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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
  

  . يي تهران منجر شود ي هسته وگو با ايران به حل برنامه ژاك شيراك ابراز اميدواري آرد گفت
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ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه در گفت و گويي با ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هايي بوده است آه ما معتقديم  ها قبل درگير روال ايران از مدت: ان اظهار آرد.ان.ي خبري سي شبكه

  .  اين بن بست و از اين مشكل خارج شويمبايد محكوم شود و اين ضروري است آه ما امروز از
ها و  ها، چيني ابتدا سه آشور اروپايي و به عبارت ديگر آلمان، انگليس و فرانسه و بعد روس: وي افزود

ها آه همواره از اين جريان مطلع بودند تصميم گرفتند برخي پيشنهادات را به ايران  در نهايت آمريكايي
  . ارائه آنند

ي آنها مذاآره شد و تحت  ين پيشنهادات به سرعت موافقت نشد با اين حال دربارهبا ا: شيراك گفت
ي اروپا را داريم  بررسي قرار گرفتند و اآنون ما از يك سو خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه

  . ي ايران است آند و از سوي ديگر الريجاني آه نماينده آه از جانب شش آشور صحبت مي
تواند ما را به  وگو تنها راهي است آه مي همچنان معتقدم آه گفت:  فرانسه گفترييس جمهور

اي مثبت برساند و بسيار اميدوارم آه قادر باشيم به راه حلي برسيم آه به ما آمك آند از  نتيجه
  . هرگونه درگيري پرهيز آنيم

 آامال مثبت تفسير آردم سخنان او را: ي محمود احمدي نژاد گفت ي مذاآراتش با فرستاده وي درباره
  . ي شرآايمان گزارش دادم ي آن به همه البته درباره

شيراك در پاسخ به اين سوال آه فرانسه حاضر است براي جلوگيري از دستيابي ايران به سالح 
من همواره راه حل از طريق مذاآره را ترجيح : اي پيش رود، گفت يي تا چه اندازه و تا چه مرحله هسته
  .  معتقدم آه راه گفتگو همچنان باز است و پتانسيل بسيار زيادي براي گفت وگو وجود دارددهم و مي

تمايل دارم پيش از آنكه تصميم بگيرم در هرگونه مسير درگيري پيش رويم اين مسير را تا : شيراك افزود
  . پايان پيگيري آنيم

  . سازد و معتقدم آه اين طور خواهد شدبسيار اميدواريم آه گفت وگو ما را از اين بحران خارج : وي گفت
نژاد ديدار نخواهد آرد، آيا  ي اينكه جورج بوش گفته است با احمدي شيراك در پاسخ به سوالي درباره

مطمئنا من هيچ پيشنهادي در اين مورد خاص براي بوش : بهتر است اين آار انجام شود يا خير، گفت
  . ندارم

رييس جمهور ايران بياناتي داشته : ستي احمدي نژاد ادامه دادوي با اشاره به اظهارات ضد صهيوني
  . المللي غير قابل پذيرش است ي بين است آه تا حدودي براي برخي اعضاي جامعه

هاي ايراني همكاري خواهد  رييس جمهور فرانسه در پاسخ به اين سوال آه آيا با آمريكا در تحريم بانك
ام و تمايل دارم  ا در اين باره هيچ نظري ندارم، آنچه قبال گفتهدرخصوص سياست آمريك: آرد يا خير گفت

  . يك بار ديگر بگويم اين است آه ايران آشور بزرگي است
ها و فرهنگ بسيار غني و تاريخي دارد و الزم است آه ما  ايران آشوري بزرگ است آه سنت: وي افزود

 ايران را در اين راستا بدست آوريم آه بتوانيم توانيم پيش رويم تا گفت و گوي ضروري با تا آنجايي آه مي
  . مشكلي را آه با آن روبرو هستيم، حل آنيم

  
سازي  ي غني آزمايي برنامه خواهد تعليق قابل راستي مشاور امنيت ملي آاخ سفيد گفت آه آمريكا مي

  . تر منجر شود ردهاورانيوم ايران را شاهد باشد تا اينكه مذاآراتي بتواند انجام گيرد و به توافقي گست
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خبرگزاري رويتر گزارش داد، استفان هادلي، مشاور امنيت ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
آمريكا اميدوار است : ملي آاخ سفيد روز دوشنبه با اشاره به پيشنهاد آمريكا و سه آشور اروپايي گفت

ي جزئيات آن مجموعه را  آزمايي موافقت آند و ما بتوانيم مذاآرات درباره تعليق قابل راستيايران با يك 
  . آغاز آنيم

مطمئنا همين طور است؛ اين : تواند موقت باشد پاسخ داد وي در پاسخ به اين سوال آه آيا تعليق مي
  . آزمايي است تا اينكه بتوان مذاآراتي را انجام داد تعليقي قابل راستي

جمهور آمريكا براي حضور در مجمع عمومي سازمان ملل به  ادلي آه به همراه جورج بوش، رييسه
يكي از مسايلي آه در اين مذاآرات مطرح خواهد شد اين است آه : نيويورك سفر آرده است ادامه داد

  . سازي چه اتفاقي رخ خواهد داد ي غني در بلندمدت براي اين برنامه
ي اروپا اعالم آرده است آه در نيويورك با علي الريجاني،  است خارجي اتحاديهخاوير سوالنا، رييس سي

  . دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران ديدار خواهد آرد
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از سوي ديگر جان بولتون، سفير آمريكا نزد سازمان ملل با اشاره به اينكه الريجاني هنوز به نيويورك 
  .  در حال متوقف شدن استمذاآرات با ايران: سفر نكرده است ادعا آرد

اند و  هايي آه در وين داشتند اعالم آردند به پيشرفت دست يافته  سوالنا در پي نشست-الريجاني 
ي گذشته در وين ديدار ديگري داشته باشند آه  دو طرف قرار بود پنجشنبه. مذاآرات را ادامه خواهند داد

  . اين ديدار به داليلي نامعلوم به تعويق افتاد
 آغاز به آار خواهند آرد و احتماال مسايل  )شنبه سه(ع عمومي سازمان ملل در نيويورك امروز مجم

  . الشعاع قرار خواهد داد يي ايران اين نشست را تحت ي هسته مربوط به برنامه
جمهور در آنفرانس عمومي  از سوي ديگر رضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي ايران و معاون رييس

المللي انرژي اتمي در وين اعالم آرد آه اگر اقدامي خصمانه در شوراي امنيت عليه ايران  نآژانس بي
  . هاي آژانس از تاسيساتش را محدود خواهد آرد انجام گيرد، تهران بازرسي

 و ايران در نشستي دستور 5+1وگويي پيشنهاد آرد آه  جمهور فرانسه نيز در گفت ژاك شيراك، رييس
سازي و طرف ديگر  شخص آنند و سپس مذاآراتي آغاز شود آه در طول آن ايران غنيآار مذاآرات را م

  .اقدام در شوراي امنيت را تعليق آند
  

   شد ی متقاضی شده به کشورهای غنومي در ارائه اورانني خواستار تضمیالبرادع
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 ومي خواست تا ارائه اورانی المللني جامعه ب،ازی اتمی انرژیلل المني کل آژانس بریمد" یمحمد البرادع"
  .  کندني تضم،ی هسته ای از گسترش سالحهایري به منظور جلوگی متقاضی شده را به کشورهایغن
 شده به ی غنمي ارائه مطمئن اورانی به گفته البرادعتدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه

  . را کاهش دهدی هسته ای سالح هاري از تکثی ناشیدهایند تهد توای می متقاضیکشورها
 نی کشور عضو آژانس در و140 انهي نشست سالهي که در حاشی اتمی انرژی المللني آژانس برکلیمد

 مربوط به ی ما به ضعف ها2001 سپتامبر سال ازدهی یستی حمالت تروریدر پ:  کرد، افزودیگفتگو م
 تي امنگری در و بامی واقف شدفتد،ي بستهای که به دست تروری در صورتیته ا و مواد هسوي اکتویمواد راد
  .می قرار دادی خود را مورد بررسی هسته ایبرنامه ها

 بالقوه در استفاده شی توسعه و افراني در جهان و همچنی انرژیاکنون تقاضا برا:  کل آژانس گفت ریمد
  . استشی رو به افزای هسته ایاز انرژ

 ري نظ،ی حساس هسته ایال خاطر نشان کرد که با توسعه و نقل و انتقال تکنولوژ حني درعیو
 مربوط داتی ها درباره تهدی  نگران،ی سوخت هسته ای و بازفرآوری سازی مورد استفاده درغنیتکنولوژ

  . استشی رو به افزای هسته احاتيبه توسعه تسل
  . خواهد بوددهيچي تالش پکی یی هایکار همني چنجادی اذعان کرد که توسعه و اني همچنیالبرادع

  
  . ندارداري گفتگوها در اختی نامحدود برایاروپا زمان/  کند ی می کاری هنوز هم مخفرانیا:بولتون
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 ی ا درباره برنامه هستهی و فرافکنی در سازمان ملل متحد در ادامه جوسازکایسفر آمر" جان بولتون"
 از ی کند، بلکه گزارش ها حاکی نمی نه تنها هنوز شفاف سازرانی شد که ای مدعرانی ازيصلح آم

 . تهران استی از سوی هسته انهي در زمیادامه پنهانکار
 خود به شفاف ی در برنامه هسته ارانی اای سؤال که آنی مهر، بولتون در پاسخ به ای گزارش خبرگزاربه

 ني آژانس بی گزارش که از سونی است که در آخرنی اقتي حقر،يخ:" عا کرد آورده است، ادی رویساز
 ی را نشان میر در جهت پنهانکارانی دولت ای از سویگری دی ارائه شد، تالش جدی اتمی انرژیالملل
 ."دهد

 
 سي هوگو چاوز رئی جنجالی و پس از سخنرانورکیوي از مقر سازمان ملل در نمي که به طور مستقبولتون
 درباره کای کنگره آمرري درباره گزارش اخی کرد، در پاسخ به سؤالی شبکه گفتگو منیور ونزوئال  با اجمه

 از بحث ها وجود دارد یبرخ:  شدی کند،مدعی می سازی غنی تا چه حدرانی انکهی اني و همچنرانیا
 مهم و اريبس که شواهد می بگودي کند، اما اجازه بدهی می سازی غنحاتي تا حد ساخت تسلرانیکه ا
 ی هسته ای سال برنامه ها20 به بی قربًای کشور تقرنی از آن است که ای وجود دارد که حاکیادیز

 زي آژانس نی از سوعات باره اطالنی است و درای هسته احاتي به ساخت تسلکیداشته است و نزد
 ."منتشر شده است

 وجود دارد، بار رانی ایه برنامه هسته ا درباری روشنی است که نشانه هانی اقتي حقنکه،ی ااني با بیو
 یشتري بی واقعحاتي هستند ، توضی هسته احاتي که آنها به دنبال تسلیاما با وجود:"  ادعا کردگرید

 ." مورد  وجود نداردنیدر ا
 گزارش مغرضانه دولت بوش در مورد برنامه داللحن،ازی شدی نامه ای بولتون، آژانس طی خالف ادعابر

 . کردتی شکارانی ایته ا هسزيصلح آم
 

 مجلس تهي کمري کنگره در مورد گزارش اخخواهی جمهوری از دولت جرج بوش و اعضاتی ضمن شکاآژانس
 و اساس هی پای گزارش را گمراه کننده و بنی اران،ی ای هسته ایهایي در مورد تواناکای آمرندگانینما

 .دانست 
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 ی درباره برنامه هسته ای البرادعرينقل از گزارش اخ نادرست را به ی گزارشکای آمری اطالعاتیمقامها
 و توسعه خود در حال قاتي در بخش تحقرانی کشور ارائه کردند که درآن آمده بود انی به کنگره ارانیا
 به بازرسان زای وه از ارائرانی گزارش آمده بود انی در انيهمچن.  است ی در سطح نظامی سازیغن

 .  خود را به بازرسان نداده است ی هسته ااساتي از تاسی بازرس کرده و اجازهیآژانس خوددار
 به گفتگو ی تا زمانميما قطعًا آماده هست:"  و اروپا در هفته اول اکتبر گفت رانی در مورد نشست ابولتون

 بر ی مبنتي امنی شرط شوراشي پرشی کشورها با پذنی گفتگو کنند و ارانی تا با اميکنندگان اروپا بده
 نشانه نکهی را کرده اند و نه اار کنی ها نه هنوز ایرانی ببرند، اما اشي کارها را به پی سازیغن قيتعل
 ." شرط داشته باشندشي پنی به انجام الی آنها هست که نشان بدهد آنها تمای از سوی جدیها
 افتنی یرا بیی اروپای کشورهاتي توام با اکراه از فعالتی در سازمان ملل متحد ضمن حماکای آمرريسف

  . ندارداري در اخترانی گفتگو با ای نامحدود برای کرد که اروپا زمانحی  تصرزيراه حل مسالمت آم
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 یکوف" سازمان ملل متحد سه شنبه شب با سخنان ی مجمع عمومانهي نشست سالنيکمی و شصت
 . آغاز بکار کردورکیويسازمان در ن نی سازمان ملل متحد در مقر ارکليدب" عنان
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 مجمع انهي نشست سالهي عنان در مراسم افتتاحی سوا، کوفویبه نقل از راد" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 مقابله با چالش ها و بحران ی رهبران جهان برای کردن تالش هاکپارچهی سازمان ملل خواستار یعموم
 یري درگست،ی زطي نقض حقوق بشر، حفاظت از محر،ي فقی فقر و توسعه کشورهاژهی به وی جهانیها

 . شدیی و افراط گراسمیها و جنگ ها و خطر ترور
 کرد و دي ها تاکیلي ها و اسرائیني فلسطیري درگی برای راه حلجادی سخنان بر ضرورت انی در ایو

 . شودی جهان محسوب می روشي پیتي امنی ها منابع چالشنی از بارزتریکی امر نیگفت که ا
 کی را صرفا یني فلسطی عربیري که مناقشه و درگمي باشلی مادیشا:  سازمان ملل گفترکليدب
 ستي ننگونهی اما مسئله امیري مختلف در نظر بگی هایري در چارجوب مناقشات و درگی منطقه ایريدرگ
 . نداردی و عاطفکيون خود بعد سمبل در درانهي خاورمیري به اندازه درگیري درگچيو ه
 و اهانت روزانه قرار یدي و در معرض ناامی اشغالگرری ها زیني که فلسطیتازمان:  خاطرنشان کردعنان

 مراسم  قرار دارند، شلعه ور ی ها در معرض انفجار  اتوبوس ها و سالن هایلي که اسرائیدارند و مادام
 .افتی ادامه خواهد یشدن احساسات در هر مکان

 ی ازسوی عربی مداوم و تسلط بر اراضی اشغالگراستي سازمان ملل بر ضرورت توقف سرکليدب
 دادن به انی پای براتي امنی شورای ها ازسوتي مسئولیفای بر ضرورت اني کرد و همچندي تاکلياسرائ

  .دی ورزدي تاکیاسي سی به راه حلدني و رسیري مناقشه و درگنیا
  
 ني ساخت مرکز بعی سرجادی ای و آژانس براهي روسميتصم: اعالم کردهيروس ی اتمی آژانس انرژسيرئ

  نداردی در پیدی تهدچي بوشهر هی اتمروگاهين / ی سازی غنیالملل
  ٢٠٠۶ سپتامبر 20 -١٣٨۵ وری شهر29شنبه چهار 

 ی اتمی انرژی المللني کشورش و آژانس بمي از تصمهي روسی اتمی آژانس انرژسيرئ" نکوی کریسرگئ"
 . خبر دادی سازی غنی المللني مرکز بجادی کار اعی آغاز سریبرا
 ریمد" یمحمد البرادع" با داری پس از دنکوی کر،ی نووستی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 جادی کار اعًای گرفتند که سرمي و آژانس تصمهي اظهار داشت که روسی اتمی انرژی المللنيکل آژانس ب
 . را آغاز کنندهي در روسومي اورانی سازی غنیل الملنيمرکز ب

 ی المللني مرکز بسي تاسشنهادي طرح پی سال جارهی در ماه ژانوهي جمهور روسسيرئ" ني پوتريمیوالد"
 . مطرح کردهي را در خاک روسی سازیغن

  
 نیز ا ایکسانی درک یما با البرادع: "اظهار داشت) روس اتم (هي روسی اتمی آژانس فدرال انرژسيرئ
 به سرعت انجام داد و دی را بای سازی غنی المللني مرکز بجادی ماند و کار ای که زمان منتظر نممیدار
 ".مي را کاهش دهی که تا حداکثر ممکن مراحل ادارمي گرفتميتصم
 کار ی اتمی انرژی المللني آژانس بسي با رئداری اطالع داد که روز سه شنبه در روند دني همچنیو

 . نمودندی را بررسهي در روسی مرکزني چنادجیمشترک ا
 کنند که پس ی آغاز منی را در ویی هایزنی ما رانيروزپنجشنبه متخصص:" اظهار داشت ني همچننکویکر

 . افتی در مسکو ادامه خواهد زياز آن ن
 ممکن است که در هي در روسومي اورانی سازی غنی المللني روز گذشته اعالم کرد که مرکز بنکویکر
 .  شودسيتاس" آنگارسک"هر ش
 نی  در وی اتمی انرژی المللني آژانس بی نشست که امروز در چارچوب کنفرانس عمومی طنکویکر

 را در خاک ومي اورانی سازی غنی المللني آغاز احداث مرکز بی آمادگهيروس: "برگزار شد، اعالم کرد
 ".مینظر گرفته ادر " آنگارسک" را در شهر ی کار مکاننی ایخود دارد و ما برا
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 که قرار ییجا( در آنگارسک یناري سمی درباره برگزارنيما همچن:  کردحی رابطه تصرني امروز در همیو
 ".میتوافق نمود)  شودجادی مرکز انیاست ا

 ني چنندهی که در آمیما معتقد.  گام استني اولهي در روسی الملني مرکز بجادیا: " روس اتم افزودسيرئ
 است که نیمهم ا.  باشد، بهتر خواهد بودشتريهرچه تعداد آنها ب.  به وجود خواهند آمد در جهانیمراکز

 ". باشندی اتمی انرژی المللنيتحت کنترل و با حضور آژانس ب
 یدی تهدچي نمود که ساخت آن هدي تاکران،ی دربوشهر ای اتمروگاهي ضمن صحبت درباره ساخت نیو
 .  منع گسترش نخواهد بودمی رژیبرا
 روند، قابل درک است که ساخت نی تمام شرکت کنندگان در ایبرا: "اعالم نمود" روس اتم "سيرئ
 مطابق جدول زي نرانی در ای اتمروگاهياحداث ن.  را در بر نخواهد بودیدی تهدچي در بوشهر هی اتمروگاهين

  ". رودی مشي شده پنيي تعیزمان
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 از جمله نزديك پايگاه ارتش و  ها در چند منطقه گذاري  اعالم آرد آه بمب )چهارشنبه(اق امروز پليس عر
  .  تن شد90ساختمان پليس موجب آشته و زخمي شدن دست آم 

  ٢٠٠۶ سپتامبر 20 -١٣٨۵ وری شهر29شنبه چهار 
 پليس عراق اعالم  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس،) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

   مايلي شهر موصل45آرد آه بمبي در خودروي پارك شده نزديك پايگاه ارتش در الشرقاط واقع در 
منفجر شد و پس از آن در حالي آه جمعيت زيادي در محل اين انفجار جمع شده بودند، يك عامل 

  .  تن ديگر شد50 و زخمي شدن 21انتحاري خود را منفجر آرد آه موجب آشته شدن 
 تن آشته و 13چنين پليس عراق اعالم آرد آه در جريان يك عمليات انتحاري در منطقه الدوره،  هم

  . زخمي شدند
بر اثر انفجار يك ) چهارشنبه(به گزارش خبرگزاري شينهوا، در جريان اين حمله انتحاري آه صبح امروز 

ه الدوره در جنوب بغداد به وقوع گذاري شده در ايست بازرسي در ورودي پااليشگا دستگاه آاميون بمب
  .  تن ديگر زخمي شدند آه مجروحان به بيمارستان منتقل شدند10پيوست، سه تن آشته و 

 دقيقه صبح به سوي ايست بازرسي آارمندان در ورودي 8:30حادثه راننده آاميون ساعت در اين 
پااليشگاه الدوره يورش برد آه طي انفجار اين آاميون خساراتي نيز به خودروهاي مجاور و 

  . هاي اطراف وارد شد ساختمان
پاره به منطقه الطالبيه منابع امنيتي عراق همچنين از زخمي شدن چهار تن بر اثر اصابت يك گلوله خم

  . در مرآز عراق دادند
 آيلومتري بعقوبه به آشته شدن دو 45در بعقوبه نيز انفجار يك بمب در نزديكي منطقه بلدروز واقع در 

  . سرباز عراقي و زخمي شدن يك افسر منجر شد
مستقل لي هاميلتون از اعضاي هيات رييسه آميته : از سوي ديگر پايگاه اينترنتي ايالف نوشت

آمريكايي ارزيابي اوضاع عراق اظهار داشت آه سه ماه آينده در عراق بسيار دشوار خواهد بود و دولت 
  . عراق بايد اقدام جدي براي رويارويي با اين وضعيت انجام دهد

دولت عراق بايد قبل از پايان سال جاري پيشرفت قابل : وي در آنفرانس خبري در واشنگتن بيان داشت
  .  در بخش ايجاد امنيت در عراق و پيگيري آشتي ملي و تامين خدمات اساسي داشته باشداي مالحظه

ملت عراق از دولت نوري المالكي نخست وزير عراق، انتظار دارد آه قدرتش را در : هاميلتون ادامه داد
آسي منتظر معجزه نيست، اما اين حق ملت عراق است آه اميد يك اقدام . اداره آشور نشان دهد

  . فوري از جانب دولت را داشته باشد
رود و در اين حال وقت تنگ است و بايد زمينه اشتباهات  ها در آشور باال مي سطح خشونت: وي گفت
هاي  دولت آمريكا بايد به ملت خود و شهروندان آمريكايي ثابت آند آه مستحق حمايت. آم شود

  . مستمر است
ي امروز محاآمه صدام و شش تن از  در آغاز جلسه: ي تلويزيوني الجزيره نيز اعالم آرد شبكه

جديد محمد العريبي المجيد دستور اخراج صدام را از ) رييس(همدستانش در حادثه االنفال، قاضي 
  . دادگاه صادر آرد

وي قبل از خروج از دادگاه خطاب به . صدام در ابتداي اين جلسه نسبت به تغيير قاضي اعتراض آرده بود
  . ر تو يك نگهبان بودپد: قاضي گفت

اي دخالت  تيم دفاعي صدام نيز درپي تغيير رييس دادگاه، از دادگاه خارج شد و قبل از آن طي بيانيه
ها به وظايفش عمل  تواند با وجود اين دخالت دولت در مسايل دادگاه را محكوم آرد و اعالم آرد آه نمي

  . آند
ها  ند و شرط بازگشت به دادگاه را توقف اين دخالتهاي دولت شد آنها در ادامه خواهان توقف دخالت

  . عنوان آردند
  

  .  مظنون امنيتي و جنايي در شهر بصره خبر داد133سخنگوي پليس عراق از دستگيري 
  ٢٠٠۶ سپتامبر 19 -١٣٨۵ وری شهر28شنبه سه 
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 رساني پليس به نقل از خبرگزاري آويت، سخنگوي اطالع) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 مظنون امنيتي و جنايي را در اطراف شهر بصره واقع در جنوب 130نيروهاي پليس : بصره اعالم آرد

  . ي امنيتي در اين شهر دستگير آردند العاده بغداد در راستاي طرح فوق
 خمپاره و مقادير زيادي بمب و مين را نيز آشف و ضبط 69نيروهاي پليس هم چنين : وي ادامه داد

  . ندآرد
در عين حال پليس بصره سه فرد مسلح را به همراه سالح سبك در حاليكه قصد داشتند به اماآن 

  . تجاري واقع در غرب بصره تيراندازي آنند دستگير آرد
افراد مسلح خبرنگار : نگاران آه مقر آن در آمريكا است اعالم آرد ي حمايت از روزنامه همچنين آميته

  . اند  در شهر الرمادي واقع در غرب بغداد ترور آردهشبكه تلويزيوني بغداد را
شش فرد مسلح از طريق خودرويي، احمد رياض الكربولي خبرنگار اين شبكه را :  اعالم آرد اين آميته

  . مورد هدف قرار دادند
  . الكربولي طي ماه گذشته نيز از سوي افراد مسلح مورد تهديد قرار گرفته بود

 تاآنون سه تن از 2005وابسته به حزب اسالمي عراق است، از ژوئن اين شبكه تلويزيوني آه 
  . هاي افراد مسلح و نيروهاي امنيتي از دست داده است آارمندانش را در درگيري

نيروهاي امنيتي قبل از پايان هفته : پايگاه اينترنتي المحيط نيز به نقل از منابع دولت عراق گزارش داد
  . قار را بر عهده خواهند گرفت ذيجاري مسووليت امنيتي استان 

  . اند سربازان ايتاليايي تاآنون مسووليت امنيتي اين استان را بر عهده داشته: اين منابع افزودند
  . اند نيروهاي امنيتي عراق از دو ماه پيش مسووليت امنيتي استان المثني را نيز بر عهده گرفته

دولت عراق فرماندهي يك گردان نظامي : م آرددر عين حال، علي الدباغ سخنگوي دولت عراق اعال
  . الدين واقع در شمال عراق را بر عهده گرفته است استان صالح

  . ه آموزش نظامي خواهد ديد ي يك ماه پليس عراق براساس طرحي طي يك دوره: الدباغ اظهار داشت
ي الصقالويه واقع در  طقهالهويه را در من  چهار جسد مجهول )شنبه سه(هم چنين پليس عراق صبح امروز 

  . غرب فلوجه آشف آرده است
اين چهار جسد در آنار رود فرات در نزديكي : يك منبع پليس فلوجه به خبرنگار شينهوا اعالم آرد

  . اند و آثار شكنجه و تيراندازي در اين اجساد قابل رويت بوده است ي الصقالويه آشف شده منطقه
ي  در اثر انفجار خودروي بمبگذاري شده در نزديكي آارخانه: عالم آرداز سوي ديگر، خبرگزاري شينهوا ا

 تن ديگر زخمي 28ي العامل واقع در جنوب غرب بغداد، دو تن آشته و  ساخت اجاق گاز در منطقه
  . شدند

در اثر انفجار بمبي در مسير خودروي گشت : اي امروز اعالم آرد در عين حال ارتش آمريكا در بيانيه
در همان روز در اثر . مريكايي آه عصر يكشنبه به وقوع پيوست، يك سرباز آمريكايي آشته شدنيروهاي آ

  . حمله افراد مسلح به شمال بغداد يك نيروي آمريكايي ديگر نيز آشته شده است
در اثر حمله امروز افراد مسلح در بصره يك سرباز : سخنگوي نظامي نيروهاي انگليسي نيز اعالم آرد

  . شدت زخمي شده استانگليسي به 
ي دارالخليج نيز به نقل از لوييس آربور آميسيونر عالي شوراي حقوق بشر سازمان ملل نسبت  روزنامه

به رغم تمايل دولت بر حل معضل نقض حقوق بشر، : به وضع حقوق بشر در عراق هشدار داد و گفت
 نقض حقوق بشر در اين آشور المللي حقوق بشر نيز بايد درصدد بررسي اوضاع امنيتي و ناظران بين

  . برآيند
محمود المشهداني رييس پارلمان عراق، در جمع خبرنگاران اظهار : خبرگزاري آلمان نيز اعالم آرد

زنند،  طرح صلح ملي عراق با شبه نظامياني آه در عراق دست به اقدامات خشونت آميز مي: داشت
  . مداران  و سياستي مدني، خبرنگاران هاي جامعه روست نه سازمان به رو

شبه نظاميان تاآنون در هيچ طرح صلح ملي مشارآت نداشته و ما همه بر اين مساله آه از : وي گفت
  . ايم توافق داريم اين امر دچار زيان شده

ي  ما چاره: ي عراق در جمع خبرنگاران اظهار داشت از سوي ديگر، هوشيار زيباري وزير امور خارجه
  . وفق شويمديگري نداريم و بايد م

آوفي عنان دبيرآل سازمان ملل نسبت به اوضاع جاري عراق و تهديد وقوع جنگ داخلي در اين آشور 
  . هشدار داده بود

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   شهريور29:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ سپتامبر 20 -١٣٨۵ وری شهر29شنبه چهار 
صبح امروز تهران سخنرانی های رييسان جمهوری ايران و آمريکا در مجمع روزنامه های بی بی سي

عمومی سازمان ملل را با اهميت ديده اند و همراه با تحوالتی در پرونده هسته ای ايران، احتمال وقوع 
سونامی در سواحل شمال و جنوب کشور، گزارش هايی درباره کودتا در تايلند و شورش های 

  .های امروز خود منتشر کرده اندمجارستان در شماره 
 در عنوان اصلی خود با اشاره به توليد شش هزار تن ترياک در افغانستان هشدار داده است آينده نو

  . که بايد مراقب مرزهای شرقی کشور بود
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 است که با چاپ عکس آفتاب يزدشورش در مجارستان و کودتا در تايلند عنوان های اصلی روزنامه 
  .و رويداد آنها را مهمترين خبر امروز خود قرار داده استهايی از اين د
 در گزارش اصلی خود به اجالس ساالنه مچمع عمومی سازمان ملل پرداخته و آن را گفتگوی کارگزاران

  .جهانی خوانده است
 نوشته دهها رييس جمهوری و نخست وزير در نشست امسال مجمع عمومی سخنرانی می جوان

را بر آن نهاده اند، " ديپلماسی تريبون ها" احمدی نژاد و بوش که برخی نام کنند، ولی بی شک نطق
  . بيش از هر چيز توجه محافل سياسی جهان را به خود جلب کرده است

به نوشته اين روزنامه رويارويی روسای جمهور ايران وآامريکا در نيويورک در شرايطی صورت می گيرد که 
 حساسی شده و هر دو خوب از تريبون سازمان ملل به عنوان مساله هسته ای ايران وارد مرحله

  . بزرگترين عرصه ظهور ديپلماسی عمومی، برای جلب افکار عمومی دنيا استفاده می کنند
 نوشته رييس جمهوری در حالی موفق به دريافت ويزای ورود به آمريکا شده است که برخالف کيهان

دادی از اعضای هيات ايرانی و گروه خبری رسانه های همراه او قوانين بين المللی از صدور ويزا برای تع
  .جلوگيری شده است

اين روزنامه از قول منابع مختلف فاش ساخته که سه تن از مشاوران محمود احمدی نژاد و دو تن از 
ی معاونان وزارت خارجه نتوانسته اند ويزای ورود آمريکا دريافت دارند در حالی که مشاوران رييس جمهور

  . از سه هفته قبل برای رواديد خود اقدام کرده بودند
 نوشته دولت آمريکا به رغم آنکه شرکای اروپايی اش مذاکرات خود در رابطه با پرونده اعتماد ملی

  . هسته ای ايران را با اين کشور آغاز کرده اند همچنان مايل به اعمال فشارهای اقتصادی بر تهران است
ير خزانه داری آمريکا را منعکس کرده که از بر همتايان اروپايی و رييسان بانک های اين روزنامه نظرات وز

مرکزی کشورهای هم پيمان آمريکا فشار می آورد تا سيستم های بانکی آنها مورد استفاده سازمان 
  .های ايرانی قرار نگيرد

اخبار " پا و آمريکا وارد کردشيراک ضربه بزرگی به اتحاد ارو" در عنوان بزرگ خود با جمله مردم ساالری
  . مربوط به پرونده هسته ای را منعکس کرده است

فات ايران و   در گزارشی درباره تحوالت صورت گرفته در پرونده اتمی ايران نوشته اختالهمبستگی
سو رو به وخامت گذاشته است و از سوی ديگر آمريکا با مشکل همراهی و همگامی  آمريکا از يک 
  . اييش از جمله فرانسه روبرو شده استمتحدين اروپ

 بر اظهارات ژاک شيراک، رييس جمهوری فرانسه، است که در آخرين همبستگیاساس گزارش 
که راه مذاکره وجود  تا زمانی : م کرد ای ايران اعال موضعگيری درباره چگونگی برخورد با پرونده هسته 

  . يران تصميم بگيردای ا دارد نبايد شورای امنيت درباره پرونده هسته 
 خبر داده که رييس سازمان انرژی اتمی ايران در ديدار ديروز خود با محمد البرادعی مديرکل کيهان

آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين از سرايت اطالعات هسته ای ايران به بيرون از آژانس انتقاد کرد و 
  . خواستار اصالح اين روند شد

ه که پيش از اين نيز ايران در مورد رفتار بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی و  بر اين خبر افزودکيهان
  .درز اطالعات از طريق آن ها تذکراتی داده بود

 با عنوان توفان سيستان و سيالب در گيالن گزارش هايی درباره حوادث ناشی از باران های کارگزاران
 در گزارشی از احتمال وقوع سونامی در بستگیهمپی در پی در روزهای گذشته به چاپ رسانده و 
  . سواحل جنوبی و شمالی کشور نوشته است 

به نوشته اين روزنامه رييس مرکز اقيانوس شناسی در حاشيه دومين سمينار سونامی با اشاره به 
 سال پيش و سوابق وقوع اين پديده در دريای خزر بر ۶٠سابقه وقوع سونامی در دريای عمان در 

تواند در مدت چند دقيقه صدمات  توجه جدی به احتمال رخداد سونامی در سواحل کشور که میضرورت 
  . جبران ناپذيری را در برداشته باشد و اتخاذ تمهيدات ايمنی برای مواجهه با اين پديده تاکيد کرد

 گفته است براساس شواهد و آمار ثبت شده در پاکستان در سال مبستگیآقای چگينی به نوشته ه
 ميالدی سونامی در همين منطقه اتفاق افتاده که حدود چهار هزار نفر کشته شدند و اسناد ١٩۵۴

  .شوروی سابق هم خبر از سوابق سونامی در بحرخزر می دهد
 سه روز بعد از کنسرت شهرام ناظری که با حضور چهارهزار نفر در مجموعه المپيک دنيای اقتصاد

گناها و مشکالت برگزاری کنسرت در ايران نوشته و تاکيد کرده که تهران برگزار شد از زبان وی از تن
  ." پشت دستم را داغ کردم که ديگر کنسرت برگزار نکنم"

به نوشته اين روزنامه شهرام ناظری با اشاره به مشکالتی که سازمان های مختلف برای دادن مجوز 
م و هيچ سياست يا خط مشی گردي کنسرت ايجاد می کنند گفته است روز به روز به عقب برمی 

مشخصی برای برگزاری کنسرت وجود ندارد و شايد راه اين است که ديگر کار نکنيم و قيد برگزاری 
  .کنسرت را بزنيم

  
   شهريور28: مرور روزنامه های تهران

  ٢٠٠۶ سپتامبر 19 -١٣٨۵ وری شهر28شنبه سه 
واکنش آيت اهللا خامنه ای را نسبت به روزنامه های صبح امروز تهران در صدر اخبار خود :بی بی سی

سخنان رهبر کاتوليک های جهان منعکس کرده، با اشاره به اجالس امروز مجمع عمومی سازمان ملل 
پيش بينی کرده اند که پرونده هسته ای ايران از مهم ترين مباحث اين اجالس باشد و در کنار آنها، 
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 برای حل بحران هسته ای ايران و ابراز نگرانی مطالبی را در مورد پيشنهاد رييس جمهوری فرانسه
  .کارشناسان نسبت به عملکرد اقتصادی دولت منتشر کرده اند

 دو روزنامه صبح سخن آيت اهللا خامنه ای را در راس اخبار خود آورده اند کيهان و جمهوری اسالمی
  . که گفته است پاپ فريب خورد

ی دانشگاه های استان تهران در پاسخ به سخنان  خبر داده که تعدادی از دانشجويان بسيججوان
  . توهين آميز پاپ، سفارت واتيکان در تهران را گلباران کردند

پاسخ بی ادبی را با "به نوشته اين روزنامه دانشجويان بسيجی پالکاردهايی با مضامينی چون 
 واتيکان پرتاب در دست داشتند و شاخه گل های خود را به درون محوطه سفارت" مهرورزی می دهيم

  . کردند
 در صفحه اول به نقل از مصاحبه محمود احمدی نژاد با مجله آمريکايی تايم نوشته در ان پی رسالت

تی نيامده که ايران بايد اعتماد آمريکا را به دست آورد و در کنار اين مصاحبه گفته ای از جيمی کارتر 
 سازی اورانيوم بر اساس ان پی تی حق رييس جمهوری پيشين آمريکا نقل شده که گفته است غنی

  . ايران است
 در صدر اخبار خود از پيشنهاد جديد رييس جمهوری فرانسه درباره حل بحران هسته ای ايران آفتاب يزد
 از قول رييس جمهوری فرانسه نوشته اول ما بايد دستور کاری برای مذاکرات دنيای اقتصادخبر داده و 

  .  بپيونديمبيابيم و آنگاه به مذاکرات
به نوشته اين روزنامه ژاک شيراک تاکيد کرده که در جريان مذاکرات پيشنهاد خواهد کرد که از يک سو 

سازی  شش کشور از ارجاع اين مساله به شورای امنيت خودداری کنند و از سوی ديگر، ايران نيز غنی 
  .اورانيوم را کنار بگذارد

ه نوشته در واقع از نظر آقای شيراک اين اقدام به امتياز  درباره پيشنهاد رييس جمهوری فرانسجوان
  . ايران در برابر ازسرگيری مذاکرات و نه پيش شرطی برای آغاز گفتگو تبديل می شود

اين روزنامه در عين حال از منابع غربی از تالش اروپا برای آوردن ايران و آمريکا به پای ميز مذاکره خبر 
تقدند هر چند هنوز اختالفاتی باقی مانده است ولی گردهمايی رهبران داده و نوشته ديپلمات ها مع

  .جهان در سازمان ملل بهترين زمان برای حل بحران هسته ای ايران تلقی می شود
 در راس اخبار خود از تهديد رييس سازمان انرژی اتمی ايران خبر داده که گفته است هر کارگزاران

ت به محدود شدن همکاری ايران با آژانس بين المللی انرژی اقدام خصومت آميز توسط شورای امني
  . اتمی خواهد انجاميد

ای اعالم آمادگی  ايران برای مصالحه با اروپا و آمريکا درخصوص انرژی هسته " با عنوان همبستگی
ای در دوره خاتمی نشانگر آن است که استراتژی گفتگو و   نگاهی به سابقه پرونده هسته  نوشته " کرد

ای نتايج قابل قبولی را در پی داشته است و سرانجام دولت  مصالحه همزمان با پيگيری پرونده هسته 
  . همين استراتژی رسيده است نهم نيز به

های   با اشاره به آنچه در يک سال گذشته بر پرونده هسته ای گذشته نوشته کشور هزينههمبستگی
ای پرداخته ولی رويکرد اخير مسووالن به مصالحه   هسته بسياری را در ازای اعمال فشار درباره پرونده

  .های بيشتر جلوگيری کند تواند از تحميل هزينه می 
 به عنوان آخرين وعده روسيه از قول رييس سازمان انرژی اتمی آن کشور نوشته نيروگاه مردم ساالری

  .  راه اندازی آزمايشی می شود٨۶هسته ای بوشهر شهريور 
 رييس سازمان انرژی اتمی ايران در مالقات اخير با همتای روس خود از  ساالریمردممطابق خبر 

تاخير در راه اندازی اولين نيروگاه هسته ای کشور انتقاد کرده و طرف روسی تاکيد کرده که تامين 
  . سوخت اين نيروگاه با روسيه خواهد بود

لل مختلف از جانب روسيه به تاخير گفتنی است آماده سازی نيروگاه بوشهر تاکنون چندين بار به ع
  .افتاده است

در حالی که روزنامه های تهران در دو روز گذشته عکس و گزارش های مربوط به سفر فضايی انوشه 
 نوشته اصرار صدا و سيما جمهوری اسالمیانصاری را در صفحات اول خود منعکس کرده اند روزنامه 

رانی که در خارج از کشور زندگی می کند و ديروز با يک برای بزرگ جلوه دادن سفر يک زن پولدار اي
  . کيهان نورد روسی به فضا رفته تعجب مردم را برانگيخته است 

اين روزنامه در توجيه نگرانی مردم نوشته ممکن است اين حرکت باعث الگوسازی برای دختران و 
ند که با کمترين امکانات به پسران جامعه شود درحالی که در جامعه انقالبی زنان زيادی وجود دار

  .ساختن هواپيما و انجام کارهای بزرگ صنعتی موقق شده اند
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