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

  
  هم بين المللي و منطقه ايرويدادهاي م

 
  نشست اضطرارى نيويورك پيرامون اصالح شوراى امنيت سازمان ملل متحد  

  ٢٠٠۵ جوالى 17 -  ١٣٨۴ تير ٢6شنبه یک
 تير ماه، وزير امور خارجه آلمان، يوشكا فيشر، و همتايان وى از ٢۶ ژوييه، ١٧روز يكشنبه :رادیو آلمان

وزيران امور خارجه آشورهاى افريقايى در باره اصالح شوراى امنيت ژاپن، هند و برزيل در نيويورك، با 
آوشند تا عضو   آه به طور مشترك مى۴چهار آشور معروف به جى . آنند سازمان ملل متحد گفتگو مى

شوراى امنيت شوند، اميدوارند با اتحاديه افريقا در مورد مسائل مورد اختالفى چون حق وتو و شمار 
 .وراى امنيت به توافق برسندآرسيهاى جديد در ش

توانند آارى آنند و براى آنكه با هم عمل آنند بايست  يكديگر نمى  و اتحاديه افريقا بى۴آشورهاى جى 
و اتحاديه افريقا در ) ۴جى (ژاپن، هند، برزيل، آلمان . نخست در روز يكشنبه با هم به مذاآره بنشينند

 اما  اند، عضاى ثابت و غيرثابت شوراى امنيت عرضه آردههايى براى افزايش شمار ا اين ميان قطعنامه
بدين . تواند داراى اآثريت آرا باشد يارى ديگرى نمى ، بى۴هيچ آدام از دو طرف، اتحاديه افريقا و جى 

 .سبب يوشكا فيشر براى شرآت در نشستى اضطرارى به نيويورك شتافته است
ره در نيويورك است به خبرنگاران گفت آه با وجود بحث وزير امور  خارجه نيجريه آه براى شرآت در مذاآ

 .شديدى آه در روزهاى اخير در سازمان ملل متحد در اين باره در جريان است آماده براى مذاآره است
 تن ديگر از اين اتحاديه با وزيران امور خارجه هند، ژاپن، برزيل و ٩سخنگوى اتحاديه افريقا آه همراه با 

 رايى آه اتحاديه افريقا به قطعنامه عرضه شده خواهد داد، به ۵٣داند آه  د آرد، مىآلمان ديدار خواه
 هم به اين قطعنامه راى دهند ۴اما اگر آشورهاى جى . تنهايى براى تصويب آن آافى نيست

 عضو جديد به شوراى امنيت ۶خواهند  ، از امريكا گرفته تا ايتاليا، آه نمى۴هاى مخالفان جى  نقشه
 .ملل افزوده شود، نقش بر آب خواهد شدسازمان 

فولكر روئه، نماينده آلمان، آه از سوى صدراعظم المان گرهارد شرودر وظيفه دارد امر انجام اصالح 
: گويد بينى نظر خود را بيان آرده، مى شوراى امنيت را پيش برد، پيش از آغاز جلسه مذاآره با خوش

ما هم به آنها آمك خواهيم آرد تا . آشورهاى افريقايى داردموفقيت اين امر بستگى زيادى به عملكرد ”
 “.بين هستم من در مجموع خوش. شان براى داشتن نماينده در شوراى امنيت برآورده شود خواست

دبيرآل سازمان ملل متحد، آوفى عنان، پيشنهاد داده است آه شمار آشورهاى عضو شوراى امنيت از 
در طرح عرضه .  آشور را دارند٢۵ درخواست عضويت ۴اى جى  آشور برسد، آشوره٢۴ آشور به ١۵

 . آشور در اين نهاد شده است٢۶شده از سوى اتحاديه افريقا تقاضاى عضويت 
 آشور ٩ آشور به ۵موضوع ديگر مورد اختالف اين است آه اگر شمار اعضاى دائم شوراى امنيت از 

اگر ”: در اين باره وزير امور خارجه نيجريه گفت. نهبرسد، آيا همه اين اعضا بايد داراى حق وتو باشند يا 
يك آشور حق دارد آه عليه اراده ديگر اعضا وتو آند، پس ديگران نيز بايد از اين حق برخوردار باشند تا 

 “ .بتوانند در برابر خطر وتو ايستادگى آنند
براى همين آنها . تنيافتنى اس  اين خواست افريقاييها دست۴اما به نظر نمايندگان آشورهاى جى 

از هم . آنند آه عضو دائم درجه دوم باشند تر است، پيشنهاد مى بينانه اند آه واقع راهى را انتخاب آرده
اآنون روشن است آه آشورهايى از خود افريقا نيز، چون الجزاير، با طرح اتحاديه افريقا موافقت نخواهند 

  .اى از افريقا حساب آنند ر۵٣براى همين شايد نتوانند به درستى روى . آرد
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  خشونت های تازه عراق حدود هشتاد کشته بر جای گذاشت
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ت،  ژوئيه، نيز ادامه دارد و بغداد، پايتخ17موج حمالت انتحاری در عراق امروز، يکشنبه :بی بی سی
  . شاهد انفجار در دو خودروی بمب گذاری شده بود

در يکی از اين حمالت که در شرق شهر صورت گرفت، سه پليس کشته شدند و انفجار ديگر که در 
  .جنوب شهر رخ داد، به کشته شدن يک پليس ديگر منجر شد

 شهر مسيب در اين انفجارها تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که وقوع يک انفجار انتحاری در
  .  مجروح برجای گذاشت150 کشته و بيش از 71جنوب بغداد 

شخص بمبگذار، بمب همراه خود را در نزديکی يک تانکر سوخت منفجر کرد و در نتيجه آن، تانکر نيز 
  . منفجر شد

برخی گزارش ها حاکی از آن است که خانواده ها، کودکان خود را از خانه هايی که طعمه حريق شده 
  .، از پنجره به بيرون پرتاب می کردندبود
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مدت کوتاهی پس از انفجار، چند گلوله خمپاره به مرکز شهر شليک شد که در اثر آن، چند نفر مجروح 
  . شدند

  .اين بمب در نزديکی يکی از مساجد شيعيان منفجر شد و ساختمان های اطراف را تخريب کرد
ت که آمبوالنس ها مجبور شده اند آنها را به شهرهای به گفته پليس، تعداد مجروحان آنچنان زياد اس

  . مجاور منتقل کنند
در همين حال، در شهر موصل در شمال عراق نيز چهار افسر پليس در اثر يک حمله انتحاری با بمب 

  . کشته شده اند
  . بمبگذار موصل، بمب همراه خود را در يکی از پاسگاه های پليس شهر منفجر کرد

ه خونبارترين حمله طی دو ماه گذشته محسوب می شود، در ادامه خشونتهای هفته انفجار مسيب ک
  .  کشته برجای گذاشته بود150گذشته رخ داد که با تعداد زيادی حمله انتحاری در عراق، بيش از 

  .تنها در روز جمعه، ده بمبگذار انتحاری در موجی از حمالت به نقاط مختلف بغداد، خود را منفجر کردند
 اطالعيه ای که پس از اين انفجارها در اينترنت منتشر شد، شاخه القاعده عراق گفت که رهبر اين در

  .گروه پيکارجو، ابومصعب زرقاوی از آنان خواسته است تا حمالت خود را تشديد کنند
  

 پيش از اين در روز شنبه، سه سرباز بريتانيايی در مرکز شهر عماره در جنوب شرقی عراق، با انفجار
  . بمبی که کنار جاده کار گذاشته شده بود، جان خود را از دست دادند

 کيلومتری بغداد و در نزديکی کربال واقع شده، از پيروان مذاهب گوناگون 60ساکنان شهر مسيب که در 
  . هستند و اکثريت مردم را شيعيان تشکيل می دهند

ر گذشته بمبگذاريهای ديگری در اين شهر ريچارد گالپين، گزارشگر بی بی سی در بغداد می گويد که د
  . رخ داده بود اما هيچکدام در اين ابعاد نبوده اند

  ."اين روز سياهی در تاريخ اين شهر است: "ياس خدايار، رئيس پليس مسيب به خبرگزاری رويتر گفت
مسجد گمان می رود، عامل حمله شهر مسيب با انفجار مواد منفجره، تانکر سوختی را که نزديک يک 

  . و بازار بوده به آتش کشيده است
يکی از مقامات وزارت کشور عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که اين انفجار، باعث آتش سوزی در خانه 

  . های محل شده و خسارات شديدی برجای گذاشته است
پليس می گويد شمار مجروحان چنان زياد بوده که آمبوالنسها ناچار شدند زخمی ها را به 

  . کنندارستانهايی در شهرهای اطراف منتقلبيم
  

گذار انتحاري در جنوب بغداد، در مجاورت يك تانكر  يك مقام ارشد وزارت آشور عراق اعالم آرد، يك بمب
 .  تن ديگر را زخمي آرد85 تن را آشته و 60سوخت آه بيرون از مسجدي پارك شده بود، دست آم 
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به نقل از خبرگزاري فرانسه، بر اثر اين انفجار عظيم، دو ) ايسنا(ه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ب

 آيلومتري 60هاي شهرك المصيب، واقع در  ها و رستوران ساختمان مسكوني به همراه شماري از مغازه
 . جنوب بغداد به آلي ويران شد

هاي انتحاري بي امان روزهاي  مله به دنبال عملياتيكي از مقامات امنيتي عراق اظهار داشت، اين ح
حمالت انتحاري .  زخمي برجاي گذاشته به وقوع پيوست160 آشته و 40گذشته آه دست آم 

 . بيشتري نيز در بغداد طي اين دو روز رخ داده است
ي انتحاري در عراق صورت گرفت آه به اين ترتيب يكي از خونبارترين روزها   حمله12ي گذشته  روز جمعه

 .  آوريل سال جاري آه ابراهيم جعفري به نخست وزيري عراق رسيد، رقم خورد29در عراق از 
ه و  آشت145در همين حال مقام ارشد وزارت آشور عراق درخصوص حمله انتحاري اخير در عراق آه 

 . زخمي برجاي گذاشت، گفت، اين حمله به خوبي سازمان دهي شده بود
آليه خودروهايي آه به ميدان مرآزي شهر در : وي آه از ذآر نام خود خودداري آرد، در ادامه افزود

شوند اما اين بمبگذار انتحاري مواد منفجره را به آمر خود بسته و  باشند به دقت جستجو مي حرآت مي
 . نكر سوخت حرآت آرد و سرانجام خود را منفجر آردبه سمت تا

  
اعالم آرد، يك عامل عمليات انتحاري با منفجر آردن خودش در نزديكي يك ) يكشنبه(پليس عراق امروز 

 .  تن ديگر را مجروح آرد13آاروان پليس در جنوب بغداد سه تن را آشته و 
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به نقل از خبرگزاري شينهوا، عمر حسن، يكي از مقامات ) ايسنا(زاري دانشجويان ايران به گزارش خبرگ
اش را در  يك عامل عمليات انتحاري خودروي بمب گذاري شده: پليس عراق به اين خبرگزاري گفت

ي جنوبي بغداد منفجر  در حومه" بغداد الجديده"ي  نزديكي آاروان آماندوهاي پليس عراق در منطقه
  .آرد

 تن ديگر از 13وي افزود، در اين حمله سه تن آشته شدند آه دو تن از آنان آماندوهاي پليس بوده و 
 .  پليس مجروح شدند9جمله 

 ديگري يك خودروي بمب گذاري  ي يك منبع پليس آه خواست نامش فاش نشود، اعالم آرد، در حمله
 يك تن از نيروهاي پليس آشته و سه غير شده نيز صبح امروز در غرب بغداد منفجر شده آه بر اثر آن

 . نظامي نيز مجروح شدند
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اي در شمال عراق يك سرباز  از سوي ديگر پليس آمريكا امروز اعالم آرد، بر اثر انفجار يك بمب آنار جاده
 . آمريكايي آشته و دو تن ديگر مجروح شدند

ي منفجره در آرآوك واقع  ثر انفجار يك وسيلهاي اعالم آرد، اين سرباز آمريكايي بر ا ارتش آمريكا در بيانيه
 . در شمال عراق آشته شد

 . هاي نظامي آمريكا منتقل شدند در اين بيانيه آمده است، دو سرباز مجروح آمريكايي به پايگاه
ي آمريكا در ماه مارس در سال   سرباز آمريكايي از زمان حمله1750ها بيش از  بر اساس آمار رسانه

 . آشته شده است در عراق 2003
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   تير26:  تهرانیروزنامه ها
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روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود از سفر نخست وزير و هيات عالی رتبه :بی بی سی
سخنان وزير اطالعات . ستانه آن را منعکس کرده اندعراقی به تهران استقبال کرده و با عنوان های دو

درباره مسائل هسته ای و آينده هسته ای کشور و گمانه زنی هايی درباره کابينه تازه از جمله مهم 
  .ترين عنوان های ديگر روزنامه های امروز است

در خاک ايران گام  نوشته رييس دولت عراق با عده پرشماری از وزيرانش با پيام آغاز زندگی جديد جوان
  .نهادند
 با عنوان پايان دشمنی و آغاز دوستی گزارش آغاز ديدار ابراهيم جعفری، نخست وزيرعراق را به اعتماد

  . ايران منعکس کرده است
 نوشته چهار دهه بود که ديپلماتهای دو کشور حسرت يک ديدار دوستانه در سطح سران ايرانروزنامه 

ت هر هيأتی از عراق آمده بود پرونده ای از اختالف و پوشه های دعاوی در اين مد. را بر دل داشتند
  . ارضی و مرزی را اقامه کرده بود

سمبل بزرگ ستيز سقوط کرد، ارکان رژيم بعث فروپاشيد، اما نشانه های "، صدام، جوانبه نوشته 
وستی پشت ديوار خصومت از مناسبات دو کشور برچيده نشد و آرزوی بلند ايرانيها برای بستن عهد د

با رقيبان عرب تبار ايران همپيمان ) تحت رياست اياد عالوی(دولت جانشين بعثی ها . تعصبات ناکام ماند
در فاصله سقوط صدام تا انتخابات بزرگ عراق حريفان آشنا و بيگانه ايران دست به دست هم . شد

  ."دادند تا دروازه دوستی ميان دو همسايه بسته بماند
ی مختلف امروز هر کدام بخش هايی از سخنان تازه وزير اطالعات را در صدر اخبار خود نقل روزنامه ها
  .کرده اند
 نظر علی يونسی را درباره انتخابات رياست جمهوری با اهميت ديده که با انتقاد از تخريب ايرانروزنامه 

فاجعه «ونه اقدامات به عنوان چهره نامزدها توسط هواداران ديگر کانديداها و برخی افراد مغرض، از اينگ
در روند تبليغات انتخاباتی متاسفانه برخی از شخصيت هايی که حتی : نام برده و گفته است» اخالقی

از موسسان و پايه گذاران جمهوری اسالمی هستند، توسط هواداران و گروه های رقيب به صورت 
  . سازمان يافته و گسترده در سراسر کشور تخريب شدند

  .ر داده که محاکمه يکی از تخريب کنندگان اکبر هاشمی رفسنجانی هفته آينده برپا می شود خبشرق
فردی که در قالب لوح های فشرده و فيلم همه مسئوالن :" همين روزنامه از قول وزير اطالعات نوشته

ب جمهوری اسالمی را به اتهامات کذب متهم کرده است، توسط وزارت اطالعات شناسايی شده و مرات
وی در سازمان قضايی نيروهای مسلح نيز پرونده دارد و از دو . به دستگاه قضايی اعالم شده است

سال پيش تاکنون به تخريب چهره مسئوالن نظام مبادرت کرده است اما از حاشيه امنيتی برخوردار 
  ."است و متاسفانه هنوز دستگير نشده است

 انتخابات پايان گرفته و اعتبار نامه محمود احمدی  از قول سخنگوی شورای نگهبان نوشتهآفتاب يزد
نژاد از سوی شورای نگهبان صادر شده و ديگر شمارش آرا معنا ندارد و معلوم نيست وزارت کشور برای 

  .دلجويی سياسی چنين نظری داده و يا شوخی کرده است
 گفته بود با وجود آن که اشاره غالمحسين الهام به يکی از مقامات وزارت کشور است که به روزنامه ها

رييس جمهور دستوری نداده ولی وزارت کشور آماده است به شکايت آقای کروبی رسيدگی و به 
  .شمارش آرای تهران و اصفهان اقدام کند

برای : " در مقاله ای به بررسی دو نامزد مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری پرداخته و نوشتهکيهان
وان شخص دوم در رده رهبران انقالب اسالمی از زمان امام تاکنون، بسياری آقای هاشمی به عن

مرجعيت فرهنگی، اجتماعی و سياسی شخصی ای فراتر از موقع و وضع بالفعل و محقق خود داشته 
او به . از همين جهات بوده که هميشه قدرت با هاشمی گشته و جايی رفته که او رفته است. است

تعيين کنندگی جايگاه و نهادهای سياسی را تعيين کرده و با قرار اعتبار شخصيتش ميزان قدرت و 
گرفتن در مناصب رسمی موجب بازتعريف شأن سياسی و اقتدار بالفعل آنها گشته است، به نحوی که 

هميشه به لحاظ واقعی، اگر نه بيشترين، حداقل مهمترين وجه قدرت در حول و حوش ايشان تجمع و 
ن جمله انسانهايی است که در وصفشان گفته شده که برای حکمرانی او از آ. تمرکز يافته است
  ."ساخته شده اند
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چند روزنامه امروز پرونده هسته ای ايران، اظهارات هنری کيسينجر، وزير خارجه پيشين آمريکا که گفته 
آينده برنامه های هسته ای ايران خطرناک تر از کره شمالی است و اظهار نظر وزير اطالعات را درباره 

  . فعاليت های هسته ای در صدر اخبار خود آورده اند
 از قول وزير اطالعات نوشته مساله هسته ای برای ايران اهميت فوق جمهوری اسالمیروزنامه 

همين روزنامه در سرمقاله خود . العاده دارد و با تغيير دولت تغييری در سياست ها داده نخواهد شد
اد ماه، برای اروپائيان روزهای سختی خواهد بود و آنها بايد بعد از مدت نوشته روزهای داغ دهه اول مرد

 مرداد ماه، طبق آنچه خود گفته اند، درباره مسائل هسته ای ايران موضع ١٠ها فرافکنی سرانجام در 
  . خود را روشن کنند

ر مذاکرات  در عين حال بدون اظهار نظری از قول مقامات اروپايی نوشته دجمهوری اسالمیروزنامه 
آتی ايران و اروپا کشورهای اروپايی قصد دارند با دادن امتيازات ايران را قانع کنند که از غنی سازی 

  اورانيوم دست بشويد
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