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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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

موضوع / باشدبندی پارانی به مذاکره با ادی باجهان:  حکامی شورای در نشست آتني چیموضع رسم
   می عالقه مندهير طرح روسبه مشارکت د/  همچنان درچارچوب آژانس قابل حل استرانیا
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 ني مانده است،از جامعه بی باقرانی ای حل مسئله هسته ای هنوز جا برانکهی ااني روز گذشته با بنيچ

  .  باشند بندی کشور پانی ای در باره برنامه هسته ارانی خواست که به مذاکره با ایالملل
 خود در ی در نشست هفتگني وزارت امورخارجه چی گانگ سخنگونی، کو مهر ی گزارش خبرگزاربه

 ی که برای اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی شورایاتينشست ح: جمع خبرنگاران اظهارداشت
  . هدف کمک کندنی الي شده است ممکن است به تسهیزیدوشنبه برنامه ر

 حل موضوع ی جا برا،هنوزی اتمی انرژیلل المني در چارچوب آژانس ب،یمرحله فعل" افزود که در یو
  " .  وجود داردرانی ایهسته ا

 خاطر نشان کرد که ني همچنني وزارت امورخارجه چی فرانسه سخنگوی اساس گزارش خبرگزاربر
ما ." باشدبندی پاشرفتي به پعتری هر چه سریابي به ادامه مذاکرات و دستدی بای المللنيجامعه ب

 ی انرژی المللني حکام آژانس بی در نشست مارس شورارانی ایله هسته ا مسئی که بررسمیدواريام
  ."  کندلي اهداف را تسهنی ایتما
 ی انجام برنامه غنی براهي روسشنهادي سازنده در پی است نفشلی اعالم کرد که ماني همچننيچ

  . کند فای ارانی ای بن بست هسته اانی کمک به پای در خاک خود برارانی ایساز
 کرد دي تاکرانی ای اسالمی جمهوری ملتي امنی عالی شوراري دبیجانی الری است که علیر حال دنیا

 را حق رانی در خاک ای سازی غنگری بار دیجانی کند؛الری تالش مهي شکست طرح روسی براکایکه آمر
  .  کشورش خواندیتيمشروع و حاکم

 آلمان و س،ي انگلیی سه کشور اروپا ویجانی الراستی به ریرانی ائتي مذاکرات هنکهی خبر انیآخر
 خواهانه خود ادهی و زیرمنطقي غی ها بر شروط و خواسته هایی به علت اصرار اروپانیفرانسه امروز درو

 جهي نتی بروط، شنیو مخالفت تهران با ا )ی هسته اقاتي تحقی حتی سازی غنیتهاي تمام فعالقيتعل(
  .افتی انیپا
  
 از رانینم بر عدم خروج موضوع ا/  شد یی حکام نهای در نشست شورا ارائهی برارمتعهدهاي غهيانيب

   دارد ديآژانس تاک
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 ارائه ی گروه برانی اهياني شدن بیی با نهای اتمی انرژی المللني در آژانس برمتعهدهاي گروه غنشست
  . افتی انی پاشي پیقی حکام دقایبه شورا

 رانی خود را با خروج موضوع ای مخالفت جدهياني بنی در ارمتعهدهاي، غ"مهر "یاسيگار س گزارش خبرنبه
 شدند که هرگونه ادآوری اعالم کردند و تي امنی و ارجاع آن به شورای اتمی انرژی المللنياز آژانس ب
واهد  خیاري بسیمنف تبعات ی اتمی انرژی المللني خارج از آژانس بیالتي موضوع به تشکنیارجاع ا
  . داشت

  تی ابراز رضای اتمی انرژی االمللني و آژانس برانی ای های خود از همکارهياني در بني همچنرمتعهدهايغ
  . نموده اند

  .  دهندی ملي تشکرمتعهدهاي را غی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی عضو شورا34 عضو از 16
  

: المللي انرژي اتمي نوشت ديك به آژانس بينگزارشي به نقل از يك ديپلمات نز خبرگزاري فرانسه در
نمايندگان  پايان نشست ايران و سه آشور اروپايي، قرار است اواخر امروز الريجاني و سپس پس از

  .اروپا با محمد البرادعي، مدير آل آژانس ديدار آنند
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سي با پخش .بي.ي خبري تلويزيوني بي  شبكه،)ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
يي ميان ايران و سه آشور اروپايي در وين به نقل از فرانك والتر  هسته ي مذاآرات امروز گزارشي درباره

  .نداشت مذاآرات دو طرف در فضايي سازنده انجام شد، اما توافقي در بر: اعالم آرد ماير اشتاين
يي  ي هسته اش را براي بررسي مساله دوشنبه جلسه اي حكام روزاين گزارش با اشاره به اين آه شور
ي  هنوز مشخص نيست آه آيا ايران طرح جديدي را براي حل مساله :ايران تشكيل خواهد داد، ادامه داد

  .يا خير، اما امروز موضوع جديدي پيش نيامد يي ارايه خواهد آرد هسته
حرآتي را براي تعليق انجام نداده است، بنابراين   هيچبر اساس اين گزارش، اروپا گفته است آه ايران

  .تواند به پيش برود مذاآرات نمي
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مقام مسوول ايراني آه پس از مذاآرات وين  چنين در گزارشي به نقل از يك خبرگزاري فرانسه هم
  .بين است دنبال آردن مذاآرات با سه آشور اروپايي خوش ايران نسبت به: آرد، گزارش داد صحبت مي

مذآرات ايران و اروپا بدون هيچ توافقي ميان  :در همين حال خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش آرد
  .طرفين پايان يافت

خبرگزاري آمريكايي به نقل از فيليپ دوست بالزي،  ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
: ي اروپا نوشت ايراني با نمايندگان اتحاديهي هيات  نشست دو ساعته ي فرانسه پس از وزير امور خارجه
  .نبوديم به توافقي با الريجاني دست يابيم متاسفانه قادر

سازي را در اين نشست  هاي مربوط به غني فعاليت تعليق آامل تمامي«ي اروپا  وي گفت آه اتحاديه
  «.خواستار شد

مذاآرات با ايران : ز اين نشست اظهار داشتنيز پس ا ي آلمان ماير، وزير امور خارجه فرانك والتر اشتاين
  .بدون رسيدن به نتيجه پايان يافت
سه آشور اروپايي، علي الريجاني، دبير  ي ايراني را در نشست با سرپرستي هيات مذاآره آننده

الملل شورا، علي  جواد وعيدي، معاون امنيت بين .شوراي عالي امنيت ملي آشورمان بر عهده داشت
ي دايم جمهوري  مهدي آخوندزاده، سفير و نماينده معاون راهبردي شورا، محمدحسيني تاش، 

ي ايران در  المللي مستقر در وين، علي اصغر سلطانيه، نماينده بين هاي اسالمي ايران در سازمان
 ريزي سازمان انرژي اتمي الملل و برنامه انرژي اتمي، محمد سعيدي، معاون امور بين آژانس بين المللي

الريجاني را در  ي آشورمان الملل وزارت امور خارجه ان و عباس عراقچي، معاون امور حقوقي و بيناير
  .آردند اين مذاآرات همراهي مي

يك مقام مسوول حاضر در مذاآرات امروز آشورمان با سه آشور اروپايي، با اشاره  اين در حالي بود آه
مذاآرات امروز از  بندي تيم مذاآراتي ايران در انتظار جمع: ي اين مذاآرات به خبرنگار ايسنا گفت نتيجه به

  . است سوي سه آشور اروپايي
ي قطعي از اين مذاآرات به دست نيامده،  نتيجه در حال حاضر: چنين اظهار داشت اين مقام مسوول هم

  .نظرات يكديگر پرداختند ي نقطه ارايه بلكه در اين دور از مذاآرات طرفين به
يي آشورمان با سه آشور اروپايي در  مسوول ديگر نزديك به مذاآرات هسته  يك مقاماز سوي ديگر

روي  با اروپا بر: اظهار داشت) ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  خبرنگار انرژي هسته وگو با گفت
ارتباط با  هاي توافق شده با روسيه نيز بحث شد و هم چنين با سه آشور اروپايي در چارچوب

  .يي آشورمان تبادل نظراتي صورت گرفت هاي هسته يتفعال
آشور اروپايي با اشاره به اظهارات فيليپ  يي آشورمان با سه اين مقام نزديك به مذاآرات هسته
ها آمي از جريان عقب  ظاهرا فرانسوي: اظهار داشت ي فرانسه دوست بالزي، وزير امور خارجه

  .آند آه نظر جمعي اروپا نيست، مطرح ميرا  اند و فرانسه عموما نظر خودش افتاده
فرانسه مبني بر احتمال دستيابي ايران به سالح  حتي اظهارات اخير وزير امور خارجه: وي يادآور شد

اظهار نظرات . ي اروپا نيز قرار گرفت سياست خارجي اتحاديه اتمي مورد تمسخر خاوير سوالنا، رييس
را آه اظهاراتي را آه داشته آشورهاي اروپايي را دچار مشكل اعتباري ندارد، چ بالزي در اروپا چندان

  .است آرده
اي بوده آه خود شيراك هم در پي  نيز به گونه اظهارات پيشين بالزي: اين مقام مسوول هم چنين گفت

  .برآمده است اش تصحيح آن اظهارات سابق وزير خارجه
مذاآرات با روسيه در سه دور انجام : ار داشتاظه يي مسكو ي مذاآرات هسته چنين درباره اين مقام هم

ها  احتمال انجام مذاآرات در آينده نيز با روس. توافق رسيدند شد و دو طرف در چارچوب مشخصي به
  .وجود دارد

مذاآرات : يك منبع روسي نزديك به مذاآرات با ايران نوشت در همين حال، خبرگزاري ايتارتاس به نقل از
  .سازي اورانيوم ايران برگزار شده است پيشنهاد روسيه براي غني ي ارهوين براي مذاآره درب

خبرگزاري به نقل از منبع ياد شده آه خواست  ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .باره ادامه دارد ها در اين مشورت: نامش فاش نشود، افزود

ي اروپايي نوشت در نشست وين  عضو اتحاديه رهاي سه آشو اين گزارش هم چنين به نقل از ديپلمات
ملي ايران گفته شده است آه ايران بايد به عنوان اولين  به علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت

مربوط به غني سازي از جمله فرآوري سنگ خام اورانيوم بازگردد تا دور  هاي گام به تعليق آامل فعاليت
  .هاي تجاري انجام گيرد مذاآرات در خصوص مشوق جديدي از

بين  اروپا نسبت به مذاآرات وين خوش يك ديپلمات اروپايي آه خواست نامش فاش نشود گفت آه
  .نيست

اي به ايران هشدار داده است آه  ي اروپا با ارسال نامه اتحاديه خبرگزاري فرانسه در گزارشي آورده بود،
ي سه آشور اروپايي با نمايندگان  ران امور خارجهپيشرفت مذاآرات در سطح وزي براي حصول اطمينان از

  .هاي آژانس همكاري آند سازي اورانيوم را متوقف و با بازرسي بايد غني ايران،
فرانسه، انگليس و نيز خاوير سوالنا، رييس سياست  اي آه با امضاي وزيران امور خارجه آلمان، در نامه

عدم انجام چنين : الريجاني ارسال آرده بودند، آمده استشنبه براي  سه ي اروپا در روز خارجي اتحاديه
  .راند مان را به عقب مي نظر آلي خواهد انجاميد آه اهداف مشترك اختالف آاري به
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مذاآرات حياتي خوانده، برشمرده و در آن آمده  اين نامه برخي مالحظاتي را آه براي موفقيت اين
نين نشستي ما به رسيدن به تعهد علني و روشن ايران بودن چ بر اساس قضاوت ما براي آارآمد: است

  .سابق نياز داريم براي بازگشت فوري به وضعيت
المللي انرژي اتمي از جمله در  آژانس بين شرط ديگر اين است آه ايران با: افزايد اين نامه مي

  .الحاقي همكاري آامل داشته باشد ي شروط پروتكل ازسرگيري انجام داوطلبانه
رتبه را نپذيرفته و  نشست در سطح مقامات عالي ن نامه آمده است آه الريجاني پيشنهاد برايدر اي

  .آمادگي قبلي ابراز عالقه آرده است براي برگزاري نشست در سطح وزيران بدون
هاي جديد شما را بشنويم و  آاري هستيم تا ايده ي انجام چنين ما آماده: ي اروپا افزوده است نامه

  .ازسرگيري مذاآرات پيش رويم يا خير توانيم به سمت  آيا ميببينيم آه
چنين بايد با تمامي شرآاي مهم ديگر از جمله  ما هم: نامه وزيران خارجه اروپايي تاآيد آرده است

  .روسيه، چين و آمريكا مشورت آنيم
ر خارجه انگليس رتبه، جك استرا، وزير امو عالي هاي بر اساس گزارش آسوشيتدپرس به نقل از ديپلمات
نشده است و جان ساورز، مدير آل سياسي دفتر  به علت ابتال به تب شديد در نشست حاضر

  .حضور يافته است المنافع در اين نشست آشورهاي مستقل مشترك
روسيه آه خواست نامش فاش نشود، نوشت آه در  يي اين گزارش به نقل از يك مقام در آژانس هسته

خواهيم در  اما ما نمي: وي گفت. روسيه موافقت آرده است ر اصل با پيشنهادمذاآرات مسكو ايران د
  .ايران به تعليق صحبت آنيم اين باره جدا از لزوم بازگشت

مقام اروپايي نوشت اروپا با برگزاري نشست  خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي ديگر به نقل از يك
  .حل از طريق مذاآره پايبند است ه راهچنان ب وين موافقت آرده بود تا نشان دهد آه هم

  
   کای در وزارت امور خارجه آمررانی دفتر امور اجادیا
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 را در وزارت یدی است اعالم کرده دفترجدرانی در ای گسترش دموکراسی که به زعم خود در پکایآمر

  .  کندیح م افتتاانيرانی مربوط به امور اکایامور خارجه آمر
 افشا شده ،  ی تلگرافامي پکی بر اساس ترز،ی رویبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 مستقر کند تا ی خارجیدي کلی را در شهرهایشتري بی هاپلماتی خواهد  دی منيواشنگتن همچن
  . را توسعه دهدیرانی شدگان اديروابط خود با تبع

 مردم ني ها در بی به اذعان خود غربیرانی که مخالفان اردي گیم صورت ی اقدام واشنگتن درحالنیا
  . استهودهي عبث و بی اقدامکای اقدام آمرنی توان گفت که ای ندارند و میگاهی جاچي هرانیمسلمان ا

 نهی اعالم کرد که از کنگره خواسته است تا هزکای امور خارجه آمرری وزسی رازاي کاندولزي ننی از اشيپ
 85 دالر تا ونيلي م10 را از رانی در ادي مورد نظر کاخ سفی دموکراسشی افزایشنهادهايمربوط به پ

  . دهدشی دالر افزاونيليم
  . شددیي تاکای منتشر و توسط وزارت امور خارجه آمرکای توسعه آمربرالي توسط مرکز لی تلگرافامي پنیا

 یتهای اولونی از بزرگتریکی رانیتوسط ا چالش به وجود آمده یبررس:  اعالم کردکای امور خارجه آمروزارت
  . استی دهه آتی طکای آمری خارجاستيس
 دی جدتي موقع15 تا 12 دهد ی کرده که که اجازه مبی را تصوی طرحسی را،ی تلگرافامي پنی اساس ابر

  .  دهدشی افزارانی مسائل ای بر روشتري تمرکز هر چه بی را برای وزارتخانه ویهایي تا توانادیبه وجود آ
 به یدگي شکل وزارت امور خارجه در رسريي تغی برای از مبارزه مرزی بخشکای اقدام ، به زعم آمرنیا

  . استکمی و ستي قرن بیچالشها
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

نه خشونت دوري از هر گو ابراهيم جعفري از خطباي مساجد عراق خواست تا مردم را به آرامش و
  .دعوت آنند

  ٢٠٠۶  مارس3 -  ١٣٨۴ اسفند 12ه جمع
از پايگاه اينترنتي ايالف، ابراهيم جعفري نخست  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي مساجد  از تمامي خطبا و ائمه: تلويزيون العراقيه پخش شد، گفت اي آه از سوي وزير عراق، در بيانيه
يي و ايجاد وحدت  تا مردم را به آرامش، دوري از خشونت و اختالفات طايفه شود يعراق خواسته م

  .دعوت آنند
ها در  سخنراني آه در راستاي تشويق خشونت دولت در قبال هر: ي اين بيانيه آمده است در ادامه

 آردن ها در راستاي فروآش بنابراين بايد تمامي سخنراني عراق انجام شود، آامال جدي خواهد بود؛
  .آانون خشونت و تروريسم باشد

ها در عراق و باال  يونيسف، افزايش خشونت در همين حال، صندوق حمايت از آودآان سازمان ملل،
هاي روزانه در اين آشور را محكوم و نسبت  ي خشونت نتيجه رفتن ميانگين قربانيان از جمله آودآان در

  .به آن ابراز نگراني آرد
صدر در راستاي حمايت از وحدت ملي عراق خواستار  مقتدي:  نيز نوشت- چاپ لبنان -ي االنوار  روزنامه

  .شد) فردا(روز شنبه  هاي عراقي در بغداد در تظاهرات گروه
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شيعه و چه سني را دعوت آرد تا فردا طي  هاي عراقي چه اي تمام گروه مقتدي صدر طي بيانيه
  . فردوس تجمع آنندتظاهراتي گسترده در ميدان

  .گيرد وحدت ملي عراق صورت مي اين تظاهرات در جهت حمايت از: مقتدي صدر تاآيد آرد
اند آه بعد از انفجار آوچكي  جناح صدر اعالم آرده اعضاي: در همين حال، خبرگزاري عراق نيز گزارش داد

هرك را بر عهده خواهند گرفت، تمام مسووليت مهم دفاعي اين ش آه روز جمعه در شهر الصدر صورت
  .گرفت

صدر با ارتش و پليس عراق به منظور تامين  اعضاي جناح: حازم العراجي از مسووالن جناح صدر گفت
  .داد هايي را صورت خواهند امنيت شهر هماهنگي

سخنگوي نيروهاي چند مليتي در عراق اظهار  : نيز نوشت- چاپ لندن -ي الشرق االوسط  روزنامه
ي القاعده در عراق به رهبري ابومصعب الزرقاوي  اعضاي شبكه  تن از61اي آمريكايي اخيرا داشت نيروه

  .آيلومتري غرب بغداد، دستگير آردند 50را در فلوجه در 
اين افراد زمان حمله به پايگاه آموزش اين : افزود ژنرال ريك لينچ، سخنگوي نيروهاي چند مليتي در عراق

  .بودند، دستگير شدند اخت بمبشبكه و در حالي آه مشغول س
در استان االنبار آه تعداد زيادي از شبه نظاميان  ها در حال گشت زني در حال حاضر نيروهاي آمريكايي

  .هستند آنند، بيگانه در آن فعاليت مي
آوشد تا حمايت عشاير را  اين استان نيز مي  ساله28در همين حال، مامون سامي الرشيد استاندار 

  .ترين منطقه در عراق است، جلب آند ين امنيت در اين منطقه آه خطرناكبراي تضم
اعالم آردند آه در صورتي آه شكايتي عليه  از سوي ديگر، نيروهاي آمريكايي مستقر در آربال

بعث عراق به اين نيروها تقديم نشود، نيروهاي آمريكايي  عبدالحسين حيدر امين از رهبران اصلي حزب
  .خواهد بود فرد مذآورناچار به آزادي 

 سال در اين آار 20بعث در اين شهر بود آه مدت  عبدالحسين امين از اهالي آربال و از رهبران حزب
 نفري آمريكا از اعضاي نظام سابق عراق قرار 55فهرست  مشغول فعاليت بوده است؛ اما نام وي در

 اعدام روستاييان روستاي الدجيل در خبر اعتراف صدام به صدور حكم از سوي ديگر، با انتشار. ندارد
  .ي آشورشان شدند جمهور ساقط شده تر رييس خواهان اعدام هرچه سريع ، مردم عراق1982سال 

اش گفت آه دستور اعدام مردم الدجيل را صادر  محاآمه ي چهارم بعد از آنكه صدام در سخناني جلسه
تر محاآمه شود؛  صدام بايد هر چه سريع: دخشمگين شده و اظهار داشتن آرده بود، مردم عراق بسيار

  .اين جلسات موجب بحران هر چه بيشتر در آشور خواهد شد ي چرا آه ادامه
حمله به خودروي عدنان الدليمي،  افراد مسلح طي: خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد

  .ردندآشتند و پنج تن را زخمي آ ي سني، يكي از محافظان وي را سياستمدار بلندپايه
جريان درگيري، با خودروي ديگري از محل درگيري  الدليمي از اين حمله جان سالم به در برد و در

  .گريخت
  الدليمي بوده است يا خير؟ هنوز مشخص نيست آه اين حمله يك سوء قصد به جان
  .معرفي نكرده است الدليمي هنوز هيچ فرد يا گروهي را مسوول اين حمله

  .آشته شدند  تن39اي عراق در روز پنجشنبه، ه در جريان خشونت
اش  عراق، پس از اين حمله به خودروي شخصي ها در مجلس الدليمي، رهبر بزرگترين فراآسيون سني

گذاري در حرمين عسگريين   فوريه و بمب22آه از  يي گسترده شد خواستار توقف خشونت هاي فرقه
  .گرفته است  تن را500تا آنون جان قريب به ) ع(

من اين حمله را . آنم هيچ آس را متهم نمي من:  وگو با آسوشيتدپرس اظهار داشت الدليمي در گفت
ها دست بردارند و مانع  خواهم آه به طور خودجوش از درگيري مي آنم و از برادرانم يك حادثه تلقي مي
  .شوند تكرار چنين حوادثي
دنان الدليمي نگذشته بود آه مهاجمان ديگري به ع ي افراد مسلح به آاروان حامل هنوز چيزي از حمله

آردند، حمله آردند  براي سعدون الدليمي، وزير دفاع عراق آار مي خودروهاي حامل نيروهاي امنيتي آه
  .و پنج تن را زخمي آردند و يك محافظ را آشتند

( ي غزاليه  طقهارتباطي با هم ندارند، هر دو در من ي عراق آه هيچ اين حمالت به دو مقام برجسته
  .دادند رخ) ي خطرناك در غرب بغداد منطقه
شنبه به آشته شدن هشت  نشين بغداد روز پنج شيعه ي بار منطقه چنين انفجار در بازار ميوه و تره هم

  . تن انجاميد14تن و زخمي شدن 
نج بوس باعث آشته شدن دست آم پ ميني نشين شهرك صدر، انفجار يك دستگاه ي شيعه در منطقه

  . تن شد10تن و زخمي شدن 
ي عامريه،  نيروهاي گشت وزارت آشور در منطقه يي نزديك در همين حال، در پي انفجار يك بمب جاده

  .يك تن آشته و سه تن زخمي شدند
 مايلي شمال سامرا حمله 20و ارتش در  چنين افراد مسلح به يك ايست بازرسي مشترك پليس هم

مهاجمان پيش از فرار اجساد . انجاميد رباز و چهار پليسآردند آه به آشته شدن شش س
  .شدگان را آتش زدند آشته

  .آشته شدند چهار پليس ديگر نيز توسط افراد مسلح در شمال موصل
 غير 4024گذشته باعث آشته شدن  حمالت شبه نظاميان عراق سال: آسوشيتدپرس گزارش داد
  .نظامي در عراق شده است
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ي اول امسال، بيش از يك چهارم مجموع  ماهه مار آشته شدگان غير نظامي در دواين درحاليست آه آ
  .سال گذشته بوده است

 غير نظامي در عراق آشته 4024، 2005سال  دهد آه در آمار و ارقام وزارت بهداشت عراق نشان مي
  .تن بوده است 1093، 2006 اند؛ ولي همين رقم براي دو ماه اول سال شده
 سرباز و پليس 1695از آن است آه سال گذشته  هاي آشور و دفاع عراق حاآي ار وزارتخانهچنين آم هم

  .اند پليس بوده ها  از آن1222اند آه  در عراق آشته شده
  . سرباز است55پليس و  155،  2006ي سال  هاي ژانويه و فوريه اين آمار براي ماه

انفجار بمب در بازاري در جنوب شرق بغداد، يك  در پي: در همين حال، خبرگزاري فرانسه گزارش داد
 تن زخمي شدند آه اآثر آنان زن 11حمله، چهار تن آشته و  در اين: مقام وزارت آشور عراق گفت

  .اند بوده
ي جهاد در غرب  در نزديكي گشت نظاميان در منطقه يي اين مقام عراقي افزود، در انفجار يك بمب جاده

  .زخمي شدند ته و دو تنيك آماندوي پليس آش عراق،
نيز روز پنجشنبه به آشته شدن دو عراقي و  ي خالص در شمال بغداد يي در منطقه انفجار بمب جاده

  .زخمي شدن يك تن ديگر انجاميد
.  دو تن آشته و شش تن زخمي شدند بغداد، در پي يك سري حمالت در بعقوبه واقع در شمال شرق

  .شدگان پليس بوده است يكي از آشته
مسلح هفت سرباز عراقي و چهار پليس را در  يك افسر پليس در تكريت گفت، در حوالي تكريت، افراد

  .يك ايستگاه بازرسي آشتند
چنين اجساد يك مرد  هم. بندري بصره آشته شد در جنوب عراق نيز يك روحاني سني در نزديكي شهر

  .شد  آيلومتري خارج اين شهر آشف20و يك زن در 
مسلح با حمله به شهر نهروان در حوالي بغداد، دست  افراد: حال، خبرگزاري رويتر گزارش داددر همين 

  .ها عليه شيعيان ناميد يي سني حمله را حمالت فرقه پليس عراق اين.  تن را آشتند25آم 
  .مظنون مرتبط با القاعده صورت گرفت اين حمله هنگام غروب روز پنجشنبه از سوي يك گروه

شدگان  اغلب آشته. شرق بغداد تخريب شد  ، يك ايستگاه برق رساني در نهروان واقع درپليس گفت
  .اند ي يك آارگاه آجرپزي بوده آارگران شيعه

ي افراد مسلح به نيروگاه برقي  به دنبال حمله :از سوي ديگر، يكي از مسووالن وزارت آشور عراق گفت
از نگهبانان اين نيروگاه آشته، دو تن زخمي و يك تن تن  9 ي نهروان در شرق بغداد، حداقل در منطقه

 .ديگر نيز ربوده شد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند١٢:  ايرانیمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۶  مارس3 -  ١٣٨۴ اسفند 12ه جمع

ا و نگرانی از مذاکرات هسته ای ايران با کشورهای آسيايی، حمله به برخی سفارتخانه ه:بی بی سی
فعاليت دوباره گروه های فشار، انتقاد از چاپ کاريکاتور رئيس جمهور، تاکيد سازمان دامپزشکی بر عاری 
بودن ايران از آنفلوآنزای مرغی حاد و طرح حذف تعطيلی سيزده بدر از مهمترين عناوين هفته نامه های 

  .چاپ تهران است
 در يادداشتی روسيه را پرتو سخنيه را ادامه می دهد، در حالی که ايران مذاکرات هسته ای با روس

خوانده و نوشته اين کشور با دادن رای مثبت به قطعنامه آژانس بين المللی " همسايه غيرقابل اعتماد"
  .انرژی هسته ای عليه ايران مرتکب خيانت شده است

م گذاشت که بعد از به نوشته اين نشريه که در قم منتشر می شود، بايد به سخنان گروهی احترا
ايران بايد با همکاری آمريکا و غرب سايه شوم روسيه، اين "فروپاشی شوروی سابق می گفتند 

  ."همسايه شيطانی را برای هميشه از سر خود باز کرده و خاطر خويش را تا ابد آسوده کند
ايران ه دارد و اين در حالی است که مذاکره با روسيه برای غنی سازی مشترک در خاک آن کشور ادام

طرح روسيه : " از قول منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران در ديدار با مقامات ژاپنی نوشتهجمعه
  ."موجب تشديد اعتماد جامعه جهانی به طرح های اتمی ايران می شود

ارگان خبرگزاری دولتی ايران ضمن بررسی تحوالت پرونده هسته ای بخشی از گزارش محمد البرادعی، 
ايران تحقيقات هسته ای را : " ير کل آژانس بين المللی انرژی هسته ای را منتشر کرده و تيتر زدهمد

  ."متوقف نمی کند
 نيروگاه اتمی بسازد و به ٢٠، جمهوری اسالمی تصميم دارد طی دو دهه آينده ايران جمعهبه نوشته 

  . غنی سازی کندهمين منظور مايل است اورانيوم مورد نياز برای مصارف تحقيقاتی را
آقای متکی از : اين نشريه همچنين گزارش ديدار آقای متکی با مقامات ژاپنی را نقل کرده و نوشته

مقامات ژاپنی خواسته تا شرکت های اين کشور را برای مشارکت در ساخت ده تا پانزده نيروگاه اتمی 
  .ايران تشويق کنند

 ١۵ژانس سازمان بين المللی انرژی اتمی در روز ارگان خبرگزاری دولتی نشست آينده شورای حکام آ
: ارزيابی کرده و نوشته" معياری برای ميزان منطق و عقالنيت غرب در برخورد با تحوالت ايران" اسفند را 

  .در صورت يک جانبه نگری و ارجاع پرونده به شورای امنيت، منطقه و دنيا وارد فاز جديدی خواهد شد
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  شارفعاليت دوباره گروه های ف
 همچنين نسبت به برخی واکنش های انجام شده در مقابل سفارتخانه های خارجی در تهران صدا

پس از انتشار کاريکاتور پيامبر اسالم ابراز نگرانی کرده و آن را نشانه فعاليت دوباره گروه های فشار 
  .دانسته که به عقيده اين نشريه در برابر دولت قرار دارند

 نشان دادن اعتراض و خشم از طريق حمله به سفارتخانه های کشورهای غربی به نوشته اين نشريه،
  ."اهداف آن دسته از محافل غربی است که می کوشند چهره ای خشن از اسالم ارائه دهند" در جهت 

، اعتراض و حمله گروه های وابسته به سنتی ترين طيف مذهبی به سفارت صدابه عقيده نويسنده 
دادن اعتراض خود به فشارهای غرب در زمينه پرونده هسته ای نه تنها از دامنه دانمارک برای نشان 

فشارها کم نکرده بلکه مقامات غربی جمهوری اسالمی را به دامن زدن به اين اعتراضات متهم کرده 
  .اند
دامنه اين اعتراضات و پيامدهای منفی آنها برای جمهوری اسالمی چنان بود که :"  اضافه کردهصدا

وزير امور خارجه صراحتا خواستار پايان دادن به اعتراضات خشونت آميز نسبت به چاپ ) وچهر متکیمن(
  ."کاريکاتورهای توهين آميز به مقدسات اسالمی شده است

اين نشريه همچنين حمله به دراويش گنابادی در قم را به گروه های فشار نسبت داده که به زخمی 
  .اين گروه انجاميدشدن و دستگيری تعدادی از افراد 

 حمله به سفارتخانه های خارجی و حمله به حسينيه دراويش گنابادی در قم را نشانه ای  صدانشريه
کنار گذاشتن دولت از " دانسته و هشدار داده که " قانون شکن"از آغاز فعاليت دوباره گروه های فشار 

 بی نام و نشان می تواند دولت را در صحنه و فراهم آوردن ميدان وسيع اختيارات برای گروه های فشار
  ."اداره امور کشور با مشکل رو به رو کند

 ارگان انصار حزب اهللا با چاپ گزارشی متعرضان به خانقاه شريعت در قم را يالثاراتدر همين حال 
گروهی از مردم معرفی کرده که برای تخليه حسينيه و جلوگيری از سد معبر با نيروهای انتظامی 

  .داشتندهمکاری 
نام برده و نوشته اين خانقاه با برخی " النه فساد"ارگان انصار حزب اهللا از خانقاه شريعت به عنوان 
  .سفارتخانه های خارجی در ارتباط بوده است

  اولين کاريکاتور رئيس جمهور
ی  ارگان موتلفه نسبت به چاپ کاريکاتور محمود احمدی نژاد رئيس جمهور در روزنامه اعتماد ملشما

واکنش نشان داده و آن را به سخره گرفتن تالش های کشور برای هدايت پرونده هسته ای تعبير کرده 
  .است

برخالف نظر روزنامه اعتماد ملی مشکالت را نشان نمی " کاريکاتور موهن"به نوشته ارگان موتلفه اين 
 به جنگ روانی دشمنان بيشتر ناتوانی نظام را بيان می کند که کامال خالف واقع و کمک"دهد بلکه 

  ."عليه نظام جمهوری اسالمی است
 سال کاريکاتور رئيس جمهور ايران را چاپ کرده بود که آقای ٢۵روزنامه اعتماد ملی برای اولين بار بعد از 

احمدی نژاد را در حال ضربه زدن به کيسه بوکسی که روی آن آرم انرژی هسته ای نقش بسته بود، 
  .يی به نشانه آنفلوآنزای مرغی او را احاطه کرده بودندنشان می داد و مرغ ها

 از قول سالمتدر همين حال با افزايش نگرانی ها در زمينه شيوع بيماری آنفلوآنزای مرغی در ايران، 
ايران کامال عاری از آنفلوآنزای مرغی فوق حاد :" حسين حسنی رئيس سازمان دامپزشکی نوشته

  ."طنان وجود ندارداست و جای هيچ نگرانی برای همو
 هزار قطعه مرغ در مناطق مرزی معدوم شده و در ٢۵٠به گفته رئيس سازمان دامپزشکی بيشتر از 

  .حال حاضر عرضه خارج از ضوابط مرغ ممنوع است
  حذف تعطيلی سيزده بدر

 در صفحه اول خود طرح پيشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای ساماندهی تعطيالت را اميد جوان
  ."تعطيلی سيزده بدر لغو می شود:"  کرده و تيتر زدهمنتشر

 ۴ روز کامال تعطيل و ١۶ روز به ٢۵بر اساس طرح مرکز پژوهش های مجلس تعطيالت رسمی کشور از 
  .روز نيمه تعطيل تبديل می شود

بر اساس اين طرح، تعطيلی نوروز چهار روز است و بقيه تعطيالت مذهبی است و در صورت تصويب آن 
از فهرست تعطيالت حذف می ) ملی شدن صنعت نفت( اسفند ٢٩لس، روزهای سيزده بدر و در مج
  .شود
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