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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 و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
 را ی هسته ای کردن گفتگوهایی نهایی و اروپا توانارانیا : ی ملتي امنیعالی شوراغاتي تبلتهي کمسیير

  است رشی پذرقابلي غی سازیتوقف کامل غن// دارند
  ٢٠٠۵ مارس 27  - ١٣٨4  فروردین7ه یکشنب

 و اروپا را رانی اني ادامه گفت وگوها بی ملتي امنی عالی شوراغاتي تبلتهي کمسیي ری آقامحمـدیعل
 .  را دارندی هسته ای کـردن گفت وگوهایـی نهایی و اروپا توانارانیا:  دانست و گفتیضرور
 خبر شبکه دو ژهی وی با بخش گفت وگوی تلفنیگفت وگو در ی، آقامحمـد"مهر"ی گزارش خبرگزاربه
 شدن یی ادامه و نهای براطیشرا:  بر ضرورت ادامه مذاکرات با وجود کند بودن آن، افزوددي بـا تاکمايس

 .  برسانندجهينت مذاکرات را بـه نی و اروپا موفق خواهند شد اـرانیمذاکرات فراهـم شـده اسـت و ا
 جهيبـه نت:  گفـتی جهـانـمـاتي به دست گرفتن تصمی بـراکـای تالش آمر با اشاره بهني همچنیو

 ی هایني دارد و عقب نشکای آمریني در عقب نشیی بسزاري و اروپـا تاثـرانی ای گفـت وگـوهـادنيرس
 .  خود بر جهان استی هـااسـتي آنان در اعمال همه سی ها نشانگـر ناتوانییکای آمریمقطع

 چي به هی جسارتـچگـونـهي اجـازه هنکهی ااني با بگری باردی ملتي امنی عالی شوراغاتي تبلتهي کمسیير
 ی اسالمی سوخت بطور کـامـل از طرف جمهوری سازیتوقف غن:  شـود، گفـتی داده نمیکشور

 .  استرشی پذرقابلي غرانیا
  

 مذاآرات اتمى اتحاديه اروپا با دولت ايران  
  ٢٠٠۵ مارس 27  - ١٣٨4  فروردین7ه یکشنب:رادیو آلمان

در حاليكه گمانه زنيها در مورد برنامه اتمى جمهورى اسالمى ايران ادامه دارند و سردمداران آشورهاى 
اروپائى، سرگرم انجام مذاآرات خود با مقامات ايرانى در زمينه صرف نظر از غنى سازى اورانيوم 

غ است و روزى نيست آه، در رسانه هاى ميباشند، بازار بحث در مورد سرانجام اين گفتگوها بسيار دا
در همين رابطه، روزنامه آلمانى زود . گروهى اروپا تفسير يا گزارشى در اين زمينه وجود نداشته باشد

 : دويچه تسايتونگ مينويسد
اصوآل اروپائيان در مشاجره بر سر برنامه اتمى جمهورى اسالمى ايران، همه ترآيبات و مواد الزم را 

آنها در اين زمينه توافق نظر دارند آه، آلمان، . يت آميز گرد هم آورده و در اختيار دارندبصورتى موفق
آنها اين . فرانسه و بريتانياى آبير، با پشتيبانى آل آشورهاى عضو اتحاديه اروپا به مذاآره مشغولند
تى اين طرح را هدف را درپيش دارند آه، بايد از ساختن بمب اتمى توسط دولت ايران جلوگيرى شود و ح

و . ارائه ميكنند آه، اگر ايران سر مسالمت داشته باشد، ميتواند از انزواى سياسى موجود رهائى يابد
 .اخيرا اتحاديه اروپا بعالوه، از پشتيبانى لفظى آمريكا نيز برخوردار است

ا تكرار اما مذاآرات مربوط به مناقشه اتمى با جمهورى اسالمى ايران، همچنان چرخه باطل خود ر
زيرا اينطور به نظر نميرسد آه، . ميكنند و امكان اين وجود دارد آه، سرانجام به نتيجه اى اشتباه برسند

 .مقامات ايرانى قصد داشته باشند، از برنامه بسيار خطرناك غنى سازى اورانيوم صرف نظر نمايند
ند آه سرانجام آمريكائيها محق بيشتر اين گمان بوجود ميآيد آه، مسئوالن ايرانى قصد دارند آارى آن

. دولت آمريكا با بدبينى مشخصى ناظر استراتژى مذاآرات اروپائيان با دولت ايران است. شناخته شوند
شكست اين گفتگوها براى دولت جورج دبليو بوش، مسلمآ خوشايند خواهد بود زيرا، از آن پس، اين 

ا ايران، حرف آخر را ميزند با اين نتيجه آه، مناقشه آمريكا خواهد بود آه، در بحث درباره رويه مقابله ب
 .مزبور، به شوراى امنيت سازمان ملل متحد رجوع خواهد شد

جمهورى اسالمى ايران ماه به ماه . برخالف، دولت ايران در پى به تعويق انداختن تصميم گيريها ميباشد
اگر دولت ايران چنين . را بدست آوردبه هدف خود نزديكتر ميشود، فن آورى الزم براى توليد بمب اتمى 
اين درسيست آه نمونه آره . توانائى اى را بدست آورد، از حمالت جهان غرب در امان خواهد بود

آنها بايستى بر رژيم . براى اروپائيان در اين مورد، تنها يك امر باقى ميماند. شمالى به همگان ميآموزد
 . بايد عملى شوندماليان روشن سازند آه، قولهاى داده شده، 

در صورتيكه مذاآرات سران اروپا با مقامات جمهورى اسالمى ايران به شكست انجامند، اتحاديه اروپا با 
اين، حتما نبايستى به معناى جنگ باشد اما، ميتوان انتظار . رويه سخت دولت آمريكا همگام خواهد بود

ردآورى، در مورد دولت جمهورى اسالمى ايران داشت آه، با اتحاد آمريكا و اروپا، مجازاتهاى تحريمى د
 .بكار گرفته خواهند شد

  
 آند ايران براي مبارزه با مواد مخدر تسليحات نظامي انبار مي:الجزيره 
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 و شبكه تلويزيوني الجزيره به نقل از اسناد داخلي سازمان ملل، ديپلماتهاي غربي: خبرگزاري فارس
دالالن اسلحه مدعي شد ايران به طور مخفيانه در حال انبار آردن هزاران سالح آوچك پيشرفته و ديگر 

تجهيزات ارتش از طريق خريدهاي تسليحاتي قانوني ودر چارچوب برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان 
 .ملل است

ديه سازمان ملل براي آمك مالي به بنابر اين گزارش آه امروز منتشر شد، ايران همچنين در انتظار تايي
اي براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر از آشورهاي همسايه خصوصا افغانستان  ايجاد يك شبكه ماهواره

 . است
به گفته الجزيره، واشنگتن نگران آن است آه اين ماهواره براي جاسوسي از نيروهاي آمريكايي مستقر 

 .  شناسايي آمريكا در ايران به آار روددر عراق يا افغانستان يا هرگونه عمليات
هايي را  آمريكا قوانين گمرآي سختي را بر تجارت بيشتر آاالها با ايران تصويب و در دهه گذشته تحريم

اي براي تهران اعمال  هاي مختلفي در سراسر جهان به دليل فراهم آردن تجهيزات هسته بر شرآت
 . آرده است

كايي اسناد فروش تانك و موشكهاي ضدآشتي را از سوي بالروس و چين بنابر اين گزارش، مقامات آمري
 . اي از سوي روسيه را به ايران در اختيار دارند آوپتر و تجهيزات توپخانه و هلي

اي از دالالن   موشك آروز با قابليت نصب آالهك هسته12به ادعاي اين شبكه تلويزيوني، ايران 
 . ه خريداري آرده استتسليحاتي اوآراين در چهار سال گذشت

اي، سالحهاي آوچك پيشرفته تهيه شده از بازار  اين در حالي است آه ايران به شبكه ماهواره
نما، لباس ضدگلوله و وسايل ارتباطي پيشرفته از طريق برنامه  هاي شب تسليحاتي اروپا و دوربين

 . سازمان ملل براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر نياز دارد
ما براي مبارزه با مواد «: المللي انرژي اتمي در وين گفت ني، نماينده ايران در آژانس بينپيروز حسي

 » .مخدر به آمك نياز داريم و نگرانيهاي آمريكا، موضع سياسي است و واقعيت ندارد
  

ي  ايـران انباري از تسليحات مدرن از طريق قراردادهاي تسليحاتي قانوني و برنامه: آسوشيتدپرس
   با مواد مخدر سازمان ملل ايجاد آرده استمبارزه
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هاي غربي  خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از يك سند داخلي سازمان ملل ، دالالن اسلحه و ديپلمات
ايران انباري از هزاران سالح آوچك با تكنولوژي باال و ديگر تجهيزات نظامي از جمله « : اعالم آرد

هاي ديد در شب را دارد آه از طريق   گرفته تا عينكarmor-piercing sniper's riflesهاي  تفنگ
 » .ي مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل ايجاد آرده است قراردادهاي تسليحاتي قانوني و برنامه
همچنان درصدد تهران « :، اين خبرگزاري در ادامه ادعا آرد)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

گويد  ايران مي. شود ي آن از سوي سازمان ملل تامين مي يي است آه بودجه ي ماهواره تصويب شبكه
 » .اين شبكه براي مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر ضروري است

هاي  آمريكا در هراس است آه ايران از اين ماهواره براي جاسوسي از آمريكايي« :آسوشيتدپرس افزود
ي تجسسي آمريكا در داخل خاك ايران استفاده  عراق و افغانستان و يا هرگونه برنامهحاضر در 

هاي ضد آشتي بالروس و چين  ها و موشك هاي غير دولتي، فروش تانك مقامات آمريكايي و آژانس.آند
 » .اند به ايران و هم چنين فروش هلي آوپترها يا قطعات توپخانه روسيه به ايران را آامال مستند آرده

اند و يا تصادفي  ديگر تسليحات قاچاق شده« : ادعا آرده است ي گزارش خود آسوشيتدپرس در ادامه
يي آه چهار   موشك آروز با قابليت حمل آالهك هسته12ي  وجود آنها فاش شده است مانند محموله

وي مخالفان اين موضوع اخيرا از س. ي اوآرايني به ايران منتقل شد سال پيش از سوي دالالن اسلحه
 . اوآرايني فاش شده است

هاي  ديگر تسليحاتي آه ايران در اختيار دارد، چندان چشمگير نيستند، اما از آنجاييكه از طريق برنامه
توانند به نيروهاي  ي غربي در اختيار ايران گذاشته شده و مي سازمان ملل و يا آشورهاي پيشرفته
 » .ها شده است يران ضربه بزند و موجب نگراني آمريكاييآمريكايي در عراق، افغانستان و نهايتا ا

يي، تسليحات آوچك با تكنولوژي  ايران گفته است به شبكه ماهواره« :در ادامه اين گزارش آمده است
 . هاي ديد در شب براي مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر نياز دارد باال و دوربين

ر سازمان ملل در وين اظهار داشت ايران به آمك نياز دارد پيروز حسيني، رييس هيات نمايندگي ايران د
يي  ي ماهواره اما چنين شبكه. هاي آمريكا موضعي سياسي است آه بر اساس واقعيات نيست و ترس
هاي نيروهاي آمريكايي را در عراق و افغانستان و مشاهدات جاسوسي آمريكا از  تواند فعاليت مي

 .  آنديي ايران را آشكار تاسيسات هسته
هاي ايراني  ديپلمات« :مقامات اتريشي آه به اطالعات ضد جاسوسي دسترسي دارند، اظهار داشتند

 » .در اروپا به طور روزمره بر قراردادهاي تسليحاتي تاآيد دارند
مقامات اتريشي و آمريكايي چهار ماه پيش، دو ايراني را در وين به اتهام «: اين خبرگزارزي در ادامه آورد

ي ديد در شب آمريكايي براي ارتش ايران   براي صادرات غير قانوني هزاران سيستم پيچيدهتالش
 . دستگير آردند

 را از يك شرآت اتريشي sniper's rifles armor-piercingايران اخيرا طي يك قرارداد قانوني صدها تفنگ 
اند آه   امريكا ابراز نگراني آردهرييس اين شرآت اتريشي با تاييد اين خبر گفت مقامات سفارت. وارد آرد
دولت . تا عليه نيروهاي آمريكايي به آار گرفته شوند. تواند به عراق فرستاده شود ها مي اين سالح
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شود،  ها در مبارزه با مواد مخدر استفاده مي اتريش در ماه نوامبر بعد از اينكه مطمئن شد اين سالح
 » .فروش آن را تصويب آرد

يي آه بتواند افغانستان، ايران و  يي منطقه ي ماهواره شنهاد ايران براي ايجاد يك شبكهبعد از آن آه پي
عراق را تحت نظر داشته باشد در دفتر امور قضايي سازمان ملل با مخالفت مواجه شد، ايران آن را به 

 . دفتر مواد مخدر و جنايات سازمان ملل ارايه داد
 تاآنون دفتر مواد مخدر اين سازمان براي آمك به ايران در 1996ي سازمان ملل از سال  بر اساس برنامه

بر اساس سند داخلي سازمان ملل، . آند مبارزه با مواد مخدر تجهيزاتي را به اين آشور ارسال مي
را براي آمك به ... فرانسه و انگليس تجهيزات ديد در شب، سيستم مكان ياب متحرك، آامپيوتر و 

مقامات ايراني نيز اين موضوع را تاييد . آنند ر ايران به اين آشور ارسال ميهاي ضد مواد مخد برنامه
 . اند آرده

 عينك 250ي انگليس نيز تاييد آرده است آه دولت اين آشور دو سال پيش فروش  وزارت امور خارجه
. هاي ايران مستقر در مرز افغانستان تصويب آرده است ي گشتي ديد در شب به ايران براي استفاده

ها عليه ايران  ي ضد گلوله به ايران ارسال آرده است آه از تحريم  جليقه50ي گذشته نيز  انگليس هفته
ها معاف هستند قطعات ساخته شده براي  از جمله ديگر قطعاتي آه از اين تحريم. مستثني است

 » .دموتور هواپيماهاي نظامي است آه ايران براي صنايع نفت و گاز خود به آن احتياج دار
  

يي را  المللي انرژي هسته پاآستان ارسال قطعات سانتريفيوژ به آژانس بين« :ژنرال پرويز مشرف گفت
يي توليد آرده است  تواند تشخيص دهد آيا ايران بمب هسته مدنظر قرار دارد آه بدين ترتيب آژانس مي

 » يا نه؟
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هاي آشنا با تحقيقات  به نقل از خبرگزاري رويتر، ديپلمات) ايسنا(جويان ايران به گزارش خبرگزاري دانش
يي ايران اظهار داشتند پاآستان با تحويل دادن قطعات سانتريفيوژ به  هاي هسته ي برنامه آژانس درباره

ه ايران توانند اين قطعات را با قطعات فروخته شده ب  بدين ترتيب بازرسان مي آژانس موافقت آرده است،
 . مقايسه آنند

ي  پاآستان در حال مذاآره با آژانس درباره« :ژنرال پرويز مشرف، رييس جمهور پاآستان خاطر نشان آرد
 » .تحويل اين قطعات است

پاآستان در ابتدا موافقت با تحويل اين قطعات را تكذيب آرده بود و گفته بود از آشورش درخواست شده 
 .  اينكه را انجام خواهد دادآه قطعات را تحويل دهد، نه

آند، اما به  يي ايران تحقيق مي هاي هسته المللي انرژي اتمي دو سال است آه از برنامه آژانس بين
 . يي در ايران دست نيافته است هاي سالح هسته هيچ مدرآي دال بر وجود برنامه

 
به بخشي از سواالت مربوط ي اروپا بر نگراني خود از به تعويق افتادن پاسخگويي  وزاري اتحاديه

 . اند يي ايران تاآيد آرده هاي هسته برنامه
  ٢٠٠۵ مارس 25  - ١٣٨4  فروردین5ه جمع

 آنها WEB INDIA 123.COM، به نقل از پايگاه اينترنتي )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ها   براي پاسخگويي به اين پرسشالملي انرژي اتمي  با ايران با آژانس بين چنين بر ضرورت همكاري هم

 . با صراحت آامل تاآيد آردند
ي اخير شوراي  يي ايران در قطعنامه ي هسته ي اروپا برنامه ي اتحاديه شوراي امور آلي و روابط خارجه

يي اين آشور در گذشته و  هاي هسته حكام آژانس را آه بيانات ايران در آخر اآتبر را در خصوص فعاليت
 .  آافي ندانسته بود، مورد بررسي قرار داددر حال حاضر

هاي بعدي بدون تاخير انجام  دهد آه تمام بازرسي اين شورا اعالم آرد آه انتظار دارد ايران اطمينان 
 . خواهد شد

 
 دهيم   هايمان براساس توافق پاريس ادامه مي  به تالش

  ٢٠٠۵ مارس 25  - ١٣٨4  فروردین5ه جمع
تهران با توافق به ادامه : ها گفتند  اي موافقت نكرد، با اين حال ديپلمات  ستهايران با توقف فناوري ه

 . مذاآره با سه آشور اروپايي تهديد تحريم سازمان ملل متحد را خنثي آرد
نتيجه مذاآره براي : هاي اروپايي نزديك به مذاآرات گفتند  به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، ديپلمات

 . ها مثبت بود  ، اما براي ايرانياتحاديه اروپا خنثي
تواند بهترين نتيجه   توافق ايران به ادامه مذاآره مي: هاي اروپايي پيش از شروع مذاآره گفتند  ديپلمات

 .احتمالي مذاآرات باشد
ها تهديد تحريم سازمان ملل متحد را خنثي   يابد و ايراني  مذاآرات ادامه مي: ها گفت  يكي از ديپلمات

 .برند  آنها درحال حاضر در موضع آرامي به سر مي. آردند
اي صادر آردند،   به گزارش خبرگزاري رويترز، سه آشور اروپايي بعد از نشست چهار شنبه مشترآا بيانيه

 .هاي عيني ارايه آرده است  مبني بر اين آه ايران نظرات خاصي در خصوص ضمانت
اي ايران آامال   آه برنامه هسته  موضوع اصلي يعني نياز به تضمين در مورد اين: در اين بيانيه آمده است

 . براي اهداف صلح آميز است در مذاآرات مورد بحث و بررسي قرار گرفت
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هيچ توافقي در خصوص مسايل اصلي : اين بيانيه مذاآرات را مثبت ارزيابي آرد با اين حال اعالم آرد
 .ل نشدحاص

هايمان براساس توافق پاريس ادامه دهيم تا به راه   ما موافق هستيم به تالش: در اين بيانيه آمده است
 .حل موثري براي اين سواالت دست يابيم

تا آنون سه ماه مذاآره باعث افزايش روابط ميان اتحاديه اروپا و ايران شده و زمينه : اين بيانيه ادامه داد
  .شتر در مذاآرات فراهم ساخته استرا براي پيشرفت بي
 دهد مذاآرات براي هميشه ادامه يابد   ايران اجازه نمي: سيروس ناصري

سه آشور بزرگ اتحاديه اروپا دور آخر مذاآره با ايران را بدون متقاعد ساختن اين آشور به توقف فناوري 
 .اي به پايان رساندند  هسته

آنندگان عالي رتبه ايران در مذاآرات   س ناصري يكي از مذاآرهبه گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، سيرو
طور آه فرانسه، انگليس و آلمان   ايران خاتمه برنامه غني سازي اورانيوم را همان: به خبرنگاران گفت

دهد؛ با اين حال هر چهار گروه به زودي جهت ادامه مذاآرات   خواستار آن هستند مورد بررسي قرار نمي
 .آنند  يدار ميبا يكديگر د
 .گيرد  ظرف چند هفته آينده بحث و گفت وگوي بيشتري صورت مي: وي افزود

دهد مذاآرات براي   ايران اجازه نمي: به گزارش خبرگزاري رويترز، سيروس ناصري با اين حا ل هشدار داد
 . فت باشيمزمان براي ما بسيار حايز اهميت است و ما نياز داريم آه شاهد پيشر. هميشه ادامه يابد

 .اي نكرد  وي به زمان و مكان دور جديد مذاآرات اشاره
سيروس ناصري بعد از مذاآرات با بيان اين مطلب آه توقف غني سازي اورانيوم گزينه محسوب 

اي نيست آه ما آماده بررسي آن   اين مساله: شود، بار ديگر بر موضع ايران تاآيد آرد و گفت  نمي
 . ها اين موضوع را مد نظر دارند  دانيد اروپايي   آه ميباشيم، هر چند همان طور

هاي   ها و در خصوص از سرگيري فعاليت  ناصري، درمورد آمادگي ايران براي خاتمه مذاآره با اروپايي
 .اي نكرد  مربوط به غني سازي هيچ اشاره
 .ه توافق منجر شودتواند ب  پيشنهادات خاصي ارايه شده است آه مي: وي بدون اشاره به جزييات گفت

تواند به عنوان پايه و اساسي براي   نظراتي مطرح شده است آه در صورت توافق مي: ناصري افزود
 . توافق د رآينده به آار گرفته شود

وي درخصوص بحث فروش قطعات يدآي هواپيما از سوي آمريكا و پيوستن اين آشور به سازمان تجارت 
  .ها  آنيم نه با آمريكايي  اآره ميها مذ  ما با اروپايي: جهاني گفت

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 ري در جنوب بغداد دستگی انتحاراتي عملی مجرستی ترور 130 عراق ؛ یتي امنیروهاي ناتيدر عمل
 شدند 
  ٢٠٠۵ مارس 27  - ١٣٨4  فروردین7ه یکشنب
 عراق به مواضع عامالن حمالت مسلحانه درمناطق جنوب بغداد یتي امنیروهاي نزي آمتي موفقدرحمله
 .  از آنها کشته شدندی و شمارري دستگستی ترور130حداقل

 تی حمله که با حمانی الشرق االوسط، ای مهر به نقل از روزنامه فرامنطقه ای گزارش خبرگزاربه
 ستهای ترورنی توانستند ازا عراقیتي امنیروهاي صورت گرفت نییکای آمریکوپترهاي و هلماهايهواپ
 .  تن اسلحه و مواد منفجره را کشف و ضبط کنندنیچند
 ني مراسم اربعانی حمله به شهرکربال درجری سالحها و مواد منفجره برانی قصد داشتند از استهایترور

 .استفاده کنند) ع( ني حضرت امام حسدانيساالرشه
 ی مدهی و افغان دی ، پاکستانی عرب، عراقی شمار شدگانري دستگاني عراق گفتند در میتي امنمنابع

 . شوندی میشوند که هم اکنون آنها نزد ارتش عراق نگهدار
 افراد را نی ایري دستگی برای عراقیروهاي ناتي دفاع عراق عملری رابطه حازم شعالن وزنيدرهم

 صورت یت نظام عوامل سازمان اطالعادی با کنترل شداتي عملنیا:  کرد و گفت في توصرمنتظرهيغ
 .گرفته است 

 . زئران کربال است تي امنني درجنوب بغداد تاماتي عملنیهدف از انجام ا:  افزودیو
 منطقه در شهرک جرف الصخر نی چنداتي عملانی مسئول در وزارت دفاع عراق هم اعالم کرد درجرکی

 . شمال کربال مورد حمله قرار گرفت یلومتري ک40واقع  در 
 ان یت"  بسته مواد منفجره و سه تن ماده نی  چنداتي عملني درحی عراقیروهاين: د  مسئول افزونیا
 شده ، چند ی، سه خودرو بمب گذار " ی جیآرپ" صدها قبضه ،ی جعلیی کارت شناسایتعداد " یت

 بود ده گروگانها ضبط شدنی سربراتي که در آن عملیی هاسکی تفنگ و دري هزار ت250 ، وشايراکت کات
 .بط کردندکشف و ض

 از ی اعتراف کردند که برخهي اولیهایي بازجوانی درجرستهای از تروری دفاع عراق گفته است تعدادوزارت
 کشتن آنها در کربال و ی دارند که برااري را دراختعهي شی هاتي شخصاهي سی هاستي گروهها  لنیا

 که به کربال ی عتباتان حمله زائر موظف بهستهای ترورنی از اگری دی کرده بودند و شماریزیحله برنامه ر
 . شدندندهی آیم
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  زخمي برجاي گذاشت16عراق چهار آشته و " تلعفر"درگيري در منطقه 
  ٢٠٠۵ مارس 27  - ١٣٨4  فروردین7ه یکشنب

 نفر 16در شمال غرب بغداد چهار عراقي آشته و " تلعفر"در جريان درگيري در شهر : خبرگزاري فارس
 .مجروح شدند
بر اثر :  خبرگزاري فرانسه از تلعفر، منابع آگاه در پليس و بيمارستاني عراق اعالم آردندبه گزارش

درگيري ميان افراد مسلح و نيروهاي پليس اين آشور آه شنيه شب در شهر تلعفر عراق روي داد، 
 .  تن ديگر مجروح شدند16چهار عراقي آشته و 

" ه اي چند فرد مسلح ناشناس به مرآز پليس منطقهبه گفته اين منابع،اين درگيري در پي حمله خمپار
 . واقع در مرآز شهر تلعفر آغاز شد" القلعه

در پي اين حمله پليس واآنش نشان داده آه در نتيجه به درگيري چهار ساعته : اين منابع تصريح آردند
 . بين آنها انجاميده است

ها تشكيل مي  داد قرار دارد، ترآمن آيلومتري شمال غرب بغ450بيشتر جمعيت منطقه تلعفر آه در 
 . دهند

 آشته شدند" بعقوبه"سه تن از اعضاي مجلس اعال بدست افراد مسلح ناشناس در 
سه تن از اعضاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به دست افراد مسلح ناشناس :خبرگزاري فارس

 . آيلومتري شمال بعقوبه آشته شدند20در " البوتمر"در منطقه 
 

زارش خبرگزاري فرانسه از بعقوبه، منابع ارتش و پليس عراق آه خواستار عدم افشاي نامشان به گ
 به وقت 9شدند، اعالم آردند آه سه تن از اعضاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق امروز ساعت 

 . محلي بدست افراد مسلح ناشناس در عراق آشته شدند
عقوبه ضمن تائيد اين خبر اعالم آرد آه پيكر سه نفر را پزشك قانوني بيمارستان شهر ب" احمد فؤاد"

 . دريافت آرده است
 . اي نشده است در اين گزارش به هويت اين سه تن هيچ اشاره

از " شامل غفوري"سرهنگ : از سوي ديگر يگ منبع عراقي آه خواست نامش فاش نشود، گفت
 افراد مسلح ناشناس در بعقوبه آشته افسران بلندپايه سابق نيروي هوايي عراق روز يكشنه به دست

 . شد
 آيلومتري شمال شرق بغداد قرار دارد و شاهد حمالت مكرر بر ضد نيروهاي امنيتي 60شهر بعقوبه در 

 . است
 نماينده دبيرآل سازمان ملل متحد با آيت اهللا سيستاني ديدار آرد

 امور عراق امروز با آيت اهللا نماينده دبيرآل سازمان ملل متحد در" اشرف قاضي: "خبرگزاري فارس
 .سيستاني از مراجع عاليقدر شيعيان عراق در شهر نجف اشرف ديدار آرد

اشرف قاضي نماينده دبير آل سازمان ملل متحد در امور : خبرگزاري عراق با اعالم اين خبر گزارش داد
ايزني هاي فشرده عراق به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص تحوالت جاري در عراق و در چارچوب ر

هاي سياسي عراقي در داخل و خارج، امروز با آيت اهللا سيستاني در نجف ديدار  وي با تمامي طرف
 . آرد

بر اساس اين گزارش، مرجعيت از ديدار با نماينده سازمان ملل استقبال آرده و آنرا گامي در جهت 
 . صحيح خوانده است

 . استاندار نجف همراهي مي آرده است" وآللاسعد سلطان اب"اشرف قاضي را در اين ديدار 
قرار است نماينده سازمان ملل در امور عراق طي يك آنفرانس مطبوعاتي داليل ديدار خود با آيت اهللا 

 . سيستاني تشريح نمايد
  

 شيعيان عراق، درخواست آردها براي تصدي وزارت نفت را رد آردند
  ٢٠٠۵ مارس 27  - ١٣٨4  فروردین7ه یکشنب
آننده  هيات مذاآره : يكي از مسئوالن مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اعالم آرد:زاري فارسخبرگ

 .شيعه درخواست آردها براي تصدي پست وزارت نفت عراق را رد آرد
شود آه پست  پيش بيني مي: همچنين گفت" سعد جواد"به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، 

 . اق به اعراب اهل سنت واگذار شودوزارت دفاع يا وزارت دارايي عر
به گفته وي، غاز عجيل الياور رئيس جمهوري موقت عراق بيشترين بخت را براي تصدي رياست مجمع 

 . ملي دارد و يك شيعه و يك آرد نيز به عنوان نواب رئيس انتخاب خواهند شد
العلوم شاخص ترين در صورت حل اختالف، محمد بحر: نوشت" الوطن"از سوي ديگر روزنامه سعودي 

 . نامزد تصدي پست وزارت نفت عراق خواهد بود
هوشيار زيباري وزير امور خارجه موقت عراق همچنان در پست خود باقي : الوطن همچنين نوشت

خواهد ماند و موفق الربيعي مشاور امنيت ملي و فالح النقيب تصدي وزارتخانه هاي آشور و دفاع را بر 
 . عهده خواهند گرفت

وگوها براي تشكيل  يان و آردها هنوز درباره ترآيب دولت آينده به توافق آامل نرسيده اند و گفتشيع
 . دولت آينده عراق همچنان ادامه دارد

 .  آرسي مجمع ملي موقت عراق را در اختيار دارند77 و آردها 146شيعيان 
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 .  خواهد داد شنبه تشكيل جلسه گيري جهت انتخاب رييس اين پارلمان، روز سه پارلمان عراق براي راي

  ٢٠٠۵ مارس 26  - ١٣٨4  فروردین6ه شنب
ي  اين در حالي است آه مذاآرات ميان آردها و شيعيان براي تشكيل دولت ائتالفي به نهمين هفته

 آشته بر جاي 17 ساعت گذشته 24شود و موج انفجار خودروها در سراسر عراق طي  خود نزديك مي
 . گذاشته است

به نقل از خبرگزاري فرانسه، جواد المالكي، از اعضاي ) ايسنا(ش خبرگزاري دانشجويان ايران به گزار
 صبح روز 11مجلس در ساعت « :وگو با اين خبرگزاري اظهار داشت ي عراق در گفت ائتالف يكپارچه

شود و ما با نامزد پست رييس مجلس و دو معاونش به توافق  شنبه به وقت محلي تشكيل مي سه
 » .آنيم ديم و تا تشكيل جلسه بر روي تشكيل دولت آار ميرسي

رود، در  گيري به مجلس ملي مي اگر تا آن موقع به توافق برسيم، دولت انتخابي براي راي« :وي افزود
 » .دهيم و مجلس نيز آار عادي خود را انجام خواهد داد غير اين صورت ما به مذاآره ادامه مي

 مارس برگزار آرد، اما نزديك به هشت هفته پس از برگزاري 16حيه را ي افتتا پارلمان عراق جلسه
 . اند انتخابات شيعيان و آردها هنوز بر سر دولت جديد ائتالفي به توافق نرسيده

گويد آه رقيب و مدعي اصلي براي رياست مجلس غازي عجيل الياور، رييس جمهور آنوني  مالكي مي
 . شمال عراق است و معاونانش يك شيعه و يك آرد خواهند بودي پر نفوذ اهل تسنن در  و از قبيله

هاي آابينه در حال حاضر پر شده و مذاآرات اصلي بر روي چند پست متمرآز  وي گفت آه برخي پست
 . شده است با اين حال مالكي از ذآر جزييات بيشتر خودداري آرد
مذاآره آنندگان « :طه گفتبرهم صالح، معاون نخست وزير موقت دولت عراق نيز در اين راب

اند با اين حال اين تالشها باعث  تالشهايشان را براي مشارآت اهل تسنن در دولت آينده تشديد آرده
 » .بروز تاخيرهايي در رسيدن به توافق بر سر رهبري جديد شده است

تقالي نداشته اين قابل قبول نيست آه دو ماه پس از انتخابات، عراق هنوز يك دولت ان« :وي تاآيد آرد
ما تحت فشار هستيم و بايد به احساسات مردمي پاسخگو باشيم و هر چه سريعتر دولت عراق . باشد

 » .را تشكيل دهيم
آردها انتظار دارند آه حداقل هشت وزير در دولت موقت داشته باشند آه وزارت امور خارجه « :وي گفت

باشند، اما هنوز هيچ   پست وزارت نفت ميآردها و ائتالف شيعيان هر دو خواهان. يكي از آنهاست
 » .تصميمي در اين باره گرفته نشده است

اين آامال موجه است آه روند سياسي بيش از حد طول « :وي در گفتگو با خبرگزاري رويتر اظهار داشت
ما مشكالت بزرگ امنيتي و . ي آشورمان عجله آنيم توانيم به بهاي آينده آشيده است اما ما نمي

 » .ادي داريم و به دنبال برقراري اتحاد آامل ملي هستيماقتص
ترين چالش براي ما ايجاد آشوري است آه بتواند با تروريسم و چالشهاي اقتصادي  اصلي« :وي افزود
 » .مقابله آند

هاي آينده آغاز  ي تعدادي از اعضاي رژيم سابق صدام طي ماه وي همچنين اعالم آرد آه محاآمه
 . خواهد شد

 . ي آينده شاهد انجام محاآمه خواهيد بود  هفته6 يا 4فت طي وي گ
هاي منتهي به شهر  ي مذاآرات ائتالف عامالن انتحاري انفجارهايي را در جنوب بغداد و جاده با ادامه

 . مقدس آربال در مسير عبور زايران حرم حسيني انجام دادند
 آيلومتري جنوب بغداد منفجر آرد 55ليس در يكي از اين عامالن ميني بوس خود را در مقابل پاسگاه پ

 .  تن آه اآثرا زاير بودند شد19 تن و مجروح شدن 2آه منجر به آشته شدن 
دو ساعت بعد يك بمب گزار ديگر خودروش را در مقابل ايست بازرسي ارتش عراق نزديك پل لطيفيه 

 .  سرباز و دو آودك زخمي شدند3منفجر آرد آه در نتيجه 
 . اد اهللا اآبر يك مرد و سپس صداي انفجار را شنيديمریما ف: گويد دان اين انفجار مييكي از شاه

پليس عراق نيز از آشته شدن يك سرباز و زخمي شدن چهار تن ديگر در اثر انفجار يك خودرو نزديك 
در .  مايلي جنوب بغداد و در منطقه مثلث سني نشين خبر دادند30ايست بازرسي اسكندريه واقع در 

هم چنين پنج زن عراقي آه .  غير نظامي زخمي شدند15 تن از اعضاي نيروهاي امنيتي و 8اين انفجار 
ي  اقدامات امنيتي در جاده. آردند توسط افراد ناشناس آشته شدند براي سربازان آمريكايي آار مي

 .  بغداد به مناسبت فرا رسيدن اربعين تشديد شده است-آربال 
 از افسران ارشد ارتش عراق نيز در تيراندازي مردان مسلح هنگام حضور سرهنگ سلمان محمد حسن
ي بغداد ترور شد دو پسر محمد حسن در اين حادثه زخمي  ي جديديه در يك مراسم تشييع در منطقه

 . شدند
ي اينترنتي مسووليت ترور سلمان محمد را به عهده گرفته  ي القاعده در عراق در يك اطالعيه شاخه
ي خود هم چنين مسووليت آشتن پنج تن از افسران عراقي را نيز متقبل  سازمان در اطالعيهاين . است

ي شهر رمادي دست  ي خود آورده است آه سازمان ارتش اسالمي در حمله شده است و در اطالعيه
در اين اطالعيه آمده است شهادت طلبان ارتش اسالم اولين مانع آه توسط دشمنان . داشته است

 .  و گارد ملي تدارك ديده شده بود را نابود آردند و يك خودرو نيز در نزديكي مانع دوم منفجر شدآمريكايي
 . الدين عبداهللا، سرهنگ ديگر ارتش عراق، از اعضاي وزارت دفاع نيز در آرآوك ربوده شد سراج
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شمالي هاي  پليس عراق هم چنين از آشف دو جسد بدون سر ملبس به يونيفورم ارتش عراق در جاده
 . بغداد خبر داد

راهي آه : ي الفاطميه در نجف گفت ي مسجد حسينيه شيخ صدرالدين الكبانجي در مراسم نماز جمعه
من از آردها، ائتالف شيعه و . ايم يك روند سياسي است ي اشغال آمريكا انتخاب آرده ما براي خاتمه
 . خواهم آه براي ايجاد عراقي جديد آار آنند اهل تسنن مي

القري بغداد نيز در سخنان خود  ي اهل تسنن مسجد ام  عبدالغفور السامرايي، خطيب جمعهشيخ
شويد  با مردم مدارا آنيد در غير اين صورت شامل خشم خدا مي: خطاب به معاونان مجلس جديد گفت

 . با اشغالگران با شدت برخورد آنيد، شايد شما را رها آنند
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