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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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 به راه حل ، یابيدر صورت عدم دست//  کندی دخالت نمرانی اروپا و ااني میناتو در مذاکرات هسته ا
  برود تي امنی به شورادی بارانی ایپرونده هسته ا

  ٢٠٠۵ مارس 18  - ١٣٨٣ اسفند 28ه جمع
 اني می سازمان هرگز در مذاکرات هسته انی انکهی اانيبا ب" ناتو " ی شمالکي آتالنتماني پرکليدب

 ی در صورت بتي امنی را به شورارانی ای کند ارجاع پرونده هسته ای دخالت نمرانی ها و اییاروپا
 .  خواندی مذاکرات ضرورنی بودن اجهينت
 نی ، در پاسخ به ااتي ناتو در گفتگو با روزنامه الحرکليدب"   هوپیباب د"  مهر ، یزارش خبرگزار گبه

 ست،ي چرانی تعامل با ای شما برای ندارد طرح های گفتگو و روابط رسمچي هرانیسوال که ناتو با ا
 رانی اهی همسادولت در ی بزرگی هاتی ناتو که مامورماني پی برارانی است که تحوالت ایهیبد: گفت 

 . مهم استاري افغانستان و عراق دارد بسیعنی
 ی کشورهااني می نقش در مذاکرات کنونیفای قصد اماني پنی تحوالت انی اتيبه رغم اهم:   افزود یو

 ی متحده در مساله هسته ااالتی با اییسه کشور اروپا.  نداردی در مساله هسته ارانی و اییاروپا
 گذرد درک کردم ی مرانی آنها را در قبال آنچه در ای نگرانی در منطقه عربزيمن ن کنند ی می همکاررانیا

  .مي کنی تحوالت را دنبال نمیی و تنهاکجانبهی ما به طور جهيو در نت
 ادامه دهند نهي زمنی در ای به همکاریی اروپای و کشورهاکای دهم که آمری محيترج:  کل ناتو گفت ريدب

  .ابندی مساله دست نی حل ای برایل توافق راه حکی به دوارميو ام
 پرونده هسته دی ممکن شد باري راه حل غنی به ایابي و دستافتندي دست نیاگر به راه حل:  افزود یو
 . ارجاع دادتي امنی را به شورارانی ایا
 انهي خاورم تحوالت در منطقهري به سکای آمرمانانيبر اهتمام هم پ" ناتو  " ی شمالکي آتالنتماني کل پريدب
 . منطقه است ی تحرک ناتو به سوديعنصر اعتماد به مثابه کل: کرد و گفت ديتاک
 نی عضو ا26 به ی ازهي که منطقه را تکان داد انگی در نشست سران ناتو در استانبول تحوالتی گفته وبه

 طرح نیه ا کنند کیزی رهی را به شکل گسترده پاانهي خاورمی با کشورهایسازمان داد تا طرح همکار
 . بود ترانهی مدیای حوزه دری و گفتگوی عراقیروهاي ثبات در افغانستان و آموزش نی هاتیشامل مامور

  
در پاريس در خصوص مسايل ) جمعه(سران آشورهاي فرانسه، آلمان، روسيه و اسپانيا امروز 

 . آنند وگو مي يي ايران گفت هاي هسته المللي از جمله فعاليت بين
  ٢٠٠۵ مارس 18  - ١٣٨٣ند  اسف28ه جمع

به نقل از خبرگزاري آلمان، ژاك شيراك رييس جمهور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
فرانسه، ميزبان گرهارد شرودر صدراعظم آلمان، والديمير پوتين رييس جمهور روسيه و براي اولين بار 

 . بودخوزه لوييس رودريگز زاپاترو نخست وزير اسپانيا خواهد 
 . هايي حضور نداشته است تاآنون نخست وزير اسپانيا در چنين نشست

چنين وي قصد دارد  شيراك قصد دارد در آاخ اليزه در خصوص روابط اعتمادساز با روسيه صحبت آند و هم
 . با شرودر و زاپاترو در خصوص وضعيت عراق مذاآره آند

 . يي ايران است هستههاي  از ديگر محور مذاآرات اين نشست، بحث فعاليت
چنين قرار است سران آشورهاي فرانسه، روسيه، اسپانيا و آلمان در يك آنفرانس خبري شرآت  هم
 . آنند

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 . شبكه تلويزيوني العربيه روز جمعه از وقوع چند انفجار در نزديكي فرودگاه بغداد خبر داد

  ٢٠٠۵ مارس 18  - ١٣٨٣ اسفند 28ه جمع:ایرنا
صداي چند انفجار در نزديكي فرودگاه بغداد آه تحت : اين شبكه خبري به نقل از نيروهاي آمريكايي گفت

 . تسلط نيروهاي آمريكايي قرار دارد شنيده شده است
گذاري شده،   بمبهمچنين يك خودروي متعلق به نيروهاي آمريكايي در موصل بر اثر انفجار يك خودروي

 . دچار آتش سوزي شد
تن شد و همچنين دو عراقي نيز در  ٩  درگيريها در برخي مناطق عراق موجب آشته شدن : العربيه افزود

 . مجروح برجاي گذاشت ١۵  اين انفجار . گذاري شده در موصل آشته شدند انفجار خودروي بمب
 . رباز نيروهاي آمريكايي نيز مجروح شدندبر اساس اين گزارش، در انفجار خودروي مذآور شش س
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 اند شبه نظاميان عراقي ضعيف تر شده: ژنرال مايرز
  ٢٠٠۵ مارس 18  - ١٣٨٣ اسفند 28ه جمع

حمالت شبه نظاميان عليه نيروهاي نظامي : يك فرمانده ارشد ارتش آمريكا اعالم آرد: خبرگزاري فارس
 .  است ثر تر شدهآمريكا، همزمان با تقويت نيروهاي عراقي، آم ا

رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا، روز گذشته " ريچاد مايرز"به گزارش خبرگزاري فرانسه از امان، ژنرال 
به خبرنگاران گفت؛ معتقد است از زمان انتخابات ماه ژانويه، توانمندي شبه نظاميان در انجام حمالت 

اين انتخابات، آنها هزاران حمله انجام اين در حالي است آه هفته پيش از برگزاري . ضعيف شده است
 . دادند

 افغانستان، عربستان و عراق و اردن، در امان به خبرنگاران  اش به مصر، اي مايرز در جريان سفر دوره
هم اآنون . ترين سطح خود قرار دارد در مقايسه با يكسال پيش، اين درگيريها هم اآنون در پايين«: گفت

يعني هيچگونه خسارت . شود آه نيمي از آنها موثر نيست  روز گزارش مي درگيري در50 تا 40حدود 
 » .مالي يا جاني ندارند

پرسي قانون اساسي آه با دور ديگري از انتخابات  رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا با اشاره به همه
آنيم اين درگيريها در جريان  بيني مي پيش«: پارلماني در پايان سال جاري قرار است انجام شود، گفت

ند، افزايش آنند پيشرفت در آشور را از مسير خود منحرف آن اين وقايع آه شبه نظاميان سعي مي
 » .يابد

:  گردان ارتش و گردان هاي پليس ويژه در عراق وجود دارد گفت90مايرز با اشاره به اينكه هم اآنون 
 هزار نفر رسيده است، 145سرعت بخشيدن به برنامه تقويت نيروهاي امنيتي عراق آه هم اآنون به «

 » .تاثير مهمي دارد
ن را عناصر و مبارزان خارجي به رهبري ابومصعب رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا شبه نظاميا
 . الزرقاوي، رهبر مبارزان القاعده توصيف آرد

  
هاي شيميايي به رژيم صدام،  يک بازرگان هلندي به اتهام فروش مواد قابل استفاده در توليد سالح

 . شود محاکمه مي
  ٢٠٠۵ مارس 18  - ١٣٨٣ اسفند 28ه جمع

 فرانس وان آنرات بازرگان هلندي، متهم است که در  ،)ايسنا(ايرانبه گزارش خبرگزاري دانشجويان 
فروش مقاديري مواد شيميايي مورد استفاده در توليد گاز اعصاب و گاز خردل از آمريکا و ژاپن به عراق 

دست داشته و به همين دليل، نخستين شهروند هلندي است که با اتهام ارتکاب جرايم جنگي و نسل 
 . ودش کشي محاکمه مي

 . ي شيميايي هستند گاز اعصاب و گاز خردل از جمله مواد رايج در توليد اسلحه
 کشته بر جاي نهاد، 5000 که بيش از 1988ي شيميايي به شهر کردنشين حلبچه در سال  در حمله

 . رژيم عراق از اين نوع گازها استفاده کرده بود
چنين اطالعاتي است که در جريان بازجويي از ي وان آنرات، شامل نتايج تحقيقات مستقل و هم پرونده

 . علي حسن المجيد معروف به علي شيميايي، از فرماندهان ارتش سابق عراق، به دست آمده است
 . ي حمله با گاز خردل به شهر حلبچه را به اجرا گذاشته بود علي شيميايي متهم است که برنامه

نرات را به اتهام تخلف از مقررات صادرات اين کشور  آمريكا حکم بازداشت وان آ سي،.بي.به گزارش بي
 سال در عراق سکونت داشت، 10صادر کرده بود؛ اما از آنجا که وي تا زمان سقوط رژيم صدام به مدت 

 . اين حکم به اجرا گذاشته نشده بود
تي رژيم ي تسليحا ي برنامه ها، وي در طول اقامتش در عراق، اطالعاتي را درباره براساس برخي گزارش

 . داد هاي اطالعاتي هلند قرار مي سابق آن کشور در اختيار دستگاه
 

  ميليارد دالري عراق و افغانستان را تصويب آرد4/81مجلس نمايندگان آمريكا بودجه 
  ٢٠٠۵ مارس 17  - ١٣٨٣ اسفند 27شنبه پنج 

س جمهوري اين آشور مجلس نمايندگان آمريكا با اآثريت آرا بودجه درخواستي ريي: خبرگزاري فارس
 .جهت هزينه در عمليات نظامي در عراق و افغانستان را پذيرفت

 43 راي موافق و 388به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، مجلس نمايندگان آمريكا روز گذشته با 
رييس جمهوري اين آشور جهت " جرج بوش" ميليارد دالري مورد درخواست 4/81راي مخالف بودجه 

 . ر عمليات نظامي در عراق و افغانستان را تصويب آردهزينه د
 ميليارد دالري است آه پيش از اين بمنظور فعاليت هاي نظامي آمريكا در دو 200اين بودجه عليرغم 

 . آشور عراق و افغانستان به تصويب نمايندگان رسيده بود
 عمليات جنگي و بازسازي اختصاص به وزارت دفاع آمريكا بمنظور)  ميليارد دالر8/76(بيشتر اين بودجه 

 . خواهد يافت
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند27:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مارس 17  - ١٣٨٣ اسفند 27شنبه پنج :بی بی سی
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 با نقاشی های نوروزی و عکس هايی از بهار ٨٣روزنامه های صبح امروز، در آخرين شماره سال 
اپيش از نوروز باستانی خبر داده و اين رويداد را با دعاهای نوروزی به مردم خوش باش گفته اند و در پيش

صدر اخبار سياسی خود از جلسات مجلس خبرگان رهبری و سخنان هاشمی رفسنجانی در آن گزارش 
ان و آمريکا داده و در گزارش های ساالنه پيش بينی کرده اند که سال آينده همچنان سال مناقشات اير

  .باشد
 در صدر اخبار خود از زبان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته برداشت های متعدد از قدس

صندوق ذخيره ارزی اين صندوق را از ارزش خالی کرده و تغييراتی که مجلس و شورای نگهبان در بودجه 
  . سال آينده کشور داده اند با برنامه بيست ساله مخالف بوده است

 جمهوری سابق که در عين حال نامزد رياست جمهوری آينده هم خوانده می شود با انتقاد از رييس
  .بودجه نويسی شعاری و تحت تاثير البی ها گفته بايد اين اشکاالت را در اجرا حل کرد

بيشتر روزنامه های صبح امروز با چاپ عکس ها و گزارش هايی از اجالس اوپک که ديروز در اصفهان 
د خبر داده اند که بر اساس تصميم وزيران شرکت کننده در اين اجالس پانصدهزار بشکه به گشوده ش

  . سقف توليد روزانه اوپک برای توازن بازار افزوده شد
در حالی که گزارش هايی درباره گفتگوها و مباحث اقتصادی مطرح شده در اجالس اصفهان در صفحات 

 نوشته بيشتر خبرنگاران خارجی که برای جمهوری اسالمیاقتصادی روزنامه ها نقش بسته، روزنامه 
پوشش خبری اجالس اوپک به اين شهر سفر کرده اند در ضيافت شام وزير نفت شرکت نکردند و با 

  . شنيدن صدای ترقه و انفجار های شب چهارشنبه سوری به خيابان ها رفتند
ند در عين اضافه کرده که برخی از اين روزنامه که چهارشنبه سوری را مراسمی خرافی توصيف می ک

خبرنگاران خارجی که برای پوشش کنفرانس اوپک به اصفهان وارد شده بودند از همان اول ورود به ميان 
  . مردم و بازار رفته و به تهيه گزارش های اجتماعی مشغول بوده اند

زمان اوپک به روزنامه  بدون تفسيری خبر داده اند که نماينده ايران در ساجمهوری اسالمی و ايران
فاينشنال تايمز گفته است آمريکايی ها می توانند تا پنجاه در صد در برنامه هسته ای ايران شريک 

  . شوند
 گفته وی را با عالمت تعجب نقل کرده، همچنين جمهوری اسالمیکاظم پور اردبيلی، که روزنامه 

  . آنان همچنان شک دارنداضافه کرده که اين پيشنهاد با آمريکايی ها مطرح شده اما
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