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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  / يي ترين تحوالت هسته تازه
  گيري جديد عربستان عليه ايران  موضع*
  آميز بودن نياتش را اثبات آند  ايران صلح: استرا*
  نشست اضطراري شوراي حكامتالش رايس براي برگزاري *
  ٢٠٠۶ ژانويه 16 - ١٣٨۴ دى 26شنبه دو
هاي  سش ح پر  طر هاي مختلف و ه با شخصيت ي شد يز ر نامه هاي بر گو و بي با انجام گفت هاي غر سانه ر

 آن  ز نه بار  آه نمو اند ه د  آر ان آغاز يي اير ا عليه مساله هسته ي ر يد ي جد  آنها فضاساز ه از شد ايت هد
 .  د يك بو و ز يكايي نيو نامه آمر عي با هفته اد مصاحبه البر

اغ   سر  نيز نامه تايمز ز و  ر سي و.بي.ابطه بي  همين ر ر ، د)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
   . اختند د  پر  او  ازان يي اير ه مساله هسته بار ر هايي د سش ح پر  به طر فته و بستان ر  عر جه  خار ر  امو ير ز و

  :گيري جديد عربستان عليه ايران موضع
   !نظر آند اش صرف يي هسته ي تهران از برنامه

ي  ان تا حد ني با اير يي آنو بست هسته  بن ر ب د غر: سي گفت.بي.بستان به بي  عر جه  خار ر  امو ير ز و
 .   آند ليد يي تو تهاييل سالح هس ه است آه اسر اد ه د ا اجاز ير  است، ز مقصر
ي  ه ز و  ر و انس د  آنفر ر آت د اي شر  الفيصل آه بر د ، سعو)ايسنا(ان  يان اير انشجو ي د ار گز ش خبر ار به گز
يپلماسي   آه د د  آر سي، تاآيد بي ي بي ي خبر  با شبكه گو و  گفت ر ه است، د د  آر ن سفر يسم به لند ر و تر
  . ب است  غر ان و  بين ايريي ان هسته حل بحر اه ر
،  ست يابد يي د هاي هسته ان به سالح  اير سي آه اگر.بي. بي نگار سش خبر پاسخ به اين پر ر ي د و
  . انست ا منتفي د يي ر قابت تسليحاتي هسته ياض به ر ستن ر ؟ پيو د  آر اهد بستان چه خو عر

امه  گفت اد سي سخن مي.بي. بي نگار ش خبرس  پر ر ه د ح شد ض غلط مطر فر اساس پيش الفيصل آه بر
  يو آو  چنين سالحي عليه تل ي از ز و ان ر  اير  اگر يي به نفع هيچ آس نيست و هاي هسته سالح: اد د

  .   شد اهد  خو ها منجر  فلسطيني ، به آشتار ه آند استفاد
 سخنان  ا از  ر د اگانه با فيصل تحليل خو  جديي گو و گفت ر  د ن نيز  چاپ لند ي تايمز نامه ز و  ر يگر ي د  سو از
ان،   اير ب و  ميان غر شد  به ر و ي شكاف ر حه  بحبو ر د:  د ائه آر بستان به اين شكل ار جه عر خار ر امو ير ز و
  اند تو اش مي يي هاي هسته استه  آه خو اد  د ار ان هشد  به تهر ا شكست و ت ر  يكشنبه سكو ز و بستان ر عر
  .  اشته باشد نبال د اي منطقه به د ا بر اي ر اجعهف

ف  يي صر ژي هسته  انر است از ي خو  و  از  و د  آر  انتقاد نژاد ي  احمد  الفيصل، از د سعو:  د عا آر نامه اد ز و اين ر
  .  ي آند ار د د اق خو  عر ر خالت د اي د  تالش بر  از  و يل آند ا تعد اش ر جي ه، سياست خار د  آر نظر
اهيم  خو ان مي  اير ما از: نامه انگليسي گفته است ز و  اين ر نگار  فيصل به خبر ش تايمز ار اساس اين گز بر
هاي   سالح ميانه از ر  خاو ان بخشي از به عنو) س فار(ساختن خليج  ي اي عار ا آه ما بر ضعي ر مو

،  ند ند  اين سياست به ما بپيو ر ها د يم آه آن ار و يدام. د ايم، بپذير ه د  جمعي اتخاذ آر  آشتار يي و هسته
  .  هد د خ نمي  منطقه ر ر قابت تسليحاتي د  ر يد  جد يد  هيچ تهد هند اطمينان د

نيستي  ژيم صهيو  آه ر د گير  آنجا نشات مي بستان همچنين گفت آه اين مساله از ي عر جه  خار ر  امو ير ز و
  . انگيخته است  آن بر ي از و ر نباله ا به د ان ر يگر  د  و  آند ليد يي تو ه يافته آالهك هسته اجاز
 چه   اگر آند اي نمي ه ، اشار د ار  د  انبار ر يي د  سالح هسته100اييل  هيچ آس به اين آه اسر: ي گفت و
  .  است عي آشكار ضو مو

نظامي  يي غير  صنعت هسته هد ه د ان اجاز  به اير د ار ي د ياد المللي تمايل ز  بين  چه جامعه اگر:  د و  افز تايمز
)  ر اآتو ر( گفت آه حتي آن  شهر يي بو  هسته ر اآتو ه به ر ، الفيصل با اشار د  گير  اختيار ر ق د  بر ليد اي تو ا بر ر

  . ناك است ه خطر بالقو
ي  ر آو  با فن  و د ار  د ار قر) س فار( خليج  ر د) ان يي اير  هسته ر اآتو ر: (بستان گفت ي عر جه  خار ر  امو ير ز و
  .  هد خ د  آنجا ر ر بيل د نو ثه شبيه چر  آه يك حاد  آنيد فقط به اين مساله فكر.  د شو سي ساخته مي و ر

  :طلب آمريكايي سناتورهاي جنگ
   ي نظامي را به عنوان آخرين دستاويز عليه ايران آنار نگذارد گزينه دولت

خواه و دموآرات آمريكايي گفتند آمريكا در نهايت براي  سناتورهاي جمهوري: يتر گزارش دادخبرگزاري رو
يي در ايران بايد به اقدام نظامي به عنوان آخرين دستاويز متوسل  ي توان هسته جلوگيري از توسعه

 . شود
 آين، سناتور جان مك: ، اين خبرگزاري انگليسي افزود)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اين آخرين : سي گفت.بي.شبكه خبري سي" فيس دنيشن"خواه از ايالت آريزونا به برنامه  جمهوري
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اما اينكه بگوييم . ي آارها بايد انجام گرفته و اجرا شده باشد بايد همه] و براي انجام آن[گزينه است 
  . تحت هيچ شرايطي به گزينه نظامي دست نخواهيم زد، ديوانگي است

 اساس اين گزارش، ايوان بيه، سناتور دموآرات از ايالت اينديانا و عضو آميته اطالعات جاسوسي سنا بر
يي ايران وجود دارد آه اگر به آن حمله شود، تاخير بسياري  ي هسته اجزاي حساسي در برنامه: گفت

  . اش ايجاد خواهد آرد را در توسعه
ما . اما اين نبايد در حال حاضر يك گزينه باشد: گفتان .ان.وي به برنامه ليت اديشن شبكه خبري سي

  . بايد براي جلوگيري از رسيدن به آن از هر چيز ممكني استفاده آنيم
در غياب جنگ عليه : يي گفت ي هسته ي بحران آنوني بر سر برنامه چنين درباره سناتور مك آين هم
  . ايم اآنون با آن روبرو بودهترين وضعيتي است آه از پايان جنگ سرد ت تروريسم، اين وخيم

اگر روسيه و چين به ما نپيوستند آنگاه ما . ها به سازمان ملل برويم ما اآنون بايد براي تحريم: وي گفت
  . هايي آه تمايل داريم، بپردازيم بايد به وضعيت

: د، گفتي خوبي در اختيار ندار مك آين با اذغان به اينكه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا هيچ گزينه
ي نظامي آمريكا عليه ايران بدتر است و آن ايران مسلح به  فقط يك چيز است آه از به آارگيري گزينه

  . يي است سالح هسته
  . اگر قيمت نفت باال برود، اين پيامدي است آه از آن رنج خواهيم برد: وي ادامه داد

و آميته اطالعات جاسوسي سنا پي و عض.سي.سي.ترنت الت، سناتور جمهوري خواه نيز از ايالت مي
به رغم حضور نظامي آمريكا در عراق اين آشور قابليت حمله به ايران را داراست، اما اين آار : ادعا آرد

  . هاي ديگر امتحان شوند مشكلي خواهد بود و بايد پيش از آن گزينه
خت خواهد بود، اما اعمال تحريم عليه ايران س: خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز به نقل از مك آين نوشت

  . تر از عراق براي آمريكاست و بايد محدود شود ايران خطري بزرگ
  . اگر قيمت نفت باال برود، اين پيامدي است آه جهان از آن رنج خواهد برد: وي افزود

بوش بايد براي به دست آوردن حمايت روسيه و چين : چاك شومر، سناتور دموآرات از نيويورك نيز گفت
  . تواند انجام دهد ا آه ميهر آاري ر
آنها به تجارت و همه انوع آمك نياز دارند، ما بايد نسبت به آنها : وگو با فاآس نيوز ادعا آرد وي در گفت

  . سرسختي نشان دهيم
   فوري شوراي حكام رايس و درخواست براي برگزاري نشست

هاي برگزاري نشست  تا طرحالمللي انرژي اتمي خواست  ي آمريكا از آژانس بين وزير امور خارجه
 . ي ايران را سرعت بخشد اضطراري شوراي حكام درباره

به نقل از خبرگزاري فرانسه، آاندوليزا رايس در راه سفر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تر  يعالمللي انرژي اتمي هر چه سر به ليبريا به خبرنگاران گفت آه تمايل دارد شوراي حكام آژانس بين
  . براي ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل تشكيل جلسه دهد

مشكل انتظار براي نشست عادي ماه مارس و يا انتظار براي زماني طوالني اين است آه : وي گفت
ها تالش خواهند آرد از آن براي آغاز سر به سر گذاشتن و اغتشاش در نيات  آنم ايراني فكر مي
  .  آنندشان استفاده يي هسته

المللي براي اقدام آردن عليه ايران پس از آنكه متحدان اروپايي  رايس مدعي شد آه اجماع بين
واشنگتن اعالم آردند مذاآرات با ايران به بن بست رسيده و موضوع بايد به شوراي امنيت برده شود، 

  . رشد داشته است
 جهت ارجاع ايران به سازمان ملل با ي آمريكا گفت آه براي به دست آوردن حمايت وزير امور خارجه

  . المللي انرژي اتمي به صورت تلفني در تماس است ي آشورهاي عضو آژانس بين وزيران امور خارجه
  . واشنگتن براي انجام اين اقدام در آژانس از آراي آافي برخوردار است: وي بار ديگر مدعي شد

آنها . ع آنچه ايران انجام داده است، صحبت آندآنم هيچكسي باشد آه به نف فكر نمي: رايس ادعا آرد
  . اند هيچ چيزي جز محكوميت دريافت نكرده

آند فكر آردن به آن آمكي در  ي اقدام نظامي عليه ايران گفت آه فكر نمي وزير امور خارجه آمريكا درباره
آند،  ايش را حفظ ميه ايم آه رييس جمهور همواره تمامي گزينه ما همواره گفته: اين باره بكند و افزود

  . اما مسيري آه در آن قرار داريم، مسير ديپلماتيك است
   مذاآرات درخواست وزير دفاع فرانسه براي تداوم

وگو با ايران را در راستاي تالش براي متقاعد ساختن اين آشور به رها آردن  وزير دفاع فرانسه گفت
 . يي خواستار شد هاي حساس هسته فعاليت

به نقل از خبرگزاري شينهوا، ميشل آريو ماري، وزير دفاع ) ايسنا(گزاري دانشجويان ايران به گزارش خبر
اين آه در نهايت . در موقعيت اين چنيني دو گزينه وجود دارد: هاي آشورش گفت فرانسه به رسانه

م براي متقاعد توانيم تالش آني هايي برداريم آه به انزواي ايران بينجامد، يا اين آه تا آنجايي آه مي گام
  . وگو آنيم ساختن و حصول پيشرفت گفت

اگر اجازه دهيم آه اين آشور به انزوا آشيده شود، به معناي آن خواهد بود آه بازرسان : وي ادامه داد
  . دهد المللي انرژي اتمي متوجه نخواهند شد در ايران چه رخ مي آژانس بين

توانيم  دهد باور آنيم مي آه به ما اجازه ميمادامي آه نكاتي وجود دارند : اليو ماري افزود
هايي حاصل آنيم، بايد ثابت قدم باشيم، زيرا زماني آه ايران آامال به انزوا آشيده شود، ديگر  پيشرفت

  . دهد نخواهيم دانست چه چيزي در آن آشور رخ مي
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ني فرصت داده ي جها چنين گفت آه به تهران بايد براي ايفاي نقش در صحنه وزير دفاع فرانسه هم
  . شود
 :استرا

  اش را اثبات آند يي هسته ي آميز بودن برنامه ايران بايد صلح
از روسيه و چين درخواست  ي اروپا در نشست امروز لندن آسوشيتدپرس گزارش داد، آمريكا و اتحاديه

  .يت آننديي اين آشور حما برنامه هسته خواهند آرد از اقدام ديپلماتيك سرسختانه عليه ايران بر سر
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، جك استرا، وزير امور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه،  ي انگليس آه پيش از نشست امروز لندن ميان ديپلمات خارجه
 . اش را اثبات آند بودن برنامهي ايران اين است آه صلح آميز  وظيفه: آرد، گفت چين و آمريكا صحبت مي

المللي با سابقه پنهان آاري و فريب ايران به طور جدي تضعيف  ي بين وي ادعا آرد آه اعتماد جامعه
  . شده است

شان با ايران  اين گزارش حاآي است، آلمان، فرانسه و انگليس هفته گذشته اعالم آردند آه مذاآرات
ه شوراي امنيت را خواستارند، اما آنها براي اين آار به حمايت به بن بست رسيده است و ارجاع ايران ب

  . روسيه و چين نياز دارند
 از اهميت حياتي - آه از حق وتو در شوراي امنيت برخوردارند -وگو با اين دو آشور  گفت: استرا گفت

  . برخوردار است
من اين را بارها :  تاآيد آرديي ايران را منتفي دانست و وي هم چنين اقدام نظامي عليه برنامه هسته

  . اقدام نظامي در دستور آار قرار ندارد و قطعا در دستور آار اين نشست نيست. ام در گذشته رد آرده
   ي آويت ي معاون وزير خارجه ادعاي تازه

ي  ي آويت ادعا آرد آه آشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از برنامه معاون وزير امور خارجه
 . يران نگراني دارنديي ا هسته

 خالد جاراهللا، - چاپ آويت -ي الوطن  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي  ي هسته گيري آشورش در قبال مساله چنين گفت آه موضع ي آويت هم معاون وزارت امور خارجه

  . ر آنفرانس ابوظبي استايران مشابه با ساير آشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس د
  . گيري آشورهاي عضو شورا نيست گيري آشورش جدايي از موضع وي ادامه داد آه موضع

جاراهللا در ادامه در خصوص نگراني مردم آشورش در قبال تداوم بيماري آنفلوانزاي مرغي به آشورش از 
ر اين خصوص با عراق هاي آامل د هماهنگي و همكاري: طريق عراق آه هم مرز با ترآيه است، گفت

  . انجام شده است
   ي آارشناس آلماني به اروپا توصيه

ها  آمريكا قصد دارد ايران را به انزوا بكشاند، اما اروپايي: يك آارشناس آلماني مسايل ايران اظهار داشت
 . نبايد بگذارند اين روند محقق شود

وگو با  ر، آارشناس مسايل ايران در گفت، يوهانس رايسن)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي  ايران براي اروپا از نظر اقتصادي و سياست: تصريح آرد» برلينر سايتونگ«زبان  ي آلماني روزنامه

اي آه به اروپا بسيار  آند، منطقه ايران نقش بزرگ و مثبتي را در منطقه ايفا مي. انرژي بسيار مهم است
  . نزديك است

هم طرف اروپايي و هم طرف ايراني از . يد ميان دو طرف اعتمادسازي صورت بگيردبا: وي ابراز داشت
ها در حقيقت چه  ها مشخص نيست آه اروپايي براي ايراني. برند نوعي آمبود اعتماد به يكديگر رنج مي

  . خواهند مي
اين .  ايران نيستندها خواهان تغيير رژيم در ها بايد تصريح آنند آه مانند آمريكايي اروپايي: رايسنر گفت
سازي قايل هستند يا  ها به حق آنان براي انجام غني ها مشخص نشده است آه آيا اروپايي براي ايراني

  . اين حقي است آه آنها بر اساس معاهدات برخوردارند. خير
  . يي ايران تاآيد آرد ي هسته چنين بر لزوم يافتن راه حلي ديپلماتيك براي مساله اين آارشناس هم

ها  آمريكايي: هاي احتمالي بر ايران با چه هدفي اعمال خواهد شد؟ گفت وي در اين باره آه تحريم
ها هم اساسا  ها نيست و آمريكايي اما اين در جهت منافع اروپايي. عالقه دارند آه ايران را منزوي آنند

ري مبني بر اين آه ايران پيشداو. شان به طور آلي با ايران قطع شود ها ارتباط خواهند آه اروپايي نمي
  . تواند آمك حال باشد آند نمي صلح جهاني را تهديد مي

انزواي آامل . آنند، ترمز آنند ها هم در مسيري آه طي مي اميدوارم آمريكايي: رايسنر اظهار داشت
  . ي نظامي به اين آشور را خواهد داشت آه پيامدهايش قابل محاسبه نيست ايران همان تاثير حمله

   ي لندن ي پكن به نشست شش جانبه يهتوص
يي ايران، از سه آشور  ي هسته ي امروز لندن بر سر مساله ي شش جانبه پكن پيش از برگزاري جلسه

و تمام تالش خود را به آار بگيرند تا » داري به خرج دهند خويشتن«اروپايي، روسيه و آمريكا خواست تا 
  .مذاآرات با ايران به قوت خود باقي بماند

، يكي از »دي ولت«زبان  ي آلماني به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اين مطلب را در نشست امروز لندن «ي چين اعالم آرد آه پكن قصد دارد  سخنگوهاي وزارت امور خارجه

  » .آامال تصريح آند
اش را به  خلع سالحي و نظارت تسليحاتيبر اساس اين گزارش، قرار است پكن ژانگ يان، مديرآل امور 

  . اين نشست اعزام آند
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اين گزارش حاآي است، اين سخنگو از پاسخ به اين سوال آه آيا چين از درخواست براي ارجاع 
يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل حمايت خواهد آرد يا آن را وتو خواهد نمود،  ي هسته مساله

  . سرباز زد
يي  ي هسته ي احتمال ارجاع مساله ي چين در سازمان ملل درباره گوانگيا، نمايندهپيش از اين وانگ 

  . تر شدن اوضاع بينجامد ايران به شوراي امنيت تصريح آرده بود آه پكن نگران است اين اقدام به پيچيده
ران يي اي ي هسته حلي ديپلماتيك در مساله بر اساس گزارش خبرگزاري آلمان، تالش براي يافتن راه

اي است آه امروز در لندن ميان سه آشور اروپايي و آمريكا، روسيه و چين برگزار خواهد  موضوع جلسه
  . شد

ي اين  ي انگليس اعالم آرده آه در اين نشست فرستادگان عاليرتبه به گزارش ايسنا، وزارت امور خارجه
يي ايران بايد به شوراي  ي اين آه اساسا آيا موضوع هسته شش آشور حضور خواهند داشت و مساله

  . امنيت ارجاع شود يا خير نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت
در . اين گزارش خاطرنشان آرد، ايران روز شنبه از طرف اروپايي خواست تا به ميز مذاآرات بازگردد

ي  ههمين حال مجلس ايران به حمايت از دولت اين آشور برخاست و اعالم آرد چنانچه آمريكا و اتحادي
المللي  يي ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهند، به نظارت بازرسان آژانس بين ي هسته اروپا مساله

  . يي اين آشور پايان خواهد داد انرژي اتمي از تاسيسات هسته
   دعوت ژاپن از متكي

يد متقاعد ي اين آشور نوشت آه توآيو با ام ي ژاپن تايمز به نقل از منابع وزارت امور خارجه روزنامه
اش از منوچهر متكي دعوت آرده است آه اواخر ماه  يي ساختن ايران به متوقف آردن برنامه هسته

 . آينده به ژاپن سفر آند
قرار است : ي ژاپني در ادامه مدعي شد ، اين روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي  ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل جلسهالمللي نرژي اتمي در ماه جاري با هدف  آژانس بين
  . اضطراري برگزار آند
دار است، با  المللي انرژي اتمي را عهده ژاپن آه رياست شوراي حكام آژانس بين: اين روزنامه نوشت

  . ايران روابطي دوستانه دارد
 ژاپن و منوچهر متكي، همتاي تالش براي ترتيب مالقات ميان تاروآسو، وزير امور خارجه: ژاپن تايمز افزود

  . يي است ي هسته اش نشانگر اميدهاي ژاپن براي ايفاي نقش در حل اين مساله ايراني
دقيقا به : ي ژاپن آه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت ي وزارت امور خارجه رتبه يك مقام عالي

  . وگو را قطع آنيم علت آنكه موقعيت متشنج است، ما نبايد گفت
اش را  اين اولين سفر متكي به ژاپن پس از آن خواهد بود آه وي سمت آنوني: زارش حاآي استاين گ
  .  سفير ايران در ژاپن بود1999 تا 1995متكي در سالهاي . دار شود عهده

يي ايران، در  ي هسته رود در اين سفر عالوه بر مذاآره درباره برنامه بر اساس اين گزارش، انتظار مي
اين . ي توسعه نفتي آزادگان در جنوب ايران نيز مذاآراتي صورت گيرد هاي پروژه لياتخصوص آغاز عم

 درباره آن با يكديگر 2004  هاي نفتي جهان است آه ژاپن و ايران در فوريه ترين حوزه حوزه، يكي از بزرگ
  . توافق آردند

   ايران تهديدات جديد رژيم صهيونيستي عليه
 . يي داشته باشد د آه اين رژيم به ايران اجازه نخواهد داد قابليت هستهرييس رژيم صهيونيستي ادعا آر

به نقل از خبرگزاري فرانسه، موشه آاتساف، رييس رژيم ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
المللي از ايران  سي با ادعاي صدور تروريسم بين.بي.ي خبري اي وگو با شبكه صهيونيستي در گفت

پردازد، اجازه نخواهد داد قابليت  المللي مي اسراييل به ايران توتاليتر آه به صدور تروريسم بين: ادامه داد
  . يي داشته باشد هسته

يي به عنوان مثال در دست  هاي هسته اين اولين باري خواهد بود آه بمب: وي مدعي شد
  . اهللا، حماس يا القاعده قرار خواهد گرفت هاي حزب تروريست

ايران . يي دست يابد توانيم اين آشوري به قابليت هسته نمي: ي ادعايش افزود آاتساف در ادامه
  . تهديدي براي اسراييل و آشورهاي جهان است

اين در حالي است آه تمام محافل سياسي و نظامي جهان بر اين باورند آه رژيم صهيونيستي با در 
ثباتي و تنش در خاورميانه و نيز تهديدي عليه  ي بييي عاملي برا اختيار داشتن صدها آالهك هسته

  . تمام آشورهاست
آاري رژيم صهيونيستي و سرباز زدنش از  شود آه پنهان آويو در حالي بيان مي تهديدهاي رييس تل

المللي باعث شده است آه تمام انديشمندان جهان مجبور به اذعان اين نكته باشند آه  قوانين بين
  . ن به اعمال برخورد دوگانه دست يازيده استغرب در برابر ايرا

  
: در صورت دست يافتن به مواد الزم، جمهوري اسالمي ظرف چند ماه بمـب هـسته اي خواهـد سـاخت                    

 محمد البرادعي 
  ٢٠٠۶ ژانويه 15 - ١٣٨۴ دى 25یکشنبه 

ايـران در   : تمحمد البرادعي رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي در مصاحبه با هفته نامه نيوزويك گف              
صورتي آه به مواد الزم براي توليد جنگ افزارهاي اتمي دست پيدا آند، ظرف چند ماه بمـب هـسته اي                    

پس از سه سال من در موضعي نيستم آه بتوانم درباره صلح آميز بودن              : البرادعي گفت . خواهد ساخت 
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ن بين المللي انـرژي اتمـي       وي در پاسخ به اين پرسش آه آيا سازما        . برنامه هسته اي ايران داوري آنم     
خيـر، امـا امكـان آن را        : نشانه هايي از جدا بودن آامل برنامه جنگ افزارهاي هسته اي ايران دارد، گفت             

هم منتفي نمي دانم و اگر آنها مواد هسته اي داشته باشند و همزمان برنامه توليد سالح هاي هسته                   
آقـاي البرادعـي    . بـه بمـب اتمـي فاصـله ندارنـد         اي را هم داشته باشند، چند ماهي بيشتر تا دستيابي           

اگر جمهوري اسالمي تصميم بـه برگزيـدن راه مقابلـه بگيرنـد، همـه لطمـه خواهنـد خـورد، امـا در            : افزود
 . نهايت به نظر من ايراني ها بيشتر لطمه مي خورند، زيرا جامعه بين المللي متحدتر است

چنانچـه ايـران بـه مـواد الزم هـسته اي         : تمـي گفـت   محمد البرادعي رئيس سازمان بين المللي انـرژي ا        
دست پيدا آند و پا به پاي آن برنامه توليد بمب هسته اي را هم در دست داشته باشد، تنها چند ماه با                       

 . ساختن بمب اتمي فاصه دارد
محمد البرادعي برنده جايزه صلح نوبل امسال و رئيس سازمان بـين المللـي              ): راديو فردا (علي سجادي   

ايران در صورتي آـه بـه مـواد الزم بـراي توليـد جنـگ                : رژي اتمي در مصاحبه با هفته نامه نيوزويك گفت        ان
 . افزارهاي اتمي دست پيدا آند، ظرف چند ماه بمب هسته اي خواهد ساخت

ما در سه سـال گذشـته بازرسـي هـاي فـشرده اي در ايـران انجـام داده ايـم و                       «: محمد البرادعي گفت  
ه سال من در موضعي نيستم آه بتـوانم دربـاره صـلح آميـز بـودن برنامـه هـسته اي                      حتي پس از اين س    

بايـد بـه اسـناد، افـراد و مكـان           . ما هنوز تا اطمينان پيدا آردن راه درازي در پـيش داريـم            . ايران داوري آنم  
 . »هايي دسترسي پيدا آنيم تا يقين حاصل آنيم چيز مشكوآي در اين برنامه وجود ندارد

ادعي در پاسخ به اين پرسش آه آيا سازمان بين المللي انرژي اتمي نشانه هايي از جدا بودن                  آقاي البر 
نـه نـداريم، امـا امكـان آن را هـم منتفـي نمـي                : آامل برنامه جنگ افزارهاي هسته اي ايران دارد، گفـت         

هـم داشـته   اگر آنها مواد هسته اي داشته باشند و همزمان برنامه توليد سالح هاي هسته اي را  . دانم
 . باشند، چند ماهي بيشتر تا دستيابي به بمب اتمي فاصله ندارند

هفته گذشته ايران مهر و موم آژانس بين المللي انرژي اتمي بر روي تجهيزات غني سازي اورانيوم خود                   
اتحاديه اروپا و آمريكا بعـد از شكـستن مهـر و            . را در نطنز شكست و عمليات غني سازي را از سر گرفت           

تجهيزات غني سازي در نطنز، خواهان ارجاع پرونـده اتمـي ايـران بـه شـوراي امنيـت سـازمان ملـل                       موم  
ايران تاآيد آـرد آـه برنامـه        . اين شورا مي تواند تحريم هاي اقتصادي عليه ايران اعمال آند          . متحد شدند 

 . هسته ايش به منظور استفاده هاي صلح آميز است و قصد توليد برق دارد
بگذاريد به شما بگـويم هـيچ آـس اگـر بتوانـد خواهـان رفـتن بـه         «: ي به هفته نيوزويك گفت    آقاي البرادع 

اگر ايراني ها . شوراي امنيت نيست، اما اگر به شوراي امنيت برود، آار مرحله به مرحله انجام مي شود
دارد، امـا   تصميم به برگزيدن راه مقابله بگيرند، همه لطمه خواهند خورد، هيچ شكي در اين باره وجـود نـ                  
  .»در نهايت به نظر من ايراني ها بيشتر لطمه مي خورند، زيرا جامعه بين المللي متحدتر است

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 دسـامبر عـراق را   15هـاي انتخابـات    آميسيون عالي انتخابات عراق نتايج تحقيقـات در خـصوص شـكايت    

  . اعالم آرد
  ٢٠٠۶ ژانويه 16 - ١٣٨۴ دى 26به شندو

به نقل از خبرگزاري شينهوا، عبدالحسين الهنـداوي عـضو        ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      
: در آنفـرانس مطبوعـاتي در بغـداد اظهـار داشـت           ) دوشنبه(آميسيون عالي انتخابات عراق، عصر امروز       

ي بـروز   هـاي سياسـي دربـاره    ايات احـزاب و جنـاح  نتايج تحقيقاتي آه آميسيون انتخابات در خصوص شك    
 مرآـز انتخابـاتي در      227 دسامبر انجام داده، موجب شد تا نتـايج          15برخي تخلفات در انتخابات پارلماني      

  . سراسر عراق باطل اعالم شود
 مـورد از آنهـا بـه        58 مورد شكايت دريافـت آـرده اسـت آـه از ايـن بـين                 1985آميسيون تعداد   : وي افزود 

  . اند آه توانستند تاثيراتي را بر نتايج انتخابات داشته باشند موسوم شده" ايات قرمزشك"
اسـاس تـشخيص داده شـد؛ چـرا آـه       البته بسياري از اين شكايات بعد از انجام تحقيقات، بـي  : وي افزود 

  . مدارك آافي براي توجه به آنها وجود نداشت
  . بته بدون تاييد است، طي چند روز آينده اعالم خواهد شدنتايج نهايي انتخابات آه ال: هنداوي ادامه داد

گـذارد و ايـن       هـا تـاثيري بـر نتـايج نهـايي انتخابـات نمـي               با اين حال، باطـل شـدن آراء صـندوق         : وي افزود 
  . ي تكرار نخواهد شد انتخابات در هيچ شهر و حوزه

 227 بـوده اسـت آـه نتـايج          500 هـزار و     31هاي عـراق      تعداد آل صندوق  : الهنداوي هم چنين اشاره آرد    
  . صندوق باطل اعالم شد

 صـندوق   9 صندوق در اربيـل،      17 صندوق در ديالي،     18 صندوق در بغداد،     167از اين بين تعداد     : وي گفت 
الدين و يك صندوق در بصره باطـل           صندوق در نينوا، يك صندوق در صالح       6 صندوق در االنبار،     8در آرآوك،   

  . شد
 الـي  300ترجيحـا در هـر صـندوق حـدود       : ي اظهاراتش گفـت     لي انتخابات در ادامه   اين عضو آميسيون عا   

  .  برگه اخذ راي وجود داشته آه اين مقدار بسيار اندك است600
  

  شود   شنبه منتشرمي  گزارش آارشناسان خارجي درباره انتخابات عراق پنج
  ٢٠٠۶ ژانويه 16 - ١٣٨۴ دى 26شنبه دو
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رش محققان و آارشناسـان خـارجي دربـاره سـالمت انتخابـات پارلمـاني عـراق                 گزا: الملل ايلنا، گروه بين  
  . ژانويه ـ منتشرخواهدشد19شنبه آينده ـ   پنج

المللـي انتخابـات بـه رويتـرز گفـت آـه پيـشرفت در                 مدير عملياتي هيـأت آارشناسـان بـين       » مازن ثويب «
 19تواند گزارش نهـايي خـود را          يهاي اين هيأت بسيار خوب است و اين هيأت معتقد است آه م              فعاليت

  .ژانويه منتشرآند
در حـالي   . المللـي روز شـنبه گذشـته منتـشر شـود            پيش از اين قرار بود گزارش هيأت آارشناسـان بـين          

 دسـامبر   15عالي مستقل انتخابات عراق نيـز انتـشار نتـايج رسـمي و نهـايي انتخابـات پارلمـاني                      آميته
المللي درباره سالمت اين انتخابات دانست، يك مقـام     ارشناسان بين گذشته را منوط به انتشار گزارش آ      

المللـي تـأثير ملموسـي بـر نتـايج        بيني آرد آه گزارش هيأت آارشناسان بين    مسؤول در اين آميته پيش    
  .انتخابات نخواهدگذاشت

ايي و رسـمي  با وجود گذشت بيش از يك ماه از زمان برگزاري انتخابات پارلمان عراق، همچنان نتـايج نهـ            
  .آن اعالم نشده است

المللي متشكل از چهار آارشناس در روزهاي گذشته به بازبيني مراحل اجرائـي،               هيأت آارشناسان بين  
  .ديدار با احزاب سياسي، بررسي يك هزار شكايت و اعتراض به سالمت انتخابات اقدام آردند

تخابات در پي پيـروز گـسترده فهرسـت         هاي سياسي به سالمت ان      اين هيأت در پي اعتراض برخي گروه      
رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي به عـراق سـفر آـرده و             » سيدعبدالعزير حكيم «شيعيان به رهبري    

  .به بازبيني روند اجرايي انتخابات پرداخت
  
   گروه شورشي عراق شوراي هماهنگي تشكيل دادند 6
  ٢٠٠۶ ژانويه 16 - ١٣٨۴ دى 26شنبه دو
شش گروه مسلح شورشي در عراق، براي يكپـارچگي شـوراي همـاهنگي ايجـاد               : مللال گروه بين , ايلنا
  .آردند

ايــن شــش گــروه شورشــي آــه حمالتــي عليــه نظاميــان آمريكــا اجــرا «: خبرگــزاري فرانــسه گــزارش داد
  ».اي در اينترنت ايجاد شوراي مشورتي را اعالم آردند  آنند، با انتشار بيانيه  مي

بـه رياسـت    » القاعـده در عـراق    (» القاعـده در بـالد رافـدين      «گروه متـشكل از     بنابراين گزارش، اين شش     
، »هــاي انــصار التوحيــد  گــردان«، »ارتــش طايفــه المنــصوره«تبــار، مجموعــه   اردنــي» ابومــصعب الزرقــاوي«
  .شوند را شامل مي» هاي االهوال  گردان«و » هاي الغرباء  گردان«، »هاي جهاد اسالمي  گردان«

هاي شورشي در عراق در حالي صورت گرفت آه برخـي اطالعـات               وراي مشورتي گروه  اعالم تشكيل ش  
امنيتي حاآي است آه به دليل آشته يا بازداشت شدن اآثر سران و اعضاي القاعده در عراق، زرقـاوي           

اين اطالعات امنيتي همچنين از آـاهش جـدي جايگـاه           . برد  سرمي  اآنون در شرايط بسيار سختي به       هم
  .هاي سني عراق حكايت دارد  اي شورشي ميان عربه  گروه

  
  رود   هيأت اتحاديه عرب به عراق مي

  ٢٠٠۶ ژانويه 15 - ١٣٨۴ دى 25یکشنبه 
آردن مقدمات آنگره وفـاق ملـي         هيأتي عاليرتبه از سوي اتحاديه عرب براي فراهم       : الملل  ايلنا، گروه بين  

  .شود  راهي بغداد مي, عراق
عمروموسي دبيرآل اتحاديه عرب امروز يكشنبه در آنفرانس مطبوعاتي در قاهره     «: ددا  راديو سوا گزارش  

هـا دربـاره برگـزاري آنگـره وفـاق ملـي              آرد آه اين اتحاديه هيأتي را براي تكميل مشورت و رايزنـي             اعالم
  ».عراق به زودي راهي بغداد خواهندآرد

هـاي مختلـف مـذهبي و نـژادي و سياسـي              پيش از اين موسي با سفر به عراق و ديدار بـا سـران گـروه               
  .آرد  موافقت آنها را با برگزاري اين آنگره آسب

هـاي    همچنين نشست مقدماتي آنگره وفـاق ملـي پـيش از ايـن در قـاهره و بـا حـضور نماينـدگان گـروه                        
  .برجسته مذهبي و نژادي عراق برگزارشد

هـاي    حضور جمع آثيري از مسؤوالن بخـش      قرار است آنگره وفاق ملي عراق ماه آينده ميالدي در بغداد            
  .مختلف سياسي، مذهبي و نژادي برگزارشود

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ديماه26:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ ژانويه 16 - ١٣٨۴ دى 26شنبه دو
ی جهانی نسبت به روزنامه های امروز تهران اظهارات محمد البرادعی و واکنش های منف:بی بی سی

تصميم های تازه هسته ای ايران را منعکس کرده، از بودجه سال آينده کشور نوشته اند که رييس 
جمهوری آن را به مجلس داده است و از آمادگی در مرزها برای جلوگيری از ورود ويروس انفوالنزای 

  . مرغی خبر داده اند
 کشور را تقديم مجلس ١٣٨۵يارد تومانی سال  هزار ميل١٩۵ نوشته احمدی نژاد اليحه بودجه شرق
  . کرد

www.iran-archive.com 



، مهم ترين ويژگی اين شرقاين اولين اليحه بودجه دولت احمدی نژاد به شمار می رود و به نوشه 
اليحه افزايش بی سابقه سهم درآمدی نفتی در تامين هزينه های دولت و بودجه کشور است که بر 

 دالر افزايش يافته است 2/39 دالر به ٢٨دجه از بشکه ای مبنای پيشنهاد دولت سهم نفت در تامين بو
  .  ميليارد دالر درآمد نفتی در تامين بودجه سال آينده اختصاص خواهد يافت٣۶و در مجموع 

در آخرين بودجه دولت سيد محمد خاتمی ب اين رقم معادل چهارده و نيم ميليارد دالر نوشته شرق به 
  .در نظر گرفته شده بود

 جمهوری   نظر رييس  جلب  برای  آلمان  شد صدر اعظم  اعالم  که ر صدر اخبار خود نوشته روزی داعتماد
   روسی  خبرگزاری  مسکو برود، يک  به  قرار است  امنيت  شورای  به  ايران  پرونده  منظور ارجاع  به روسيه

  .  کند  بازی  ايران  ای هسته   پرونده  حل  ميانجيگری برای  قصد دارد نقشی  ژاپن  کرد که هم اعالم
 البرادعی، مديرکل آژانس بين   اظهارات  باوند، استاد دانشگاه  به نوشته همين روزنامه دکتر هرميداس
  .  خوانده است المللی  بين  آژانس  وظايف  از حيطه  و خارج المللی انرژی اتمی را کامال سياسی

  های  و موضعگيری  آژانس  اخير مديرکل  اظهارات از زبان همين استاد دانشگاه نوشتهآفتاب يزد
 و نيز   کشور اروپايی  سه  همراه  به  آژانس  که  امر است  از اين  حاکی  و حقوقی  فنی  جای  به سياسی
  .  است  ای آميز هسته  صلح  آوری  فن   به  ايران  دستيابی  جلوگيری از   دنبال آمريکا به
و ديپلمات های خارجی نوشته ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت  نيز از بيان مقامات جوان

  .عمل خطرناکی است و می تواند خاورميانه را بی ثبات کند
 ۶٠ گروهی ديگر از کارشناسان غربی گفته اند تحريم ايران قيمت نفت را به بشکه ای جوانبه نوشته 

  .  دالر خواهد رساند١٠٠تا 
يز هشدار داد تحريم عليه ايران سوزن زدن غرب به خودش است زيرا ايران می يک روزنامه اتريشی ن

  . تواند تحريم های متقابلی را انجام دهد
باز هم "  با اشاره به انتقادهای تازه ای که از محمد البرادعی می شود با عنوان  آفتاب يزدطنز نويس

لی انرژی اتمی خوب شده بود و دبير نوشته در حالی که مديرکل سازمان بين المل" نوبل بدبخت شد
شورای عالی امنيت ايران هم اهدای جايزه نوبل صلح به او را تبريک گفته بود اما با گفته های اخيرش 
دوباره روزنامه های هوادار دولت کشف کردند که وی جايزه نوبل را به خاطر خوش خدمتی به بعضی از 

  .کشورها دريافت داشته است
عالم آماده باش مرزی ايران برای مقابله با آنفوالنزای مرغی نوشته و از زبان  که از اهمبستگی

  . کارشناسان توضيح داده که کشور در محاصره کشورهای آلوده مانند ترکيه و آذربايجان قرار گرفته است
  روزنامه های امروز صبح تهران مرگ اميرکويت رادر عنوان های صفحات داخلی خود نقل کرده اند 

 در خبر خود خبرنگاران خارجی و نمايندگان رسانه های بين المللی را به شيطنت و کينه ورزی انيهک
به ايرانيان متهم کرده و درباره کريستين امانپور، سرگزارشگر سی ان ان نوشته است که او بارها 

منع شده بود خطوط قرمزی حرفه ای خبرنگاری را زير پا گذاشته است و به همين دليل از ورود به کشور 
اما اخيرا بنا به داليل نامعلومی به ايران سفر کرده و باز هم مبادرت به تهيه همان خبرهای جعلی می 

  . کند
 سئوال جعلی نماينده سی ان ان آن است که در مصاحبه با رييس جمهور کيهانبه نظر روزنامه 

  .هد و عمل نمی کنداحمدی نژاد به او گفته مردم بلوچستان گفته اند او فقط شعار می د
  

   ديماه25:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژانويه 15 - ١٣٨۴ دى 25یکشنبه 

مصاحبه مطبوعاتی رييس جمهور، واکنش های مسووالن پرونده هسته ای به تهديدهای :بی بی سی
 سال تازه اروپايی ها، روش هايی برای مقابله با شيوع آنفوالنزای مرغی و گزارش هايی درباره بودجه

  .آينده کشور از جمله مطالب روزنامه های صبح امروز تهران است
 در صدر اخبار خود از قول دبير شورای عالی امنيت ملی نوشته موضوع مذاکره ايران و اروپا همبستگی

  . تنها غنی سازی اورانيوم خواهد بود
ظب روابط خود با ايران  برای دومين بار از مسووالن روسيه خواسته که مواجمهوری اسالمیروزنامه 

باشند و بهتر است به آمريکا و اروپا نينديشند، چرا که ملت ايران به هر حال از تکنولوژی هسته ای 
  . نخواهد گذشت

 نظر يک موسسه آمريکايی را با اهميت ديده که گفته عکس های ماهواره ای نشان می دهد کيهان
در ادامه . غيرصلح آميز ازاين تاسيسات وجود نداردکه در صنايع نطنز چيزی که نشان دهنده استفاده 

نوشته شده اين » علوم و امنيت بين المللی« از قول کوری هيندرشتاين معاون موسسه کيهانخبر 
اين تجهيزات را . عکس روز دوم ژانويه گرفته شده و هفت ساختمان در دست احداث را نشان می دهد

  .ستفاده کرد و به اين بستگی دارد که چگونه استفاده شودمی توان برای مقاصد نظامی و غيرنظامی ا
 نوشته از امروز بحث نمايندگان مجلس در مورد بخش نخست سناريوی بشکه های نفت ايران شرق

جيک جيک مستانه قيمت «قيمت نفت در بودجه بايد به گونه ای تنظيم شود تا در . آغاز خواهد شد
 دالری نه از ديد سياسی که بايد با نگرش ۴٠نفت . کنيمفکر زمستان قيمت ها را هم ب» های نفت

  . کارشناسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گيرد

www.iran-archive.com 



 ميليارد ۴٠ دالر حدود ۴٠ گفته است تعيين نفت شرقمسعود نيلی از مديران دولت های سابق به 
و قاچاق در نظر  ميليارد دالر هم برای سهم صادرات غير نفتی ١٠دالر درآمد عايد دولت کند، می توان 

  .  ميليارد دالری را برای کشور متصور شد۵٠گرفت و در نتيجه حجم واردات بيش از 
 ميليارد دالر واردات داشتيم، بسياری از صنايع قدرت رقابتشان را از ۵٠به گفته وی اما اگر چنين شد و 

ی با کاالهای خارجی افزايش بيکاری ناشی از ناتوانی رقابت توليد کنندگان داخل. دست خواهند داد
  . بخش ديگری از ننايج چنين کاری است 

 معاون وزارت نفت در مورد تعيين رقم بشکه ای چهل دالر برای نفت به عنوان اساس شرقبه نوشته 
 دالر هم می تواند برای هر ۴٠محاسبه درآمدهای سال آينده گفته اگر هزينه های عمرانی زياد شود 

  . اما به هرحال افزايش قيمت نفت در بودجه نگران کننده است. بشکه نفت قيمت خوبی باشد
 از قول رييس کميسيون انرژی مجلس نوشته کشور بدون آن که گاز اضافی داشته باشد آن آفتاب يزد

همين روزنامه از قول مديرعامل شرکت گاز ايران نوشته اگر مردم در مصرف گاز صرفه . را صادر می کند
گفتنی است که مطابق آمار رسمی ايران دارنده .  گاز وجود خواهد داشتجوئی نکنند امسال قطعی

  .دومين ذخيره گاز جهان است
 مدرسه کل کشور از بين ١۵٠ هزار و ٧ خبر داده که با گذشت نزديک به يک ماه از فصل زمستان جوان
 ٩٠برای اين روزنامه نوشته تاکنون .  مدرسه شناخته شده سيستم گرمايش ندارند۵٠٠ هزار و ٧١

 درصد مدارس فاقد ١٠درصد فضاهای آموزشی شناسنامه فنی صادر شده است که نشان داده 
  .سيستم گرما هستند

 از   مرغی  در صدر اخبار خود با تيتر وضعيت قرمز در ده نقطه کشور نوشته احتمال ورود آنفلوآنزایاعتماد
  دهند، اين  هشدار می  متخصصان اين.  ت اس  کرده  کشور را نگران  پزشکی ، متخصصان   عراق مرزهای

   غيرمجاز افراد و يا احتماال توسط  و آمدهای  و رفت  زايران  از طريق  مرغی  آنفلوآنزای خطر وجود دارد که
  .  نفوذ کند  ايران  خاک  مرزها به  سوی  از آن  قاچاق  پرندگان واردکنندگان

به آلوده بودن در مناطق مرزی کشور نابود شده اند و  خبر داده که هزار مرغ مشکوک ايرانروزنامه 
   عتبات  و زايران  ورودی  مستقر شوند و مسافران  و عراق  با ترکيه  ايران  بايد در مرزهای  پزشکی های تيم

  .  قرار دهند  تشخيص بيماری  برای  پزشکی  آزمايش  تحت  پزشکی  های ها و اردوگاه را در قرنطينه
 رييس کنگره جامعه متخصصان داخلی گفته است به دليل ضعف ارتش آمريکا و نجوابه نوشته 

مشکالت عديده ای که گريبان دولتمردان عراقی را گرفته است، احتمال انتقال ويروس آنفلوانزای مرغی 
لذا مسووالن بايد در خصوص تمامی گذرگاه های مرزی در . از طريق مرز ترکيه به عراق بسيار زياد است

  .کشور به خصوص در منطقه کردستان تمهيدات الزم را بينديشندغرب 
 از بازداشت و آزادی شش متهم از اعضا و کارکنان فرودگاه مهرآباد در رابطه با سانحه همبستگی

  .هوائی ماه گذشته خبر داده است که در آن بيش از صد نفر از جمله هشتاد خبرنگار کشته شدند
  
  
  
  www.iran-archive.com 
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