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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،اق عررويدادهاي 
  

اسامی نهایی وزرای کابينه دولت  : وزیر پيشنهادی جعفری از سوی مجمع ملی این کشور 5با تایيد 
  جدید عراق اعالم شد

  ٢٠٠۵ مى 8 -١٣٨۴ ارديبهشت 18ه یکشنب
 مشاور وزیر 6زیر و  و25 معاون نخست وزیر ، 3سرانجام دولت جدید عراق متشکل از نخست وزیر ، 

در این ميان وزیر سنی حقوق بشر کابينه . کسب توافق مجمع ملی این کشور ، تشکيل شد امروز با 
   .پذیرفتن این سمت سرباز زد  جعفری نيز از 

مجمع ملی این    به گزارش خبرگزاری مهر ، به گزارش خبرگزاری فرانسه ، دولت جدید عراق با توافق
   . کرد    ی نهایی وزرای کابينه ابراهيم جعفری را اعالمسرانجام اسام کشور 
   :  عراق بدین شرح است   وزرای کابينه   اسامی

  نخست وزیر) شيعه(ابراهيم جعفری  -1 
  معاون نخست وزیر) کرد(روز نوری شاوس -2 
  معاون نخست وزیر) شيعه(احمد چلبی -3 
  معاون نخست وزیر) سنی(عبدالمطلب الجبوری  -4 
  وزیر کشور) شيعه(بيان باقر جبر صوالغ -5 
  وزیرامورخارجه)کرد(هوشيار زیباری -6 
     وزیر امور دارایی) شيعه(علی عبداالمير عالوی -7 
  وزیر دادگستری)شيعه(عبدالحسين شندل -8 
  وزیر مسکن وسازندگی) شيعه(جاسم محمد جعفر -9 

     وزیر آموزش و پرورش)شيعه(عبدالفالح حسن -10 
     وزیر آموزش عالی)شيعه(می المظفرسا-اا

  وزیربهداشت)شيعه(عبدالمطلب محمد علی -12 
  وزیربرنامه ریزی)کرد(برهم صالح  -13 
  وزیر ارتباطات)کرد(خانم جوان فواد معصوم  -14 
  وزیربازرگانی)سنی(عبدالباسط کریم مولود -15 
  وزیر کشاورزی)شيعه(علی اليهادلی -16 
     وزیر کار وامور اجتماعی) کرد(ادریس هادی  -17 
  وزیر منابع آبی)کرد(لطيف رشيد -18 
  وزیر راه وترابری)شيعه(سالم المالکی -19 
  وزیر فرهنگ)سنی(نوری فرحان الراوی  -20 
  وزیر علوم وفناوری)مسيحی(خانم باسمه یوسف پطرس  -21 
  وزیر مهاجرت و امر مهاجرین) شيعه(خانم سهيال عبد جعفر -22 
  وزیر جوانان و ورزش)شيعه( عزیز زینی طالب -23 
  وزیر محيط زیست)کرد(خانم نرمين عثمان -24 
  وزیر حقوق بشر که از پذیرفتن این سمت سرباز زد) سنی(عبدالرحمن الشبلی -25 
  وزیر شهرداری ها و مشاغل عمومی) کرد(خانم نسرین برواری  -26 
  وزیر نفت)شيعه(ابراهيم بحر العلوم -27 
  وزیر نيرو)شيعه(شالش محسن  -28 
  وزیر دفاع)سنی(سعدون الدليمی -29 
  وزیرصنعت)سنی(اسامه نجفی -30 

  وزرای مشاور
     وزیر مشاور در امور امنيت ملی)شيعه(عبدالکریم عتری  -31 
  وزیر مشاور در امور استان ها)سنی(سعد نایف حردان -32 
   مدنیوزیر مشاور در امور جامعه) شيعه(عالء حبيب کاظم  -33 
  وزیر مشاور در امور زنان) سنی(خانم ازهار شيخلی  -34 
  وزیر مشاور در امور گردشگری و آثار باستانی)سنی(هاشم هاشمی  -35 
  وزیر مشاوردر امورمجمع ملی) شيعه(صفاءالدین محمد صافی -36 

درجی  چا   الشبلی دریک کنفرانس مطبوعاتی که در مقر حزب ملی دمکرات  عراق به رهبری نصير
در دولت ابراهيم جعفری    هنگامی که خبر انتصابم را به عنوان وزیر حقوق بشر: شد ، اعالم کرد  برگزار 

   . بسيار تعجب کردم شنيدم 
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پست  کامال    چگونه می توانم این سمت را بپذیرم در حالی که این: وی در ادامه خاطر نشان ساخت  
   . تضاد است   های  حزبی که به آن وابسته ام، در اصول واعتقاداتم و همچنين با ارزش با 

به آن وابسته    حزبی که من: الشبلی با تاکيد بر این مطلب که به حزب دمکرات تعلق دارد ، مدعی شد 
    .  می گيرد   ، به مانند خيمه ای است که تمامی طيفهای مختلف جامعه عراق را در بر ام 

اند برای دولت    می کسانی که وی رادر نامزدی این سمت کمک کردهوی در ادامه با سپاسگذاری از تما
   . ابراهيم جعفری آرزوی موفقيت و توفيق کرد 

 
 غسان الراوي يكي از معاونان ابومصعب الزرقاوي در عراق دستگيرشد 

  ٢٠٠۵ مى 8 -١٣٨۴ ارديبهشت 18ه یکشنب
در عراق را " القاعده"رهبر گروه تروريستي   معاون, دولت عراق اعالم آرد آه نيروهاي امنيتي اين آشور

 .دستگير آردند
از " غسان الراوي "  ,نيروهاي امنيتي عراق, )ايلنا ( الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

جهاد در سرزمين « رهبر شبكه تروريستي القاعده در عراق موسوم به " ابومصعب الزرقاوي"معاونان 
 . دستگير آردندرا» الرافدين 

در اواخر ماه آوريل گذشته، رهبري " غسان الراوي: "در بيانيه صادرشده از سوي دولت عراق آمده است
 .در غرب عراق را بر عهده داشت" راوه"شبكه تروريستي القاعده در شهرك 

دولت در ادامه بيانيه صادرشده از سوي , چاپ بيروت" المستقبل"بنابر خبر منتشر شده در روزنامه 
هاي مقامات بلندپايه   آننده نشست  مسؤول هماهنگ, معاون زرقاوي, الراوي:   عراق تصريح شده است

 . گروه زرقاوي بود
در ادامه اين بيانيه تأآيد شده آه دو تن از معاونان زرقاوي نيز دستگير شدند آه به نام اين دو تن هيچ 

 .است  اي نشده  اشاره
اند   تر آرده   عراقي و آمريكايي مدعي شدند حلقه محاصره زرقاوي را تنگاين در حالي است آه مقامات
 . زيادي ندارد  و زرقاوي با دستگيري فاصله

هاي خود اعتراف آرده است آه در فوريه گذشته با زرقاوي   الراوي در طول بازجويي: شود  اضافه مي
  .راي رسيدن به وجوه نقدي ربوده بودهمچنين الراوي دو تن از غير نظاميان را ب. است  نشستي داشته

 
  مجلس عراق وزيران جديد را تاييد کرد

  ٢٠٠۵ مى 8 -١٣٨۴ ارديبهشت 18ه یکشنب
مجمع ملی عراق چند تن از سياستمداران اين کشور را که برای پر کردن شش پست :بی بی سی

  . کليدی و خالی کابينه معرفی شده بودند، تاييد کرده است
ست وزير عراق گفته است از هفت پست خالی، اکنون در مورد شش تن از آنها ابراهيم جعفری، نخ
  . توافق شده است

اما تنها چند ساعت پس از اعالم اين موضوع، هاشم عبدالرحمان الشبلی که به سمت وزير حقوق 
بشر انتخاب شده، گفت اين پست را نمی پذيرد زيرا دولت عراق مشوق نفاق و اختالف ميان گروه های 

  . مختلف در اين کشور است
وزارت دفاع به سعدون الدليمی که سنی مذهب است سپرده شده و ابراهيم بحرالعلوم، فرزند يک 

  . روحانی سرشناس شيعه، به سمت وزير نفت انتخاب شده است
مسئله مربوط به پر کردن پست های مهم وزرات دفاع و وزارت نفت پس از مذاکرات طوالنی با گروه های 

  . ی و قومی عراق حل شدسياس
بخش اعظم اين تاخير ناشی از تالش برای اطمينان يافتن از اين موضوع بود که سنی ها به ميزان کافی 

  . در دولت سهم پيدا کنند
به غير از اين دو وزارتخانه مهم، وزارت برق، صنايع، حقوق بشر و دو معاونت نخست وزير، ديگر پست 

  . اق بودندهای خالی مانده در کابينه عر
  . بحث و مشورت برای انتخاب يکی ديگر از معاونان نخست وزير همچنان ادامه دارد

 آوريل، شورشيان عراقی به حمالت خود در اين 28از زمان معرفی فهرست ناکامل کابينه عراق در روز 
  .  نفر را به قتل رسانده اند300کشور به شکل قابل توجهی شدت داده و بيش از 

  .  نفر کشته شدند22 در اثر انفجار در يک خودروی بمب گذاری شده در مرکز بغداد، دست کم روز شنبه،
جيم ميور، خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد آقای جعفری اميدوار است اکنون که رهبران سنی 

  .مذهب را در پست های مهم حکومتی قرار داده، از ميزان خشونت ها کاسته شود
 

   در رسانه هاي جمعيان و عراقايراوضاع تحليل 
  

   ارديبهشت18:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵ مى 8 -١٣٨۴ ارديبهشت 18ه یکشنب

سخنان تازه نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، افزايش حمالت محافظه کاران به اکبر :بی بی سی
  هاشمی 
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عالم قطعی شدن نامزدی وی در انتخابات آينده، خبر ارسال اختالف ايران و رفسنجانی همزمان با ا
امارات بر سر جزاير دهانه تنگه هرمز به شورای امنيت سازمان ملل، اخبار و مقاالت متناقضی درباره 
 آينده روابط ايران و اروپا و پيشنهادات هسته ای ايران به کشورهای اروپايی از جمله اخبار روزنامه های

  .امروز تهران است
 از قول وزير خارجه ايران نوشته ما يک مهلت و فرصت سه ماهه برای مذاکرات با اروپا در همشهری

نظر گرفته ايم اکنون می بينيم زمان به سرعت در حال سپری شدن است و ما نيز به هيچ نتيجه قطعی 
دتر در اين زمينه تصميم گيری و موثری نرسيده ايم پس متوجه می شويم زمان آن رسيده که هر چه زو

  . کنيم
اين روزنامه مخالف مذاکره با .  خبر داده که هيئت ايرانی با اروپا توافق رسيدجمهوری اسالمیاما 

اروپا، عمل هيئت ايرانی را ذلت و تسليم توصيف کرده و نوشته هيئت مذاکره کننده هسته ای در حالی 
جدی مردم و مسئوالن نظام، قطع مذاکرات بيهوده و ذلت بار پيشنهادات ننگين را ارائه داده که خواست 

و آغاز سريع تمام فعاليتهای غنی سازی اورانيوم و تقويت و " تی. پی. ان"با اروپايی ها، خروج از پيمان 
تکميل فناوری پيشرفته هسته ای است و از آنجا که اين هيئت، ملت ايران را نامحرم می داند، نمی 

  . بی برای ملت افتخارآفرين ايران باشدتواند نماينده خو
 در سرمقاله خود هم تاکيد کرده که هيئت مذاکره کننده ايرانی همانطور که جمهوری اسالمیروزنامه 

پيش بينی می شد صالحيت های الزم را برای اين کار ندارد و توافق های منتشر شده سند فروش 
  . استقالل ايران است

 اختالف بر سر جام جم در حالی منتشر می شود که به نوشته جمهوری اسالمیخبر روزنامه 
تفسير توافقنامه پاريس از سوی ايران از يک طرف و کشورهای اروپايی و آمريکا از طرف ديگر باعث شده 

  .  به نقطه حساس و شکننده ای برسد٣است مذاکرات چندماهه ايران و يورو 
وپا، چنانچه مذاکره کنندگان ايرانی اعالم کرده اند به  نوشته بحث هسته ای ايران و ارايرانروزنامه 

  .وقت اضافه کشيده شده است
 و ديگر روزنامه های هوادار محافظه کاران اين سخن رهبر جمهوری رسالت، کيهان، همشهری

اسالمی را در صدر اخبار خود آورده اند که در کرمان گفته است رييس جمهور آينده بايد با نشاط و با 
  . و شاداب باشدحوصله 
 نوشته تنها يک روز پس از ديدار سيد محمد خاتمی رئيس جمهوری با مهندس ميرحسين ايرانروزنامه 

موسوی نخست وزير سابق ايران موج دعوت محافل دانشگاهی، حوزوی و سياسی از وی شدت 
  .گرفت

 احمد توکلی کيهان در ادامه مخالفت های محافظه کاران با نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی به نوشته
که از نامزدی منصرف شده در اجتماعی گفته ممکن است در روزهای آينده اروپايی ها در خصوص 

مسائل هسته ای کاری کنند که اوضاع و فضای کشور بحرانی جلوه داده شود و بگويند وضع کشور 
ه رهبر معظم انقالب بحرانی است و کسانی بايد بيايند که اقتدار داشته باشند، اين در حالی است ک

  . فرمودند کشور بحرانی نيست
همين روزنامه نوشته که رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است من برای مصلحت کشور و 

نظام لحظه ها را غنيمت می شمارم تا بلکه وضعيت ملوک الطوايفی خاتمه يابد و در دو سه روز آينده 
  . به تصميم می رسم و همه چيز روشن می شود

 از قول مصطفی معين نامزد اصالح طلبان نوشته زندانيان سياسی و مطبوعاتی را آزاد کنيد و اقبال
 از زبان محمدعلی ابطحی مشاور رييس جمهور نوشته جامعه چندان آماده رای دادن نشده آفتاب يزد

  .است
 

   ارديبهشت17:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵ مى 7 -١٣٨۴ ارديبهشت 17ه شنب

وزنامه های اولين روز هفته در تهران در گزارش های خبری خود با اشاره به اين که سه ر:بی بی سی
روز به نام نويسی نامزدهای انتخابات رياست جمهوری مانده است به بحث درباره کانديداها و گمانه 

  . زنی درباره احزاب و جناح ها پرداخته اند
تانيا و پيروزی تونی بلر و حزب کارگر منعکس شده در راس اخبار خارجی اين روزنامه ها انتخابات بري

  .است
خبر از آن داده که فعاليت های " زنگ انتخابات سه روز ديگر به صدا در می آيد" با عنوان ايرانروزنامه 

همين روزنامه خبر مالقات محمد خاتمی، رييس جمهوری را با ميرحسين . گروهی افزايش يافته است
آورده و احتمال داده که به اين ترتيب احتمال نامزدی آخرين نخست وزير موسوی در صدر اخبار خود 

  .جمهوری اسالمی در انتخابات خرداد ماه افزون شده باشد
 يکی از فعاالن سياسی گفته است نخست وزير دوران جنگ پيشنهاد کرده که نيروی ايرانبه نوشته 

  . انتظامی و يک تلويزيون خصوصی در اختيار وی باشد
 محمدرضا خاتمی گفته در صورت نامزدی ميرحسين موسوی جبهه مشارکت از همشهریوشته به ن

  . وی حمايت خواهد کرد
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 در گزارشی از وضعيت جناح های سياسی و نامزدهای آنان نتيجه گيری کرده که چون جناح همشهری
ن دوره به جای های راست و اصالح طلب موفق نشده اند در مورد نامزدهای واحدی به توافق برسند اي

  .تراکم افراد گمنام وزارت کشور با تراکم افراد سرشناس روبرو خواهد بود
 از زبان مصطفی کواکبيان نامزد مستقل در خصوص علت حضورش در انتخابات رياست جمهوری شرق
 آمده ايم تا ثابت کنيم اين ملت، صاحب حکومت است و توان آن را دارد تا همه شما را از روی:" نوشته

 سال به ديگران ميدان نمی دهند، ٢۶صندلی به پايين بکشاند و همچنين آمده ايم تا به آنهايی که 
بگوييم شما که به ميزها و صندلی ها چسبيده ايد بس تان است و مقداری هم حضور در عرصه را برای 

  ."ديگران فراهم کنيد
وقتی دولتی نتواند عده ای خودسر : "تههمين روزنامه از زبان اکبر اعلمی، يک نامزد مستقل ديگر، نوش

  ."را از حمله به مسجدها و مجامع عمومی باز دارد چگونه قادر به دفاع از کشور است
کشور به واسطه همين بی تدبيری ها و عملکرد عده ای خودسر است که هر روز به " به گفته وی،

ی را می دهد و هر روز به نقض نحوی تاوان اين گونه حرکت ها و اقدامات برخی گروه های اينچنين
  ."حقوق بشر و سلب آزادی ها متهم می شود

اگر مبنا حکم حکومتی باشد، :"  مهدی کروبی نامزد مجمع روحانيون مبارز گفتهآفتاب يزدبه نوشته 
  ."ديگر قانون و انتخابات به دردی نمی خورد اما اين امر در موارد خاص برای حل مشکالت به کار می رود

رهبر از صدور حکم حکومتی ابا دارند و بايد تالش کنيم که نيازی به حکم حکومتی نداشته : "هوی گفت
  ."باشيم

 درصد مردم در انتخابات شرکت ٧٠ در صدر اخبار خود نوشته هادی خامنه ای گفته است اگر آفتاب يزد
  . کنند، جبهه اصالح طلب رای می آورد، به شرط آن که يک کانديدا داشته باشد

ارش وزير اطالعات در مورد دستگيری افرادی که نا آرامی های خوزستان را تحريک کرده اند در روزنامه گز
  . های مختلف امروز نقل شده

 گفته است عامل اصلی اين نا آرامی ها ـ که با افتخار نام مجعول همشهریعلی يونسی به نوشته 
کند ـ سابقه عضويت در گروه های مسلح برای خليج فارس ساخته و نوعی تجزيه طلبی را تبليغ می 

  .مخالف جمهوری اسالمی را دارد
 با عنوان اصلی رای مردم به سياست خاورميانه بلر گزارشی از انتخابات بريتانيا را در صدر همبستگی

  . اخبار خود آورده است
ا با عنوان  کاهش آرای حزب کارگر را با اهميت ديده است، ديگر روزنامه هجمهوری اسالمیروزنامه 

  .هايی مانند رکورد تونی بلر نتايخ انتخابات عمومی بريتانيا را گزارش داده اند
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