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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
  

يي ايران خواند و تاآيد آرد  ي هسته مساله ي فرانسه راه حل ديپلماتيك را تنها راه حل وزير امور خارجه
  .ي ايران اقدام نخواهد آرد امنيت سازمان ملل درباره پاريس هرگز در راه حلي خارج از شورايآه 

  )2007 ژانویه 30 (١٣٨۵ بهمن  10شنبه سه 
خبرگزاري فرانسه به نقل از فيليپ دوست بالزي، وزير  (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

پيدا ) براي حل اين مساله (آنم آه بايد راه حلي ديپلماتيك را  فكر مي : ي فرانسه تاآيد آرد امور خارجه
  .آرد

آرد افزود آه يافتن راه حل ديپلماتيك برنامه  وگو مي گفت .س.ام.ي فرانسه آه با راديو ار وزير امور خارجه
  .ضروري است اي يي ايران مساله هسته

ي احتمالي آمريكا به ايران اظهار  هفرانسه در حمل ي احتمال مشارآت وي در پاسخ به سوالي درباره
تواند به راه حل هايي آه امروز  امنيت سازمان ملل قطعا نمي فرانسه به عنوان يك عضو شوراي: آرد

  .متصور نيست بپردازد شوراي امنيت سازمان ملل
واداشتن تهران به رها آردن فعاليت هاي  هاي سازمان ملل براي بالزي همچنين گفت آه تحريم

ملل است و بايد از ديدگاه صلح آميز به آن  ي سازمان اش بخشي از سيستم چندجانبه يي هسته
  .نگريست

  .ممكن، مسير ديپلماتيك است تنها مسير: ي فرانسه تاآيد آرد آه وزير امور خارجه
يي  ي هسته ي مساله رييس جمهور ايران درباره وي همچنين ادعا آرد آه سياست محمود احمدي نژاد،

و برخي مقامات " براي اولين بار بحثي در ايران آغاز شده است " ران زير سوال رفته و افزود آهدر اي
يي احمدي نژاد  ي سياست خارجي و سياست هسته آردن سواالتي درباره در حال مطرح" مسوول 
  .آنند مطرح مي

وشت آه اين خطر وجود آه در لوموند منتشر شد ن اي چنين خبرگزاري فرانسه افزود، بالزي در مقاله هم
  .هاي ديگري را باز آند ديپلماتيك مسير گزينه حل دارد آه ايران با نپذيرفتن راه

حل ديپلماتيك اين خطر وجود دارد آه خودشان  نپذيرفتن يك راه مقامات ايراني بايد بدانند آه با: وي افزود
  .بگشايند هاي ديگري را مسير گزينه

اي آه فرانسه از آن دفاع  حاصل از طريق مذاآره ا آرد آه فقط راه حلوزير امور خارجه فرانسه ادع
همه است و خاطر نشان آرد آه جامعه بين المللي بايد در اين  گويي به منافع آند در راستاي پاسخ مي

  .وگو با تهران را باز آند عين حال گفت خصوص قاطع باشند، اما در
  

  مخالفت کردندرانی ای برنامه هسته ا دربارهی البرادعشنهادي ها با پییاروپا
  )2007 ژانویه 30 (١٣٨۵ بهمن  10شنبه سه 

 قي بر تعلی مبنی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مدشنهادي پکا،ی همسو با آمرزي نیی اروپایکشورها
 . را رد کردندتي امنی شورایمهای تحرقي دربرابر تعلرانی ای از سوومي اورانی سازیغن
 اش با ی و متحدان غربکای آمری فرانسه، با وجود مخالفتهای مهر به نقل ازخبرگزاریبرگزار گزارش خبه
 .  استقبال کرد شنهادي پنی از ارانی و متحد ای تجارکی شرهي ، روسی محمد البرادعشنهاديپ
 نیا:  گفت ی البرادعشنهادي به تهران درباره پري در سفر اخهي روستي امنیرشوراي دبوانفیگورایا
 .  خواهد شد رانی ای موضوع هسته ایاسي منجر به حل سشنهاديپ

 شنهادي پسي بهمن در داووس سوئ6 روز جمعه ی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی البرادعمحمد
 قي کشور همزمان به حال تعلنی اهي علتي امنی شورایمهای وتحررانی اومي اورانی سازیداد؛ برنامه غن

  . دیدرآ
 ی فرانسه به قطعنامه شورای در گفتگو با خبرگزاری همگ،ییکای و آمریسي انگل،یلمان آیمقامها

 .  شد ، اشاره کردند بی تصورانی ای دسامبر درباره برنامه هسته ا23 که تيامن
 .   داده شده است رانی اومي اورانی سازی غنقي قطعنامه حکم به تعلنیدرا
 رانی مشخص است و از اتي امنیقطعنامه شورا:  گفت سي وزارت امور خارجه انگلی سخنگوکی

 شده است و بی قطعنامه تصونی را معلق کند؛ ای و باز فرآوری سازی غنیتهايخواسته است که فعال
  . مي قطعنامه هستنی ازارانی ایما همچنان منتظر دنباله رو

 به طور رانیاگر ا:"اره گفت بنی درازي نی اتمی انرژی المللني در آژانس بکای آمرندهی نمای شولتیگوریگر
 وتوسعه را معلق قي از جمله تحقومي اورانی سازی و غنی بازفرآوریتهاي همه فعالقي تعلیقابل اثبات

  . د کشور را معلق خواهد کرنی اهي علمهای تحرزي نتي امنیکند؛ پس از آن شورا
 در رانی رهبران انکهیبرا ی مبنی اعتماد جهانجادی ممکن است به اتهاي فعالنی اقيتعل:  افزود یو

 .  کمک کند ستند،ي نی هسته احاتي تسلی شده با درجه باال برای غنومي دانش ساخت اورانیجستجو

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


 رانی جهان با ای قدرتهای امر منجر به گفتگوهانیا:  کرددهي ابراز عقنهي زمنی فرانسه در ایخبرگزار
 ی در جستجونکهی بر ای مبنییانتها در برابر دادن ضمشیدرباره کمک به توسعه برنامه هسته ا

 .  خواهد شد ست،ي نی هسته احاتيتسل
 گفت زي نرانی ای ملتي امنی عالی شوراري و دبی مذاکره کننده ارشد هسته ایجانی الری عل،یی سواز
 . شتراستي بی بررسازمندي نی البرادعشنهاديپ: 
 رانی است که انی دهد ای می لحظه رونیآنچه که درا:  اظهار داشت نی در ویی ارشد اروپاپلماتی دکی

  .  ستي نی امر نشانه خوبنی بازرس آژانس را از ورود به خاک خود ممنوع کرده است که ا38
 ی کردند؛ راهتی حماتي امنی که از قطعنامه شورایی ورود بازرسان کشورهاتيممنوع:" ادعا کردیو

 ."  تاسف بار استاري حس بسنی زند و ای آژانس لطمه میی و واقع گرایطرفياست که به ب
 لندن ی مطالعات راهبردی المللني موسسه بی عدم گسترش از مرکز پژوهشلگري تحلکیتزپاتري فمارک

)IISS (ديکل:  گفت ی البرادعشنهاديدرباره پ) رانی گفته ادی است که غرب بانی ای البرادعکردیرو) اصل 
  . ردیاست ، بپذ را متوقف کرده ی سازی غنتي فعالنکهی برایرا مبن

 مقرر شد؛ ی سازی معامله برسر توقف غنی است که در گذشته هر زمان که برانیمشکل ا:  افزود یو
 وجود داشته ی واقعقي تعلکی ندارد که یادیپس غرب اعتماد ز.  بودینبود و تنها موقت )یدائم(کامل 

 .   شود یی راست آزمانکهیباشد؛ مگر ا
 خود شنهادي در پیقي به چه نوع تعلی که البرادعستي گفتند که مشخص ننی در وپلماتهای دن،ي بنی ادر

 . اشاره کرده است 
 ای منظور باز گذاشته است که آنی در را به ای رسد که البرادعیبه نظر م : دی افزای فرانسه میخبرگزار

 اصراردارد و کایمر نه ؟ همانطور که آای را معلق خواهد کرد ی سازی مربوط به غنیتهاي تمام فعالرانیا
 که ومي از گاز اورانی خالیوژهايفی ممکن است هنوزسانترای آنکه آای گفته است ، تي امنیقطعنامه شورا

 .  نه؟ای چرخند ی شود، می شده استفاده می غنومي اوراندي تولیبرا
  . را ارائه دهد اتي که جزئستي نیبرعهده البرادع:  گفت نهي زمنی ناشناس در اپلماتی دکی
خودشان را  ) رانی ای وغرب برسر موضوع هسته ارانیا( که دو طرف ی از زمانیالبرادع:  افزود یو

 . کندداي را پی اانهي کند موضع می مربوطه  قراردادند؛تالش میدرتنگناها
 مورد مذاکره و گفتگو قرار دی مطرح کرده است؛ بای که البرادعیشنهاديپ:  خاطر نشان کرد پلماتی دنیا
   .رديگ
  
  
  
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  
  
  
  
  
  
  
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  . شبكه العربيه از عمليات انتحاري در شمال شرق بغداد خبر داد
  )2007 ژانویه 30 (١٣٨۵ بهمن  10شنبه سه 

ني، به دنبال انفجار فردي به نقل از اين شبكه تلويزيو) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 تن ديگر زخمي 57 تن آشته و 23ي بلدروز در استان ديالي در شمال شرقي بغداد،  انتحاري در منطقه

  . شدند
  . اين فرد انتحاري خود را در ميان شرآت آنندگان در مراسم عزاداري عاشورا منفجر ساخت

ح به سمت دو اتوبوس حامل عزاداران مردان مسل: در همين حال، خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داد
  . شيعه در جنوب بغداد تيراندازي آردند آه بر اثر آن چهار تن آشته و شش تن ديگر زخمي شدند

مردان مسلح ناشناس به سوي دو اتوبوس حامل زائران : يك منبع آگاه پليس به اين خبرگزاري گفت
  .شيعه در منطقه بياع در جنوب بغداد تيراندازي آردند

  
   بوده اندیدستگيرشدگان اربيل، ماموران امنيت: ايران
  )2007 ژانویه 29 (١٣٨۵ بهمن  9شنبه دو

 اولين بار ی در عراق، در مصاحبه با نيويورک تايمز برای اسالمی سفير جمهوری قمی کاظمحسن
  . بوده اندی اسالمی جمهوری امنيتیپذيرفت که ايرانيان دستگير شده در اربيل، مقام ها

 »یگفت و گو و مذاکرات مشروع در باره مسايل امنيت «ی اما گفته است اين افراد برای قمیکاظم یآقا
  . برده اندیدر عراق به سر م
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 و ی عراقی بوده که ميان مقام های همچنين گفته است حضور اين افراد در عراق، به دنبال توافق هاياو
  . در عراق حاصل شده بودی حل مسايل امنيتی برایايران

 خود در عراق سخن گفته ی و اقتصادی استحکام نقش نظامی ايران در بغداد از تالش ايران براسفير
  .است
 ی عراقی نظامی آماده آموزش دادن به نيروهای اسالمی گفته است که جمهوری قمی کاظمیآقا

  . تواند تجهيزات الزم را نيز در اختيار آنها قرار دهدیاست و م
 تقويت نقش خود در ی تالش برای در راستای اسالمینين گفته است جمهور ايران در عراق همچسفير

  . نيز در اين کشور تاسيس خواهد کردیعراق، يک شاخه بانک مل
 تواند به افزايش تنش ها ميان ايران و آمريکا ی از اين دست می تايمز نوشته است اظهاراتنيويورک
  .کمک کند

  ی قمی واکنش آمريکا به اظهارات حسن موسو
 وزارت امور خارجه آمريکا به نيورک تايمز گفته است که آمريکا شواهد مهم ی مک کورمک، سخنگوشان

  . در عراق داردی فرقه ای های گسترش درگيری برای اسالمی جمهوری از تالش هایو غير قابل انکار
 در ی اسالمیبه  اطالعات موجود در باره نقش ماموران جمهور» اطمينان فراوان« مک کورمک از یآقا

  . اطالعات در اين زمينه ادامه داردیعراق سخن گفته و افزوده است که جمع آور
 ی از تالش های آمريکا شواهد مهم و غير قابل انکاردی گوی مکای وزارت امور خارجه آمریسخنگو
   در عراق داردی فرقه ای های گسترش درگيری برای اسالمیجمهور
  . خواند»یمنف«اق را  مک کورمک، نقش ايران در عرشان
 گفت ی قمی موسوی کاخ سفيد نيز در واکنش به مصاحبه نيويورک تايمز با آقای اسنو سخنگویتون
  . اميدوار است که اين موضوع تغيير کندکایو افزود دولت آمر»  در عراق نداردیايران نقش سازنده ا«
 و ی گسترش نقش نظامیيران برا اسنو در باره اظهارات سفير ايران در عراق در باره تالش ایآقا

  ». ها هستند که بايد در اين زمينه تصميم بگيرندیاين عراق« خود در عراق گفت یاقتصاد
 یروهاي را به کمک به نی اسالمی جمهوری ماموران اطالعات،ییکای آمری مقام هاري اخی هفته هادر

  .واهد شد خدی برخورد شدروهاي ننی متهم کرده و گفته اند با ای عراقیشورش
   لي بازداشت شده در اربانيرانی از ایکی استرداد ی درخواست برا

 به آلفرد گوزن باوئر صدراعظم اتريش و ی در خارج از کشور، در نامه ای ايرانی از فعاالن سياسیگروه
 ی شده اند که گفته می صحرارودی اتريش، خواستار استرداد محمد جعفریماريا برگز وزير دادگستر

  . استلي از بازداشت شدگان اربیکیشود 
 ی همسر نوری اين نامه که هلنه کروليش قاسملو، همسر عبدالرحمن قاسملو و شهره بديعدر

 جزو امضا کنندگان آن هستند، به گزارش ی اسالمی ترور وزارت اطالعات جمهوری ديگر قربانیدهکرد
  . آمريکا در اين زمينه استناد شده استیراديو مل
 کردستان، نقل کرده بود که سرتيپ پاسدار محمد ی دولت محلی آر از فواد حسين سخنگوی  ِان پراديو
 در اربيل دستگير شده ی آمريکايی از فرماندهان سپاه قدس توسط نيروهای يک،ی صحرارودیجعفر
  .است

 ی خارج از کشور رژيم جمهوری قدس مسئول ترورهاینيرو«:  از اين نامه آمده استی در بخش
 بود که عبدالرحمان قاسملو رهبر حزب دمکرات ی تيم تروريستی فرماندهیصحرارود و یاسالم

را در ) شهروند اتريش( آذر و فاضل رسول ی عبداهللا قادریکردستان ايران و دو تن همراهان او به نام ها
  ». در وين پايتخت اتريش، به قتل رساند١٩٨٩ ژوئيه ١٣
 ،ی صحرارودیه بود که سرتيپ پاسدار محمد جعفر کردستان، گفتی دولت محلی حسين سخنگوفواد
   در اربيل دستگير شده استی آمريکايی از فرماندهان سپاه قدس توسط نيروهایيک
 که شخصا در کشتار آن سه نفر شرکت داشت اشتباها یصحرارود«:  اين نامه همچنين آمده استدر

 آزاد و یالم نشده به فاصله کوتاهاما به داليل اع.  و سپس توسط پليس اتريش بازداشت گرديدیزخم
  . کردادر او را صی کل اين کشور حکم جلب بين المللی، دادستان١٩٨٩در ماه نوامبر . روانه تهران شد

 از ی اتريش نوشت که يکی ژانويه خود به نقل از راديو دولت١۶ استاندارد چاپ اتريش در شماره روزنامه
 ١٩٨٩ نام دارد که متهم به قتل رهبران کرد در سال ید صحرارویبازداشت شدگان اربيل، محمد جعفر

  .در وين است
   در اربيل عراق ی پنج ايرانیدستگير

 دولت ايران در اربيل واقع در ی آمريکا به يک دفتر ارتباطی نظامی ماه، نيروهای بيست و يکم دروز
  .شمال عراق حمله کردند و شش تن از کارکنان آن را دستگير کردند

 بعد از بازداشت آزاد شد و اکنون، پنج تن ديگر کماکان در یتگير شدگان در فاصله کوتاه از دسیيک
  . برندی در عراق به سر می آمريکايیبازداشت نيروها

 گويند ايرانيان دستگير شده در اربيل، با سپاه قدس که به گفته ی آمريکا در عراق می نظامی هامقام
  . دهد، در ارتباط بوده اندیقرار مآن ها اسلحه در اختيار شورشيان عراق 

معاون سفير ايران .  بازداشت شده در اربيل را ديپلمات خوانده بودی  پيشتر پنج ايران،ی اسالمیجمهور
 به اين سازمان از آمريکا شکايت کرده و خواهان اقدام یدر سازمان ملل متحد نيز گفته بود که در نامه ا

  .  ده است سازمان ملل متحد دراين مورد شیفور
  . بازداشت شده مصونيت ديپلماتيک ندارندی های از همان ابتدا گفتند که ايرانی عراقی هامقام
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   در نجف کشته شدندی شبه نظام٢۵٠
  )2007 ژانویه 28 (١٣٨۵ بهمن  8شنبه یک

 ژانويه در شهر نجف در جريان يک عمليات ٢٨ روز يکشنبه ی و آمريکايی عراقی نيروها:رادیو فردا
  . در آوردندی را از پای شبه نظام٢۵٠ در حدود ،یرده نظامگست

 اطراف ی از شورشيان که در باغ های عراق با گروهی امنيتی نجف روز يکشنبه گفت نيروهااستاندار
  .شهر نجف سنگر گرفته بودند درگير شدند

 دو سرنشين . نيز مورد حمله قرار گرفت و سقوط کردی آمريکايی کوپتر نظامی اين عمليات يک هلدر
  . کوپتر کشته شده اندیاين هل
 هستند که ی يمنی گفته اند که آنها احتماال پيروان احمد حسنانيشورش در باره ی از منابع امنيتیبعض

   خوانندی م»یطاليه داران مهد«خود را 
 یاسيک منبع سي.  شورشيان را بمباران کردندی قرارگاه های آمريکاي١۶ اف ی اين عمليات هواپيماهادر

  . ها پايان نيافته استی رويتر گفته است هنوز درگيریبه خبرگزار
   اني شورشتی در باره هوابهام
 کشف کرده اند که براساس ی توطئه ای ابوجليل، استاندار نجف به رويترز گفت که  مقامات عراقاسد

شنبه مصادف با روز دو.  از روحانيون را در روز دوشنبه داشته اندیآن شبه نظاميان قصد کشتن برخ
  .واقعه عاشورا است

 ی يمنی در باره اين افراد گفته اند که آنها احتماال پيروان احمد حسنی از منابع امنيتی اين حال بعضبا
  . خوانندی م»یطاليه داران مهد«هستند که خود را 

 ی عراق گفته است بر پيشانی عراق کامال مشخص نيست اما يک منبع نظاماتي جزئيات عملهنوز
  .»سرباز بهشت« قرار دارد که بر آن نوشته شده است ی از جسدها نواریتعداد

 مجروح شده اند اما او به رقم آنها ی در اين درگيری از سربازان عراقی گويد که تعدادی نجف ماستاندار
 اما يک.  نجف، اعالم کرد که در اين رابطه پنج نفر دستگير شدندی  استانداریيک سخنگو. اشاره نکرد
  .  نفر بازداشت شده اند٢۵ گفته است که یافسر عراق

 نشين غرب بغداد، ی در منطقه عمدتا سنی ديگر، اصابت دو  خمپاره به دبيرستان دخترانه ای رويداددر
  .پنج دانش آموز را کشت

به  زنگ تفريح به حياط مدرسه آمده بودند که دو خمپاره ی گفته مدير اين دبيرستان ، دانش آموزان برابه
  . شدندیدر اين حمله، بيست دانش آموز هم زخم. داخل حياط افتاد

  
   کرد دي تاکهی روابط با سورمي عراق بر تحکی ملتي امنیشورا ؛یدر نشست خود با طالبان

  )2007 ژانویه 28 (١٣٨۵ بهمن  8شنبه یک
 روابط تی کشور بر تقونی ای جمهورسي خود با رئداری عراق در دی ملتي امناستي سی شورایاعضا

  .  کردنددي بغداد و دمشق تاکنيب
 ی شورایامروز با اعضا" یجالل طالبان "ط،ي محینترنتی اگاهی مهر به نقل ازپای گزارش خبرگزاربه
  . کردداری عراق دی ملتي امنیاسيس
  . شورا شرح دادنی ای براهی را از سوردارخودی دجی عراق نتای جمهورسي نشست رئنیدرا

 ی سوری مقامهاني بی عراق درنشست هاتيموضوعات مربوط به امن: شست گفت ننیدرا" یطالبان"
  . دوطرف پاسخ مثبت وجود داردني توافقات به دست آمده بی اجرای مطرح شد و برایو عراق

 دي دمشق و بغداد تاکني روابط بتی تقوتي براهمزي عراق نی ملاستي سی شورای اعضاگری دی سواز
  .کردند
 سالم در ی فضاجادی با هدف اهیبه سور" یطالبان" سفرجی نتایريگيبر ضرورت پ نشست نی درانيهمچن

  . شددي و ثبات در عراق تاکتي امنی برقراریروابط دوطرف و تالش برا
  

  کشته گذشت3080 در عراق از مرز کایشمار تلفات ارتش آمر
  )2007 ژانویه 29 (١٣٨۵ بهمن  9شنبه دو

 نفر 86 کشور تا کنون به سه هزارو نیق از زمان آغاز حمله به ا در عراکای ارتش آمری کشته هاشمار
 .ديرس
 به عراق تا صبح کای از زمان آغاز حمله آمرتدپرس،ي مهر، بر اساس آمار  آسوشی گزارش خبر گزاربه

 . جان خود را در عراق از دست داده اندییکای آمر86امروز سه هزار و 
 روز یرهاي هستند که در درگی تا صبح امروز دو نظامکایش آمر ارتاني قرباننی گزارش، آخرنی اساس ابر

 .گذشته شهر مقدس نجف کشته شده اند
 کای وزارت دفاع آمری از آمار منتشر شده از سوشتري نفر ب23 پرس، تدي آسوشی منتشر شده از سوآمار

 .است
تا صبح امروز به  شرکت کننده در حمله به عراق از زمان آغاز جنگ ی کشورهاری سای کشته هاآمار

 : استریشرح ز
  نفر130 س،يانگل
  نفر 33 ا،يتالیا
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  نفر18 ن،یاوکرا
  نفر18 لهستان،

  نفر 13 بلغارستان،
  نفر 11 اياسپان

  نفر6 دانمارک
  نفر5 السالوادور،
  نفر4 ،یاسلوواک

  نفر3 ،یلتون
  نفر2 و هلند، هر کدام لندیتا

  . کشتهکیهر کدام  ی مجارستان، قزاقستان و رومانا،ياسترال
  
  »ايران مسئول قتل سفير مصر در عراق است«
  )2007 ژانویه 28 (١٣٨۵ بهمن  8شنبه یک

 نوشت ماموران ی ژانويه از قول يک ديپلمات مصر٢٨روزنامه االهرام چاپ مصر روز يکشنبه :رادیو فردا
  . مسئول قتل ايهاد الشريف سفير مصر در عراق هستندی اسالمی جمهوریاطالعات

 االهرام گفته است که ايران با کشتن اين ديپلمات در نظر داشته ی به روزنامه دولتی منبع خبراين
  . و ديپلماتيک عراق کنار بزندیاست مصر را از صحنه سياس

، ٢٠٠۵ الشريف که قرار بود کار خود را به عنوان سفير مصر در عراق آغاز کند، در ماه ژوئن سال ايهاد
  .ده شدتوسط مردان مسلح ربو

 مسووليت کشتن ايهاد الشريف را به عهده گرفت و او را ،ی در يک بيانيه اينترنتی ابومصعب زرقاوگروه
  .خواند» دشمن خدا و سزاوار مرگ«
مقام .  الشريف پيدا نشد، اين ترديد بوجود آمد که اساسا او کشته نشده باشدی آنجا که جسد آقااز
  . خود را با عراق به طور موقت قطع کردند در آن زمان روابط ديپلماتيکی مصریها
 گفت ی وزارت امور خارجه مصر، در ابتدا گزارش االهرام را تکذيب کرد و در بيانيه ای سخنگوی الحديدعال

با .  قلمداد کردی توان مسئول ربوده شدن ديپلمات مصری را نمی اسالمی جمهوریدستگاه اطالعات
  . بعد، تکذيب خود را پس گرفتیاين حال وزارت امور خارجه مصر ساعات

 گزارش االهرام را نادرست و ،ی اسالمی دانشجويان ايران ايسنا، از قول يک مقام جمهوریخبرگزار
  خواند» پايه یب«
 گزارش االهرام را نادرست و ،ی دانشجويان ايران ايسنا، از قول يک مقام ايرانی حال خبرگزارني همدر
 ی به اعتبار روزنامه ا،ی اينچنينی گفته است گزارش های اسالمیاين مقام جمهور. خواند» پايه یب«

  .مانند االهرام لطمه خواهد زد
  »  در عراقی اسالمی جمهوری هزار مامور اطالعات١٣٢ از بيش«
 در مصاحبه با روزنامه الشرق االوسط ی سازمان مجاهدين خلق به نام نوروزی ديگر يک سخنگوی سواز

  . کنندی در عراق فعاليت می اسالمی جمهوری هزار مامور اطالعات١٣٢ ادعا کرده است که بيش از
 گروه مجاهدين خلق فهرست نام و نام مستعار اين ماموران به اضافه فهرست ،ی گفته خانم نوروزبه

  . دولت را در اختيار دارندی آنها از سویحقوق دريافت
 شبکه یاين افراد، از سو ی عضو سازمان مجاهدين خلق همچنين گفته است فهرست اساماين
  . سازمان در ايران تهيه شده استی ارتباطیمخف

  »  ايران در عراقی ماموران اطالعاتفعاليت«
 آمريکا نيز ی ساالنه جورج بوش رييس جمهوری در سخنرانی اسالمی فعاليت ماموران جمهورموضوع

  .م بردنا»  شيعهی هایافراط« از ی اسالمی بوش از حمايت جمهوریآقا. مطرح شد
 که نخواست نامش را ی ژانويه از قول منبع٢۶ از آن روزنامه واشنگتن پست  در شماره روز جمعه پس

صادر » حکم تير« در عراق، ی ماموران ايرانی آمريکا برایفاش کند نوشت  که جرج بوش، رييس جمهور
 به آنها شليک موران، اين ما اجازه دارند در صورت برخورد بایکرده است و از اين به بعد سربازان آمريکاي

  .کنند
 و ،یجرج بوش، رييس جمهور« : ژانويه گفت ٢۶ برنز معاون وزارت امور خارجه آمريکا روز جمعه نيکالس

 گذشته تاکيد کرده اند ی ماه هایکاندوليزا رايس وزير امورخارجه و رابرت گيتس وزير دفاع به دفعات ط
 ی می مواد منفجره را دراختيار شورشيان مسلح عراقی تکنولوژ ها امکانات وی دانيم که ايرانیکه ما م
 مورد استفاده قرار گرفته ی آمريکای هدف قرار دادن نيروهای برای دانيم که اين تکنولوژیم. گذارند

  .»شده است
 بازداشت ی های کند ايرانی در اختيار دارد که ثابت می گفت اسناد ومدارکراي آمريکا در عراق اخسفير
   هستند یر اربيل از افسران ارشد سپاه قدس پاسداران انقالب اسالمشده د
 در اختيار دارد که ی ژانويه گفت اسناد ومدارک٢۴ خليل زاد، سفير آمريکا در عراق در ی نيز زلماپيشتر
 بازداشت شده در اربيل از افسران ارشد سپاه قدس پاسداران انقالب ی های کند ايرانیثابت م
  .  دست داشته اندی شورشيان عراقی در قاچاق اسلحه برا هستند کهیاسالم
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 که مدارک آماده شد خواهيم گفت که چه داريم، کجا اين افراد را پيدا یزمان«:  خليل زاد گفتی آقا
 یما در روزها.  شدی از مرز ايران به عراق ارسال می دادند و چه چيزهايی انجام میکرديم، چه کارهاي

  » . کنيمیتشر مآينده اين اسناد را من
   در اربيل عراق یرانی پنج ایدستگير

 دولت ايران در اربيل واقع در ی آمريکا به يک دفتر ارتباطی نظامی ماه، نيروهای بيست و يکم دروز
 از دستگير شدگان در فاصله یيک. شمال عراق حمله کردند و شش تن از کارکنان آن را دستگير کردند

 در عراق ی آمريکايیشد و اکنون، پنج تن ديگر کماکان در بازداشت نيروها بعد از بازداشت آزاد یکوتاه
  . برندیبه سر م
 گويند ايرانيان دستگير شده در اربيل، با سپاه قدس که به گفته ی آمريکا در عراق می نظامی مقام ها

  . دهد، در ارتباط بوده اندیآن ها اسلحه در اختيار شورشيان عراق قرار م
 بازداشت شده در اربيل را ديپلمات خوانده و معاون سفير ايران در ی  پنج ايران،ی اسالمیجمهور

 ی به اين سازمان از آمريکا شکايت کرده و خواهان اقدام فوریسازمان ملل متحد نيز گفت که در نامه ا
 شده بازداشت ی هایاما مقامات عراق گفته اند که ايران. سازمان ملل متحد دراين مورد شده است

  .صونيت ديپلماتيک ندارندم
   وين تا اربيل؟ از

 از عامالن قتل ی ژانويه، از احتمال حضور دست کم يک١۶ در استاندارد، روز سه شنبه ی اتريشروزنامه
  .  در اربيل خبر دادی، در ميان بازداشت شدگان ايران١٩٨٩رهبران کرد در  در وين پايتخت اتريش در سال 

 ی راديوی نخستين بار از سو،»ی آمريکايی ترور رهبران کرد توسط نيروهایبازداشت عامل ايران «گزارش
  .اين راديو، منبع خبر خود را فاش نکرد.  اتريش منتشر شدیدولت

اطالعات در اين زمينه فعال بر پايه شايعات «:  اتريش گفتی وزارت دادگستری ماريا برگر سخنگوهمزمان
  ».تاييد نشده استوار است

به « اتريش، بر استرداد اين شخص یم برگر گفت در صورت تاييد خبر، وزارت دادگستر عين حال خاندر
  . پا خواهد فشرد»یطور بسيار جد

  
  
  
  
  
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   ژانويه30سه شنبه :  بريتانيایروزنامه ها
  )2007 ژانویه 30 (١٣٨۵ بهمن  10شنبه سه 

اپ لندن در شماره های امروز خود مقاالت و گزارشهايی هم درباره افزايش روزنامه های چ:بی بی سی
تنش ميان تهران و واشنگتن، تضعيف موقعيت رئيس جمهور ايران در صحنه سياست داخلی آن کشور و 

  . احتمال تحريم قرارداد گازی تازه ايران و دوشرکت اروپايی توسط آمريکا به چاپ رسانده اند
 يکی از چند گزارشی که امروز درباره تحوالت مربوط به ايران به چاپ رسانده می  درگاردينروزنامه 
روز گذشته هنگامی که پرزيدنت بوش تهديد کرد که اگر ايران به دخالت در خشونتهای عراق : "نويسد

  ." ادامه دهد با پاسخ قاطع آمريکا مواجه خواهد شد، تنش ميان تهران و واشنگتن بشدت افزايش يافت
دست داشتن ايران در " می نويسد که دولت آمريکا قصد دارد بزودی فهرستی از موارد ردينگا

  . را منتشر کند" خشونتهای عراق
دولت بوش توضيحات مفصلی از پنتاگون درباره يک حمله هوايی احتمالی : "اين روزنامه ادامه می دهد

  ." ر محافل داخلی دولت آمريکا ادامه داردعليه ايران دريافت کرده اما همچنان بحث درباره اين گزينه د
حاال تنها بازهای آمريکا می توانند رئيس جمهور ايران را نجات " در گزارش ديگری تحت عنوان گاردين

ماه عسل به پايان رسيد و محمود احمدی نژاد به نتيجه دلخواهش دست پيدا : "دهند می نويسد
  ."نکرد

به نظر می رسد که محبوبيت آقای احمدی نژاد در : " می دهدعلی انصاری نويسنده اين گزارش ادامه
ميان رای دهندگان ايرانی کاهش يافته و تازه ترين تجربه ايران در زمينه پوپوليسم بخاطر ناتوانی در 

  ."عمل کردن به وعده ها و بی توجهی به واقعيتهای اقتصادی، ناکام مانده است
  . ر آستانه تحريمهای آمريکا بيش از پيش به چشم می آينداين گزارش می افزايد که اين واقعيتها د

 محل نگذاشتن آقای احمدی نژاد به تحريمها و بی اثر دانستن آنها، موجب تغيير رفتار گاردينبه نوشته 
آيت اهللا خامنه ای نسبت به او شده و اين امر نگرانی نخبگان ايران و از جمله محافظه کاران را از بد تر 

  . بين المللی ايران نشان می دهدشدن موقعيت 
منتقدان آقای احمدی نژاد می گويند که او نه تنها خشم آمريکا را نسبت به "به نوشته اين روزنامه، 

ايران برانگيخته بلکه سوء مديريت و نخوت او درباره نظرات اقتصادی اش انسجام درونی نظام را تضعيف 
  ." می کندکرده و بصورت هديه ای برای دشمنان آن عمل 
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 در گزارشی خبر داده است که معامله گاز ايران با شرکت شل می تواند ديلی تلگرافروزنامه 
  . مشمول تحريمهای آمريکا قرار گيرد

 از قول يک مقام بلندپايه در واشنگتن می نويسد که قرارداد پيشنهادی ميان شرکت ديلی تلگراف
دولت ايران برای بهره برداری از ميادين گاز در  هلندی شل و شرکت اسپانيايی رپسول و -انگليسی

  . جنوب ايران حتی می تواند باعث آغاز تحريمهای آمريکا عليه شرکتهايی که با ايران کار می کنند شود
 نيز در همين زمينه می نويسد علت اينکه شل چنين قراردادی را پذيرفته، اين است که  گاردينروزنامه

زيره ساخالين را به کرملين تحويل دهد و اينک با وجود ريسکهای موجود مجبور شده است منابع گاز ج
  . می خواهد که به کسب و کار خود انسجامی تازه بدهد

به نوشته اين روزنامه، شل با عقد اين قرارداد پنج ميليارد پوندی در واقع در برابر فشارهای آمريکا دست 
  . به نوعی سرکشی می زند

 می نويسد که دولت آمريکا روند اين قرارداد را که می تواند به يک سرمايه ز فايننشال تايمروزنامه
  . گذاری چند ميليارد دالری در ايران منجرشود، با دقت دنبال می کند

اين روزنامه يادآوری کرده است که قوانين آمريکا به پرزيدنت بوش اجازه می دهند که عليه شرکتهای 
  .ه می کنند دست به عمل بزندغير آمريکايی که با ايران معامل
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