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

    
آژانـس بـين المللـي        -پروژه اتمي رژيم ايـران    ....، روسيه، چين و   )یکا، اروپا آمر(بزرگلتهای  رژیم ایران و دو   

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

  وستي پرانی درباره اتي امنیآلمان هم به مذاکرات شورا
  ٢٠٠۶ مارس 17 -١٣٨۴ اسفند 26ه جمع: رزادهي امنيافش:بی بی سی

  ورکیوي ن- ملل متحد انسازم
به گفته ديپلمات های آمريکا و روسيه در نيويورک مقامات عاليرتبه کشورهای عضو دائمی 

شورای امنيت و آلمان روز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد گرد هم خواهند آمد تا بلکه 
به شورای امنيت از بن بستی که بر سر چگونگی مقابله با برنامه های هسته ای ايران 

  .وجود آمده است بيرون بيايد
پيوستن آلمان به این مذاکرات نشان دهنده فوریتی است که حل مشکل اتمی ایران برای کشورهای 

  .غربی دارد
آمريکا و متحدان اروپائی آن کشور در شورای امنيت به ديگر اعضای شورا هشدار داده اند که زمان 

  .زيادی برای تصميم گيری باقی نمانده است
ن مارک دال سابليه نماينده فرانسه در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت زمان در حال از دست ژا

رفتن است اما اظهار اميدواری کرد که به زودی بر سر متن بيانيه ای که رئيس شورای امنيت قرار است 
  .انتشار دهد، توافقی حاصل شود

يار مهمی است چون با اتالف وقت توسط جامعه جان بولتون نماينده آمريکا هم گفت که زمان عامل بس
  .جهانی، ايران به پيشرفت خود در جهت حل مشکالت فنی غنی سازی اورانيوم ادامه خواهد داد

مقامات ايران همواره تاکيد کرده اند که فعاليت های هسته ای آن کشور صرفا برای مصارف غير نظامی 
 نگرانی می کنند که ايران قصد دارد تسليحات اتمی اما آمريکا و ديگر کشورهای غربی اظهار. است

  .توليد کند
  جلسه های بی نتيجه

 کشور عضو شورای امنيت روز پنجشنبه برای دومين بار جلسه ای غير رسمی داشتند و ١۵نمايندگان 
قرار است شورای امنيت بعد از ظهر . در باره پيشنهادهای مختلف برای رسيدن به توافق بحث کردند

  .یک جلسه مشورتی رسمی داشته باشدجمعه 
آقای بولتون پس از جلسه پنجشنبه گفت که بهترین جلسه ای بوده کا تاکنون داشته اند و فاصله ها 

اما وانگ گوانگيا نماینده چين در سازمان ملل متحد گفت با . بين موافقين و مخالفين کمتر شده است
ی خورد، برخی اختالفات بر سر پيش نویس بيانيه این که در بسياری از موارد اتفاق رای به چشم م

  .رئيس شورای امنيت همچنان باقی است
براساس قسمت هايی از پيش نويس اين بيانيه که روز سه شنبه در بين خبرنگاران پخش شد، شورای 
امنيت از ايران می خواهد که هرگونه غنی سازی اورانيوم حتی در سطح آزمايشگاهی برای تحقيقات را 

  .وقف کندمت
شورای امنيت همچنين از ايران می خواهد که در ساختن راکتور اتمی که با آب سنگين کار می کند 

  .تجديد نظر کند
در اين پيش نويس بيانيه رئيس شواری امنيت که توسط بريتانيا و فرانسه تهيه شده است، از ايران 

را فورا ) ان پی تی(هسته ای خواسته شده که پروتکل الحاقی به معاهده عدم گسترش تسليحات 
  .تصويب کند و به طور کامل به مرحله اجرا درآورد

و باالخره شورای امنيت از ايران می خواهد که به منظور اعتماد سازی به طور کامل و شفاف با آژانس 
بين الملی انرژی اتمی همکاری کند و به بازرسان آژانس اجازه دهد از مناطقی که الزم می داند، از 

  .جمله تاسيسات نظامی بازرسی کنند و با هر کسی که می خواهند صحبت کنند
  مخالفت دوستان ایران

در پايان پيش نويس بيانيه از محمد البرادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی، خواسته شده 
ت  روز گزارشی تسليم شورای امنيت کند و نشان دهد ايران تا چه حدی به خواس١۴است که ظرف 

  .های شورای امنيت و آژانس بين المللی انرژی اتمی عمل کرده است
به گفته ديپلمات ها در سازمان ملل متحد، روسيه و چين مخالف هستند که در شرايط فعلی برای ايران 

  .محدوديت زمانی يا ضرب االجل تعيين شود
شديد شورای امنيت که ديپلمات های چين و روسيه می گويند که هرگونه محدوديت زمانی و اقدام 

احتماال منجر به اعمال تحريم عليه ايران خواهد شد، باعث خروج ايران از ان پی تی و اخراج بازرسان 
  .آژانس از ايران می شود

روسيه و چين که هردو روابط نزديکی با جمهوری اسالمی ايران دارند همچنين معتقدند که مسئوليت 
  .ران بايد از آن آژانس باشد و به شورای امنيت منتقل نشوداصلی کنترل برنامه های هسته ای اي
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  احتمال صدور قطعنامه
اما جان بولتون در يک گفتگوی تلويزيونی تلويحا گفت با اين که آمريکا ترجيح می دهد که اعضای دائمی 

فق بر شورای امنيت متحد باقی بمانند و رئيس شورای امنيت بيانيه ای صادر کند، اگر از رسيدن به توا
سر متن بيانيه نااميد شود احتمال دارد همان متن بيانيه را به صورت پيش نويس قطعنامه تسليم 

  .شورای امنيت کند
 رای ٩ عضو شورا دارد اما قطعنامه با ١۵بيانيه رئيس شورای امنيت برای منشر شدن نياز به تائيد هر 

  . آن را وتو نکنندموافق به تصويب می رسد به شرطی که هيچيک از اعضای دائمی
به گفته ديپلمات ها احتمال دارد که چين و روسيه در اين مراحل اوليه رسيدگی به پرونده هسته ای 
ايران در شورای امنيت صالح ندانند که از حق وتوی خود استفاده کنند و ممکن است يا در رای گيری 

  .شرکت نکنند يا به قطعنامه رای ممتنع بدهند
گفته می .  عضو دايمی شورا و آلمان برای جلوگيری از اين وضع ناخوشايند است۵جلسه روز دوشنبه 

شود در اين جلسه نيکالس برنز معاون وزير امور خارجه آمريکا و سرگئی کيسلياک همتای روسيه ای او 
  . و معاونان وزارت امورخارجه آلمان، بريتانيا، فرانسه و چين شرکت خواهند کرد

ده بريتانيا در سازمان ملل متحد اظهار اميدواری کرده است که جلسه روز دوشنبه امر جونز پاری نماين
  .راه حلی برای بيرون آمدن از بن بست پيدا کند و بيانيه رئيس شورای امنيت هفته آينده صادر شود

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
   درباره عراق مذاکره کند کای آماده است با آمریم اسالی اعالم کرد جمهوریجانی الریعل
  ٢٠٠۶ مارس 16 -١٣٨۴ اسفند 25شنبه پنج
 ني در سطح بگری دکيپلماتی و حرکات درانی درباره اتي امنیدر گرماگرم جلسات شورا) پنجشنبه (امروز
 ی ملتي امنیعال ی شوراري دبیجانی الری از راه مذاکره، علکيپلماتی دی و راه حلدي تاکژهی به ویالملل

 ی برقراریتقاضا:  گفتیو.  درباره عراق مذاکره کندکای آماده است با آمری اسالمیاعالم کرد جمهور
 عراق مطرح انيعي رهبر شمي اهللا حکتی در عراق توسط آکای آمرري سفلزادي خلی و زلمارانی اانيمذاکره م

 انتخاب خواهند شد لزادي خلیاکره با آقا مذی برای که چه کساننی به ایجانی الریالبته آقا. شده است
.  صرفا بر سر حل مشکالت عراق خواهد بودی گفته وه مذاکرات بنی نمود که ادي نکرد، اما تاکیاشاره ا

 شرط هرگونه شي به عنوان پرانی ارای مذاکره رد کرد، زی را برارانی اشنهادي پلزادي خلیسال گذشته آقا
 آلمان یاما حال بنا بر گزارش خبرگزار. ئتالف از عراق شده بود ایروهاي خواهان خروج نیپلماسید

 ی مرجعیعنی تي امنی را در شورارانی اتي تواند موقعی مرانی و اکایان آمري ممياحتماال مذاکرات مستق
  .  است بهبود بخشدرانی ای پرونده هسته ایکه هم اکنون مشغول بررس

 خبر داد، کای مذاکره با آمری برارانی ای از آمادگیکومت مقام حکی ی اسالمی بار در جمهورني اولیبرا
 ی جمهوری ملتي امنی عالی شوراري دبیجانی الری علیگفته ها. اما مذاکره تنها بر سر عراق

 امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران مجلس عنوان شد و کا،ی مذاکره با آمری برای درباره آمادگیاسالم
  .  تر به خود گرفتی رسمیفته گذشته جنبه انسبت به اظهارات مشابه او در ه

 و حرکات رانی درباره اتي امنیدر گرماگرم جلسات شورا) پنجشنبه(امروز ):  فرداویراد( مودت بایفر
 یجانی الری از راه مذاکره، علکيپلماتی دی و راه حلدي تاکژهی به وی المللني در سطح بگری دکيپلماتید
 عراق مذاکره درباره کای آماده است با آمری اسالمیم کرد جمهور اعالی ملتي امنی عالی شوراريدب
 اهللا تی در عراق توسط آکای آمرري سفلزادي خلی و زلمارانی ااني مذاکره می برقراریتقاضا:  گفتیو. کند
  .  عراق مطرح شده استانيعي رهبر شميحک
 نی اازمندي کردند ما نیم به ما سفارش یرهبران عراق بارها در جلسات خصوص: یجانی الری علیصدا
 داي پیداری و عراق بتواند پامي شما استفاده کنتي از ظرفمي تا بتواندي داشته باشی شما مذاکراتميهست
 نی حل مسائل عراق ایرا مطرح کردند بمي حکی خواسته را آقانی که انی بار هم ما با توجه به انیا. کند
  .  مذاکرات را در حوزه عراق انجام دهندنی کرد امي را مشخص خواهی و افرادمیری پذیرا م
 انتخاب خواهند شد لزادي خلی مذاکره با آقای برای که چه کساننی به ایجانی الریالبته آقا: م . ف

.  صرفا بر سر حل مشکالت عراق خواهد بودی مذاکرات به گفته ونی نمود که ادي نکرد، اما تاکیاشاره ا
 کند، ی متی عراق حمااني از شورشی اسالمی که جمهورنی بر اری داکای همواره اتهامات آمررانیا

  . کرده استبیتکذ
 شرط هرگونه شي به عنوان پرانی ارای مذاکره رد کرد، زی را برارانی اشنهادي پلزادي خلی گذشته آقاسال
 آلمان یاما حال بنا بر گزارش خبرگزار.  ائتالف از عراق شده بودیروهاي خواهان خروج نیپلماسید
 ی مرجعیعنی تي امنیورا را در شرانی اتي تواند موقعی مرانی و اکای آمراني مميحتماال مذاکرات مستقا

  . است بهبود بخشدرانی ای پرونده هسته ایکه هم اکنون مشغول بررس
  

 مذاکرات ايران و آمريکا بايد در بغداد انجام شود: خليلزاد
  ٢٠٠۶ مارس 17 -١٣٨۴ اسفند 26ه جمع

 مذاکره با آمريکا درباره عراق اعالم کرد، ی خود را برایروز پس از آنکه ايران آمادگيک :بی بی سی
 تعيين زمان آغاز اين مذاکرات در جريان است و تأکيد ی خبر داد که برایسفير آمريکا در عراق از اقدامات

 .کرد که مذاکرات ايران و آمريکا بايد در بغداد، پايتخت عراق انجام گيرد
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 خليلزاد، سفير افغان تبار اياالت متحده در عراق یئيس جمهور آمريکا چند ماه پيش به زلم بوش رجورج
 هرگونه مذاکره با آمريکا را ی حل مسائل اين کشور با ايران مذاکره کند اما مقامات ايرانیاختيار داد تا برا
 .بشدت رد کردند

 عراق که سالها در یانقالب اسالم ی اينکه چهارشنبه گذشته، عبدالعزيز حکيم رئيس مجلس اعالتا
 حل مسائل عراق با آمريکا مذاکره کند و یايران در تبعيد به سر برده رسمًا از ايران خواست که برا

 .درخواست او مورد موافقت قرار گرفت
 آن خواستار ی خليلزاد به دولت ايران نوشته و طی خبر دادند که زلمی منابع از نامه ای اين ميان برخدر
 آسوشيتدپرس ی با خبرگزاری اختصاصی خليلزاد در مصاحبه ایکره در مورد عراق شده است اما آقامذا

 در مورد عراق ذاکره نوشته و نه درباره می نه نامه ایتصريح کرده که به هيچ يک از مقامات ايران
 . گفته استیسخن
 گشودن باب مذاکره ميان دو ی برای از ناظران، مذاکرات ايران و آمريکا درباره عراق را آغازی برخهرچند

 ی امنيت ملی عالی دانند، دبير شورای ايران میکشور بر سر موضوعات ديگر، بويژه مسئله هسته ا
 . فراتر نخواهد رفتعراقايران و سفير آمريکا در عراق تأکيد کرده اند که مذاکراتشان از محدوده مسائل 

 نمازجمعه تهران، مذاکره با ی پيش از خطبه هایخنران وزير امورخارجه ايران نيز در س،ی متکمنوچهر
 . کرده استی کشورش به عراق ارزيابیآمريکا را به عنوان ادامه کمکها

 ی گذرد اين نخستين بار است که مقامات ايرانی بيش از ربع قرن که از قطع رابطه ايران و آمريکا میط
 . گويندیم از پذيرش مذاکره مستقيم با آمريکا سخن یبه صورت رسم

 ی مسلح شيعه در عراق به تنش و درگيری کند که با حمايت از گروههای آمريکا ايران را متهم مدولت
 که اختالف ايران و آمريکا بر سر فعاليت ی زند و تحليلگران اعتقاد دارند که در صورتیدر عراق دامن م

 ايران را ی تأسيسات اتمل يا اسرائي برسد و احتمال آن برود که آمريکای بحرانی ايران به مرحله ایاتم
 به خطر انداختن منافع ی که در عراق دارد برای تواند از نفوذی قرار دهند، ايران میهدف حمله نظام

 .آمريکا در منطقه و مقابله با آن کشور استفاده کند
آمريکا و متحدانش  ی در عراق را به حضور نظامی اين اتهام را رد کرده اما به نوبه خود تنش و درگيرايران

  . بيگانه از عراق شده استیدر اين کشور نسبت داده و خواستار خروج هرچه سريعتر ارتشها
  

آوپتر به سامرا يورش برده و به جستجوي شبه   فروند هلي50نيروهاي آمريكايي و عراقي با پشتيباني 
  . نظاميان عراقي در اين شهر پرداختند

  ٢٠٠۶ مارس 17 -١٣٨۴ اسفند 26ه جمع
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ارتش آمريكا با اين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

در اين .  مايلي بغداد واقع است، به انجام نرسيده60حال اعالم آرد هيچ بمباراني در سامرا آه در 
  .  نيروي عراقي و آمريكايي مشارآت داشتند1450حمله 

ي عمليات شبه  با هدف پاآسازي منطقه" عمليات مهاجم"، اين حمله با نام ارتش آمريكا اعالم آرد
  . انجامد نظاميان انجام شد و چند روز به طول مي

ي نيروهاي آمريكايي و عراقي خبر داده و اظهار داشتند صداي  ساآنان اين منطقه از حضور گسترده
  . انفجارهاي مهيبي در اين منطقه شنيده شد

. آنند رسد، منفجر مي ي به طور معمول بناهايي را آه به نظرشان مشكوك به نظر مينيروهاي آمريكاي
 تن 41هنوز مشخص نيست در اين حمله مقاومتي نيز به عمل آمده يا خير اما ارتش آمريكا از دستگيري 

  . خبر داد
نسبت به اسكات مك آلالن، سخنگوي آاخ سفيد با تكذيب اين آه اين عمليات با تغيير افكار عمومي 

به جورج بوش، رييس جمهور . اين تصميم از سوي فرماندهان ما اتخاذ شد: جنگ در ارتباط است، گفت
  . آمريكا شرح مختصري از اين حمله داده شد اما او به طور ويژه در دستور اين عمليات را نداده است

 تاآنون بوده 2003ل سال  آوري22سخنگوي پنتاگون اظهار داشت، اين عمليات بزرگترين حمله هوايي از 
  . است

اين يك : ژنرال جان ابي زيد، فرمانده نيروهاي مرآزي آمريكا با معمول خواندن اين حمله اظهار داشت
آنيم استفاده از اين تعداد نيرو براي پيروزي در  حمله معمولي براي تعقيب هدفي است آه ما فكر مي

  . آن الزم است
قت عراق نيز اعالم آرد، اين حمله به منظور جلوگيري از تشكيل مقر ي مو هوشيار زيباري، وزير خارجه

  . جديدي هم چون فلوجه ضروري است
ها در فرات و مرز سوريه با  پس از قدرت گرفتن فلوجه برخي از عمليات: ان گفت.ان.زيباري به سي

  . موفقيت انجام شد و بسياري از شبه نظاميان به مناطق نزديكتر بغداد حرآت آردند
  

به سومين سال خود رسيده است، افكار عمومي آمريكا حاآي از نگراني روز  درحالي آه جنگ عراق
  .وقفه و ناآرامي سياسي در عراق است نسبت به خشونت بي افزون مردم

  ٢٠٠۶ مارس 17 -١٣٨۴ اسفند 26ه جمع
ي سومين  ي در آستانهپايگاه اينترنتي الجزيره در گزارش (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

مصادف شدن تشكيل اولين دولت :  به عراق نوشته است2003مارس  20ي آمريكا در  سالگرد حمله
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 سال شكست 2006 اين معناست آه سال  مجلس اين آشور در ماه نوامبر به دايمي عراق با انتخابات
  .خارجي آمريكا در خاورميانه خواهد بود يا پيروزي سياست
عمومي بيش از پيش به سر آمده و مردم  وقفه در عراق صبر افكار  سال حضور بياما پس از سه

  .هستند خواستار بازگشت نظاميان آمريكايي به آشور
آمريكا معتقدند حمله به عراق يك اشتباه بود،   درصد مردم63دهد آه  هاي مختلف نشان مي نظرسنجي

 درصد نيروهاي آمريكايي 72اند و   را از دست دادهجمهور آمريكا رييس  درصد اعتماد خود به جورج بوش70
  .تا پايان سال جاري بايد از عراق خارج شود معتقدند اين آشور
آخرين . ها از جورج بوش است ميزان حمايت ي جنگ عراق، عامل اصلي آاهش نارضايتي از نتيجه

  .آمريكايي درعراق است ي اين علل مرگ تام فاآس، گروگان نمونه
  استيضاح

آه اخيرا از بوش به خاطر حضورهاي مكرر در " هارپر" ي گيري مجله لوئيس الفام، سردبير در حال آناره
هاي جهان به شدت انتقاد  پايان عليه تمام بدي هاي بي حضور در جنگ آمريكايي ها به تلويزيون وتشويق 

  .ايد استيضاح شودگو با پايگاه اينترنتي الجزيره گفت آه رييس جمهور ب و آرده است، در گفت
مردم آمريكا و عراق به آمريكا ضررهاي زيادي زده  به دليل مخالفت با رفاه و اسايش) بوش(او  : وي گفت
  .است

) بوش(وي. فريب جنايتكارانه مشخص خواهد شد چهره واقعي اين جنگ به عنوان يك: الفام تصريح آرد
رد آمدن ضرر و زيان بيشتر به آمريكا از سوي تنها از وا استيضاح. يك جنايتكار مسلح و خطرناك است

  .آند جورج بوش، جلوگيري مي
در ماه ژوئن جان آانيرز، عضو دموآرات . بوده است گذشته در حال اجرا) خرداد(روند استيضاح از ژوئن 

ن  هزار ت560ي دادخواستي آه به امضاي  ديگر اعضاي آنگره با ارايه  تن از12آنگره از ايالت ميشيگان و 
  .رسيده بود، از بوش خواستند آه توضيح دهد آمريكا براي چه وارد جنگ شد از مردم آمريكا

گويد، دولت بوش اشتباهات  تبار مي هاي عرب ي آمريكايي جيمز زغبي، موسس و رييس موسسه
  .وحشتناآي را در محاسبات خود داشته است

ل بعدي صورت گرفت، اما شما به دليل به شك آنم طراحي اين جنگ از همان ابتدا فكر مي: وي گفت
  .جنگ داخلي در عراق باشيد توجهي به عواقب جنگ بايد منتظر عواقب بي

ي روابط عراق  بارترين وضعيتي است آه من درباره شرايط آنوني عراق، اسف :رغبي خاطرنشان ساخت
  .است) بوشدولت ( مشكالت تنها به خاطر اين دولت  آورم و اين با خاورميانه به ياد مي

  نااميدي ياس و
  .هزار زخمي براي آمريكا در بر داشته است 17 آشته و حدود 2300سه سال جنگ در عراق بيش از 

ي خارجي و هزاران عراقي در اين   تبعه200از   بيش2003ي آمريكا به عراق در مارس  از زمان حمله
اند هنگام پوشش دادن اخبار جنگ جان خود  دهآه اغلب عراقي بو نگار ها روزنامه ده. اند آشور ربوده شده
  .اند را از دست داده

گويد آه از سفر به عراق مايوس و  عراق مي  ساله، پرسنل سابق ارتش آمريكا در29رافائل نوبوآ، 
  .دلسرد شده است

مدارس عراق را بازسازي آرديم،آن هارا نقاشي  خيلي نااميد آننده است زيرا ما تمام: گويد وي مي
  ي اين همه تالش چيست؟ دانيد نتيجه گذاشتيم؛ اما مي ها هاي نو در آن رديم و ميز و نيمكتآ

ها از راه بازگشت مدرسه به خانه  آند، زيرا آن تواند به يادگيري آودآان عراقي آمك اين مدارس نمي
  .ترسندآه آشته شوند وحشت دارند و مي

معتقد است حمله به عراق اصال براي امنيت  ي واشنگتن پست، توماس ليبمن، سردبير سابق روزنامه
  .ملي آمريكا الزم نبود

( ها  اگر ما آن: آمريكا از عراق اعتقاد دارد، گفت اما وي در پاسخ به اين سوال آه آيا وي به خروج
  .داخلي خواهيم بودنداريم، شاهد يك جنگ  را در عراق نگه) نيروهاي آمريكايي

  مهم انتقال
ها  يي همراه شد آه نگراني ي قبيله انتقام جويانه هاي گذاري در حرم سامرا با بحث بروز درگيري بمب

  .الوقوع را افزايش داد قريب مبني بر بروز يك جنگ داخلي
 درصد 70پنج آمريكايي چهار تن از جمله  ترين نظرسنجي آسوشيتدپرس تقريبا از هر براساس تازه

  .رخ خواهد داد خواهان معتقدند آه جنگ داخلي در عراق جمهوري
ي خود براي جلب حمايت مردم از جنگ  طراحي شده هاي از قبل جورج بوش در اولين سري از سخنراني
مردم آمريكا خواست تا به رغم وجود خشونت، خشم و نااميد، از  عراق،آنها را به توافق دعوت آرد و از

  .دهند شكيبايي نشانخود صبر و 
امريكايي از عراق مخالفت آرد و گفت ارتش آمريكا در  وي با تعيين جدول زمانبندي براي خروج نظاميان

  .موثري ايفا آرده است آموزش نيروهاي امنيتي عراق نقش
اق ي انتقال آامل قدرت به دولت عر بايد دوره 2006 اند آه سال سناتورهاي آمريكايي اخيرا اعالم آرده
تامين امنيت نقش اصلي را بازي آنند و بدين ترتيب شرايط را  باشد به طوري آه نيروهاي عراقي در

  .به مرحله نيروهاي آمريكايي فراهم آنند براي استقرار مجدد مرحله
هاي دولت بوش دردسرساز و ناراحت  براي طرح اين در حاليست آه اخبار ارسالي از عراق همچنان

  .آننده است

www.iran-archive.com 



  خطرناك اجوييماجر
ي  رياست جمهوري بيل آلينتون و تحليلگر برجسته ي اول گراهام آليسون، وزير دفاع آمريكا در دوره
گويد، طرح دولت بوش يك ماجراجويي خطرناك است آه  مي امنيت ملي و سياست دفاعي آمريكا

  .خواهد خورد احتماال به جاي موفقيت شكست
عدم ارسال نظاميان آافي به عراق به منظور  :آرد ي الجزيره تصريحوي در گفت و گو با پايگاه اينترنت

اين امر به شبه نظاميان اين فرصت را داد آه . اشتباه بزرگ بود برقراري ثبات پس از سقوط صدام يك
  .همه جا پراآنده شوند

ها و شيعيان،اين تصور آه آن ها  سني هاي مختلف بين آلسيون تصريح آرد، با توجه به گروه
  .عراق دموآراسي برقرار آنند، احمقانه است توانند تنها ظرف چند سال در مي) ها آمريكايي(

عراق را بدون آمك نظاميان آمريكايي، ميزان وفاداري  بسياري از تحليلگران ميزان اقتدار نيروهاي امنيتي
ا مورد پرسش قرار نفوذ شبه نظاميان به درون نيروهاي امنيتي عراق ر ها به دولت مرآزي و ميزان آن

  .اند داده
 سال شكست يا پيروزي براي 2006است سال  ي بروآينگز، معتقد آنت پوالك، مدير تحقيقات موسسه

  .آمريكا خواهد بود
سازي   سال سرنوشت2006آنم عراق، فكر مي با توجه به افكار عمومي مردم آمريكا و: وي گفت 

  .است
دهد آه افكار عمومي آمريكا  وضوح نشان مي ها به نظرسنجيآنم نتايج  فكر مي: پوالك اظهار داشت

وظيفه نيروهاي آمريكايي است ولي ما شاهد يك  همچنان معتقد است آه بازسازي عراق مهمترين
  .ثباتي در روند بازسازي هستيم بي

 .چه آاري هستيم دانيم آه در حال انجام ما عمال نمي : گويد وي مي
  

ساعت گذشته در نقاط مختلف عراق منتشر  ٢۴   از بغداد گزارشي از حوادث خبرگزاري رويترز روز جمعه
  .آرد
  ٢٠٠۶ مارس 17 -١٣٨۴ اسفند 26ه جمع

  واقع در " (آرآوك"رييس ستاد ارتش عراق در جنوب شهر " بابكر زيباري"يك بمب در مسير اسكورت * 
  . سيبي وارد نشدمنفجر شد امادر جريان آن به آسي آ) آيلومتري شمال شرق بغداد ٢۵۵

  . در زمان وقوع حادثه بابكر زيباري در محل حادثه حضور نداشت
  . چهار جسد ناشناس در نقاط مختلف بغداد آشف شد* 
به قتل )  آيلومتري شمال بغداد ٣٩٠ واقع در " (موصل"افراد مسلح ناشناس چهار دانشجو را در شهر * 

  . رساندند
تي آمريكايي در موصل يك غيرنظامي آشته و دو تن ديگر زخمي بر اثر انفجار بمب در مسير يك گش* 

  . شدند
در جريان حمله افراد مسلح ناشناس به يك پست بازرسي نيروهاي آمريكايي و عراقي در نزديكي * 
  . تن ديگر مجروح شدند ۶  سه غيرنظامي آشته و ) آيلومتري غرب بغداد ١١٠  واقع در " (رمادي"

  واقع در " (بيجي"ا حمله به منزل يك مترجم عراقي نيروهاي آمريكايي در شهر افراد مسلح ناشناس ب* 
، وي و پسرش را به قتل رسانده و چهار تن ديگر از اعضاي اين خانواده را )آيلومتري شمال بغداد ١٨٠

  . مجروح آردند
سه )  بغداد آيلومتري شمال ۶۵ واقع در " (بعقوبه"بر اثر انفجار بمب در نزديكي يك مدرسه در * 

  . آموز آشته شدند دانش
ها مظنون را  به گفته فرماندهان آمريكايي، نيروهاي آمريكا و عراق، در عمليات بزرگ شمال بغداد ده* 

  . دستگير و چند انبار اسلحه آشف آردند
  ." نفر را دستگير آردند ۴٨  آنها : "، فرمانده لشكر صد و يكم فرودگاه گفت"جان آاالهان"

  . اند نفر از اين افراد آزاد شده ١٧  : وي افزود
  شود،  به گفته وي، در اين عمليات آه بزرگترين عمليات هوايي از زمان اشغال عراق محسوب مي

  . بالگرد شرآت داشتند ۶٠
 انداز، راآت، مواد -آاالهان گفت آه نيروهاي حاضر در عمليات شش انبار اسلحه حاوي خمپاره

ر آوچك و نيز تجهيزات پزشكي، همچنين اسناد مربوط به افراد مسلح را آشف انفجاري، اسلحه با آاليب
  . اند آرده

ما با هيچ مقاومتي روبرو "، فرمانده لشكر چهارم پياده نظام گفت آه "تيم شوماخر"در همين حال 
  ." هر خانه و هر سوراخي را در منطقه عملياتي پاآسازي آرده است"و افزود آه واحد وي " نشديم

ايجاد جهش در تشكيل دولت دائم عراق و تغيير جزيي در قانون :  عضو مطرح مجلس عراق اعالم آرديك
  . اساسي اين آشور آه بر سر آن توافق شده، راهبرد اصلي مجلس عراق است

ما بايد با ايجاد جهش در عمليات : افزود" حاچم الحسني"تلويزيون عراق پنجشنبه شب به نقل از 
  . ي موثر وسريعي در نيل به يك دولت ملي برداريمها سياسي خود گام

دشمناني وحدت ملي عراق را هدف : گفت) ع(اين مقام اهل سنت عراق با تكيه بر احاديث امام علي
  . گوييم آنها جايي در اين آشور ندارند اند اما ما مي قرار داده
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ه وي آنها را دوست حاچم الحسني نقش سازمان ملل در تحوالت آشورش را ستود و آشورهايي آ
  . ناميد به تالش بيشتر براي بازگرداندن ثبات به عراق فراخواند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسفند٢۶:  ايرانیمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۶ مارس 17 -١٣٨۴ اسفند 26ه جمع
ا چاپ مطالبی در باره آئين هفته نامه ها در آخرين شماره سال به استقبال سال نو رفته ب:بی بی سی

های نوروزی، پرونده هسته ای ايران و انتخاب محمود احمدی نژاد را مهمترين وقايع سال معرفی کرده 
  .اند

 ارگان خبرگزاری دولتی ايران آخرين شماره سال را به سنت های نوروز اختصاص داده و با ايران جمعه
  "١٣٨۴ن دريای خروشا:" مرور سال وقايع سياسی تيتر زده

ارگان خبرگزاری دولتی ايران، از انتخابات رياست جمهوری، پرونده هسته ای، سقوط هواپيمای حامل 
خبرنگاران، واکنش نسبت به کاريکاتورهای پيامبر و انفجارهای خوزستان به عنوان مهمترين وقايع سال 

  .نام برده است
لش بين المللی جمهوری اسالمی بعد از اين نشريه از مناقشه هسته ای ايران به عنوان مهمترين چا

جنگ هشت ساله با عراق ياد کرده که با تغيير دولت و در پی آن تغيير تيم مذاکره کننده هسته ای 
  .ياد می شود" به عنوان سياست تهاجمی تر"شکل تازه ای يافته که از آن 

مترين واقعه سال ياد کرده و  ارگان انصار حزب اهللا از انتخابات رياست جمهوری به عنوان مهيالثارات
  .آقای احمدی نژاد را مرد سال معرفی کرده است

  پرونده هسته ای؛ مسئله سال
از وضعيت پرونده هسته ای ابراز نگرانی " بحران هسته ای و انسجام ملی" در ياداشتی با عنوان صدا

  ."ار می کشدايران در نقطه عطفی قرار گفته است و آينده مبهمی را انتظ: " کرده و نوشته
اين نشريه که در اصفهان منتشر می شود به انتقاد از برخی تصميم گيران کشور پرداخته که گمان می 

کنند در صحنه بين المللی می توان با استدالل های حقوقی و اخالقی موفق شد در حالی که به 
 با قدرتمندان ضامن صحنه بين المللی، صحنه قدرت است و قدرت بيشتر و پيوند "صداعقيده نويسنده 

  ."تامين منافع ملی است نه نطق ها و سخنرانی های حقوقی و اخالقی
اين نشريه دعوت دولت به انسجام ملی برای حمايت از سياست هسته ای را در شرايطی که بسياری 

از صاحب نظران با سياست دولت مخالفند و دولت توجهی به آنها ندارد، بی نتيجه توصيف کرده و 
تا زمانی که دولت به ديدگاه های فعاالن سياسی و صاحب نظران توجه نکند چيزی به نام : نوشته

  .انسجام ملی شکل نخواهد گرفت
پرونده ايران از " گزارش هفتگی خود را به بررسی پرونده هسته ای اختصاص داده و پرسيده اميد جوان

  ."کدام مسير سر از شورای امنيت در آورد
شورای امنيت آخر دنيا " يد رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه که گفته بود اين نشريه سخنان حم

  .را حرف درستی دانسته اما نوشته شورای امنيت بد جايی است" نيست نيست
 از اين که آقای احمدی نژاد در زمان بررسی پرونده ايران در شورای حکام به سفر اميد جواننويسنده 

به قاعده آقای احمدی نژاد بايد در چنين لحظات پر تب و : و نوشتهلرستان رفته بود ابراز تعجب کرده 
تابی بايد در دفتر کار خود نشسته و مدام با وين و نيويورک در تماس باشد اما وی ترجيح داد به لرستان 

  .برود و در ميان تشويق های مردم، آن استان را عصاره قوميت های ايران بنامد
  شورای امنيت؛ تهديد تو خالی

 که از سوی شاگردان آيت اهللا مصباح يزدی در قم منتشر می شود در سرمقاله پرتو سخندر مقابل 
غرب برای "اين شماره به دفاع از عملکرد دولت پرداخته و شورای امنيت را مترسکی توصيف کرده که 

  .ر داده استآن را در برابر ايران قرا" تسليم کردن ايران در برابر فشارها و خواسته های غير منطقی
سرمقاله نويس اين نشريه ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت را نشانه ای از ناتوانی غرب 

بسيار ساده لوحانه است اگر کسی تصور کند در موقعيت کنونی اين شورا خواهد : " دانسته و نوشته
  ."آميز مانع تراشی کندتوانست در اراده جمهوری اسالمی برای دستيابی به انرژی هسته ای صلح 

امريکا با بردن پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت مشکل : "اين نشريه در ياداشت ديگری نوشته
  ."خود را بيشتر کرده و برعکس موقعيت ما را قوی تر کرده است

به نوشته اين نشريه، حاال وقت امتياز گيری از دشمن رسيده است و ما نبايد از خود ضعف نشان 
  .هيمد

 ارگان حزب موتلفه نيز در ياداشتی ضمن حمايت از سياست خارجی دولت در پرونده هسته ای، شما
ياد کرده که باعث شده سياست خارجی از حالت انفعال و انزوا خارج " دپيلماسی اقتدار"از آن به نام 

  .شود
: صيف کرده و نوشتهارگان موتلفه سياست خارجی دولت را فعال و مبتنی بر خواست افکار عمومی تو

  . اين بايد درس عبرت برای کسانی باشد که در جريان تسخير سفارت امريکا عذرخواهی کردند
  محدود کردن چهارشنبه سوری
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نشريات هفتگی در ياداشت های متعددی به انتقاد از روش دولت پرداخته اند که به عقيده آنها سعی 
  .در محدود کردن چهارشنبه سوری دارد

ت را متهم کرده که با به خدمت گرفتن راديو و تلويزيون و نشان دادن حوادث تلخ و خطرات  دولصدا،
  .ناشی چهارشنبه سوری سعی دارد مردم را به کنار گذاشتن اين سنت دير پای ايرانی وادار کند

 آن را به اميد جواندانسته و " يک چهارشنبه نحس"  تصاوير پخش شده از تلويزيون را ترسيم صدا،
و تفاهمی نسبت داده که برنامه سازان خيال می کنند در اين موقع از سال جوانان سر به جنون می س
  .زنند

اين دو نشريه از دولت خواسته اند به جای زير سئوال بردن نفس برگزاری چنين مراسمی و جلوگيری از 
ی با مردم شادمانی در راه فرهنگ سازی قدم بر دارد و در برگزاری جشن ملی چهارشنبه سور

  .همراهی کند
  قبر در دانشگاه

 گزارشی از اعتراض دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف نسبت به دفن اجساد کشته های يالثارات
  .ناميده است" دوشنبه سياه"جنگ هشت ساله با عراق در محوطه اين دانشگاه چاپ کرده و آن روز را 

ه مهمترين دانشگاه صنعتی کشور به حساب اعتراض روز دوشنبه دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف ک
می آيد به درگيری انجاميد و مخالفان دفن اجساد که اين کار را سياسی می دانستند موفق به 

  .جلوگيری از اجرای آن نشدند
به گزارش ارگان انصار حزب اهللا، طرح دفن اجساد از چهار سال پيش در دانشگاه صنعتی شريف مطرح 

  . ايی شده بود که مصطفی معين وزير وقت علوم از اين کار جلوگيری کردبوده و حتی يک بار نه
اين نشريه در ياداشت ديگری با انتقاد از عدم واکنش وزارت علوم، مجموعه مديران اين وزارتخانه و 

  .متهم کرده است" بی عرضگی"دانشگاه را به 
ای احمدی نژاد در شهرداری دفن اجساد کشته های جنگ در ميادين شهر تهران در دوره مديريت آق

  .مطرح شده بود اما به دليل مخالفت گسترده، شهرداری از اجرای اين منصرف شد
  

   اسفند25:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ مارس 16 -١٣٨۴ اسفند 25شنبه پنج

آزادی هشت هزار زندانی که به علت ناتوانی در پرداخت بدهی های مالی خود در زندان :بی بی سی
د، کشته شدن نه نفر و زخمی شدن نزديک هزار تن در انفجارهای چهارشنبه سوری، درخواست بودن

رييس مجلس اعالی عراق از ايران برای مذاکره با آمريکا و گمانه زنی هايی درباره تصميم فردای شورای 
بح تهران امنيت سازمان ملل در پرونده هسته ای ايران از جمله مطالبی است که روزنامه های امروز ص

با اهميت دانسته و مرگ علی تجويدی، موسيقدان مشهور ايرانی را در ميان مهم ترين اخبار خود 
  .منعکس کرده اند

را چاپ کرده " درخواست حکيم از ايران برای مذاکره با آمريکا" در کادری در صفحه اول خود ايرانروزنامه 
حکيم رييس مجلس اعالی انقالب اسالمی  به عنوان خبری مهم نوشته عبدالعزيز شرقو روزنامه 

عراق که يکی از دوستان نزديک ايران محسوب می شود از جمهوری اسالمی خواسته است به خاطر 
  . مردم عراق هم که شده به مذاکره مستقيم با اياالت متحده آمريکا بپردازد

گان و کارشناسان را درباره با پايان بررسی بودجه سال آينده در مجلس روزنامه ها نظرات مختلف نمايند
  .اين اليحه مطرح کرده اند

 يکی از اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس از اينکه تمامی مصوبات خوب و مثبت شرقبه نوشته 
کميسيون تلفيق در صحن علنی به اليحه دولت بازگشت داده شد، ابراز تاسف کرد و گفته بودجه سال 

گی را در جامعه بسيار باال می برد و قطعا تحقق برخی درآمدهايش با آينده تورم زا خواهد بود، نقدين
  . مشکل مواجه خواهد شد

 در مقاله ای اين سئوال را مطرح کرده که سرانجام تکليف بودجه در شورای نگهبان معلوم اعتماد ملی
 می شود يا مجمع تشخيص مصلحت نظام؟ در اين مقاله پيش بينی شده که شورای نگهبان اليحه
مصوب مجلس را برگشت خواهد کرد و مجمع در نهايت نظر مجلس را خواهد پذيرفت که از سقف 

  .اعبتارات بودجه کاسته شود
 علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و مسئول پرونده هسته ای، امروز در شرقبه نوشته 

اين جلسه غيرعلنی و . دهدمجلس حاضر می شود تا از وضعيت پرونده هسته ای به نمايندگان گزارش 
  . غيررسمی خواهد بود

 نوشته در ده روز گذشته نمايندگان به هنگام بررسی اليحه بودجه بارها نسبت به عدم اطالع از جوان
آخرين وضع پرونده هسته ای و مذاکرات صورت گرفته در اين زمينه، طی تذکرات آيين نامه ای از هيات 

ورای عالی امنيت ملی و يا رييس جمهوری برای رفع ابهامات و رييسه مجلس خواستار حضور دبير ش
  . توضيحات الزم در خصوص پرونده هسته ای شده بود

 از اظهار نظر حسن روحانی، دبير پيشين شورای عالی امنيت ملی ايران خبر داده که اظهار جام جم
ای اقداماتی انجام داده که نظر بعضی از رسانه ها را در مورد اين که ايران در زمينه فناوری هسته 

  .خالف توافق با اروپا بوده و در نهايت به نوعی اروپا را فريب داده، تکذيب کرده است
 روحانی که هنوز مقام نمايندگی ولی فقيه در شورای امنيت ملی را داراست گفته جام جمبه نوشته 

نيت و اعتماد سازی صورت گرفته است اوال هرگونه تعليق به صورت داوطلبانه بوده و برای اثبات حسن 
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 پذيرفت و قبل از آن تعليق اصفهان را ٢٠٠۴است، جمهوری اسالمی ايران تعليق اصفهان را در نوامبر 
  . نپذيرفته بود و طبعا تا آن تاريخ فعاليت در اصفهان زير نظر آژانس ادامه داشت

رجه بريتانيا را خزعبالت خوانده  خبر داده که سخنگوی وزارت خارجه سخنان جک استرا وزير خااعتماد
 در سرمقاله خود از به کار بردن اين گونه ادبيات توسط سخنگوی وزارت خارجه اعتماد ملیاست و 

  توانند مسووليت  هستند می   ادبياتی  از چنين  استفاده مند به  عالقه انتقاد کرده و نوشته اگر ايشان
 از   خود را در استفاده  مزيت  که  هايی  گروه  به  و يا وارد شدن  حزب  يک  و با تشکيل  را رها نموده فعلی
  . بخشند  خود را التيام پندارند، عاليق  می   و نامتعارف  راديکال ادبيات
 درصد اساتيد ٨٩ در صدر اخبار خود از يک نظرسنجی خبر داده اند که نشان می دهد رسالت و کيهان

م دستيابی ايران به فناوری هسته ای دفاع کرده و با طرح جايگزينی  درصد دانشجويان ايرانی از لزو٨٧و 
  . انرژی های حاصل از سوخت های فسيلی به شدت مخالفت کرده اند

 درصد از دانشجويان با اين ادعای برخی ٩/٨۶ درصد از اساتيد دانشگاه و ١/٨٩ بيش از کيهانبه نوشته 
شتن منابع نفت و گاز نيازی به استفاده از انرژی هسته از قدرت های خارجی مبنی بر اينکه ايران با دا

  . ای برای توليد برق ندارد، مخالف بوده اند
 نوشته اين نظرسنجی در روزهای گذشته در دانشگاه ها انجام شده و به جمهوری اسالمیروزنامه 

  .دنبال آن در دبيرستان ها هم نظرسنجی مشابهی صورت گرفته است
   کشور دوبی  به  که  فراری  باند دختران  پنج ليس فرودگاه تهران خبر داده اعضای از قول رييس پاعتماد
  .  گرفتار شدند  ايران  فرودگاه  پليس شدند در دام  می  قاچاق

 را   آنان  و تهران  از شيراز، اصفهان  فراری  دختران  از شناسايی  باندها، پس  اين  اعضایاعتمادبه نوشته 
   تهران  فرودگاه  پليس  توسط  باندها بودند که  اين  نفر اعضای٣٧دادند و   می  انتقال بی عر  کشورهای به

  .دستگير شدند
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