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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(رژیم ایران و دولتهای بزرگ

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

  هايي پيداآنند  حل اميدوارم سوالناوالريجاني بتوانند راه:عنان
  ه پاسخ ايران اعالم آندتر نظرش را دربار هرچه سريع5+1:متكي

  ٢٠٠۶ سپتامبر ٣ - ١٣٨۵ وری شهر١٢ كشنبهی
ي آشورمان، آه ظهر روز يكشنبه در آنفرانس مطبوعاتي مشترك با  منوچهر متكي، وزير امور خارجه

گفت، اظهار  آوفي عنان دبير آل سازمان ملل متحد در محل وزارت امور خارجه در تهران سخن مي
عنان براساس دعوت جمهوري اسالمي ايران سفري دو روزه را به تهران جناب آقاي آوفي « :داشت

  » .داشتند و در آن با رياست محترم جمهوري، مسووالن و مقامات آشورمان ديدارهايي را انجام دادند
، وي ضمن عذرخواهي از )ايسنا( خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران -به گزارش خبرنگار سياسي 

والني شدن مدت مذاآرات رييس جمهور آشورمان با دبيرآل سازمان ملل خبرنگاران به دليل ط
درجريان مذاآرات آقاي عنان با مقامات مختلف جمهوري اسالمي ايران پيرامون روابط بين « : متحد،افزود

المللي از جمله بحران اخير  چنين مسائل مهم بين جمهوري اسالمي ايران با سازمان ملل متحد، هم
  » .وگو شد يي بحث و گفت ي هسته ن و ساير مسائل خاورميانه و عالوه بر آن مسئلهلبنان، فلسطي

ما ضمن « :متكي ضمن استقبال از مواضع آوفي عنان در خصوص مسائل مختلف آشورمان، گفت
آميز آه از تجاوزات رژيم صهيونيستي به لبنان صورت گرفت، از اقداماتي آه در  هاي حمايت انتقاد از تالش

اي در شوراي امنيت در خصوص لبنان صورت  سيدن به هر گونه ابتكار براي تصويب قطعنامهخصوص ر
  » .گرفت و البته متاسفانه بيش از يك ماه به طول انجاميد، راضي هستيم

اش را براي همكاري با  جمهوري اسالمي ايران آمادگي« :ي آشورمان، ادامه داد وزير امور خارجه
  » .آند شت آرامش به لبنان اعالم ميسازمان ملل متحد جهت بازگ

شان و نيروهاي لبناني،  ما معتقديم آه استقرار نيروهاي يونيفل با ماموريت قبلي« :متكي تصريح آرد
از . هايي از خاك لبنان را در تصرف دارند تسريع نمايد نشيني نيروهاي رژيم اسرائيل آه بخش بايد عقب

آيد بايد سريعا  ي اين آشور به حساب مي ه نوعي محاصرهسويي نيز تهديد هوايي و زميني لبنان آ
  » .متوقف شده و آرامش به اين آشور بازگردد

در خصوص اسراي « :وي با اشاره به لزوم آزادي اسراي لبناني در بند رژيم صهيونيستي، اظهار داشت
 آزادي و معاوضه هايي آه از سوي سازمان ملل متحد براي چنين دو سرباز اسرائيلي تالش لبناني و هم

  » .دوستانه و مورد حمايت ما است هايي انسان صورت گرفته تالش
يي آقاي  در بحث هسته« :يي ايران نيز گفت ي آشورمان، در رابطه با مسائل هسته وزير امور خارجه

هر چند آه پيش . دبير آل با مواضع صريح، روشن و شفاف جمهوري اسالمي ايران از نزديك آشنا شدند
 را قبال به ايشان نيز 5 + 1اي از پاسخ به پيشنهاد  ين نيز از اين مواضع اطالع داشتند و ما نسخهاز ا

  » .ايم تحويل داده
بنابراين پاسخ منطقي جمهوري اسالمي ايران بايد زمينه را براي برداشتن « :متكي خاطر نشان آرد

وري اسالمي ايران در برخورداري از هاي مناسب بعدي هموار نمايد و دو عنصر رعايت حق قاطع جمه گام
هايش بايد در اين ميان مورد  سازي تالش چنين تالش ايران براي شفاف يي و هم آميز هسته فناوري صلح

  » .توجه قرار گيرد
چنين در ارتباط با انتقاد دبير آل سازمان ملل متحد از برگزاري نمايشگاه آاريكاتور با موضوع  وي هم

در ارتباط با بحث هولوآاست با آقاي عنان صحبت شد و همانگونه آه « :، افزودهولوآاست در آشورمان
نظران مورد مطالعه و آنكاش  آقاي عنان نيز اشاره آردند اينكه وقايع و مسائل تاريخي از ديدگاه صاحب

  » .قرار گيرد قابل تاييد است
آميز عليه مقدسات دين مبين  تي آشورمان، با اشاره به انتشار آاريكاتورهاي اهان وزير امور خارجه

آميز به مقدسات اسالمي مطرح شد عدم  آنچه آه در بحث آاريكاتورهاي اهانت« :اسالم، تصريح آرد
اهانت بود و غير از اين مسئله هر اقدامي آه در اين زمينه به صورت هنري و مطالعاتي و جداي از 

  » .داي بپردازد از نظر ما مشكلي ندار توهين به بررسي حادثه
هاي مقابل  متكي در بخش ديگري از اين آنفرانس مطبوعاتي در پاسخ به سوالي اشتباه طرف

اين « :يي در تغيير مسير مورد نظر دو طرف را مورد اشاره قرار داد و افزود آشورمان در بحث هسته
راساس اي سياسي و غير قانوني را ب ها اشتباه قابل توجهي را مرتكب شدند و اينكه قطعنامه طرف

اي در  ي منفي جدي اند نمره فشارهاي سياسي آمريكا و انگليس در شوراي امنيت به تصويب رسانده
  » .ها بود راه تعامالت ما با اين طرف

هايمان را انجام داديم و اآنون نوبت آنهاست آه پاسخ ما را به  به هر صورت ما بررسي« :وي ادامه داد
  » .دهيم  مهلتي بخواهند به آنها ميدقت مورد بررسي قرار دهند و اگر هم
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تر  آنيم آه هر چه سريع به آنها توصيه مي« :، اظهار داشت5+ 1ي آشورمان، خطاب به  وزير امور خارجه
ايم و نه  ما از آنها نه مهلتي را خواسته. ي پيشنهادي اعالم آنند نظرشان را نسبت به پاسخ ما به بسته

  » . چرا آه تمام مباحث در مكتوبات دو طرف وجود داردديگر بايد آار خاصي را انجام دهيم؛
االن درك بهتري از موضع ايران داريم و اين درك بهتر را « :آوفي عنان نيز در اين نشست خبري گفت

  » .وقتي برگشتم با آشورهاي آليدي مطرح خواهم آرد
نس مطبوعاتي آه در محل به گزارش خبرنگار ايسنا، آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل ، در ادامه آنفرا

در ديداري « :وزارت امور خارجه با حضور منوچهر متكي، وزير امور خارجه آشورمان انجام شد، تصريح آرد
سازي اورانيوم را قبل از  آنند غني نژاد داشتم ايشان اعالم آردند آه قبول نمي آه با آقاي احمدي
  » .مذاآرات تعليق آنند

آميز  حل مسالمت عالم آرد آه ايران حاضر به مذاآره و پيدا آردن راهرييس جمهور ايران ا« :وي گفت
  » .باشد براي اين بحران مي

اي ظرف  جلسه« :دبيرآل سازمان ملل با اشاره به ديدار خاوير سوالنا و علي الريجاني اظهار داشت
حلهايي را پيدا  نند راهشود آه اميدوارم در اين جلسه بتوا چند روز آينده بين سوالنا و الريجاني انجام مي

  » .آنند
ي  ي اين آه ايران خواستار بررسي حقوقي پرونده عنان در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره

ي اتمي ايران شوراي  ي پرونده درباره« :المللي انرژي اتمي است، گفت اش در آژانس بين يي هسته
البته تماسهايي بين ايران و المللي انرژي اتمي آامال درگير هستند و  امنيت و آژانس بين

  » . وجود دارد و بحثهاي خوبي شده است5+1آشورهاي
من نقش خود را به عنوان دبيرآل سازمان ملل در اين مسأله ايفا آرده و « :عنان خاطرنشان ساخت

  » .آنم مي
د و يي ايران در روزهاي آتي خواهيم شني ي هسته ي اينكه آيا خبر جديدي در خصوص مسأله وي درباره

موضع ايران آن چيزي است آه تاآنون اظهار شده « :آيا ايران موضع جديدي را اختيار آرده است؟ گفت
  » .توانيم روي ميز مذاآره بحث آنيم ايران اعالم آرده است آه همه چيز را مي. است

دبيرآل سازمان ملل با اشاره به ديدارهايش با رييس جمهوري ايران، رييس مجمع تشخيص مصلحت 
به خاطر « :ظام، وزير امور خارجه، دبير شوراي عالي امنيت ملي و دآتر آمال خرازي، گفتن

مذاآرات من با مقامات ايراني . سخاوتمندي ايران در پذيرايي از اين جانب و تيم همراهم سپاسگذارم
تر آنيم  متوانيم آتش بس را مستحك  و اجراي آن بود و اين آه به چه نحوي مي1701ي  ي قطعنامه درباره

  » .تا صلح در منطقه و حتي سوريه و فلسطين اجرا شود
 حمايت 1701ي  ايشان اعالم آردند آه از قطعنامه« :نژاد، گفت وي با اشاره به مالقاتش با دآتر احمدي

  » .آنند و از من تقاضا آردند آه به حفظ تماميت ارضي و استقالل لبنان آمك آنم مي
اينكه ايران قبول آرده است براي بازسازي لبنان در يك حرآت جمعي با ما دبيرآل سازمان ملل با بيان 
آفرينان  المللي و ايران به عنوان يكي از نقش ما به تمام بازيگران بين« :مشارآت داشته باشد، گفت

  » .اي در بازسازي لبنان احتياج داريم مهم منطقه
همگي به خاطر داريم آه « :ت اظهار داشتي هولوآاس عنان در خصوص نمايشگاه آاريكاتورهاي درباره

آاريكاتورهاي دانمارآي چه جنجالي را آفريد؛ مسلم است آه حق آزادي بيان وجود دارد؛ اما بايد با دقت 
  » .بيشتري از اين حق استفاده آرد

ما « :دبيرآل سازمان ملل با بيان اينكه هولوآاست اتفاقي تاريخي و غيرقابل انكار است،اظهار داشت
هايمان آموزش دهيم آه چه اتفاقي در جنگ دوم جهاني روي  ايد هولوآاست را قبول آنيم و به بچهب

  » .داده است و مواظب باشيم آه اين اتفاقات ديگر روي ندهد
دار  نبايد الفاظي را انتخاب آنيم آه زيانبار است و بسياري از احساسات را جريحه« :عنان تأآيد آرد

  » .آند مي
، 1701ي ي اقدامات عملي سازمان ملل براي اجراي بندهاي قطعنامه به سوالي دربارهوي در پاسخ 

اند و دولتهاي آنها به   اسرائيل و لبنان اين قطعنامه را پذيرفته1701بايد بگويم در خصوص اعمال « :گفت
  » .من خودم در جريان تاريخ و امضاي اين قطعنامه بودم. آن رأي دادند

  » .شود توقف درگيريها و آتش بس آمابيش خوب اجرا مي« :فتدبيرآل سازمان ملل گ
ها صحبت آردم تا حصر زميني و هوايي خود را از  وي با بيان اينكه من با بسياري از جمله اسرائيلي

 هزار سرباز 16المللي اضافه بر   سرباز بين5000انتظار داريم در اواسط ماه آينده « :لبنان بردارند، افزود
توانند به طور  ها مي نطقه مستقر شوند؛ بنابراين تعداد اين سربازان آافي بوده و اسرائيليلبناني در م

  » .نشيني آنند آامل از منطقه عقب
اي  هاي خوشه عنان در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر اينكه در حمالت اسرائيل به لبنان از بمب

شود؟  ي قانوني در برابر اين مسأله انجام نمياستفاده شده است و چرا از سوي سازمان ملل اقدام
ها را بردارند و  برداري در منطقه داريم تا مين اي ما يك تيم مين هاي خوشه در خصوص بمب« :تصريح آرد

شوراي آمكهاي انساندوستانه در نيويورك تيمي را به لبنان اعزام . مردم غيرنظامي را محافظت آنند
  » .ظر گزارش اين تيم هستمآرده و يا خواهد آرد و من منت

ايد   را يكجانبه و تحت نفوذ آمريكا دانسته1701ي  وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شما قطعنامه
بنابراين آيا در طرح شما براي اصالح سازمان ملل راهكاري براي آاهش نفوذ آمريكا در نظر گرفته شده 
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 است، اولين باري است آه من اين جمله را نقل قولي آه شما از من آرديد اشتباه« :است؟ گفت
  » .شنوم مي

داشت به تازگي از قانا بازگشته و شاهد  دبيرآل سازمان ملل در پاسخ به سوال خبرنگاري آه اظهار 
در خصوص قانا همانطور آه گفتم در زمان وقوع اين تراژدي « :آشتار زنان و آودآان بوده است، گفت

  » .ين آن را محكوم آردماي صادر آردم و عامل اعالميه
  

  . دهد خاوير سوالنا اظهار آرد که اتحاديه اروپايي به مذاکرات خود با ايران ادامه مي
  ٢٠٠۶ سپتامبر ٣ - ١٣٨۵ وری شهر١٢ كشنبهی

به نقل از خبرگزاري نووستي، خاوير سوالنا، رييس  ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
روپا روز شنبه در ديدار غير رسمي وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا آه در ي ا سياست خارجي اتحاديه

  . فنالند برگزار شده بود، گزارشي را در رابطه با ايران قرائت آرد
وي در يک کنفرانس مطبوعاتي که در پايان اين ديدار برگزار شد گفت آه اتحاديه اروپا فعال هيچگونه 

  . آند يران مطرح نميمحدوديت زماني را در مذاکرات با ا
ي جاري ديدار داشته  قرار است سوالنا با علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در هفته

. هدف از اين ديدار، روشن ساختن اين مساله است که آيا ايران خواستار مذاکرات است يا خير. باشد
 را به وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا ارايه پس از اين ديدار در اواسط ماه سپتامبر نيز سوالنا گزارشي

  . خواهد داد
ي اروپا را بر عهده دارد،  اي اتحاديه ي فنالند که آشورش رياست دوره ارکي تئوميويا، وزير امور خارجه

حمايت کامل اين اتحاديه از سوالنا را اعالم و تاکيد آرد که اتحاديه اروپا خواهان حل ديپلماتيک مشکل 
  . تايران اس

هاي   شوراي امنيت سازمان ملل فعاليت1696ي  ضرب االجلي که طي آن ايران بايد بر اساس قطعنامه
اما ايران . به پايان رسيد)  شهريور9( ماه اوت31آرد، روز  خود در زمينه غني سازي اورانيوم را تعليق مي

  . داشتسازي اورانيوم حق اين آشور است و از آن دست بر نخواهد  اعالم آرد غني
  

 سپتامبر به منظور هماهنگ ساختن 15ي گروه شش قرار است  وزيران امور خارجه: اين گزارش افزود
يي ايران و بررسي اوضاع به وجود آمده، در وين با يكديگر ديدار  شان در رابطه با برنامه هسته اقدامات
  . آنند

ز توجه ديدار غير رسمي وزيران امور عالوه بر موضوع ايران، بررسي اوضاع در خاور ميانه نيز در مرک
  . خارجه اتحاديه اروپا قرار داشت

اين گزارش حاآي است ماسيمو دالما، وزير امور خارجه ايتاليا روز شنبه با اظهار اين آه اتحاديه اروپا و 
ي مشکل  جامعه جهاني، به سوالنا براي تالشي جديد در جهت برگزاري مذاکرات با ايران درباره

شويم و  هم اکنون ما به بخش پاياني مذاکرات نزديک مي: دادند، افزود" اختيار تام" اين کشور يي هسته
اي مثبت نشوند، مساله را بايد در شوراي امنيت سازمان  اگر اين مذاکرات منجر به دستيابي به نتيجه

  . ملل متحد مطرح نمود
  

 وزراي دولت عراق شامل چهار پست است ي تغيير در آابينه: اظهار داشت) شنبه(نوري المالكي امروز 
  . ها نيست آه وزارت نفت جزو آن

  ٢٠٠۶ سپتامبر ٢ - ١٣٨۵ وری شهر١١شنبه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، نوري المالكي، نخست وزير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي عراق در نجف در  يعهاهللا العظمي سيد علي سيستاني، مرجعيت ش عراق بعد از ديدار با آيت
تغيير آوچكي در خصوص چهار وزارتخانه به وجود آمده آه اسامي اين : آنفرانس خبري بيان داشت

  . ها نيست ها به زودي اعالم خواهد شد اما وزارت نفت جزو اين وزارتخانه وزارتخانه
رد آه نخست وزير صبح اي اعالم آ دفتر اطالع رساني نوري المالكي نخست وزير عراق، امروز در بيانيه

  . اهللا العظمي سيد علي سيستاني عازم نجف شد امروز جهت ديدار با آيت
  . وگوهاي طرفين قرار داشت بر اساس اين بيانيه، بررسي اوضاع عراق و تحوالت اين آشور در راس گفت

ز دولت عراق مرجعيت شيعه ا: اي اعالم آرد اهللا سيستاني نيز بعد از اين ديدار در بيانيه دفتر آيت
  . خواست تا وظايفش را در قبال حمايت از مردم انجام دهد

چنين نسبت به شكست دولت نسبت به انجام وظايفش در قبال مردم و برعهده گرفتن  در اين بيانيه هم
  . هاي غير دولتي هشدار داده شده است مسووليت دولت از سوي گروه

هاي  ز مردم و حفظ امنيت جامعه از سوي دولت به گروهعدم حمايت دولت ا: در ادامه بيانيه آمده است
  . دهد تا به جاي دولت انجام وظيفه آنند آه اين مساله بسيار خطرناك خواهد بود غير دولتي فرصت مي

چنين مرجعيت نجف در ادامه نسبت به مشكالت مردم به دليل آمبود خدمات ابراز تاسف آرده و  هم
هاي خدمت رساني از جمله برق و سوخت را براي مردم فراهم   اوليتعنوان داشته دولت بايد مهمترين

  . از نخست وزير عراق نيز خواسته شده تا تمام تالشش را براي آاهش مشكالت مردم انجام دهد. آند
از سوي ديگر خبرگزاري عراق گزارش آرد، مراسم واگذاري مسووليت نيروهاي زميني، دريايي و هوايي 

  .  به فردا موآول شده استبه وزارت دفاع عراق
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علي الدباغ، سخنگوي رسمي دولت عراق نيز امروز در آنفرانس خبري در بغداد اعالم آرد آه نيروهاي 
آمريكايي امروز رسما مسووليت زندان ابوغريب را آه در حال حاضر خالي از زنداني است به دولت عراق 

  . واگذار آردند
  . اند هاي ديگري منتقل شده شدگان اين زندان به زندان به گفته الدباغ، زندانيان و بازداشت
اي اعالم آرد آه بعد از تعقيب سه تن از افراد مسلحي آه با  از سوي ديگر، ارتش آمريكا در بيانيه

استفاده از خمپاره يك آاميون آوچك را در شهرك يوسفيه در جنوب عراق هدف قرار داده بودند، 
شك محلي را در اين منطقه آه اين افراد مسلح به آنجا پناه برده بودند، هاي آمريكايي با دو مو جنگنده

  . هدف قرار دادند آه موجب مرگ اين افراد شد
در جريان دو انفجار جداگانه صبح امروز در مرآز و : يكي از مسووالن وزارت آشور عراق نيز اظهار داشت

  .  عراقي آشته و زخمي شدند26شرق بغداد، 
امات، انفجار اول انفجار يك بمب زمان عبور گشتي پليس عراق در منطقه باب المعظم در به گفته اين مق

ها از نيروهاي پليس   تن ديگر زخمي شدند آه سه تن از آن21مرآز بغداد بود آه طي آن دو تن آشته و 
  . هاي مجاور وارد ساخت اين انفجار هم چنين خساراتي را به خودروها و مغازه. بودند

ه دوم نيز آه بر اثر انفجار يك بمب آار گذاشته شده در منزل مسكوني در منطقه بغداد جديد در در حادث
  . شرق به وقوع پيوست، سه تن زخمي شدند

براساس بيانيه دفتر روابط عمومي پليس ديالي در شمال شرقي بغداد نيز در حمالتي جداگانه، پنج تن 
  . نندگي آشته و دو تن ديگر زخمي شدنداز جمله سه تن از افراد پليس راهنمايي و را

هاي شهر بعقوبه در مرآز استان  در حمله افراد مسلح به يكي از چهار راه: در اين بيانيه آمده است
در تيراندازي افراد مسلح در منطقه . ديالي سه تن از نيروهاي پليس راهنمايي و رانندگي آشته شدند

  . رق بغداد نيز دو تن آشته شدندابي صيدا در شهر مقداديه واقع در شمال ش
درحمله افراد ناشناس به دو شهروند عراقي در منطقه معلمين در غرب بعقوبه، اين افراد به شدت 

  . زخمي شدند
 زائر پاآستاني و هندي آه عازم آربال 14يك مقام پليس عراق نيز اعالم آرد آه در حمله افراد مسلح، 

  .  آشته شدند بودند،
 آه سه تن از اين زائران هندي و بقيه پاآستاني بودند آه خودروي آنها در مسير وي اظهار داشت

  . حرآت به سمت آربال هدف قرار گرفت
در جريان انفجار دو بمب در منطقه : از سوي ديگر، يكي از مسووالن وزارت آشور عراق گزارش داد

  .  تن ديگر زخمي شدند23الوزيريه در شمال بغداد، دو تن آشته و 
ها گشتي پليس را در منطقه وزيريه هدف قرار داده بودند آه موجب زخمي  ه گفته اين مقام، بمبب

  . شدن سه تن از عناصر پليس شد
در انفجار دو بمب آه در ميان گروهي از افراد در نزديكي محل حادثه اول اتفاق افتاد نيز دو تن آشته و 

  .  تن ديگر زخمي شدند20
 آيلومتري جنوب بغداد نيز چهار تن آشته و بيش از 60قه االسكندريه واقع در در حمله انتحاري در منط

  .  تن ديگر نيز زخمي شدند13
وزارت دفاع عراق پس از حمالت در شرق بغداد آه باعث : خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد

هاي  ت تن ديگر شد، اعالم آرد آه نيروهاي عراقي عمليا286 تن و زخمي شدن 64آشته شدن 
  . هاي شبه نظاميان گسترش خواهند داد امنيتي خود را در اين مناطق و پناهگاه

به رغم سرآوب امنيتي گسترده در پايتخت عراق آه مناطق اطراف اين شهر را مورد هدف قرار داده 
  . آميز با آشته شدن هزاران عراقي در اين آشور را آامل آرد ي خشونت ها يك هفته است خونريزي

 16يي، باعث آشته شدن سه تن و زخمي شدن  گذاري شده و نيز يك بمب جاده ار خودروي بمبانفج
  . تن ديگر در وزيريه در شمال شرقي بغداد شد

  .  امنيتي نيروهاي دولتي عراقي در وزيريه گسترش يافته است اين در حالي است آه عمليات
رسد  ور همزمان منفجر شدند و به نظر ميها به ط احمد العبيدي، فرمانده پليس وزيريه گفت آه بمب

  . اند ها قصد هدف قرار دادن يك گشتي پليس را نيز داشته آه اين بمب
 12فرمانده نيروهاي ائتالف تحت امر آمريكا پيشتر اعالم آرده بود آه طي حمله هوايي در يوسفيه در 

  . مايلي جنوب عراق، سه مظنون آشته و تعدادي عابر نيز زخمي شدند
روهاي ائتالف با اشاره به برآوردي مبني بر اينكه آيا غيرنظاميان طي اين حادثه زخمي شدند يا خير ني

دهد آه چندين عابر ممكن است متحمل صدماتي شده  ها نشان مي گزارش: اي اعالم آرد طي بيانيه
  . باشند

ا در شرق بغداد هاي خود ر سخنگوي وزارت دفاع عراق گفت آه نيروهاي امنيتي قصد دارند عمليات
اين حرآت بخشي از عمليات پيشروي مشترك و سرآوب امنيتي است آه بيشتر . گسترش دهند

  . گيرد مناطق اطراف بغداد را در برمي
ما همه چيز را آماده آرديم؛ اما منتظر تجهيز نيروها و آمادگي : سخنگوي وزارت دفاع عراق گفت

  . ، هستيمهاي نظامي ويژه آه حمالت را اجرا آنند يگان
  . شود ها مي شهرك صدر مقر مقتدي صدر نيز شامل عمليات: وي به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت
هاي مداوم بين نيروهاي آمريكايي و شبه نظاميان لشگر مهدي  در گذشته اين منطقه شاهد درگيري

  . دشدن بوده و اين در حالي است آه اخيرا نيروهاي آمريكايي به ندرت وارد اين منطقه مي
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حتي يك منطقه . هيچ محدوديتي نسبت به حمله به مناطق اطراف بغداد وجود ندارد: وي اظهار داشت
هاي تروريستي در آن صورت گيرد ما  اي آه فعاليت هم به عنوان خط قرمز براي ما وجود ندارد هر منطقه

  . به اين مناطق وارد خواهيم شد
نوري مالكي، نخست وزير عراق بر زمان دقيق سخنگوي وزارت دفاع عراق با اشاره به اين آه 

ها طي هفته آينده انجام خواهد  هاي امنيتي تاآيد دارد، اظهار داشت آه گسترش اين عمليات عمليات
  . گرفت

. آميز بود شود، موفقيت هاي امنيتي آه شامل مناطق سني مي وي گفت آه اولين فاز عمليات
  . در اين مناطق فعاليت آنندتوانند  ها به هيچ وجه ديگر نمي تروريست

  . ها، مقامات عراقي نسبت به آنترل امنيت در اين آشور خوش بين هستند به رغم خشونت
اي اعالم آرد آه نيروهاي زميني عراق آنترل منطقه را از  يگان نيروهاي تحت رهبري آمريكا در بيانيه

  . اند نيروهاي ائتالف تحويل گرفته
  

 رانی ای حل مسئله هسته ای برارکلي دبدگاهی داز: قرار گرفت دي مورد تاک و عنانیجانی الرداریدر د
  داشتمیجانی با الری و سازنده ادي مفیگفتگوها / مي کنی متیحما

  ٢٠٠۶ سپتامبر ٢ - ١٣٨۵ وری شهر١١شنبه 
 رانی ای حل مسئله هسته ای عنان برای کوفدگاهید:  کرددي عنان تاکی پس از مذاکره با کوفیجانیالر

 . تهران قرار داردتیمثبت و مورد حما
 کی پس از مذاکرات ی ملتي امنی عالی شوراري دبیجانی الری، عل"مهر "یاسي گزارش خبرنگار سبه

 به تهران رکلي سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران از سفر دبرکلي عنان دبی خود با کوفميساعت و ن
 . خواند دي سازنده و مفی خود را با ویتشکر کرد و گفتگوها

 دگاهی است و ما از دی مثبتدگاهی درانی ای حل مسئله هسته ای عنان برای آقادگاهید:  گفت یجانیالز
 .مي کنی متی حماشانی ایها
 قی از طررانی ای راه حل موضوع هسته انی قبول داشتند که بهترني مذاکرات طرفنی در ا؛ی گفه وبه

 .  خواهد شدسريمذاکره م
 تي عنان در سازمان ملل که ظرفی کوفتي کرد که از ظرفیدواري ابراز امی ملتيامن ی عالی شوراريدب
 . استفاده شودرانی ای حل موضوع هسته ای است برایی باالاريبس
:  پاسخ داد گفت5+1 گروه یشنهادي عنان به بسته پی کوفهي به توصرانی انکهی با اشاره به ایو

 ی هایزنی به رااجي حساس است و ما احتیهسته ا و ی عنان در مسائل منطقه ای آقاتيمسئول
  . میمستمر دار

 . داشته استیجانی و سازنده با الردي مفیی کرد که گفتگودي تاکی کنفرانس خبرنی در ازي عنان نیکوف
 و رانی مورد عالقه ای مسائل منطقه اری و سای گفتگو، مسائل هسته انی داد که در احي توضیو

 .  قرار گرفته استیسازمان ملل مورد بررس
 .  کمک خواهند کردندهی بوده اند و به کار من در آدي بحث ها مفنیا:  گفتعنان
 منطقه، من و سازمان ملل را نی چون امی دارازي کمک ها ننی ایما به تمام:  سازمان ملل افزودرکليدب

 . به خود مشغول داشته است
 کنفرانس کی و گفتگو خواهد داشت و سپس در داری دی جمهور و مقام معظم رهبرسي فردا با رئعنان
 پاسخ خواهد ی المللني و بی مسائل منطقه اني سفر همچننی در خصوص ای به سئواالت خبریخبر
 . گفت
 از روز دوشنبه تاکنون به لبنان، انهي خود به خاورمی کل سازمان ملل متحد در سفر منطقه اريدب

 قطعنامه یسفر کرده و به مذاکره درباره اجرا هی اردن و سورن،ي فلسط،ی اشغالینهايسرزم
 .  پرداخته است تي امنیشورا1701
 .  دوبار به تهران سفر کرده استشتري ساله  پ68 عنان یکوف
 سمت در نی  سازمان ملل متحد شد و با ابقا در ارکلي  دبی بعد از پطرس غال1997 سال هی در ژانویو

 در سال یی عنان غنایکوف.  سازمان خواهد بودنی ایرکلي تا  دسامبر امسال عهده دار دب2002سال 
  . کردافتی صلح نوبل را درزهی جا2001

  
   اروپا مطرح شدهی اتحادیررسميدر نشست غ

  قي پاسخ به تعلی برارانی ای دو هفته افرصت
  ٢٠٠۶ سپتامبر ٣ - ١٣٨۵ وری شهر١٢ كشنبهی

 »نرانتايقلعه الپ« مهمان شيپا از دو روز پ اروهی آشور عضو اتحاد٢۵ خارجه یوزرا:  شرقیاسي سگروه
 از روز هي و روسرانی اانه،ي موضوعات خاورمی آه به منظور بررسیررسمي غینشست. فنالند هستند

 را »نشيميگ« موسوم به روزی نشست دی موضوع اصلرانی ایجمعه آغاز به آار آرده و پرونده هسته ا
 هي مرز فنالند و روسیكی در نزدینكي شرق هلسیلومتريآ ٢٠٠ در »نرانتايقلعه الپ«.  داده استليتشك

 یررسمي خبر روز گذشته نشست غنیاما مهمتر.  اروپا استهی اتحادی دوره اسيو متعلق به فنالند رئ
 ٩ مهلت انیران بود تا پس از پای به ای دو هفته ای ارائه فرصتی اروپا توافق آنها براهی خارجه اتحادیوزرا
 به ١۶٩۶ آه در قطعنامه ومي اورانی سازی غنی هاتي فعالقيوضع خود را در مورد تعل به تهران موریشهر

 ی هاتي فعالقي تعلی برارانی فرصت به اني دومنیا.  خواسته شده بود روشن آندرانی از ایصورت رسم
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 سازمان ملل تي امنی شورا١۶٩۶ فرصت با صدور قطعنامه نياول.  شودی اش محسوب میهسته ا
 ی المللني آژانس برآلی مدی داده شد آه البته بنابر گزارش روز پنجشنبه محمد البرادعرانیمتحد به ا

حال با .  اش را متوقف نكردی سازی مربوط به غنی هاتي شورا فعالنی روز مهلت انی تا آخری اتمیانرژ
 نييهران تع تی هسته ای هاتي فعالقي تعلی براگری دی مهلترانی اروپا به اهی اتحادیفرصت دو هفته ا

 فرصت به نی اروپا اهی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سریشده است، هر چند آه به گفته خاو
 ی عالی شوراري دبیجانی الری با علیداری دیسوالنا آه قرار است به زود. ستي ضرب االجل نیمعنا
 نشست ميتصم داشته باشد، در مورد ١۵ گروه شنهاداتي به پتهران پاسخ ی بررسی برای ملتيامن
 را ی ضرب االجلرانی با ای آغاز مذاآرات هسته ای اروپا براهی فنالند گفت آه اتحادینرانتاي الپیررسميغ
 نیدر ا:  اروپا در فنالند افزودهی خارجه اتحادی او پس از مذاآره با وزرارنایبه گزارش ا.  آندی نمنييتع
 ی حال وزرانيدر هم.  وجود نداردیهلت زمان مچي شود اما هی داده مرانی به ای فرصت آوتاهتباطار

 آه به گفته ینشست.  آنندی مشترك را برگزار می نشستوری شهر٢۴ بار در كی اروپا هیخارجه اتحاد
 نی ایلل المني بی حال مواضع شرآاني در عرانی اروپا منوط به پاسخ اهی اتحادی خارجاستيمسئول س

 ی دائمی هستند آه از اعضاني و چهي روسكا،ی آمری المللني بیمنظور او از شرآا.  خواهد بودهیاتحاد
 هفته ١۵ گروه ی حال اعضانيدر هم.  شوندی محسوب م١۵ گروه ی سو و اعضاكی از تي امنیشورا

.  خواهند آردرگزار برانی ای پرونده هسته ای بررسی آلمان براتختی پاني را در برلی هم نشستندهیآ
 اروپا را هی اتحادی دوره ااستی ریالدي می سال جارانید آه آشورش تا پا خارجه فنالنری وزایوي تومیارل

 فرا ی در پرونده برنامه هسته ارانی اهي علمی تحری اعالم آرد آه هنوز زمان برقرارزيبرعهده دارد ن
 رنایبه گزارش ا.  استرانی با ای جدی اروپا خواستار آغاز گفت وگوهاهیبه گفته او اتحاد.  استدهينرس
 به انجام گفت وگوها به اثبات رانی ای عالقگی آه بیتا زمان:  آردحی تصرني خارجه فنالند همچنریوز

  . آشور اتخاذ نخواهد شدنی در مورد ایمي تصمچينرسد، ه
  كيپلماتی دی تالش هاادامه
 ی متعهد شدند به تالش هاروزی اروپا دهی امور خارجه اتحادرانی وزسنای به گزارش اگری دی سواز
 امور خارجه آلمان ری وزری مانیفرانك والتر اشتا.  ادامه دهندرانی ای حل مسئله هسته ای براكيپلماتید

. می بری نمی نفعچي سازمان ملل هتي امنی در شورارانی اوضاع درخصوص ادیاز تشد: در فنالند گفت
 خواست رانی آرد از ایم صحبت نرانتاي اروپا در الپهی امور خارجه اتحادرانی آه در نشست وزری مانیاشتا

 اما به م،ی بندیما در را نم:  افزودری مانیاشتا.  استیآه نشان دهد نسبت به ادامه مذاآرات جد
 به مجموعه رانی پاسخ ازي خارجه هلند نر اموریبرنارد دات وز. می دارازي نگری از جانب طرف دیعالمت

 هی است آه اتحادی آارنی بدتررانیا اقطع تماس ها ب:  بخش ندانست و گفتتی را رضا١۵ یشنهاديپ
 ی رفتار مرمسئوالنهي غی به شكلرانی علت آه انیفقط به ا: او اظهار داشت.  تواند انجام دهدیاروپا م

 آشور عضو ٢۵ امور خارجه رانیوز. مي رفتار آنرمسئوالنهيغ دی بازي آه ما نستي معنا ننیآند، به ا
 مذاآرات با ی برگزاری براهی اتحادنی خارجه ااستي سسيالنا رئ سوری از قصد خاوني اروپا همچنهیاتحاد

 آند مانند ی سعدی نبارانی نظر است آه انیچرا آه سوالنا بر ا.  آردندتی حمایرانی رتبه ایمقامات عال
 ی امور اروپاریوز. ستي نانی پای انجام مذاآرات بیچون زمان برا. گذشته مذاآرات را به درازا بكشاند

 نی آولونا در انیآاتر.  مثبت داردی به شكلیی پاسخگوی برای زمان اندآرانی گفت آه افرانسه هم
 در شدار روز جمعه با هزيدانمارك ن.  آردفي چند روزه توصی چقدر زمان دارد آن را فرصترانی آه انهيزم

اآرات  تهران خواستار ادامه مذهي علی احتمالی هامی اعمال تحری شتاب زده براميمورد اتخاذ تصم
»  مولرگيپراست «رنایبه گزارش ا.  آشور شدنی ای درخصوص برنامه هسته ارانی با ای المللنيجامعه ب

 امور رانی دو روزه وزیررسمي شرآت در اجالس غی به فنالند برامتی امور خارجه دانمارك قبل از عزریوز
  ».مي عجوالنه عمل آندیما نبا«:  اروپا گفتهیخارجه اتحاد

  می تحری و اروپا براكای آمرمذاآرات
 ی ادامه مذاآرات با تهران از مجاری برادشاني و تاآرانی اروپا به اهی وجود به رغم فرصت اتحادنی ابا
به گزارش .  استرانی بر ضد ای احتمالی هامی سرگرم مذاآره با آنها در مورد تحركای آمرك،يپلماتید
 شروع شود و به مرور تر آوچك ی هامی با تحردیبا ی احتمالماتی تحرنكهی بولتون با اشاره به اسنایا

 ی آشورها در مورد چگونگری اروپا و ساهیدر حال مشاوره با اتحاد:  اظهار داشتابد،یزمان گسترش 
 ی ندارم آه آشورهای و اطالعمی نگرفته ایمي باره تصمنیما هنوز در ا. مي هستماتی تحرهيقطعنامه اول

 حل ی در تالش براكای آمرنكهی اانيجان بولتون با ب.  اتخاذ آرده باشندیمي باره تصمنی در ازي نییاروپا
 سي رئچي آند اما هی را دنبال میدی شدكيپلماتی دتي فعالرانی ای برنامه هسته ازيمسالمت آم

 آنار زي می را از روی نظامنهی را برعهده داشته باشد گزكای دفاع از ملت آمرتي آه مسئولیجمهور
 قطعنامه بی در زمان تصوهي و روسني اشاره قرار داد آه چمورد زي نكته را ننیبولتون ا. نخواهد گذاشت

 آشور نی امی به ضرب االجل قطعنامه درباره تحررانی ایی اعتنای داده اند آه در صورت بناني اطم١۶٩۶
 آردن یار آنم آاربرد صدور قطعنامه تحت فصل هفت اجبیفكر م: بولتون ادامه داد. مذاآره خواهند آرد

 به یلياما اگر به هر دل:  گفتني همچنییكای آمرپلماتی دنیا.  سازمان ملل استیا اعضی برامیتحر
 وجود دارد یگری مسائل دميابی اگر به آن دست ی و حتميابي دست نمی ها آه خواستارمی از تحریسطح

 به بنا توانند ی مگرانیاپن و د اروپا، ژهی اتحادري نظیی و براساس آن آشورهامي دنبال آنمیآه ما قصد دار
:  افزودكای امور خارجه آمرری وزیاسي معاون امور سسنایبه گزارش ا.  شان عمل آنندی ملماتيتصم

 ی فورمی بحث درباره اعمال تحری را براكای دست آمررانی درباره ای اتمی انرژی المللنيگزارش آژانس ب
  . بازتر آردرانی اهيعل
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  نرای امی مخالف تحرهيروس
 اعالم آرده است آه هيروس.  آندی مطرح مرانی ای احتمالمی را در مورد تحریگری نظر دهي روساما
 تجارب هي خارجه روسری الوروف وزیبه گفته سرگئ.  تر خواهد آردمي اوضاع را وخرانی اهي علمیتحر

شد همگام  منجر به بن بست خواهد ی آه همگیی و با ضرب االجل هامي دهیگذشته را مدنظر قرار م
 در رابطه ی احتمالمیاعمال تحر:  گفتزي نهي روسی الملل سناني بتهي آمسيرئ. می شویو موافق نم

 یبه گزارش خبرگزار.  نخواهد بردیی دهد راه به جای خود ادامه می هسته ای هاتي آه به فعالرانیا
 مقاوم میدر برابر تحر انهي خاورمی دهد آه آشورهایتجربه نشان م:  مارگلوف افزودلیيخاي مینووست
 بر ی جدی و اروپا تاآنون مانعهي روسبي ترتنی باشد به اهودهي تواند بی ممی رو اعمال تحرنیاز ا. هستند

  .ندی آی به شمار مرانی امی تحری براكای آمریسر راه هدف اصل
  

  اتحاديه اروپا به ايرانیفرصت دو هفته ا
  ٢٠٠۶ سپتامبر ٢ - ١٣٨۵ وری شهر١١شنبه 
 امنيت سازمان ملل ی شورا1696 عمل کردن به قطعنامه ی پايان يافتن مهلت ايران برابا:ی سیبی ب

ايران به اين " ی اعتنايیب"متحد، اتحاديه اروپا تصميم گرفته است پيش از آنکه در مورد نحوه برخورد با 
 ی مورد پيشنهادر را د اتخاذ کند دو هفته ديگر به انتظار بنشيند تا شايد ايران نظر خودیقطعنامه موضع

 . اين کشور داده است تغيير دهدی حل مسئله هسته ایکه اتحاديه اروپا برا
 اورانيوم و ی سازی ساخت تا پايان ماه اوت گذشته، غنی امنيت ايران را ملزم می شورا1696 قطعنامه

 ی انرژیژانس بين الملل مرتبط با آن را متوقف سازد اما ايران اين قطعنامه را رد کرد و آیکليه فعاليتها
 ی سازی از غنی تازه ادور نيز خبر داد که ايران درست چند روز پيش از به پايان رسيدن مهلت، یاتم

 . اورانيوم را آغاز کرده است
 تواند در مورد اتخاذ ی امنيت می اورانيوم را متوقف نکند، شورای سازی اين قطعنامه، اگر ايران غنبنابر

 . کندی اين کشور تصميم گير عليهیتدابير تنبيه
 دولت عضو اتحاديه اروپا که در 25 عمل به قطعنامه، وزيران خارجه ی با پايان مهلت ايران براهمزمان

 اتحاديه یشهر الپنراتا در فنالند گردآمده بودند تصميم گرفتند به خاوير سوالنا مسئول سياست خارج
 حل مسئله ی برایوپاي اری که دولتهایورد پيشنهاداروپا دو هفته وقت بدهند تا موضع ايران را در م

 .  ايران داده بودند مشخص و روشن کندیاتم
 ايران ی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانی سوالنا قرار است سه شنبه پنجم سپتامبر با علیآقا

 . به بحث بنشيندیديدار کند و در اين زمينه با و
 به ايران پيشنهاد داده ی از اتحاديه اروپا مجموعه امتيازاتیبه نمايندگ آلمان بريتانيا و فرانسه ،یدولتها

 . اين کشورهاست متوقف کندی اورانيوم را که باعث نگرانی سازیبودند تا در قبال دريافت آنها غن
 امنيت سازمان ملل متحد ی دائم شورای به تأييد آمريکا، روسيه و چين که اعضای پيشنهادبسته

 .ه بودهستند نيز رسيد
 که ايران به ی بدهد اما پاسخی صريح به بسته پيشنهادی دولتها از ايران خواسته بودند پاسخاين

 آن را پيچيده خواندند و از آن ابراز ی اروپايی بود که مقامهای صفحه ا21 ی داد، سندی اروپايیدولتها
 . کردندینارضايت

 است اگر در غلظت باال صورت ی اروپايی دولتها آمريکا وی اورانيوم در ايران که مورد نگرانی سازیغن
 کاربرد داشته باشد، هرچند ايران همواره تأکيد کرده که هدفش از ی تواند در توليد سالح اتمیبگيرد م

 . استی هسته ای نيروگاههای اورانيوم توليد سوخت مورد نياز برای سازیغن
 اورانيوم را ی سازی غن،ی هسته ایفزارها منع گسترش جنگ ای با استناد به پيمان بين المللايران

 . داند و بارها تأکيد کرده که حاضر به توقف آن نيست اما حاضر است درباره آن مذاکره کندیحق خود م
 اورانيوم دست برندارد، بايد بسرعت در جهت اعمال ی سازی تصريح کرده که اگر ايران از غنآمريکا

 . کرد عليه اين کشور اقدامیتحريم بين الملل
 امنيت با تحريم ايران مخالفت ورزيده و تأکيد ی است که روسيه به عنوان عضو دائم شورای در حالاين

 دپيلماتيک و از طريق مذاکره ی ايران از راههای بر حل مسئله هسته ایکرده که بر موضع خود مبن
  .پابرجاست

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
پرچم عراق تنها پرچمي است آه بايد در جاي جاي خاك اين آشور : اي تاآيد آرد الكي در بيانيهم

  . برافراشته شود
  ٢٠٠۶ سپتامبر ٣ - ١٣٨۵ وری شهر١٢ كشنبهی

به نقل از خبرگزاري آلمان، نوري المالكي نخست وزير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
پرچم فعلي عراق آه از سه ستاره و عبارت اهللا اآبر : اي اعالم آرد صدور بيانيهبا ) يكشنبه(عراق، امروز 

  . تشكيل شده، تنها پرچمي است آه بايد در تمامي نقاط عراق برافراشته شود
  . وي اين امر را موافق با تصميم پارلمان عراق و قانون اساسي اين آشور دانست

  . م به تصميم پارلمان براساس مفاد قانون اساسي دانستالمالكي هر گونه تغيير در اين پرچم را ملز
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اين در حالي است آه دستور مسعود بارزاني رييس منطقه آردستان عراق مبني بر پايين آشاندن 
ها،  هاي دولتي اين منطقه و بر افراشتن پرچم آردستان به جاي اين پرچم پرچم عراق از ساختمان
  . داشتها را به دنبال  خشم و مخالفت عراقي

حسين الفلوجي، عضو پارلمان عراق نيز مطرح ساختن هر گونه تغيير در پرچم عراق را در شرايط آنوني 
  . اقدامي غير عاقالنه دانست

پرداختن به اوضاع پيچيده و مشكالت موجود در عراق و ضعف عملكرد دولت در برآوردن : وي تاآيد آرد
تر است و پرداختن به موضوع پرچم در واقع فرار از  ضرورينيازهاي مردم در پارلمان، از هر امر ديگري 

  . شود هاي موجود در عراق محسوب مي واقعيت
پارلمان فرصت آن را دارد آه در : از سوي ديگر، علي الدباغ سخنگوي رسمي دولت عراق، اعالم آرد

دولت جنايتكار پرچم عراق تغييراتي ايجاد آند، زيرا اين پرچم فعلي همان پرچمي است آه در زمان 
  . صدام شكل گرفت

اي پايين آشيدن پرچم عراق در منطقه آردستان عراق  هيات علماي مسلمين عراق نيز با صدور بيانيه
  . اي قابل پذيرش نيست را امري غير قابل توجيه دانست آه با هيچ بهانه

وشت خود را تعيين آردها حق دارند سرن: عدنان مفتي، رييس پارلمان آردستان عراق نيز تاآيد آرد
  . آرده و دولت مستقل داشته باشد

اهللا سيستاني در شهرك  از سوي ديگر، يك مقام پليس عراق از آشته شدن يكي از نمايندگان آيت
  . العماره در استان ميسان به دست افراد ناشناس خبر داد

دي امام مسجد چهار فرد ناشناس صبح امروز خودروي حامل شيخ حسن مهدي الجوا: وي تاآيد آرد
  . را در شهرك العماره مورد هدف قرار داده و وي را آشتند) ع(الحسين 

اين مقام پليس عراق تاآيد آرد آه دو هفته پيش پسر اين روحاني شيعه نيز آه از نيروهاي پليس 
  . عراق بود به دست شبه نظاميان ناشناس آشته شد

 يك بمب در مسير گشتي پليس عراق در اين ي شرق بغداد نيز از انفجار شاهدان عيني در منطقه
  . منطقه خبر دادند

  . اين حادثه نيز به مجروح شدن دو نيروي پليس و دو غير نظامي منجر شد
پليس استان ديالي نيز از آشته و مجروح شدن چند تن از نيروهاي پليس و غير نظاميان عراقي در 

  . حمالت جداگانه در اين استان خبر داد
 گزارش، شبه نظاميان ناشناس صبح امروز به گروهي از نيروهاي پليس در مرآز بعقوبه براساس اين

حمله آردند آه اين حادثه به آشته شدن دو تن از سربازان پليس و مجروح شدن يك تن ديگر منجر 
  . شد

به همچنين دو غير نظامي نيز در حمالت شبه نظاميان به يك بازار در منطقه مقداديه در نزديكي بعقو
  . مجروح شدند

و حضرت ابوالفضل ) ع(روز شنبه چهار تن از نگهبانان حرم امام حسين : خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داد
در حمله شبه نظاميان ناشناس به خودروي حاملشان در مسير الهنديه به آربال آشته ) ع (عباس 
  . شدند

ترده در اين استان به مناسبت اعياد عقيل الخزعلي استاندار آربال نيز از اجراي طرح امنيتي گس
  . خبر داد) عج(شعبانيه و نزديك شدن به نيمه شعبان و ميالد حضرت مهدي 

رييس باشگاه فوتبال نيروي هوايي عراق نيز امروز اعالم آرد آه سمير آاظم يكي از بازيكنان مهاجم اين 
  . تيم روز جمعه ربوده شد

 آاظم در منطقه العامل در غرب بغداد حمله آرده و وي را به شبه نظاميان ناشناس به منزل: وي افزود
  . مكاني ناشناس انتقال دادند و سرنوشت اين بازيكن عراقي همچنان نامعلوم است

يك مقام آگاه در دفتر موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق نيز از دستگيري حامد جمعه فارس 
  .  رهبر تشكيالت القاعده در عراق خبر داد معاون السويدي معروف به ابوهمام يا ابورنا،

  .  تروريست اهميت دارد100ي حدود  بنا به اظهارات اين فرد، اين مظنون تروريستي به اندازه
يي در شرق بغداد موجب آشته شدن شش  حمالت خمپاره: خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد

  . تن از جمله دو آودك شد
ي شرقي بغداد  اي مسكوني در حاشيه چند خمپاره به منطقه: عالم آرديكي از مقامات پليس امروز ا

  . اصابت آرد
  .  تن زخمي شدند15در اثر اين حمالت شش تن آشته و : يك مقام بيمارستاني نيز گفت

ها از نيروهاي ائتالف آه قرار بود امروز  در همين حال، تحويل مسووليت نيروهاي مسلح عراق به عراقي
  .  ديگر به دليل اختالف درمورد نقش ائتالف و مسووليت نيروهاي عراقي به تاخير افتادانجام شود بار

  
  پايين آوردن پرچم عراق حق طبيعي آردهايي است آه در نظام سابق مورد جنايت واقع شدند : بارزاني

  *ي شعبان مقررات منع آمد و شد در آربال به مناسبت نيمه*
  ٢٠٠۶بر  سپتام٣ - ١٣٨۵ وری شهر١٢ كشنبهی

در حالي آه تنها چند ساعت از مخالفت نوري المالكي، نخست وزير عراق با تصميم دولت خودمختار 
: گذرد، مسعود بارزاني اظهار داشت آردستان عراق مبني بر به احتزاز در آوردن پرچم اين منطقه مي
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هايي  جنايتي نظام سابق عراق  پايين آشيدن پرچم عراق حق طبيعي آردهايي است آه در سايه
  . ها انجام شده است عليه آن

به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، مسعود بارزاني رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي پارلمان آردستان عراق در  در سخناني در جلسه) يكشنبه(ي خودمختار آردستان عراق، امروز  منطقه

تصميم پايين آشيدن پرچم عراق به :  توصيف آرد و گفت ) گراقوم(اربيل، مخالفان خود را شوونيست 
همين  اش عليه آردها انجام داده، اتخاذ شده است؛ به  دليل جناياتي آه نظام صدام زير پرچم فعلي

دليل برداشتن آن را خواستار شده و از پارلمان عراق نيز خواستيم آه پرچم جديدي را براي آشور تعيين 
  . آند

خواهند ما تا ابد در  هايي هستند آه مي آساني آه با اين تصميم مخالفند، شوونيست: دوي ادامه دا
  . ها باشيم  آن خدمت

ما از پارلمان عراق خواستيم تا به جاي پرچم قبلي پرچم جديدي را براي آشور در نظر : بارزاني افزود
ن عراق حق طبيعي آردها چنين پايين آشيدن پرچم قبلي در نهادهاي رسمي دولت آردستا هم. بگيرد
  . است

 ما با زبان زور و تهديد از سوي هر آسي آه باشد، مخالفيم و اتخاذ اين تصميم را حق خود  :وي گفت
  . دانيم مي

اي آه صدام بر  آنند، در لفظ جالله هايي آه از پرچم فعلي عراق حمايت مي عراقي: بارزاني تصريح آرد
را " اهللا اآبر"رييس جمهور سابق عراق بر روي پرچم عبارت . ارندروي پرچم نوشته با هم اختالف نظر د

در برخي از مناطق نيز اين آلمه با . شود ي حقي است آه باطل از آن استنباط مي آورده آه اين آلمه
خط آوفي و غيره نوشته شده و در برخي مناطق ديگر هم براي يادگاري اين آلمه به خط خود صدام 

  . است
اي خواهان برافراشتن پرچم عراق در سراسر آشور  ت آه نوري المالكي امروز در بيانيهاين درحالي اس

  . شد
ي شعبان و  شدن براي مراسم نيمه از سوي ديگر، پليس شهر آربال امروز اعالم آرد آه به منظور آماده

 خودروهايي هاي ورودي به آربال به روي جلوگيري از حمالت تروريستي در اين شهر، از فردا تمامي راه
  . آيند، بسته خواهد شد آه از ساير شهرها مي

شنبه ممنوع  و آمد خودروها در داخل شهر آربال نيز از روز سه ي پليس آربال، رفت  بر اساس بيانيه
  . خواهد بود

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   شهريور12:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶سپتامبر  ٣ - ١٣٨۵ وری شهر١٢ كشنبهی
روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود از مالقات های کوفی عنان در تهران :بی بی سی

نوشته و با اشاره به سفر خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا پيش بينی کرده اند که 
  . تحريم اقتصادی ايران عملی نخواهد شد

افزايش ناگهانی مصرف آب در تهران، گرانی مواد غذايی در آستانه وجود صد هزار قاچاقچی سوخت، 
  .ماه رمضان و انتقاد از تجليل از نجيب محفوظ نويسنده مصری از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

 در عنوان اصلی صفحه اول خود با نقل قول هايی از دو تن از وزيران خارجه کشورهای اروپايی کيهان
گرانی از ضربات سخت اقتصادی اروپا اعالم داشته به جای تحريم، با ايران مذاکره می نوشته به علت ن

  . کند
 به دنبال تشديد تالش های آمريکا برای تحريم ايران در شورای امنيت، شکاف ها در کيهانبه نوشته 

اعالم کردند  به نحو آشکارتری خود را نشان داد و در آخرين تحوالت اروپايی ها هم ۶ميان اعضای گروه 
  .به تالش های واشنگتن برای تحريم ايران نخواهند پيوست

 از قول معاون اقتصادی وزارت خارجه نوشته نفت تنها ابزار برای مقابله با تحريم احتمالی سرمايه
نيست و تنها ابزار ايران نفت نيست، بلکه قدرت بازيگری در صحنه سياسی، فرهنگی و نفوذ ايران از 

 گفته در حال حاضر، سناريوهای سرمايهشيخ عطار به نوشته . ی مهم کشور استجمله ابزارها
های مختلف صورت  مختلفی در اين باره طراحی شده و برآوردهای مختلف از وضعيت ايران در تحريم

گذارد، اما به معنی تعطيل  انداز برنامه های ايران تاثير می ها و چشم گيرد، تحريم حتما در برنامه می
  .ها نيست ين رنامهشدن ا

 گزارش داده در حالی که هوا رو به خنکی نهاده اما مصرف آب تهران به طور بی سابقه ای کارگزاران
به خصوص در شهر تهران که در شهريور ماه روند صعودی و نگران کننده ای داشته . افزايش يافته است

  . است 
ذشته يازده و شصت و پنج صدم در صد به نوشته اين روزنامه مصرف آب در شهر تهران در هفته گ

  . باالرفته است
براساس آنچه در آمار نشان : محمد هاشمی معاون اجرايی سابق رييس جمهور گفته شرقبه نوشته

داده شده، سطح خدمت رسانی به مردم در همه نقاط کشور اعم از روستاها، مناطق محروم و مناطق 
ا متاسفانه در يک سال گذشته همه اين شاخص ها يا با شهری از حد مطلوبی برخوردار بوده است، ام
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رکود مواجه شده، يا ثابت مانده، در واقع می توان گفت عمدتا سير حرکت خدمت رسانی دولت يا 
  . نزولی بوده يا راکد مانده است

کافی است به يکی از بيمارستان های : ، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته شرقبه نوشته
نيم و ببينيم تا چه حد به مردم رسيدگی می شود و با يک بيمار مستضعف که به دولتی سری بز

کافی . بيمارستان دولتی در يک شهرستان يا حتی تهران مراجعه می کند، چگونه برخورد می شود
است به مصاحبه هايی که وزرا يا مسئوالن مربوطه در بخش مربوط به بهداشت و درمان يا تامين دارو 

  .کنيم تا ببينيم چقدر اعترافات مبنی بر اينکه مردم در مضيقه هستند وجود دارددارند توجه 
 با اشاره به اين که وزير رفاه در برابر دو سئوال در يک برنامه تلويزيونی از قيمت نان و رسالتروزنامه 

. وزير در مورد حوزه کاری خود چندان صحبتی نداشت: گوشت ابراز بی اطالعی کرده بود نوشته
ويسنده رسالت تاکيد کرده که يک وزير نبايد وقت خود را در صف نانوايی و يا خريد گوشت بگذراند اما ن

اش تعيين خط فقر و تعداد افراد زير خط فقر  نبايد از يک نکته کليدی غفلت کرد که مديری که وظيفه
قرار است از طريق ها در سبد هزينه خانوار مطلع باشد، به ويژه آنکه  است، بايد از اقالم هزينه

  . سياستهای وزارت رفاه، فقرا توانمند شوند
در روزهای گذشته بسياری از روزنامه : نوشته" تورم توهم نيست" با عنوان جمهوری اسالمیروزنامه 

ها به نقل از وزير محترم بازرگانی اعالم کردند کاالهای مورد نياز مردم در ماه مبارک رمضان گران نخواهد 
 دروغی نيست ولی درد اين است که مردم تا رسيدن ماه رمضان چه کنند که هر روز بايد شد اين سخن

  . شاهد افزايش قيمت ها خصوصا در بخش مواد پروتئينی باشند
گزارشگر جمهوری اسالمی پرسيده آيا درست است که سخن وزير را اينگونه تعبير کنيم که قيمت ها 

 هزار ريال ٢٠ خود رهاست و حتی اگر هر کيلو گوشت مرغ بهدر يک ماهه مانده به ماه رمضان به حال
  . هم رسيد باکی نيست ولی در ماه رمضان از اين رقم بيشتر نخواهد شد

.  در عنوان اصلی صفحه اول خود از صدهزار تنی خبر داده که در کار قاچاق سوخت فعالندکارگزاران
عالم داشته که به نوشته اين روزنامه يکی از اين خبر را کمال دانشيار، رئيس کميسيون انرژی مجلس ا

  . مطلع ترين افراد درباره اقتصاد سوخت و مسائل مربوط به آن است
 وی که چندماه پيش با قاطعيت خبر داده بود دولت برای واردات بنزين درخواست کارگزارانبه نوشته 

ت عمده قاچاق می کنند و بودجه خواهد کرد، پيش بينی کرده که اين صدهزار نفر که بعضی به صور
  .برخی کسانی هستند که به صورت فردی و جزيی به اين کار مبادرت می کنند به زندان بروند

  
   شهريور11:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ سپتامبر ٢ - ١٣٨۵ وری شهر١١شنبه 
پولوف در پرواز روزنامه های امروز در آغاز هفته در تهران از سانحه آتش گرفتن هواپيمای تو:بی بی سی

گفته های رامين . داخلی خبر داده و آمار ضد و نقيضی درباره کشته های اين حادثه منعکس کرده اند
جهانبگلو در زمان آزادی از زندان و گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته ای 

ن ميانه سرمايه در عنوان اصلی خود از ايران از جمله مطالب خواندنی روزنامه های امروز است که از آ
  .ديدار عنان و احمدی نژاد، خاتمی و کارتر نوشته است

 در صدر اخبار خود با عنوان تابوت مرگ گزارش مربوط به سقوط هواپيمای توپولف را منعکس کرده شرق
دی از  نوشته با اين سانحه که به کشته شدن عده زياهمبستگیکه از بندرعباس عازم مشهد بود و 

مردم انجاميد بار ديگر موضوع عدم استاندارد هواپيمايی در ايران و نيز سوءمديريت بر پروازها در سطح 
  . ملی و جهانی به نمايش گذاشته شد

  پرسش اين است که چه فرد يا سازمانی مسووليت عواقب ناگوار پروازها را به: به نوشته اين روزنامه
کنند اما با گذشت زمان حادثه  دهد همه اظهار تاسف می  رخ میتنها زمانی که حادثه. عهده دارد

پرسش ديگر اين . افزايد دهد و بر غم و اندوه ايرانيان و نا امن شدن پروازهای هوايی می ديگری روی می
.  عهده سازمان هواپيمايی است يا ديگر نهادها است که استاندارد هوايی و ديگر عوامل پرواز به

ترديد بخش عمده آن به دليل   و دولت در قبال اين قبيل اتفاقات شوم و ناگوار که بیمسووليت وزير راه
داند که اوضاع هواپيمايی به مراتب  دهد چيست؟ آيا دولت می سوءمديريت و نبود نظارت کامل رخ می

  . های پيشين شده است بدتر از دولت
 روزه، بزرگترين برگ غرب در ٣٣جنگ :  در تاثير جنگ لبنان بر پرونده هسته ای ايران نوشتهکيهان

از اين به بعد تهديد ايران از جانب اسرائيل که اگر کوتاه . مواجهه با ايران يعنی برگ تهديد را سوزاند
اين جنگ به خوبی نشان داد تمامی . نيايی چنين و چنان می کنيم فقط يک لطيفه بی مزه است

  .  همه فراتر از توان واقعی طرف مقابل بوده استتهديدهايی که تا امروز عليه ايران مطرح می شده
حاال معلوم شده فاصله بزرگی وجود دارد ميان توان واقعی و توان ادعايی اسرائيل و : به نوشته کيهان

اينان تا امروز همواره با توان ادعايی شان با ما مواجه شده اند نه توان واقعی شان، يک بار که . آمريکا
جنگ لبنان سقف توان غرب را به . عی شان با ما رويارو شوند ديديم چه اتفاقی افتادخواستند با توان واق

  .نمايش گذاشت
رهبر جمهوری اسالمی در مالقات با اعضای مجلس خبرگان که : به نوشته روزنامه های امروز تهران

 برخوردهای تخريبی همزمان با پايان دوره آن صورت گرفته، با اشاره به در پيش بودن انتخابات خبرگان، از
با هر انگيزه و علتی که صورت گيرد به شدت انتقاد کرد و افزود جمع کوچکی با اين کارهای به شدت 
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تاسف انگيز، فضای جامعه را تخريب می کنند، اما همگان بايد مراقب باشند که فضای انتخابات خبرگان 
  . به برخوردهای تخريبی و مخدوش کردن چهره افراد آلوده نشود

آيت اهللا خامنه ای تخريب چهره های سياسی، دينی و انقالبی و نيز علما و روحانيون را به دور از 
راه ابراز مخالفت با جهت گيری هايی که به نظر : هرگونه منطق شرعی و عقلی ارزيابی و تاکيد کرده

ن هم بدون نام انسان اشتباه می آيد، اهانت و تخريب نيست، بلکه تبيين روشنی ها و تاريکی ها، آ
  . آوردن از اشخاص است

پخش شبنامه هايی در برخی از استانها باعث شد تا کروبی در جلسه ای که :  نوشتهاعتماد ملی
برای تشويق مردم به شرکت در انتخابات خبرگان برپا شده بود نگرانی خود را نسبت به تاثير حرکات 

  .تخريبی در سالمت فضای انتخابات اعالم دارد
وز بعد از انتشار خبر بسته شدن انجمن اسالمی دانشجويان اصفهان و به دنبال هشدار چند ر

 در مقاله ای کيهاندانشجويان شهرهای مختلف درباره احتمال محدود شدن فعاليت های دانشجوئی، 
  . از وزارت علوم خواسته در فرصتی که دانشگاه ها مشغول امتحانات هستند اين مراکز را ببندد

تعطيالت تابستان با توجه به تعطيل بودن کالس های درس بهترين زمان برای اتخاذ : کيهانه به نوشت
هر گونه تصميمی است که اجرای آنها در طول سال تحصيلی، امکان ايجاد اختالل در فضای علمی 

به بيان بهتر وزارت علوم با رسيدگی و روشن کردن . دانشگاه ها و کالس های درس را ايجاد می کند
وضعيت چنين پرونده هايی، امکان هرگونه جنجال سازی و سوء استفاده دانشجويان از فضای آرام 

دانشگاه ها را از آنان سلب می کند و در فضايی منطقی تر و منصفانه تر می تواند نتيجه و رای خود را 
  .صادر کند

ولت برای تامين  در حالی که نايب رييس مجلس پيش بينی کرده که اليحه دهمبستگیبه نوشته 
اعتبار واردات بنزين اگر تا چهار ميليارد دالر باشد به تصويب مجلس خواهد رسيد، فرهاد رهبر، رييس 

تا زمانی که وضع حمل و نقل در کشور سامان نگرفته باشد، سهميه : سازمان مديريت گفته است
 ميليارد دالر از ۴٠ تا ٣٠اضر حدود اين مقام دولتی با بيان اين که در حال ح. بندی بنزين اجرا نخواهد شد

با اين حال سهميه بندی يا افزايش نرخ : محل يارانه بنزين به دولت زيان وارد می شود، افزوده است
  . بنزين زمانی اتفاق خواهد افتاد که وضعيت حمل و نقل بهبود يابد

ه ماه تاخير از بهمن در همين حال وزارت نفت اعالم کرده سهميه بندی بنزين با س:  نوشتههمبستگی
ماه سال جاری اجرايی می شود اما يک عضو کميسيون برنامه مجلس گفته مجلس نبايد تن به فضای 

ايجاد شده از سوی دولت برای واردات بنزين دهد، تسليم شدن در برابر واردات بنزين بدترين اتفاقی 
  است که مجلس در آستانه ارتکاب آن است
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