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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(یران و دولتهای بزرگرژیم ا

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

اند تا رئيس جمهور  اي را تنظيم کرده گروهي از اعضاي مجلس نمايندگان آمريکا پيش نويس قطعنامه
  . اي به ايران از کنگره اجازه بگيرد لزم کنند پيش از هرگونه حملهآمريكا را م
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اند روز  ، نمايندگاني که متن اين قطعنامه را تنظيم کرده)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

نه اخير جورج بوش، رييس پنجشنبه در يک کنفرانس خبري علنا ابراز نگراني کردند که سياست خصما
  . جمهور آمريکا در عراق و خليج فارس نسبت به تهران، ممکن است آمريکا را وارد جنگ با ايران کند

افزايد، اين حرکت نشانه اضطراب نمايندگاني است که شاهد تصويب قطعنامه جنگ  اين گزارش مي
کا هزينه زيادي داشته و بسياري از آنها اند، جنگي که براي آمري  در کنگره بوده2002عليه عراق در سال 

  . اکنون آن را اشتباه مي دانند
چنين نوشت، به عالوه آنها از اين موضوع نگرانند که دولت آمريکا از همان قطعنامه  سي هم.بي.بي

در آن قطعنامه که عمليات نظامي . مربوط به عراق براي انجام عمليات نظامي عليه ايران استفاده کند
تواند براي دفاع از  کرد آمده است که اگر الزم باشد آمريکا مي اق را در صورت لزوم مجاز ميعليه عر

  . منافع خود در خارج از خاک عراق هم به زور متوسل شود
 نفره متشکل از اعضاي هر دو حزب، به سرپرستي يک نماينده جمهوري خواه، 11اکنون گروهي 

  . هاي قبلي براي حمله به ايران استفاده کند طعنامهگويند دولت آمريکا اجازه ندارد از ق مي
آنها در پيش نويس قطعنامه تصريح کرده اند جورج بوش بايد پيش از هرگونه لشکرکشي احتمالي به 

ايران از کنگره اجازه بگيرد، مگر آنکه ايران در حمله به آمريکا پيشگام شود و يا آنکه شواهد قوي دال بر 
  . ن در دست باشدحمله قريب الوقوع ايرا

مارتين ميهن، عضو دمکرات مجلس نمايندگان آمريکا که يکي از تنظيم کنندگان اين قطعنامه است 
ام که به شما بگويم به  من اينجا نيامده:نسبت به تکرار سناريوي عراق در مورد ايران ابراز نگراني کرد

اين دولت در جريان جنگ در . نان ندارمام بگويم من به دولت بوش اطمي بلکه آمده. ايران اطمينان دارم
  . کنم با مردم آمريکا و کنگره رو راست باشد عراق آن قدر دروغ گفته که فکر نمي

تفاوت نخواهد ماند و اجازه  اين قطعنامه حاوي اين پيام قدرتمند است که کنگره ديگر بي: "ميهن گفت
  ." ت آمريکا و جهان را تضعيف مي کندوارد معرکه ديگري شود که امني] دولت بوش[نخواهد داد که 

اين قطعنامه پيش از آنکه وجهه قانوني پيدا کند بايد به تصويب مجلس نمايندگان و سناي آمريکا و نيز 
  . امضاي جورج بوش برسد

طبق اين گزارش، به گفته کارشناسان، اين قطعنامه بيشتر جنبه نمادين دارد؛ زيرا حتي اگر کنگره 
  .يب کند، بوش به احتمال زياد آن را وتو خواهد کردآمريکا آن را تصو

  
 اروپا دامنه تحريم عليه ايران را گسترش می دهد
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تحريم های شورای امنيت عليه » اقدام هماهنگ«اتحاديه اروپا در تالش است که طی يک :رادیو فردا

  . بر دامنه آن نيز بيفزايدايران را هر چه زودتر اعمال کند و احتماال
يک ديپلمات روز جمعه نوزدهم ژانويه به خبرگزاری رويتر گفت ممکن است فهرست افراد وابسته به  

  .برنامه هسته ای ايران که قرار است سفر آنها به اروپا ممنوع شود، طوالنی تر شود
ی هماهنگ کردن اعمال قطعنامه  ماه ژانويه در راستا٢٢وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه 

  .شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، با يکديگر مالقات می کنند
اتحاديه اروپا در تالش است که در يک اقدام گسترده و همه جانيه، جمهوری اسالمی را 

  مجبور به متوقف کردن برنامه غنی سازی اورانيويم کند
شده، در تالش است که در يک اقدام گسترده و همه جانيه،  کشور تشکيل ٢٧اتحاديه اروپا که از 

  .جمهوری اسالمی را مجبور به متوقف کردن برنامه غنی سازی اورانيويم کند
يک ديپلمات نيز گفته است نتيجه بررسی قطعنامه توسط وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، ممکن است 

  .رايی ها و ممنوعيت سفر افراد بيشتری باشدگسترش تحريم ها از جمله در زمينه مسدود کردن دا
در جلسه روز دوشنبه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، موضوع ممنوعيت فروش تسليحات به ايران مطرح 

  .اتحاديه اروپا اساسا در ده سال گذشته، فروش اسلحه به ايران را ممنوع کرده است. نخواهد شد
به ايران، حاضر شد به ازا چشم پوشی جمهوری اسالمی از اتحاديه اروپا در بسته پيشنهادی خود 

فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم، امتيازهايی از جمله در زمينه تجارت، تکنولوژی و 
  .روابط سياسی به ايران عرضه کند
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 خود باقی با اين حال گفته می شود اين پيشنهاد، در صورت تعليق غنی سازی اورانيوم ايران، به قوت
  .است

ممکن است نتيجه بررسی، گسترش تحريم ها از جمله در زمينه مسدود کردن دارايی ها و 
  ممنوعيت سفر افراد بيشتری باشد

گروه پنج به اضافه يک، يا پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان گفته اند که 
 سازی اورانيوم را به حال تعليق در آورد، حاضرند در باره اگر ايران فعاليت های هسته ای مربوط به غنی

  .بسته پيشنهادی خود به ايران به گفت و گو بنشينند
 ژانويه در فرانسه ١٨با اين حال محمد البرادعی مدير کل آزانس بين المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه 

گفت و گو، پيش شرط . ت، مخالفممن با اين ايده که گفت و گو جايزه ای برای رفتار خوب اس«: گفت
  ».تعويض رفتار است

   مهلت شصت روزه برای تعليق فعاليت های هسته ای ايران 
بر پايه قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد، صادرات مواد و فن اوری های موشکی و هسته ای 

موشکی دور برد به برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه های آب سنگين و قطعات و فن اوری سامانه 
  .ايران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع شد

 روز به ايران فرصت داده که همه فعاليت ۶٠شورای امنيت سازمان ملل متحد از روز تصويب قطعنامه، 
  .های هسته ای مربوط به چرخه سوخت را به حال تعليق درآورد

ه گفته اند در نظر دارند در اين مدت خواندن قطعنام» غير قانونی«مقام های جمهوری اسالمی، ضمن 
  . سانتريفوژ يا دستگاه گريز از مرکز ويژه غنی سازی اورانيوم را نصب کنند٣٠٠٠

  
 معاهده منع گسترش ناظر بر ٤ اظهارات آقاي بان آي مون با روح ماده  : سخنگوي وزارت امور خارجه

  . تناقض استاي در  آميز هسته ها براي برخورداري از انرژي صلح حقوق ملت
  ٢٠٠7 ژانویه 18 – ١٣٨۵ دی  28پنج شنبه 

با اعالم » سيدمحمد علي حسيني«به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، 
اين موضوعي است آه :  است، افزودNPTاي ايران مطابق با قوانين و مقررات  آوري هسته اين آه فن

 شوراي ٢٠٠٦  دسامبر ٢٢  مورخ ١٠١٨/٢٠٠٦ /Sسند شماره  آشور عضو جنبش عدم تعهد طي ١١٨ 
  . اند امنيت بر آن تاآيد داشته و از آن حمايت آرده

طرفي مبتني بر رعايت  حسيني با ابراز تعجب از اين آه بان آي مون در اعالم مواضع خويش اصل بي
ها و رويكردهاي دبير آل  يگير ما انتظار داريم موضع: حقوق تمامي اعضا را ملحوظ نداشته است، افزود

هاي عادالنه و منصفانه و در چارچوب  در چارچوب اصول و منشور سازمان ملل متحد و بر اساس نگرش
  . هاي محوله باشد مسووليت

سخنگوي وزارت امور خارجه ابراز اميدواري آرد دبير آل سازمان ملل با اجتناب از برخي مواضع 
هاي اجراي منشور سازمان ملل  هاي سازنده و نو، زمينه قي و ابتكارهاي منط نگري و با ارزيابي يكسويه

هاي بلندي را در راستاي عينيت  طلب فراهم سازد و گام هاي فزون را به دور از افكار افراطي قدرت
  . بخشيدن به صلح و امنيت جهاني بر دارد

اي  لفعل هستهچنين توجه و رسيدگي به خطرات جدي و تهديدهاي با سيدمحمد علي حسيني هم
موجود در منطقه و اعتراف رسمي رژيم صهيونيستي به برخورداري از سالح اتمي آه نگراني تمامي 

  . آشورهاي خاورميانه را تشديد ساخته، خواستار شد
وي ابراز اميدواري آرد مساعي دبير آل بتواند به اجرايي ساختن طرح مصوب جمهوري اسالمي ايران 

  .ه مبني بر جهان عاري از سالح اتمي بينجامددر مجمع عمومي سال گذشت
  

هاي   بين شرآت مهندسي و توسعه گاز ايران و شرآت2قرارداد الحاقيه ساخت پااليشگاه بيدبلند 
  . جهان پارس، سازه و تهران جنوب امضا شد
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زاده ـ معاون وزير نفت ـ در  ، سيدرضا آسايي)سنااي(به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران

 89 ماه در پاييز 43 ميليارد دالر با توان داخلي طي 2.2اين پروژه ملي با اعتباري حدود : اين مراسم گفت
برداري خواهد رسيد و در واقع اين نخستين پروژه سنگين پااليشگاه آشور است آه در اختيار  به بهره

  . هترين پيمانكاران قرار داده شده استآنسرسيوم ايران و با ب
با توجه به امكانات داخلي و بخشنامه وزارتي، تجهيزات الزم براي اين پااليشگاه داخلي : وي افزود

 است، IGSخواهد بود و حتي اگر يك شرآت سازنده قطعات آه در ليست وزارتي داراي استاندارد 
  . خريداري نخواهيم آردتجهيزات موردنياز را بسازد، ما آن را از خارج 

اجراي : او با بيان اين آه ارزش توليدات ساالنه اين پااليشگاه حدود سه ميليارد دالر است، اذعان آرد
 و صادرات گاز نيز موثر خواهد بود؛ ضمن اين آه از  اين طرح در تامين سوخت آشور، خوراك پتروشيمي

  . دار شوند  آار عملياتي و اجرايي آن را عهده نفر بايد1500لحاظ اشتغالزايي، پس از اتمام پروژه 
مديرعامل شرآت ملي گاز ايران، همچنين در رابطه با شرايط موجود و مشكالت ناشي از آمبود گاز 

 ميليارد مترمكعب گاز مصرفي آشور در سال هدر 100 از  هم اآنون نيمي: خاطرنشان آرد
سازي لوازم  ل مملكت است و لذا استاندارد ميليارد دالر پو12.5رود آه اين رقم برابر با  مي

  . گازي يكي از امور بسيار مهم است
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هم اآنون مشكل ما عدم توازن و عرضه و تقاضاي گاز است آه براي جبران اين آمبود بايد : وي گفت
جويي مردم نيز تاثير  همچنين صرفه. ها و ساخت پااليشگاه گاز باشيم شاهد گسترش اين نوع قرارداد

  . ي در توازن عرضه و تقاضا نشان خواهد داشتچشمگير
اين : ها تصريح آرد او با اشاره به چند برابري بودن شاخص مصرف انرژي در ايران نسبت به ساير آشور

 برابر است 2 و 17به ترتيب ) 0.85(و چين ) 0.1( است آه اين رقم نسبت به ژاپن 1.7ميزان در آشور ما 
مصيبت است؛ زيرا در حال حاضر هر مقدار گاز آه ما توليد آنيم و در حقيقت اين براي آشور ما 

  . مشترآان در مصرف آن جلوتر هستند
اين رقم نسبت به مصرف گاز در :  امسال خبر داد و گفت  ميليون مترمكعبي گاز در دي360وي از مصرف 

  . دهد  ميليون مترمكعب بود، افزايش شش برابري را نشان مي60هاي تير و مرداد آه  ماه
هاي ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضاي گاز را تعيين الگوي مصرف دانست و  زاده، يكي از راه آسايي
 درصد خانوارهاست آه دهك دهم جامعه 10 درصد مصرف خانگي مربوط به 27در حال حاضر : اظهار آرد

گاز را به خود هاي اول و دوم به ترتيب يك و سه درصد مصرف  دهند و در حقيقت دهك را تشكيل مي
آنند را  تواند افرادي آه بيش از حد مجاز گاز مصرف مي اند؛ لذا تعيين الگوي مصرف مي اختصاص داده

عالوه بر اين، افزايش . مشمول پرداخت جريمه آند و بر اين اساس مصرف در داخل آشور آنترل شود
  . ش تلفات و مصرف گاز شودتواند باعث آاه آنند نيز مي هايي آه انرژي مصرف مي راندمان دستگاه

عالوه بر اين هم اآنون :  ميليون مترمكعب گاز اذعان آرد408معاون وزير نفت با اشاره به توليد روزانه 
شود آه با اين حال با آمبود مواجه هستيم و دليل آن   ميليون مترمكعب گاز از خارج وارد مي27حدود 

يابد و ساالنه از شدت مصرف انرژي آاسته نشود، نيز مصرف بي رويه است آه اگر اين روند ادامه 
  . شود شرايط ما روز به روز بدتر مي

:  ميليون مترمكعب صادرات گاز داريم، عنوان آرد15ها روزانه  او با بيان اين آه در حال حاضر طبق قرارداد
ين با اتمام پيمانكار فاز دوم پااليشگاه پارسيان يك نيز تا چند ماه آينده مشخص خواهد شد و همچن

ها و خوراك صنايع،  پااليشگاه ايالم تا پايان سال اميدواريم عالوه بر تامين سوخت خانگي، نيروگاه
  . صادرات به ترآيه و در آينده نزديك صادرات به ارمنستان را نيز ادامه دهيم

 توسعه گاز به گزارش خبرنگار انرژي ايسنا، در ادامه اين مراسم، غريبي ـ مديرعامل شرآت مهندسي و
 توسط يك شرآت آانادايي انجام و در نيمه دوم 82 در سال 2پروژه بيدبلند : ايران ـ در سخناني گفت

ها مشخص   توافق نهايي انجام شد و آنسرسيوم84 مناقصه آن برگزار و در تير ماه 83 و 82سال 
   .شدند؛ ولي به دليل زمانبر شدن دريافت مصوبه شوراي اقتصاد به درازا آشيد

با توجه به انصراف : وي با اشاره به دريافت مصوبه شوراي اقتصاد در آبان ماه سال جاري يادآوري آرد
هاي خارجي از ادامه همكاري در قالب آنسرسيوم قرارداد، اين پروژه امروز به طور آامل با  شرآت

  . پيمانكاران داخلي امضا شد
 ميليارد دالر 2.2تشكيل شده است، حدود ) ب( و )الف( آه از دو بخش 2پااليشگاه بيدبلند : او گفت

هاي مهندسان مشاور سازه و مهندسي  آن با شرآت) الف(هزينه در بر خواهد داشت آه در واقع بخش 
شود و مدت  امضا مي) CBI(آن با آنسرسيوم تهران جنوب ) ب(و ساختماني جهان پارس و بخش 

  .  ماه معين شده است43اجراي آن 
 درصد از تجهيزات موردنظر در داخل ساخته شود و عالوه 43.4مقرر شده است آه : ردوي خاطرنشان آ

  . درصد از ارزش آل قرارداد در داخل انجام خواهد شد51بر اين حداقل 
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 ايرانيها آماده تفاهم با آمريکا هستند: طالبانی
  ٢٠٠7 ژانویه 19 – ١٣٨۵ دی  29جمعه 

جالل طالبانی، رئيس جمهور عراق در مصاحبه با روزنامه عربی الحيات از آمادگی ايران :بی بی سی
 .برای دستيابی به تفاهم با آمريکا سخن گفته است

قصر (روزنامه الحيات عنوان درشت صفحه نخست خود را به گفتگويی اختصاص داده که در کاخ ملت 
 . سفر رئيس جمهور عراق به اين کشور انجام گرفته استدمشق، پايتخت سوريه در هنگام) الشعب

) اوائل آذر(آقای طالبانی به اين روزنامه بين المللی گفته که در سفر اخيرش به تهران که اواخر نوامبر 
گذشته انجام گرفت، مقامات ايرانی به او گفته اند که به محض اينکه آمريکاييها اعالم آمادگی کنند، آنها 

مريکا مذاکره کنند و به چنان تفاهمی با دولت اياالت متحده دست پيدا کنند که از افغانستان حاضرند با آ
 .تا لبنان را شامل شود

اين در حالی است که يک روز پيش از انتشار اظهارات جالل طالبانی، وزير دفاع آمريکا اعالم کرده بود که 
در شرايط جاری وجود ندارد و چنين مذاکراتی دليل چندانی برای مذاکره مستقيم ميان ايران و آمريکا 

 . بايد زمانی انجام گيرد که آمريکا اهرمهای بيشتری برای فشار بر ايران در دست داشته باشد
رئيس جمهور عراق همچنين در مصاحبه با الحيات از تالشهای خود برای برقراری رابطه ميان ايران و 

) 1384اوائل آذر (2005 سفرش به تهران که اواخر نوامبر آمريکا سخن گفته و شرح داده که در نخستين
به توافق رسيد که نشستی سه جانبه با حضور مقامات ايرانی، عراقی " برادران ايرانی"انجام گرفت با 

 .و آمريکايی در مورد امنيت و ثبات در عراق برگزار شود

www.iran-archive.com 



لمی خليلزاد سفير آمريکا در بغداد وی می افزايد که پس از بازگشت به عراق اين توافق را به اطالع ز
رسانده بوده و آقای خليلزاد نيز پس از مشورت با مقامات مافوق خود موافقت خود را با چنين نشستی 

 .به وی اعالم کرده است
به گفته جالل طالبانی، قرار مذاکره تا آنجا پيش رفت که حتی روز و مکان مذاکره نيز تعيين شده و بوده 

 يک روز پيش از موعد مورد نظر در شهر دوکان در کردستان عراق که برای مذاکره تعيين و زلمی خليلزاد
شده بود حضور پيدا کرد، ايرانيها نيز شرط گذاشتند که مذاکراتشان با آمريکاييها کامًال سری و بدون 

اکره را در هيچگونه خبررسانی انجام گيرد اما در اين ميان کاندوليزا رايس، وزيرخارجه آمريکا خبر مذ
 .کنگره آمريکا فاش کرد و ايرانيها مذاکره را لغو کردند

آقای طالبانی در مصاحبه با الحيات ادامه می دهد که پس از چندی سيد عبدالعزيز حکيم، رئيس 
مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق ايرانيها را تشويق به مذاکره با آمريکاييها کرد و هر دو طرف ايرانی 

ا مذاکره موافقت کردند که طی سفر وزير امورخارجه ايران به بغداد گفتگوهايی در مورد و آمريکايی ب
 .محل مذاکره انجام گرفت و قرار شد که رئيس جمهور عراق نيز در نخستين جلسه مذاکرات حضور يابد

دولت جالل طالبانی به الحيات گفته که آمريکاييها موعد مذاکره را به زمانی موکول کردند که تشکيل 
عراق به رهبری نوری مالکی به نتيجه رسيده باشد اما ايرانيها با اين شرط مخالفت ورزيدند و توافق 

 .مذاکره به هم خورد
 اشتباه در تاريخ

در مصاحبه الحيات با جالل طالبانی، از وی نقل شده که پيشنهاد او برای مذاکره بين ايران و آمريکا در 
فته، در حالی که سخنانی که در ادامه مصاحبه آمده و رويدادهايی که به سفر اخير او به تهران صورت گر

آن اشاره شده، از جمله تشکيل دولت عراق و سفر وزير امورخارجه ايران به عراق نشان می دهد که 
اين پيشنهاد بايد در نخستين سفری که او به عنوان رئيس جمهور عراق به ايران داشته و حدود چهارده 

 .رح شده باشدماه پيش مط
بنابراين، اشتباه در نگارش متن مصاحبه از سوی روزنامه الحيات يا خطای لفظی جالل طالبانی می 

 .تواند باعث پيچيده شدن تاريخ رويدادها در متنی باشد که روزنامه الحيات منتشر کرده است
 جنگ لفظی و درگيری نظامی

ای مذاکره با آمريکا در شرايطی منتشر می شود اظهارات رئيس جمهور عراق در مورد آمادگی ايران بر
که حمله سربازان آمريکايی به دفتر نمايندگی جمهوری اسالمی در شهر اربيل عراق و بازداشت پنج 

 .شهروند ايرانی در آن روابط ايران و آمريکا را تيره تر کرده است
ا به شورای امنيت سازمان ملل وزير امورخارجه ايران خبر داده که کشورش در مقابل اين اقدام آمريک

 .متحد شکايت خواهد کرد
آمريکا ايران را به مداخله در عراق و کمک به شورشيان اين کشور متهم می کند و ايران بشدت اين ادعا 

 .را رد می کند
با اين حال، وزير دفاع آمريکا اين احتمال را رد کرده که مناقشه لفظی ايران و آمريکا بر سر عراق و 

 .ين اختالف طرفين بر سر فعاليت اتمی ايران به بروز درگيری نظامی ميان دو کشور بينجامدهمچن
گروهی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا که نگران بروز جنگ ديگری با ايرانند، پيش نويس قطعنامه ای 

  .نگره اجازه بگيردرا تنظيم کرده اند تا رئيس جمهور را ملزم کنند پيش از هرگونه حمله ای به ايران از ک
  

تصميم برای کاهش نيروها اواخر / شکست در عراق برای منافع ملی آمریکا فاجعه بار خواهد بود 
  تابستان آینده گرفته خواهد شد 

  ٢٠٠7 ژانویه 19 – ١٣٨۵ دی  29جمعه 
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وزیر دفاع آمریکا امروز جمعه گفت که عراق شاهد لحظه سرنوشت ساز و تعيين کننده ای است و 
  . ت در این کشور به منزله فاجعه ای برای منافع ملی آمریکا خواهد بودشکس

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با " رابرت گيتس"به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، 
عراق هم اکنون در لحظه : فرمانده نيروهای آمریکایی در عراق در شهر بصره گفت " جورج کيسی"ژنرال 

نده و سرنوشت سازی قرار دارد و توافق گستره ای مبنی بر اینکه شکست به منزله فاجعه ای تعيين کن
  .برای منافع ملی آمریکا و کشورهای دیگر خواهد بود، وجود دارد

  .با توجه به خطرات، شکست گزینه مطرح نيست: وی افزود
 هزار نيروی آمریکایی 20ماموریت اصلی : فرانس مطبوعاتی گفت از سوی دیگر، کيسی در این کن

  .اعزامی به عراق در ماه آینده کمک به نيروهای عراق در تامين امنيت بغداد خواهد بود
وی افزود که تصميمی درباره کاهش شمار نيروهای آمریکایی در عراق پيش از اواخر تابستان آینده 

  .گرفته نخواهد شد
ی آمریکایی درعراق با بيان اینکه بغداد یک شبه از امنيت برخودار نخواهد شد؛ ابراز فرمانده نيروها

  . روز آینده پيشرفتی تدریجی حاصل شود90 تا 60اميدواری کرد که در طول 
احساس امنيت نکنند ) آینده(ساکنان بغداد ممکن است تا پيش از اواخر تابستان: وی در عين حال افزود
ان و فرماندهان درباره اینکه آیا آمریکا می تواند کاهش شمار نيروهای خود را آغاز و در آن هنگام رهبر

  .کند، تصميم گيری خواهند کرد
به اعتقاد من، پيش بينی ها از اواخر ماه تابستان حکایت دارد و در آن زمان به این : کيسی گفت 

ميماتی سوق خواهد داد؛ پيش از مسئله فکر خواهيم کرد، اما نتایجی که ما را به اتخاذ اینگونه تص
  .اواخر تابستان ظاهر نخواهد شد

  
 عضو ارشد سپاه مهدی در بغداد بازداشت شد

  ٢٠٠7 ژانویه 19 – ١٣٨۵ دی  29جمعه 
منابع عراقی از بازداشت عضو ارشد يکی از گروه های شبه نظامی اين کشور خبر داده :بی بی سی

 .ق سفر کرده استاند و همزمان، وزير خارجه آمريکا به عرا
 ژانويه، گزارش شد که نيروهای ويژه عراقی در عملياتی با همراهی مشاوران اعزامی 19روز جمعه، 

نيروهای ائتالف بين المللی به رهبری آمريکا يکی از فرماندهان ارشد گروه های شبه نظامی را که به 
 . بازداشت کرده انددست داشتن در خشونت های فرقه ای متهم است در محله بلديات بغداد

در اين گزارش آمده است که در عمليات بغداد، دو نفر ديگر نيز به ظن عضويت در گروه های مسلح 
 .غيرقانونی برای انجام تحقيقات بازجويی دستگير شده اند

بيانيه دولت عراق از فرد بازداشت شده نام نمی برد اما به نقل از دفتر مقتدی صدر، از روحانيون تندرو 
يعه و رهبر شبه نظاميان موسوم به سپاه مهدی، گزارش شده که اين شخص شيخ عبدالهادی ش

 .الدراجی، مدير ارتباطات رسانه ای دفتر آقای صدر بوده است
منابع نظامی آمريکا در بغداد گفته اند که فرد بازداشت شده در ترور چندين تن از اعضای نيروهای 

 .ه استمسلح و مقامات دولت عراق دست داشت
به گفته اين منابع، اين شخص سرپرست تشکيالتی با نام کميته مجازات بوده که به ربودن، شکنجه و 

 .قتل غيرنظاميان مبادرت می کرده است
احتماال منظور منابع آمريکايی اين است که اين تشکيالت در خشونت های فرقه ای و عمليات شبه 

 .نظاميان شيعه عليه سنيان شرکت داشته است
 وعده مالکی و سفر گيتس

روز پنجشنبه نوری مالکی، نخست وزير عراق، در مصاحبه ای گفت که به منظور مقابله با نا امنی در 
 .اين کشور، چهارصد تن از شبه نظاميان مسلح توسط نيروهای عراقی بازداشت شده اند

شبه نظاميان شيعه خوانده برخی منابع آمريکايی از آنچه که کوتاهی دولت آقای مالکی در مقابله با 
شده بود ابراز ناخرسندی کرده و از ارتباط بخش هايی از نيروهای امنيتی دولتی با اين گروه ها سخن 

 .گفته بودند
دولت عراق در پی اعالم سياست جديد اياالت متحده در مورد عراق وعده داده است که با جديت عليه 

ارد عمل شود و برخی از رسانه های آمريکايی از گروه های شبه نظامی، چه سنی و چه شيعه، و
 .افزايش فشار بر سپاه مهدی خبر داده بودند

خشونت های فرقه ای پس از بمب گذاری ماه فوريه سال گذشته در حرم عسکری در شهر سامره 
شدت گرفت و گفته می شود در جريان آن بيش از سی هزار تن در اقدامات تالفی جويانه گروه های 

 . شيعه و سنی جان خود را از دست داده اندتندرو
همزمان، گزارش شده است که ويليام گيتس، وزير دفاع آمريکا که در منطقه به سر می برد، برای 

 .دومين بار در ماه جاری به عراق سفر کرده است
 .ارندآقای گيتس در اين سفر وارد شهر بصره شده که نيروهای بريتانيايی حفظ امنيت آن را بر عهده د

قرار است وزير دفاع آمريکا در طول اقامت در عراق با فرماندهان نيروهای ائتالف به رهبری آمريکا ديدار و 
  .درباره شرايط امنيتی با آنان گفتگو کند
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 هزار نظامی 21سه سناتور ارشد آمریکایی شب گذشته الیحه مخالفت با طرح بوش برای اعزام 
  . ند آمریکایی به عراق را ارائه کرد

  ٢٠٠7 ژانویه 18 – ١٣٨۵ دی  28پنج شنبه 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این الیحه دو حزبی که توسط کارل لوین وجوزف 
بایدن دو دموکرات ارشد کميته سنا و چاک هاگل سناتور جمهوریخواه و مخالف سرسخت جنگ عراق 

  .  است ارائه شده است، نمادین و غيرالزام آور 
در متن این الیحه که انتقاد جدی از سياست جرج بوش رئيس جمهوری آمریکا درباره عراق است،آمده 

آمریکا باید تحت یک خط زمانی سریع و متناسب ، مسئوليت را برای امنيت داخلی و توقف : "است 
  " .   خشونتهای فرقه ای درعراق به دولت و نيروهای امنيتی این کشور واگذار کند

این الیحه همچنين از دولت آمریکا می خواهد از مشارکت کشورهای خاورميانه برای توسعه یک صلح 
  .بين المللی و منطقه ای و روند آشتی در عراق استفاده کند 

از سویی، تونی اسنو سخنگوی کاخ سفيد در واکنش به تالش دموکراتها برای جلوگيری از اعزام نيرو به 
  .رای جلوگيری از افزایش شمار نظاميان آمریکایی در عراق را محکوم کردعراق ، هرگونه تالش ب

اسنو از پيشنهاد سناتور دموکرات کریستوفر دود که خواستار آن شده است بوش برای افزایش شمار 
  .نظاميان در عراق باید موافقت کنگره را به دست آورد؛ به شدت انتقاد کرد

  
ه دموکرات آمریکا شب گذشته از استراتژی جدید جرج بوش در هيالری کلينتون از سناتورهای برجست

 .عراق به شدت انتقاد کرد
  ٢٠٠7 ژانویه 18 – ١٣٨۵ دی  28پنج شنبه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این انتقادها، تندترین انتقادهای کلينتون تا 
، اما هم اکنون به یکی از منتقدان سرسخت این کنون بوده است؛ وی یکی از حاميان جنگ عراق بود

 .جنگ تبدیل شده است
انتقاد کلينتون در زمانی صورت می گيرد که وی به اعالم طرحهای خود برای مبارزه احتمالی در انتخابات 

 نزدیک می شود و همچنين در زمانی صورت می گيرد که فعاليتهای ضد 2008ریاست جمهوری در سال 
 هزار 21ت با هدف متوقف کردن پيشنهاد جرج بوش رئيس جمهوری آمریکا برای اعزام جنگ حزب دموکرا

 . نيروی کمکی به عراق افزایش یافته است500و 
کلينتون که به تازگی از سفر خود به عراق، افغانستان و پاکستان بازگشته گفت که استراتژی جدید 

 .بوش ماموریتها در عراق و افغانستان را تهدید می کند
 .افزایش شمار نيروهای آمریکایی در عراق پاسخی به مشکالت این کشور نيست : وی افزود

تيم رئيس جمهور درحالی به دنبال یک استراتژی شکست خورده در عراق است که :"کلينتون تصریح کرد
ند این کشور در لبه فروپاشی قرار دارد و افغانستان به تالش و توجه هر چه بيشتر متمرکز ما نيازم

 ."است
این سناتور آمریکایی خاطر نشان کرد که از الیحه غيرالزام آوری که مخالف طرح بوش است، حمایت می 

 .کند 
وی همچنين گفت که با معرفی الیحه ای برای محدود کردن شمار نظاميان آمریکایی در عراق در سطح 

ی را برای دولت عراق تعيين آنها تالش بيشتری را انجام خواهد داد و این در حالی است که شرایط
 .خواهد کرد که اگر برآورده نشوند، نتيجه آن توقف هزینه ها برای نيروهای امنيتی عراق است

 هزار 21از سوی دیگر، سه سناتور ارشد آمریکایی شب گذشته الیحه مخالفت با طرح بوش برای اعزام 
 .نظامی آمریکایی به عراق را ارائه کردند 

ی که توسط کارل لوین وجوزف بایدن دو دموکرات ارشد کميته سنا و چاک هاگل این الیحه دو حزب
  .سناتور جمهوریخواه و مخالف سرسخت جنگ عراق ارائه شده است، نمادین و غيرالزام آور است 

  
نخست وزیر عراق در شدیدترین انتقادهای خود از جرج بوش گفت که رئيس جمهوری آمریکا هيچ گاه 

 . نبوده و وی در تنگنای بزرگی به سر می بردضعيف تر از امروز
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کویرا دال "در گفتگو با روزنامه " نوری المالکی"به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
 )جمهوری خواهان(درک می کنم که دولت کنونی آمریکا بعد از شکست : چاپ ایتاليا گفت" سرا

 .درانتخابات دو ماه پيش در تنگنای بزرگی به سرمی برد
هيچ روزی : مالکی  در اشاره به بحرانهای فراوانی که رئيس جمهوری آمریکا با آن روبرو است ، افزود 

 . همانند امروز احساس نکرده ام که جرج بوش در موضع ضعف قرار داشته باشد
حيات ( واشنگتن در آستانه رسيدن به پایان گمان می کنم که آنها در: نخست وزیرعراق گفت 

 .خود هستند و نه ما در بغداد) سياسی
گمان می کنم که بوش در زیر فشار داخلی در حال خرد شدن است و شاید حتی کنترل خود : وی افزود

بر اوضاع را از دست داده است، احساس تاسف زیادی می کنم، زیرا جرج بوش دارای شخصيتی قوی 
 .است
ه این گزارش، این اولين باری است که نخست وزیر عراق با این شدت به دولت آمریکا حمله می برپای

 .کند و این درحالی است که دولت عراق نيز با انتقادهای در آمریکا درباره عملکرد خود روبرو است

www.iran-archive.com 



نگره این کشور وزیر امور خارجه آمریکا در ک" کاندوليزا رایس"المالکی همچنين اظهارات و ارزیابی اخير 
 .مبنی بر ضعيف  بودن دولت عراق را رد کرد

دوست دارم به کاندوليزا رایس توصيه کنم؛ از اظهاراتی که تنها به نفع تروریست ها است : وی گفت 
؛خودداری کند و اگر آمریکا فورا برای نيروهای ما سالح و تجهيزات نظامی مناسب ارسال می کرد؛ 

 . بودبهتر از حاال) عراق(وضعيت 
 .همه شبه نظاميان را بدون تبعيض یا ارجحيتی مورد پيگرد قرار خواهيم داد: نخست وزیر عراق تاکيد کرد

وی همچنين موفقيت استراتژی جدید آمریکا در عراق و امکان کاهش شمار زیادی از نيروهای آمریکایی 
 .در طول سه تا شش ماه را بعيد ندانست

وضاع چگونه پيش خواهد رفت، اما بعيد نمی دانم که شاهد بهبود زیاد  باید ببينيم ا: المالکی گفـت 
شرایط باشيم به گونه ای که زمينه برای کاهش مهم نيروهای آمریکایی در دوره ای سه تا شش ماه 

 .فراهم شود
 معتقد نيستم که ما شاهد جنگی: وی با  ابراز اطمينان به اینکه آینده عراق اميدوار کننده است، افزود

داخلی خواهيم بود؛ همزیستی مسالمت آميز در گذشته حاکم بوده است و مطمئن هستم تندروها را 
 .شکست خواهيم داد

این طرح ما خواهد بود، تروریست ها را بدون استثنا هرجا و به هر صورت : نخست وزیر عراق گفت
 موفقيت از پا نخواهيم شکست خواهيم داد و در صورتی که ما شکست بخوریم بار دیگر تا دستيابی به

  .نشست
  
  »مظنون به ترور رهبران کرد با جالل طالبانی دیدار کرده بود«
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 ميالدی، در ميان ١٩٨٩يک روز پس از انتشار خبر تاييد نشده حضور عامل ترور رهبران کرد در سال 

 نگار محلی در مصاحبه با راديو فردا گفت که بنا به بازداشت شدگان ايرانی شهر اربيل، يک روزنامه
گزارش رسانه های کردی، فردی همنام با مظنون ترور رهبران کرد، تا يک روز پيش از حمله نيروهای 

آمريکايی در کردستان عراق حضور داشته و حتی با جالل طالبانی، رييس جمهوری عراق نيز ديدار کرده 
  .است

مه نگار ساکن اربيل، در مصاحبه با نيما تمدن از راديو فردا، ضمن بيان اين خبر ريبوآر کريم ولی، روزنا
  ».مشخص نيست که اين فرد در ميان بازداشت شدگان ايرانی بوده يا نه«:تاکيد کرد

به عنوان يکی از مظنونين ترور » محمد جعفری صحرارودی«رسانه های اتريشی از شخصی به نام 
ده اند و چنانکه روزنامه رسمی اتحادیه ميهنی کردستان عراق، يک روز پيش از رهبران کرد در وين نام بر

فرستاده مجمع «، با عنوان »محمد جعفری«بازداشت ايرانيان در اربيل گزارش داده بود، شخصی به نام 
با مقام های عراقی از جمله جالل طالبانی و مسعود بارزانی ديدار کرده » تشخيص مصلحت نظام

  .است
  »ه تاييد نشدهشايع«

، نخستين بار از سوی راديوی »بازداشت عامل ایرانی ترور رهبران کرد توسط نيروهای آمریکایی«گزارش 
  .اين راديو، منبع خبر خود را فاش نکرد. دولتی اتريش منتشر شد

ت اطالعات در اين زمينه فعال بر پايه شايعا«: همزمان ماريا برگر سخنگوی وزارت دادگستری اتريش گفت
  ».تاييد نشده استوار است

به «در عين حال خانم برگر گفت در صورت تاييد خبر، وزارت دادگستری اتريش، بر استرداد اين شخص 
  .پا خواهد فشرد» طور بسيار جدی

به نوشته روز نامه در استاندارد، چاپ اتريش، سه عامل قتل عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب کردستان 
  .الدی، تحت تعقيب بين المللی قرار دارند مي١٩٨٩ايران، در سال 
  هفت روز پيش

در اين حمله شش نفر . هفت روز پيش، ارتش آمريکا به يک دفتر دولت ايران در اربيل حمله کرد
  . بازداشت شدند که يکی از آنها، ساعتی بعد از بازداشت آزاد شد

مصونيت «ه است که اين افراد ايران در اين مدت بارها خواستار آزادی بازداشت شدگان شده و گفت
داشتند، اما مقام های عراقی و آمريکايی می گويند که بازداشت شدگان از چنين مصونيتی » ديپلماتيک

  .برخوردار نيستند
با اين حال حسن کاظمی قمی، سفير جمهوری اسالمی ايران در بغداد روز پنجشنبه به خبرنگاران 

 ايرانی بازداشت ۵راق به او اطمينان داده و خوشبين است که گفت هوشيار زيباری، وزير امور خارجه ع
  .شده، به زودی آزاد شوند

دولت عراق ناميد » شرافتمندانه«به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفير ايران در بغداد از آنچه رفتار 
  ».کشور عراق، جای تسويه حساب ايران با هيچ کشوری نيست«قدردانی کرد و گفت 
ربودن ديپلمات های ايرانی، هيچ «می قمی، سفير جمهوری اسالمی در بغداد به گفته حسن کاظ

  ».تاثيری در روابط ايران و عراق نمی گذارد
به رغم انتشار شايعاتی درباره هويت بازداشت شدگان، هنوز نيروهای آمريکايی در عراق، هيچ 

  .ان در ابهام قرار دارداطالعاتی درباره اين افراد منتشر نکرده اند و هويت اصلی آنها، کماک
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  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   ديماه28پنجشنبه : مرور روزنامه های تهران
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روزنامه های صبح آخرين روز هفته تهران با چاپ عکس هايی از مهندس مهدی بازرگان :بی بی سی
 برای يادآوری خدمات وی قرار داده اند و در مطالب ديگر، به تصميم سالگرد درگذشت وی را موجبی

مجلس برای طوالنی کردن دوره نمايندگی، اختالف مجلس و دولت بر سر اليحه خدمات دولتی، انتقاد از 
سفر رييس جمهوری به آمريکای التين و گزارش آقای احمدی نژاد از اين سفر، آلودگی هوای تهران و 

  .ل پايتخت به شهری ديگر پرداخته اندپيشنهاد انتقا
 دقيقه ١٨ تا ١۵ رييس جمهوری در گزارشی از سفر خود گفته در ماناگوا من حدود کارگزارانبه نوشته 

 بار مردم با ١۵سخنرانی کردم و مواضع ملت ما و ضرورت نجات از نظام سلطه را توضيح دادم که بيش از 
به گفته وی مردم . مردم کنار خيابان آمده بودند. ان دادندکف زدن استقبال خود را از اين سخنان نش

آنقدر بيدار شده اند که اين بيداری آشکارا قابل مشاهده است و در رفتارها و فريادها و شعارهايشان 
حتی شعارهايی با دست روی مقوا نوشته بودند که همان آرمان ها و حرف های ملت . ديده می شود

در اکوادور هم وقتی بيرون آمديم مردم عادی جمع شده بودند و .رياد می زدندماست که آنها هم آن را ف
  ." ايران ايران: "فرياد می زدند
جمهوری به جای بازديد از مردم فقير   در مقاله ای نوشته آيا وقت آن نرسيده که رييس اعتماد ملی

ره کريه فقر، بيکاری، ريزی علمی و عقالنی جهت زدودن چه های ماناگوآ و کيتو به برنامه کوچه
تنگدستی، اعتياد، تبعيض، نابرابری در روستاها و شهرهای محروم کشور خودمان بپردازند و از اداره دنيا 

ها و  و مبارزه با نظام ليبراليستی و امپرياليستی که ميراث يک قرن گذشته مارکسيست
 که اخيرا به دست سربازان ای است زده هاست دست بردارند که اين چاقوی کند و زنگ  سوسياليست

  .  خورده از آمريکا افتاده است امروزين مارکس و لنين در آمريکای التين زخم
 به جای تشکيل صندوق دو ميليارد دالری جهت مبارزه با آمريکا و نظام اعتماد ملیبه نوشته 

بيکاری، نابرابری های ملت، بهتر است به مبارزه با فقر، اعتياد،   بخشی سرمايه ليبراليستی و حاتم
برنامگی در ايران بپردازند که چراغی که به خانه رواست به  اجتماعی و اقتصادی و سوء مديريت و بی 

  . مسجد روا نيست
 در صفحه اقتصادی خود از زبان وزير دارايی ونزوئال خبر داده که صندوق آفتاب يزددر همين حال 

د از سوی هوگو چاوز، رييس جمهوری آن کشور، مشترک دو ميلياردی که در جريان سفر احمدی نژا
اعالم شد صاحب حسابی در يکی از بانک های آن کشور شده و به زودی ونزوئال پانصد ميليون دالر در 

  . آن خواهد ريخت
 حاکی است که چاوز که قرار است در چند ماه آينده به تهران سفر کند قصد دارد در  آفتاب يزدخبر

  .مشترک سرمايه گذاری را رسما افتتاح کندجريان اين سفر صندوق 
 در خبر اصلی خود با عنوان مجلس بر عمر خود اضافه کرد نوشته سومين شوک نمايندگان کارگزاران

مجلس هفتم به فعاالن سياسی و ناظران پارلمانی روز گذشته با تصويب کليات طرح تجميع انتخابات 
نمايندگان اصولگرای پارلمان موافقت کردند تا با به اين ترتيب . مجلس و رياست جمهوری وارد شد

  . افزايش عمر مجلس فعلی، انتخابات آينده مجلس و رياست جمهوری همزمان برگزار شود
  .  در صدر اخبار خود از قول رييس مجلس نوشته طرح تجميع خالف قانون اساسی استايرانروزنامه 

 و رياست جمهوری در يک روز دو حالت متصور  برای جمع کردن انتخابات مجلسکارگزارانبه نوشته 
يکی کاهش يکساله عمر دولت، و حالت دوم افزايش عمر مجلس و باقی ماندن رياست جمهوری : بود

در چهارسال که سرانجام پيش بينی ها به وقوع پيوست و نمايندگان اصولگرای مجلس هفتم به طرحی 
  . رلمان نشينان از آنان خشنود باشندرای دادند که هم دولت را راضی نگه دارد و هم پا

 نوشته موافقت نمايندگان با رای تجميع انتخابات در حالی صورت گرفت که برخی از  سرمايهروزنامه
نمايندگان نسبت به مغايرت صريح اين طرح با پنج اصل از اصول قانون اساسی تاکيد داشتند و مطمئن 

  .يص مصلحت نظام تعيين خواهد کردبودند که سرنوشت نهايی رای آنان را مجمع تشخ
 از زبان رييس قوه قضاييه در صدر گزارش های خبری خود نوشته نبايد به بهانه های امنيتی و آفتاب يزد

آيت اهللا شاهرودی که برای چندمين بارست که از امنيت . قاچاق، از سرمايه گذاران سلب امنيت شود
آمريکا به بهانه مسايل هسته ای قصد دارد ايران را اقتصادی دفاع می کند گفته است در شرايطی که 

  .از جهت اقتصادی زير فشار بگذارد به هيچ وجه نبايد به دست خودمان سرمايه ها را فراری بدهيم
 نفر در شهر تهران کشته شدند، ١٢٠ از زبان يک استاد دانشگاه نوشته در ماه گذشته روزی سرمايه

تر  رافيک تهران هدر شد و در نتيجه آن عمر آنان پنج سال کوتاه ها در ت هفت درصد عمر مفيد تهرانی
  . شده است
 سهراب مشهودی، استاد دانشگاه در همايش بيرامون جمعيت تهران با تاکيد بر اين سرمايهبه نوشته 

که راه حل انتقال مرکز کشور به محلی ديگر است گفته تهران تمام خطوط قرمز جمعيتی خود را 
 بعدی که به آن بنگريم دارای انفجار و تراکم جمعيتی شديد شده است و طبق شکسته و از هر

 نخ سيگار کشيدن است و به اين مسايل بايد تخريب ٩آمارهای جديد هر دقيقه تنفس در تهران برابر 
  . روانی و جمعيتی و باالرفتن آمار جرم و جنايت را هم بيفزايم
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يشگاه زنده لباس و مد که در تهران برپا شده در صفحات روزنامه های مختلف تهران عکس هايی از نما
اول خود چاپ کرده و نشان داده اند که عده ای از خانم ها و آقايان به تماشای مانکن هايی نشسته اند 

  .که حجاب های اسالمی را با رنگ های متنوع نمايش داده اند
که چندی قبل در مجلس تصويب شد  قانون ساماندهی لباس و مد  آفتاب يزددر همين حال به نوشته

  .توسط رييس جهور به دولت ابالغ شده است
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