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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
  
   کرد می را تحری و کره شمالیني چ،ی روسی شرکتهاکایآمر
  ٢٠٠7  ژانویه5 – ١٣٨۵  دی 15ه جمع

 را با متهم ی وکره شمالیني چ،ی روسی امروز گزارش داد که دولت بوش شرکتهاییکای روزنامه آمرکی
  .  کرد می تحرهی و سوررانی به اگری دحاتيکردن به فروش موشک و تسل

 دولت ی به نقل از مقامهامزی فرانسه، روزنامه واشنگتن تای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ، ی کره شمالی شرکت معدنکی و ی ، سه شرکت روسیني چیکت دولتسه شر:  گزارش داد کایآمر

  .  شدند میتحر)  فروش سالحتيقانون ممنوع(2005 در سال هی و سوررانیطبق قانون عدم گسترش ا
 ی و شرکتهایري شرکتها به مدت دوسال جلوگنی از اتی و حماکای از تجارت دولت آمرمهای تحرنیا

  .  کندیخاص به آنها منع م یتمهای را از فروش آییکایآمر
 نی ای گفتند که آنها در جدا سازییکای آمری خواند، اما مقامهانی را نمادمهای تحر،ییکای روزنامه آمرنیا

  .  موثر هستند یشرکتها در انظارعموم
 به خاطر فروش موشک به مهای تحرنیا:  گفتند مزی در گفتگو با روزنامه واشنگتن تاییکای آمریمقامها
  . است رانی و اهی به سورحاتي مربوط به تسلیتمهای و آحاتيو فروش تسل هیسور

  
 کای آمری کشور را از سونی ای بر شرکتهایحاتي تسلیمهای تحری امروز در واکنشهي خارجه روسوزارت

 .محکوم کرد
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 یحاتي تسلیمهای اعمال تحری اهياني در بهي وزارت خارجه روسترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه

 . خواندی قانونري غکای آمری خود را از سوی نظامی از مؤسسات و شرکت هایبر برخ
 می براعمال تحری مبنمزی در روز جمعه در روزنامه واشنگتن تای انتشار گزارشی واکنش در پنیا

 به گری دحاتي فروش موشک و تسل به اتهامهي و روسني چ،ی کره شمالی بر شرکتهاکای آمریحاتيتسل
 . در فهرست آن قرار دارندهي شرکت روس3 صورت گرفت که هی و سوررانیا

 تحت قانون زي نی شرکت کره شمالکی و یني چی ، سه شرکت دولتی بر سه شرکت روسعالوه
 . قرار گرفتندکای آمری از سوهی و سوررانی به احاتي فروش تسلتيممنوع
 ني قوانمي تعمی براکای که آمرستي بار نني اولی برانیا:  آمده استهيه روس وزارت خارجهياني در ب
 نی ای داخلني شرکت ها به اطاعت از قواننی و مجبور کردن کردن ای خارجی خود به شرکت هایداخل

 .  شودی متوسل می قانونري غیکشور به اقدامات
از جمله روس آبارون اکسپورت و  ی چند شرکت روسهي را علییمهای تحرکای آمرزي ماه آگوست ندر

 نگي سوخو را که به همراه شرکت بوئهي علمی تحر،ی کشوراعمال کرده بود اما پس از مدتنی ایسوخو
 . شودییکای است، لغو کرد تا مانع از متضرر شدن شرکت آمرهي روسیی ناوگان هوادی در حال تجدکایآمر
 در حال کای آمرگری بار دکی: دی گوی ممهای تحرنی اساس خواندن ای روند با بنی با اشاره به اهيروس

 .خصمانه است) باطل( دورکیشروع 
 ی واشنگتن شرکت هاگریبار د: دی گوی مکای خواندن اقدام آمریاسي با سني همچنهي خارجه روسوزارت

 از دست رفتن نی کند و در قواعد تجارت ای ما محروم مشرفتهي پی با شرکت هایخود را از همکار
  . شودی مدهيا نامفرصت ه

  
 نی امی در تحرکای تند به اقدام آمری در واکنشهي در روسی نظامی ساخت جنگ افزارهایشرکتها

 . رقابت ناعادالنه خواندند کی را هی و سوررانی به احاتيشرکتها به اتهام فروش تسل
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 در روزنامه ی انتشار گزارشی واکنش تند در پنیانسه، ا فری مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 به هي و روسني چ،ی کره شمالی بر شرکتهاکای آمریحاتي تسلمی براعمال تحری مبنمزیواشنگتن تا
 .  صورت گرفتهی و سوررانی به اگری دحاتياتهام فروش موشک و تسل

 از یکی " Rosoboronexport " هي روسحاتي آژانس سازمان صادرات تسلی کارتاوتسف سخنگویوالر
 از ی ما شکلهي متعدد علیمهایاعمال تحر:  قرار گرفت ، گفت می تحرنی که ظاهرا  هدف اییشرکتها

 .  را هدف قرار داده استهيرقابت ناعادالنه است که شرکت ما و تمام روس
 شیزا خود را سال به سال افیحاتي و تسلی نظامیشرکتش حجم فروش فناور:  افزودني همچنیو

 است که شامل کسب سود سرشار از بازار دهي به دو برابر رسزاني منی اريداده است و در پنج سال اخ
 .  است ني التیکایآمر
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 ني بنيشرکتش به شدت به قوان:  خاطر نشان کردني همچنهي روسحاتي شرکت فروش تسلیسخنگو
 .  نکرده است افتی درمهایال تحر درباره اعمی رسمهي اعالمچي است و هنوز هبندی پاهي و روسیالملل
 یحاتي تسلیفناور:   گفت زي نی مطالعات و ساخت فنی شرکت روسسي معاون رئازفی گریليواس
 .  است هي و روسی المللني بني قوانبندی شود؛ به شدت پای ما که به خارج صادر مشرفتهي پاريبس
 .  ندارد کای با آمری رابطه تجارچي ه شرکتشرای دارد، زنی تنها ارزش نمادمهای تحرنیا:  افزود یو

 از رقابت با کای آمری را ترس و نگرانمهای تحرنی ای واقعلي دلزي نی روسی دوماسي رئني پکتريمیوالد
 .  عنوان کرد ی روسیشرکتها
 تحت قانون زي نی شرکت کره شمالکی و یني چی ، سه شرکت دولتی بر سه شرکت روسعالوه
  . قرار گرفتندکای آمری از سوهی وسوررانیا به حاتي فروش تسلتيممنوع

  
آژانس در دستور آار آشور  ها با در حال حاضر توقف همكاري: سيد محمدعلي حسيني امروز گفت

 . نيست
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 سيد محمدعلي حسيني،  ،)ايسنا(دانشجويان ايران   خارجي خبرگزاري-به گزارش خبرنگار سياسي 
اش با خبرنگاران داخلي و خارجي در  امروز در نشست هفتگي ي آشورمان ي وزارت امور خارجهسخنگو

ي ساندي تايمز اعالم آرده است آه نيروهاي نظامي رژيم  آه روزنامه پاسخ به سوالي مبني بر اين
 را اي هاي غني شده برنامه حمله به سه نقطه ايران نطنز، اصفهان و اراك با موشك صهيونيستي براي

سالح  اين گونه اظهارات در آنار اعتراف نخست وزير اسراييل مبني بر داشتن: نظر دارد گفت در
دانند آه  مي اين آشورهاي منطقه به خوبي. يي براي افكار عمومي جهان ثابت شده است هسته

  .تهديد اصلي رژيم صهيونيستي است
المللي  ان در چارچوب موازين و مقررات بينهايم فعاليت ايم آه ما بارها تاآيد آرده: وي ادامه داد

  .باشد مي
ي  اي در عزم و اراده مقابل است و خدشه ي ضعف طرف ها نشانه اين گونه رجزخواني:  حسيني گفت
  .آند اش وارد نمي يي هسته آميز هاي صلح ي فعاليت ايران براي ادامه

عليه ايران بدون پاسخ نخواهد بود و اقدامي  البته هرگونه: سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح آرد
  .شد آشور مهاجم از اقدام خود پشيمان خواهد

همكاريهاي ايران با آژانس تشكيل شده است  اي آه براي تجديدنظر در حسيني در خصوص آميته
ملي تشكيل شده و از آارشناسان وزارت خارجه و ساير  اين آميته در شوراي عالي امنيت: تصريح آرد
  .شود بندي اتخاذ مي تصميمات الزم در اين آميته در يك جمع . در آن حضور دارندها دستگاه

  
ايسنا مبني بر اين آه از سوي آمريكا   در پاسخ به سوال خبرنگار سخنگوي وزارت امور خارجه

گيرد، با تاييد اين مطلب  اقتصادي، تجاري و مالي صورت مي هايي خارج از قطعنامه به لحاظ تحريم تالش
ي مسائل مالي و  اعمال فشار بر آشورهاي مختلف است آه در زمينه ها در راستاي اين تالش: تگف

آشورهايي آه آمريكا مورد توجه قرار داده است البته مناسبات خوبي را با ايران  اين. باشد تجاري مي
آه منافع  ند؛ چرااند آه خارج از قطعنامه حاضر به همكاري نيست برخي از اين آشورها اعالم آرده دارند؛
  .هاي نادرست آمريكا باشند آنند آه اسير سياست شان ايجاب نمي ملي

اين آه اگر گزارش آتي مديرآل آژانس  سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي مبني بر
گيرد در آن  آژانس هماهنگي و همكاري صورت نمي المللي انرژي اتمي اعالم آند آه بين ايران و بين
آنيم؛  گزارش مديرآل آژانس در موقع خودش اظهارنظر مي در خصوص: ت موضع ايران چيست، گفتصور

در عين حال . مديرآل آژانس و رييس شوراي حكام رد و بدل شده است اي بين در عين حال آه نامه
  .اين مورد صورت نگرفته است هيچ اقدام عملي در

 و بالعكس پس از 5+1ايران با آشورهاي  يها حسيني در پاسخ به سوالي ديگر در خصوص تماس
تاآيد داريم بايد طبق تعريف مشخص خود و  مذاآراتي آه ما مورد:  گفت1737ي  صدور قطعنامه

آه بتوان آن را آنار گذاشت؛ بنابراين اين تعامالت  اي نيست مند باشد؛ اخذ ديپلماسي به گونه هدف
  .ادامه دارد

برخي مسووالن در اظهاراتي اعالم آردند آه آغاز  ا مبني بر اين آهوي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسن
ي فجر به مردم اعالم خواهد شد آيا اين همان خبر  دهه يي در بخش صنعتي در توليد سوخت هسته

  .شود يي در موقع خودش مطرح مي هسته خبر خوش: يي است، گفت خوش هسته
هر اظهارنظري در اين باره خودداري آنند؛ چرا  ر ازمسووالن آشو آنم آه توصيه مي: حسيني ادامه داد

  .ي فجر مطرح خواهد شد دهه جمهور در آه اين مساله از سوي رييس
 شرآت روسي را آه با ايران تعامل تجاري 200آمريكا  حسيني در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين آه

آمريكا را مردود  نشان داده و اين اقدام روسيه به اين مساله واآنش  :اند، تحريم آرده است، گفت داشته
  .دانسته است

عربي نسبت به اعدام صدام واآنش نشان  وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي آشورهاي
عربي اين است آه اجازه ندادند تمام جنايات صدام  عامل اصلي واآنش منفي آشورهاي:اند، گفت داده

سي قرار گيرد؛ از جمله جناياتش، تحميل جنگ هشت ساله به برر در يك دادگاه صاحب صالحيت مورد
  .ساير جناياتي آه نسبت به تمام اقشار مردم عراق داشته است ايران، حمله به آويت و
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  .ها بايد مورد پرسش قرار گيرند در اين جنايت حاميان صدام:  ادامه داد سخنگوي وزارت امور خارجه
بر اين آه اعدام صدام تحت تاثير فشار ايران  رهاي عربي مبنيوي در خصوص برخي اخبار از سوي آشو

اي از ايران   در آن جلسه هيچ نماينده :اي را داشته است گفت نماينده بوده است و ايران در جريان اعدام
 در بغداد وجود نداشته است آنچه در مورد اعدام صدام اتفاق افتاد تصميم همه مردم و و يا سفارت ما
  .اق بوده استمسووالن عر

آنيم اين مسائل  اين مساله دامن زدند ما فكر مي متاسفانه برخي مطبوعات در منطقه و خارج از آن به
  .گيرد از طرف بيگانگان صورت مي
زدن به اختالفات ميان شيعه و سني استفاده  ها از هر فضايي براي دامن آن: حسيني خاطرنشان آرد

  .آنند مي
يي بايد نسبت به اين  مردم عراق از هر گروه و فرقه آنيم ما فكر مي:  گفت جهسخنگوي وزارت امور خار

ما عالقمنديم وحدت . ها هم خواهد شد مسائل باعث خسارت آن اقدامات هشيار باشند؛ چرا آه اين
هايي آه مبنا و محورشان براساس وحدت بين مسلمين است صورت  همايش نظر و رايزني و نيز تشكيل

  .گيرد
برند جمهوري  عراق در شرايط سختي به سر مي  پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين آه مردموي در

توان ريز  مي: بشردوستانه چه اقداماتي را انجام داده است؟ گفت هاي اسالمي ايران در راستاي آمك
ن صورت ي سوخت در فصل زمستا هايي براي ارايه ارايه آرد؛ در عين حال رايزني اقدامات صورت گرفته را

آنچه را  جمهوري اسالمي ايران در اين رابطه مشكلي ندارد و هر. اين آار نيز انجام شده است گرفته و
  .آند آه مطرح شود بررسي مي

ما : يي گفت سوريه در چارچوب مذاآرات منطقه حسيني در خصوص برخي اظهارات مبني بر تاثير ايران و
ي اين دولت را به طور علني داشته باشيم تا براساس آن بند جمع بايد موضع رسمي دولت آمريكا را و

  .اعالم موضع آنيم
هاي پرتاب  بر توانايي ايران براي ساخت سيستم وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين آه اخباري مبني

ها مطرح شد و از سوي برخي  اطالعاتي بيش از آن آه در رسانه : مطرح شده بود، اظهار داشت ماهواره
  .توان اين مسئله را بررسي آرد ندارم، البته مي ن اين خبر تذآيب شدمسئوال

سوي ناوهاي آمريكايي در منطقه صورت  حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر اين آه تحرآاتي از
ها قصد دارند تحريماتي را اعمال آنند و  آمريكايي. است آميز اين گونه اقدامات تحريك: گرفته است، گفت

 -ها نيز اهداف ديگري را در نوع تعامالت سياسي  آن. منطقه القاء آنند ثباتي را در بينوعي تنش و 
اقدامات  در عين حال ايران با حسن تدبير با اين گونه. آنند با آشورهاي منطقه دنبال مي يشان اقتصادي

   .فصل آند المللي را حل و ي بين آند و سعي دارد ابهامات در روابطش در عرصه مقابله مي
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

   هزار نيروي ديگر به عراق را امضا آرد20بوش حكم اعزام 
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هاي جديد جورج بوش در عراق يك مقام  هاي آمريكا با استراتژي و طرح به دنبال مخالفت دموآرات
 هزار سرباز آمريكايي براي مبارزه با 20 بوش حكم اعزام :مسوول و نظامي ارشد آمريكايي اعالم آرد 

  . ها در عراق را امضا آرد خشونت و توقف درگيري
به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، اين مقام مسوول و ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
امنيتي خود آخرين تصميمات بوش در ديدار با برخي از مشاورين : نظامي ارشد آمريكايي تاآيد داشت

ي استراتژي جديدش در عراق را اتخاذ آرد آه قرار است محتواي آامل اين استراتژي روز  الزم درباره
  . چهارشنبه از سوي بوش اعالم شود

 20هاي مورد نظر آه حكم آن از سوي بوش تاييد شده، اعزام  يكي از اين استراتژي: چنين افزود وي هم
  . هاي مسلحانه در اين آشور است ايي به عراق با هدف متوقف ساختن جريان درگيريهزار سرباز آمريك

ي مخالفت احزاب آمريكايي با استراتژي جديد آمريكا در  اين در حالي است آه به دنبال گسترش دايره
خواه در مجلس نمايندگان آمريكا و آنگره به حزب دموآرات اين  عراق برخي از نمايندگان حزب جمهوري

  . آشور در اعتراض به اين استراتژي جديد بوش پيوستند
ها بلكه بسياري از  نه تنها دموآرات: خواه آمريكايي اظهار داشت سوزان آالينز، سناتور جمهوري

ي اعزام نيروهاي  خواهان آمريكايي نيز با اين استراتژي جديد بوش در عراق به خصوص در زمينه جمهوري
  .  مخالفندجديد به اين آشور سرسختانه

خواهان  اعزام نيروهاي آمريكايي بيشتر به عراق يك اشتباه فاحش است و به اعتقاد جمهوري: وي افزود
هاي خود نياز  نيز اين امر تنها منجر به افزايش خشونت در عراق خواهد شد، زيرا عراق براي حل بحران

  . به راهكارهاي سياسي دارد نه نظامي
خواه اعزام نيروهاي  به عنوان يك جمهوري: خواه آمريكا اظهار داشت ورييكي ديگر از نمايندگان جمه

تواند بيشتر از اين براي عراق  آنم، زيرا به اعتقاد ما آمريكا نمي جديد آمريكايي به عراق را تاييد نمي
  . توانند انجام دهد ها نيز براي خود نمي آاري انجام دهد، آاري آه خود عراقي
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خواه آمريكايي نيز در اعتراض به استراتژي جديد بوش در عراق اظهار  جمهوريآين، سناتور  جان مك
ي اعزام نيروهاي بيشتر به عراق  ما به شدت با اين طرح جديد بوش به خصوص در زمينه:  داشت
  . مخالفيم

خواهان و  بسياري از جمهوري: خواه آمريكايي تصريح آرد  اين در حالي است آه يك مقام ديگر جمهوري
گيري  ي عراق هستند و موضع هاي آمريكايي در انتظار اعالم آامل استراتژي جديد بوش درباره موآراتد

  . نهايي خود را پس از آن به صورت جدي در آنگره مطرح خواهند آرد
  

  در بغدادییکای آمریکشته شدن سه نظام / ی عراق38 شدن یکشته و زخم
  ٢٠٠7  ژانویه7 – ١٣٨۵  دی 17ه یکشنب
 داد که ی ملي عراق را تشکیتي حوادث امننی مهمترزي انفجار بمب و حمالت مسلحانه امروز ن،یمناآرا

 در بغداد کشته زي نییکای آمری شدند و سه نظامی زخمای کشته ی عراق38 آن دستکم انیدر جر
 .شدند

 اصابت گلوله  عراق گفتند که براثریتي فرانسه، منابع امنی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 کشته و پنج نفر یدر جنوب بغداد، چهار عراق" الکراده" شرکت در منطقه کی خمپاره به ساختمان یها
 . شدندی زخمگرید
در غرب بغداد و قنل " رموکيال "مارستاني از حمله افراد مسلح به معاون بزي منبع وزارت کشورعراق نکی
 کل وزارت آموزش و پرورش عراق در رانی از مدیکی ی عبورخودروري خبر داد و انفجار بمب درمسیو

 . شدمنجر گری شدن دو نفر دی و زخمیدر مرکز بغداد به کشته شدن دو محافظ و" ونهیز"منطقه 
 درمرکز بغداد به کشته ی دانشکده فناورکی گفتند که انفجار بمب در نزدني عراق همچنیتي امنمنابع

 .ديم انجاگری نفر دکی شدن یشدن دو نفر و زخم
 زن و کودک کی" حله" گزارش داد که بر اثر انفجار بمب در مرکز شهر ی منبع پزشککی حال، نيدرهم

 .  شدندی زخمگری نفر د13کشته و 
به قتل رساندند و " لیالمحاو" در منطقه زي گزارش داد که افراد مسلح دو نفر را نزي عراق نیتي امنمنابع

 ی شمال شهر حله زخمی در حمله مسلحانه در جاده اصلیه و بابل و رانندی استانداری عضو شوراکی
 .شدند

 عراق را درشهر ی سرباز اطالعاتکی منابع وزارت دفاع عراق گفتند که افراد مسلح گر،ی دی سواز
در شرق شهر الکوت به قتل " بدره" بر اثر انفجار بمب در منطقه زي سرباز نکیکشتند و " هيوانیالد"

 .ديرس
 داي شهر الکوت پکی جسد دو فرد ناشناس را در کنار رود دجله در نزدنيراق همچن عسي پلیروهاين

 .کردند
در شمال عراق و بازداشت " موصل" در منطقه ستی حال، وزارت دفاع عراق از کشتن دو ترورني همدر

 . کشور خبر دادنیدر غرب ا" یالرماد" در منطقه گریدو نفر د
  امروز بر اثر انفجار ییکای آمریسه نظام:  اعالم کردی اهياني در بکای که ارتش آمرستي درحالنیا

 . شده در شهر بغداد کشته شدندی بمب گذاریخودرو
 گانی که به کای ارتش آمریی هوایروهاي نیسه نظام:  گفت یاتي بدون اشاره به جزئهياني بنیا

 شده در بغداد ی بمب گذاری بر اثر انفجار خودروی ملحق شده بودند به هنگام گشت زنیمهندس
 .کشته شدند

 کشته ییکای آمراني تاکنون تعداد نظامیالدي م2003 به عراق در ماه مارس سال کای آغازحمله آمراز
  . استدهي کشور به سه هزار وسه نفر رسنیشده درا

  
  .بغداد خبر دادند گذاري شده در مرآز منابع پليس عراق از انفجار يك خودروي بمب

  ٢٠٠7  ژانویه6 – ١٣٨۵  دی 16ه شنب
از خبرگزاري رويتر، منابع پليس عراق اعالم آردند  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي تجاري الكراده در مرآز بغداد روي داد آه به آشته شدن  منطقه گذاري شده در آه اين خودروي بمب
تن ديگر منجر شد آه در بين مجروحان سه نيروي پليس نيز مشاهده  6 يك عراقي و مجروح شدن

  .شوند مي
 پليس بغداد را هدف قرار داده بود آه وي  فرمانده بنابر اين گزارش اين انفجار خودروي حامل علي ياسر،

  .برد از اين حادثه ترور جان سالم به در
 2از آشف جسد ) شنبه(انگليس امروز نظامي  خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد، سخنگوي نيروهاي

  .بودند، خبر داد عراقي آه روز جمعه در جنوب عراق ربوده شده
ها آشف شد آه آثار  در نزديكي يكي از ورزشگاه  مترجم عراقي در مرآز بصره و2جسد اين  : وي افزود

  .شود گلوله در سر آن ها نيز مشاهده مي
 آيلومتري شمال 12ي الهارسه در  در منطقه ايي روز جمعهاين دو مترجم عراقي همراه با يك آمريك

  .بصره ربوده شده بودند
شهروندانش در عراق به همراه مترجمان عراقي را  سفارت آمريكا در بغداد نيز خبر ربوده شدن يكي از

  .تاييد آرد
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 آردستان شكست طرح انفجار مرآز اتحاد ميهني ي آردستان عراق نيز از هاي امنيتي منطقه سازمان
  .دادند ي جمجمال واقع در شرق آرآوك خبر در منطقه

آردستان در جمع خبرنگاران تاآيد آرد، نيروهاي  موال شاخي، مسوول يكي از مراآز حزب اتحاد ميهني
  .مقر اتحاد ميهني آردستان را داشتند بازداشت آردند امنيتي دو شخص را آه قصد منفجر آردن

ها همكاري دارند، شناسايي  هايي آه با آن تا گروه  افراد همچنان ادامه داردتحقيقات از اين: وي افزود
  .شوند

بمب در مسير گشتي نيروهاي آمريكايي در اين  يك مقام پليس شهر فلوجه نيز اعالم آرد، انفجار يك
  .آشته و مجروح شدن دو تن از سرنشينان آن منجر شد ها و شهر به از بين رفتن آامل خودروي آن

 تن ديگر 5از آشته شدن چهار تروريست و دستگيري  اي يروهاي چند مليتي در عراق نيز با صدور بيانيهن
  .در بغداد خبر دادند

هاي بغداد متهم هستند به هنگام فرار  گذاري بمب براساس اين گزارش اين افراد آه به دست داشتن در
ها آشته و  مله قرار گرفته آه چهار تن از آنهاي بغداد مورد ح ساختمان از محل اختفاي خود در يكي از

  .دستگير شدند  تن ديگر5
فلوجه نيز از آشته شدن يك سرباز عراقي توسط  بنا به گزارش خبرگزاري شينهوا شاهدان عيني شهر

  .خبر دادند ي جنوبي اين شهر افراد ناشناس در وروديه
اين منطقه را بسته و تحقيقات خود را براي حادثه  براساس اين گزارش نيروهاي عراقي پس از وقوع اين

  .شناسايي عامالن اين امر آغاز آردند
المالكي تهديد آرده آه روابطش را با آشورهايي آه از  از سوي ديگر خبرگزاري شينهوا اعالم آرد نوري

  .دهد اند، مورد بازبيني قرار مي انتقاد آرده اعدام صدام، ديكتاتور سابق عراق
با هر آشوري آه به خواست مردم عراق  داشت دولت عراق موظف است تا روابطش رامالكي اظهار 

   .احترام نگذاشته، مورد بازبيني قراردهد
  

 مي کنی نظر مدی کشورها تجدیدر روابطمان با برخ:ی المالکی نورداللحنیسخنان شد
  ٢٠٠7  ژانویه6 – ١٣٨۵  دی 16ه شنب

 ی از کشورهایاري حقوق بشر و بسی سازمانهازي آمکی تحر از مواضعدی عراق با انتقاد شدری وزنخست
 که به ییدولت عراق در روابط خود با کشورها:  کرددی سابق عراق تهدکتاتوری در قبال اعدام دیعرب

 . کندی نظر مدیاراده ملت عراق احترام نگذارند، تجد
 سي که به مناسبت تاسیم درمراسی المالکی فرانسه، نوری مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 است که تنها مختص ی داخلی عراق مسئله ای جمهورسياعدام رئ: ارتش عراق برگزارشد، اعالم کرد
 .به ملت عراق است

 زحضورداشتند،ي کشورها نگری دی هاپلماتی درعراق و دکایرآمريسف"  زادلي خلیزلما" مراسم که نیدرا
 ژهی سابق عراق و به وکتاتوری در قبال اعدام دی عربیرها کشوشتري در اشاره به مواضع بی المالکینور
 را یهمه اقدامات: "د اعالم کرد، افزوی عمومی خونخوار عراق عزاکتاتوری مرگ دی که سه روز برایبيل

 دهند، رد و ی مرتبط با آنان انجام می رسانه هاقی از طرای ی از دولت ها خواه به طور رسمیکه بعض
 ".مي کنیمحکوم م

 قربان به دي که با بهانه کردن اعدام صدام در روز عی عربیدر اشاره به مواضع کشورها" یکمال"
دولت عراق از :  کرددي نکردند، تاکیري جلوگزي آمکی تظاهرات تحری پرداخته و از برگزاری منفیريموضعگ

اسف کردند ،  تاز و ابرهی مقدس تظاهر به گری دولتها که به بهانه اعدام صدام در روزیاظهارات برخ
 .  استارمتعجبيبس
 گذارد، ی ها احترام نمی که به اراده عراقییعراق دررابطه خود با کشورها: کرد دی تهدني همچنیو

 . کندی نظر مدیتجد
:  سوال را مطرح کردنی حقوق بشر ای و انجمن های المللني بیبا خطاب قراردادن سازمان ها" یمالک"
 یسالح ها) استفاده از (   مانند انفال، حلبچه ، یی هاتیام به جنا سازمان ها درزمان ارتکاب صدنیا

 شدن هزاران هو کشتارآنان که منجر به کشت) ملت عراق(  و اعدام ی دسته جمعی  گورها،ییايميش
 . شد، کجا بودند؟هی همسای ملت هاني و همچنیعراق
 و چرا عامالن به میدي نشنیتيوم و محکیسخن) درآن زمان(  سازمان ها نیچرا ازا:  درادامه افزودیو
 . قرار ندادند؟گردي ملت عراق را تحت پهي ها علتی جنانیا

 است و زي و فتنه انگزي برانگکی اظهارات تحرنی باوراست که انیدولت عراق برا:   کردحی تصریمالک
 . استاني قربانی عراق و اهانت به احساسات خانواده هایدخالت آشکار در امورداخل

) خیدر طول تار(  را که صدام درحق مردم عراق مرتکب شد، یی هاتیجنا:  کرددي تاکرعراقی وزنخست
 . دانند که صدام در طول حکومتش بر عراق به مقدسات تجاوز کردی و همه کشورها مراستي نظیب

 گری دولت بار دنی را دارد و ای ملی کنفرانس آشتی برگزاریدولت عراق آمادگ:  اظهار داشت یمالک
 . شودی ها می عراقني وحدت بتی عراق و تقویعهد به بازسازمت
 ی ممی برد عراق تقدشي وطنمان و پی ساخت و بازسازی برامیهرچه درتوان دار: کرد دي تاکني همچنیو
 .ميکن
 صدام در اني اجازه دادند تا حامزي آمکی تحری در اقداماتی عربی از کشورهای از اعدام صدام ،بعضبعد

 کشورها اجازه هرگونه نی ایکتاتوری دی که فضایش تظاهرات برگزار کنند؛ در حال اعدامتيمحکوم
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 با اعدام فت در مخالی عمومی سه روز عزایبي دهد؛ از جمله لی را نمیزيتظاهرات وتجمع اعتراض آم
  . سابق عراق اعالم کردکتاتورید
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  ی د17: ران تهیمرور روزنامه ها
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روزنامه های صبح يکشنبه تهران که در آستانه عيد غدير با اشعار و تصاويری درباره اين :بی بی سی
عيد صفحات اول خود را تزئين داده اند، عنوان اصلی خود را به مسائل اقتصادی اختصاص داده و با نقل 

آلودگی . ان داده اند که دولت ايران نتوانسته گرانی ها را مهار کندگزارش ها و اظهار نظرهائی نش
هوای تهران و پايان قطع گاز، بازداشت پزشک معالج احمد باطبی و ادامه بحران مترو تهران به دليل 

  . مخالفت دولت با پرداخت اعتبار به اين موسسه از ديگر مطالب اين روزنامه هاست
ول خود خبر داده که اولين اختالف بين روسيه و آمريکا بر سر اجرای  در عنوان بزرگ صفحه اکيهان

  . قطعنامه شورای امنيت به وجود آمد و مسکو پاداش توافق خود را از واشنگتن گرفت
 ١٧٧٣ در حالی که به نظر می رسيد همکاری روسيه با آمريکا در تصويب قطعنامه کيهانبه نوشته 

ين دو کشور را بهبود بخشيده، با تحريم چند شرکت بزرگ روسی از عليه ايران روابط همواره متشنج ا
  .جانب آمريکا دور جديدی از اختالف نظرهای حاد ميان اين دو کشور آغاز شده است

  گرانی، گرانی، گرانی
 در صدر اخبار خود اظهار نظر محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس و رئيس آينده نو و کارگزاران

ران، را آورده اند که با تاکيد بر اينکه تورم و رسيدگی به آن يکی از مطالبات مردم فراکسيون محافظه کا
  .سطح عمومی قيمت ها در برخی موارد از کنترل بيرون رفته است: است گفت

با بيان کارگزاران نماينده کرمان که از پرشورترين مدافعان دولت در مجلس به جساب می آيد به نوشته 
کاری و احساس امنيت مردم همچنان بخشی از اولويت هايی است که مسووالن اينکه مسئله نرخ بي

  . بايد به آن توجه ويژه داشته باشند، از زيادی هزينه های دولت انتقاد کرده است
 گزارش داده که مديرعامل ميدان های ميوه شهرداری افزايش دوباره نرخ ميوه و تره بار را در اعتماد

 در روزهای اخير نرخ کارگزارانبه گزارش . ده و از دولت خواسته که اقدام کندتهران نگران کننده خوان
وی دليل آن را سودجويی دالالن به بهانه کاهش برداشت .  درصد افزايش يافته است۵٠مرکبات تا 

محصول بر اثر بارش برف عنوان کرده و خبر داده که گرانی در زمانی اتفاق می افتد که انواع مرکبات در 
  .  بسيار زيادی در سال جاری برداشت شده و هم در شهرهای شمال به وفور مرکبات وجود داردحجم

  آلودگی هوای تهران
 روز در ۵١ در گزارشی پيرامون وضعيت آلودگی هوای تهران نوشته ازهفت ماه سال، پايتخت رسالت

 توليدی و خدماتی - درصد واحدهای صنعتی ٣۵وضعيت ناسالم هوا به سر برده و ازسوی ديگر حدود 
 هزار واحد است در شهر تهران و اطراف آن قرار دارد که شهر تهران را تبديل به ۵۴٠کشورکه بالغ بر 

  . ترين شهرهای دنيا کرده است يکی ازآلوده
های  خطرات ناشی ازآلودگی هوا مختص به تهران نيست بلکه براساس شاخصرسالت به نوشته 

 ٨/٢ها   قرار دارد و ميزان اين آالينده١٣٢کشور جهان در رديف ١۴۶بين پايداری، محيط زيست ايران در 
  . برابر استاندارد جهانی است

 مترو که از جمله مهم ترين عوامل برای کاستن آلودگی اعتماد ملیدرست در همين موقع به نوشته 
 در  ملیاعتماد. هوا محسوب می شود در بن بست دولت قرار گرفته و نزديک است که متوقف شود

ساله تهران وعده وجود پايتختی  ٢٠انداز  شروع گزارش اصلی خود نوشته اگرچه محاسبات طرح چشم
دهد، اما مناقشات سياسی جاری ميان   را می١۴٠۵کم با ترافيکی روان در سال  بدون ترافيک يا دست

 چندانی برای دولت اصولگرايان و مجموعه مديريت شهری و در راس آن متروی تهران جای اميدواری
  . گذارد ها باقی نمی تحقق اين وعده

ونقل عمومی پايتخت در  سازی ترافيک و توسعه حمل در ادامه اين گزارش آمده پرونده پرماجرای روان
ونقل عمومی تهران با  ترين وسيله حمل  سال گذشته همواره مفتوح بوده که مهم٣٠حالی در طول 

  .ای کند و نامتوازن دارد عت ممکن، توسعهامکانات و اعتبارات اندک و حداقل سر
  دستگيری پزشک معالج باطبی

 از قول همسر دکتر حسام فيروزی، که از وی به عنوان پزشک احمد باطبی نام برده شده آفتاب يزد
  . خبر داده که به دنبال احضار دکتر فيروزی وی به دادگاه انقالب مراجعه کرد و دستگير و زندانی شد

 دکتر فيروزی متهم شده به پناه دادن به يک زندانی و درمان وی است و از وی اب يزدآفتبه نوشته 
 ٢٠٩خواسته شد که وثيقه ای برای آزادی خود بگذارد اما چون امکان تامين اين وثيقه فراهم نبود به بند 

  .زندان اولين که مخصوص زندانی های وزارت اطالعات است منتقل شد
صبح تهران گزارش داده که از اين به بعد، به سه کشور آمريکا، کانادا، بريتانيا  روزنامه اقتصادی سرمايه

شود اما اعزام دانشجويان به هزينه  به دليل برخی برخوردهای نامطلوب، دانشجوی بورسيه اعزام نمی
 نوشته محمود مالباشی معاون دانشجويی وزير علوم در جمع سرمايه. شخضی مانعی ندارد

های نامطلوب در مورد دانشجويان انجام می  العمل زارت علوم گفت اين کشور ها عکس خبرنگاران در و
  .دهند و محدوديت هائی برای دانشجويان ما دارند که در ديگر نقاط دنيا برقرار نيست
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 از قول يک خبرنگار عراقی و به نقل از يک سايت عربی اينرتتی گزارشی از جمهوری اسالمیروزنامه 
م حسين چاپ کرده که در آن گفته شده وقتی در روستای العوجه خواستند که مراسم دفن صدا

نزديکان صدام جسد را شناسائی کنند چنان که رسم شيعيان است، يکی از نزديکان وی با باز کردن 
کفن فريادی کشيد و چنان شد که حاضران همه ترسيدند چرا که چهره جسد شبيه خوک صحرائی بود 

  . دست و مردم از آن وحشت دارندکه در آن منطقه زيا
 در ادامه گزارش خود به نقل از همان خبرنگار نوشته در عين حال همزمان جمهوری اسالمیروزنامه 

با تدفين صدام حسين بوی وحشتاناکی گورستان را در برگرفت که همه حاضران به سرعت آن جا را 
 ولی باز هم تعفن در محوطه به مشام می ترک کردند و با وجود پوشاندن گور با چند اليه خاک و سنگ

  .رسد
  

  ی د16:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠7  ژانویه6 – ١٣٨۵  دی 16ه شنب

روزنامه های امروز تهران در آغاز هفته ديدار علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت :بی بی سی
  .  منعکس کرده اندملی را از چين با اهميت ديده و به عنوان مهم ترين گزارش آخر هفته

گزارش هايی درباره قطعی برق و گاز در نقاط مختلف کشور و احتمال قطعی برق تهران در روزهای 
آينده، اخباری درباره گرانی دوباره کاال و احتمال احضار رييس جمهور به مجلس از ديگر مطالب اين 

  .روزنامه هاست
ين در ديدار با دبير شورای عالی امنيت ملی  در عنوان اصلی خود از قول رييس جمهور چآفتاب يزد

  .  شورای امنيت نشانه نگرانی بين المللی است١٧٣٧ايران نوشته تصويب قطعنامه 
روزنامه های ديگر سخنان علی الريجانی و محمد آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی و منوچهر متکی، 

 با عنوان بزرگ  کيهانی تی خارج نخواهد شد اماوزير خارجه را نقل کرده اند که گفته اند ايران از ان پ
، از قول دبير شورای عالی امنيت ملی در چين چنين خبری را داده "تهديد ايران به خروج از ان پی تی"

است اما گزارش های خبری همين روزنامه نشان می دهد که علی الريجانی ان پی تی را قرارداد 
  .  از آن را نداردمطلوبی خوانده و گفته ايران قصد خروج

 در سرمقاله ای به قلم مدير اين روزنامه تيتر صفحه اول خود را پی گرفته و نوشته سرانجام کيهان
ای که آقای دکتر الريجانی دو سال قبل وعده کرده بود، وزيدن گرفت و ايشان که روز پنج » هوای تازه«

به پرونده هسته ای کشورمان برای شنبه به عنوان دبير شورای عالی امنيت ملی و مسئول عالی رت
 و ۵+١مذاکره با مقامات چينی به آن کشور رفته بود در يک کنفرانس مطبوعاتی با صراحت به گروه 

شورای امنيت سازمان ملل متحد هشدار داد چنانچه تهديدها عليه جمهوری اسالمی ايران ادامه پيدا 
  . خارج خواهد شدNPTکند، ايران از معاهده 

 از ديدار دبير شورای عالی امنيت ملی از چين تنها يک جمله از رييس جمهور کيهان مفصل در گزارش
چين نقل شده که گفته است ما اميدواريم ايران به قطعنامه شورای امنيت واکنش جدی نشان دهد و 
ه جامعه بين المللی هم به تالش های ديپلماتيک خود برای رسيدن به توافقی بلند مدت و مناسب ادام

  .دهد
 بيانيه جبهه مشارکت را درباره پرونده هسته ای منعکس کرده که در آن با اشاره به اعتماد ملی

يکدست و يکصدا شدن مديريت پرونده هسته ای در کشور از نوعی سانسور در افکارعمومی خبر داده 
بهه مشارکت  بيانيه جاعتماد ملیبه نوشته روزنامه . که نادرست است و با منافع ملی ضديت دارد

خواستار آن شده که به صورت شفاف و روشن همه پيامدهای مثبت و منفی سياست های موجود 
برای مردم تشريح شود و بيان کنند چه سرنوشتی را از تداوم اين سياست ها پيش بينی می کنند و 

  .مسئوليت کليه عواقب سياست ها و اقدامات خود را بپذيرند
  .را همسويی و همصدايی با تبليغات غربی ها خوانده است بيانيه جبهه مشارکت کيهان

 در گزارشی از ديدار رييس سازمان انرژی اتمی با سينماگران از قول آقای آقازاده نوشته کارگزاران
 توليد شده داريم که برای حفظ آن تونل هايی ايجاد شده که نظير آن کمتر در UF۶ تن ٢۵٠امروز باالی 

ز اين توليدات اعتماد به کار افزايش يافت به طوری که پس از آن آب سنگين را راه دنيا وجود دارد؛ بعد ا
  . اندازی کرديم

 گفته است سران سه قوه مجوز راه اندازی زنجيره سانتريفوژ کارگزارانمعاون رييس جمهور به نوشته 
خته بوديم ترکيده است  سانتريفوژی که به کار اندا۵٠ها را به ما دادند اما يک شب به من خبر دادند هر 

در آن فاصله اين فضا به وجود آمد که هزينه ها برای چه صرف می شود که پس از اين حادثه آقای 
پس از .  بار ديگر هم خراب شد دوباره بسازيد١٠احمدی نژاد زنگ زدند و گفتند اگر اين ماشين ها 

ده بود دستکاری شده هايی که از مسير ترکيه وارد ش» يو پی اس«بررسی ها مشخص شد که 
  .است

 اکبر اعلمی خبر داده که عده ای از نمايندگان در صدد جمع آوری امضا برای  آفتاب يزدبه نوشته
فراخوان از رييس جمهور هستند که اگر يک چهارم از نمايندگان آن را امضا کنند به اجرا گذاشته می 

 توضيح داده بود که رييس جمهور بايد سه روز پيش رييس مجلس نيز به نمايندگان روزنامه ها. شود
برای گزارش ساالنه درباره پيشرفت برنامه توسعه در مجلس حاضر شود که به وی اطالع داده شده و 

  .زمان آن دور نيست
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 امام جمعه موقت رسالتدر حالی که نمايندگان مجلس از گرانی ها شکايت می کنند، به نوشته 
مجلس و دولت خواسته بودجه سال آينده را به ترتيبی تهيه کنند که تهران هم با تائيد وجود گرانی از 

  . تورم زا نباشد
 در گزارشی ضمن اشاره به گرانی افسارگسيخته ای که مردم با آن دست و پنجه نرم اعتماد ملی

می کنند از قول يک نماينده مجلس نوشته متاسفانه مجلس هفتم و دولت نهم با وجود شعارهای خود، 
 سعيد ليالز کارشناس اقتصادی در پاسخ اعتماد ملیبه نوشته .  مهار تورم توفيقی نداشته اندهنوز در

کردم گفت اين ديگر کپی  ها را افشا می  سخنگوی دولت که گفته بود اگر عضو دولت نبودم کارشکنی
حرف که اين تاکتيک ديگر کهنه شده است و اين . نژادست کاری آقای الهام از روی دست آقای احمدی  

نژاد هم قول داده بود که اگر به او رای بدهند اين  آقای احمدی . ديگر قديمی است... کنم و افشا می
  .مسائل را افشا خواهد کرد

به نوشته اعتماد ملی، آقای ليالز در مورد اتهام غالمحسين الهام مبنی بر تزريق پول مخالفان دولت به 
ريق نقدينگی بانک مرکزی و دولت است و در هيچ کشوری غير از ترين عامل تز بزرگ : بازار اظهار داشت

 ماه امسال منتهی ١٢رشد نقدينگی در . بانک مرکزی نهاد اقتصادی ديگری در اين ماجرا دخيل نيست
علت اصلی افزايش رشد .  درصد بوده است که اين خود رکورد بزرگی است٣۵به مرداد ماه بيش از 

  .سابقه است اری و عمرانی دولت است که اين هم در جای خود بی های ج نقدينگی افزايش هزينه 
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