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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(بزرگلتهای رژیم ایران و دو

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  هيات رژيم ايران با مقامات آژانس ديدار نكرد: المللي انرژي اتمي سخنگوي آژانس بين
  2006 ژانویه 5– ١٣٨۴ دى 15شنبه  پنج

المللي انرژي اتمـي طـي يـك مـصاحبه بـه آسوشـيتدپرس گفـت                  بينسخنگوي آژانس   :همبستگی ملی 
  .ديدار بين هيات رژيم ايران و مقامات آژانس آه قرار بود امروز صورت بگيرد، برگزار نشد

محمـد  «از ويـن تـصريح آـرد        » مليـسا فلمينـگ   « طـي گفتگـو بـا        – 84 دي   15به گزارش، آسوشيتدپرس    
 روشـن شـدن آن چيـزي اسـت آـه تهـران قـرار اسـت روز               هنـوز خواسـتار   «، مدير آـل آژانـس       »البرادعي

  ».دوشنبه انجام دهد
از . گيـرد   اي خود درباره چرخه سوخت را از روز دوشنبه از سر مـي              رژيم ايران اعالم آرده تحقيقات هسته     

المللي انرژي اتمي گـزارش داد آارشناسـان    سوي ديگر خبرگزاري فرانسه به نقل از يك مقام آژانس بين   
ه قرار بود دربـاره طرحهـاي رژيـم ايـران در خـصوص تحقيقـات چرخـه سـوخت بـا مقامـات آژانـس                      ايراني آ 

  .شنبه بدون هيچ توضيحي وين را ترك آردند صحبت آنند، روز پنج
خبرگزاري فرانسه  » .دانيم چه اتفاقي افتاده است      يك هيات از تهران آمد و بازگشت، ما نمي        «: وي افزود 

المللـي انـرژي     آارشناسان ايراني امروز نشستي را با مقامـات آژانـس بـين   :پيش از اين گزارش داده بود     
اتمي در وين برگزار آردنـد تـا دربـاره طرحهـاي تهـران بـراي ازسـرگيري تحقيقـات دربـاره چرخـه سـوخت                          

  .وگو آنند اي گفت هسته
  
   کرد ؛ دی تهدکای امور خارجه آمرریوز

   ی هسته اقاتي تحقیريسرگ درصورت از تي امنی به شورارانی پرونده اارجاع
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 ارجاع  ی را برا  ی اعالم کرد که کشورش ممکن است طرح       گری بار د  کای امور خارجه آمر   ری وز سی را زايکاندول
  .  ارائه دهدتي امنی به شورارانی ایموضوع هسته ا

 از  دیـ  تهد رانیـ  گفت کـه اگـر ا      سینگتن، را  فرانسه از واش   یبه نقل از خبرگزار   " مهر "ی گزارش خبرگزار  به
 ارجـاع پرونـده بـه    ی را برای کند واشنگتن ممکن است طرح     ی سوخت هسته را عمل    قاتي تحق یريسرگ
  . ارائه دهدتي امنیشورا
  شـروع    ی بـرا  مي برتـصم  ی مبنـ  ی اتم ی انرژ ی الملل ني از آژانس ب   رانی ا ري با اشاره به درخواست اخ     سیرا

 درواقع  نی ا نکهی کار را بکنند به خاطر ا      نی ا دی ها نبا  یرانیا:"  ، افزود  ی هسته ا   در رابطه با سوخت    قيتحق
  ".ستندي نکيپلماتی راه حل درشی آنان آماده پذنکهی بر ای خواهد بود مبنیعالمت
 داشـته باشـد مـا       یري نتوانـد تـاث    یاگر گفتگوها در مرحله بعـد     : "  خاطر نشان کرد   کای امور خارجه آمر   ریوز

 خواهـد بـود و آن در خـصوص          زيـ  م ی قطعنامـه بـر رو     کیـ )  حکـام    یدر شـورا  ( داشـت ،     مي خواه یحق را 
  ."  دادمي خواهی است و ما راتي امنیشورا

  
  آژانس بين المللى انرژى اتمى خواستار توضيح ايران شد
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  خالصه گزارش

 آشور عضو شـوراى حكـام را از تـصميم ايـران مطلـع               ٣۵محمد البرادعى مدير آل آژانس بين المللى         -١
  .آژانس بين المللى انرژى اتمى به دنبال توضيحاتى از سوى ايران درباره اين اقدام است.آرده است

ايران مى گويد آه اين تحقيقات به توليد سوخت در مقياس صنعتى ارتباط ندارد و آامًال مطـابق مفـاد                     -٢
ان براى شروع اين فعاليت آه دو سال و نيم است به دليـل اعتمادسـازى                اير. ان پى تى انجام مى شود     

  به حالت تعليق 
  .در آمده بود با آژانس هماهنگ آرده است آه آژانس آارهاى مقدماتى را انجام دهد

  . دى به صورت عملى آغاز خواهد شد١٩اين تحقيقات از 
  

 صـدور بيانيـه اى خواسـتار توضـيحات          آژانس بين المللى انرژى اتمى سه شنبه شب بـا         : گروه سياسى 
ــاريخ    ــاره از ســرگيرى تحقيقــات هــسته اى در ت ــران درب بــه گــزارش .  دى شــد١٩جمهــورى اســالمى اي

از سوى نمايندگى دايـم ايـران   :  آژانس بين المللى انرژى اتمى اعالم آرد       - ايرنا   -خبرگزارى رسمى ايران  
اسـت آـه ايـران تـصميم دارد در نهـم ژانويـه              نزد سازمان هاى بين المللى مـستقر در ويـن مطلـع شـده               

فعاليت هاى تحقيقاتى هسته اى صلح جويانه خود را آه به طور داوطلبانه به حالت تعليـق درآورده بـود،                    
محمد البرادعى مدير آل اين موسسه «: دبيرخانه آژانس بين المللى انرژى اتمى اعالم آرد. از سر گيرد  
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در ايـن بيانيـه آمـده    » .م را از اين تصميم ايران مطلع آـرده اسـت   آشور عضو شوراى حكا   ٣۵بين المللى   
  » .آژانس بين المللى انرژى اتمى به دنبال توضيحاتى از سوى ايران درباره اين اقدام است«: است

شوراى حكام آژانس بـين المللـى انـرژى اتمـى، تعليـق همـه          «: البرادعى در اين بيانيه تاآيد آرده است      
ر زمينه غنى سازى اورانيوم را به عنوان اقدامى اعتمادسـاز از سـوى ايـران ارزيـابى                  فعاليت هاى ايران د   

  ».مى آند
معاون سازمان انرژى اتمى ايران روز سه شنبه اعالم آرده بود آه جمهورى اسـالمى           » محمد سعيدى «

رى سـوخت   ايران در چند روز آينده و با نظارت آژانس بين المللـى انـرژى اتمـى، تحقيقـات در زمينـه فنـاو                      
رئيس جمهورى اسالمى ايـران نيـز سـه شـنبه شـب             » محمود احمدى نژاد  «. هسته اى را آغاز مى آند     

در نامه اى به مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى اعالم آرده ايـم آـه مـى خـواهيم تحقيقـات          : گفت
  . هسته اى خود را ادامه دهيم

. ده اى در رسـانه هـاى جهـان داشـته اســت    خبـر از سـرگيرى تحقيقـات هـسته اى ايـران بازتـاب گـستر       
خبرگزارى رويترز به نقل از يك ديپلمات غربى گزارش آرد، آژانس بين المللى انرژى اتمى يادداشتى را از    

 ١٩ايران دريافت آرده است آه مى گويد تحقيقات مربوط به سوخت هـسته اى در ايـن آـشور در تـاريخ                       
سوشيتدپرس نيز گزارش آرد، محمـد البرادعـى بـه شـوراى      خبرگزارى آ . دى ماه از سرگرفته خواهد شد     

حكام گفته است آه هيات ايران در آژانس بين المللـى انـرژى اتمـى اعـالم آـرده اسـت، تهـران تـصميم                         
را آـه پيـشتر بـه حـال         » برنامه انرژى هسته اى صلح آميـز      « دى ماه تحقيق و توسعه         ١٩گرفته از تاريخ    

خيلى : اين گزارش به نقل از يك ديپلمات اروپايى مستقر در آژانس افزود. تعليق درآورده بود، از سر بگيرد
زود است آه ارزيابى آنيم، آيا اين اقدام به مذاآرات برنامه ريزى شده براى ماه جارى ضربه خواهد زد يـا   

تحقيقات در فناورى سوخت هسته اى از دو سال و نـيم گذشـته همزمـان بـا تعليـق فعاليـت هـاى                        . خير
در همين حال دو سخنگو . به توليد سوخت هسته اى، به طور داوطلبانه به حال تعليق درآمده بود   مربوط  

  . در اياالت متحده نيز به تصميم جديد ايران واآنش نشان داده اند
شان مك آورمك، سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا در پى اعالم اين مطلب از سوى ايران آه قصد دارد                   

و توسعه مربوط به سوخت هسته اى را از سر بگيرد به خبرنگاران گفـت آـه آمريكـا          فعاليت هاى تحقيق    
فكر مى آند فعاليت تحقيق و توسعه اى آه ايران مى خواهد از نهم ژانويه از سـر بگيـرد، مـى توانـد بـه                       

مك آورمك بدون اين آه     . باور واشينگتن مبنى بر اينكه تهران به دنبال سالح هسته اى است، آمك آند             
شخص آند آمريكا چه اقدامى را خواستار است، گفت آه اگر ايران هرگونه گـام ديگـر مربـوط بـه غنـى                       م

جـاه طلبـى هـاى      «سازى را بردارد، جامعه بين المللى بايد معيارهاى اضافى را براى محدود آردن آنچه               
ر چـارچوب  سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا همچنين گفـت آـه د        . خواند بررسى آند  » هسته اى ايران  

تالشى آه براى خط آشيدن دور چيزى آه تحقيق محض درباره فعاليت هاى غنى سازى اسـت، انجـام                   
مى شود اين فعاليت چيزى نيست آه ما آن را بپذيريم و فكـر مـى آنـيم جامعـه بـين المللـى هـم آن را                     

 موضـوعى جـدى     صبر جامعه بين المللى درباره اين مسئله نامحدود نيست، زيـرا ايـن            «. نخواهد پذيرفت 
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس آه ايسنا آن را مخابره آرده است مك آورمك گفت آه ما به » .است

  .شدت با ادامه هرگونه فعاليت مربوط به غنى سازى در ايران مخالفيم
در واآنش ديگرى از سوى آمريكا، سخنگوى آاخ سفيد از تهران خواست تا با آژانس بـين المللـى انـرژى               

) دولـت ايـران   (آنهـا   : اسكات مك آلالن، سـخنگوى آـاخ سـفيد بـه خبرنگـاران گفـت              . ى همكارى آند  اتم
آنهـا  «. توافقاتى داشته اند و الزم است از آن توافقات پيروى آنند و با حسن نيت در مذاآرات عمل آننـد                   

گوى آاخ سـفيد    سخن» .بايد اعتراف آنند و با آژانس بين المللى انرژى اتمى به طور آامل همكارى آنند              
مـا بـه    : با اشاره به تالش هاى ديپلماتيك انگليس، فرانسه و آلمان براى رسيدن به توافق با ايـران گفـت                  

حمايت از تالش هاى سه آشور اروپايى براى حل ايـن مـسئله بـه روشـى مـسالمت آميـز و ديپلماتيـك                        
  . ادامه مى دهيم

اس صنعتى ارتباط ندارد و آامًال مطـابق مفـاد ان           ايران مى گويد آه اين تحقيقات به توليد سوخت در مقي          
ايران براى شروع اين فعاليت آه دو سال و نيم است به دليل اعتمادسـازى بـه                 . پى تى انجام مى شود    

ايـن  . حالت تعليق در آمده بود با آژانس هماهنگ آرده است آه آژانس آارهاى مقـدماتى را انجـام دهـد                   
ايـن اقـدام ايـران آـامالً  مطـابق           : ايـران مـى گويـد     .از خواهـد شـد     دى به صورت عملى آغ     ١٩تحقيقات از   

  .تعهدات پادمانى و زيرنظر آژانس بين المللى انرژى اتمى انجام مى شود
يك منبع نزديك به شوراى عالى امنيت ملى ايران نيز با اشاره به سخن على الريجـانى مـسئول پرونـده                   

 چارچوب مذاآرات ايران با اروپا ندارد، به خبرگزارى فـارس           اتمى ايران مبنى بر اينكه تحقيقات ارتباطى به       
گفته است آه عقب افتادن تحقيقات در دو سال و نيم گذشته صرفًا به دليل اعتمادسازى بـوده اسـت و                     

ضـمن اينكـه در همـين     . با توجه به حل شدن مباحث اصلى ايران با آژانس اين تعليق ديگر ضرورتى ندارد              
قين براى شروع تحقيقات اصرار زيادى داشتند و ايـران از ايـن تعليـق خـسارات                 فاصله آارشناسان و محق   

على الريجانى چند سـاعت پـس از اعـالم آغـاز تحقيقـات سـوخت اتمـى در ايـران در                 .زيادى متحمل شد  
شبكه بين المللى تلويزيون دولتى ايران آه براى ايرانيان خارج از آشور برنامه پخش مى آند حاضر شـد        

آقاى الريجانى توليد سوخت اتمى را حق ملى ايران خواند و گفت .تى در اين زمينه پاسخ دادو به سئواال
با اين همه وى گفت آه فعًال قـصدى بـراى راه انـدازى مجـدد مرآـز       . تهران از حقوق خود نخواهد گذشت     

د طـوالنى   وى البته هشدار داد آـه زمـان تعليـق نطنـز نيـز نبايـ               . توليد سوخت اتمى در نطنز وجود ندارد        
  . باشد
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   دى١٩واآنش به از سرگيرى تحقيقات اتمى ايران در 
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روزنامه نيويورك تايمز با اشاره به بيانيه تهران درخصوص ازسرگيرى فعاليت هاى تحقيقـات              :آزاده افتخارى 
تفاهمنامه اى (تن تفاهمنامه پاريس هسته اى، آن را حرآتى توصيف مى آند آه ضمن به مخاطره انداخ

، ابتكـار  ) ميان تهران و سه قـدرت اروپـايى انگليس،فرانـسه و آلمـان منعقـد شـد           ٢٠٠۴آه در اواخر سال     
اين روزنامه آمريكايى . عمل روس ها را پيچيده تر آرده و تهديد هاى آمريكا عليه تهران را تشديد مى آند

بـه آژانـس بـين المللـى انـرژى اتمـى ارسـال شـد، تـصميم          طى نامه اى آه روز سه شنبه   : مى نويسد 
تهران براى ازسرگيرى بخش تحقيقاتى و توسعه اى برنامه هاى هسته اى صلح آميز آه به دنبـال عقـد                    

در اين نامه زمان ازسرگيرى فعاليت هـا  . تفاهمنامه پاريس به حال تعليق درآمده بود، تشريح شده است     
ايرانيـان ايـن نكتـه را خاطرنـشان سـاخته انـد آـه ايـن فعاليـت هـا در            دى ماه اعالم شـده و   ١٩دوشنبه  

با ايـن حـال نيويـورك       . چارچوب تفاهمنامه امنيتى ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى انجام مى شود            
تايمز با طرح ادعاى احتمال بازگشايى تاسيسات نطنز، از انجام عمليـات غنـى سـازى يـا حتـى توليـد و                       

اين در حالى اسـت آـه تـصميم اخيـر تهـران، راه              .فوژ ها در اين سايت ابراز نگرانى مى آند        مونتاژ سانتري 
مسكو چندى  . ابتكار عمل روسيه براى خاتمه دادن به بن بست هسته اى ايران را دشوار تر آرده است                

لح پيش طرحى را مبنى بر انتقال عمليات غنى سازى ايران به خاك روسيه با هدف اطمينان يافتن از صـ                   
جويانه بودن اهداف هسته اى تهران مطرح آرد، اما با توجه بـه اظهـارات مقامـات ايرانـى طـى روز هـاى                        
 اخير به نظر مى رسد آه تهران براى پذيرش اين طرح به شكل آنونى تمايلى ندارد و اعالم نتيجـه را بـه     

ايـاالت متحـده نيـز    . زمانى پس از حضور هيات روسى در تهران و شرح جزئيات طـرح موآـول آـرده اسـت       
هشدار داده است آه ايران در صـورت ازسـرگيرى فعاليـت هـاى هـسته اى بـا پيامـد هـاى نامشخـصى                         

اين در حالى است آه ايران بر حـق توليـد سـوخت هـسته اى در محـدوده ارضـى خـود             .مواجه مى شود  
دارد و تعهدات خود در تفاهمنامه پاريس در زمينه تعليق عمليات فرآورى اورانيوم و عمليات مرتبط با                تاآيد  

غنى سازى را تنها اقداماتى داوطلبانه و موقت توصيف مـى آنـد آـه معاهـده منـع گـسترش تـسليحات                       
خاطرنـشان مـى   تهـران ايـن نكتـه را     . هسته اى هيچ الزامى را در اين زمينه براى تهران پديـد نمـى آورد              

سازد آه ادامه تعليق ها به دريافت طيف وسيعى از مـشوق هـاى اقتـصادى، تكنولـوژيكى، سياسـى و                     
در آنـار هـشدار آمريكـايى هـا در زمينـه ازسـرگيرى              . امنيتى بستگى دارد آه اآنون در دسترس نيستند       

 صادر شده آه طـى آن       فعاليت هاى هسته اى در ايران بيانيه اى نيز از سوى وزارت امور خارجه انگليس              
سـخنگوى اتحاديـه اروپـا نيـز        » آريستينا گاالچ «. توصيف شده است  » بى فايده و تحريك آميز    «نامه ايران   

آشور فرانسه يكى از سه قدرت اروپـايى طـرف          . توصيف مى آند  » گامى در جهت نادرست   «اين نامه را    
ژان بابتيـست  مـاتى سـخنگوى    .  استمذاآره با ايران نيز خواستار تجديدنظر تهران در تصميم خود شده 

ما از ايران مى خـواهيم تـا بـه تعهـد خـود در زمينـه           «: وزارت امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت       
  ».توقف تمامى عمليات مرتبط با غنى سازى و فرآورى پايبند باشد

ى خود را از سر بگيرد،      حتى در صورتى آه ايران فعاليت ها      «: روزنامه آمريكايى نيويورك تايمز مى نويسد     
مى تواند بار ديگر از مواجهه با تحريم هاى بين المللى اجتناب آند زيرا با وجود تهديدهاى آمريكـا و اروپـا                      

 بـا   - اعضاى آليدى شـوراى امنيـت      -در زمينه ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت مخالفت چين و روسيه           
  ».مه جانبه ايران عقب مى نشاندافزايش فشار بر ايران، غرب را در راه تحريم ه

خيلى زود است آه ارزيابى آنيم آيا اين اقدام بـه           «: يك ديپلمات اروپايى با اشاره به نامه ايران مى گويد         
يك ديپلمات اروپايى در تهران نيز مى » .مذاآرات برنامه ريزى شده براى ماه جارى ضربه خواهد زد يا خير           

 گستره فعاليت هاى تحقيقاتى دچار ابهاماتى است و در صـورتى آـه          اين نامه در زمينه ماهيت و     «: گويد
يـك مقـام    » .با عمليات غنى سازى مرتبط باشد ناقض قطعنامه آژانس در ماه نـوامبر بـه شـمار مـى آيـد                    

عالى رتبه ايرانى در گفت وگو با روزنامه فايننشال تايمز اين نكتـه را خاطرنـشان مـى سـازد آـه تـصميم                  
ليت هاى تحقيقاتى از تفاهم  ايران و اروپا براى در نظر گرفتن مبنا و دستور آار جديد        براى ازسرگيرى فعا  

براى دور تازه مذاآرات ناشى مى شود و مونتاژ سانتريفوژ ها مى تواند در مرحلـه بعـدى اقـدامات ايـران                      
ى شـود آـه     احتماًال بخشى از عمليات تحقيقاتى در تاسيسات نطنز انجام مـ          : وى مى افزايد  . قرار بگيرد 

  .سايت اصلى غنى سازى در ايران به شمار مى آيد
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  هياتى عراقى حامل نامه  سفير آمريكا به ايران
  2006 ژانویه 4 – ١٣٨۴ دى 14شنبه چهار 
هيات نظامى عراقى به رياسـت      قرار است به زودى يك      : الحيات به نقل از مقامات عراقى نوشت      : ايسنا

اين . معاون وزير دفاع اين آشور و به منظور فعال آردن پروتكل امنيتى ميان ايران و عراق وارد تهران شود
اين هيات عراقى حامل نامـه اى     : روزنامه چاپ لندن به نقل از اين مقامات آه نامى از آنها نبرد، ادعا آرد              

در بغداد به مسئوالن ايرانـى اسـت آـه در آن از مـسئوالن ايرانـى                 از سوى زلماى خليل زاد سفير آمريكا        
خواسته شده است تا براى آمك به وضعيت عراق هماهنگى هايى را به طور مستقيم بـا آمريكـا انجـام              

اين هيات به رياست عبداالمير عبيسس مشاور و : الحيات در ادامه به نقل از مقامات عراقى افزود  . دهند
راق است آه به منظور بررسى پروتكـل همكـارى امنيتـى آـه قـبًال از سـوى سـعدون                     معاون وزير دفاع ع   

اين گزارش همچنين   . الدليمى وزير دفاع عراق با طرف ايران به امضا رسيده است، وارد تهران مى شوند              

www.iran-archive.com 



ابط ادعا آرد، سفير آمريكا در عراق يكى از مشاوران وزير دفاع عراق را مامور آرده تا به بررسى پرونده رو
ايران و آمريكا بپردازد آه اين مشاور يك ماه پيش به عنـوان يكـى از مـسئوالن نظـامى سـفارت عـراق در            

  .تهران تعيين شده است
  

  گذاشتی برجای زخم52 کشته و 44 کربال انفجار
  2006 ژانویه 5– ١٣٨۴ دى 15شنبه  پنج
 نیـ  دراگـر ی تـن د 52 شـدن   ی زخمـ   تن در کربال و    40 از   شي تحوالت امروز عراق کشته شدن ب      نی مهمتر از

 . شدندی زخمگری تن د40 از شي تن کشته و ب30 ی وقوع انفجاری در پزي نیشهراست در شهر الرماد
 اتيـ  عملی تـن درپـ   44 عـراق اعـالم کـرد؛        سي فرانـسه، پلـ    ی مهربه نقـل ازخبرگـزار     ی گزارش خبرگزار  به

 . انددهيادت رسدر مرکز کربال به شه) ع (ني مرقد امام حسیکی در نزدیانتحار
 . شدندی تن زخم52 ، وستي به وقوع پی به وقت محل15:10 انفجار که در ساعت نیدرا

 مرقـدمطهر  نیـ  زوار اني توانـست دربـ  ی فرد انتحـار کی ازآن است که  ی به دست آمده حاک    هي اول اطالعات
 .  مردم منفجرسازدانينفوذ کردوخود را درم

 منفجره به خود بسته بود و       گرموادی در کنار د   ینفجره از نوع ان ت     مواد م  لوگرمي ک 8 تا   7 ستی فرد ترور  نیا
 .منفجرکرد

 ی اصـل ی ازدرهـا یکـ ی ی طلـب خـودش را در ده متـر   ی انتحـار نیـ  کربال اعالم کرد ا   سي از مقامات پل   یکی
 .منفجر کرد) باب القبله  ( نيمرقد امام حس

 .  قرارداردروهاي نگریرندارد بلکه درکنترل د قراسي پلیروهاي منطقه تحت کنترل ننی کرد ادي درادامه تاکیو
 شده در بغداد منفجر شده      ی بمب گذار  ی دروزارت کشور عراق امروز اعالم کرد دو خودرو        ی منبع خبر  کی

 . را هدف قرارداده بودسي پلی گشتکی انفجارها نی از اکیاست که 
 در منطقـه  هیـ چهـار راه العلو  یکـ ی اول در نزدی منبع که خواست نامش فاش نشود اعالم کرد خـودرو       نیا

 . نگذاشتی برجای ای قربانچيالکراده درمرکز بغداد منفجر شد که ه
 الحمـزه   دانيـ  م یکـ ی رانـد درنزد   ی طلـب آن را مـ      ی انتحـار  کیـ  دوم کـه     ی کـرد خـودرو    حی درادامه تـصر   یو

اده  را هـدف قـرارد     سي پلـ  یروهاي وابسته به ن   ی گشت کی درشرق بغداد منفجرشد که      هيبيدرمنطقه الحب 
 .  شدی زخمسي پلکی انفجار نی ایدر پ. بود
 یلـومتر ي ک110 در ی در شـهر الرمـاد  ی انتحـار اتيـ  عملکیـ  وقوع ی عراق اعالم کرد درپیتي منبع امن کی

 . شدندی زخمگری تن د40 از شي تن کشته شدند و ب30غرب بغداد 
 کـشته و    ی دو عراق  هیشهر ناصر  کاراني روزتظاهرات ب  ني اعالم کرد در دوم    هی درناصر یمارستاني منبع ب  کی

 . گزارش شده استمي که حال دو تن ازآنان وخی شدند به طوری زخمگری تن د23
  خواسـتار  ی اصـل ی درمرکز شـهر و راه هـا  هی ناصری کنندگان با تجمع دربرابرساختمان استاندار     تظاهرات

سـاختمان شـوند کـه     درتالش بودند تا وارد نيتظاهرات کنندگان خشمگ. شدندی شغلی فرصت ها  جادیا
 .دي وخشونت انجامیري تجمع به درگنی اسي پلیروهايممانعت ن

 گروه مسلح ناشناس درعـراق ربـوده        کی توسط   راي درعراق که اخ   راردني راننده سف  نکهی عراق ا  گرازیخبرد
.  درادرن ، مبادلـه کنـد  ی عراقـ ی زنـدان کیـ  یشاویـ  را بـا سـاجده ر  یشده بود از شاه اردن خواست تـا و      

 .دسامبر گذشته دربغداد ربوده شد20سعدات در سلمان 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   ديماه15:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2006 ژانویه 5– ١٣٨۴ دى 15شنبه  پنج

روزنامه های امروز تهران در صدر اخبار خود از واکنش مخالفت آميز کشورهای مختلف :بی بی سی
ی تحقيقات هسته ای در ايران نوشته به تحوالت سوريه اهميت بسيار داده و با نقل جهان با از سرگير

گفته های مقامات و روحانيون خبر داده اند که مخالفت با مصباح يزدی در مورد بی اعتبار بودن نقش 
  . رای و نظر مردم در جمهوری اسالمی افزايش يافته است

نفر دوم سابق سوريه در آن کشور روی داده است سرنوشت سوريه و تحوالتی که بعد از سخنان 
  . موضوع مقاالت و گزارش هايی در روزنامه های امروز است

 که مصاحبه ای با وزير خارجه سابق ايران را در صدر اخبار خود نقل کرده از زبان دکتر واليتی شرق
  . نوشته بعد از سوريه نوبت به اعراب ديگر است

ود به نکوهش از عبدالحليم خدام پرداخته و نوشته افشاگری درباره دست همين روزنامه در سرمقاله خ
داشتن مقامات سوری در قتل رفيق حريری نخست وزير سابق لبنان يک انفجار بزرگ است که با قصد 

  . سياسی صورت گرفته است
ه منابع  خبر از احتمال ديدار حسنی مبارک با عبدالحيلم خدام داده و نوشتجمهوری اسالمیروزنامه 

  . مطلع ديدار مبارک با خدام را به قصد کشيدن سوريه به چالشی جديدتر و بزرگتر بعيد نمی داند
اين روزنامه اظهار نظر کرده که ديدار مبارک و پادشاه سعودی قبل از سفر به پاريس کمترين شک را در 

  .اين زمينه از بين برده است 
يی به از سرگيری تحقيقات هسته ای در ايران موضوع واکنش دولت ها و مقامات اروپايی و آمريکا
  . گزارش روزنامه های مختلف امروز است
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 محمود احمدی نژاد در جلسه مشترک دولت و مجلس گفته است ايران آرام  ايرانبه نوشته روزنامه
 آرام به مقصود خود نزديک می شود چنانکه قبال تاسياست اصفهان راه اندازی شد و امروز تحقيقات

  . هسته ای از سر گرفته می شود
 گزارشی از واکنش های جهانی به آفتاب يزد همين سخن را در صدر اخبار خود آورده، همبستگی

 در تحليلی پيرامون اعتمادتصميم تازه تهران را به عنوان مهم ترين خبر امروز خود نقل کرده است و 
 با  ی اتمی نوشته و افزوده برخورد سرد ايرانبحران هسته ای از واکنش مديرکل آژانس بين المللی انرژ

   را به شدت  ديپلماسی  فضای  اسالمی  جمهوری  پيشنهاد از جانب  رد اين ها و احتمال پيشنهاد روس 
  .  است  کرده تنگ
،  کند ها رسما اعالم  روس  طرح  خود را به  منفی  پاسخ  سرانجام  تهران  که  در صورتی  تحليلگران  عقيده به

  .  خواهد پيوست  امنيت  شورای  به  ايران  ارجاع  و اروپا برای  متحده  اياالت  جبهه مسکو نيز به
  . بحث پيرامون ارزش رای مردم از نظر آيت اهللا خمينی در روزنامه های مختلف دنبال شده است

يت پرداخته اند  در صدر اخبار خود از افزوده شدن برای تعداد کسانی که به دفاع از جمهورهمبستگی
  .  در صدر اخبار خود نوشته ياران امام به دفاع از وی برخاسته انداعتمادخبر داده و 
 نوشته پورمحمدی وزير کشور هم گفته است جمهوری اسالمی همه مشروعيت خود را از آفتاب يزد

  . مردم می گيرد
 دو   آينده  در سال  که  فعلی  مرتضی مبلغ معاون سابق وزارت کشور گفته در شرايطاعتمادبه نوشته 
 مبادا   کند که  را ايجاد می  جدی های  بحث نگرانی ، اين  رو داريم  را پيش  شوراها و خبرگان  مهم انتخابات
   ای  و حاشيه  فرعی ، موضوعی  مردم  رای  کنند که  ساماندهی  ای  گونه  را به  درصدند انتخابات کسانی

  .  شود  تبديل  انتصابات  به  انتخابات شود و در واقع
اين واکنش ها به اظهارات مصباح يزدی و همفکران وی است که در همايشی در مشهد اظهار داشتند 

که رای مردم و انتخابات در جمهوری اسالمی اصل نيست و بيناد گذار جمهوی اسالمی هم به آن 
  .اعتقادی نداشت

حمدی نژاد برای مناظره ايران و غرب در مورد حقوق  در سرمقاله خود با استقبال از پيشنهاد اجوان
 سال حبس اجازه يافته که با ٢٣بشر نوشته کسی که سوء قصد به رونالد ريگان کرده بود تازه بعد از 

خانواده خود ديدار کند در حاليکه مطابق قانون ما هرکس به جان رهبر و هر يک از روسای قوای سه 
  . صد نمايد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شدگانه و مراجع بزرگ تقليد سوء ق

 مقايسه اين نمونه قانونی و نحوه اجرای آن در دو کشور می تواند موضوع جوانبه نوشته سرمقاله 
يکی از بررسی ها باشد تا معلوم گردد چرا آمريکايی ها باز هم مدعی حقوق زندانی ها در ايران و 

  . برخی کشورهای ديگر می شوند
 از تماس تلفنی رييس حمهوری با همتايان خود در کوبا، ونزوئال و بوليوی خبر داده و ايرانزنامه رو

 نوشته احمدی نژاد از پيشنهاد هوگو چاوز، رييس جمهوری ونزوئال، برای همکاری های ايران و اعتماد
  در زمينه انرژی استقبال کرده استونزوئال و بوليوی 

www.iran-archive.com 
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