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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 ي رويدادها

  
 تاخير در اعالم تشكيل دولت جديد در عراق

  2005 آپریل 17  - ١٣٨۴ نی فرورد28ه یکشنب
در حالى آه قرار بود ديروز دولت جديد عراق به نخست وزيرى ابراهيم جعفرى :  شرقگروه بين الملل

با اين حال ابراهيم جعفرى نخست وزير عراق اعالم .  روند بوداعالم شود خبرهايى حاآى از تاخير در اين
وى در گفت وگو با شماره ديروز . آرد دولت جديد اين آشور تا پايان هفته جارى تشكيل مى شود

چاپ لندن، ابراز اميدوارى آرد مذاآرات با ساير فراآسيون هايى آه قصد » الشرق االوسط«روزنامه 
د، به زودى به پايان برسد و دولت جديد عراق تا پايان هفته جارى تشكيل شرآت در دولت جديد را دارن

 . شود
اصرار داشتيم آابينه  جديد شامل «: وى به علت اصلى تاخير در اعالم تشكيل دولت اشاره آرد و گفت

تعداد بيشترى از گروه هاى سياسى مختلف عراق باشد و اين مسئله موجب به تاخير افتادن تشكيل 
 » .شدآابينه 

در شماره ديروز خود به نقل از آنچه منابع سياسى عراقى » ايالف«اين در حالى است آه پايگاه خبرى 
هشدارهاى دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا مبنى بر عدم دخالت در امور «: خواند، مدعى شده بود

 آيت اهللا سيستانى وزارتخانه هاى آشور و دفاع عراق و تكيه بر شخصيت هاى اسالمى و نيز مخالفت
از مراجع عالى قدر شيعى عراق با تصدى پست وزارتى از سوى نمايندگان ائتالف واحد عراق، تشكيل 

قرار بود دولت جديد عراق ديروز اعالم » .دولت عراق را به تعويق انداخت و آن را به هفته ديگر موآول آرد
دولت جديد تا اواخر «: ق اعالم آرديك عضو فهرست ائتالف واحد عرا» حسين شهرستانى«شود ولى 

» دونالد رامسلفد«ابراهيم جعفرى وجود هرگونه شرطى از سوى » .هفته آينده تشكيل نخواهد شد
با رامسفلد در خصوص اوضاع « : وزير دفاع آمريكا براى تشكيل آابينه جديد در عراق را رد آرد و افزود

 » .در آار نبوده استجارى در عراق صحبت آرديم و هيچ شرطى از سوى وى 
در پاسخ به سئوالى در خصوص عدم تمايل آيت اهللا سيستانى مبنى بر تصدى پست وزارتى » جعفرى«

من به نظر آيت اهللا سيستانى احترام مى گذارم، حضور «: از سوى نمايندگان فهرست ائتالف واحد گفت
مع، آميته هاى آن، تدوين قانون نيروهاى خوب از بين ائتالف واحد عراق در مجمع ملى براى ايجاد مج

اساسى و همچنين حمايت از ساخت دولت، امر پسنديده اى است و در عين حال به افرادى در داخل 
وى با تاآيد بر اينكه از نظر آيت اهللا سيستانى اصل حضور در مجمع ملى است، » .دولت نياز داريم
ر پارلمان را تشويق آنيم آه اعضا به ما سعى مى آنيم خواهران و برادرانمان د«: خاطرنشان آرد

متن آامل اين مصاحبه را در شرق فردا » .استثناى شرايط ضرورى در مجمع ملى فعاليت داشته باشند
 .بخوانيد

از سوى ديگر احمد چلبى نيز در مصاحبه با االهرام به اتهامات خود در مورد گمراه آردن واشينگتن براى 
من مسئول اشتباهات پى درپى آمريكا درخصوص نبودن سالح هاى : حمله به عراق پاسخ داد و گفت
وى درخصوص دست داشتن حزب آنگره ملى عراق در ارائه اطالعات به . آشتارجمعى در عراق نيستم

آمريكا اظهار داشت، گزارشى آه اخيرًا صادر شده بر اين موضوع تاآيد دارد آه هيچ رابطه اى بين حزب 
 .ن اطالعات وجود نداردآنگره ملى و شخص من با اي

 گروگان گرفتن شيعيان در مداين• 
 نفر از شيعيان را ٨٠منابع خبرى ديروز گفتند شمارى از افراد مسلح در شهر سنى نشين مداين، 

خبرگزارى فرانسه از اين شهر گزارش . گروگان گرفته و خواستار خروج همه شيعيان از اين شهر شدند
از ارتش عراق آه » حسام محمد«سروان . ن از اين شهر هستندداد آه شيعيان در حال خارج شد

: جمعه بعدازظهر به همراه چند نفر ديگر از شهر مداين به شهر آوت در جنوب عراق گريخته بود گفت
به گفته وى . افراد مسلح با بلندگو در شهر گشت مى زدند و از شيعيان مى خواستند شهر را ترك آنند

يكى از خبرنگاران . سران پليس عراق با لباس غيرنظامى از اين شهر فرار آردندبسيارى از نظاميان و اف
 آيلومترى جنوب ٢٠٠ واقع در -ده ها خانواده از مداين روز شنبه وارد آوت : خبرگزارى فرانسه نيز گفت

قتدى با اين وصف شبكه اينترنتى الجزيره ديروز بعدازظهر در يك خبر فورى اعالم آرد آه م.  شدند-بغداد
وى همچنين خبر فرار شيعيان را از اين شهر تكذيب . صدر از شيعيان خواسته اين شهر را ترك نكنند

 .آرده بود
 درخواست گروگان آمريكايى در عراق• 

در يك خبر ديگر مربوط به عراق يك گروگان آمريكايى در نوارى ويديويى از دولت آمريكا خواست به منظور 
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اينترنتى بى بى سى، وى آه .  مذاآره آندنجات وى، با گروگانگيران

از خانواده و دوستان «: ، پيمانكار آمريكايى باشد، در اين نوار ويديويى گفت»جفرى آآه«گمان مى رود 
يكى » .خود مى خواهم اعتراض آرده و مستقيمًا از دولت آمريكا بخواهند با مقامات عراقى مذاآره آنند

» تاجى«از منابع امنيتى عراق اعالم آرد آآه دوشنبه گذشته توسط هشت مرد نقاب دار نزديك شهر 
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گروگانگيران از پست امنيتى آوچكى آه در محل «: اين منبع در ادامه گفت. در شمال بغداد، ربوده شد
 است آآه را گروگانگيران ممكن«: وى افزود» .وجود داشت گذشته و به سمت آآه رفته و او را ربودند

تاآنون هيچ گروهى » .تحت نظر داشته يا ممكن است شخصى در محل به وى خيانت آرده باشد
مسئوليت ربودن آآه را بر عهده نگرفته است و بر خالف ساير نوارهاى ويديويى پخش شده از گروگان 

اين نوار ويديويى آه در . ها، هيچ نشانه اى از پرچم يا عالمت گروگانگيران در تصاوير به چشم نمى خورد
پخش شد، تصاوير گروگان در حالى آه پشت ميزى نشسته و افراد » الجزيره«توسط شبكه تلويزيونى 

وى در اين تصاوير گذرنامه و گواهينامه . مسلح نقاب دار اطراف وى را گرفته اند، به چشم مى خورد
وزير امور خارجه آمريكا در » يسآاندوليزا را«اين در حالى است آه . رانندگى خود را در دست دارد

  .آنفرانسى خبرى اعالم آرد اين آشور در تالش جدى براى آزادى آآه است
  

 هفت آشته برجاي گذاشت" بعقوبه"انفجار در رستوران 
  2005 آپریل 16  - ١٣٨۴ نی فرورد27ه شنب

 دست آم هفت نفر در شمال بغداد" بعقوبه"بر اثر انفجار بمب در رستوراني در شهر : خبرگزاري فارس
 .آشته و پنج تن ديگر زخمي شدند

در «: يك افسر ارتش عراق گفت" اسماعيل ابراهيم"به گزارش خبرگزاري فرانسه از بعقوبه، سرهنگ 
 بعد از ظهر رخ داد، دست آم هفت نفر از جمله سه پليس عراقي 2اين انفجار آه امروز حدود ساعت 

 » .آشته شدند
 . اه شهر بعقوبه قرار داشتاين رستوران نزديك دادگ

هنوز مشخص نيست آه اين انفجار بر اثر آار گذاشتن مواد منفجره در داخل ساختمان رستوران بوده و 
 . يا اينكه مواد منفجره در يك خودرو در پشت ساختمان آارگذاشته شده بود

 .هاي امروز عراق شش آشته و هفت زخمي برجاي گذاشت درگيري: خبرگزاري فارس
 آيلومتري 200در " بيجي"گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، در انفجاري آه امروز صبح در شهر به 

شمال بغداد رخ داد، يك راننده آاميون ترك آه حامل تجهيزات براي ارتش آمريكا بود آشته و آاميون وي 
 . به آتش آشيده شد

 . ه شده استوي هشتمين راننده خارجي است آه طي سال جاري در شمال عراق آشت
بر اثر تيراندازي افراد مسلح در جاده منتهي به ) يك زن و يك مرد(در حادثه ديگر نيز دو تبعه فيليپيني 

 . فرودگاه بغداد دچار جراحت سطحي شدند
هاي جداگانه در شهر آرآوك  به گفته مقامات امنيتي، امروز همچنين يك سرباز و پليس عراقي در حادثه

 . آشته شدند
 . در شمال بغداد آشته شد" تكريت"يك نيروي پليس نيز نيمه شب در انفجار بمب نزديك شهر 

 . يكي از اعضاي محافظت از تاسيسات نفتي در بيجي نيز توسط افراد مسلح آشته شد
 . يك سرباز عراقي ديگر نيز در اثر انفجاري نزديك سامرا آشته و سربازي ديگري زخمي شد

ي ديگر نيز در اثر انفجار يك خودروي بمبگذاري شده در همين منطقه زخمي همچنين چهار غيرنظام
 . شدند

  
 برگزارى آنفرانس بين المللى در مورد آينده عراق از سوى اتحاديه اروپا  

  2005 آپریل 16  - ١٣٨۴ نی فرورد27ه شنب
در روز بيست و دوم فوريه  ايده برگزارى اين آنفرانس در نشست سران آمريكا و اتحاديه اروپا :رادیو آلمان

 . مطرح شد و جرج بوش رئيس جمهور آمريكا نيز آمادگى خود را در صورت تمايل دولت عراق اعالم نمود
در حالى آه رايزنى هاى ابراهيم ال جعفرى نخست وزير جديد عراق براى تشكيل آابينه روز گذشته به 

 شود، اين آشور همچنان شاهد صحنه هاى پايان رسيد و فردا قرار است اسامى سى و دو وزير اعالم
امروز يك گروه مسلح آه گفته ميشود از اعراب اهل تسنن هستند منطقه ال مدائن . خشونت بار است
.  نفر شيعه آه در ميان آنان زنان و آودآان نيز ديده ميشوند را به گروگان گرفتند٨٠را محاصره آرده و 

واستند تا منطقه را ترك نمايند و در غير اينصورت همه افراد مسلح سپس با بلند گو از ساآنان خ
اآنون دهها خانواده آه از اين منطقه متوارى شده اند به شهر آوت . گروگانها را به قتل خواهند رساند

عالوه بر اين از بسيارى از شهرهاى ديگر عراق نيز خبر از درگيرى نظامى و انفجار بمب و . رفته اند
 .ا نفر مخابره شدآشته و زخمى شدن دهه

با اين حال امروز در نشست غير رسمى وزراى خارجه آشورهاى عضو اتحاديه اروپا آه براى رايزنى در 
امور خاورميانه برگزار ميشود اعالم شد آه يك آنفرانس بين المللى در مورد آينده عراق برگزار خواهد 

ديه اروپا در روز بيست و دوم فوريه مطرح ايده برگزارى اين آنفرانس در نشست سران آمريكا و اتحا. شد
 . شد و جرج بوش رئيس جمهور آمريكا نيز آمادگى خود را در صورت تمايل دولت عراق اعالم نمود

 
امروز يان آسل بورن وزير خارجه لوآزامبورگ آه رياست دوره اى شوراى وزراى خارجه آشورهاى عضو 

ون مرحله برنامه ريزى اين آنفرانس آغاز شده و احتماال اواخر اتحاديه اروپا را بر عهده دارد،  گفت آه اآن
وى همچنين افزود آه ما با بسيارى از . ماه آينده و يا اوائل ماه ژوئن در بروآسل برگزار خواهد شد

آشورها براى حضور در اين آنفرانس در تماس هستيم و تا چند روز آينده اطالعات بيشترى در اين زمنيه 
 .»خواهيم داشت
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رئيس دوره اى شوراى وزراى خارجه اتحاديه اروپا همچنين اعالم داشت آه اتحاديه اروپا اسرائيل و 
بسيارى . وى گفت آه من بد بين نيستم. فلسطينينان را تشويق خواهد آرد تا به روند صلح ادامه دهند

ت زيادى هم وجود از مسائل اآنون در راه درستى افتاده اند، البته ما اين را هم ميدانيم آه مشكال
 .دارند

 
 اي عراق ابراز نگراني آرد  هاي هسته البرادعي نسبت به انتقال تجهيزات در سايت

  2005 آپریل 16  - ١٣٨۴ نی فرورد27ه شنب
اي در يكي از  المللي انرژي اتمي نسبت به انتقال تجهيزات هسته  مديرآل آژانس بين :خبرگزاري فارس

اي تحت نظارت قرار  هاي هسته آنون به دليل مظنون بودن به فعاليتاي عراق آه تا  سايت هسته37
 . اند، ابراز نگراني آرد داشته

محمد البرادعي با  «: آند امروز با اعالم اين خبر گفت راديو سوا آه به زبان عربي برنامه پخش مي
د در يكي از اين ده اي نشان مي اي به شوراي امنيت سازمان ملل نوشت، تصاوير ماهواره ارسال نامه

اي   عمليات تخليه و انتقال گسترده هاي آلوده دفن شده، ها آه در آن در زمان حكومت صدام زباله سايت
 » .انجام شده است

ضرورت دارد، اين تصاوير با دقت بررسي و در آن اهميت اين موضوع اعالم و  «: البرادعي در اين نامه افزود
 » .ر شودهاي الزم در اين زمينه صاد توصيه

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  فروردين27:  تهرانیمرور روزنامه ها

  2005 آپریل 16  - ١٣٨۴ نی فرورد27ه شنب
روزنامه های امروز تهران از تحوالتی در رقابت های انتخاباتی و از جمله قطعی شدن :بی بی سی

يز تهران نسبت به تخصيص بودجه ای از سوی نامزدی هاشمی رفسنجانی و واکنش های مخالفت آم
  .دولت آمريکا برای مبارزه با جمهوری اسالمی خبر داده اند

 از جلسه ای خبر داده که عده ای از دانشجويان دفتر تحکيم وحدت با اکبر هاشمی رفسنجانی شرق
مامی عامل برگزار کرده اند و نوشته در اين جلسه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره سعيد ا

اصلی قتل های زنجيره ای گفت که من که کمتر کسی را تنبيه می کردم حکم لغو معاونت وی را صادر 
  . کردم

 رييس جمهور سابق درباره محاکمه وزير کشورش عبداهللا نوری گفت از رييس دادگاه شرقبه نوشته 
يه کرده بود اگر قبل از طرح در خواسته بودم درباره او مالحظه شود و قرار بود دفاعيات تندی را که ته

  . دادگاه منتشر نشود به همان گونه عمل شود اما آن کار شد و اين وضع پيش آمد
 علی اکبر واليتی در يک سفر انتخاباتی در پاسخ جوانان ممانعت سفر به خارج را همشهریبه نوشته 

مرا محکوم نکرده بلکه از آن به خاطر حکم دادگاه ميکونوس رد کرده و گفت نه تنها دادگاه ميکونوس 
موقع تاکنون به مناسبت های مختلف سفرهای زيادی به کشورهای خارجی داشته ام که اين مسئله 

  . نشان می دهد ممنوع الخروج بودن من صحت ندارد
 در نقدی به وعده های انتخاباتی نوشته يکی از کانديداها گفته است مساله جوانان را فورا حل اقبال

   ميليون تن بيکار است و ساالنه بيش٩د در حالی که مشکل جوانان فعًال خواهد کر
 خواهد  چگونه و با کدام پشتوانه سياسی و اقتصادی می.  شود  ميليون نفر ديگر به آن اضافه می۵/١از 

  .مشکل جوانان را حل کند
 گويد اين کار با  وی نمی نامزد ديگری در تبريز گفته است کنکور را حذف خواهد کرد، اما اقبالبه نوشته 

کم ده برابر ظرفيت فعلی  در حالی که متقاضيان ورود به دانشگاه دست . کدام راهکار شدنی است
  .  ها است دانشگاه

به نوشته همين روزنامه محسن آرمين که برای رياست جمهوری مصطفی معين فعاليت می کند در 
ع شده و در آن چيزی به نام حکم حکومتی نداريم و تبريز گفته قانون برای تنظيم مناسبات اجتماعی وض

  . دکتر معين هم چنين چيزی را قبول ندارد
 عزت اهللا سحابی در مراسم سالگرد درگذشت دکتر يداهللا سحابی گفته است مردم اعتمادبه نوشته 

  . رييس جمهور تدارکاتچی نمی خواهند
 اين کانديداها به عمق مشکالت کشور پی برده  از آيت اهللا جنتی نقل کرده که باور نمی کنمآفتاب يزد

  .باشند
روزنامه های مختلف تهران در شماره امروز خود درباره تخصيص بودجه ای توسط دولت آمريکا برای 

  .تبليغات عليه جمهوری اسالمی نوشته اند
 دقيقا  هدف اصلی اداره حقوق بشر وزارت خارجه آمريکاجمهوری اسالمیاز جمله، به نوشته روزنامه 

  . تشويق، حمايت و تامين مالی گروهی از وطن فروشان است
اين روزنامه اظهار نظر کرده که اختصاص مبلغ تازه به معنای آن است که دولت آمريکا در مبارزه با 

  .قرار دارد» نقطه صفر« جمهوری اسالمی در 
فده کشته و مجروح برجا  آتش سوزی در رستورانی به نام ديزی سرا در تهران هآفتاب يزدبه نوشته 

  .گذاشته است
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