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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
  

اروپا و آمریکا بدنبال راه حل دیپلماتيک برای حل برنامه های هسته ای : بلر پس از بازگشت از بروکسل
 ایران هستند 
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تونی بلر نخست وزیر انگليس که از نشست بروکسل بين اتحادیه اروپا و آمریکا بازگشته است ابراز 
 . اطمينان کرد که برای حل بحران مربوط به برنامه های هسته ای ایران راه حلی دیپلماتيک پيدا شود

 هفتگی مجلس این کشور به به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بلر که در جلسه
پر واضح است ماهمانطور که جرج بوش رئيس :" پرسشهای نمایندگان پاسخ می گفت اظهار داشت

جمهور آمریکا در چند روز گذشته روشن ساخت، می خواهيم مطمئن شویم که می توانيم در باره 
 ".بحران هسته ای ایران به راه حلی دیپلماتيک دست یابيم

در باره ایران و توانائی توسعه هسته ای، حمایت از تروریسم و مسائل مربوط به : وی در ادامه گفت
حقوق بشردر آن کشور نگرانی های زیادی وجود دارد ليکن من تصور می کنم این امکان وجود دارد که از 

طریق همکاریهائی که بين انگليس، فرانسه و آلمان وجود دارد و مورد حمایت ایاالت متحده نيز می 
 .باشد بتوانيم به راه حلی دیپلماتيم دست یابيم و این آن چيزی است که ما برای آن تالش می کنيم

  
همچنان به معاهدات بين المللی متعهد  :دبير شورایعالی امنيت ملی در دیدار با ریيس جمهور تونس 

 یمهسته ای نمی گذر خواهيم ماند اما به هيچ وجه از حقمان برای دستيابی به فناوری 
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دبيرشورایعالی امنيت ملی در دیدار ریيس جمهور تونس ضمن تشکر از ابراز همدردی وی با دولت و 
ایران در مورد حادثه زلزله زرند کرمان، تصميم رهبران سياسی دو کشور برای توسه روابط را عامل  ملت 

  .ی وسيع برای توسعه روابط دانست برای بهره برداری از ظرفيتها مهمی 
خاورميانه و شمال آفریقا را برجسته    به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر روحانی  جایگاه ایران و تونس در

دبير شورایعالی . روابط با تونس هيچ مانعی وجود ندارد     تصریح نمود که در تهران برای توسعه خواند و 
ایران تقریبا هر ساله یک انتخابات مردمی پس از انقالب اسالمی صورت    با بيان اینکه در امنيت ملی 

ملت های منطقه خاورميانه بلوغ سياسی کافی برای اداره امور داخلی و منطقه ای   :  گرفته است  گفت
  . ندارند   مداخالت  کاخ سفيد تحت پوشش آزادی و دمکراسی خاورميانه دارند و نيازی به    خود

مرکزی و قفقاز را تهدیدی برای     افزایش پایگاه های نظامی آمریکا در خاورميانه و آسيایدکتر روحانی
نظامی در عراق برای سلطه بر نفت عراق و    منطقه ای دانست  ونسبت به استقرار پایگاههای امنيت 
  . هشدار داد منطقه 

ا در .ا.ستانه خواند و اعالم کرد که جدو   ا با افغانستان و عراق را بسيار سنتی، عميق و.ا. وی روابط ج
   . مصمم است   روابطی حسنه و دوستانه با کليه همسایگان خود 

اصالح ساختار سازمان    دبير شورای عالی امنيت ملی تحوالت جهانی همچون مساله جهانی شدن و
ا از جمله مسائل خاورميانه بزرگ ر   نيز تحوالت جاری و آتی در منطقه خاورميانه همچون طرح ملل و 

کشورهای در حال توسعه را از هر زمان    که همکاری و مشارکت ایران و تونس و کل مهمی دانست 
  . بيشتر کرده است

آمریکایی ها در قبل از انقالب   :  دکتر روحانی با تشریح سياست های صلح آميز هسته ای ایران گفت
بودند و رفتارهای آنها بعد از انقالب، نشان بارز از     ایران هزار مگاوات نيروگاه اتمی در 20ایجاد  بدنبال 

   . رفتار آمریکاست دوگانگی در 
ا برای اثبات دروغ بودن .ا.ج  :  وی با اشاره به سياستهای هسته ای یکی دو سال اخير ایران گفت

لی انرژی اتمی باز به سمت آژانس بين المل   غرب درمورد برنامه های هسته ای ایران، درها را اتهامات 
صلح آميز بودن ماهيت فعاليتهای هسته ای ایران را به جهانيان    نفر روز بازرسيهای آژانس، نمود و یکهزار 

  برای اعتماد جامعه جهانی به صلح آميز باقی ماندن فعاليت های هسته ای در آینده،   نيز ا .ا.ج. ثابت کرد
نموده و    يز تاسيسات هسته ای خود را تحت نظر آژانس حفظپذیرفت و در آینده ن پروتکل الحاقی را  

از حقوق مشروع    المللی پایبند خواهد ماند در عين حال، تحت هيچ شرایطی نسبت به معاهدات بين 
  .  صلح آميز هسته ای نخواهد گذشت  خود در بهره مندی از تکنولوژی 

دیپلماتيک خواند و تاکيد نمود که صرفا    ان رادبير شورایعالی امنيت ملی راه حل بحران هسته ای ایر
  . فصل بحران هسته ای ایران خواهد بود   مقررات بين المللی مالک برای حل و قوانين و 

تسليت به ملت و دولت ایران به    زین العابدین بن علی ریيس جمهور تونس نيز در این دیدار با عرض
ا را ستوده و بر وجوه مشترک فراوان .ا.ج   ستحکم کشورش بازلزله اخير زرند کرمان، روابط م مناسبت 

   . تاکيد نمود بين دو ملت 
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عميق تاریخی، و فرهنگی دو ملت را    وی با اشاره به ضرورت ارتقاء روابط در کليه زمينه ها، اشتراکات
  . سرمایه اصلی روابط عميق خواند 

چالشهای وسيع منطقه    م برای مواجهه باریيس جمهور تونس مشارکت، همفکری و وحدت جهان اسال
  . جاری در جهان اسالم ابراز تاسف نمود   و بين المللی را ضرورتی اجتناب ناپذیر خوانده و از اختالفات ای 

کشتار جمعی و اینکه کشورش به    وی با اشاره به اشتراک نظر ایران و تونس در مخالفت با سالحهای
به سالحهای کشتار جمعی مطمئن سازد،    وسته تا جهان را از عدم گرایشمعاهدات خلع سالح پي تمام 
هوشمندانه بوده و امکان هر گونه اقدام منفی را از    سياستهای هسته ای ایران تاکنون بسيار : گفت

  . کرده است خود سلب 
حق کشورهای کشتار جمعی بر    زین العابدین بن لی با تقبيح رفتار دو گانه غرب در مورد سالحهای

کرد و از سياستهای هسته ایران    جهت بهره مندی از تکنولوژی صلح اميز تاکيد  NPT  معاهده عضو 
اروپا در حل و فصل صلح آميز بحران هسته ای    و تصریح کرد که از همکاریهای ایران و ستایش نموده 

     .  ایران حمایت می کند
 

ی به بمب اتمی بر حذر داشت و گفت حکومت ایران باید به رئيس جمهوری آمریکا ایران را از دسترس
 خواست های مردم عمل کند 
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جرج بوش، رئيس جمهوری آمریکا، در کنفرانس خبری مشترک خود با گرهارد شرودرصدراعظم آلمان، 

 بحث مهار برنامه هسته ای ایران پيش که بعد از دیدار آنها در شهر ماینس برپا شد، گفت علت اینکه
آمد، افشای برنامه غنی سازی اورانيوم ایران بود، که نشان می داد حکومت ایران تعهد خود را به 

ايران طرفي است که بايد حساب پس بدهد، نه هيچ : بوش گفت. جامعه بين المللی رعایت نکرده بود
ايران نبايد سالح اتمي داشته .  امنيت و صلح در جهانبه خاطر: رئيس جمهوری آمریکا افزود. کدام از ما

دولت ايران بايد به : وی همچنين گفت. باشد واين هدف مشترک ما و آلمان و فرانسه وانگلستان است
 . آرزوها و درخواست هاي مردم ايران عمل کند

 خود امروز وارد جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا در ادامه سفر اروپايي): راديو فردا(شيرين فاميلي 
آقاي بوش در شهر ماينس آلمان از سوي گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان و شماري از . آلمان شد

جرج بوش پس از ديدار خود با گرهارد شرودر در يک . وزيران کابينه وي مورد استقبال قرار گرفت 
اين ايران است : د و گفتکنفرانس خبري مشترک با وي بار ديگر و به طور مفصل درباره ايران صحبت کر

که باعث پيدايش اين بحث ها شده است و نه ما، بنابراين اين ايران است که بايد با رعايت خواست 
 . جامعه جهاني از تالش خود براي دستيابي به سالح هسته اي دست بردارد

در در شهر جرج بوش در کنفرانس مشترک مطبوعاتي امروز با گرهارد شرو): راديو فردا(حميد فاطمي 
اين مساله و گفتگوهايي که در پيش هست و به وجود آمده تقصير : ماينس آلمان در مورد ايران گفت

 . ايران است
اوال طرفي که اين گفتگوها را پديد آورده در درجه نخست ايراني ها هستند و دليل آنکه ما : جرج بوش

شد ايران مشغول غني سازي اورانيوم در معرض چنين بحث هايي قرار گرفته ايم اين است که معلوم 
به عبارت ديگر اين گفتگوها از آنجا . است در حالي که قبال گفته بود به غني سازي اورانيوم نمي پردازد

ايران طرفي است که . پيش آمد که ايران قراردادي را که با جامعه بين المللي امضا کرده بود رعايت نکرد
از ما، دوم آن که ما و دوستان آلماني، فرانسوي و انگليسي ما تا بايد حساب پس بدهد، نه هيچ کدام 

کنون آنچه انجام داده ايم يک رشته گفتگو بوده است، بدون آنکه از درخواست خود به حق جهاني خود 
 . دست برداريم

رئيس جمهوري آمريکا در جاي ديگري از سخنانش تاکيد کرد که ايران نبايد به بمب اتمي دست : ف. ح 
  .ابدي

ايران نبايد سالح اتمي . ايران نبايد به بمب اتمي دست يابد، به خاطر امنيت و صلح در جهان: جرج بوش
داشته باشد واين هدف مشترک ما و آلمان و فرانسه وانگلستان است و با اين کشورها در حال 

 . همکاري هستيم که به اين منظور هستيم و اميد داريم که به اين هدف برسيم
بايد اضافه کنم که درخواست ديگري هست که : جرج بوش در بخش ديگري از سخنان خودگفت: ف. ح 

بايد با ايران در ميان گذاشت و آن اين است که دولت ايران بايد به آرزوها و درخواست هاي مردم ايران 
در در جرج بوش و گرهارد شرو. وي تاکيد کرد دولت ايران بايد صداي جهانيان را بشوند. عمل کند

 . کنفرانس مشترک مطبوعاتي خود تاکيد کردند که اختالف نظرها را به گذشته سپرده اند
سوريه بايد نه فقط نيروهاي نظامي خود، بلکه سازمان هاي مخفي : در خصوص سوريه جرج بوش گفت

راجع .  برگزار شودبايد در لبنان انتخابات آزاد بدون دخالت سوريه: وي افزود. خود را نيز از لبنان بيرون ببرد
محدوديت هاي آلمان را درک مي کند و با اين همه کمک هاي آلمان را در : به عراق جرج بوش گفت
 . عراق مهم توصيف کرد

جرج بوش . روند صلح خاورميانه و پروتکل کيوتو راجع به گرم شدن هوا از ديگر مسائل مطرح شده بود
اختالف داريم، ولي به صدراعظم آلمان اطمينان داده ام بديهي و آشکار است که ما بر سر کيوتو : گفت

که آمريکا نيز نگران کيفيت هوا است و ما فرصت آن را داريم که با ملت بزرگي مانند آلمان نتايج 
 . تحقيقات و دانش خود را در اين زمينه ها مبادله کنيم
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خش مهي از سخنان جرج بوش را تاکيد بر لزوم همکاري نزديک آمريکا و اروپا با يکديگر امروز نيز ب
 .جرج بوش قرار است فردا در پايتخت اسلواکي با رئيس جمهوري روسيه مالقات کند. تشکيل مي داد

 
 مالقات رئيس جمهور آمريكا با صدر اعظم آلمان  
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 آلمان را، آامآل سوت و Mainzنبه بخش مرآزى شهر سفر پرزيدنت آمريكا جورج دبليو بوش امروز چهارش

در اطراف منطقه تحت نظارت نيروهاى امنيتى و مسدود شده در شهر ماينس، در بخش . آور ساخت
قديمى اين شهر، تنها چند مغازه باز بودند و حتى مطبهاى پزشكان و داروخانه ها، به خواست پليس 

لو از جمعيت ماينس، امروز بيشتر ميشد، ماموران پليس را در اين بخش پر تراآم و مم. تعطيل ماندند
 . هيچ اتومبيلى، اجازه ورود به محدوده ممنوعه را نداشت. مشاهده آرد تا عبور و مرور مردم را 

رئيس جمهور آمريكا جورج دبليو بوش وصدراعظم آلمان گرهارد شرودر، در گفتگوهاى خود، متقابآل قول 
بوش در ديدار امروز خود از شهر ماينس بر .  آلمان و آمريكا را به يكديگر دادندآغاز جديدى در روابط بين

 . اهميت بسيار آلمان براى اروپا و به اين ترتيب همچنين براى آمريكا تاآيد ورزيد
صدر اعظم آلمان و رئيس جمهور آمريكا، تقريبآ يكساعت وقت داشتند، تا درباره سياست به گفتگو 

ا زمانى بود آه، براى آنها باقى ماند، تا در بين برنامه هاى اداى احترام نظامى و صرف اين تنه. بپردازند
اما صدر اعظم گرهارد شرودر، اعالم آرد . ناهار به بحث درباره مهمترين موضوعات جهان مشغول شوند
 . آه، در تمامى موضوعات مهم، گفتگوهاى الزم انجام گرفتند

 است آه او، نخستين سفر رسمى در دور دوم حكومتى خويش بوش گفت، اين تصميم صحيحى بوده
اروپا، نزديكترين متحد آمريكاست و براى اينكه اروپا بتواند قوى . را، به بازديد از اروپا اختصاص داده است

پرزيدنت آمريكا در .  و توانمند باشد، بايستى همچنين آلمان از قدرت و توانائى آامل برخوردار باشد
براى :" و افزود" اين سرزمين فوق العاده، قلب اروپاست:" بر سر ميز غذا اظهار داشتسخنرانى خود

اين دليل آن . اينكه ما روابط خوبى با اروپا داشته باشيم، بايد از مناسبات خوبى با آلمان بهره مند باشيم
 ." است آه چرا، اين ديدار، يك مالقات بسيار مهم براى من و آشورم ميباشد

شرودر در يك آنفرانس مطبوعاتى مشترك، پس از خاتمه مذاآرات سياسى خود با بوش گفت، 
ما اصآل قصد نداريم بر :"اختالفات مربوط به جنگ عراق، اينك به گذشته تعلق دارند و در ادامه اضافه آرد

. اشتندسر اين واقعيت سرپوش بگذاريم آه، در گذشته اختالف نظرهائى در مورد وضعيت عراق وجود د
ما مشترآآ به اين تمايل داريم آه، يك آشور دموآراتيك و با ثبات عراق . اما، اين مربوط به گذشته است

دوم . آلمان بى عمل نبود، زمانيكه موضوع بخشايش بدهيهاى عراق مطرح شد. وجود داشته باشد
ما واقعا .  داشته باشيماينكه، ما آماده ايم در تعليم و آموزش نيروهاى پليس و سربازان عراقى، شرآت

 ."  به اين قول خود عمل ميكنيم
بوش و شرودرهمچنين ناهماهنگيهاى مربوط به حفظ آب و هواى زمين را پشت سر خود نهادند و بر سر 

 .يك همكارى عملى توافق نظر نمودند
اى مسرانه طى ديدار امروز، عالوه بر اين جورج دبيلو بوش به اين اشاره نمود آه، آشور او از تالشه

او همچنين با توجه به برنامه اتمى جمهورى اسالمى ايران، براى انجام . آلمان، بسيار مشعوف است
من گفتم، آه تمامى عمليات مربوطه علنى ميباشند و اين :"مذاآرات، اعالم آمادگى آرد و افزود

تالشهاى ديپلماتيك، اما من در عين حال يادآورى ميكنم آه، . بخشى از موضع من، در اين زمينه است
 ."ايران، عراق نيست. تازه آغاز ميشوند

او از صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر تشكر آرد آه، به همراه بريتانياى آبير و فرانسه در اين رابطه با 
. اين مهم است آه، آمريكا و اروپا در مقابل جمهورى اسالمى ايران همصدا باشند. يكديگر همكارى دارند

ورزيد، ما همگى، اين هدف مشترك را دنبال ميكنيم آه، حكومت ايران را قانع سازيم، از بوش تاآيد 
 .تالشهاى هسته اى خود، دست بردارد

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 مقامات عراقي درصدد مذاآره با مهاجمان هستند

  2005 فوریه 23 – 1383 اسفند 5ه چهار شنب
دولت موقت عراق در حال بررسي امكان مذاآره با رهبران مهاجمان در اين آشور : رگزاري فارسخب

 .هستند
، يكي از سخنگويان وزارت دفاع "ريتا الرنس دي"به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، 

 مواضع خود  ژانويه عراق، در حال تجديد نظر در30اعالم آرد مهاجمان در پي انتخابات ) پنتاگون(آمريكا
 . هستند

اطالعي  وي در ادامه از هرگونه تالش سران مهاجمان براي برقراري ارتباط با مقامات عراقي اظهار بي
اند به آرات با فرماندهان ارتش آمريكا  گري براي مهاجمان بوده ولي اعالم آرد افرادي آه مدعي ميانجي

 . اند تماس گرفته
ين تمايل براي اعطاي فرصتي به مخالفان براي پايان دادن به به نظر من هميشه ا«: ريتا افزود دي

هاي خود و تبديل آن به اعتماد به نفس و تقبل حاآميت دولت عراق وجود دارد و اين اميد  مخالفت
 » .همواره هست آه افراد براي اين موضوع پيشقدم شوند
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دانند دولت موقت عراق  مي) انمهاجم(به گمان من افراد خواهان پيروي از اين روند«: وي ادامه داد
ها بوده و  تحليل و ارزيابي خود را در اين زمينه آه چه آساني ممكن است خواهان پايان دادن به درگيري

 » .يك از اين موارد ارزش مذاآره را دارند، دارد اينكه آدام
هايي آه مخالف  اقيبه نظر من از زمان برگزاري انتخابات عراق، بسياري از عر«: ريتا در ادامه گفت دي

 » .انتقال قدرت به يك دولت عراقي بودند در حال بازنگري در مواضع خود هستند
فرماندهان ارتش آمريكا تمام تالش خود را براي برقراري ارتباط افرادي از اين قبيل «: وي همچنين افزود

 » .دهند گيريند با مقامات مربوطه، انجام مي آه با آنها تماس مي
لي است آه وي در ادامه اين موضوع را وظيفه سفارت آمريكا در عراق و دولت انتقالي اين اين در حا

   .آشور خواند و اعالم آرد ارتش آمريكا مذاآرات مستقلي را با اين افراد نداشته است
گيرد آيا اين امر صورت پذيرد يا خير، زيرا  اين دولت عراق است آه تصميم مي«: ريتا ادامه داد دي
اي را   مذاآره اآنون هدايت هيچ رات از حيطه اختيارات آمريكا نيست و بر اساس اطالعات من، ما هممذاآ

 » .بر عهده نداريم
مقامات پنتاگون ارتباط مستقيمي با «: آمريكا يكشنبه گذشته طي گزارشي نوشت" تايم"نامه  هفته
هاي خود عليه   به درگيريهاي مهاجم سني مذهب عراق آه خواهان پايان دادن ه هاي گروه واسط

 » .نيروهاي آمريكا هستند، دارند
هاي برجسته اعالم آرد تاآنون دو نشست با مقامات آمريكايي  نامه به نقل از يكي از ميانجي اين هفته

 . آنند برگزار شده و منابعي در واشنگتن نيز تماس با سران مهاجمان در عراق را تاييد مي
  

 اوضاع عراق ناآرام است 
  2005 فوریه 23 – 1383 اسفند 5ه هار شنبچ

 تن در موصل و استان 23 تن در الرمادي و آشته و زخمي شدن دست آم 42منابع خبري از دستگيري 
 .اند  االنبار عراق خبر داده

 تن از نيروهاي عراقي را به اتهام دست 42به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، نيروهاي امنيتي عراق 
هاي تروريستي و وارد ساختن مقدار زيادي اسلحه و فشنگ به شهر الرمادي   اتداشتن در عملي
 .اند  دستگير آرده

هايي بين نيروهاي آمريكايي و نيروهاي   به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، همچنين در پي بروز درگيري
شته و دو تن ديگر گارد ملي با افراد مسلح ناشناس در استان االنبار در غرب بغداد دست آم پنج تن آ

 . اند  زخمي شده
اين درحالي است آه به دنبال انفجار يك خودروي بمبگذاري شده در شهر موصل در شمال عراق دو تن 

 .اند   تن ديگر زخمي شده14آشته و 
  

آمادگی یک عضو سازمان بدر برای پذیرش وزارت / دیدار هياتی از استان کرکوک با آیت اهللا سيستانی
 کشور 
  2005 فوریه 23 – 1383 اسفند 5ه شنبچهار 

روزنامه الوطن عربستان از آمادگی یک عضو سازمان بدر وابسته به مجلس اعالی انقالب اسالمی 
عراق برای پذیرش پست وزارت کشور دولت آینده و نيز سفر یک هيات از استان کرکوک به نجف برای 

 . دیدار با مرجعيت شيعه خبر داد
هربه نقل از روزنامه الوطن عربستان، یک عضو برجسته مجلس اعالی انقالب به گزارش خبرگزاری م

اسالمی و سازمان بدر برای توسعه وابسته به این مجلس آمادگی خود را برای بدست گرفتن پست 
 .وزارت کشور دولت آینده عراق اعالم کرد

 به نجف سفر کرد تا با همچنين هياتی از استان کرکوک به ریاست شيخ انور عاصی شيخ عشائر العبيد
آیت اهللا سيستانی مرجع بزرگ شيعه درعراق دیدارکند و مسائل مختلفی از جمله ضرورت حفظ هویت 

 .کرکوک با حضور اعراب و اکراد و ترکمان ها را بررسی کند
همچنين جماعت اسالمی که یک گروه کرد می باشد و دو کرسی در پارلمان منتخب بدست آورده ، 

 77به ائتالف کردهای عراق به رهبری بارزانی و طالبانی بپيوندد ائتالفی که توانست تصميم گرفت 
 .کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد

این به معنای حمایت ما از فدراليسم و الحاق کرکوک و دیگر : توفيق کریم سخنگوی این جماعت گفت 
 دستيابی به سهم عادالنه از ثروت شهرها و مناطق دیگر کردنشين به منطقه کردستان و نيزتضمين

 )اشاره وی به ثروت نفت عراق است(های طبيعی است 
ليست ائتالف کردستان متشکل از حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه ميهنی کردستان 

 .به رهبری جالل طالبانی است 
رد مبنی بر جدایی دین از دولت حمایت ما به معنای حمایت از مطالبات برخی احزاب ک: کریم تاکيد کرد

 .نمی باشد
  

 اعالم علت تاخير در برگزاری اولين نشست پارلمان منتخب عراق 
  2005 فوریه 23 – 1383 اسفند 5ه چهار شنب
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منابع عراقی درباره علت تاخير در برگزاری جلسه افتتاحيه پارلمان منتخب یا مجمع ملی عراق اعالم 
ياسی تحریم کننده انتخابات اخير به شرکت در روند سياسی متقاعد کردند هنوز گروه ها و احزاب س

 . نشده اند و در صورت متقاعد شدن آنها اولين جلسه مجمع ملی برگزار خواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر منابع آگاه عراقی در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان از برگزاری نشست 

و جریان خالصی که شيخ جواد خالصی روحانی شيعه آن را هایی با نمایندگان جریان مقتدی صدر 
رهبری می کند و هيات علمای اهل سنت خبر دادند تا آنها را به مشارکت در روند سياسی و تدوین 

 .قانون اساسی دایمی متقاعد کنند زیرا این گروه ها انتخابات اخير را تحریم کرده بودند
ه واگذاری پست های دولت انتقالی که از سوی مجلس همچنين در این رایزنی های گسترده دربار

 .منتخب تعيين می شوند نيز بحث و تبادل نظر صورت گرفته است
شرط ) جریان صدر، طيف خالصی و هيات علمای اهل سنت (طرف های سه گانه : این منابع افزودند

روج نظاميان موافقت خود با شرکت در روند سياسی را به تعيين سقف زمان بندی مشخص برای خ
 .آمریکایی و هم پيمانان آنها از عراق اعالم کرده اند

این منابع احتمال دادند زمان جلسه افتتاحيه مجلس منتخب پس از دستيابی به توافقنامه با نيروهای 
 .معارض تعيين شود

ایيد این در حالی است که فرید ایار سخنگوی هيات عالی برگزاری انتخابات سراسری عراق که پس از ت
جلسه افتتاحيه پارلمان منتخب را دولت : رسمی نتایج نهائی آرا ماموریت آن پایان یافت، قبالاعالم کرد

 .عراق تعيين خواهد کرد
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند5: مرور روزنامه های تهران
  2005 فوریه 23 – 1383 اسفند 5ه چهار شنب:بی بی سی
ای امروز صبح تهران در عنوان های بزرگ خود از زلزله زرند خبر داده و تعداد کشته و مجروحان روزنامه ه

  .اين حادثه را به بيش از هزار رسانده اند
 روز قبل اتفاق افتاد از جمله مسايل ثابت همه روزنامه های تهران است ۴۴۴يادآوری زلزله بزرگ بم که 

 اميدواری کرده اند که با توجه به تجربه ای که در بم حاصل آمد که از زبان رهبر جمهوری اسالمی ابراز
  .عمليات نجات امداد در زرند کرمان بهتر و سريعتر صورت پذيرد

ارقام مربوط به کشته شدگان زلزله ديروز کرمان، که مرکز آن در روستايی نزديک زرند قرار داشته، در 
  . جاه نفر ذکر شده استروزنامه های امروز صبح از چهارصد تا پانصد و پن

 گزارش داده که روز جمعه آينده اولين مانور مشارکت مردم در مديريت بحران شهر تهران  ايرانروزنامه
  . برگزار می شود

بر اساس نوشته اين روزنامه، در اين مانور سازمان های امداد و هالل احمر و نيروی انتظامی حضور 
وزش به مردم است که در موقع بروز حوادث چه کارهايی خواهند داشت و مهمترين منظور دادن آم

  . بکنند
همين روزنامه نوشته ستادهايی در اماکن مهم و محالت و شهرک های تهران به منظور آموزش وضعيت 

  .اضطراری تشکيل خواهد شد
روزنامه های سياسی امروز صبح به گفتگوهای جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، با رهبران اروپايی 

اهميت بسيار داده و در گزارش هايی احتمال داده اند که مساله فعاليت های هسته ای ايران از جمله 
  . مهمترين بخش از مذاکرات سران اروپا و آمريکا باشد

 در گزارشی از پاريس نوشته در گفتگوهای بوش و شيراک تفاهم هائي بر سر سياست مشترک شرق
  . ست آمده استاروپا و آمريکا در مورد ايران به د

اين روزنامه خبر داده که يک مقام ايرانی از دولت آمريکا دعوت کرده است پيشنهادهای خود را به ايران 
  . ارايه دهد و گفته است می توان خط قرمزهای اعالم شده موجود را تعديل کرد

ی به اعتراض با نقل اين گفته از واعظی، معاون مرکز مطالعات استراتژيک، روزنامه جمهوری اسالم
برخاسته و پرسيده است معلوم نيست در مرکز تحقيقات استراتژيک چه خبر است که حتی خط 

  .قرمزهايی مانند توقف غنی سازی اورانيوم را هم قابل دستکاری می دانند
، روزنامه صبح، از قول شيرين عبادی خبر داده که وی در جلسه امروز دادگاهی که او را احضار اقبال

  . کت نمی کندکرده شر
به نوشته اين روزنامه، اين حقوقدان برنده جايزه صلح نوبل گفته است زمانی که برای اطالع از موضوع 

احضار خود به دادگاه رجوع کرده بود، رييس دادگاه حاضر به پاسخ گويی نشده و گفته است در دادگاه از 
  . اتهام خود با خبر می شوی

يس دادگستری تهران، در چندمين اظهار نظر مقامات قوه قضاييه هفته گذشته عباسعلی عليزاده، ري
درباره احضار خانم عبادی به دادگاه آن را موضوعی حل شده خواند اما به نوشته روزنامه های امروز، 

  . حکم احضار به جلسه امروز صبح دادگاه عمومی تهران باز هم به شيرين عبادی ابالغ شد
 دانشگاه عالمه طباطبايی در روزنامه های امروز صبح تهران انعکاس دومين روز از تحصن دانشجويان

  . مختصری دارد
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 دانشجويان در دومين اطالعيه خود به حکم زندان برای محمد مجمدی گرگانی، استاد شرقبه نوشته 
اين دانشگاه، اشاره کرده اند که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی صادر شده است و پرسيده اند که 

نه است که احکام ناقض حقوق بشر مقوم امنيت ملی است، اما روشنگری و آموزش به چگو
  دانشجويان که همواره الگوی عمل اين استاد بوده است عليه امنيت ملی است؟
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