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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
  

 وزير دفاع آمريکا عمليات داخل خاک ايران را رد کرد
  ٢٠٠7  ژانویه12 – ١٣٨۵  دی 22ه جمع

 به يک دفتر وابسته به ايران در عراق و بازداشت ی آمريکايی پس از يورش نيروهايک روز:بی بی سی
 ی را که در مورد احتمال عمليات نيروهای ايران، وزير دفاع اياالت متحده صحبت هايیچند مامور دولت

 . در داخل خاک ايران و سوريه به ميان آمده، تکذيب کرده استیآمريکاي
 ی اين کشور گفته است که چنين عملياتیيکا، در برابر يک کميته تحقيق سنا گيتز، وزير دفاع آمررابرت

آخرين گزينه خواهد بود و تاکيد کرده که منظور رئيس جمهور آمريکا از کم کردن نفوذ تهران در عراق، اين 
 .نبوده است] حمله به داخل خاک اين کشور[

 تازه دولتش ی آن استراتژیخود که ط چهارشنبه شب ی بوش، رئيس جمهور آمريکا، در سخنرانجورج
 عراق متهم کرد و گفت ی هایرا درباره جنگ عراق تشريح کرد، سوريه و ايران را به دخالت در نا آرام

 کنند و آنان را ی دشمنان آمريکا در عراق تهيه می پيشرفته برای را که سالح هایآمريکا شبکه هاي
 . دهند، نابود خواهد کردیآموزش م

 بوش، هشدار وزير امور خارجه آمريکا به ايران، و متعاقب آن بازداشت چند یان سخنان آقا ناظریبرخ
 بيشتر آمريکا و ی از سختگيری را نشانه ا- واقع در کردستان عراق - ايران در شهر اربيل یمامور دولت

 . تعبير کردندی نظامیافزايش احتمال درگير
زا رايس، وزير خارجه آمريکا، گفته بود کشورش در صورت کاندولي)  ديماه21( ژانويه 11 پنجشنبه روز

 .'بيکار نخواهد نشست'اخالل ايران در امنيت عراق، 
 اين حال ژنرال پيتر پيس، رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا، که همراه با وزير دفاع اين کشور به با

مله به داخل خاک  حی برای داد، گفته است هيچ ضرورت نظامی نمايندگان سنا پاسخ میسوال ها
 .ايران وجود ندارد

 ايران در اين شهر ی که دفتر نمايندگی در اربيل به محلی آمريکايی پنجشنبه گزارش شد که نيروهاروز
 اسناد و مدارک و دستگاه یخوانده شد حمله کردند و پنج نفر از کارمندان اين دفتر را همراه با مقادير

 . همراه خود برده اندی کامپيوتریها
در تهران را ) حافظ منافع آمريکا( عراق و سوييس ی داشت که سفرای اقدام واکنش تند ايران را در پينا
 . توضيح به وزارت امور خارجه احضار کردیبرا

 در ی آمريکايی ايران را توسط نيروهای امور خارجه روسيه نيز روز جمعه بازداشت ماموران دولتوزارت
  .خواند' یرين نقض کنوانسيون وين در روابط کنسولفاحش ت'عراق محکوم کرد و آنرا 

  
  با ايرانی از همکاری بانک فرانسویکناره گير

  ٢٠٠7  ژانویه12 – ١٣٨۵  دی 22ه  جمع:بی بی سی:  اميدوارکاوه
 را بر عهده گرفته بود، از اين ی پارس جنوبی از پروژه گازی بخشی که تامين مالی بانک فرانسويک

 . وزارت نفت اجرا خواهد کردیده و ايران اعالم کرده که اين پروژه را با منابع مال کریپروژه کناره گير
 به ميان نياورده اما در يک سال و نيم گذشته اين کشور ی از اين بانک فرانسوی نفت ايران ناموزارت

دارد که  در اين پروژه بوده و گزارش ها حکايت از آن ی همکاری برایمشغول مذاکره با چند بانک اروپاي
 .دند ديدن کرده بوی از محل پروژه در پارس جنوبی خارجی از مسئوالن بانک هایبرخ
 نام برده اند ی به عنوان موسسه ای فرانسوSOCIETE GENERAL از بانک ی ايرانی از منابع خبریتعداد

 . باشدی پارس جنوبی پروژه ميدان گاز١٨ و ١٧ ی فازهایکه قرار بود پشتيبان مال
 گويند با بانک ی می ميليارد دالر بر آورد شده و مقامات ايران۵/٢ یرداد اين دو فاز پارس جنوب قراارزش
 ميليون دالر به توافق رسيده بودند و اين شرکت قرار ١٠٠ حدود دو ميليارد و ی تامين مالی برایفرانسو

 . درصد سرمايه مورد نياز پروژه را به صورت فاينانس تامين کند٨۵بود 
 شود و بانک ی فاينانس پرداخت وام و سود آن از محل فروش توليدات پروژه بازپرداخت میدادها قراردر

 خود را دريافت ی هزينه ها١٨ و ١٧ ی فازهای نيز قرار بود از محل فروش گاز و ميعانات گازیفرانسو
 .کند
 امضا شود ینک فرانسو نفت ايران با اين بای بين شرکت ملی بود در اواخر شهريور ماه قرارداد نهايقرار

 اين کشور از ی آن تحريم هسته ای و در پی از پرونده هسته ای رسد مشکالت ناشیاما به نظر م
 . با ايران شده استی بانک فرانسوی امنيت، مانع همکاری شورایسو

 ی ناچيز داخلمنابع
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 ۵٠ عهده گرفته است و  آن را بری وزارت نفت تامين منابع مال،ی اين بانک فرانسوی دنبال کناره گيربه
 به عنوان یميليون دالر به عنوان اولين قسط وام از طرف وزارت نفت به شرکت نفت و گاز پارس جنوب

 . پروژه پرداخت شده استیمجر
 برسد اما به گفته ی شده است که اين پروژه حدود چهار سال ديگر به بهره برداری بينپيش

 با آن مواجه شده، بعيد است ی نفتی پروژه هایين منابع مال که ايران در تامیکارشناسان، با مشکالت
 .در صورت تداوم شرايط موجود اين پروژه در موعد مقرر تمام شود

 تواند سرمايه مورد نياز پروژه ی نمی داخلی عقيده اين کارشناسان، وزارت نفت از طريق منابع مالبه
 . نياز داردی گاز به منابع خارج نفت وی پروژه های اجرای را تامين کند و برای نفتیها
 ی بين المللی موسسات مالی ايران چندين بار نسبت به عدم همکاری يک ماه گذشته مقامات دولتدر

 رسد مشکالت اين کشور بعد از صدور ی کرده اند و به نظر می ابراز نگرانی و صنعتی نفتیدر پروژه ها
 . است امنيت دشوارتر از گذشته شدهیقطعنامه تحريم شورا

 تامين ی شود و ايران برای انجام می ايرانی به وسيله شرکت های پارس جنوب١٨ و ١٧ ی فازهاپروژه
 . به توافق رسيده بودی آن با بانک فرانسویهزينه ها
 و یشرکت مهندس( درصد، اويک48)  صنايع ايرانیسازمان گسترش و نوساز( ايدرو ی هاشرکت

 . درصد سهام اين پروژه را در اختيار دارند٢١ یسات درياي درصد و تاسي31) ساختمان صنايع نفت
 از طريق لوله ی حلقه چاه در دريا حفر خواهد شد و گاز توليد٢۴ ی توسعه اين دو فاز پارس جنوبیبرا
 . شودی که در عسلويه قرار دارد منتقل می کيلومتر به پااليشگاه خشک١٠۵ به طول یا
 هزار بشکه ٨٠ گاز، ی تزريق به شبکه سراسریون متر مکعب گاز برا ميلي۵٠ اين پروژه روزانه ی اجرابا

 . تن گوگرد توليد خواهد شد۴٠٠ و یميعانات گاز
 يک ميليون تن گاز ،ی شده است ساالنه يک ميليون تن اتان به عنوان خوراک صنايع پتروشيمی بينپيش

 . نيز توليد شودی هزار بشکه ميعانات گاز٨٠مايع و 
  ايران پروژهبزرگترين

 ٨ ايران است که ی تريليون مترمکعب گاز، بزرگترين ميدان گاز١۴ با ذخيره ی پارس جنوبی گازميدان
 . داده استی درصد ذخاير گاز ايران را در خود جا۵٠درصد ذخاير شناخته شده گاز جهان و 

از ديگر آن تا اواخر  رسيده و سه فی شده که تاکنون پنج فاز آن به بهره برداری فاز طراح٢۴ ميدان در اين
 دو فاز ديگر نيز تا سال آينده به ی شود عمليات اجرايی می رسد و پيش بينی میامسال به بهره بردار

 .پايان برسد
 شده، شرکت ی ميليارد دالر در آن سرمايه گذار٢۵ ده فاز اول اين پروژه عظيم که بيشتر از ی اجرادر
 . و مشارکت داشته اندی همکاری بين المللی و موسسات مالی خارجیها
 تازه و ی جذب شرکای فاز اين پروژه هنوز در مراحل اوليه قرار دارد ايران برا١۴ که ی اکنون در حالاما

 ی اين کشور برای های تواند تمام پيش بينی به مانع برخورد کرده و اين مشکل میتامين منابع مال
  .توسعه صنعت نفت و گاز را نقش بر آب کند

  
   مهم بين المللي و منطقه ايرويدادهاي

  
   درعراقکای آمردی از راهبرد جدی سنایانتقاد اعضا

  ٢٠٠7  ژانویه12 – ١٣٨۵  دی 22ه جمع
 هزار نيرو تازه ٢١ اعزام بيش از ی آمريکا برای جرج بوش رييس جمهورتصميم:رادیو فردا:  مودتفريبا

  .هان سنا و گنگره مواجه شده است جمهوريخوای دمکرات وبرخینفس به عراق با انتقاد شديد اعضا
 جديد آمريکا در عراق ، ی خواه در گنگره و سنا از استراتژی بلند پايه حزب جمهوری رغم حمايت اعضابه

 جنگ چهار ساله عراق و کشته شدن بيش از ی اين حزب از روند طوالنی اعضای رسد برخیبه نظر م
  . آمريکا خسته شده اندی نظامیسه هزار نيروها

 به مورد اجرا گذاشته شود، نمايانگر خطرناک ترين اشتباه در تاريخ سياست  دی جدی استراتژاگر
   آمريکا از زمان جنگ ويتنام استیخارج

  گلي چاک هسناتور
 است که کنداليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا به هنگام حضور در مقابل کميته روابط ی در حالاين
 » ی ملیيک ضرورت« دهم ژانوايه  شکست نخوردن در عراق را  در روز پنج شنبه يازی سنایخارج

  .دانسته است
 که جان زنان و ی گسترده در باره جنگ عراق تاکيد کرد از خطراتی های رايس با اشاره به نگرانخانم

  . کند آگاه استی را در عراق تهديد میمردان آمريکاي
 ی مشخص شد که برخی کميته روابط خارجیا جريان پرسش و پاسخ وزير امور خارجه امريکا با اعضدر

 عراق، که عمدتا بر ی جديد رييس جمهور امريکا برای حزب جمهوريخواه هم با برنامه هایاز عضا
  . در اين کشور تاکيد دارد، موافق نيستندی آمريکائیافزايش نيروها

 بين حمالت«یش برا بوی آمريکا از طرح آقای بايدن از حزب دمکرات و رييس کميته روابط خارججوزف
  . مقابله با نفوذ ايران وسوريه انتقاد کردی برا»یمرز
 را به ی آمريکايی بوش اين اختيار را ندارد که نيروهای بايدن به وزير امور خارجه هشدار داد  که آقایآقا

  . انجامد بفرستدی که به عبور از مرزها میعمليات هاي
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 ی استفاده از نيروهای که به رييس جمهور داد شده براینونبه باور من اختيارات ک«:  بايدن گفتی آقا
  .» شود و او بايد اين اختيار را از گنگره دريافت کندیدر داخل عراق است و شامل اين مساله نم

 به رييس یاما سناتور بايدن گفت که در نامه ا.  بايدن ندادی به سوال آقای رايس پاسخ مشخصکنداليزا
  .  ست تا اين مساله را توضيح دهد خواسته ای از ویجمهور

   آمريکا بعد از ويتنام ی اشتباه در تاريخ سياست خارجخطرناکترين
 چاک هيگل ، از حزب جمهوريخواه گفت که با افزايش تعداد نفرات آمريکا در عراق موافق نيست سناتور

] یآمريکائ[ان جوان از زنان و مرد« است و اين که به گفته او »یجنگ داخل«زيرا عراق در چنگال يک 
  ». کنند ، خطاستیبخواهند که خود را قربان

 سوريه و ايران ی سالح رسانی بر اين که نبايد به شبکه های بوش مبنی هيگل به اظهارات آقاسناتور
 آمريکا ممکن است در ی آن است که نيروهایبه عراق اجازه فعاليت داد، گفت که اين تلويحا به معن

  . اين دو کشور شوندیمرزها دشمن، وارد یپيگير
 کرد که آنچه اياالت متخده در ی ريچارد لوگار،  از حزب جمهوريخواه،  به کاندوليزا رايس ياد آورسناتور

   گذاردی دهد، احتماال در موقعيت ايران در منطقه تاثير میعراق انجام م
گذاشته شود، نمايانگر  هيگل افزود اظهارات روز چهارشنبه پرزيدنت بوش، اگر به مورد اجرا یآقا
  .است»  آمريکا از زمان جنگ ويتنامیخطرناک ترين اشتباه در تاريخ سياست  خارج«

   به طرح ايران در خاورميانه کمک
 کميته روابط ی از پر نفوذنرين اعضای اين ميان، سناتور ريچارد لوگار، باز هم از حزب جمهوريخواه و يکدر

 دهد، احتماال در ی کرد که آنچه اياالت متخده در عراق انجام می به کاندوليزا رايس ياد آور،یخارج
  . گذاردیموقعيت ايران در منطقه تاثير م

 شد ی مدعی آن روشن نيست؛ وی خاور ميانه دارد که پيامد های گسترده برای افزود ايران طرحیو
  .نه است خاورميای از طرح ايران برایبخش»  و تروريسمی جمعی نابودیتوليد سالح ها«که 
  . از اين دست را بارها تکذيب کرده استی پيش از اين اتهاماتايران
 صدام حسين فرصت یسقوط دولت سن.   کندی می ما ممانعت از تفوق ايران در منطقه را الزاممنافع
يک ايران که با اتحاد با دولت شيعه عراق يا .   ايران جهت گسترش نفوذش در عراق فراهم کردیرا برا
 ی براد خواهد بویستقل و شيعه در جنوب عراق موقعيت خود را تحکيم کرده باشد ، خطر میدولت

    عربی ، مصر ، اردن و ساير دولت هایعربستان سعود
   لوگارچاردی رسناتور
 یسقوط دولت سن.   کندی میمنافع ما ممانعت از تفوق ايران در منطقه را الزام«:  لوگار گفت سناتور

يک ايران که با اتحاد با .   ايران جهت گسترش نفوذش در عراق فراهم کردیراصدام حسين فرصت را ب
 ی ، خطرباشد مستقل و شيعه در جنوب عراق موقعيت خود را تحکيم کرده یدولت شيعه عراق يا دولت

  .»  عربی ، مصر ، اردن و ساير دولت های عربستان سعودیخواهد بود برا
ز خانم رايس خواست که با ايران و سوريه ، نه به عنوان دوست ،  از سناتورها ای همين ارتباط ، يکدر

  . توانند به ثبات عراق کمک کنند ، وارد مذاکره شودی آمريکا که میبلکه طرفين منطقه ا
 شامل يک حرکت ی جديد دستگاه رهبری از سناتور ها از وزير خارجه آمريکا پرسيدند چرا استراتژیبرخ

  . شودی اوظاع عراق پيشنهاد شده ، نمیه که در گزارش گروه بررسقاطع ديپلماتيک ، همان گون
 کمک به اوضاع عراق  چه ی دانند که برای سوريه و ايران می خانم رايس در پاسخ گفت که دولت ها
 به عراق است و به گفته خانم رايس الزم ی و اعزام شبه نظامیبايد بکنند و آن قطع جريان سالح رسان

  .ها بگويد چگونه اين امر را به مرحله عمل بگذارندنيست آمريکا به آن
 از آن است که اکثريت قابل توجه مردم آمريکا با ی ها در آمريکا حاکی اين ميان ، تازه ترين همه پرسدر

  . بيشتر به عراق مخالفندیاعزام نيرو
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  ت ملي عراق مذاآره وزير اطالعات ايران و وزير امني
  درباره گروهك منافقين بحث شد:اي اژه محسني
  ٢٠٠7  ژانویه14 – ١٣٨۵  دی 24ه یکشنب

در پايان مذاآرات دوجانبه وزير اطالعات جمهوري اسالمي ايران و وزير امنيت ملي عراق، تقاضا جهت 
ذاآرات معرفي هاي اطالعاتي و امنيتي، بعنوان محور اين م همكاري جمهوري اسالمي ايران در زمينه

  . شد
االسالم والمسلمين محسني  ، حجت)ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي پس از پايان اين مذاآرات در تشريح محورهاي آن از بحث پيرامون گروهك منافقين، به عنوان يكي  اژه
مي ايران نسبت به آنچه در عراق بطور طبيعي جمهوري اسال« :از محورهاي اين مذاآره نام برد و گفت

آند وتالش  افتد، اظهار تاسف مي ها و فجايايي آه در عراق اتفاق مي گذرد متاثر است واز ناامني مي
  » .ها مسلط شود آرده تا دولت عراق بتواند هرچه زودتر بر اين ناامني

لت مردمي عراق آمك براين اساس جمهوري اسالمي ايران تالش آرده به دو« :وي همچنين يادآور شد
  » .هاي آنها پاسخ مثبت داده است آند و تاآنون نيز به درخواست
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هاي تروريستي و از جمله گروهك ضدانقالبي آه در  هك ي گروه در اين مذاآرات درباره« :وي ادامه داد
  » .عراق مستقر است، مذاآره شد

نگيري اخير ديپلماتهاي ايران در اربيل نيز وي در پاسخ به اين سؤال آه آيا در اين مذاآرات پيرامون گروگا
بصورت مشخص اين موضوع توسط مسؤوالن سياسي جمهوري اسالمي « :بحثي انجام شد، گفت

شود و در اين نشست هم بصورت آلي در اين موضوع بحث شد، اما  ايران و وزارت امور خارجه دنبال مي
  » .بصورت جزيي نه

 وزير امنيت ملي عراق، با تاآيد بر اينكه امنيت در عراق مستقر در ادامه اين نشست شيروان الواعلي،
خطر تروريسم نه تنها عراق بلكه همه « :، گفت شود مگر با همكاري آشورهاي همسايه نمي

آن آرده  دهد و همه بايد دست به دست هم تروريسم را ريشه آشورهاي منطقه را مورد تهديد قرار مي
  » .دو آرامش را به منطقه برگردانن

وي با يادآوري نقش جمهوري اسالمي ايران در برقراري امنيت عراق آه همواره در پشتيباني از اين 
آشور استوار بوده است، اظهار اميدواري آرد اين پشتيباني از نظر امنيتي و اطالعاتي روندي روبه جلو 

  . داشته باشد
« :ا عراقي عنوان آرد و اظهار داشتوي در ادامه در تشريح طرح امنيتي بغداد، آن را يك طرح صرف

نيروهاي چندمليتي به عنوان پشتيبان ما درحال حاضر در راستاي هماهنگي بيشتر در عراق حضور 
  » .دارند و پشتيباني آمريكا از نيروهاي عراقي، به درخواست فرماندهي عراق است

 عملياتي آنها براي تامين امنيت نيروهاي آمريكايي در عراق هستند و نياز به پشتيباني« :وي اضافه آرد
  » .در عراق وجود دارد

وي همچنين درباره افزايش نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق نيز آن را اقدامي در جهت اجرا آردن 
  . هرچه بيشتر طرح امنيتي بغداد توصيف آرد

« : ظهار داشتوي همچنين در خصوص وضعيت ديپلماتهاي به گروگان گرفته شده ايراني در عراق نيز ا
مشغول پيگيري هستيم، با طرف آمريكايي در تماسيم و پيش از آمدنم به تهران با آنها صحبت آردم و 

  » .شود هرچه سريعتر اين قضيه در آمترين زمان حل مي
وي همچنين در تشريح داليل سفرش به تهران نيز آن را دعوت وزير اطالعات ايران از وي، با هدف 

در همين راستا سفرهايي به ترآيه، سوريه « :ي عراق توصيف آرد واظهار داشتبررسي وضعيت امنيت
  » .و اردن نيز داشتم

  
به /  کند ی مدی منطقه را تهدی کشورهای تمامسمی ترورخطر: عراق در جمع خبرنگارانی ملتي امنریوز

 میازمندي عراق نتي امنني تامی براییکای آمریروهاي نیبانيپشت
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 دی منطقه را تهدی کشورهای نه تنها عراق، بلکه تمامسمی خطر ترورنکهیبا اشاره به ا  ی الواعلروانيش
 . استری امکان پذهی همسای کشورهای در عراق فقط با همکارتي کرد که امندي کند، تاکیم
 اطالعات کشورمان ری وزی اژه ای با محسنداری عراق پس از دی ملتي امنری وز  گزارش خبرنگار مهر ،به

 منطقه را ی کشورهای نه تنها عراق، بلکه تمامسمیخطر ترور :  و گفتافتیدر جمع خبرنگاران حضور 
 .   ميبرگردان کن کرده  و آرامش را شهی را رسمی دست به دست هم تروردی کند و همه بای مدیتهد

 از نظر یباني پشتنی کرد که ایدواريعراق، ابراز ام در تي امنی در برقراررانی بر نقش ادي با تاکیالواعل
 .  داشته باشدشرفتي روند رو به پی و اطالعاتیتيامن
 به یتي چندملیروهاين:  عنوان کرد و افزودی طرح صرفا عراقکی بغداد، آن را یتي با اشاره به طرح امنیو

 از کای آمریبانير دارند و پشت در عراق حضوشتري بی هماهنگی ما درحال حاضر در راستابانيعنوان پشت
 .  عراق استی به درخواست فرمانده،ی عراقیروهاين
 در عراق تي امنني تامی براییکای آمریروهاي نیاتي عملیباني به پشتازي ن : کرددي عراق تاکتي امنریوز

 . وجود دارد
 اجرا کردن هرچه  در جهتی در عراق، آن را اقدامییکای آمریروهاي نشی درباره افزاني همچنیالواعل

 .  کردفي بغداد توصیتي طرح امنشتريب
 یريگيمشغول پ:  به گروگان گرفته شده در عراق گفت یرانی ای هاپلماتی دتي وضعنهي در زمیو

 . از آمدنم به تهران با آنها صحبت کردمشي و پمي در تماسییکای با طرف آمرم،يهست
 با ،ی از ورانی اطالعات اریفر به تهران، آن را دعوت وز سلی دالحی در تشرانی عراق در پای ملتي امنریوز

 و هی سوره،ي به ترکیی راستا سفرهانيدر هم:  کرد و افزودفي عراق توصیتي امنتي وضعیهدف بررس
  . داشتمزياردن ن

  
   داشته اند ارتباط  با سپاه قدسلي شده در اربري دستگانيرانیا

  ٢٠٠7  ژانویه14 – ١٣٨۵  دی 24ه یکشنب
 با سپاه ل،ي شده در اربري دستگیرانی پنج اند،ی گوی در عراق مکای آمری نظامیمقام ها:  فرداویراد

  .  دهد، در ارتباط بوده اندی عراق قرار ماني شورشاريقدس که به گفته آن ها اسلحه در اخت
  .  کردبی ارتباط بازداشت شدگان با سپاه قدس را تکذران،ی خبر، انی پس از انتشار ایساعت

 واقع در لي در اربرانی دولت ای دفتر ارتباطکی به کای آمری نظامیروهاي ماه، نی دکمی و ستي بوزر
 شدگان در فاصله ري از دستگیکی.  کردندريشمال عراق حمله کردند و شش تن از کارکنان آن را دستگ
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 در عراق ییکایآمر یروهاي کماکان در بازداشت نگری بعد از بازداشت آزاد شد و اکنون، پنج تن دیکوتاه
  .  برندیبه سر م
 مورد واکنش نشان نی خود خواستند در ای عراقانی از همتایرانی ای حمله، مقام هانی بعد از ایساعات

  .  دفتر هر چه زودتر آزاد شوندنیدهند تا کارکنان ا
 و ییکای آمراني نامد اما نظامی م»لي در اربرانی ایکنسول گر« که به آن حمله شده بود را ی دفترران،یا

  .  نبوده است»کيپلماتی دتي مصونني تحت قوانیکنسولگر« دفتر، نی اعالم کردند که ای عراقیمقام ها
 شده با سپاه قدس ارتباط داشته ريافراد دستگ«:  اعالم کردندکشنبهی روز ییکای آمری نظامی هامقام
 به مسلح کردن و آموزش گروه  است کهی از سپاه پاسداران انقالب اسالمیسپاه قدس، شاخه ا. اند
  » . ائتالف حمله کنندیروهاي ثبات و به نی پردازد تا دولت عراق را بی تند رو میها

 دني رسی نابود کردن راههای خود برااتي اعالم کرده است که به عملني متحده هم چناالتی اارتش
  . اهد داد کشور، ادامه خونی ای عراق از خارج از مرزهااني به شورشیادوات نظام

 که انفجارشان به کشته ی کنار جاده ای از بمب هایاري بسندی گوی مکای در ارتش آمری ها رسممقام
  .  استرانی انجامد، ساخت ای ماني نظامري و غانيشدن نظام

 یرا رد کرده است و مقام ها»  کشورنی ثبات ساختن ایدخالت در عراق با هدف ب« هواره اتهام رانیا
  .  کنندی میباني در عراق، پشتتي امنتي که از تثبندی گوی میرانیا

 هي متحده علاالتی در واکنش به اتهامات تازه ارانی وزارت امور خارجه ای سخنگو،یني حسی علمحمد
 ی خواستار آزادگری کرد و بار دبی را تکذی افراد با سپاه پاسداران انقالب اسالمنی هرگونه ارتباط اران،یا

  . بازداشت شدگان شد
 ري دستگ،ی آشپز محلکی دفتر به همراه نی گفت که در روز نخست، پنج تن از کارکنان اني همچنیو

 یرانی بازداشت شدگان ایني حسیآقا.  بعد از بازداشت، آشپز آزاد شده استیشده بودند که ساعت
  .  فشردی پاوده،ب »یکنسولگر «ل،ي در اربرانی دفتر انکهی بر ای مبنرانی ای و بر ادعادي نام»پلماتید«را 
 نی گذشته اعالم کردند که ای در عراق، در روزهاکای از فرماندهان ارتش آمریکی خارجه عراق و ریوز

  .  نبوده است»کيپلماتی دتي مصونني تحت قوانیکنسولگر«دفتر، 
 داشته »کيپلماتی دتيمصون« دفتر، نی ادعا که انی با طرح ارانی وزارت خارجه ای حال سخنگونی ابا
  . خواهد کرد»یاقدام حقوق «کا،ی آمرهي سازمان ملل متحد، علقی از طررانیست، گفت که اا
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   ژانويه 14 بهيکشن: هفته نامه های بريتانيا
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شای خبر امضای فرمان پرزيدنت بوش در افزايش تنشها ميان ايران و آمريکا به دنبال اف:بی بی سی
مورد مقابله با فعاليتهای عناصر ايرانی در عراق از جمله مهمترين موضوعات مطرح شده در مقاالت و 

  . گزارشهای هفته نامه های امروز چاپ لندن است
پرزيدنت جورج : " در گزارشی از نيويورک به قلم فيليپ شرول می نويسدساندی تلگرافهفته نامه 

بوش به نيروهای آمريکا در عراق دستور داده تا عليه مقامات و پاسداران انقالب ايران که در پشت 
شبکه کمک مالی و پشتيبانی رزمی جنگجويان ضد آمريکايی در عراق قراردارند، دست به تهاجم 

  ."بزنند
عات جاسوسی اين هفته نامه می نويسد که آقای بوش هنگامی اين فرمان سری را امضا کرد که اطال

  . تازه ای در مورد دست داشتن ايران در خشونتهای عراق به او ارائه شد
 می نويسد عوامل جاسوسی آمريکا در عراق کشف کرده اند که ايران، هم به ساندی تلگراف

  . شورشيان سنی و هم به جنگجويان شيعه مذهب عراق کمک می کند
ايران در عراق عمدتا توسط واحدی از سپاه "  شدهبحران مديريت"به نوشته اين هفته نامه، سياست 

  . پاسداران که نيروی قدس نام دارد، اجرا می شود
 از نيروی قدس با عنوان بازوی خارجی نيروهای مسلح ايران ياد کرده و نوشته است ساندی تلگراف

ای که اين واحد در کمک به جنبش شيعی حزب اهللا لبنان و حرکت سنی مذهب حماس در سرزمينه
  . فلسطينی نيز نقش داشته است

که در ماه " چيذری"اين هفته نامه می نويسد از يکی از فرماندهان ارشد سپاه قدس با نام مستعار 
گذشته دستگير شد، طرحهای حمله، شماره تلفنهای عناصر خشونت طلب سنی، و بسياری مدارک 

  . ديگر به دست آمد که هدفهای اين واحد را روشن می کند
وشته اين هفته نامه، يکی از اين مدارک شامل شواهدی است که ابعاد تازه ای از رقابت ميان ايران به ن

  . و عربستان سعودی بر سر کسب و گسترش نفوذ در عراق را روشن می کند
 ادامه می هد که ايران شبکه ای از شرکتهای صوری صادرات و واردات ا در استان انبار ساندی تلگراف

  . داده تا از آن طريق بتواند منابع مالی را يه سمت جنگجويان سنی هدايت کندعراق تشکيل 
به نوشته اين هفته نامه، فرمانده بازداشت شده نيروی قدس در عراق پس از مدتی بنا به اصرار 

  . مقامات عراقی در مورد برخورداری او از موقعيت ديپلماتيک آزاد شد
 در گزارشی از واشنگتن می نويسد که اينديپندنتروزنامه در همين حال شماره ويژه روز يکشنبه 

انتشار اين خبر که پرزيدنت بوش ماهها پيش فرمانی را امضا کرده بود که به موجب آن به نيروهای 
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آمريکايی در عراق اجازه می داد تا به اقدامات گسترده ای عليه فعاالن ايرانی در عراق دست بزند، 
  . ريکا افزايش داده استتنشها را ميان ايران و آم

  .خبر امضای اين فرمان را خانم رايس وزير خارجه آمريکا در جريان ديدار اخيرش از خاورميانه افشا کرد
به نوشته اين روزنامه اين فرمان پنهانی در هفته گذشته دست کم در دو مورد منجر به حمله نيروهای 

  . آنها در اربيل رخ دادآمريکايی به هدفهای ايرانی در عراق شد که يکی از 
 در گزارش اصلی شماره امروز خود از کوشش تازه دانشمندان علم ژنتيک  ساندی تايمزهفته نامه

  .برای يافتن راهی برای مقابله با بيماری سرطان و تعدادی از ديگر بيماريهای مهلک خبر داده است
کاری در ترکيب ژنتيک آنها پرورش داده به نوشته اين هفته نامه، دانشمندان فعال پانصد مرغ را با دست

اند تا از اين راه تخم مرغهايی توليد کنند که حاوی داروهايی برای مقابله با سرطان و چند بيماری 
  .کشنده ديگر است

اين مرغها را پژوهشگران موسسه راسلين در ادينبرای اسکاتلند پرورش داده اند که پيش از اين 
  .پرورش داده بودند" دالی"ه را به نام نخستين گوسفند شبيه سازی شد

اين پيشرفت به مسئوالن امور بهداشتی و درمانی در بريتانيا اين امکان را خواهد داد که داروهايی را که 
امروزه برای هر بيمار هزاران پوند خرج بر می دارد به قيمتی بسيار کمتر به شيوه توليد انبوه برای همه 

  . بيماران بسازند
 نوع خاصی از مرغهای تخمگذار افزوده می شود تا آنها را قادر به DNAيوه، ژن انسانی به در اين ش

  .توليد پروتئين پيچيده ای کند که دارای خواص دارويی است
اين پروتئين در سفيده تخم مرغ ترشح می شود و پژوهشگران به آسانی می توانند آن را تخم مرغ جدا 

  انندکنند و در داروسازی به مصرف برس
  

   ديماه24:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠7  ژانویه14 – ١٣٨۵  دی 24ه یکشنب

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های خبری خود از سفر رييس جمهور به آمريکای :بی بی سی
ائه التين خبر داده و درباره بودجه سال آينده نوشته اند که بعد از بازگشت آقای احمدی نژاد به مجلس ار

نامه اخطار رييس مجلس به رييس دولت در مورد تخلف وزارت کشور، تاثير کاسته شدن از . می شود
بهای نفت بر بودجه سال آينده ، جنجال يک مقام ورزشی درباره حضور چند آمريکائی در مسابقات 

  .شمشير بازی کيش و دلگيری روحانيون قم از دولت از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 در هيئت دولت ٨۶ گزارش داده که با پايان يافتن کاربررسی تبصره های اليحه بودجه سال کيهان

بررسی اين اليحه به پايان خود رسيده و آماده تقديم به مجلس شورای اسالمی است اما با توجه به 
ماه برای سفر رئيس جمهور به سه کشور آمريکای التين احتماال اليحه بودجه روز يکشنبه اول بهمن 

  . تصويب نهايی تقديم مجلس خواهد شد
 گفته دولت تالش خواهد کرد تا چهارشنبه اين هفته کار  کيهانمعاون پارلمانی رئيس جمهور به نوشته

 يکشنبه آينده و ٨۶بررسی و تصويب بودجه در دولت را به پايان برساند که در اين صورت اليحه بودجه 
  . هد شدطبق سنوات گذشته تقديم مجلس خوا

 در گزارش هائی درباره بودجه سال آينده کشور، آن را با دو چالش بزرگ روبرو کارگزاران و آينده نو
  . ديده اند

 دالر ٧٠ نوشته اول روند کاهنده بهای نفت که ظرف چند ماه اخير بهای هر بشکه آن از حدود کارگزاران
اين دو پديده . ا يا افزايش نرخ تورم دالر کاهش يافته است، دوم شتاب گرفتن رشد قيمت ه۴٩به 

اقتصادی که به صورت همزاد در يک سال اخير بر اقتصاد ايران عارض شده اند سال آينده نيز دوشادوش 
  .هم بر بودجه سايه خواهند انداخت

 گرانی های اخير که سال گذشته با آهنگ کند آغاز شد و در ماه های اخير شتاب  آينده نوبه نوشته
تا محصول هزينه های باالی دولت، کسری بودجه دولت و خلق پول تازه توسط دولت بود و گرفت، عمد

کاهش بهای نفت نيز تابع رفتار بازارهای بين المللی است و بويژه بر اثر افزايش ذخاير استراتژيک 
کشورهای صنعتی در پی خريدهای تابستانی رخ داده و با توجه به فصل گرما که در پيش است، بعيد 

  . است متوقف شود
 به مجلس و عدم کارشناسی دقيق ٨۶ نوشته تاخير در ارائه بودجه سال جمهوری اسالمیروزنامه 

از سوی ديگر با کاهش شديد قيمت . بر روی تبصره ها، نمايندگان مجلس را به شدت نگران کرده است 
 دالر در دولت ۴۵بشکه ای نفت در بازارهای جهانی آژير قرمز برای بودجه سال آينده که نفت براساس 

  .بسته می شود به صدا در آمده است
نژاد اقدامات دولت و وزارت کشور  ای به محمود احمدی  خبر داده که رييس مجلس طی نامهسرمايه

  . سازی در اين زمينه شد برای واردات اتوبوس را مغاير با قانون بودجه دانسته و خواستار شفاف
مه حدادعادل که چندی قبل نوشته شده اما دولت هنوز توجهی به آن نشان به نوشته اين روزنامه در نا

نداده تاکيد شده است که برای خريد اتوبوس ابتدا بايد از صنايع داخلی استفاده می شد و اگر اين 
امکان وجود نداشت بايد از طريق مناقصه خريداری می شد که اين کار توسط وزارت کشور اجرا نشده 

  . است
 نشان می دهد که مديران صنايع سازنده خودرو از اين که توليداتشان نافروخته مانده رمايهسگزارش 

  .شکايت دارند و وزارت کشور به خريد بدون مناقصه سه هزار اتوبوس پرداخته است
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 شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در اعتراض به وضعيت علمی، فرهنگی و رفاهی اعتمادبه نوشته 
 بيانيه ای صادر کرد که در آن گفته شده در يک سال گذشته مسوولين وزارت علوم دانشگاه های کشور

ضمن برخورد با فعاالن دانشجويی همواره بر بهبود وضعيت علمی و رفاهی دانشگاه های کشور 
پافشاری نموده اند اما نگاهی به وضعيت کنونی دانشگاه ها در زمينه های علمی، فرهنگی و رفاهی 

  . قعيتی ديگر استبيان کننده وا
به گفته دانشجويان دفتر تحکيم وحدت سهم ايران در توليد علم جهانی کمتر از نيم درصد است و هيچ 

هرچند اين مسائل ريشه ای تاريخی .  هزار دانشگاه برتر دنيا جايی ندارد٢دانشگاهی در ايران در بين 
در سال . اوضاع را اسفناک تر می کنددارند اما سياست های بدون برنامه وزارت علوم کنونی هر روز 

  . درصد کاهش يافت٣٠جاری به رغم افزايش نجومی درآمدهای نفتی بودجه پژوهشی کشور حدود 
 خبر داده که شکايت موردهای آزمايش شده در داروی ايرانی ايدز همه آن پنجاه شصت ميليون آينده نو

اروی ايدز صرف شده بود را با اين نتيجه روبرو کرده دالری را که تاکنون برای تحقيقات و در نهايت توليد د
  . شبح مرگ:

 شکايت هائی که روزی ميز کميسيون پزشکی وزارت بهداشت قرار گرفته نشان می آينده نوبه نوشته 
دهد که شبح مرگ باالی سر تمام کسانی که در دوره های آزمايشی بالينی با اين دارو معالجه شده 

  .بودند در گردش است
 گزارش داده که در نخستين مسابقات جهانی شمشيربازی در جزيره کيش قبل از آنکه رگزارانکا

 نفره آمريکا جنجال به پا کرده است و نماينده ۵اتفاقات ورزشی اين مسابقات خبرساز باشد، حضور تيم 
  . های رسانه های داخلی و خارجی بيش از هرچيز پيگير حضور آنها هستند

 در حالی که ورزشکاران و از جمله فدراسيون با حضور تيم آمريکائی موافقت کرده نکارگزارابه گزارش 
اند رييس هيات شمشيربازی تهران به علت اين که آمريکا با ايران مشغول تخاصم است به کيش نرفته 

  .و با حضور آمريکائی ها مخالف است
  

   ديماه23:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠7 ویه ژان13 – ١٣٨۵  دی 23ه شنب

روزنامه های امروز تهران در ابتدای هفته در گزارش های اصلی خود از دستگيری پنج تن :بی بی سی
از کارکنان کنسولگری ايران در اربيل و سياست جديد آمريکا در عراق نوشته و اعالم سياست تازه 

  . رتبط دانسته اندتوسط جورج بوش رييس جمهور اياالت متحده را با دستگيری ديپلمات های ايران م
نامعلوم بودن سرنوشت بودجه سال آينده و نحوه و تاريخ تقديم آن به مجلس، افزايش انتقادها از گرانی 

و تورم، گزارش هائی درباره کاهش بهای جهانی نفت، و ابراز خشنودی از نديده گرفتن شدن تحريم و 
برای همکاری های تهران و پکن در فشارهای آمريکا توسط دولت چين و آماده شدن قرارداد بزرگی 

  .زمينه استخراج گاز از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 که عنوان اصلی خود را به سخنان پنجشنبه جرج بوش رييس جمهوری آمريکا اختصاص داده و از کيهان

يکا در مورد اصطالح نوزادی که مرده به دنيا آمده برای نشان دادن بی اهميتی استراتژی جديد دولت آمر
عراق استفاده کرده است، در گزارش خود نوشته در متن استراتژی جديد آمريکا بيش از آن که به طور 
خاص درباره عراق سخن گفته شده باشد، از ايران و فعاليت های منطقه ای اش سخن به ميان آمده 

  .است
 عامل برای موفقيت استراتژی رييس جمهور آمريکا در نطق خود می گويد کليدی ترين: کيهانبه نوشته 

او تاکيد می کند از اين . جديدش در عراق اين است که جلوی نفوذ ايران و سوريه را در اين کشور بگيرد
وقتی دقيق می شويم در سخنان بوش کمتر نشانی از سوريه . پس متعهد است که چنين بکند

منطقه ای بی مانند است و در همان او بيشتر از ايران سخن می گويد؛ ايرانی که دارای نفوذ . هست
  .حال چند گامی بيشتر با تبديل شدن به يک قدرت هسته ای فاصله ندارد

 در عين حال گزارش مفصلی از مخالفت های دو سناتور دموکرات آمريکائی با سياست های کيهان
پسرش به عنوان اين سناتور دموکرات که : جديد کاخ سفيد تهيه کرده و درباره سناتور جيمز وب نوشته

سرباز در عراق خدمت می کند تاکيد کرده که کنگره آمريکا به جرج بوش اجازه هيچگونه اقدام نظامی 
  . عليه کشورهای همجوار عراق را نخواهد داد

 همچنين در انتهای خبر خود افزوده که گفتنی است که اعالم جنگ آمريکا عليه هر کشوری فقط کيهان
  .ه مجلس سنا صورت گيردو فقط می تواند با اجاز

 در مقاالتی از اين که رييس جمهور و مشاور کارگزاران و همبستگی، اعتماد، اعتماد ملی
مطبوعاتی او به جای قبول کردن اشتباه در محاسبه های اقتصادی گرانی ها را به گردن دولت های 

  .قبلی و مخالفان سياسی انداخته اند انتقاد کرده اند
ولت و همکاران ارشد رئيس جمهوری بايد فروتنی نشان داده و به جای انگ زدن به  نوشته دکارگزاران

دولت های قبلی و افراد موهوم تحت عنوان رانت خوار، بپذيرند شتاب گرفتن نرخ تورم براساس سياست 
  . های اقتصادی است که در آن دادن پول حرف اول را می زند و راهی برای اجتناب از اين کار پيدا کنند

 سخنان محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس را با اهميت ديده که با داليلی که از سوی همبستگی
دولتی ها درمورد علت گرانی ها گفته می شود مخالفت کرده و گفته گرانی ها حاصل يک سری 

  . عواملی است که زياد شدن هزينه دولت از مهم ترين آن هاست
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 دومين چهره محافظه کار و متنفذ مجلس است که در عماد افروغ رييس کميسيون فرهنگی مجلس
همين مورد اظهار نظر کرده و از جمله نوشته اگر بتوان موفقيت ها را حاصل دولت های سابق انداخت 

  .در آن صورت می توان بار منفی گرانی ها را به هم دوش قبلی ها انداخت
 ١۵تن از گرانی ها نوشته پس از گذشت  در گزارش اصلی خود درباره ناتوانی دولت در کاسکارگزاران

ماه از عمر دولت نهم، احمدی نژاد و يارانش همچنان با غول گرانی ها دست و پنجه نرم کرده و می 
کوشند تا با مهار بحران های اقتصادی بخشی از وعده های طاليی خود به شهروندان را محقق کنند اما 

قتصاد ايرانی در کنار بخشی از بلندپروازی ها و سياست واقعيت اين است که ساختار ناتوان و بيمار ا
های انبساطی به کار گرفته شده در دولت نهم باعث شد که احمدی نژاد و کابينه وی عالوه بر ناتوانی 
در اجرای وعده های عدالتخواهانه خويش در اداره امور روزمره شهروندان و تامين معاش آنان نيز ناتوان 

  .جلوه کنند
 اقتصاد ايران و اداره امور کشور در فضايی که مردمان همچنان منتظر ارسال پول کارگزارانه به نوشت

نفت از سوی دولتمردان هستند کاری سترگ است؛ کاری که دولت نهم تنها با شعار آن روی کار آمد 
ر رئيس اما در مقام اجرا حتی نتوانست بخشی از تورم شکل گرفته از اين پول را مهار کند و به ناچا

جمهوری در پاسخ به انتقادات مکرر مخالفانش درباره رشد روزافزون قيمت ها گرانی های اخير را به 
  . گردن دولت های قبلی انداخت و اعالم کرد که اين گرانی ها به دولت نهم به ارث رسيده است

ت زمين، مسکن و  روزنامه جناح هوادار دولت در گزارشی نوشته بسياری از اقالم ضروری و قيمرسالت
 ۶٠، ۵٠ای با متراژ   رهن خانه. حتی اجاره آن برای مستاجران بسيار مشکل و غيرقابل تحمل شده است

 ميليون تومان وديعه که کمترين آن و پرداخت هر ماه اجاره بهای ۵متر مربع در منطقه جنوب تهران با 
  . رانی کشانده استيکصد هزار تومان و بيشتر از آن است، مستاجران را به وادی نگ

های کاذب بسياری از اقالم ضروری ديگر هم باال رفته از جمله گوشت، مرغ،   نرخرسالتبه نوشته 
روند  حبوبات، لوازم بهداشتی مانند صابون، شامپو که از مهمترين نيازهای بهداشتی مردم به شمار می

  .شود رداشت میو همچنين برنج طارم ايرانی که در کشور توسط کشاورزان کاشت و ب
 در صدر گزارش های خبری خود از زبان فرمانده نيروی دريائی ارتش ايران خبر داده که چند ايرانروزنامه 

روز قبل حادثه ای در خليج فارس رخ داده و يک زير دريائی آمريکائی با يک نفتکش ژاپنی برخورد داشته 
ز اشراف اطالعاتی ايران بر آب های خليج  نوشته اطالعاتی از جزئيات اين حادثه حاکی اايران. است

به گفته دريادار سجاد کوچکی، . فارس و رصد تحوالت اين منطقه حساس و استراتژيک جهان است
حادثه تنگه هرمز که خبری از آن توسط نظاميان آمريکائی اعالم نشده در روز هجده دی اتفاق افتاده 

  .است
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