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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(بزرگان و دولتهای رژیم ایر

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
   هي با روسرانی ای اتمی مذاکراتاتي هسيرئ: ندي نشی قدم هم از حقوق خود عقب نمکی رانیا

  ٢٠٠۶ فوريه ٢١ - ١٣٨۴ اسفند ٢سه شنبه 
 اتي هسي تاش رئیني حسیدعلي سه،ي و روسی اسالمیکرات دو روزه فرستادگان جمهور مذاانی پادر

 دو کشور ی هسته ای های گسترش همکاری برایچشم انداز مثبت:  گفتی اسالمی جمهوریمذاکرات
 امور ری الورف وزیسرگئ.  قدم هم از حقوق خود صرفنظر نخواهد کردکی رانیا:  افزودیو. وجود دارد

 ی خواست غنی اسالمی اما از جمهورست،ي مذاکرات مشخص نی قطعجهينت:  گفتهيخارجه روس
 در مصاحبه هي روسی خارجاستي آرباتوف، کارشناس سیالکس.  درآوردقي را به حال تعلومي اورانیساز
 هد خوای ملي دلني است و به همکی نزداري بسی سالح هسته ادي به تولرانیا: دی گوی فردا مویبا راد

  .  ادامه دهدی پژوهشی هابه برنامه
امروز سه شنبه در پایان مذاکرات دو روزه جمهوری اسالمی و روسيه بر سر برنامه های غنی سازی اورانيوم 

یکی مذاکرات را هنوز بی نتيجه و دیگری . ایران، هریک از طرفين با واکنشی متفاوت ميز مذاکره را ترک کرد
نمی خواهد در این عبارت شکست یا موفقيت را به کار : روسيه گفتوزیر امور خارجه . آن را مثمر ثمر دانست

چشم انداز مثبتی برای گسترش همکاری های هسته : برد و رئيس هيات مذاکراتی جمهوری اسالمی گفت
 . ای طرفين وجود دارد

لحه مقامات جمهوری اسالمی اظهار اميدواری کردند که مصا) سه شنبه( امروز ):رادیو فردا(فریبا مودت 
. با روسيه بر سر غنی سازی اورانيوم مورد نياز ایران، بحران جاری در مورد این مساله را از ميان بردارد

چشم انداز مثبتی برای : رئيس هيات مذاکراتی جمهوری اسالمی با روسيه گفتسيدعلی حسينی تاش 
  . گسترش همکاری های هسته ای دو کشور وجود دارد

مایل : وزیر امور خارجه روسيه گفتسرگئی الورف  مقامات جمهوری اسالمی، اما عليرغم ابراز خوشبينی
نيست در مورد مذاکرات دو روزه ایران و روسيه عبارت شکست یا موفقيت را به کار برد، زیرا هنوز این مذاکرات 

  . نتيجه قطعی نداده اند، اما وی از ایران خواست غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد
 تنها چيزی که می توانم تایيد کنم این است که اميدوارم این تدارکات به نگاه :دای سرگئی الورفص

برای حصول اطمينان خاطر مهم است که ایران . داشتن روند اوضاع تحت مسئوليت آژانس بين المللی انجامد
طرفين ذینفع ادامه دهد، تا آنجا برنامه غنی سازی خود را بار دیگر به حال تعليق درآورد و به مذاکرات با کليه 

  . که به یک راه حل قابل قبول برای همه برسيم
:  و با توجه به این که آقای حسينی تاش امروز سه شنبه در ارتباط با تکنولوژی هسته ای ایران گفت:م. ف 

ول، ایران یک قدم هم از حقوق خود صرفنظر نخواهد کرد، به نظر می رسد طرفين عليرغم تعارفات معم
همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند و این سئوال مطرح می شود که در شرایط کنونی چه امکاناتی 

کارشناس سياست خارجی روسيه و یکی از الکسی آرباتوف، این سئواالت را با . برای طرفين وجود دارد
  : وی گفت. اشتممقامات ارشد برنامه خلع سالح هسته ای در مرکز بنياد کارنگی مسکو در ميان گذ

.  فکر می کنم ایران همان بازی قدیميش را ادامه می دهد و تا می تواند چانه می زند:الکسی آرباتوف
تکنولوژی هسته ای ایران به توليد سالح هسته ای بسيار نزدیک است و به همين دليل ایران اینطور چانه 

 اما می خواهد به برنامه های می زند که حاضر است از غنی سازی در سطح صنعتی صرفنظر کند،
اگر اینها به ایران داده نشود، جمهوری . پژوهشی خود و نيز توليد محدود اورانيوم غنی شده ادامه دهد

  . اسالمی برای چيزهای دیگری چانه خواهد زد
به  اما بسياری از ناظران معتقدند که جمهوری اسالمی بار دیگر برای اجتناب از پرونده هسته ایش :م. ف 

شورای امنيت، در مورد پيشنهادات روسيه، واکنش های متناقض نشان می دهد تا بتواند به حداکثر وقت 
گذرانی کند و اگر این نظریه درست باشد این سئوال مطرح است که ادامه مذاکرات، مثال مذاکرات هفته 

حد از اهميت برخوردار جاری در تهران ميان مقامات جمهوری اسالمی و رئيس آژانس اتمی روسيه تا چه 
  . است

من فکر می کنم موقعيت ایران و ارزیابی آنها به اعتماد ميان آمریکا، اروپا، روسيه و چين : الکسی آرباتوف
بنابراین اگر ایران احساس کند که جامعه بين المللی مصمم هستند این . بستگی دارد و نه جزئيات فنی

ه اورانيوم نشود، ناچار به توقف آن خواهد شد، اما نه قبل از کشور موفق به دستيابی به غنی سازی گسترد
مساله پيچيده اینجا است که از نظر قانونی ادعای ایران برای . آن که ایران حس کند این اعتماد واقعی است

غنی سازی تا حدی مقرون به منطق است، اما منطقه کشورهای مخالف با برنامه هسته ای ایران نه 
بلکه ارزیابی خطری است که از سوی حکومت جمهوری اسالمی متوجه دیگران است، زیرا محدودا قانون، 

این حکومتی است که می تواند از معاهده منع گسترش سالح های اتمی خارج شود و عمال دست به توليد 
  . همانطوری که کره شمالی دو سال پيش کرد. سالح هسته ای بزند

 می تواند به بازی خریدن فرصت ادامه دهد و باالخره ره به کجا خواهد  اما ایران تا کجا و چه زمانی:م. ف
  برد؟
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 اگر جمهوری اسالی حس کند قدرت های بزرگ جهان حقيقتا مصمم هستند اجازه ندهند :الکسی آرباتف
ایران به برنامه های غنی سازیش ادامه دهد و این موضعی بسيار سخت است و جامعه بين الملل آماده 

 را به شورای امنيت ارجاع کرده و در این مورد قطعنامه صادر کند و آن را تحریم کرده و احتماال عليه است ایران
این کشور به طرق نظامی متوسل شود، در آن صورت ایران بدون شک در این مورد امتيازاتی قائل خواهد، 

  .حداقل برای مدتی
  

  مذاآرات ايران و روسيه به پايان رسيد
  ٢٠٠۶ فوريه ٢١ - ١٣٨۴  اسفند٢سه شنبه 

 خود را   و روس مذاآرات دو روزهیوزارت امور خارجه روسيه اعالم آرد مقامات ايران:  فارسیخبرگزار
  .  اورانيوم ايران در خاك روسيه، به پايان رساندندیساز ی غنیدرباره پيشنهاد مسكو برا

 اعالم آرد یا مروز با انتشار بيانيه آسوشيتدپرس از مسكو، سفارت ايران در روسيه ای گزارش خبرگزاربه
  . آند ی به وقت گرينويچ ترك م١١:٠٠ پايتخت روسيه را حدود ساعت ،یهيئت ايران

 اين آشور برگزار ی از آژانس اتمی مذاآرات، در وزارت امور خارجه روسيه و با شرآت آارشناساناين
  . شد

، معاون دبير »والنتين سوبولف«را  بسته آغاز شد و رياست آن ی روز دوشنبه پشت درهامذاآرات
 ايران بر عهده ی امنيت ملی عالی معاون شورا،»تاش ی حسينیعل« روسيه و ی امنيت ملیشورا

  . داشتند
چون مذاآرات ادامه دارد، من از «: ، وزير امور خارجه روسيه در اين خصوص تصريح آرد» الوروفیسرگ«

  » .آنم ی میاستفاده از واژه شكست خوددار
ذاآرات بيشتر به  میشنبه برا  روسيه قرار است روز پنجی اتمی، رئيس سازمان انرژ» ينكوی آریگسر«

  .  روسيه مورد حمايت آمريكا و اروپا قرار داردپيشنهاد. ايران سفر آند
  

   ما مثبت بودیگفتگوها: ی هيات ايرانرئيس
  ٢٠٠۶ فوريه ٢١ - ١٣٨۴ اسفند ٢سه شنبه 

 مشترك را مثبت ی سازی بر غنیا در مسكو درباره پيشنهاد روسيه مبن گفتگوهیمقامات ايران: مهر
  . آردندیارزياب
 در ی تاش سرپرست گفتگو آنندگان ايرانی حسينی اينترفكس از روسيه، سيد علی گزارش خبرگزاربه

:"  آرد و گفتی مشترك روسيه را مثيت ارزيابی سازیمذاآرات دو روزه مسكو درباره پيشنهاد غن
  ". ما مثبت بودیمن بر اين است آه گفتگوها یارزياب
 بود آه ما را به ی آنم، اين مذاآرات دربرگيرنده عناصری میمن اين مذاآرات را مثبت ارزياب:  گفتیو

  .آند ی به توافق اميدوار میدستياب
 الوروف وزير امور خارجه روسيه اعالم آرده است آه هنوز زود است آه ی است آه سرگئی در حالاين
  . صورت گيردیباره نتايج مذاآرات مسكو پيش داوردر
وزير امور خارجه ايران نيز روز گذشته پس از ديدار خود با مقامات " یمنوچهر متك" همين رابطه در

 ايران تاآيد ی پذيرفته شدن آن از سوی بر اين پيشنهاد برای در بروآسل بر اضافه شدن عناصریاروپاي
  .آرد

 در اين زمينه ارائه دهد گفت آه ی ايران بدون اينكه توضيحات بيشتریل امنيت می دبير شورامعاون
  . از مسائل مربوط به پيشنهاد روسيه بحث و گفتگو صورت گرفتیدرباره بخش زياد

 سازمان ملل ی اتمی انرژیمارس آژانس بين الملل٦ همچنين خبر داد آه نشست؛ بر اجالس یو
  .متمرآز بود

 در داخل آشور ی هسته ای خود بار ديگر بر حق ايران درانجام فعاليت ها هم به نوبهی مقام ايراناين
 در داخل آشور صرف نظر ی چرخه سوخت هسته ایتاآيد و گفت آه ايران قصد ندارد تا از حق خود برا

  .آند
  . تاآيد آردی صلح آميز هسته ای نيز روز گذشته بر حق ايران در ادامه فعاليت های رابطه متكدرهمين

  
  آنندگان ايران بدون نتيجه مسكو را ترك آردند   مذاآره: رزرويت

  ٢٠٠۶ فوريه ٢١ - ١٣٨۴ اسفند ٢سه شنبه 
 درباره ی ايران امروز بدون هيچ پيشرفتیا  آنندگان هسته  مذاآره:  رويترز گزارش دادیخبرگزار:ايلنا

  . اورانيوم ايران در روسيه، مسكو را ترك آردندیساز  یپيشنهاد غن
، مسكو را ازفرودگاه ١٢ امروز ساعت ی ايرانأتيه:  اعالم آردیا  يران در مسكو در بيانيه اسفارت

  .شرمتيوف به مقصد تهران ترك آردند
 يابد  یمذاآرات در پايتخت ايران ادامه م:  در تهران گفتی ايرانرتبه  ی اساس اين گزارش، يك مقام عالبر
  .يه قرار است اواخر اين هفته عازم ايران شود روسی اتمیرئيس آژانس انرژ"  آرينكوفیسرگ"و 
 مذاآرات ايران و روسيه در یدور بعد:  آه خواست نامش فاش نشود، به رويترز گفتی مقام ايراناين

در مورد : وزير امور خارجه روسيه نيز امروز گفت"  الوروفیسرگ. "شود  یچند روز آينده در تهران برگزار م
  .آنم  ی عمل مطانهآام ماندن مذاآرات تا پايان اين مذاآرات محتااستفاده از آلمات شكست و نا

  
  . مسكو ادامه خواهد يافتی ايران و روسيه درمورد طرح پيشنهادمذاآرات
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  ٢٠٠۶ فوريه ٢١ - ١٣٨۴ اسفند ٢سه شنبه 
 ی طرح پيشنهادی بررسی ايران و روسيه برایها تماس:  وزارت امورخارجه روسيه گفتیسخنگو: ايرنا

  .  اورانيوم در خاك روسيه ادامه خواهد يافتیساز ی و ايجاد مرآز مشترك غنمسكو
:  در مسكو به خبرنگاران گفت،ی روس و ايرانیشنبه در پايان مذاآرات هياتها روز سه" ميخاييل آامنين"

  .  دو روزه خود در اين مورد به توافق رسيدندیدو طرف در رايزنيها
به ) چهارم اسفند ماه( فوريه  ٢٣ روسيه روز ی اتمیژانس فدرال انرژرييس آ"  آرينكویسرگئ" افزود یو

  . دهد ی قرار می روسيه را مورد بررسی پيشنهاد اتمی ايرانیتهران سفر خواهد آرد و در ديدار با مقامها
 در مسكو، پيشنهاد روسيه بطور مشروح مورد ی و روسی ايرانی هياتهایدر گفت و گوها:  گفتآامنين
  . ر گرفت قرایبررس

 مربوط به یروسيه در اين گفت و گوها از ايران خواست تا به تعليق همه فعاليتها:  خاطرنشان آردیو
  .  بازگرددیا  اورانيوم از جمله تحقيقات هستهیساز یغن

 مسكو روز دوشنبه در آرملين آغاز شد ی طرح پيشنهادی بررسی نمايندگان ايران و روسيه برامذاآرات
  . رت امور خارجه روسيه خاتمه يافتو امروز در وزا

 ايران ی امنيت ملی دبير شورايعالیمعاون راهبرد"  تاشی حسينیسيد عل" به رياست ی ايرانهيات
ديدار و مذاآره " والنتين سوبولف "ی امنيت روسيه و معاون ویدبير شورا" ايگور ايوانف"دراين گفتگوها با 

  . آرد
مذاآرات ديروز : اآرات مسكو ، در خاتمه اين رايزنيها به ايرنا گفتآننده در مذ  شرآتی هيات ايرانرييس

 دو یا  هستهی گسترش همكاريهای برایو امروز ما در مسكو با طرف روس نشان داد چشم انداز مثبت
 ، ی بررسل مسكو نيز در چارچوب و مسير همين همكاريها قابیآشور وجود دارد و طرح پيشنهاد

  . توسعه و تكميل است
 حل موضوع ايران واقف بوده و ی برای اتمی انرژیالملل دو آشور بر نقش مهم آژانس بين: گفت یو

اعالم آردند آه بايد محوريت آژانس در اين مورد حفظ شده و مساله نيز در همين چارچوب حل و فصل 
  . گردد

  
   اورانيوم را به حال تعليق درآورد یساز ی از ايران خواست غنچين

  ٢٠٠۶ فوريه ٢١ - ١٣٨۴ اسفند ٢سه شنبه 
 اورانيوم را به حال تعليق یساز ی مربوط به غنیها چين از ايران خواست همه فعاليت:  فارسیخبرگزار

  .  خود به دنبال پيشرفت باشدیا   با روسيه در زمينه مسئله هستهیدرآورده و در مذاآرات جار
ما «:  وزارت امور خارجه چين امروز گفتیسخنگو" ليو جيان چائو "  فرانسه از پكن،ی گزارش خبرگزاربه

 اورانيوم را از سرگرفته و شرايط الزم را ی ساز ی مربوط به غنیها اميدواريم ايران تعليق همه فعاليت
  » . حل اين موضوع از طريق مذاآرات فراهم آوردیبرا

ر اين باره حمايت ما از مذاآرات روسيه با ايران د«:  وزارت امور خارجه چين تصريح آردیسخنگو
  » . به همراه داشته باشندیما اميدواريم اين مذاآرات نتايج مثبت. آنيم یم

 خود را در یا  آه مسكو و تهران دومين روز مذاآرات هستهشود ی اعالم می موضع چين در حالاين
  . اند پايتخت روسيه آغاز آرده

 تمايل آنيم، ی را مشاهده میمسئله مشكالت اين ی برایاآنون آه ما در يافتن راهكار«:  تاآيد آردليو
 حل مسئله در چارچوب آژانس ی برایها تماس داشته باشيم تا اين آه راهكار داريم آه با همه طرف

  » . پيدا شودی اتمی انرژیبين الملل
 یاطالع ی چين به ايران ابراز بیريز ارشد اقتصاد برنامه" یما آا" مربوط به سفر یها  درباره گزارشیو

  . آرد
 چين قرار ی از اين امر حكايت داشت آه اين مقام ارشد اقتصادی چينیها  از اين گزارش رسانهپيش

 و همچنين ی نفتیها  از ميدانی توسعه يكی را با ايران برایاست ما آينده به تهران سفر آند تا قرارداد
  .آند امضا   ايران،ی در زمينه منابع گاز طبيعی ميليارد دالر١٠٠ ساله ٢٥قرارداد 

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  تشكيل دولت عراق يك مسأله داخلى است:واآنش تند جعفرى به اظهارات سفير آمريكا

  ٢٠٠۶ فوريه ٢٢ -  ١٣٨۴ اسفند ٣چهارشنبه 
ير آمريكا در بغداد ، ابراهيم الجعفرى نخست وزير عراق در اشاره به اظهارات مداخله جويانه سف:ایران

  . تأآيد آرد آه تشكيل دولت آتى يك موضوع آامًال عراقى است و به ديگران ربطى ندارد
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از خبرگزارى فرانسه، ابراهيم الجعفرى ديروز در آنفرانس مطبوعاتى 

» زلماى خليل زاد«اخله جويانه وزير خارجه انگليس در بغداد درباره اظهارات مد» جك استراو«مشترك با 
من : سفير آمريكا در بغداد آه از رهبران عراقى خواسته بود دولت وحدت ملى را تشكيل دهند، گفت 

دقيقًا نمى دانم آه آيا سفير آمريكا اين جمالت را بيان آرده است يا اين سخنان را به وى نسبت داده 
  .اند
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اظهارات را بررسى مى آنم، و به اعتقاد من انتخاب وزارتخانه اما من اين : وى با رد اين اظهارات افزود
جعفرى در ادامه . ها و تعيين روند فعاليت سياسى و طرح سياسى دولت صرفًا يك مسأله عراقى است

  .ما نياز به توصيه آسى نداريم، متشكريم: گفت
ا با واگذارى پستهاى سفير آمريكا روز دوشنبه گذشته در اظهاراتى مداخله جويانه مخالفت آشورش ر

وزارت آشور و دفاع به شيعيان اعالم آرده بود و آن را طائفه گرى توصيف آرد و هشدار داد در اين 
ما از هر نقطه نظرات و : جعفرى افزود. صورت، نظاميان آمريكايى از چنين دولتى حمايت نخواهند آرد
اعتماد داريم و روند سياسى ما نيز روند مالحظاتى از سوى هر يك از طرفها به دليل اينكه به خودمان 

  .مستقلى است، استقبال مى آنيم
به اعتقاد ما اين يك مسأله آامًال عراقى است آه طرفهاى سياسى عراق درباره : جعفرى تصريح آرد

آن تصميم گيرى مى آنند، ائتالف عراق يكپارچه، ائتالف آردستان و ديگر نيروهاى آه پارلمان را تشكيل 
در همين حال، رايزنى . ، اين مسأله را بررسى مى آنند تا به بهترين راهكار دست پيدا آنندمى دهند

آيت اهللا «. ها براى تشكيل دولت جديد عراق، ميان گروه هاى سياسى در اين آشور شدت گرفت
، بر ضرورت پايبندى به قانون اساسى و سرعت بخشيدن به »ابراهيم الجعفرى«در ديدار با » سيستانى

به گزارش ايسنا به نوشته روزنامه السفير يك مقام نزديك به آيت اهللا . شكيل دولت جديد تأآيد آردت
آيت اهللا : العظمى سيستانى، بعد از ديدار ايشان با جعفرى، نخست وزير عراق در نجف اظهار داشت
 به مردم سيستانى سرعت بخشيدن به روند تشكيل دولت جديد آه بتواند خدمات بهتر و آاملترى را

وى همچنين خاطرنشان آرد آه مرجعيت شيعه و نجف خواهان تشكيل دولتى . ارائه دهد، خواستار شد
  . شد آه ضمن دارا بودن صالحيت هاى الزم، براساس شفافيت و سالمت شكل گيرد

رئيس مجلس اعالى اسالمى عراق، ديدارهاى » سيد عبدالعزيز حكيم«در دو روز گذشته نيز طالبانى و 
در نشستى آه با رياست رئيس . اگانه را با فعاالن سياسى و رؤساى احزاب عراقى انجام دادندجد

» اياد عالوى«رئيس منطقه آردستان عراق، » مسعود بارزانى«جمهورى عراق در بغداد برگزار شد، 
دبير » طارق الهاشمى«رئيس آنفرانس ساآنان عراق، » عدنان الدليمى» «فهرست العراقيه«رئيس 
در اين جلسه . دبير آل حزب آمونيست عراق حضور داشتند» حميد مجيد موسى« حزب اسالمى و آل

نيز به » متحد ملى«رهبران عراقى ضمن بررسى آخرين تحوالت سياسى در خصوص تشكيل دولت 
حكيم نيز در جمع رهبران سازمان هاى وابسته به مجلس اعالى عراق، بر . بحث و تبادل نظر پرداختند

حكيم در اين ديدار آه رهبران سازمان بدر، . ايجاد نظام فدرالى در مرآزو جنوب عراق تأآيد آردضرورت 
شهيد محراب، جنبش حزب اهللا و سيدالشهداى عراق حضور داشتند، اظهار داشت آه اساس نظام 

البته تأآيد حكيم بر ساختار . فدرالى، تضمين آننده حقوق شهدا، مظلومان و محرومان عراقى است
فدرالى عراق مقبول برخى گروه هاى عراقى نيست و حتى ممكن است به بروز اختالف هايى نيز در 

از رهبران شيعه عراق بارها مخالفتش » مقتدى صدر«منجر شود چرا آه » ائتالف يكپارچه عراق«ميان 
. انسته استرا با برقرارى نظام فدرالى در عراق اعالم آرد و آن را نخستين گام در راه تجزيه آشور د

احزاب سنى و سكوالر عراقى نيز به علت آن آه در اقليت قرار مى گيرند حاضر نيستند به چنين 
از نگاه ايشان فدرالى شدن عراق تنها به قدرتمند شدن آردها و شيعيان خواهد . ساختارى تن دهند

وير رفتار خشونت بار از ديگرسو با وجود پخش تصا. انجاميد و سهمى از آشور براى ايشان نخواهد ماند
رئيس جمهورى عراق خواستار ماندن اين نيروها در » جالل طالبانى«نيروهاى انگليسى در عراق، 

  .آشورش شد
زمانى آه نيروهاى : وزير خارجه انگليس در جمع خبرنگاران گفت» جك استراو« وى پس از ديدار با 

بدرقه خواهد » تشكر«ى مستقر در آشور را با امنيتى عراق آمادگى الزم را بيابند، بغداد نيروهاى خارج
. سربازان انگليسى تا وقتى آه دولت عراق بخواهد در اين آشور خواهد ماند: استراو نيز تأآيد آرد. آرد

 ماه اخير به عراق، اين بار به ۵/ ١اين در حالى است آه وزير خارجه انگليس در دومين سفرش طى 
در پى انتشار تصاوير . ى در آن مستقر هستند عزيمت نخواهد آردبصره، منطقه اى آه نيروهاى انگليس

مربوط به شكنجه غير نظاميان از سوى سربازان بريتانيايى، دو استان جنوب عراق روابط و همكاريشان 
استراو در اين باره با بيان اينكه چنين وضعيتى پيش از اين در نواحى . را با نيروهاى انگليس قطع آردند

رخ داده بود تأآيد آرد آه نظاميان انگليسى به درخواست دولت مرآزى عراق در اين آشور جنوب عراق 
با اين حال برخى ناظران سياسى سفر غيرمنتظره استراو به عراق را نشانه اى از تالش . فعاليت دارند

  . اييده بود لندن ارزيابى آردند آه پس از پخش تصاوير مذآور به تيرگى گر-وى براى ترميم روابط بغداد 
وى هرگونه همكارى با نيروهاى : استاندار آربال روز گذشته گفت» عقيل خزعلى«در رويدادى ديگر 

آمريكايى را متوقف آرده است زيرا نيروهاى آمريكايى هفته گذشته در بازرسى از ساختمانهاى دولتى 
سيت فرهنگى در شهر آربال از سگهاى آموزش ديده استفاده آردند آه بى احترامى به حسا

  .عراقيهاست
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  دوم اسفند:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ فوريه ٢١ - ١٣٨۴ اسفند ٢سه شنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در صدر اخبار خود از مالقات خالد مشعل رييس دفتر :بی بی سی

ده و از زبان آيت اهللا خامنه ای از پيروزی حماس در سياسی حماس با رهبر جمهوری اسالمی خبر دا
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گزارش های مختلفی از ديدارهای مقامات ايرانی از مسکو و . انتخابات آن کشور ابراز شادمانی کرده اند
بروکسل و گفتگوهايشان در باره مسائل هسته ای ايران از جمله ديگر خبرهای امروز روزنامه های صبح 

  .است
 به گزارش های خود در مورد گفتگوهای اعتماد عنوانی است که روزنامه ،'معلقمذاکره در فضائی '

 را   ديپلماتيک های  در مسکو تعارف  و روس  ايران های  ديپلمات  با آنکه هسته ای داده و نوشته همزمان
  يی ه هست  پرونده  پيرامون  پيشنهاد روسيه  بررسی  برای  جدی يی گذاشتند تا وارد مذاکره کنار می
   خارجی  سياست  جوهره  وضوح  به  که  در سخنانی  روسيه  شوند، وزير امور خارجه  اسالمی جمهوری

  انتظاراتی "  با ايران يی  هسته از مذاکرات:  کرد ، اعالم گذاشت  می  نمايش  به  تهران مسکو را در قبال
  .  داريم" محتاطانه

خبر داده که به نوشته اين روزنامه از " چهار شرط ايران" در عنوان اصلی صفحه اول خود از همبستگی
  .طرف ايران در مذاکرات هسته ای در اختيار روس ها قرار داده شده است

، تيتر اصلی روزنامه آفتاب يزد است که سخنان محمد خاتمی رييس "اوضاع کشور حساس است"
  .استجمهور سابق را نقل کرده که درباره شرايط خاص امروز سخن گفته 

 نوشته محمد باقر ذوالقدر در پی لغو سفر رئيس جمهور به استان خوزستان برای سومين بار شرق
پياپی، به عنوان قائم مقام وزير کشور اعالم کرده لغو سفر به خاطر شرايط جوی است و ربطی به 

 نبود، يک بمب صوتی انفجار: ذوالقدر در عين حال درباره انفجار اخير اهواز گفت. انفجار های اخير ندارند
  . اما اين مسائل ربطی به لغو سفر ندارد. بود

 در عين حال از زبان يک نماينده مجلس خبر داده که هياتی برای بررسی درگيری های شرقروزنامه 
  . منطقه کردستان که در آن دو مامور انتظامی زخمی شده اند راهی منطقه شده است

 گفته است ششصد نفر در تظاهرات شرکت داشتند که پنجاه  جعفرزاده نماينده ماکوشرقبه گفته 
به گفته نماينده ماکو اين عده گرچه شعار مرگ بر . نفرشان با پاسپورت از آن سوی مرزها آمده بودند

خبر مربوط به . دانمارک سر داده بودند اما هدفشان حمايت از عدداهللا اوجالن در سالگر محاکمه اش بود
  . ای شهری کردستان قبال در روزنامه های تهران منتشر نشده بودتظاهرات و دستگيری ه

 دادستان کل کشور گفته که برای دو تن از متهمان انفجار های اهواز جواندر همين حال به نوشته 
آقای دری نجف آبادی گفته است گرچه دستگير شدگان ايرانی . حکم محارب و اعدام صادره شده است

 انگليسی ها در جنوب عراق حضور دارند، احتمال دخالت غيرمستقيم آن ها هستند اما از آن جايی که
  .منتفی نيست

، مهدی کروبی، رييس سابق مجلس، در مالقاتی با سفير آلمان گفته است اعتمادبه نوشته روزنامه
فعال قصد دارد درباره کارهای دولت سکوت کند و اين تصميم هم شامل مسائل داخلی می شود، هم 

  . ارجیمسائل خ
 می نويسد سفير آلمان از دبيرکل حزب اعتماد ملی پرسيده اگر وارد انتخابات شويد آيا باز هم اعتماد

 را   قطعا سکوت  موقع  در آن  ولی  است  موقت  هميشه سکوت خواهيد کرد؟ و وی جواب داده سکوت
  . دهم  و نظر می  شکست خواهم

ورش نوشته مجوز تاسيس مدارس غيرانتفاعی تنها به  از قول وزير آموزش و پرآفتاب يزدروزنامه 
  . حسينيه ها و مساجد و نهادهای دينی داده می شود

نفر ١۴نفر مرد و ۴٨نفر مبتال به ايدز در استان قزوين شناسايی شده اند که ۶٢ايران به نوشته روزنامه 
ی که نود در صد از مبتاليان  از قول يک مقام در دانشگاه قزوين نوشته در حالايرانروزنامه . زن هستند

به ايدز در جهان بر اثر تماس جنسی به اين بيماری مبتال شده اند در ايران اين رقم به هشت در صد 
  .می رسد و در قزوين تنها بيست نفر از اين طريق مبتال شده اند
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