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

  

  و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم 
  

ي آشورمان، اظهارات اخير رايس را نمونه ديگري از تناقض و مواضع  سخنگوي وزارت امور خارجه
  . ناهمگون در سياست دستگاه حاآمه آمريكا دانست

  2004 مارس 21  -1383 فروردين 2يكشنبه 
اين اظهارات : يران، ايسنا، حميدرضا آصفي گفتبه گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ا

بيشتر مصرف داخلي دارد و به دليل ناآامي آمريكا در عراق و افغانستان و ترديدهايي آه نسبت به 
  . شود درستي سياستهاي اين آشور در ميان متحدانش به وجود آمده، بيان مي

ب گسترش ناامني در جهان شده و هاي غلطش، موج گانه آمريكا بر سياست اصرار بچه: آصفي افزود
  .اين آشور را در ميان افكار عمومي جهان و دولتهاي مستقل، منزوي آرده است

 انتهاي پيام
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  .در هرات ترور شد) يكشنبه(ميروايس صادق، وزير هوانوردي افغانستان امروز 
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، خالق احمد، ) ايسنا(رش خبرگزاري دانشجويان ايران به گزا

سخنگوي رييس موقت افغانستان اعالم آرد، ميروايس صادق امروز در اتومبيلش در هرات از سوي يك 
  . ي ناشناس با گلوله هدف قرار گرفت و آشته شد حمله آننده

 گزارش آرد، اسماعيل خان، حاآم هرات و پدر ميروايس صادق از سوي ديگر تلويزيون دولتي افغانستان
  .ي جداگانه مورد سوءقصد قرار گرفت، اما جان سالم بدر برد نيز در يك حمله

ي خود در آوردند و خبرهايي نيز از چند درگيري در اين  ي وي را به محاصره وفاداران اسماعيل خان خانه
  .شهر گزارش شده است

 انتهاي پيام

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق هاي رويداد
  

يك سخنگوي نظاميان آمريكا در عراق اعالم آرد، در پي برخورد چندين راآت به نقاطي در مرآز بغداد دو 
  .غيرنظامي آشته و شش تن ديگر از جمله يك آمريكايي زخمي شدند
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به نقل از خبرگزاري رويتر، اين سخنگوي نظاميان آمريكا ) ايسنا(ري دانشجويان ايران به گزارش خبرگزا

ي سبز، محلي آه در حال حاضر مقر نيروهاي  ها به منطقه يكي از اين راآت: در عراق در ادامه گفت
  .ي ديگر به خارج از آن محدوده برخورد آرد آمريكايي است، اصابت آرد و دو خمپاره

، دو )يكشنبه(ايم آه بر اساس آن در حوادث امروز  هايي دريافت آرده گزارش: فزودچنين ا وي هم
چنين يك نظامي آمريكايي جراحات سطحي  اند و هم نظامي عراقي آشته و پنج تن نيز زخمي شده غير

 .برداشته است
  .دندي راآتي آشته ش در شهر فلوجه بر اثر يك حمله) شنبه(دو سرباز آمريكايي عصر روز گذشته 

سايتونگ، اين خبر را  زبان نت ي آلماني به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .يك سخنگوي نظامي آمريكا در عراق اعالم آرد

  .آيد گران به حساب مي در اين گزارش آمده است آه فلوجه دژ اصلي مقاومت عليه اشغال
امروز نيز يك راآت به مرآز يك چهارراه در بغداد اصابت آرد آه بر اثر آن يك تن آشته و سه نفر زخمي 

چنين بر اساس گزارش خبرنگار خبرگزاري فرانسه يك دستگاه اتوبوس و چند خودرو نيز به  هم. شدند
  .دليل اين انفجار دچار خسارت شدند

  
ي اروپا در  هاي اخير در مادريد، برگزاري نشست اتحاديهنخست وزير جديد اسپانيا پس از وقوع انفجار

  .خصوص اتخاذ استراتژي جديدي عليه تروريسم را خواستار شد
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به نقل از خبرگزاري فرانسه، خوزه لوييس رودريگز، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
چنين تاآيد آرد آه نيروهاي اسپانيايي حاضر در عراق تنها در صورتي در  منخست وزير جديد اسپانيا ه

  . اين آشور باقي خواهند ماند آه سازمان ملل فرماندهي اشغالگران را به عهده بگيرد
آن آردن آن از طريق جنگ پيروز  توانيم در مبارزه عليه تروريسم و يا ريشه ما نمي: وي در ادامه گفت

  .باشيم
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هايش اعالم آرد آه اشغال عراق به فرماندهي  جديد اسپانيا در بخش ديگري از صحبتنخست وزير 
بوده است و در صورتي آه تغيير اساسي در رويكرد نسبت به اين مساله “ اشتباه”و ”  فاجعه“آمريكا يك 

  .گرداند  نيروي خود از اين آشور را باز مي1300حاصل نشود، اسپانيا 
  

  اه خبرگزاري آلمان  روز شمار جنگ عراق از نگ
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 خبرگزاري آلمان روزشمار رويدادهاي مهم عراق را به اين شرح -سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 
  .  منتشر کرد

محور " رئيس جمهوري آمريکا از ايران ، عراق و کره شمالي بعنوان " جرج بوش  " - 2002 ژانويه 29
  .ام برد ن" شرارت 

 رئيس جمهوري آمريکا از سازمان ملل خواست تا اقدامي براي خلع سالح عراق - 2002 سپتامبر 12
  .اتخاذ نمايد 

  . دولت انگليس پرونده اي در خصوص سالحهاي کشتارجمعي عراق تهيه کرد - 2002 سپتامبر 24
اد  را موظف  به شفاف سازي   بغد1441 شوراي امنيت سازمان ملل با تصويب قطعنامه - 2002 نوامبر 8

  .برنامه هاي تسليحات هسته اي خود کرد 
 مقامات آمريکا و انگليس گزارش خلع سالح عراق را مغاير با قطعنامه سازمان ملل - 2002 دسامبر 7

  .خواندند 
 رئيس بازرسان سازمان ملل در خصوص وجود احتمالي سالحهاي کشتارجمعي در - 2003 ژانويه 27

  .امات اين کشور هشدار داد عراق به مق
 آمريکا مدارکي در خصوص وجود سالحهاي کشتارجمعي در عراق به شوراي امنيت - 2003 فوريه 5

  .سازمان ملل ارائه داد که از سوي بيشتر اعضا رد شد 
 رئيس جمهوري آمريکا و نخست وزير انگليس در ديدار با يکديگر در مورد حمله نظامي - 2003 مارس 16

  .ق به توافق رسيدند به عرا
 ساعته 48صدام اولتيماتوم .  بازرسان تسليحاتي سازمان ملل از عراق بازگشتند - 2003 مارس 17

  . بوش را رد کرد 
  . آغاز حمله نظامي آمريکا به عراق - 2003 مارس20
  .  نيروهاي نظامي آمريکا شهر بغداد را تصرف کردند - 2003 آوريل 9
  .پايان رسمي جنگ عراق از سوي رئيس جمهوري آمريکا  اعالن - 2003 مي سال 1

  . اولين جلسه شوراي حکومت انتقالي تشکيل شد - 2003 جوالي 13
  . ژوئن براي واگذاري قدرت به مردم عراق 30 اعالم تاريخ - 2003 نوامبر 15
  . صدام توسط نيروهاي آمريکايي در تکريت دستگير شد - 2003 دسامبر 14
  .صويب پيش نويس قانون اساسي عراق  ت- 2004 مارس 9
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