآتر ايهم السامرايي-جمع عراقيان مستقل  ت-
   حازم شعالن- پارلمان نيروهاي ملي -
   دآتر توفيق الياسري - شمس العراق -
   محسن نايف فيصل الجربه- حزب راه ملي متحد -
   آيت اهللا سيد محمد الموسوي القاسمي- حزب وحدت اسالمي در عراق -
  

ي نقض حقوق بشر در اين آشور را  المللي درباره هيات علماي مسلمين عراق انجام تحقيقات بين
  . خواستار شد

  ٢٠٠۵ دسامبر 31 - ١٣٨۴ دى 10شنبه 
به نقل از خبرگزاري شينهوا، هيات علماي مسلمين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ا آه در حق مردم هايي ر اي اعالم آرد آه اين هيات با نگراني تمام سلسله جنايت عراق با صدور بيانيه
شود، پيگيري  هاي مظنون انجام مي گناه عراق و به دست نيروهاي امنيتي، شبه نظاميان و گروه بي
  . آند مي

ها به دست نيروهاي امنيتي عراق در مناطق مختلفي از  ها تن از عراقي در اين بيانيه آمده است آه ده
هاي   دولت را متهم به در پيش گرفتن طرحاين هيات در اين رابطه. شوند بغداد دستگير و آشته مي

  . داند گرايي براي آشتن افراد مي ي فرقه ويژه
ي جهاني  ي عرب، سازمان ملل و جامعه براساس اين بيانيه، هيات علماي مسلمين عراق از اتحاديه

ا به هاي تحقيقي ر آه فرصت از دست برود، آميته شان بپردازند و قبل از آن خواست تا به اداي وظايف
منظور بررسي نقض حقوق بشر در عراق آه به دست نيروهاي اشغالگر و نيروهاي امنيتي عراق در 

  . شود، به اين آشور ارسال آنند ها انجام مي زندان
  
  
  
  

دهد بعد از اعالم نتايج رسمي انتخابات عراق به  نخست وزير سابق عراق تاآيد آرد آه ترجيح مي
 . ردازدبررسي تشكيل دولت اين آشور بپ

  ٢٠٠۵ دسامبر 30 - ١٣٨۴ دى 9ه جمع
به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، اياد عالوي نخست وزير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

مذاآرات در خصوص تشكيل : ي العربيه گفت وگو با شبكه سابق عراق و رييس ليست العراقيه، در گفت
  . ج رسمي انتخابات زود استدولت جديد به علت عدم اعالم نتاي

اي  نتايج انتخابات هنوز به طور رسمي اعالم نشده و از اين رو در حال حاضر هيچ انگيزه: عالوي افزود
  . براي مذاآرات در خصوص تشكيل دولت جديد وجود ندارد

ده هاي ارايه ش وي تاآيد آرد آه منتظر واآنش آميسيون عالي مستقل انتخابات عراق در قبال شكايت
  . است

ها از سوي آميسيون  خواهيم پاسخي رسمي در خصوص تقلب ما مي: عالوي خاطر نشان آرد
  . انتخابات دريافت آنيم

ما به طور رسمي براي : هاي اخير آردستان عراق افزود وي در خصوص عدم مشارآت خود در نشست
ها شرآت  ين نشستشديم، حتما در ا حضور در اين نشست دعوت نشديم؛ اما اگر رسمي دعوت مي

  . آرديم مي
  . هاي تلفني داشتيم ما با رهبران آرد در شمال عراق تماس: نخست وزير سابق عراق گفت

با توجه به تغييرات گسترده، ممكن : ي اعالم نتايج انتخابات طي روزهاي آينده ادامه داد عالوي درباره
  . م خواهد شد، موافقت آنماست با نتايجي آه از سوي آميسيون عالي مستقل انتخابات اعال

حل پيش رو داريم؛  ما دو راه: ي عراق تصريح آرد ي تشكيل دولت آينده رييس ليست العراقيه درباره
نخست تشكيل دولتي بر اساس اصول و دموآراسي از سوي فهرستي آه پيروز انتخابات خواهد شد و 
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هاي اقليت  ت جديد آه البته بايد حقوق گروهها بر سر تشكيل دول هاي پيروز با ديگر گروه دوم توافق گروه
  . محفوظ بماند
 بايد بدانيم آه شروط  اگر در خصوص تشكيل دولت متحد ملي به بررسي بپردازيم،: وي تاآيد آرد
هاي سياسي در آنار هم و از طريق مذاآرات به  ي اين شروط اين است آه گروه از جمله. خاصي دارد

  . پردازندبررسي تشكيل دولت متحد ملي ب
حل يعني تشكيل دولتي بر اساس اصول دموآراسي از سوي ليست پيروز  ما از هر دو راه: عالوي افزود

  . انتخابات و دستيابي به توافق بر سر تشكيل دولت اتحاد ملي حمايت خواهيم آرد
استار سياستمداران عراقي خو: از سوي ديگر، پايگاه اينترنتي المحيط به نقل از منابع آگاه نوشت
 چرا آه تقسيم  هاي وزارتي هستند، تشكيل دولت اتحاد ملي در راستاي تقسيم مسووليت و نه پست

  . شود ها مي ها منجر به افزايش ائتالف مسووليت
هاي سياسي عراق، نسبت به تشكيل دولت اتحاد ملي به دور از تقسيم  النصراوي يكي از رهبران گروه

  . دهاي وزارتي ابراز خرسندي آر پست
ها اجازه خواهد داد تا از طريق  ها و مشارآت سياسي به تمام گروه تقسيم مسووليت: النصراوي گفت

  . هاي پارلماني همكاري داشته باشند نمايندگانشان مستقيما با جناح
  
ي آردها و شيعيان پنجشنبه  آنفرانس خبري سيدعبدالعزيز حكيم و جالل طالباني در مورد ائتالف دوباره 

 .  تفرجگاه سد دوآان شهر سليمانيه برگزار شدشب در
  ٢٠٠۵ دسامبر 30 - ١٣٨۴ دى 9ه جمع

 نشست دفاتر سياسي ليست  در سليمانيه،) ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي عراق به سرپرستي سيد عبدالعزيز حكيم و ليست ائتالف متحد آردستان به  ائتالف يكپارچه
ي ميهني آردستان عراق بر سر ائتالف دوباره بين  پرستي جالل طالباني و حزب اتحاديهنمايندگي و سر

  . اي بود آه هر دو طرف بعد از پايان نشست مذآور، آن را مثبت ارزيابي آردند اين دو ليست، به شيوه
اران جالل طالباني و سيد عبدالعزيز حكيم بعد از پايان نشست جمعي دو ليست ائتالفي در جمع خبرنگ

داخلي و خارجي حاضر در عراق قرار گرفتند آه رييس جمهور عراق در ابتداي اين آنفرانس خبري 
امروز با آمدن سيد عبدالعزيز حكيم خيلي مفتخر و شرفمند شديم و نشست خوبي هم : مشترك گفت

هاي   ارتباط با خونااليام برقرار است و اين دانيد ارتباط استراتژيك بين ما از قديم چنانكه مي هم. داشتيم
ايم، اين ارتباط همچنان آه قوي و   سال بر ضد ديكتاتوري مبارزه آرده20ما حدود . ما آغشته شده است

  . قدرتمند بوده، قدرتمندتر نيز خواهد ماند
ايشان : اهللا العظمي محمد باقر حكيم ياد آرد و گفت هايش از آيت ي صحبت جالل طالباني در ادامه

ناپذيري از  شده و ارجمند بودند آه در به نتيجه رسيدن حقوق ملت آرد، نقش انكارشخصيتي شناخته 
به همين دليل ما اين گونه ارتباطها را ادامه خواهيم داد، چون در راستاي . اند خود بر جاي گذاشته

انه اي و ملي نيست بلكه يك ارتباط دوست ها يك ارتباط طايفه هاي مردم عراق است؛ اين ارتباط خواسته
اي اسالمي، عالمانه و  بين دو ملت آرد و عرب و همچنين شيعه و سني است آه همواره عالقه

  . ها در چارچوب اهداف بلند و متعالي مردم عراق است اين ارتباط. عاقالنه بين ما برقرار بوده است
راه و روش "د امروز در مور: ي عراق گفت  با ليست ائتالف يكپارچه "دوآان"وي در مورد نتايج نشست 

هاي  ما با سيد عبدالعزيز حكيم ديدگاه. بحث و تبادل نظر آرديم" اهميت انتخابات عراق"و " ي عراق اداره
اي هستند آه در روزهاي سخت همراه و همدم ما  ايشان شخصيت شناخته شده. مشترآي داشتيم

  . اند بوده
طول امسال سه انتخابات در عراق برگزار در : رييس جمهور عراق در مورد انتخابات اخير اين آشور گفت

به نظر ما اين انتخابات پاآترين و . شده است آه هر دفعه نيز بر تعداد راي دهندگان افزوده شده است
هاي قانوني  ترين انتخابات در عراق بوده است آه هر آسي نيز اعتراض داشته باشد، بايد از راه سالم

يز براي بررسي اين اعتراضات، گروهي را به اينجا اعزام نموده، سازمان ملل ن. نسبت به آن اقدام آند
دادگاه و آميسيون عالي انتخابات هر نظري . ولي ما معتقديم آه انتخاباتي عادالنه و سالم بوده است

و ليست ائتالف شيعه، معتقديم ) ليست ائتالف متحد آردستان(ما . گذاريم دارند، ما به آن احترام مي
هايي آه به قانون اساسي  آن.  عراق بايد در تشكيل حكومت مشارآت داشته باشندآه تمامي مردم

هايي هستند آه به تشكيل  جديد عراق، مبارزه عليه تروريسم و به مبداهاي اساسي معتقدند، همان
  . حكومت وطني عراق باور دارند

عبدالعزيز حكيم و ملت آرد در قبال پدر سيد : اش گفت هاي ابتدايي ي صحبت طالباني در خاتمه
پدر ايشان يكي از نخستين مردان . داند ها مي بار آن همچنين محسن عبدالحكيم خود را بدهكار و منت

اين زماني بود آه تمام سياستمداران . آييني بود آه ريختن خون آردها را در آن موقع حرام اعالم آردند
  . ددنيا براي ريختن خون ملت آرد همكار حكومت بعث عراق بودن

من نيز از برادر ارجمندم جناب آقاي جالل طالباني : سيد عبدالعزيز حكيم نيز در ابتداي سخنانش گفت
رييس جمهوري عراق فدرال سپاسگذارم آه اين فرصت را براي ما فراهم آردند تا در يك فضاي برادرانه 

  . ايم مكار يكديگر بودهما در تغيير نظام ديكتاتوري و مبارزه عليه ديكتاتوري ه. دور هم جمع شويم
وگوهايمان در مورد چند موضوع اصلي بود؛ اظهار نظر در  گفت: وي در مورد محورهاي اين نشست گفت

هاي دور، پدران و  هاي قديم و گذشته مورد انتخابات، ارتباط بين آرد و شيعه؛ همين ارتباطي آه از زمان
ت مردم در تشكيل و تاييد قانون اساسي در عراق و  موضوع مشارآ اند؛ ريزي نموده نياآانمان آن را پايه

www.iran-archive.com 



اظهار نظر در مورد مسايل اساسي روز عراق همچون از بين بردن رژيم بعث و تبديل آن به فدرالي، 
هاي  ترين موضوع مبارزه با ارعاب و تروريسم و تالش براي تغيير قانون اساسي از مهمترين و اساسي

  . هايمان نيز مثل هم بود آميزي بود و ديدگاه  موفقيتنشست مشترآمان بود آه به نظر نشست
در بين خودمان ) ي عراق ليست ائتالف يكپارچه(ما : حكيم در مورد آمدنش به آردستان عراق گفت

د آردستان نيز بر سر تفاسير و موارد ريز ائتالفي به ايم تا با ليست ائتالف متح متحد هستيم و آمده
 ميهني آردستان عراق به  ي هاي دموآرات آردستان و اتحاديه ما با دفاتر سياسي حزب. توافق برسيم

رهبري مسعود بارزاني و جالل طالباني هماهنگ هستيم و با همديگر تفاهم داريم و بر سر مسائل 
هاي آرد و شيعه آرده  همين ائتالفي آه خدمات زيادي به ملت. ايم اساسي و مهم نيز به توافق رسيده

ما . ي طوالني دارد و معتقد به مشارآت تمام مردم عراق است است، همين ائتالفي آه تاريخ و سابقه
  . بر اين اعتقاد هستيم آه اين ائتالف بايد ادامه داشته باشد

در مورد ائتالف با صالح : ئتالف توافق گفت رييس فهرست ا جالل طالباني در مورد صالح المطلق،
ها با آنها  نبايد شب. ها دوري گزيند المطلق شرط داريم و شرطمان نيز اين است آه وي از تروريست

  . ي مهمي است چون تروريسم مساله. باشد و روزها نيز با ما باشد
ها مردي  ميدوارم آه مثل قبلدر مورد عالوي نيز ا: وي همچنين در مورد اياد عالوي به خبرنگاران گفت

  . بين باشد صبور و واقع
دولت جديد عراق از حكومتي وطني تشكيل : رييس جمهور عراق در مورد تشكيل دولت جديد گفت

ي فراواني دارد، يعني حكومتي ظاهري و تشريفاتي نيست و با افرادي همراه  شده است آه قاعده
اآنون مشغول آباد آردن عراق هستيم و   چون ما هماست آه به مبدا و اساسي معين معتقد هستند،

ريزي آنيم آه نيازمند  خواهيم براي اين آشور قانون پايه ايم آه مي اي قرار گرفته در مرحله
خواهند و  ما دشمن آساني هستيم آه قدرت را فقط براي خود مي. هاي مستقل خواهد بود خانه وزارت

  . هستيمهاي خودخواه نيز  در عين حال دشمن آدم
ما نسبت به مشارآت تمام مردم عراق خوشبين هستيم و از حكومت : جالل طالباني در ادامه گفت

ما بايد در مورد آارها و . هاي مشخص و شفافي ارائه دهد خواهيم آه آارها و برنامه وطني جديد مي
و آسايش مردم از ي جدي با ترور و تامين امنيت  هاي اين حكومت به توافق برسيم آه مبارزه برنامه

هاست و همچنين اجراي قانون اساسي آه مردم عراق به آن راي دادند و تمام چيزهايي  مهمترين آن
  . آه مخالف اين قانون است بايد از راه آن پيروي شود

خيلي خوشحال شدم از اين آه با آردها : عبدالعزيز حكيم در مورد مالقات با مردم آردستان عراق گفت
آنم آه در  اند و احساس مي آردها هميشه به شهامت و تالش در راه مبارزه مشهور بوده. ديدار آردم
ايم؛ در هر آجا  ما خودمان را وقف خدمت آردن به مردم عراق آرده. ي خود قرار دارم  و طايفه بين خانواده

  . اي آه باشد و به هر شيوه
ما با دفتر اياد :  به خبرنگاران گفتهاي ائتالفي جالل طالباني در مورد چگونگي تشكيل اين نشست

عالوي تلفني تماس گرفتيم و به وي اطالع داديم آه چنين نشستي خواهيم داشت؛ ولي خودشان 
اند و با ليست توافق  نيامدند و آقاي حاجم الحسني آه رييس پارلمان عراق هستند به آردستان آمده

  . نيز ارتباط داريم) صالح مطلق(
ما معتقديم آه در : ها گفت ها در اين نشست اق در مورد مشارآت تمام ائتالفرييس مجلس اعالي عر

ما با تمام . ها مشارآت نمايند ها در اين گونه نشست  بايد تمام ليست چارچوب يك حكومت فراگير،
هايي آه راي به دست  اند و همچنين با ليست آساني آه در اين انتخابات موفق به آسب راي شده

  . ايم  نشست جمعي داشتهاند، نياورده
اين ماده داراي دو :  قانون اساسي و پيوستن آرآوك به آردستان عراق گفت58ي  طالباني در مورد ماده

هايي از آرآوك است آه پاآسازي نژادي در آنجا صورت گرفته است،  بند است؛ بند اول شامل آن بخش
است آه در شهر آرآوك انجام شده است همچون طوزخورماتو و خانقين و بند دوم شامل تعديل اداري 

و آارهاي اداري اين شهر به شهر ديگري واگذار شده است آه انجام ندادن بند اول آن به حكومت آقاي 
  . گردد ابراهيم الجعفري برمي

ها در مبارزه با  ايران در تمام وقت: رييس جمهور عراق در پايان اين آنفرانس خبري در مورد ايران گفت
ايران پناهگاه ما بوده و هميشه با ما همكاري نموده است و مدام از مردم .  همراه ما بوده استديكتاتور

استقبال آرده و حكومت انتقالي را نيز تاييد ) شوراي حكومتي(از انجمن حكم . عراق حمايت آرده است
مچنين از مردم از سوي ديگر از اين انتخابات حمايت نموده و آن را تاييد آرده است و ه. نموده است

آند، بدون اينكه در امور داخلي ما دخالتي داشته  عراق براي تشكيل حكومت جديد وطني تقدير مي
  . باشد

  
  ملي توافق آردند   حكيم و طالباني درباره تشكيل دولت وحدت

  ٢٠٠۵ دسامبر 31 - ١٣٨۴ دى 10شنبه 
  .ي تأآيد آردندبر تشكيل دولت وحدت مل» جالل طالباني«و » سيدعبدالعزيز حكيم«

جالل «، فهرست ائتالف عراق يكپارچه و )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
جمهوري ُآرد عراق و رئيس فهرست ائتالف آردستان روز گذشته در نشستي در   رئيس» طالباني

, پاآسازي عناصر حزب بعثدر شمال عراق درباره » سليمانيه«واقع در نزديكي شهر » دوآان«گردشگاه 

www.iran-archive.com 



ادامه ائتالف استراتژيكي ميان دو فهرست شيعيان و ُآردها و چگونگي مشارآت ديگر نيروهاي 
  . و گو آردند  سياسي در دولت آينده بحث و گفت

طالباني پس از نشستي پشت درهاي بسته با حكيم در گردشگاه «: گزارش داد» ايالف«پايگاه خبري 
هاي شيعه در   بوعاتي مشترك يا يادآوري روابط تاريخي ميان ملت ُآرد و عربدوآان، در آنفرانس مط

  ».عراق به ويژه خانواده حكيم، تأآيدآرد آه اين روابط همچنان قوي خواهد ماند
وگوها با حكيم را سودمند توصيف آرد و با اظهار خشنودي از برگزاري سه   بنابراين گزارش، طالباني گفت

  . تأآيدآرد آه انتخابات اخير پارلماني در عراق شفاف و سالم و عادالنه برگزار شدانتخابات در يك سال
هاي قانوني و آميته برگزاري انتخابات   هر آسي آه به نتايج انتخابات اعتراض دارد بايد از راه «  :وي افزود

  ».پيگيري آند
يان بر ضرورت مشارآت دو فهرست آردها و شيع«: رئيس اتحاديه ميهني آردستان عراق ادامه داد

  ».آنند  هاي ملت عراق در دولت آينده تأآيدمي  نمايندگان همه بخش
وگو   گفت «  :آردن مذاآرات با طالباني، گفت  آميز توصيف  حكيم نيز در اين آنفرانس مطبوعاتي با موفقيت

هاي   روهاي فهرستمدت ميان ني  روابط استراتژيك طوالني, بر چهار محور اصلي روند برگزاري انتخابات
سازي مانند   چگونگي سهميه آردن ديگران در دولت آينده و موضوعات سرنوشت, شيعيان و آردها

مبارزه با تروريسم و تعديل قانون اساسي عراق متمرآز , تشكيل مناطق فدرالي, پاآسازي عناصر بعث
  ».بود

آه فهرست ُآردها موافق طالباني همچنين در پاسخ به پرسشي درباره تشكيل دولت آينده گفت 
  .دهنده ملت عراق است  هاي تشكيل  تشكيل دولت وحدت ملي براساس مشارآت همه بخش

به حكومتي براساس «: حكيم هم بر ضرورت شرآت همگان در ساختن عراق جديد تأآيدآرد و گفت
  ».قانون اساسي دائم عراق ايمان داريم

رئيس منطقه فدرالي آردستان و » مسعود بارزاني«با طالباني پيش از اين درباره تشكيل دولت آينده 
  .وگو آرده بود  سفير اياالت متحده آمريكا در بغداد گفت» زاد  زلماي خليل«

هاي ائتالف عراق يكپارچه متشكل از   فهرست, شود آه براساس نتايج اوليه انتخابات عراق  اضافه مي
  .اند  هاي پارلمان را از آن خود آرده  احزاب شيعه و ائتالف آردستان بيش از دوسوم آرسي

  
  احمد چلبي وزير نفت عراق شد 

  ٢٠٠۵ دسامبر 30 - ١٣٨۴ دى 9ه جمع
  .معرفي شد» ابراهيم جعفري«به عنوان وزير نفت در آابينه » احمد چلبي«

) هجمع(، منابع مطلع در دولت عراق امروز )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
وزير آنوني عراق به عنوان وزير نفت   رئيس شوراي انرژي و معاون نخست» احمد چلبي«اعالم آردند آه 

  .در آابينه ابراهيم جعفري معرفي شد
» سيدابراهيم بحرالعلوم«چلبي به عنوان رئيس شوراي انرژي جايگزين «: خبرگزاري فرانسه گزارش داد

هاي فعاليت خود را   آابينه ابراهيم جعفري آخرين ماه. بودشده است آه به مدت يك ماه مرخصي گرفته 
  ».گذارد  پشت سر مي

روحاني ليبرال شيعه است » سيدمحمد بحرالعلوم«فرزند » سيدابراهيم بحرالعلوم«شود آه   اضافه مي
بود و زمان حكومت صدام در ) مجلس الُحكم(آه عضو هيأت رئيسه شوراي حكومت نتقالي عراق 

وي در نخستين آابينه عراق پس از سرنگوني رژيم بعثي عراق به رياست . برد  ميسر انگليس به
اياد «وزيري   بحرالعلوم در زمان نخست. وزير نفت بود) مجلس الُحكم(شوراي حكومت انتقالي عراق 

  .وزير سابق عراق از اين سمت آنار گذاشته شد  نخست» عالوي
  

  معي در رسانه هاي جايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  یشنبه دهم د:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵ دسامبر 31 - ١٣٨۴ دى 10شنبه 

روزنامه های اول هفته تهران در صدر اخبار خود از موافقت ايران برای مذاکره بر سر طرح :بی بی سی
هسته ای روسيه خبر داده و در عين حال در مقاالتی به مخالفت با اين طرح پرداخته اند، اعالم تمايل 

د جنتی به کناره گيری از اقامه خطبه های نماز جمعه تهران، کناره گيری علی پروين از مربی گری احم
تيم فوتبال پرسپوليس که به دنبال شکست سنگين اين تيم رخ داد و مراسم شب شعر در خانه اکبر 

  .گنجی، روزنامه نگار زندانی از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
  طرح روسيه

در اخبار خود نوشته دبير شورای عالی امنيت ملی ايران پيشنهاد هسته ای روسيه مبنی  در صشرق
" ابهامات و اشکاالت"اما دارای " قابل بررسی"بر غنی سازی مشترک اورانيوم در خاک روسيه را طرحی 

  . ارزيابی کرده است
خوردن اين مذاکرات نوشته کليد "  مسکو کليد خورد-مذاکرات هسته ای تهران " با عنوان جام جم

  .ماحصل تحوالت دو روز گذشته در پرونده هسته ای ايران است
 پس از انتشار خبر گفتگوی تلفنی علی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی جام جمبه نوشته 

  . مسکو کليد خورد به راه افتاد-ايران با همتای روس خود، اين زمزمه که گفتگوهای هسته ای تهران 

www.iran-archive.com 



وشته طرح روسيه درمورد فن آوری هسته ای ايران با واکنش ملی محافل ايرانی مواجه شده  نکيهان
است و اکثر صاحب نظران معتقدند اين طرح سخن تازه ای برای ايران در بر ندارد و در راستای محروم 

  .کردن ايران از حقوق مسلم و مشروع خود است
ه، مسئوالن مذاکرات هسته ای که اين طرح را به گفته حسين شريعتمداری مديرمسئول اين روزنام

قابل مذاکره ارزيابی کرده اند از اين نکته غفلت ورزيده اند که طرح روسيه چون خط قرمزهای ايران را زير 
  .پا گذارده است، ديگر جايی برای مذاکره درباره آن باقی نمی ماند
 به سه کشور اروپايی طرف مذاکره حسين شريعتمداری در پاسخ به اين سؤال که آيا افزودن روسيه

ايران، اقدامی در جهت افزايش کشورهای طرف مذاکره نيست گفته مقصود از گسترش حلقه 
کشورهای طرف مذاکره اين است که کشورهای ديگری با تفاوت ديدگاه نسبت به اتحاديه اروپا به جمع 

تحاديه اروپا قرار گرفته و بنابراين، مذاکره کنندگان اضافه شوند ولی روسيه با طرح اخير خود در صف ا
  .نتيجه اضافه کردن روسيه به سه کشور اروپايی چيزی غير از تقويت کفه حريف نيست

   جمهوری  از حق  روسيه، همچنان  طرح  با بررسی  با وجود موافقت  ايرانی مهای  نوشته مقااعتماد
   در قبال  گفته اند تا مواضعشان ور سخن کش  در داخل  هسته ای  سوخت  چرخه  تکميل  برای اسالمی

  . نشود  تلقی  سابق ههای  از ديدگا  نشينی  عقب  منزله  به  روسيه طرح
 مرادويسی روزنامه نگار گفته است ايران نه به طور کامل طرح روسيه را رد می کند و کيهانبه نوشته 

 مقامات ايرانی چنين برمی آيد که ايران نه آن را مورد پذيرش کامل قرار می دهد، بلکه از فحوای سخنان
  .خواهان غنی سازی به طور همزمان در ايران و روسيه است

  سرمقاله ها
 در سرمقاله خود طرح روسيه را خروج از بن بست خوانده و نوشته در شرايط حاضر دو راه همبستگی

اميت يا ادامه تعليق غنی در برابر ايران است يا پذيرش هزينه های ارسال پرونده هسته ای به شورای 
  .سازی اورانيوم در تأسيسات نطنز که طرح روسيه به عنوان راه حل ميانی به ميدان آمده است

 تأکيد کرده که طرح روسيه بمراتب بدتر از تعليق غنی همبستگیعلی صالح آبادی نويسنده سرمقاله 
ور کردن خطر ارسال پرونده به سازی اورانيوم است که تنها حسن آن خارج شدن از بن بست فعلی و د

  .شورای امنيت است که زيانهای سياسی و اقتصادی برای کشور به دنبال خواهد داشت
 در سرمقاله خود نوشته طرح روسيه موضع قديمی و تکراری غرب در مقابل ايران است به اين کيهان
سوخت دريافت کنيد، ايران ' دهبه نحو تضمين ش'توان داخلی توليد سوختتان را تعطيل و از ما : "معنا که

  ".داليل بسيار قوی دارد که چرا رفتن زير چنين باری عاقالنه نيست
 با اشاره به قراردادهايی که با آلمانيها، چينيها، فرانسويها و روسها بسته کيهاننويسنده سرمقاله 

به خرج داده اند شد که يا به طور يکجانبه فسخ کرده اند يا در عمل به تعهدات خود آن قدر تعلل 
  ؟"چه دليلی داريم که بخواهيم به غرب که حاال روسيه هم بخشی از آن است اعتماد کنيم: "پرسيده
 در سرمقاله خود احتمال داده که روسها درصدد باشند با تضمينها و جمهوری اسالمیروزنامه 

مشترک در خاک روسيه اطمينانهايی که به طرف ايرانی می دهند اعتماد ايران را به طرح غنی سازی 
جلب کنند اما ابراز اطمينان کرده که روسها بيش از آنکه تاکنون اروپاييها با ايران راه آمده اند، راه 

  .نخواهند آمد
 روسيه اگر در چارچوبی که اروپا و آمريکا تعيين کرده اند حرکت جمهوری اسالمیبه نوشته سرمقاله 

 و از هم اکنون روشن است که طرح غنی سازی مشترک در کند، نمی تواند با ايران به تفاهم برسد
  .چنين چارچوبی برای ملت ايران قابل قبول نيست

چيزی بيش از همان آب نبات کذائی " نوشته آنچه روسيه پيشنهاد می کند جمهوری اسالمی
  !"نيست، البته اين بار آب نبات روسيی

ر مخالفت با هيئت قبلی مذاکرات هسته ای اشاره اين روزنامه به تعبيری است که علی الريجانی د
  .داده است" مرواريد"ايران به کار برده و دستاورد آن را آب نبات چوبی خوانده بود که در مقابل آن ايران 

 در مقاله ای به بررسی امکان تسليحات هسته ای برای کشور پرداخته و نوشته در شرايط حاضر جوان
سير دستيابی به تسليحات اتمی را تقبيح می کند و فضای افکار جمهوری اسالمی صراحتًا حرکت در م

  .عمومی جهان نيز ظرفيت پذيرش اين موضوع را ندارد
 حرکت نظام به سمت توليد و نگهداری تسليحات هسته ای منجر به افزايش فشار جوانبه نوشته 

ارد می کند و سالح افکار عمومی عليه ايران شده؛ خدشه جبران ناپذير به چهره جمهوری اسالمی و
هسته ای نه تنها امنيت برای کشور نمی آورد بلکه با مساعد کردن فضا برای اجماع جهانی عليه 
کشور انزوا، نا امنی و حتی فقدان امنيت ملی برای ايران فراهم خواهد آورد که مطلوب دولت ايران 

  .نيست
  تلويزيون صبا

الل مهدی کروبی رئيس پيشين مجلس شورای  در سرمقاله آن روزنامه از استداعتمادسردبير 
   که  گفته  سخن  از پديده ای اسالمی برای تأسيس تلويزيون ماهواره ای دفاع کرده و نوشته آقای کروبی

   اين قوانين، حتی  اين پديده از شمول  ندارند يا اينکه  آن  به  رسيدگی  برای  امروز ايران يا صالحيتی قوانين
  .  است رج خا  اساسی قانون

 دارند، بايد   ها مطالعه  رسانه  در حقوق  که  گروه  آن ها، بويژه  رسانه به نوشته روزنامه کارشناسان
  . بيابند  آن  برای  اساسی  حلی  کنند و راه  و تبيين  را بررسی  آقای کروبی استدالل
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   نوشته  ها در زمانی  رسانه نه امروز ايران در زمي  قوانيناعتمادبه نوشته بهروز بهزادی در سرمقاله 
   نوشته  اساسی هم زمانی  بود و قانون  نيفتاده  آنها اتفاق  شدن المللی  بين   هنوز پديده  که  است شده

 نبود و تنها   يا شنيدن  رؤيت  اين کشور قابل  ايران در داخل  از مرزهای  خارج  راديو و تلويزيونهای شد که
  . کرد  در کشور دريافت  کوتاه  موج  را روی رجی خا شد چند راديوی می 

 يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس تأسيس تلويزيون ماهواره ای خصوصی را شرقبه نوشته 
  .قانونشکنی دانسته و از اينکه رئيس سابق مجلس قصد چنين کاری دارد ابراز تعجب کرده است

اقعًا قصد آقای کروبی و دوستانش از ايجاد اين  جواد آرين منش با بيان اينکه اگر وشرقبه نوشته 
شبکه هدف فوق بوده هيچ کس نمی تواند مانع آن شود گفته کسانی می توانند از اين برنامه ها 

استفاده کنند که مجهز به تجهيزات دريافت تصاوير از ماهواره به صورت شخصی باشند و اين امر به 
  .که خالف قانون استمعنای نصب آنتن ماهواره بر پشت بامهاست 

 با اشاره به دستور صادره به روزنامه های کشور در مورد منع چاپ اخباری درباره آفتاب يزدطنز نويس 
اشاره شده نقل کرده و به طعنه نوشته " صبا"شبکه تلويزيونی صبا اشعاری از حافظ را که در آن به 

فت می شود که اين نشانه عمق نفوذ فرهنگ بوفور در خانه ايرانيان يا" شاعرنما"متأسفانه اشعار اين 
  . آمريکايی است

  به ياد اکبر گنجی
 در گزارشی از مراسم شب شعر خانه اکبر گنجی که بنا به دعوت جمعی از فعاالن سياسی و شرق

روزنامه نگاران برپا شد از سخنان محسن کديور و احمد زيدآبادی و بابک احمدی در اين ديدار خبر داده 
  .است
 سخنرانان از بی توجهی رسانه ها به وضعيت اکبر گنجی انتقاد کرده اند و زيدآبادی شرقزارش به گ

گفته است شرايط کشور به قدری پيچيده شده است که نيروهای سياسی نمی توانند اجماع کنند تا 
  .يک زندانی سياسی آزاد شود

می گيرد به گفته محسن کديور اکبر گنجی که دو ماه ديگر شش سال زندان تعيين شده به وی پايان 
خانه آقای گنجی "به علت بيماری بايد آزاد شود و بابک احمدی استاد دانشگاه با تأکيد بر اينکه 

  ". ما امروز نيازمند قهرمانيم تا بتوانيم به خاطر آزادی ايستادگی کنيم: "گفته" پناهگاهی برای ماست
  خط لوله گاز

ن و روسيه بر سر خط لوله گاز به اروپا موضوع قرارداد انتقال گاز ايران  با اشاره به اختالفهای اوکرايجوان
 -انعقاد قرارداد يا معامله با کشوری که چندان به ثبات سياسی : "به هند را مطرح کرده و نوشته

  ".امنيتی آن اميدوار نيستيم
 مذهبی در پاکستان به نوشته اين روزنامه اختالفات هند و پاکستان و وجود فرقه های مختلف قومی و

 پاکستان و هند را با مشکل جدی مواجه می کند و با توجه به -امنيت سرمايه گذاری در خط لوله ايران 
مشکالت داخلی پاکستان هرگونه قراردادی که يک طرف آن پاکستان باشد، می تواند ناگزير ايران را 

  متحمل هزينه هايی می کند که جبران آن مشکل است
  

 به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که با آغاز مذاکرات مهم مقامهای نفتی ايران و رانايروزنامه 
هند برای احداث خط لوله انتقال گاز، ديپلماتها و سفارت آمريکا در دهلی تالش زيادی برای اخالل در اين 

  . مذاکرات انجام داده اند اما سران هند به اين تالشها روی خوش نشان نداده اند
به نوشته اين روزنامه مقامهای وزارت نفت ايران و هند روز گذشته سومين دور از گفتگوهای گروه کاری 

  .درباره اين طرح را به پايان بردند و در بيانيه ای اين مذاکرات موفق ارزيابی شد
  بم و انتخابات

رکشور اعالم کرده  معاون سياسی وزيايرانپس از گذشت شانزده ماه از زلزله بم به نوشته روزنامه 
  .برگزاری انتخابات در بم به دليل شرايط حاکم بر اين حوزه انتخابيه در دستور کار وزارت کشور نيست

 گفته است شرايطی که به ابطال انتخابات در حوزه انتخابيه بم ايرانعلی جنتی بر اساس خبر روزنامه 
 برگزاری انتخابات در اين حوزه انتخابيه در اين شهر وجود دارد، وزارت کشور در پی] هنوز[منجر شد، 

  .نيست و مشکالتی دارد که نمی توان انتخابات سالم در آن برگزار کرد
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