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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(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

در رابطه با سياست هسته اي ايران به يك : معاون رييس آميسيون روابط خارجي سناي آمريكا
  نياز داريمهاي اروپا هاي آمريكا و هويج استراتژي هماهنگ با چماق
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در خصوص ايران به سياستي هماهنگ نياز : معاون رييس آميسيون روابط خارجي سناي آمريكا گفت

 . داريم
، جوزف بيدن، سناتور دموآرات آمريكايي و معاون رييس )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آمريكا و اروپا هنوز در خصوص : ي فيگارو اظهار داشت وگو با روزنامه در گفتآميسيون روابط خارجي سنا 
 . آنند ايران خط مشي يكساني را دنبال نمي

اما اين اقدام از : وي با ذآر اين آه اقدام سه آشور اروپايي از اهميتي حياتي برخوردار است  گفت 
ها بايد ايران را متقاعد  اول اين آه اروپاييشانس اندآي براي موفقيت برخوردار است؛ مگر در دو حالت؛ 

يي را به طور دايم به حالت تعليق در  هاي هسته ي سالح سازند آه در صورتي آه دنبال آردن برنامه
نياورند منزوي خواهند شد؛ از جمله اين آه به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده خواهند شد؛ و در 

آنند  گذاري نمي شوند، يا اين آه در بخش انرژي سرمايه مان روبرو ميهاي اين ساز صورت لزوم با تحريم
هاي  تواند به دست آورد از جمله تضمين و دوم اين آه آمريكا بايد وارد بازي شود تا ايران از آنچه آه مي

 . هاي آمريكا آگاه شود امنيتي يا به عنوان مثال رفع تحريم
هاي اروپا  هاي آمريكا و هويج  يك استراتژي هماهنگ با چماقوگو آردن به تر گفت براي راحت: وي افزود
 . نياز داريم
ي قصد وي براي راسخ بودن  در ديدار اخير با ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه و مشاهده: بيدن گفت

ها و  در برابر ايران در صورت آارشكني اين آشور تحت تاثير قرار گرفتم و اميدوارم آه وي بتواند انگليسي
 . ها را همراه سازد آلماني

برد واقع گرايان و  ي شمالي از ضعف سياسي رنج مي آمريكا در خصوص ايران و آره: وي همچنين گفت
 . آنند ها يكديگر را خنثي مي آليست ايده

در هر دو مورد به سياست هماهنگ آه متحدين ما در خصوص آن : اين سناتور دموآرات آمريكايي گفت
 .  ما نيز انعطاف نشان دهيم، مورد نياز استجديت نشان دهند و

 .شناسم هيچ تضميني براي موفقيت وجود ندارد اما من جايگزين ديگري براي آن نمي: وي ادامه داد
 

 آند   آار مي   اسفندماه جاري آغاز به9 کشور؛ اجالس شوراي حكام 17با حضور وزراي نيروي 
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, عمان، مصر، لبنان، سوريه ، تاجيكستان ، هند و بنگالدش  ضور وزراي نيروي آشورهاي آويت، با ح
 . آند  آار مي  اجالس شوراي حكام نهم اسفندماه جاري در تهران آغاز به

 صبح امروز در, معاون وزير نيرو در امور آب, دآتر رضا اردآانيان, ايلنا, به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران
مرآز منطقه مديريت آب ,  و با تصويب مجمع عمومي يونسكو2002در سال : جمع خبرنگاران گفت

درتهران تاسيس شد آه قلمرو آن آشورهاي آسياي ميانه حاشيه خليج فارس و آشورهاي هم اقليم 
 .هستند
مصر،  عضو آن در سطح وزراي آشورهاي آويت ، عمان، 17 تا 15اين مرآز منحصر به فرد : وي افزود

لبنان و سوريه ، تاجيكستان ، هند و بنگالدش هستند آه تجربيات بسيار مفيدي در زمينه مديريت منابع 
آه آلمان و هلند نيز در   ضمن اين, هاي خود را در خدمت منطقه قرار دهند  توانند توانمندي  آب دارند و مي

 .شوراي حكام حضور دارند
هاي بسياري در اين مرآز اجرا شده آه نمونه آن چهار    پروژهظرف سه سال اخير: گفت,دآتر اردآانيان

 .پروژه مهم در بازسازي افغانستان و در خصوص مسايل آبي اين آشور است
هاي مختلف برگزار شده آه يكي در عمان و   المللي در زمينه  اي و بين   آارگاه منطقه8: وي تصريح آرد
 .ها در ايران بوده است  بقيه آارگاه

 آشور منطقه به بررسي تكنولوژي آب و فاضالب و مديريت تقاضا 15 تا 10در هر آارگاه بين , اينكهضمن 
هاي داخلي و استفاه از تجربيات جهاني نيز   پرداخته شده و در عين حال به معرفي و عرضه توانمندي

 .انديشيده شده است
ا عرضه آن نهفته است و اگر چه چالش آشور در مديريت طرح ت: گفت, معاون وزير نيرو در امور آب

ساختن سد و شبكه منابع مالي و بروآراسي دشواري دارند ؛ اما بايد اتفاقات بزرگي در عرصه و مصرف 
 .آب حادث شود
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فردا آارگاه ملي ارتقاي نقش زنان در مديريت منابع آب در تهران شروع به آار : گفت, دآتر اردآانيان
ورهاي مصر، فرانسه، هلند، تايلند، نروژ، اردن، عمان و ايران عرضه آند آه در آن مقاالتي از آش  مي

اي منابع آب در تهران شروع   ريزي مرآز منطقه  جمعه و شنبه آنفرانس برنامه, همچنين. خواهد شد
 .آار خواهد آرد  به

 برگزار بهار سال آتي آنفرانس مربوط به حاميان مالي اين مرآز توسط يونسكو در ايران: وي اظهارداشت
 .المللي نيز حضور دارند  هاي بين  عالوه بر مديران آارشناسان و اساتيد ايراني سازمان  به, خواهد شد

ولي مرآز   آفريقا و اروپا تاسيس آرده ؛  يونسكو نيز اين مرآز در آمريكاي التين، : گفت,دآتر اردآانيان
 .اي واقع در ايران فعاليت چشمگيري داشته است  منطقه

  
   و منطقه ايدادهاي مهم بين الملليروي
  

 از لبنان خارج شويد : بوش و شيراک خطاب به سوريه
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اش به طور مشترك از سوريه مبني بر عقب نشيني نيروهاي   رئيس جمهوري آمريكا و همتاي فرانسوي
 . خود از لبنان درخواست آردند

، همتاي "ژاك شيراك"، رئيس جمهوري آمريكا، و "جورج بوش"ملل ايلنا، ال  به گزارش سرويس بين
فرانسوي وي، ضمن درخواست از سوريه براي عقب نشيني نيروهاي اين آشور از لبنان، از انجام 

 .، نخست وزير سابق لبنان، حمايت آردند"رفيق حريري"تحقيقات سازمان ملل در خصوص ترور 
اي مشترك ضمن حمايت از لبناني آزاد   در بيانيه" شيراك"و " بوش"س، به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپر

" رفيق حريري"ما از تحقيقات سازمان ملل در رابطه با عمليات ترور : مستقل و دموآراتيك، تصريح آردند
 .آنيم  حمايت و به طور همه جانبه براي تعيين هويت عامالن اين ترور همكاري مي

اي براي تبديل لبنان به   رگزاري انتخابات آتي پارلمان اين آشور را نقطههمچنين ب" شيراك"و " بوش"
 .آشور مستقل دموآراتيك بيان آردند

 شوراي امنيت 1559دو رئيس جمهوري آمريكا و فرانسه همچنين مراتب حمايت خود را از قطعنامه 
رجي از اين آشور و سازمان ملل مبني بر احترام به تماميت ارضي لبنان و عقب نشيني نيروهاي خا

 .ها ابراز داشتند  همچنين برگزاري انتخابات آزاد بدون دخالت خارجي
 

  2005افزايش رشد اقتصادي چين در سال 
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بيني شده از سوي دولت    درصد پيش8 را فراتر از 2005آارشناسان ميزان رشد اقتصادي چين در سال 
 . دانند  مي

به احتمال خيلي زياد در سال جاري : يك آارشناس اقتصادي دولت چين اعالم آرد, به گزارش ايلنا
 .بيني شده از سوي دولت اين آشور خواهد بود  ميالدي رشد اقتصادي اين آشور فراتر از درصد پيش

 .  درصد باشد8بيني آرده رشد ساليانه اقتصاد اين آشور   دولت چين پيش
اقتصاد چين از روند :  اقتصاددان و سخنگوي مرآز آمار ملي چين در اين باره اظهارداشت,يائوجينگ يوان

 .  برخوردار است  سالمي
 درصد است ؛ اما به عقيده من درصد رشد در سال جاري بيشتر خواهد 8هدف دولت دستيابي به رشد 

 درصد در 3/5و رسيدن به سابقه در هفت سال گذشته   نرخ تورم ساليانه چين بعد از افزايش بي. بود
 . اآنون در حال آاهش است   هم2004جوالي و آگوست 

 . دهد  آاهش نرخ تورم احتمال افزايش نرخ بهره از سوي دولت را آاهش مي: گويند  گران مي  تحليل
به مردم اين آشور قول داد آه رشد , قبًال در گفت و گو با فايننشال نيوز, رييس بانك مرآزي چين

 از ثبات و سرعت بيشتري برخوردار بود و ارزش يوان نيز در مقابل ارزهاي 2005 در سال اقتصادي
 . خارجي حفظ خواهد شد

, رغم بعضي اقدامات محدودآننده از سوي دولت چين  در سال گذشته ميالدي علي, گفتني است
 سال 9بار در مدت   ن چين نرخ بهره را براي اولي2004در اآتبر .  درصد رشد داشت5/9اقتصاد اين آشور 

 . گذاري بكاهد  افزايش داد تا از رشد سريع سرمايه
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 وزيري عراق است   ابراهيم جعفري نامزد ما براي نخست: عبدالعزيزحکيم
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وزيري عراق معرفي   اهيم جعفري را به عنوان نامزد احراز سمت نخستدآتر ابر" ائتالف عراق متحد"
 . آرد

، عبدالعزيزحكيم؛ رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آه در صدر "ايلنا"به گزارش خبرنگار 
اين تصميم در پي : فهرست ائتالف عراق متحد قرار دارد، در جمع خبرنگاران ضمن اعالم اين خبر، افزود

مد چلبي، عادل المهدي و حسين شهرستاني و ديگر افراد نامزد اين پست در جلسه انصراف اح
 . است  ، اتخاذ شده"ائتالف عراق متحد"نمايندگان 
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 . دآتر ابراهيم جعفري رييس حزب الدعوه عراق است, گفتني است
 

 ما خواهان تشكيل يك دولت ديني در عراق نيستيم : چي پاچه
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ما در مقابل ايجاد يك دولت ديني آه مغاير منافع و : وگو با االهرام تاآيد آرد چي در گفت عدنان پاچه
 . گذاريم چنين دولتي ايجاد شود ايستيم و نمي اتفاق نظرهاي مردم عراق باشد، مي
هاي مستقل عراق  ، رييس حزب دموآراتچي عدنان پاچه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

بدون شك ما خواهان تشكيل يك دولت ديني در : ي چاپ مصر اظهار داشت وگو با اين روزنامه در گفت
 . خواهيم آه يك دولت دموآرات در عراق تاسيس شود عراق نيستيم و مي

هاي مردم   و ديدگاهچنانچه يك دولت ديني در عراق تشكيل شود و عملكردهاي آن با منافع: وي افزود
 . عراق مخالف باشد، ما در برابر چنين دولتي خواهيم ايستاد

هيچ ائتالفي وجود ندارد و به نظر من : ها يا احزاب خاص در عراق گفت وي در مورد امكان ائتالف با گروه
زابي ها و اح آنچه آه در حال حايز حايز اهميت است و بايد بر آن تمرآز شود، اعطاي فرصت به گروه

 . است آه در انتخابات شرآت نكردند
 . اين احزاب بايد در تدوين قانون اساسي عراق شرآت آنند: وي افزود

ما خواهان برگزاري اين : چي در مورد برپايي آنفرانس مذاآرات ملي فراگير در عراق اظهار داشت پاچه
 .  شده استمذاآرات هستيم و يك هيات هم براي آماده سازي مقدمات آنفرانس تشكيل

برگزاري اين آنفرانس قبل يا بعد از اولين نشست مجمع ملي عراق مهم نيست، بلكه هدف : وي افزود
 . ما اين است آه مذاآرات هر چه زودتر انجام شود

نيروهاي آمريكايي و تمامي نيروهاي : وي هم چنين در مورد حضور نيروهاي آمريكايي در عراق گفت
 شوراي امنيت در عراق حضور دارند و خروج اين نيروها منوط به درخواست ي ائتالف بر اساس قطعنامه
 . رسمي دولت عراق است

اين نيروها مسووليت امنيتي مهمي را بر عهده دارند و با حمايت از نيروهاي عراقي در حفظ : وي افزود
 . امنيت و ثبات عراق تاثير گذار خواهند بود

اخبار مربوط به : ه عقب نشيني نيروهاي ائتالف از عراق گفتچي در مورد جدول زماني مربوط ب پاچه
ي  خروج اين نيروها تا پايان ماه دسامبر صحت ندارد؛ زيرا نامناسب بودن شرايط امنيتي در عراق اجازه

 . دهد انجام اين امر را نمي
آنجا آه ي ما خواهان خروج هر چه سريعتر نيروهاي ائتالف از عراق هستيم ولي از  همه: وي افزود

اي برخوردار است، نيروهاي ائتالف تا زمان برقراري آامل امنيت و ثبات بايد  امنيت عراق از اهميت ويژه
 . در عراق حضور داشته باشند

هاي مستقل عراق در مورد سهم آشورهاي عربي در ياري رساندن به عراق اظهار  رييس حزب دموآرات
 عربي و اسالمي، نياز به آمك و حمايت آشورهاي عراق به عنوان يك آشور عرب با تمدن: داشت

 . عربي دارد
 

 اولويت اول دولت آينده عراق بازسازي تجهيزات امنيتي و برقراري امنيت است: ابراهيم الجعفري
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عفري را به عنوان ، رسما ابراهيم ج ائتالف متحد ملي عراق لحظاتي پيش با برگزاري يك آنفرانس خبري
 آينده عراق و عادل عبدالمهدي را به عنوان آانديداي وزير  آانديداي نخست وزيري خود در حكومت

 . دارايي در اين حكومت اعالم آرد
ي تلويزيوني العربيه، ابراهيم جعفري آه  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

چون حسين شهرستاني، احمد چلبي و عادل  ي اين ائتالف هم بران برجستهبه همراه برخي ديگر از ره
 آينده عراق بازسازي  اولويت اول دولت: عبدالمهدي حضور داشت، در اولين اظهارات خود اعالم آرد
 . تجهيزات امنيتي و برقراري امنيت و ثبات در عراق خواهد بود

ي عراق تامين امنيت مرزهاي اين آشور  حكومت آيندههاي اول  از جمله ديگر اولويت: جعفري تصريح آرد
 . ها و جنايتكاران مستقر در عراق است و مبارزه با تروريست

هايي براي تامين امنيت مرزهاي عراق با آشورهاي همجوار در دست داريم اما  ما برنامه: وي افزود
ي عراق سريعتر امنيت  لت آيندهانتظار آن را داريم آه اين آشورها با همكاري و هماهنگي بيشتر با دو

 . الزم در اين آشور را برقرار آنند
ي جنايتكاران جنگي و متهمان به  ي عراق محاآمه هاي دولت آينده از ديگر اولويت: جعفري تاآيد آرد

 . ي اين افراد فرا رسيده است اقدامات خرابكارانه در عراق است؛ زيرا به اعتقاد من زمان محاآمه
: آني حزب بعث گفت ت وزيري ائتالف متحد عراق هم چنين با اشاره به موضوع ريشهآانديداي نخس
تواند چنين  آني حزب بعث در قانون اساسي موقت عراق قيد شده است و هيچكس نمي موضوع ريشه

ي عراق موظف است به اين موضوع با دقت بيشتري  بنابراين حكومت آينده. قانوني را لغو يا حذف آند
 . رسيدگي آند

ي  گيري هيات علماي مسلمين عراق مبني بر آنكه با حكومت آينده جعفري هم چنين با اشاره به موضع
به رغم : دانند، گفت عراق همكاري الزم را انجام خواهند داد اما اين حكومت را فاقد مشروعيت الزم مي

 با آنها اختالف داريم و تمام احترامي آه به برادران سني خود قايل هستيم اما در اين موضع ما آامال
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يي در  المللي و منطقه ي بين معتقديم اين حكومت آامال مشروع است و مشروعيت خود را نيز در عرصه
 . اختيار دارد

اند تا  هاي راي رفته هاي موجود به پاي صندوق مردم عراق با تمام مشكالت و بحران: وي تاآيد آرد
ي عراق و به اعضاي منتخب آن مشروعيت الزم را بدهند و  يندهبتوانند در نهايت با راي خود به حكومت آ

 . ما امروز اين مشروعيت را تاييد و بر آن تاآيد داريم
ي ملي عراق آه آانديداي دوم پست نخست وزيري عراق بود،  چنين احمد چلبي، رييس آنگره هم

تقدم آه اين انتخاب نشان من هيچ اعتراضي به اين انتخاب ندارم و مع: ي انتخاب جعفري گفت درباره
 . باشد آه ثابت آرد همچنان هم راي و متحد است ي پيروزي بزرگي براي ائتالف عراق متحد مي دهنده

ي عراق تنها از سوي حزب ائتالف  معرفي آانديداي نخست وزيري براي دولت آينده: وي هم چنين افزود
 با ديگر احزاب مربوطه براي نهايي آردن اين عراق متحد تعيين و اعالم شده است و اين ائتالف به زودي

 . وگو خواهد شد موضوع وارد گفت
ي اين  همچنين حسين شهرستاني، يكي ديگر از آانديداهاي اين پست و يكي ديگر از اعضاي برجسته

به اعتقاد من خروج اين نيروها به توانايي امنيتي : ي خروج نيروهاي اشغالگر از عراق گفت ائتالف درباره
هاي تروريستي و همكاري آشورهاي همجوار بستگي  هاي تروريستي و فعاليت راق، آاهش عملياتع

دارد و ما معتقديم به هر ميزان آه آشورهاي منطقه به خصوص آشورهاي هم جوار عراق براي تامين 
 عراق هاي تروريستي آمك آنند، زمان خروج نيروهاي اشغالگر از امنيت مرزهاي خود و نيز آنترل فعاليت

 . زودتر خواهد رسيد
اهللا العظمي سيد علي سيستاني در انتخاب آانديداي پست  ي نقش داشتن آيت چنين وي درباره هم

ي منتخب ائتالف عراق  اهللا العظمي سيستاني مسووليت آامل را به آميته آيت: نخست وزيري گفت
ام خود اقدام به انتخاب آانديداي نخست  با توجه به مسووليت ت متحد واگذار آرده بود بنابراين اين آميته

 . وزيري اين حزب آرده است
 

 هاست   شرق بغداد صحنه درگيري
  2005 فوریه 22 – 1383 اسفند 4ه سه شنب

 .هاي نظامي آمريكا در شرق بغداد آشته شد  يك سرباز آمريكايي در عمليات
: اي اعالم آرد  ييد خبر فوق در بيانيهالملل ايلنا، فرمانده ارتش آمريكا ضمن تا  به گزارش سرويس بين

هاي امنيتي و برقراري ثبات در استان االنبار اعزام شده بود،   تفنگدار دريايي آمريكايي آه براي عمليات
 .آشته شد

 استان االنبار شامل چندين شهر و از آن جمله رمادي، فلوجه و   به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس،
 .ها را پس از پايان جنگ داشته است  يريقائم است آه بيشترين درگ

شنبه گذشته نيروهاي آمريكايي عملياتي مشترك با نيروهاي عراقي در الرمادي و ديگر   روز يك
 .اند  هاي تروريستي و شورش در اين مناطق آغاز آرده  شهرهاي شرق بغداد براي پايان عمليات

 
 عالوي نامزد تصدي پست نخست وزيري عراق شد 

  2005 فوریه 22 – 1383 اسفند 4ه سه شنب
 .را به عنوان نامزد پست نخست وزيري عراق معرفي آرد" اياد عالوي"حزب العراقيون رسما 
را رسما به , نخست وزير موقت عراق, "اياد عالوي", "حزب العراقيون", الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين

 .ردعنوان نامزد تصدي پست نخست وزيري اين آشور معرفي آ
 40,  درصد از آرا14اين ائتالف آه در انتخابات سي ام ماه ژانويه مقام سوم را به دست آورده، با آسب 

 . آرسي مجلس ملي عراق را از آن خود آرده است275آرسي از 
براي پست نخست وزيري درحالي صورت گرفت آه " عالوي"اعالم نامزدي , به گزارش خبرگزاري رويترز

سفر پنج روزه , رئيس جمهوري آمريكا, "جورج بوش"يعني " عالوي" ترين هم پيمان در حال حاضر اصلي
 .خود را به اروپا براي آاستن اختالفات بر سر جنگ عراق آغاز آرده است

پس از آنكه " عالوي"تصميم انتخاب : در اين رابطه اظهار داشت, سخنگوي دولت عراق, "طاير النقيب"
 .است  اتخاذ شده, تب حمايت خود را از نخست وزير داخلي عراق ابراز داشتندها مرا  ديگر احزاب و ائتالف
هنوز نامزد تصدي پست نخست وزيري را اعالم نكرده اما پيش " ائتالف عراق متحد"در عين حال حزب 

 .از سوي اين حزب به عنوان نامزد اين پست معرفي شود" ابراهيم جعفري"شود   بيني مي
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