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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(م ایران و دولتهای بزرگرژی

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

ها بر سر  خبرگزاري آسوشيتدپرس از تعويق مذاآرات الريجاني با خاوير سوالنا در خصوص آاهش تنش
  . سازي اورانيوم خبر داد ران از تعليق غنيامتناع اي

  ٢٠٠۶ سپتامبر 14 -١٣٨۵ وری شهر٢3شنبه پنج 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سخنگوي خاوير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ي اروپا با اعالم اين خبر از ذآر جزئيات بيشتر در خصوص علت  سوالنا رييس سياست خارجي اتحاديه

  . در پاريس برگزار شود، خودداري آرد) پنجشنبه(تعويق اين نشست آه قرار بود امروز 
بست بوجود آمده  اين در حالي است آه سوالنا و الريجاني ديدار قبلي خود را مثبت و در جهت حل بن

  . اي ايران توصيف آرده بودند هاي هسته بر سر برنامه
سازي اورانيوم تا قبل از  نان در برابر فشارها براي توقف غنياند آه ايران همچ هاي اروپايي گفته مقام

  . آند آغاز مذاآرات، مقاومت مي
  
 ی و نظامی مالی به کمک هااجي احترانی اونيسیاپوز: سمی تروری الماللني تنتر در کنفرانس بموندیر

  . قطع شودی کنونمی از رژتی حماستيندارد، کاف
  ٢٠٠۶بر  سپتام14 -١٣٨۵ وری شهر٢3شنبه پنج 

 در Herzliya اي در شهرک هرزلسمی مبارزه با تروری المللني کنفرانس بني روز ششمنيدوم:رادیو فردا
 و ی اسالموني اش از افراطیباني در منطقه و پشتی اسالمی نقش جمهوری به بررسویشمال تل آو

 رانی ااستي ستهي کمانگذاري تنتر از دانشگاه جرج تاون که بنموندیر.  خرابکار اختصاص داشتیگروهها
 دی نبای اسالمی جمهوری متوقف ساختن برنامه هسته ای نظر است که برانی واشنگتن است بر ادر

.  گام برداشترانی مخالف ایروهاي توسط نتي حاکمريي در جهت تغدیبلکه با.  بودیبه فکر حمله نظام
 زي نیی و حمالت هواستي نی قابل قبولهي فرضرانی به ایني و حمله زمستي عراق نرانیتنتر گفت ا
 رانیدر ا.  خواهد انداختري را متوقف نخواهد کرد و تنها به تاخی اسالمی جمهوری هسته ایبرنامه ها
 ی هنگفت بطور مصنوعی هانهی را با هزیونيسی مانند عراق اپوزستي مجبور نکای تنتر آمرنیبه گفته ا
.  را داردی جامعه جهانی نظامیباني و نه پشتی مالی به کمک هااجي نه احترانی اونيسیاپوز. بوجود آورد
  . برداردی کنونمی از رژتی غرب دست از حماستيبلکه کاف

  
يي آشورمان، تالش  ي هسته اي مشترك در انتقاد از برنامه درپي مخالفت چين و روسيه با صدور بيانيه

ي   انتقاد از برنامهاي مشترك در برخي آشورهاي غربي در نشست شوراي حكام براي صدور بيانيه
  .  ماند نتيجه يي ايران بي هسته

  ٢٠٠۶ سپتامبر 14 -١٣٨۵ وری شهر٢3شنبه پنج 
اي از تهران بخواهد  ي اروپا در پي آن است تا با صدور بيانيه به گزارش ايسنا،با اين حال اتحاديه

لي تعليق آند؛ اين در المل سازي را نه به عنوان معياري اعتمادساز بلكه به عنوان يك الزام بين غني
اند  يي آشورمان حمايت آرده حالي است آه جنبش غيرمتعهدها در نشست اخيرشان از حقوق هسته

آند تا در  و از سوي ديگر احتماال خاوير سوالنا فردا با علي الريجاني دور ديگري از مذاآراتش را آغاز مي
  . اين زمينه بررسي بيشتري صورت گيرد

  ريجاني ديدار سوالنا با ال
ي اروپا روز پنجشنبه با علي الريجاني  سخنگوي خاوير سوالنا گفت آه رييس سياست خارجي اتحاديه

  . آند براي انجام مذاآراتي ديگر ديدار مي
به نقل از خبرگزاري فرانسه، آريستينا گاالچ، سخنگوي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي اروپا گفت آه محل انجام اين ديدار جايي در اروپا، اما نه  جي اتحاديهخاوير سوالنا، رييس سياست خار
  . گيرد در بروآسل خواهد بود و به منظور فراهم آردن شرايط براي ازسرگيري مذاآرات صورت مي

  ي اروپا با ايران  مصالحه
ساله در خواهد براي شكستن بن بست يك  ي انگليسي فايننشيال تايمز نوشت آه اروپا مي روزنامه
  . يي ايران به مصالحه برسد ي هسته مساله

طبق توافقاتي آه اخيرا در وين ميان مقامات ايراني و اتحاديه اروپا به وجود آمده، اتحاديه اروپا از اصرار 
هاي اروپايي  آند، اما ديپلمات سازي اورانيوم ايران پيش از آغاز مذاآرات صرف نظر مي خود بر تعليق غني

هاي الزم در   آه ايران بايد به بازرسان سازمان ملل اجازه دهد تا از با انجام آزمايشتاآيد آردند
  . يي خود موافقت آند تاسيسات هسته
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در ديدار ميان علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و خاوير سوالنا، رييس سياست 
شنبه اين  وگوهاي روز پنج  آانون گفتيي ايران در خارجي اتحاديه اروپا، بازرسي از تاسيسات هسته

  . مقامات خواهد بود
  . ها است ديناميك مذاآرات تغيير آرده و مساله اصلي بازرسي: يك ديپلمات اروپايي در اين باره گفت

  ي ايران  اروپا درباره ي اتحاديه بيانيه
وافق براي صدور آه گروه شش در رسيدن به ت چنين خبرگزاري فرانسه گزارش داده آه پس از آن هم

ي اروپا قصد دارد امروز  ي ايران در شوراي حكام با شكست روبرو شد، اتحاديه اي مشترك درباره بيانيه
  . سازي اورانيوم داشته باشد ي تعليق غني هاي جديدي را از ايران درباره درخواست) چهارشنبه(

اي آه  اي از بيانيه آر اين آه به نسخهبه گزارش ايسنا خبرگزاري فرانسه نيز با اشاره به اين مطلب با ذ
 آشور 25فنالند، به نمايندگي از : ي ايران را دارد،دست يافته نوشت ي اروپا قصد صدور آن درباره اتحاديه
سازي را نه به عنوان معياري اعتمادساز بلكه به  ي اروپايي قصد دارد، امروز از ايران بخواهد غني اتحاديه

  . للي تعليق آندالم عنوان يك الزام بين
 تاآنون رهبري مذاآرات با ايران را 2003براساس اين گزارش، فرانسه، انگليس و آلمان نيز آه از سال 

سازي را  خواهد غني اند آه از ايران مي اي مشترك توافق آرده اند، نيز در خصوص بيانيه دار بوده عهده
  . تعليق آند

  نشست شوراي حكام 
اي  ها براي صدور بيانيه ها نوشت آه گروه شش تالش نقل از ديپلماتخبرگزاري آسوشيتدپرس به 
يي ايران در شوراي حكام را پس از خودداري روسيه و چين از تاييد  ي هسته مشترك در انتقاد از برنامه

  . ي آن، رها آردند زبان سرسختانه
المللي  ژانس بيناين شكاف درنشست شوراي حكام آ: به گزارش ايسنا، اين خبرگزاري گزارش داد

انرژي اتمي منعكس آننده ترديد در چگونگي واآنش در برابر پيشنهاد اخير ايران است؛ مبني بر آنكه 
ي مذاآرات به حالت تعليق  سازي اورانيوم را به صورت موقت اما فقط در طول دوره امكان دارد غني

  . درآورد
ي ايران در شوراي  اي مشترك درباره ي بيانيه شكست شش آشور در ارايه: اين گزارش حاآي است

ي مجازات سخت عليه ايران تا زماني  دهند درباره ي آن است آه برخي ترجيح مي حكام نشان دهنده
  . آه ايران جزئيات بيشتري از پيشنهادش را ارايه دهد، صبر آنند

تواند بن  براساس اين گزارش، آمادگي تهران براي بررسي حتي يك توقف موقت مهم است، زيرا مي
ي تعليق ايران و ديگر شرايط براي آغاز مذاآرات  ها بپذيرند دوره بست با شش آشور را در صورتي آه آن

  . قابل پذيرش است، رفع آند
  . شنبه اين پيشنهاد را رد و اعالم آرد هيچ تغييري در موضع ايران حاصل نشده است آاخ سفيد روز سه

اين دو . ي حق وتو هستند  امنيت سازمان ملل و دارندهروسيه و چين هر دو اعضاي دايمي شوراي
  . پردازد يي ايران مي ي هسته آشور همچنين عضوي از گروه شش هستند آه به مساله

ها به رغم به  هاي تحت رهبري آمريكا براي حرآت سريع به سوي تحريم مسكو و پكن هر دو با تالش
اند و  ي امنيت براي تعليق در ايران، مخالفت آرده شورا1696 شهريور قطعنامه 9االجل  سر رسيدن ضرب

  . دهند در عوض تداوم مذاآرات با تهران را ترجيح مي
المللي انرژي اتمي آه خواستند نامشان  هاي معتبر در آژانس بين آسوشيتدپرس به نقل از ديپلمات

تالفات بر سر سازي اورانيوم، اخ آمادگي ايران براي بررسي تعليق موقت غني: فاش نشود افزود
  . هاي سازمان ملل را تشديد آرده است تحريم

ها نبرد افزود آه تهران قصد دارد به محض  از سوي ديگر آسوشيتدپرس به نقل از مقاماتي آه نامي از آن
سازي را به  يي اين آشور غني ي هسته ي برنامه  درباره شروع مذاآرات با شش آشور پيشنهاد دهنده

  . اين در حالي است آه شش آشور تعليق پيش از مذاآره را خواستارند. صورت موقت تعليق آند
المللي انرژي اتمي اميدوار  ها نوشت، شوراي حكام آژانس بين خبرگزاري رويتر نيز به نقل از ديپلمات

  . وگو حل شود يي ايران از راه گفت ي هسته است مساله
نظر از  آوشند ايران را به صرف و انگليس آه مياز ديگر سو آسوشيتدپرس گزارش داد آه آلمان، فرانسه 

اي بيابند آه  سازي اورانيوم متقاعد آنند، روز چهارشنبه تالش آردند، زبان مشترآي را براي بيانيه غني
  . اندازد وگوهاي حساس را به مخاطره نمي آند اما گفت از تهران انتقاد مي

 35هاي معتبر در نشست  ديپلمات: ن مطلب، افزودبه گزارش ايسنا اين خبرگزاري آمريكايي با بيان اي
المللي انرژي اتمي گفتند، درحالي آه فرانسه و انگليس زباني  آشور عضو شوراي حكام آژانس بين

  . آند تر حمايت مي دهد، آلمان از متني ماليم تر را براي بيانيه ترجيح مي سخت
ي اطالعات در اين باره  شان با ارايه نامها در ازاي فاش نشدن  بر اساس اين گزارش، اين ديپلمات

  . موافقت آردند
ي ترديدهايي نسبت به نيات ايران پس از آن است آه  اين مشكالت منعكس آننده: آسوشيتدپرس افزود

سازي را در طول  تواند تعليق آوتاه مدت غني اين آشور در مذاآرات روز يكشنبه در وين اشاره آرد مي
  . مذاآرات بررسي آند

  الس غيرمتعهدها اج
قيد و شرط  از سوي ديگر نمايندگان بيش از صد آشور در حال توسعه دنيا در هاوانا خواستار مذاآرات بي

  . يي ايران شدند ي هسته براي حل مساله
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به نقل از خبرگزاي فرانسه، نمايندگان آشورهاي در حال ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اي آه ماه مه در مالزي و در حمايت از  بار ديگر بر بيانيه) NAM(شورهاي عدم تعهد توسعه در اجالس آ

  . يي تدوين شده بود، تاآيد آردند و بند جديدي به آن افزودند ايران براي دسترسي به انرژي هسته
يي ايران  ي هسته ي ايران براي اعتمادسازي در جهت حل مساله هاي داوطلبانه در اين بند از تالش

  . يي ايران شدند ي هسته استقبال آردند و خواستار آغاز بدون شرط مذاآرات بر سر برنامه
  موضع چين 

يي ايران به جاي استفاده از زور  ي هسته المللي خواست تا براي حل مساله ي بين ون جيا بائو از جامعه
  . از ديپلماسي استفاده آند

 تن از رهبران 150آه در هتلي در لندن براي حدود به گزارش ايسنا، ون جيا بائو، نخست وزير چين 
ي  خواهم براي حل مساله ي جهاني مي از جامعه: آرد، اظهار داشت تجاري جهان سخنراني مي

  . يي ايران به جاي زور از ديپلماسي استفاده آند هسته
ان نبايد به شوراي يي اير ي هسته ي برنامه وگو درباره سفير چين نزد سازمان ملل نيز تاآيد آرد آه گفت

  . امنيت بازگردد
شنبه به خبرگزاري آويت گفت آه مذاآرات  وانگ گوانگيا، سفير دايم چين نزد سازمان ملل روز سه

 الريجاني، دبير شوراي عالي  ي اروپا و علي خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه» مثبت«
ي ايران بايد به آژانس  ست اين مذاآرات پروندهامنيت ملي ايران بايد ادامه پيدا آند و در صورت شك

  . المللي انرژي اتمي و نه به شوراي امنيت بازگردد بين
آنها به : اند و ابراز اميدواري آرد هايي حاصل آرده گوانگيا اظهار آرد آه سوالنا و الريجاني پيشرفت

  . رات بهتر از تحريم استهاي ادامه دهند؛ زيرا مذاآ ي طرف حصول پيشرفت و نتايج مثبت براي همه
ي چيني گفت آه مذاآرات در اين باره نبايد به شوراي امنيت باز گردد و تاآيد آرد  رتبه اين ديپلمات عالي

  . المللي انرژي اتمي مكاني مناسب براي پرداختن به اين مساله است آه آژانس بين
ها راهي  ي تحريم امنيت دربارهوگوي شوراي  پرهيز از شوراي امنيت راهي بهتر است، گفت: وي گفت

  . سودمند نيست
المللي انرژي اتمي  براي شروع، شوراي امنيت مكاني مناسب نيست؛ بلكه آژانس بين: گوانگيا افزود

  مكان مناسب پرداختن اين مساله است؛ بنابراين چرا در شوراي امنيت به آن بپردازيم؟ 
اند آه وقتي براي اولين بار توافق آرديم شوراي  همه فراموش آرده: سفير چين نزد سازمان ملل گفت

المللي انرژي اتمي اين آار را آرديم، اما آنچه  امنيت به اين مساله بپردازد براي تقويت نقش آژانس بين
المللي انرژي اتمي به يك بازيگر اصلي  دهد، تالش براي تبديل شورا و نه آژانس بين در اينجا رخ مي

  . است
  موضع روسيه 

يي  ي هسته ن رييس جمهور روسيه اعالم آرد که مسكو با برخورد مغرضانه نسبت به حل مسالهمعاو
  . ايران مخالف است

به گزارش ايسنا، خبرگزاري نووستي به نقل از سرگئي پريخودکو، معاون رييس جمهور روسيه آه روز 
 رويکرد يک دولت را با معياري توان از نظر من، نمي: آرد، گزارش داد گو مي و شنبه با خبرنگاران گفت سه

  . آه داراي ماهيتي مغرضانه باشد، ارزيابي آرد
ما دو معيار براي ارزيابي داريم آه شامل قوانين حقوق بين الملل و يا تصميمات مصوبه : وي افزود

  . شوراي امنيت سازمان ملل است
ه برايشان احترام بسياري قايلم، به خوبي به ياد دارم که بسياري از همکاران من ک: پريخودکو اظهارآرد

هاي شيميايي و ميکروبي در عراق ارايه آردند  ي برنامه سالح صدها صفحه تحقيقات غيرمغرضانه درباره
  . که اکنون حقيقت براي ما روشن است

  . ما مخالف نگرشي مغرضانه به اين مسايل هستيم: وي تاکيد آرد
رد که مسكو هيچ موضع خاص و متمايز از موضع معاون رييس جمهور روسيه همچنين خاطر نشان آ

  . آند ي مبارزه با گسترش سالح کشتار جمعي دنبال نمي جامعه جهاني را در رابطه با مساله
ي اروپا با علي  هاي اخير خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه پريخودکو با اشاره به نشست

ما به شدت منتظر نتايج مذاکرات : ر وين اظهار داشتالريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران د
  . سوالنا هستيم

موضع روسيه با مواضع ساير کشورها مرتبط است و من معتقدم که : معاون رييس جمهور روسيه گفت
گويند، بايد به کارشناسان فرصت داد که کار کنند و حل اين مساله بايد در  همانگونه که همکارانم مي

  . آميز باقي بماند  و به شكلي صلحراستاي ديپلماسي
  موضع دوگانه فرانسه 

ي ايران بايد از راه ديپلماسي حل و فصل شود، با اين حال  ي هسته نيكوال سارآوزي گفت آه مساله
ها روي ميز  ي گزينه وي در حمايت از موضع آمريكا تاآيد آرد آه براي برخورد با اين مساله بايد همه

  . بماند
، نيكوال سارآوزي، وزير آشور فرانسه آه به منظور )ايسنا(زاري دانشجويان ايران به گزارش خبرگ

ايران خود را به آشوري ياغي مبدل آرده است و نبايد : برد، گفت سفري چهار روزه در آمريكا به سر مي
  . يي دست يابد هاي هسته اجازه داد آه به سالح
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ايران حق ندارد : دانست و افزود» وحشتناك«يي را  سارآوزي دستيابي ايران به تسليحات هسته
با اين . يي ايران بايد از طريق ديپلماسي حل شود ي هسته مساله. يي را آزمايش آند هاي هسته سالح

  . ها روي ميز بماند ي گزينه حال، بايد همه
يي ايارن تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي  هاي هسته ي فعاليت اين در حالي است آه آليه

يي ايران  ي هسته يي قرار دارد و اين آژانس اعالم آرده آه مدرآي دال بر نظامي بودن برنامه هسته
  . وجود ندارد

  موضع آمريكا 
هاي  سازي اورانيوم را متوقف نكند تالش  آه اگر ايران غني آاندوليزا رايس،وزير امورخارجه آمريكا، گفت
  . افتآمريكا براي تحريم عليه ايران ادامه خواهد ي
دانم ايران پيشنهادي  تا جايي آه من مي: ي آمريكا نيز گفت تام آيسي، سخنگوي معاون وزارت خارجه

  .  آن آشور تغييري نكرده است نداده و موضع
سازي اورانيوم براي يك مدت زماني  تا جايي آه من اطالع دارم ايران براي تعليق غني: آيسي افزود

  . موافقت نكرده است
 وي گفت آه دولت بوش هم چنان سرگرم مذاآره با ساير آشورها براي اعمال تحريم عليه با اين حال

  . ايران در شوراي امنيت سازمان ملل است
ي تحريم ايران  شنبه درباره ي آمريكا روز دوشنبه و سه نيكالس برنز، معاون وزير خارجه: آيسي گفت

  . يابد ت و گوها تا اواخر هفته جاري ادامه ميآنفرانس تلفني با مقامات ساير آشورها داشت و اين گف
ي   در جلسه ي آينده ي آمريكا هفته ي آمريكا خبر داد آه آاندوليزا رايس، وزير خارجه معاون وزير خارجه

سازي اورانيوم  تعليق غني. ي مجمع عمومي براي مساله تحريم عليه ايران تالش خواهد آرد ويژه
هاي ارايه شده از سوي آمريكا و اتحاديه  ن در مورد بسته مشوقهمچنان پيش شرط مذاآره با ايرا

  . اروپاست
يي ايران  ي هسته گويد آه آشورهاي غربي در قبال توقف برنامه سفير آمريكا در روسيه هم مي
  . اند اي به ايران داده پيشنهاد خوب و سخاوتمندانه

، ويليام برنز، سفير آمريكا در روسيه در جمع خبرنگاران، به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه خبري رگنوم
تر شده و دو آشور  يي نزديك هاي هسته آمريكا و روسيه به مواضع در قبال منع گسترش سالح: گفت
  . يي اهداف استراتژيك دارند يابي ايران به سالح هسته ي عدم دست درباره

پيشنهادي خوب و سخاوتمندانه به ايران : ار داشتي پيشنهادي غرب به ايران، اظه ي بسته برنز درباره
  . آميز به اين مساله پايان دهد آند تا به طور صلح شده است و آمريكا تالش مي

  تحليل ديويد آلبرايت 
ي پيشنهادي  گويد آه پاسخ ايران به بسته يي ايران مي ديويد آلبرايت، از آارشناسان برنامه هسته

  . يي با ايران اميدوار بود ي مذاآرات هسته توان به آينده هنوز ميآشورهاي غربي بيهوده نيست و 
به نقل از پايگاه اينترنتي شوراي روابط خارجي آمريكا، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي پيشنهادي  المللي آه پاسخ ايران به بسته ديويد آلبرايت، رييس انستيتوي علم و امنيت بين
 پاسخ ايران بيهوده نيست و هنوز جايي  :ا از طريق اينترنت منتشر آرده است، گفتآشورهاي غربي ر

توانند براي آغاز  ها مي به اعتقاد من اين پاسخ تو خالي نيست و ديپلمات. براي خوشبيني وجود دارد
  . مذاآرات روي آن آار آنند

نيت ملي ايران و خاوير سوالنا، آلبرايت با اشاره به ديدار اخير علي الريجاني، دبير شوراي عالي ام
ي  درحال حاضر اتحاديه: ي اروپا درباره وضعيت مذاآرات اظهار داشت رييس سياست خارجي اتحاديه

ظاهرا ايران آماده مصالحه . نامم ي پيش مذاآره مي اروپا و ايران در وضعيتي هستند آه من آن را مرحله
يي خود را براي مدتي متوقف آند؛  ي هسته رنامهخواهد ب شود آه اين آشور مي است؛ زيرا گفته مي

رسد آه در مذاآرات سوالنا با  گويا چنين پيشنهادي از سوي ايران انكار شده است، اما به نظر مي
  . الريجاني اين موضوع مطرح بوده است

 اروپا  آمده است آمريكا و ها آلبرايت ادامه داد، پاسخ اين مملو از شرط و شروط است آه در يكي از آن
  . يي آنند بايد اسراييل را خلع سالح هسته

آنم آه  تصور نمي. آميز است ي ايران صلح توان گفت آه برنامه با توجه به اين شرطها نمي: وي ادعا آرد
يي خود موافقت آند، اما شايد به نوعي ديگر با توقف اين  هاي هسته ايران براي توقف دايم فعاليت

  . ها موافقت آند فعاليت
رسد آه يك  به نظر مي: لبرايت درباره ترجمه متن فارسي پاسخ ايران به زبان انگليسي اظهار داشتآ

اند؛  هاي متفاوت آن را از فارسي به انگليسي بازگردانده آميته آن را تدوين آرده و چند مترجم با ويژگي
  . رساند بنابراين اين ترجمه آل مفهوم متن فارسي را نمي

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق دولت آيندهرويدادهاي عراق ،

  
ائتالف عراق يكپارچه در پايان نشست مشورتي خود در بغداد آه با حضورتمام اعضاي ائتالف به 

  . استثناي حزب صدر برگزار شد، موضوع طرح فدرالي شدن عراق را به تاخيرانداخت
  ٢٠٠۶ سپتامبر 14 -١٣٨۵ وری شهر٢3شنبه پنج 
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به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، الصباح الساعدي، ) ايسنا(ري دانشجويان ايران به گزارش خبرگزا
ي ائتالف در اين زمينه اظهار  ي هفت جانبه سخنگوي رسمي حزب فضيلت اسالمي وعضو آميته

هاي ائتالف عراق يكپارچه با اصل قانون فدرالي بودن عراق هيچ اختالفي ندارند اما  تمام گروه: داشت
د آه اين موضوع يعني موضوع فدرالي بودن و تطبيق و عملي آردن آن بايد به تاخير بيافتد؛ زيرا معتقدن

  . ي الزم براي اين امر مهيا نشده است هنوززمينه
ها در مرآز يا جنوب عراق وجود دارد و برخي معتقدند آه تمام  ي نوع اياالت اختالفاتي در باره: وي افزود

 شود و اما برخي ديگر معتقدند آه هر چهاراستان بايد يك ايالت داشته باشد استان جنوب بايد يك ايالت
  . هاي جنوب و مرآز بايد ايالت واحدي را تشكيل دهند و برخي ديگر نيز معتقدند استان

ي عراق از هفت حزب سياسي آه در راس آنها مجلس اعالي انقالب  قابل ذآر است ائتالف شيعه
زمان بدر، حزب المستقلون و حزب فضيلت، قرار دارد، تشكيل شده اسالمي عراق ، حزب صدر، سا

  . است
  

   در بغداد ی عراق35 شدن یکشته و زخم / هيوانی در دییکای آمراني صدر و نظامی طرفداران مقتدیريدرگ
  ٢٠٠۶ سپتامبر 14 -١٣٨۵ وری شهر٢3شنبه پنج 
 در بغداد تامیو انفجار بمب در مقابل داراال هيوانی در دی المهدشي جیروهاي با نییکای آمراني نظامیريدرگ
  .  ساعت استنی عراق تا ایتي تحوالت امننی به جا گذاشت از مهمتری زخم26 کشته و 9که 
 ی وابسته به مقتدی المهدشي جیروهاي، ن)ناين( عراقی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

  .شدند ري درگهيوانی در مرکز دییکای آمری گشتکیصدر با 
 یروهاي شهر وارد شود که با واکنش ننی صدر در ادي کردند تا به دفتر شهی تالش مییکای آمرانينظام
  . روبرو شدی المهدشيج
 را به قتل ستی عراق موفق شدند سه تروریتي امنیروهاي گزارش داد که نزي صوت العراق نتیسا

  . را بازداشت کنندگری تن د14رسانده و 
  . موفق شدند سه گروگان را از چنگال آدم رباها نجات دهندنياق همچن عریتي امنیروهاين
 الکراده در ی در کوتامی شده در مقابل داراالی بمب گذاری گزارش داد که در انفجار خودروزي نترزیرو

  . شدندی زخمگری تن د26 تن کشته و 9بغداد، 
 تن 13 کشته و ی عراقکی در بغداد  شدهی بمب گذاری دستگاه خودروکی بر اثر انفجار نکه،ی اگریخبرد
  . شدندی زخمگرید
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   شهريور22:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ سپتامبر ١3 -١٣٨۵ وری شهر٢2شنبه چهار 

روزنامه های امروز تهران در صدر گزارش های خبری خود از سفر نخست وزير عراق به :بی بی سی
ان و احتمال پذيرش تعليق مشروط غنی سازی اورانيوم توسط ايران نوشته اند و از ادامه ابهام در تهر

  . آينده نرخ بنزين و ميزان تامين آن خبر داده و از توقيف روزنامه شرق انتقاد کرده اند
ن  عنوان های اصلی خود را به ديدارهای نوری مالکی نخست وزير عراق در ايرااعتماد و اطالعات

  . اختصاص داده و از قول رييس جمهوری ايران نوشته اند ايران هر کمکی به عراق خواهد کرد
 واکنش آمريکا را به اين پيشنهاد منعکس کرده که گفته است بزرگترين کمک ايران اين آفتاب يزد

خواهد بود که از کمک مالی به گروه های جدايی طلب و آشوبگر خودداری کند و امکان دهد که 
  . موکراسی در عراق مستقر شودد

 در سرمقاله خود با اشاره به سفر رييس دولت عراق به تهران نوشته اين سفر به حل برخی جوان
مسايل موجود ميان دو کشور کمک خواهد کرد و بسياری از نقاط مبهم در زمينه های امنيتی و 

 دو کشور تحت تاثير حرکت های سياسی و اقتصادی را برطرف خواهد کرد و نشان خواهد داد که روابط
  . کور تروريست ها و قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای قرار نخواهد گرفت

 اين قدرت ها با توجه به ساختار اجتماعی و بافت قومی موجود در عراق تالش می جوانبه نوشته 
تنها حقوق اکثريت کنند تا اين کشور را به سمت يک جنگ داخلی سوق دهند، زيرا بروز چنين جنگی نه 

عراق بر هم " اقليت زيان ديده"ملت عراق را پايمال می کند بلکه آرايش سياسی منطقه را به سود 
  . خواهد زد

 از روی ميز روزنامه فروش های ايران ناپديد شده است چند روزنامه شرقدر دومين روزی که روزنامه 
  .نظارت بر مطبوعات را منعکس می کنندگزارش هايی دارند که نظرات مخالف با اين تصميم هيات 

 گفته شرق نظر مدير مسئول اين روزنامه را منعکس کرده که با انتقاد از توقيف روزنامه اعتماد ملی
است اتفاقی که در يکی دو سال اخير در دستگاه قضايی رخ داده، مثبت است و از اين بابت بايد رضايت 

ما از طرفی بايد به وضعيتی که در هيات نظارت شکل گرفته جامعه و حوزه مطبوعاتی را اعالم کنيم، ا
های  که بتواند روند نظارتی و ارشادی خود را اعمال کند، به روش نيز توجه کرد که متاسفانه به جای آن

  .  زند يکطرفه و يک جانبه دست می
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و چند مجله  شرق و روزنامه ايران تعطيلی روزنامه   دربارهاعتماد ملیآقای حق شناس به نوشته 
گفته استفاده از آخرين راه حل، در اولين فرصت، روش منطقی برخورد با مطبوعات و نخبگان جامعه 

  . نيست
 در صدر گزارش های خبری خود نوشته با مشخص شدن عاليم اميدوار کننده ای از مصالحه جوان

ن می توان گفت که تا حدودی هسته ای ميان ايران و اروپا و توافق مقدماتی بر سر ادامه گفتگوها، اکنو
  . ترفندهای اياالت متحده برای اجماع جهانی در موضوع تحريم ايران با شکست مواجه گرديده است

 گرچه تحليلگران سياسی منکر اين امر نمی شوند که تحوالت در پرونده جوانبه نوشته گزارشگر 
 به وقوع بپيوندد اما واضح است که هسته ای ايران ممکن است به صورت ثانيه ای و غيرقابل پيش بينی

  . تيغ دولبه تحريم نمی تواند خواسته مورد نظر اروپا را تامين کند
 تهران برای پذيرش اين تعليق فهرستی از شرايط خود را به طرف اروپايی تحويل همبستگیبه نوشته 
  . داده است

ران ابتدا روز شنبه مطرح شد و  از قول يک ديپلمات غربی نوشته پيشنهاد ايجمهوری اسالمیروزنامه 
اين مساله اميدها را برای حل مسئله هسته ای ايران افزايش داد اما شرايط الريجانی اين اميدها را از 

" غيرقابل قبول"بين برده است زيرا اين شرايط برای شش قدرت جهان که درحال مذاکره با ايران هستند 
  . است

 ۵/٣ش اصلی خود نوشته به دنبال تصويب نشدن فوريت اليحه  روزنامه اقتصادی صبح در گزارسرمايه
ميليارد دالری بودجه واردات بنزين موضوع آ ينده بنزين به چالش اصلی ميان دولت و نمايندگان مجلس 

 اگر مجلس اين اليحه را   داند، اما بندی بنزين می تبديل شده است زيرا دولت خود را ناگزير به سهميه
  . مجلس را مقصر اصلی خواهند دانستتصويب نکند مردم 

های نفتی اعالم کرده اند در   اشاره کرده که مسئوالن شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردهسرمايه
بندی خواهد بود، ولی در حال حاضر  صورت تصويب نشدن بودجه واردات بنزين، دولت مجبور به سهميه 

  .  به استفاده از کوپن خواهند بودبه دليل به مرحله اجرا نرسيدن کارت هوشمند، ناگزير
رسد، دولت يکی از  شود که به نظر می   اضافه کرده اين اظهارنظرها در حالی مطرح می سرمايه

داند اما اگر قرار بر اين باشد  مخالفان اصلی کوپنی شدن بنزين است و آن را بازگشت به گذشته می 
دهد، مسئوالن شرکت ملی پااليش و پخش ای را برای واردات بنزين اختصاص ن که مجلس بودجه 

 بندی شده را از طريق کوپن بنزين، اجرايی  های نفتی تالش خواهند کرد عرضه بنزين سهميه فرآورده
  . کنند

 از قول يکی از نمايندگان اکثريت محافظه کار مجلس نوشته مجلس و دولت شهامت افزايش آفتاب يزد
  . پلکانی نرخ بنزين را ندارند

نامه می نويسد که يک عضو کميسيون انرژی مجلس نيز گفته است تصميم به تثبيت قيمت ها اين روز
به زيان مردم فقير و به نفع رانت خواران بود و می افزايد تصميم به تثبيت قيمت کاالهای اساسی از 

جمله تصميمات مجلس هفتم بود که با وجود مخالفت کارشناسان دولت پيشين به تصويب رسيد و از 
  .جمله موارد آن تثبيت قيمت بنزين بود که اينک معضالت بين دولت و مجلس را به وجود آورده است

  
   شهريور21:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ سپتامبر ١2 -١٣٨۵ وری شهر٢1شنبه سه 
توقيف موقت روزنامه شرق، اميدواری به مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا برای حل بحران :بی بی سی

 ای، حمايت امام جمعه موقت تهران از احمدی نژاد و پيروزی وی در آخرين انتخابات رياست هسته
جمهوری، نامعلوم بودن سرنوشت بنزين و بهای آن در نيمه دوم سال و گمانه زنی هايی درباره سفر 
امروز نخست وزير عراق به تهران بخش های مهم روزنامه های امروز صبح تهران است که شرق در 

  .ان آن ها ديده نمی شودمي
 در صدر گزارش های خبری خود از اميدواری ها به توافق های به دست آمده در وين نوشته و کارگزاران

اضافه کرده هفت ساعت گفتگو پشت درهای بسته ميان علی الريجانی دبير شورای امنيت ملی ايران 
م انداز تازه ای را پيش روی فرايند و خاوير سوالنا، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا در وين چش

  .مذاکرات پيرامون پرونده هسته ای ايران گشوده است
اين روزنامه می افزايد که اظهارات خوشبينانه طرف های گفتگو کننده از نتايج دو روز بحث پيرامون 

 بود که پرونده هسته ای و ادامه آن در روزهای آينده با اين گمانه از سوی برخی منابع غربی همراه
احتماال ايران تعليق چهار هفته ای غنی سازی اورانيوم را پذيرفته است، اما اين خبر بالفاصله از سوی 

  . سلطانيه يکی از مذاکره کنندگان ارشد ايرانی تکذيب شد
 در صدر گزارش های خبری خود نوشته دبير شورای عالی امنيت ملی ايران پيش از ترک اعتماد ملی

ا مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا را مثبت خواند و ابراز اميدواری کرد نتايج وين مذاکراتش ب
های بعدی که قرار است هفته آينده برگزار شود هم مثبت باشد ولی در عين حال گفت در  نشست

  . سياست هر چيزی امکان دارد اتفاق بيفتد و من به دنبال آن نيستم تا اميدواری غيرمعقول بدهم
 از قول وزير نفت ايران نوشته ما بارها اعالم کرده ايم، همان طور که ايران سرمايهتصادی روزنامه اق

توليد نفت خود را در طول هشت سال جنگ تحميلی عراق متوقف نکرد، در شرايط کنونی نيز تغييری در 
  . کند  های خود نخواهد داد و عرضه نفت خود را به بازار جهانی قطع نمی  سياست
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 وزيری هامانه اين خبر را به دنبال پرسشی درباره احتمال استفاده ايران از نفت به سرمايهبه نوشته 
عنوان سالح، به خبرنگارانی گفت که در وين بودند خبری که برای بازار جهانی نفت کوتاه، اما آرامش 

  . بخش بود
ماههء منتشر کرده که نشان  آمار مبادالت تجاری ايران و اتحاديه اروپا را در پنج سرمايهدر همين حال 

 ٩١۵ هزار دالر رسيده که ۵۶۴ ميليون و ٩۴٠می دهد اين رقم با رشدی کوچک به شش ميليارد و 
 هزار دالر ٨٢٨ ميليون و ٢۴ هزار دالر صادرات غيرنفتی ايران است و شش ميليارد و ٢٣۶ميليون و 

  . صادرات اتحاديه به ايران
 درصد ١٣٨پنج ماهه اول سال به اتحاديه اروپا به لحاظ ارزشی  صادرات ايران در  سرمايهبه گزارش

  . دهد  درصد کاهش نشان می٩افزايش داشته و واردات کاال از اين اتحاديه در همين مدت 
 از زبان محمد عطريانفر رييس شرق در گزارش مفصلی درباره توقيف موقت روزنامه اعتمادملی

 شرقاريکاتوری که گفته می شود چاپ آن باعث توقيف شورای سياست گذاری آن روزنامه درباره ک
شده است گفته تاکنون حتی يک واکنش هم از مخاطبان و يا ساير افرادی که در جامعه اين روزنامه را 

  ع. کنند به ما واصل نشده است مطالعه می 
 شرقف روزنامه  را به زاويه نگاه برخی افراد مربوط دانست و گفت با توقيشرقطريانفر توقيف روزنامه 

  . اول حاکميت از اين توان و اعتبار محروم شد
 توقيف اين روزنامه را پايان يک دوره طاليی  شرق از قول ريس شورای سياستگذاری روزنامهآفتاب يزد

 سال فعاليت اين روزنامه، تنها يک يا دو مورد تذکر ٣ رسانی دانسته و نوشته در مدت  در حوزه اطالع
ايم و به نظر   ای دريافت کرده  و مورد نيز تذکر کتبی آن هم در خصوص موضوع هستهشفاهی و يک يا د
گفتنی است در بيانيه هيات .  بهره گرفته شده است٧ تذکر از صيغه مبالغه عدد ٧٠می رسد ادعای 

 شرق هفتاد تذکر گرفته و صدها شکايت داشته که مسووالن  شرقنظارت بر مطبوعات گفته شده که
  .ا رد کرده انداين همه ر

 خبر از انتقاد تند احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان از دولت گذشته و اصالح طلبان داده و همبستگی
ها به اين انتخابات دل بسته بودند، در نهايت کسی در آن پيروز شد  از زبان وی نوشته حالی که خيلی

  .  های آغازين انقالب، شعار وی بود که ارزش
سال گذشته به اندازه تمام تاريخ به روحانيت هتاکی ٢٧ن با تاکيد بر اين که در امام جمعه موقت تهرا

شده رقيبان احمدی نژاد را در انتخابات کسانی دانسته که برای قبضه کردن انقالب آمده بودند اما 
برنامه هايی که با نظارت رهبر انجام شد، کودتای خزنده فرهنگی و سياسی طراحی شده در يک دهه 

  .  با انتخابات نهم رياست جمهوری با شکست مواجه شدگذشته
اکبر  نژاد در انتخابات نهم،   به دنبال اين خبر يادآوری کرده که تنها رقيب محمود احمدی همبستگی

ترين افراد به آيت  هاشمی رفسنجانی بود که از شاگردان و ياران پيش و پس از انقالب و يکی از نزديک
  .دشو اهللا خمينی محسوب می

يک هفته بعد از آغاز سفر محمد خاتمی به آمريکا و در حالی که اخبار کوتاه و کمی درباره سخنرانی 
 در کيهانهای رييس جمهوری سابق در اين سفر در روزنامه های داخلی منعکس می شود، 

يادداشتی به قلم حسين شريعتمداری به محمد خاتمی رييس جمهوری سابق ايران به جهت گفته 
ی در آمريکا در تاييد واقعيت تاريخی کشتار جمعی يهوديان در جنگ دوم جهانی و اظهار نظر وی های و

درباره دشمنی ايران و آمريکا انتقاد کرده و پرسيده چطور آقای خاتمی از کيسه مردم ايران خرج می 
  . کند

ريکا نيست و حسين شريعتمداری با نقل اين جمله رييس جمهور سابق که گفته است ايران دشمن آم
او خود آمريکا را شيطان بزرگ نمی داند، وی را متهم کرده که نخواسته، به بنيادگذار جمهوری اسالمی 

  .توهين کرده و بايد عذرخواهی کند
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