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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(م ایران و دولتهای بزرگرژی

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

   معدن اورانيوم در ايران وجود دارد١۴٠٠ :معاون سازمان انرژى اتمى
  ٢٠٠۶مبر  دسا19 - ١٣٨۵ آذر 28شنبه سه :ایران

 معدن اورانيوم در سطح ايران وجود ١۴٠٠: معاون سوخت سازمان انرژى اتمى گفت: گروه سياسى
  .دارد

: در مشهد افزود» همايش معرفى فناوريهاى هسته اى و دستاوردهاى ملى«حسين فقيهيان ديروز در 
د، جنوب اين معادن حاصل شناسايى هوايى يك سوم از خاك آشور در مناطق مرآزى نظير ساغن

  .بندرعباس، خشورى، ناريگان و زريگان است
براى ايجاد سوخت هسته اى و نيروگاه ، در نخستين قدم به روند چرخه سوخت هسته اى : او افزود

نياز است اما پيش از چرخه سوخت هسته اى به اآتشاف معادن اورانيوم و در مرحله دوم به توليد 
  .نياز است» آيك زرد«

آورى آيك زرد، نوبت به مهمترين بخش در چرخه سوخت هسته اى مى رسد آه پس از فر: وى گفت
  .است» غنى سازى«آار 

 آشور توان انجام اين مرحله را دارند آه جمهورى اسالمى ايران يكى از آنها ١٠در دنيا آمتر از : او افزود
  .است

 نيروگاه هسته ۴۵٠ در سطح دنيا: معاون سازمان انرژى اتمى جمهورى اسالمى ايران همچنين گفت
نيروگاه بوشهر در صورت :  مگاوات توليد برق دارند وى افزود١٠٠٠ تا ٣٠٠اى وجود دارد آه هر آدام بين 

  . مگاوات انرژى را دارد١٠٠٠راه اندازى داراى توان توليد 
صرف نظر از محدوديت منابع سوخت فسيلى در ايران، تبليغات مسمومى آه در : او در ادامه گفت

اى اخير عليه جمهورى اسالمى صورت گرفته ضرورت استفاده از انرژى هسته اى را مشخص آرده ساله
  .است

  
  ي آمريكا، ايران را به عدم همكاري با آژانس متهم آرد  سخنگوي وزارت خارجه

  ٢٠٠۶ دسامبر 18 - ١٣٨۵ آذر 27 شنبهدو
المللي  ي مداوم از پادمان بينآسوشيتدپرس به نقل از ادگار اسكوئز با متهم آردن ايران به سرپيچ

  . يي، آن را تهديدي جدي براي حفظ آرامش و ثبات در منطقه خواند هسته
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ادگار وسكوئز، يكي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تي .پي.الملي ان مات بينما از ايران انتظار داريم آه به الزا: از سخنگويان وزارت خارجه آمريكا گفت

يي  المللي انرژي هسته و توافقنامه پادمان آن با آژانس بين) يي معاهده منع گسترش تسليحات هسته (
  . عمل آند
المللي  ي بين عدم همكاري ايران تا اين لحظه تهديدي جدي بوده است آه ما به آمك جامعه: وي افزود

  . ازمان ملل سعي در رفع آن داريمالمللي خود در شوراي امنيت س و متحدان بين
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

هاي دولت و آارشناسان سياسي آمريكا  ي تشديد اختالفات ميان مقام وزيردفاع جديد آمريكا در بحبوحه
  . ي عراق آنترل امور را در وزارت دفاع در دست گرفت زده ي آشور خشونت بر سر چگونگي اداره

  ٢٠٠۶ دسامبر 18 - ١٣٨۵ آذر 27 شنبهدو
 ساله وزير 63به نقل از خبرگزاري فرانسه، رابرت گيتس، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

دفاع جديد آمريكا درست سه روز پس از برآناري آامل دونالد رامسفلد، وزير دفاع سابق، امروز 
  . آورد  جا ميمراسم تحليف خود را در ساختمان پنتاگون به) دوشنبه(

ايش معروف  رابرت گيتس، مدير سابق سازمان جاسوسي آمريكا، سيا، آه بيشتر به لحاظ دانش حرفه
  هاي سياسي، درست يك روز پس از شكست جمهوري خواهان در انتخابات ميان است تا مهارت

  . اي به سمت تصدي وزارت دفاع آمريكا منصوب شد دوره
 راي مخالف به طور قاطع از سوي سنا راي اعتماد گرفت، احتماال تا 2ها  راي موافق و تن85گيتس آه با 

  . حد زيادي درگير اتخاذ استراتژي جديد در عراق خواهد بود
: ي گيتس به طور مبهم گفت ي نقش آينده توني اسنو، سخنگوي آاخ سفيد در پاسخ به سوالي درباره

  . اتژي در عراق باشندافراد زيادي قرار است درگير اين فرايند اتخاذ استر
  . اما در نهايت رييس جمهور تنها فردي است آه تصميمات مهم را اتخاذ خواهد آرد: اسنو افزود
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 . کشورش را با هندامضا کردی امروز دوشنبه توافق هسته اکای جمهور آمرسيرئ
  ٢٠٠۶ دسامبر 18 - ١٣٨۵ آذر 27 شنبهدو
 صادر کردن ی را برای جرج بوش امروز توافقتنامه ا،تدپرسي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه

 .  به هند امضا کردی هسته ایفناور
 از سناتور ی برخني امور خارجه و همچنری وزسی رازاي توافق که در آن کاندو لنی ای در مراسم امضابوش
 مجلس  المللني امور بتهي کمسي و رئخواهیسناتور جمهور"  لوگارچاردیر" ارشد کنگره همچون یها
 ی تالش هابه وستني پی توافقنامه به هند برانیا:  شد ی در آن حضور داشت مدعزي نکای آمریسنا
 توافقنامه نی به واسطه اني کند و همچنی کمک می هسته ای سالح هاري ممانعت از تکثی برایجهان
 . شودی کمک مزي نکای آمرتيبه امن
 نگي را با سی نو توافقیدر سفر خود به دهل) 1385 اسفند سال 11 (2006 مارس سال 2 بوش در جرج

بنا شده بود، )  1384 ري ت27  (2005 سال ی جوال18 آن در ی هاهی توافق که پانیامضاء کرد و براساس ا
 و ادی زیها توافق پس از کش و قوس نی بدهد و ای هسته ای متعهد شد تا به هند تکنولوژکایآمر

 .دي رسبی به تصوکای آن سر انجام در کنگره آمر درگری از موارد دیگنجانده شدن برخ
 سال که هند 30پس از .  باشدی ماني جهانی تمامی مهم برای دستاوردکی نیا:  افزود ني همچنبوش

 ني تحت نظارت بی هسته ای کشور در حوزه  انرژنی ایبود اکنون برنامه ها) کنترل(ستميدر خارج از س
 و در ردی باره بپذنی را در ای المللني بی راهبردهای تا دهل و سبب خواهد شدردي گی قرار میالملل
 . جهان امن تر خواهد شدجهينت

 از ی توافق برخنی قرار گرفت و ای هسته امی کرد مورد تحری اتمشی که اقدام به آزما1974 از سال هند
 نی خود را از ای نگرانزي نشتري کشور که پنی کند، اما دانشمندان ای اعمال شده را مرتفع می هامیتحر

 قانون مصوبه مجلس ز ایی بندهاس،ی نوشي پیی باورند که نسخه نهانیتوافق اظهار داشته اند بر ا
 به آنها اعتراض کرده زي نشتري هستند که هند پی کرده است  و شامل مواردقي و سنا را تلفندگانینما

 .بود 
 توافق ابعاد پنهان نیبا هند گفت که ا کشورش ی توافق هسته اهي در توجني همچنکای جمهور آمرسيرئ

 دهد و ی قرارمی المللني بی پنهان مانده تحت کنترل ها1974 هند را که از سال ی هسته ایبرنامه ها
 باشند و ته داشی هسته ای کشور همکارنی دهد تا با ای  اجازه مییکای آمری به شرکت هانيهمچن

 . بفروشندیبه آن راکتور و مواد هسته ا
 صادرات ی برای دو برابر شده است و بازار خوب1991 گفته است که اقتصاد هند از زمان نيچن همبوش
  .کاستی آمریکاالها

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  کردندی عراق را بررسیتي و امنیاسي اوضاع سیبلر و طالبان

  ٢٠٠۶ دسامبر 17 - ١٣٨۵ آذر 26 کشنبهی
 یتي و درباره تحوالت امنداری عراق در شهر بغداد دی جمهورسي با رئکشنبهی امروز سي انگلری وزنخست
 . کشور بحث و گفتگو کردنی ایاسيو س
 ی با شرکت در کنفرانس مطبوعاتداری دنی ای در پی، طالبان)قنا( قطر ی رسمی گزارش خبرگزاربه

 ی کردم و به وحیتشر سي انگلری نخست وزی عراق را به طور خالصه براتيوضع: مشترک با بلر گفت 
 یاسي سی هاانی از جری جبهه اجادی ای و توافق برای ملی آشتی کشور به سوري دادم که مسحيتوض

 .  رودی مشي مسلح به پیروهاي نتی تقوني و همچنکيمعتقد به روند دمکرات
 ی هاچالش:  کرد و گفت دي خود از دولت عراق تاکتی بر ادامه حماگری بار دزي نسي انگلری وزنخست
 و حفاظت از آن کي ها و روند دموکراتی خود از عراقتی عراق بزرگ است اما مصمم به ادامه حمایفرارو
 .ميهست

به :  در عراق گفت کای آمری جمهورسي جرج بوش رئدی جدی درباره استراتژی در پاسخ به سوالیو
 .ر صحنه عراق است موجود دداتی بر نوع چالش ها و تهدی متکی استراتژنی اتياعتقاد من، ماه

 طائفه یزي دولت عراق و فتنه انگتي فعالري در مسی سنگ اندازی تالش ها برای به  برخني همچنبلر
 اقشار مختلف مردم ني بی ملی و آشتیاسي بر سر راه روند سی مانع تراشی براینی و خشونت آفریا

 .عراق اشاره کرد
 ها و اقشار انی جرني در بی ملی و تحقق آشتیاسي سري در وهله اول در مسدی ما باکردیرو:  افزود یو

 . در کشور برخوردار باشندیگاهی که همگان از جایمختلف مردم عراق باشد به گونه ا
 یروهاي نی و بازسازی از ساختار سازتی ما، حمااستي در سکردی رونيدوم:  گفت سي انگلری وزنخست

 .  عراق استسي ارتش و پلیتيامن
 خود هستند، گفتگو ی های توانمندشی افزایماندهان ارتش عراق که در تالش برا افزود که با فریو

 .کرده است
 .  کرددی منطقه بازدنی مستقر در ایسي انگلیروهاي سپس با سفر به شهر بصره در جنوب عراق از نبلر

 ریست وز نخی المالکی با نورزي نشتري وارد عراق شد و پرمنتظرهي امروز به صورت غسي انگلری وزنخست
  . و گفتگو کردداری کشور دنیا
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  دادانی عراق به کار خود پای ملیاجالس آشت
  ٢٠٠۶ دسامبر 17 - ١٣٨۵ آذر 26 کشنبهی

 ی به دولت عراق جهت کمک به برقرارهي چند توصهی با اراکشنبهی عراق امروز ی ملی آشتاجالس
 . دادانی به کار خود پای و وفاق ملیآشت
 فرانسه ی عراق به خبرگزاری ملی اجالس آشتیسخنگو" ی العانرينص"ر،  مهی گزارش خبرگزاربه

 به افسران ارتش سابق عراق ی اجالس، پرداخت حقوق بازنشستگنی ای عملی اصلهيتوص: گفت 
 ی به آزمودن عملازي که نردي گی ها قرار متي ها درچارچوب شعارها و حسن نهي توصهياست اما بق

 .دارد
 جداگانه، تهي شدن به چهار کممي با تقسی در طول دو روز برگزاری ملیالس آشت گزارش، اجنی اهیبرپا

 و توسعه مشارکت اني ارتش، شبه نظام،ی در قانون اساسالتی چهار موضوع تعدیبه بحث و بررس
 . پرداختیاسيس
 کرده است هي توصتهي کمنی مسئله ارتش عراق گفت که ای مامور بررستهي کمسيرئ" ی الصالحبينج"
 .رندي تحت پوشش قرار گی مکفی دادن حقوق بازنشستگقیاز طر) صداممیرژ( سابق انيامنظ
 بود و ی نظامونيلي مکیمتشکل از )  صداممیرژ( ارتش سابق عراق م،ي واقع گرا باشدیبا:  افزود یو

 سزاوار است تا حقوق نی دهد، بنابرای تعداد را در خود جانی تواند ای عراق نمیارتش کنون
 .  به آنها پرداخت شودی مکفیگبازنشست
 عراق و فرمانده کل رینخست وز" ی المالکینور" وابسته به ژهی وتهي کمکی لي تشکني همچنیالصالح

 شنهاديپ)  صداممیرژ( سابق اني تحت پوشش قرار دادن نظامی چگونگافتنی ی مسلح را برایروهاين
 .کرد
 در عراق ی عمومفهيوباره قانون خدمت وظ دی خواهان اجراني ارتش همچنتهي کرد که کمدي تاکیو

 . لغو شدیالديم2003است که پس از سقوط صدام در سال 
 مسلح و ادغام افراد آنها در اني انحالل شبه نظامني عراق همچنی ملی کنندگان در اجالس آشتشرکت

به  شنی از عناصر مخرب وابسته به ای عراقیروهاي نی و پاکسازی جامعه مدنیبخش ها و نهادها
 . کردندشنهادي را پانينظام

 در شهر بغداد آغاز بکار ی عراقتي شخص200 از شي عراق روز گذشته با حضور بی ملی آشتاجالس
  .کرده بود

  
   کنندتی در عراق حماتي ازامنهی همسایکشورها: بلر

  ٢٠٠۶ دسامبر 17 - ١٣٨۵ آذر 26 کشنبهی:رادیو فردا
 ی از بغداد از کشورهارمنتظرهي، هفدهم دسامبر، درديدارغ بلر،نخست وزيربريتانيا، روز يکشنبهیتون

  . آرامش و امينت در اين کشور حمايت کنندیهمسايه عراق خواست تا از روند برقرار
 ی و تقويت نيروهای ملی نخست وزير عراق، برضرورت آشت،ی المالکی بلر گفت در ديدار با نوریآقا

  .  در عراق تاکيد کرده استیامنيت
 دولت و مردم یهدف برا«: افزودی المالکی نوری مشترک با آقایر بريتانيا درکنفرانس خبر وزينخست

  .»عراق اين است که مسئوليت کامل اداره کشور را برعهده بگيرند
 عراق با حمله به دفتر هالل سي پلی روز يکشنبه مردان مسلح ملبس به يونيفورم هاگر،ی دی  از سو

  .ز کارمندان و مراجعان را ربودند نفر ا٣٠ تا ٢٠احمردر بغداد 
 ،یی دهم تروريسم و فرقه گرایمن اطمينان م« : بلر ضمن اعالم حمايت خود از دولت عراق گفتیآقا

  .» برسانندی شما آسيبی هند نخواهند توانست به دمکراسی که تنفر را بر صلح ترجيح میکسان
 ی به کشورهاروي با تمام ندی باايتانیبر«:گفت در عراق هی و سوررانی در مورد نقش اايتانی برری وزنخست

  . » نکنندغی را ازعراق درتشانی  تا حمااورديمنطقه فشار ب
 قادر به دست گرفتن مسئوليت ی عراقی که نيروهای تا زمانی بريتانيايی بلرتاکيد کرد که نيروهایتون
   شوند در عراق خواهند ماندی امنيتیها

 عراق و ری منطقه موظف اند از نخست وزیمان ملل، همه کشورها براساس قطعنامه ساز« : او افزود
  . » کنندتیدولتش حما

 گفت و گو ی عراقی امنيت شهر بصره به نيروهای بلر و نخست وزير عراق در باره واگذاری ديدار آقادر
  .شد
د، بريتانيا  وجود داری آرامش و امنيت ترديدهايی برقراری برای عراقی که در باره توان نيروهای حالدر

  . خود را از عراق خارج کندیاميدوار است سال آينده چند هزار نفر از نيروها
 ی که نيروهای در منطقه جنوب بصره تا هنگامی بريتانيايی بلرتاکيد کرد که نيروهای حال، توننی ابا

  . باشند از عراق خارج نخواهند شدی امنيتی عراق آماده به دست گرفتن مسئوليت هایدولت
اين ششمين .  مستقر در جنوب عراق به بصره رفتی بريتانيايی ديدار با نيروهای وزير بريتانيا براخستن

  .  است٢٠٠٣ صدام حسين در سال ی بلربه عراق  از زمان سرنگونیسفر آقا
 ترکيه و مصر ديدار ی وزير بريتانيا که سرگرم ديداراز منطقه خاورميانه است تاکنون از کشورهانخست
  . ست و قرار است به سرزمين هاي فلسطيني ، اسرائيل و امارات متحده عربي نيز سفر کندکرده ا
 نيرو در عراق دارد که اکثر اين نيروها در جنوب اين کشور و در منطقه ٧٠٠٠ در حال حاضر بيش از بريتانيا

  . بصره مستقر هستند
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با بيان اين آه ارتش اين آشور در ي سابق و رييس سابق ستاد مشترك ارتش آمريكا  وزير امور خارجه

  . بيند ي از هم پاشيدن است، گفت، وي هيچ دليلي براي افزايش نيروها در عراق نمي آستانه
  ٢٠٠۶ دسامبر 18 - ١٣٨۵ آذر 27 شنبهدو

ي نيويورك تايمز، آالين پاول، وزير امور  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
من اعتقاد ندارم آه افزايش مجدد :  اظهار داشتCBSي  ي سابق آمريكا در گفت و گو با شبكه خارجه

  . ها تاثير داشته باشد نظاميان آمريكايي در بغداد در سرآوب خشونت
  . آنند نيروي بيشتري به عراق اعزام شوند اي پيشنهاد مي اما عده: پاول افزود

ارتش بودم اولين سوال من اين بود آه چه آسي اين اگر من رييس ستاد مشترك : وي تصريح آرد
  . آند و ماموريت اين نيروهاي جديد اعزامي به عراق چه خواهد بود پيشنهاد را مطرح مي

هاي سنگين از ارتش به معناي وجود انبوهي از  درخواست: ي سابق آمريكا خاطرنشان آرد وزير خارجه
بنابراين اگر شما . م براي سربازان در عراق استهاي پشت سر ه تجهيزات تعمير نشده و ماموريت

اند مجددا به اين آشور  بخواهيد تعداد سربازان را افزايش دهيد بايد سربازاني را آه قبال در عراق بوده
  . اعزام آنيد

هاي سوريه و ايران  آمريكا بايد براي برقراري ثبات در منطقه به طور مستقيم با دولت: پاول تصريح آرد
  . فت و گو شودوارد گ

سربازان آمريكايي به دليل متحمل شدن فشار : رييس سابق ستاد مشترك ارتش آمريكا همچنين گفت
  . بيش از حد در حال شكست خوردن در عراق هستند

اعزام نيرو به معناي فشار بيش از حد روي سربازان است زيرا هيچ سرباز جديدي : وي اظهار داشت
  . اردبراي اعزام به عراق وجود ند

ايم، اآنون زمان آن است آه با اتخاذ  ما در حال شكست خوردن هستيم ولي هنوز نباخته: پاول افزود
  . هاي مناسب اوضاع را تغيير دهيم استراتژي

ي دموآرات  در همين حال خبرگزاري فرانسه گزارش داد، هري ريد و تد آندي، سناتورهاي بلند پايه
 يك افزايش آوتاه مدت باشد رد آردند و گفتند جورج بوش، هرگونه افزايش نيرو را آه بيش از

  . جمهور آمريكا براي بازگرداني نيروهاي آمريكايي به آشور به يك استراتژي جديد نياز دارد رييس
اگر قرار است نيرويي اعزام شود بايد براي يك دوره :  گفتABCي تلويزيوني  سناتور هري ريد به شبكه
  . ن آار بخشي از برنامه خروج هميشگي از عراق استدو يا سه ماهه باشد اي

بوش بايد در جهت بازگرداندن نيروهاي آمريكايي به آشور : هري ريد، رهبر جديد اآثريت سنا تصريح آرد
  . اقدام آند

.  نظاميان آمريكايي بايد همگي از عراق خارج شده باشند2008تا سه ماه نخست سال : وي تصريح آرد
توان در آن پيروز   نظامي به پيروزي نخواهد انجاميد بلكه تنها از طريق سياسي مياين جنگ از طريق

  . شد
هاي  ي فاآس نيوز با اشاره به سخنان ژنرال اما سناتور تد آندي روز يكشنبه در گفت و گو با شبكه

  .  نيروهاي مسلح سنا اظهار داشت آه مخالف هرگونه افزايش نيرو است ي ارتش در آميته بلندپايه
اين آشور در . ما بايد بدانيم آه يك اغتشاش و آشوب آامل در حال رخ دادن در عراق است: آندي افزود

اي آه از همه چيز مهمتر است، حفاظت از نظاميان آمريكايي و جلوگيري از  حال تجزيه است، مساله
  . ها در گرداب است فرو رفتن آن

  
ذشته صحنه حمالت مسلحانه و انفجار بمب بود که به  گی همانند روزهازي عراق امروز دوشنبه نکشور

 . شدندري در مناطق مختلف دستگزي نفر ن58 نفر منجر شد و 40 شدن ی زخمایکشته 
  ٢٠٠۶ دسامبر 18 - ١٣٨۵ آذر 27 شنبهدو
 عراق گفتند که انفجار ی و پزشکیتي فرانسه، منابع امنی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

در جنوب بغداد به کشته شدن پنج نفر و " هیديالس" بازار در منطقه کی شده در یب گذار بمیخودرو
 . منجر شدگری نفر د19 شدن یزخم
 ی از نگهبانان دانشکده فناوریکی عراق را در جنوب بغداد کشتند و سي افسر پلکی زي مسلح نافراد

 . دي در حمله مسلحانه افراد ناشناس به قتل رسزيشهر بغداد ن
 از کارکنان اداره برق عراق گری شدن دو نفر دی نفر و زخمکی به کشته شدن زي بمب در بغداد ننفجارا

 . را در شهر موصل به قتل رساندندنواي نی استانداری عضو شوراکیمنجر شد و افراد مسلح 
 24ا در  مظنون ر30 و ستی ترور10 اعالم کرد که ی اهياني وزارت دفاع عراق امروز در بگر،ی دی سواز

 .ساعت گذشته در مناطق مختلف بازداشت کرده است
 گفت که در دو حمله جداگانه در جنوب و غرب شهر کرکوک در شمال عراق، زي عراق نسي منبع پلکی
 .  کشته شدندی نظامري غکی و سي پلکی

 یزخم را گری در حمالت جداگانه در شهر بعقوبه، پنج نفر را کشته و دو نفر دني مسلح همچنافراد
 .کردند
" جرف الصخر" در شهرک روزی فرد مسلح را د18 کای از عراق گزارش داد که ارتش آمرزي نترزی رویخبرگزار

 . سالح را ضبط کردیریدر جنوب بغداد بازداشت و مقاد
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 سازمان در نی کارمند ربوده شده ا30 نفر از مجموع 17 ی از آزادزي سازمان هالل احمر عراق نرکليدب
 . کشته شدندتی شهر تکرکیدر نزد" الدور" شهرک کی در نزدزي نوني داد و سه راننده کامبغداد خبر
 شدن ی نفر و زخمکی به کشته شدن زيدر غرب کرکوک ن" جهیالحو" در شهرک یاباني بمب در خانفجار

  . منجر شد گری نفر دکی
  

  .خواستار شد يي مشكالت را ها در سناي آمريكا حل منطقه رهبر اآثريت دموآرات
  ٢٠٠۶ دسامبر 18 - ١٣٨۵ آذر 27 شنبهدو

 -  چاپ لندن -ي الشرق الوسط  ي روزنامه نوشته به) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اي بي سي اظهار  وگو با شبكه ها در سناي آمريكا در گفت دموآرات سناتور هري ريد، رهبر اآثريت

  .رآت عربستان، مصر، اردن و سوريه حل و فصل شودبايد با مشا مشكالت عراق: داشت
تسنن و آردها بايد با توافق بر سر  شيعيان، اهل. مشكل عراق مشكل منطقه است: وي افزود

جمهور آمريكا بايد از برخي آشورهاي منطقه نيز  رييس اختالفات به حل مشكالت بپردازند و جورج بوش،
  .آند بخواهد به حل مشكالت عراق آمك

عراق مناسب نيست و بايد با آمك آشورهاي  حل نظامي براي سرآوب بحران راه:  خاطرنشان آردوي
  .هاي سياسي دست يافت حل منطقه به راه

هاي خود به آنها را  وعده داد آه آنگره هرگز آمك هاي آمريكايي مستقر در عراق چنين به سرباز وي هم
  .قطع نخواهد آرد

نيروهاي رومانيايي در : مطبوعاتي در بخارست اعالم آرد ني در يك آنفرانساز سوي ديگر وزير دفاع روما
  .خواهند ماند  نيز در عراق باقي2007سال 

: عراق، افغانستان و آشورهاي ديگر اظهار داشت  نيروي رومانيايي در1950وي با اشاره به حضور 
 نيروي رومانيايي 850در حال حاضر . نيز ادامه خواهند داد 2007 هاي خود در سال سربازان ما به فعاليت

  .ديگر در عراق مستقر هستند  تن605در افغانستان و 
هاي عراقي زمان  اعالم آرده تا زماني آه مقام روماني به عنوان يكي از هم پيمانان آمريكا بارها

  .نكنند نيروهايشان در عراق باقي خواهند ماند نشيني نيروهاي ائتالف را درخواست عقب
شده در خودروي سعد شاآر، يك مقام مسوول  منبع امنيتي عراق از انفجار يك بمب آار گذاشتهيك 
ي وي آشته و  المستنصريه خبر داد آه بر اثر اين حادثه راننده ي برق بغداد در نزديكي دانشگاه اداره

  .شدند شاآر و يك همراهش مجروح
اس خيرالدين الدباغ، عضو شوراي استانداري ناشن هاي پليس شهر موصل نيز اعالم آردند افراد مقام

  .نينوا را ترور آردند
گشت هدف افراد ناشناس  به منزلش باز مي براساس اين گزارش خودروي حامل دباغ در حالي آه وي

  .شد قرار گرفت آه اين حادثه به آشته شدن وي منجر
 مظنون تروريستي را طي 30 تروريست و 10 حدود: يي اعالم آرد وزارت دفاع عراق نيز در بيانيه

  .مختلف االنبار و عراق دستگير آردند  ساعت گذشته در مناطق24هاي مختلف در  عمليات
ي اين سازمان   آارمند ربوده شده30تن از  17رييس آل سازمان صليب سرخ عراق نيز اعالم آرد آه 

د بدون هيچ آسيبي در مناطق سرخ عراق گفت آه اين افرا ماذن عبداهللا، ريس آل صليب. اند آزاد شده
  .اند مختلف بغداد رها شده

دو نيروي امنيتي سفارت هلند در ميان آزاد شدگان  .اآثر اين افراد از آارمندان سازمان بودند: وي گفت
  .هستند

ي الدوره در جنوب بغداد  بمب در بازاري در منطقه انفجار يك: يك مقام وزارت آشور عراق نيز اعالم آرد
  . عراقي منجر شد7وح شدن به مجر
ي  بازار سبزي فروشان در جنوب بغداد در منطقه گذاري شده در ورودي چنين انفجار خودروي بمب هم

  . زخمي برجاي گذاشت19 آشته و 5سيديه 
 نيروي 3مرآز بغداد موجب مجروح شدن  چنين انفجار يك بمب در مسير گشتي پليس عراق در هم

  .پليس عراق شد
 آيلومتري جنوب غرب آرآوك خبر داد 70الحويجه در  ي چنين از انفجار يك بمب در منطقه  همپليس عراق

  .و مجروح شدن يك تن ديگر منجر شد آه اين حادثه نيز به آشته شدن يك تن
امروز ) االنفال(ي آشتار آردها  اعتراض به پرونده ي صدام و شش تن از همدستانش در دادگاه محاآمه

  . گرفته شداز سر) دوشنبه(
دادگاه تهديد آرده بود آه اين جلسه را تحريم   صدام در يك نامه به رييس پيش از برگزاري اين جلسه

  .خواهد آرد
  .مسووالنش را فاقد صالحيت دانسته بود وي دادگاه عراق را شكست خورده توصيف آرده و

واشنگتن قصد دارد نيروهاي پليس ، : ردآمريكا اعالم آ وگو با راديو سواي يك ژنرال آمريكايي نيز در گفت
  .هاي گسترده قرار دهد تحت آموزش ارتش و نيروهاي مرزي عراق را

ها صورت  نيروهاي عراقي و باال بردن سطح عملكرد آن اين اقدام در راستاي آمك به آموزش: وي افزود
  .ماه آينده آغاز خواهد شد گيرد آه در صورت امكان طي چند مي

 از نظر آموزشي محسوب  نيروهاي عراقي ي استثنايي براي  يك دوره2007سال : دوي تاآيد آر
  .شود مي
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  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   آذر27:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶ دسامبر 18 - ١٣٨۵ آذر 27 شنبهدو
 اصلی خود را به روزنامه های صبح امروز تهران، تمامی عنوان های اول و گزارش های:بی بی سی

  . انتخابات روز جمعه اختصاص داده اند و هر گروه به گمانه زنی خاص خود پرداخته است
روزنامه های هوادار دولت از پيروزی اصولگرايان خبر داده اند و روزنامه های مستقل و هوادار اصالحات از 

ز نگرانی ها درباره شمارش آرا و روزنامه های منتقد دولت ا. پيروزی بی سابقه اصالح طلبان نوشته اند
  .دخالت دولت در انتخابات نوشته اند

ای آرا صورت نگرفته و    در گزارشی نوشته، روز گذشته در حالی که اعالم نتايج مرحلهاعتماد ملی
های اصولگرايان، کوس پيروزی در  شب موکول کرده بود، رسانه وزارت کشور اعالم نتايج را به يکشنبه

  . رای شهر تهران را به صدا درآوردندانتخابات شو
 تاکيد کرده که اين تبليغات که در روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی و روزنامه های ديگر اعتماد ملی

نژاد در بسياری از شهرها و  هوادار دولت منعکس شده در حالی است که در عالم واقع، حاميان احمدی
های ترکيبی و تلفيقی رای  های انتخابيه فهرست  حوزهاند و در اغلب روستاهای کشور شکست خورده

  . آورده است
 برای اثبت ادعای خود به نوشته های سايت اينترنتی بازتاب اضافه کرده که خبر داده اعتماد ملی

رايحه (های کشور فهرست حاميان دولت  است بااعالم نتايج اوليه شمارش آرا در بيشتر مراکز استان
  .کسب اکثريت مطلق و حتی نسبی آرا نشده استموفق به ) خوش خدمت

 از قول سخنگوی دولت سابق نوشته تا بعدازظهر يکشنبه شکست جناح حاميان دولت سرمايهروزنامه 
  .در انتخابات شورای شهر تهران قطعی است

 نوشته که عبداله رمضان زاده با تصريح بر اين که شکست حاميان دولت به اين معنی است سرمايه
ز تفکر اين جناح، هيچ طرفداری در جامعه و به خصوص بين مردم تهران ندارد گفته است اين برای که طر

اولين بار در تاريخ جمهوری اسالمی است که يک دولت با گذشت تنها يک سال و اندی از عمرش اين 
  .رو شده است چنين با کاهش توجه مردم روبه

ادعا کرده که با شرکت شصت و هفت درصدی مردم در  در تيتر اول خود کيهاندر همين حال روزنامه 
 نفر از ١۴۵انتخابات، اصولگرايان به پيروزی بزرگ دست يافته اند و از نتايج منتشر شده برمی آيد که 

 نفر از نيروهای دوم خرداد به شوراهای مراکز استان راه يافته ٧۵ نفر از مستقل ها و ۴٧اصولگرايان، 
 در تهران هم در حالی که پانصد هزار رای خوانده شده اصولگرايان برنده قطعی  ادعا کرده کهکيهان. اند

  .اين انتخابات هستند و اصالح طلبان تقريبًا هيچ شانسی برای ورود به شورای شهر تهران ندارند
 در مقاله ای در پاسخ روزنامه های هوادار اصالحات که قرارداشتن هاشمی رفسنجانی را کيهانمدير 

منتخبان مجلس خبرگان نشانه استقبال مردم از نامزد اصالح طلبان دانسته اند به مخالفت با در راس 
اين امر پرداخته و نوشته که رييس مجمع تشخيص مصلحت در راس فهرست اصولگرايان بود و اگر اصالح 

در فهرست آن طلبان می خواهند ميزان آرای خود را اندازه بزنند بايد به آرای کسانی نگاه کنند که فقط 
  . ها بوده اند

حسين شريعتمداری بدون اشاره ای به حمالت هواداران دولت احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی به 
يادها آورده که در اوايل دوره رياست جمهوری محمد خاتمی چه انتقادها از رييس جمهور پيشين شد و 

تی اصولگرايان، يعنی ليست جامعه بر همين اساس نوشته که اگر نام هاشمی در صدر ليست انتخابا
  .مدرسين، جامعه روحانيت مبارز و حوزه علميه قم نبود وی از رأی باال و فراوان کنونی برخوردار نبود

 در صدر اخبار خود با چاپ عکس هایی از محمد خاتمی، مهدی کروبی و هاشمی کارگزاران
 اقداماتی خبر داده که توسط اين سه تن رفسنجانی از نگرانی ها درباره شيوه شمارش آرا نوشته و از

  . برای صيانت از رای مردم صورت می گيرد
همين روزنامه در گزارشی از قول مرتضی مبلغ، مسئول سابق ستاد انتخابات کشور با اشاره به 

فهرست حاميان دولت نوشته کسانی که با ارائه ليست خاص در انتخابات شوراها مدعی بودند که 
  .و چرای مردم را به همراه خود دارند شکست خوردندحمايت بی چون 

، آقای مبلغ با اشاره به نتايج به دست آمده از انتخابات مجلس خبرگان گفته کارگزارانبه نوشته 
کسانی که در انتخابات خبرگان سفارش حذف هاشمی را سر داده بودند و از هيچ کوششی برای 

زرگی از مردم روبه رو شده و به محاق رفتند و در مقابل شکست هاشمی فروگذار نکردند، با تو دهنی ب
  .اصالح طلبان در سراسر کشور، ميانگين پيروزی را در انتخابات شوراها بدست آوردند

 از جنگ اينترنتی ميان دو بخش از اصولگرايان طرفدار رئيس جمهوری اسالمیاز سوی ديگر روزنامه 
 به نقطه حادی رسيده است و يک سايت متعلق به جمهور و مستقل از رئيس جمهور خبر داده که

اصولگرايان غيروابسته به دولت در پاسخ به سايت وابسته به دولت ضمن هشدار به تهيه کنندگان 
بايد برادرانه به اين دوستان هشدار داد راه خطرناکی :" نوشته است » رايحه خوش خدمت « ليست 

  ."وی و ابوالحسن بنی صدر رفته اندکه در آن گام گذاشته ايد را قبال مسعود رج
اين سايت با اشاره به بی توجهی به سخن صريح رهبر جمهوری جمهوری اسالمی به نوشته روزنامه 

اين نوع برخورد با امر و نهی ولی "اسالمی نسبت به خودداری دولت از ورود به انتخابات نوشت که 
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ا رفتارشان عمال ميگويند که ما تابع تشخيص فقيه عواقب فوق العاده خطرناکی دارد و اين دوستان ب
  ."ولی فقيه هستيم مگر اينکه خودمان به تشخيص ديگری برسيم 

 ،رقبای اصولگرای حاميان دولت را با الفاظی تند به خوارج نهروان تشبيه کرده خدمتدر مقابل، سايت 
  .است

خاباتی ضمن تحليل از همکاران ، محمود احمدی نژاد هنگام بازديد از ستاد انتاعتماد ملیبه نوشته 
روزانه هزاران پيام از مردم کشورهای "خود و اعالم ايران به عنوان آزادترين کشور جهان گفته است که 

کنند و  رسد؛ آنها با عشق نسبت به ملت ايران صحبت می ديگر و بيشتر از اروپا و آفريقا به من می
  ."تقاضاهای گوناگون برای کمک دارند

در اين همايش :"  نوشته رييس دولت با اشاره به برگزاری همايش هولوکاست گفته استاعتماد ملی
خواهيم از ايران برويم، چه  گفتند ما نمی نيز ميهمانان از استادان دانشگاه گرفته تا سايرين همه می

  ."کنيم شما ما را نجات دهيد گفتند ما دعا می فضای دلنشينی در ايران هست، آنها می
  

   آذر26:  تهرانی هاروزنامه
  ٢٠٠۶ دسامبر 17 - ١٣٨۵ آذر 26 کشنبهی

روزنامه های امروز صبح تهران با آمار ضد و نقيضی از تعداد شرکت کنندگان در انتخابات روز :بی بی سی
اکثريت اين روزنامه ها از کثرت رای انتخابات خبرگان . جمعه، از پيروزی جناح های مختلفی خبر داده اند

نتايج اوليه مجلس خبرگان که نشان از باالترين آرا برای هاشمی رفسنجانی نايب . کرده اندابراز تعجب 
رييس فعلی اين مجلس دارد، گزارش هائی از اعتراض اصالح طلبان به نحوه شمارش آرا و تقلب های 

احتمال تغيير ساعت رسمی، انتقاد از . احتمالی عنوان اصلی روزنامه های هوادار اصالحات است
  .ياست های اقتصادی دولت از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاستس

 ميليون نفر در انتخابات مجلس ٣٠شده نزديک به  های انجام  بينی  بر اساس پيشرسالتبه نوشته 
سابقه در انتخابات خبرگان رهبری بوده است همين  اند و اين رقم يک حضور کم  خبرگان شرکت کرده

اند   درصد از مردم در اين انتخابات شرکت کرده۶٠ شورای نگهبان نوشته حدود روزنامه از زبان سخنگوی
  . های انتخابات مجلس خبرگان ريخته اند  ميليون رای به صندوق٢۶و براين اساس حدود 

 هم در عنوان اصلی خود از شرکت شصت درصد از واجدين شرايط در جمهوری اسالمیروزنامه 
  . ميليون اعالم داشته است٢۶ی دهندگان را انتخابات خبر داده و تعداد را

 در گزارش انتخابات خود نوشته آخرين برآوردها در تهران حکايت از آن دارد که مردم اين شهر در کيهان
انتخاب خود برای شورای شهر بيشتر به افراد شاخص ليست ها نظر داشته اند و به همين دليل 

  . ران زياد استاحتمال فراکسيونی شدن شورای شهر آينده ته
اما مدير اين روزنامه ادعا کرده آخرين خبرها از سراسر کشور و حوزه تهران حکايت از آن دارد که 

 تعداد آرای ريخته شده به سه صندوق مربوط به مجلس کيهان. اصولگرايی پيروز اين ميدان است
رده و نوشته مردم تهران خبرگان، انتخابات مياندوره ای مجلس و شورای شهر را به روی هم محاسبه ک

  . ميليون رای به صندوق ها ريخته اند۵/۶در انتخابات روز شنبه حدود 
ادامه گزارش اين روزنامه نشان می دهد که دوميليون رای هم برای مجلس خبرگان، همين تعداد هم 

به . اده اندبرای انتخاب دو نماينده مجلس و دو ميليون رای هم به پانزده عضو شورای شهر تهران رای د
  . اين ترتيب معلوم می شود که تعداد رای دهندگان تهران حدود دو ميليون نفر بوده است

اين روزنامه از پيدايش ترکيب جديدی برای شوراهای شهرهای بزرگ خبر داده و نوشته اين بار مردم به 
اهند داشت شوراهای يکدست روی خوشی نشان نداده اند و از ساليق مختلف در شوراها شرکت خو

 عضو شورا سه عضو منتخب از اصالح طلبان هستند و بقيه از فهرست های ١١چنان که در اصفهان از 
  . مختلف اصولگرايان و مستقل البته با گرايش اکثريتی غيروابسته به دولت

 در ضمن از منابع غيررسمی خبر داده که نتايج انتخابات شورای شهر تهران جمهوری اسالمیروزنامه 
  .  جلوتر بودن اکثريتی اصالح طلبان و اصولگرايان غيروابسته به دولت حکايت دارداز

 عکسی از حضور شبانه نامزد های اتئالف اصالح طلبان را در جلو فرمانداری تهران چاپ کرده و اعتماد
در اين روزنامه . نوشته اين عده برای اعتراض به نحوه عمل وزارت کشور در فرمانداری حاضر شده اند

  .صدر اخبار خود نوشته نتايج انتخابات حاکی از رو آوردن مردم به جريان های ميانه رو و اعتدال گراست
 و چند روزنامه ديگر از پيروزی خانم سهيال جلودار زاده، نامزد کارگزاران سرمايهدر حالی که روزنامه 

 صندوق ١۶۵٠با شمارش  ادعا کرده که کيهاننمايندگی مجلس در ورود به مجلس نهم نوشته اند 
  . شهر تهران غفوری فرد و بادامچيان دو نامزد جناح محافظه کار در صدر منتخبين قرار دارند

و در حالی که روزنامه های مختلف نتايج به دست آمده از مجلس خبرگان در حوزه انتخابيه تهران بزرگ 
ن هاشمی رفسنجانی در صدر فهرست را از جالب ترين بخش های انتخابات ديروز دانسته و از قرارگرفت

 که با تيتر سی ميليون نفر گزارش های مربوط به انتخابات را منتشر کيهان و رسالتخبر داده اند، 
کرده اند و نام منتخبين خبرگان ار شهرستان های مختلف را اعالم کرده، ذکری از آرای شمارش شده 

 به اين جمله اکتفا کرده که در تهران رسالت .برای انتخابات مجلس خبرگان در حوزه تهران ندارند
  .فهرست جامعتين تثبيت شد

شود برای جمع کردن آن همه پوستر و   در ابتدای گزارش انتخاباتی خود نوشته باورتان میصاحب قلم
  . پالکارد و عکس که اين ده روز روی در و ديوار آويزان شد، قرار است يک ميليارد تومان هزينه شود

www.iran-archive.com 



اين ماجرا . اين روزنامه از آخرشب جمعه، کارگران شهرداری راه افتاده اند تا ديوارها را بشورندبه نوشته 
 گفته اين رقم و صاحب قلميکی از مديران شهر تهران به نوشته . يابد حداقل، يک هفته ادامه می

هاست  تاننصف اين هزينه حداقل برای شهرهای بزرگ ومراکز اس. هزينه فقط در مورد شهر تهران است
  .انگيز است اين روش تبليغات انتخاباتی شگفت. ها و رقم کمتری از آن برای شهرستان

 از قول محسن صفايی فراهانی نماينده سابق مجلس نوشته براساس برنامه چهارم توسعه کارگزاران
اين  درصد از وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از نفت خام کاسته شود، و به ٢٠قرار است ساالنه 

 درصد وابستگی بودجه به ۶٠ترتيب سال آينده که سومين سال اجرای برنامه چهارم توسعه است، بايد 
  . درآمدهای نفتی کاهش شده باشد

 گفته گزارش وزارت اقتصاد نشان کارگزارانقائم مقام سابق وزارت امور اقتصادی و دارايی به نوشته 
 درصد بودجه عمرانی ٧۵ درصد بودجه جاری و ٩٠  ماهه ابتدای سال جاری بيش از٨می دهد که طی 

  .مصرف شده که اين تصوير برای آينده کشور بسيار نگران کننده است
 در صدر اخبار خود گزارش داده که به پيشنهاد شرکت دولتی تامين و انتقال برق ساعت آفتاب يزد

نه ماه بعد از آن گرفته ميشود اين تصميم . رسمی کشور از آخر فروردين تا اول آبان ماه تغيير می کند
که به دستور ناگهانی دولت که با مخالفت کارشناسان روبرو شد تغيير ساعت رسمی کشور متوقف 

  .شد
  

 تحريم دفتر مطالعات وزارت خارجه ايران
  ٢٠٠۶ دسامبر 16 - ١٣٨۵ آذر 25شنبه 

 که تعدادشان  مختلف جهانی از کشورهای و پژوهشی از مؤسسات علمیمديران شمار:بی بی سی
 همايش هولوکاست در تهران ی مؤسسه گزارش شده، اعالم کردند که به دليل برگزار38 تا 34تاکنون 

 . کنندی وزارت امورخارجه ايران قطع رابطه می و بين المللیبا دفتر مطالعات سياس
) يست و يکم آذربيستم و ب( يازدهم و دوازدهم دسامبر ی مطالعات وزارت امورخارجه ايران در روزهادفتر
 اين بپردازند که آيا کشتار ی کشور جهان در تهران گردآورد تا به بررسی پژوهشگر را از س67

 . نهيا دوم در اروپا واقعيت داشته است ی در دوران جنگ جهانیسازمانيافته شش ميليون يهود
 رئيس جمهور یکه حت داشت، تا آنجا ی مختلف جهان را در پی اقدام واکنش شديد دولتها و نهادهااين

 . همايش هولوکاست را صادر کردی از شرکت کنندگان فرانسوی يکیفرانسه دستور پيگرد قضائ
 اين همايش صادر شده است را ی که عليه دفتر مطالعات وزارت امورخارجه ايران به دليل برگزاری ابيانيه

 مؤسسه 33 مديران یده و به امضافرانسوا ازبورگ، رئيس بنياد مطالعات استراتژيک در پاريس تنظيم کر
 . ديگر جهان رسانده استیتحقيقات

 مطالعات استراتژيک در یمؤسسه بين المللل:  عبارتند ازی تحقيقاتی جمله مشهورترين اين نهادهااز
 در ژنو، ی امنيتی مارشال در واشنگتن، مرکز سياستهایلندن، مؤسسه اسپن در برلين، صندوق آلمان

 و مرکز روابط ی در پاريس، مرکز مطالعات اياالت متحده در سيدنیقيقات بين المللمرکز مطالعات و تح
 .بين الملل در ورشو

پروفسور ازبورگ که مبتکر تحريم دفتر مطالعات وزارت خارجه ايران شده به روزنامه نيويورک تايمز گفته 
 دفتر مطالعات وزارت ،ی و خواهد گذاشت، چراکه به گفتهی بر ايرانيها اثر زيادیاست که چنين تحريم

 خواهند که ی نميرانيها کند و ای ايران عمل می جهان خارج برای بسویخارجه ايران به منزله پنجره ا
 .اين پنجره به رويشان بسته شود

 سال 22 وزارت امورخارجه ايران که در شمال تهران استقرار دارد و ی و بين المللی مطالعات سياسدفتر
 با حضور ی و سياسی علمی جلسات سخنرانيها و همايشهای برگزاری برایلپيش تأسيس شده، مح

 و ی مختلف جهان است و از جمله عمده ترين مؤسسات پژوهشیکارشناسان و مقامات کشورها
  . رودی به شمار می در ايران در زمينه اموربين المللیشآموز
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