
  ٢٠٠۶ مى ١7 - ١٣٨۵ ارديبهشت 27 شنبهچهار ) 797(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(رژیم ایران و دولتهای بزرگ

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

هاي  حل  اروپا اگر به دنبال راه :سخنگوي وزارت امور خارجه در واآنش به اظهارات خاوير سوالنا گفت
  . آميز است در پي اقداماتي فراتر از معاهدات بين المللي پذيرفته شده نباشد يپلماتيك و صلحد

  ٢٠٠۶ مى ١۶ - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۶سه شنبه 
، دآتر حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

آقاي سوالنا از اين : خارجي اتحاديه اروپا اضافه آردخارجه خطاب به خاوير سوالنا، مسوول سياست 
  . گونه اظهارات غير مسووالنه خودداري آند

هاي اروپايي  جمهوري اسالمي ايران از ابتداي مذاآرات به طرف: سخنگوي وزارت خارجه اظهار داشت
 فراتر از حقوق آميز است و به دنبال چيزي اعالم آرده بود آه هدف ايران توليد سوخت براي مصارف صلح

  . المللي نيست و تعهداتي فراتر از آن را نيز نخواهد پذيرفت خود براساس معاهدات بين
رسد بعد از سه سال مذاآره و مواضع روشن جمهوري اسالمي  به نظر مي: دآتر آصفي خاطرنشان آرد

اديه اروپايي يي، هنوز مسوول سياست خارجي اتح آميز از انرژي هسته ايران در خصوص استفاده صلح
  . تي ترديد دارد و اين جاي تعجب بسيار دارد.پي.در مورد حقوق شناخته شده ايران براساس ان

تي و به طور صريح .پي.ان: تي تصريح آرد.پي.سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به مفاد معاهده ان
 حق غير قابل انكار آشورها يي را برداري از انرژي هسته ماده چهار اين معاهده تحقيق، توليد و بهره

  . آند المللي نيز ما را از دارا بودن اين حقوق منع نمي  بين اعالم آرده است و هيچ معاهده
تصميم جمهوري اسالمي ايران براي استيفاي حقوق خود قطعي و برگشت : دآتر آصفي تاآيد آرد

  . ناپذير است
  

  دهند عليه ايران راي نميي آنوني  مسكو پكن به قطعنامه: ي روسيه وزير خارجه
  ٢٠٠۶ مى ١۶ - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۶سه شنبه 

يي ايران است، تصريح آرد آه  ي هسته سرگئي الوروف با تاآيد بر اين آه مذاآرات، آليد حل مساله
  . ي ايران حمايت نخواهند آرد ي آنوني سازمان ملل درباره مسكو و پكن از قطعنامه

به نقل از خبرگزاري رويتر، سرگئي الوروف، وزير امور ) ايسنا(يران به گزارش خبرگزاري دانشجويان ا
 روسيه همواره  :ي روسيه پس از ديدار با لي ژائو شينگ، همتاي چيني خود در پكن اظهار داشت خارجه

يي ايران و شبه جزيره آره  ي هسته هاي سياسي و ديپلماتيك را براي حل مساله استفاده از تالش
  . تخواستار بوده اس

  . هيچ آس نبايد اين آشورها را تهديد آرده و يا به نيروي نظامي متوسل شود: وي افزود
اي براي توسل به زور  اي آه بهانه  روسيه و چين به هيچ گونه قطعنامه :ي روسيه گفت وزير امور خارجه

  . باشد، راي نخواهند داد
  

  راق و نيروهاي موثر در آينده ع رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

  نگاهي به آخرين اوضاع امنيتي روز سه شنبه عراق بغداد
  . عراق مانند روزهاي گذشته امروز سه شنبه را با انفجار و خشونت سپري آرد

  ٢٠٠۶ مى ١۶ - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۶سه شنبه 
 نفر در عراق آشته و ٢٠  گذاري شده روز سه شنبه بيش از  بر اثر وقوع حمالت و انفجار خودروهاي بمب

  . نفر زخمي شدند ٣٠  بيش از 
عالوه براين تعداد زيادي از افراد مسلح نيز در درگيري با نيروهاي دولتي و چند مليتي آشته ، زخمي و 

  . دستگير شدند
شرق " (الشعب"در اين خصوص بعد از ظهر امروز بر اثر انفجار يك خودروي بمبگذاري شده در شهرك 

  . نفر زخمي شدند ٢۶   دستكم شهروند عراقي آشته و ١۴  ) بغداد
در يك حمله ديگر، براثر درگيري مسلحانه بين نيروهاي پليس و جمعي از افراد مسلح در بغداد پنج تن از 

  . نيروهاي پليس ملي عراق آشته شدند
در جنوب بغداد نيز يك گروه مسلح ناشناس به روي " دوره"نشين  عالوه براين ،در منطقه عرب سني

  . ي اين منطقه آتش گشودندجمعي از اهال
  . در جريان اين حادثه شش شهروند عراقي آشته و چهار نفر ديگر زخمي شدند

در " ابومصعب الزرقاوي"اي از دستگير دو تن از دستياران  وزارت آشور عراق نيز امروز با انتشار بيانيه
  . رمادي و بغداد خبر داد
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را در جريان عمليات جستجو در شهر " سن عبد الرزاقصالح ح"نيروهاي پليس عراق : اين بيانيه افزود
  . آيلومتري غرب بغداد دستگير آردند ١٠٠  مرآز استان االنبار واقع در " رمادي"

با تشكيالت " سراياي توحيد و جهاد"به عنوان رهبر گروه مسلح " صالح حسن"اين بيانيه حاآيست آه 
  . رتبط بوده استم" ابومصعب الزرقاوي"القاعده در عراق به رهبري 

وزارت آشور عراق افزوده است آه در حين دستگيري فرد ياد شده ،تصويري از وي به دست آمد آه او 
  . دهد را در آنار الزرقاوي نشان مي

در جنوب " شعبه خامسه"اين منبع ادامه داد آه نيروهاي امنيتي وابسته به اين وزارتخانه در منطقه 
  . را دستگير آردند" توحيد و جهاد" گروه مسلح بغداد يكي ديگر از فرماندهان

  . در عمليات آمين در منزلش دستگير شد" عمر احمد صالح "به تصريح اين بيانيه ، فرد ياد شده به نام 
تروريست ديگر در منطقه  ١۵  و " لطيفيه"تروريست در منطقه  ١۶  اي از قتل  وزارت دفاع عراق نيز در بيانيه

  . نوب بغداد خبر دادواقع در ج" يوسفيه"
  . اين بيانيه حاآيست در بين افراد مقتول يكي از رهبران گروههاي مسلح تحت تعقيب وجود دارد

نيروهاي ارتش عراق هم اآنون همراه با نيروهاي چند مليتي در حال انجام يك عمليات وسيع نظامي در 
  . هستند) لطيفيه، يوسفيه و اسكندريه(منطقه موسوم به مثلث مرگ 

از سوي ديگر نيروهاي امنيتي وابسته به وزارت آشور عراق نيز امروز جسد سه نفر را آه بر اثر شليك 
  . گلوله به قتل رسيده بودند در بغداد آشف آردند

  . اي امروز از آشته شدن يكي ديگر از سربازان خود در جنوب بغداد خبر داد ارتش آمريكا نيز در بيانيه
بيانيه ارتش آمريكا حاآيست آه در حين عبور گشت نظامي در جنوب پايتخت عراق بمبي منفجر و يك 

  . سرباز آشته شد
  تن رسيد ۴۴٠  به اين ترتيب تعداد تلفات نيروهاي آمريكايي به بيش از دوهزار 

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   ارديبهشت26:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ مى ١۶ - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۶سه شنبه 
 بم را -روزنامه های صبح امروز تهران در گزارش های اصلی خود کشتار در جاده کرمان :بی بی سی

دنبال کرده، از پيشنهاد جديد اروپا به ايران نوشته و به گمانه زنی درباره واکنش ايران به اين پيشنهادها 
مللی، از سرگرفتن روابط سياسی آمريکا و ليبی بعد از بيست و پنج پرداخته اند و در خبرهای بين ال

  . سال را با اهميت ديده و در صفحات اول خود نقل کرده اند
خبر داده که با وجود وعده وزير کشور به " دستگيری تروريست ها در ابهام" در عنوان بزرگ کارگزاران

  . در اين باره نيستدستگيری اشرار يک روز بعد از حادثه اما هنوز خبری 
 در گزارشی پيرامون نا امنی های استان ها به تناقص در گفته های مسئوالن اشاره کرده و جوان

نوشته گرچه وزير کشور با قاطعيت اعالم کرد مسببان در داخل کشورند و به زودی دستگير می شوند 
اين سئوال که اساسا شروران اما به نظر می رسد که غائله کرمان فراتر از اينهاست، با مطرح شدن 

  . داخلی چه نيازی به کشتار وسيع شهروندان عادی دارند، موضوع وارد فاز جديدی می شود
 گفته است مرتکبين اين کشتار افرادی غير سازمان جوانيک عضو کميسيون امنيت ملی مجلس به 

 - زدن به اختالفات قومی يافته و متفرق اند که نهايت هدفشان ايجاد اختالف بين مذاهب خاص و دامن
  .آن ها شان مذهبی نداشته و شبکه سياسی هم نيستند. مذهبی و تحريک اقوام است

 با آن ها درباره حادثه کرمان گفتگو کرده اظهار عقيده کرده اند که دولت جوانهر دو نماينده مجلس که 
  . بايد به پاکستان و افغانستان فشار آورد که مرزهای خود را کنترل کنند

 فرماندار بم در حالی که تاکيد کرده که عامالن حادثه جاده کرمان به بم در قدسبه نوشته روزنامه 
تاريکی شب از منطقه فرار کرده و مخفی شده اند گفته است در عمليات گسترده تعقيب و گريز در دو 

  . روز گذشته ده نفر از اشرار به قتل رسيدند
 پرسيده از کجا که افرادی که در عمليات هلی کوپترها به قتل رسيدند  از فرماندارقدسخبرنگار روزنامه 

با حادثه جاده کرمان به بم مرتبط باشند و وی پاسخ داده نيروهای امنيتی به دنبال کسانی بودند که 
  . حادثه شنبه شب را پديد آوردند و طبيعتا کسانی که کشته شده اند با حادثه، بی ارتباط نبوده اند

 وزيرکشور در اجتماع پليس های بين المللی در اصفهان گفته است جام جمحال به نوشته در همين 
  .شود خبر دستگيری اشرار حادثه بم ـ کرمان بزودی اعالم می 

و " باج نمی دهيم: اتحاديه اروپا تعليق کامل، جواب ايران" در عنوان اصلی خود نوشتهکيهان
ای بزرگ خبری خود سخن سوالنا کميسر خارجی اتحاديه  در عنوان هآفتاب يزد و ايران و همبستگی

  . اروپا را نقل کرده اند که از امتيازات جديد و سخاوتمندانه اروپا برای ايران خبر داده اند
از پيشنهادهای جديد اروپا نوشته است و با " کمک به ساخت نيروگاه هسته ای ايران"  با عنوان اعتماد

 باورند   بر اين جديد اروپا همان پيشنهادهای ماه اوت است نوشته ناظراناشاره به اين که پيشنهادهای 
 بايد ديد ايران   ندارد و حال  چيز جديدی  ايران  اروپا به  گذشته  پيشنهاد نيز همانند پيشنهاد سال  اين که

ها می   غربی  به ر غلتانپذيرد و د  بود را می  کرده  اروپا توصيف  را آب نبات  آن  الريجانی  زمان  آن  که چيزی
  .  دهد يا نه 
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 ديدارهای ديروز وزير خارجه ايران با سفيران سه کشور اروپايی را مهم توصيف کرده و از جوانروزنامه 
قول منوچهر متکی نوشته اند که ايران پيشنهادهايی را که متضمن شناختن حق ايران در حفظ فناوری 

  . هسته ای نباشد نمی پذيرد
 ٢٠٠٧ از قول مقامی در سازمان انرژی اتمی روسيه خبر داده که نيروگاه بوشهر تا پايان سال آفتاب يزد

آماده نخواهد شد، اهميت اين خبر به آن است که دو روز پيش معاون سازمان انرژی اتمی ايران بعد از 
اه بوشهر سفری به مسکو از قول رييس سازمان انرژی اتمی آن کشور خبر داد که در سال جاری نيروگ

  . آماده بهره برداری خواهد شد
 حشمت اهللا فالحت پيشه نماينده مجلس بعد از بازديد از تاسيسات هسته ای نطنز با جوانبه نوشته 

 تايی سانتريفيوژ گفته است ايران برای راه اندازی زنجيره های بعدی ١۶۴اشاره به فعال بودن زنجيره 
  . رهای جديدتری از پيشرفت های هسته ای اعالم خواهد شدآمادگی کامل دارد و در آينده نزديک خب

به نظر اين عضو کميسيون امنيت ملی مجلس جوان بودن دانشمندان ايرانی با ميانگين سنی سی 
سال و بومی شدن توان ايران در تکنولوژی هسته ای در شرايط تحريم، توان چانه زنی ايران را در عرصه 

  .دديپلماسی بسيار باال خواهد بر
 در مقاله ای بحث درباره نامه رييس جمهور به رييس جمهوری آمريکا را ادامه داده و ايرانروزنامه 

نوشته اين نامه فضای تصنعی ساخته و پرداخته رسانه های غربی درخصوص ارايه چهره ای گريزان از 
ی طرف مقابل فرا گفت وگو از ايران را دگرگون ساخته و دنيا را به واکاوی علل قطع گفتگوها از سو

  .خواند
 بمب خبری که در آغازين ساعات ارسال اين نامه، در توصيف اهميت آن ايرانبه نظر نويسنده روزنامه 

از سوی رسانه های دنيا بيان گرديد، نمايانگر سياست ناموفق بايکوت و انزوای جمهوری اسالمی 
  .است

نه را برای پاسخ دهی به سئوالش در مورد ارگ  اکبر اعلمی نماينده تبريز پنج وزير کابيشرقبه نوشته 
  . عليشاه تبريز به مجلس فراخوانده است

 که از مراکز تاريخ و جهانگردی به گفته اين نامزد پيشين رياست جمهوری قلعه بی بديل ارگ علی شاه 
 تبريز و  ی مصال  اندرکاران  دست های  گرفتار حصار کشی  و نامطلوبی  نحو بسيار زشت اين شهر است به

  .شوند  می   آن  از بازديد عمومی  که مانع  شده  آنان  غير مسئوالنه  های دخالت
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