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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(ژیم ایران و دولتهای بزرگر

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

  .  استفاده کندزي مقاصد صلح آمی برای هسته ای حق دارد از انرژرانیا: ني چری نخست وزمعاون
  ٢٠٠۶ سپتامبر 17 -١٣٨۵ وری شهر26شنبه یک
 تواند با ی مرانیا: گفت " یچي جانگی" از پکن، نهواي شی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزرابه
  . بهره ببردزي مقاصد صلح آمی برای هسته ای از انرژی خود در حوزه هسته ای المللني تعهدات بتیرعا

 ري عضو ناظر در جنبش غکیکشورش به عنوان  ی از سویندگی که به نماني چریمعاون نخست وز
 ی هسته ای ازانرژی بهره برداری برارانی برحق ادي کوبا شرکت کرد، با تاکتختیمتعهدها در هاوانا پا

 ییهایدواري حال، امنی حساس قرار دارد، اما با ای درمرحله ارانی ایموضوع هسته ا: اظهار داشت 
  .وع را حل کند موضنیوجود دارد که گفتگوها بتواند ا

 یی برداشته شود و انعطافهاري مسنی سازنده در ای گامدیتمام طرفها نگران شدند و با:  گفت انگی
  . شده از سرگرفته شودنيي از موعد تعشينشان داده شود تا گفتگوها پ

 مخالفت ت،ي امنی به عنوان دو کشور عضو دائم شوراهي است که به همراه روسیی از طرفهایکی نيچ
  . اعالم کرده استرانی ای حل موضوع هسته ای برادی  تهدوهي را با استفاده از شخود

 ی برای هسته ای استفاده از انرژی بر حق تهران برای خود مبنری ناپذريي پکن بارها بر موضع تغنيهمچن
  . کرده استدي تاککيپلماتی دی اوهي حل اختالفات به شني و همچنزيمقاصد صلح آم

  
  می اختالف داررانی غرب درباره نحوه تعامل با ابا :هيس روی جمهورسيرئ
  ٢٠٠۶ سپتامبر 17 -١٣٨۵ وری شهر26شنبه یک
 اعالم کرد که کشورش به همراه غرب در تالش است تا موضوع هي جمهور روسسيرئ" ني پوتريمیوالد"

 . با غرب اختالف نظر داردنهي زمنی را حل کند ، گرچه در ارانی ایهسته ا
" گروه هشت "ی پارلمانهای که در جمع روساني پوتتدپرس،ي مهر به نقل از آسوشیبرگزار گزارش خبه

 فعال ی ادامه تالشهای گروه برانی ای بر آمادگني گفت، همچنی سخن مG8 موسوم به یکشور صنعت
 . کرددي تاکی در نشست جوالی هسته ای سالحهاريو هماهنگ در حوزه منع تکث

 گفت رانی ای درباره  موضوع هسته ای را برعهده دارد، در شهر سوچ8  گروهاستی که کشورش رنيپوت
 . استافتهی انعکاس رانی ای روند در حل و فصل موضوع هسته انیامروز ا: 
 حاتي به تسلرانی ایابي اروپا به منظور ممانعت از دستهی و اتحادکای با آمرهي گفت که روسني همچننيپوت

 ی هاتي توقف فعالی برارانی ابي ترغی آنها درباره چگونگیختالفها دارند،اما ای هدف مشترکیهسته ا
 .  خود استزيبحث بر انگ

 الوروف ی سرگئرًاي رابطه اخني اعالم کرده است و در همرانی امی بارها مخالفت خود را با تحرهيروس
 اقدام را نی گفت که امی تحری ،ضمن مخالفت با برقراریري موضعگنی کشور در آخرنی امور خارجه اریوز

 . توان اعمال کردی مدیتنها در صورت موارد شد
 فرانسه، کا،ی آمره،ي روس،ی که در نشست هشت کشور صنعتستي حاکني باره همچننی در اگزارشها

 به لبنان به ی انسانی کمک های کشورها برانی ااني می و ژاپن اتحادايتالیآلمان، انگلستان ، کانادا ، ا
 . شدرانهی به ولی کشور تبدنی به ایستيوني صهمی رژري اخوجود آمد که در تهاجم

 گروه در سن پترزبورگ گردهم نی نشست دو روزه اني شرکت در اولی مجلس گروه هشت برایروسا
 . به صورت صبح و بعد از ظهر برگزار کردندداریآمدند و روز گذشته دو د

 در آلمان 2007 سپتامبر سال 9 تا 7 پارلمان از از ی گروه در سطح روسانی ای است نشست آتقرار
  .برگزار شود

  
   خود صورت گرفت ی روسیدر مالقات آقازاده با همتا

   ندهی ده روز آی بوشهر طی اتمروگاهي و ارسال سوخت نی شدن زمان راه اندازیینها
  ٢٠٠۶ سپتامبر 17 -١٣٨۵ وری شهر26شنبه یک
 بوشهر روگاهي نتي وضعنی آخررانی ای اتمیرژ سازمان انسي و رئهي روسی اتمی آژانس فدرال انرژسيرئ

 شدن جدول راه یی نهای براندهی ده روز آی طی از جلسه ای آن طرف روسی کردند که طیرا بررس
  .  بوشهر خبر دادروگاهي نیانداز
 صورت گرفت نی مالقات که عصر امروز در ونی منبع آگاه ، در اکی مهر به نقل از ی گزارش خبرگزاربه

 مکرر مسکو در یرهاي بوشهر و تاخروگاهي نی فنتي از وضعتی آقازاده ضمن اعالم عدم رضامهندس رضا
 ی فنطی شزاجادی خواست تا با ای بوشهر از طرف روسی اتمروگاهي نلي تکمی تعهدات خود برایاجرا

  . برساندی و بهره برداری زمان معقول پروژه را به راه اندازنیالزم در کوتاه تر
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 هفته ی اعالم کرد که طرهاي تاخرشی هم ضمن پذهي روسی اتمیآژانس فدرال انرژ سيرئ" نکویکر"
 بوشهر را به اطالع طرف روگاهي نی فنتي وضعنی آخری از کارشناسان ارشد در گزارشی گروهندهیآ

  . خواهند رساندیرانی و ای روسیها
 ی سازمان انرژسيجددا با رئ مندهی گزارش در اواخر هفته آنی درخواست کرده است تا بعد از ارائه ایو
  .دی نماداری در مسکو درانی ایاتم
 و ارسال سوخت ی زمان راه اندازندهی کرده است که در جلسه آیدوارياظهار ام" نکویکر" گزارش مهر به
  . انجام شودنهي زمنی و توافقات الزم در ایی نهارانیبه ا

 دو طرف با رفع دوارميام: م داشت خود اعالی روسی درخواست همتارشی آقازاده هم با پذمهندس
 جادی الزم را ای بوشهر آمادگی اتمروگاهي نیی نهای راه اندازی نه چندان دور براندهی در آیموانع فن

  .ندینما
  

  درآوردندقي را به حال تعلرانی معامله با بانک صادرات ای بانک ژاپنسه
  ٢٠٠۶ سپتامبر 16 -١٣٨۵ وری شهر25شنبه 

 ی همراهی در راستارانیکه سه بانک بزرگ ژاپن از انجام معامله با بانک صادرات ا است ی حاکگزارشها
 . خواهندکردی ، خوددارکای آمری مالی هامیبا اعمال تحر

 ژاپن گزارش دادند یودوي و کیجي جیهای فرانسه، خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 توموي و سومMizuho Corporate Bank تی کوپرتزوهوي، م UFJ یشيتسوبي م- وي توکی ژاپنیکه بانکها

 Sumitomo Mitsui Banking Corp یتسويم
 .  معامله نخواهند کرد رانی بانک صادرات ابا

 دارند و کای در آمری شعباتی سه بانک ژاپننی کند که ای در گزارش خود خاطرنشان مودوي کیخبرگزار
 ی که انتظار می درآورند،درحالقي را به حال تعلرانیصادرات ا با بانک ی گرفتند که معامالت مالميتصم

 .    کنندنبال درخواست را دنی هستند، اتي مشغول فعالکای که در آمری ژاپنگری دیرود بانکها
درصد از 15 وابسته است  و انهي به نفت خاورمبای جهان  است که تقری کشور بزرگ اقتصادني دومژاپن

 .  کندی وارد مرانی ا خود را ازازينفت مورد ن
 ی گازداني توسعه منهي را درزمی قرارداد2004 سال هی ژاپن در فورInpex Corp نپکسی و شرکت ارانیا

 .  افتادقی کار قرار بود در ماه مارس آغاز شود، اما تاکنون به تعونیآزادگان امضاء کردند که ا
 قرارداد نیتحت فشار قرارداده است تا ازا ، ژاپن را رانی ازي صلح آمی به سبب برنامه هسته اکایآمر

 . کند ینيعقب نش
 از ی مالتی و اساس آنچه حماهی پای را به اتهام برانی سپتامبر بانک صادرات ا8 کای آمری خزانه داروزارت
  . بانک را ممنوع کردنی با اییکای آمری کرد و هرگونه معامله بانکهامی خواند، تحریستی تروریگروهها

  
 فتگو با ايران حقيقتا در حال پيشرفت استگ: سوالنا
  ٢٠٠۶ سپتامبر 15 -١٣٨۵ وری شهر٢4ه جمع

 اتحاديه اروپا، گفته مذاکره با ايران بر سر برنامه یخاوير سوالنا، مسئول سياست خارج:بی بی سی
 نيز از موافقت ايران با ی رسيده و يک مقام ارشد فرانسوی اين کشور به مرحله جديدی هسته ایها
 .  خبر داده استی سازیاکره در مورد تعليق غنمذ
 ی دبير شورا،ی الريجانی سپتامبر با اشاره به مذاکرات دو روزه اش با عل15 سوالنا روز جمعه یآقا

در حال پيشرفت ] گفتگوها[ کنم صادقانه بتوانم بگويم که یفکر م: " ايران، گفته استیامنيت مل
 ." کنيمی حقيقتا داريم پيشرفت میل شده، ولاست؛ اغراق است اگر بگوييم همه چيز ح

 خود به ی وزارت امور خارجه فرانسه، در نشست خبری سخنگو،ی روز جمعه ژان باتيست متهمچنين
 ی اورانيوم مذاکره کند و اين تحول مثبتی سازیايران موافقت کرده در مورد تعليق غن"خبرنگاران گفت 

 ."است
 ی گزارش داده بودند که ايران اعالم آمادگی غربیز ديپلمات ها ها به نقل ای خبرگزاری برخپيشتر،
 را متوقف کند، اما ی سازی مربوط به غنیبه طور داوطلبانه فعاليت ها) دو ماه( کوتاه ی مدتیکرده برا
 . اين خبر را رد کردندی ايرانیمقام ها
 اتريش برگزار شد، با ابراز  که هفته پيش در وين پايتخت،ی و اروپايی ايرانی دو روزه مقام هایگفتگو

 . لغو شدیرضايت طرفين همراه بود، اما ادامه مذاکرات که قرار بود پنجشنبه برگزار شود بطور ناگهان
 ايجاد اجماع در ی برای الريجانی سوالنا گفته طرفين تصميم به تعويق زمان مالقات گرفتند تا آقایآقا

 . داشته باشدی بزرگ جهان فرصت کافیاايران در مورد شرايط آغاز مذاکرات با قدرت ه
 اعمال ی اتحاديه اروپا همچنين در مورد موضع آمريکا و تالش اين کشور برای سياست خارجمسئول

 ما صبرشان را از ی کنم که دوستان آمريکايیفکر نم: " امنيت گفته استیتحريم عليه ايران در شورا
 یعضاهستم؛ من نماينده همه ا] هم[ده آنها من نماين. ما سوار بر يک قايق هستيم. دست بدهند

 ." کنم صبرم در حال تمام شدن استی امنيت و اتحاديه اروپا هستم و احساس نمیشورا
 باشد تا در اين ی کرده بودند که دولت ايران در حال وقت کشی ابراز نگرانی آمريکايی مقام هاپيشتر،

 . خود را ادامه بدهدی هسته ایميان فعاليت ها
 ی به سالح است، اما مقام های ايران، دستيابی هسته ای گويد هدف برنامه های متحده متاياال
  . گيرندی می را پی هسته ای برنامه های توليد انرژی گويند تنها برای میايران
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   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
  اد انتقاد سران اهل تسنن عراق از طرح امنيتي بغد

  ٢٠٠۶ سپتامبر 17 -١٣٨۵ وری شهر26شنبه یک
تعداد آل اجساد جمع آوري  با آشف تعداد بيشتري جسد در نقاط مختلف بغداد طي دو روز گذشته

اي در  وادار آرد آه سواالت تازه  تن رسيد و برخي رهبران اهل تسنن را165شده در اين شهر به 
اي  هاي فرقه نظامياني آه اقدام به جنگ ههاي مرگ و شب خصوص عمليات جديد امنيتي، جوخه

  .آنند، مطرح آنند مي
ي نيويورك تايمز، ظافر العاني، از  ي روزنامه نوشته به) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي طرح  اگر نتيجه: بلوك سياسي اهل تسنن در پارلمان عراق گفت ترين ي اصلي رتبه اعضاي عالي
  .آنيم حرآت مي" فاجعه " باشد به نظر من ما به سوي يك  آشتارها مي اد وامنيتي افزايش اجس

  .هاي آنها بسته شده بود داشتند و چشم هايي از شكنجه بر تن اآثر اجساد آشف شده نشانه
آه اجساد آشف شده طي دو روز گذشته  ژنرال عبدالكريم خلف، سخنگوي پليس عراق اظهار داشت

  .از سراسر بغداد بوده است
را از متهمان اصلي اين آشتارها معرفي آرد و   بعث هاي مرتبط با حزب وي شورشيان القاعده و گروه

  .دانند چطور بكشند و چطور شكنجه آنند مي عامالن اين جنايات به خوبي: گفت
هاي مرگ را آنترل آند شكايت  نتوانسته است جوخه چنان از اينكه دولت عراق رهبران اهل تسنن هم

  .ددارن
و جديت براي خاتمه دادن به شبه نظاميان آه  دولت بايد در حال حاضر با شجاعت: العاني تاآيد آرد

اند، شناسايي نشده و يا  بسياري از آساني آه آشته شده .آنند، وارد عمل شود آزادانه فعاليت مي
 از آنچه اعالم شده، اند تعداد واقعي افرادي آه آشته شده. آند خودداري مي دولت از افشاي نام آنها

  .بيشتر است بسيار
هاي سياسي  ي رهبران و نمايندگان جناح گسترده نشست :  نيز نوشت- چاپ بغداد -ي الصباح  روزنامه

ي نظام فدراليسم  پارلمان عراق به منظور بررسي مساله عراق به رياست محمود المشهداني، رييس
  .شود برگزار مي) دوشنبه( فردا

قانون به پارلمان تا شش ماه بعد از اعالم، بيست  ي  قانون اساسي مبني بر ارايه118ي  براساس ماده
  .ي قانون نظام فدراليسم به پارلمان خواهد بود ارايه و دوم ماه جاري ميالدي آخرين روز

يكپارچه روز جمعه به منظور بررسي اين مساله  هياتي از فهرست ائتالف: الصباح در ادامه آورده است
علي سيستاني، مرجعيت نجف، شيخ محمد اليعقوبي و  زم نجف شده و با آيت اهللا العظمي سيدعا

  .ساير مراجع عظام مالقات آردند
  .هاي متعدد در عراق خبر دادند عمليات  تروريست در22منابع نظامي عراق از دستگيري 

الع رساني ستاد فرماندهي دفتر اط )يكشنبه( امروز ي در بيانيه: خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد
اساس اطالعات سازمان اطالعات و با همكاري مردم عراق،  بر: نيروهاي مسلح عراق آمده است

 16ي الدوره در جنوب بغداد طي بازرسي از مسجد صهيب  در منطقه نيروهاي عراقي توانستند تنها
و و اسناد جعلي آشف و ضبط  بمب، پالك خودر50مقادير زيادي اسلحه و تعداد  تروريست را دستگير و

  .آنند
ي الخضراء واقع در غرب عراق  تروريست را در منطقه چنين شش براساس اين بيانيه نيروهاي عراقي هم

  .دستگير آردند
تيراندازي افراد ناشناس به گشتي نيروهاي پليس  چنين گزارش دادندآه در منابع امنيتي عراق هم

  .پليس آشته شدند رعراق در شمال بغداد دو تن از عناص
  .زخمي رسيده است 90  آشته و23اما تلفات چهار انفجار درآرآوك نيز به 

ها در مرآز آرآوك در نزديكي مقر يكي از احزاب آرد  انفجار ها اعالم آردند آه يكي از اين برخي از رسانه
ام تحقيقات جنايي بوده اند آه اين انفجار در نزديكي مقر انج اعالم آرده به وقوع پيوسته و برخي نيز

  .است
جناح مقتدي صدر نيروهاي آمريكايي را به  از سوي ديگر شيخ عبدالجواد العيساوي، از رهبران

نيروهاي آمريكايي از اين آار آشاندن ارتش المهدي،  هدف: انگيزي در عراق متهم آرد و افزود فتنه
  .ها متوجه ملت عراق استبزرگ است آه ضرر آن تن وابسته به مقتدي صدر به يك درگيري

  
  ي مدني عراق هاي جامعه  سازمان ي پايان آنفرانس دو روزه

  ٢٠٠۶ سپتامبر 17 -١٣٨۵ وری شهر26شنبه یک
در پايان ) يكشنبه(ي مدني در عراق امروز  هاي جامعه هاي فعال سازمان  تن از شخصيت1700تعداد 

ي ملي در راستاي حفظ يكپارچگي، حاآميت،  هشان بر حمايت از طرح گفتمان و مصالح آنفرانس دو روزه
 . امنيت، ثبات و ياري طرح آشتي ملي تاآيد آردند

به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، در نشست امروز ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي مدني عراق آه دومين نشست در راستاي طرح آشتي ملي عراق است،  نمايندگان سازمان
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ي مدني، سنديكاها،  هاي جامعه ران ميثاق شرافتي را تهيه آردند آه شامل تاآيد سازمانحاظ
 . ها و موسسات غير دولتي بر يكپارچگي عراق، آاهش خشونت و اقدامات تروريستي است اتحاديه

هاي اين سازمان و  آنندگان شش آميته را به منظور فعال آردن فعاليت چنين در اين نشست شرآت هم
 . مر رساندن طرح آشتي ملي تشكيل دادندبه ث

 : مفاد مندرج در ميثاق شرافت اين نشست شامل موارد زير است
  تاآيد بر همبستگي و تالش براي حفظ يكپارچگي عراق، حاآميت، امنيت و ثبات آن؛ -
هاي  ي پاياني آنفرانس  تاآيد بر ياري طرح آشتي و گفتمان ملي و پايبندي به بندهاي بيانيه-
 سازي طرح آشتي ملي و دستاوردهاي آن؛  عالف
 ها، خشونت و تروريسم؛  ها ميان ملت عراق، مخالفت با تندروي  دعوت به تقويت همكاري-
 هاي متضرر؛  ي خدمات، آمك و ياري گروه  تالش براي ارائه-
 . و مليها، تقويت ايمان به اصول اخالقي  هاي تروريستي و حاميان آن  انزجار از تمامي سازمان-

هاي مدني عراق تشكيل داد آه به زودي به  چنين شش آميته به نمايندگي سازمان اين آنفرانس هم
 . ها و پيشنهادات الزم به آنفرانس بعدي، تشكيل جلسه خواهد داد منظور توافق بر سر توصيه

 : ها شامل اين آميته
 ولتي؛ هاي غير د ي اعتماد سازي متقابل ميان جامعه و سازمان  آميته-
 ي بررسي آوچ اجباري افراد؛   آميته-
 ي فرهنگ حقوق بشر؛  ي اشاعه  آميته-
 هاي قربانيان و شهدا؛  ي ساماندهي به خانواده  آميته-
 وگو و مصالحه؛  رساني گفت ي اطالع  آميته-

 .ي مدني هاي جامعه هاي سازمان ي هماهنگي فعاليت آميته
  

 آشتي ملي، ژرف انديشي در مفاهيم و مفاد اين طرح را خواستار نوري المالكي با حمايت مجدد از طرح
مفاد اين طرح به موفقيت آن آمك آرده و آن را به روندي در بازسازي و سازندگي عراق : شد و گفت
  . آند تبديل مي

  ٢٠٠۶ سپتامبر 16 -١٣٨۵ وری شهر25شنبه 
ري رويتر، نوري المالكي نخست وزير به نقل از خبرگزا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

در آنفرانس نهادهاي جامعه مدني آه در چارچوب طرح آشتي ملي در بغداد برگزار  ) شنبه(عراق، امروز 
ها، همبستگي براي ايجاد  هدف از طرح آشتي ملي ايجاد اتحاد، پر آردن شكاف: شد، بيان داشت

  . ا تروريسم استعراقي شكوفا و امن، ايجاد فرهنگ و سياست مبارزه ب
همچنين اين . طرح مصالحه و آشتي ماموريت مهمي است آه دولت سعي در تعميم آن دارد : وي افزود

ماموريت مهم نيازمند يكپارچگي است آه مقدمه اين يكپارچگي همان مصالحه، يافتن مشترآات و تكيه 
ها را ندارند   اين ويژگيهاي آورآورانه است و آساني آه روي وگو و دوري از دنباله بر اصل گفت

  . توانند معني آشتي و گفتمان ملي را درك آنند نمي
  

شود؛  اهداف بزرگي آه طرح آشتي ملي به دنبال آن است، يك دفعه محقق نمي: مالكي تصريح آرد
  . شود بلكه بعدها در راستاي ثبات سياسي، امنيتي و اقتصادي به آار گرفته مي

يي، نژادي و حزبي   ديگر و مخالفت قاطع با اصول طايفه ا با پذيرش يكمصالحه و آشتي تنه: وي افزود
هاي  منظور از آشتي ملي حمايت از يكپارچگي ملي و حمايت از آشور در برابر چالش. پذير است امكان

  . موجود است
 .شود هاي قبلي و بعدي محقق مي امروز اراده مردم از طريق اين آنفرانس و آنفرانس: وي ادامه داد

  . اي آه همان ايجاد معيار و روندي درست براي سرزمين و ملت عزيز است اراده
مخالفان با اين خواسته :  و گفتنخست وزير عراق در ادامه مخالفان اين طرح را به مجازات تهديد آرد

ما با تمام توان در برابر اين طرح، . شوند پس از دستگيري براي مجازات به دست قانون سپرده مي
  . ايستيم دستاوردها و اهداف آن مي

  
 تن از 1500اين دومين و بزرگترين آنفرانس در راستاي طرح آشتي ملي عراق است و با حضور 

دو آنفرانس ديگر هم مربوط . شود ي مدني عراق در بغداد برگزار مي امعههاي ج هاي سازمان شخصيت
  . شود به روحانيون و احزاب سياسي در آينده برگزار مي

ي مدني، در اين آنفرانس دو روزه در نهايت ميثاق  ي عادل االسدي، وزير دولت در امور جامعه به گفته
ي ملي نوري مالكي تنظيم خواهد شد؛ هم چنين شرافتي با تعيين نكات ضروري در حمايت از طرح آشت

  . ي پاياني آن را بر عهده خواهند داشت شش آميته مسووليت تدوين بيانيه
  . وگو بعد از آنفرانس عشاير است اين تجمع دومين فعاليت هيات مصالحه و گفت

آنفرانس : ت مقدماتي اين آنفرانس، بيان داش ي االسدي عضو هيات عالي طرح مصالحه و رييس آميته
آند و  هاي متعدد فراهم مي حل ها با هدف دستيابي به راه مذآور شرايط الزم را جهت تبادل انديشه

  . هاي مناسبي را بيابند حل دارد تا راه تصميم گيرندگان را بر آن مي
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 کشور نی اینی و تبادل نظر با مراجع بزرگ دیزنی پارلمان عراق به منظور راوني فراکسنی از بزرگتریئتيه
 . مسائل مهم صحنه عراق به نجف اشرف رفتگری و دسميدرباره مسئله فدرال

  ٢٠٠۶ سپتامبر 16 -١٣٨۵ وری شهر25شنبه 
 هي خالد العطخي شاستی به رئتي هنی صوت العراق، اینترنتی اگاهی مهر به نقل از پای گزارش خبرگزاربه

 در ینی سازمان بدر و عضو ائتالف با مراجع درکلي دبی العامری پارلمان عراق به همراه هادسيمعاون رئ
 . کرددارینجف اشرف د

 
از ( ی اسالملتي حزب فضی مرجع روحیعقوبي اهللا محمد التی با حضور در دفتر آني همچنئتي هنیا

 . و گفتگو کردداری دیبا و) کپارچهی دهنده ائتالف عراق لي هفتگانه تشکیگروهها
 مسائل موجود گری و دسمي و تبادل نظر با مراجع درباره مسئله فدرالیزنی را راداری دنی هدف از اهيالعط

 .در صحنه عراق اعالم کرد
 است کپارچهی متحد و سمي صدر درموضع خود در قبال فدرالانی جری حتکپارچهیائتالف عراق :  افزودیو

 . طرح وجود داردنی درباره زمان مطرح کردن ادگاههای دی در برخیو تنها اختالفات
 . نداردی مخالفتسمي با فدرالیعقوبی اهللا تیخاطر نشان کرد که آ یو
 مراجع بزرگ نجف از جمله داری به دسمي ائتالف درباره فدرالددگاهی دحی تشری مذکور درادامه برائتيه
 . رفت ی نجفخي شاض،ي فخي شم،ي حکدي س،یستاني عظام ساتیآ
 
 را سمي درباره فدرالکپارچهی ائتالف عراق دگاهی صدر خواهد رفت تا دی به دفتر مقتدني همچنئتي هنیا

 . کندحی در جلسات پارلمان عراق مطرح شود،تشرندهیکه قرار است هفته آ
 ی شامل مجلس اعالیاسي در پارلمان دارد و از هفت گروه و حزب سندهی نما128 کپارچهی ائتالف عراق 
 صدر، مستقل ها، حزب انیبدر، جر سازمان م،ي حکزی عبدالعزدي سی عراق به رهبریانقالب اسالم

 . شده استلي تشکی و دو شاخه حزب الدعوه اسالملتيفض
ما در صدد :  عراق گفته است ی انقالب اسالمی از مردان بانفوذ در مجلس اعالري الصغنی الدجالل
 ساتي مربوطه و تاسیاسي سی بلکه به توافق گروههام،يستي آن نبی در صورت تصوسمي فدرالیاجرا
  .می دارازي آن نی اجرای الزم برایادار
 یاسي پرالتهاب سی آن به دور از فضاهای و فعال سازی قانون اساسیما به اجرا:  خاطر نشان کردیو

 تي و نظر مرجعدی به وجود آیاسي توافق سکی دی بام،ی اهتمام دارم،يکه در حال حاضر با آن روبرو هست
 .رفته شود هم در نظرگی المللني و بیو مسائل منطقه ا

 خواسته خود گری پارلمان عراق بار دتی اکثروني فراکسسي رئمي حکزیدعبدالعزي است که سی در حالنیا
 از یري کننده جلوگني به عنوان تضمی در مرکز و جنوب عراق را تکرار کرد وآن را گامالتی الي تشکیبرا

 . به عراق قلمداد کردیکتاتوریبازگشت مجدد د
 هستند که ی کردها مدعتي و اقلعهي شتی اهل سنت بر خالف اکثرتيکه اقل است ی حالنی درااما
  . عراق استهی تجزی برای مقدمه ای فدرالستمي سیاجرا

  
سوريه به شورشيان اجازه : برهم صالح سوريه را به حمايت از تروريسم در عراق متهم آرد و گفت

  . ر عراق بپيوندندهاي موجود د دهد تا با عبور از مرزهايش به جمع تروريست مي
  ٢٠٠۶ سپتامبر 15 -١٣٨۵ وری شهر٢4ه جمع

 برهم صالح معاون - چاپ آويت -به نقل از روزنامه الوطن ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي در عراق در حال افزايش است، سوريه  هاي طايفه در حالي آه خشونت: نخست وزير عراق، گفت

دهد و در  چنان به رهبران حزب بعث پناه مي اين آشور هم. رود به شمار نميعامل مطلوبي براي عراق 
  . شوند ها از سوريه وارد آشور ما مي واقع بسياري از تروريست

ثباتي در داخل مرزهاي عراق موجود است، اما ممكن نيست اين  امروز اگر چه بي: وي ادامه داد
آنند  هايي آه در برقراري ثبات در عراق آمك مي ، آنبه عالوه. ها در همين محدوده باقي بماند خشونت

  . بعدها از وجود دولتي دوست و همسايه بهره خواهند برد
موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي عراق نيز سوريه را به ايفاي نقشي منفي در عراق متهم آرد و 

ايش اقدامات خشونت آميز ها به اين آشور موجب آزار ملت عراق و افز سوريه با اعزام تروريست: افزود
  . شود مي

ها در  از سوي ديگر، روساي اوقاف شيعه و سني عراق در آنفرانس مطبوعاتي در بغداد توقف خونريزي
  . شود خواستار شدند  روز ديگر شروع مي9عراق را در طول ماه رمضان آه 

يم اظهارات ما تاثيري اميدوار: شيخ احمد غفور السامرائي، رييس ديوان اوقاف اهل تسنن عراق، گفت
هاي ما گوش دهند و از خونريزي در ايام ماه مبارك رمضان  ها داشته باشد و مردم عراق به گفته بر قلب

  . جلوگيري آنند
ها  درخواست السامرائي براي توقف خونريزي: صالح الحيدري، رييس اوقاف شيعه عراق نيز گفت

 روابط ميان اهل سنت و شيعيان است و ما براي ها و گيري براساس تاريخ عراق و ملت آن و موضع
  . پيشبرد بهتر آارها نيازمند فعاليتي مناسب هستيم

ها هستند و از اين طرح  تمامي رهبران ديني شيعه و سني نيز خواهان توقف خونريزي: وي افزود
  . آنند استقبال مي
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واست اوقاف شيعه و سني در شيخ عبدالكريم الغزي، نماينده جناح مقتدي صدر در بصره نيز از درخ
ها  اين گونه درخواست: توقف خونريزي در آشور در طول ايام ماه مبارك رمضان استقبال آرده و افزود

  . هاي اشغالگران در ايجاد اختالف ميان مردم عراق است موجب يكپارچگي ملت و مقابله بهتر با پروژه
هاي   با تاآيد بر وجود برخي اختالفات ميان جناحبهاء االعرجي، رييس آميسيون حقوق پارلمان عراق نيز

سياسي بر سر مفاد قانون اساسي عراق، خواهان تسريع در روند تشكيل آميته تغيير قانون اساسي 
  . علت مخالفت جناح صدر با طرح فدراليسم وجود اشغالگران است: شد و گفت

جمهور آمريكا و ديك   بوش رييسهاي استراتژيك عراق در گزارشي جورج از سوي ديگر، مرآز پژوهش
چني معاون وي را داستان پردازان ارتباط صدام با القاعده و تالش نظام سابق عراق در دستيابي به 

  . هاي آشتار جمعي معرفي آرد سالح
يي آميسيون سازمان اطالعات مجلس سناي آمريكا   صفحه400در اين پژوهش، با اشاره به گزارش 

هاي آشتارجمعي همگي نادرست   با القاعده و بن الدن و دستيابي به سالحارتباط صدام: آمده است
  . است

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   شهريور26:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶ سپتامبر 17 -١٣٨۵ وری شهر26شنبه یک
 سخنان پاپ خبر داده روزنامه های امروز تهران در صدر اخبار خود از اعتراض مسلمانان به:بی بی سی

ابراز خوش بينی نسبت به دست آمدن توافق های جديد . و در مقاالتی اين اظهارات را محکوم کرده اند
ايران و اتحاديه اروپا، احتمال تغيير سبد ارزی کشور )  شهريور26(در گفتگوهای هسته ای روز يکشنبه 

د کارشناس شده است، انتقاد از سفر هر سه که رييس بانک مرکزی آن را اعالم کرده و باعث انتقاد چن
رييس قوای کشور در يک زمان به خارج از کشور، ابراز نگرانی درباره وضعيت اقتصادی و از جمله عملی 

  .نشدن برنامه ها درباره بنزين از بخش های ديگر مطالب اين روزنامه هاست
جمهوری ، کيهاناتوليک های جهان، در سومين روز از اعتراض مسلمانان جهان عليه گفته های رهبر ک

 سرمقاله های خود را به همين موضوع اختصاص داده و در آن به کارگزاران، و جوان، اسالمی
  .نکوهش تحريک مسلمانان پرداخته و احتمال داده اند که در روزهای آينده اعتراض ها گسترش يابد

ر مقابل ايستادگی ايران در پرونده  عنوان اصلی خود را به اين خبر اختصاص داده که غرب دکيهان
هسته ای مجبور به عقب نشينی شد و رييس جمهور آمريکا به توانمندی هسته ای ايران اعتراف کرده 

  . است
سخنان تازه جورج بوش رييس جمهوری ايالت متحده و ستايش وی از فرهنگ و تاريخ ايرانيان در روزنامه 

  .های مختلف با اهميت ديده شده است
 از قول رييس بانک مرکزی از احتمال تغيير ارزها در سبد اندوخته های ارزی کشور و حذف جوانامه روزن

تدريجی دالر از آن نوشته که بعد از اعالم تصميم دولت آمريکا عليه بانک صادرات ايران از آن سخن می 
  . رود

نتقال پول برای حزب اهللا  ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی با در پاسخ اتهام ا جوانبه نوشته
بنان که از سوی دولت آمريکا به عنوان دليلی برای قطع فعاليت های بانک ايرانی ذکر شده با تاکيد بر 

کنند گفته  های ما بسيار شفاف عمل می اين که اقدام اخير آمريکا صد در صد سياسی بوده و بانک
  . تر از دالر آمريکا دور نگه داريمکند تا خود را هرچه بيش است اين تصميم ما را وادار می

سرمقاله های خود را به همين موضوع اختصاص داده و درباره تغيير ارزهای اعتماد ملی  و سرمايه
  . کشور تذکراتی داده اند

 با اشاره به گفته های روز گذشته رييس مجلس در انتقاد از وضعيت بنزين در کشور و اين که کارگزاران
ين بردن مشکل در سال های اخير انجام نشده است نوشته گويا اختالف نظر هيچ کاری برای از ب

  . مجلس و دولت بر سر بنزين ادامه دارد
 رئيس مجلس به درستی بيان کرد که روزی بايد واقعيت ها را کنار هم گذاشت و کارگزارانبه نوشته 

عه به مصرف روزافزون بنزين به يک تصميم واحد رسيد چرا که واقعيت ها حکايت از وابستگی شديد جام
  . دارد

 عنوان اصلی خود را به گفته های آقای حدادعادل درباره بنزين اختصاص داده و از قول وی همبستگی
نوشته بايد با کاستن از مصرف و ساخت پااليشگاه های جديد با آن چاره کرد وگرنه در حالی که صنايع 

پذيرفتنی نيست که ايران خود بنزين مصرفی اش را وارد بسياری از جوامع جهان با نفت ايران می گردد 
  . کند

 با اشاره به اين که بايد الگوی مصرف کشور را بيش تر از همه جوامع جهان است اصالح دنيای اقتصاد
کرد از آن بخش از سخنان رييس مجلس که خواستار ايجاد پااليشگاه های جديد برای توليد بنزين بيشتر 

  . ستشده انتقاد کرده ا
 از تحليل تازه وزير اطالعات درباره فعاليت های دولت آمريکا عليه جمهوری اسالمی خبر داده که جوان

 ميليون دالری مصوب کنگره آن کشور را در جهت ايجاد ٧۵در آن گفته شده آمريکا بخشی از اعتبار 
  . اختالف بين طبقات و طوايف مختلف در ايران صرف می کند
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ی اژه ای ارايه بورس های مختلف برای دانشجويان، برگزاری آموزش و همايشهای به گفته آقای محسن
مختلف در ايران و کشورهای همسايه برای خبرنگاران و ديگر قشرها از ديگر روش ها و برنامه های 

  .دشمنان است که زيان آن از هزاران اطالعات محرمانه و جاسوسی بيش ترست
که رطوبت در حال ويران کردن برج آزادی، نماد شهر تهران است که  در گزارشی خبر داده اعتماد ملی

  . تنها چهل سال از عمرش می گذرد
 ميليون تومان برای احيای ۶٠٠ اگر چه سال گذشته سازمان ميراث فرهنگی اعتمادملیبه نوشته 

های  آسيبهايی از سازه برج آزادی خبر داد اما نماد فرهنگی تاريخی شهر تهران هنوز در معرض  بخش
  . محيطی جدی قرار دارد

 با انتقاد از همزمانی سفرهای خارجی روسای سه قوه نوشته همزمانی جمهوری اسالمیروزنامه 
سفر رئيس جمهور به سه کشور آفريقائی و آمريکائی، سفر رئيس مجلس به قرقيزستان و سفر رئيس 

  . ينگونه سفرها کوتاهی می کندقوه قضائيه برای حج عمره نشان ميدهد وزارت خارجه در تنظيم ا
اين روزنامه در عين حال از قول بعضی ها نوشته وزارت خارجه به اين همزمانی توجه داشته و با علم به 

  .اينکه نبودن روسای قوا هيچ مشکلی بوجود نميآورد اقدام به تنظيم اين سفرها کرده است
  

   شهريور25:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ سپتامبر 16 -١٣٨۵ وری شهر25شنبه 

روزنامه های تهران در آغاز اولين روز هفته از اعتراض های مسلمانان به سخنان پاپ بنديکت شانزدهم 
خبر داده و با اشاره به گفته های مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نسبت به آينده پرونده هسته 

اکبر هاشمی رفسنجانی از تندروی و افراط، انتقاد . ای و مذاکرات ايران و اروپا ابراز اميدواری کرده اند
اعتراض به ندادن رواديد به وزير کشور ايران توسط دولت آمريکا، و مرگ اوريانا فاالچی از ديگر مطالب اين 

  . روزنامه هاست
 با عنوان بزرگ خشم جهان اسالم عليه پاپ گزارش مفصلی همراه با جمهوری اسالمیروزنامه 

 مناطق مختلف جهان درباره واکنش گروهی از مسلمانان نسبت به گفته عکس هايی از تظاهرات در
  .های رهبر کاتوليک های جهان را در صدر اخبار خود آورده است

گفت و با  های صليبی سخن می  نوشته اگر تا پيش از اين تنها جورج بوش بود که از جنگاعتماد ملی
پايه و  رد شهروند جهان را هدف حمالت بیباور بيش از يک ميليا" فاشيسم اسالمی"تعابيری چون 

داد، اکنون پاپ را هم بايد به صف آنان که ظاهرا تمايل به همزيستی اديان ندارند و  موهن خود قرار می
  . دهند، افزود تقابل را به تعامل ترجيح می

  . نيز اعتراض ها به سخنان پاپ بنديکت را در صدر اخبار خود آورده استجوان
 در صدر اخبار خود از نامه آژانس بين المللی انرژی اتمی به عنوان اعتراض آژانس به ب يزدآفتا و کيهان

  . آمريکا خبر داده و نوشته اند گزارش کنگره فريبکارانه و گمراه کننده بوده است
  . همين خبر را با عنوان نخستين گزارش ضدآمريکايی آژانس منعکس کرده استاقتصاددنيای 

 محمود احمدی نژاد هم در يک کنفرانس مطبوعاتی در سنگال از آمادگی ايران قتصاددنيای ابه نوشته 
  .ای خود خبر داده و گفته اعتقاد دارد مساله از طريق مذاکره حل خواهد شد برای شرايط جديد هسته

همين روزنامه در گزارش خود نوشته نامه مهم ايران که رييس هيات نمايندگی ايران در سازمان ملل آن 
  .را ارائه داده، فضای مذاکرات را به نفع ايران و عليه آمريکا تغيير داده است

 گزارش داده که محمود احمدی نژاد، در پاسخ سوالی در اين مورد که آيا ايران تعليق جواناما روزنامه 
ريم قرار هيچ دليلی وجود ندارد که ايران مورد تح: کوتاه مدت را می پذيرد، اين احتمال را رد کرد و گفت

اگر ايران به :  از قول وزير خارجه آمريکا نوشته سرمايهبگيرد و من فکر نمی کنم اين اتفاق روی دهد اما
تعليق غنی سازی اورانيوم تن بدهد راه تازه ای را در پيش خواهيم گرفت و گرنه ادامه بحث تحريم تنها 

  . راه پيش روی است
  . خود آورده که گفته است ايران در پی مذاکره است سخن کوفی عنان را در صدر اخبارآينده نو

به دنبال انعکاس خبر مخالفت آمريکا برای صدور رواديد سفر مصطفی پورمحمدی، وزير کشور ايران به 
 نوشته جمهوری اسالمی ايران، در نامه  کيهان آن را خبر داده، روزنامهاعتماد ملینيويورک که روزنامه 

  . متحد، اعتراض ايران را به اين اقدام دولت آمريکا اعالم کردای به دبير کل سازمان ملل
 وزير کشور قرار بود برای شرکت در اجالس مهاجرت، و مشارکت در تصميم گيری بين کيهانبه نوشته 

المللی در اين موضوع مهم به نيويورک برود که متاسفانه با وجود رعايت همه تشريفات الزم با صدور 
  . درواديد وی مخالفت ش

گفتنی است که چندی پيش دولت آمريکا از دادن رواديد سفر به وزير بهداری دولت آقای احمدی نژاد که 
برای شرکت در کنفرانسی درباره ايدز قصد سفر به آن کشور را داشت، تا روزهای پايانی کنفرانس 

 محمد خاتمی، هفته گذشته همزمان با ديدار. خوداری کرد که در نتيجه وی موفق به اين سفر نشد
 با اعتراض به سفر محمد خاتمی پرسيده بود چطور کيهانرييس جمهور سابق ايران به آمريکا روزنامه 

آمريکا که از دادن رواديد به مقامات دولتی خودداری می کند به رييس جمهور پيشين رواديد داد و از وی 
  . اسقبال کرد
سنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام  به سخنان اکبر هاشمی رفاعتماد ملی و کارگزاران

اهميت داده اند که از لزوم اعتدال در کشور گفته و به ويژه در سياست خارجی تندروی را مذموم 
  . دانسته است
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اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی که به اتفاق همسر و دختر خود در همايش اعتماد ملی به نوشته 
 ها و   ا سخنرانی می کرد افزود از اول انقالب دچار افراطحزب عدالت و توسعه حاضر شده و در آن ج

ايم و بايد يک کار تحقيقی صورت گيرد که در زمينه اعتدال و توسعه به نقطه مثبتی   هايی بوده   تفريط
  . برسيم
، "محدود کردن پيشرفت های کشور به يک گروه خاص خطرناک است" همين خبر را با عنوان جوان

  .منعکس کرده است
  . مرگ اوريانا فاالچی، روزنامه نگار ايتاليايی در برخی از روزنامه های تهران انعکاس وسيعی يافته است

 آن را در صفحات اول خود نقل کرده اند و با اشاره  آفتاب يزد واعتماد ملی، دنيای اقتصاد، آينده نو
ده، نوشته های خانم به کتاب های اين خبرنگار مشهور که در ايران هم به چاپ های متعدد رسي

  . فاالچی در سال های اخير را که به شدت عليه مسلمانان بود، ناديده گرفته اند
اوريانا فاالچی که در دهه پنجاه شمسی در بين مصاحبه های خود با سران وقت کشورهای جهان، يک 

نگارانی بود که به مصاحبه جنجالی هم با شاه سابق ايران انجام داده بود بعد از انقالب از اولين خبر
تهران آمد و مصاحبه هايی با آيت اهللا خمينی، بنيادگذار انقالب ايران، مهندس بازرگان، نخست وزير 

موقت و ابوالحسن بنی صدر، اولين رييس جمهور ايران انجام داد که مصاحبه با آيت اهللا خمينی 
  .پرسروصداترين آن ها بود
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