
  )2007 مارس   18 (١٣٨۵ اسفند  27ه یکشنب) 911(بولتن خبري ايران نبرد
http://www.iran-nabard.com  

   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(ان و دولتهای بزرگرژیم ایر

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

 رانی ای درباره موضوع هسته اکای اروپا و آمرهی اتحادینشست مقامها: وزارت امور خارجه آلمان خبر داد
  گتن در واشن
  )2007 مارس   16 (١٣٨۵ اسفند  25جمعه 
 به رانی ای در واشنگتن درباره موضوع هسته ای روز دوشنبه در نشستکای اروپا و آمرهی اتحادیمقامها

  .  خواهند پرداختیزنیرا
 وزارت امور خارجه آلمان در جمع ی فرانسه، معاون سخنگوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 شود، ی مکای آمری راهکشنبهی کشور روز نی امور خارجه اری وزری مانی اشتانکهیان با اشاره به اخبرنگار
درباره )  اسفند28 (ندهی آنبه روز دوشکای امور خارجه آمرری وزسی رازاي و کاندولیی اروپایمقامها: گفت

  .  خواهند پرداختی به بحث و بررسرانی ای موضوع هسته اژهی به ویمسائل مختلف
" بنبتا والدنر" و ی خارجاستيمسئول س"  سوالناریخاو"ر،ی مانیاشتا:  خاطرنشان کردی مقام آلماننیا

 خواهند داری دگریکدی در واشنگتن با کای امور خارجه آمرری اروپا به همراه وزهی اتحادی امور خارجسريکم
  .کرد
 هي علیدی قطعنامه جدسیو نشي درباره پورکیوي پنجشنبه شب در ن5+1 است که گروه ی درحالنیا

 زي نتي امنی شورایردائمي غی اعضاگری سند را به دنی و ادندي به توافق رسرانی ایمسئله هسته ا
  . ارائه دادند

  
  شودی صادر معی نژاد سری احمدیزایو: کایآمر

  )2007 مارس   16 (١٣٨۵ اسفند  25جمعه 
 عی را تسرران،ی جمهور اسي نژاد، رئیحمد محمود ای برازای روند صدور ودی گوی مکایآمر:بی بی سی

 ی براتي امنی شورای اعضایري گی امکان حضور در مقر سازمان ملل را به هنگام رای کند تا ویم
 . کشور داشته باشدنی ای هسته ای هاتي فعالهيقطعنامه تازه عل

 سی نوشي بر سر پ بعالوه آلمانتي امنی جمعه اعالم شد که همزمان با توافق پنج عضو دائم شوراروز
 ی احمدی آقای کشور در سازمان ملل متحد درخواست رسمنی دائم اندهی نماران،ی اهي علیقطعنامه ا
 . نهاد ارائه کرده استنی به اتي امنی حضور در جلسه شوراینژاد را برا

 سيئ ریزای درخواست ونکهی ادیي با تازي متحده، ناالتی وزارت امور خارجه ای مک کورمک، سخنگوشان
 ميما آنچه بتوان: " شده، گفته استافتی درسي در سوئکای همراهش در سفارت آمراتي و هرانیجمهور ا
 را دهای روادنگونهی تا صدور امي دهیانجام م) سازمان ملل (زباني تعهداتمان به عنوان میدر راستا

 ."مي کنعیتسر
 توان ی صادر شود، نمزای از آنکه وشي تا پکا،ی آمرني حال اعالم کرده که با توجه به قواننی با ایو

 . به درخواست کنندگان دادزای در رابطه با صدور وینيتضم
 ی براتي امنی نژاد از فرصت حضور در جلسه شورای احمدی کرده که آقایدواري مک کورمک ابراز امیآقا

ذاکره با  می برا١+۵ ی کشورهای را که از سویدست "دیاعالم چرخش در مواضع استفاده کند و بگو
 ."  باز به سخنان خصمانه بپردازدنکهینه ا...  فشاردی دراز شده مرانیا
 گری نژاد بار دی احمدیآقا)  و پنجم اسفند ماهستيب( است که روز جمعه شانزدهم مارس ی در حالنیا

چرخه : " کرد و گفتدي تاکی المللني بی کشور به رغم مخالفت هانی ای اتمی هاتيبر ادامه فعال
 ." نخواهد کردیني است و از آن عقب نشرانی ملت ااري در اختی هسته اسوخت

 دي نکناليخ ... مي کنی ممی تحرای مي کنی را محاصره مرانی که ادي فکر نباشنی جهت در ایب: " افزودیو
 ."دي کنجادی ارانی ملت اري در مسی خللدي توانی نشست و برخاست ها و جلسات منیبا ا
 متحده در سازمان ملل، با اشاره به االتی ایندگی نمااتي، سرپرست موقت ه الهاندرو وولفشتريپ

 گزارش ی جمهور که به نقل از وسیي رکی است که بيعج: " نژاد گفته استی احمدیدرخواست آقا
 ست،ي نلی قای احترامتي امنی اقدامات شورای کند و برای را پاره متي امنیشده که مصوبات شورا
 ." کندی جلسه شورا سخنرانعالقمند باشد که در

)  و فرانسه همراه با آلمانايتانی برن،ي چه،ي روسکا،یمتشکل از آمر (١+۵ کشور موسوم به گروه شش
 حکام ی شورای به خواست هاشتري خواسته اند که بدون تعلل برانی قطعنامه تازه از اسی نوشيدر پ

 خود و ی اهسته ی بودن برنامه هازيصلح آم در مورد ی اعتماد سازی برای اتمی انرژی المللنيآژانس ب
 تي امنیشورا) 1737شماره  (ی و موارد مطرح شده در قطعنامه قبلنهي زمنیرفع ابهامات موجود در ا

 .عمل کند

www.iran-archive.com 

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


 ی مطرح کند اظهار نظرتي امنی نژاد در شورای احمدی که ممکن است آقای در مورد مطالبیرانی امنابع
 ،ی سخنراننی عالوه بر طرح مواضع خود در ای رود ویاظران، انتظار م نینکرده اند اما به گفته برخ

  . کندمی دای از جمله حق وتو اعضاتي امنی متوجه ساختار شورازي را نیانتقادات
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

  شودی در ناتو بررسدی در اروپا باکای آمریمسئله سپر موشک:مرکل 
  )2007 مارس   17 (١٣٨۵ اسفند  26ه شنب

 دهد ی محي ترجنيبرل:  اروپا را برعهده دارد، گفت هی اتحادی دوره ااستی آلمان که کشورش رصدراعظم
 یمورد بررس) ناتو(ی شمالکي آتالنتماني در اروپا، در سازمان پکای آمریتا مسئله استقرار سپر موشک

 .رديقرار گ
 از سفر روز گذشته شي آنجال مرکل پپندنت،یندیا و تدپرسي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه

 خود به لهستان که گفته 
 سفر است؛ خاطر نشان نی مورد بحث در ای از محورهایکی کای آمری شود؛ سپر دفاع ضد موشکیم

 .ردي قرار گی مورد بررسهي باز با روسی در گفتگوني در ناتو و همچندی مسئله بانیا: کرد
لخ " نشست خود با ی دو روزه خود از لهستان و طداری گفته است که در دزي نی هفته جارلی اوامرکل
 کشور و نی را که قرار است در اکای آمری کشور سپر دفاع ضد موشکنی جمهور اسيرئ" ینسکیکاژ

 . قرار خواهد دادی چک مستقر شود، مورد بررسیجمهور
 ، از SWR ویلمان آلمان در گفتگو با راد  امور خارجه در پارتهي کمسيرئ" روپرشت پولنتس" رابطه ني همدر

 . کندی خود داری دفاع موشکستمي سنی به سمت الی از ابراز تماییلهستان خواست تا به تنها
  در ی رادارگاهی پاکی در لهستان و ري موشک رهگ10 اعالم کرده است که در صدد است تا کایآمر

 . چک مستقر کندیجمهور
 عنوان ی و کره شمالرانی ای هادی مقابله با تهدیی هاستمي سنين استقرار چی واشنگتن براهيتوج

 از آن انگی ونگي است تهران و پیستمي سني استقرار چنی جدني که از مخالفهيشده، اما به باور روس
 .ستندي کنند برخوردار ندی که بتوانند منافع واشنگتن را تهدیچنان توان موشک

 ناظران ژهی به ولگراني است و تحلهي روسی توان موشکدی ها تهدستمي سنی زعم مسکو، هدف ابه
 ی مستمي سنی استقرار ای در راستاکای چک با آمری باورند که توافق لهستان و جمهورنی بر ایآلمان

 .  منافات داردروابط در بهبود ی امر، با روند کنوننی را سردتر کند و اهي اروپا  و روسهیتواند روابط اتحاد
قبل "  و توسعه آلمان تحت عنوان ی اقتصادی همکارریوز"  سوئل کیچوری وی ماردهیها" رابطه ني همدر
 دیبا انتقاد شد" فرانکفورتر روندشاو"در شماره شنبه روزنامه " ميشیندي ب- می مجهزبه سالح شونکهیاز ا

 سبب ستمي سنیا:  نوشت ی شرقی اروپای در کشورهاکای آمری دفاع ضد موشکستمياز طرح س
 . خواهد شدی قابل محاسبه اري غی و نظامیاسي سیخطرها جادیا
 نامطمئن و ی به شدت گران و از نظر فنی سامانه پدافندنیاقدام واشنگتن در استقرار ا:  افزودیو

  . استرمسئوالنهي غاري بس- از آن ی ناشی خطرهاشیناپخته و عالوه بر افزا
  

 یی تنش زدای اروپا براهیحاد اتیتالشها / هي و مخالفت روسکای آمریادامه پافشار
  )2007 مارس   17 (١٣٨۵ اسفند  26ه شنب

 خود در ی همچنان بر استقرار سپر دفاع موشککای که آمریدر حال:  الملل ني گروه ب- مهر یخبرگزار
 ی همچنان به مخالفت با آن ادامه مزي نهي کند و روسی می چک پافشاری لهستان و جمهوریکشورها
 . بدهدیی توام با تنش زدای روند شکلنی درصدد است تا به ا اروپاهیدهداتحاد

 مستقر ی مرکزی کشور که قرار است در اروپانی ای امروز اعالم کرد که سامانه دفاع ضد موشککایآمر
 سپر نی همچنان اهي است که روسی در حالنی خواهد شد و ای آماده بهره بردار2011شود تا سال 

 .کند ی باره رد منی واشنگتن را در الی داند و دالی خود میموشک توان ی برایدی را تهدیموشک
 ی موشکتی سا10 اساسنی که قرار است بر ایستمي سني گفته است که هدف از استقرار چنکایآمر
 ی موشکیدهای چک مستقر شود مقابله با تهدی در جمهوری رادارستمي سکی در لهستان و ريرهگ

 ن از آانگی ونگي در مسکو، تهران و پیاما به باور کارشناسان نظام است، رانی اژهی و به ویکره شمال
 .  کننددی را تهدکای که بتوانند منافع آمرستندي برخوردار نیچنان توان موشک

 نی دستور کار آغاز کرد که بتواند انی گذشته آنجال مرکل صدر اعظم آلمان سفر خود را با لهستان با اروز
 . قرار دهدیابی کشور مورد ارزنی جمهور اسيرئ" ینسکیلخ کاژ" خود با داریمسئله را در د

و ) ناتو" (ی شمالکي آتالنتمانيپ" در چارچوب سازمانیستمي سني باورمرکل گفتگو درباره استقرار چنبه
 . قرار داردتی در اولوه،ي باز با روسیگفتگوها

 هي به سمت روسکردیپا با ادامه رو اروهی اتحادی دوره ااستی آلمان به عنوان ری رسد مقامهای نظر مبه
 ی انرژنهي در زمژهی به وهي به روسهی اتحادنی اازي برهه و با توجه به ننیبر آن هستند تا ابتکارعمل را در ا

 نی مخالفت سرسختانه با از از مسکو ای متفاوتیامهاي است که پی در حالنی و ارنديدر دست بگ
 . رسدیگوش م منعطف تر به یگنالهاي تا اعالم سستميس
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 امر بدون شک اثرات نی باور است که انی بر اهي امور خارجه روسریوز"  الوروفیسرگئ" که ی حالدر
 اعالم هي روسریمعاون اول نخست وز" وانفی ایسرگئ" بر روابط کشورش و ناتو خواهد داشت، اما یمنف
 .  نخواهد کردیبهره بردار" یسپر ضد موشک "دهی از اني کند که کرملیم
 زاتي معتقد است که استقرار تجههي روسژهی ویروهايفرمانده ن" فی ساالویوری" ، ژنرال گری دی سواز

 .  بکشانددی جدیحاتي را به سمت مسابقه تسلهي تواند روسی در اروپا مکای آمریضد موشک
 در بخش ی محسوسري در اروپا تاثکای آمری ضد موشکیستمهاياستقرار س : "دی افزای می و

  ". ما نخواهد گذاشتیکیژاسترات
  
   است هي روسی هاتی از اولوی المللني بی سازی موسسه غنسيتاس: وانفیا

  )2007 مارس   17 (١٣٨۵ اسفند  26ه شنب
 ی هاتی از اولوی المللني بی سازی مرکز غنسي اعالم کرد که تاسهي روسری اول نخست وزمعاون

  .  رودیکشورش به شمار م
 هم اکنون در ی مرکزني چننکهی ایادآوری با وانفی ای سرگئتارتاس،یه نقل از ا مهر بی گزارش خبرگزاربه
 عي است که وسنی ای مرکزني کارکرد چنتيماه:  است، گفت سي برق آنگارسک در حال تاسروگاهين
 ی سازی غنیاور کند، اما فنی کار فراهم منی مشارکت در ای ما براماناني همپی امکانات را برانیتر

  ".فقط متعلق به ما است  ومياوران
 گفت، با اشاره یسخن م" روس اتم" موسوم به هي روسی اتمی که در جلسه کارکنان سازمان انرژیو

 ی تالش واشنگتن براني و همچنیی اروپای کشورهای در برخکای آمری با سپر موشکهيبه مخالفت روس
 و گرما ور کشورها و ملت ها نگری د است؛ ما بهنیراه ما جز ا:" کشورها به خود گفت نیوابسته کردن ا

  ". مي کنی مداي پی دوستان مطمئنبي ترتني و به هممي دهیم
 صلح یهای در کل جهان، محدوده استفاده از فناوری رشد روز افزون مصرف انرژطیدر شرا: " گفتوانفیا
  ". ابدی ی توسعه مزيآم

 ما داشته و خواهد داشت، اما ی برایب امر درآمد خونیالبته ا:"  افزودهي روسری اول نخست وزمعاون
 ما شهرت و یبرا.  شودی نمیري با درآمد اندازه گزي همه چی فراموش کرد که در جهان امروزدینبا

   که ما در آنها مراکز یی ملت کشورهای که از سویاحترام
  ". استتي حائز اهماري بسمي کنی احداث می اهسته

  
  اق عردررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
   عراق درگذشت ري روزنامه السفريسردب
  )2007 مارس   17 (١٣٨۵ اسفند  26ه شنب

 مورد حمله مسلحانه چند فرد شي پی عراق که چندري روزنامه السفريسردب " ی الجبورنيحس" 
 تختی در اردن منتقل شده بود، شب گذشته در عمان پایمارستاني مداوا به بیناشناس قرار گرفته و برا

  . ور درگذشت کشنیا
 دي انجمن دفاع از حقوق روزنامه نگاران در عراق، امروز با تائامنر،ي مهر به نقل از پی گزارش خبرگزاربه
 توان مقاومت ،ی شده در بدن وی زخمی و درد نواحیشدت جراحات وارده به الجبور:  خبر اعالم کردنیا

  . روزنامه نگار شدنی گرفت و منجر به فوت ایرا از و
 ی الجبورنيحس: دی افزایمنتشر کرده است، م" اصوات العراق "  که آن را در ی اهيجمن در اطالع اننیا

 جنوب بغداد یکیدر نزد" الدوره  " ی از افراد ناشناس در روستای توسط تعدادیالديکه ماه گذشته م
، اما پزشکان  شدتقل در عمان منیمارستاني گلوله قرار گرفته بود، روز گذشته به بنیمورد اصابت چند
  . نشدندیقادر به معالجه و

  . مشخص نشده است" ی الجبورنيحس" ضاربان تی هوتاکنون
  

   کشور شدنی به اشتري بیروهاي در عراق خواستار اعزام نییکای آمرانيفرمانده نظام
  )2007 مارس   16 (١٣٨۵ اسفند  25جمعه 
 روي ن3000 تا 2500 تا سقف شتري بیروهاي مستقر در عراق خواستار اعزام نییکای آمراني نظامفرمانده

  . کشور شدنیبه ا
 واحد هوابرد کیخواستار " وسی پتردیوید"، "بوستون گلوب" مهر به نقل از روزنامه ی گزارش خبرگزاربه

 مستقر در عراق خواهد یروهاي نتی در تقوییکای آمرپي تني  ششمی هزار نفر26 گروه نیاست که ا
  .بود
 روند نی مقام گفته است که اکی نشده است، اما ی درخواست هنوز علننیمه، ا روزنانی نوشته ابه
  . خواهد بودی جنگیکوپترهاي هوابرد و هلکوپتري چند هلیباني پشتازمندين
خواهند بود و " ايجرج "التی در اکای نظام آمرادهي پپي احتماًال از تدی جدیروهاي گزارش آمده است که ندر

  . واقع در غرب عراق اعزام خواهند شد" االنبار"به استان  " یم"در ماه 
 که خواستارخروج ی طرحبی با تصوکای آمری است که شب گذشته مجلس سنای گزارش در حالنیا
  . از عراق بود ،مخالفت کردییکای آمریروهاين
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 نی اهندی روز آ120 ی دموکرات ارائه شده بود قرار بود تا طندگانی نماتی اکثری طرح مذکور که از سودر
  . شونددهي برچ2008 مارس سال 31 تا زي نی نظامی از عراق خارج و تمام پادگانهاروهاين

 از عراق باشد روهاي را که خواستار خروج نی کرده بود که بوش هرگونه طرحشتراعالمي پدي سفکاخ
  .خواهد کرد" وتو"
  

 ی از طالبانادتي عی به شمال عراق برای المالکیلغو سفر نور / کای تلفات ارتش آمرشیافزا
  )2007 مارس   16 (١٣٨۵ اسفند  25جمعه 

 ساعت گذشته تا کنون، شمار تلفات 24 ی در عراق طکای ارتش آمرگری دی کشته شدن پنج نظامبا
 .دي نفر رس3211، به 2003 عراق در مارس هي از زمان جنگ علکای آمرینظام
 اعالم کرد ی اهياني شب گذشته در بکایرتش آمر فرانسه، ای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 آنها در شرق بغداد کشته و دو ی عبور گشتري بر اثرانفجار دو بمب در مسییکای آمریچهار نظام: 

 . شدندی زخمگری دینظام
 . خود در مناطق مختلف عراق خبر داده بودی از کشته شدن پنج نظامشتري پکای آمرارتش
 در نی خود بر اثر انفجار بمب در استان صالح الدی نظامکی از کشته شدن زي امروز جمعه نکای آمرارتش

 در استان االنبار ندارد؛ ی نظاماتي که ارتباط با عملیلی به دالگری دی نظامکیشمال بغداد و جان باختن 
 .خبر داد

ر در  کشونی اهي در عراق از زمان جنگ علکای شمار تلفات ارتش آمر،ی پنج نظامنی کشته شدن ابا
 .دي نفر رس3211به )  پنتاگون(کای، بر اساس آمار وزارت دفاع آمر2003مارس 
  بصرهکی در نزدیسي انگلاني نظامگاهی از پای زندان10 از شي بفرار

 به بهي الشعگاهی امروز از پای عراقی زندان10 از شيب:  عراق امروز جمعه اعالم کردیتي منبع امنکی
 . در منطقه بصره فرار کردندسيگل ارتش انی از مقرهایکیعنوان 
 فرزندان ی  بود که خواستار آزادی عراقیشاهد تظاهرات خانواده ها)  بهمن30(  گذشتههی فور19 بصره

 . شده بودندیسي انگلانيخود از بازداشتگاه نظام
 . در بصره مستقر کرده استژهی خود را در جنوب عراق به وی نظام7100 در حال حاضر سيانگل
 یی بد آب و هواطی به شمال عراق به سبب شرای المالکی نور سفرلغو
 در شهر یی آب و هواطی شرای در منطقه کردستان عراق امروز اعالم کرد که بدی منبع رسمکی

 ی از جالل طالبانادتي عی عراق براری نخست وزی المالکی حامل نوریماي مانع از فرود هواپهيمانيسل
 . کشور شدنی ای جمهورسيرئ

 به د؛ي از دو هفته طول کششي اسفند پس از گذراندن دوران درمان در اردن که ب23 چهارشنبه یانطالب
  . شمال بغداد بازگشتیلومتري ک230 واقع در هيمانيسل

  
  .همكاري با نيروهاي آمريكايي خودداري آنند ها خواست تا از انجام هر گونه مقتدي صدر از عراقي

  )2007   مارس 17 (١٣٨۵ اسفند  26ه شنب
ي الشرق االوسط چاپ لندن، مقتدي  ي روزنامه نوشته به) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

آه از دفترش در نجف منتشر شد از طرفدارانش در شهرك صدر  يي ي عراق در بيانيه صدر رهبر شيعه
  .ها بياستند نيروهاي آمريكايي، عليه آن خواست ضمن عدم همكاري با

ها با منتشر آردن شايعات مبني بر  آرد آمريكايي ها دانسته و تاآيد ها را دشمن عراقي كاييوي آمري
نيروها در طرح امنيتي بغداد سعي دارند افكار عمومي را به سمت  همكاري ساآنان شهرك صدر با اين

ما مي گيري ما با حضور اشغالگران در عراق سوق دهند و اين در حالي است آه  موضع و سويي مخالف
  .ها همكاري نخواهيم آرد ها دشمن ما هستند و ما با آن آمريكايي دانيم

اعتراض به ايجاد پايگاه نظامي مشترك آمريكا و  ها هزار تن از ساآنان شهرك صدر در از سوي ديگر ده
  .تظاهرات زدند نيروهاي عراقي در اين شهر دست به

تن از ساآنان شهرك صدر عراق روز جمعه با برپايي  ارها هز بنا به گزارش پايگاه اينترنتي المحيط ده
ي عراق برپا  دفتر شهيد صدر و درخواست مقتدي صدر رهبر شيعه تظاهراتي گسترده آه بنا به دعوت

به ايجاد پايگاه نظامي مشترك نيروهاي آمريكايي و عراقي در اين شهر  شد، اعتراض شديد خود را
  .اعالم آردند

با سر دادن شعارهايي حضور نيروهاي آمريكايي  هاي عراق را در دست داشتند  پرچمتظاهرآنندگان آه
  .محكوم آردند ها در عراق را در اين شهر و دخالت آن

پارلمان عراق از جمله نصار الربيعي رييس فراآسيون  در اين تظاهرات تعدادي از نمايندگان گروه صدر در
لي ، بهاء العرجي و فالح شنشل از نمايندگان اين گروه نيز العكي گروه صدر در پارلمان عراق ، صالح

  .شرآت د اشتند
 آرده بود  يي را با نيروهاي ائتالف امضاء نامه توافقنامه اين در حالي است آه شهردار صدر چندي پيش

  .مرآز امنيتي مشترك در شهر صدر توافق شده بود آه براساس آن با ايجاد
آالدويل سخنگوي نيروهاي آمريكايي در عراق در  خبرگزاري عراق ويلياماز سوي ديگر بنا به گزارش 

  .همچنان در ايران است جمع خبرنگاران مدعي شد آه مقتدي صدر
 ساعت گذشته نيز در ايران بوده 24حتي طي  وي تاآيد آرد تمامي مدارك حاآي از آن است آه صدر

  .است
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انقالب اسالمي عراق نيز در پايان نشست گروه  ياز سوي ديگر سيدعبدالعزيز حكيم رييس مجلس اعال
المالكي نخست وزير اين آشور برگزار شد ايجاد توافق امنيتي  ائتالف يك پارچه عراق آه با حضور نوري

  .دولت جهت تعيين اختيارات طرفين را خواستار شد بين نيروهاي چند مليتي و
ي امنيتي خاطرنشان آرد  يجاد اين توافقنامها وي ضمن تاآيد بر تالش فهرست ائتالف يك پارچه جهت

هواپيماها و ديگر مسائل امنيتي بايد در اين توافقنامه مشخص  مسائلي همچون دستگيري افراد، پرواز
  .شود

آميز در عراق پس از  هاي خشونت آاهش عمليات از سوي ديگر به رغم اظهارات مقامات عراقي مبني بر
يكي از فرماندهان نيروهاي نظامي آمريكا در عراق معترف شد  ساترلنداجراي طرح امنيتي بغداد ديويد 

  .نظاميان در عراق را افزايش داده است شبه طرح امنيتي بغداد حمالت
استان ديالي را برعهده دارد اعتراف آرد طرح  هاي نيروهاي عراقي در وي آه فرماندهي يكي از گردان

  .الت عليه نيروهاي آمريكايي و عراقي را افزايش داده استحم موسوم به اعمال قانون در بغداد تعداد
حمله بوده آه در ماه 28، 2006ماه ژوئيه سال  يي و موشكي شبه نظاميان در حمالت خمپاره: وي افزود

  .يافته است  حمله افزايش98گذشته اين ميزان به 
ها در   آن  افزايش فعاليتامنيتي بغداد به اجراي طرح: ي نيروهاي آمريكايي عنوان داشت فرمانده

  .منجر شده است شود، مناطقي آه اين طرح در آن اجرا مي
پنتاگون نيز در گزارش خود به آنگره در خصوص  اين اظهارات در حالي بيان شد آه وزارت دفاع آمريكا

حمالت تروريستي در عراق از زمان جنگ آمريكا عليه اين  اوضاع عراق تاآيد آرد طي سه ماه گذشته
  .افزايش يافته است به شدت) 2003مارس (آشور 

ي عربي نيز گزارش داد پس از شكست  متحده ي الخليج چاپ امارات اين در حالي است آه روزنامه
نشيني نيروهاي آمريكايي و خروج  جدول زماني براي عقب ها در تصويب طرح مربوط به تعيين دموآرات

جمهور آمريكا در نشستي با حضور نمايندگان   بوش رييسجورج 2008 اين نيروها تا قبل از ماه مارس
نشيني نيروهاي ما از عراق  آمريكا تاآيد آرد ارايه هر گونه طرحي مبني بر عقب خواه آنگره جمهوري
  .شود در حق نيروهاي آمريكايي مستقر در اين آشور مي خيانتي
نسبت به انجام حمالت عليه اهداف آمريكا تندرو را  هاي خروج سربازان آمريكايي از عراق گروه: وي افزود

  .آند تحريك و تشويق مي
مان عراق را ترك آنيم دشمن ما را تا آمريكا تعقيب  ماموريت بوش خاطرنشان آرد چنانچه ما قبل از پايان

  .خواهد آرد
 شود آه دشمن قدرتمند شده و ضمن تجديد قوا و مي جمهور آمريكا تاآيد آرد اين اقدام موجب رييس

  .جهت انجام حمالت عليه آمريكا برسد تري هاي جديد به عزم راسخ آشف مكان
 راي مخالف و 50آمريكا جهت تصويب اين طرح  گيري انجام شده در سناي اين در حالي است آه در راي

 با 2008نهايتا طرح خروج نيروهاي آمريكايي تا اواخر مارس   راي موافق داده شد آه بر اساس آن48
  . به رو شدشكست رو

بر تعيين جدول نظامي براي خروج نيروهاي  ها مبني بوش پيش از اين نيز با پيشنهادات دموآرات
تراشي در اختيارات قانوني  در امور اداري جنگ و مانع آمريكايي از عراق مخالفت آرده و آن را دخالت

  .نيروهاي آمريكايي دانسته بود خودش به عنوان فرمانده آل
سنا طي سخناني ضمن ابراز خرسندي از عدم  هان در خوا ل ميچ مك آانل رهبر جمهوريدر همين حا

براي خروج نيروهاي ما از عراق پيامي نادرست به  تصويب طرح مذآور تاآيد آرد تعيين جدول زماني
  .دشمن است

محسوب آمريكا نيز آه از سناتورهاي دموآرات نيز  ي روابط خارجي در سناي جوزف بيدن رييس آميته
خواهان به زودي شاهد افزايش بحران سياسي  آرد جمهوري شود در واآنش به اين موضوع تاآيد مي

  .اين موضوع را روشن خواهد آرد ي خواهند بود و گذر زمان نتيجه
مبني بر بستن سفارتش در عراق شان مك آورمك  گيري دولت پرتغال در همين حال هم زمان با تصميم

خبرنگاران در واشنگتن اين اقدام را يك موضوع داخلي  ي آمريكا در جمع خارجهسخنگوي وزارت امور 
هايش را در  خواست به جاي بستن سفارتش در عراق تعداد ديپلمات دانست و در عين حال از پرتغال

  .اين آشور آاهش دهد
شت زمان هايشان در عراق گرفتند، خواست با گذ سفارت مك آورمك از آشورهايي آه تصميم به بستن

  .تصميمات خود تجديدنظر آنند و ايجاد تغيير در شرايط آنوني در
المللي آمريكا از اين آشورها  هاي بين به حمايت  با توجه به نياز مبرم دولت و مردم عراق :وي افزود

  .نمايندگانش در عراق از اين آشور حمايت آنند انتظار دارد حتي در صورت عدم حضور
 انتهاي پيام

  .همكاري با نيروهاي آمريكايي خودداري آنند ها خواست تا از انجام هر گونه  صدر از عراقيمقتدي
ي الشرق االوسط چاپ لندن، مقتدي  ي روزنامه نوشته به) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

رك صدر آه از دفترش در نجف منتشر شد از طرفدارانش در شه يي ي عراق در بيانيه صدر رهبر شيعه
  .ها بياستند نيروهاي آمريكايي، عليه آن خواست ضمن عدم همكاري با

ها با منتشر آردن شايعات مبني بر  آرد آمريكايي ها دانسته و تاآيد ها را دشمن عراقي وي آمريكايي
نيروها در طرح امنيتي بغداد سعي دارند افكار عمومي را به سمت  همكاري ساآنان شهرك صدر با اين
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گيري ما با حضور اشغالگران در عراق سوق دهند و اين در حالي است آه ما مي  موضع ي مخالفو سوي
  .ها همكاري نخواهيم آرد ها دشمن ما هستند و ما با آن آمريكايي دانيم

اعتراض به ايجاد پايگاه نظامي مشترك آمريكا و  ها هزار تن از ساآنان شهرك صدر در از سوي ديگر ده
  .تظاهرات زدند در اين شهر دست بهنيروهاي عراقي 

تن از ساآنان شهرك صدر عراق روز جمعه با برپايي  ها هزار بنا به گزارش پايگاه اينترنتي المحيط ده
ي عراق برپا  دفتر شهيد صدر و درخواست مقتدي صدر رهبر شيعه تظاهراتي گسترده آه بنا به دعوت

ي مشترك نيروهاي آمريكايي و عراقي در اين شهر به ايجاد پايگاه نظام شد، اعتراض شديد خود را
  .اعالم آردند

با سر دادن شعارهايي حضور نيروهاي آمريكايي  هاي عراق را در دست داشتند تظاهرآنندگان آه پرچم
  .محكوم آردند ها در عراق را در اين شهر و دخالت آن

 از جمله نصار الربيعي رييس فراآسيون پارلمان عراق در اين تظاهرات تعدادي از نمايندگان گروه صدر در
العكيلي ، بهاء العرجي و فالح شنشل از نمايندگان اين گروه نيز  گروه صدر در پارلمان عراق ، صالح

  .شرآت د اشتند
 آرده بود  يي را با نيروهاي ائتالف امضاء نامه توافقنامه اين در حالي است آه شهردار صدر چندي پيش

  .مرآز امنيتي مشترك در شهر صدر توافق شده بود ادآه براساس آن با ايج
آالدويل سخنگوي نيروهاي آمريكايي در عراق در  از سوي ديگر بنا به گزارش خبرگزاري عراق ويليام

  .همچنان در ايران است جمع خبرنگاران مدعي شد آه مقتدي صدر
گذشته نيز در ايران بوده  ساعت 24حتي طي  وي تاآيد آرد تمامي مدارك حاآي از آن است آه صدر

  .است
انقالب اسالمي عراق نيز در پايان نشست گروه  از سوي ديگر سيدعبدالعزيز حكيم رييس مجلس اعالي

المالكي نخست وزير اين آشور برگزار شد ايجاد توافق امنيتي  ائتالف يك پارچه عراق آه با حضور نوري
  .ات طرفين را خواستار شددولت جهت تعيين اختيار بين نيروهاي چند مليتي و

ي امنيتي خاطرنشان آرد  ايجاد اين توافقنامه وي ضمن تاآيد بر تالش فهرست ائتالف يك پارچه جهت
هواپيماها و ديگر مسائل امنيتي بايد در اين توافقنامه مشخص  مسائلي همچون دستگيري افراد، پرواز

  .شود
آميز در عراق پس از  هاي خشونت آاهش عمليات براز سوي ديگر به رغم اظهارات مقامات عراقي مبني 

يكي از فرماندهان نيروهاي نظامي آمريكا در عراق معترف شد  اجراي طرح امنيتي بغداد ديويد ساترلند
  .نظاميان در عراق را افزايش داده است شبه طرح امنيتي بغداد حمالت

يالي را برعهده دارد اعتراف آرد طرح استان د هاي نيروهاي عراقي در وي آه فرماندهي يكي از گردان
  .حمالت عليه نيروهاي آمريكايي و عراقي را افزايش داده است موسوم به اعمال قانون در بغداد تعداد

حمله بوده آه در ماه 28، 2006ماه ژوئيه سال  يي و موشكي شبه نظاميان در حمالت خمپاره: وي افزود
  .ته استياف  حمله افزايش98گذشته اين ميزان به 

ها در   آن امنيتي بغداد به افزايش فعاليت اجراي طرح: ي نيروهاي آمريكايي عنوان داشت فرمانده
  .منجر شده است شود، مناطقي آه اين طرح در آن اجرا مي

پنتاگون نيز در گزارش خود به آنگره در خصوص  اين اظهارات در حالي بيان شد آه وزارت دفاع آمريكا
حمالت تروريستي در عراق از زمان جنگ آمريكا عليه اين  د آرد طي سه ماه گذشتهاوضاع عراق تاآي

  .افزايش يافته است به شدت) 2003مارس (آشور 
ي عربي نيز گزارش داد پس از شكست  متحده ي الخليج چاپ امارات اين در حالي است آه روزنامه

نشيني نيروهاي آمريكايي و خروج  عقبجدول زماني براي  ها در تصويب طرح مربوط به تعيين دموآرات
جمهور آمريكا در نشستي با حضور نمايندگان  جورج بوش رييس 2008 اين نيروها تا قبل از ماه مارس

نشيني نيروهاي ما از عراق  آمريكا تاآيد آرد ارايه هر گونه طرحي مبني بر عقب خواه آنگره جمهوري
  .شود  آشور ميدر حق نيروهاي آمريكايي مستقر در اين خيانتي
تندرو را نسبت به انجام حمالت عليه اهداف آمريكا  هاي خروج سربازان آمريكايي از عراق گروه: وي افزود

  .آند تحريك و تشويق مي
مان عراق را ترك آنيم دشمن ما را تا آمريكا تعقيب  ماموريت بوش خاطرنشان آرد چنانچه ما قبل از پايان

  .خواهد آرد
شود آه دشمن قدرتمند شده و ضمن تجديد قوا و  مي يكا تاآيد آرد اين اقدام موجبجمهور آمر رييس

  .جهت انجام حمالت عليه آمريكا برسد تري هاي جديد به عزم راسخ آشف مكان
 راي مخالف و 50آمريكا جهت تصويب اين طرح  گيري انجام شده در سناي اين در حالي است آه در راي

 با 2008نهايتا طرح خروج نيروهاي آمريكايي تا اواخر مارس  بر اساس آن راي موافق داده شد آه 48
  .شكست رو به رو شد

بر تعيين جدول نظامي براي خروج نيروهاي  ها مبني بوش پيش از اين نيز با پيشنهادات دموآرات
 قانوني تراشي در اختيارات در امور اداري جنگ و مانع آمريكايي از عراق مخالفت آرده و آن را دخالت

  .نيروهاي آمريكايي دانسته بود خودش به عنوان فرمانده آل
سنا طي سخناني ضمن ابراز خرسندي از عدم  هان در خوا در همين حال ميچ مك آانل رهبر جمهوري

براي خروج نيروهاي ما از عراق پيامي نادرست به  تصويب طرح مذآور تاآيد آرد تعيين جدول زماني
  .دشمن است
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آمريكا نيز آه از سناتورهاي دموآرات نيز محسوب  ي روابط خارجي در سناي  رييس آميتهجوزف بيدن
خواهان به زودي شاهد افزايش بحران سياسي  آرد جمهوري شود در واآنش به اين موضوع تاآيد مي

  .اين موضوع را روشن خواهد آرد ي خواهند بود و گذر زمان نتيجه
مبني بر بستن سفارتش در عراق شان مك آورمك  ي دولت پرتغالگير در همين حال هم زمان با تصميم

خبرنگاران در واشنگتن اين اقدام را يك موضوع داخلي  ي آمريكا در جمع سخنگوي وزارت امور خارجه
هايش را در  خواست به جاي بستن سفارتش در عراق تعداد ديپلمات دانست و در عين حال از پرتغال

  .اين آشور آاهش دهد
هايشان در عراق گرفتند، خواست با گذشت زمان  سفارت رمك از آشورهايي آه تصميم به بستنمك آو

  .تصميمات خود تجديدنظر آنند و ايجاد تغيير در شرايط آنوني در
المللي آمريكا از اين آشورها  هاي بين به حمايت  با توجه به نياز مبرم دولت و مردم عراق :وي افزود

  .نمايندگانش در عراق از اين آشور حمايت آنند رت عدم حضورانتظار دارد حتي در صو
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   اسفند26شنبه :  تهرانیروزنامه ها
  )2007 مارس   17 (١٣٨۵ اسفند  26ه شنب

ر روزنامه های اولين روز از آخرين هفته سال که در تعداد کمتری نسبت به روزهای ديگ:بی بی سی
منتشر شده اند در عنوان های اصلی خود تصويب بودجه سال توسط شورای نگهان، قطعی شدن 
درخواست رييس جمهور برای سفر به نيويورک و شرکت در اجالس شورای امنيت را خبر داده اند و 

واکنش . قطعی شدن تصويب تحريم های بيش تری عليه ايران در شورای امنيت را کم اهميت ديده اند
  . ان به اين قطعنامه اهميت بيشتری در روزنامه های امروز دارداير

 در تيتر اصلی خود نوشته نمايندگان کشورهای عضو دائم شورای امنيت به همراه آلمان باالخره کيهان
بعد از ده دور مذاکره درباره پيش نويس قطعنامه ضدايرانی و تحريم های جديد به توافق رسيدند که 

 شخص و مؤسسه ديگر است که در برنامه ٢٨ديد برای محدوديت های مالی عليه شامل تحريم های ج
  . هسته ای ايران دخالت دارند

 با تاکيد بر اين که چين و روسيه و تمام اعضای شورای امنيت به پيش نويس قطعنامه چديد رای کيهان
  . داده اند نوشته سفير پکن در سازمان ملل با اين تحريم ها مخالفت کرده است

سخنان رييس جمهور را " تحريم کنيد پيشرفت می کنيم" با عنوان بزرگ ايراندر همين حال روزنامه 
  . خطاب به مردم روستای هرات در مرکز خاتم يزد منعکس کرده است

هايی بين مردم در مورد صدور قطعنامه دوم   در گزارش خود نوشته اين روزها زمزمه ايرانروزنامه 
در صورت «: کمتر کسی در اين تصميم ترديد دارد که. رسد ن ملل به گوش میشورای امنيت سازما

های خود با آژانس  صدور قطعنامه دوم شورای امنيت، ايران بايد همه روابط و مناسبات و همکاری
  ».المللی انرژی اتمی را قطع کند بين

يران با آژانس اکنون به  های ا قطع همکاری: روزنامه متعلق به خبرگزاری جمهوری اسالمی می نويسد
المللی انرژی اتمی در صورت  صورت يک مطالبه عمومی درآمده است و به راستی همکاری با آژانس بين

  صدور قطعنامه دوم شورای امنيت عليه ايران چه معنا و مفهومی دارد؟
 رييس کميسيون امنيت ملی مجلس گفته است خبر سفر رييس جمهور احمدی آفتاب يزدبه نوشته 

اظهار بی اطالعی عالء الدين بروجردی در حالی منعکس می شود که چند . نژاد را در رسانه ها خواندم 
  .تن از اعضای آن کميسيون به اظهار نظر درباره اين سفر پرداخته اند

 خبر داده که دومانی کومالو رئيس دوره ای شورای امنيت سازمان ملل گفته کيهانهمزمان با اين خبر، 
ايران برای سفر رييس جمهورش به سازمان ملل به اعضای شورا ارايه خواهد شد اما درخواست 

  .شورای امنيت بايد تصميم بگيرد که آيا با اين امر موافق است يا نه
، آمريکايی ها اعالم داشته اند که ويزا برای رييس دولت ايران صادر می شود و در ضمن  ايرانبه نوشته

از ديپلمات های وابسته به شورای امنيت نوشته ايران درخواست ويزا برای همين روزنامه از قول يکی 
 نفر از جمله منوچهر متکی، وزير امور خارجه و دکتر علی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ٨٣

  .ايران کرده است
 ايرانيان و ١٣٨۶ به اين ترتيب و به احتمال زياد در نخستين روزهای بهار سال ايرانبه نوشته روزنامه 

ساير اعضای جامعه جهانی شاهد حضور رئيس جمهوری در شورای امنيت و دفاع مستدل او از حقوق 
  .هسته ای ملت ايران خواهند بود

يک هفته بعد از ناپديد شدن معاون سابق وزارت دفاع ايران در استانبول که با شايعات مختلفی از سوی 
 از قول منابع اطالعاتی ترکيه نوشته عليرضا ايرانمه رسانه های مختلف جهان همراه بود، روزنا

عسگری، مقام سابق ايرانی که در استانبول مفقود شده بود، پيدا شده است که در خارج از ترکيه به 
به نوشته اين روزنامه به خاطر مسائل امنيتی محل اقامت فعلی آقای عليرضا عسگری . سر می برد

ه اند که وی تحت مراقبت قرار دارد و تهديدی برای سالمتی اش اعالم نمی شود و مقامات ترک گفت
  . وجود ندارد

محمود فرشيدی وزير آموزش وپرورش در نخستين مصاحبه :  در گزارشی نوشتهاعتمادروزنامه 
مطبوعاتی خود با خبرنگاران رسانه های جمعی در روز چهارشنبه هرگونه دستگيری و برخورد خشونت 
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 در تجمع صبح روز چهارشنبه مقابل مجلس را تکذيب کرد، اما از جمع بازداشت آميز با معلمان حاضر
 نفر در بازداشت مانده اند و بقيه به قيد ضمانت آزاد شده اند مشروط ١٠٠شدگان روز چهارشنبه، حدود 

  . بر آنکه روز شنبه يا دوشنبه به دادسرای انقالب مراجعه کنند
شت شدگان به زندان اوين منتقل شده اند و خانواده های اين تعداد  نفر بازدا۵٠ احتمال داده که اعتماد

افراد نيز از محل نگهداری آنان مطلع اند و در نامه ای خطاب به رئيس جمهور آماده نوشته اند که آنها 
برای دادخواهی و در جست وجوی عدالت به خانه ملت پناه آورده بودند و خواستار تصويب و اجرای "

در آستانه عيد نوروز آيا هديه دولت مهرورز و عدالت .  خدمات دولتی و رفع تبعيض بودنداليحه مديريت
  "خواه به معلمان مظلوم دستگيری و زندان است؟

کاشت پارک ملی  های دست   روز از قطع هزار اصله درخت از جنگل٢٠ خبر داده با گذشت اعتماد ملی
هايی که توسط شهرداری تهران در  بل توجهی از نهال برانگيز، بخش قا  حصار در يک اقدام سوال سرخه

  . کن شد اين منطقه کاشته شده بود توسط عوامل ناشناس قطع و ريشه
به نوشته اين روزنامه مقامات شهرداری اين کار را به عوامل سازمان محيط زيست نسبت داده اند که از 

حصار است مخالفت کرده   ملی سرخهقبل با کاشتن زيتون و کاج در اين محوطه که جزو اراضی پارک
 فقط همين گونه درختان قطع شده اند و بقيه نهال ها دست نخورده اعتماد ملیبه نوشته . بودند

  .مانده اند
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