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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،عراق اي رويداده

  
 بارزاني نسبت به خروج از روند سياسي عراق هشدار داد

  2005 آوريل 25  - 1384 ارديبهشت 5شنبه  دو
رييس حزب دمكرات آردستان عراق با ارسال پيامي به رهبران " مسعود بارزاني: "خبرگزاري فارس

 از روند سياسي در صورت عدم مشارآت اياد عالوي نخست وزير شيعي به آنها نسبت به خروج خود
 . پيشين موقت عراق و اعراب سني در دولت جديد هشدار داد

به نقل از يك منبع در فهرست ائتالف واحد عراق با اعالم اين خبر " اخبار الخليج"روزنامه بحريني 
ا هشدار داده است در صورتي آه مسعود بارزاني با ارسال پيامي به رهبران شيعه به آنه«: نوشت

هايشان در دولت آينده مشارآت  فراآسيون اياد عالوي و اعراب سني بر اساس لياقت و شايستگي
نداشته باشند، آامال از فرايند سياسي انصراف خواهد داد و تمامي هوادارانش را از مجمع ملي خارج 

 » .خواهد آرد
ارزاني غافلگير شدند و اين امر تشكيل دولت آينده عراق را به گفته اين منبع، رهبران شيعه با پيام ب

 . تعويق خواهد انداخت
اي نشده است، تاآيد آرد شيعه به وجود يك معامله آه آن را  اين منبع آه به هويت وي هيچ اشاره

 . آنند، پي برده است جناحي از فراآسيون آردها با هماهنگي فهرست اياد عالوي هدايت مي
 منبع، اين معامله با هدف طفره رفتن از تشكيل دولت جديد عراق و شكست ابراهيم به گفته اين

 . جعفري و وادار آردن مجمع ملي به معرفي نامزدي ديگر به جاي وي، صورت گرفته است
ابراهيم جعفري نخست وزير عراق تا هفتم ماه مه فرصت دارد آابينه خود را معرفي آند اما اختالف نظر 

هاي دولتي ميان احزاب آرد، سني و شيعي عراق تاآنون مانع از معرفي آابينه   پستدرخصوص توزيع
 . شده است

اي از همه احزاب عراقي خواست روند تشكيل دولت  پس از پايان مذاآرات روز شنبه، عالوي در بيانيه
 . جديد را بخاطر آشور تسريع بخشند

قل از يك مقام ارشد عراقي گزارش داده بود اين در حالي است آه خبرگزاري رويتر روز گذشته به ن
 . عالوي در دولت عراق جايي ندارد و حزب او نيز پست وزارتي در دولت جديد نخواهد داشت

 ساعته روز شنبه رهبران عراق درخصوص ترآيب دولت جديد اين آشور 10وي با اشاره به مذاآرات 
 » .اين تصميم در مذاآرات شنبه گرفته شد«: افزود
هنوز بايد در خصوص برخي جزئيات بحث شود اما دولت جديد، تا روز دوشنبه تشكيل و «: فزودوي ا

 » .اعالم خواهد شد
  

  در عراقدی دولت جدليپشت پرده غبارآلود تشک
  2005 آوريل 25  - 1384 ارديبهشت 5شنبه  دو

 ی برای جعفرمي هفته از مکلف شدن ابراهنیبا وجود گذشت چند:  مهر ی الملل خبرگزارني بسیسرو
 همچنان با اما و اگر روبرو است دی دولت جدی معرفی فشرده وماراتنی هایزنی و رادی دولت جدليتشک 

 ست؟ي چري تاخنی الی عراق شده است دالندهی هم به شدت نگران آیستاني اهللا ستی که آیجائ تا 
 یستاني اهللا ستیآ   یوناخرسند ی باعث نگرانگری عراق بار ددی دولت جدی از اندازه در معرفشي بريتاخ

 کننده اش در نييحساس و تع    که نقش مهم ویستاني اهللا ستی کشور شد، آنی دراعهيمرجع بزرگ ش 
 ستي ندهي پوشینصف ناظر مچيعراق بر ه   خی تارکي انتخابات دمکراتني موفق و به موقع اولیبرگزار 

 ی هافي با شرکت همه طدی دارد بادي تاکی که وی اهندیآ    عراق استندهیتمام وجودش نگران آ اکنون با 
  .  شودلي و کرد و عرب و ترکمان تشکعهي و شیملت عراق اعم از سن    همه اقشارندگانینما  و یاسيس

 یپستها   ی اصل در انتخابات افراد برادی دولت جدلي کرده است که در تشکدي تاکعهي شتيمرجع
 .  هر نوع آن    ازی بندهي باشد نه سهمی و کارامدیستگی وشاتاقي پست ها لگری و دیديکل حساس و 

 اني گسترده می هایزنیرا    چرا با وجودست،ي چدی دولت جدلي در تشکري تاخلي دلی به راستاما  
پنجشنبه گذشته دولت     قرار بودم،يهست    افتادن آنري هر روز شاهد به تاخروزي پی اصلیها  ونيفراکس
 ني و همکشنبهی هموکول شد و از شنبه ب ) شيپ   دو روز(  مساله شنبهنی اما باز اشود  ی معرفدیجد

 .  دارد   ادامه  رهاي تاخنیطور ا
   

عراق گزارش داد که به    ی مجمع ملسي معاون اول رئی شهرستانني هم به نقل از حسهي العربشبکه
 .  شود    اعالمدی درصد امروز دوشنبه دولت جد75احتمال  

 دی دولت جدی اعضایمعرف    الوقوع بودنبی هم ازقرکپارچهی ائتالف عراق ی ازاعضالی قندجوادسعد
  .   خبر دادندی عالوادیبدون مشارکت فهرست ا عراق 
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 را دی دولت جدليتشک   یعنی ی نهائجهي هنوز نتروزي پی هاوني فراکساني می ماراتنی هایزنی چرا رااما
 ست؟ي آن چی روشيموانع پ   ست؟ي چدی دولت جدی معرفردريتاخ لیدنبال نداشته است، دال به 
 في طرهنگامید    را با مانع روبرو کرده است وروددی دولت جدلي که همچنان تشکیلي دلنی مهمتردیشا
 یزنی دررانی از اشي پرایز    دولت باشدلي مربوط به تشکی هایزنی به راهي موسوم به العراقیعالو  ادیا

 دی در پارلمان جدی کرس147 که رياخ    انتخاباتی اصلروزي پکپارچهی ائتالف عراق اني میطوالن  یها
 بدست ی وزارتی پست هاعیتوافق بر سر توز    کسب کرد،ی کرس77وائتالف کردستان که  بدست آورد 

 یرت وزای ها بدست آورده اند پست هافي طنی که اییآرا    شده بود که بر اساسنیا آمده بود و قرار بر 
 از جمله وزارتخانه ی کرس17 کپارچهی ئتالف اساس انیعادالنه است برا    کامالیاصل  شود که ميتقس

 به گری پست د4 وزارتخانه و 6 تا 4  ی سنی ، عرب های کرس7 نيکردها ب ائتالف    ،ییکشورو دارا
  .  افتیاختصاص   وترکمان ها یکلدان     هایآشور
در پارلمان     ی کرس40 و ی انتخاباتی درصد آرا12ه به هر حال کمتر از  کی عالوفي با بازگشت طاما
شرکت در دولت     شرطهي موسوم به العراقفي طنیبدست آورد، مشکل از آنجا شروع شد که ا  دیجد
 نخست اونتپست مع    زي باشد و نیتي که امنیدي کلی کرسکی ازجمله ی کرس4 به یابيدست  را دیجد
 یعنی پارلمان ی اصلونيدو فراکس   اني پستها معی توزنکهی شرط ها با توجه به انیند که اکرد  اعالم ریوز

 بوجود آورد ی جعفرمي ابراهی را برایی هایدشوار    کردها انجام شده بود،في و طکپارچهی ائتالف عراق 
متخصص و کاردان بکار ر و کارامد با شرکت افراد ي فراگی انهيکاب   لي تشکی خود را برایها که تمام تالش 
  .  گرفته است

   
 دوباره از نوع دیجد    دولتلي مربوط به تشکی هایزنی باعث شد که رای عالوفيبه هر حال بازگشت ط

 کردها هر کدام دو وزارتخانه فيط    وکپارچهی شد که ائتالف عراق نی راه قرار بر انیشود درا آغاز 
 همچنان بر ی عالوفي واگذار کنند اما طهيالعراق   في را به طیدي کلريخود البته غ  به افتهیاختصاص 

 ری و معاونت نخست وزیدي پست کلکی به یابي دستیعنیخود    ی منطقريغ  خواهانه و ادهی زالتیتما
 به دی در دولت شرکت نکند تهدی عالوفي اگر طنکهی بر ادي با تاکزيکردها ن    راهنی کرد در ای میپافشار
  .  افزودی جعفرتی ماموری هایدشوار  کردند، بر ی جعفرنهيازکاب   خروج
 یمورد نظر برا    افرادی گروه ها درمعرفی تعلل برخدی گوی مکپارچهی عضو ائتالف عراق کی لی قندسعد

 دولت ليشدن کار تشک   ی در طوالنیی بسزاري به آنها تاثافتهی اختصاص ی وزارتی پست هایتصد 
  . داشتند

وزارتخانه ها را    تي مسئولی تصدی نامزدهای مکلف اسامری نخست وزی جعفرميابراه ،ی گفته وبه
 .  شد    خواهدی معرفی دولت به زوداتي منظور هنيکرده است به هم  افتیدر
 که ائتالف ی درحالیعالو   ی به رهبرهي العراقفي العالم اعالم کرد طی است که شبکه خبری در حالنیا
 به ی نمود که در مجمع ملیآمادگ    دولت دانسته است اعالملي درتشکريئول تاخ را مسکپارچهیعراق  

  .  خواهد دادی راندهیدولت آ نفع 
 نیدر ا?                        بود    کردها چهفي با طکپارچهی شدن ائتالف عراق ماني هم پی اصللي دلاما

 یروزي پکپارچهی ائتالف عراق نکهیبا وجود ا: دیگو   ی ائتالف منی اندگانی از نمای العسکریسام باره 
 از گری دینده مجبور شد با فهرست های دولت آلي تشکیآورد اما برا    بدستريانتخابات اخ  را در یبزرگ

 کی شرکی ، ائتالف پس از انتخابات خود را در مقابل یبه گفته و. شودمانيهم پ   کردها جمله ائتالف 
  ی هایزنی گفتگوها وراکپارچهی امر منجر شد که ائتالف عراق ني و همدیها دکرد  في طیعنی    قدرتمند

 .   متعدد آنها انجام دهدی هاخواسته تحقق یبرا  با ائتالف کردها یطوالن 
   
 دیدولت جد    جلب موافقت کردها به شرکت دری را برایادی زازاتي امتکپارچهی که ائتالف عراق یوجود   با

در ادامه با ارائه     داده بود اما کردهای و وحدت ملري دولت فراگکی ليظور تشکهم فقط به من آن 
   . داشتند    نقشدی دولت جدلي تشکهي قابل توجري غري تاخگردرید درخواست 

ائتالف کردها    ی خواسته هاشتري بای ، پس از تحقق همه و کپارچهی ائتالف عراق ندهی نماکی گفته به
 ی دولت وحدت ملکی ليبرتشک   ی مبنگرکردهایرا دربرابردرخواست د) کپارچهی عراق ائتالف(ما  ناگهان 

 را به منظور جذب همه گروه دهی انی ایاصول    به صورتشتري پکپارچهی ائتالف عراق نکهیرغم ا  به میدید
  . بود    مختلف جامعه عراق مطرح کردهیها  فيها و ط

 یعراق برا    جمهورسي رئی جالل طالبانیازمکلف شدن ازسو ازهمان آغی جعفرمي که ابراهی وجودبا
 ی برای عالویبه رهبر   هي العراقستي از جمله از لروزدرانتخاباتي پی هافي ازهمه طدی دولت جدليتشک 
مذاکرات خود با ائتالف عراق    انی دعوت کرده بود اما ائتالف کردستان در جردیشرکت در دولت جد 
 شرکت در دولت ی را برای سنیعرب ها    وی عالوی به رهبرهيا فهرست العراق تالش کرد تکپارچهی 

  . کند   لي دولت تحمنی حضور در ای برایعنوان شرط  به دیجد
 متهم ريانتخابات اخ   جی ها و نتاتي گرفتن واقعدهی کردها را به نادکپارچهی عضو ائتالف عراق ندهی نماکی
 ازآنها به مسائل گری دیبرخ    در انتخابات شرکت نکردند وی سنی عرب هاشتريب : دی گویکندو م  یم

 آن تالش ی نابودی بلکه براارند ندمانیا   یاسي نه تنها به روند سزي نی زنند و برخیدامن م  یطائفه ا
 .   کنندیم
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  یم نشست با هندهی آنهي درکابراتيي تغنی انجام آخری و ائتالف کردها براکپارچهی    ائتالف عراقیی سواز
ازمشکالت موجود    یاري نشست بسنی اانی درجرکپارچهی عضو ائتالف عراق کیبرگزار کردند که به گفته  

  .  شونداعالم   ندهی دولت آرانی وزی وتوافق شد امروز دوشنبه اسامدیو فصل گرد حل 
 ليامروز تشک    وچه بسای عراق به زوددی کردند که دولت جدیني بشي پارلمان عراق پی اعضایبرخ

  .  آمده است    مساله بوجودنی ها از احتمال شکست در ای است که نگرانی در حالنیا شود و 
   
 به دی را دردولت جدهيالعراق    موسوم بهی عالوادی اوني هم مشارکت فراکسندگانی نمای برخی سواز

 که ی به چهارپست وزارتیابي دستهيالعراق   رای دانستند زدي شرکت بعی دشوار آن برایشرطها علت 
 اعالم کرده دید را شرط مشارکت خود در دولت جریوز    معاونت نخستزي باشد و نیتيو امن  یدي کلیکی

 بدون حضور ی جعفرمي رسد دولت ابراهی بودن آن به نظر میرعمليغ    وی منطقريغ اند که با توجه به 
 کرده اند بدون شرکت دی موضع داده اند وتهدرييتغالبته اگر کردها که ناگهان    شود  لي تشکی عالوفيط
  .  بدهندی کار را به جعفرنی کنند، اجازه ای شرکت نمدیجد  در دولت یعالو   فيط
  به علت   دی دانست که دولت جددي جمهور عراق بعسي معاون رئاوري الی است که غازی در حالنیا
 جمهور عراق سيرئ   یاما جالل طالبان. شودليشک تی به زودی وزارتیموجود بر سر پست ها اختالفات  

 خبر دی جدلت دوليجهت تشک    هایزنی کرده است و ازادامه رادي تاکی دولت وحدت ملليتشک  تيبراهم
  .  داد

 یی هایزنی بودن رای دولت بعلت جدردراعالميتاخ: است     مورد گفتهنی دراري درباره علت تاخیطالبان
  . حال انجام آن هستند    عراق دریاسي سیکه گروه ها است 

منسجم     وري دولت فراگلي تشکی برای جعفری درمقابل تالش هاتي اقلی هایبا وجود سنگ انداز   
 یني بشي پیشهرستان    عراق از جملهی مجمع ملندگانی نمای امرمحقق نشده است اما برخنیا هنوز 

  .  شودی امروز معرفدیدولت جد کردند 
 را چندان کپارچهیعراق     توان ائتالفی نماني منی که البته در ادی دولت جدلي در تشکري تاخریقدبه هر ت   

 آرا را نی خواه که کمترتي تمامتياقل   ی خواهادهی هم زري تاخنی ای امر مقصر دانست و عامل اصلنیا در 
 شین نهد و همزمان با آن افزا گردکيکرات دمیقواعد باز    خواهد بهیانتخابات بدست آورده است و نم در 

 لي عراق را تشکتي جمعتی که اکثرانيعي شژهی عراق بوگناهيمردم ب   هي علیستیهولناک حمالت ترور 
 لي انتخابات در تشکروزي پیرا به وجود آورده است که در صورت شکست طرف ها   ی نگراننیدهند ا  یم

   درانتظارعراق باشد که تنها ویني بشي پرقابلي و غ مبهمی اندهی تالش ها آنی ایناکام    ودیجد دولت 
بر    ی مردمی واقعکي خواهند درعراق حکومت دمکراتی که نمی کسانتکاروی جنایستهایترور تنها  

برد و      دولت سود خواهندلي شود از عدم تشکلي ها تشکفيبه حقوق همه قشرها و ط اساس احترام 
   .  ناکامان خواهد بود نی بزرگترتیاکثر  ژهیملت عراق بو

  
  دانست ی در عراق را منتفی حکومت اسالملي تشکی طالبانجالل
  2005 آوريل 25  - 1384 ارديبهشت 5شنبه  دو

:  روزنامه ترک که امروز به چاپ رساند، اعالم کردکی عراق در گفتگو با ی جمهورسي رئی طالبانجالل
 کشورش احترام ی اسالمتی اما به هوافتی  در عراق را نخواهدلي اجازه تشکی حکومت اسالمکی

 . خواهد گذاشت 
 عراق در گفتگو با ی جمهورسي رئی فرانسه ، جالل طالبانی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

  .رفتی پذمي در عراق را نخواهی حکومت اسالمکی ليما کردها هرگز تشک:  گفت هيروزنامه صباح ترک
 تیبله ، من حما:  نه ؟ گفت ای خواهد کرد تی حماسمی از سکوالری که و سوالنی در پاسخ به ایو

 عراق کی میي گویآنچه ما م . مي کنی استفاده نمسمیاما ما از اصطالح سکوالر. خواهم کرد 
 ی مردم عراق احترام می اسالمتی ، متحد و مستقل است که به هوی ، فدرال ، پارلمانکيدموکرات
  . گذارد

 درعراق ی دولت اسالمای حکومت چي نشانه است که هکی نیا: راق خاطر نشان کرد  عی جمهورسيرئ
 . وجود نخواهد داشت 

 باشد، ی با اصول اسالمری را که مغایني خاطر نشان کرد قانونگذاران کشورش قوانني همچنیطلبان
 .  نخواهند کرد نیتدو
 در واشنگتن انجام شد نشان ی جمهوری المللني که ماه مارس توسط موسسه بی نظر سنجکیبنابر
 .    دردولت عراق دارد ی اژهی درصد مردم عراق معتقدند که مذهب نقش و48 دهد یم

 در یعي و شی اسالمني قوانی عراق خواهان اجراعهي شری نخست وزی جعفرمي است ابراهیگفتن
 ینبع قانونگذار آمده است که اسالم ممکن است تنها مزي موقت عراق نیدر قانون اساس. عراق است 

 . در عراق باشد 
 کردها و اني معامله معهی درباره شاهي العربی در گفتگو با شبکه خبری رابطه مسعود بارزاننيدرهم
:  به کردها گفت ازاتي امتی در مقابل برخی دولت اسالملي و تشکیاسي در خصوص روند سانيعيش
 می صدام مبارزه کردیکتاتوری دمی سالها برضد رژ خودعهي ندارد هرچند ما با برادران شتي مساله واقعنیا

 در عراق به علت بافت ی حکومت اسالمکی کار آمدن ی دانند که روی می ما به خوبعهياما برادران ش
 . کردمي خواهداي اختالف پعهي ما با شی امرني ممکن است و در صورت چنريخاص جامعه عراق غ
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 حکومت کی دی مختلف است و بای و نژادهافی و طوا هافي جامعه متنوع از طکیعراق :  افزودیو
 .دی کار آی ملت عراق باشد، روی همه قشرهاندهی متکثر که نمای فدرالکيدمکرات

  
 هويت اسالمي عراق حفظ خواهد شد: طالباني

  2005 آوريل 25  - 1384 ارديبهشت 5شنبه  دو
  :اسالمي اين آشور تاآيد آردرييس جمهوري جديد عراق با اشاره به حفظ هويت : خبرگزاري فارس

 ».قانونگذاران عراقي قوانيني تدوين نخواهند آرد آه بر ضد مباني اسالم باشد«
 
چاپ ترآيه در عين حال تشكيل حكومت " صباح"وگو با شماره امروز روزنامه  در گفت" جالل طالباني"

 . اسالمي در اين آشور را منتفي دانست
ما آردها هرگز تشكيل يك حكومت اسالمي را در عراق نخواهيم «:  گفتوي در اين باره به اين روزنامه

 » .پذيرفت
بله هستم، اما از واژه «: وي در پاسخ به اين سوال آه آيا طرفدار سكوالريسم در عراق است، گفت

گوييم اين است آه خواستار عراقي  آنچه آه ما مي. آنم سكوالريسم در اين رابطه استفاده نمي
 » .د، دمكراتيك، فدرال و پارلماني هستيم متح مستقل،

اي بر اين امر است آه حكومت و يا دولت اسالمي در عراق تشكيل  اين نشانه«: طالباني تصريح آرد
 » .نخواهد شد

 ژانويه در اين 30هاي سكوالر در عراق و به دنبال برگزاري انتخابات عمومي   سال حكومت84پس از 
 . وانين اسالمي را به اين جامعه بازگرداندآشور برتري ائتالف شيعيان، ق

 . نخست وزير اين آشور طرفدار اجراي قانون شريعت اسالمي است" ابراهيم جعفري"
بنا بر اين گزارش، مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و حزب الدعوه اسالمي به تشكيل آشوري 

 . اسالمي تمايل دارند
  

 شود ار مينشست همسايگان عراق شنبه در ترآيه برگز
  2005 آوريل 25  - 1384 ارديبهشت 5شنبه  دو

دور جديد نشست وزيران امور خارجه آشورهاي همسايه عراق آه تاآنون دو بار به : خبرگزاري فارس
علت تاخير در اعالم تشكيل دولت جديد عراق به تعويق افتاده بود، روز شنبه در استانبول ترآيه برگزار 

 .شود مي
 

هاي  ديپلمات«:اري فرانسه از آنكارا، منابع دولتي ترآيه امروز با اعالم اين مطلب افزودندبه گزارش خبرگز
سازي زمينه براي تشكيل نشست وزيران امور  ارشد آشورهاي همسايه عراق روز جمعه بمنظور آماده

 » .آيند خارجه در استانبول گرد هم مي
ست آه قصد دارد در نشست روز شنبه وزير منصوب عراق اعالم آرده ا نخست" ابراهيم جعفري"

 . گو آند و شرآت و با وزيران امور خارجه همسايگان عراق گفت
نظر  بر پايه اين گزارش، اعالم تشكيل دولت جديد عراق امروز دوشنبه در آخرين لحظات به علت اختالف

 . ميان احزاب سياسي اين آشور به تعويق افتاد
 هفته پس از انتخابات 12شنبه ،  ابينه جديد اين آشور روز سههاي ارشد عراق اعالم آردند آ مقام

 . عمومي در عراق ، اعالم خواهد شد
آخرين نشست وزيران امور خارجه عراق با حضور ايران،ترآيه، آويت، اردن، عربستان سعودي ، سوريه و 

 . مصر در ماه ژانويه در امان برگزار شد
 . آنند گو مي و  به طور منظم با يكديگر ديدار و گفت2003ه ژانويه وزيران امور خارجه همسايگان عراق از ما

هاي سازمان ملل متحد و  ها به ابتكار ترآيه و با هدف وادار آردن عراق به اجراي قطعنامه اين نشست
 . شوند جلوگيري از مداخله آمريكا در امور داخلي عراق برگزار مي

  
 دولت جديد عراق تشكيل مي شود

  2005 آوريل 25  - 1384رديبهشت  ا5شنبه  دو
نخست وزيري عراق پس از سه هفته تصميم به تشكيل آابينه وزراء بدون اعضاي حزب نخست وزير 

 .سابق عراق گرفت
نخست " ابراهيم جعفري:" به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، نمايندگان مجمع ملي عراق اعالم آردند

نخست " اياد عالوي" ديد دولت عراق را بدون اعضاي حزبوزير عراق تصميم گرفته است آه آابينه ج
 .وزير سابق تشكيل دهد

به احتمال زياد امروز ليست وزراء را به " جعفري" ، اين منابع افزودند آه"آسوشيتدپرس" به گزارش
 .پارلمان عراق معرفي مي آند

منتشر "  ابراهيم جعفري"اين در حالي است آه اخبار ضد و نقيضي درباره تاريخ معرفي وزراي آابينه
 .مي شود
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سه شنبه اعالم مي شود و از " جعفري" يك عضو پارلمان عراق تصريح آرده است آه ليست نهايي
از ديگر نمايندگان پارلمان عراق تصريح مي آند آه امروز ليست جعفري اعالم "علي اديب "سويي ديگر 
 .مي شود

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ارديبهشت5:  تهرانیمرور روزنامه ها

  2005 آوريل 25  - 1384 ارديبهشت 5شنبه  دو
روزنامه های امروز صبح تهران از گسترش تبليغات انتخابات رياست جمهوری خبر داده و ضمن اشاره به 

وپا هم چنين مذاکرات ايران و اروپا، از زبان مقامات ايرانی نوشته اند که مذاکرات طوالنی نخواهد بود و ار
  . چيزی را نمی خواهد

ابراز نگرانی از پراکندگی مسلمانان در آستانه هفته وحدت در ايران و اعالم روی آوردن مجدد ايران به 
  .هواپيماهای ساخت روسيه از جمله ديگر خبرهای روزنامه های امروز صبح است

می اعالم داشت که شرکت گسترده دو ماه مانده به برگزاری انتخابات و در حاليکه رهبر جمهوری اسال
مردم در انتخابات برای جلوگيری از فشارهای بين المللی و خطرات حمله خارجی ضرورت دارد، گزارش 

روزنامه و اظهار نظر مقامت حاکی است که نشانه های زيادی دال بر شرکت گسترده مردم در اين 
  . انتخابات به چشم نمی خورد

 ميليون واجدين شرايط رای دادن در کشور گفته ۴۵يتی با اشاره به وجود  علی اکبر والشرقبه نوشته 
 ميليون نفر رای خواهند داد، که اين امر ٣٠است که اگر دو سوم مردم در انتخابات شرکت کنند، حدود 

  . عالمت هشداردهنده ای برای دشمنان است
يد بر اين که بايد برای مشارکت بيشتر ، معاون پارلمانی وزارت کشور با تاکايراناما به نوشته روزنامه 

مردم در انتخابات تالش کرد ولی نبايد منتظر معجزه بود، با انتقاد از عملکرد صدا و سيما گفته اين 
توان به مشارکت حداکثری  رفتارها مشارکت بيشتر مردم را به دنبال نمی آورد و با خواهش هم نمی

  . دست يافت
 علی آفتاب يزدوان نامزد واحد محافظه کاران نام برده اما به نوشته  از علی الريجانی به عنجام جم

  . الريجانی گفته است اگر دود سفيدی از دودکش جناح راست بلند شود از آن تبعيت خواهد کرد
اشاره وی به سخن حداد عادل است که دو روز پيش گفته بود از اردوی جناح راست دود سياه بلند 

  . ورد فرد واحدی به توافق نرسيده انداست، يعنی که آنها در م
برگزيده شورای همکاری جناح راست با اين سخن در حقيقت اعالم داشت که اگر کس ديگری توسط 

  . جناح راست برگزيده شود به نفع وی کنار خواهد رفت
 خبر داده که محمدعلی نجفی، وزير سابق آموزش و پرورش، گفته است بخش سنتی آفتاب يزداما 

  . راست از رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی حمايت می کندجناح 
اين گفته در حالی بر زبان می آيد که جناح های تندرو و نسل دوم محافظه کاران در هفته های گذشته 

 از قول علی اکبر ايراناعالم داشته اند که با نامزدی دوباره رييس جمهوری سابق مخالفند و روزنامه 
ا شدنش از شورای هماهنگی انتخابات محافظه کاران گفته شورايی ها واليتی در مورد علت جد

معتقدند هاشمی رفسنجانی اصولگرا نيست و يکی از شرايط نامزدها را تقابل با آقای هاشمی قرار 
  . داده بودند

 به محافظه کاران توجه داده که نتيجه تقابل با هاشمی تکرار همبستگیوزير خارجه سابق به نوشته 
  . داد خواهد بوددوم خر

مخالفت با شرکت نظاميان در انتخابات رياست به ويژه در نشريات هوادار اصالحات فراوان شده است اما 
 سخنگوی شورای نگهبان گفته است نظامی بودن مغايرتی با سياسی بودن همشهریبه نوشته 

  . ندارد
فعاليت های حزبی و سياسی همين مقام دو هفته قبل گفته بود وقتی قانون شرکت نظاميان را در 

  . نفی کرده، نامزد شدن يک نظامی جرم به نظر می آيد که بايد بررسی شود
 گفته است قانون به کسانی که هم همشهریغالمحسين الهام در اظهار نظر تازه خود به نوشته 

اکنون شاغل نظامی هستند حق کار سياسی نداده مگر اينکه از حوزه نظامی به طور کلی خارج 
  .شوند

 خبر داده که به دنبال نوميدی ايران از خريد هواپيماهای غربی بار ديگر موضوع تجهيز ناوگان جام جم
  . هوايی به هواپيماهای توپولف در دستور کار قرار گرفته است

اين گفته از آن جا اهميت دارد که سال گذشته و به دنبال چند سانحه هوايی، وزارت راه خريد و 
اپيماهای روسی را به علت کيفيت پايين و قيمت باالی اين هواپيماها منتفی ااعالم کرده استفاده از هو

  بود 
 عالوه بر مقامات هواپيمايی، وزير امور اقتصادی و دارايی نيز اعالم داشته که به جام جمبه نوشته 

 مدنظر قرار علت مشکالتی که در سر راه خريد هواپيماهای غربی به وجود آمده، باز هم خريد توپولف
  . می گيرد
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در هفته گذشته و به دنبال ماجرای فرود اجباری يک بوئينگ و سانحه ای برای ارباس در فرودگاه تبريز، 
بار ديگر انتقاد از فرسودگی ناوگان هوايی کشور بر سر زبان ها افتاد اما در همان زمان اعالم شد که 

  . شده استفرانسه از فروش هواپيماهای ارباس به ايران منصرف
  

  ارديبهشت4:  تهرانیمرور روزنامه ها
 2005 آوريل 24  - 1384 ارديبهشت 4شنبه  يك

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود از ناکامی جناح راست در انتخاب :بی بی سی
را برای نامزدی واحد نوشته و احتمال داده اند که تا سه روز ديگر اکبر هاشمی رفسنجانی تصميم خود 

اظهار نظر درباره علت نا آرامی های اخير خوزستان و ابراز نگرانی درباره . شرکت در انتخابات اعالم دارد
  . سالمت زندانيان بخشی از ديگر مطالب روزنامه های امروز است

روزنامه های مختلف تهران جمله غالمعلی حدادعادل، رييس مجلس را در صدر اخبار خود نقل کرده اند 
  .  گفته است دود سياه از اردوی محافظه کاران بلند استکه

از نظر روزنامه ها اين اظهار نظر يک روز بعد از اعالم نام علی الريجانی به عنوان نامزد منتخب شورای 
هماهنگی محافظه کاران، نشان می دهد نامزدها و گروه های مختلف محافظه کار، تصميم شورای 

  . هماهنگی را نپذيرفته اند
 محمد باقر قاليباف که اعالم داشته بدون توجه به تصميم شورای هماهنگی به شرقبه نوشته 

مبارزات انتخاباتی خود ادامه خواهد داد در پاسخ سئوالی درباره نظامی بودن خود گفته است مردم به 
  . لباس رای نمی دهند بلکه به فعاليت ها نظر دارند

امزد ديگر جناح راست نوشته متعهد می شوم که در صورت  از قول علی اکبر واليتی، نهمبستگی
  . پيروزی در انتخابات رياست جمهوری، حقوق رئيس جمهوری نگيرم

در حالی که چند تن از نامزدهای رياست جمهوری اعالم داشته اند که در صورت انتخاب روابط با آمريکا 
مزد جناح راست گفته است خالف مسائل  احمد توکلی ناشرقرا برقرار خواهند کرد به نوشته روزنامه 

  . و منافع ملی ما است که با آمريکای استکباری ارتباط داشته باشيم
 يک نامزد رياست جمهوری در سخنرانی انتخاباتی خود گفته جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

ی بايد با آمريکا رابطه است ايران ناگزير به برقراری رابطه با آمريکاست و برای استفاده از انرژی هسته ا
  .برقرار کند چون بدون موافقت آنها مساله هسته ای ايران حل نخواهد شد

، دبير حزب مردم ساالری گفته با روضه خوانی و مداحی نمی توان جمهوری اسالمیبه نوشته 
  .مشکالت کشور را حل کرد

رای انتخابات رياست جمهوری  ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی که خود را بشرقبه نوشته روزنامه 
نامزد کرده است، در يک سخنرانی ضمن انتقاد از ناکارآمد بودن اصالح طلبان گفته همه سازمان های 

اطالعاتی دنيا آدم می کشند، اما حتی يک کشور وجود ندارد که مسئوالن اطالعاتی اش بگويند ما اين 
 هوشمندی وزارت اطالعات آن زمان را مجبور کرده که خاتمی با. کار را کرديم واقعًا اين امر سابقه ندارد

رسمًا مسئوليت قتل های زنجيره ای را به عهده بگيرد که اين مسئله دستاورد بزرگی برای جنبش 
  . اصالحات است

 نوشته مهدی کروبی گفته است در صورت انتخاب به رياست جمهوری تغيير موادی از قانون آفتاب يزد
  .ار خواهد داداساسی را در دستور قر

ابراز نگرانی هايی درباره سالمت اکبر گنجی در آغاز ششمين سال زندان وی، و همزمان با انتشار خبر 
مرخصی زندانی سياسی رضا عليجانی که به نوشته روزنامه ها به علت وضعيت ناراحتی های 

 زندانی های جسمی و روحی قادر به گفتگو نبوده است باعث شده روزنامه های تهران از وضعيت
  .کشور انتقاد کنند

 در مقاله ای سالمت زندانيان را از وظايف سازمان زندان ها دانسته و نوشته آن ها نمی توانند به اقبال
  .بهانه نداشتن امکانات و بودجه از اين مسئوليت شانه خالی کنند

انی قرار دارند و با وجود  زندانيانی مانند اکبر گنجی و رضا عليجانی زير نگاه های جه اقبالبه نوشته
اين به مشکالت جسمی و روحی مبتال شده اند و از همين جا بايد نسبت به سالمت زندانيان ديگر 

  . نگران بود
 ابراهيم يزدی تغيير وضعيت زندانيان سياسی را از دستاوردهای دولت شرقدر همين حال به نوشته 
  .اصالحات دانسته است

در اخبار خود اين جمله معاون ستاد نيروهای مسلح را نقل کرده که  در صجمهوری اسالمیروزنامه 
اين روزنامه در سرمقاله خود خواستار شدت عمل با مديرانی . گفته است حوادث اهواز کار آمريکا بود

شده که در ماجرای نا آرامی های خوزستان کوتاهی کردند و نوشته عوامل آمريکا تا باالترين مقام های 
  .رده اندنظام نفوذ ک
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