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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  خواند رهنگامی و دی را نا کافرانی ای های باز هم همکاریالبرادع
  ٢٠٠۵  نوامبر 18  –١٣٨۴ آبان  27 هجمع

 در گزارش خود که امروز ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلید می فرانسه گزارش داد البرادعیخبرگزار
 .  خواندرهنگامی با آژانس را درانی ای همکارگری حکام شد ، بار دی شورای اعضالیتحو
 کامل ی همکارنکهی گزارش با اشاره به انی فرانسه، در ایبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 از دی سازمان ملل را از بازدی بان هسته ادهی بازرسان درانیا: ه آمده است  بودرهنگامی با آژانس درانیا

 .  کندی کشور منع منی حساس ای هاتیسا
:  کل آژانس در گزارش خود آورده است ری مدی فرانسه محمد البرادعی اساس گزارش خبرگزاربر

 . از موعد مورد انتظار استرتری و البته دی ضروررانی کامل اتيشفاف
  
  فرانسه ؛ ی خبرگزارتی آژانس به روارکلی مددی از گزارش جدیگری داتيئجز

  رانی ای از مراکز و مصاحبه با دانشمندان هسته اشتري بی های بازرسی برای البرادعدرخواست
  ٢٠٠۵  نوامبر 18  –١٣٨۴ آبان  27 هجمع

 از جمله یگری دیست ها در خوارانی خود از ادی در گزارش جدی فرانسه گزارش داد البرادعیخبرگزار
 .  از مراکز مختلف و مصاحبه با افراد مورد نظر مطرح کرده استی ، نمونه بردارشتري بی هایبازرس
 ی در گزارش خود درباره برنامه های فرانسه، البرادعیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

:  آورده است ی اتمی انرژی المللنيس ب تهران با آژانی خواندن همکاررهنگامی ضمن درانی ایهسته ا
 از ی تی ان پتیرعا عدم لي کرد به دلدی حکام  آژانس تهدیالبته در دو ماه گذشته و پس از آنکه شورا

 تی از سای به برخی دسترسرانی شود، ای کشور اعمال منی ها بر ضد امی تحری تهران، برخیسو
 . را فراهم کرده استی هسته ایها
 خواسته است  اطالعات و رانی در گزارش خود بازهم از ای فرانسه البرادعی خبرگزار اساس گزارشبر

 و هم زي مصارف صلح آمی توانند هم برای که می و مواد دو منظوره ازاتي درباره تجهیشترياسناد ب
 ی به کارگاه های دسترسدی بارانی ا،یطبق گزارش البرادع.   استفاده شوند، ارائه دهدزي آمرصلحيغ
 . را به طور کامل فراهم آوردیقاتي و تحقیظامن
 کنند ی بازرسني اجازه داد تا از مرکز پارچی اتمی انرژی المللني ماه گذشته به بازرسان آژانس برانیا

 یدارهای ارائه دهد و به بازرسان اجازه دهد دیشتري اطالعات برانیاما آژانس هنوز منتظر است ا
 .  داشته باشندی هسته اساتي تاسگری از دیشتريب

 خواسته شده است  امکان مصاحبه با افراد رانی آژانس از ارکلی فرانسه افزود در گزارش مدیخبرگزار
 .  را فراهم کند یطي محی های دومنظوره و نمونه بردارزاتيمورد نظر درباره مواد و تجه

 ی اسنادنيهمچن: ست  درگزارش خود آورده ای فرانسه گزارش داده است البرادعی که خبرگزارآنگونه
 وجود دارد که رانی شده  در ای و غنیعي شده، طبري فقومي فلز اورانی کارني و ماشی گرختهیدرباره ر

 .  باشنددي مفاري بسی ساخت بمب هسته ای توانند برایم
 نی ارسال شده و قرار است ای اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی عضو شورا35 ی گزارش برانیا

  . ندی خود درباره آن بحث و تبادل نظر نماندهینشست هفته آاعضا در 
محمد :  گفت ترزی در گفتگو با روزي نی اتمی انرژی المللني به آژانس بکی نزدپلماتی دکی گری دی سواز

 را که ی سندرانی آماده کرده ، آورده است ارانی ای هسته ای که درباره برنامه های در گزارشیالبرادع
  بازرسان آژانس نداده ه شده را بدي قی اتمحاتي تسلیدي بخش کلکیت مربوط به مونتاژ در آن دستورا

 . است
 آن به لی و تبدومي فلز اورانی سازی غنیبرا" یکتاب طباخ" مذکور را ی که دستورالعمل هاپلماتی دنیا

ز افراد مرتبط با  اسناد را انی ها به آژانس گفته اند ایرانیا:  گفتترزی کرد، به روفي توصیسالح اتم
 . کرده اندافتی خان درری عبدالقدیشبکه قاچاق هسته ا

 خان آن ری سند نکرده اند و شبکه عبدالقدنی اافتی دری برای ها گفتند هرگز درخواستیرانیا:  افزودیو
 .  سند نکرده استنی از ای استفاده اچي تاکنون هرانی تهران قرار داده است و ااريرا در اخت

 دهد اما ی را شرح می مهم از سالح هسته ای سند طرز ساختن بخشنیاگر چه ا:  افزوداتپلمی دنیا
 .  بخش ها در آن وجود نداردگریدستور ساخت د

  
 گزارش البرادعي در باره پرونده اتمي رژيم ايران منتشر شد
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المللي انرژي اتمي روز جمعه گزارش نهايي در باره  اد آژانس بينخبرگزاري رويتر روز جمعه گزارش د
 . فعاليتهاي اتمي رژيم ايران را بين اعضاي شوراي حكام آژانس توزيع آرد

اين گزارش نگرانيها نسبت به مسلح شدن رژيم ايران به بمب : سفير آمريكا در آژانس انرژي اتمي گفت
 . اتمي را افزايش داده است

المللي انرژي اتمي، در اين گزارش خواستار شفافيت آامل رژيم  عي، مديرآل آژانس بينمحمد البراد
 . ايران پيرامون فعاليتهاي هسته ايش شده است

 از برنامة ی بخش مهمتواند ی که در اين گزارش از آنها ياد شده میطرحهاي:  گفتیيک ديپلومات غرب
 .  باشدیساخت سالح اتم

  خواندرهنگامی و دی را نا کافرانی ایهای در گزارش خود همکاریه البرادع گزارش خبرگزاري فرانسبه
 
المللي انرژي اتمي، دبيرآلي اين آژانس، گزارش   آستانة برگزاري اجالس شوراي حكام آژانس بيندر
 دهد آه رژيم ايران از طريق بازار سياه یاين گزارش نشان م.  رژيم رائه دادی از فعاليت اتمیي تازه

 که ی حالتر و چه دشده ی به دست آورده بوده است تا فلز اورانيوم را چه در حالت غنیيطرحها
 . شکل دهدی راديواکتيو آن مصرف شده باشد، به حالت نيم کرویبخشها

 ايران ادعا کرده که شبکة مرتبط با ،ی اتمی انرژیالملل  از مقامات نزديک به آژانس بينی گفتة يکبه
 از ايران در اختيار آن یبمب اتمي پاکستان، اين طرحها را بدون دريافت درخواستعبدالقادرخان، سازندة 
 کشور گذاشته است 

 
در ميان مدارآي آه آژانس به آن : گويد  گزارش محرمانه آه خبرنگار رويتر به آن دست يافته است مياين

يك . اي وجود داشته است دست يافته است، دستورالعمل ساخت قسمت اصلي سالح هسته
اين دستورالعمل براي توليد اورانيوم غني شده، به عنوان بخش اصلي سالح : ديپلومات اروپايي گفت

: المللي، گفت اي از مؤسسه علوم و امنيت بين ديويد آلبرايت، يك آارشناس هسته. باشد  مياي هسته
 . اين با يك راهنماي قدم به قدم براي توليد بخش اصلي بمب فاصله دارد

 به ی دهد آه رژيم ايران از طريق بازار سياه طرحهايی نشان می اتمی انرژیانس بين الملل آژگزارش
 راديواکتيو ی که بخشهای شده و چه در حالتیدست آورده بوده است تا فلز اورانيوم را چه در حالت غن

 . شکل دهدیآن مصرف شده باشد به حالت نيم کرو
م کرده که اين طرحها را بدون اينکه خود بخواهد دريافت  اين گزارش آمده است آه رژيم ايران اعالدر

 .کرده است
 ايران اعالم کرده که شبکه ،ی اتمی انرژی از مقامات برجسته نزديک به آژانس بين المللی گفته يکبه

مرتبط با عبدالقادر خان، سازنده بمب اتمي پاکستان، اين طرحها را بدون اين آه ايران درخواست آرده 
 .  آنها داده استباشد، به

 یا  اهميت اطالعات تازهی همچنان در حال بررسی اتمی انرژی گويد که آژانس بين المللی مقام ماين
 . داندی می ايران به دست آورده و شفافيت ايران در اين زمينه ضروریاست که در مورد فعاليت اتم

 ی شورای ايران در نشست آتیه ا از فعاليت هستی اتمی انرژی اخير بازرسان آژانس بين المللگزارش
 نوامبر شوراي حكام، 24اجالس .  خواهد شدی نوامبر تشکيل شود بررس24حکام آژانس که قرار است 

در باره فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت ملل متحد براي تحريمهاي احتمالي تصميم خواهد 
 . گرفت
 قطعنامه شورا که اين کشور را یان از اجرا ايری اين نشست همچنين قرار است در مورد سرپيچدر

 . شودی اورانيوم کرده است تصميم گيری سازی مرتبط با غنیملزم به توقف کليه فعاليتها
 

 منع گسترش جنگ ی حکام که در قطعنامه اخير خود ايران را نسبت به پيمان بين المللیشورا
 امنيت سازمان ملل یرا به شورا" تخلف " تواند برخورد با اينی متخلف شناخته است می اتمیافزارها

 .متحد ارجاع دهد
 .  فرانسه طي گزارشي به نقل از البرادعي، همكاري رژيم ايران را دير هنگام و ناآافي خواندخبرگزاري
جمله   ازیگری دی در خواستهارانی خود از ادی در گزارش جدیالبرادع:  فرانسه افزودخبرگزاري

 ی از مراکز مختلف و مصاحبه با افراد مورد نظر مطرح کرده است ااسنادیردارب  نمونهشتر،ي بیهايبازرس
 وجود دارد که رانی در اشده ی و غنیعي طبشده، ري فقومي فلز اورانیکار ني و ماشیگر ختهیدربارة ر

  باشنددي مفاري بسیي  ساخت بمب هستهی براتوانند یم
يي رژيم ايران، خبرگزاري فرانسه دربارة  هاي هسته پي انتشار گزارش جديد البرادعي دربارة فعاليتدر

 .  خواندرهنگامی و دی را نا کافرانی ایهای در اين گزارش همکاریالبرادع: اين گزارش نوشت
 بوده رهنگامی با آژانس درانی کامل ای همکارکه نی گزارش با اشاره به انیدر ا:  فرانسه نوشتخبرگزاري

 کشور نی حساس ایتهای از سادی سازمان ملل را از بازدیي  هستهنبا دهی بازرسان درانیآمده است ا
 و ی ضروررانی امل کاتيشفاف:  آژانس در گزارش خود آورده استرکلی مدیمحمد البرادع. کند یمنع م
 .  از موعد مورد انتظار استرتریالبته د

 
جمله   ازیگری دیتها در خواسرانی خود از ادی در گزارش جدی فرانسه گزارش داد البرادعیخبرگزار
 .  از مراکز مختلف و مصاحبه با افراد مورد نظر مطرح کرده استیبردار  نمونهشتر،ي بیهايبازرس
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 رهنگامی ضمن درانی ایي  هستهیها  در گزارش خود دربارة برنامهیالبرادع:  فرانسه افزودخبرگزاري
البته در دو ماه گذشته و پس از : ت آورده اسی اتمی انرژیالملل ني تهران با آژانس بیخواندن همکار

 بر مهای تحریبرخ تهران، ی از سویت.یپ. انتی عدم رعاليدل  کرد بهدی حکام آژانس تهدیکه شورا آن
 .شود ی کشور اعمال منیضد ا
 خواسته است اطالعات و رانی در گزارش خود بازهم از ای فرانسه البرادعی اساس گزارش خبرگزاربر

 و هم زيآم  مصارف صلحی هم براتوانند ی که میي  و مواد دو منظورهزاتي تجه دربارهیشترياسناد ب
 یارگاههاک  بهی دسترسدی بارانی ا،یطبق گزارش البرادع.  استفاده شوند، ارائه دهدزيآم رصلحيغ

 .طور کامل فراهم آورد  را بهیقاتي و تحقینظام
 کنند اما ی بازرسني اجازه داد تا از مرکز پارچی اتمی انرژیالملل ني ماه گذشته به بازرسان آژانس برانیا

 از یشتري بیدارهای ارائه دهد و به بازرسان اجازه دهد دیشتري اطالعات برانیآژانس هنوز منتظر است ا
 .  داشته باشندیي  هستهساتي تأسگرید

ا افراد  خواسته شده است امکان مصاحبه برانی آژانس از ارکلی فرانسه افزود در گزارش مدیخبرگزار
 .  را فراهم کندیطي محیهایبردار  دومنظوره و نمونهزاتينظر دربارة مواد و تجه مورد

 ومي فلز اورانیکار ني و ماشیگر ختهی دربارة ری اسنادنيچن هم:  درگزارش خود آورده استیالبرادع
 اري بسیي  ساخت بمب هستهی براتوانند ی وجود دارد که مرانی در اشده ی و غنیعي طبشده، ريفق
 .  باشندديمف
 نی ارسال شده و قرار است ای اتمی انرژیالملل ني حکام آژانس بی عضو شورا35 ی گزارش برانیا

 . ندی خود دربارة آن بحث و تبادل نظر نماندهیاعضا در نشست هفتة آ
 محمد : گفتتری در گفتگو با روزي نی اتمی انرژیالملل نيآژانس ب  بهکی نزدپلوماتی دکی گری دی سواز

 را که ی سندرانی آماده کرده ، آورده است ارانی ایي  هستهیها  که درباره برنامهی در گزارشیالبرادع
 شده را به بازرسان آژانس نداده دي قی اتمحاتي تسلیدي بخش کلکیدر آن دستورات مربوط به مونتاژ 

 . است
 آن لی و تبدومي فلز اورانیساز ی غنی برا»یکتاب طباخ« مذکور را ی که دستورالعملهاپلوماتی دنیا
 اسناد را از افراد مرتبط با شبکة نیاند ا آژانس گفته  بههايرانیا:  گفتتری کرد، به روفي توصیسالح اتم به

 .اند  کردهافتی عبدالقادر خان دریي قاچاق هسته
 ی اتمی انرژیالملل  در مقر آژانس بينینقل از يک ديپلومات غرب آبان به 27 روز یس.یب.ی بتلويزيون

 از برنامة ساخت جنگ ی بخش مهمتواند ی که در اين گزارش از آنها ياد شده میطرحهاي: گزارش داد
 . باشدیافزار اتم
 ی است که در مورد فعاليت اتمیي  اهميت اطالعات تازهی در حال بررسی اتمی انرژیالملل  بينآژانس
 .داند ی میوردست آورده و شفافيت ايران در اين زمينه ضر ايران به

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

 
  سازمان ملل متحدیمحکوميت ايران در کميته سوم مجمع عموم  

  ٢٠٠۵  نوامبر 18  –١٣٨۴ آبان  27 هجمع
 ظهر به وقت شرق آمريکا، 12:45 امروز در ساعت - 2005 نوامبر 18جمعه : ی خسرو شميران- شهروند

در محکوميت نقض حقوق بشر در ايران در کميته سوم سازمان ملل متحد، به  کانادا یقطعنامه پيشنهاد
 تصويب اين ازايران که در آخرين لحظه با حمايت روسيه و زيمبابوه تالش کرده بود تا . تصويب رسيد

 . کند، ناکام ماندیقظعنامه جلوگير
 ممتنع توسط ی شش را و چهل وی منفی مثبت ، پنجاه يک رای کانادا با هفتاد و هفت راقطعنامه

 پذيرفته شد و به اين ترتيب راه تصويب اين قطعنامه در نشست مجمع یکميته سوم مجمع عموم
 .  که در اوايل ماه دسامبر برگزار خواهد شد، باز شدیعموم
 ی دهد اين سومين سال متوالی نقض حقوق بشر رای گاه نشست دسامبر به محکوميت ايران براهر

 ايران توسط ی اسالمی محکوميت نقض حقوق بشر در جمهوریاست کانادا براخواهد بود که درخو
 .  پذيرفته شده استیجامعه جهان

 نماينده ايران در کميته سوم ی از نمايندگان حاضر در نشست، خانم پيمانه هسته ای اظهارات يکطبق
به اين قطعنامه،  ی گيري، با ارائه درخواست عدم رسيدگیسازمان ملل در آخرين لحظات پيش از را

در خواست ايران توسط دو سخنران .  کندی در باره قطعنامه کانادا جلوگيری گيریتالش کرد تا از را
نمايندگان کانادا و استراليا به مخالفت با اين در خواست که در . موافق از روسيه و زيمبابوه حمايت شد

 ظهر 12:25در ساعت . صحبت کردندناميده ميشود ” NO Action Motion“ سازمان ملل یزبان ادار
 ممتنع ی و بيست و سه راق موافی مخالف، هفتاد راینيويورک اين درخواست ايران با هفتادو هفت را

 .به شکست انجاميد
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

ى عراق به تهران،  عصر مشاور امنيت مل» موفق الربيعى«درپايان سفر دو روزه : گروه سياسى
 .پنجشنبه دو آشور موافقتنامه همكارى هاى امنيتى امضا آردند
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اين موافقتنامه درآخرين دور از مذاآرات  على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى و موفق :ایران

على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت .   دالربيعى مشاور امنيت ملى  عراق به امضاى دو طرف رسي
ملى پس از امضاى اين موافقتنامه  در گفت و گو با خبرنگاران، سفر مشاور امنيت ملى عراق به آشور 

مهم ترين موضوع بحث، درخصوص ايجاد شرايطى بود آه  زائران : را بسيار  موفق ارزيابى آرد و گفت
الريجانى تعامل در زمينه هاى اقتصادى، .   با امنيت آامل بتوانند به عتبات عاليات مشرف شوندايرانى

اين : سياسى و فرهنگى را از ديگر موارد  مطرح شده در سفر الربيعى به تهران عنوان آرد و گفت
سى در  اين همكارى ها بايد  بتواند برخى زمينه هاى نگرانى مردم ايران از حضور برخى گروه هاى سيا

اين موافقتنامه بندهاى  مختلفى دارد آه : دبير شوراى عالى امنيت ملى تأآيد آرد.  آشور را مرتفع آند
در دولت عراق آه دولتى مستقل است، مورد بحث قرار مى گيرد  تا زمينه سريع اجرايى شدن آن 

 .فراهم شود
لى در خصوص  زمان خروج نيروهاى   الربيعى مشاور شوراى امنيت ملى عراق نيز در پاسخ به سؤا

تالش مى آنيم شرايط مناسب را  فراهم آوريم آه تأمين امنيت عراق بر عهده : بيگانه از عراق، گفت
 استان از نيروهاى بيگانه خواسته ايم آه خارج شده و امنيت را به  ١٢اآنون در  . مردم اين آشور باشد

 .نيروهاى عراقى بسپارند
  امنيت و اقتدار در عراق حمايت مى آندايران از استقرار> 

جمهورى اسالمى ايران به طور قاطع  از استقرار امنيت، : محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى گفت
به گزارش دفترامور رسانه هاى نهاد رياست جمهورى، .  اقتدار و پيشرفت در عراق حمايت مى آند

جمهورى اسالمى ايران  تمام : ى عراق ،افزوداحمدى نژاد در  ديدار موفق الربيعى مشاور امنيت مل
تجربيات خود در زمينه هاى مورد نياز، در اختيار ملت و دولت عراق قرار  خواهد داد تا اين آشور بتواند در 

 .مسير پيشرفت وآبادانى، سربلند و سرافراز  شود
ى ها را بهانه اى براى   رئيس جمهورى با ابراز نگرانى از ناامنى هاى تحميلى بر ملت عراق،  ناامن

حضور اشغالگران دانست و ابراز اميدوارى آرد با  استقرار امنيت آامل، تحت حاآميت دولت عراق، صلح 
احمدى نژاد بر ضرورت وجود يك رابطه مبتنى بر حسن همجوارى و .  و آرامش به اين آشور باز  گردد

يك عراق  مقتدر و : يد آرد و افزوددوستانه،  و لزوم هوشيارى و وحدت نظر آشورهاى منطقه تأآ
 .پيشرفته بهترين دوست براى جمهورى اسالمى ايران است

  موفق الربيعى مشاور امنيت ملى عراق نيز دراين ديدار با اشاره به  پيوندهاى تاريخى دو آشور، با 
 آن روبرو قدردانى از حمايت همه جانبه دولت و ملت  ايران بويژه در شرايط سختى آه آشور عراق با

 .بوده است، خواستار  ارتقا سطح روابط در زمينه هاى اقتصادى، امنيتى و سياسى شد
 توافق بر سر مقابله با گروه هاى اپوزيسيون> 

دشمنان دو ملت مى : مصطفى پورمحمدى وزير آشور در ديدار با مشاور امنيت ملى دولت عراق گفت
. ز اين ناامنى درجهت اعمال مخرب استفاده نمايندخواهند مرزهاى دو آشور آانون ناامنى شده و ا

اين همكارى ها : پورمحمدى آمادگى آشورمان را در زمينه همكارى هاى امنيتى يادآور شد و تصريح آرد
براى امنيت ايران هم مفيد است و خوشبختانه هيچ گروه سازمان يافته و منسجمى آه عليه دولت و 

د ندارد و حتى از حرآت هاى فردى و غيرسازمان يافته نيز جلوگيرى ملت عراق اقدام آند، در ايران وجو
 .مى نماييم

وى حضور نيروهاى تروريستى سازمان يافته از قبيل سازمان منافقين را در عراق فاقد حيات سياسى 
اين گروه بيش از آنكه مزاحم دولت و ملت ايران باشد، مزاحم عراق مى : ارزيابى و خاطرنشان آرد

ما به برادران ايرانى : اور امنيت ملى عراق نيز پس از اين ديدار در جمع خبرنگاران گفتمش. باشد
اطمينان داديم آه اجازه نخواهيم داد آه منافقين و گروههاى ديگر از خاك عراق به عنوان پايگاهى براى 

 .حمله به آشورهاى منطقه به ويژه ايران استفاده شود
 شيه ديدار مقام هاى ايران و عراقبحث داغ پرونده هسته اى در حا> 

على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى هرگونه مذاآره محرمانه با انگليس در خصوص تعليق 
به گزارش ايرنا، الريجانى پنجشنبه شب در حاشيه . اف اصفهان را تكذيب آرد.سى.مجدد مجتمع يو

هرگونه :  در گفت وگو با خبرنگاران  گفتامضاى  موافقتنامه همكارى هاى امنيتى بين ايران و عراق،
وى در ادامه در .  اف اصفهان  تكذيب مى شود.سى.مذاآره در خصوص تعليق بخشى از فعاليت هاى يو

پاسخ به سؤالى شايعه امكان سپرده  شدن پرونده هسته اى ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
 .را نيز  تكذيب آرد

آه تا زمان برگزارى اجالس ماه نوامبر شوراى  حكام مذاآراتى جدى با اروپا   الريجانى با رد اين احتمال 
زمان آوتاهى  تا نشست ماه نوامبر باقى مانده است و اگر : صورت خواهد گرفت، اظهار داشت

دبير شوراى .   بخواهيم در زمينه مذاآره گامى  برداريم بايد در هفته هاى پس از اين نشست باشد
اين : با تأآيد بر اينكه ايرانيان در داشتن حق  خود بايد پايمردى داشته باشند، گفتعالى امنيت ملى 

وى با اشاره به سفر بازرسان .   حق را يا در داالن مذاآرات يا  در مذاآره با آژانس به دست مى آوريم
افشاگرى «نزديك با بازرسان آژانس به ايران آمدند و از : آژانس به تهران و بازديد از برخى از  مراآز، گفت

 .آمريكا آشنا شدند» هاى  دروغ
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  الريجانى در پاسخ به سؤالى درخصوص پيش بينى محتواى گزارش محمد البرادعى  مديرآل آژانس 
با توجه به بازرسى هاى انجام شده، بايد گزارش معقول و  در چارچوب مسائل حقوقى باشد، اما : گفت

 .سى  قرار گرفته استمتأسفانه هميشه تحت تأثير حرآات سيا
آژانس :   الريجانى در ادامه در خصوص رد درخواست بازرسان آژانس براى بازديد از  سايت لويزان گفت

براى انجام بازديدها بايد دليل قطعى بياورد و ما  نمى توانيم بدون دليل و مدرك مطمئن خواسته هاى 
خصوص عدم ارائه پاسخ از سوى اروپا به  نامه دبير شوراى عالى امنيت ملى در .   آنان را اجابت آنيم

فكر مى آنيم رويكرد . ما به اهداف خود رسيده ايم و گام هايى را آه نياز است  برداشته ايم: وى، گفت
 .ايران در مسائل پيچيده منطقه اى رويكردى  موفقيت آميز است
متأسفانه اينگونه القا مى شود : د،  گفت  الريجانى با تأآيد بر اينكه اين اروپا بود آه مذاآرات را قطع آر

آه ايران مذاآرات را رها آرده است، در  حالى آه ما در نامه اى به سه آشور اروپايى موافقت خود را با 
  .ادامه مذاآرات  اعالم آرديم

  
  تن گذشت 76 درعراق از مرز انيعي در دو مسجد شیستی تروراتي تلفات عملآمار
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 76 را ني در شهر خانقانيعي در دو مسجد شیستی تروراتي آمار تلفات عملنی آخرهي العربی خبرشبکه

 . تن اعالم کرد
 درحومه بغداد با استفاده از دو دستگاه ی انتحاراتي پس از دو عملی، ساعات"مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 ستی ، دو تروردي تن انجام40 شدن ی زخم شده که به کشته شدن شش تن و ی بمب گذاریخودرو
 مازگزار ن76 آن دستکم جهي زدند که در نتی انتحاراتي دست به عملني در شهرخانقانيعيدردو مسجد ش

 . شدندی زخمزي نگری نفر د85 کشته و ی عراقعهيش
 ابدی شی شمار کشته ها افزانکهیاحتمال ا:   رابطه اظهارداشتنی و وزارت کشورعراق دراسي منبع پلکی
 . گزارش شده است مي از مجروحان وخی حال برخرای است زادیز

 خود را در دو مسجد ،ی انفجاری با بستن کمربندهای اتفاق افتاد که دوعامل انتحاری زمانحادثه
 . شمال شرق بغداد منفجر کردندیلومتري ک170 واقع در ني در شهرخانقانيعيش

 کشته شدن یالی دی استانداری محلی شوراسيباجالن رئ حسن المي ابراههي اولی گزارش هابراساس
 . کرددیي را تایستی تروراتي را در دو عملگری تن د62 شدن ی و زخمی عراق55
 بزرگ ني کوچک و مسجد خانقني نماز ظهر درمسجد خانقی به هنگام برگزاریستیعامالن ترور: افزودیو

 شدن ی اقدام منجر به کشته و زخمنیه ا زدند کیستی ترورتی عمالنی شهر دست به انیدر مرکز ا
 . شدیدهها نمازگزارعراق

 32 مشترکا ی و عراقییکای آمریروهاين:  اعالم کرد ی اهي امروز در اطالعکای ارتش آمرنکهی اگریخبرد
 . کشتند ی را درشهر رمادیشورش

ست به  فراد مسلح د50 از شي حمله پس از آن صورت گرفت که بنی آمده است اهي اطالعنیدرا
 . زدندی در شهر رمادی در جاده اصلی مواضع نظامهي علافتهی سازمان یسلسله حمالت

 حراجات ی و عراقییکای آمری با عناصر مسلح دو نظامیگری دانیدر جر : دی افزای مهي اطالعنیا
 . برداشتندیسطح
 مسجد کیاطراف  درهایري خود آورده است که عمده درگهي ازاطالعگری دی دربخشني همچنکای امرارتش

 ی و عراقییکای آمریروهاي نی از درون مسجد به سواني متمرکز شده بود و شورشیدر شهر رماد
 . کردندی میراندازيت
" 47 ی کیا"  اسلحهی صندوق حامل مهمات نظامنی ارتش عراق پس از ورود به مسجد چندیروهاين

 . خارج کردندانيتن ازاجساد شورش17را به همراه 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقع اوضاتحليل 
  

   آبان27: رانی ایمرور هفته نامه ها
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ناتمام ماندن کابينه جدید، انتقاد از نمایندگان مجلس به خاطر عدم رای اعتماد به برخی :بی بی سی
هاشمی رفسنجانی پشت سر وزرای پيشنهادی، وضعيت مبهم پرونده هسته ای و قرار گرفتن اکبر 

آیت اهللا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی در نماز عيد فطر مهمترین مطالب هفته نامه های چاپ 
  تهران است

در حالی که با گذشت نزدیک به چهار ماه از آغاز کار دولت جدید، محمود احمدی نژاد رئيس جمهور 
 در عنوان اصلی صدافت همچنان خالی مانده است، نتوانسته کابينه خود را کامل کند و صندلی وزارت ن

  .خود تشکيل کابينه را چالش اصلی دولت احمدی نژاد معرفی کرده است
 وزرای برگزیده احمدی نژاد از دید منتقدان کم تجربه هستند اما هواداران کابينه این صدا،به نوشته 

  .ولوژیک افراد تاکيد دارندمعيار را بی اهميت می دانند و بيش از همه بر لياقت های ایدئ
 آقای احمدی نژاد را بنياد گرایی توصيف کرده که هوادار بازگشت به بنياد های اصيل صدانویسنده 

  .انقالب اسالمی است و بر احيای تمدن و حکومت اسالمی تاکيد دارد
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 صورت می این نشریه با انتقاد از عزل و نصب های گسترده که بر مبنای روابط خویشاوندی و رفاقتی
همواره در ایران پس از تغيير روسای جمهور همه مقامات از ریز و درشت منتظر تغيير : "گيرد، نوشته
  ."خود می مانند

در چنين شرایطی همه انتظار برکنار شدن و به دست گرفتن پست های جدیدتر و : " می نویسدصدا
ابات و تغيير و تحول رسمی دولت، امور باالتر را دارند به همين علت تا یک سال بعد از برگزاری انتخ

  ."دولتی گرفتار سستی و وقفه می شود
  اصولگرایان جفاکار

 که از مدافعان رئيس جمهور به حساب می آید در سرمقاله این شماره به انتقاد از پرتو سخندر مقابل 
  .کسانی پرداخته که به عقيده سرمقاله نویس در مسير تضعيف دولت گام بر می دارند

مهر اصولگرایی و "  با ابراز نارضایتی از گروهی که به عقيده سرمقاله نویس این نشریه رتو سخنپ
  .اما در حق دولت جفا می کنند" مردم داری بر پيشانی زده اند

بسياری از حرف های به ظاهر دلسوزانه و مخاطب پسند نه از باب خير : "این نشریه اضافه کرده
 گيری و کارشکنی در کار دولتی است که بی اعتنا به باج خواهی گروه ها خواهی بلکه به منظور انتقام

و سياست بازان چند چهره، استوار و مصمم برای خدمت به مردم و مبارزه با باندهای مافيایی قدرت و 
  ."ثروت به پيش می رود

اهی مقصود این نشریه همچنين مخالفان دولت را خبيث ناميده که سعی دارند با گل آلود کردن آب م
  .خود را صيد کنند

مخالفت برخی نمایندگان اصولگرا نسبت به صادق محصولی وزیر پيشنهادی نفت و انصراف وی در روز 
رای گيری و انتقادهایی که نسبت به برکناری شش تن از مدیران بانک های دولتی از سوی نمایندگان 

  .استمطرح شده از جمله دالیل ناخرسندی این نشریه مدافع دولت 
 ارگان حزب موتلفه از قول محمد نبی حبيبی دبير کل این تشکل، دولت را به شمادر همين حال، 

استفاده بيشتر از تجارب اصولگرایان دعوت کرده و گفته در این صورت انتقاد های کمتری متوجه دولت 
  .خواهد شد

های دولت دارند اما دولت به گفته آقای حبيبی، برخی اصولگرایان انتقادهایی را نسبت به انتخاب 
  .همچنان از پشتيبانی برخوردار است و این پشتيبانی کاهش چشمگيری پيدا نکرده است

  ایران هسته ای
در حالی که کمتر از ده روز به اجالس آینده شورای حکام برای بررسی پرونده هسته ای ایران باقی 

داری کرده و تنها سخنان علی الریجانی مانده، نشریات از تحليل وضعيت آینده پرونده هسته ای خود
  .دبير شورای عالی امنيت ملی را در صدر اخبار خود انعکاس داده اند

در این هفته مقامات زیادی از : خوانده و نوشته" هفته شلوغ هسته ای" هفته گذشته را ایران جمعه
  .ام برسدروسيه به ایران آمدند تا ایران به آمادگی الزم برای اجالس آتی شورای حک

 نيز در عنوان اصلی خود با اشاره به سفر مقامات روسی به تهران پرسيده آیا گره اتمی باز اميد جوان
  می شود؟

 ارگان خبرگزاری دولتی ایران سخنان آقای الریجانی را در حاشيه همایش سراسری ائمه ایران جمعه
  ."انس به نفع امنيت منطقه استپذیرش ایران هسته ای با نظارت آژ: "جمعه را نقل کرده که گفته

آقای الریجانی بن بست در مذاکرات را رد کرده و گفته مسيرهایی برای مذاکره با بسياری از کشورها 
  .وجود دارد

به گفته دبير شورای امنيت ملی، بدون تردید ایران فناوری هسته ای را دنبال خواهد کرد و ترجيح می 
  . وگرنه راه خود را ادامه خواهد داددهد که با مذاکره کارش را پيش ببرد

با توجه : "آقای الریجانی توضيح روشنی در باره واکنش ایران در صورت شکست مذاکرات نداده اما گفته
  ."به فشار مجلس و مردم ایران اگر بيش از این به ما فشار بياورند مجبوریم گام بعدی را برداریم

آژانس انرژی هسته ای به ابزار مزاحمی :  الریجانی نوشته ارگان حزب موتلفه نيز به نقل از آقایشما
  .برای دستيابی به فناوری صلح آميز هسته ای تبدیل شده است

در همين حال یالثارات ارگان انصار حزب اهللا در صفحه اول خود به نقل از محمود چمنی جانشين فرمانده 
ی در روز پنجم آذر ماه برای دفاع از  ميليون بسيج12: منطقه مقاومت بسيج آذربایجان شرقی نوشته
  .حق انرژی هسته ای راهپيمایی خواهند کرد

  نماز فطر
نماز عيد فطر و قرار گرفتن اکبر هاشمی رفسنجانی پشت سر آیت اهللا علی خامنه ای رهبر جمهوری 

  .اسالمی بين صف اول و امام جماعت حرف و حدیث های را به دنبال داشته است
آقای هاشمی به دعوت شخص رهبری کنار : "علی زاد سر نماینده مجلس نوشته از قول اميد جوان

  ."ایشان ایستاده است
آقای خامنه ای با این کار خواستند به همگان خصوصا اهل سياست بفهمانند :" آقای زاد سر گفته

  ."هاشمی رفسنجانی به گردن نظام، انقالب و مردم حق دارد و باید عزیز و محترم شمرده شود
 با چاپ عکسی از قول شاهدان نقل کرده که این امر کامال اتفاقی بوده و چون پرتو سخنر مقابل د

آقای هاشمی رفسنجانی دیرآمده بود و جا در صف اول وجود نداشت در کنار آقای خامنه ای ایستاده 
  .است

  پدیده نابود کننده
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 واکنش داخلی وخارجی گسترده ای در حالی که سخنان آقای احمدی نژاد در مورد نابودی اسرائيل با
معرفی کرده که با " یک پدیده عجيب" از قول یک خواننده، آقای احمدی نژاد را یالثاراتروبه رو شده، 

  .حرفهایش صدای امریکا، اسرائيل، سازمان ملل و شورای امنيت را درآورده است
ل و امریکا را بترساند تا خواب شب و  از احمدی نژاد خواسته که بيش از این اسرائيیالثاراتاین خواننده 

  .بزم روزشان خراب شود
شهادت (به نوشته ارگان انصار حزب اهللا این دولت ها بسيار ترسو هستند و از هجوم یک استشهادی

  .وحشت دارند چه برسد به این که ایران عزم نابودی و محو آنها از صفحه روزگار را داشته باشد) طلب
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