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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
  

 نيمی از نيروگاه بوشهر تابستان راه اندازی می شود: متکی
  )2007 دسامبر 30(1386 دی  9یکشنبه : رادیو فردا
پس از ارسال سوخت از :  متکی، وزير امور خارجه جمهوری اسالمی ايران، روز يکشنبه گفتمنوچهر

  . روسيه که هشت مرحله دارد، نيمی از نيروگاه بوشهر در تابستان آينده راه اندازی خواهد شد
خوشبختانه روسيه تصميمی را که از مدتی قبل به ما : آقای متکی به خبرنگاران در تهران گفته است

  . عالم کرده بود عملی کرد و ديديم که سوخت در محموله های مختلف به ايران ارسال شدا
 هشت مرحله انجام می شود که اين خود زمينه –تکميل پروسه ارسال سوخت در هفت : وی افزود

تزريق سوخت و راه اندازی نيمی از نيروگاه بوشهر را طبق ضوابطی که در چارچوب قرارداد وجود دارد 
  . م می آوردفراه

احمد فياض بخش، معاون سازمان انرژی اتمی ايران در امور نيروگاه ها، پيش از این از ارسال دومين 
  . محموله سوخت نيروگاه بوشهر از روسيه خبر داده بود

اظهارات وزير امور خارجه جمهوری اسالمی در حالی بيان می شود که روسيه تاريخ معينی را برای راه 
  . اه بوشهر اعالم نکرده استاندازی نيروگ

رييس شرکت اتم استروی اکسپورت اواسط ماه دسامبر اعالم کرد که به رغم ارسال سوخت نيروگاه 
  .  راه اندازی نخواهد شد٢٠٠٨ تاسيسات آن تا پايان سال  بوشهر،

  ساخت نيروگاه بومی 
اح، وزير نيرو از شروع همزمان با ارسال دومين محموله سوخت نيروگاه هسته ای بوشهر، پرويز فت

  . ساخت اولين نيروگاه هسته ای بومی در منطقه دارخوين، واقع در جنوب غربی خوزستان، خبر داد
  .  مگاواتی دارخوين قرار است تحت نظر سازمان انرژی اتمی ايران ساخته شود٣۶٠نيروگاه 

 يک نيروگاه هسته ای در اين فرانسه بر پايه قراردادی که در زمان شاه با ايران بسته بود، قرار بود
  . منطقه احداث کند

بر پايه : آقای فتاح با تاکيد بر همکاری های تنگاتنگ ميان سازمان انرژی اتمی و وزارت نيرو گفت
مطالعات مکان يابی برای احداث يک نيروگاه بومی هسته ای در کشور که توسط سازمان انرژی اتمی 

  .کار انتخاب شده و احداث نيروگاه آغاز شده استصورت گرفت، منطقه دارخوين برای اين 
متخصصين ايرانی توانايی الزم را برای ساخت اين نيروگاه بومی دارند و با نگرش به تجربه «وی گفت که 

ای که ايران در احداث نيروگاه های برق آبی، فسيلی و بخاری دارد، نيروگاه های هسته ای را می توان 
  » .با توان داخلی گسترش داد

در همين رابطه، غالمرضا آقازاده ، معاون رييس جمهوری اسالمی و رييس سازمان انرژی اتمی ايران، 
  . گفت که ساخت نيروگاه دارخوين در عرض چهار تا پنج سال آينده به پايان خواهد رسيد

يه و برخی از مقامات ايرانی خبر پروژه احداث نيروگاه دارخوين را زمانی انتشار دادند که آمريکا، روس  
کشورهای اروپايی تاکيد دارند که ايران با توجه به دريافت سوخت هسته ای از روسيه برای نيروگاه 

  . بوشهر، ديگر نيازی به ادامه برنامه غنی سازی ندارد
در مقابل، دولتمردان جمهوری اسالمی، از جمله محمود احمدی نژاد، می گويند که ايران در نظر دارد 

 بيشتری را در کشور احداث کند و الزم است سوخت اين نيروگاه ها را در تاسيسات غنی نيروگاه های
  . سازی اورانيوم در نطنز تهيه کند

 تعداد سانتريفيوژهای خود را از   پيشتر احمدی نژاد گفته بود که ايران در عرض چهار تا پنج سال آينده
 تا امکانات الزم را برای تامين سوخت الاقل  هزار دستگاه افزايش خواهد داد۵٠ به  سه هزار دستگاه

  . يکی از نيروگاه هايی که قرار است بسازد، داشته باشد
با توجه به اصرار جمهوری اسالمی برای ادامه غنی سازی، احتمال اينکه شورای امنيت سازمان ملل 

  . قطعنامه ديگری را عليه ايران صادر کند، زياد است
ی گويد برنامه هسته ای ايران با تمام قوا ادامه خواهد يافت و جمهوری با اين وجود، احمدی نژاد م

  .اسالمی از تهديدات نظامی و تحريم های اقتصادی و سياسی هراسی ندارد
  

 روسيه دومين محموله سوخت هسته ای را در بوشهر تحویل داد
  )2007 دسامبر 28(1386 دی  7جمعه :رادیو فردا

گزارش دادند که ايران دومين محموله سوخت هسته ای نيرو گاه خبرگزاری های جمهوری اسالمی 
  .از روسيه تحويل گرفته است دی، ٧اتمی بوشهر را روز جمعه 
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، احمد فياض بخش، معاون نيروگاهی سازمان  ايرنابه گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی،
حويل شده به نيروگاه بوشهر ت انرژی اتمی ايران، روز جمعه با اعالم اين خبر گفت که ميزان سوخت

  .معادل محموله قبلی است
  .به گفته او، اين محموله طبق يک برنامه زمان بندی شده تحويل داده شده است

 بخش به ٨ تن است که قرار است در ٨٣بنا بر اين گزارش، سوخت اوليه نيرو گاه اتمی بوشهر معادل 
  .ايران تحويل شود
پی ارسال نخستين محموله سوخت هسته ای از روسيه به ايران  روز پيش، در ١٠آمريکا و روسيه 

  . اعالم کرده بودند ايران ديگر نيازی به ادامه غنی سازی اورانيوم ندارد
پس از ارسال محموله اول، مقام های رسمی روسيه گفته بودند محموله دوم را در اواسط فوریه تحویل 

  .را شش ماه پس از آن آغاز خواهد کردخواهند داد و نيروگاه هسته ای بوشهر کار خود 
  چالش هسته ای 

ایران، که چهارمين کشور بزرگ صادرکننده نفت است، بر سر برنامه هسته ای خود درگير چالشی بزرگ 
قدرت های جهانی نگرانند برنامه هسته ای جمهوری اسالمی به توليد بمب اتمی . با غرب شده است

  .بينجامد
ای تأمين سوخت نيروگاه اتمی بوشهر به غنی سازی اورانيوم نياز دارد و آن را ايران اعالم کرده است بر

  .متوقف نخواهد کرد
ساخت نيروگاه اتمی بوشهر، بر اساس قراردادی یک ميليارد دالری، به روسيه واگذار شده و از همين 

  .ترو، روسيه بخاطر همکاری های اقتصادی اش با جمهوری اسالمی، بشدت تحت فشار غرب اس
اما روسيه استدالل می کند که ساخت نيروگاه بوشهر تحت نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی آغاز 

همچنين به گفته مسکو، جمهوری اسالمی پيش از دریافت . شد و هيچ فعاليت نظامی نخواهد داشت
  .این محموله ها تضمين های الزم را در این باره به روسيه داده است

هزار مگاوات ٢٠نامه های دیگری نيز در دست اجرا دارد تا به هدف خود، یعنی توليد تهران می گوید بر
، دست یابد و بتواند به تقاضای فزاینده برای انرژی الکتریکی در داخل کشور پاسخ ٢٠٢٠برق تا سال 

  .گوید
 ٣٠٠-از سوی دیگر، روز چهارشنبه ایران اعالم کرد که روسيه با فروش سامانه موشکی ضدهوایی اس

  .روسيه روز جمعه این خبر را تکذیب کرد. به جمهوری اسالمی موافقت کرده است
قدرت های جهان تاکنون با صدور دو قطعنامه از ايران خواسته اند که برنامه غنی سازی اورانيوم خود را 

به متوقف کند، چرا که اين بخش از برنامه هسته ای ايران می تواند برای ساخت سالح هسته ای نيز 
  .ايران اين خواسته را رد کرده است کار رود، اما

  
 روسيه دومين محموله سوخت هسته ای را در بوشهر تحویل داد

  )2007 دسامبر 28(1386 دی  7جمعه :رادیو فردا
خبرگزاری های جمهوری اسالمی گزارش دادند که ايران دومين محموله سوخت هسته ای نيرو گاه 

  .از روسيه تحويل گرفته است ی،د ٧اتمی بوشهر را روز جمعه 
، احمد فياض بخش، معاون نيروگاهی سازمان  ايرنابه گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی،

تحويل شده به نيروگاه بوشهر  انرژی اتمی ايران، روز جمعه با اعالم اين خبر گفت که ميزان سوخت
  .معادل محموله قبلی است

  .امه زمان بندی شده تحويل داده شده استبه گفته او، اين محموله طبق يک برن
 بخش به ٨ تن است که قرار است در ٨٣بنا بر اين گزارش، سوخت اوليه نيرو گاه اتمی بوشهر معادل 

  .ايران تحويل شود
 روز پيش، در پی ارسال نخستين محموله سوخت هسته ای از روسيه به ايران ١٠آمريکا و روسيه 

  . نيازی به ادامه غنی سازی اورانيوم ندارداعالم کرده بودند ايران ديگر 
پس از ارسال محموله اول، مقام های رسمی روسيه گفته بودند محموله دوم را در اواسط فوریه تحویل 

  .خواهند داد و نيروگاه هسته ای بوشهر کار خود را شش ماه پس از آن آغاز خواهد کرد
  چالش هسته ای 

ننده نفت است، بر سر برنامه هسته ای خود درگير چالشی بزرگ ایران، که چهارمين کشور بزرگ صادرک
قدرت های جهانی نگرانند برنامه هسته ای جمهوری اسالمی به توليد بمب اتمی . با غرب شده است

  .بينجامد
ايران اعالم کرده است برای تأمين سوخت نيروگاه اتمی بوشهر به غنی سازی اورانيوم نياز دارد و آن را 

  .هد کردمتوقف نخوا
ساخت نيروگاه اتمی بوشهر، بر اساس قراردادی یک ميليارد دالری، به روسيه واگذار شده و از همين 

  .رو، روسيه بخاطر همکاری های اقتصادی اش با جمهوری اسالمی، بشدت تحت فشار غرب است
 اتمی آغاز اما روسيه استدالل می کند که ساخت نيروگاه بوشهر تحت نظارت آژانس بين المللی انرژی

همچنين به گفته مسکو، جمهوری اسالمی پيش از دریافت . شد و هيچ فعاليت نظامی نخواهد داشت
  .این محموله ها تضمين های الزم را در این باره به روسيه داده است
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هزار مگاوات ٢٠تهران می گوید برنامه های دیگری نيز در دست اجرا دارد تا به هدف خود، یعنی توليد 
، دست یابد و بتواند به تقاضای فزاینده برای انرژی الکتریکی در داخل کشور پاسخ ٢٠٢٠ سال برق تا
  .گوید

 ٣٠٠-از سوی دیگر، روز چهارشنبه ایران اعالم کرد که روسيه با فروش سامانه موشکی ضدهوایی اس
  .روسيه روز جمعه این خبر را تکذیب کرد. به جمهوری اسالمی موافقت کرده است

ی جهان تاکنون با صدور دو قطعنامه از ايران خواسته اند که برنامه غنی سازی اورانيوم خود را قدرت ها
متوقف کند، چرا که اين بخش از برنامه هسته ای ايران می تواند برای ساخت سالح هسته ای نيز به 

  .ايران اين خواسته را رد کرده است کار رود، اما
  

   ايرويدادهاي مهم بين المللي و منطقه
  

  فرانسه با سوریه قطع رابطه می کند 
  )2007 دسامبر 30(1386 دی  9یکشنبه : بی بی سی

رئيس جمهور فرانسه می گوید روابط دیپلماتيک این کشور با سوریه تا زمانی که ثابت شود دمشق در 
  .سياست داخلی لبنان دخالت نمی کند، به حالت تعليق درخواهد آمد

 به سر می برد، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت مادامی که سوریه نشان نيکوال سارکوزی که در مصر
فرانسه هيچ " آماده است به لبنانی ها اجازه دهد با اجماع رئيس جمهور خود را انتخاب کنند،"ندهد که 

  . تماسی با این کشور برقرار نخواهد کرد
لی سياسی به بن بست رسيده و موضوع انتخاب رئيس جمهور جدید لبنان به دليل اختالف دو جناح اص

از زمان پایان کار اميل لحود، رئيس جمهور پيشين، در ماه نوامبر، کرسی باالترین مقام رسمی این 
  . کشور خالی مانده است

در یک طرف کشمکش سياسی لبنان دولت فؤاد سينيوره قرار دارد که از سوی غرب حمایت می شود؛ 
داران ميشل عون هستند که به حمایت ایران و سوریه چشم و در سوی دیگر جنبش حزب اهللا و هوا

  . دارند
در هفته های اخير، طرفين درگيری بر سر نام ژنرال سليمان، فرمانده نيروهای مسلح لبنان، برای مقام 
ریاست جمهوری به توافق رسيده اند ولی اختالف نظرها در باره تقسيم قدرت و ترکيب دولت جدید پس 

  .  سليمان همچنان ادامه دارداز انتخاب ژنرال
  تعویق مکرر انتخاب رئيس جمهور

دولت فرانسه تالش فراوانی برای حل معضل سياسی لبنان انجام داده و اینک از صحبت های آقای 
سارکوزی اینگونه برداشت می شود که این کشور افزایش فشار بر سوریه را راه حل این مسئله یافته 

  . است
 ميالدی، 2005 لبنان را اشغال کرده بودند و به رغم خروج این نيروها در سال نظاميان سوری سه دهه

  . دولتمردان سوری همچنان از نفوذ قابل مالحظه ای در کشور همسایه برخوردارند
 که جنگ داخلی دراز مدت لبنان پایان یافت بن بست بر سر انتخاب رئيس جمهور بزرگ 1990از سال 

  .وده استترین بحران سياسی لبنان ب
در دور اخير این بحران که بر سر یافتن جانشين اميل لحود ایجاد شده است، تا کنون یازده جلسه 

  . پارلمان این کشور برای انتخاب رئيس جمهور به تعویق افتاده است
برای انتخاب رئيس جمهور جدید حضور دو سوم نمایندگان پارلمان در جلسه رأی گيری ضروری است و 

مخالف برای نرسيدن تعداد نمایندگان حاضر به حد نصاب، درجلسه های رأی گيری حاضر نمایندگان 
  .نمی شوند

  
 القاعده عامل ترور بی نظير بوتو است: دولت پاکستان

  )2007 دسامبر 28(1386 دی  7جمعه :رادیو فردا
اين کشور، در حالی که دولت پاکستان می گويد القاعده در کشتن بی نظير بوتو، سياستمدار فقيد 

به تظاهرات خونين در شهرهای مختلف این کشور  نا آرامی های ناشی از ترور وی  دست داشته است،
  .منجر شده است

القاعده را عامل ترور  روز جمعه با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت کشور پاکستان
  .خانم بوتو دانست

مقام های دولتی اين کشور  وتو، با رد اظهاراتدر همين حال، حزب مردم پاکستان، حزب خانم ب 
دولت پرويز مشرف بدين «:دخالت القاعده در ترور نخست وزير پيشين پاکستان، اعالم کرده است درباره

  .»را بپوشاند) خانم بوتو(گونه می کوشد تا ناتوانی خود در محافظت از جان 
در مراسمی با حضور صد ها  شين، روز جمعهپيکر خانم بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان و نخست وزير پي

  . در جنوب پاکستان به خاک سپرده شد هزار هوادار سوگوار در مقبره خانوادگی اش
ما «:، ژنرال جاويد اقبال چيمه، سخنگوی وزارت کشور پاکستان، گفترويترزبه گزارش خبرگزاری 

مانده القاعده، در ترور خانم بوتو دست  محسود، فر اهللا اطالعاتی در اختيار داريم که نشان می دهد بيت
  .»داشته است
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محسود، يکی از مهم ترين فرماندهان شورشيان تحت تعقيب در پاکستان است، که گفته می  اهللا بيت
  .شود در وزيرستان شمالی به سر می برد

  .ت کرده استرضای خود از ترور خانم بوتو ابراز» مکالمه تلفنی«به گفته آقای چيمه بيت اهللا محسود در  
   علت مرگ

بی نظير بوتو، که روز پنجشنبه در : در همين حال، آقای چيمه در کنفرانس خبری روز جمعه اعالم کرد
يک اجتماعی انتخاباتی در روالپندی مورد سوقصد قرار گرفت، به دليل اصابت سرش به سقف ماشين 

  .کشته شده است
کرده بودند که خانم بوتو به دليل اصابت گلوله به پيشتر منابع نزديک به حزب مردم پاکستان اعالم 

  .گردنش کشته شده است
وی در  در اين کنفرانس خبری ويدئويی از لحظات پيش از سوءقصد به جان خانم بوتو نشان داده شد، که

  . از سقف اتومبيل خود بود حال خروج
نم بوتو کوشيد پس از به گفته سخنگوی وزارت کشور پاکستان، به نظر می رسد که هنگامی که خا

کرده است و اين ضربه موجب  شليک گلوله ها به داخل ماشين برگردد، سرش به دستگيره اصابت
  .خونريزی مغزی ومرگ وی شده است

مقام های حزب مردم پاکستان، اظهارات سخنگوی وزارت کشور درباره علت مرگ  این درحالی است که
  .خانواده بوتو و اين حزب را از جريان تحقيقات آگاه سازد خانم بوتو رد کرده و از دولت خواستند که

باعث فروکش کردن  در همين حال، حضور چشم گير نيروهای امنيتی در ايالت سند، زادگاه خانم بوتو،
 نفر ٣١ در همين زمينه، مقام های دولتی پاکستان می گويند دستکم   .تنش در اين ايالت شده است
  .خانم بوتو در شهر های مختلف پاکستان کشته شده انددر خشونت های پس از ترور 

آصف علی زرداری . تشيع شد» گرهی خدابخش«در ميان اندوه هوادارانش در پيکر خانم بوتو روز جمعه
 در قبری، در کنار قبر ذوالفقار علی بوتو، پدر   وی را  تابوت همسر خانم بوتو به همراه پسرش بيال وال،

  .دندبی نظير بوتو، قرار دا
از یک سوء قصد جان   اکتبر در جريان بازگشت به کراچی پس از هشت سال تبعيد،١٩خانم بوتو در  

 نفر کشته ١٣٩از خانم بوتو ، براثر انفجار انتحاری    در این روز و در جریان استقبال .سالم به در برده بود
  .ستان قلمداد شداين انفجار يکی از خونين ترين حوادث خشونت بار در تاريخ پاک. شدند

  . اکتبر معرفی کرده بود١٩ امنيتی کشور را مسئول سوءقصد  خود سر در سيستم خانم بوتو نيرو های
 

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

مناسبت نخستين سالروز اعالم  به) يكشنبه(نيروهاي امنيتي امروز : وزارت آشور عراق اعالم آرد
  .اند درآمدهصدام، به حالت آماده باش 

  )2007 دسامبر 30(1386 دی  9یکشنبه 
 وزارت آشور عراق -چاپ لبنان-ي النهار  از روزنامه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

امنيتي شديد به مناسبت نخستين سالروز اعالم صدام، نيروهاي عراقي به   بر اساس تدابير :اعالم آرد
  .اند درآمده حالت آماده باش

طرفداراني در عراق دارد و ممكن است دست به اقدام  مسلما صدام هنوز: وزارت آشور عراق اعالم آرد
  .آميز بزنند خشونت

بايد ببينيم امروز چه خواهد شد، اما در هر حال  ما: عبدالكريم خلف سخنگوي وزارت آشور عراق، گفت
  .آميز هستند ز هر گونه اقدام جنايتجلوگيري ا ي دخالت در خصوص نيروهاي ما، آماده

يكي از اعضاي وابسته به عدنان الدليمي  :قاسم عطا سخنگوي طرح امنيتي بغداد نيز اظهار داشت
  .هاي ممنوعه را در انبار مهماتي ذخيره آرده بود سالح ي توافق العراقيه، مواد منفجره و رييس جبهه
ي العدل واقع در غرب  محافظان عدنان دليمي در منطقه ازنيروهاي ارتش عراق به منزل يكي : عطا افزود

  .ها و مواد منفجره را آشف آردند از سالح بغداد حمله آردند و انبار مهماتي
خصوص دست داشتن محافظان عدنان دليمي در   تن از مردم عراق در300بيش از : وي خاطرنشان آرد

  .اند ي العدل شهادت داده آشتار ساآنان منطقه
تحقيقات از محافظان عدنان دليمي در اين خصوص در  تدابير قانوني ادامه دارد و:  اظهار داشتعطا

  .جريان است
  

 سفرهئيت عراقی به ایران برای مذاکره درباره قرارداد الجزاير 
  )2007 دسامبر 30(1386 دی  9یکشنبه : رادیو فردا

» قرارداد مرزی« کشور برای گفت وگو درباره يک هيئت از اين: يک مقام وزارت امورخارجه عراق می گويد
  طی روز های آينده به ايران سفر خواهد کرد دو کشور،
مورد  جالل طالبانی، رييس جمهوری عراق، در ها بر سر اظهارات فروکش کردن تنش درپی اين هيئت

  .به ايران سفر خواهد کرد»  الجزيره قرارداد«اعتبار 
ولی او پيشتر تصريح . معتبر است» قرارداد الجزارير«گر تاکيد کرد آقای طالبانی روز جمعه یک باردی

  .درخصوص مفاد اين قرارداد با ايران مذاکره کند  بود که عراق عالقمند است کرده
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» معتبر«منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، از موضع اخير رييس جمهوری عراق مبنی بر به 
  .ده استاستقبال کر» قرارداد الجزاير« دانستن

، عبيد اباوی، معاون وزیر امور خارجه عراق، روز شنبه با اشاره به اين که رويترزبه گزارش خبرگزاری 
مسئله تغيير در قرارداد الجزاير ميان دو کشور مذاکراتی صورت  مقام های ايران پذيرفته اند که درباره«

  »و کشور ايران و عراق شوداين ديدگاه می تواند مبنای مستحکمی برای روابط د«:، گفت»گيرد
اين مقام وزارت امور خارجه عراق تاريخ مشخصی را برای سفر اين هيئت به تهران و انجام مذاکره با 

  .مقام های ايران اعالم نکرد
 بين محمدرضا پهلوی، شاه سابق ايران، و صدام معاون رييس ١٩٧۵قرارداد مرزی الجزاير در سال 

جيگری هواری بومدين، رييس جمهور وقت الجزاير در الجزيره به امضا جمهوری سابق عراق، و با ميان
  .را تعيين کرده است) شط العرب(در رودخانه اروند  اين قرارداد، مرز آبی ميان دو کشور. رسيد

ما در . بخشی از مذاکرات ما درباره قرارداد الجزاير خواهد بود«: گفترويترزعبيد اباوی روز شنبه به 
منابع نفتی ) دو کشور(همچنين در مرز. واهيم کوشيد تا آن را کامال مشخص کنيمبحث خط مرزی خ

  .»وجود دارد و ما خواهان تقسيم منافع آن هستيم
گفته  )ايرانی ها(اين موضوع مسئله مناقشه برانگيزی برای ايران نيست، و آنها «:آقای اباوی افزود

  .» اين موضوع مذاکره کنيماين مسئله ای نيست و توافق کرده اند تا درخصوص اند
اختالف بر سر . طی سی دو سال عمر خود باعث بروز مناقشه ميان دو کشور شده است  قراداد الجزاير

 به يکی از خونين ترين جنگ های خاورميانه منجر شد که بيش از يک ميليون ١٣۵٩اين قراداد در سال 
  .قربانی برجای گذاشت

   طالبانی و قرارداد الجزایر
 چاپ لندن روز سه شنبه هفته گذشته به نقل از آقای طالبانی نوشته بود که الحياته عرب زبان روزنام
  .را قبول ندارد، چرا که ميان مقام های سابق ايران و عراق امضاء شده است» قرارداد الجزاير«وی 

زتاب اين اظهارات باعث شگفتی و خشم مقام های ايران شده و در زسانه های فارسی زبان نيز با
  .گسترده ای داشت

در همين حال، دفتر جالل طالبانی در بيانيه ای روز پنجشنبه اعالم کرد که رييس جمهوری عراق 
» برخی مالحظات«اين بيانيه اضافه کرده بود که عراق . می داند» همچنان معتبر«معاهده الجزاير را 

  .اکره کنددرباره اين قرارداد دارد که مايل است در خصوص ان با ايران مذ
 الجزاير ميان ١٩٧۵مجددا روز جمعه در گفت و گو با تلويزيون ايران، بار ديگر اعتبار قرارداد  جالل طالبانی 

  . ايران و عراق را تاييد کرد
جالل طالبانی، به عنوان رهبر حزب ميهنی کردستان عراق، یکی از گروه های اصلی کرد مخالف صدام 

به همين دليل . ایران، از حمایت جمهوری اسالمی برخوردار بودحسين، در سال های جنگ عراق و 
  .اظهارات وی باعث تعجب دولتمردان ایرانی شده بود

آقای طالبانی در سفرهای مختلف شان به تهران، وقتی « :وزیر امورخارجه ایران روز چهارشنبه گفته بود
  .»اين موضوع مطرح شد، مواضع ديگری داشتند

  
 وزارت کشور عراق از آمادگی این وزارتخانه برای بر عهده گرفتن پرونده امنيتی مدیر مرکز فرماندهی
  . خبر داد2008بغداد در ماه آگوست 

  )2007 دسامبر 29(1386 دی  8شنبه 
امروز در یک " عبدالکریم خلف"به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، 

به  ميزان هجوم به نيروهای پليس عراق با کاهش بسيار زیادی: لب گفتکنفرانس خبری با بيان این مط
  .رسيده است  درصد34غيرنظاميان   درصد و28 درصد، نيروهای ارتش 23

که پایبندی کشورهای همسایه عراق به بستن مرزها و جلوگيری از ورود افراد  عين حال گفت وی در
  .ونتها در عراق بی تاثير نبوده استو کاهش خش مسلح به عراق در بهبود اوضاع امنيتی

تا دسامبر سال جاری، انفجار خودروهای بمبگذاری  به گفته وی، با اجرای طرح امنيتی بغداد از ژوئن
  . درصد کاهش یافته است75ميزان  شده به

 نفر از 200 هزار و 18پليس عراق در سال گذشته، : وی در مورد تلفات نيروهای پليس عراق نيز گفت
  .ای خود را از دست داده استنيروه

  .الزم به ذکر است نيروهای امنيتی عراق به تازگی پرونده امنيتی استان بصره را بر عهده گرفته اند
  .بود نظاميان انگليسی بر عهده پرونده امنيتی بصره تا کنون

  
  آید  هيات عراقی برای بررسی قرارداد الجزایر به تهران می

  )2007 دسامبر 29(1386 دی  8شنبه : بی بی سی
مقامات عراقی اعالم کرده اند یک هيات عراقی اوایل سال آینده ميالدی، که سه روز دیگر آغاز خواهد 

  . الجزایر گفتگو کنند1975شد، به ایران خواهند آمد تا درباره مسائل مرزی دو کشور در چارچوب قرارداد 
که در رسانه های عراقی منعکس شده است ناجح محمود، قائم مقام وزیر خارجه عراق، در اظهاراتی 

گفته است این هيات مسائل تخصصی مربوط به خطوط مرزی را به دور از مسائل سياسی با طرف های 
  . ایرانی بررسی می کند
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همزمان سفير عراق در ایران نيز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت به زودی هياتی از وزارت خارجه عراق 
  . اقدام به تشخيص و تثبيت مجدد عالئم مرزی آبی ميان دو کشور در اروندرود کنندبه تهران می آیند تا 

یکی از معاونان وزیر خارجه عراق نيز در گفتگو با خبرگزاری رویترز از موافقت ایران با بررسی دوباره 
  . قرارداد الجزایر و اعمال تغييرات احتمالی در آن خبر داد

تعدادی . ی از مذاکرات درباره قرارداد الجزایر و مرز دو کشور خواهد بودبخش: "لبيد عباوی به رویترز گفت
چاه نفتی نيز در مرز دو کشور قرار دارد و درخواست ما این است که منافع آنها بين دو کشور تقشيم 

  ." شود
 بين محمدرضا پهلوی، شاه سابق ایران، و صدام حسين، رئيس جمهور 1975قرارداد الجزایر در سال 

  .  عراق، برای تعيين مرز آبی دو کشور در رودخانه اروندرود امضا شدوقت
بحث های جدید درباره این قرارداد زمانی آغاز شد که از قول جالل طالبانی، رئيس جمهور عراق، نقل 

  . شد که او این قرارداد را یک جانبه لغو کرده است
فتر آقای طالبانی نيز لغو این قرارداد را این اظهارات با اعتراض شدید مقامات ایرانی مواجه شد و د

قرارداد الجزایر همچنان اعتبار دارد و براساس قوانين و معاهده : "تکذیب کرد و در بيانيه ای اعالم کرد
  ." های بين المللی لغو نشده است

 وقت در ادامه این بيانيه آمده بود که منظور آقای طالبانی این بوده که هنگامی که صدام حسين و شاه
ایران این قرارداد را امضا کردند، همه احزاب مخالف در عراق با آن مخالفت ورزیدند زیرا آن را طناب نجات 

  . صدام حسين می دانستند که زیر ضربات نيروهای کرد قرار داشت
 همچنان برخی مالحظات در خصوص قرارداد الجزایر وجود دارد و امکان"در آن بيانيه همچنين آمده بود که 

  ." گفتگو درخصوص آن و رسيدن به توافق مشترک با کشور دوست، یعنی ایران، وجود دارد
موضع جدید آقای طالبانی که در بيانيه دفتر او منعکس شده، مورد استقبال منوچهر متکی، وزیر خارجه 

  . ایران، قرار گرفت
  اظهارات جنجال برانگيز

ز دوشنبه این هفته و در پایان جلسه ای در شهر پيشتر گزارش شده بود که رئيس جمهور عراق در رو
  . سليمانيه، واقع در شمال عراق، گفته است که قرارداد الجزایر مورد قبول نيست

براساس این گزارش ها، آقای طالبانی اظهار داشته بود که این قرارداد بين ملت های ایران و عراق 
  . امضا کردندمنعقد نشد بلکه رژیم های سابق عراق و ایران آن را 

اظهارات جالل طالبانی با ابراز ناخرسندی و شگفتی مقامات جمهوری اسالمی مواجه شد و 
  . تفسيرهای گوناگونی را نيز در مورد انگيزه این سخنان در پی آورد

 بين ایران و عراق 1975 دسامبر، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، گفت که قرارداد 26روز چهارشنبه، 
  . بر و قانونی است که در سازمان ملل به ثبت رسيده استسندی معت

به گزارش ایرنا، آقای متکی گفت که اعتبار قراردادهای بين المللی تابع جانشينی دولت ها نيست و 
آقای طالبانی در سفرهای مختلفشان به تهران، وقتی این موضوع مطرح شد، مواضع دیگری "افزود که 
  ." داشتند

 به طور ضمنی سخنان آقای طالبانی را بخشی از سياست آمریکا در قبال جمهوری وزیر خارجه ایران
به آمریکایی ها تذکر می دهيم که بازی های جدیدی را آغاز نکنند و از "اسالمی قلمداد کرد و گفت 

  ." شکست بازی های گذشته درس عبرت بگيرند
توصيف کرد و گفت که همکاری های دو سفير ایران در بغداد نيز سخنان جالل طالبانی را شگفتی آور 

  . کشور همگی بر پایه این قرارداد صورت می گيرد
همچنين، از قول ناظران امور عراق نيز گزارش شد که اظهارات رئيس جمهور عراق متاثر از رقابت های 
ت قومی و سياسی داخلی عراق است و از جمله، در حاليکه کابينه این کشور، که شيعيان در آن اکثری

دارند، خواستار نزدیکی روابط با ایران است، آقای طالبانی در صدد بوده است با اتخاذ موضعی 
  .مليگرایانه، نظر مساعد اعراب سنی را به خود جلب کند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران

  )2007بر  دسام30(1386 دی  9یکشنبه : رادیو فردا
 خبر داده که شرکت نفتی شل قرارداد نفتی خود با ايران را يکسال به تعويق انداخته خراسان،روزنامه 
  . است

بزرگ ترين شرکت نفتی اروپا که از يک سو با افزايش هزينه سرمايه گذاری در «به نوشته اين روزنامه، 
اجه است قرارداد نفتی خود را با ايران تا ايران روبه روست و از سوی ديگر با مخالفت سياسی آمريکا مو

  » .يک سال ديگر به تعويق انداخته است
 هلندی شل اعالم کرده است که حداقل تا يک سال آينده -شرکت انگليسی«خراسان نوشته که 

  » .تصميم ندارد سرمايه گذاری ده ميليارد دالری خود را در پروژه عظيم پارس جنوبی نهايی کند
 به نقل از دبير نمايشگاه موسيقی و آثار شنيداری تهران، از بازرسی غير منتظره  امروز تهرانروزنامه

  . نيروی انتظامی از اين نمايشگاه خبر داده است
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به نوشته اين روزنامه، عبدالحسين مختاباد، دبير اولين نمايشگاه موسيقی و آثار شنيداری در خصوص 
عصر روز شنبه چند ماشين نيروی «ايشگاه گفته که حضور غير منتظره نيروی انتظامی در محل نم

 نفر سرنشين به صورت ناگهانی وارد نمايشگاهی شدند که توسط يک ارگان رسمی ١٠-١۵انتظامی با 
و با حضور هنرمندان بنام، اعضای کميسيون فرهنگی مجلس و معاون هنری وزير ارشاد افتتاح شده 

  » .است
د که در بين آنها زنان گشت ارشاد نيز به چشم مي خورد تمامی اين افرا«: تهران امروز نوشته است

  » .نمايشگاه را بازديد و تا ساعت ها جلوی در نمايشگاه ايستادند
اگر نيروی انتظامی و گشت ارشاد مي خواهند سرکشی «آقای مختاباد به روزنامه تهران امروز گفته که 

موردی نيز بوده پيش ما که مسوول هستيم بيايند تا داشته باشند بهتر مي توانند وارد عمل شوند و اگر 
ما نيز اگر الزم است تذکری به گيشه ها و غرفه ها بدهيم اما اين طور رفتارها به ما و اهالی هنر که 

  » .همگی در اين نمايشگاه جمع شده اند، بر مي خورد
» سی به فکر نيستبخاری های غير استاندارد مي کشد؛ ک« در گزارشی با عنوانهمشهریروزنامه 
  .  نفر طی هفت ماه گذشته بر اثر مسموميت ناشی از گاز خبر داده است١٠۵از مرگ 

سرپرست سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد که سال گذشته در شش «به نوشته اين روزنامه، 
 را از جان خود CO نفر از مردم به دليل گاز گرفتگی با ١٩۴ نفر و در شش ماهه اول ٧٧٩ماهه دوم 
  » .دست دادند

توجه نکردن به استاندارد سازی و ايمن سازی « همشهری به نقل از کارشناسان، علت اين مرگ ها را 
در سراسر اياالت متحده با «:عنوان کرده و نوشته است» وسايل گرمايشی توليد شده در داخل کشور
ز مسموميت با اين گاز گزارش مي  مورد مرگ ناشی ا۵٠٠جمعيتی حدود پنج برابر ايران، ساالنه حدود 

  » .شود
 اظهارات صالح نيکبخت، وکيل مدافع عماد الدین باقی درباره وضعيت فعلی اين سرمايه،روزنامه 

  . روزنامه نگار که در بازداشت به سر می برد را مورد توجه قرار داده است
ه گذشته دچار حمله قلبی موکلش روز چهارشنبه هفت«:اين روزنامه از قول آقای نيکبخت نوشته است

  . اما پس از انتقال به بيمارستان بهبود يافته است» شده
به نوشته سرمايه، آقای نيکبخت که وکالت ریيس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان را بر عهده دارد 

ند عمومی  روز نگهداری به صورت ايزوله به ب٧۶در عين حال خبر داده که آقای باقی در حال حاضر بعد از 
  . منتقل شده است

تجهيزات راه اندازی نيروگاه هسته ای بوشهر نيز به «:  ارگان رسمی دولت نوشته استايران،روزنامه 
  » .ايران رسيده است

به نوشته اين روزنامه، معاون نيروگاهی سازمان انرژی اتمی با اشاره به ارسال دومين محموله سوخت 
ميزان اين سوخت که تحويل نيروگاه «:وسيه به ايران، گفته استنيروگاه هسته ای بوشهر از سوی ر

  » .اتمی بوشهر شد، به ميزان محموله قبلی است
روسيه که توليد کننده سوخت نيروگاه هسته ای بوشهر » تول« سخنگوی شرکت  روزنامه ايران از قول
ه سيلندرهای هادی يکسری تجهيزات مهم و ضروری در رآکتور هسته ای از جمل«است، خبر داده که 

  » .حفاظتی به نيروگاه ارسال شد ه است
  .  درصدی صادرات زعفران ايران خبر داده است٧٠ از کاهش جام جم،روزنامه 

در «به نوشته اين روزنامه، ریيس هيات مديره صندوق توسعه صادرات زعفران ايران ضمن اعالم اين که 
صادرات «:، گفته است»ارهای جهانی کاهش يافته درصد در باز٧٠هفت ماهه امسال، صادرات زعفران 

زعفران به صورت ماده خام، مسدود کردن و تقلب گسترده آن در خارج از کشور، ماندگاری ايران را در 
  » .بازارهای بين المللی به مخاطره می اندازد

ان شکل کنونی صادرات زعفران به تقويت خريدار«:جام جم از قول علی شريعتی مقدم نوشته است
خارجی در بازارهای بين المللی می انجامد و در نهايت اين امر مهر تاييدی بر خروج ايران از بازارهای 

  » .هدف است
 از واژگونی مينی بوس معلمان در شهر جيرفت خبر داده و نوشته که براثر واژگونی يک کيهانروزنامه 

 معلم زن مجروح شده ٢٨جيرفت، دستگاه مينی بوس در محور بلوک از توابع بخش مرکزی شهرستان 
  . اند

کيهان خبر داده که پنج نفر از معلمان حادثه ديده اين سانحه به علت شدت جراحات به بيامارستان های 
  . کرمان منتقل شده اند

اين چندمين تصادف رانندگی معلمان، دانش آموزان و دانشجويان است که در شديدترين مورد آن هفته 
  .ر تصادف اتوبوس حامل دانشجويان در حوالی دامغان جان باختندگذشته، نه دانشجو د
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