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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 دولتهای رژیم ایران و

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  
 نطنز را ومي اورانی سازی غنی دستگاههاتي ظرف،ی اتمی انرژی المللني از بازرسان سازمان بیاتيه

   کند ی میبررس
  ٢٠٠۶ مارس 26 -1385 فروردین 6نبه شیک

 ی اسالمی که جمهورومي اورانی سازی دستگاه غن164 گزارش از هي و تهی بررسی ملل براسازمان
 164کار نصب .  خواهند شدرانی هفته عازم انی نطنز را اعالم کرده است اساتينصب آنها در تاس

 یمهور گرفت و جانی هفته گذشته پاوميوران گاز ایساز ی غنی از مرکز برازی دستگاه گرای وژيفیسانتر
بازرسان . اندازدي به راه بزي نگری هزار دستگاه د3 ی سال جارانی اعالم کرده است قصد دارد تا پایاسالم

 ی کرده است که با آنها میداری خری المللني از دالالن برانی شمار را حکومت انی اميگفتند دست کم ن
 اتيگزارش ه.  کنددي تولیتم بمب اکی ساختن دست کم ی شده براین غومي اورانلوگرمي ک20تواند 

 نطنز انجام ساتي در باره آنچه اکنون در تاسرانی اعزام شده به ای اتمی انرژیالملل نيبازرسان آژانس ب
  .  داردتي سازمان ملل اهمتي امنی شوراهياني بمي تنظی چگونگی براشود، یم

 ی راهندهی در چند روز آی اتمی انرژیالملل نياز بازرسان آژانس ب یاتيه): وفردایراد (ی باستانبهمن
 در نطنز است و ومي اورانیساز ی غنساتي از تاسی بازرسات،ي هنی ای اصلتیمامور. شود ی مرانیا
 که ی اسالمیمهورج.  انجام گرفته استرانی در ازاني تا چه مومي اورانیساز ی غننکهی ای قطعیابیارز
 164 کار نصب شي هفته پکند، ی را آغاز میقاتي درسطح تحقومي اورانیساز یغن اعالم کرد راياخ

  .  بردانی را در نطنز به پاومي گاز اورانیساز ی غنی از مرکز برازی دستگاه گرای وژيفیسانتر
 یانداز  است با راهقاتي تحقی و صرفا برایقاتي تحقیساز ی واقعا غنرانی گفتند اگر هدف اکای آمرمقامات

 دستگاه از 164 یانداز  مقصود حاصل شود و راهنی اتواند ی از مرکز مزی انگشت شمار دستگاه گریادتعد
  .  نشان داردرانی اتيمشکوک بودن فعال

 گری دی و از سوخواند ی ساختن بمب اتم را مردود می اتهام تالش برای اسالمی جمهورگر،ی دی سواز
 امسال را انی تا پاومي اورانیساز ی غنی از مرکز برازیه گر هزار دستگا3اعالم کرده است که برنامه نصب 

 قطعات رانی ملل، امان سازیحاتي تسلنيشي بازرس پت،ی البرادیویبه گفته د. در دستور کار خود دارد
 کرده و امکان هي تهیالملل ني باهي را از بازار سیساز ی غنی از مرکز برازی دستگاه گر500 و کهزاری

 لوگرمي ک20 تواند ی مرانی اوژيفی دستگاه سانتر500 و کهزاریبا .  را داردوژيفیمار سانتر شنی ایانداز راه
  .  را به دست آوردیک بمب اتمی ساختن ی با درصد الزم براشده ی غنومياوران
 آن است که به ی به نطنز مشخصا برای اتمی انرژیالملل ني بازرسان آژانس باتي هفته هنی اسفر

 ی در صورترای نصب شده است، زوژيفی سانتر104 از کار با یا  در چه مرحلهرانیکه اآژانس گزارش دهد 
  ی غنني را هم با درصد پائومي اورانتواند یها باشد، م  دستگاهنی کامل از ایبردار  در مرحله بهرهرانیکه ا

با غلظت باال  یساز ی غنتواند ی قابل استفاده است و هم مروگاهي سوخت نی آن براعي وسديکند که تول
  . مورد استفاده قرار خواهد گرفتی بمب اتمدي تولیانجام دهد که برا

 از آنچه اکنون در ی اتمی انرژیالملل ني بازرسان آژانس باتي است که گزارش هلي دلني همبه
  .  داردتي سازمان ملل اهمتي امنی شوراهياني بمي تنظی چگونگی براشود، ی نطنز انجام مساتيتاس

 فرانسه و آلمان، ا،يتانی برشنهادي پت،ي امنی تند شوراهياني بر مخالفت با بگری باردهيته روس گذشجمعه
 هي دفتر وزارت امورخارجه روسه،ي و روسرانی امور خارجه ای وزرای تلفنی کرد و پس از گفتگوديتاک

در .  بودرانی ات دربارهي امنی مسکو از هرگونه بحث شوراینينش  داد که متن آن نشانه عقبیا هياطالع
 اقدام یعنی کيپلماتی راه دشود، ی مدي تاککيپلماتی آماده است که اگر بر حل بحران از راه دهي اطالعنیا

  . سازمان مللتي امنی ونه شورا،ی اتمی انرژیالملل نيدر چارچوب آژانس ب
 چرخه سوخت یازاند  اثبات مصمم بودن خود به راهی صرفا برارانی اگر اندیگو ی منی در وها پلماتید

 روزها بهانه به دست غرب نی آنکه در ای را نصب کرده باشد، و براوژيفی دستگاه سانتر164 یا هسته
 بازرسان اتيها را آغاز نکرده باشد، گزارش ه  به دستگاهیساز ی غنی براومي گاز اورانقیندهد، کار تزر

 ی شورادالحنی شدهيانياحتمال صدور ب خواهد بود وهي به نفع موضع روسرود، ی هفته به نطنز منیکه ا
  . خواهد شدتر في ضعرانی در باره اتيامن
  

 ابراز اطمينان رايس از انجام مذاکره با ايران
  ٢٠٠۶ مارس 25 -1385 فروردین 5شنبه 

 گفته است که آمريکا یکاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، روز جمعه در يک کنفرانس خبر:بی بی سی
 . پيرامون اوضاع عراق بر سر ميز مذاکره خواهد نشستقطعا با ايران 
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 ايران، درباره مذاکرات مستقيم ميان ی رايس در اولين اظهار نظر پس از پذيرش مذاکرات از سوکاندوليزا
من در اين باره اطمينان .  شودیاين ديدارها انجام م: "آمريکا و ايران پيرامون مسائل عراق گفته است

 ". شوندی انجام میمان مناسبمذاکرات در ز. دارم
 اين ديدار یمن کامال مطمئنم که زمان.  شوندی خود رفع نمیاين مسائل به خود: " افزوده استاو

 توانسته اين کار را ی بود که می خليلزاد، سفير آمريکا، مدتیمسئله اين بوده که آقا.  شودیانجام م
 ی هم داشته و آقایخوب کنيم تاثير یام داد و فکر ماو اين کار را در افغانستان انج. در عراق انجام دهد

 ". نومان سفير آمريکا، همين اختيارات را در افغانستان دارد
 ".  هايمان گفتگو کنيمی باشد تا درباره نگرانیمهم است که فرصت: " امور خارجه آمريکا نتيجه گرفتهوزير
 مذاکرات با ايران را ی رود سرپرستی م خليلزاد، سفير آمريکا در بغداد که انتظاری گذشته زلمروز

 . در برخورد با مسايل عراق متهم کرده بود" یدوروي" را به ی اسالمیبرعهده داشته باشد، جمهور
 ی لفظیدرگير
 خليلزاد نوشته بود که ی مارس، از قول آقا٢۴ واشنگتن پست در شماره روز جمعه، ی آمريکايروزنامه

 .  دهدی دهد، و سالح در اختيار آنها قرار میم مايران پيکار جويان شيعه را تعلي
 ی مذهب در عراق از نزديک همکاری سنی شورشی همچنين ايران را متهم کرده که با گروههایو

 .دارد
 حاضر در عراق را مسئول نا ی ائتالفی همواره اين اتهامات را رد کرده و متقابال آمريکا و نيروهاايران
 . کرده استی ها در اين کشور معرفیآرام

 ايران نزديک است از ی اسالمی عراق که به جمهوری انقالب اسالمی گذشته رهبر مجلس اعالهفته
 . رهبران ايران خواسته بود تا با آمريکا درباره مساله عراق وارد مذاکره شوند

 یم اسالی ايران و پس از آن رهبر جمهوری امنيت ملی عالی دبير شورای الريجانی از آن ابتدا علپس
 .از پذيرش مذاکره با آمريکا درباره عراق خبر دادند

 در داخل و خارج عراق بارها از ايران یمسئوالن آمريکاي" در اين زمينه گفت که ی اسالمی جمهوررهبر
 با در ی نکردند اما با تکرار اين درخواست، مسئوالن ايرانیدرخواست مذاکره کردند که مقامات ما اعتناي

 فاجعه آفرين آن ی های از نا امنیحتمال که شايد مذاکره در باره اوضاع عراق در جلوگيرنظر گرفتن اين ا
 ." خود به آمريکا موافقت کردندیکشور موثر باشد با انتقال ديدگاه ها

 گزارش ها، ممکن است مذاکرات ايران و آمريکا در مورد مسايل عراق هفته آينده آغاز ی اساس برخبر
  .شود

  
  شودی حل نمرانی ای ما مساله اتمتیابدون رض: هيروس
  ٢٠٠۶ مارس 24 -1385 فروردین 4ه جمع
  در واشنگتن ی سی بی بی بخش فارسدفتر:رزادهي امنيافش
 ايران که توسط ی در مورد مساله اتمی امور خارجه روسيه روز جمعه اعالم کرد که هرگونه تصميموزير

اين در . ود مورد قبول آن کشور نخواهد بود با روسيه اتخاذ شی بدون مشورت قبلی غربیکشورها
 در اين مورد را ی توان تصميم گيری است که وزير امور خارجه آمريکا گفته است که بيش از اين نمیحال

 .به تعويق انداخت
 امنيت سازمان ملل متحد بر سر متن ی روز چهارشنبه شورای نتيجه ماندن جلسه مشورتی دنبال ببه

 ی شورا از ايران را مطرح کند، وزرایست رئيس شورا صادر کند و در آن خواست ها که قرار ایبيانيه ا
 در که کردند ی پنجشنبه و جمعه سعی امنيت در روزهای شورایامور خارجه پنج کشور عضو دائم

 . دوجانبه بن بست به وجود آمده را برطرف کنندیمکالمات تلفن
 یمعه به خبرنگاران گفت که شک دارد روسيه پيشنهاد الوروف وزير امورخارجه روسيه روز جی سرگئاما

او در مورد . را قبول کند که بدون اطالعش تهيه شده باشد و به عنوان تنها راه حل ممکن ارائه شود
 ايران با مورد در ی مذاکرات محرمانه ای غربی کرد دال بر اينکه کشور های گزارش ها صحبت میبعض

 .هم داشته اند
 ايتانی محرمانه برنامه
 خبر دادند که از ی آسوشيتدپرس و روزنامه تايمز لندن از وجود نامه محرمانه ای اين هفته خبرگزاردر
 و ی آلمان،ی همتايان امريکائی وزارت امور خارجه بريتانيا برای جان سوايرز مديرکل سياسیسو

 امنيت به ی شوراکهده بود  پيشنهاد کریدر اين نامه اين مقام بريتانياي.  خود ارسال کرده بودیفرانسو
 ايران از پايان دادن ی عليه ايران صادر کند که در آن در صورت خودداری بيانيه، قطعنامه شديداللحنیجا

 . شودی پيش بينی اقدام نظامی مورد مناقشه خود، تحريم و حتی اتمیبه برنامه ها
 قطعنامه که یاما برا.  استیر امنيت، موافقت تمام پانزده عضو شورا ضروی صدور بيانيه شورایبرا

 یالبته روسيه و چين که تاکنون با مخالفت ها.  موافق نياز استی را٩موثرتر از بيانيه است، تنها به 
 صدور قطعنامه هم ز خود ای توانند با استفاده از حق وتوی کرده اند میخود از صدور بيانيه جلوگير

 . کنندیجلوگير
کاندوليزا رايس وزير .  صدور بيانيه نتيجه بدهدیوار است که گفتگوها برا اين همه آمريکا همچنان اميدبا

 ی با آمريکا و متحدانش بر سر چگونگی کرد که چين و روسيه به زودیامور خارجه آمريکا اظهار اميدوار
 .ند اورانيوم به توافق برسی سازی متوقف کردن غنیاعمال فشار بر ايران برا
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 به تعويق انداختن اتخاذ تصميم در مورد ايران ی برایر داد که ديگر زمان خانم رايس همچنين هشدااما
 تواند ی چشم دوخته اند تا نشان دهد میاو گفت که همه به جامعه بين الملل.  نمانده استیباق

 . رفتره توان از اين امر طفی ديپلماتيک حل کند و ديگر نمی ايران را از راه هایبحران اتم
 ف مورد اختالهيانيب
 ی که توسط بريتانيا و فرانسه تهيه شده از ايران خواسته شده فعاليت غنی پيش نويس بيانيه ادر

 معاهده عدم گسترش ی پروتکل الحاقی اورانيوم را فورا متوقف کند و ضمن تصويب و اجرایساز
 . کندی همکاری اتمی انرژی در تمام زمينه ها با آژانس بين الملل،یتسليحات هسته ا

 خواسته شده ،ی اتمی انرژی رئيس آژانس بين الملل،ی نويس بيانيه همچنين از محمد البرادع پيشدر
 به خواست ی امنيت کند و نشان دهد ايران تا چه حدی تسليم شورای روز گزارش١۴است که ظرف 

 .  عمل کرده استی اتمی انرژی امنيت و آژانس بين المللی شورایها
 الوروف روسيه با یبه گفته آقا.  از متن اين بيانيه استیف نيم با حمايت چين خواستار حذروسيه

 .  اعمال تحريم بر ايران آماده کند مخالف استی امنيت که زمينه را برایهرگونه بيانيه شورا
 تواند اين متن را قبول کند زيرا ی امور خارجه روسيه همچنين گفته است که روسيه به هيچ وجه نموزير

 شود و در اختيار ی خارج می اتمی انرژی ايران از اختيار آژانس بين المللیسته ابر اساس آن مساله ه
 . گيردی امنيت قرار میشورا
 ايران خبر ی کامل مواضع اين کشور و روسيه در قبال مناقشه هسته ای نيزاز هماهنگی چينی هامقام

 وزارت امور خارجه یانگ، سخنگوچين گ.  حل آن تاکيد کرده اندیداده و بار ديگر بر مسير ديپلماتيک برا
صلح و ثبات ' آن را بر اثر شود بايد ی که انجام میدر هر اقدام: "چين، در گفتگو با خبرنگاران گفته است

 ی بيشتری زمان و فضایبه اين دليل است که ما بايد به ديپلماس... را در نظر گرفت ' در منطقه
 ."بدهيم
  . خود را رد کرده اندی اتمیت برنامه ها بودن ماهيی ايران همواره نظاممقامات

  
 درحال شکل ی اسالمی و جمهورکای آمراني دو طرف، مذاکره ماني میغاتي جنگ تبلدی تشدرغميعل
   است یريگ
  ٢٠٠۶ مارس 27 -1385 فروردین 7شنبه دو

 درباره عراق، مسوالن کای و آمری اسالمی جمهوراني ممي مربوط به مذاکره مستقی خبرهاباوجود
 در عراق اجازه دادم رمانيمن به سف: جرج بوش گفت.  هم افزوده اندیغاتيطرف بر شدت جنگ تبلدو

 خامنه  اهللاتیآ.  در امور عراق دخالت کندرانی امي خواهی دهد که ما نمحي توضرانی حکومت ایکه برا
با آن  یغاتي جنگ تبلکای با آمرمي مستقی گفتگورشی ضمن اعالم پذزي نی اسالمی رهبر جمهوریا

 با شبکه یی در گفتگوکای امور خارجه آمرری وزسی رازاي حال کاندولنيدر هم. کشور را هم شدت داد
 ی اسالمیر جمهوري بار با سفنی اواخر چندنی در افغانستان اکای آمرري ان ان گفت سفی سیونیزیتلو

عراق از هفته گذشته در  درباره کای و آمررانی الوطن نوشت مذاکرات ایروزنامه سعود. گفتگو کرده است
 نیبه نوشته الوطن در ا.  در عراق عمال آغاز شده استکای آمرماني هم پی از کشورهایکیسفارتخانه 

  .  توافق کردندی جدول کارکین يي درمورد عراق و تعی اساسلی مسای دو طرف در خصوص بررسدارید
 ني دومی در عراق براکای آمرري سفلزادي خلی که زلماشياز حدود دو هفته پ):  فرداویراد (ی باستانبهمن
 کشنبهی روزی درباره عراق فراخواند، تا دمي مستقی را به گفتگورانی ماه گذشته حکومت اکیبار در 

 یغاتي جنگ تبلش آتزمي به همي مستقی ضمن استقبال از گفتگوکای و آمررانی ایمسوالن حکومت ها
 ی های را به دخالت در ناآرامی اسالمیوبار جمهور در دوهفته گذشته دلزادي خلیزلما. هم افزودند

 و چشم رشی در آستانه نوروز پذزي نکای آمری جمهورسي عراق متهم کرده است و جرج بوش رئنيخون
  .  کرداني بني را چنرانی با اميانداز مذاکره مستق

 دهد که ما حي توضرانی حکومت ای در عراق اجازه دادم که برارمانيمن به سف: جرج بوش گفت: ب.ب
 نی ارانی مهم است که حکومت انی ادامه داد بنظر من ایو.  در امور عراق دخالت کندرانی امي خواهینم

 د گفته ام لزاي خلی گفت من به زلماني همچنکای آمری جمهورسيرئ. سخن را از منبع دست اول بشنود
 وارد ای ی فرقه ای هایريش درگ گستری روشن کند که تالش برارانی حکومت اندهی نمایکه در بغداد برا

  .  قبول استرقابلي غکای آمری رود برای ساختن بمب بکار می به عراق برایکردن مواد و ابزار
 سي نژاد رئی محمود احمدی و آقای اسالمی رهبر جمهوری اهللا خامنه اتی هم آرانیدر ا: ب.ب

 با آن کشور را هم یغاتيبل جنگ تکای با آمرمي مستقی گفتگورشی ضمن اعالم پذی اسالمیجمهور
  . شدت دادند

 طرف زورگو و نکهی ای باز شود برای که عرصه انستی ایاما اگر مذاکره به معنا: ی خامنه ای اهللا علتیآ
 موارد همچنانکه هي مثل بقنی بر طرف کند الي خودش را تحمی به زور بخواهد حرفهایپررو و مکار با اتکا

 دی دست از سر عراق باآنها ها که ییکای نکته است به آمرنی اني تب...اعالم کردم ممنوع خواهد بود
 بردارند تا عراق دی ها باتي قومکیدست از تحر. بردارند تا ملت عراق کشورشان را خودشان اداره کنند

  . ندي را ببتي امنیرو
 در بغداد کای و آمررانی اندگانی آنطور که مسوالن دو حکومت عنوان کرده اند نمابي ترتنیبه ا: ب.ب

 قی ها و از طری را که در سه سال گذشته بارها در سخنرانی تا همان مواضعنندي نشی هم میروبرو
  .  بگذارنداني در مماي هم مستقگریکدی مطرح کرده اند، با یارتباط جمع
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 ی نکات علنیاري الوطن از بسی و نوشته روزنامه سعودکای امور خارجه آمرری سخنان روز گذشته وزاما
 با شبکه یی روز گذشته در گفتگوکای امور خارجه آمرری وزسی رازايکاندول.  دهدینشده هم خبر م

 ی اسالمیهور جمري بار با سفنی اواخر چندنی در افغانستان اکای آمرري ان ان گفت سفی سیونیزیتلو
  . داشتمي خواهیی گفتگوهاني گفتگو کرده و اگر الزم باشد بازهم چنیتيدر آن کشور درباره مسائل امن

 کای و آمررانی نوشت مذاکرات ادي نامییکای الوطن به نقل از آنچه منابع مطلع آمری روزنامه سعودهمزمان
 در عراق عمال آغاز شده کای آمرماني هم پی از کشورهایکیدرباره عراق از هفته گذشته در سفارتخانه 

 نيي عراق و تعمورد دری اساسلیمسا ی دو طرف در خصوص بررسداری دنیبه نوشته الوطن در ا. است
  .  توافق کردندی جدول کارکی

 دولت لي عراق از جمله تشکیاسي دو طرف درباره روند سی جدول کارنی اهی افزوده است که برپاالوطن
 ی نظامیروهاي در عراق و چشم انداز حضور نی اسالمی وابسته به جمهوریروهاي کشور، ننی اندهیآ

  . حضور نظر خود را با طرف مقابل مبادله خواهند کردنی اینگ در عراق و چگوکایآمر
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  
   ی عراق در منزل طالبانی پارلمانی هاوني فراکسی هایزنیرا

  ٢٠٠۶ مارس 25 -1385 فروردین 5شنبه 
 سي رئیعراق امروز در منزل جالل طالبان ی پارلمانی هاوني رهبران و مسئوالن احزاب و فراکسنشست
  .  مذاکرات شرکت کردندنی هم در اکای از کنگره آمریتي از سرگرفته شد که هئی عراق در حالیجمهور

 اعالم کرد که ی اهياني در بی جالل طالبانت،دفتری کوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 عراق با یاسي سیونهاي از فراکسیرهبران شمار با شرکت ی جمهورسينشست امروز در منزل رئ

  . برگزار شدییکای آمرهی بلندپائتيحضور ه
 با رهبران ی کرد که نشست طالبانحی اشاره نکرد، اما تصرییکای آمرئتي هی اعضای دفتر به اسامنیا

  .ردي گی نشست روز گذشته صورت ملي عراق در ادامه تکمی پارلمانی هاونيفراکس
 ی عراق بر برنامه ملی پارلمانیاسي سیونهاياق روز گذشته اعالم کرد که فراکس عری جمهورسيرئ

  . انددهي آن به توافق رساراتي و اختی ملتي امنی شورانی عراق و تدویدولت آت
  . کردبی را تکذی الجعفرمي عالوه بر ابراهی دولت آتیری نخست وزی برایگری وجود هر نامزد دیو
  
 سي رئمي حکزیدعبدالعزي عراق، سیاسي سیونهاي فراکس،یل طالبان نشست روز گذشته در منزدر

 ستي از لیندگی به نمای جمهورسي معاون رئاوري الی، غاز)تیاکثر (کپارچهی ائتالف عراق ونيفراکس
 ازائتالف یالک و جواد المی الجابرمی ند،یزی برنامه رری الحافظ وزی، مهد)ی عالوادی ایبه رهبر (هيالعراق

 یو صالح المطلک از جبهه گفتگو) اهل سنت( از جبهه التوافقاني و خلف العی ظافر العانچه،کپاریعراق 
  .شرکت داشتند) اهل سنت(یداخل
 کرد و داری درعراقی نخست وزی الجعفرمي و ابراهی جمهورسي رئی امروز با جالل طالبانییکای آمرئتيه

  . کرددي کشور تاکنی ادی دولت جدلي در تشکعیبر ضرورت تسر
 مجس سنا و سه تن از ی از اعضایئتي هاستی  رکای آمریزونای آرالتی از اخواهیجمهور" نيجان مک"

  . را برعهده داردکای آمریالتهایفرمانداران ا
  

 تن از افراد مظنون به انجام عمليات تروريستي آه اآثرا از 500وزير آشور عراق از دستگيري نزديك به 
  . صل هستند، خبر داداال هاي عربي ها و اروپايي عرب
  ٢٠٠۶ مارس 27 -1385 فروردین 7شنبه دو

وگو با  باقربيان جبر صوالغ، وزير آشور عراق در گفت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
از زمان شروع عمليات تاسيس پليس و ديگر :  بيان داشت- چاپ لندن -ي الشرق االوسط  روزنامه
  . اند  تن از عناصر مخرب به سازمان امنيت رخنه آرده3000به هاي امنيتي نزديك  سازمان

ي مرگ نامي است آه از سوي يكي از افسران ارتش آمريكا شايع  وي با اشاره به اينكه اسم جوخه
اتهاماتي آه به وزارت آشور در خصوص دست داشتن در برخي اقدامات تروريستي وارد : شده، گفت

هاي  هاي امنيتي است و تا به حال هر گاه يكي از مخفيگاه ه سازمانشده به دليل نفوذ عناصر مخرب ب
هايي از عناصر امنيتي وزارت آشور نيز در آن يافت شده است آه  ها شناسايي شده لباس تروريست

  . ها از بازار آار دشواري نيست البته خريد اين لباس
نيروهاي : ي بغداد اظهار داشت كاظميهي ال ي جناح صدر در منطقه از سوي ديگر حازم االعرجي، نماينده

  .  تن را آشتند20ي المصطفي وابسته به جناح صدر حمله آردند و آمريكايي به حسينيه
ي اين خبر آه از سوي منابع امنيتي عراق نيز تاييد شده،  وگو با خبرگزاري فرانسه در باره وي در گفت
ر منطقه اورو واقع شده، محاصره و به سوي ي مذآور را آه د نيروهاي آمريكايي حسينيه: بيان داشت

  .  تن تيراندازي آرده و همگي را آشتند20
  . االعرجي در ادامه اين حادثه را محكوم آرد و از دولت عراق در اين خصوص توضيح خواست

 30ارتش عراق در خيابان اصلي روستاي البالعيد در نزديكي بعقوبه : خبرگزاري عراق نيز گزارش داد
  . ريده را پيدا آرده است آه هنوز هويت آنها مشخص نشده استجسد سرب
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 تن از عناصر 40اند آه نيروهاي آمريكايي نزديك به  از سوي ديگر مقامات سياسي عراق اعالم آرده
  .  عرب را در يك مخفيگاه زنداني آرده بودند، دستگير آردند17وزارت آشور عراق را آه 

ز عدم حضور در آنفرانس سران آشورهاي عربي خارطوم آه جالل طالباني، رييس جمهور عراق ا
شود، عذرخواهي آرد و هوشيار زيباري، وزير  ي جاري برگزار مي ي هفته شنبه و چهارشنبه روزهاي سه

  .امور خارجه را به همراه يك هيات به نيابت از خود به اين آنفرانس فرستاد
  

يي در راستاي   ماده33ي سياسي واحد  ك برنامههاي سياسي پيروز در انتخابات عراق بر سر ي جناح
  . تشكيل دولت جديد به توافق رسيدند

  ٢٠٠۶ مارس 27 -1385 فروردین 7شنبه دو
ي سياسي  به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، در اين برنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ا حضور نمايندگان تمامي اقشار و بر اساس ي ملي ب يي بر ضرورت تشكيل دولت يكپارچه  ماده33
هاي انتخاباتي، مصالح ملي و عمل به دستورات قانون اساسي و تعهدات به آن تاآيد شده  صالحيت
  . است

بر اساس اين برنامه تمامي اقدامات بايد بر اساس قانون اساسي و تعهد به آن باشد و هر گونه 
  . نجام خواهد شد قانون اساسي ا142تغييراتي بر اساس ماده 

ي ملي بايد بر اساس اصل مشارآت و حضور اقشار مختلف جامعه  چنين تشكيل دولت يكپارچه هم
  . هاي انتخاباتي و منافع ملي در نظر گرفته شود ي صالحيت باشد و در آن مساله

هاي مختلف در روند سياسي با  ي حضور گروه در پيش گرفتن سياست گفتمان ملي و گسترش دايره
اهنگي قانون اساسي و ايجاد عراقي آزاد تكثر گرا، فدرال، دموآرات، بر اساس روحيه آشتي از هم

  . ي توافق شده است جمله موارد موجود در اين برنامه
هاي تكفيري، عمل بر اساس صيانت حاآميت عراق، تحكيم   و محكوم آردن شيوه از بين بردن خشونت
ي حضور نيروهاي چند مليتي و سرعت بخشيدن در طرح  ساله آن و برخورد با م استقالل و يكپارچگي

تكميل نيروهاي عراقي بر اساس قانون اساسي، تحكيم دولت قانونمند و در پيش گرفتن اصول اداري، 
روي، ديكتاتوري، آشتار، در نظر گرفتن نقش زنان در سازندگي جامعه، احترام به حقوق  مخالفت با تك

ي توان جوانان آشور، نظارت بر عتبات  جاد شرايط درست براي رشد و توسعهها، اي آنها در تمامي زمينه
ي صنعت گردشگري ديني،  مقدسه، بازسازي و حمايت آامل از امنيت اين اماآن و زائران آنها و توسعه

هاي آموزشي، تضمين  چنين تجديدنظر در شيوه ها و حمايت از استقالل آنها و هم نظارت بر دانشگاه
هاي توسعه به منظور  هاي عراق و جلوگيري از دخالت دولت در امور آنها، ايجاد طرح انهاستقالل رس

 دادن به مناطق محروم و آسيب ديده،  نظارت بر وضعيت محرومان، فعال آردن روند بازسازي و اولويت
ري و گذا سرعت بخشيدن در فراهم آردن انرژي برق مناطق، ايجاد ادارات نفت و گاز، تشويق به سرمايه

هاي آشاورزي و صنعتي و وضع قوانين و مقررات و  آمك به بازسازي و حفظ آثار ملي، توجه به بخش
اي، ايجاد روابط  هاي منطقه ها، ايجاد روابط بين دولت فدرال و دولت حمايت دولت براي توسعه اين بخش

مشترك بين عراق و ساير جوار و جهان به منظور تحقق منافع  دوستانه و احترام متقابل با آشورهاي هم
آشورها، عدم دخالت در امور داخلي، تحكيم نقش اصلي مناطق، ايجاد انتخابات آزاد براي شوراهاي 

 قانون اساسي، تعهد دولت به رسيدگي به اوضاع 140ها، تعهد دولت به اجراي ماده  استانداري
ي نظام تامين  الي، توسعههاي مشخص در جهت بررسي فساد اداري و م ريزي امنيتي، ايجاد برنامه
ي موسسات آموزشي و پژوهشي علمي به منظور خدمت به سازندگي عراق،  اجتماعي، توسعه

هاي مستقل و حمايت از آنها، بازنگري در قانون انتخابات و تشكيل  تجديدنظر در ساختار هيات
اي غير قانوني و ه آميسارياي عالي انتخابات، تالش براي حفظ امنيت مرزها، جلوگيري از مهاجرت

هاي دولتي به منظور پيگيري مسايل مربوط به  شان، تشكيل آميته بازگرداندن مهاجران به موطن اصلي
  . ويژه شبه نظاميان از جمله اصول آلي اين برنامه هستند91زندانيان و آزادي افراد بيگناه، اجراي قانون 

  
مقاومت در عراق را به رسميت شناخته و عزت ابراهيم الدوري از رهبران آشورهاي عربي خواست تا 

  . دولت فعلي آن را تحريم آنند
  ٢٠٠۶ مارس 27 -1385 فروردین 7شنبه دو

به نقل از خبرگزاري فرانسه، عزت ابراهيم الدوري، معاون ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تلويزيوني الجزيره پخش شد، از ي  رييس شوراي فرماندهي نظام سابق عراق درپيام صوتي آه از شبكه

در خارطوم جمع شوند، خواست تا مقاومت در ) شنبه سه(سران آشورهاي عربي آه قرار است فردا 
  . ي قانوني مردم اين آشور اعالم آنند عراق را به رسميت شناخته و آن را تنها نماينده

از سوي اشغالگران منصوب شده رهبران آشورهاي عربي بايد با تحريم دولت فعلي عراق آه : وي افزود
  . است، عراق را به پيروزي برسانند

هاي شيعيان و آشتار  چنين خواهان متوقف شدن حمالت به مساجد اهل سنت، حسينيه الدوري هم
  . درعراق شد

 55 ارتش آمريكا به دنبال عزت ابراهيم الدوري آه در فهرست 2003از زمان سقوط نظام صدام در آوريل 
  . باشد ها در رديف ششم قرار دارد، مي ايينفري آمريك

 ميليون دالري را براي آساني آه اطالعي از الدوري در اختيار آنها قرار 10 نوامبر جايزه 13ارتش آمريكا 
  . دهد، تعيين آرد
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  توافق رهبران عراقى درباره نخست وزيرى جعفرى

  ٢٠٠۶ مارس 26 -1385 فروردین 6شنبه یک:ایران
نخست وزير عراق مهمترين مسأله مورد اختالف ميان گروههاى اين آشوربود به همين موضوع انتخاب • 

  دليل مى توان انتظار داشت توافق بر سر جعفرى راه را براى تسريع روند تشكيل دولت عراق باز آند
  

 پس از هفته ها رايزنى ميان گروههاى عراقى، مسؤوالن فراآسيونهاى پارلمانى عراق -گروه بين الملل
براى نخست وزيرى اين آشور » ابراهيم جعفرى«روز جمعه گذشته بر سر برنامه دولت جديد و نامزدى 

  .به توافق رسيدند
رئيس جمهورى اين آشور گردهم » جالل طالبانى«نمايندگان احزاب عراقى جمعه گذشته در منزل 

ش خبرگزارى فرانسه، به گزار. آمدند و به مذاآره درباره برنامه هاى دولت جديد عراق پرداختند
فراآسيونهاى سياسى پارلمانى عراق در پايان اين نشست همچنين در مورد تدوين شوراى امنيت 

  .ملى و اختيارات آن نيز به توافق دست يافتند
رئيس فراآسيون » عدنان الدليمى«بعد از اين جلسه، طالبانى در آنفرانس مطبوعاتى مشترك با 

با ) ائتالف يكپارچه(د مالكى سخنگوى فراآسيون اآثريت پارلمانى عراق وجوا) اقليت اهل سنت(التوافق
جناح هاى پارلمانى عراق براين : بيان اينكه مردم عراق بزودى شاهد تشكيل دولت خواهند بود، گفت

جناح هاى «: وى ادامه داد.مسأله آه آسى غير از جعفرى نامزد نخست وزيرى نيست تأآيد آردند
رنامه هاى دولت آينده و ساختار شوراى امنيت ملى و اختيارات آن به توافق مختلف سياسى برسر ب

  ».رسيده اند
تشكيل شوراى امنيت ملى تعارضى با قانون اساسى آشور ندارد، چرا آه تمامى «: طالبانى افزود

پيشنهادات و دستوراتى آه اعالم مى  شود براى تصويب به پارلمان ارجاع داده مى شود و بعد از آن 
وى در .براى اطالع رياست جمهورى، پيشنهادات و دستورات مذآور در اختيار قوه مجريه قرار مى گيرد

هيأت سياسى شوراى امنيت ملى، مسؤول هيچ گونه تصميم گيرى و يا صدور قوانين : ادامه گفت
انش و اعضاى اين شورا را رئيس جمهور و معاونانش، نخست وزير، رئيس پارلمان و معاون. نخواهد بود

  .رؤساى جناح هاى پارلمانى تشكيل مى دهند
برنامه شامل مجموعه اى : جواد المالكى نيز درباره فرمولهاى توافقى در برنامه دولت آتى اظهار داشت

از اصول و فرمولهايى است آه معتقديم براى تشكيل دولت وحدت ملى ضرورى است آه ليستهاى 
عناصر تشكيل دهنده ملت عراق و عناصر ملى در آن شرآت پيروز انتخابات و ليستهايى آه نماينده 

  .خواهند آرد
وى خاطر نشان آرد آه برنامه سياسى دولت شامل اصول و مقرراتى است آه فراآسيونهاى سياسى 

موضوع نامزدى جعفرى جهت نخست وزيرى عراق مهمترين .شرآت آننده در دولت به آن پايبند هستند
برخى از گروهها از . الف يكپارچه و گروههاى آرد و سنى اين آشور بودمسأله مورد اختالف ميان ائت

جمله آردها خواهان تغيير نامزد اين پست از سوى جناح اآثريت مجلس بودند و به همين دليل مى توان 
در .انتظار داشت توافق جمعه گذشته بر سر جعفرى راه را براى تسريع روند تشكيل دولت عراق باز آند

زير خارجه عراق ديروز خواستار آن شد آه آشورهاى عربى براى آمك به تثبيت اين آشور همين حال و
آه در آستانه نشست وزيران عرب براى بحث » هشيار زيبارى«.جنگ زده، تعهد صريح و جدى بدهند

مشارآت اعراب در آمك به تثبيت وضعيت «: درباره وضعيت عراق در خارطوم به سر مى برد، گفت
بويژه «: زيبارى گفت».ضور بيشتر ديپلماتيك اعراب در عراق، از جمله خواسته هاى ماستو ح... عراق

در موقعيت بسيار حساس آنونى، ما نيازمند مداخله بيشتر در مسائل عراق هستيم و به تعهد جدى و 
 دبير آل سازمان آنفرانس» اآمل الدين احسان اوغلو«همچنين ».صريح از سوى برادرانمان نياز داريم

اسالمى نيز ديروز در بيانيه اى از سران و مسؤوالن عراقى خواست در سريعترين فرصت ممكن دولت 
  .وحدت ملى را تشكيل دهند

اين درخواست در پى تشديد بحران امنيتى در عراق وآشتارهاى قومى آه يكپارچگى خاك عراق را 
خواست با به آارگيرى همه تالش اوغلو از همه رهبران و مسؤوالن عراقى .تهديد مى آند، صورت گرفت

اين در .خود در جهت هموار شدن روند تشكيل دولت وحدت ملى به بحران جارى در عراق پايان دهند
حالى است آه جبهه التوافق عراق وابسته به اقليت اهل سنت از سران عرب خواست در نشست آتى 

سخنگوى » ظافر العانى«.سى آنندخود در خارطوم، موضوع امنيت و شكاف طايفه اى در عراق را برر
اميدواريم آه سران عرب در نشست آتى خود به طور مفصل مسأله امنيت در : اين حزب سنى گفت

  .عراق و حالت شكاف طايفه اى را آه خطرات بزرگى به دنبال دارد، بررسى آنند
اى پايان دخالتهاى وى ابراز اميدوارى آرد تا رهبران عرب موضع صريحى گرفته و در آنار ملت عراق بر

منطقه اى و بين المللى آه خشونت را در عراق ترويج مى آند و عراق را به سوى جنگ طايفه اى 
  .مى آشاند، قرار گيرند) مذهبى(

  افزايش عمليات نظامى آمريكا در سالگرد ورود به عراق
ات نظامى خود در در آستانه سومين سالگرد ورود اشغالگران به عراق، آمريكا برگستره و شمار عملي

  .عراق افزود
در شمال سامرا را اواخر هفته گذشته » درهم آوبيدن«در حالى آه آمريكا پايان عمليات موسوم به 

  .در غرب بغداد آغاز آرد» روشنايى شمال«اعالم آرد، همزمان عمليات نظامى ديگرى را با عنوان 
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در غرب » ابوغريب«ن عمليات را در منطقه  سرباز آمريكايى با مشارآت نيروهاى عراقى، اي۴٠٠هزار و 
بغداد آغاز آردند و هدف آن نيز پايان دادن به حمالت گروه هاى مسلح به نيروهاى آمريكايى و عراقى و 

بيانيه ارتش آمريكا بدون اينكه زمان پايان .آشف مخفيگاه هاى سالح در اين مناطق اعالم شده است
ده، تاآنون پنج مخفيگاه سالح و مقاديرى سالح و مهمات به اين عمليات را پيش بينى آند گزارش دا

از سوى ديگر، برخى گروههاى سياسى عراق از جمله حزب اسالمى و هيأت علماى .دست آمده است
  .اهل تسنن عراق، بشدت به عمليات نظامى اخير آمريكا در عراق اعتراض آردند
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