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

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگ و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
  اروپا در بروکسل هی اتحادی خارجاستي با هماهنگ کننده سرانی ای اتمی سازمان انرژسیي ردارید

  2005 فوریه 1 – 1383 بهمن 13ه سه شنب
 ی خارجاستي در مالقات با هماهنگ کننده س- سه شنبه - کشورمان امروز ی اتمین انرژ سازماسیير

 ی برون رفت مذاکرات هسته ای تالشها برای بر لزوم بکار بستن تمامدي اروپا در بروکسل ، با تاکهیاتحاد
 .  کندی را اقناع نمرانی مذاکرات مردم ایروند فعل:  کرد دي حاضر ، تاکتياز وضع

 ی برایادی موضوعات زنکهی با اشاره به اداری دنی، مهندس رضا آقازاده در ا" مهر "یش خبرگزار گزاربه
 دي اروپا وجود دارد ، تاکهی و اتحادرانی ااني می و اقتصادیتي امن،یاسي مختلف سی هانهي در زمیهمکار
 . اشند حاضر داشته بطی و موفق از شرای برون رفت منطقکی دو طرف مهم است که یبرا: کرد
 از یکی اروپا هی و اتحادرانی ااني می کنم که مذاکرات فعلیتصور م:  سوالنا افزودری خطاب به خاویو

 . کرده است داي حضور پی المللني است که اروپا در مناقشات بی موضوعاتنیمهمتر
 یعل است که روند فنی ارانی ای اسالمی جمهوریابیارز:  کشورمان افزودی اتمی سازمان انرژسیير

 . مي به روند گفتگوها ببخشیشتري سرعت بدی کند و ما بای را اقناع نمرانیمذاکرات مردم ا
 ، برنامه رانی ایاسي سیملت ما و همه گروهها:  کرددي نشست تاکنی در ادامه ای جمهورسیي رمعاون

 یابيدست حقوق ملت در ر،ي مسنی خواهند که در ای کنند و می میريگي کشور را با عالقه پیهسته ا
 . شودني تامی هسته ازي صلح آمیو استفاده از فناور

 نیا:  کرددي برشمرد و تاکرانی و جزو حقوق ملت ای ملمي تصمکی را رانی ای برنامه هسته اآقازاده
 ی تواند ملت ما را راضی کوچک مشنهاداتي تصور کند که پدی قابل برگشت است ؛ اروپا نباريبرنامه غ

 .کند
 به زي معقول و نقی را از طریی اروپای کشورهایهاي کند نگرانی تهران تالش منکهی ا با اشاره بهیو

 زي برنامه صلح آممي مصممنيما همچن:  کرددي برطرف کند، تاکاي شده در دنرفتهی پذیواسطه راهها
ر  منتظرند که دی افکارعمومنیبنابرا . مي ادامه دهی المللني بی خود را تحت نظارت سازمانهایهسته ا

 .ردي از طرف اروپا صورت گی و اقدامات موثردی در مذاکرات به وجود آی محسوسشرفتي پیفرصت کوتاه
 روند مذاکرات سرعت مياگر بخواه:  کرددي تاکداری دنی در ازي سوالنا نری، خاو" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 .  در نظر گرفتزي را نی جهانطی شرادی ؛ البته بامی و به جلو برومي سخت کار کندیالزم را داشته باشد با
 را ارائه دهد و ی مناسبیني عناتي تضمرانی اس،ی تالش کرد بر اساس موافقت نامه پاردیبا:  افزودیو

 . چارچوب ارائه کندنی را در ای مناسبی قطعینهايالبته اروپا هم تضم
 چيضوع که اروپا ه مونی بر ادي با تاکني اروپا همچنهی اتحادی خارجاستي هماهنگ کننده سمسوول

 جهي مذاکرات به نتنی تالش کند ادیاروپا با:  در مواضع گذشته خود اعمال نکرده است، افزودیرييتغ
 .  خواهد بودزي صلح آمرانی ای که برنامه هسته اميابي بی کافنانيبرسد و اطم

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 .كايي از عراق منوط به پايان ماموريت آنها در اين آشور استخروج نيروهاي آمري

  2005 فوریه 1 – 1383 بهمن 13ه سه شنب
هاي آمريكا   آه از جانب دموآرات" جورج بوش: "الملل ايلنا، آاخ سفيد اعالم آرد  به گزارش سرويس بين

قصد ارائه برنامه زماني براي اي جهت خروج نيروهاي آمريكا از عراق تحت فشار است،   براي ارائه برنامه
 .نحوه خروج نيروهاي آمريكايي را از عراق ندارد

ارائه : ، سخنگوي آاخ سفيد، با اعالم اين مطلب افزود"اسكات مكالن"به گزارش خبرگزاري رويتر، 
ر اي براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق منوط به اتمام ماموريت نيروهاي آمريكايي در اين آشو  برنامه

است و بخشي از اين ماموريت، آموزش و تجهيز نيروهاي امنيتي عراق و آماده آردن آنان براي امنيت 
اي براي   توان برنامه  آشورشان است و تا زماني آه دولت آمريكا به اين هدف دست پيدا نكند، نمي

  .خروج نيروهاي آمريكا از عراق تدوين آرد
 

 ز عراق بي معناستدرخواست خروج آمريكا ا: غازي الياور
  2005 فوریه 1 – 1383 بهمن 13ه سه شنب

درخواست از آمريكا : ، رئيس جمهوري عراق، تصريح آرد"غازي الياور"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين
و ديگر نيروهاي خارجي براي خروج از عراق در اين وضعيت اغتشاشات و نبود قدرت آامال پوچ و احمقانه 

 .است
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 هزار سرباز آمريكايي و خارجي حاضر در خاك 170برخي از :  اين مقام عراقي تاآيد آرددر عين حال
 .توانند آشور را تا پايان امسال ترك آنند  عراق، مي

نيروهاي خارجي بايد عراق را زمان تشكيل آامل " الياور"به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، به گفته 
 .هاي تروريستي ترك آنند  و از بين رفتن تمام آانوننيروهاي عراقي، بهتر شدن اوضاع امنيتي 

 .توانيم آاهش شمار نيروهاي خارجي را شاهد باشيم  براي اواخر امسال مي: گفت" غازي الياور"
درخواست خروج نيروهاي خارجي در اين اغتشاشات و اين خال قدرت درخواستي : وي همچنين افزود
 .پوچ و بي معناست

هاي عمليات نظامي آمريكا در عراق و از آن جمله يورش به شهر فلوجه   برخي جنبه" الياور"در عين حال 
برخي اشتباهات در اشغال عراق به وقوع پيوست : تصريح آرد" الياور. "در ماه آوريل مورد انتقاد قرار داد

نيروهاي خارجي پس . هاي خارجي در عراق مثبت بوده استاما براي توجيه آن به عقيده من آمك نيرو
 . ژوئن از سوي دولت عراق به دليل اوضاع امنيتي به اين آشور دعوت شدند28از 

دهند و درحال حاضر ما تالش   بله نيروهاي خارجي قسمتي از مشكالت را تشكيل مي: وي افزود
 .آنيم آنها را به عنوان راه حلي نگه داريم  مي

  .است  متاسفانه برخي اشتباهات در طول جنگ به وقوع پيوسته: ان آردوي اذع
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن13:  تهرانی بر روزنامه هایمرور
  2005 فوریه 1 – 1383 بهمن 13ه سه شنب: بی بی سی

وط به رقابت های انتخابات ديدار نمايندگان روحانی مجلس هفتم با اکبر هاشمی رفسنجانی واخبار مرب
  .رياست جمهوری عمده ترين مطالب روزنامه های امروز تهران است

 عضو مجمع نمايندگان روحانی مجلس با اکبر هاشمی ٣٠ عنوان نخست خود را به ديدارشرق
رفسنجانی اختصاص داده و نوشته است که روحانيون مجلس تاکنون در سخنان خود به اين موضوع 

 اند که رای شان در انتخابات آينده مشخصا به هاشمی رفسنجانی تعلق دارد اما از اشاره نداشته
  .جايگاه ويژه او در انتخابات آينده سخن گفته اند

 نوشته محمد علی ابطحی، مشاور رييس جمهوری، سيستم نظر سنجی در ايران را علمی اعتماد
شناسد بنابراين ممکن   نمی  راست  را از طيف  هاشمی رفسنجانی نمی داند و معتقد است جامعه،

  .  کند  پوشی  چشم  هم  هاشمی  کرد، از گذشته  را فراموش  طلبان  اصالح  گذشته است همانطور که
  .  از انتشار چند پيش شماره از يک روزنامه جديد خبر داده استشرق

شارکت و سازمان  نام دارد، توسط حاميان مصطفی معين، کانديدای جبهه ماقبالاين روزنامه، که 
  . مجاهدين انقالب در انتخابات رياست جمهوری منتشر می شود

  آقای معين به تازگی از وجود تبعيض در فضای رسانه ای کشور در آستانه انتخابات انتقاد کرده بود
به نوشته همين روزنامه، اعضای شورای مرکزی مجمع فرهنگيان ايران اسالمی با مصطفی معين ديدار 

  .ديداتوری وی در انتخابات رياست جمهوری حمايت کرده اندو از کان
 نوشته است دولت به نامزدان انتخاباتی تمام جناح ها پيشنهاد کرده ميثاق نامه انتخاباتی امضا ايران

  .کنند و برای جلوگيری از تخريب همديگر، دفاع از قانون اساسی و حقوق يکديگر، هم پيمان شوند
 آنها رادر اين   تمام  اشتراک امزدهای انتخابات رياست جمهوری به آمريکا نقطه در بررسی نگاه ناعتماد

  .کنند  نمی  تلقی  با امريکا را مذموم  رابطه  برقراری  نفس  کدام  هيچ ديده است که
 که گفته   احمد توکلی اتخاذ کرده  باره  را در اين  موضع  در اين مورد نوشته است که صريحتريناعتماد
  .  است  نماز واجب  مثل  و نه  حرام  شراب  مثل  با امريکا نه ابطهاست ر

 رضا زواره ای، که احتمال ورود هاشمی رفسنجانی به عرصه انتخابات را آفتاب يزدبه نوشته روزنامه 
ضعيف می داند، گفته است بزرگان آبادگران و اصولگرايان از او خواسته اند که نامزد انتخابات رياست 

  .شودجمهوری 
 از تصميم هيات دولت مبنی بر اعمال محروميت های اقتصادی برای تهديد کنندگان جمهوری اسالمی

  . منافع ملی جمهوری اسالمی ايران خبر داده است
اين روزنامه نوشته است که بر اساس يين نامه اجرايی هيات وزيران اين محدوديت ها منحصرا درباره 

ت اتخاذ مواضع خصمانه، منافع ملی جمهوری اسالمی ايران را کشورهايی اعمال می شود که به عل
  .تهديد کنند

 ادعا کرده است که يک عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، در نگارش و جمهوری اسالمیروزنامه 
  . اقتصاددان در رد طر ح های اقتصادی مجلس هفتم دست داشته است١۵تنظيم بيانيه 

جبهه مشارکت، نماينده مجلس ششم بوده و اکنون معاون يکی از بنابر نوشته اين روزنامه، اين عضو 
  .وزراست 

، براساس برآوردهای غيررسمی، پيش بينی کرده است که فهرست نامزدهای مورد حمايت همشهری
  .آيت اهللا سيستانی درانتخابات عراق پيروز خواهد شد

مذاکرات هسته ای خوانده است، ، که سفرآقازاده به بروکسل راتحرک تازه ايران در همشهریروزنامه 
از سفر بوش و رايس نيز به بروکسل در آينده نزديک خبر داده و نوشته چون اصلی ترين محور گفتگوها 

  .مذاکرات ايران و اروپا خواهد بود اين سفر بسيار مهم خواهد بود
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مات امريکايی را  نوشته است که کمال خرازی، وزير امورخارجه، هرگونه مذاکره با مقاجام جمروزنامه 
در اجالس داووس رد کرده و گفته است در جلساتی که با شرکت مقامات کشورها تشکيل می شود، 

  .طبيعی است که هر کس مواضع خود را اعالم کند و اين به معنای گفتگو، تماس و مذاکره نيست
به سرمايه داران  با اعالم اين خبر که ارزش سهام برج سازان دوبی سقوط کرده است ايرانروزنامه 

  .ايرانی هشدار داده است
به نوشته اين روزنامه، بورس امارات متحده عربی در فاصله کمتر از يک ماه با دومين سقوط ارزش 

  . سهام خود روبرو شده است
 از قول رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نوشته است چون قايق های شرق

ر عمليات جنگی به غنيمت گرفته شده است طبق قانون بايد به موزه انگليسی تحت تصرف ايران، د
  .جنگ تحويل داده شوند نه مقامات انگلستان

 خبر داده است که گوهر خيرانديش و محمدرضا شريفی نيا، بازيگران سينما، از شرقوباالخره، روزنامه 
  . بازی در فيلم های سينمايی محروم شده اند

حروميت آنان به دليل برخی موارد که در جشن خانه سينما رخ داده توسط به نوشته اين روزنامه، م
  . شورای حفظ و صيانت سينمای ايران اعمال شده است

اين روزنامه به جزييات ديگری اشاره نکرده اما نوشته است که شورای حفظ سينمای ايران، خود از 
  . هنرمندان سينما تشکيل شده است
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