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

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،راق عرويدادهاي 

  
 گفت و گوي تلفني بوش با رئيس جمهوري جديد عراق

  2005 آپریل 7  - ١٣٨۴ نی فرورد١8شنبه پنج 
جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا در يك گفت و گوي تلفني از انتخابات طالباني به : خبرگزاري فارس

 . استقبال و به وي تبريك گفتعنوان رئيس جمهوري جديد و منتخب عراق
تلويزيون دولتي آويت با پخش اين خبر در اولين دقايق بامداد امروز گفت رئيس جمهوري آمريكا انتخاب 

 . ها توصيف آرد طالباني را اولين تجربه دمكراتيك عراقي
 جالل هايي به  وليعهد و نخست وزير آويت با ارسال پيام همچنين به گزارش تلويزيون آويت امير،

طالباني و دو معاون رئيس جمهوري جديد عراق عادل عبدالمهدي و قاضي عجيل الياور انتخاب آنها را 
 .  ساله و دو معاون وي استقبال آرد73شوراي همكاري خليج فارس نيز از انتخاب طالباني . تبريك گفتند

شنبه دولت  تماال امروز پنجاح: ضياء شكرچي از سخنگويان ائتالف شيعيان عراق به تلويزيون آويت گفت
 . ابراهيم جعفري معرفي خواهد شد

انتخاب يك آرد سني : وي انتخاب طالباني را اولين آزمون دمكراتيك در تاريخ عراق توصيف آرد و گفت
 . هاي مختلف عراقي وجود ندارد نشان داد جنگ قدرتي در بين گروه

اآراد عراقي با .  در شمال عراق را نشان دادتلويزيون آويت بامداد امروز تصاويري از شادي آردها
هاي آردستان و عراق با زدن بوق و روشن  خودروهاي خود و با نصب تصاوير جالل طالباني و گل و پرچم

 . هايشان به شادماني پرداختند آردن چراغ
  

  جمهور عراق سیي به عنوان ری فارس از انتخاب طالبانجي خلی همکاری شورااستقبال
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 عراق استقبال کرد و دی جمهور جدسیي به عنوان ری فارس از انتخاب جالل طالبانجي خلی همکاریشورا

 .  کرددي کشور تاکنی ای و ملیبر ضرورت حفظ وحدت ارض
 ی شوراکلريدب" هيعبدالرحمن العط"عربستان، " اضیالر"به نقل از روزنامه " مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 ی غازخي عراق و انتخاب شدی جمهور جدسیي به عنوان ری فارس از انتخاب جالل طالبانجي خلیهمکار
 . استقبال کردی به عنوان معاونان وی و عادل عبدالمهداوريال
 تي شورا در حفظ استقالل و حاکمنی عضو ای فارس بر مواضع ثابت اعضاجي خلی همکاری شورارکليدب

 . کرددي آن تاکی و عدم دخالت در امور داخلی و سالمت منطقه ایعراق و وحدت ارض
 را ی جالل طالبانندگانی نماتی عراق اکثری مجمع ملای جلسه پارلمان منتخب ني گذشته در چهارمروز

 .  عراق انتخاب کردنددی جمهور جدسیيبه عنوان ر
 را  به یهور و عادل عبدالمهد جمسیي را به عنوان ری آنها، طالبانتی اکثریعنی مجلس ندهی نما227

 . انتخاب کردندی را به عنوان معاون دوم واوري الیعنوان معاون اول و غاز
 ی مسعود بارزانی کردستان که به اتفاق حزب دمکرات به رهبریهني مهی حزب اتحادسیي ریطالبان

 در ی کرس75سب ارائه کردند و توانستند با ک) 83 بهمن 11 (هی ژانو30 در انتخابات ی مشترکستيل
 .رندي قرار گی کرس144 با کپارچهی ائتالف عراق ستيرده دوم پس از ل

  
جالل طالبانی، رهبر اتحاديه ميهنی کردستان عراق به عنوان رئيس جمهور انتقالی عراق سوگند ياد 

  .کرد
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 عراق که نخستين رئيس جمهور غيرعرب در مراسم تحليف نخستين رئيس جمهور کرد:بی بی سی
جهان عرب نيز به شمار می رود، يک روز پس از انتخاب او به اين سمت از سوی مجمع ملی عراق 

  . برگزار می شود
  .همراه با آقای طالبانی، عادل عبدالمهدی و غازی ياور نيز به عنوان معاونان وی سوگند ياد کردند

ازی ياور سنی مذهب است، او تاکنون سمت رئيس جمهور موقت عادل عبدالمهدی شيعه مذهب و غ
  .عراق را به عهده داشت

جالل طالبانی و دو معاون او نخست وزير جديد عراق را که در واقع اداره دولت را در اختيار خواهد 
  .داشت، به مجلس معرفی می کنند

که معاونت غازی ياور را به عنوان انتطار می رود انتخاب آنها ابراهيم جعفری، سياستمدار شيعه باشد 
  . رئيس جمهور موقت عراق به عهده داشت

آقای طالبانی در مراسم ادای سوگند خود وعده داد که حکومت تازه عراق در عين حفظ هويت اسالمی 
  .خود بر پايه دموکراسی و حقوق بشر بنا شود
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ه سبز بغداد قرار دارد برگزار شد اين مراسم طی تدابير شديد امنيتی در مجمع ملی عراق که در منطق
  .و طی آن، کليه پلهای رود دجله در بغداد که در مجاورت اين منطقه قرار دارند بسته شده بود

در قانون اساسی موقت عراق، سمت رئيس جمهور جنبه تشريفاتی دارد اما آقای طالبانی قول داده 
کشور، پس از چندين دهه برخوردهای است با همه گروههای قومی و مذهبی عراق در بازسازی اين 

  .داخلی و حکومت استبدادی همکاری کند
آقای طالبانی پس از آنکه مجمع ملی عراق او را برای تصدی سمت رياست جمهوری انتخاب کرد اين 
انتخاب را گامی بسوی ايجاد عراقی آزاد و دموکراتيک پس از سالها استبداد خوانده و گفته بود که از 

برای تبديل عراق به نمونه ای از دموکراسی دريغ نخواهد کرد و اميدوار است که وحدت هيچ کوششی 
  ملی در عراق را فارغ از سوابق دينی و گروهی تقويت کند

آقای طالبانی گفته است که رياست جمهوری او به معنای آن است که همه عراقيها در برابر قانون 
  .اب، کردها و قوميتهای ديگر در عراق حقوق برابر دارندمساوی اند، هيچ تبعيضی در کار نيست و اعر

انتخاب جالل طالبانی به رياست جمهوری در پی بيش از دو ماه از تشکيل مجمع ملی عراق و پس از 
  .چندين هفته چانه زنی سياسی صورت می گيرد

شده اند و تا  رأی مثبت در مقابل سی رأی ممتنع در مجمع ملی عراق انتخاب 227او و دو معاونش با 
  .زمان تصويب قانون اساسی جديد عراق در سمت خود باقی خواهد ماند

بختيار امين وزير حقوق بشر عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که صدام حسين و يازده تن از 
اعضای بازداشت شده رژيم سابق او فرآيند انتخاب رياست جمهوری در مجمع ملی را از طريق تلويزيون 

متوجه شوند که دوره آنها به سر رسيده است، عراقی تازه پا گرفته و آنها ديگر "کرده اند تا تماشا 
حاکمان کشور نيستند و ببينند که در عراق جديد، افراد انتخاب می شوند؛ نه اينکه با کودتا به قدرت 

  ".برسند
ز شخصيتهای نمايندگان مجمع ملی عراق پيش از انتخاب اعضای شورای رياست جمهوری، يکی ا

سنی مذهب به نام حاجم حسنی را به رياست اين مجمع و يکی از نمايندگان شيعه و يکی از 
  . نمايندگان کرد را به عنوان معاونان وی برگزيدند

  پيروزی کردها
رياست جمهوری جالل طالبانی برای کردهای عراق که در دوران صدام حسين متحمل مصائب زيادی 

ه حساب می آيد و به رقيب ديرينه او، مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات شدند پيروزی عمده ای ب
  .کردستان عراق امکان خواهد داد رياست دولتی خودمختار در کردستان عراق را به عهده بگيرد

حسين شهرستانی، يکی از نمايندگان شيعه در مجمع ملی عراق ابراز خوشحالی کرده که نخستين 
متعلق به قومی است که سالهای سال آماج سرکوب بوده است اما رئيس جمهور منتخب عراق 

کارولين هولی، خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد که با وجود اين ابراز خوشحاليها، همچنان 
اختالفهايی ميان شيعيان و کردها، بخصوص بر سر اينکه چه کسی وزارتخانه مهم نفت را در دست 

  .بگيرد وجود دارد
رگزاری فرانسه، هوشيار زيباری، از نمايندگان کرد مجمع ملی عراق و وزير خارجه دولت به گزارش خب

موقت اين کشور گفته است که دولت تازه ای ظرف چند روز آينده به رياست ابراهيم جعفری تشکيل 
  .خواهد شد

  وظيفه دولت جديد
تدوين قانون اساسی براساس برنامه زمانبندی شده، از جمله مسئوليتهای مهم مجمع ملی عراق 

است که پس از تصويب در همه پرسی، برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری و استقرار دولت را در پی 
  .خواهد داشت

براساس مصوبه شورای امنيت سازمان ملل متحد، با استقرار دولت جديد، مأموريت نيروهای ائتالف 
 دولت آينده می تواند از دولتهای عضو ائتالف تحت فرماندهی آمريکا در عراق به پايان می رسد، هرچند

  . بخواهد همچنان برای کمک به حفظ امنيت عراق نيروهای خود را در اين کشور نگه دارند
  

  نخست وزير عراق شدیابراهيم جعفر
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 حاکم را یائتالف سياس از ی رهبر حزب الدعوه عراق است که بخشی جعفرابراهيم:بی بی سی
  دهد یتشکيل م
انتصاب .  اين کشور منصوب شده استی از رهبران شيعيان عراق به سمت نخست وزيری جعفرابراهيم
 . صورت گرفتی در مقام رياست جمهوری پس از سوگند ياد کردن جالل طالبانیاو کم
 ی جعفری با آقایبه همکار نخست وزير پيشين عراق از سمت خود استعفا داده است اما ی عالواياد

 . دولت خود را معين کندی که نخست وزير جديد اعضایادامه خواهد داد تا زمان
 گفته است که تا دو ی خود فرصت دارد ولی کابينه دولت انتقالی معرفی يک ماه برای جعفری آقاگرچه

 .  خواهد کردی خود را معرفیهفته ديگر وزرا
پنجاه عمر خود است که حزب الدعوه او در انتخابات ماه ژانويه  در اواخر دهه ی پزشکی جعفریآقا

 . پارلمان را از آن خود کردی هایبيشترين کرس
 عراق خواهد بود تا راه ی برای دايمی او نظارت بر تدوين يک قانون اساسی وظيفه دولت انتقالمهمترين

 . در ماه دسامبر باز کندی انتخابات آتیرا برا
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 کردستان عراق ی رهبر اتحاديه ميهن،ی به عنوان نخست وزير، جالل طالبانیجعفر ی آقای از معرفپيش
 . عراق سوگند ياد کردیبه عنوان رئيس جمهور انتقال

 تحليف نخستين رئيس جمهور کرد عراق که نخستين رئيس جمهور غيرعرب در جهان عرب نيز مراسم
 .  عراق برگزار شدی مجمع ملیسو رود، يک روز پس از انتخاب او به اين سمت از یبه شمار م

 . سوگند ياد کردندی ياور نيز به عنوان معاونان وی و غازی عادل عبدالمهد،ی طالبانی با آقاهمراه
 مذهب است، او تاکنون سمت رئيس جمهور موقت ی ياور سنی شيعه مذهب و غازی عبدالمهدعادل

 .عراق را به عهده داشت
 

 یزندگينامه جالل طالبان
  2005 آپریل 6  - ١٣٨۴ نی فرورد١٧ چهارشنبه

 آوريل، 6 عراق در جلسه خود در روز چهارشنبه، - ی پارلمان انتقال- ی مجمع ملنمايندگان:بی بی سی
 . اين کشور برگزيدندی دولت انتقالی از رهبران کرد عراق را به رياست جمهور،یجالل طالبان

 یر خالل چهار دهه گذشته در صحنه سياس عراق است که دی از جمله رهبران کردهای طالبانجالل
 .کردستان عراق مطرح بوده است

، به عنوان عضو بنيانگذار اتحاديه دانشجويان وابسته 1950 متولد شد و از اوايل دهه 1933 در سال یو
 به مقام عضو ارشد ،ی بعدی شد و در سال های سياسیبه حزب دموکرات کردستان وارد فعاليتها

 .حزب ارتقا يافت
 ی عراق عليه حکومت عبدالکريم قاسم، رييس جمهوری در قيام کردهای، جالل طالبان1961 سال در

 کردها ی عضو هيات اعزام،ی نظامی قاسم در يک کودتایوقت عراق، شرکت کرد و پس از سرنگون
 چند سال، باعث توقف ی صورت گرفت و برا1963 عراق بود که در سال ی مذاکره با رييس جمهوریبرا
 . شدی کردها عليه حکومت مرکزاليتفع
 و ی، جالل طالبان1975 شد و در سال ی همان دهه، حزب دموکرات به تدريج گرفتار اختالف داخلاز

 از حزب دموکرات، ی رهبر وقت حزب دموکرات کردستان، با جداي،ی بارزانی از مخالفان مصطفیگروه
 .  کردستان را تاسيس کردندیاتحاد ميهن

 آغاز شد در حاليکه رقابت بين اين گروه و ی با دولت مرکزیبارزه مسلحانه اتحاد ميهن سال بعد، ماز
 .  کردستان عراق تبديل شده بودی از تحوالت سياسیحزب دموکرات به جنبه ا

 ی عليه رژيم صدام حسين همراه شد، آقای عراقی جريان جنگ ايران و عراق که با قيام کردهادر
 در یيران گريخت در حاليکه سرکوب کردها، از جمله کاربرد اسلحه شيمياي به ا1988 در سال یطالبان

 .  کردنشين، ادامه داشتیشهرها
 ائتالف خاک ی، ارتش صدام حسين کويت را به اشغال خود در آورد اما با مداخله نيروها1990 سال در

 .اين کشور را ترک کرد
شمال عراق به عنوان منطقه پرواز ، بخش کردنشين 1991 در سال ی عراقی از شکست نيروهاپس

 . اين کشور خارج شدیممنوع عمال از حوزه عمل دولت مرکز
 

  کردهاخواست
 کردستان ی انتخابات در منطقه کردنشين شمال عراق، حزب دموکرات و ائتالف ميهنی برگزاری پدر
بين دو گروه مجددا  رقابت ی اداره امور منطقه تشکيل دادند اما به زودی دولت خودمختار را براینوع

 .شدت گرفت
 و 1998بين افراد دو گروه کرد منجر شد که تا سال " یبرادرکش" اختالفات سرانجام به جنگ اين

 رهبر حزب دموکرات، ،ی و مسعود بارزانی توافق صلح بين جالل طالبانی اياالت متحده و امضایميانجيگر
 .ادامه داشت

 ی، آقا2003به عراق و سقوط رژيم صدام حسين در سال  آمريکا ی ائتالف به رهبری حمله نظامبا
 . مشارکت داشته استی سياسی بارز کرد در فعاليت های از شخصيت های به عنوان يکیطالبان
 عراق را برعهده دارند، ی وظيفه تدوين و تصويب قانون اساسی و دولت انتقالی حاليکه مجمع ملدر

 مناطق کردنشين در اين قانون ی بيشتر برای داخلی خودمختاری خواهند کوشيد نوعی عراقیکردها
 .منظور شود

 از عراق اينک فعاليت در ی جدايی عراق پس از چندين دهه تالش برای هرحال، رهبران کردهادر
 . دموکراتيک را برگزيده اندیچارچوب يک حکومت مرکز

 درصد 20 تا 15د  مذهب هستند، در کل جمعيت عراق حدوی عراق، که اکثر آنان سنی کردهانسبت
 . دهندی درصد جمعيت را تشکيل م60تخمين زده شده در حاليکه شيعيان بيش از 

 مذهب متمرکز بود و ی عمدتا در دست اعراب سنی اينهمه، در رژيم سابق عراق قدرت سياسبا
 .  مواجه بودندیشيعيان و کردها با محدوديت و سرکوب سياس

 
  رئيس جمهور عراق شدیجالل طالبان

 ٢٠٠۵ آوريل ۶ – ١٣٨۴ فروردين ١٧ ارشنبهچه
 اين کشور ی عراق، رهبران سياسی انتخابات مجمع ملیبيش از دو ماه پس از برگزار: ی سی بیب

 . به توافق رسيدندی جديد و معاونان ویسرانجام بر سر انتخاب رييس جمهور
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 آوريل، جالل 6رشنبه،  عراق در جلسه خود در روز چها- ی پارلمان انتقال- ی مجمع ملنمايندگان
 ی يک شخصيت شيعه، و غاز،ی و عادل عبدالمهدی از رهبران کرد عراق را به رياست جمهور،یطالبان

 یور را به عنوان دو معاون رييس جمهی موقت قبلی مذهب و رييس جمهوریياور، از رهبران عرب سن
 . انتخاب کردند

 را به رياست یهب به نام حاجم حسن مذی نمايندگان مجلس يک شخصيت سن،ی هفته جاراوايل
 .  برگزيدندیپارلمان و يک نماينده شيعه و يک نماينده کرد را به عنوان معاونان و

 شد که سرانجام رهبران گروه ی بود و گفته می روز چهارشنبه از قبل قابل پيش بينی گيری رانتيجه
 . اند به توافق رسيده ی در مورد رييس جمهوری و قومی مختلف سياسیها
 . شودی امکانپذير می انتقال قدرت از دولت موقت سابق به دولت انتقال،ی تاييد انتصاب رييس جمهوربا

 شيعه ی را، که به احتمال زياد از شخصيت های شخصی به زودی رود که رييس جمهوری مانتظار
 . کندیخواهد بود، به عنوان نخست وزير به پارلمان معرف

  دولت جديدوظيفه
 ی تدوين قانون اساسی مهم پارلمان کنونی شده، از جمله مسئوليت هایبرنامه زمانبند براساس

 ی و استقرار دولت را در پی انتخابات پارلمان اصلی برگزار،یاست که پس از تصويب در يک همه پرس
 .خواهد داشت

 ائتالف یروها امنيت سازمان ملل متحد، با استقرار دولت جديد دوره ماموريت نيی مصوبه شورابراساس
 عضو ائتالف ی تواند از کشورهای رسد هرچند دولت آينده می آمريکا در عراق به پايان میبه رهبر

 . خود را در اين کشور حفظ کنندی کمک به حفظ امنيت عراق نيروهایبخواهد همچنان برا
 صدام ی جديد در زندان برای پارلمان و تاييد رييس جمهوری گيری شده است که جريان راگزارش

 سابق عراق، و ساير مقامات رژيم سابق پخش شد با اين هدف که آنان از یحسين، رييس جمهور
 .ناممکن بودن بازگشت به قدرت اطمينان حاصل کنند

 است، احتمال ی تشريفاتی که عمدتا سمت،ی انتخاب يک شخصيت کرد به مقام رياست جمهوربا
 مذهب به عنوان ی حضور دو شخصيت عرب سنانتصاب يک شخصيت شيعه به عنوان نخست وزير و

 گروه ی مشارکت دادن تمامی برای و رييس مجلس، ظاهرا تالش رهبران سياسیمعاون رييس جمهور
 . رسيده استتيجهها در قدرت به ن

  
  اولين رئيس آرد در جمهورى عراق

  2005 آپریل 7  - ١٣٨۴ نی فرورد١8شنبه پنج  شرق
روز گذشته مجمع ملى عراق در چهارمين نشست خود جالل : ىگروه بين الملل ، محمدعلى عسگر

طالبانى آه از قريب نيم . اتحاديه ميهنى آردستان را به رياست جمهورى عراق برگزيد طالبانى رهبر 
بوده و از شخصيت هاى مهم و متحد ديرين ايران توصيف مى  قرن پشتوانه مبارزه سياسى برخوردار 

باالترين مقام سياسى يعنى رياست  قى است آه در اين آشور به شود در واقع نخستين آرد عرا
حسين  اين پيروزى گرچه براى آردهاى عراق معناى ويژه اى دارد و به گفته . جمهورى مى رسد

اولين رئيس جمهور از بين طايفه اى برگزيده شده «شهرستانى معاون اول رئيس مجمع ملى عراق 
اما انتخاب طالبانى خودبه خود »  ديكتاتورى صدام حسين بودندسال زير فشار و ستم است آه ده ها 

آه عراق آينده يك عراق فدراليسم خواهد بود و از هم اآنون  اين نكته را هم به ذهن متبادر مى آند 
اصلى يعنى شيعيان، اهل تسنن و  فرمولى نانوشته در آن اجرا مى شود آه قدرت بين سه طايفه 

معاونان از بين اآراد  چنان آه در انتخاب رئيس مجلس اين فرمول اجرا شد هم. آردها تقسيم شده است
و شيعيان برگزيده شدند، روز گذشته مجمع ملى عراق طالبانى را به عنوان رئيس جمهور و غازى الياور 

اين سه نفر در واقع شوراى رياست جمهورى عراق . عادل عبدالمهدى را به عنوان معاونان وى برگزيد و 
در راى گيرى ديروز شوراى . يك جا براى آنها به طور مخفى راى گيرى شد شكيل مى دهند آه را ت

 نفر نيز از ٣٠در واقع . اآثريت آرا را به دست آورد  راى موفق شد ٢٢٨رياست جمهورى جديد عراق با 
 ٢٧۵ا از حداقل دوسوم آر مطابق قانون اساسى موقت عراق رئيس جمهور بايد . راى دادن امتناع آردند

و ) اهل تسنن(به اين ترتيب رئيس مجلس عراق حاجم الحسنى . آرسى مجمع را به دست آورد
و رئيس جمهور ) آرد وابسته به گروه بارزانى(، عارف طيفور ) شيعه(معاونان او حسين شهرستانى  

 انقالب شيعه وابسته به مجلس اعالى(و معاونان او عادل عبدالمهدى ) آرد(  عراق جالل طالبانى 
تعيين شده ) اهل تسنن و رئيس جمهور موقت فعلى(  و غازى الياور ) اسالمى عراق به رهبرى حكيم

پيش بينى آرد آه نخست وزير ابراهيم  اگر اين فرمول به همين ترتيب اجرا شود هم اآنون مى توان . اند
يعنى شيعيان و  مجلس و معاونان وى از بين دو فراآسيون مهم ) شيعه و رهبر حزب الدعوه(جعفرى 

اين فرمول نهاد فدراليسم در عراق آينده . آردها و با يك احتمال ضعيف از بين اهل تسنن انتخاب شوند
شوراى رياست جمهورى عراق دو هفته فرصت دارد تا نخست . آه به مرور پررنگ تر خواهد شد است 

هم ترين شبكه هاى خبرى و روز گذشته پس از شمارش آرا آه م . وزير را به مجلس معرفى آند
مى آردند، جالل طالبانى پشت تريبون قرار گرفت  تلويزيونى جهان به طور مستقيم گزارش آن را مخابره 

نطق خود عراق جديد را  وى در . و نخستين نطق خود را به عنوان رئيس جمهور جديد عراق ايراد آرد
بالفاصله با انتشار خبر پيروزى طالبانى . ردعراقى قدرتمند و مومن به خواست و اراده مردم توصيف آ

شبكه تلويزيونى الجزيره تصاويرى . آردها با آذين  بستن خيابان ها و رقص و پايكوبى به شادى پرداختند 
آردنشين عراق پخش مى آرد آه در آن مردم آردستان با حضور در خيابان ها و به صدا  را از شهرهاى 
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يك مسئول اطالع رسانى اتحاديه ميهنى . ابراز مى داشتند خود را درآوردن بوق اتومبيل ها شادى 
پس از سال ها، مردم آردستان : آرد آردستان عراق در ارتباط مستقيم با اين شبكه در سليمانيه اعالم 

مثال زدنى مردم آرد  انتخاب جالل طالبانى نشانه وحدت : وى افزود. عراق به آرزوى ديرين خود رسيدند
مسرت  انتخاب طالبانى به عنوان يك آرد خبرى . ا و نزديكى ديدگاه هاى مشترك آنان استبا عراقى ه

صالح (بخش براى آردهاى ايران نيز بود، به گونه اى آه تعدادى از حقوقدانان آرد مقيم تهران
ين با انتشار بيانيه اى ا) ، ايرج اسماعيل پور،محمد عمارلو،انور ايران زاده نيكبخت،شاپور منوچهرى 

آن به دست ما رسيده است خطاب به طالبانى  در اين بيانيه آه نسخه اى از . پيروزى را تبريك گفتند
دادگسترى آرد مقيم تهران با   نفر حقوقدان و وآالى ١٠٠ما به عنوان نمايندگان بيش از «:  آمده است

مى گوييم و  راق تبريك شادى و افتخار، انتخاب جناب عالى را به عنوان رياست جمهورى آشور فدرال ع
ما . بر خود مى باليم آه فرزند شايسته ملت آرد بعد از يك صد سال مبارزه به اين مقام رسيده است

تاريخى را به مردم عزيز آردستان نيز تبريك مى گوييم و اعتقاد داريم آه چنين انتخابى در  اين پيروزى 
ام ولدبيگى مدير موسسه آردهاى ايران در در همين حال بهر» .شد تاريخ ملت ما فراموش نخواهد 

با انتخاب طالبانى به عنوان رئيس «: داشت اظهار ) ايسنا(تهران در گفت وگو با خبرگزارى دانشجويان 
وى با » .خواهد بود جمهور عراق، ايران شاهد حضور يكى از دوستان ديرين خود در راس مديريت عراق 

جالل طالبانى به روابط «: بغداد مى گويد_ نتخاب بر روابط تهران خوش بينى با اشاره به پيامدهاى اين ا
سرد ايران و عراق پايان خواهد داد و در اولين سفر رسمى اش از جمهورى اسالمى ايران ديدن خواهد  

پيروزى جالل طالبانى گرچه براى ايران امتياز مهمى تلقى مى شود اما شادى  به نظر مى رسد » .آرد
با اين وجود ترديدى . متفاوت خواهد بود) مردم آردستان دولت و (روزى در دو سطح ناشى از اين پي

رئيس جمهور آنونى منتخب عراق  نيست آه دولت شيعى آينده عراق به رهبرى ابراهيم جعفرى و 
مبارزات خود  روابطى آامًال جديد با ايران اين متحد قديمى و پشتيبان هميشگى آرد ها و شيعيان در 

   .يكتاتورى صدام حسين خواهند داشتعليه د
   سخنان طالبانى•   

در پى انتخاب جالل طالبانى به عنوان رئيس جمهور عراق وى در اولين اظهاراتش بعد از احراز اين پست 
به گزارش شبكه تلويزيونى . بر مبناى خواست و اراده مردم عراق عمل مى آنند دولت جديد : تاآيد آرد

 هاى خالقش قدرتمند و مومن به خواست و اراده مردم و نيرو عراق جديد عراقى : الجزيره طالبانى گفت
. برقرارى ثبات و امنيت در عراق انجام دهد وى همچنين متعهد شد آه تمام تالشش را براى . خواهد بود

عراقى مردمى خواهد بود  عراق جديد، : طالبانى ضمن قدردانى از اعضاى مجمع ملى عراق تصريح آرد
با  اى حسن همجوارى آه خواهان روابطى خوب و مناسب با همسايگانش است و اهدافش را بر مبن

دولت آينده عراق : وى همچنين خاطرنشان آرد. آشور هاى عربى و اسالمى همسايه بنا مى سازد
به دولت و مردم فلسطين براى برقرارى صلح و امنيت در سرزمين هاى اشغالى و  نقش فعال را در آمك 

ى همچنين از تمام احزاب، گروه طالبان. فلسطين ايفا خواهد آرد تحقق اهداف و آرمان هاى مردم مظلوم 
خارجى خواست تا برخورد مناسب و پسنديده  ها و مردم عراق در شمال، جنوب، مرآز و نيز گروه هاى 

تروريسم را در عراق بخشكانند  اى را در قبال عراق ارائه دهند و با همكارى با دولت جديد بتوانند ريشه 
هستند، مسئله  اينكه مردم عراق مردمى صبور : تاآيد آردوى . و در امور داخلى اين آشور دخالت نكنند

اى غيرقابل انكار است ولى صبر و تحمل آنها هم حدى دارد و ما بايد با تمام وجود براى تحقق هر چه 
رئيس جمهور جديد عراق همچنين با اشاره به طرح .سريع تر اهداف و آرمان هاى مردم عراق اقدام آنيم 

ما در تالش هستيم تا با افزايش آارشناسان سياسى و باال بردن :  تاآيد آردجديد هاى آينده دولت 
آرامش را در عراقى آه مردم آن خواهان دموآراسى و آزادى و  توانمندى هاى نظامى و امنيتى، صلح و 

از عادل عبدالمهدى و غازى عجيل  وى در پايان ضمن تشكر . مخالف تروريسم هستند، برقرار آنيم
. خدمت آنند عاونانش، از آنها خواست تا با تمام وجود و در نهايت خلوص به مردم شريف عراق الياور، م

از دولت هاى همسايه و به ويژه » تروريسم سياه«جالل طالبانى همچنين در نطق خود با اشاره به 
رش به گزا. خواست آه اين تروريسم را مقاومت نخوانند و آن را توجيه و حمايت نكنند رسانه ها 

عليه «خواستار گفت و گو با عراقى هايى شد آه به تعبير او  خبرگزارى فرانسه وى پس انتخاب خود 
عراقى هايى آه به منظور «: افزود طالبانى در اين باره » .نيروهاى خارجى سالح به دست گرفته اند

آنان گفت و گو  نيم با مبارزه با نيروهاى خارجى سالح به دست گرفته اند برداران ما هستند و ما مى توا
گروه هايى وابسته به القاعده و ابومصعب الزرقاوى وجود دارند اما آنها «. وى همچنين يادآور شد» .آنيم

ميان تروريست هاى مرتبط با خارج و عراقى هايى آه گمان مى . مقاومت به شمار نمى روند نيروى 
   ». داردنفع عراق است مرزى وجود آنند عمليات مسلحانه آنها به 

   زندگينامه جالل طالبانى•   
 در روستاى ١٩٣٣ شهرت دارد در سال - عمو جالل-» مام جالل«جالل طالبانى آه در بين آردها به 

 به عنوان بنيانگذار ١٩۵٠آيلومترى شمال شرق بغداد به دنيا آمد و از اوايل دهه   ۴٠٠واقع در » آالكان«
 ١٩۶١در سال . آردستان وارد فعاليت هاى سياسى شد آرات اتحاديه دانشجويان وابسته به حزب دمو

رئيس جمهورى وقت عراق شرآت آرد و پس از  در قيام آردهاى عراق عليه حكومت عبدالكريم قاسم، 
مذاآره با رئيس جمهورى عراق  سرنگونى قاسم در يك آودتاى نظامى، عضو هيات اعزامى آردها براى 

سياسى   داشت روزى پزشك شود، با پيوستن به فعاليت   هاى طالبانى آه در نوجوانى دوست. شد
طالبانى پيش از آن آه فكر پيوستن به . اين تمايالت را آنار گذاشت و به تحصيل در رشته حقوق پرداخت

به وى الهام و هنگام برپايى » مال مصطفى بارزانى«عراق تحت رهبرى » دموآرات آردستان حزب «
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.  ميالدى عليه بغداد به آوه ها برده شود، در ارتش عراق خدمت آرد١٩۶١  ل اولين قيام اين حزب در سا
 ١٩۶۴تقاضايش براى صلح با دولت، طالبانى در سال  اما پس از بروز اختالف ميان وى و بارزانى به دليل 

اعتراض به دستور برقرارى آتش  ميالدى به گروهى منشعب از حزب دموآرات آردستان پيوست و در 
عداوت  اين انشعاب سرآغاز . پدر همسر آينده اش به ايران فرار آرد» احمد ابراهيم«راه با بس، هم

 ميالدى و پس از تار و مار شدن نيروهاى ١٩٧۵در سال . خونبار درازمدتى ميان آردهاى عراق بود
 جدا شدن خود را از» اتحاديه ميهنى آردستان«ارتش عراق، طالبانى با تشكيل  بارزانى به دست 

وى . را به عنوان جايگزين حزب دموآرات تاسيس آرد طالبانى اتحاديه ميهنى . بارزانى رسمى آرد
مناطق شهرى محبوبيتى  اساس حزب دموآرات را در ايل گرايى مى دانست اما حزب جديد آه در 

قيام مجددى آه در سال هاى . آسب آرد، قرار بود براساس آرمان   هاى سوسياليستى بنا شود
صورت گرفت، جرقه زدن »  صدام حسين« ميالدى عليه رژيم بغداد و در زمان حاآميت ١٩٨٠  

 ميالدى را آه طى آن ارتش عراق صدها روستاى آردنشين را ويران ١٩٨٨  در سال » انفال«لشكرآشى 
آردها در راستاى برنامه عربى سازى . موجب شد آرد و هزاران تن را آماج حمالت شيميايى قرار داد، 

ويژه از اطراف شهر نفت خيز  نطقه از سوى صدام، از خانه هاى خود در امتداد شمال و مرآز عراق به م
بدتر شد   ميالدى و سرآوب قيام آردها، اوضاع ١٩٩١در دوران پس از جنگ . بيرون رانده شدند» آرآوك«

يران و ترآيه پناه و صدها هزار آرد را بر آن داشت آه در اوج زمستان و در مناطق مرزى آوهستانى ا
، رقابت ديرينه ميان طالبانى و »واشينگتن«و » لندن«تالش هاى ميانجى گرايانه مكرر  به رغم . بگيرند

رقابت . پسر مال مصطفى برعهده گرفته بود، آاهش نيافت» مسعود«  گروه بارزانى آه رهبرى آنها را 
ى به پا آرد آه طالبانى براى به چالش زمان  ميالدى و ١٩٩٣ميان آنها جنگ تمام عيارى را در سال 

ترآيه، متوسل به زور  آشاندن انحصارگرايى حزب دموآرات آردستان در آسب درآمدهاى گمرآى در مرز 
 ميالدى با برقرارى آتش بس و امضاى پيمان صلحى در سال ١٩٩۶دو گروه در نهايت و در سال . شد

 ميالدى و پس از قطعى ٢٠٠٢ميان آنها تنها در سال  ميالدى موافقت آردند، اما نزديكى حقيقى ١٩٩٨  
در حال حاضر طالبانى و بارزانى آنترل دو منطقه . آمريكا به عراق حاصل شد شدن حمله تحت امر 

و بارزانى در استان هاى » سليمانيه«در استان  طالبانى . جداگانه تحت امر خود را در دست دارند
بارزانى با توافق هم در  طالبانى و . عراق مستقر هستندواقع در شمال غرب» دهوك«و » اربيل«

در حالى آه طالبانى براى احراز منصب عالى در بغداد پيشنهاد . انتخابات سى ام ژانويه شرآت آردند
 درصد ٢٠ تا ١۵آردها در مجموع . شده، قرار است آه بارزانى دولت منطقه اى آرد را رهبرى آند 

   .ندمى ده جمعيت عراق را تشكيل 
   صدام در زندان اين انتخاب را تماشا آرد•  

جالل طالبانى رهبر آردهاى عراق آه بيشتر «: خبرگزارى فرانسه ديروز پيش از انتخاب طالبانى نوشت
مبارزه با رژيم هاى متوالى در اين آشور آرد، هم اآنون در آستانه تصدى رياست  عمر خود را صرف 
هوشيار زيبارى از » .يك جهش و ترقى محسوب مى شود راى آردها اين انتخاب ب. جمهورى قرار دارد

اولين بار در تاريخ عراق خواهد بود  اين «: سياستمداران آرد عراقى و وزير خارجه فعلى اين آشور گفت
گفتند صدام  همچنين خبرگزارى هاى خارجى » .آه يك آرد به عنوان رئيس جمهور انتخاب مى شود

به گفته شبكه خبرى بى بى .  جمهور جديد عراق را در زندان مشاهده آردحسين جلسه انتخاب رئيس
صدام حسين رئيس جمهور سابق عراق و تعدادى از اعضاى رژيم سابق عراق در زندان جلسه  سى، 

به گزارش اين شبكه خبرى بختيار امين وزير حقوق بشر . مشاهده آردند انتخاب طالبانى را مستقيمًا 
جايى براى «: وى افزود» .را از تلويزيون تماشا آردند  تن ديگر اين جلسه ١١صدام و  «عراق تاييد آرد آه

شده است و اين عراق   نفر ديگر در نظر گرفته شد تا آنها بفهمند آه زمانشان سپرى ١١صدام و 
ور جايى آه در آن انتخابات وجود دارد و آنها ديگر نمى توانند از طريق آودتا بر اين آش. جديدى است

با انتشار خبر پيروزى جالل طالبانى، شيخ جابر االحمد امير آويت ديروز با ارسال تلگرامى » .چيده شوند 
   . گفت انتخاب وى را تبريك 

شيخ جابر در تلگرام خود اظهار اميدوارى آرد . اين در واقع نخستين تلگرام از سوى همسايگان عراق بود
رى عراق روابط ميان آويت و اين آشور به طور روزافزون گسترش به رياست جمهو آه با انتخاب طالبانى 

مشابهى براى غازى الياور و عادل عبدالمهدى انتخاب آنان را نيز  امير آويت در تلگرام هاى . و تحكيم يابد
رئيس جمهورى ترآيه روز » نجدت سزر احمد «. به سمت معاونان رئيس جمهور عراق تبريك گفت

روابط عمومى  به گزارش . به رياست جمهورى عراق را تبريك گفت» ل طالبانىجال«چهارشنبه انتخاب 
رياست جمهورى ترآيه، سزر در پيام تبريك خود به جالل طالبانى ابزار اميدوارى آرد آه قانون اساسى 

عراق با تامين حقوق همه اقشار مردم آن آشور موجب برقرارى آسايش و امنيت در آن آشور  جديد 
   .شود
حفظ تماميت ارضى و تامين آسايش و رفاه در عراق به حفظ صلح و ثبات «: س جمهورى ترآيه افزودرئي

جالل «نخست وزير ترآيه ديروز انتخاب » رجب طيب اردوغان«همچنين » .خواهد آرد منطقه آمك موثرى 
شاره به اين آه اردوغان در گفت وگو با خبرنگاران با ا. تبريك گفت به رياست جمهورى عراق را » طالبانى

: براى ترآيه غيرمنتظره نبود، گفت انتخاب جالل طالبانى به عنوان رئيس جمهورى موقت عراق 
خود در جامعه  اميدوارم آه جامعه عراق روند دموآراسى را طى آرده و با حفظ تماميت ارضى جايگاه «

ات آتى عراق با شرآت همه اقشار نخست وزير ترآيه ابراز اميدوارى آرد انتخاب» .بين المللى را پيدا آند
آشور در يك جو دموآراتيك برگزار شده و جايگاه آرآوك به عنوان يك شهر متعلق به عراق تثبيت  آن 
نخست وزير انگليس انتخاب اولين رئيس جمهورى عراق پس از ديكتاتورى  همچنين تونى بلر » .شود
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دن وى ديروز در جلسه هفتگى پرسش و پاسخ لن به گزارش خبرگزارى فرانسه از . صدام را تبريك گفت
تبريك به اعضاى جديد شوراى  اطمينان دارم همه نمايندگان با من در «: در مجلس عوام انگليس گفت

   «.رياست جمهورى عراق مى پيوندند
   ساير اخبار مربوط به عراق•  

نت هشدار داد به غازى الياور معاون اول جديد رئيس جمهورى عراق به اعضاى جامعه عرب اهل س
امنيتى اين آشور درخواست آنان براى خروج سريع نيروهاى خارجى غيرواقعى  دليل ضعف نيروهاى 

هيچ عراقى اى «: عراق به خبرگزارى فرانسه در بغداد گفت وى امروز در حاشيه اجالس پارلمان . است
» .آنونى محتاطانه برخورد آنيمامنيتى  خواستار حضور نيروهاى چند مليتى نيست اما ما بايد با اوضاع 

هنگامى آه نيروهاى ما  اعالم جدول زمانى «: وى آه پيش از اين رئيس جمهورى موقت عراق بود، گفت
ضعيف هستند و بدون توجه به مسئوليت آنها ثبات ظاهرى را ايجاد مى آند آه برخى از آن استفاده 

ن در مورد عراقى هايى آه به مقاومت اعتقاد م«: معاون اول رئيس جمهورى عراق افزود» .خواهند آرد 
نمى آنم بلكه منظور من ديگر نيروهاى خارجى است آه از اين مسئله براى تجديد قوا و  دارند، صحبت 

همچنين اعضاى مجمع ملى عراق ديروز با انتقال اين مجمع از آاخ  » .حمله به ما استفاده مى آنند
دوران پادشاهى در دهه چهل و پنجاه ميالدى از   امت آه در آنفرانس ها در بغداد به ساختمان مجلس

مجمع ملى : خبر افزود خبرگزارى فرانسه از بغداد با اعالم اين . آن استفاده مى شد، موافقت آردند
رئيس حزب آنگره ملى » احمد چلبى«عراق در نشست پيشين خود آميته شش نفرى را به رياست 

برهم «بر پايه اين گزارش . محل جديدى براى اين مجمع تعيين آردعراق براى تحقيقات جهت انتخاب  
به همراه چلبى » شذى الموسوى«و » ستار الباير«، »عادل عبدالمهدى«، »الربيعى موفق «، »صالح

 نماينده مجمع ٢٧۵: روز چهارشنبه اعالم آرد» احمد چلبى«  . اعضاى اين هيات را تشكيل مى دادند
    .ا به عنوان مقر اين مجمع برگزيدندملى ساختمان مجلس امت ر

محل جديد ساختمان مجلس امت : چلبى هنگام قرائت گزارش آميته شش نفرى در مجمع ملى گفت
و در » الجمهوريه«در نزديك پل » آراده مريم«پادشاهى احداث شده و در منطقه  است آه در دوران 

مزبور مشرف بر رودخانه دجله بوده و دو سوى ساختمان  : وى افزود. پشت وزارت برنامه ريزى قرار دارد
اتاق هاى بزرگ قابل استفاده به عنوان  منطقه الخضرا در بغداد آن را احاطه مى آند و داراى سالن ها و 

براى استقبال از  مقر دفاتر آميسيون ها و دفاتر اعضاى مجمع ملى بوده و همچنين اتاق هاى بزرگى 
ساختمان مجلس امت داراى يك سالن بزرگ به : قام عراقى گفتاين م. ميهمانان اين مجمع دارد

يك هزار متر مربع است آه قابليت استفاده به عنوان سالن اجتماعات را دارا بوده و گنجايش  مساحت 
در يك خبر ديگر مربوط . مناسب اعضاى مجمع ملى، دولت و خبرنگاران است  صندلى را دارد و ۶٠٠نصب 

صدور بيانيه اى در يك پايگاه اينترنتى از آزادى دو تبعه  ديروز با » المى عراقارتش اس«به عراق گروه 
خبرگزارى فرانسه از دبى اين دو تن  به گزارش . سودان آه در مارس گذشته ربوده شده بودند، خبر داد

با صدور نيز » القاعده«  وابسته به » ارتش انصار السنه«. نام دارند» ماهر عطايا«و » محمد هارون حماد«
را  از مقامات وزارت آشور عراق » جالل محمد صالح«بيانيه اى در اينترنت مسئوليت ربودن سرتيپ ستاد 

افراد مسلح روز سه شنبه جالل محمد : يك منبع وزارت آشور عراق پيشتر گفته بود. بر عهده گرفت
واقع (» منصور« در منطقه هشتم زرهى وابسته به اين وزارت را همراه با محافظانش صالح فرمانده تيپ 

   .ربودند) در شمال بغداد
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   فروردين18:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 آپریل 7  - ١٣٨۴ نی فرورد١8شنبه پنج 

ی روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از ابراز اميدواری رييس جمهور:بی بی سی
به توافق هسته ای ايران و اروپا، گسترش اعتراض ها به اخراج يک خبرنگار از مجلس و عميق تر شدن 
شکاف بين محافظه کاران بر سر انتخاب نامزد رياست جمهوری آينده خبر داده و انتخاب جالل طالبانی 

  .به رياست جمهوری عراق را با اهميت تلقی کرده اند
 در گزارش هايی از مراسم تشييع جنازه رهبر کليسای شرق و رانايدر حالی که روزنامه های 

کاتوليک، که فردا صورت می گيرد، نوشته و از پيام های تسليت چند تن از مراجع تقليد از جمله آيت اهللا 
 در سرمقاله خود نوشته بعيد است جمهوری اسالمیصانعی به اين مناسبت خبر داده اند، روزنامه 

 سال اخير به مجموعه ای راکد و همسو با ٢٧اپ ژان پل دوم که واتيکان را طی نقاط ضعف عملکرد پ
سياست های سلطه جويانه دولت های استکباری تبديل ساخته بود، توسط جانشينان وی اصالح 

  .شود
 در صدر اخبار خود خبر داده که روزنامه های متعددی در کشور در اعتراض به اخراج خبرنگار همبستگی

  . مه از مجلس اعالم داشته اند که يک روز اخبار مجلس را تحريم می کننداين روزنا
 محسن کوهکن، کارپرداز فرهنگی مجلس، ديروز بار ديگر ايراناين در حالی است که به نوشته روزنامه 

بر تصميم خود در برخورد با خبرنگار اخراجی پافشاری و با مراجعه به حراست مجلس تاکيد کرده حتی 
  . ن نيز نمی توانند اين خبرنگار را به عنوان مهمان وارد مجلس کنندنمايندگا

آقای کوهکن، که تصميم به اخراج مسيح علی نژاد توسط وی گرفته شده، گفته است هر خبرنگاری 
  . را دنبال کند با او همين رفتار خواهد شدهمبستگیهم که کار خبرنگار پارلمانی 
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خود از قول مهدی کروبی رييس سابق مجلس نوشته کار خبرنگار،  در عنوان بزرگ صفحه اول آفتاب يزد
  . پيدا کردن سوژه است و اخراج وی درست نيست

در همين حال، روزنامه های مختلف درباره عيدی و پاداش های نمايندگان که گفته می شود افشای آن 
  . نتشر کرده اند از مجلس بوده، اخبار تازه ای مهمبستگیعلت اصلی اخراج خبرنگار پارلمانی 

 از قول يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس نوشته پاداش يک ميليون و صدهزار تومانی آفتاب يزد
  .بدون اطالع نمايندگان به حساب آن ها ريخته شد

  .  از قول يکی از نمايندگان نوشته اين يک ميليون تومان به اندازه صد ميليون آبروی مجلس را برداقبال
  .  افشا شده که نيم ميليون تومان هم بنياد امداد امام به حساب نماينده ها ريخته استدر همين حال

 خبر داده که چند نماينده مجلس نسبت به نيم ميليون تومانی که بنياد امداد امام به نمايندگان شرق
  . داده هم اعتراض کرده اند

 که آن را برای تقسيم بين خانواده های به نوشته همين روزنامه، بنياد امداد ضمن تاييد اين خبر گفته
فقير به نمايندگان مجلس داده و انتشار خبر پاداش خود به نمايندگان مجلس را دارای انگيزه سياسی 

  .دانسته است
 شکاف بين ايراندر ادامه تحوالتی که در رقابت های انتخاباتی رخ داده است، به نوشته روزنامه 

مزد واحدی از سوی اين جناج با شرکت نکردن علی الريجانی در يک محافظه کاران بر سر انتخاب نا
  . جلسه عميق تر شده است

 از آن خبر داده پس از آن برگزار شد که کوشش حدادعادل، رييس مجلس، ايرانجلسه ای که روزنامه 
اشت برای ايجاد همبستگی بين شش نامزد محافظه کاران بدون نتيجه ماند و علی اکبر واليتی اعالم د

  .که شورای هماهنگی محافظه کاران به بن بست رسيده است
 از احتمال شکست مذاکرات حساس ٨٣ در حاليکه که اکثر منابع خبری در پايان سال شرقبه نوشته 

  . ايران و اروپا سخن می راندند، مسئولين ايران سوم فروردين پيشنهاد هسته ای جديدی را ارايه کردند
  . اين پيشنهاد ضمن حفظ حقوق ايران، نگرانی های اروپا را رفع خواهد کردبه گفته اين روزنامه، 

 در گزارشی از سفر اروپايی اخير رييس جمهوری از زبان وی نوشته اروپايی ها خيلی زود  ايرانروزنامه
  . به شور و مشورت در باره پيشنهاد ايران برآمده و ماجرا را با طرف آمريکايی نيز در ميان نهاده اند

به نوشته اين روزنامه، در شرايطی که آمريکا پيشتر حمايت ديپلماتيک خود از مذاکرات را اعالم کرده 
بود، اين بار نيز مخالفت آشکاری با فرمول در حال شکل گيری ميان ايران و اروپا از خود نشان نداده 

  .است
  

   فروردين17:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 آپریل 6  - ١٣٨۴ نی فرورد١٧چهارشنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران با اخباری درباره سخنرانی محمد خاتمی، رييس جمهوری، :بی بی سی

در مرکز يونسکو و اعالم سمتی که بعد از پايان دوره رياست جمهوری به عهده خواهد گرفت، از افزايش 
 انتظامی از سوی رهبر انتقادها از اخراج يک خبرنگار از مجلس، پذيرش استعفای فرمانده نيروی

جمهوری اسالمی و به بن بست رسيدن تالش شورای همکاری محافظه کاران برای انتخاب يک نامزد 
  .واحد برای انتخابات رياست جمهوری خبر داده اند

 با چاپ عکس هايی از محمد خاتمی در مقر سازمان يونسکو و در مالقات با رييس جمهور شرق
 سفر رييس جمهوری، که دو ماه ديگر دوره وی به پايان می رسد، سفری فرانسه خبر داده که آخرين

  . فرهنگی بوده است
 بخش هايی از سخنرانی محمدخاتمی را در مرکز يونسکو نقل کرده که در آن گفته است ايرانروزنامه 

 بعد از پايان دوره رياست جمهوری قصد دارد تمام وقت خود را مصروف تاسيس يک سازمان غيردولتی
  .برای گفتگو تمدن ها کند

در حالی که انتقاد از مذاکرات هسته ای ايران و اروپا در روزنامه های وابسته به جناح محافظه کار ادامه 
دارد، روزنامه های مستقل همزمان با سفر رييس جمهوری به اروپا از زبان مقامات اروپايی از احتمال 

  . ه اندموفقيت مذاکرات هسته ای ايران و اروپا نوشت
 در صدر اخبار خود از مخالفت ايران و آمريکا با طرح محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين آفتاب يزد

 در ايرانالمللی انرژی اتمی، برای توقف پنج ساله غنی سازی اورانيوم در ايران خبر داده و روزنامه 
ی انتقاد دارند تاخته و آنان را مقاله ای به شدت به گروه های تندرو که به گروه مذاکره کننده هسته ا

متهم به تخريب منافع ملی در زمانی حساس کرده و نوشته اين گروه هر گاه که در مذاکرات کفه ترازو 
به نفع ايران سنگينی می کند همصدا با برنامه ای که راديو اسرائيل اعالم داشته به تخريت می 

  . کوشند و توافق ها را ننگين می خوانند
 بار ديگر اعالم داشته بود که تنها راه حفظ منافع کشور خارج از شدن از کيهان مدير روزنامه روز گذشته

پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای و قطع مذاکرات با اروپاست، اقدامی که، به نوشته 
  .، جز زيان و حتی فاجعه ملی نتيچه ای نخواهد داشتايرانروزنامه 
خود از زبان علی اکبر واليتی، نامزد رياست جمهوری، نوشته شورای  در صدر اخبار شرقروزنامه 

  .هماهنگی محافظه کاران به بن بست رسيده است
به نوشته اين روزنامه مشاور بين المللی رهبر جمهوری اسالمی اين اظهارات را بعد از شرکت در 

  .قه تشکيل شده بودجلسه ای کرده است که به دعوت حدادعادل برای نجات محافظه کاران از تفر
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 نيز در صدر اخبار خود از زبان واليتی نوشته که وی به راه خود خواهد رفت و شورای ايرانروزنامه 
  . هماهنگی راه ديگری را برگزيده است

اين روزنامه خبر داده که در جلسه نامزدهای محافظه کار در دفتر حدادعادل پيمان نامه ای به امضای 
يی، محمد باقر قاليباف و احمد احمدی نژاد رسيده که قبول می کنند که احمد توکلی، محسن رضا

  . نامزد نهايی محافظه کاران در يک نظرسنجی انتخاب شود تا ديگران به نفع وی کنار بروند
 می نويسد که که علی الريجانی و علی اکبر واليتی، دو نامزد اصلی محافظه کاران از امضای اين ايران

  . اری کرده اما قول داده اند به آن عمل کنندپيمان نامه خودد
 گزارش داده که به دنبال مصاحبه مطبوعاتی مهدی چمران رييس انجمن شهر تهران که عمال با اقبال

انتخاب علی الريجانی از سوی شورای هماهنگی مخالفت کرده بود، به وی هشدار داده اند که شورای 
  .شهر تهران وارد مسايل سياسی نشود

امه های مختلف صبح امروز از اعتراض اصالح طلبان و واحدهای صنفی روزنامه نگاران عليه اخراج روزن
مسيح علی نژاد، خبرنگار خبرگزاری ايلنا و روزنامه همبستگی، از مجلس خبر داده اند که به تصميم يک 

  . رده استعضو محافظه کار هيات رييسه مجلس صورت گرفته و هيات رييسه مجلس هم آن را تاييد ک
 اين اقدام را بی سابقه خوانده و عکس العمل محمدرضا باهنر را نسبت به آن دور از انتظار ايرانروزنامه 

  . دانسته است
 در صدر اخبار خود نوشته شيرين عبادی وکالت خبرنگار اخراجی را به عهده گرفته و اعالم داشته اقبال

  . که وی در راه انجام وظيفه خود مجازات شده است
 با اشاره به اينکه سال گذشته از سوی رهبر جمهوری اسالمی سال پاسخ گويی اعالم آفتاب يزد

شده بود نوشته در پايان اين سال خبرنگاری که از وضعيت مزايا و دريافتی های نمايندگان مجلس خبر 
ز مجلس اخراج داده بود به جای دريافت پاسخ ابتدا با تکذيب خبر روبرو شد و در پايان سال وی را ا

  .کردند


