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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( دولتهای بزرگرژیم ایران و

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

  پرونده هسته اي در يك نگاه
  )2007 ژانویه 25 (١٣٨۵ بهمن  5شنبه پنج 

ي آدامز، جلب اعتماد را در خالل مذاآرات هستهاي هاشمي رفسنجاني در ديدار سفير انگليس ،جفر*
  امكان پذير دانست

اي، حق استفاده  ايران به عنوان عضو پيمان منع اشاعهء هسته:    وزير هند، مانموهان سينگ نخست*
  اي را دارد از انرژي هسته

ت، مگر اين آه ايران پذير نيس آشتي ميان ايران و آمريكا امكان: معاون وزير خارجه آمريكا، نيكالس برنز*
  سازي را تعليق آند غني

ايران حتي حق دستيابي به : جمهوري فرانسه، سگولن رويال نامزد سوسياليست انتخابات رياست*
  آميز را ندارد اي صلح انرژي هسته

آميز از  منكر حق ايران در استفادهء صلح: رييس فراآسيون حزب سبزها در پارلمان آلمان، فريتز آوهن*
  اي نيستيم  هستهانرژي

اي   بازرس هسته38ممانعت ايران از ورود :    سخنگوي وزارت خارجهء فرانسه، ژان باپتيست ماتئي*
   مطابقت ندارد1737هاي قطعنامه  المللي انرژي اتمي با درخواست آژانس بين

  امي متهم آرداي نظ هسته آي بار ديگر ايران را به دنبال آردن برنامهء  وزيرخارجهء آانادا، پيتر مك*
و اقتصادي عليه ايران بايد _ اقدامات سياسي:  آمريكا، جان ادواردز2008جمهوري  آانديداي رياست*

  تشديد شود
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 مختلف کار ی اقتصاد از روز چهارشنبه با حضور مقامها و کارشناسان کشورهای مجمع جهاننشست
  .  آغاز کرد سيخود را در داووس سوئ

  )2007 ژانویه 25 (١٣٨۵ بهمن  5شنبه پنج 
 سي سوئی جمهورسيرئ" ی ری کالمنهيشليم" آلمان،ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

با مبارزه :  گفت سي اقتصاد در داووس سوئی مجمع جهانیشب گذشته در مراسم آغاز به کار رسم
  . خورد کرد  به طور مشترک بردی بای  جهانی هایطلب
در :  کرد حی مشترک کشورها تصرفی مراسم با اشاره به اهداف و وظانی در اسي سوئی جمهورسيرئ

 قرار داده و ی را به دقت مورد بررسی به صلح و آزادیابي دستی است که راههانیحال حاضر مسئله ا
   . می مطلوب را به دست آورجهينت
:  خواند و خاطر نشان کرد ی فلسفه عملازمندي ن رایراه حل مشکالت موجود جهان" ی ریکالم"

  ی اجتماعیتهايمشارکت در مسئول
  .  باشدرگذاري تاثی جهانهي اهداف عالشبردي تواند در پیم
 اروپا را هی اتحادیا  دوره استیصدراعظم آلمان که کشورش ر" آنجال مرکل "ی منبع خبرنی نوشته ابه

 زي اروپا و نهی در اتحادییتر شدن همگرا  یشست خواستار قو ننی در مراسم افتتاح ازيبرعهده دارد؛ ن
  .  شدی در مسائل اقتصادکای شدن اروپا و آمرکینزد
هدف آن است که :  آلمان در گروه هشت  گفت استی ری با اشاره به دستور کار خود براني همچنیو

  .  برودنينبود توازن از ب
 ی با حضور رهبران، مقامهاسيهکده داووس سوئ اقتصاد به مدت چهار روز در دی مجمع جهاننشست

  .  شود ی جهان برگزار میاسي و سیارشد و کارشناسان اقتصاد
  . نشست حضور دارد نی در ازي نرانی جمهور سابق اسيرئ " ی محمد خاتمديس" 
  

 یی چند جانبه گراتی و تقورانی و هند درباره اهيمذاکره روس
  )2007 ژانویه 24 (١٣٨۵ بهمن  4شنبه چهار 
 انهي با مقامات هند درباره مسائل خاورمی قرار است در سفر به دهلهي جمهور روسسي رئني پوتريمیوالد
 .دی نمادي تاکني چ- هند-هي روستی با محوریی چند جانبه گراتی گفتگو کند و بر تقورانی اژهیبو
 سفر به هند که نیر ا دني خبر داد که  پوتني کرمل،یانووستی مهر به نقل از ری گزارش خبرگزاربه

 و ی المللني مسائل بی توجه به بررسنیشتري شود، قرار است که بی بهمن ماه انجام م6 و 5 یروزها
 .  متمرکز شودیمنطقه ا
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 از یابی در ارزکی نزدیموضع" و هند در کل هي روسن،ي در کرملی به نقل از منبعی خبرگزارنی گزارش ابه
 ".  دارندرانی ای برنامه هسته اراموني و اوضاع پکیعراق، خاور نزد حل اوضاع در افغانستان، یدورنما
 توجه خود به نیشتري با مبذول ساختن بی و اقتصادی روابط تجارشی و هند درصدد افزاهي روسنيهمچن

 ،ی انرژعی فضا، صنا،ی اطالعاتی های فناور،ی سازني ماش،ی متالورژنهي در زمیتوسعه همکار
 .  هستندیکیولوژي بی های و فناوریداروساز
 ی بزرگ مبذول میرساختاری زی پروژه های توجه به اجرانیشتريب: " اطالع دادني آگاه در کرملمقام
 ". شود
 کودان کوالم در جنوب هند به کمک ی اتمروگاهي دست عبارتند از احداث ننی پروژه ها از انیمهمتر
، ) ONGC( نفت و گاز ی هندیا حضور کمپانب" 1-نيساخال "ی گاز-ی نفتداني از می بهره برداره،يروس

 . هيروس" گازپروم "ی بنگلور با حضور کمپانجي خلی ساحلی در آبهای گازداني از میاکتشاف و بهره بردار
 و عی و وزارت صناهي روسی و بازرگانی وزارت توسعه اقتصادی اطالع داده شد که با تالش هانيهمچن
 10 دو کشور تا سطح ني بیا هدف باال بردن سطح مبادالت تجار بی هند برنامه توسعه همکاریبازرگان

 . شودی آماده میالدي م2010 دالر تا سال ارديليم
 جمهور و سيرئ" عبدالکالم "ر،ینخست وز" نگيمانموهان س" با ی مذاکراتني پوتريمی سفر، والدنی ایط
 ی محافل تجارندگانی نما بازي نیداری هند خواهد داشت و دیرهبر حزب کنگره مل" ی گاندايسون"

 . انجام خواهد شدزي و هند نهيروس
 دارند که طبق اصول قانون دي تاکی چند قطبکي به طور مداوم بر طرح جهان دموکراتني کشورهمچندو

 .  کشورها بنا نهاده شودی و عدم دخالت در امور داخلی ارضتي حفظ استقالل، تمام،یساالر
 ی سازمان ملل متحد و شورایرف خواستار حفظ نقش مرکزدو ط: "  گفته است ني همچننيکرمل
 ".  هستندی نسبت به اوضاع بحرانی واکنش جامعه جهانمي در تنظتيامن
 و هند مقابله مشترک با هي روسی های در همکاری اصلتی درحال حاضر اولون،ي گفته منبع کرملبه
 .  باشدی اشکال بروز آن می درتمامسمیترور
 ی های ثمر بخش درچارچوب سازمان همکاری های وهند آماده توسعه همکارهيروس منبع، نی گفته ابه

 . هستند ني چ-هند - هي درچارچوب روسني که هند در آن به عنوان ناظر حضور دارد و همچنیشانگها
 در چارچوب یالدي سال گذشته می دو کشور درماه جوالبهيرتي عالی درسطح مقامهاداری دنياول

  . گروه هشت در سن پطرزبورگ برگزار شده بودینشست سران کشورها
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 ایرانی های بازداشت شده افسران سپاه قدس هستند: خليل زاد
  )2007 ژانویه 25 (١٣٨۵ بهمن  5شنبه پنج 

می کند زلمای خليل زاد، سفير آمريکا در عراق می گوید اسناد ومدارکی دارد که ثابت :بی بی سی
ایرانی های بازداشت شده در اربيل از افسران ارشد سپاه قدس پاسداران انقالب اسالمی هستند که 

  . در قاچاق اسلحه برای شورشيان عراقی دست داشته اند
آقای خليل زاد روز چهارشنبه به خبرنگاران در بغداد گفت که در چند روز آینده اسناد و مدارک مربوط به 

  . ائه خواهند داداین موضوع را ار
زمانی که مدارک آماده شد می گویيم که چه داریم، کجا این افراد را پيدا کردیم، چه «: وی افزود

ما در روزهای آینده این . کارهایی انجام می دادند و چه چيزهایی از مرز ایران به عراق ارسال می شد
  » .اسناد را منتشر می کنيم

اد بازداشت شده در دو حمله نيروهای آمریکایی در ماه گذشته طراح یکی از افر«: آقای خليل زاد گفت 
عمليات های نيروی قدس سپاه پاسداران ایران بوده اند که مسئول ارسال اسلحه و کمک مالی به 

  » .شبه نظاميان عراقی است
 سفير ایاالت متحده گفت که این فرد بدون اطالع مقامات امنيتی عراق در این کشور حضور داشته

  . است
تعقيب شبکه های فعال «آمریکا برای » استراتژی جدید«وی بازداشت اعضای سپاه قدس را در راستای 

  . دانست» در عراق
  . آقای خليل زاد مجددا این پيام واشينگتن را مورد تاکيد قرار داد که تهران باید دست از عراق بردارد

آمریکایی دو دیپلمات ایرانی بازداشت شدند که ماه گذشته در جریان دو حمله مختلف از سوی نيروهای 
  . به فاصله کوتاهی این افراد به دليل مصونيت دیپلماتيک آزاد شدند

در تهاجمی دیگر، ارتش آمریکا به ساختمانی متعلق به ایران در شهر کردنشين اربيل حمله کرد و شش 
  . نفر را بازداشت کرد که یک نفر از آنها آزاد شد

 پنج ایرانی بازداشت شده در اربيل را دیپلمات خوانده و معاون سفير ایران در  ،جمهوری اسالمی
سازمان ملل می گوید که در نامه ای به این سازمان از آمریکا شکایت کرده و خواهان اقدام فوری 

اما مقامات عراق گفته اند که ایرانی های بازداشت شده مصونيت . سازمان ملل دراین مورد شده است
  . ماتيک ندارنددیپل

« سفير آمریکا در عراق می گوید که ایران در پی سلطه خود بر خاورميانه است و الزمه این کار نيز 
  . در عراق و تسلط بر آن است» دولتی ضعيف
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  . تبدیل شده است» ایران به یک مسئله مهم و حاد« به گفته آقای خليل زاد، 
 از منافع کشورهای دوست خود در خاورميانه حمایت خواهد ایران باید بداند که ایاالت متحده«: وی گفت

  » .کرد و اجازه نمی دهد که یک قدرت منطقه ای ستيزه جو بر این منطقه مسلط شود
آمریکا معتقد است که ایران به واسطه نفوذ زیاد خود بر روی شيعيان عراق برای نا امن کردن این کشور 

  . می کنداقدام به مسلح کردن شبه نظاميان شيعه 
 این کشور، خطر  جرج بوش، ریيس جمهوری آمریکا در این هفته و در سخنرانی ساالنه خود در کنگره

  . شبه نظاميان شيعه برای نيروهای آمریکایی را پس از تهدیدات القاعده در رتبه دوم داشنت
مريکا قرار دارند، ما با خطر فزاينده ای از سوی افراطی های شيعه که در خصومت با آ«: آقای بوش گفت
و بسياری از آنها از سوی رژيم .  اين ها در تالش برای چيره شدن بر خاورميانه هستند .رو به رو هستيم

  » .ايران هدايت می شوند
  

  بغدادیحمايت پارلمان عراق از عمليات امنيت
  )2007 ژانویه 25 (١٣٨۵ بهمن  5شنبه پنج 

 تشديد یوفق به جلب حمايت پارلمان اين کشور برا نخست وزير عراق، م،ی مالکینور:بی بی سی
 .  در بغداد شده استیعمليات امنيت

 چند انفجار مهيب یدر مرکز پايتخت صدا)  ژانويه25( همين حال، بنابه گزارش ها روز پنجشنبه در
 . از دود سياه آسمان اين شهر را فرا گرفته استی شود ستونیشنيده شده و همچنين گفته م

 ی هدايت عملياتی عراقی نظامی روز پنجشنبه به نمايندگان مجلس عراق گفت که نيروهای مالکیآقا
 . در مساجدی گذارد، حتی نمی پنهان شدن باقی برای شبه نظاميان مکانیرا برعهده دارند که برا

 ی در به دست آوردن حمايت گروه های مالکی آقای گويد پيروزی در بغداد می سی بی بگزارشگر
 چشمگير بوده ی سرشناس شيعه، در پارلمان عراق، موفقيتی صدر، روحانیادار به مقتد وفیسياس
 . است

 است، متهم شده است که ی صدر در پارلمان متکی وزير عراق، که به حمايت طرفداران مقتدنخست
 . نکرده استیتالش کاف) یارتش مهد (ی سرکوب شبه نظاميان وابسته به اين روحانیبرا

 مسلح را خلع سالح خواهد کرد و ارتش اين کشور تنها یه است که همه گروه ها عراق گفتدولت
 . مسلح اين کشور خواهد بودینيرو

  خشونت ها در بغدادادامه
حمالت در بغداد ادامه داشته )  ژانويه25( دولت عراق، روز پنجشنبه ی جديد امنيتی رغم طرح هابه

 .است
منفجر شد و باعث " کراده"در يک مرکز خريد در محله  غروب ی شده در حوالی بمبگذاری خودرويک

 .  تن ديگر شد20 شدن یکشته شدن بيست نفر و زخم
 ی خارجی و سفارتخانه های پيش از آن منطقه حفاظت شده بغداد، که محل استقرار ادارات دولتیکم

 .است، مورد حمله خمپاره اندازها قرار گرفت
 . در دست نيستیاطالع ی ارتباط با تخريب و تلفات احتمالدر
 .  ديگر، دست کم پنج نفر در حمله به دو مرکز خريد در پايتخت کشته شدندی تحولدر
 شده بود، باعث کشته شدن دست ی چهارشنبه، انفجار يک بمب، که در يک موتورسيکلت جاسازروز

 .  تن ديگر در يک مرکز خريد شد20 شدن یکم چهار نفر و زخم
 در جريان ی شبه نظامی نفر مظنون به عضويت در گروه هایته است که س دفاع عراق نيز گفوزارت
 . در بغداد کشته شده اندی و عراقیميان نظاميان آمريکاي)  ژانويه24( روز چهارشنبه ی هایدرگير

  مشترک آمريکا و عراقعمليات
از جمله پايگاه  خيابان حيفا، ،ی و آمريکايی عراقی عراق گفته است که با عمليات مشترک نيروهادولت
 .  شبه نظاميان در بغداد، از شورشيان پاک شده استیها

 .  سحرگاه چهارشنبه در خيابان حيفا شروع شد و تمام روز ادامه داشتعمليات
 هستند ی عربی نفر که از ساير کشورها27 مسلح کشته و ی شورشی گفته دولت عراق سبه

 . دستگير شده اند
 .  نيز کشته شده استیيکاي شود که يک سرباز آمری مگفته
 مذهب در ی عليه شورشيان سنی و عراقی آمريکايی نيروهای پس از آغاز عمليات بزرگ امنيتیدرگير

  .مرکز شهر، رخ داد
  

  کنيمیمدارک دخالت ايران در عراق را ارائه م: خليلزاد
  )2007 ژانویه 24 (١٣٨۵ بهمن  4شنبه چهار 

 ارائه ی چند روز آينده اسنادیم کرد که دولت اياالت متحده ط آمريکا در عراق اعالسفير:بی بی سی
 ايران در ی به دفتر نمايندگی حمله سربازان آمريکايی که طی کند پنج ايرانیخواهد داد که ثابت م

 قدس سپاه پاسداران ايرانند که در قاچاق یشهر اربيل عراق بازداشت شدند افسران ارشد نيرو
 .دست داشته اند ی شورشيان عراقی براسلحها
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 به ی شکايتنامه ای داند و طی است که دولت ايران افراد بازداشت شده را ديپلمات می در حالاين
 اش در اربيل و بازداشت اين یسازمان ملل متحد، آمريکا را متهم کرده که با حمله به دفتر نمايندگ

 .قض کرده است و ديپلماتيک را نی در زمينه حقوق کنسولیافراد، موازين بين الملل
 در بغداد ی غربی از خبرنگاران رسانه های خليلزاد، سفير آمريکا در عراق در جمع گروهیزلم

 . خود و دولت اياالت متحده را در مورد نقش ايران در عراق تشريح کردیديدگاهها
 رقيب  تبديل شدن به قدرت برتر خاورميانه سخن گفت و در اين راه، عراق رای از خواست ايران برایو

 ی ايران توصيف کرد و گفته که ايران خواهان آن است که عراق ضعيف بماند و نتواند به موقعيتیتاريخ
 . کندی عراق دخالت میبرتر در منطقه به دست بيابد و به همين دليل در امور داخل

عراق  که در زمان مبارزه با حکومت صدام حسين در ی شيعه ای خليلزاد تصريح کرده که گروههایزلم
 . نزديک با ايران برقرار کرده بودند اکنون بر عراق تسلط دارندیروابط
 سيد عبدالعزيز حکيم اشاره کرده که ی عراق، به رهبری انقالب اسالمی به طور اخص به مجلس اعالاو

 مخالف حکومت صدام حسين ی از گروههایبيش از بيست سال پيش به ابتکار ايران به عنوان ائتالف
  .تشکيل شد

شود و " تصحيح" برقرار کرد اکنون بايد ی شيعه عراقی که ايران با گروههای خليلزاد رابطه ای گفته آقابه
 . گردد که در عراق پديد آمده استیمنطبق با تغيير و تحوالت

 کارآمدن حکومت ی افغان تبار آمريکا در عراق خاطر نشان ساخت که دولت اياالت متحده پس از روسفير
 رابطه نزديک ميان ايران و عراق را پذيرفته بوده و اميدوار بوده که دو کشور رابطه یاق، برقرارتازه در عر

 ی از عمال و مأموران خود برای ابکه متعارف با يکديگر برقرار کنند، اما ايران به دنبال راه انداختن شیا
 .نفوذ در عراق افتاده است

 ین است که اطمينان حاصل کرند که ايران دچار خطا تأکيد کرد که آمريکا در مقابل به دنبال آیو
 در منطقه دارند، از منافع حود محافظت خواهند ی که منافعی نشود و بفهمد که کشورهايیمحاسبات

 . که با آنان در خصومت باشد اجازه نخواهند داد قدرت برتر منطقه باشدیکرد و به دولت
 کنند که ايران ی ايران را به دخالت در عراق متهم می در حالی خليلزاد و ديگر مقامات آمريکايیزلم

 ی از ايران خواسته اند برای گويد که مقامات عراقی داند و مینقش خود را در اين کشور کامًال مثبت م
  . ثبات و آرامش در عراق به آنان کمک کندیبرقرار

  
 مهاجمان نخواهد بود و از اين وزير عراق تاآيد آرد آه عمليات امنيتي آخرين حمالت و مبارزات با نخست

  . پس هيچ جاي عراق براي اين افراد امن نخواهد بود
  )2007 ژانویه 25 (١٣٨۵ بهمن  5شنبه پنج 

وزير  به نقل از خبرگزاري فرانسه، نوري المالكي، نخست) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
 در خصوص اين طرح خودداري آرد، حتي نگفت عراق در سخناني در پارلمان اين آشور از ذآر جزييات

با اين حال قول داد آه حقوق مردمان بيگناه عراقي حفظ خواهد . آه عمليات از آي آغاز خواهد شد
  . شد

ما . شكنان شيعه و سني است دستگيري و نابودي قانون" عمليات اعمال قانون"هدف : وي تاآيد آرد
از اين پس هرآجا آه گلوله و آتشي . از زور براي ما باقي نمانداي جز استفاده  اميد آامل داريم و چاره

ديگر براي . باشد، حتي اگر يك مدرسه، مسجد، دفتر سياسي يا خانه باشد، در امان نخواهد بود
  . ها هيچ مكان امني در عراق وجود ندارد تروريست

  . آشته شدن بيش از داشت
سياسي و مذهبي براي دورنگه داشتن سالح از هاي  زمان شهردار شهرك صدر گفت آه با گروه هم

  . ها به توافق رسيده است خيابان
اي  نيروهاي عراقي مسوووليت حفظ امنيت در مناطق حومه: رحيم الدراجي، شهردار شهرك صدر گفت

  . بغداد را برعهده دارند
 امنيتي همكاري وزير عراق گفت آه پنج آميته با ارتش و نيروهاي آمريكايي براي اجراي عمليات نخست
هاي عمومي، اقتصادي و ارتباطي با مشكل  اي، سرويس آنند تا اين طرح از لحاظ سياسي، رسانه مي
  . دهند شود و سربازان عراقي گروه پيشرو را تشكيل مي  بخش تقسيم مي9بغداد به . رو نشود روبه

 شده بر روي يك موتورسيكلت ترين حمالت و درگيري ها درعراق انفجار يك بمب آار گذاشته اما در تازه
  .  زخمي بجاي گذاشت18ي تجاري و شلوغ بغداد حداقل چهار آشته و  در منطقه

  .  صبح به وقت محلي رخ داد و تلفات زيادي به همراه داشت11انفجار در بازار شورجه ساعت 
جاي ي بياع در غرب بغداد منفجر شد آه حداقل يك آشته و هفت زخمي بر بمب ديگري در منطقه

  . گذاشت
 مايلي جنوب 20مردان مسلح در شمال عراق حسن عبدالعزيز احمد، از اعضاي شوراي شهر قياره، در 

  . موصل را ترور آردند
تلويزيون دولتي بغداد در گزارشي اعالم آرد آه در نبرد سنگين ميان نيروهاي عراقي و آمريكايي با 

 تن دستگير 26 مهاجم آشته و 13غداد حداقل ي سني نشين در مرآز ب مهاجمان براي آنترل منطقه
  . اند شده
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مهاجمان : وگو با تلويزيون العراقيه اظهار داشت محمد العسكري، سخنگوي وزارت آشور عراق در گفت
اين خيابان محل سكونت اعضاي . در خيابان حيفا توسط نيروهاي عراقي و آمريكايي هدف قرار گرفتند 

  . سابق حزب بعث عراق بود
آوپترها بيش از سه  هاي تك تيرانداز و خودروهاي زرهي و هلي دهاي پياده نظام با حمايت تيمواح

هاي بلند اين منطقه را  ساعت در اين منطقه با مهاجمان به نبرد پرداختند و توانستند يكي از ساختمان
  . تحت اختيار خود درآورند

  . ز بغداد خبر دادارتش آمريكا نيز از آشته شدن يك سرباز آمريكايي در مرآ
  

 درباره ی شب گذشته ادعا کرد که واشنگتن مدارککای وزارت خارجه آمری مک کورمک سخنگوشان
  .  درعراق در دست داردرانیدخالت ا

  )2007 ژانویه 25 (١٣٨۵ بهمن  5شنبه پنج 
 وجود یمدارک محکم:"  فرانسه، شان مک کورمک ادعا کردی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 شبکه ها دست دارند وآنها با افراد و گروهها درعراق مشغول نی درایرانی ماموران انکهی بر ایدارد؛ مبن
  ".  شوندی به آنجا اعزام مرانیکار هستند و آنها توسط دولت ا

 11 درعراق متهم کرده است؛ عهي شاني از شبه نظامیزاتي و تجهی مالتی رابه حمارانی که اکایآمر
  .  کردند ري دستگلي دراربرانی ای به کنسولگرورشی را با یرانی اپلماتی پنج ده،یژانو
  .  اعالم کرد کيپلماتی ودی المللني بني اقدام، آن را ناقض قواننی اتي با محکومرانیا

 شد ی مدعرانی ای اسالمی جمهورهي اساس خود علی درادامه اتهامات بني مک کورمک همچنشان
 رانی است در داخل ایسي و انگلییکای آمراني نظامی برایدیمنفجره که تهد ندارد مواد یکه ضرورت

 کشور، نیگردرایرا به عراق آورد و به افراد د) ساخت مواد منفجره ( توان دانش یم. ساخته شود
  .  انجام آن وجوددارد ی برایادی زی گفت که راههادی آن را آموزش داد و باساخت
 خود در عراق ی پنهان کردن رد کارهای برارانی به تالش اکایآمر: "  ادعا کردني مک کورمک همچنشان

  . مشکوک است  
 درباره ی مدرک کافکای اعالم کرد که دولت آمرمزی روزنامه لس آنجلس تاکا،ی دولت آمری وجود ادعاهابا

 ی نظامتاي عملی براییکای توطئه آمرکی دارند که مي گران بلي درعراق دردست ندارد و تحلرانیدخالت ا
  . باشدني درآسترانی اهيعل
  

 اقتصاد در ی عراق امروز پنجشنبه در نشست مجمع جهانی جمهورسي معاون رئی عبدالمهدعادل
 . احمقانه دانستیمي ائتالف را تصمیروهاي نلهي اشغال عراق به وسس،يسوئ"داووس"شهر
  )2007 ژانویه 25 (١٣٨۵ بهمن  5شنبه پنج 
 ری ها زیعراق و عراق:  گفتی فرانسه، عادل عبدالمهدینقل ازخبرگزار مهر به ی گزارش خبرگزاربه

 . احمقانه بوده استیمي تصمنیاشغال قرار دارند و ا
 کایما و آمر:  گفتیالديم2003 به عراق در سال کای عراق از زمان جمله آمریاسي درباره اوضاع سیو

 نی از وقوع ایرين زد و امکان جلوگ که به خشونت ها در کشور داممی مرتکب شده ایادیاشتباهات ز
 . وجود داشتزي خشونت آمیاشتباهات و اقدام ها

 ها ی مختلف را از جمله اشتباهات عراقفی طواني بی وزارتی پست هاميتقس" یجالل طالبان "معاون
 . و کردها شدانيعي اهل سنت، شني در شکاف بعی مسئله باعث تسرنی ای به گفته ورایدانست ز
 ی منطقه اطي شد و گفت که محهی عراق و شش کشور همسانيخواستار شراکت ب یعبدالمهد

 فراهم باشد که ی منطقه ایطيخشونت درعراق است و الزم است مح) بروز( عراق از عوامل رامونيپ
 .باشند) عراق (کی آن شریهمه کشورها

 ابراز داشت یزگرديرم دهی و سوررانی عراق ازجمله اگانی مشارکت همسایبرا" کامل خود را دیي تایو
 .ردي قرار گی همه منطقه مورد  بحث و بررسی جامع برایدگاهیکه در آن نه فقط موضوع عراق بلکه د

 که درصف اول نشسته بود، رانی انيشي پی جمهورسيرئ" ی محمد خاتمديس"  دربرابریعبدالمهد
 به وستني اگر خواستار پ خواهد کرداي مهرانی ای را برای خوبیتي دست وضعنی از ایشنهاديپ: گفت
 . خود باشدگانیهمسا

 یروهاي با توجه به ورود نژهی در بغداد بوروهاي نتی درباره احتمال بازگشت آرامش به عراق با تقویو
 . کردیني شهر ابراز خوشبنی ای های نظارت بر ورودی عراق برایتیتقو

 را اني شبه نظامژهی بوانيه نظام خلع سالح شبی براتي وعده فعالني عراق همچنی جمهورسي رئمعاون
 چي مسلح بوده و هیروي دولت تنها ندی شد و بامي موفق نخواهنکاریما بدون انجام ا:  کردديداد و تاک
  . نداشته باشداري سالح در اختیگریسازمان د

  
 خطرناک رانی بر ضد ایهر گونه اقدام نظام/  تصور است رقابلي عراق غميتقس: خارجه عربستان ریوز
 ستا

  )2007 ژانویه 24 (١٣٨۵ بهمن  4شنبه چهار 
 تصور است و اختالف رقابلي عراق غمي تقساضی ری خارجه عربستان گفت که براری وزصلي الفسعود
 . حل شودی نظامقی از طردی نبازي نرانی با اکایآمر
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 ی فرانسو در گفتگو با روزنامهصلي فرانسه، سعود الفی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 از یري تصور بوده و جلوگرقابلي عراق غمياز نظر عربستان تقس:  مطلب اظهار داشتنی اانيبا ب" گارويف"

 .  ها خواهد بودیراق عانی اقدام در وهله اول به زنی ارای رود و زی به شمار می اساسیوقوع آن امر
 حضور سی به لبنان در پاری مال وی کمک اقتصادژهیو" 3سیپار "ی حضور در اجالس اقتصادی که برایو

 ها یرانی خود را به ای خطرناک است لذا نگرانی که مداخله در امور ما امرمیمعتقد: داشت، افزود
 .می داری آنها درجهان عرب ابراز میرگذاريدرخصوص تاث

 ی هاوهي شقی از طردی است و بایاسي سرانی ایکشمکش هسته ا:  عربستان گفت رخارجهیوز
 .حل و فصل شود کيپلماتید
 اشتباه خواهد ی راه حل است و انجام هرگونه تحرک نظامنی آخری نظامنهیگز:  افزودنهي زمنی در ایو

 .بود
 رود و ی به شمار می و سنعهي شیستی همزیلبنان الگو:  افزود3 سی درباره اجالس پارصلي الفسعود

 منتقل کردن ی براگرانی اما اگر دابندیت  دسی توانند به راه حلیاگر آنها را به حال خودشان بگذارند، م
  . تر خواهد شددهيچينبرد خود به لبنان تالش کنند اوضاع پ

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   بهمن5پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 ژانویه 25 (١٣٨۵ بهمن  5شنبه پنج 
هران محتوای مصاحبه تلويزيونی محمود احمدی نژاد و برخی از روزنامه های صبح امروز ت:بی بی سی

بعضی ديگر سخنان هاشمی رفسنجانی را در جمع صد تن از نمايندگان مجلس با اهميت ديده و در 
صدر مطالب خود چاپ کرده اند و در ساير عناوين اصلی، به برداشت از صندوق ذخيره ارزی برای بهبود 

  .از گرانی در کشور و بحران سياسی لبنان پرداخته اندوضع بيمارستان ها، ادامه انتقادها 
 در صدر گزارش های خبری خود با چاپ عکس هائی از بوش و احمدی نژاد روسای جمهوری آينده نو

آمريکا و ايران از قول احمدی نژاد نوشته نگران نيستم و از زبان رييس جمهوری آمريکا نوشته نگران ايران 
  . هسته ای هستيم

 با جمله فرصت سوزی سم و خيانت به نسل های امروز و آينده است که از زبان رييس نکارگزارا
مجمع تشخيص مصلحت نظام، نقل شده ديدار صد تن از نمايندگان مجلس را با آقای هاشمی 

  . رفسنجانی با اهميت ترين خبر روز ديده است
 را ٨۶ب بودجه کشور در سال به نوشته اين روزنامه رييس مجمع تشخيص مصلحت در اين ديدار تصوي

ها و اظهارنظرها، کارشناسانه  ترين کار مجلس در امسال دانست و گفت نمايندگان بايد در بررسی مهم
  .و دقيق برخورد کنند

های ايرانيان خارج از کشور را نيز جذب   از قول وزير اقتصاد و دارايی نوشته اگر بتوانيم سرمايه رسالت
  . ميليارد تومان در جهت خصوصی سازی عدد بااليی نخواهد بودکنيم، واگذاری سه هزار 

 بر گفته های وزير اقتصاد درباره توجه دولت به خصوصی سازی اضافه کرده که دو روز پيش رسالت
 از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد اما در ۴۴های اصل  همايش ملی بررسی چالش

  .هيچ يک از وزيران در اين جلسه حضور نيافت بودند،  حالی که اعضای دولت دعوت شده
 گزارشی دارد با عنوان سطح قيمت ها در محله رييس جمهوری که بر اساس آن گزارشگران کارگزاران

اين روزنامه در يک گزارش ميدانی نظر کسبه و خريداران مغازه ها و مراکز فروش نارمک را درباره قيمت 
مردم از گرانی مايختاج عمومی روبرو شده و آن ها را با نام و ها پرسيده و همه جا با انتقاد شديد 

  . نشانی معرفی کرده اند
 نارمک محله مسکونی محمود احمدی نژاد را از آن رو برای گزار ش خود انتخاب کرده که دو کارگزاران

ان خواسته روز پيش رييس جمهوری از محله نارمک نام برده و با رد ادعای گرانی برخی کاالها، از منتقد
  . بود برای آگاهی از قيمت واقعی به ميدان نزديک خانه وی مراجعه کنند

 نشان می دهد که نه فروشندگان و نه خريداران با آقای احمدی نژاد همعقيده کارگزارانگزارش 
  . نيستند و از گرانی شديد کاال ها در ماه های اخير گاليه ها دارند

وضعيت اقتصادی نيکاراگوئه، بوليوی و اروگوئه و مشکالت شديد اين همين روزنامه در گزارش ديگری به 
متحدان چاوز رييس جمهوری چپ گرای ونزوئال پرداخته و علت اين انتخاب را سفر رييس جمهوری ايران 

  .به آمريکای التين و اشاره وی به افزايش مبادالت بازرگانی ايران با اين کشورها ذکر کرده است 
نوشته شده « رگزاری گمنام را به عنوان تيتر بزرگ صفحه اول خود نقل کرده که در آ خبر يک خبکيهان

شرکت رپسول و شل، در آستانه امضای قراردادی چهار ميليارد دالری با ايران برای ساخت يک کارخانه 
  . و پايانه در حوزه گازی پارس جنوبی هستند

ی روزهای آينده درخصوص اين پروژه به توافق  در عين حال نوشته رپسول و شل اميدوارند که طکيهان
  .دست يابند اما هنوز در اين خصوص قراردادی امضا نشده است

 اين خبر را بدان جهت با اهميت دانسته که نشان می دهد شرکت های بزرگ نفتی و کيهانروزنامه 
ه رييس جمهوری به نوشته همين روزنام. گازی اروپايی به تحريم اخير شورای امنيت بی توجه هستند

نيز در برنامه تلويزيونی شب قبل خود گفته است که امضای چند قرارداد با کشورهای آمريکای التين 
آقای احمدی نژاد دو روز قبل هم در پاسخ . نشان می دهد که تحريم شورای امنيت بی اثر بوده است
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ه ساالنه اتفاق افتاد گفته بود انتقادهای نمايندگان مجلس به سفر خود که همزمان با موقع تقديم بودج
که بعد از تحريم شورای امنيت گفته می شد که ايران منزوی شده است و سفر به کشورهای آمريکای 

  .التين برای شکستن آن فضا الزم بود
 درصد طالق ها در ٢٠ الی ١۵ گفته علی زادسر نماينده مجلس را نقل کرده که گفته است کارگزاران

غيرت ناموسی است و اين هم ناشی از انواع فسادهايی است که به صورت کشور به علت کاهش 
  . ماهواره و اينترنت در دسترس همگان قرار گرفته است

 افزوده است در گذشته زن با لباس کارگزاراناين عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس به نوشته 
 ديگر اين گونه نيست و طالق سفيد به خانه بخت می رفت و با کفن سفيد خارج می شد اما امروز

  . قباحت خود را در جامعه از دست داده است
 از زبان يکی از نمايندگان مجلس نسبت به رفتار ماموران فرودگاه دوبی با مسافران خراسانروزنامه 

ايران که بيشتر ماموران دولتی هستند انتقاد کرده و از وزارت خارجه خواسته به کار ناپسند امارات 
  . سيدگی و اعتراص کندعربی ر

  از     اسالمی   جمهوری   هوايی   خطوط   ومسافران   دولتی   مديران      شهرکرد،   نماينده   تمدن   به گفته مرتضی
  ديگر   سالن های   به    هندی   پاکستانی،   بنگالدشی،   مسافران   همراه   به   و   شده   جدا   ديگر   خطوط   مسافران 
   . آيد   می   عمل   به   اسکن   آنها   چشمان   از   سپس   و يت می شوند هدا 

نمايندگان مجلس ايران قبال به انگشت نگاری ايرانيان هنگام ورود به آمريکا اعتراض کرده و بر همين 
  .اساس طرحی را به تصويب رساندند که همين عمل با اتباع آمريکا در ايران انجام شود

  
   ژانويه ٢۵پنجشنبه : بريتانياروزنامه های 

  )2007 ژانویه 25 (١٣٨۵ بهمن  5شنبه پنج 
روزنامه های امروز چاپ لندن در سه گزارش به بررسی ابعاد مختلف رويارويی ايران و غرب :بی بی سی

  .در مورد برنامه های هسته ای تهران پرداخته اند
" يمی اعصاب احمدی نژاد را آزمايش می کندرقيب قد" در گزارشی از تهران زير عنوان گاردينروزنامه 

محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران از سوی سرسخت ترين رقيب سياسی خود بر سر : می نويسد
  . تسلط بر برنامه هسته ايران با يک چالش سنگين مواجه است

 ٢٠٠۵ال هاشمی رفسنجانی، محافظه کار عملگرايی که در رقابتهای انتخاباتی س:  می نويسدگاردين
از احمدی نژاد شکست خورد معتقد است که ايران ممکن است ناگزير باشد برای بقای نظام اسالمی 

  . به خواسته های غرب در مورد تعليق غنی سازی اورانيوم تن دردهد
 آقای رفسنجانی سعی دارد رهبر مذهبی ايران آيت اهللا خامنه ای را که گاردينبه عقيده نويسنده 

 امور مملکتی می زند قانع سازد که دست زدن به گفتگوهای بيشتر برای پرهيز از يک حرف آخر را در
  .رويارويی فاجعه آميز با آمريکا و اسرائيل ضروری است

به نوشته اين روزنامه آقای رفسنجانی نفوذ خود را در مورد مساله هسته ای روز گذشته در ديداری با 
  .سفير بريتانيا در تهران نشان داد

 می نويسد که آقای رفسنجانی در اين ديدار گفت که ايران حاضر است با هر نوع نظارتی بر ينگارد
  .برنامه هسته ای اش از سوی مقامات مسئول موافقت کند

.  اين موضع آقای رفسنجانی با حالت سرکشی آقای احمدی نژاد منافات داردگاردينبه نوشته 
رند که لفاظی های آقای احمدی نژاد باعث صدور نويسنده گاردين می نويسد بسياری بر اين نظ

  . قطعنامه شورای امنيت عليه ايران شد
 در گزارشی از تل آويو می نويسد که ايهود اولمرت نخست وزير اينديپندنتدر همين حال روزنامه 

اسرئيل شب گذشته بر شدت لفاظی ها عليه ايران افزود و هشدار داد که اسرائيل آماده است تا برای 
  . بازداشتن ايران از دستيابی به سالح هسته ای به نيروی نظامی متوسل شود

يهوديان که همچنان زخم هلوکاست را بر پيکر دارند نمی :"به گزارش اين روزنامه آقای اولمرت گفت
ما می : "آقای اولمرت تاکيد کرد." توانند در برابر تهديدی مجدد نسبت به حيات شان خاموش بنشينند

  ."عليه اين تهديد بايستيم و آن را متوقف کنيمتوانيم 
 يادآوری می کند که در هفته جاری مقامات نظامی اسرائيل هشدار دادند که اسرائيل می اينديپندنت

تواند به تنهايی يا با هماهنگی اياالت متحده پيش از پايان امسال عليه ايران دست به حمله ای 
  . پيشگيرانه بزند

نسبت به خود تلقی می " تهديدی حياتی" اسرائيل برنامه هسته ای ايران را ت،اينديپندنبه نوشته 
  .کند

 ياد آوری می کند که حمله نظامی به ايران موجب تالفی جويی تهران خواهد اينديپندنتدر عين حال، 
شد و ايران حزب اهللا لبنان را که به گفته مقامات اسرائيلی به دنبال جنگ تابستان گذشته موشکهای 

  . بيشتری نير دريافت کرده در مرز با اسرائيل فعال خواهد کرد
 هزار سرباز آمريکايی در عراق هدف ديگری ١۴٠اين روزنامه می نويسد که در صورت حمله به ايران، 

. برای حمالت ايران خواهند بود و احتماال سوريه نيز در صورت گسترش جنگ به آن وارد خواهد شد
  . عتقدند سوريه و روسيه از ورود به چنين جنگی پرهيز خواهند کردهرچند که اسرائيلی ها م
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 در گزارشی درباره عواقب تحريم ايران، نوشته است که اياالت فايننشال تايمزدر همين حال، روزنامه 
متحده آمريکا سرگرم ترغيب اروپاست تا آن را به اعمال تحريمهای بيشتر برای تنبيه ايران بخاطر شدت 

  .برنامه هسته ای آن کشور تشويق کندبخشيدن به 
  

   بهمن4چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 ژانویه 24 (١٣٨۵ بهمن  4شنبه چهار 

روزنامه های صبح امروز تهران عنوان های اصلی خود را به تحوالت سياسی لبنان و ابراز :بی بی سی
 داده از گردهم آيی هايی در دفتر مهدی نگرانی وزيران و مديران سابق درباره اوضاع کشور اختصاص

  .کروبی و هاشمی رفسنجانی نوشته اند و از جلسه متشنج ديروز مجلس گزارش داده اند
 در عنوان های اصلی خود از جلسه نخبگان و مديران کشور با مهدی کروبی اعتماد ملی و کارگزاران

غدغه ها و اظهار نگرانی اين گروه برپا شده دبيرکل حزب اعتماد ملی خبر داده که برای ابراز نگرانی و د
بود و در آن رييس سابق مجلس با تاکيد بر اينکه همه افرادی که قصد خدمت دارند بايستی برای خروج 
از وضعيت بحرانی راهکاری بينديشند گفت بايد چنين جلساتی با آقايان هاشمی و خاتمی نيز تشکيل 

  .  و مسايل و نگرانی هايتان را با ايشان مطرح کنيدشود و حتی وقت مالقاتی از رهبر بگيريد
گزارش کارگزاران نشان می دهد که در اين جلسه محمد صدر معاون سابق وزارت خارجه گفته است با 

های ايرانی و سپس کنسولگری انجام داد، اعالم کرد   اقداماتی که آمريکا در عراق در ارتباط با ديپلمات 
  . برخورد جدی کند خواهد با ايران   که می

آقای صدر افزود که ما بايد با دقت و تدبير عمل کنيم و هرچه ممکن است، تهديدی برای ايران باشد را 
  .برطرف کنيم

به نوشته همين روزنامه محمدباقر نوبخت نماينده سابق مجلس گفته در موقعيت تحريم ممکن است دو 
تواند از    جانبه بپردازد و در اين صورت آمريکا می   يکهای  وضعيت پيش آيد، نخست اينکه آمريکا به تحريم

تر   عبور دالرهای معامالت ايران توسط سيستم بانکی خود جلوگيری کند که ايران بايد هرچه سريع 
البته در اين صورت اروپا اگر . معامالت دالری خود را متوقف و منابع دالری را به ساير ارزها تبديل کند

مخبر سابق کميسيون بودجه مجلس تاکيد . ند بدون صدور قطعنامه ما را تحريم کندتوا  بخواهد، می 
  . کند   های خارجی خطر حدی اقتصاد ما را تهديد می   کرده که در اين صورت تحريم بانک

ها تاثيری در کشور نخواهد   سخنگوی دولت گفته است تحريمهمبستگیدر همين حال به نوشته 
های منطقی از سوی کشورهای اروپايی باز  ه و فرصت را برای برداشتن گامداشت و ما همچنان زمين

  . گذاشتيم
 ٨۶غالمحسين الهام در خصوص پيش بينی تکيه بيش از پيش بر درآمدهای غير نفتی در بودجه سال 

اين يک توان جديد مديريتی و اقتصادی است که دولت در بودجه امسال عرضه کرده است : ،بيان داشت
 ماند اين يک   نتيجه می  های تبليغاتی و روانی بی دهد ايستادگی کشور در برابر هجمه  می که نشان

ظرفيت بزرگی است که وجود دارد و کار کارشناسی و با مطالعه و محاسبه است و آن را واقعی می 
  . دانيم 

ظور طرح برخی  در عين حال خبر داده که جمعی از نمايندگان مجلس هفتم قصد دارند به منکازگزاران
نگرانی ها امروز با رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار کنند و از وی در خصوص حل اين مشکالت 

  . ياری بطلبند
 ظاهرًا تهديدهای جديد آمريکا عليه ايران و گسترش فشارهای ديپلماتيک باعث آن کارگزارانبه نظر 

ظر قرار دهند، ديداری که در آن نمايندگانی از شده تا نمايندگان مجلس ديدار با آيت اهللا هاشمی را مدن
  .هر سه فراکسيون اقليت، اکثريت و وفاق و کارآمدی حضور خواهند داشت

 گزارش داده که طرح سئوال اعلمی از وزير خارجه تذکرات تعدادی از نمايندگان را در پی داشت اعتماد
رخی غوغاساالری ها و ماجراجويی ها که و آن زمانی بود که نماينده تبريز به وزير امور خارجه گفت ب

  . توسط رييس دولت صورت می گيرد هيچ نسبتی با مولفه های سياست خارجی ما ندارد
 محمدرضا باهنر که رياست جلسه را بر عهده داشت خطاب به اعلمی گفت؛ از واژه اعتمادبه نوشته 

نطقی ادامه دهيد و از واژه هايی بحث تان را م. هايی که در شأن مجلس و دولت نيست استفاده نکنيد
اعلمی با بيان اين که نماينده . که قابل پاسخ توسط دولت يا متضمن وهن و توهين است استفاده نکنيد

دولت اينجا حضور دارد و اگر جسارتی شد عمدی نيست، در پاسخ به باهنر گفت؛ معتقدم شيوه رييس 
  .ايران سازگاری ندارددولت به هيچ وجه با خاستگاه نظام جمهوری اسالمی 

در حالی که چند روز پيش روزنامه ها از قول يک مقام دولتی نوشته بودند که آلودگی هوای تهران در 
 در صفحه اجتماعی خود از جديدترين همبستگیصورت ادامه ممکن است فاجعه لندن را تکرار کند 

برابر ميزان آلودگی در دو شهر لندن گزارش بانک جهانی خبر داده که مطابق آن آلودگی هوای تهران پنج 
بنا به اين گزارش بسياری از شهرها و شهرستان ها در معرض آلودگی هوا قرار دارند . و نيويورک است

  .که خود تهديد اصلی محيط زيست و سالمت بشر است
 از قول مديرعامل يک شرکت صنايع هوايی از موفقيت محققان ايرانی در ساخت نخستين کيهان
  .مای دست پرتاب کشور خبر داده استهواپي

 رسول پيغمبری، مديرعامل مجتمع کارخانجات عصر طاليی مهدی، گفته محققان اين کيهانبه نوشته 
شرکت با هدف رفع نياز کشور در اين زمينه و نيز در جهت توليد محصولی استراتژيک با دامنه کاربرد 

پيمای دست پرتاب چهار کيلوگرمی را در دستور کار متنوع برای اولين بار در ايران طراحی و ساخت هوا
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که در داخل کشور بی نظير است و به جرات می توان آن را در زمره بهترين و کارآمدترين .قرار داد
  .هواپيماهای همکالس خود در سطح بين المللی دانست
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