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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
  

 ی اسفند منتشر م8 ای 7 ی ماه مارس البرادعگزارش ؛نی به آژانس در وکی نزدی هاپلماتیبه گفته د
 شود

  ٢٠٠۶ فوريه 18 - ١٣٨۴ بهمن 29شنبه 
 15( مارس 6 جلسه ی برارانی درباره ای اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدیحمد البرادع مگزارش
 . شودی اسفند منتشر م8 ای 7 خیدر تار) اسفند
 اظهار ی خبرگزارنی به انی حاضر در وی هاپلماتی فرانسه، دی مهر به نقل از خبرگزاری خبرگزارگزارش
 را رانی ای هسته ای هاتيارش حساس خود درباره فعال سازمان ملل گزی بان هسته ادهید: داشتند
 به رانیا خواهد درباره ی که سازمان ملل می از نشستشي هفته پکی و یالدي می ماه جاریدرانتها

 .  کندی برسد، منتشر میجمع بند
 ای 27 گزارش احتماال نیا:  کرددي خصوص تاکنی در ای اتمی انرژی المللني به آژانس بکی نزدپلماتی دکی

 . منتشرخواهد  شد)  اسفند9 ای 8 ( هی فور28
 ی منتشرمی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بیشورا)  اسفند15( مارس 6 جلسه ی گزارش برانیا

 رانی ای درباره برنامه هسته اتي امنی شوراای شود آیري گمي جلسه تصمنیشود و قرار است در ا
 .  نهایواکنش نشان دهد 

 حکام آژانس مشخص خواهد ی شورامي گزارش وتصمنیا: ه گزارش خود آورده است  پرس درادامفرانس
 در برابر ای دهد و شی خود را افزای های بخواهد همکاررانی ازادی سازمان ملل باتي امنی شوراایکردکه آ

 .  داشته باشدی اقتصادمی را از جمله تحری خاصی کشور عکس العمل هانیا
 خود در ی عادی های حضور دارند و بازرسرانی در ای اتمی انرژی المللني اکنون بازرسان آژانس بهم

 .  دهندیقالب پادمان ها را انجام م
 یدی نکته جدی البرادعدی رود در گزارش جدیانتظار نم:  فرانسه گفت ی به خبرگزاریگری دپلماتید

 .گنجانده شده باشد
)  بهمن15 (هی فور4س در آستانه جلسه  آژانی معاون پادمان هانوننی های اولی که از سویگزارش
 دی بازدی نظامی هاتی اجازه داده است از سانوننی به هارانی حکام منتشر شد، آمده است که ایشورا
 . کند
 درباره یشتري به اطالعات بازي هنوز نی اتمی انرژی المللنيآژانس ب:  آمده است نوننی گزارش هادر

  . شده بود، داردجادی از پاکستان ارخانی عبدالقدی که از سویه ا هستاهي با بازار سرانی ایارتباط ها
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  دولت عراق با مشكل مواجه شده است:ابراهيم جعفرى
  ٢٠٠۶ فوريه ٢١ - ١٣٨۴ اسفند ٢سه شنبه 

پارلمان جديد عراق قرار است امروز گرچه بعضى خبرها حاآى از آن بود آه :  شرقگروه بين الملل
تشكيل شود اما خبرهاى ديگرى نشان مى دهد تشكيل دولت جديد در عراق با مشكالتى مواجه شده 

اين موضوع را ديروز ابراهيم جعفرى نخست وزير معرفى شده از سوى ائتالف يكپارچه عراق پس . است
  .از ديدار با آيت اهللا سيستانى اعالم آرد

 هنوز در نجف به سر مى برد با رد انتقادات برخى جناح ها از نامزدى وى براى احراز مجدد وى آه ظاهرًا
وى در گفت » .تشكيل دولت جديد با مشكالتى مواجه شده است«: پست نخست وزيرى عراق گفت

ما توسط . آسانى آه با من مخالفت مى آنند بايد داليل خود را ارائه آنند«: وگو با خبرنگاران گفت
وى همچنين از ايجاد مشكالتى در تشكيل دولت جديد عراق به دليل حضور » .دم انتخاب شده ايممر

جعفرى در عين حال ابراز اميدوارى آرد آه بتواند دولتى ائتالفى با حضور ائتالف . اعراب سنى خبر داد
 سيستانى در پايگاه اينترنتى ايالف نيز گفت آيت اهللا. شيعه، احزاب آرد و دو گروه سنى تشكيل دهد

اين ديدار بر ضرورت حضور تمامى اقشار عراق در دولت جديد به منظور حفظ يكپارچگى و امنيت اين 
مشكالت تازه از آنجا ناشى مى شود آه انتخاب ابراهيم جعفرى به نخست وزيرى . آشور تاآيد آرد

اين مسئله مى . ا نبودعراق مورد رضايت بعضى گروه ها از جمله آردها، اهل تسنن و حتى آمريكايى ه
تواند تحوالت سياسى عراق را دستخوش حوادث تازه اى آند و به طور طبيعى بر تشكيل يك دولت ملى 

يكى از خبرهايى آه ديروز واآنش تند . و تعيين تكليف نيروهاى خارجى در اين آشور تاثير مى گذارد
ر آمريكا در عراق است آه نسبت به واشينگتن را حكايت مى آرد، اظهارات تازه زلماى خليل زاد سفي

  .فرقه گرايى هشدار داد و خواستار غلبه بر آن شد
  اظهارات تند خليل زاد• 
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سفير آمريكا در عراق به سياستمداران اين آشور هشدار داد، اگر هر چه سريع تر يك دولت متحد ملى 
به گزارش . ذارى نخواهد آردتشكيل ندهند، آمريكا بر روى نهادهاى تحت آنترل اقوام مختلف سرمايه گ

خبرگزارى آسوشيتدپرس، اظهارات زلماى خليل زاد سفير آمريكا در عراق زمانى ايراد شد آه 
سياستمداران عراقى اعالم آردند به دليل اختالفات شديد ميان شيعيان، اهل تسنن و آردها امكان 

يده آه عراقى ها منافع قومى و به گفته خليل زاد اآنون وقت آن رس. تشكيل فورى دولت وجود ندارد
درگيرى هاى قومى و فرقه اى مشكل اصلى عراق : وى گفت. قبيله اى را به خاطر آشور ناديده بگيرند

. حمالت و ترورها بخشى از انعكاس اين درگيرى ها است. عراق در دوران آشورسازى است. است
شكيل دولت يكپارچه ملى است آه غلبه بر نژادگرايى و فرقه گرايى شرط ت: خليل زاد تصريح آرد

دولت بعدى تحت آنترل شيعيان و آردها . اختالف ميان دولت آنونى و دولت بعدى در همين است
سفير آمريكا به صراحت به شيعيانى آه وزارت هاى آليدى امنيت و دفاع را در اختيار دارند، . است

. ول و بدون وابستگى به شبه نظاميان باشدهشدار داد آه اين وزارتخانه ها بايد غيرفرقه اى و قابل قب
وى خاطرنشان ساخت، آمريكا ميلياردها دالر براى تشكيل نيروى ارتش و پليس عراق سرمايه گذارى 

آرده و نمى خواهد منابع مردم آمريكا را بر روى تشكيل نيروهايى سرمايه گذارى آند آه از سوى 
در نظر دارم ظرف چند روز آينده ابراهيم جعفرى : گفتوى . افرادى اداره مى شوند آه فرقه گرا هستند

نخست وزير عراق را در جريان نتيجه تحقيقات  آمريكا از شكنجه زندانيان زندان وزارت آشور عراق و 
دستگيرى هاى اخير افراد ملبس آه متعلق به جوخه مرگ هستند و هدفشان آشتار اهل تسنن 

زوم آشتى به خصوص در وزارتخانه هاى امنيت، دفاع و آشور خليل زاد با تاآيد بر ل. است، قرار دهم
. وزراى اين پست ها بايد غيرفرقه اى، آامًال قابل قبول و بدون وابستگى به شبه نظاميان باشند: گفت

نماينده سابق آمريكا در افغانستان گفت آه دولت نيازمند انحالل شبه نظاميان است؛ در غير اين صورت 
  . االرگرايى آه براى مدتى گريبان افغانستان را گرفته بود، مواجه خواهد شدعراق با خطر جنگ س

  بيانيه دولت عراق درخصوص نيروهاى خارجى• 
در يك خبر ديگر دولت عراق روز دوشنبه در بيانيه اى تصميم گيرى درباره حضور نيروهاى خارجى در اين 

 نخست وزيرى عراق در اين بيانيه آه دفتر. آشور را امرى داخلى و منوط به تصميم بغداد دانست
تنها دولت منتخب عراق مى تواند : نسخه اى از آن در اختيار ايرنا در بغداد قرار گرفت، اعالم آرد

در اين بيانيه تصريح شده آه . درخصوص حضور يا خروج نيروهاى چندمليتى از عراق تصميم گيرى آند
سانه ها به نقل از طرف هاى خارجى و داخلى مبنى اين موضع گيرى در پاسخ به برخى اظهاراتى آه ر

براساس اين بيانيه، دولت . بر خروج نيروهاى چندمليتى از عراق منتشر آرده اند، صورت گرفته است
برخاسته از انتخابات شفاف و سالمى آه اخيرًا برگزار شد، تنها مرجع صاحب صالحيت تصميم گيرى 

اين بيانيه حاآى است، بعد از تحويل . ندمليتى در عراق استدرخصوص خروج يا باقى ماندن نيروهاى چ
گرفتن مسئوليت هاى امنيتى در برخى از شهرها، اينك دولت جديد عراق درصدد تحويل گرفتن تمامى 

اين بيانيه تصريح آرده . مسئوليت هاى امنيتى و نظامى در سراسر آشور از نيروهاى خارجى است
 با ٢٠٠۴ شوراى امنيت سازمان ملل در تاريخ آگوست ١۵۴۶امه نيروهاى چندمليتى با قطعن: است

از نظر امنيتى گزارش هاى ارسالى از عراق . خواست و اراده دولت عراق در اين آشور باقى مانده اند
به گزارش الجزيره .  نفر آشته شده اند٢۶مى گفت در اثر انفجارهاى متعدد و پراآنده در عراق حداقل 

يك سرباز .  نفر در بغداد و بقيه در ساير نقاط آشته شده اند٩ك اتوبوس در آاظمين،  نفر در انفجار ي١٢
  .آمريكايى نيز در آربال آشته و سه سرباز ديگر نيز در جاده نجف به آربال زخمى شده اند

  
  بررسى مى شود» ايران«خبرى _ در گزارش تحليلى 

  عراق جديد در آستانه تشكيل دولت
  ٢٠٠۶ فوريه 20 - ١٣٨۴ اول اسفندشنبه دو

درپى انتخاب نخست وزير جديد عراق، عراقى ها در انتظار تشكيل رسمى _ ایرانگروه بين الملل 
هستند، پارلمانى آه در نظام سياسى جديد عراق، بيش از ) امروز(پارلمان جديد در روز سه شنبه 

درون آن جدى است و همين سياسى در _ قواى مجريه وقضاييه قدرت و اختيارات دارد، ولى تنوع قومى 
مسأله و ساير مالحظات ملى، احتمال تشكيل دولت ائتالفى را براى ساليان متمادى به ضرورت و گزينه 

  .اجتناب ناپذير عراق جديد تبديل آرده است
ازسوى ائتالف عراق يكپارچه، اآنون » ابراهيم جعفرى«پس از برگزارى انتخابات، اعالم نتايج و معرفى 

  . براى استقرار دولت دائمى باقى مانده آه ظرف هفته هاى آتى قرار است انجام شوندمراحل ذيل
پارلمان ابتدا يك . پارلمان جديد قرار است امروز تشكيل شود. تشكيل جلسه پارلمان جديد:  مرحله اول-

  .هيأت رئيسه سنى انتخاب خواهدآرد
ت رئيسه تابعى از توافقات داخلى ائتالف ترآيب هيأ. سپس، رئيس و دو نايب رئيس خود را برمى گزيند

جناح جبهه توافق (و نيز تابعى از ميزان توافق شيعيان با عرب هاى سنى ) شيعيان مذهبى(يكپارچه 
» عادل عبدالمهدى«از رقابت با جعفرى و » حسين شهرستانى«با توجه به آناره گيرى . است) ملى

نايب رئيس ديگر حتمًا . يسى پارلمان بسيار استبراى نخست وزيرى، احتمال انتخاب وى به نايب رئ
طبق توافق قرار است رئيس پارلمان عرب سنى باشد، اما اينكه اين فرد چه گرايشى . آرد خواهدبود

ائتالف عمده اعراب سنى و (خواهدداشت، تابع توافق يا عدم توافق شيعيان مذهبى با جبهه توافق 
دبير حزب » طارق الهاشمى« برسند، به احتمال بسيار، اگر آنها به توافق. است)  آرسى۴۴داراى 
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اسالمى، رئيس پارلمان مى شود و اگر به توافق نرسند، يك عرب سنى نزديك به مجلس اعال و حزب 
  .الدعوه از درون فهرست ائتالف يكپارچه انتخاب خواهدشد

نتخاب شود و درمجموع به نظرمى رسد آه يك عرب سنى وابسته به مجلس اعال و حزب الدعوه ا
  .احتمال سپردن اداره پارلمان به جناح جبهه توافق ملى آمتر است

انتخاب شوراى رياست جمهورى متشكل از رئيس جمهورى و دو معاون وى ازطرف مجلس :  مرحله دوم-
باتوجه به قبضه شدن سمت نخست وزيرى از طرف شيعيان، به طور طبيعى، سمت . با رأى دو سوم

دو معاون وى، يكى . دراين مقام ابقا خواهدشد» جالل طالبانى«ردها مى رسد و رياست جمهورى به آ
اينكه معاون دوم وى نيز شيعه باشد يا . شيعه خواهدبود آه به احتمال بسيار عادل عبدالمهدى است

  .ولى احتمال انتخاب يك عرب سنى محتمل است. عرب سنى هنوز معلوم نيست
دراين مرحله، . ير ازسوى رئيس جمهور براى تشكيل دولتمعرفى رسمى نخست وز:  مرحله سوم-

پيش بينى اين است آه وزارت دفاع به عرب هاى سنى سپرده شود، وزارت آشور به شيعيان مذهبى 
  .و وزارت خارجه به آردها

باوجود اين، . وجوددارد» احمدچلبى«وزارت نفت سمت مهم ديگرى است آه احتمال سپردن آن به 
  چرا؟. ند آه عالوى و يا افرادى از جناح وى در دولت حضور داشته باشندآردها اصرار دار

  چرا آردها بر حضور اياد عالوى در دولت اصرار دارند؟> 
پس از معرفى جعفرى به عنوان نامزد شيعيان مذهبى براى نخست وزيرى، طالبانى و مسعود بارزانى 

 آرسى ٢٧۵جناح عالوى از . ولت تأآيد آردندبه عنوان رهبران آردها، بر حضور حتمى اياد عالوى در د
 ۵٣(، آردها ) آرسى١٢٨( آرسى در اختيار دارد و در انتخابات پس از شيعيان مذهبى٢۵مجلس، 
علت اصرار آردها بر . در جايگاه چهارم قرار گرفت)  آرسى۴۴(و جبهه توافق ملى اعراب سنى ) آرسى

 شدن نقش شيعيان مذهبى و غيرسكوالر در اداره حضور جناح عالوى در دولت، جلوگيرى از پررنگ تر
گزينه مطلوب طالبانى و بارزانى براى ائتالف با شيعيان، جناح عالوى بوده اما نتيجه . حكومت است

دليل . انتخابات و عدم پيروزى عالوى، آنها را ناگزير به همكارى با جناح حكيم و جعفرى آرده است
زيرا بارزانى و طالبانى از سكوالر بودن حكومت عراق . ن وى استگرايش  آردها به عالوى، سكوالر بود

اصرار بارزانى و طالبانى براى حضور جناح عالوى در حكومت، درواقع، به ميدان آوردن . حمايت مى آنند
پيش بينى نمى شود آه شيعيان مذهبى در حد . وى براى مهار قدرت جناح حكيم و جعفرى است

به همين دليل، احتمال . ن نخست وزير، پيشنهاد همكارى به عالوى بدهندمعاون رئيس جمهور يا معاو
  .حضور شخص عالوى در دولت آاهش يافته و بعيد است آه وى سمت وزارت را بپذيرد

تنها وزارتخانه هاى مهمى آه به عنوان سهم شيعيان ممكن است به جناح عالوى پيشنهاد شود، 
 اگر اين وزارتخانه ها به جناح عالوى پيشنهاد شود، گزينه وزارتخانه هاى دارايى و يا نفت است آه

شيعه سكوالر و ليبرال و وزير برنامه ريزى دولت » حافظ مهدى«احتمالى آنها براى حضور در دولت 
  .همكارى مى آند» تجمع دموآرات هاى مستقل«پيشين عالوى است آه با عدنان پاچه جى در حزب 

  رمز نارضايتى آردها از جعفرى> 
اين . گزينه مطلوب آردها براى نخست وزيرى، عادل عبدالمهدى معاون آنونى رئيس جمهورى عراق بود

نخست آنكه، آردها از عملكرد ابراهيم جعفرى در مورد تعيين تكليف وضعيت شهر : امر، دو دليل داشت
ضعيت شهر آردها معتقدند آه به تأخير افتادن همه پرسى تعيين و. به شدت ناراضى هستند» آرآوك«

 قانون اساسى موقت عراق، ناشى از آارشكنى هاى ابراهيم جعفرى ۵٨آرآوك و عدم اجراى ماده 
زيرا او از اختصاص بودجه الزم براى بازگرداندن آردهاى آوچانده شده به آرآوك و پرداخت . بوده است

 آه مأمور اجراى اين غرامت به عرب هاى مهاجر براى خروج از آرآوك قصور و آوتاهى نموده و آميته اى
  .موضوع بوده، بسيار آند عمل آرده است

دوم آنكه، آردها معتقدند آه جعفرى در اداره امور دولت به شكل رأى گيرى و بدون لحاظ آردن نظرات 
وزيران آرد عمل آرده است و به دليل برترى عددى و آمى شيعيان در دولت، اين شيوه باعث عدم 

بخش ديگرى از اين نارضايتى به اعتراضات . ره امور ملى و آشور شده استاعمال نظرات آردها در ادا
جالل طالبانى رئيس جمهورى آرد تبار عراق به خودمحورى هاى جعفرى به عنوان نخست وزير عراق و 

  .عدم هماهنگى وى با رئيس جمهور برمى گردد
سالمى و حكيم و عادل سوم آنكه، آردها به طور سنتى همكارى بهترى با مجلس اعالى انقالب ا

در . عبدالمهدى داشته اند و آنها همكارى با مجلس اعال را بر همكارى با حزب الدعوه ترجيح مى دهند
اين حال، صرفنظر از بازيگران داخلى و جناح ها و ائتالف ها به يكديگر، بازيگران خارجى نيز هر يك از 

  .زاويه منافع ملى خود، دولت جديد عراق را مى نگرند
  دولت و پارلمان جديد عراق و نحوه نگرش آنها به روابط با ايران و ساير همسايگان> 

بى و حتى آمريكا و نتايج انتخابات و معرفى جعفرى براى نخست وزيرى ، مطلوب ترآيه و آشورهاى عر
مطلوب آشورهاى عربى، به قدرت رسيدن يك عرب سنى و برترى اعراب سنى در . انگليس نيست

پارلمان ، دولت و حكومت جديد بود آه به دليل در اقليت بودن جمعيت وراى اعراب سنى، ممكن نشده 
  .است

ه است نه شيعيان مطلوب ترآيه نيز به قدرت رسيدن عرب هاى سنى و يا يك شيعه سكوالر بود
  .مذهبى نزديك به ايران

مطلوب آمريكا و انگليس نيز با فرض پذيرش برترى جمعيت شيعيان ، پيروزى يك شيعه سكوالر و تشكيل 
  .دولت ائتالفى بامشارآت آردها وعرب هاى سنى بوده است
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رلمان و دولت شيعيان مذهبى اآنون در پا. اما نتايج انتخابات بر خالف ميل آشورهاى فوق بوده است
  .برترى دارند و اعراب سنى در اقليت هستند

با وجود آنكه عادل عبدالمهدى ازمجلس اعال، گزينه نزديكترى به ايران فرض مى شده تا ابراهيم جعفرى 
جعفرى . از حزب الدعوه ولى، حزب الدعوه به ايران نسبت به ساير همسايگان عراق بيشتر نزديك است

خالف عالوى به سمت گسترش روابط با ايران حرآت آرد و ايران باالترين سطح در دوران حكومت خود بر
  .روابط را با عراق در بين آشورهاى منطقه داشت

اآنون نيز به طور طبيعى دولت و پارلمان جديد عراق، از زمينه بيشترى براى همكارى با ايران نسبت به 
كى از داليل اين امر، دوستى و روابط نزديك ي. ساير همسايگان خود و آشورهاى منطقه برخوردار است

 حزب - حزب الدعوه -مجلس اعال ( حزب اصلى تشكيل دهنده حكومت جديد عراق است ۴ايران با 
ايران همچنين با اآثريت سران وآادرهاى ارشد حكومت ). دموآرات بارزانى و اتحاديه ميهنى طالبانى

 - عادل - حكيم -جعفرى (ا در ايران اقامت داشته اندجديد عراق رابطه دوستى دارد و اآثر آنها ساله
  ). طالبانى- بارزانى - چلبى -عبدالمهدى 

و » تضعيف نقش اعراب سنى و تقويت نقش شيعيان«مهمتر آنكه، آشورهاى عربى و ترآيه به 
اعتراض دارند، در حالى آه موضع ايران نسبت به » تضعيف هويت عربى عراق به نفع هويت آردى آن«
ايران از تقويت نقش شيعيان خرسند است و به دليل روابط دوستانه سنتى با . ن تحول متفاوت استاي

  .بارزانى و طالبانى، نسبت به آشورهاى عربى و ترآيه، چالش آمترى با آردهاى عراق دارد
   سال آينده ۴جهت گيرى هاى عمومى آمريكا در عراق جديد طى > 

 دائمى براى چهار سال آينده و عدم رضايت آمريكا از ترآيب دولتمردان با توجه به تشكيل دولت و پارلمان
  : سال آينده به شرح ذيل قابل پيش بينى است۴جديد عراق، رئوس برنامه هاى آمريكا نيز براى 

حرآت از سمت حضور نظامى گسترده و ملموس به سمت آاهش حضور نظاميان از نظر تعداد و  -١
مامى عرصه هاى سياسى، نظامى، امنيتى، اقتصادى و فرهنگى، استقرار نظام مستشارى در ت

پيش بينى مى شود آمريكا با آاهش تدريجى نيروهاى خود، به حضور نظامى مستقيم و . اجتماعى
در سطح محدودترى ادامه دهد و تالش خود را بر حضور غيرمستقيم متمرآز » پايگاهى نه خيابانى«

  .آند
تارهاى جديد نيروهاى مسلح و سرويس هاى اطالعاتى و امنيتى تالش براى شكل دادن به ساخ -٢

عراق براساس مالحظات جهانى و منطقه اى آمريكا و آوشش در جهت اعمال نظارت بيشتر بر اين 
ساختارها و جلوگيرى از دخالت دولت و حكومت جديد عراق در سازماندهى ارتش و سرويس هاى 

  .اطالعاتى و امنيتى تا حد ممكن
 در جهت جلوگيرى از حذف يا حاشيه نشين شدن جريان شيعيان سكوالر در عراق و تالش -٣

  .سازماندهى و احياى آنها براى پيروزى در انتخابات آتى به عنوان گزينه مطلوب آمريكا در بين شيعيان
ترغيب اعراب سنى ميانه رو و همسو با آمريكا براى مشارآت بيشتر در حكومت با هدف مهار  -۴

  .ه آمريكايى ها و نيز مهار شيعيان مذهبى در درون حكومتحمالت ب
 ديپلماتيك و امنيتى منطقه اى و بين -تالش براى وارد ساختن عراق جديد به ساختارهاى سياسى  -۵

  .المللى همسو با سياست هاى آلى آمريكا در جهان و منطقه
  با قانون اساسى عراق» مقتدى صدر«مخالفت >  

د را با قانون اساسى اين  آشور آه مورد حمايت احزاب بزرگ شيعه در پارلمان مقتدى صدر مخالفت خو
است اعالم آرد و بدين  ترتيب نگرانيهايى را درباره بروز بحران برسر يكى از حساس ترين مسائل  اين 

  .آشور به وجود آورد
با اين : اعالم آرد» يرهالجز« به گزارش خبرگزارى رويترز از بغداد، وى در گفت وگو با شبكه تلويزيونى 

در اين قانون اساسى، هيچ : وى گفت. قانون اساسى آه خواستار فرقه گرايى است، مخالف  است
  .نكته خوبى وجود ندارد

مقتدى صدر .  مقتدى صدر همچنين با فدراليسم آه در قانون اساسى ذآر شده است، مخالفت آرد
 باشد هيچكس  نبايد حق داشته باشد، خواستار اگر يك دولت دموآراتيك در عراق وجود داشته: گفت

فدراليسم در هيچ نقطه اى از عراق، چه در  جنوب، چه در شمال و چه در مرآز يا هر نقطه ديگرى از 
  .اين آشور شود

از سويى ، ائتالف عراق يكپارچه با مشارآت فهرست العراقيه وابسته به اياد عالوى در  دولت جديد 
  .مخالفت آرد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقوضاع اتحليل 

  
  يکم اسفند:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶ فوريه 20 - ١٣٨۴ اول اسفندشنبه دو
روزنامه های امروز صبح تهران در اولين روز اسفند ماه، گزارش های مربوط به از سرگيری :بی بی سی

خود آورده و از زبان فعاالن همزمان مذاکرات هسته ای ايران در مسکو و بروکسل را در صدر اخبار 
سياسی از اين که مسکو برای مذاکرات پيش شرطی تعيين کرده و آن هم توقف غنی سازی در ايران 

گزارشی از سخنرانی تازه علی عباسی در جمع گروه های آماده عمليات . است، انتقاد کرده اند
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يره بندی بنزين در سال آيننده از جمله انتحاری، ادامه بحث ها درباره انتخابات خبرگان رهبری، احتمال ج
  .ديگر گزارش های اين روزنامه هاست

 شهر   به  امروز در حالی  تهران يی  هسته های  ديپلمات  حامل  در صدر اخبار خود نوشته هواپيمایاعتماد
  وزهای ر  تاثير تحوالت  نيز تحت  روسی های  با مقام  مذاکرات  است  ممکن شود که سرد مسکو وارد می

  .  شود  تبديل  سرد و زمستانی وگويی  گفت اخير به
 از  ، همواره اش يی  هسته  پرونده  پيرامون  غرب  فشارهای  در بحبوحه  تهران  گرچهاعتمادبه نوشته 
   آن  خاک  به  مورد نياز ايران سازی  غنی  فناوری  بر انتقال  کشور مبنی  و پيشنهاد اين  با روسيه مذاکرات

 تا   شده  باعث  وی  شرط  و پيش  روسيه  وزير دفاع  روز پيش  سه  اما سخنان  است  کرده ور حمايتکش
 جديد   را با نگاهی ، پيشنهاد روسيه  ايران های  و ديپلمات  دچار ترديد شده  روسيه  به  ها نسبت ديدگاه

  . قرار دهند مورد ارزيابی
  . ندگان مجلس نوشته روس ها قابل اطمينان نيستند از قول دو تن از نمايکيهاناز سوی ديگر 

 نيز از قول آقای سبحانی، نماينده نيشابور در مجلس، نوشته است در حالی که آفتاب يزدروزنامه 
  .هنوز طرح روسيه مورد قبول تهران واقع نشده آن ها پيش شرط تعيين می کنند

 سنجی  سال آينده مطالعه و امکان از قول رئيس کميسيون انرژی مجلس هفتم نوشته در خراسان
شود و کار ساخت آنها از سال بعد آغاز خواهد  ای در کشور انجام می  نيروگاه هسته ٢٠برای ساخت 

 ميليون ٣٠٠کمال دانشيار، گفته است با اين همه مجموع بودجه بخش انرژی اتمی در سال آينده . شد
ای جا دارد که افزايش  ی دستيابی به انرژی هسته دالر و بسيار ناچيز است و با توجه به عزم ملی برا

  .يابد
 در گزارشی از جلسه گروه های معروف به استشهاديون که برای عمليات تروريسی شهادت شرق

طلبانه نام نويسی می کنند، نوشته عده زيادی از جمله خبرنگاران هشت شبکه تلويزيونی خارجی 
اما چون کسی نام نويسی نکرد آن . هادت فيلم و عکس بگيرندآماده بودند تا از نام نويسی داوطلبانه ش

  . ها در نهايت به گرفتن عکس از فرم های ثبت نام راضی شدند
ما برای اينکه دلمان برای غرب می سوزد : " حسن عباسی در اين مراسم گفته استشرقبه نوشته 

 کالهک ٢٧٠٠شما . ر خواهد شدبه آنها هشدار می دهيم که با اين روند دوران فروپاشی شما نزديک ت
  ."اتمی داريد ولی هنوز ايران به انرژی صلح آميز هسته ای دست پيدا نکرده، ترسيده ايد

اين استاد دانشگاه که گاهی از وی به عنوان رييس دکترينال امنيت ملی ياد می شود با اشاره به اينکه 
يعنی تسليم و خود اسالم هنر خودفروشی 'گفته است ' خودفروشی نيز بايد جهت داشته باشد'

  '.تسليم شدن است
 از قول فيدل کاسترو، رهبر کوبا، نوشته ايران دارای قدرت زيادی در خاورميانه و جهان است و با کيهان

  .فرهنگ چند هزار ساله و توان معنوی و با تکيه بر ملت، آمادگی دفاع از خود را دارد
را در ديدار با آقای حدادعادل، رئيس مجلس ايران، بيان  رئيس جمهور کوبا اين سخن کيهانبه نوشته 

کرده و با اشاره به اينکه هيچ کشوری مواضع جمهوری اسالمی ايران را بهتر از کوبا درک نمی کند، 
  .گفته آمريکا نمی تواند به کشور ايران با وجود مردم غيور و متحدش آسيبی برساند

رتی که دولت سال آينده موفق به اجرای برنامه ساماندهی  در صدر اخبار خود نوشته در صوآفتاب يزد
به نوشته اين روزنامه در حالی که . حمل و نقل عمومی شود، طرح سهميه بندی بنزين اجرا می شود

دو طرح ديگر برای بنزين که عبارت بود از تامين بودجه واردات و يا دو نرخی کردن بنزين هر دو در 
د، به نظر می رسد که تنها راه باقی مانده سهيمه بندی بنزين است که کميسيون تلفيق مخالفانی دار

  .از تابستان آينده به اجرا در خواهد آمد
 کميسيون تلفيق مجلس که برای بررسی بودجه سال آينده تشکيل شده، جوانبه نوشته روزنامه

عيين قيمت تصميم گرفته است که پس از تصويب شورای اقتصاد نسبت به سهميه بندی بنزين و ت
  .مناسب برای بنزين مازاد بر سهميه اقدام شود

 در صدر اخبار خود به نقل از يک مقام نظارتی که نام وی درج نشده خبر جوان و کيهانهر دو روزنامه 
داده اند که در ماجرای يک قرارداد که جلو آن گرفته شده، جلو زيان سيصد هفتاد ميليارد تومانی دولت 

  .ن تغيير شرکت طرف قرارداد مخابرات به کار خود ادامه داده استگرفته شده و با اي
  

   بهمن30:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ فوريه 19 - ١٣٨۴ بهمن 30شنبه یک

روزنامه های صبح امروز تهران، استقبال ايران از پيشنهاد غنی سازی محدود و آزمايشی :بی بی سی
ی انرژی اتمی به عنوان راه حلی برای مهار بحران در داخل خاک خود را که مديرکل آژانس بين الملل

هسته ای ايران مطرح کرده با اهميت ديده، از اهميت امضای قرارداد بيست ساله گاز بين ايران و چين 
  . نوشته و از اجتماع دانشجويان يک دانشکده به خاطر اخراج استادشان خبر داده اند

اعالم کرده که ما طرح پيشنهادی روسيه را مفيد  غالمعلی حداد عادل رئيس مجلس شرقبه نوشته 
  . تلقی می کنيم و آماده انجام مذاکره با ساير کشور های اروپايی و چين هستيم

خبرنگاری از وی پرسيده انتظار ايران از روسيه در صورت ارجاع پرونده اش به شورای شرق به نوشته 
ريم روسيه از سياست های آمريکا پيروی امنيت چيست؟ و آقای حداد عادل پاسخ داده است اميدوا

  . نکند
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 در عين حال خبر داده که مخبر کميسيون امنيت ملی مجلس گفته است طرح روسيه از ابتدا شرق
اگر معنای پيشنهاد روسيه اين باشد که غنی سازی . ابهامات بسياری برای ما داشت و اکنون نيز دارد
ی که در سه سال گذشته انجام داده ايم اين مردود در خاک روسيه انجام شود، براساس تالش هاي

  . است
 نوشته يک روز پس از آنکه ديپلماتها از درخواست محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی جوان

به ايران خبر دادند، بيانيه سفارت ايران در ) آزمايشی(سازی محدود  انرژی اتمی، برای اعطای حق غنی
آقای . ريجانی و اظهارات متکی حاکی از استقبال ايران از پيشنهاد او استپاريس در خصوص پيشنهاد ال

  . پذيرفته شود) آزمايشی(سازی محدود  البرادعی پيشنهاد داده بود حق ايران برای غنی
 در عين حال با پيشنهاد آقای البرادعی مخالفت کرده و نوشته در اين پيشنهاد بسياری جوانگزارشگر 

آميز صنعتی ناديده گرفته  سازی صلح  به آن تصريح شده مانند غنیNPTر معاهده از حقوق ايران که د
شده است، با اين حال منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، در اظهاراتی صريح از اين پيشنهاد 

  .استقبال کرده است
   تهران ديد مذاکرات دور ج  برگزاری  با عنوان ترديدهای تازه درباره طرح روسيه نوشته در آستانهاعتماد
 را   اورانيوم سازی  غنی  به  مربوط های  مجدد فعاليت ، تعليق  همسو با غرب  در تصميمی  کرملين مسکو،
 قرار داده و به همين دليل ترديدهای تازه ای درباره اين طرح پديد آمده   با تهران  مذاکراتش  شرط پيش
  . است
 ايران و چين را در صدر اخبار خود آورده که در آن به گفته  گزارشی از يک همايش درباره روابطشرق

 مهم ترين نکته همايش دو روزه شرقبه نوشته . های سفير چين در همايش کيش اشاره شده است
همکاری های ايران و چين در زمينه انرژی، آن جا بود که سفير آن کشور در تهران در پاسخ سئواالت 

  .رت ها را ناديده می گرفت چنين رشد اقتصادی نداشتحاضران گفت اگر چين ترس از قد
، يک هفته بعد از حمله چند روزه به سفارت های اروپائی در تهران که در چند اعتماد ملیبه نوشته 

مورد به آتش سوزی انجاميد، چند تن از صاحب نظران و از جمله آيت اهللا صانعی حمله به سفارت خانه 
ر ضمن وزارت کشور هم اعالم داشته از هر نوع تعرض به سفارت خانه های خارجی را تقبيح کرده و د
  .های خارجی جلوگيری می کند

 از قول رييس سياسی عقيدتی نيروی انتظامی نوشته کسانی که به سفارت دانمارک حمله آفتاب يزد
ت کردند از جمله عناصر کشورهای غربی هستند که برای جنجال آفرينی برای رسانه های غربی درس

  .به اين کار زدند
 بدون اشاره به تصميم های ايران در مورد حمله به سفارت دانمارک در تهران و به آتش جام جم

کشيدن آن محل خبر داده که وزارت امور خارجه دانمارک از تعرض چند تظاهرکننده به ساختمان سفارت 
ساختمان سفارت ايران در ايران در کپنهاگ عذرخواهی کرده و نسبت به تامين خسارات وارده به 

  .کپنهاک تاکيد کرده است
 ميليون دالر توسط کنگره آمريکا برای کمک به رسانه ٧۶ در يادداشتی موضوع اختصاص ايرانروزنامه 

مورد انتقاد قرار داده و از قول ' حمايت از رشد دموکراسی در ايران'های فارسی زبان را تحت عنوان 
ته چنين رفتارهايی نشاندهنده درستی مواضع تهران است که هرگونه برخی ديپلمات های اروپايی نوش

  .تماس و مذاکره با آمريکا را منوط به تغيير سياست و رفتار مقامات آمريکا می داند
 به عنوان مهم ترين گزارش خبری خود نوشته بر اثر اختالفی در معيارهای سازمان برنامه ريزی و جوان

ولتی، هر کدام از اين دو بخش تعداد دانشجويان را رقمی ثبت کرده اند که مديريت با وزارت خانه های د
با هم پنجاه هزار اختالف دارد و در نتيجه مجوز پرداخت صد و پنجاه ميليارد تومان اعتباری که وزارت خانه 

  .های علوم و بهداشت می خواهند از سوی سازمان برنامه صادر نمی شود
انشجويان دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی خبر داده که به  از اجتماع داعتمادروزنامه 

  به نوشته اين روزنامه يک. دنبال انتشار خبر اخراج يک استاد برگزيده اين دانشگاه برپا شده است
 تمديد قرارداد با   و عدم  طباطبايی  عالمه  دانشگاه  رييس  از سوی  بخشنامه ، صدور يک  اداری مشکل

   در محوطه  با تجمع  از دانشجويان  شد تا جمعی  ارتباطات باعث  استاد رشته  نمکدوست دکتر حسن
  .  کنند  اعتراض  موضوع  اين  به  ارتباطات دانشکده
 می نويسد با آن که مسووالن دانشگاه اعالم کرده اند که قصد اخراج دکتر نمکدوست را ندارند، اعتماد

 مسووالن تازه قصد دارند از  رسد که  همين دانشگاه هم خبر می  و حقوق سياسی   علوم اما از دانشکده
  . مرديها نويسنده و پژوهشگر جلوگيری کنند  مرتضی تدريس
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