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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
  

  امنيت ارجاع نشودیپرونده ايران به شورا: شيراک
  ٢٠٠۶ سپتامبر 18 -١٣٨۵ وری شهر27شنبه دو

 فرانسه اين نظر را مطرح کرده است که در جريان مذاکرات ايران و اروپاييان ی جمهوررييس:بی بی سی
 امنيت ارجاع نشود و ايران تعليق بلند مدت را رد کرده ی به شورای اسالمی جمهوریپرونده هسته ا

 . است
 گفت یيوي فرانسه، در مصاحبه با يک شبکه رادی سپتامبر، ژاک شيراک، رييس جمهور18 دوشنبه، روز

 ايران که از راه مذاکره به دست نيايد اعتقاد ندارد و اشاره کرد که ی بحران هسته ای برایکه به راه حل
 . به حالت تعليق در آوردا اورانيوم ری سازی حل اين بحران، فعاليت غنیايران نيز در برابر مذاکره برا

 سازمان ملل متحد به یجمع عموم در اجالس ساالنه می سخنرانی شيراک، که قرار است برایآقا
 مذاکرات خود تعيين کنند و در جريان ی را براینيويورک سفر کند، پيشنهاد کرد که دو طرف دستور کار

 . مبادرت ورزندیگفتگوها، به دادن امتيازات متقابل
يق  رود به محض آغاز مذاکرات، تصميم خود به تعلی اساس اظهارات ژاک شيراک، از ايران انتظار مبر
 شيراک، اين اقدام به ی توان گفت که از نظر آقای اورانيوم را اعالم دارد و به اين ترتيب، می سازیغن

 . شودی مبديل آغاز گفتگو تی برای مذاکرات و نه پيش شرطیامتياز ايران در برابر از سرگير
 يافت ی بحران جاری برای توان از طريق گفتگو، راه حلی گفت که ايرانيان يک ملت بزرگ هستند و میو

 .و افزود که نسبت به حل و فصل اين بحران بدبين نيست
  

 ايران يک سوء برداشت ی دولت ايران گفته است که پذيرفته شدن تعليق مدت دار از سویسخنگو
  توان در مذاکرات مطرح کردیاست اما در عين حال افزوده که همه چيز را م

 
 آمريکا، ديدار یاقامت در نيويورک با جورج بوش، رييس جمهور فرانسه در طول ی است رييس جمهورقرار

 .  ايران نيز احتماال در دستور مذاکرات دو طرف خواهد بودیو گفتگو کند و بحران هسته ا
 خواهد کرد و احتماال در سخنان خود از جامعه ی سخنرانی بوش نيز در اجالس مجمع عمومیآقا

 . اورانيوم تحت فشار قرار دهدی سازیيق غن تعلی خواهد خواست ايران را برایجهان
 تعليق ی امنيت برای شورا1696 به قطعنامه ی اسالمی متحده گفته است که از آنجا که جمهوراياالت
 . شودی بين المللی اورانيوم تا پايان ماه اوت عمل نکرده، الزم است مشمول تنبيه های سازیغن

  و موضع ايرانی بين المللمذاکرات
 ی از قول سخنگو- ايرنا - ايران ی دولتی فرانسه، روز دوشنبه، خبرگزاریديگر در مورد موضعگير ی خبردر

 .وزارت خارجه فرانسه گزارش کرد که اين کشور بر ادامه مذاکرات با ايران تاکيد دارد
 ی هاشمی وزارت خارجه فرانسه با اشاره به مالقات اخير مجتبی سخنگو،ی گزارش اين خبرگزاربه

 فرانسه مجددا حمايت خود ی شيراک گفت که رييس جمهوری ايران، با آقای نماينده رييس جمهورثمره،
 .را از مذاکرات بين ايران و اتحاديه اروپا ابراز داشته است

 
 ی امنيت و شورای اخير شورای وزارت خارجه فرانسه افزود که قطعنامه های عين حال، سخنگودر

 ی در مورد پرونده هسته ای دهد که جامعه بين المللی نشان میم اتی انرژیحکام آژانس بين الملل
 .ايران قاطعيت دارد

 را ی سازیبرنامه غن" تعليق مدت دار" دولت ی از قول سخنگو- ايرنا - ايران ی دولتی خبرگزارهمزمان،
 .رد کرده است

 خود یشست هفتگ دولت، در نی سپتامبر، غالمحسين الهام، سخنگو18 گزارش ايرنا، روز دوشنبه، به
" يک سوء برداشت "ی اسالمی جمهوریبا خبرنگاران گفت که پذيرفته شدن تعليق مدت دار از سو

 . کردح شود در مذاکرات مطری نگرفته اما افزود همه چيز را میاست و ايران در اين زمينه هنوز تصميم
 کوتاه و در ی مدتیرا برا اورانيوم ی سازی گزارش ها، ايران پيشنهاد کرده است که غنی برخبراساس

 . جريان مذاکرات با غرب، به حالت تعليق در آورد
 خواهد کرد و انتظار ی سخنرانی ايران هم در اجالس مجمع عمومی نژاد، رييس جمهوری احمدمحمود

 . مطرح شودی اين کشور در اين سخنرانی رود موضوع هسته ایم
 ايران تشکيل ی موضوع هسته ای بررسی برای امنيت سازمان ملل به زودی شورای است اعضاقرار

  .جلسه دهند
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اتمي ايران در  متن آامل اظهارات رضا آقازاده، معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي:ایسنا
  :پنجاهمين اجالس ساالنه آژانس بين المللي انرژي اتمي به شرح زير است

  ٢٠٠۶ سپتامبر 18 -١٣٨۵ وری شهر27شنبه دو
  من الرحيماهللا الرح بسم

  جناب آقاي رييس، عالي جنابان؛
دبيرخانه به مناسبت انتخاب شما جهت هدايت  ميل دارم تبريكات خود را به جنابعالي و ساير اعضاي
  .چند روز آتي تقديم دارم مباحث مهم پنجاهمين اجالس عمومي آژانس ظرف

ه دنبال آن تامين و تضمين سوخت  و ب21در قرن  يي وري از انرژي هسته موضوع اصلي اين اجالس بهره
دهه گذشته به تناوب بحث و بررسي شده است، ولي  ي اين موضوع طي سه درباره. يي است هسته

هايي انجام شده است؛  منجر نشد، اين بار به ظاهر پيشرفت گيري روشن و موثري هيچگاه به نتيجه
 بسياري از اعضا به اين موضوع با ترديد نهايي اميدوار بود؛ چرا آه هنوز توان به نتيجه ولي هنوز نمي

 هنوز. اند مبهم و سوال برانگيز است هنوز نيات و اهداف آشورهايي آه بانيان اصلي بحث .نگرند مي
  .اطمينان و اعتماد نسبت به آنچه در پيش رو و آنچه در پس پرده است غايب است

  مشكل آجاست؟... چرا اينچنين است؟
  حترم؛آقاي رييس، نمايندگان م

يي در قبال حقوق و  آشورهاي صاحب توانايي هسته آنم پاسخ را بايد در رفتار و رويكرد برخي فكر مي
  .اختيارات اعضا جستجو آرد

ها و تعهداتي آه به ظاهر  با وعده يي  آشورهاي صاحب تسليحات و توان هسته1995در سال 
ما و اغلب آشورهاي در حال توسعه .  اغوا آردندمعاهده را به تمديد دايم NPT اند، اعضا معاهده پذيرفته

بدبين بوديم، چرا آه سابقه بيست و پنج ساله معاهده مملو از  نسبت به حسن نيت اين آشورها
به همين دليل نيز تمديد دايم از جانب اغلب اعضا به طور . تعهداتشان بود قصورات آنها نسبت به

تمديد   اعالم تحفظ رسمي آنها در زمان تصويب قطعنامهپذيرفته شد و اين شروط در اظهارات و مشروط
  .ظاهر گرديد

تعهدات خلع . بدبيني اعضا به جا بوده است با آمال تاسف زمان زيادي طول نكشيد آه مشخص شد
جهان شمولي با . موارد روند معكوس پيدا آرد سالحي يكي پس از ديگري شكسته شد و در برخي

يي  تسليحات هسته. و مفهوم خود را از دست داد سليحات معناپذيرش تلويحي آشورهاي جديد ت
. اي براي حذف اين تسليحات خطرناك صورت نگرفت اراده اسراييل هم چنان در ابهام ماند و هيچ

آماآان و بيش از گذشته، براي آشورهايي آه خارج از معاهده  يي تجهيزات امكانات و مواد هسته
  .ترش و رسميت يافتها گس همكاري ماندند تامين شد و

بهره و محروم ماندند و  امكانات صلح آميز بي در عوض اآثريت قريب به اتفاق اعضا هم چنان از
 سال پس از تمديد دايم آنفرانس  عجيب نيست آه ده. يافت ها نه تنها آم نشد، بلكه افزايش محدوديت

ماما و آامال متوجه معدودي شكست خورد؛ شكستي آه مسووليت آن ت بازنگري معاهده، به طور آامل
  .هاي آنان است يي و سياست تسليحات هسته آشورهاي صاحب توان و

است اقدامات و تالشهاي پنهان و آشكاري است  در اين ميان آنچه آه پيش و بيش از همه مايه نگراني
  .گيرد توليد سوخت صورت مي آه به هدف محروم آردن آشورها از توان

مترادف با قابليت انحراف از اهداف صلح آميز  گويند قابليت توليد سوخت مي. تظاهر امر فريبنده اس
يي شامل آنانكه معاهده را نفي  جمله صاحبان سالح هسته لذا بايد به جز چند آشور معدود از. است
 اي را آه بر سه رآن خلع اند معاهده اينان مصمم. و ممنوعيت را بپذيرند اند بقيه آشورها محروميت آرده

 صلح آميز و عدم اشاعه است تنها بر يك ستون قطور و مرتفع استوار آنند و دو رآن ديگر  سالح فعاليت
  .خواهد شد غافل از اينكه اين رويكرد تنها به تزلزل و شكنندگي معاهده منجر. را حذف نمايند

ي جهاني را در اي از سبد انرژ يي بخش عمده هسته امروز غالب تحليلگران اقتصادي بر اينكه انرژي
آنفرانس سال گذشته پاريس نيز اين پيش بيني را . نظر دارند  اتفاق هاي آتي تشكيل خواهد داد، دهه

اساس دستيابي آشورهاي در حال توسعه به قابليت توليد اين انرژي براي همه  بر اين. قويا تاآيد نمود
يي آاهش يافته و  هاي هسته همهم اين نيست آه محدوديت فروش نيروگا. حياتي است آنها يك امر

عرضه  آنچه آه مهم و استراتژيك است و موجب وابستگي خواهد شد سوخت و توان توليد و. شوند رفع
محدود  هاي به همين دليل آشورهاي پيشرفته صنعتي، به جز آنها آه به دليل سياست. آن است

غني سازي  يي و ت هستههاي توليد سوخ زيستي مشكل دارند با جديت مصمم به پيشبرد برنامه
گذاري و  هايشان، با سرمايه شرآت ده بودن ها عليرغم غير اقتصادي بودن برنامه و زيان و دولت... هستند

  .سوبسيد اصرار دارند آه به توليد سوخت ادامه دهند
ز سالح اند و يا عضو پيمان ناتو اند آه استفاده ا يي هسته آنها يا سالح دارند يا تحت چتر امنيتي سالح

بنابراين معتقدند توليد سوخت توسط آنها خطر اشاعه .... داند  مجاز مي يي را در شرايط خاص هسته
بايد براي  يي دارند، توانايي توليد سوخت به عبارت ديگر چون توانايي توليد سالح هسته!! آند نمي ايجاد

  .آنها مجاز باشد
اند را نيز مجاز به  معاهده را نفي آرده  آهبا همين استدالل مطمئن باشيد آشورهاي صاحب سالح

 آه معاهده را پذيرفته و  شما، آشورهاي در حال توسعه، گويند ما و اما مي. دانند توليد سوخت مي
نبايد وارد وادي توليد سوخت بشويم، چون ممكن است به انحراف و  ايم، يي را رد آرده سالح هسته
  .اشاعه بينجامد
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  ... عجب منطقي
آشورهاي پيشرفته : نبايد فراموش آنيم اين است  تي آه ما و شما، آشورهاي در حال توسعه،واقعي

به اين انحصار ... اين آاالي استراتژيك و تعيين آننده هستند  يي به دنبال ايجاد يك انحصار در هسته
 ري و پيشبردمحدوديت و ممنوعيتي نسبت به حقوق غير قابل انتزاع آشورها در پيگي هيچ. نبايد تن داد

پس بهتر  ....و اين موضوع قطعا منحصر به ايران نيست... هاي صلح آميز قابل پذيرش نيست فعاليت
تر و  طرفين سخت تر شود و مواضع است قبل از آنكه شكاف بين آشورهاي عضو معاهده و آژانس عميق

  .فرجام پايان داده شود تر شوند به اين روند بي قطبي
اگر ايران . مطرح بود جلودار اين صحنه است ثي آه در سه سال گذشته در آژانسايران به دليل مباح

بيهوده نيست آه . آشورهاي در حال توسعه پياده خواهند آرد عقب نشيني آند، اين مدل را براي همه
  .شود تهديد فروگذار نمي از هيچابزاري براي ارعاب و

نماييم دنيا شاهد پايان يافتن  را برگزار مي نسدر حالي آه ما در وين مراسم پنجاهمين سالگرد آژا
المللي  آنها نمايندگان اآثريت جامعه بين. باشد هاوانا، آوبا مي  آشور عدم تعهد، در116اجالس سران 

به طور اجماع بر حق غير قابل سلب شدن تمامي آشورها بر توسعه، تحقيق،  اين آشورها. هستند
 شان  مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و در هماهنگي با تعهدات قانونييي براي انرژي هسته توليد و آاربرد
قانوني  اي تفسير شود آه محدود آننده حقوق بر همين اساس هيچ چيزي نبايد بگونه. تاآيد نمودند

آنها بر احترام بر حق  عالوه بر اين. يي براي مقاصد صلح آميز باشد آشورها براي توسعه انرژي هسته
  .سوخت تاآيد نمودند يي و چرخه شان در عرصه تكنولوژي هسته  تصميمانتخاب آشورها و

حمايت ارزشمند آشورهاي عدم تعهد از مواضع  من بايستي تشكر صميمانه مردم و دولت ايران را براي
  .آشورم را تقديم دارم

  آقاي رييس، نمايندگان محترم؛
اي امنيت گرفته شد نه وجاهت حقوقي به شور تصميمي آه در شوراي حكام براي ارجاع موضوع ايران

اي را آه پس از سه سال آند و آاو  تواند برنامه آژانس مي چگونه. دارد و نه با رويه آژانس منطبق است
نسبت به غير صلح آميز بودن آن يافت نشده، تهديد عليه صلح و  عميق و موشكافانه هيچ مدرآي

  ...بداند المللي امنيت بين
مقاصد صلح آميز در آن اثبات نشده به شمشير شوراي  اي را آه هيچ انحراف از نامهتواند بر چگونه مي

حكام اقداماتي داوطلبانه و غير الزام آور را به امري اجباري مبدل آرده  فراتر آنكه شوراي. امنيت بسپارد
  .ترديد اين يك پديده و يك سابقه فجيع در روند آاري آژانس است بي .است

نظريه حقوقي غالب اين است . ايم مورد مشورت آرده المللي در اين ن برجسته و بنام بينما با حقوقدانا
و ايران . اقدامي را نداشته و وراي اختيارات خود عمل آرده است آه شوراي حكام اختيار چنين قضاوت و

  .هايي را ندارد پذيرش چنين خواسته هيچ الزام حقوقي به
اين . يي است هاي هسته تسهيل آننده برنامه يي و هم هاي هسته وظيفه آژانس هم نظارت بر برنامه

  .دو الزم و ملزوم يكديگرند
اش  با ايران عمل آند، و بر خالف تعهدات قطعي اگر آژانس نتواند به تعهدات قراردادي دوجانبه خود

ند عمال دار آ نموده؛ حق غيرقابل انتزاع ايران را خدشه دسترسي به امكانات صلح آميز را محدود
در آن صورت ايران نيز الزامي به اجراي تعهدات خود در قبال آژانس . نموده است توافقنامه پادمان را نقض

  .داشت نخواهد
امنيت نيز به محدوديت تعامل با آژانس منجر  ترديدي نيست آه هر اقدام خصومت آميز توسط شوراي

آه منزوي و محدود به يكي دو آشور است،   لجوجانه، هاي يكجانبه سرسختانه و ديدگاه. خواهد شد
  .همه خسارات خواهد ديد همه را متضرر خواهد آرد و از آن

از طريق مذاآره بر اساس حسن نيت، و با نشان  ما معتقديم. حل اصال دشوار نيست اما رسيدن به راه
  .توافق رسيد توان به دادن اراده سياسي و انعطاف مي

يي از طريق تفاهم  معتقد است حل موضوع هسته چرا آه. حه سياسي استايران آماده مذاآره و مصال
مهمتر و آاهش و رفع تنش و ايجاد ثبات در منطقه فراهم  هاي بزرگتر و سياسي زمينه را براي تفاهم

  .نمايد مي
به ها و ابهاماتي آه دارد، بعنوان يك گام  همه آاستي به همين دليل ايران بسته پيشنهادي اروپا را، با

آارشناسانه دقيق، پاسخي جامع آه راهگشاي گفتگوها و مذاآرات  جلو پذيرفته است و پس از بررسي
تاريخي آه از قبل اعالم آرده بود، به   اوت،22 جامع باشد در  يك موافقتنامه طرفين براي دستيابي به

  .مذاآره ارايه داده است هاي طرف
  آقاي رييس، نمايندگان محترم؛

  . ايران منحصرا و الزاما صلح آميز استنيت و هدف -
  .عدول نمايد NPT ايران به هيچ وجه قصد ندارد از تعهدات مصرح در -
  .تحت نظارت آژانس حفظ آند NPT ايران آماده است برنامه خود را در چارچوب -
  .پادمان به طور منظم فراهم آرده است  هاي آژانس را در چارچوب ايران امكان بازرسي -
  .مشارآت با هر آشوري است آه عالقمند باشد يي حاضر به ايران براي برنامه توليد سوخت هسته -
  .يي است هاي صلح آميز هسته فعاليت اي در مورد ايران معتقد به همكاري منطقه -
 را در منطقه و متعاقبا در يي هاي هسته سالح يي مخالف است و بر چيده شدن ايران با سالح هسته -

  .طلبد جهان مي
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  ... سوال اين است... تفاهم يا تقابل 
  .ايم و ما تفاهم را انتخاب آرده

  .مصالحه و تفاهم بر خصومت و تقابل تقدم يابد و... اميدوارم به تدريج منطق بر زور فائق شود 
  «.از توجه شما متشكرم

  
  يرويدادهاي مهم بين المللي و منطقه ا

  
 ی سازی غنی المللني اعالم کرد که مرکز بهي روسی اتمی آژانس فدرال انرژسيرئ" نکوی کریسرگئ"

 . آغاز به کار خواهد کردندهی سال آهي در روسومياوران
  ٢٠٠۶ سپتامبر 18 -١٣٨۵ وری شهر27شنبه دو
م کرد که مرکز امروز اعال" روس اتم "سي رئ،ی نووستیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 .  آغاز به کار کندیالدي مندهی ممکن است اوائل سال آومي اورانی سازی غنی المللنيب
 ی المللني مراکز بسي تاسشنهادي طرح پی سال جارهی در ماه ژانوهي جمهور روسسيرئ" ني پوتريمیوالد"
 . مطرح کردهي را در خاک روسی سازیغن
 دی با،ی سال جارانیاظهار داشت که تا پا" یوست "هيوس ساعته ر24 ی  در گفتگو با شبکه خبریو

 ندهی ممکن است در اوائل سال آزي مرکز ننی شود و خود اجادی ای مرکزني چنجادی اطیمحدوده و شرا
 . آغاز به کار کندیالديم

 از زيم درباره استفاده صلح آی توافقنامه ای آماده امضاکای و آمرهي اطالع داد که روسنکوی کرنی بر اعالوه
 .   شوندی می اتمیانرژ
 ی المللني آژانس بی  سالگرد کنفرانس عمومني جشن پنجاهمکی تبرامي امروز در پني همچننيپوت
 بر هي اجازه خواهد داد که با تکلی متمای به تمام کشورهایشنهادي پني چنی گفت که اجرای اتمیانرژ

 ". شوند برخورداری اتمی از مصارف انرژزي آمضي تبعري غیروش ها
 ی سازی مراکز غنسي توانند با تاسی می عضو باشگاه هسته ای کشورهاگری و دهي روسن،ي باور پوتبه
 . سوخت فراهم کنندضي هستند، بدون تبعی که به دنبال سوخت هسته ایی کشورهایبرا

م کرد که  امور خارجه آلمان اعالریوز"ری مانی والتر اشتا-فرانک " رابطه روز گذشته  ني در همنيهمچن
 ی کشورهای چند جانبه برای سازی ازطرح غن،ی هسته ای سالح هاري ممانعت از تکثیکشورش برا

 سوخت نهي در زمی المللني بی هاني تضمدی باری مانی کند و به گفته اشتای متیدر حال توسعه حما
 . بهره هستند، داده شودی که از آن بیی به کشورهایهسته ا

 ی هسته احاتي تسلی دارای کشورهاگری و دهي در خاک روسی سازیالف غن  که مخی مقام آلماننیا
 در خارج از خاک یني قطعه زمکی در ،ی تواند به لحاظ مقرراتی مشترک می سازیاست گفت که غن

 اند توی برنامه منی و ارديصورت گ) ورکیوين(  سازمان ملل متحد ی مانند دفتر مرکزی در مکانیکشور
 .ردي و کنترل صادرات آن قرار گی اتمی انرژی المللنيی آژانس نيتحت قوان

 باشد یی خارج از خاک کشورهادی بای سازی غنساتي تاسنی خارجه آلمان نوشت که اری وزدهي عقبه
  . کنندیکه آن را کنترل م

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
 ضرورت اجراي تمام مفاد قانون اساسي عراق به ويژه ي خودمختار آردستان عراق بر رييس منطقه

  . ي عادي سازي اوضاع آرآوك تاآيد آرد  ويژه140ي  ماده
  ٢٠٠۶ سپتامبر 18 -١٣٨۵ وری شهر27شنبه دو

 مسعود - چاپ عربستان -ي الجزيره  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
دمختار آردستان عراق در ديدار با رييس و اعضاي جناح ائتالف آردستان ي خو بارزاني، رييس منطقه

عراق در پارلمان اين آشور در اربيل واقع در شمال عراق، ضمن تاآيد بر اجراي تمام مفاد قانون 
 قانون اساسي بايد به طور 140ي  ماده:  اين قانون اظهار داشت140ي  اساسي عراق به ويژه ماده

  . ول زماني آه قانون اساسي عراق تعيين آرده است، اجرا شودآامل مطابق با جد
  

اختالفات بر سر طرح قانون : فواد معصوم، رييس جناح ائتالف آردستان در پارلمان عراق نيز تصريح آرد
طلبد آه راه حل جدي اتخاذ شود و هماهنگي ميان  هاي پارلماني مي ايجاد نظام فدراليسم ميان جناح

ي خودمختار  و پارلمان عراق از يك سو و جناح ائتالف آردستان عراق و رييس منطقهپارلمان آردستان 
  . آردستان عراق از سوي ديگر ايجاد شود

 قانون اساسي عراق بر اجراي همه پرسي به منظور تعيين سرنوشت آرآوك و ديگر 140ي  ماده
  . شهرهاي مورد اختالف آه تحت نظارت دولت مرآزي است، تاآيد دارد

  
  .  هستند2007ردهاي عراق نيز خواهان تعيين سرنوشت آرآوك تا پايان سال آ

ي عرب خبر مربوط به   به نقل از يك ديپلمات در اتحاديه- چاپ عربستان -ي عكاظ  از سوي ديگر روزنامه
  . ي عرب در بغداد را رد آرد استعفاي مختار لماني، رييس هيات اتحاديه
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ي عرب به ديدار اخيرش با مختار لماني اشاره آرد  ابط عربي در اتحاديهي رو علي الجاروشي، مدير اداره
دهد و به نمايندگي از عمرو  چنان به مسووليت خود ادامه مي لماني هم. اين خبر آذب است: و گفت

جوار عراق در عربستان  ي عرب در نشست امروز وزراي آشور آشورهاي هم موسي، دبيرآل اتحاديه
  . شرآت خواهد آرد

ي عرب  لماني در انجام مسووليتش در بغداد موفق بوده و توانسته است نقش اتحاديه: لجاروشي گفتا
  . هاي عراقي برقرار سازد در عراق را فعال و روابط ممتازي را با تمام گروه

ي  هدف از انتشار اين اخبار مشكل تراشي در برابر نتايج مثبتي است آه اتحاديه: وي خاطرنشان آرد
  . عراق بدست آورده استعرب در 

  
عراق تا زمان آمادگي آامل : ان آمريكا تاآيد آرد ان ي سي وگو با شبكه مشاور امنيت ملي عراق در گفت
  . ها به نيروهاي آمريكايي و نيروهاي ائتالف نياز دارد نيروهايش براي جنگ با تروريست

  ٢٠٠۶ سپتامبر 18 -١٣٨۵ وری شهر27شنبه دو
به نقل از خبرگزاري فرانسه، موفق الربيعي، مشاورامنيت ) ايسنا(انشجويان ايران به گزارش خبرگزاري د
حضور نيروهاي ائتالف در عراق به ويژه : ي آمريكايي اظهار داشت وگو با اين شبكه ملي عراق در گفت

توان زمان نزديكي  براي حمايت لجستيكي از نيروهاي عراقي ضروري است و به همين دليل هرگز نمي
  . بيني آرد براي ترك اين نيروها از عراق پيشرا 
  

هاي  سازي نيروهاي امنيتي و باال بردن سطح توانمندي ي دولت عراق جهت آماده چنين از برنامه وي هم
  . هاي مختلف اين آشور خبر داد نيروهاي عراقي جهت تضمين امنيت در استان

 مشخصي را براي خروج نيروهاي ائتالف اعالم توانيم زمان ما هرگز نمي: الربيعي بار ديگر عنوان داشت
توان گفت آه ديگر نيازي به  اين امر نيازمند برقراري شرايط مناسب در عراق است و پس از آن مي. آنيم

  . حضور اين نيروها نيست
ها در بغداد دانست و  ي القاعده را عامل اصلي افزايش خشونت هاي شبكه وي جنايتكاران و تروريست

ن افراد با ارتكاب جنايات وحشتناك سعي در بر هم زدن امنيت عراق را دارند، زيرا آاهش امنيت اي: افزود
  . ها خواهد بود در آشور به سود آن

  
ي نيروهاي  ها قصد دارد روحيه القاعده با استفاده از اين تاآتيك : مشاور امنيت ملي عراق عنوان داشت

دچار رعب و وحشت آند و دولت عراق نيز اقدام به حفر امنيتي عراق آاهش داده و ساآنان بغداد را 
  . هاي پايتخت نموده تا امنيت اين شهر را تضمين آند هايي در اطراف براي آنترل ورودي خندق

 از ناآام ماندن طرح ترور سيد علي عبدالحكيم الصافي، - چاپ بغداد -ي الصباح  از سوي ديگر روزنامه
  .  بصره خبر داداهللا سيستاني در ي آيت نماينده

  
براساس اين گزارش يك بمب در مسير خودروي حامل الصافي در بصره منجر شد آه بر اثر آن سه تن از 

  . هايي نيز به خودروي مذآور وارد شد محافظان وي مجروح شدند و خسارت
ن نيروهاي مشترك عراقي و آمريكايي حس: حسين مجيد، عضو شوراي استانداري ديالي نيز اعالم آرد

علي، رييس دفتر اوقاف اهل تسنن اين استان را در منزلش واقع در مقداديه در شرق بعقوبه دستگير 
  . آردند

ي مقاديري  چنين از دستگيري فرزند و دو تن از محافظان رييس دفتر اوقاف اهل تسنن و مصادره وي هم
  . سالح از منزل وي خبر داد

  
ش از اين رييس هيات علماي مسلمين در استان حسن علي آه خطيب مسجد مقداديه نيز هست پي

  . ديالي عراق بود
يي اعالم آرد آه با آشته شدن يكي از نيروهايش در درگيري با  از سوي ديگر ارتش آمريكا نيز در بيانيه

 2003ي آمريكايي در عراق از ماه مارس  شبه نظاميان در استان االنبار تعداد سربازان آشته شده
  . تن رسيد 2682تاآنون به 

آيند قرار است در اين  در جده گردهم مي) دوشنبه(از سوي ديگر وزيران آشور همسايگان عراق امروز
ي  نشست تحوالت مهم منطقه از جمله تحوالت فلسطين اوضاع لبنان و در راس همه موضوعات مساله

  . عراق مورد بررسي قرار گيرد
  

 .عربستان آغاز بکار کرد" جده" شب در شهر  عراق دوشنبهگانی کشور همسارانی نشست وزنيسوم
  ٢٠٠۶ سپتامبر 18 -١٣٨۵ وری شهر27شنبه دو
 کشور رانی، نشست وز"سپا" عربستان ی رسمیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 عربستان رکشوریوز" زی به عبدالعزفینا "استی عراق در کاخ کنفرانس ها در شهر جده به رگانیهمسا
 .فتای شیگشا
 جابر المبارک الحمد خي شران،ی ای اسالمی کشور جمهورری وزی پور محمدی نشست  مصطفنی ادر

 دي عه،ي کشور ترکری عبدالقادر اقصو وزت،ی دفاع کوری کشور و وزری و وزریالصباح معاون اول نخست وز
 . حضور دارندهی کشور سورری وزدي کشور اردن و بسام عبدالمجری وززیالفا
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 راشد بن خي کشور مصر و سرلشکر ستاد شری وزی العادلبي کشور عراق، حبری وزی البوالن کاظمجواد
 . عراق در جده هستندگانی حاضران در نشست همساگری از دنی کشور بحرری وزفهيعبداهللا آل خل

 نی از ایندگانی گذشته با حضور نمای عراق در روزهاگانی کشور همسای وزرای مقدماتی هانشست
 . جده برگزار شده بودی قصر کنفرانس هاکشورها در

 کرده دي عراق تاکهی کشورهمسای وزرای درنشست مقدماترکشورعربستانی وزندهینما" احمد السالم"
 کشوربه نی کمک به ای عراق براهی کشورهمسا8 و صادقانه ی نشست ها درواقع تالش جدنیبود که ا

 .ت استي امنی و برقراری دشوارکنونطیمنظورعبوراز شرا
 عراق افزوده بود که هی کشورهمسای وزراندگانی نمای نشست مقدماتني دومی برگزاریدرپ" السالم"
 ی نشست درتالش برانی علت اني گذارد و به همی مري تاثهی همسای کشورهاتي عراق برامنتيامن

 تیک و حما کشورها درکمنی ااقي بر اشتیلي و ثبات درعراق برگزارشد و دلتي و اساس امنهی پایبرقرار
  . آن استی کنونطی کشوردرشرانیازا
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   شهريور27:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ سپتامبر 18 -١٣٨۵ وری شهر27شنبه دو

روزنامه های صبح امروز تهران در صدر اخبار خود از ادامه اعتراض ها به سخنان پاپ رهبر :بی بی سی
يک های جهان خبر داده ، گزارش های مربوط به حمايت سران کشورهای غيرمتعهد را از برنامه کاتول

های هسته ای ايران با اهميت ديده اند و همراه با انعکاس گزارش های بانک جهانی درباره وجود 
ميليون ها نفر زير خط فقر در ايران، نفروخته ماندن اوراق مشارکت دولت، و ساخت توپ دريائی 

  .پيشرفته توسط صنايع دفاعی ايران چاپ کرده اند
  . اعتراض به گفته های رهبر کاتوليک های جهان در روزنامه های تهران ادامه دارد

 نظر آيت اهللا صانعی را منعکس کرده که با اشاره به اعتقادات مسيحيان درباره پيامبر مردم ساالری
  . اسالم گفته های پاپ را رد کرده است

 در حالی که عذرخواهی پاپ را از مسلمانان منعکس کرده اند در سرمقاله های خود يهانک و رسالت
  .اظهارات جديد وی را عملی حساب شده در راستای سياست های آمريکا به حساب آورده اند

 گزارش داده که چهاردهمين نشست سران غيرمتعهدها در هاوانا ديروز با صدور بيانيه پايانی به جوان
خاتمه داد؛ بيانيه ای که پيش از هر چيز بيانگر به چالش کشيدن هژمونی آمريکا و حمايت بی کار خود 

  . پرده از حقوق هسته ای ايران بود
 ونزوئال در طول - ايران- هر چند فيدل کاسترو، ضلع سوم مثلث ضدا آمريکايی کوباجوانبه نوشته 

احمدی نژاد به تنهايی کافی بود تا اين نشست هاوانا در بستر بيماری بود ولی حضور زوج چاوز ـ 
  . نشست به صحنه انتقاد از سياست های آمريکا در جهان تبديل شود

 کشور عضو جنبش عدم تعهد اصطالح ١١٨ کشور از ۵٠ گزارش داده که سران همشهریروزنامه 
رژی هسته ای بوش را ناپذيرفتنی خواندند، قاطعانه از حقوق ايران برای دستيابی به ان" محور شرارت"

  . حمايت کردند
 نوشته پايان نشست دو روزه سران غيرمتعهدها در هاوانا پايتخت کوبا با تشکيل پيمان ضد اعتمادملی

آمريکايی کشورهای ايران، کوبا، ونزوئال و کره شمالی همراه شد اما نخست وزير مالزی ضمن انتقاد از 
  . يانيه هاوانا در مخالفت با هيچ کشوری نيستنبود هماهنگی ميان سران کشورهای غيرمتعهد گفته ب

 در صدر گزارش های خبری خود نوشته نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل امروز همبستگی
اين مجمع با سخنرانی  . کند ای ايران و ساير موضوعات جهانی آغاز به کار می  هسته     با طرح مساله

شود که وی بر موضع خود در قبال  شد و پيش بينی می   جرج بوش، رييس جمهور آمريکا آغاز خواهد
ای تاکيد   های هسته  تحريم عليه ايران جهت متوقف ساختن فعاليت    ای ايران و اعمال برنامه هسته 

  . کند
 حالی از حق ايران برای استفاده   در عين حال گزارش داده که رهبران جنبش عدم تعهد درهمبستگی

ت کرده اند که بنا به پيش بينی ها ديدار سوالنا و الريجانی که قرار بود قبل از ای حماي از انرژی هسته
  .مجمع عمومی ساالنه شورای امنيت در نيويورک برگزار شود به هفته آينده موکول شده است

 از قول فرمانده نيروی دريايی ارتش از ساخت پيشرفته ترين توپ دريايی جمهوری اسالمیروزنامه 
ن خبر داده و نوشته اين توپ که فجر نام گذاری شده موفقيت بزرگی برای صنايع دفاعی جهان در ايرا
  ب. کشور است

 هزار قطعه تشکيل شده و ٢۵ اين فرمانده نظامی گفته است توپ فجراز جمهوری اسالمیه نوشته 
شارکت بيش از ايران پس از دو کشور آمريکا و ايتاليا توانسته است اين وسيله مهم دفاع دريايی را با م

 شرکت داخلی و نخبگان دانشگاهی توليد کند که می توان هدف را هم در دريا و هم در هوا از بين ١٠٠
  .ببرد

 روزنامه اقتصادی صبح گزارش تازه بانک جهانی را در صدر اخبار خود آورده که نشان می دهد سرمايه
 ٣٣/٧(کنند و پنج ميليون ايرانی  گی می  ميليون ايرانی با حداقل درآمد يعنی يک دالر در روز زند١/۵

  . کنند هم با کمتر از دو دالر در روز روزگار سپری می) درصد جمعيت کشور
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المللی پول اعالم کرده درآمد سرانه هر   نوشته اين آمار در زمانی منتشر شده که صندوق بين سرمايه
 ٢٠٠۵ر سال رسيده که نسبت به سال  دالر د٣ر۴۶۵ايرانی به خاطر افزايش قيمت نفت باال رفته و به 

گفتنی است خط فقر توسط کارشناسان دولتی ايران درآمد .  هزار تومان افزايش يافته است۶٧٠بيش از 
  . هزار تومان تعيين شده است که حدود روزی ده دالر می شود٢۵٠ماهی 
 اين درحالی  ماهه اول سال جاری صفر بود و۵ در گزارشی نوشته فروش اوراق مشارکت در جوان

 ميليارد ريال اوراق ٣۵٠٠ ماهه اول امسال بايد ۵است که بر طبق رقم مصوب بودجه ای دولت در 
  . مشارکت می فروخت

 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت از سوی رييس ٢٠به نوشته اين روزنامه در شرايطی که اليحه انتشار 
 اقتصادی و دارايی از عدم تحقق کامل فروش جمهوری به بانک مرکزی ابالغ شد، گزارش وزارت امور

  . ماهه اول امسال بر طبق رقم مصوب بودجه ای حکايت دارد۵اوراق مشارکت در 
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