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

  
   و منطقه ايي مهم بين الملليرويدادها

  
هم "  حقوق بشریشورا" با عنوان یی شورالي سازمان ملل متحد خواستار تشکرکليدب: مزیواشنگتن تا
  شد تي امنیارز با شورا
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تا در  حقوق بشر شد ی با نام شورایی شورالي سازمان ملل متحد خواستار تشکرکلي عنان دبیکوف

 .  حقوق بشر پبردازدتی رعای چگونگی به بررستي امنیسطح شورا
 سازمان ملل متحد رکلي عنان دبی کوفمز،یبه نقل از روزنامه واشنگتن تا" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 باشد و تي امنی شوراهی درباره حقوق بشر دارد که همپایدی به آژانس جدازيسازمان ملل ن: اعالم کرد
 . د کنترل کنرد،ي گی نقاط جهان صورت میحقوق بشر را که هر روزه در اقصبتواند نقض 

 آنچه را که الزم است ،یساختار کنون:  حقوق بشر گفتونيسي عضو کم35 در برابر ی در سخنرانعنان
 . دي به اثبات رسی سودان به خوبی هایري درگانی موضوع در جرنی دهد و ایانجام نم

 سازمان ملل ی حقوق بشر اعتبار کلونيسي که عملکرد کممی ادهي رسییما به جا:  خاطرنشان کردیو
 . ستندي ندي مفگری دیی سوال برده است و اصالحات جزریرا ز
 حقوق بشر ی با نام شورایی کرده بود که شوراشنهادي پنی از اشي کل سازمان ملل متحد پريدب
 .  کندی را در جهان کنترل م حقوق بشرتي حقوق بشر شود که هم اکنون وضعونيسي کمنیگزیجا

 تواند ی نمی کشورچي کنم هیمن استدالل م:  در جمع خبرنگاران اعالم کردی سخنراننی پس از اعنان
 حقوق بشر بتواند هر چند مدت، ی شورامیدواري کامل کند و ما املتي فضی حقوق بشر ادعانهيدر زم
د قادر باشد ی شورا بانیا.  قرار دهدیررس مورد بقي کشورها به طور دقی حقوق بشر را در تمامتيوضع
 . مربوطه را در کشورها به اجرا گذاردني قوانیتمام
 .  خواندیی اجراري ناکارآمد و غی حقوق بشر را تاحدسوني با اشاره به موضع دارفور سودان، کمیو

 ی مجمع عمومی ازسوماي حقوق بشر مستقی شورای عنان، اعضاشنهادي پنی است طبق ایگفتن
 از حقوق بشر را به طور کامل ییارهاي معدی اعضا بانی شوند ای مدهیزمان ملل و با دو سوم آراء برگزسا
 .  کرده باشندتیرعا
 احترام گذاشتن ی باشد که برایی از کشورهای جامعه ادی حقوق بشر بادی جدیشورا:  گفته بودعنان

 . مي کنهي شورا تکنی به امي بتواندیما با.  شده اندجيبه حقوق بشر بس
 نقض لي هستند که به شدت به دلیی کشورهامباوهی سودان و زه،ي کوبا، نپال، روسن،ي اکنون چهم

 .حقوق بشر مورد انتقاد قرار دارند
  

 سازمان ملل متحد موافق تي امنی با اصالحات در شوراکایآمر:  اعالم شدسی مشاور ارشد رایازسو
 است 
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:  در امور اصالحات سازمان ملل متحد اعالم کردکای خارجه آمرری مشاور ارشد وزی طاهرخلنیريش

 .  کندی متی حماتي امنی اصالحات در شوراجادیواشنگتن از ا
 خود را از اصالحات در تی حماکای، آمر"مزیهندوستان تا"به نقل از روزنامه " مهر "ی گزارش خبرگزاربه

اما .  اعالم کردد،ي سازمان را بهبود خواهد بخشنی ای کنونتي ملل متحد که وضع سازمانتي امنیشورا
 ی اصالحات خودداریرا اجی براقي دقی زماننيي از تعکای کل سازمان ملل، آمرري عنان دبیبرخالف کوف

 .  کندیم
 نی ارایز کند ی متی سازمان ملل متحد حماتي امنی از اصالحات شوراکایآمر:  باره گفتنی درایطاهرخل

 قرار ی را مورد بررسنهي زمنی در اشنهادهايما تمام پ.  خواهد دادشی را افزاتي امنی شورارياصالحات تاث
 . میري گی و در صورت لزوم به کار ممي دهیم
 رود و شي دارد بر اساس اجماع نظر پلی تماکای رود، آمری مشيهمزمان که روند اصالحات پ:  افزودیو
 .نان است خواسته عقاي دقنیا

 درصد از بودجه سازمان 22 که ی به عنوان ابرقدرتکای ها معتقدند آمرپلماتی از دیاريبس:  استیگفتن
 .  خواهد بودرگذاري ها تاثیري گمي جانبه بر تصمکی کند، باز هم به طور ی منيملل را تام

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
يك مسؤول حزب اسالمي عراق ايران و سوريه را به دخالت در امور داخلي اين آشور : خبرگزاري فارس

 .متهم آرد
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در پاسخ به سوال " الوطن"وگو با روزنامه آويتي  عضو رهبري حزب اسالمي عراق در گفت" اياد العزي"
سوريه در اعمال خشونت آميز در عراق بدون آنكه براي طرح دار اين روزنامه مبني بر دخالت ايران و  جهت

دخالت اين دو آشور همسايه در عراق جاي «: اساس خود مدرآي ارائه دهد، مدعي شد اتهامهاي بي
 » .گذارد، تهران و دمشق يد طواليي در اقدامات خرابكارانه در عراق دارند هيچ ترديد باقي نمي

 . بر ضد عراق در جنگ تحميلي هشت ساله رژيم صدام بر ايران متهم آردوي ايران و سوريه را به ائتالف 
ها را در باتالق عراق نگه  آنند به هر قيمتي شده آمريكايي ايران و سوريه تالش مي«: وي مدعي شد

 » .دارند حتي اگر اين امر به بهاي فدا آردن امنيت، خون و سرزمين ما تمام شود
ها  هاي آمريكايي ايران و سوريه در صدد مانع تراشي بر سر طرح«:  شدوي در ادامه اتهامات خود مدعي

در عراق هستند تا بدين وسيله بحران بين ايران و آمريكا را از يك سو و بحران سوريه و آمريكا را از سوي 
 » .ديگر به تاخير بيندازند

ر صلح و ثبات و حفظ گيرد آه ايران بارها ب اساس اين مقام عراقي در حالي صورت مي اظهارات بي
ها اعالم  تماميت ارضي عراق تاآيد و آمادگي خود را براي آمك به آشور همسايه خود در تمامي زمينه

 . ثباتي و ناامني در اين آشور دانسته است داشته و نيروهاي اشغالگر را عامل اصلي بي
 

   ها درعراق ات تكنوآر  آابينه تشكيل" آغاز آرد  دولتي  با اصالحات  جعفري ابراهيم
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  سوي  به  عراق ساختار سياسي(  آوريل9) بغداد   سالگرد سقوط  با دومين همزمان:   اعتمادالملل  بين گروه

 .  برداشت  بزرگي هاي  آشور گام  در اين  تازه  سياسي استقرار نظام
   تشكيل  براي ، راه  دو معاونش همراه  به  جمهوري ، رييس نگذاري قانو  ملي  مجمع  رييس  از انتخاب پس

   نيز فراهم عراق'  الدعوه  حزب  دفتر سياسي  سخنگو و رييس  جعفري  دآتر ابراهيم  رهبري  به  عراق آابينه
 .شد

  افراد تكنوآرات از   بايد متشكل  وي  گفته  به  جديد را آه  آابينه  انتخاب ، پروسه  وزير جديد عراق نخست
 .   است  باشد، آغاز آرده  سوءسابقه  بدون گرايان آارآمد و ملي

  هاي وزارتخانه:   گفت وگو با خبرنگاران  در گفت  وزير جديد عراق  نخست  جعفري  ايسنا، ابراهيم  گزارش به
 در   بتوانند براحتي  آه دارد  و پاك  درخشان  باسابقه گرايان  آارآمد، ملي هاي  تكنوآرات  نياز به عراق

 .  آار آنند  از گذشته  متفاوت شرايطي
 .   آنم  انتخاب  معاون  از يك  خود بيش  براي قصد دارم:  افزود وي

 .  دهد  را انجام  دولتي  آند و اصالحات  داد با فساد مبارزه  قول جعفري
   يكپارچه  ائتالف  ليست شنهاد نمايندگان پي  به  عراق  ملي رود مجلس  انتظار مي  آه  است  در حالي اين

   يكپارچه  ائتالف  ليست نمايندگان.  بدهد  اياد عالوي  دولت  و مجازات  توبيخ  به راي( امروز) روز يكشنبه
   خود متهم  در دولت  بعث  حزب  بلندپايه  اعضاي  گرفتن  خدمت  و به شكني  قانون  را به  عالوي ، دولت عراق
  .اند آرده

 و   وي  بلند پايه  از مشاوران ، يكي  نكردأ اما جواد المالكي يي  اشاره  افراد آابينه  انتخاب  جزييات  به جعفري
 .  خواهد شد  محول  زنان ، به  آابينه  سمت32 از   چهارم تعداد يك:   گفت  يكپارچه  ائتالف از اعضاي
   را در اختيار دارد، تمام  ملي  مجلس  آرسي275 از  ي آرس146   آه  يكپارچه  ائتالف حزب:  افزود مالكي

 .   خواهد گرفت  دست  را به ، آشور و نفت  دارايي  مهم هاي وزارتخانه
   را در اختيار دارد، وزارت  مجلس  آرسي77 با آنها قرار دارد و   در ائتالف  آردها آه حزب:   اظهار داشت وي

 .   خواهد گرفت  را در دست  و برنامه  طرح  و احتماال وزارت امور خارجه
  شود، به  مي  دفاع  وزارت  شامل  آه  وزارتخانه  شش حداقل:   نيز گفت  عراق هاي  سني  سهم  درباره وي

 . ها خواهد رسيد سني
اهند  را در اختيار خو  عراق  امور خارجه  وزارت  آردند، آردها همچنان  اعالم  عراق  آگاه  منابع  ميان در اين
 . خواهد شد  سپرده  عرب  يك  ايجاد و به  وزير مشاور در امور خارجه  عنوان  تحت  جديدي ، اما پست داشت
   منابع  گفته به.  نخواهد آرد  شرآت  جعفري  ابراهيم در آابينه»  اياد عالوي «  فراآسيون  شد آه گزارش
 آورد   دست  را به  وزارتي  آليدي هاي  از پست ك ي  نشد هيچ  موفق  آنكه دليل  به  فراآسيون  اين خبري
 . آند  فعاليت  عراق  ملي  در مجمع  مخالف  فراآسيون عنوان دهد به  مي ترجيح

 بغداد از   در جنوب  ناشناس  افراد مسلح  با آتش  سرباز عراقي15  ديگر از بغداد خبر رسيد حداقل از سوي
   هم از نجف. شدند  آشته  سرباز عراقي250   گذشته  ميالدي  ماه طي   خبري  منابع  گزارش به. پا درآمدند

 انفجار   شدند، اين  زخمي  در شهر نجف  پارآينگ  در يك  انفجاري  در جريان خبر رسيد، چهار عراقي
  ديروز همچنين.  پيوست وقوع  شهر به در اين(  ص) پيامبر  رحلت  سوگواري  مراسم  با برگزاري همزمان
   و شيعه  سني  روحانيون  دعوت  به  از مردم  بودند، شمار زيادي  مردمي  شاهد تظاهرات  عراق شهرهاي

  با ها ديروز همزمان ها هزار نفر از عراقي ده. پرداختند  تظاهرات  به  بيگانه  حضور نيروهاي  عليه عراق
   تحت  آه  تظاهرات در اين. آردند  تظاهرات  امريكا در عراق  حضور نظامي  بغداد عليه  سالگرد سقوط دومين

 آشور   اين هاي  امريكا و سياست  حضور نظامي  عليه  شعارهايي  گرفت  صورت  تدابير امنيتي شديدترين
 . شد  سر داده در منطقه

 
 آرات و پاك را دادنخست وزير جديد عراق وعده دولتي تكنو
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گراهايي  ها و ملي دولت جديد بايد شامل تكنوآرات: نخست وزير جديد عراق اعالم آرد: خبرگزاري فارس
 .  مناسب باشد با پيشينه

 آه روند امروز در حالي اين مطلب را بيان آرد" ابراهيم جعفري"به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 
 . تشكيل آابينه جديد اين آشور را آغاز آرده است

ها تاخير و رايزني براي انتصاب جعفري، آمريكا ابراز اميدواري آرد جدول زماني تعيين شده  رغم هفته به
براي ايجاد قانون اساسي دائمي عراق و برگزاري انتخابات در اين آشور براي تشكيل نخستين دولت 

 . دام، رييس جمهور سابق اين آشور، تحقق يابدعراق پس از سقوط ص
 . مطابق جدول زماني ارائه شده، اين انتخابات قرار است تا پيش از پايان سال جاري ميالدي صورت پذيرد

، رييس "جالل طالباني"جعفري روز گذشته و پس از انتصاب رسمي وي به سمت نخست وزيري توسط 
 » .آرد طي دو هفته آينده دولت جديد را تشكيل دهمتالش خواهم «: جمهوري جديد عراق، گفت

 . اين درحالي است آه جعفري براي تعيين دولت جديد يك ماه فرصت دارد
گراهايي با  هاي آارآمد، ملي ها نياز به تكنوآرات خانه  وزارت«: وگو با خبرنگاران اعالم آرد وي در گفت

 » .هاي مختلف آنار بيايند  محيطهايي دارند آه بتوانند با اي مناسب و گروه پيشينه
 » .من بيش از يك معاون منصوب خواهم آرد«: جعفري افزود

اين وعده وي پس از آن بيان شد آه . وي همچنين وعده مبارزه با فساد و مديريت مؤثر اصالحات را داد
نويه سال  ژا30ها را در پي انتخابات  آه بيشترين آرسي" ائتالف واحد عراق"بسياري از اعضاي حزب 

، نخست وزير موقت عراق بدليل "اياد عالوي"جاري در پارلمان اين آشور به دست آوردند، از دولت 
 . استخدام اعضاي بلندپايه حزب سابق بعث اين آشور انتقاد آردند

رود پارلمان عراق يكشنبه آينده به درخواست ارائه شده توسط اعضاي حزب ائتالف واحد  انتظار مي
 . يم و توبيخ دولت عالوي رأي مثبت بدهدمبني بر تحر

، يكي از مشاوران "جواد الملكي"رغم امتناع جعفري از فاش ساختن جزئيات دولت انتقالي عراق،  به
 .  منصب دولتي به زنان خبر داد30بلندپايه وي از واگذاري حدود 

 . آيد المالكي نيز از اعضاي ائتالف واحد عراق به شمار مي
هاي وزارت دارايي، آشور و نفت به اعضاي حزب ائتالف واحد عراق   از واگذاري پستالمالكي همچنين

 .  آرسي پارلمان اين آشور را در اختيار دارند، خبر داد275 آرسي از 146آه 
، وزير امور "هوشيار زيباري"اآنون تحت رياست  وي در ادامه اعالم آرد وزارت امور خارجه نيز آه هم

ار دارد، به آردها واگذار خواهد شد و ممكن است وزارت طرح و برنامه نيز به آنها خارجه موقت عراق قر
 . واگذار گردد

المالكي واگذاري وزارت طرح و برنامه به آردها را در ازاي واگذاري وزارت نفت به ائتالف واحد آه آردها 
 . به شدت خواهان در دست گرفتن آن بودند، عنوان آرد

 . خانه شامل وزارت دفاع به اعراب سني خبر داد  شش وزارتوي همچنين از واگذاري
 . دولت انتقالي عراق قرار است جايگزين دولت موقت اين آشور شود

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  فروردين١٩:  ايرانی بر هفته نامه هایمرور
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های ايران در اولين شماره خود در سال جديد، تحوالت انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه هفته نامه 

را بررسی کرده و نسبت به بروز بحران های احتمالی در اين رای گيری و پرونده هسته ای جمهوری 
  .اسالمی هشدار داده اند

 در حالی برای رقابت در  با رفعت بيات نماينده زنجان در مجلس گفتگو کرده که خود رااميد جوان
 هيچی زنی نتوانسته است ١٩٧٩انتخابات آينده رياست جمهوری اعالم آمادگی کرده که بعد از انقالب 

  .نامزد رياست جمهوری شود
مانع اصلی حضور زنان در اين انتخابات، قانون اساسی است که در آن بر واژه رجال تاکيد دارد و شورای 

 گفته است تفسير شورای نگهبان از اميد جوانتفسير کرده اما خانم بيات به نگهبان اين واژه را مردان 
کلمه رجال يک سليقه سياسی و اجتماعی است و فعاليت های اجرايی زنان در سال های گذشته 

  .می تواند اين تفسير را تغيير دهد
نابراين بايد فرصتی  مشکالت موجود در کشور از مديريت آقايان ناشی شده است، ب به گفته خانم بيات،

  .هم به زنان بدهند تا شايستگی خود را نشان دهند
  'گرجستانيزه کردن ايران ' 

 اصالح طلبان را متهم کرده اند که در صدد تغيير حکومت ايران به پرتو سخن، و شمادر همين حال، 
  .شيوه گرجستان و اوکراين هستند

بهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ، ارگان موتلفه، بدون ذکر نام جشمايادداشت نويس 
که مصطفی معين را به عنوان نامزد خود در انتخابات رياست جمهوری معرفی کرده اند، نوشته است 

مواجهه با شورای نگهبان و جنجال و هياهو در ماه "که مهمترين رويکرد اين گروه در سال های گذشته 
  .است" های باقيمانده تا انتخابات
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، جناح اصالح طلب با معرفی نامزدی که احتمال رد صالحيت آن بسيار باالست، به شماوشته به ن
تحريم انتخابات و الگوهای گرجستان و اوکراين می انديشد و اميدوار است با اين شيوه کشور را دچار 

  .بحران کند
ر عنوان اصلی  که به همت شاگردان آيت اهللا مصباح يزدی در قم منتشر می شود، نيز دپرتو سخن

گرجستانيزه "خود اصالح طلبان را متهم کرده که سال گذشته در پی حوادث گرجستان در انديشه 
انتخابات مجلس شورای اسالمی بودند و اکنون با آنچه در اوکراين گذشته است به تغيير حکومت " کردن

  .دينی به جمهوری سکوالر بيشتر اميدوار شده اند
  'سالهای سياه ' هراس از 
، ارگان انصار حزب اهللا، در يادداشتی وضعيت اصولگرايان را که هم اکنون با شش نامزد مواجه يالثارات

هستند، بررسی کرده و نوشته است که بر سر تعيين نامزد واحد اختالف نظرهايی وجود دارد، اما اين 
  .عامل نبايد تشتت و اختالف تلقی شده و طرفداران اين جريان را دلسرد کند

گان انصار حزب اهللا با اشاره به پيروزی محافظه کاران در انتخابات شوراها و مجلس، انتخابات رياست ار
جمهوری را سرنوشت ساز توصيف کرده و نوشته است که اگر اصولگرايان نتوانند دولت را از آن خود 

  ". کارشان ابتر مانده است"کنند، 
 در انتخابات را مايه اعتبار جمهوری اسالمی در  در سرمقاله اين شماره خود حضور مردمپرتو سخن

، اما اين نشريه تاکيد کرده "می تواند توطئه دشمن را نقش بر آب کند"جهان معرفی کرده است که 
عدم حضور متدينان موجب می شود که چه بسا نامزد اصولگرايان به رياست جمهوری دست : "است

  . "ار شودنيابد و هشت سال سياه اصالحات بار ديگر تکر
  'تسليم شيطان ' 

با نزديک شدن انتخابات، تبليغات انتخاباتی شکل تازه ای گرفته و کانديداها با انجام مصاحبه های 
  .مطبوعاتی، سفر به شهرهای ديگر و راه اندازی سايت های شخصی به تبليغات مشغولند

 ها و حتی نامزدهای جناح اين تبليغات که هنوز در سطح محدودی جريان دارد، اختالفات بين جناح
، ارگان حزب موتلفه، در يادداشتی اصولگرايان را متهم کرده است که شمامحافظه کار را افزايش داده و 

  ".در تبليغات انتخاباتی، شيطان بر آنها غالب شده و برای حذف رقيب، اخالق را زير پا گذاشته اند"
د را شايسته تر از ديگران بداند، بايد يقين کند که هر يک از نامزدهای اصولگرا که خو"، شمابه نوشته 

شيطان در درون او به شدت فعال است و شيطان از وسوسه هايی نظير تکليف شرعی و خدمت که از 
  ."سوی نامزدها مطرح شده، بيشتر می تواند بهره ببرد

  'پيشنهاد را پس بگيريد ' 
ه سه کشور اروپايی برای موافقت با استفاده از  در سرمقاله اين شماره از پيشنهاد ايران باميد جوان

 دستگاه سانتريفوژ موجود در کشور خبر داده و نوشته است که اروپايی ها با اين پيشنهاد مخالفت ۵٠٠
  .کرده اند، اما در صورت قبول اين پيشنهاد باز هم نفعی عايد کشور نخواهد شد

 هزار دستگاه برآورد ۶٠رد نياز نيروگاه اتمی را اين نشريه از قول کارشناسان تعداد سانتريفوژهای مو
آقايان پيشنهاد خود را پس بگيريد که حتی در صورت قبول نيز : "کرده و خطاب به مسئوالن نوشته است

  ."نه تنها نفعی برای ما ندارد، بلکه تير خالصی است برای فعاليت های هسته ای صلح آميز ايران
سانتريفوژها و همکاری اروپا با ايران در زمينه غنی سازی، سوم گفته می شود پيشنهاد استفاده از 

فروردين ماه از سوی ايران مطرح شده، اما هنوز جزئيات اين پيشنهاد از سوی مقام های رسمی ايران و 
  .سه کشور اروپايی تائيد نشده است
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