
  )2007 مارس   22 (1386 فروردین 2ه پنج شنب) 912(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

  
   بر خوانندگان این مجموعه خبری مبارک1386روز و آغاز سال عيد نو

  
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(رژیم ایران و دولتهای بزرگ

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
 خواستار انجام یشنهادي با ارائه پت،ي امنی دائم شوراريغ ی و قطر از اعضای اندونز،ی جنوبیقایآفر

 . شدندشورای امنيت قطعنامه سی نوشي در پیاصالحات
  )2007 مارس   21 (1386 فروردین 1ه چهار شنب

 کشور د 15 ی اسفند، سفرا29 روز سه شنبه تدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه
 ییگفتگوها) تي امنی دائم شوراري عضو غ10مل پنج عضو دائم و شا(  سازمان ملل متحدتي امنیشورا
 شي در پريي درباره امکان تغوکیوري در مقر سازمان ملل متحد در نسي انگلیندگی در دفتر نمایرسم
 . انجام دادندیرانی قطعنامه ضد اني دومشینو

 سی نوشي پنیما از آنجا که ا توافق کردند، اسی نوشي پنی بر اتي امنی عضو دائم شورا5 به عالوه آلمان
 یقای قطر و آفر،ی هم برسد سه کشور اندونز- که جز گفتگوها نبودند- ردائمي عضو غ10 بی به تصودیبا

 ی را براییشنهادهاي پم در آن هستند و هرکدایراتيي عضو خواستار انجام تغ10 نی سه عضو از ایجنوب
 . ارائه داده اندسی نوشي پنیاصالح ا

 اصالحات ی برای قطر و اندونزیشنهادي پیبندها: که خواست، نامش فاش نشود، گفت  پلماتی دکی
 . آنها کار شودی بر رودیهنوز منتشر نشده  و با

 را بر عهده دارد؛ تي امنی شورای دوره ااستی که ری جنوبیقای آفرشنهادي روز گذشته رسانه ها از پاما
 . خبر دادندسی نوشي در پیی هالی انجام اصالحات و تعدیبرا
 دخالت ی اتمی انرژی المللني در کار آژانس بدی شورا نبانی موضوع که انی بر ادي با تاکی جنوبیقایآفر

 کل آژانس آورده است ری مدی گزارش محمد البرادعیادآوری با تي امنی خود به شوراادداشتیکند، در 
 نیو ا" اوردهين به دست یاتم ساخت سالح ی برارانی دال بر تالش ای سند و مدرکچيه"که آژانس 
 .ردي قرار گقي دقی مورد بررسدیمسئله با

 بعالوه تي امنیپنج عضو دائم شورا (5+1 قطعنامه گروه سی نوشي ضمن انتقاد از پني کشورهمچننیا
 . قطعنامه شده استبی تصوی خواستار  توقف تالشها برارانی اهيعل) آلمان
 نيشي اعمال شده بر اساس قطعنامه پیمهای تحرقيار تعل تاون خواستپي شود که کی گفته منيهمچن

 قطعنامه سی نوشي که در پیی داد تا بندهاشنهادي حال پنيشده و درع) سه ماه(  روز 90به مدت 
 . در خارج است، لغو شودیرانی ایتهاي از  شخصی برخیهایيمذکور درباره بلوکه کردن دارا

 هي ها علمی روزه تحر90 قي تعلشنهادي از پهي خارجه روس امورریوز"  الوروفیسرگئ" رابطه ني در هم
 اصالحات از شنهادي شد که پادآوری حال ني کرد،اما درعی اطالعی اظهار بی جنوبیقای آفری از سورانیا

 کرد یدواري اماز داند و ابری می را اساستي امنی قطعنامه شوراسی نوشي در پی جنوبیقای آفریسو
  .ردي صورت گی باره توافقاتنیکه در ا

  
ساخت اولين نيروگاه  هاي مختلف سياسي ايران تاخير در براي تمام گروه: آسوشيتدپرس نوشت

هاي  يي و مقاومت در برابر تالش هسته آوري يي آشورشان عزم و اراده براي تسلط يافتن بر فن هسته
  .آرده است سازمان ملل در جهت متوقف آردن آنها را تقويت

  )2007 مارس   18 (١٣٨۵ اسفند  27ه یکشنب
خبرنگار خبرگزاري آسوشيتدپرس در تهران در تحليلي از  (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آرده است آه اين رآآتور آه هشت سال ديرتر از برنامه، پيش رفته  روند ساخت نيروگاه بوشهر گزارش

اش روسيه  انگيزه سياسي با متحد قديمچه را آه ايران مشاجرات تجاري با  توجه همگان را به آن
  .آرده است داند، جلب مي

اش را از  به دليل آنكه ايران پرداختهاي ماهيانه ساخت اين نيروگاه را: روسيه در ماه جاري اعالم آرد
تواند  شود اين تاخير مي گفته مي. اندازد  ماه به تعويق مي2مدت  ژانويه به انجام نرسانده، دست آم به

  .به اين پروژه بزند جبران ناپذيريصدمات 
انتقال سوخت اورانيوم غني سازي شده را آه در ماه  روسيه در نتيجه اين تاخير: افزايد اين گزارش مي

ايران آه ادعاي روسيه در خصوص عدم پرداخت . داده بود، لغو آرد اش را مارس به ايران قول تامين
ه و متقاعد شد، روسيه تحت فشار شوراي امنيت سازمان را رد آرد، عصباني شد ماهيانه به اين آشور

 هايي را عليه ايران براي خودداري از تعليق غني سازي شوراي امنيت قطعنامه. گرفته است ملل قرار
  .اورانيوم صادر آرده است
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الگوي : خبرنگار خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت ي مجلس شوراي اسالمي به آاظم جاللي، نماينده
يي  هاي برق هسته آوري آامل در جهت ساخت نيروگاه فن يه عزم ايران را براي دستيابي بهرفتاري روس

  .است اش تقويت آرده و پايان وابستگي
روسيه يك شريك قابل اعتماد نبوده : اظهار داشت رسول صديقي بنابي، يكي ديگر از نمايندگان مجلس

  .و نخواهد بود
درصد از ساخت نيروگاه اتمي بوشهر آه قرار بود،  95 اعالم آردند،مقامات ايراني : افزايد اين گزارش مي

اين تاسيسات با گنبد رآآتوري آرم رنگش بر خليج . رسيده است  افتتاح شود به اتمام1999در سال 
هاي رادار به شدت مورد حافظت قرار  هوايي و ايستگاه هاي ضد وسيله پدافند فارس احاطه داشته و به

  .ان ايراني مسيرهاي منتهي به اين سايت را تحت آنترل دارندسرباز .گرفته است
 و با آمك آلمان غربي آغاز 1974در سال  ساخت نيروگاه اتمي بوشهر: دهد آسوشيتدپرس ادامه مي

 آه به سرنگوني محمدرضا 1979انقالب اسالمي سال  شد، اما عمليات ساخت اين نيروگاه در خالل
  .پهلوي، شاه حامي غرب متوقف شد

زماني آه ايران پس . اين نيروگاه را بمباران آرد 1988 تا 1980عراق نيز در جريان جنگ تحميلي سالهاي 
هاي  ها از ارائه آمك خودداري آردند، توافق نامه از سر بگيرد آلمان از جنگ سعي آرد تا آار اين پروژه را

به  بنابراين ايران. فشار آمريكا لغو شدبا آرژانتين، اسپانيا و آشورهاي ديگر نيز تحت  امضا شده ايران
بوشهر در سال   مگاواتي1000سوي روسيه روي آورد و قرارداد يك ميليارد دالري براي ساخت نيروگاه 

 به مرحله توليد 1999سال  براساس اين قرارداد، پيش بيني شد، اين رآآتور در ژوييه.  امضا آرد1995
  .برسد

ايران اخيرا به صورت علني شكايت آرد آه روسيه  سازمان انرژي اتمي: در ادامه اين گزارش آمده است
  .انداخته است  بار به تعويق5افتتاح اين نيروگاه را 
 ماه ديرتر 3 سا ل و 8 آغاز به آار آند، 2007سپتامبر سال  حتي اگر اين پروژه در: اين سازمان اعالم آرد
  .از برنامه خواهد بود

 دهه منتظر نگاه داشته و چندين 3ما را بيش از  جهان: سي ايران اظهار داشتسعيد ليالز، تحليلگر سيا
  .يي بر ما تحميل آرده است نيروگاه برق هسته ميليارد دالر بيشتر از هزينه ساخت يك

اش در  اورانيوم را در تاسيسات غني سازي ايران سال گذشته براي اولين بار موفق شد غني سازي
اش و توليد  هم اآنون اين آشور در حال گسترش برنامه .صفهان به انجام رساندخارج از شهر نطنز در ا

  .يي است سوخت هسته
 قدرت برجسته 5. آند يي متهم مي هاي هسته سالح آمريكا و متحدانش ايران را به تالش براي توسعه

هاي  د درخواستهاي جديدي را عليه ايران به دليل ر آلمان تحريم شوراي امنيت سازمان ملل به عالوه
  .اند توقف غني سازي اورانيوم ارائه آرده سازمان ملل در زمينه

يي خارج  رآآتور هسته. داند را صلح آميز مي اش يي آسوشيتدپرس گزارش داد آه ايران برنامه هسته
اين رآآتور به خودي خود هيچ . امنيت سازمان ملل نيست بوشهر بخشي از مشاجرات ايران با شوراي

  .ندارد اي ستفاده نظامي بالقوهگونه ا
هاي برق  آوري براي ساخت و طراحي نيروگاه فن المللي به دنبال دستيابي به ايران به رغم فشار بين

ما اميدواريم : رييس سازمان انرژي اتمي ايران اعالم آرد محمد سعيدي، معاون. يي ديگر است هسته
يي ظرف چند سال  هاي برق هسته اي ساخت نيروگاهآوري بر بگيريم آه به فن در ميان آشورهايي قرار

  .يابند مي آينده دست
 مگاواتي دراراك 40حال ساخت يك رآآتور آب سنگين  اش در آوري داخلي ايران هم اآنون با تكيه بر فن

  .است
 مگاواتي در دارخوين واقع در 360يي  برق هسته اين آشور همچنين در حال آماده سازي ساخت نيروگاه

  .ب شرقي ايران استجنو
بدون شك برنامه غني سازي ايران بيش : اعالم آرد نورالدين پيرموذن، نماينده مجلس شوراي اسالمي

  .آند نگران مي هاي رآآتوري ايران غرب را ازخواست
يي داشته باشد، تمام  هاي برق هسته نيروگاه حتي اگر ايران تكنولوژي ساخت: وي اظهار داشت

يي روبه  هاي هسته يي با مخالفت آمريكا و ديگر قدرت هسته  راي دستيابي به مهارتهاي ايران ب تالش
  .شود رو مي

  
 ایران اتمی تهدیدی برای منافع روسيه است: ایوانف

  )2007 مارس   18 (١٣٨۵ اسفند  27ه یکشنب:رادیو فردا
قيم و غير ریيس شورای امنيت ملی روسيه روز یکشنبه گفت که یک ایران اتمی به صورت مست

  . مستقيم تهدیدی برای منافع روسيه به شمار می رود
ایگور ایوانف، گفته است که روسيه هرکاری انجام می دهد تا مطمئن شود که این مسئله رخ نخواهد 

  . داد
از تهران خواست که درباره  آقای ایوانف که طرف مذاکره روس ها با ایران درباره مسئله اتمی آن است

  . پاسخ پيرامون فعاليت های غنی سازی اورانيوم شفاف سازی کندپرسش های بی 
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سال فعاليت اتمی خود را به دور از نظارت سازمان بين المللی  ١٨ایران به مدت : این مقام روسی افزود
انرژی اتمی دنبال کرده است و ما خواهان آن هستيم که به پرسش های مطرح شده در این 

  . پاسخ داده شود زمينه
 آن را بازتاب داده است ، آقای ایوانف این فرانس پرس روسيه که اینترفاکسزارش خبرگزاری به گ

سخنان را در شورای سياست بين المللی و دفاعی بيان کرد که مجمعی متشکل از مقامات روسی و 
  .کارشناسان سياست خارجی است

ئله اتمی ایران برای تغيير ریيس شورای امنيت ملی روسيه همچنين به آمریکا هشدار داد که از مس
  . روش سياسی جمهوری اسالمی بهره برداری نکند

ما مخالف آن هستيم که از این مسئله به عنوان ابزار فشار و دخالت در امور داخلی «:وی گفته است
  » .ایران استفاده شود

 برنامه اتمی اگر پرونده این مسئله بسته شود ایران حق خواهد داشت تا«: آقای ایوانف اظهار داشت
  » .صلح آميز خود را توسعه بخشد

واشينگتن ایران را متهم کرده است که در پوشش برنامه صلح آميز هسته ای بدنبال دستيابی به سالح 
ایران این ادعا را رد کرده و می گوید که هدف از پيگيری برنامه اتمی به منظور توليد . هسته ای است

  . برق صورت می گيرد
توقف برنامه ها برای راه اندازی نيروگاه هسته ای بوشهر توسط روسيه : ظهار داشتوی همچنين ا

  . ارتباطی با پيگيری احتمالی ایران برای دستيابی به سالح اتمی ندارد
آمریکا بارها به مسکو فشار وارد آورده است تا این نيروگاه راه اندازی نشود چرا که ممکن است از آن در 

  . سالم اتمی استفاده شودمسير برنامه توليد 
این یک مسئله مستقل است و همه کارهایی که در نيروگاه «: آقای ایوانف در این باره گفته است

بوشهر انجام شده یا در حال پيگيری است تحت نظارت دقيق سازمان بين المللی انرژی اتمی قرار 
  » .دارد

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
  سازی اورانيوم در روسيه راه اندازی می شودمرکز جهانی غنی

  )2007 مارس   19 (١٣٨۵ اسفند  28ه دوشنب
سرگی ايوانف، معاون اول نخست وزير روسيه، روز دوشنبه نوزدهم ماه مارس گفت که :رادیو فردا

ه روسيه در نظر دارد مرکز بين المللی غنی سازی اورانيوم خود را که در آنگارسک سيبری واقع شده، ب
  .زودی وارد مرحله عملی کند

اين مرکز قرار است کار غنی سازی اورانيوم کشورهای ديگر که برای استفاده های صلح آميز از جمله 
    .توليد سوخت هسته ای الزم است را به عهده بگيرد

همچنين سوخت اورانيوم مصرف شده نيز به گونه ای پردازش می شود که نتوان آن را به مواد هسته 
  .الزم برای توليد بمب اتمی، تبدیل کردای 

والديمير پوتين ريس جمهوری روسيه، سال گذشته پيشنهاد ايجاد اين مرکز را در خاک روسيه کرد و 
  .آن حمايت نمود جورج بوش رييس جمهوری آمريکا نيز از

روسيه بدين ترتيب تشکيل يک مرکز جهانی توليد سوخت هسته ای، ابتکار مشترک دو کشور آمريکا و 
  .خواهد بود
آقای ايوانف، بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز سه شنبه از اين مرکز ديدار خواهند  به گفته

  .کرد
  .آغاز خواهد کرد اين مرکز در آينده بسيار نزديکی کار خود را خبرگزاری ايتارتاس گزارش داده است که

ر اين مرکز همکاری خواهد کرد، قزاقستان خواهد اولين کشوری که د: است همچنين گفته آقای ايوانف
  .بود که يکی از توليد کنندگان عمده اورانيوم است

برای حل بحران هسته ای ايران معروف شده است، همه مراحل » پيشنهاد روسيه« بر اساس آن چه
  . گيردچرخه سوخت هسته ای ايران، به جز مرحله پايانی غنی سازی اورانيوم در خاک ايران صورت می
بر اساس این پيشنهاد، مرحله پايانی چرخه سوخت هسته ای در خاک روسيه انجام می شود و 

  .ارسال می شود به ايران سوخت هسته ای توليد شده سپس
  .به طور رسمی هم رد نکرده است آن را هرچند که ايران تاکنون اين پيشنهاد را نپذيرفته

   بانک سوخت هسته ای، يک ايده سی ساله
، ايده توليد يک بانک مرکزی ٢٠٠۵مد البرادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در سال مح

     .سوخت هسته ای که يک ايده سی ساله است را به طور جدی دنبال کرد
آقای البرادعی سال گذشته نيز اعالم کرد که در اين راه حمايت آمريکا را نيز به خود جلب کرده است و 

  .ر است حتی مواد هسته ای در اختيار اين بانک قرار دهدواشينگتن حاض
از سوی ديگر بحران هسته ای ايران از زمانی شدت يافت که ايران به تعليق فعاليت های هسته ای 

  . پايان داد و کار تحقيقات مربوط به توليد چرخه سوخت را آغاز کرد
تمی به کار رود و هم توليد سوخت هسته فن آوری غنی سازی اورانيوم هم می تواند برای توليد بمب ا

  .ای
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اما کارشناسان می گويند يک بانک مرکزی بين المللی که سوخت هسته ای را به کشورهای صاحب 
نيروگاه ها بفروشد، می تواند از بحران های هسته ای مشابه جلوگيری کند و بحران کنونی ايران را نيز 

  . حل کند
 تنها شش کشور از مجموعه کشورهای صاحب نيروگاه هسته ای، در اين زمينه بايد يادآور شد که

  .سوخت هسته ای خود را توليد می کنند
  

 اروپا به هیدرباره تجز: مرکل /  بازگشت به دوران جنگ سرد است کای آمریاستقرار سپر موشک : الوروف
  دهمی هشدار مکای آمریسبب سامانه ضد موشک

  )2007    مارس21 (1386 فروردین 1ه چهار شنب
 استقرار سپر دفاع ضد ني جلب موافقت مخالفی برایدی جدیکهاي و تاکتهاتي به توجکای که آمری حالدر

 شده لی تبدزي از مباحث جنجال برانگیکی موضوع همچنان به نی در اروپا متوسل شده است ایموشک
 .کرده است را نشانه بازگشت به دوران جنگ سرد قلمداد ستمي سنی استقرار اهياست و روس

 ی که در پارلمان کشورش سخنرانهي امور خارجه روسری الوروف وزی مهر، سرگئی گزارش خبرگزاربه
 ی احترامی در مرکز اروپا، بازگشت به جنگ سرد و نشانه بیاستقرار سپر دفاع موشک:  کرد، گفت یم

 .تاس) ناتو(ی شمالکي آتالنتماني خود دراروپا و سازمان پمانانيواشنگتن به همپ
 اروپا در مخالفت با استقرار هی در اتحادزي نی همدالنهي شود که روسی مرادی ای الوروف در حالاظهارات

 . کرده استداي پکای آمری از سویستمي سنيچن
 به یازي نسیپار:  گفت زي مقام ارشد در وزارت دفاع فرانسه نکی Robert Ranquet" روبر رانکوئه"

 .ندي بی نمی دفاعستمي سنيتوسعه چن
 ی رادارستمي سکی در لهستان و ري رهگی موشکتی سا10 اعالم کرده است که درصدد استقرار کایآمر

 . چک استیدر جمهور
 ژهی و به وی کره شمالی موشکیدهای را مقابله با تهدیی هاستمي سني هدف از استقرار چنواشنگتن

 ی سامانه انيخالف استقرار چن در مسکو، که می اعالم کرده، اما به باور کارشناسان نظامرانیا
 برخوردار نند، کدی را تهدکای که بتوانند منافع آمری از آن چنان توان موشکانگی ونگيهستند؛ تهران و پ

 .ستندين
 سامانه ني با استقرار چنی ضمن مخالفت ضمنشتري پزي امور خارجه آلمان نری وزری مانیوالتر اشتا-فرانک

 Kurt Beck"کورت بک" رابطه ني اروپا هشدار داده بود؛ در همهی اتحادني نسبت به بروز اختالف در بیا
 سامانه ضد ني چنقرار استی براکای دموکرات  با اشاره به تالش آمرالي سوسانهي حزب راست مسيرئ

 .می در اروپا نداریدی نوع موشک جدچي به هازيما ن:  گفت یموشک
 در گفتگو   در امور اروپا امروز چهارشنبهکای آمر  امور خارجهری وز معاون" دی فرا ليدان" است که ی در حالنیا

 از   حفاظت  تنها در جهت  نهستم،ي سنی ادعا کرده است که استقرار ا  لهستان چاپ " بورژایوا " با روزنامه
 . اروپاست  از قاره  در جهت محافظت  بلکهکا،یآمر
 شود؛ آنجال مرکل درباره  یري گ مي در ناتو تصمدی با  موضوع نی ا  درباره  است  گفتهزي ن  آلمان  اعظمصدر
 . هشدار داده استی شرقی اروپای در کشورهاکای آمری ضد موشکستمي اروپا به سبب سهیتجز
 هر موضوع یدر بررس:  کرده است حی اروپا را برعهده دارد؛ تصرهی اتحادی دوره ااستی که کشورش ریو

 اروپا هی از تجزدی بارهي و غی دفاعای یتي امنای ی خارجاستيس ای موشک ها ای ی انرژنهيخواه در زم
 .اجتناب کرد

 نی اازي اروپا را بر عهده دارد با توجه به نهی اتحادی دوره ااستی رسد آلمان که در حال حاضر ری نظر مبه
 شي در پی محتاطانه ااستي در صدد است تا سی انرژنهي در زمژهی به وهي با روسی به همکارهیاتحاد
 .رديبگ
 اروپا و هی اتحادني بی کاهش بروز تنش احتمالی در راستازي لوکزامبورگ نرینخست وز" ونکریژان کلود "

 مربوط به طرح ی از گفتگوهاهي کردن روسی ناتو درباره مستثنی امروز چهارشنبه به اعضاه،يروس
 . هشدار داد ی سامانه دفاع ضد موشکنیاستقرار ا

 . شده استهي هدفمند با روسی گفتگوهای آلمان خواستاربرگزاریزار در گفتگو با خبرگونکری
  . کشور را برطرف کندنی ایتي امنی های تواند نگرانی مهي گفتگو با روس،ی باور وبه
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  اجرا شدنيحکم اعدام معاون صدام حس
  )2007 مارس   20 (١٣٨۵ اسفند  29ه سه شنب
 رمضان، معاون سابق رهبر عراق، نياسی حکم اعدام طاها دی گوی مقام دولت عراق مکی: سیبی بی

 .اجرا شده است
 در شهر عهي ش148 شد به جرم نقش داشتن در کشتار ی محاکمه مني که همراه با صدام حسیو
 . به حبس ابد محکوم شده بود1980 در دهه ليدج
 . به اعدام محکوم شودی کرد وهيست و توص نظر حبس ابد را سبک داندی دادگاه تجداما

 در اواخر دسامبر به چوبه دار ني است که از زمان اعدام صدام حسی مقام ارشد عراقني سومرمضان
 . شودیسپرده م
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 ".با شجاعت خواهد مرد" ندارد و ی رمضان او گفته بود که از مرگ وحشتنياسی طاها لي گفته وکبه
 . خود اصرار داشتیناه گی در تمام طول محاکمه بر بیو

 . در حزب بعث عراق بودني صدام حسارانی متولد شد و از 1938 رمضان در سال نياسی طاها
عراق بود " یارتش مردم "ی طاها رمضان فرماندهی هاتي از جمله مسئولران،ی جنگ عراق و اانی جردر

 به ی اندک نظامیوزش ها را پس از آمی و نوجوانان عراقی شود هزاران تن از مردم عادیکه گفته م
 .  جنگ اعزام کرددانيم
 را در ی جمهورسیي سمت معاونت ری، و2003 سال لی سابق عراق در آورمی تا سقوط رژ1991 سال از
 . داشتارياخت
 در شهر موصل 2003 اما در ماه اوت سال ی سابق عراق، طاها رمضان متوارمی از سقوط رژپس

 .بازداشت شد
 . قبال به اجرا گذاشته شده استليه اعدام پرونده دج محکومان بری سااحکام
 به دار ی سال جارهی به اعدام در ماه ژانوگری در ماه دسامبر سال گذشته و دو محکوم دني حسصدام

 . شدندختهیآو
 . شودی مربوط م1982 در سال لي دجني نشعهي تن از ساکنان شهرک ش148 به اعدام لي دجپرونده

 ی صدها تن از اهالل،ي از دجیداری هنگام دنيقصد نافرجام به جان صدام حس آن سال، پس از سوء در
  . از آنان به حکم دادگاه انقالب عراق اعدام شدندی و تعدادیشهر زندان

  
  وگو با شورشيان دانست معاون رييس جمهور عراق راه برقراري آرامش را در گفت

  )2007 مارس   21 (1386 فروردین 1ه چهار شنب
پنج شبه نظامي را آشته و يك آارگاه ساخت بمب را در شمال ) چهارشنبه(آمريكايي امروز نيروهاي 

ها  نشين غرب عراق ده هاي به وقوع پيوسته در استان سني چنين در درگيري هم. بغداد منهدم آردند
  . تن دستگير شدند

هاي  س، در خشونتبه نقل از خبرگزاري آسوشيتدپر) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .  غير نظامي آشته شدند9پراآنده در عراق نيز دست آم 

اند شورشيان از آودآان در عمليات انتحاري روز  در همين حال نظاميان آمريكايي در عراق مدعي شده
  . اند يكشنبه استفاده آرده

 غير از القاعده وگو با شورشيان به چنين طارق الهاشمي، معاون رييس جمهور عراق درخواست گفت هم
  . را براي برقراري صلح مورد تاآيد قرار داد

  . وگو با همه به نظر من هيچ راهي وجود ندارد بجز گفت: سي گفت.بي.وي به بي
  

   است کای شکست سخت آمری زودهنگام از عراق به معنایني نشعقب : اي استرالرینخست وز
  )2007 مارس   21 (1386 فروردین 1ه چهار شنب
 از کای زودهنگام آمریني جرج بوش، امروز چهارشنبه، عقب نشکی نزدماناني از همپاي استرالریز ونخست

  .  واشنگتن قلمداد کردی المللني اعتبار بیعراق را به عنوان شکست و نابود
 خروج زودهنگام نکهی بر اديضمن تاک" جان هاوارد "تدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه
 کاست،ی آمری المللني رفتن اعتبار بني از بی از عراق، به معناکای آمری به رهبریتيدمل چنیروهاين

  . کندی وارد مکای به آمری ضربه مهلکیني عقب نشنیا: افزود
  . ردي گی مزي ها نی ثبات را از عراقی برقراری زودهنگام از عراق اقبال براینيعقب نش:  افزودیو

 کشور از عراق نی ایروهاي خواستار خروج نايصد از مردم استرال در68 ها، ی نظرسنجنی آخربراساس
  . کنندی مادی متکبر یهستند و از هاوارد به عنوان فرد

  . در عراق مستقر کرده استروي ن400 هزار و کی اياسترال
 در نقاط ی به عراق، تظاهرات گسترده اکای سالگرد حمله آمرني است که همزمان با چهارمی در حالنیا

  . کردنددي از عراق تاکگانهي بانيف جهان برگزار شد و شرکت کنندگان بر ضرورت خروج نظاممختل
  

 تن 63 شدن ی تن و زخم19 در مناطق مختلف عراق به کشته شدن دست کم ی پپاپی انفجارهاوقوع
 . منجر شدگرید

  )2007 مارس   20 (١٣٨۵ اسفند  29ه سه شنب
به :  عراق امروز دوشنبه اعالم کردندیتي فرانسه، منابع امنیار مهر به نقل ازخبرگزی گزارش خبرگزاربه

 وست؛ي در منطقه الشورجه در بغداد به وقوع پانيعي که ظهرامروز درمسجد شیدنبال وقوع انفجار
 . شدندی زخمزي نگری تن د25 تن کشته و5دست کم 

 79 منجر به کشته شدن  منطقهنی دراقهي دردق15 به فاصله ی درپی سه انفجار پزي گذشته نهیدرفور
 . تن شد160 از شي شدن بیتن و زخم
 تن 10 از شي مسجد اهل تسنن در بیکی در نزدی رسد که به دنبال انفجار بمبی خبر مزي نازکرکوک
 . شدندی زخمگری تن د8کشته و 

 الرسول هيني و حسی مسجد المحمدیکی شده درنزدی بمبگذاری خودروکی حادثه به دنبال انفجار نیا
 .وستي به وقوع پنيالعظم درمنطقه التسعا
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 شهربه هنگام حرکت نی درمرکز اگری دی خودروکی شهربه دنبال انفجارنی دراگری دی درحادثه انيهمچن
 . شدندی زخمگری تن د26 تن کشته و 4 در مرکز شهر، دست کم سي پلی گشتکی

 را کشف هی جسد مجهول الهوکی س،ي پلی های گشتزين)  جنوب بغدادیلومتري ک80واقع در ( لیدرمحاو
 .کردند
 نیواقع درجنوب ا" جرف النداف" بمب درمنطقه کیبه دنبال انفجار:  اعالم کردی منبع نظامکیزي ندربغداد
 . شدندی تن زخم4شهر 
 برده و ورشی منطقه نی اسي افراد مسلح ناشناس به مقرپلزي شمال بغداد نیلومتري ک70در" هيضلوع"در

  . را آزاد کردنداهگی پانی اانيزندان
  

  به دنبال بازی اتهامات نيستيم/ کشورهای همسایه به برقراری امنيت در عراق کمک کنند :زیباری 
  )2007 مارس   18 (١٣٨۵ اسفند  27ه یکشنب

سياستمدار  "دیوید اون"زیباری که در ميزگردی به همراه لرد   به گزارش خبرگزاری مهر، هوشيار
الجزیره شرکت کرده  زبان فير سوریه در واشنگتن، در شبکه انگليسیس" عماد مصطفی"انگليسی و 

سوریه مبنی بر دخالت در امور داخلی  در پاسخ به پرسشی درباره اتهامات وارده عليه ایران و بود،
دارد و نمی توان آن را رد کرد، اما ما هم از  حقيقت این است که برخی دخالت ها وجود: عراق گفت 

 .رفتار کنند" خيرخواهانه" وریه می خواهيم تاایران و هم از س
این نشست و حضور  : اخيرا برگزار شد،خاطر نشان کرد زیباری همچنين با اشاره به کنفرانس بغداد که

داد که عراق می تواند برای حل  ایران و سوریه در کنار نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنيت نشان
 .مناقشه ابتکار به خرج دهد

امنيت : گفت  مورخارجه عراق با اشاره به اینکه نشست بغداد به ابتکار خود عراق برگزار شد،وزیرا
 .عراق به عراقی ها،همسایگان و قدرتهای بزرگ نيز مربوط می شود

آن را در  این مقام عراقی همچنين ضمن مثبت توصيف کردن شرکت ایران و سوریه در نشست بغداد،
 .کرد ميلتون برای رفع خشونت ها درعراق ارزیابی ه-راستای عمل به توصيه بيکر
جيمز بيکر   جمهوریخواه به سرپرستی5 دموکرات و 5 نفره متشکل از 10گروه تحقيق عراق گروهی 

آمریکا، در گزارشی  از اعضای اسبق مجلس نمایندگان" لی هميلتون"وزیر امورخارجه اسبق آمریکا و 
 8خاورميانه که آن را طی مدت   سياست و عملکرد آمریکا در توصيه درباره79 صفحه ای و در قالب 700

 به جرج بوش رئيس جمهور آمریکا، از وی  )دسامبر 6( آذر15ماه تدوین کرده بودند،با ارائه این گزارش در 
رفت از بحران عراق با تمام کشورهای همسایه عراق از جمله  خواستند تا هر چه سریعتر برای برون

 .کند ذاکرهایران و سوریه ، م
مستقيم شکسته  به عقيده زیباری در اولين نشست جامع همسایگان عراق در بغداد، تابوی گفتگوهای

 .شد
دیگران در امور  به گفته این مقام عراقی، دستور کار نشست بغداد ایجاد ثبات و از بين بردن دخالت

 .داخلی این کشور بود
خارجی در خاک  ه کشورش خواهان حضوردائم نيروهایوزیر امورخارجه عراق همچنين با اشاره به اینک

بتوانند امور را به دست  در صورتی که نيروهای امنيتی درعراق بازسازی شده و: خود نيست، افزود
 .بگيرند؛ نيروهای خارجی از کشور خارج می شوند

نشد،  پرداخته عراق زیباری با بيان اینکه، در نشست امنيتی بغداد به مسئله خروج نيروهای خارجی از
شورای امنيت سازمان ملل متحد  این نيروها از سوی موضع عراق در این زمينه این است که:  گفت

 .نيروها می تواند در این شورا تعيين شود درعراق حضور دارند و جدول زمان بندی برای خروج این
عراق باشند، اما  رجی درما به همسایگان خود گفته ایم خواستار آن نيستيم که نيروهای خا: وی افزود

ظرفيت وتوان خود را  عراقی نيروهای اینکه ما در روند بازسازی نيروهای خود هستيم و به محض
 .خارج خواهند شد ازعراق) نظاميان بيگانه( بازیابند؛ آنها 

یه برخی افسران بلندپا زیباری همچنين درباره اتهامات مربوط به حضور بازماندگان رژیم سابق و به ویژه
: عراق ساماندهی می کنند، گفت  و تروریستی را در رژیم بعثی سابق در سوریه که حمالت مسلحانه

ایرانی، ترک، و سوری خود می خواهيم تا حسن نيت خود  نيستيم و از برادران ما به دنبال بازی اتهامات
 .نشان دهند را برای برقراری آرامش در عراق

تاسيس یک   که در راستای افزایش همکاریهای امنيتی، پيشنهاداین مقام عراقی همچنين یادآور شد
 . مطرح شد گروه کاری در کنفرانس بغداد

ذیربط در  ، خواستار گفتگوی سازنده بين طرفهای"دیوید اوون"در این گفتگوی تلویزیونی همچنين 
 .در نشست ماه آتی در استانبول شد مسئله عراق

اعتماد سازی در این  و ایجاد نفع تمام همسایگان و اعراب دانستبرقراری امنيت را در عراق به  اوون
 .زمينه را خواستار شد

با آمریکا انجام  برای بهبود روابط کشورش سفير سوریه در آمریکا نيز که تالش فراوانی" عماد مصطفی"
 خبر گفتگوی جدی با سوریه می دهد؛ از ادامه تالشها در سطح کنگره برای فشار بر دولت بوش برای

  .داد
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   اسفند28دوشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 مارس   19 (١٣٨۵ اسفند  28ه دوشنب
 منتشر شده اند اخبار مربوط به ٨۵چهار روزنامه صبح تهران که در آخرین روز کاری سال :بی بی سی

اری، تشکيل دولت وحدت ملی در فلسطين و قطعی شدن سفر بازگرداندن شهرام جزایری زندانی فر
ریيس جمهوری به نيویورک برای شرکت در اجالس شورای امنيت را در صدر اخبار خود قرار داده و همراه 

  . با عکس های بهاری و بهاریه هایی چاپ کرده اند
ها را با اهميت دیده و  گزارش آسوشيتدپرس از روند ساخت نيروگاه بوشهر با وجود تأخير روس کيهان

نوشته برای تمام گروه های مختلف سياسی ایران تأخير در ساخت اولين نيروگاه هسته ای کشورشان 
عزم و اراده برای تسلط یافتن بر فن آوری هسته ای و مقاومت در برابر تالش های سازمان ملل درجهت 

  .متوقف کردن آنها را تقویت کرده است
ز فردی که وی را رئيس موسسه پژوهش های راهبردی تصميم معرفی کرده همين روزنامه به نقل ا

نوشته قطعنامه دوم شورای امنيت با هدف ایجاد تردید در ایرانيان صادر می شود و برای مقابله با آن 
  . عالوه بر وحدت ملی، به ذکاوت و تحرک مثبت و سازنده دیپلماتيک نياز داریم

 مشاور وزیردفاع سابق،گفته است قطعنامه ها اثری در اراده دولت ، عليرضا اکبری،کيهانبه نوشته 
  .نمی گذارد اما قطعنامه آخر برای قطبی کردن جامعه و ایجاد شکاف در آن است

 ٨۵ در سرمقاله خود پيروزی حزب اهللا در لبنان و پرونده هسته ای ایران را دو حادثه مهم سال کيهان
ده که دولت در ریشه کن کردن مفاسد قاطع تر عمل کند و در عين دیده و در نهایت ابراز اميدواری کر

  . حال گرانی را هم چاره سازد
 هم سرمقاله آخرین شماره سال را به بررسی سال گذشته اختصاص داده جمهوری اسالمیروزنامه 

  . و در آن از دولتمردان خواسته از تجربيات افراد سابقه دار استفاده کنند 
دولت خواسته شده است گرانی های لجام گسيخته ای که اقشار ضعيف را کالفه کرده در این مقاله از 

و زندگی را بر بسياری از مردم مشکل نموده مبارزه نماید و افزوده که پایگاه اصلی نظام و دولت مردم 
هستند و فقط با رسيدگی به مردم و قطع نمودن دست هایی که گرانی را بر مردم تحميل می کنند و 

  .  مفاسد فرهنگی دامن می زنند می توان این پایگاه را حفظ و تقویت کردبه
 آن را خبر مهمی خوانده که نوید  کيهاندستگيری و باز گرداندن شهرام جزایری که نویسنده سرمقاله

دهنده پيروزی های بيش تر در مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی در سال آینده خواهد بود در روزنامه 
این روزنامه در کنار این خبر به انتقاد از قوه قضایيه و تحسين .  انعکاسی دیگر داردری اسالمیجمهو

  . از ماموران وزارت اطالعات پرداخته و نوشته این حادثه نشان داد که قوه قضایيه نياز به تغييرات دارد
 شده است در  تغييرات صورت گرفته مدیران ميانی را شاملجمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

  . صورتی که باید راس قوه قضایيه تغيير کند
همين روزنامه در خبری نوشته قطعی شدن فرار شهرام جزایری از مرز بلوچستان نشان می دهد وی را 
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