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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
    اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

    
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگ و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

دسـت مـردم و       تنها راه قطعي براي پايان دادن به چالش رژيم آخونـدي، تغييـر دمكراتيـك بـه                : مريم رجوي 
  مقاومت ايران است

  ايران دبيرخانه شوراي ملي مقاومت 
  ٢٠٠۶ ژانويه 18 - ١٣٨۴ دى 28شنبهچهار 

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، سخنان امـروز ولـي فقيـه ارتجـاع را بيـانگر قـصد                      
المللي توصـيف آـرد و گفـت          شوم اين رژيم براي دستيابي به سالح اتمي و به چالش آشيدن اراده بين             

اتژي ماليـان بـراي حفـظ اسـتبداد قـرون وسـطايي مـذهبي               دستيابي به سـالح اتمـي بخـشي از اسـتر          
ويـژه تـسلط بـر عـراق و           بخـش ديگـر آن صـدور تروريـسم و بنيـادگرايي بـه جهـان اسـالم و بـه                    . باشد  مي

  .باشد دشمني با صلح در منطقه مي
جمهــوري اســالمي ايــران اآنــون در زمــره «امــروز خامنــه اي، ولــي فقيــه ارتجــاع، بــا تــصريح بــر ايــن آــه 

، بر ادامه برنامه هسته يي رژيم تأآيد آرد و گفت دنيـا             »اي عضو باشگاه هسته يي جهان است      آشوره
همزمان رژيم آخوندي بـا وقاحـت تمـام بـراي خريـدن وقـت بيـشتر             . رژيم تأثير بگذارد  » تواند بر اراده    نمي«

.  شـود يـي از سـر گرفتـه       پيشنهاد آرد مذاآرات با آشورهاي اروپايي بـر سـر موضـوع پروژههـاي هـسته               
  .پيشنهادي آه از سوي آشورهاي اروپايي و آمريكا رد شد

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، تأآيدات ولي فقيه ارتجاع را بيانگر قصد شوم اين    
رژيم براي دستيابي به سالح اتمي و به چالش آشيدن اراده بينالمللي توصيف آرد و گفت دستيابي به         

بخش ديگر .  از استراتژي ماليان براي حفظ استبداد قرون وسطايي مذهبي ميباشدسالح اتمي بخشي
آن صدور تروريسم و بنيادگرايي به جهان اسالم و بويژه تـسلط بـر عـراق و دشـمني بـا صـلح در منطقـه                          

  .باشد مي
ق تهديدات رژيم آخوندي براي صلح و آرامش، آن روي سكه روند فزاينده نقـض وحـشيانه حقـو         : وي افزود 

بشر در ايران ميباشد و تنها راه قطعي براي پايـان دادن بـه ايـن چـالش بـزرگ، تغييـر دمكراتيـك در ايـران                           
آليد تغيير در . دست ميآيد و نه از طريق جنگ خارجي اين تغيير نه از طريق مماشات با آخوندها به. است

 آزادي و حاآميـت مـردم       دست مردم و مقاومت سازمانيافته آنها است آه بيش از ربـع قـرن اسـت بـراي                 
  مبارزه ميكنند

سياســت مماشــات در دو دهــه گذشــته و در آــانون آن وارد آــردن برچــسب تروريــستي عليــه ســازمان  
مجاهدين خلق ايران، نيروي محوري مقاومت ايران، و اعمال فشار و محدوديت عليه آن، بزرگترين راهبند                

ست نه تنها خسارات بزرگي به مردم ايران وارد آـرده           اين سيا . و مانع در مقابل تغيير در ايران بوده است        
در يـك بيانيـه در      . بلكه دست رژيم آخوندي را براي مداخله در ساير آشورها بويژه عراق بازتر آرده است              

 هزار تن از مردم عراق گواهي دادند آه فشارها و محدوديتهاي وارده عليه 800ميليون و 2آوريل گذشته، 
موازنة استراتژيكي با رژيم ايران را در اين منطقه حساس از جهـان بـرهم               «يران  سازمان مجاهدين خلق ا   

  .»زده است
خانم رجوي با توجه به تجربه مسامحه بـسيار زيانبـار سـه سـال اخيـر جامعـه جهـاني نـسبت بـه رژيـم                           

عليـه  آخوندى، بر ضرورت ارجاع بالدرنگ پرونده اتمي ماليان به شوراي امنيت و اعمال تحريمهاي فراگيـر          
تـأخير و   : آنها و همچنين حذف برچسب تروريستي از سازمان مجاهـدين خلـق ايـران تأآيـد آـرد و افـزود                    

  . تعلل در اين امور فرصت بيشتري براي توليد بمب اتمي در اختيار ماليان قرار خواهد داد
آخونـدي  رئيس جمهور برگزيده مقاومت خاطر نشان آرد، عـالوه بـر پروژهـاي شـوم اتمـي، پرونـده رژيـم                      

هـزار اعـدام سياسـي ميبايـد بـه          120بخاطر صدور تروريسم و نقض سيستماتيك حقوق بـشر، از جملـه             
شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران آن بخاطر جنايت عليه بشريت در دادگاه بين المللـي                   

  .محاآمه شوند
  
  ' امنيت ضعيف استیاحتمال ارجاع ايران به شورا'

  ٢٠٠۶ ژانويه 18 - ١٣٨۴ دى 28هشنبچهار :بی بی سی
با شدت گرفتن بحران ناشی از فعاليت های هسته ای ايران، وزير خارجه جمهوری اسالمی 

  .احتمال ارجاع پرونده هسته ای اين کشور به شورای امنيت را ضعيف دانسته است
مايندگان مجلس  منوچهر متکی، وزير خارجه، که در جلسه ن- ايرنا -به گزارش خبرگزاری دولتی ايران 

با توجه به مجموعه شرايط، " ژانويه، گفت 18شرکت کرده بود، در گفتگو با خبرنگاران در روز چهارشنبه، 
  ."احتمال ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد را ضعيف می دانيم

کشورهای "يدواری کرد که وی در پاسخ سئوالی در مورد دعوت ايران برای مذاکره با اروپاييان، ابراز ام
  ."اروپايی پيام و مواضع صريح و شفاف ايران را درک کرده باشند
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اروپاييان نبايد با تصميمات عجوالنه و به تعبير بعضی "وزير خارجه ايران در عين حال هشدار داد که 
  ." کشورها، اشتباه و شتابزده، شرايط را برای طرفين دشوار سازند

ظهارات مقامات روسيه و چين است که خواستار شکيبايی در مورد برخورد با اشاره آقای متکی به ا
بحران هسته ای ايران شده و گفته اند که برداشتن گام های اشتباه آميز ممکن است وضعيت را 

  .پيچيده تر کند
 وی گفت که ايران طی ده روز اخير کوشيده است تاکيد کند که اين کشور برای ادامه مذاکرات به ويژه

  .پيرامون موضوع سوخت هسته ای آمادگی دارد
آقای متکی گفت که ايران در تماس با کشورهای اروپايی و مبادله پيام و گفتگو با ساير اعضای شورای 

حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در صدد روشن ساختن تفاوت بين فعاليت های تحقيقاتی و توليدی 
  .در زمينه سوخت هسته ای بوده است

زيرخارجه نظر جمهوری اسالمی را در اين مورد تکرار کرد که از سرگيری تحقيقات غنی سازی اورانيوم، و
که ايران دو سال قبل آن را به طور داوطلبانه به حالت تعليق در آورده بود، موضوعی جدا از فعاليت در راه 

  . توليد سوخت هسته ای است
زشکاران ايرانی در نظر دارند در حمايت از برنامه های در خبری ديگر، ايرنا گزارش کرده است که ور

  .هسته ای دست به تظاهرات بزنند
به گفته روابط عمومی سازمان تربيت بدنی ايران، اين تظاهرات روز يکشنبه آينده صورت می گيرد و 

  .ورزشکاران در اطراف تاسيسات پردازش اورانيوم اصفهان حلقه انسانی تشکيل می دهند
اری همچنين گزارش کرده است که علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی اين خبرگز

 ژانويه، در مقر اين سازمان در وين 17انرژی اتمی، با محمد البرادعی، مديرکل آژانس، روز سه شنبه، 
  .مالقات کرد

ت از ايران دريغ نخواهد در اين گزارش آمده است که مديرکل آژانس اطمينان داد از هيچ تالشی در حماي
  .کرد و خواستار ادامه همکاری نزديک ايران و آژانس شد

  در انتظار شورای حکام
نحوه حمايت آقای برادعی از ايران در بحران کنونی مشخص نشده است اما وی در مصاحبه ای با 

به اينکه اطمينان نشريه آمريکايی نيوزويک، که سايت آژانس بين المللی آن را انتشار داده، با اشاره 
سازی در مورد هدف های ايران به گذشت زمان نياز دارد، به مقامات ايرانی يادآور شده است که در 

صورتی که اعتمادی که تاکنون به دست آمده از ميان برود، کسب مجدد آن در آينده پيچيده تر خواهد 
  .بود

 فوريه جلسه ای اضطراری تشکيل دهد 2قرار است شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در روز 
  .و به بحران هسته ای ايران بپردازد

شورای حکام از حق تصويب قطعنامه ای در اين زمينه از جمله ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای 
امنيت برخوردار است اما هنوز مشخص نيست که اعضای دايم شورای امنيت، که حق وتوی قطعنامه 

  .ند، در مورد طرح مساله ايران در سازمان ملل به توافق رسيده باشندهای آن را دار
تا کنون قطعنامه های شورای حکام شامل درخواست از ايران برای همکاری شفاف با آژانس بين 

المللی، بازگشت به مذاکره با اروپاييان و توقف دايم فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم بوده 
  . را تهديد به ارجاع به شورای امنيت نکرده استاست اما اين کشور

پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای ان پی تی، که ايران از جمله امضا کنندگان آن است، به 
شورای امنيت اختيار داده است تا در صورت تشخيص تخلف يک کشور امضا کننده از تعهدات آن، مساله 

  .ميم گيری کندرا مورد بررسی قرار دهد و در اين مورد تص
تصميم های شورای امنيت از طريق تصويب قطعنامه اتخاذ می شود و دامنه ای از اقدامات گوناگون را 
شامل می شود که معموال عبارتند از پيشنهاد انجام تحقيقات در مورد مساله مورد بررسی و طرح راه 

 در نهايت، مداخله مستقيم های حل آن، صدور هشدار عليه کشور متخلف، وضع مجازات های تنبيهی و
  .نظامی

از جمله اختيارات پيش بينی شده شورای امنيت در زمينه مجازات های تنبيهی، دستور محدوديت 
تماس های سياسی با کشور مورد نظر يا مقامات آن و وضع محدوديت های اقتصادی مانند تحريم 

  . مبادالت تجاری است که معموال کاالهای خاصی را شامل می شود
اين تصميمات در قالب قطعنامه های شورای امنيت ابالغ می شود که از نظر حقوق بين الملل اجرای 

  .برخی از آنها برای کشورهای عضو سازمان ملل الزام آور است
تصويب قطعنامه های شورای امنيت، که ده عضو دوره ای و پنج عضو دايم دارد، به رای مثبت دست کم 

  .يک از اعضای دايم نبايد با آن مخالفت کرده باشدنه عضو نياز دارد و هيچ
در حال حاضر، از پنج عضو دايم شورای امنيت، کشورهای آمريکا، بريتانيا و فرانسه از ارجاع پرونده 

هسته ای ايران به شورا حمايت کرده اند اما تا کنون به نظر نمی رسد که روسيه و چين با اين اقدام 
  .موافقت کرده باشند

ز رسانه ها در ايران گفته اند که تصميم احتمالی شورای امنيت در تحريم تجاری عليه ايران برخی ا
باعث کاهش عرضه نفت خام به بازارهای جهانی می شود و با افزايش سريع بهای نفت خام، به بروز 

ی بحران انرژی در جهان منجر می شود و به همين دليل، ارجاع پرونده هسته ای اين کشور به شورا
  .امنيت را منتفی دانسته اند
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در عين حال، مشخص نيست که اگر قطعنامه ای در شورای امنيت به تصويب برسد، لزوما شامل تنبيـه                   
  .های اقتصادی باشد و خريد نفت از ايران را مشمول تحريم قرار دهد

  
وپايي اي آه سه آشور ار نويس قطعنامه رسي به متن پيش خبرگزاري آسوشيتدپرس با ادعاي دست

 عضو شوراي امنيت 15از : اند، گزارش داد براي ارايه در نشست اضطراري شوراي حكام تدوين آرده
در تحقيقات " ي همكاري آامل و به هنگام با آژانس ادامه"سازمان ملل خواسته شده تا تهران را براي 

 . يي اين آشور، تحت فشار قرار دهند هاي هسته اش از فعاليت سه ساله
  ٢٠٠۶ ژانويه 17 - ١٣٨۴ دى 27 شنبهسه 

نويس آه از سوي يك ديپلمات اروپايي  ، متن اين پيش)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 فاقد  المللي انرژي اتمي براي خبرگزاري آسوشيتدپرس قرائت شده است، معتبر در آژانس بين

  . ر آن هستندهايي است آه آمريكا و برخي از حاميان نزديكش خواستا تحريم
خواهد به جهان  آند تا براي ايران روشن سازد آه اگر مي چنين از شورا درخواست مي اين متن هم

  ". ساز بيشتر ضروري است معيارهاي شفاف" انجام  يي ندارد، نشان دهد آه قصد توليد سالح هسته
حرمانه را در اختيار براساس اين گزارش، ديپلمات ياد شده با شرط فاش نشدن نامش، اين اطالعات م

  . اين خبرگزاري قرار داده است
، تغييراتي ) بهمن13(نويس مطمئنا تا پيش از ارايه به شوراي حكام در تاريخ دوم فوريه  لحن اين پيش
  . خواهد داشت

يي ايران  ي هسته خواهد پرونده نويس از شورا مي رسد اين واقعيت آه اين پيش با اين حال، به نظر مي
ها خواهد   آخرين نشانه از آن باشد آه اين آشور از تحريم المللي انرژي اتمي باز دارد، انس بينرا به آژ
  . گريخت

شود، هنوز مشخص  نويس قطعنامه انجام مي هايي آه بر روي پيش به رغم فعاليت: اين گزارش افزود
 چنين آاري انجام آند يا اين آه به علت مخالفت روسيه و چين نيست آه شورا با ارجاع مخالفت مي

  . گيرد نمي
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 عـضوي دولـت جديـد عـراق حـضور      36ي  شود قرار اسـت شـش وزيـر از اهـل تـسنن در آابينـه          گفته مي 
زنـداني در  آه زنان  اند در صورتي  چنين ربايندگان خبرنگار آمريكايي در عراق تهديد آرده         هم. داشته باشند 

  .  ساعت آينده آزاد نشوند، گروگان خود را خواهند آشت72عراق ظرف 
  ٢٠٠۶ ژانويه 18 - ١٣٨۴ دى 28شنبهچهار 

وگـو بـا      به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي عـراق در گفـت                 
ت پارلمـاني عـراق اآثريـت آرا را بـه دسـت         شيعيان آه در انتخابا   : ي واشنگتن تايمز اظهار داشت      روزنامه
  . دهند اند بدون اهل تسنن دولت تشكيل نمي آورده

رود تـا   اند آه انتظار نمـي   درصد از آراء را آسب آرده 18ي آرا نشان داده آه احزاب اهل تسنن           نتايج اوليه 
  . اعالم نتايج قطعي تغييري در اين ارقام ايجاد شود

هـا   حضور اهل تسنن در دولت جديد براي آرام آردن حمالت و شـورش       «: خبرگزاري فرانسه نوشته است   
  . »رسد در عراق امري حياتي به نظرمي

ي اينكه آيا يكي از دو پست حساس امنيتي وزارت آشور يا دفاع به اهل            ي الربيعي، هنوز درباره     به گفته 
اي شش پـست در آابينـه   تسنن واگذار شود تصميمي اتخاذ نشده است، اما اهل تسنن در هر حال دار       

  . خواهند بود
ي آمريكـايي آـه بـراي          سـاله  28ي خبـري الجزيـره نيـز بـا پخـش فيلمـي از جيـل آـارول، خبرنگـار                       شبكه
 ساعت تا آشتن وي 72گيران  آند، اعالم آرد آه گروگان    ي آريستين سانيس مانيتور فعاليت مي       روزنامه

  . وده شدنش در هفتم ژانويه بوداين اولين تصاويراز وي پس از رب. اند مهلت داده
متـرجم آـارول در جريـان       . انـد   معرفـي آـرده   » گـردان انتقـام     «گيـران خـود را اعـضاي گـروه مـسلح              گروگان

  . ها آشته شده و جسدش در خيابان رها شده بود تيراندازي
راض ها در تالش براي يافتن اين خبرنگار بـه مـسجدي در بغـداد حملـه آردنـد آـه خـشم و اعتـ                          آمريكايي

  . روحانيون اهل تسنن را به دنبال داشت
  

ي عراق درصدد دستيابي به  ائتالف يكپارچه: يكي از اعضاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق گفت
 . توافق در خصوص انتخاب نخست وزير است

  ٢٠٠۶ ژانويه 17 - ١٣٨۴ دى 27شنبه سه 
رگزاري سوريه، رضا جواد تقي عضو مجلس به نقل از خب) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي عراق در جهت راضي ساختن  تمام احزاب ائتالف يكپارچه: اعالي انقالب اسالمي عراق، اظهار داشت
  . آنند گيري داخلي تالش مي ديگران براي تاييد نامزد اين ائتالف از طريق راي

 مجلس اعالي انقالب اسالمي ابراهيم جعفري نخست وزير عراق، به رغم اين آه اعضاي: تقي گفت
  . هايش ادامه خواهد داد آنند، به رقابت عراق از نامزدي عادل عبدالمهدي حمايت مي
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گيري  به منظور پايان دادن به اختالفات در خصوص تعيين نخست وزير، احتماال انتخابات و راي: تقي گفت
  . گيرد در داخل اين ائتالف صورت مي
سفارت آمريكا در بغداد بعد از اين آه با : ي توافق عراق اظهار داشتند از سوي ديگر، اعضاي جبهه

ها با برگزاري نظام فدرالي صورت گرفت، در مذاآرات  مذاآرات مقدماتي آه به دنبال مخالفت برخي گروه
  . آند ي عراق دخالت مي تشكيل دولت آينده

هاي پيروز انتخابات و سفارت آمريكا در بغداد در  ح حال حاضر بين جنامذاآرات در : اين منابع تاآيد آردند
  . گيرد ي دولت آينده صورت مي حلي درباره خصوص دستيابي به راه

  . ي توافقي تا قبل از اعالم نتايج نهايي انتخابات در مذاآرات شرآت نخواهد آرد جبهه: اين منابع گفتند
ي توافق تشكيل دولت توافقي و ايجاد نوعي توازن وزرا را  ههجب: ي توافق عراق افزودند اعضاي جبهه

  . داند امري موثر در ايجاد ثبات اوضاع امنيتي مي
عراق، با حمايت از ايجاد نظام  ي  اين در حالي است آه قاسم داوود، يكي از اعضاي ائتالف يكپارچه

ي عراق اظهار  سيم و تجزيهفدرالي نسبت به اظهارات برخي در خصوص مرتبط دانستن فدراليسم و تق
  . تعجب آرد
  . شود نظام فدراليسم منجر به تحكيم وحدت ملي بر اساس اصول فقهي معروف مي: وي افزود

روابط عراق و : وگو با راديو سواي آمريكا گفت ي عراق، در گفت از سوي ديگر، هوشيار زيباري وزير خارجه
ي اصول خاصي قرار گرفته  ستراتژيك شده و بر پايهآويت بعد از جنگ عراق و آويت تبديل به روابط ا

  . است
مذاآرات بين دو آشور ادامه دارد و سفرهاي مقامات آويتي به عراق در راستاي تاآيد : زيباري افزود

  . ي دو آشور بوده است عراق بر تحكيم روابط دو جانبه
منتظر اعالم رسمي گزارش دولت عراق : ي انتخابات عراق اظهار داشت ي عراق درباره وزير خارجه

  . ي نتايج انتخابات و اعالم نتايج نهايي آميسيون انتخابات عراق است المللي تحقيق درباره ي بين آميته
  

نظاميان بـه نيروهـاي       ي شبه   يك منبع پليس عراق از آشف چهار جسد ناشناس، انفجار يك بمب، حمله            
  . يرنظاميان در مناطق مختلف بغداد خبر دادامنيتي، آشته شدن يك نيروي وزارت آشور و حمله به غ
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به نقـل از خبرگـزاري شـينهوا، احمـد عيـداهللا، از افـسران               ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      

ي بغـداد     ي الرسـتميه    هـاي پلـيس عـراق چهـار جـسد ناشـناس را در منطقـه                 گشتي: پليس عراق گفت  
  . اند ردهآشف آ
  . هاي اين اجساد بسته شده و سر آنها نيز هدف شليك گلوله قرار گرفته بود  و چشم دست: وي افزود
  . اند ي اين افسر عراقي اجساد براي شناسايي به پزشكي قانوني منتقل شده به گفته

وح آـردن پـنج     چنين از انفجار يك بمب در شرق بغداد خبر داد آه عالوه بر مجـر                اين مقام پليس عراق هم    
هاي زيادي را بـه يكـي از خودروهـاي پـارك شـده در خيابـان وارد آـرده، حـال                        غيرنظامي عراقي خسارت  

  . مجروحان نيز وخيم گزارش شده است
ي الـدوره     ي شبه نظاميان به دو تن از اعضاي وابسته به نيروهاي امنيتي در منطقه               حمله: وي تاآيد آرد  

  .  منجر شددر جنوب بغداد به آشته شدن آنها
  . چنين از آشته شدن يكي از نيروهاي وزارت آشور عراق در الدوره خبر داد وي هم

ي  ي شـبه نظاميـان بـه تعـدادي از غيرنظاميـان عراقـي در منطقـه        حملـه : ايـن مقـام پلـيس عـراق گفـت     
  . السيديه، در جنوب غرب بغداد نيز به آشته شدن سه تن از اين افراد منجر شد

االعــالم در جنــوب غــرب بغــداد بــه   ي حــي نيروهــاي وزارت آــشور عــراق در منطقــه: ودوي در ادامــه افــز
سرنشين يك خودرو آه به نظر مي رسيد بمب گذاري شده باشد، مـشكوك شـدند و بـه وي تيرانـدازي                      
آردند آه اين امر به آشته شدن اين فرد منجر شد، آارشناس وزارت آشور نيز براي بررسي خودرو وارد 

  . عمل شد
 واقع در شرق بعقوبه  ي مقداديه گذاري شده در ناحيه چنين به دنبال انفجار يك دستگاه خودروي بمب    هم

  .  تن ديگر زخمي شدند18پنج تن از نيروهاي پليس عراق و يك آودك آشته و 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، به نقل از خبرگزاري قطـر، يكـي از مقامـات امنيتـي عـراق اظهـار                      

ي  ي مسلحانه به وقوع پيوست، يك گشتي پليس مورد حمله) شنبه سه( در اين حادثه آه امروز      :داشت
  . تعدادي از افراد ناشناس قرار گرفت

آه گـشتي پلـيس مـسير خـود را بـه سـمت محـل اصـلي ايـن حملـه منحـرف آـرد                  زماني  :وي ادامه داد  
 شد آـه بـه دنبـال آن پـنج پلـيس و يـك       اي آه در آنار جاده قرار داشت، منفجر  شده  گذاري  خودروي بمب 

گذشـتند، هـم زخمـي     آودك خردسال آشته و تعدادي از نيروهاي امنيتي و شهرونداني آه از آنجـا مـي      
  . شدند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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ه های امروز صبح تهران ضمن اعالم ناکامی اجالس لندن، از ارسال نامه ايران برای روزنام:بی بی سی
ابراز نگرانی روحانيون و فعاالن سياسی . تقاضای ادامه مذاکرات به کشورهای اروپايی خبر داده اند

نسبت به فعاليت های جناحی از روحانيت که معتقد است در جمهوری اسالمی رای مردم ارزش اصلی 
دارد از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست که به مناسبت سالگرد تيرباران نواب صفوی رهبر گروه را ن

  .. فدائيان اسالم به تجليل از او پرداخته اند
 در صدر اخبار خود از ناکامی آمريکا در اجالس لندن خبر داده و نوشته علی رغم جمهوری اسالمی

بزرگ اروپايی و چين و روسيه برای ارسال پرونده هسته ای تالش آمريکا برای جلب رضايت کشورهای 
  . ايران به شورای امنيت، اين کشور ها به تصميم نرسيدند

 با عنوان ابهام درباره نتايج کنفرانس لندن نوشته آمريکا و سه کشور اروپايی آلمان، فرانسه و کيهان
 چين در پروژه پی گيری پرونده هسته انگلستان در تالش روز دوشنبه خود برای همراه ساختن روسيه و

  . ای ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد، ناکام ماندند
 در صدر اخبار خود نوشته نشست پنج عضو دايم شورای امنيت به همراه آلمان، به نتايج دلخواه جوان

 توانسته اند روسيه را اروپا و امريکا نرسيد، هر چند اروپاييان تالش کردند وانمود کنند که در اين نشست
  . با خود همراه کنند

   اجالس  از پايان  انتظار داشتند پس  غربی های  از رسانه  بسياری  در صدر اخبار خود نوشته با آنکهاعتماد
   اضطراری  نشست  محتوای  بر تعيين  مبنی ، خبرهايی  ايران  اتمی  پرونده  کشور پيرامون  پنج محرمانه
   دستيابی  برای  لندن  در نشست  امنيت  شورای  دايمی  اعضای  کنند اما ناکامی ا مخابره ر  حکام شورای

  .   واداشت  تعجب  را به  غربی های  رسانه  غالب  ايران  اتمی  پرونده  واحد پيرامون  ای  نتيجه به
 را   امنيت  شورای  به  ايران يی  هسته  پرونده  شرق رييس کميسيون امنيت ملی مجلس ارجاعنوشتهبه 

   به  ايران  ای  هسته  پرونده  باشد ارجاع المللی  بين  اگر مبنا مقررات  گفت  خبرنگاران اما به  ندانست  منتفی
  . بيفتد  نبايد اتفاق  امنيت شورای
 در مورد اجالس لندن نوشته روسيه در مساله هسته ای ايران تمايل به ايستادن در مقابل جام جم

آمريکا را ندارد و در عين حال ، سياست ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت را در اروپا و 
  . شرايط کنونی نمی پسندد

اين روزنامه اظهار نظر می کند که در صورت تنها شدن روس ها در اين موضع، آنها نيز به جمع اروپاييان 
عليه ايران تن خواهند داد و در اين ميان، موضع می پيوندند و احتماال به نظر آمريکا برای اعمال تحريم 

  .چين بسيار تاثيرگذار و تعيين کننده است
خبر داده که نامه ايران به کشورهای " بازگشت به ميز مذاکره" در صدر اخبار با عنوان همبستگی

  . اروپايی حادثه مهم پرونده هسته ای است
سال نامه ای به سه کشور اروپايی آلمان، فرانسه و  در صدر اخبار خود گزارش داده که تهران با ارشرق

  . بريتانيا خواستار بازگشت آنان بر سر ميز مذاکره شد
 اين درخواست در حالی انجام می شود که روسيه هم خواستار مذاکرات بيشتر با شرقبه نوشته 

  . ايران پيرامون پرونده هسته ای شده است
امروز خود از نامه ايران به کشورهای اروپايی خبر داده و آن را  به عنوان مهم ترين خبر ايرانروزنامه 

  . دعوت برای پايان دادن به تشنج اتمی خوانده است
 سخنگوی شورای عالی امنيت ملی گفته است تحريم عليه ايران، قيمت نفت  ايرانبه نوشته روزنامه

 اروپا تحمل اين قيمت را دارند و آيا  دالر و پرسيده آيا چين و ژاپن و هند و حتی خود١٠٠را می برد روی 
  فاصله اقتصادی اروپا با آمريکا بيشتر نمی شود؟ 

 در مقاله ای در تاييد تصميم های هسته ای دولت نوشته امروز همه مردم جهان درک کرده اند رسالت
که کدام کشور خطر صلح جهانی است و آن هم آمريکاست که با داشتن زرادخانه هسته ای در 

  . ده از سالح های کشتار جمعی هم ترديد به خود راه نمی دهداستفا
 کسی نگران ايران نيست که قصد دارد به تحقيقات خود برای دستيابی به صنايع رسالتبه نوشته 

  .صلح آميز هسته ای بپردازد
 هشدار تازه محمد خاتمی رييس جمهور سابق را در مورد کسانی که می خواهند جمهوريت و اعتماد

   ايران  اسالمی  جمهوری  سابق جمهوری مردم را نفی کنند در صدر اخبار خود آورده و نوشته رييس رای 
   کند در جامعه  می  را نفی  جمهوريت  که  تفکری  که  است  در گرو اين  ايران  اسالمی  جمهوری حفظ:  گفت
  . ثمر برساند  را به  اسالمی هوری جم  حفظ  در جهت تواند تالش  نمی   کس  هيچ  پيدا نکند وگرنه غلبه
 گفتگوی خبرنگار اين روزنامه را با آيت اهللا طاهری اصفهانی در صدر گزارش های خبری خود آورده شرق

  .که وی نيز نسبت به طرح نظراتی خالف رای آيت اهللا خمينی و ارزش رای مردم هشدار داده است
ن از محمد خاتمی نوشته کسانی که امروز فرياد  در سرمقاله اين روزنامه بدون نام بردکيهانمدير 

واجمهوری برداشته اند و از نظرات امام دفاع می کنند فراموش کرده اند که در گذشته ای نه چندان 
را از سر در حزب و گروه خود پايين کشيده بودند تا در بازار به ظاهر گرم ليبرال " خط امام"دور، تابلوی 

  . های خود خجالت نکشنددموکراسی غرب، از هم پيمان
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روزنامه های امروز تهران به واکنش های جهانی درباره فعاليت های هسته ای کشور :بی بی سی
اظهارات پرداخته، از بودجه سال آينده و مبنای محاسبه آن نوشته و سخنان تازه مهدی کروبی عليه 

  .روحانيون محافظه کار و مخالف رای مردم را گزارش کرده اند
 گزارش داده که حساس ترين جلسه رايزنی درباره مساله هسته ای ايران عصر ديروز در ايرانروزنامه 

لندن آغاز شد و پنج قدرت هسته ای عضو شورای امنيت به اتفاق آلمان در نشستی محرمانه گردهم 
  . پرونده هسته ای ايران تصميم گيری کنندآمدند تا درباره 

روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی با اشاره به اهميت اين اجالس نوشته آرايش قدرت های بين 
المللی در اجالس لندن مشخص کرد که موضوع هسته ای ايران به واقعيتی پيچيده و غامض در 

ت از نمايندگان چين و روسيه، پذيرفته اند که آمريکا و اروپاييها با دعو. سياست جهانی تبديل شده است
  . عبور از اين مشکل بدون اجماع و يافتن نظر جمعی امکان پذير نيست

 در صدر اخبار خود با حروف درشت از سقوط سهام در آمريکا خبر داده و نوشته اين يک بحران کيهان
  . اقتصادی است 

ن هم قبال احتمال داده بود که در صورت تحريم ايران  يادآوری کرده که وزير دارايی ايراکيهانگزارشگر 
قيمت نفت به باالترين سطوح خواهد رسيد و امروز هم کارشناسان اقتصادی می گويند در صورت اراده 

  . تهران شو، شرايط فاجعه بار و غيرقابل توصيفی در اقتصاد جهانی رخ خواهد داد
ل هانس بليکس، رييس سابق بازرسان تسليحاتی  در صدر اخبار خود از قوجمهوری اسالمیروزنامه 

  . عراق نوشته است که غرب تهديد است نه ايران
 در صدر اخبار خود از ديدار پنج ساعته روسای دولت روسيه و آلمان خبر داده و از قول پوتين آفتاب يزد

  . نوشته از هر اقدام تند و سخت گيرانه عليه ايران بايد جلوگيری کرد
 از قول يک نماينده مجلس عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی نوشته آمريکا همين روزنامه

  .می تواند روسيه و چين را بخرد
 در گزارشی از واکنش های مجلس نسبت به بودجه دولت از قول يک نماينده محافظه کار نوشته کيهان

ی است و با شواهدی که  دالر برای هر بشکه نفت برای مبنای بودجه سال آينده منطق۴٠پيش بينی 
 دالر بسيار قوی و محتمل است و پيش بينی اين است که ۴٠در بازار نفت موجود است امکان حصول 

  . برای واريز به حساب ذخيره ارزی مازاد درآمد نيز داشته باشيم
  .  بحث پيرامون بهای هر بشکه نفت مهم ترين چالش نمايندگان استجام جماما به نوشته 

 دالر نفت در بودجه صرف ۴٠ يک عضو ديگر جناح محافظه کار گفته است اگر قرار باشد يهانکبه نوشته 
  .هزينه های جاری دولت و نه سرمايه گذاری در داخل شود، تورم زا خواهد بود

گزارش های کريستين امان پور گزارشگر سی ان ان و اعالم توقف کار دفتر سی ان ان در تهران از جمله 
  .  روزنامه های امروز صبح در صفحات اول خود نقل کرده انداخباری است که

 تصحيح جمله ای را که مترجم سی ان ان در ترجمه همزمان اظهارات رييس جمهور ايرانروزنامه 
  . هنگام پخش مستقيم مصاحبه وی به کار برده بود، دير هنگام خوانده است

ه مترجم سی ان ان عمدی بود چرا که اين  به نوشته اين روزنامه گفته اشتباکيهانمدير روزنامه 
  . دستگاه خبری از تاثير سخنان رييس جمهور ايران در افکارعمومی جهان نگرانی داشت

 ضمن متهم کردن کريستين امان پور به حمايت از آمريکا و اسرائيل به جمهوری اسالمیروزنامه 
رده و نوشته چنين چيزی در دولت حضور وی بدون روسری در مصاحبه مطبوعاتی احمدی نژاد اعتراض ک

  . اصولگرا قابل قبول نيست 
 به دولت توجه داده که خبرنگاران خارجی که به بهانه شرکت در مصاحبه جمهوری اسالمیروزنامه 

های رييس جمهور به ايران می آيند دنبال کارهای ديگر هستند و اگر قراراست به هر دليل اين قبيل 
د، الاقل وادارشان کنيد ضوابط را رعايت کنند و ضمنا تحت نظر و مراقبت باشند تا خبرنگاران به ايران بياين
  .مرتکب خالف نشوند

 از گفتگوهای تلفنی محمود احمدی نژاد با حامدکرزی همتای افغان وی خبر داده و ايرانروزنامه 
 آيد اما  نوشته که به دعوت احمدی نژاد به زودی رييس جمهوری افغانستان به تهران میتوسعه
  .  خبر داده که آمريکا حامد کرای را از سفر به ايران منع کردجمهوری اسالمیروزنامه 

اين روزنامه بدون ذکر منبع خبر خود نوشته سفير آمريکا در کابل به کرزی گفت حق ندارد برای شرکت 
 اين دستور عمل در اجالس سه جانبه ايران، تاجيکستان و افغانستان به تهران سفر کند و اگر برخالف

کند کمک های کشورهايی که قرار است برای تصميم گيری درباره کمک به بازسازی افغانستان در لندن 
  .اجتماع کنند را از دست خواهد داد

،   بوش  با جورج  وی  از آمريکا و مالقات  آلمان  صدراعظم  خبر داده که به دنبال ديدار آنگال مرکلاعتماد
  .  ناظر، لغو کرد  عنوان  را به  زنان  عمومی  مجمع  در نشست  سوييس  سفارت ر نماينده حضو  برنامه ايران

به نوشته اين روزنامه از آن جا که همزمان با سفر رييس دولت آلمان به واشنگتن قراردادی بين دو 
ت پس کشور به امضا رسيد، اين تشکل زنانه دعوت خود را از نماينده سويس که حافظ منافع آمريکاس
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