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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(ران و دولتهای بزرگرژیم ای

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
   ادامه دهند رانی خود در اتي توانند به فعالی آژانس مبازرسان ؛ ی با البرادعی تلفنی در گفتگویجانیالر

  )2007 ژانویه 23 (١٣٨۵ بهمن  3شنبه سه 
 ی انرژی المللني کل آژانس بری مدی در گفتگو با البرادعرانی ای ملتي امنی شوراري دبیجانی الریعل
  .  دهدی خود با بازرسان آژانس ادامه می کرد که تهران به همکاردي تاکگری بار دیاتم
 گفته ی در موضوع هسته ارانیکننده ارشد ا گفتگو تدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه

  . خود ادامه دهندی هاتي اجازه خواهد داد تا بازرسان آژانس به فعالرانیاست که ا
 و ی ملتي امنونيسي  کمسي رئی بروجردنی که عالء الدردي گی روز پس از آن صورت مکی گفتگو نیا

  . بازرس آژانس خبر داد38 از ورود رانی از ممانعت ای اسالمی مجلس شورای خارجاستيس
 باورند که منع ورود نی اما ناظران بر استي در دست نی گفتگوها اطالعنی کامل ای ازمحتواگرچه

  . بود که درگفتگوها مطرح بوده استی از مسائل مهمیکیبازرسان 
  
  المللي انرژي اتمي حق ورود به ايران را ندارند  تن از بازرسان آژانس بين٣٨

  ان در محدود آردن همكاري با آژانسنخستين گام اير
  )2007 ژانویه 23 (١٣٨۵ بهمن  3شنبه سه :سرمایه

ها با آژانس  هاي همكاري  آميتهء ويژهء بررسي مصوبهء مجلس مبني بر ايجاد محدوديت-ها خبرگزاري
المللي انرژي اتمي درپي صدور قطعنامهء شوراي امنيت سازمان ملل، در اولين گام اجراي اين  بين
  .     تن از بازرسان اين آژانس به ايران جلوگيري آرد38صوبه از ورود م

به گزارش ايسنا، عالءالدين بروجردي رييس آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اعالم 
مجلس شوراي اسالمي چندي پيش مصوبهء قانوني ديگري مبني بر ايجاد «: اين خبر ادامه داد

است و  نس انرژي اتمي، تصويب آرده بود آه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيدهمحدوديت در ارتباط با آژا
اي را براي بررسي اين  اين مصوبه به شوراي عالي امنيت ملي نيز ابالغ شده و اين شورا، آميتهء ويژه

 تن از 38ها تصميم گرفته آه به  پس از بررسي اين آميته«: وي افزود».مساله تشكيل داده است
  ».، اجازهء ورود به ايران را ندهد و اين محدوديت رسمًا به آژانس انرژي اتمي اعالم شده استبازرسان

بروجردي در پاسخ به اين سوال آه آيا اين اقدام به معناي تجديدنظر جمهوري اسالمي ايران در 
اري احساس جمهوري اسالمي ايران در همك«: المللي انرژي اتمي است، افزود همكاري با آژانس بين

  به مفاد آن متعهد هستيم و NPTبا آژانس، به قوت خود باقي است و ما به عنوان يك عضو عهدنامهء  
ها در آينده  آنيم، و همچنان به همكاري المللي انرژي اتمي همكاري مي در چارچوب مقررات آژانس بين

توسط دولت در جهت اجراي اين آه ما عمًال شاهد اولين گام  بروجردي با بيان اين».نيز ادامه خواهيم داد
مهم اين است، اقدام يادشده آه تصميم نمايندگان مجلس «: مصوبهء مجلس هستيم، اظهار آرد

است، وارد مرحلهء عمل شود آه شده است و نوع مليت اين افراد آه ورودشان به ايران ممنوع شده، 
ي مجلس شوراي رييس آميسيون امنيت ملي و سياست خارج».براي ما محور اساسي نيست

اي در مجلس، اظهار  اسالمي با اشاره به اولين جلسهء آميتهء ويژهء پيگيري ساخت نيروگاه هسته
اي تخصص دارند، آميتهء  همچنين مقرر شد مجلس با استفاده از نمايندگاني آه در امر هسته«: آرد

ه گفتهء رييس آميسيون ب».اي تشكيل دهد اي را براي نظارت و پيگيري ساخت نيروگاه هسته فني ويژه
امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در اين جلسه تاآيد شد تا سازمان انرژي اتمي 

اي را اعالم آند آه اضافه بر استفاده از  المللي ساخت نيروگاه هسته تر مناقصهء بين ايران، هرچه سريع
بروجردي .المللي نيز استفاده شود نهاي بي ظرفيت داخلي و فني آشور براي ساخت نيروگاه از ظرفيت

: اندازي شود، اظهار آرد اي بوشهر راه تر نيروگاه هسته آه مجلس مصر است تا هرچه سريع با بيان اين
اي در آشور، عملياتي  هاي داخلي، ساخت نيروگاه هسته خواهند با استفاده از ظرفيت نمايندگان مي«

اي را دنبال آنند تا  هاي هسته لي، ساخت نيروگاهالمل هاي بين شود و همچنين از طريق مناقصه
شود، بتواند جايگزين خود را در  اي توليد مي هاي هسته سوختي آه با هدف استفاده از آن در نيروگاه

  ».هاي ساخته شده، پيدا آند نيروگاه
  هاي شوراي امنيت موافقت اتحاديهء اروپا با اعمال آامل و بدون تاخير تحريم

هاي شوراي امنيت سازمان ملل به طور  اتحاديهء اروپا ديروز در بروآسل با اعمال تحريموزيران خارجه 
 آمده، موافقت 1737تر از آنچه در قطعنامهء  هاي بيش آامل و بدون تاخير و در صورت نياز اعمال تحريم

مال فشار بر ايران ترين گام غرب براي اع به گزارش خبرگزاري رويترز، اين اقدام اتحاديهء اروپا تازه.آردند
را » همهء آشورها اجراي آامل و بدون تاخير اقدامات عليه ايران«وزيران خارجهء اتحاديهء اروپا از . است

وزيران امور خارجهء اتحاديهء اروپا توافق آردند آه امضاي اتحاديهء اروپا بايد از صادرات و .خواستار شدند
آوري موشكي قرار دارند  اي و رژيم آنترل فن ندگان هستهآن واردات آاالهايي آه در فهرست گروه تامين
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 ذآر آرده را منع و 1737هايي آه قطعنامهء  به ايران جلوگيري آنند، تبادالت با افراد و شرآت
هايشان را مسدود آنند، سفر اين افراد به اتحاديهء اروپا را ممنوع آنند و معيارهايي را براي  سرمايه

هاي حساس مربوط به اشاعهء درون اتحاديهء اروپا   داراي مليت ايراني در رشتهجلوگيري از تحصيل افراد
   .اتخاذ آنند

: آرد گزارش داد خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از مارگارت بكت آه پيش از اين نشست صحبت مي
ي آه توان به طور آامل قطعنامهء شوراي امنيت را اجرا آرد به طور وزيران خواهند ديد آه چگونه مي«

ماير،  اشتاين فرانك والتر».الملل را بپذيرد هاي جامعهء بين اي حفظ شود آه خواسته فشار بر ايران به گونه
اي اتحاديهء اروپا را بر عهده دارد در بدو ورودش به اين  وزير خارجهء آلمان نيز آه آشورش رياست دوره

همچنين به گزارش فارس به .آند هاي شديد شوراي امنيت حمايت مي نشست گفت آه وي از خواسته
نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، وزيران اتحاديهء اروپا تاآيد آردند هنوز پيشنهاد سال گذشتهء خود را 

سازي اين آشور  هاي اقتصادي و سياسي به ايران در ازاي توقف برنامهء غني مبني بر ارايهء مشوق
تواند زمينه را براي رابطهء جديد  ن بستهء پيشنهادي ميوزيران اروپايي با بيان آن آه اي.  اند پس نگرفته

با ايران بر اساس احترام دوجانبه و گسترش همكاري ها فراهم آند از ايران خواستند از اين فرصت براي 
  .ازسرگيري مذاآرات استفاده آند

  
  اي در يك نگاه پروندهء هسته

  )2007 ژانویه 23 (١٣٨۵ بهمن  3شنبه سه 
 عضو دايم وغير دايم شوراي امنيت به منظور 14اي به   ايران از ارسال نامه ور خارجهءوزير ام:سرمایه

  م اعتراض ايران خبر داد اعال
  اي ايران تاآيد آردند جمهوري روسيه  بر حل ديپلماتيك مسالهء هسته صدراعظم آلمان و رييس

  وگو آردند تاي ايران گف وزراي خارجهء اسراييل و آانادا   دربارهء برنامهء هسته
وگو  اي ايران گفت وزير ايتاليا   امروز در مورد موضع پروندهء هسته جمهوري روسيه و نخست رييس
  آنند مي

وزراي خارجهء برخي آشورهاي عربي طي روزهاي آتي به تهران : وزير امورخارجهء ايران، منوچهر متكي
  آيند مي

  دهيم  ايران به ديپلماسي ادامه مياي براي حل مشكل هسته:جمهوري آمريكا، جورج بوش رييس
  اي را خواستار شد معاون وزارت خارجهء آمريكا، نيكالس برنز، بازگشت ايران به مذاآرات هسته

حسني مبارك و پرويز مشرف ،روساي جمهور مصر وپاآستان بر اهميت اتخاذ راههاي ديپلماتيك  براي 
  حل مسايل پرونده هستي ايران تاآيد آردند

  منتظر واآنش دقيق ايران به قطعنامه هستيم: لمان،آنگال مرآل صدر اعظم آ
  

مليسا فلمينگ با تاييد خبر درخواست ايران براي عدم ورود تعدادي از بازرسان آژانس بين المللي انرژي 
  . ها خللي را ايجاد نخواهد آرد اتمي به ايران تاآيد آرد آه اين مساله در روند بازرسي

  )2007 ژانویه 23 (١٣٨۵ بهمن  3شنبه سه 
  به نقل از پايگاه اينترنتي آژانس بين المللي انرژي اتمي،) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

جزييات تعيين بازرسان موضوعي محرمانه ميان : اي اعالم آرد مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس در بيانيه
ي درخواستش براي تغيير  وگو با ايران درباره گفتآژانس و آشور مربوطه است و در اين مورد ما در حال 

  . در انتصاب برخي از بازرسان پادماني هستيم
با اين حال بايد خاطر نشان شود آه تعداد آافي از بازرسان تعيين شده براي ايران : فلمينگ ادامه داد

هاي ايران   جامع پادماني هاي بازرسي خود را مطابق با توافق نامه وجود دارد و آژانس قادر است فعاليت 
  . انجام دهد

به ) دوشنبه(عالءالدين بروجردي، رئيس آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس روز گذشته 
ها با  هاي همكاري ي مجلس مبني بر ايجاد محدوديت ي ويژه بررسي مصوبه ايسنا اطالع داد آه آميته

راي امنيت سازمان ملل، در اولين گام اجراي اين المللي انرژي اتمي درپي صدور قطعنامه شو آژانس بين
  .  تن از بازرسان اين آژانس به ايران جلوگيري آرد38مصوبه از ورود 
ي قانوني ديگري مبني بر ايجاد محدوديت در  مجلس شوراي اسالمي چندي پيش مصوبه: وي ادامه داد

 است و اين مصوبه   نگهبان نيز رسيدهارتباط با آژانس انرژي اتمي، تصويب آرده بود آه به تاييد شوراي
اي را براي بررسي اين مساله  ي ويژه به شوراي عالي امنيت ملي نيز ابالغ شده و اين شورا، آميته

  . تشكيل داده است
ي ورود به ايران را   تن از بازرسان، اجازه38ها تصميم گرفته آه به   پس از بررسي اين آميته: وي افزود

  . ت رسما به آژانس انرژي اتمي اعالم شده استندهد و اين محدودي
ي مجلس  آه ما عمال شاهد اولين گام توسط دولت در جهت اجراي اين مصوبه بروجردي با بيان اين

ي  آنچه آه مهم است، اين اقدام آه تصميم نمايندگان مجلس است، وارد مرحله: هستيم، اظهار داشت
 آه ورودشان به ايران ممنوع شده، براي ما محور عمل شود آه شده است و نوع مليت اين افراد

  . اساسي نيست
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  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 ی متی تحت کنترل آژانس حمای سوخت هسته ای سازی غنی المللني مراکز بجادیمسکو از ا : نيپوت
 .کند

  )2007 ژانویه 23 (١٣٨۵ بهمن  3شنبه سه 
 ازهند در گفتگو با کانال داری درآستانه دني پوتريمی والد،یانووستیر مهر به نقل ازی گزارش خبرگزاربه
 ی المللني از مراکز بی شبکه اجادی امیما معتقد:" گفت "   هندیخبرگزار"و " دوردرشان "یونیزیتلو
 ی انرژی المللني مخصوصا آژانس بی المللني بی تحت کنترل سازمانهای سوخت هسته ای سازیغن
 به کي و دموکراتضي برابر، بدون تبعی مراکز، به نظر من، دسترسنیر چهار چوب اد.  استی ضروریاتم
 عدم می که همزمان از اصول و شروط رژستي درحالنیا.  فراهم شوددیبا) یهسته ا( و مواد هایفناور

 .  شودیروي پیگسترش هسته ا
 یربخش انرژ دیمی قدی و هند از شرکاهيروس:  خاطرنشان کرد ني همچنهي روسی جمهورسيرئ

 .  استیرنظامي غیهسته ا
 .  هند انجام داده است ی هسته ای توسعه صنعت انرژی معامله بزرگ براکیکشورما :  افزود یو
 ن،یعالوه برا.  مدرن را دارندیهای به فناوریهمه کشورها حق دسترس:  کرد حی تصرني همچننيپوت

 با آن روبرو هستند، یاري بسیشورها را که کی است مشکالت انرژرممکني غ،یطبق نظر کارشناس
 . مي حل کنی هسته ایبدون انرژ

 .  اطاعت شودی کشتار جمعحاتي عدم گسترش تسلمی است که از رژنیمسئله ا:  گفت یو
 به اصطالح ی از کشور هایاري امر نه تنها به هند بلکه به بسنیا:  اظهارداشت هي روسی جمهورسيرئ
 ما به عنوان مثال، از ی است که وقنیلي دلنیاشاره دارد و ا ) یسته ا هی به فناوریابيدست" (آستانه"

 مسئله کی ن مسئله مجزا به عنواکی ی به آن به جادی بامي کنی صحبت مرانی ایموضوع هسته ا
 .  جهانشمول نگاه کرد

ن  ابرقدرت به عنواکی ی به جای خواهد درصحنه جهانی مهيروس:  داشت اني بني همچنني پوتريمیوالد
  . گرباشدیبرابرد) یکشورها (اني کشور برابر در مکی

 درجهان است ، من تنها ی ابرقدرتتي وضعی در جستجوهي شود که روسی روزها صحبت منی ایوقت
 به عنوان هي کند و از روسی لطمه واردمهي که به اعتماد به روسی ، خواسته انمي بی مزراي چکی

 .   دشمن استفاده خواهد شد کی عنوان  آن بهری تصوانگريگسترش دهنده ترس و ب
 تی تقوی و براکي نظم درجهان دموکراتی برقراری برای خواهان جهان چند قطبهيروس:  کرد دي تاکنيپوت

  . است ی المللنينظام قانون ب
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  نفر از جنگجویان سپاه المهدی۶٠٠دستگيری 
  )2007 ژانویه 23 (١٣٨۵ بهمن  3شنبه سه 

 نفر از جنگجویان ۶٠٠ ژانويه، اعالم کرد که نيروهای آمريکايی ٢٣ارتش آمريکا روز سه شنبه، :رادیو فردا
  . را دستگير کردند گروه مقتدی صدر، روحانی تندروی شيعه 
  .  نفر از رهبران اين گروه نيز بين دستگير شدگان هستند١۶ 

 نفر به دليل فعاليت ۶٠٠ امريکا نوشت که در حال حاضر ، به نقل از ارتشخبرگزاری فرانسه
 منتظر محاکمه توسط   وابسته به مقتدی صدر، غيرقانونی در رابطه با گروه شبه نظامی ارتش مهدی،

  .دولت عراق هستند
 نفر از رهبران اين گروه شبه نظامی در حمله مشترک نيروهای عراقی و ١۶به گفته ارتش آمريکا 

  .ير شدند و يکی از رهبران نيز کشته شده استآمريکايی دستگ
 مقام کليدی اين ارتش در شهر صدر در حومه بغداد که منطقه ای شيعه ۵  طبق اظهارات ارتش آمريکا،

  .نشين و بسيار فقير است دستگير شدند
 عمليات بر عليه نيروهای ارتش ۵٢   روز گذشته ارتش آمريکا،۴۵در  به گزارش خبرگزاری فرانسه،

  .دی مقتدی صدر داشته استمه
خبرگزاری فرانسه افزود که به گفته ارتش آمريکا همچنين شش تن ديگر از رهبران ارتش مهدی را در 

اين افراد را مسئول حمله به نيروهای عراقی و آمريکايی و بی  ماه اکتبر دستگير شدند و ارتش آمریکا 
  . است دانسته ثباتی در کشور

 سلول عملياتی عليه دولت عراق ٣٠ رهبران سنی   مشترک با ارتش عراق،ارتش آمريکا در عملياتی
 در عراق و  به گفته ارتش آمريکا اين افراد مسئول بمب گذاری. ونيروهای آمريکايی را نيز دستگير کردند

  .سهولت بخشيدن به عمليات جنگجويان خارجی متهم شدند
ب برنامه جديد امنيتی برای بغداد است که جورج نيروهای امريکايی و عراقی اين عمليات را در چارچو

 در اوايل ماه ژانويه مطرح کرد و خواهان پايان بخشيدن به درگيری های   رييس جمهوری آمريکا، بوش،
  .خونی فرقه ای بين شيعيان و سنی ها شد
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ی ژنرال کيسی که فرمانده نيروهای ائتالفی به رهبری آمريکا در عراق است پيشتر گفت که تمام
  .نيروهای شبه نظامی مورد هدف قرار خواهند گرفت

در جديد ترين گزارش پنتاگون از گروه مقتدی صدر و ارتش مهدی به عنوان خطرناکترين نيرو برای بی 
  .ثباتی عراق نام برده شد

 هزار جنگجو در اختيار دارد و از سوی ايران ۶٠پنتاگون در اين گزاش، ارتش مهدی را که گفته می شود  
  . خطری مهمتر از القاعده برای بی ثباتی و جنگ فرقه ای در عراق دانسته است مايت می شود،ح

  . گذشته نيز عبدالهادی دراجی سخنگوی مقتدی صدر در بغداد دستگير شد جمعه
 مقتدی صدر،   ژانويه، اعالم کرد که گروه٢١  محمود مشهدانی سخنگوی پارلمان عراق روز يکشنبه،

 نماينده از ٣٠  .دو ماهه مجلس و دولت عراق پايان داده است  به بايکوت   شيعه،روحانی تند روی 
  .  نفری عراق و شش وزير دولت متعلق به گروه صدر هستند٢٣۵مجلس 

  
ي فلسطيني   آواره26حدود ) شنبه سه(امروز اي اعالم آرد آه انجمن آوارگان فلسطيني در اروپا در بيانيه

  .اند شده ي آراده ربوده هاز مجتمع آاخ سفيد در منطق
  )2007 ژانویه 23 (١٣٨۵ بهمن  3شنبه سه 

از خبرگزاري عراق، انجمن آوارگان فلسطيني در  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 فلسطيني 26المهدي با حمايت وزارت آشور عراق اقدام به ربودن  سپاه: اي مدعي شد اروپا در بيانيه

  .اند ي الكراده در مرآز بغداد آرده منطقه آاخ سفيد دراز مجتمع 
 ساعت مهلت داده 24به دولت عراق و سپاه مهدي  ي خود انجمن آوارگان فلسطيني در اروپا در بيانيه

  .هاي فلسطيني خواسته است اين اقدام را محكوم آنند از گروه است تا تمام اين افراد را آزاد آند و
ي عرب خواسته است تا قيد و  فلسطيني در اتحاديه  آنفرانس امور آوارگانچنين از اين انجمن هم

وابسته به آن، نيروهاي آمريكايي و نيروهاي اسراييلي عليه  بندهايي آه دولت عراق و شبه نظاميان
هاي فلسطيني   تمام خانواده194ي  بردارند و فورا بر اساس قطعنامه آنند، ها اعمال مي فلسطيني

  .به نوار غزه منتقل آنند اد راساآن در بغد
  

الدين نيروهاي آمريكايي طي  منابع پليس صالح ي به گفته: اين خبرگزاري در خبري ديگر اعالم آرد
شهردار شهر تكريت و نيز يكي از افسران اطالعات ارتش عراق  عملياتي اقدام به دستگيري عارف جبار،

  .اند آرده
  .زخمي بر جاي گذاشت  الكراده سه ي در عين حال انفجار بمبي در منطقه

نظامي عراق رسما مسووليت نظامي و امنيتي شهر  گردان دو نيروهاي: خبرگزاري آويت نيز گزارش داد
  .اند بر عهده گرفته رمادي، بزرگترين شهر استان االنبار را

وليت امنيتي عراقي طي مراسمي در غرب رمادي، مسو اين گردان: ي ارتش آمريكا آمده است در بيانيه
  .شهر رمادي را بر عهده گرفت
افراد مسلح نبيل عبدالعاطي، يكي از : نيز اعالم آرد وگو با خبرگزاري آويت يك منبع پليس عراق در گفت

  .ي المنصور واقع در غرب بغداد ربودند بغداد را در منطقه آارمندان اداري سفارت مصر در
  .اند مكان نامعلومي برده رده و بهافراد مسلح وي را به اجبار سوار خودرو آ
  .شده يك آارمند بود نه يك ديپلمات آارمند ربوده: يك مقام نزديك به سفارت مصر نيز گفت

در دو منطقه در موصل يك پليس آشته و چهار تن  هاي مسلحانه در درگيري: پليس نينوا نيز اعالم آرد
  .ديگر زخمي شدند
ي االربجيه در شمال  پليس الكرامه در منطقه سير خودروي گشتانفجار بمب در م: اين منبع افزود

گشت پليس يك افسر پليس آشته و دو تن ديگر  ي به خودروي ي مسلحانه شرق موصل و حمله
  .زخمي شدند

موصل ميان افراد مسلح و نيروهاي پليس نينوا دو  در عين حال در درگيري مسلحانه ديگر در جنوب غرب
  .اند افسر پليس زخمي شده

ي الشيخ عمر در مرآز  نزديكي پمپ بنزيني در منطقه چنين بر اثر انفجار خودروي بمبگذاري شده در هم
در دومين انفجار در اين . تن آشته و چهار تن ديگر زخمي شدند بغداد در نزديكي وزارت دارايي يك

  .هفت تن ديگر نيز زخمي شدند منطقه چهار عراقي آشته و
آل سازمان يونسكو آشته شدن شش خبرنگار  مدير:  نيز نوشت-چاپ لندن-الوسط ي الشرق ا روزنامه

  .خبرنگاران محكوم آرد عراقي را در حوادث اخير و اعمال خشونت عليه
اي در رابطه با صدام در نزديكي  دارند موزه طرفداران صدام قصد: ي تايمز انگليس نوشت روزنامه
  .آنند جاداش در شهرك العوجه در تكريك اي مقبره

هايش به  روز اعدام بر تن داشته و نيز دست نوشته هايي آه صدام قرار است در اين موزه تصاوير لباس
  .نمايش گذاشته شود

بسياري از سران عشاير : وابسته به آن بود، گفت ي ابوناصر آه صدام شيخ علي الندا، رهبر عشيره
  .اند قبرش شده اي از صدام در آنار خواهان ايجاد موزه

  .معاونان مقتدي صدر خبر داد اما علي الدباغ، سخنگوي دولت عراق از آزادي يكي از
البته اين مساله مربوط به . آند الدراجي تالش مي چنان براي آزادي عبدالهادي دولت هم: دباغ گفت
  .خود را در اين زمينه تكميل آنند هاي امنيتي است تا تحقيقات سازمان
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  .صدر به دولت و پارلمان استقبال آرد وي از بازگشت نمايندگان و وزيران وابسته به جناح
بوش باقي ماندن يا برآناري مالكي : اعالم آرد مريم الريس، مشاور نوري مالكي، نخست وزير عراق نيز

 ندارد سوي پارلمان انتخاب شده است و هيچ گروه خارجي حق در واقع مالكي از. آند را تعيين نمي
  .يا عدم قانوني بودن آن نظري دهد ي قانوني بودن دولت درباره

ي  عراق نيز ضمن اعالم حمايت ائتالف يكپارچه رضا جواد تقي، سخنگوي مجلس اعالي انقالب اسالمي
آند تا امنيت را از طريق طرح امنيتي جديدش برقرار  تالش مي دولت مالكي: عراق از دولت مالكي گفت

  .سازد
مالكي بنا به درخواست دولت آمريكا روي آار : داشت  الشرع، از ديگر مشاوران مالكي نيز اظهارفاضل

  .برآنار آند نيامده است آه آمريكا بخواهد آن را
  .نيروهاي آمريكايي در سقالويه در غرب فلوجه خبر داد يك منبع امنيتي عراق از پرتاب چهار راآت به مقر

  
   در رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق

  
   بهمن3سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 ژانویه 23 (١٣٨۵ بهمن  3شنبه سه 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود انتقاد رييس مجمع تشخيص :بی بی سی

ن امنيت مصلحت نظام از حرکت کند خصوصی سازی در کشور را منعکس کرده و از زبان رييس کميسيو
ملی مجلس از ممانعت از ورود سی و هشت بازرس آژانس انرژی اتمی خبر داده اند و در ساير مطالب 

خود به کشمکش مجلس و دولت بر سر ادامه فعاليت باستانشناسان آمريکايی و مخالفت وزير و 
  .کارشناسان اقتصادی با ورود وزارت اطالعات به مساله مسکن پرداخته اند

مه های امروز صبح تهران خبر تحريم های اروپا عليه ايران را به نقل از منابع خارجی در بيشتر روزنا
  . صفحات اول خود آورده اما از هر نفسير و تحليلی درباره آن خودداری کرده اند

 با نقل بيانيه وزيران امور خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا در نشست بروکسل، می نوطسد کيهان
فت عضو اتحاديه اروپا در اين بيانيه اعالم کرده اند دولتهای عضو اين اتحاديه روابط تجاری که بيست و ه

  . خود را با ايران در زمينه فناوری حساس هسته ای متوقف می کنند
 براساس اين بيانيه هرگونه معامله با افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته ای ايران کيهانبه نوشته 

 اتباع ايرانی مرتبط با فعاليت های هسته ای اين کشور به کشورهای عضو اتحاديه اروپا و سفر و تحصيل
  .نيز محدود خواهد شد

 شورای امنيت ١٧٣٧ در راس گزارش های خبری خود نوشته به دنبال صدور قطعنامه کارگزاران
س مبنی بر سازمان ملل عليه فعاليت های هسته ای ايران و تشکيل کميته ويژه بررسی مصوبه مجل

ايجاد محدوديت در همکاری با آژانس در اولين گام، دولت برای اجرايی کردن اين مصوبه مجلس، از ورود 
اين در حالی است که همزمان نشست وزيران امور .  نفر از بازرسان اين آژانس به ايران جلوگيری کرد٣٨

ی افزايش دامنه تحريم ها در خارجه کشورهای اروپايی درباره فعاليت های هسته ای ايران و بررس
  .بروکسل برگزار شده است

اين روزنامه در عين حال از تشکيل کميته ای برای پی گيری ساخت نيروگاه هسته ای در مجلس خبر 
داده که با حضور رييسان کميسيون های انرژی، آموزش و تحقيقات، صنايع و معادن، امنيت ملی و 

  . والن ذيربط برپا شده استسياست خارجی، برنامه و بودجه و مسئ
 از قول سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی درباره شايعات حمله آمريکا و اسرائيل به کارگزاران

کشورگفته احتمال حمله آمريکايی ها به ايران ضعيف است ولی محتمل آن زياد و هيچ کارشناسی به 
  . ما توصيه نمی کند که با اين کشور وارد جنگ شويم

 با برآورد برتری نيروی زمينی ايران در برابر آمريکا گفته آمريکاييان کارگزاران به نوشته حسين مرعشی
نيز از برخی جهات نسبت به ما برتری دارند معلوم نيست آنان از طريق زمينی به ما حمله کنند، ممکن 

 و زيرساختهای است از راه دور و با فن آوريهای پيشرفته موشکی خود و يا از راه هوايی همه تاسيسات
ما را هدف قرار دهند به هر حال اوضاع خيلی خطرناک و محتمل بسيار بزرگ و قوی است بايد احتياط 

  .کرد
 خبر از تمرين موشکی نيروی زمينی سپاه پاسداران در منطقه عمومی گرمسار داده که از امروز کيهان

  . آغاز شده است
ان های سپاه ضمن اعالم اين تمرين گفته تمرين  مسئول روابط عمومی يکی از گردکيهانبه نوشته 

 روز آينده در گرمسار ادامه خواهد داشت و در آن توانمندی های موشکی سپاه مورد ۵موشکی تا 
ارزيابی قرار می گيرد و مرحله اول آن شامل شناسايی، استقرار و اشغال موضع است و عصر روز 

  .ی شوددوشنبه مرحله موشک گذاری و پرتاب موشک آغاز م
 در صدر گزارش های خبری خود نوشته وزير مسکن از ورود وزارت اطالعات به بحران سرمايهروزنامه 

مسکن ناخرسند است و وقتی از وی در اين باره پرسيديم، گفت بايد از خود وزير اطالعات بپرسيد که 
  .  های مسکن قدم پيش گذاشته است چرا برای بررسی گرانی
 با تاکيد بر اين که بخش مسکن آن چنان هم بحرانی سرمايهوشته روزنامه آقای سعيدی کيا به ن

نيست که احتياج به حضور وزارت اطالعات داشته باشد با نظريه ای مخالفت کرده که دو روز پيش رييس 
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 به خبرنگاران گفت وقتی که از مافيای مسکن ٨۶جمهوری پس از ارايه اليحه پيشنهادی بودجه سال  
  . حرف زد
جمهور بر مافيای مسکن بيانگر رويکرد امنيتی به چالش مسکن است   نوشته اين اشاره رييسمايهسر

هايی در مورد علل  ای وزير اطالعات نيز خبر داد که گزارش از همين رو بعد از وی آقای محسنی اژه 
  . يم کن گرانی مسکن به دست ما رسيده که در حال بررسی هستيم و هر وقت نهايی شد، اعالم می

 در گزارشی از مجادله نماينده دولت و مجلس بر سر فعاليت موسسه باستانشناسی حيات نوروزنامه 
شيکاگو در ايران خبر داده و نوشته به نظر سازمان ميرااث فرهنگی ادامه همکاری با موسسه شرق 

سسه علمی که شناسی شيکاگو با وجود نظارت بر کار آنها مشکلی ندارد و افزوده که معتقديم يک مو 
خواهد فعاليت کند و اتيکت علمی دارد، کار را متوقف نکنيم و در مقابل نظارت بر کار آن را به وجود  می 

  . بياوريم
 ابوطالب نماينده تهران در مجلس از فراکسيون اکثريت با نظر نماينده حيات نواما بر اساس نوشته 

هزار سال مورد کاوش قرار نگرفته و اگر چند سال دولت مخالفت کرده و گفته نقاط بسياری از کشور دو 
  . افتد ديگر هم کاوش نشود اتفاق خاصی نمی 

ن، متن  نماينده تهران با متهم کردن کارشناسان آمريکايی به جاسوسی علمی نوشته چرا مسئوال
ند و بردند، ها دزديد کنند؟ شهر سوخته را ايتاليايی قرارداد های اين کاوشگران را برای مردم، روشن نمی

ها در حال بردن ميراث فرهنگی ما به خارج  ها، ميراث فرهنگی شوش را بردند و االن آمريکايی فرانسوی
  .ند از کشور

  
   بهمن2دوشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 ژانویه 22 (١٣٨۵ بهمن  2شنبه دو
ودجه سال آينده نوشته اند که روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از ب:بی بی سی

با تاخير سرانجام به مجلس برده شد و به نقل از رييس جمهور از موفقيت های دولت خبر داده اند و در 
گزارش های ديگر به مقرراتی برای عزاداری های ماه محرم و سپردن تحقيق درباره عوامل گرانی 

  .مسکن به وزارت اطالعات پرداخته اند
های   رييس پليس تهران با اشاره به آغاز ماه محرم گفته به مسئوالن هيات ملیاعتمادبه نوشته 

 ها نيز هر  مذهبی اعالم شد که نصب هرگونه تصوير از ائمه ممنوع است و در صورتی که مابقی هيات
  . آوری تصاوير اقدام نکنند پليس خود اين اقدام را انجام خواهد داد چه سريعتر نسبت به جمع 

س تهران با اشاره به تجهيز شش هزار نيرو برای اداره عزاداری های ماه محرم گفته موضوع رييس پلي
کشی به سال آينده موکول شده است چون الزم است با ارشاد، سازمان تبليغات و علما مشورت  علم 

  . گيری کنيم شود و بعد تصميم 
کنند، گفت قمه   زنی می ادی که قمه وی در مورد برخورد نيروی انتظامی با افراعتماد ملیبه نوشته 

 کند، چون  زنی ممنوع است و پليس نيز هر جا چنين اقدامی را مشاهده کند حتما برخورد می 
در ابتدا همکاران من در محل حاضر . انگيز و اقدام بسيار قبيحی است  موضوعی است به شدت وهن 

و پس از دستگيری افراد، پرونده تشکيل کنيم   شوند و اگر الزم باشد در اين مورد برخورد می  می
دهيم و بعد با مقام قضايی است که چه اقدامی انجام  دهيم و آن افراد را تحويل مقام قضايی می  می
  .دهد می

ای در   جمهوری ايران در دهه فجر امسال جشن هسته   در گزارشی نوشته به گفته رئيسرسالت
.  رسد  ای می ن به نقطه غيرقابل بازگشت در فناوری هستهشود و به اين ترتيب ايرا کشور برگزار می 

 شود که کشورهای غربی با  ای شدن ايران در حالی انجام می اين جشن و اعالم رسمی هسته 
 را به تصويب ١٧٣٧سردمداری آمريکا با استفاده از نفوذ خود در شورای امنيت سازمان ملل قطعنامه 

  . سازی را به حالت تعليق درآورد های مربوط به غنی  کليه فعاليتخواهد اند که از ايران می رسانده 
 يادآوری کرده است که شورای امنيت در اين قطعنامه تهديد کرده در صورت عدم پيروی، ايران با رسالت

  .تحريم مواجه خواهد شد
آميز   های دولت در روابط خارجی را موفقيت  از قول رييس جمهوری سياستسرمايهروزنامه اقتصادی 

عنوان کرد و با بيان اينکه سفر اخير وی به آمريکای التين تبعات بسيار مثبتی برای کشور داشت گفت 
خواستند تبليغ کنند که  اين سفری بود که هماهنگ شده بود، دشمنان بعد از تعطيالت سال نو می

 شکستيم و برای   میجهانی جايگاهی ندارد و ما بايد اين فضا را ايران منزوی شده است و در عرصه 
  . اين امر به تعدادی از کشورهای آمريکای التين سفر کرديم که البته با استقبال خوبی هم مواجه شديم

 گزارش داده که سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ خبرنگاری که درباره صندوق مشترک ايران و سرمايه
 ميليارد دالر برای کمک به فعاليت های ونزوئال پرسيد که به گفته رييس جمهوری ونزوال با سرمايه دو

ضد امپرياليسی کشورهای فقير تاسيس می شود گفته است اين صندوق مشترک در شهريور ماه 
 درصد سهام آن متعلق به ونزوئال و ٧۵سال گذشته به توافق روسای جمهوری ايران و ونزوئال رسيد که 

های تکنولوژيکی  صدور خدمات فنی و همکاریهدف از ايجاد اين صندوق .  درصد آن سهم ايران است٢۵
  . بين دو کشور است

 نوشته اظهارات رييس جمهوری درباره قيمت ها و مهار تورم در سخنرانی جمهوری اسالمیروزنامه 
تقديم اليحه بودجه به مجلس بازتاب وسيعی داشت به ويژه آن جا که درباره تورم صحبت کرد و گفت 

ن است تعدادی از نمايندگان با شنيدن اين مطلب با صدای بلند فرياد زدند  توما١٢٠٠االن گوجه فرنگی 
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بياييد از ميدان تره بار نزديک : و آقای احمد نژاد در پاسخ گفت " گوجه کيلويی سه هزار تومان است"
  .منزل ما بخريد

ده است هايی در مورد علل گرانی مسکن به دست ما رسي  از قول وزير اطالعات نوشته گزارش رسالت
  . کنيم  که در حال بررسی هستيم و هر وقت نهايی شد، اعالم می

 همين خبر را با عنوان وزارت اطالعات درباره مافيای مسکن به مردم گزارش می دهد منعکس کيهان
  .کرده است
ای وزير اطالعات نقل نشده که گفته است ما به    اين بخش از گفته های محسنی اژه کيهاندر گزارش 

خواهند تجارت اعم از واردات و   کنند يا می   گذاری می   کنيم از کسانی که سرمايه  خود تالش میسهم 
ام تا يک واحد مستقلی   ربط نيز صحبت کرده  با مسووالن ذی. صادرات داشته باشند، حمايت جدی کنيم

صورت جدی حمايت کنند به    گذاری تشکيل شود و از کسانی که صحيح کار می  برای حمايت از سرمايه
  . ها جلوگيری شود  شوند به صورت جدی از آن مزاحمت  ها می شود و اگر کسانی هستند که مزاحم آن

 خبر داده که رئيس سازمان ميراث فرهنگی در يک برنامه تلويزيونی با اشاره به اينکه در حال کارگزاران
دو دست است، به اعتبارات پيش بينی  ستاره کشور حداکثر به اندازه انگشتان ۵حاضر تعداد هتل های 

 ستاره خواهيم ساخت ۵شده در اين زمينه در دولت اشاره کرد و گفت آن قدر تا پايان دولت نهم هتل 
  . که کسی قادر به شمردن آن نباشد

 رحيم مشائی که در برنامه نگاه يک شبکه اول تلويزيون سخن می گفت اشاره کارگزارانبه نوشته 
گی های صورت گرفته در دولت و نيز وزارتخانه های امور خارجه و اطالعات و اعالم يک کرد که با هماهن

 ساعت می تواند ويزای ورود به ۴٨نشانی اينترنتی، هر جهانگردی بدون مراجعه حضوری و در عرض 
 مشائی در مقابل درخواست مجری برای اعالم آدرس اين نشانی اينترنتی آن را به. ايران را دريافت کند

  .مسووالن مربوطه در سازمان ميراث فرهنگی احاله کرد
  
  
  
  
  
  
  

  گوناگون
  

  : جديدترين گزارش بانك جهاني در خصوص آلودگي هواي شهرهاي بزرگ جهان نشان داد
  برابري ذرات معلق درتهران نسبت لندن و نيويورك٥/٢ انتشار

  )2007 ژانویه 23 (١٣٨۵ بهمن  3شنبه سه 
، بانك جهاني در گزارشي با (ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران » ستزي محيط«به گزارش سرويس 

  با ذآر مطلب فوق در ادامه آورده است آه تماس2006هاي توسعه جهاني در سال  شاخص عنوان
مشكالت براي  اي از طوالني مدت با مقادير زيادي از دوده و ذرات ريز در هوا عامل بروز طيف گسترده

  .يهاي تنفسي ، سرطان ريه، و بيماريهاي قلبي استسالمتي از جمله بيمار
ترآيب با دي اآسيد سولفور منجر به بروز بيماريهاي  هاي خاص به تنهايي و يا در همچنين آلودگي

  .شود زيادي مي
هاي اسيدي و ساير ترآيبات اسيدي  منجر به بارش باران تصاعدات دي اآسيد سولفور و اآسيد نيتروژن

تواند  دهد و مي هاي اسيدي تعادل شيميايي در خاك را تغيير مي بارش شود، ميدر مناطق گسترده 
  .مواد معدني و مواد مغذي مهم براي درختان و گياهان شود منجر به شسته شدن

هاي دي اآسيد سولفور و دي اآسيد نيتروژن بر  غلظت اطالعات ارائه شده در اين گزارش در زمينه
  .اند و آنترل آننده روستايي به دست آمده رزيابيهاي ا اساس گزارشاتي از سايت

هاي مواد خاص براي شهرهاي منتخب بر اساس  همچنين اطالعات ارائه شده در خصوص غلظت
نقاط اسلي آلودگي هوا به دور هستند، محاسبه  ها در نواحي مسكوني آه ميانگين ساالنه غلظت

  . شود مي
 ميكروگرم 50هاي ساالنه  جهاني بهداشت براي غلظت نهاي فعلي آيفيت هوا در سازما دستورالعمل

  .ميكروگرم در متر مكعب براي دي اآسيد نيتروژن است 40 در متر مكعب براي دي اآسيد سولفور و
هاي مواد خاصي آه براي سالمتي تهديد قابل  غلظت البته اين سازمان هيچ دستورالعملي براي

  .است شوند ارائه نكرده توجهي محسوب نمي
در برخي از شهرهاي آشورهاي مختلف ميزان  در اين گزارش در جدولي در خصوص آلودگي هوا

آنند آمار و ارقامي ارائه شده آه به قرار زير  تهديد مي هاي هوا آه سالمت انسان را مهمترين آالينده
  داشته هزار نفر جمعيت592 برابر يك ميليون و 2005شهر آوردوباي آرژانتين آه در سال  در :است

نيتروژن بين  اآسيد  ميكروگرم در مترمكعب، دي58، برابر با 2002متوسط ميزان ذرات آالينده در سال 
ها آلودگي با دي  سال  ميكروگرم در مترمكعب بوده است و در همين97 برابر 2001 تا 1995سالهاي 

  .اآسيد سولفور وجود نداشته است
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 ميزان آلودگي با ذرات 2005 هزار نفر در سال 663يون و ميل در شهر ملبورن استراليا با جميعت يك
 تا 1995ميكروگرم در متر مكعب و با دي اآسيد نيتروژن بين سال هاي  13  برابر2002آالينده در سال 

  .ميكروگرم در متر مكعب بوده است 30 برابر 2001
ن آلودگي با ذرات آالينده در  ميزا2005هزار نفر در سال  190 ميليون و 2 در شهر وين اتريش با جمعيت

 ميكروگرم در متر مكعب و يا 14اآسيد سولفور  در متر مكعب ، با دي  ميكروگرم44 برابر 2002سال 
  .ميكروگرم در متر مكعب بوده است 42 اآسيد نيتروژن دي

ر  هزا27شهر بروآسل در بلژيك با جمعيت يك ميليون و  در: در ادامه اين گزارش، همچنين آمده است
 ميكروگرم در متر مكعب و با دو 30 برابر 2002ذرات آالينده در سال   ميزان آلودگي با2005نفر در سال 

 ميكروگرم 48 و 20 به ترتيب 2001 تا 1995سولفور و دي اآسيد نيتروژن بين سال هاي  گاز دي اآسيد
  .متر مكعب بوده است در

 ميزان آلودگي با ذرات آالينده 2005 هزار نفر در سال 511و  در شهر مونترال آانادا با جمعيت سه ميليون
 به 2001 تا 1995ميكروگرم در متر مكعب و با دو گاز مزبور بين سال هاي  20 برابر با 2002در سال 

  .ميكروگرم در متر مكعب بوده است 42 و 10ترتيب 
ن آلودگي با ذرات آالينده در  ميزا2005هزار نفر در سال  849 ميليون و10در پكن پايتخت ژاپن با جمعيت 

 90 به ترتيب 2001 تا 1995هاي  ميكروگرم در متر مكعب و با دو گاز نامبرده بين سال 99 برابر 2002سال 
  .ميكروگرم در متر مكعب بوده است 122 و

ا  ميزان آلودگي ب2002 هزار نفر در سال 91جمعيت يك ميليون و  به عالوه در شهر آوپنهاك در دانمارك با
 2001 تا 1995 ميكروگرم در متر مكعب و با دو گاز مزبور بين سالهاي 23برابر  2002 ذرات آالينده در سال

  .  ميكروگرم در متر مكعب بوده است54 و 7ترتيب  به
 ميزان 2005 هزار نفر در سال 854 ميليون و 9جمعيت  به همين ترتيب در شهر پاريس در فرانسه با

 ميكروگرم در متر مكعب و با گازهاي دي اآسيد سولفور 12برابر با  2002در سال  ذرات معلق آلودگي با
  . ميكروگرم در مترمكعب بوده است57 و 14 به ترتيب 2001 تا 1995بين سالهاي  و دي اآسيد نيتروژن

 ميزان آلودگي با ذرات معلق در سال 2005نفر در سال  352در شهر تهران با جمعيت هفت ميليون و 
 209 ، 2001 تا 1995متر مكعب، و با گاز دي اآسيدسولفور در سالهاي   ميكروگرم در68 برابر با 2002

  .مكعب بوده اما آلودگي با گاز دي اآسيد نيتروژن نداشته است ميكروگرم در متر
 ميزان آلودگي با ذرات معلق در 2005هزار نفر در سال  327  ميليون و35در شهر توآيوي ژاپن با جمعيت 

 ميكرو گرم در متر 68 و 18ميكروگرم در متر مكعب و با گازهاي نامبرده به ترتيب  42 برابر با 2002سال 
هزار 498  ميليون و18و باالخره در شهر نيويورك آمريكا با .  بوده است2001 تا 1995بين سالهاي  مكعب

ميكرو گرم در مترمكعب و در  22  برابر2002ها در سال   ميزان آلودگي با آالينده2005نفر جمعيت در سال 
 ميكروگرم در مترمكعب بوده 79 و 26ترتيب   ميزان الودگي با گازهاي مزبور به2001 تا 1995هاي  سال
 .است

  
   ی انرژدي تولدی به عنوان منبع جدني جوشان درون زمیاستفاده از گرما

  )2007 ژانویه 23 (١٣٨۵ بهمن  3شنبه سه 
 ی اندهی در آني پوسته زمری در حال جوشش موجود در زیکردند که گرما یدواري ابراز امدانشمندان

  .  شودلی تبدی از انرژیدی به منبع جدکینزد
 کای همچون آمری کشوری شده اند که برای مدعMIT مهر، دانشمندان دانشگاه ی گزارش خبرگزاربه

 قابل یمنبع ناشناخته از انرژ نی مواجه خواهد بود، ای انرژنهي در زمی ادهی با مشکالت عدندهیکه در آ
  .توجه خواهد بود

 به منبع یدی قصد دارند تا نگاه جدMIT تن از دانشمندان دانشگاه 18 متشکل از ی رو گروهنی ااز
  . داشته باشندني پوسته زمری در زقاي ما و دقی پاهاری نهفته در زیهنگفت انرژ
 ني زمی وابسته به حرارات مرکزساتي تاس قابل توجهی گرمانی معتقدند با استفاده از ادانشمندان

  . شوندیهمچون معادن گرم م
 هستند به صخره یني زمقي عمی که همچون چاه هاساتي تاسنی اMIT گفته دانشمندان دانشگاه به
 حجم تی کنند که در نهای متصل مگریکدی آب شناور آنها را به انی مجاور ضربه وارد ساخته و با جریها

  . رندي گی فوق العاده داغ شکل میر و آبها از بخایقابل توجه
 به چرخش مي عظی هاني آنها توربلهي در ذهن آنها شکل گرفته است که به وسدی جددهی انی ااکنون

  . کننددي تولیکی الکتری از انرژی حجم قابل توجهکري غول پیني زمیدرآمده و ژنراتورها
 در ی گونه منبع سوختچي نداشتن به هاجيت دانشمندان معتقدند که احنس،ی ساوی اساس گزارش البر
  . قابل توجه استزي از هر چشي بندی فرآنیا
  

www.iran-archive.com 


	دستگیری ۶۰۰ نفر از جنگجویان سپاه المهدی

