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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(ایران و دولتهای بزرگرژیم 

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

روسيه توقف غني سازي : گويي تلويزيوني اظهار داشت و در گفت) يكشنبه(وزير دفاع روسيه امروز 
يي تهران از  ي هسته ان را خواستار شده است تا مذاآرات درخصوص اختالفات بر سر برنامهاورانيوم اير

  . سر گرفته شود
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به نقل از خبرگزاري آلمان، سرگئي ايوانف، وزير دفاع ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ايران : وني الجزيره آه از تلويزيون روسيه پخش شد، اظهار داشتي تلويزي وگو با شبكه روسيه در گفت

. تواند فرايند غني سازي را آه هم اآنون در سانتريفيوژها در حال انجام است، متوقف آند حداقل مي
  . اين اقدام يك خروج استراتژيك از اين اوضاع سخت آنوني است

  . ي براي اهداف صلح آميز را داردهرآشوري حق استفاده از انرژي اتم: ايوانف تاآيد آرد
يي  هاي هسته ي بين المللي نيز بايد تضمين آند جدا از قدرت همزمان جامعه: وي خاطر نشان آرد

  . يي گام برندارد هاي هسته هايي براي توسعه سالح موجود، هيچ آشور ديگري در جهت برنامه
  
ما /  را دشوار خواهد کرد رانی ایه ا حل موضوع هستمیتحر:ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلیمد
 مي صحبت کنرانی درای نظامیروي و استفاده از نرحکومتيي از تغدینبا
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 به رانی اکيپلماتی دی امروز با هشدار درباره انزوای اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مدی البرادعمحمد
 . مسئله دانستنی را سبب دشوار شدن حل امی کشور، تحرنی ازي صلح آمیخاطر برنامه هسته ا

 وتوي دردانشگاه کیشی درهمای فرانسه، محمد البرادعی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 با رانی که موضوع ایی دو کشور است؛ ازآنجانی برخورد با ادي کلیپلماسید: درغرب ژاپن اظهارداشت 

 هسته حاتي به توان توسعه تسلرانی وجود ندارد که اثبات کند ای مدرکچي متفاوت است؛ هیکره شمال
 .  استافتهی دست یا
 که ندی گوی می اطالعاتی کند؛ سازمانهادي تولی بمب هسته اکی بخواهد رانی اگر ایحت: "  افزود یو

 ین زمان کاف است ما همچنای معننی فاصله دارند و به ای کارني سال از انجام چن9 تا 4آنها همچنان 
 تالش جی و به تدرمي دهن سرو سامای المللني درجامعه بگری آنها را بارددیما با . می داریپلماسی دیبرا
 ".مي دهريي را تغهايرانی روند استقرارمجدد،احساسات و افکار اکی قی که ازطرميکن

 ی نظامیرويتفاده از ن و درباره اسرحکومتيي از تغدیما نبا: "  در اظهارات خود هشدار داد یالبرادع
 ی و مردم کره شمالهايرانی که امي باره صحبت کننی درادی باشي از پشي برای زم،ي صحبت کنرانیدرا

 " . اد خود ادامه خواهند دی هسته احاتي برنامه تسلعیاحساس ترس خواهند کرد و به تسر
 رانی اتي وضعی برای راه حلیی به تنهامهای استدالل کرد که تحری اتمی انرژی المللني آژانس برکلیمد

 .  نخواهد بود یو کره شمال
 یاري نخواهند بود؛ در بسیري هرگز راه حل درگیی به تنهامهای گفته ام که تحرشهيمن هم:" گفت یو

 " . را دشوار خواهند کردی حل موضوع هر کشورمهایموارد، تحر
 با دیشما با.  را فراهم کنندیتازاتي ام،مهای عالوه بر تحردیشما با:" خاطر نشان کردی مصرپلماتی دنیا
  ". دي کار کنچی هوکی چماق و کی کردیرو
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  
   عراق شد ی ملی اجالس آشتی خواستار فعال کردن ابتکارعمل برگزاریباریز
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 ی برای عربی خواستار فعال کردن ابتکارعمل کشورهاکشنبهی  خارجه عراق امروزریوز" یباری زاريهوش"

  .  عراق شدی ملی اجالس آشتیبرگزار
 مشترک ی کنفرانس مطبوعاتانی در جریباری فرانسه، زی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 یکار عمل عربما خواستار فعال کردن ابت:  امور خارجه مصر در قاهره گفتریوز" طياحمد ابوالغ"خود با 
برخوردار ) یعرب (ی همه کشورهادیي عرب شکل گرفته و از تاهی اتحادلهي که به وسميدرباره عراق هست

  .است
 عرب هی امور عراق در اتحادژهی وتهي کمی نشست سه شنبه هفته جارانی موضوع در جرنیا:  افزودیو

 ابتکار عمل با نی اشبرديرادامه پ خواستاني همچنیو. در قاهره مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت
  . آن شدتيتوجه به اهم
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 ه،ی عربستان، اردن، سورت،ی عراق، کوی کشور عرب10 خارجه رانی امور عراق دربردارنده وزژهی وتهيکم
  . عرب استهی اتحادرکليدب" یعمرو موس "ني و همچنری امارات، سودان، الجزان،یمصر، بحر

 عراق بود و ی ملی اجالس آشتی نشست مقدماتزباني میالديم 2005 عرب در نوامبر سال هیاتحاد
 اهل سنت عراق که مخالف روند ی علمااتي عراق از جمله هی هافي همه طندگانی بار نماني اولیبرا
  .  هم نشستندی در عراق است، رو در رویاسيس
 ی بررسیا  بریالديم2006 را در مارس سال ی اجالس آشتکی گرفت تا مي تصمی نشست مقدماتنیا

 از عراق و ی خارجیروهاي خروج نی شده برای مسئله جدول زمانبندژهیهمه مسائل مورد اختالف بو
 حضور بهتر اهل سنت، در شهر بغداد برگزار کند اما به ني تضمی کشور برانی ایاسيتوسعه روند س

  . موکول شدی بحران اوضاع عراق به زمان نامعلومخاطر
 دی امور عراق شاژهی وتهي خارجه کمرانیرنگاران گفته بود که نشست وز هفته گذشته به خبطيابوالغ
 مختلف عراق ی هافي گروهها و طندگانی نمایانیزي مگری عرب بخواهد تا بار دهی که از اتحادردي بگميتصم

  .رديگ اوضاع عراق برعهده بشبردي کشور به منظور پنی اگانی همسایرا با دعوت از برخ
  

آشته بر جاي گذاشت آه دو تن از  اي در غرب بغداد پنج اي ارتش آمريكا به خانهي هوايي نيروه حمله
  .آشته شدگان زن و يك تن از آنها آودك هستند
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اي اعالم  از خبرگزاري رويتر، ارتش امريكا در بيانيه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

دادن ساآنان اين دو منزل مسكوني به شبه نظاميان خارجي صورت   اين حمله به دليل پناهآرد آه
  .گرفته است

ي هوايي را  بغداد آمار آشته شدگان اين حمله اين در حالي است آه ساآنان روستاي الهيب در غرب
  .اند  تن پيش بيني آرده24چيزي حدود 

  .اين روستا منهدم شده است ادي درهاي زي چنين ساختمان بر اساس اين گزارش هم
  . تن منجر شد6داد آه اين حادثه به مجروح شدن  پليس عراق نيز از انفجار يك بمب در مرآز بغداد خبر

آرآوك نيز به آشته شدن سه تن از نيروها و  عمليات انتحاري در نزديكي مسير گشتي پليس عراق در
  .مجروح شدن دو تن ديگر منجر شد

ي الشعب در شمال بغداد  عراق را در منطقه چنين هيثم ياسين، مشاور وزير برق ن همنظاميا شبه
  .ربودند
بعقوبه در شمال بغداد نيز به آشتن سه شبه  ي مشترك نيروهاي آمريكايي و عراقي به شهر حمله

  . تن ديگر منجر شد44نظامي و دستگيري 
  .عمليات سه سرباز عراقي نيز مجروح شدند ي ارتش آمريكا آمده است آه در اين در بيانيه

خبر داد آه بر اثر آن سه تن از دانشجويان  چنين از انفجار يك بمب در شهر بصره پليس عراق هم
گشتي نظامي نيروهاي انگليسي را مورد هدف قرار داده  اين انفجار. اند دانشگاه اين شهر آشته شده

  .بود
ي باب المعظم در شمال  به يك مدرسه در منطقه اي ي خمپاره هحمل: وزارت آشور عراق نيز اعالم آرد

  .شد  دانش آموز منجر10بغداد به مجروح شدن 
  .غير نظامي عراقي منجر شد انفجار يك بمب در مرآز بغداد نيز به مجروح شدن شش

ي چهار نيز بين شبه نظاميان و نيروهاي امنيت ي عراق هاي سه روزه در شهر السماوه ي درگيري ادامه
  .اند پنج شبه نظامي نيز دستگير شده  مجروح بر جاي گذاشته و تاآنون38آشته و 

ي الصدريه در مرآز بغداد تاآنون  شده در منطقه گذاري اين در حالي است آه انفجار سه خودروي بمب
 محل تجاري منجر شد 10اين انفجارها به آتش سوزي . است  مجروح بر جاي گذاشته121 آشته و 51

  .منازل مسكوني اين منطقه وارد آرد هاي زيادي نيز به و خسارت
  .شود مي اين منطقه يكي از مناطق تجاري قديمي در عراق محسوب

ي عراق در  ي ويژه مشارآت در نشست آميته ي عراق نيز براي هوشيار زيباري، وزير امور خارجه
ي  شنبه با حضور وزيران امور خارجه است روز سه اين نشست قرار. ي عرب عازم قاهره شد اتحاديه

  .شود آويت، عراق، مصر و عربستان برگزار
ي مصر نيز ديدار آرده و به بررسي آخرين تحوالت  خارجه زيباري در اين سفر با احمد ابوالغيظ، وزير امور

  .پرداخت سياسي و نظامي عراق خواهد
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   آذر12يکشنبه :  تهرانیهاروزنامه 
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روزنامه های صبح يکشنبه تهران در صدر اخبار خود از وضعتی که بارش شديد برف در :بی بی سی
ادامه تظاهرات لبنان، ادامه تالش . تهران پديد آورده همراه با عکس هائی از راه بندان ها گزارش داده اند

ف گروه های هوادار دولت در انتخابات شوراها و ابراز اميدواری اصالح طلبان به پيروزی در ها برای ائتال
  .اين انتخابات از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
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 نوشته تهران اين بزرگترين کالنشهر خاورميانه با نخستين برف امسال بر خود لرزيد ومردم همبستگی
  . ران را لمس کردندو مسووالن ساکن در آن به راحتی بح

ها وقت مردم در ترافيک   اين برف زود هنگام که باعث هدر رفتن ساعتهمبستگیبه نوشته گزارشگر 
  . های پرشمار تهران شد مشکالت بی شماری برای ساکنان پايتخت ايران ايجاد کرد کشنده بزرگراه

اعات طوالنی به صورت  نوشته برف پاييزی زندگی شهری را برای ساعتمادفهيمه خضر حيدری در 
های تهران به اسارت  نشينان را شب تا صبح در حجم سنگين ترافيک بزرگراه کامل مختل کرد و پايتخت

  . گرفت
ها و  کردن برف در بزرگراه پاشی و آب به نوشته اين گزارشگر حتی استفاده از سيستم مکانيزه شن

نشهر که با کوچکترين اتفاق يا تغييرات جوی معابر اصلی تهران هم برای مهار بحران ترافيکی اين کال
  . بار هم بارش برف همه را غافلگير کرد شود کافی نبود چرا که اين سادگی به بحرانی بزرگ تبديل می به

 نوشته بارش برف در شمال تهران که مشکالت زيادی برای مردم بوجود آورد و تا جمهوری اسالمی
ز خودروها در بزرگراه ها و خيابان های شمال تهران گرفتار  بعد از نيمه شب بسياری ا٣حدود ساعت 

ترافيک بودند نشان داد که قدرت برف از قدرت پليس راهنمائی و رانندگی و از قدرت شهرداری بيشتر 
  .است 

 از موافقت روسيه با تحريم ايران در جمع اعضای شورای امنيت خبر داده و نوشته اين موافقت آينده نو
  .  از محدود تحريم به دست آمدبا کاسته شدن
 با عنوان قطع نامه صد ايرانی تعديل شد همين خبر را باالی صفحه اول خود آورده مردم ساالری

  . است
 در صدر اخبار خود از کوشش آمريکا برای تحريک اعراب عليه ايران خبر داده و نوشته گفته آفتاب يزد

هنگام مالقات با وزير خارجه روسيه، وقتی اهميت های حسنی مبارک، رييس جمهور مصر عليه ايران، 
بيشتری می يابد که بدانيم اين اظهارات يک روز بعد از آن ايراد می شود که روسيه موافقت خود را با 

  .تحريم عليه ايران اعالم کرده است
 نوشته حضور رئيس جمهوری ايران برای نخستين بار در مراسم افتتاح جمهوری اسالمیروزنامه 

ابقات ورزشی و اجرای رقص و آواز خوانندگان زن و مرد بازتاب گسترده ای داشته و حضور محمود مس
احمدی نژاد در زمان رقص و آواز خوانندگان زن در مراسم افتتاحيه بازيهای آسيايی دوحه موجب 

  .نارضايتی شيعيان حاشيه جنوب خليج فارس شده است
رباره آن است که در يکی از اين برنامه ها يک خواننده زن به تاکيد اين روزنامه اعتراض ها بيشتر د

مصری اقدام به آوازخوانی کرد و گروه های متعدد رقص زنان از کشورهای عربی و گروههای باله به 
  . رقص پرداختند

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی از قول مشاور مطبوعاتی رئيس جمهوری اين خبر را ايراناما 
  . گفته تا وقتی ما در مراسم حضور داشتيم متوجه رقص و آواز نشديمتکذيب کرده و 

 در مقابل گفته است که حضور رييس جمهور ايران در دوحه رويداد ايرانآقای جوانفکر به نوشته روزنامه 
مهمی بود چرا که وی با حضور بشار اسد رئيس جمهوری سوريه و اسماعيل هنيه نخست وزير 

  . خاصی به اين مراسم دادفلسطين توأم شد و جلوه
 خبر داده که ايران تنها دو روز فرصت دارد تا تيم فوتبال خود را از محروميت شرکت در بازی همبستگی

مهلتی که به طور موقت از سوی فيفا در نظر گرفته شده تا نقشه راهی که . های جهانی نجات دهد
  .دولت در اين ورزش ارائه شده به اجرا در آيدبرای تغيير اساسنامه فدراسيون فوتبال و کاستن از دخالت 

 از تغيير اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران مطابق نظر کنفدراسيون جهانی فوتبال فيفا خبر آينده نو
داده و نوشته اين تغيير در جهت رفع محروميت تيم ايران از شرکت در بازی های جهانی گرفته شده 

  .است
 ای که از سوی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه اميرکبير صادر  به نقل از اعالميهاعتماد ملی

شده نوشته دانشجويان که به عنوان اعتراض در محوطه دانشگاه جمع شده بودند مانع از آن شدند که 
  . مهدی زاهدی وزير علوم برای تدريس به سر کالس برود

ير علوم برای برگزاری يک کالس  نوشته روز گذشته قرار بود دکتر محمد مهدی زاهدی وزکيهاناما 
درس دوره ای در دانشگاه اميرکبير حاضر شود، در همين حال جمعی از اعضای طيف غيرقانونی دفتر 

تحکيم وحدت با اطالع از اين خبر در اقدامی شيطنت آميز قصد داشتند تا با ممانعت از ورود وزير، کالس 
  . و شددرس وی را برهم بزنند، اما طرحشان با شکست روبر

 ادعا کرده که با اطالعی که دانشجويان داده بودند کالس درس آقای زاهدی در محل کيهانخبرنگار 
 اضافه شده که دفتر وزير بهداری گفته است که وی در تمام کيهاناما در دنباله خبر . ديگری برگزار شد

  .روز در وزارت خانه بوده و اصال برای کالس درس نرفته است
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