
  ٢٠٠۶ سپتامبر 26-١٣٨۵  مهر4شنبه سه ) 847(بولتن خبري ايران نبرد
http://www.iran-nabard.com  

   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(ایران و دولتهای بزرگرژیم 

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

مهندس رضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان، با بيان اين آه نيروگاه بوشهر بازدهي يك 
اگر در زمان امضاي قرارداد تكميل نيروگاه بوشهر حضور « :ديد و تازه احداث شده را ندارد، گفتنيروگاه ج

  » .آردم داشتم، امضاي آن را توصيه نمي
  ٢٠٠۶ سپتامبر 25 -١٣٨۵  مهر3شنبه دو

به مسكو، مهندس رضا ) ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش خبرنگار اعزامي انرژي هسته
اندازي نيروگاه  وگو درباره توافقنامه نهايي زمان راه ه پيش از ورود به مسكو براي ديدار و گفتآقازاد

اندازي  معتقدم آه راه« :آردند گفت بوشهر درجمع خبرنگاراني آه در هواپيما او را تا مسكو همراهي مي
سي معتقد است نيروگاه اين در حاليست آه پيمانكار رو. نيروگاه بوشهر فقط به شش ماه زمان نياز دارد

  » .اندازي نياز دارد بوشهر به يك سال زمان براي راه
آنم اگر پيمانكار  تصور مي« :اندازي اين نيروگاه خاطر نشان آرد وي با انتقاد از تاخيرات بسيار در راه

ه حال اندازي نيروگاه بوشهر را بر عهده داشت تا ب ديگري غير از پيمانكار فعلي مسووليت تكميل و راه
  » .اندازي شده بود اين نيروگاه راه

هاي الزم برخوردار  معتقدم پيمانكار فعلي از نظر فني از قابليت« :رييس سازمان انرژي اتمي ادامه داد
  » .نيست و از ابتدا مشخص بود آه اين قابليت را ندارد
توانستيم   آه ميدانم چرا درحالي من هنوز نمي« :رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان تصريح آرد

قراردادهاي ديگري براي ساخت نيروگاه داشته باشيم، نظام در آن زمان به يكباره تغيير سياست داد و 
  » .قرارداد تكميل نيروگاه بوشهر را با اين پيمانكار امضا آرد

اشته هاي مضاعف د آقازاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اين قرارداد تا چه اندازه براي ما هزينه
هايي  براي ما افزايش هزينه نداشته است، اما از نظر سود و ضرر ماهوي براي ما هزينه« :است؟ گفت
  » .داشته است

توانيم ادعاي خسارت براي تاخير پيمانكار روسي در تكميل نيروگاه بوشهر  وي در پاسخ به اينكه آيا مي
ها آنقدر  يم شده است، اما اين پيش بينيدر قرارداد مذآور پيش بيني جرا« :داشته باشيم اظهار داشت
  » .آند ضررهاي ما را جبران نمي

به گزارش ايسنا، رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان با اشاره به نقاط ضعف پيمانكار روسي اظهار 
توان تمام  در يك شرآت غربي با يك سوم نيروي انساني آه پيمانكار روسي در اختيار دارد مي« :داشت

از سويي تغيير ساختار داخلي شرآت اتم استروي اآسپورت از دولتي به خصوصي و . انجام دادآارها را 
. آرد تغيير هيات مديره اين شرآت و برخي مسايل پيرامون اقتصاد مالي آن بسياري از مشكالت را ايجاد 

احداث اين شرآت هم چنين از لحاظ منابع مالي بسيار ضعيف است و مشكلش در مذاآرات بعدي براي 
اش است؛ بنابراين ما از اين جهت مشكالت  اش از ورشكستگي ها در دنيا نگراني و ساخت نيروگاه
  » .بسياري داشتيم

 نيروگاه بوشهر را  ها تكميل پروژه آقازاده در پاسخ به اينكه چرا پيمانكار روسي با اين مشكالت و ضعف
اي بود آه روسيه پس از فروپاشي شوروي سابق  نيروگاه بوشهر اولين پروژه« :پذيرفته است؟ ادامه داد

خواستند يك  از سويي آنها مي. در اختيار گرفت؛ بنابراين گرفتن اين قرارداد برايشان بسيار مهم بود
  » .سيستم غربي را به شرقي تغيير دهند آه اين مساله برايشان بسيار مهم بود

ها  اندازي اين نيروگاه براي احداث و راه« : نيز گفتهاي ديگر در آشور اندازي نيروگاه آقازاده در خصوص راه
يي آشورمان پيش برود تا با آرامش به اين آار  منتظريم مقداري مسايل سياسي پيرامون مساله هسته

  » .بپردازيم
وي در خصوص اينكه آيا از سوي آشورهاي غربي پيشنهاد ساخت نيروگاه براي ما وجود داشته است؟ 

 تمايل خود را به ساخت نيروگاه در ايران نشان 5+1ها در قالب پيشنهاد  انسويتاآنون فقط فر« :گفت
يي آشورمان اعالم  اند؛ البته اين پيشنهاد را منوط به حل مسايل سياسي پيرامون مساله هسته داده
  » .اند آرده

لوژي صلح ي وسيع استراتژيكي براي گسترش تكنو رييس سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه نظام برنامه
يي در آشور در   هزار مگاوات برق هسته20ي ايران براي توليد  يي در آشور دارد، به برنامه آميز هسته

ها در وزارت نيرو  ي وسيعي براي چگونگي اجراي اين طرح برنامه« : سال آينده اشاره آرد و افزود20
  » .واهد شدمورد بررسي قرار گرفته است آه اين برنامه تا يك ماه ديگر اعالم خ

وي با اشاره به شرايط افزايش قيمت نفت در جهان اظهار داشت آه در برنامه تهيه شده از سوي وزارت 
گذاري در  نيرو آه با همكاري سازمان انرژي اتمي بوده است اين وزارتخانه پيشنهاد داده آه جز سرمايه

  . ذاري نشودگ يي براي توليد انرژي در آشور در بخشهاي ديگر سرمايه بخش هسته
  » .اي دارد اي از گزارش وزارت نيرو منتشر خواهد شد آه نكات بسيار برجسته چكيده« :آقازاده گفت
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من تصور « : گفت5+1رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان در ادامه درباره اختالف نظر ميان آشورهاي
  » .اند تر شده آنم آنها آمي عاقل آنم اختالف نظري باشد، بلكه فكر مي نمي

ي اصلي اين مساله اين است آه آشورهاي اروپايي با اطالعاتي آه از آژانس  ريشه« :وي ادامه داد
يي ايران  ي هسته هاي خارجي و برداشتشان از روند برنامه اند و بازديد هيات درباره ايران به دست آورده

. ايران آامال بومي شده استاين مساله را آامال براي آنها ثابت آرده است آه تكنولوژي صلح آميز در 
آنچه در حال حاضر براي ما مهم است اعتمادسازي است نسبت به اينكه نگراني برخي آشورها را 

  » .نسبت به اين مساله برطرف آنيم
يي ايران سمت و سويي واقع گرايانه پيدا  نگاه برخي آشورها به مساله هسته« :وي خاطر نشان آرد

  » .آرده است
يي در  رژي اتمي با بيان اينكه يك اراده سياسي جدي براي توسعه نيروگاههاي هستهرييس سازمان ان

تواند بازار خوبي در اين زمينه  آنم بازار ايران مي من تصور مي« :آشور و توليد سوخت وجود دارد گفت
  » .براي دنيا باشد

هايي آه امروز ايران به آن  ابليتالملل و منطقه و ق موقعيت ممتاز ايران در محيط بين« : آقازاده اضافه آرد
شان با ايران  دست پيدا آرده است به تدريج آشورهاي اروپايي را به سمت اين واقعيت آه همكاري

  » .رساند آند مي بيشتر به منافع آنها آمك مي
وي در پاسخ به اين سوال آه آيا ايران اين قابليت را دارد آه در صورت تاخيرهاي مجدد پيمانكار روسي 

بخشي از مذاآرات امروز من با رييس سازمان انرژي « :نيروگاه اتمي بوشهر را خود تكميل آند گفت
ما قطعا اين . هاست اتمي روسيه در رابطه با واگذاري بخشي از مسووليت تكميل نيروگاه به ايراني

  » .اندازي نيروگاه را آوتاه آند تواند زمان راه اين آار مي. قابليت را امروز داريم
يي و استقبال آشورهاي  رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان در خصوص تشكيل بانك سوخت هسته

ها در اين باره اين است  ديدگاه آمريكايي« :يي از اين پيشنهاد گفت داراي فناوري توليد سوخت هسته
ي براي ها به دنبال منطقه بند آه تنها تعدادي از آشورها اين حق را آسب آنند، از سويي اروپايي

گذاري در تامين سوخت   سرمايه ها معتقدند آه سيستم هم چنين روس. تامين سوخت هستند
شان را بازسازي آنند  يي دنيا را به روسيه بكشانند تا شايد از اين طريق بتوانند سيستم فرسوده هسته

  » .گذاري در اين خصوص را به اين شكل برطرف آنند و ضعف سرمايه
هاد روسيه به ايران براي غني سازي مشترك در خاك اين آشور در اين قالب بوده پيشن« :آقازاده گفت

  » .است و اين مساله دقيقا نقطه افتراق نظر ما با روسها بود
خواهد مسير آار را در اين مساله  المللي انرژي اتمي مي از سويي ديگر آژانس بين« :آقازاده ادامه داد

يي را به عهده آژانس بگذارد تا به اين شكل  ين سوخت هستهبه سمت خودش بكشاند و به نوعي تضم
  » .يي را در دست بگيرد آنترل سوخت هسته

تي نيست در توضيح اين .پي.وي با بيان اينكه متاسفانه اين پيشنهاد مورد توجه آشورهاي عضو ان
شورهاي  سال گذشته پروتكل الحاقي را براي آ10آنها سعي داشتند در « :گفته خود اظهار داشت

اما عملكرد ضعيف و تبعيض آميز آژانس باعث شد آه اين مساله به طور عملي اجرا . عضو دايمي آنند
يي نيز از نظر تضمين اجرايي مورد اعتماد آشورهاي عضو  مساله بانك سوخت هسته. نشود
  » .باشد نمي

 صبح به وقت محلي 11به گزارش خبرنگار اعزامي ايسنا به مسكو، مهندس آقازاده روز دوشنبه ساعت 
  . آند وگو مي وارد مسكو شد و بعد از ظهر با سرگئي آرينكو ديدار و گفت

الملل و تعدادي از  هم چنين محمود جنتيان، معاون سازمان انرژي اتمي، محمد سعيدي، معاون امور بين
  .آنند آارشناسان سازمان انرژي اتمي آقازاده را در اين سفر همراهي مي

  
 رای راه اندازی نيروگاه بوشهرتالش ايران ب

  ٢٠٠۶ سپتامبر 25 -١٣٨۵  مهر3شنبه دو
رييس سازمان انرژی اتمی ايران برای مذاکره در مورد تکميل طرح ساخت نيروگاه اتمی :بی بی سی

 .بوشهر به روسيه سفر کرده است
رييس سازمان انرژی  غالمرضا آقازاده، معاون رييس جمهوری و - ايرنا -به گزارش خبرگزاری دولتی ايران 

 سپتامبر، عازم مسکو شد تا در مورد مسايل مربوط به راه اندازی نيروگاه اتمی 25اتمی، روز دوشنبه، 
 .بوشهر با مقامات آن کشور گفتگو کند

در اين سفر، آقای آقازاده با سرگئی کرينکو، رييس آژانس فدرال انرژی اتمی روسيه، مذاکراتی را صورت 
 .می دهد
قازاده و کرينکو در جريان پنجاهمين اجالس ساالنه مجمع عمومی آژانس بين المللی انرژی اتمی آقايان آ

 .که اوايل اين ماه در وين برگزار شده بود مالقات کرده بودند
خبرگزاری ايرنا به نقل از محمدی سعيدی، معاون امور بين الملل سازمان انرژی اتمی، گزارش کرده که 

وجود بر سر راه تکميل سريع نيروگاه اتمی بوشهر بررسی و در مورد زمان راه موانع م"در اين سفر، 
 ."اندازی، بهره برداری و ارسال سوخت توافق نهايی خواهد شد

آقای سعيدی يادآور شده است که در زمان رييس قبلی آژانس فدرال انرژی اتمی روسيه، آن کشور در 
ده بود و براساس آن، تا کنون می بايست سوخت مورد زمان ارسال سوخت به ايران تعهد کتبی دا

  .نيروگاه به ايران حمل شده باشد اما چنين اقدامی صورت نگرفته است
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وی ابراز اميدواری کرد که در جريان سفر جاری آقای آقازاده به مسکو، روسيه تعهد قطعی در اين مورد 
 . به ايران بدهد

ران شامل بازگرداندن پسمانده سوخت به روسيه می توافق روسيه برای تحويل سوخت نيروگاهی به اي
 .شود

روسيه تنها کشور خارجی است که در بخش فعاليت های هسته ای با ايران همکاری دارد و در اوت 
 .، دو کشور در اين زمينه توافقنامه ای امضا کردند1992سال 

روگاه اتمی بوشهر را عمليات ساخت ني" اتم استروی اکسپورت"، شرکت روسی 1995از ژانويه سال 
، توافقنامه ای بين دو طرف امضا شد که بر اساس آن، شرکت روسی 1998آغاز کرده است و در سال 

 .متعهد می شد در مدت چهارسال اين نيروگاه را به مرحله راه اندازی برساند
ه هايی را در اجرای اين تعهد چند بار به تعويق افتاده است در حاليکه ايران در سال های اخير برنام

 .زمينه توليد سوخت هسته ای در داخل کشور آغاز کرده است
رييس سازمان انرژی اتمی ايران در حالی به روسيه سفر می کند که مساله برنامه های هسته ای 

 .ايران هنوز حل نشده است
 هسته جمهوری اسالمی تا کنون بر پيگيری برنامه غنی سازی اورانيوم به منظور تکميل چرخه سوخت

ای در داخل کشور تاکيد داشته در حاليکه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت 
  .در قطعنامه هايی خواستار تعليق اين برنامه شده اند

  
اي گرفت  ايران آه در اروپا جان تازه يي ي هسته ي برنامه خبرگزاري فرانسه گزارش داد، مذاآرات درباره

ها به منظور اعمالشان بر تهران در  فهرستي از تحريم الش قاطع آمريكا براي مهيا آردنالشعاع ت تحت
  .گرفت صورت شكست ديپلماسي قرار خواهد

  ٢٠٠۶ سپتامبر 24 -١٣٨۵  مهر2یکشنبه 
خبرگزاري ادامه داد، خاوير سوالنا، رييس سياست  ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اش با علي  هاي بزرگ در ديدار آتي اي را از جانب قدرت شده ي اروپا اختيار تقويت هخارجي اتحادي
  .امنيت ملي ايران خواهد داشت الريجاني، دبير شوراي عالي

هاي  ي مشوق تهران به پذيرش مجموعه اين گزارش حاآي است، هدف از آن مذاآرات واداشتن
ي   سال در ازاي تعليق برنامه27ماتيك با آمريكا پس از ديپل اقتصادي و ديپلماتيك از جمله تماس مستقيم

  .غرب بيم دارد به سوي اهداف تسليحاتي منحرف شود سازي اورانيوم است آه غني
از آن فراهم خواهد آرد آه آمريكا تحت فشار  براساس اين گزارش، اين مذاآرات آخرين فرصت را پس

 عليه ايران به علت شكست در اعتناي ايران به تحريم اروپا و چين از درخواست براي اعمال فوري
  .نشيني آرد شوراي امنيت عقب 1696 ي  شهريور قطعنامه9االجل  ضرب

ي نشست  ي آمريكا در نشستي در حاشيه خارجه اين گزارش حاآي است، آاندوليزا رايس، وزير امور
 آلمان و روسيه را به تعيين همتايانش از انگليس، چين، فرانسه، مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك

  . الريجاني متقاعد آرد-ها در صورت شكست مذاآرات سوالنا  اعمال تحريم االجلي جديد براي ضرب
فاش نشده است، اما مقامات اروپايي به طور  براساس اين گزارش، اگرچه اين تاريخ به طور علني

  .اند مشخص آرده مهر) 9-16(ي اول اآتبر  خصوصي آن را هفته
جمهور ايران براي انجام تعليق تحت شرايطي  رييس نژاد، رهبران اروپايي پس از آنكه محمود احمدي

اي را نسبت به موفقيت  آمادگي آرد، خوشبيني تازه اعالم  عادالنه در مجمع عمومي سازمان ملل
  .اند مذاآرات ابراز آرده

 نسبت به ايران ترديد دارند و ظنين هستند آمريكايي عميقا با اين حال مقامات: خبرگزاري فرانسه افزود
  .اش بهره بگيرد يي ي هسته وگوها براي خريد زمان و پيشبرد برنامه گفت آه جمهوري اسالمي از

است، ترديدي نيست آه ايران در سه سال  جان بولتون، سفير آمريكا نزد سازمان ملل مدعي شده
يي استفاده آرده  ي سوخت هسته فني چرخه ي تكميل وجه گذشته از پوشش مذاآرات براي ادامه

  .است
ي  براي رسيدن به توافق ميان شش آشور درباره اين گزارش حاآي است، با اين حال واشنگتن تالش را

اعمال فشار عليه ايران در صورت شكست ديپلماسي دنبال  ها عليه تهران براي فهرستي از تحريم
  .آند مي

رايس و همتايانش در نيويرك حاآم بود به طوري  عالي رتبه ميانهاي  اين موضوعي بود آه در نشست
ها را براي صبحانه، ناهار و شام مالقات و  ها و چيني رايس روس آه يك مقام آمريكايي به طعنه گفت آه

  .آرد صحبت مي ي اين مساله درباره
هاي  نشست ديپلماتمذاآرات جمعه در نيويورك  ي يك ديپلمات حاضر در براساس اين گزارش، به گفته

يي و  هاي هسته تواند بخش هايي متمرآز بود آه مي تحريم ارشد شش آشور در روز جمعه بر اولين فاز
  .موشكي ايران را هدف قرار دهد

يي ايران خواهد  هاي بالستيكي و هسته مرتبط با بخش ها آاالها، خدمات و افراد محور تحريم: وي گفت
  .بود

ها ممكن است، سفرهاي دانشمندان و يا تامين  تحريم الوه بر تامين تجهيزات، اينع: اين منبع ادامه داد
ي آمريكايي پس از اين نشست  هدف بگيرد، اما يك مقام عالي رتبه هاي تحقيقاتي را مالي و يا برنامه

ها حاصل نشده است و نيكالس برنز،  ي مقدماتي تحريم ي مرحله درباره گفت آه هم چنان توافقي
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 ي اين ي آمريكا به مذاآراتي روزمره با پنج همتاي ديگر خود درباره وزير امور خارجه  امور سياسيمعاون
  .مساله در روزهاي آينده ادامه خواهد داد
  .ي گذشته در نيويورك با يكديگر ديدار آنند هفته  سوالنا-براساس اين گزارش، قرار بود الريجاني 

هاي  اين نشست نشانگر اختالفاتي در جناح  شد آه تعويقي آمريكايي مدعي يك مقام عالي رتبه
  . است5+1ي پيشنهادات  مجموعه گويي به ي چگونگي پاسخ ايراني درباره

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  یک سند اطالعاتی طبقه بندی شده می گوید جنگ عراق موج تازه ای از بيناد گرایی اسالمی پدید آورد

  ٢٠٠۶ سپتامبر 24 -١٣٨۵ مهر 2یکشنبه 
بر اساس یک سند اطالعاتی طبقه بندی شده در عراق جنگ عراق موج تازه ای از بيناد :رادیو فردا

روزنامه های آمریکا . گرایی اسالمی بوجود آورده است و تهدیدهای تروریستی را وخيم تر کرده است
گزارش ها اگر نتيجه گيری این سند محرمانه نوشته اند متن این سند را مطالعه نکرده اند اما بر اساس 

درست باشد مغایر با سخنان جرج بوش است که می گوید جنگ عراق امنيت بيشتری در جهان برقرار 
گزارش محرمانه که روزنامه های نيویورک تایمز و واشنگتن پست از آن سخن می گویند . کرده است

  . آغاز شد2004ز سال ارزیابی اطالعات ملی نام دارد و کا ر تهيه آن ا
  

هاي  ها و فرقه ها در ماه مبارك رمضان را خواستار شده، گروه در حاليكه نخست وزير عراق توقف خشونت
زمان با آغاز روند بررسي طرح ايجاد  سياسي درگير، با انجام اصالحات در قانون اساسي آشورشان هم

  . حكومت فدرالي موافقت آردند
  ٢٠٠۶تامبر  سپ25 -١٣٨۵  مهر3شنبه دو

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، به رغم ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها در ماه مبارك رمضان طي چند  هاي نوري المالكي، نخست وزير عراق براي توقف خشونت درخواست

  .  تن ديگر زخمي شدند37ها آشته و   تن بر اثر وقوع ناآرامي20روز اخير دست آم 
فنگدار نيروي دريايي ارتش آمريكا نيز بنا به اعالم ارتش اين آشور در استان انبار در غرب بغداد دو ت

  . آشته شدند
هاي سياسي شيعه، سني و آرد در عراق سرانجام به دو هفته بن بست سياسي پايان  رهبران گروه

ودمختار را آه از سوي ي ايجاد حكومت خ داده و موافقت آردند آه پارلمان آشورشان پيش نويس اليحه
هاي سني به شدت با  اين درحاليست آه عرب. هاي شيعه مطرح شده مورد بررسي قرار دهد گروه
ي ايجاد حكومت فدرالي مخالفند و بيم آن دارند آه با تحقق چنين امري عراق دچار انشقاق شده  اليحه

نشين جنوبي متمرآز است،  هها از منابع نفتي آه عمدتا در مناطق آرد نشين شمالي و شيع و سني
  . محروم شوند

اي پارلماني جهت  ها مبني بر تشكيل آميته هاي درگير پس از پذيرش درخواست سني اما رهبران گروه
. ي طرح اصالحات در قانون اساسي عراق با بررسي اين موضوع در پارلمان موافقت آردند مطالعه

ي ايجاد حكومت  في خواهند شد و مفاد اليحه معر ي پارلماني مذآور روز دوشنبه اعضاي آميته
  . شود  عضو پارلمان اين آشور قرائت مي275براي ) شنبه  سه(فدراليستي در عراق يك روز بعد 

هاي سني اميدوارند آه با پيشبرد اهداف خود در امر اصالحات بستري را فراهم آورند  در اين ميان گروه
هاي درگير  توافق اعضاي گروه. ر به سختي امكان پذير شودهاي ايجاد مناطق خود مختا تا اجراي طرح

رفت به تنش روابط بيانجامد  راه را براي حل و فصل اختالفات سياسي و شكست بن بستي آه مي
شد، اين احتمال وجود داشت  هاي سني، شيعه و آرد حاصل نمي چنانچه توافق گروه. هموارتر ساخت

  . ي خود آند اي اين آشور را طعمه هاي فرقه  و خشونتآه دموآراسي عراق رو به تزلزل نهاده
هاي  ها و فرقه  قانونگذار از گروه27ي ايجاد حكومت فدرال عراق، از  ي پارلماني بررسي اليحه آميته

اين آميته از زمان تشكيل چهار ماه فرصت خواهد . سياسي و مذهبي مختلف تشكيل خواهد شد
 اين مجموعه اصالحات پيش از آنكه طي همه پرسي به راي داشت تا اصالحات خود را ارايه آند،

  . گذاشته شود، بايد به تاييد اآثريت اعضاي پارلمان عراق برسد
: ي وفاق ملي عراق به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت در همين حال يكي از قانونگذاران عضو جبهه

   .ي پارلماني حدود يك سال به طول انجامد آنم آه آار آميته تصور مي
براي اعضاي پارلمان ) شنبه سه(ي برقراري حكومت فدراليستي در عراق فردا  قرار است مفاد اليحه

اين اليحه مجددا مورد بررسي قرار خواهد گرفت و . قرائت شده و دو روز بعد به بحث گذاشته شود
بررسي به سپس چهار روز بعد از دومين . ي آينده معرفي خواهد شد ي هفته هرگونه اصالحات يكشنبه

 ماه 18شود؛ چنانچه اين اليحه از سوي اآثريت اعضاي پارلمان عراق به تاييد برسد  راي گذاشته مي
  . بعد به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد

  .اين توافق ماست: ي وفاق ملي در اين خصوص اظهار داشت يكي ديگر از قانونگذاران جبهه
  

  . يي در عراق را خواستار شدجالل طالباني حضور درازمدت نظاميان آمريكا
  ٢٠٠۶ سپتامبر 25 -١٣٨۵  مهر3شنبه دو
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وگو با  جالل طالباني، رييس جمهور عراق در گفت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي واشنگتن پست درخصوص ديدارش با جورج بوش، رييس جمهور آمريكا و سخنان رد و بدل  روزنامه

هاي اقتصادي، تجاري و آموزش ارتش   جورج بوش درخصوص پيشرفتمن به: شده ميان آنها گفت
هم . تر شدن مجهز سازد توضيح دادم و از او خواستم ارتش عراق را به تسليحات مورد نياز براي توانمند

  . هايش از عراق تشكر آردم ي حمايت چنين از او به دليل ادامه
ها در آشور تا زماني آه ما  عراق و حضور آمريكاييهايش از مردم  ي حمايت بوش نيز بر ادامه: وي افزود

  . خواهان آن باشيم، تاآيد آرد
رييس جمهور عراق در پاسخ به اين سوال آه دولت آمريكا اعتماد خود را نسبت به دولت مالكي از 

من نيز به او . آند بوش به من اطمينان داد آه از دولت مالكي حمايت مي: دست داده است، گفت
او اقدامات بسيار مهمي در عراق . دادم آه تمام احزاب سياسي عراق حامي مالكي هستنداطمينان 

  . انجام داده است
 استان عراق خارج 7نيروهاي آمريكايي از : وي درخصوص زمان خروج نيروهاي آمريكايي از عراق گفت

 استان 12ي بتوانيم آنترل ما اميدواريم تا پايان سال جار. اند اند و جاي خود را به ارتش عراق داده شده
را در دست بگيريم اما بايد تاآيد آنم آه ما هم چنان به نيروهاي آمريكايي و ائتالف تا زمان آموزش آامل 

  . نيروهايمان و توانمند شدن ارتش براي مقابله با تروريسم و شكست آنها نياز داريم
ه اين مدت براي آموزش نيروهايمان و آنم اين مدت حدود دو سال طول بكشد، ما ب فكر مي: وي افزود
ها حتي به صورت  تا آن زمان حضور آمريكايي. تر آردنشان براي مقابله با تروريسم نيازمنديم توانمند

  . شود آه درصدد مداخله در امور داخلي ما هستند سمبليك باعث ترساندن آساني مي
  

نخست وزير ما : شود، گفت  خوانده ميي ايران در امور داخلي آشورش طالباني درخصوص آنچه مداخله
هايي را درخصوص عدم اجازه به هيچ نوع  به تازگي از ايران بازگشته و از جانب دولتمردان ايران قول

  . دخالت در امور داخلي عراق گرفته است
آنم عراق به سه  من فكر نمي: وي در پاسخ به سوالي درخصوص تقسيم عراق به سه بخش گفت

آردها هم براي اتحاد . ماند و به صورت عراق فدرال خواهد بود  عراق متحد باقي مي ، شود بخش تجزيه
آنند، البته اختالفاتي ميان  آنند، شيعيان و اهل تسنن نيز در همين راستا حرآت مي عراق مبارزه مي

   .ي عراق نيست ي تجزيه اهل تسنن و تشيع وجود دارد آه بايد حل شود، اما اين اختالفات درباره
ها آرام هستند و بسياري از مردم در  عراق دچار هرج و مرج نشده و بسياري از استان: وي تاآيد آرد

  . آنند رفاه و امنيت زندگي مي
ها  وگويش با واشنگتن پست سعي آرد به مردم آمريكا اين اطمينان را بدهد آه عراقي طالباني در گفت

  . آنند  هستند و براي حفظ آشورشان تالش ميمند در حال حاضر از دموآراسي و حقوق بشر بهره
از اين امر استقبال : هاي آمريكا در آردستان عراق گفت رييس جمهور عراق در خصوص وجود پايگاه

ها در عراق بمانند البته در برخي مناطق اهل تسنن نيز ماندن  خواهد آه آمريكايي آنم آردستان مي مي
آنها روابط خوبي با . قدند خطر واقعي از جانب ايران استها را خواستارند چرا آه معت آمريكايي
  . آنند آنم شيعيان نيز همين گونه فكر مي فكر مي. ها دارند يي آمريكا

 نظامي  به نظر من ما به حضور درازمدت نيروهاي آمريكايي نيازمنديم و حتي دو پايگاه: وي افزود
آنم  د هزار سرباز آمريكايي ندارم، فكر ميمن درخواست ص. تواند مانع از مداخالت خارجي شود مي

  .حضور ده سرباز و دو پايگاه هوايي آافي باشد، اين به نفع مردم عراق و صلح و ثابت خاورميانه است
  

گذاري شده در مسير گشتي نيروهاي پليس عراق در مرآز بغداد، سه  در اثر انفجار يك خودروي بمب
  . نيروي پليس عراق مجروح شدند

  ٢٠٠۶ سپتامبر 25 -١٣٨۵  مهر3شنبه دو
به نقل از خبرگزاري شينهوا، يك مقام پليس عراق گزارش ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي پليس عراق در نزديكي   نيرو گشتي) دوشنبه(گذاري شده صبح امروز  داد آه اين خودروي بمب
داده بود آه بر اثر اين حادثه سه نيروي پليس عراق مرآز پليس العلويه در مرآز بغداد را مورد هدف قرار 

  . مجروح شدند
  . هاي نزديك محل انفجار وارد شد هايي به خودروها و ساختمان همچنين براثر اين انفجار، خسارت
اصابت چند خمپاره به منازل مسكوني عامريه در فلوجه به آشته : يك مقام پليس عراق نيز اعالم آرد

اين حادثه همچنين به ويراني آامل دو . شدن يك غيرنظامي و مجروح شدن سه تن ديگر منجر شد
  . منزل مسكوني در اين منطقه منجر شد

اميان ناشناس با حمله به دو غيرنظامي از اين مقام پليس عراق در ادامه عنوان داشت آه شبه نظ
  . ساآنان عامريه، آنها را آشته و سرشان را بريدند و پس از آن اجساد اين افراد را در شهر رها آردند

ي شبه نظاميان وابسته به  اي و حمالت مسلحانه منطقه عامريه در فلوجه بارها مورد حمالت خمپاره
  .  داشتند اين شهر را به پايگاه خود تبديل آنندتشكيالت القاعده قرار گرفته آه سعي

اي از اقدام اين نيروها با همكاري نيروهاي عراقي مبني بر دستگيري دو  نيروهاي چند مليتي نيز در بيانه
  . عضو القاعده در سامرا خبر دادند

ني آه از آن ي هوايي به نزديكي ساختما نيروهاي ائتالف با حمله: ي اين نيروها آمده است در بيانيه
شد توانستند به سرعت  هاي هفتگي تشكيالت القاعده در سامرا استفاده مي براي برگزاري نشست

www.iran-archive.com 



اين منطقه را محاصره آرده و با آمك نيروهاي عراقي ضمن ورود به داخل اين ساختمان، دو تن از 
  . اعضاي برجسته تشكيالت القاعده را دستگير آنند

ي القاعده و جايگاه آنها در اين تشكيالت اشاره نشده   دو عضو برجسته به اسامي اين در اين بيانيه
  . است

 تن ديگر از اعضاي القاعده و آشف و ضبط يك مخفيگاه 13نيروهاي چند مليتي همچنين از دستگيري 
  . اسلحه در اين ساختمان خبر دادند

براساس اين گزارش .  داديك مقام پليس موصل نيز از انفجار سه بمب در مناطق مختلف اين شهر خبر
هاي  ي التحرير، الكرامه و مرآز موصل روي داد آه گشتي انفجارهاي مذآور در ساعات مختلف در منطقه
  . نيروهاي آمريكايي را مورد هدف قرار داده بود

 حامل نيروهاي پليس عراق در  اين مقام پليس موصل همچنين تاآيد آرد آه بمب ديگري نيز گشتي
هاي مالي و جاني  اله در جنوب غرب موصل را مورد هدف قرار داد آه اين حادثه خسارتي الرس منطقه

  . برجاي نگذاشته است
ي خمپاره به ايستگاه پليس در شهر حله، دو پليس آشته و پنج تن ديگر  چنين دراثر اصابت گلوله هم

  . زخمي شدند
آمد و شد را در ماه مبارك رمضان دولت عراق ساعت منع : از سوي ديگر، خبرگزاري آويت گزارش داد

  . آاهش داده است
اي اعالم آرد آه ساعت منع آمد و شد  عبدالكريم خلف، سخنگوي رسمي وزارت آشور عراق، در بيانيه

  .  صبح اجرا خواهد شد6 شب تا 11 شب لغو و مجددا از 11 تا 9طي ماه مبارك رمضان از ساعت 
داران و نمازگزاران جهت انجام فرائض ديني در ماه مبارك  ي روزهوي اين اقدام را جهت ايجاد تسهيالت برا

  . رمضان دانست
 صبح ممنوع 6 شب تا 9براساس اين بيانيه، آمد و شد براي خودروها همچون گذشته از ساعت 

  . باشد مي
ي دولت در ماه مبارك رمضان جهت حمايت از  سخنگوي وزارت آشور عراق همچنين از طرح گسترده

  . هاي اين آشور خبر داد حسينيهمساجد و 
در شهر نجف تدابير ) ليالي قدر( ماه مبارك رمضان 21 و 20، 19وي همچنين تاآيد آرد آه در روزهاي 

امنيتي شديد اجرا خواهد شد تا شرايط براي برگزاري مراسم احيا و گراميداشت سالروز شهادت امام 
  . در شبهاي قدر فراهم شود) ع(علي بن ابيطالب 

هاي عراق به اين آشور را  قبرس تمامي وام: ي الصباح چاپ بغداد نوشت  سوي ديگر، روزنامهاز
  . بخشد مي

سخنگوي رسمي وزارت دارايي قبرس تاآيد آرد آه اين تصميم در ديدار وزاري دارايي دو آشور در 
  . هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك اتخاذ شد ي نشست حاشيه

ي االنفال با  ي صدام و همدستانش در ارتباط با پرونده ي دادگاه محاآمه ، يازدهمين جلسهدر همين حال
  . اخراج وي همراه بود

محمد العريبي قاضي دادگاه رسيدگي به اتهامات صدام و همدستانش در : خبرگزاري آويت گزارش داد
 چرا وي را با القاب مورد خطاب قرار ي االنفال، بعد از اعتراض صدام نسبت به اين امر آه ارتباط با پرونده

  .  روز دوشنبه اخراج آرد هاي مداوم وي و بر هم زدن نظم دادگاه، از جلسه دهد و همچنين اعتراض نمي
ي روز دوشنبه اعتراض نسبت به  يكي ديگر از داليل اخراج رييس جمهور مخلوع عراق از جلسه

  . اش در قفس بود محاآمه
بارها اظهارات شاهدان را به هنگام اداي شهادت قطع آرد و به همين دليل براساس اين گزارش، صدام 

قاضي دادگاه بارها به وي هشدار داد؛ اما صدام بدون توجه به اين هشدارها معترض شد آه چرا وي را 
  . آنند و يا وي را با القاب مورد خطاب قرار نمي دهند در قفس محاآمه مي

مان تذآر داد آه نظم دادگاه را رعايت آرده و از ايجاد اغتشاش پرهيز قاضي پرونده همچنين به ديگر مته
  . آنند

اين در حالي است آه خليل الدليمي رييس هيات دفاع صدام پيش از شروع جلسات دادگاه تاآيد آرده 
بود آه اين دادگاه به هيچ عنوان عادالنه نيست و حقوق هيچ يك از متهمان در اين دادگاه در نظر گرفته 

  . شود مين
ي امروز  به رغم تاآيد هيات دفاع بر حمايت از حقوق و منافع موآالنش، اين هيات در جلسه: وي افزود

  .  بودن آن شرآت نخواهد آرد دادگاه به دليل غير قانوني و ناعادالنه
هاي مقامات اجرايي دولت عراق و نظارت مستقيم دولت بر عملكرد اين دادگاه  وي با اشاره به دخالت

تاآيد آرد آه تغيير ناگهاني رييس دادگاه يكي از داليل آشكاري است آه بر دخالت دولت در روند دادگاه 
  . داللت دارد

اين در حالي است آه هيات دفاع صدام چهارشنبه هفته گذشته نيز در اعتراض به تغيير عبداهللا العامري 
  . رييس دادگاه، جلسات اين دادگاه را تحريم آرده بود

اعتراض ما به معناي تالش جهت بازگرداندن قاضي قبلي نبوده : مي در همين خصوص اظهار داشتالدلي
  . است بلكه ما به عدم مشروعيت دادگاه و جانبدارانه عمل آردن آن معترض هستيم
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با توجه : وي محمد العريبي المجيد الخليفه، قاضي جديد دادگاه االنفال را فاقد صالحيت دانست و افزود
شود انتخاب يك قاضي آه به تازگي  المللي دارد و بسيار ويژه برگزار مي نكه اين دادگاه ابعاد بينبه اي

  . ي الزم برخوردار نيست، اقدامي نادرست است ي قضاوت را آغاز آرده و از تجربه حرفه) 2004سال (
 اين پرونده ي امروز دادگاه بدون حضور هيات دفاع و بررسي شهادت پنج شاهد به اين ترتيب جلسه

  . برگزار شد
يك مقام نزديك به دادگاه جنايي عراق نيز تاآيد آرد، قوانين جنايي عراق رييس دادگاه را مجاز دانسته 
آه درصورت عدم حضور متهمان در جلسات دادگاه حكم بازداشت آنها را صادر آرده و آنها را به اجبار به 

  .دادگاه بياورند
  

هاي  هاي سياسي گروه يل آشورش به مكاني براي تسويه حسابوزير عراق نسبت به تبد نخست
  . مختلف سياسي هشدار داد

  ٢٠٠۶ سپتامبر 24 -١٣٨۵  مهر2یکشنبه 
به نقل از خبرگزاري آويت، نوري المالكي، نخست وزير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

: دن ماه رمضان منتشر ساخت، تاآيد آردبه مناسبت فرا رسي) يكشنبه(اي آه امروز  عراق در بيانيه
  . هاي تروريستي با شدت برخورد خواهد آرد چنان با سازمان دولت هم

ها براي ايجاد  ي تاريخي و حساسي است و به رغم تالش عراق امروز شاهد مرحله: وي اظهار داشت
  . ود ندارداي، نژادي و مذهبي در عراق وج هاي طايفه اختالفات داخلي هيچ فرقي ميان گروه

  . اند هاي سياسي آرده ها عراق را تبديل به مكاني براي تسويه حساب وي هشدار داد آه برخي گروه
هاي داخلي  به منظور جلوگيري از اقدامات آساني آه سعي در ممانعت از افزايش آگاهي: مالكي افزود
خواهم آه  ها مي ز تمام عراقي برسد، ا اش در روابط خارجي خواهند عراق به جايگاه واقعي دارند و نمي

دست در دست يكديگر با دولت منتخب براي تحقق اهداف و آمالي آه براي بدست آوردن آن تالش 
  . ايم، وارد عمل شوند آرده

هاي تروريستي به طور  دولت متحد ملي مصمم است تا با تمام گروه: نخست وزير عراق در ادامه افزود
هاي تروريستي را نابود  ه اند گرو هاي امنيتي ما نيز تاآنون توانسته علني مبارزه آند، البته سازمان

  . سازند و رهبران تروريستي را دستگير آنند
عراق زماني امن خواهد بود آه سالح تنها در اختيار دولت باشد و در عراق امن : وي بار ديگر تاآيد آرد

  . زنند، وجود ندارد بايي مير هيچ جايي براي شبه نظاميان مسلح آه دست به آشتار و آدم
داند آه نتوانسته است به نحو مطلوب به ملت عراق  دولت به خوبي مي: نخست وزير عراق تصريح آرد

هاي ملت عراق نيست، اما قصد دارد آه  خدمت آند و خدماتي را آه ارايه آرده مناسب با خواسته
  . خدمات بهتري ارايه آند

ملت عراق : ي خبري العالم تصريح آرد وگو با شبكه ز در گفتعلي الدباغ، سخنگوي دولت عراق ني
خواهان باقي ماندن نيروهاي خارجي در عراق نيست، اما بازسازي ارتش عراق و باال بردن توانايي 

  . امنيتي آنها نيازمند زمان آافي است
عين حال با تهديد شود، اما ما در  حضور نيروهاي خارجي در برخي موارد منجر به بحران مي: الدباغ گفت

توانيم نيروهاي اشغالگر را  در واقع ما نمي. رو هستيم هاي تكفيري و وابستگان صدام نيز روبه گروه
  . هاي سياسي است مشكل در وجود گروه. ي حوادث بدانيم مسوول همه

  . اند نه نيروهاي اشغالگر را ها را مورد هدف قرار داده افراد مسلح عراقي: وي خاطر نشان آرد
حل استراتژيك عراق است و عراق را متحد  ايجاد نظام فدرالي راه: سخنگوي دولت عراق گفت

  . لذا بايد توافق سياسي براي اجراي نظام فدراليسم صورت گيرد. سازد مي
توان به نظام فدراليسم دست يافت، بلكه از طريق  از طريق رد و بدل آردن اتهامات نمي: الدباغ افزود

  . توان به اين نظام دست يافت عقل و درايت و در نظر گرفتن منافع عالي عراق ميتوافق سياسي و 
  . اما ليست العراقيه تاخير در بررسي نظام فدراليسم را با توجه به شرايط آنوني خواستار شد

اش تالش در راستاي ايجاد عراق فدرال  هاي انتخاباتي اي اعالم آرد آه در برنامه اين گروه در بيانيه
  . وآرات را آغاز آرده استدم

طرح قانون فدراليسم در شرايط آنوني مناسب نيست، چرا آه آشور با : در اين بيانيه آمده است
ليست العراقيه معتقد است اجراي تغييرات در قانون اساسي و بازگشت . رو است شرايط استثنايي روبه

  . برقراري نظام فدراليسم باشدثبات به آشور و تكميل اقدامات در جهت صلح ملي بايد قبل از 
ي توافق عراق اين است آه بايد  پاسخ جبهه: ي توافق عراق نيز گفت حسين الفلوجي، عضو جبهه

  . ي اجراي تغييرات در قانون اساسي ايجاد شود آميته
 شخصيت 140ي سازمان ملل در عراق نسبت به صدور حكم اعدام براي  اما اشرف قاضي، فرستاده

  .  ابراز نگراني آرد2004ي پنجاه حكم اعدام از سال عراقي و اجرا
هاي  ها در راستاي تضمين حقوق بشر و آزادي اجراي حكم اعدام تالش: اشرف قاضي اظهار داشت
  . سازد مهم در آشور را نابود مي

هاي سري در عراق  از سوي ديگر رشيد فليح، سخنگوي رسمي وزارت آشور عراق بر عدم وجود زندان
  . دتاآيد آر

هاي وزارت آشور از سوي متخصصان حقوق بشر  تمام دستگيري: ي عراقي المدي گفت وي به روزنامه
  . گيرد هاي نظارت بر حقوق زندانيان مورد نظارت قرار مي و سازمان
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اند و بر عدم هر گونه  هاي امنيتي در حال حاضر اصول حقوق بشر را دريافته سيستم: فليح عنوان داشت
  . در حق زندانيان تاآيد دارندنقض حقوق بشر 

 با  در عين حال سالم الزوبعي، معاون نخست وزير عراق به شهروندان عراقي در خصوص همكاري
  . نامند، هشدار داد اشخاصي آه خود را نيروهاي امنيتي مي

هاي امنيتي از عناصر تخريب و ايجاد اميد در ميان شهروندان عراقي را  الزوبعي پاآسازي سيستم
  . آنند هاي آورآورانه عمل مي جويي ستار شد و گفت برخي عناصر امنيتي بر اساس انتقامخوا

نيروهاي سازمان موساد اسراييل از زمان پايان جنگ دوم خليج فارس : اما منابع آگاه ترآيه تاآيد آردند
نجاه باز ي بارزاني به دهه پ  در شمال عراق مستقر شدند و روابط اسراييل با خانواده1991در سال 

  . گردد مي
اعضاي موساد در شمال عراق از زمان سقوط نظام صدام در شمال عراق مستقر : اين منابع افزودند

اند بلكه از ابتداي دهه نود در اين منطقه هستند و موساد از طريق دو دفتر در آرآوك فعاليت  نشده
  . آنند مي

ي به نقل از مسوول نظامي سابق اسراييل به رغم تكذيب اين اخبار از سوي بارزاني شبكه بي بي س
  . از آموزش نيروهاي بيشمرگ توسط آوماندوهاي اسراييلي خبر داد

  
  ماه آینده به تاخير افتاد18اجرای سيستم ایالتی شدن عراق تا 

  ٢٠٠۶ سپتامبر 24 -١٣٨۵  مهر2یکشنبه 
با به تاخير افتادن )  سنتاقليت اهل(فراکسيونهای پارلمانی عراق به سبب مخالفتهای جبهه التوافق

 . ماه آینده موافقت کردند18اجرای سيستم فدرالی در این کشور دست کم تا 
اقليت اهل ( به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شينهوا، عدنان الدليمی رئيس فراکسيون التوافق

مد بر این اساس توافقی به دست آ: در پارلمان عراق در اظهاراتی به خبرنگاران در بغداد گفت ) سنت
که کميته ای برای بازنگری در پيش نویس قانون اساسی فردا دوشنبه تشکيل شود تا بررسی اوليه 

طرح ایالتی کردن عراق سه شنبه انجام شود و اجرای قانون تشکيل ایالت در عراق پس از تصویب 
 . ماه بعد به تاخير افتد18دست کم تا 

ز درخواستهای اساسی جبهه التوافق است در حالی که بازنگری در برخی مواد قانون اساسی ا
بزرگترین فراکسيون پارلمانی عراق یعنی ائتالف عراق یکپارچه خواستار تسریع در تشکيل سيستم 

 .فدرالی بر اساس تجربه کردستان در شمال عراق شده است
ای انجام بازنگری  نفر بر27یک عضو ائتالف عراق یکپارچه اعالم کرده است که کميته ای متشکل از 

تعدیالتی در قانون اساسی تشکيل خواهد شد و پيش نویس قانون ایالت ها سه شنبه آینده در پارلمان 
 .طرح خواهد شد

این در حالی است که فریاد راوندوزی سخنگوی رسمی فراکسيون کردها امروز تاکيد کرد که نشست 
ئتالف کردستان واقع در مقر پارلمان عراق نمایندگان فراکسيون های اصلی پارلمان عراق در دفتر ا

ساعاتی پيش از نشست امروز برگزار شد، اما به سبب اختالف نظرها، هيچ توافقی درباره 
 .سازوکارهای مربوط به اجرای قانون ایالتها به شکل نهایی به دست نيامد

نی است که باید فعاليت وی افزود که اختالف ميان فراکسيونها درباره قانونی است که محور آن مدت زما
کميته آماده سازی قانون ایالتها که تشکيل خواهد شد وعالوه بر آن سقف زمان بندی مرتبط با تدابير 

 .اجرای راهکار تشکيل ایالت ها، تعيين شود
به گفته وی، اختالف اصلی که در حال حاضر ميان فراکسيونها در مورد قانون فدرالی وجود دارد، مربوط 

د جبهه التوافق است که خواستار آغاز اجرای راهکارهای قانونی است که پس از دو سال از به پيشنها
تاریخ وضع این قانون تعيين خواهد شد، در حالی که دیگر فراکسيونها اصرار می کنند که این مسئله به 

ه بازنگری سقف زمانی ارتباط داده نشود، ولی الزم است که قانون ایالتی پس از تدابير کامل مربوط ب
 .قانون اساسی اجرا شود

این در حالی است که سيدعبدالعزیز حکيم رئيس فراکسيون اکثریت پارلمان عراق بار دیگر خواسته خود 
برای تشکيل ایالت در مرکز و جنوب عراق را تکرار کرد وآن را گامی به عنوان تضمين کننده جلوگيری از 

 .دبازگشت مجدد دیکتاتوری به عراق قلمداد کر
اما دراین حالی است که اقليت اهل سنت بر خالف اکثریت شيعه و اقليت کردها مدعی هستند که 

  .اجرای سيستم فدرالی مقدمه ای برای تجزیه عراق است
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   مهرماه3: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۶ سپتامبر 25 -١٣٨۵  مهر3شنبه دو

روزنامه های امروز صبح تهران در صدر اخبار خود از تعيين اول ماه رمضان، افزايش گرانی و »یبی بی س
تورم ، سفر مديران ايرانی برای بستن قرارداد نهايی نيروگاه هسته ای بوشهر و لغو شرکت وزنه برداران 

رابر شعب بانک ايران در مسابقات جهانی به علت دوپينگ نوشته در عين حال از سرگردانی مردم در ب
  . ها در اولين روز اجرای ساعت جديد کار و خطر آلودگی آب تهران خبر داده اند
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 خبر داده دفتر آيت اهللا خامنه ای روز دوشنبه را اولين روز ماه رمضان خوانده است و در عين حال کيهان
  . از روايت های ديگر انتقاد کرده و آن ها را ناصحيح ناميده است

 گروه های هفت گانه کارشناسی مستقر در ستاد استهالل دفتر آيت اهللا خامنه ای با انکيهبه گزارش 
گزارش ارسالی به اين ستاد، در ساعات پايانی شب يکشنبه، گزارش نهايی را به ٩٠بررسی بيش از 

وی تسليم کردند و رهبر جمهوری اسالمی نيز با توجه به اسناد موجود، يکشنبه را يوم الشک اعالم 
  . ند ولی در ساعات اول صبح برای وی اثبات گرديد که دوشنبه سوم مردادماه، اول رمضان استکرد

کيهان در پاسخ به سئوال هايی که با توجه به اعالم روز شنبه به عنوان اول ماه رمضان در سعودی، 
ه و در عين فاصله دو روزه را برای ايران و سعودی غيرممکن می داند تصميم سعودی ها را اشتباه خواند

  . حال اشاره شده که چنين اختالفی بارهای ديگر هم رخ داده است
 و هيچ يک از روزنامه های ديگر از تصميم مراجع تقليد قم و مشهد که روزهای شنبه و کيهاندر گزارش 

  .يکشنبه را روز اول ماه رمضان اعالم کرده اند خبری داده نشده است
انتظامی در آستانه اولين روز ماه رمضان نوشته ميزان جرايم در ماه  از قول فرمانده نيروی کارگزاران

 درصد کاهش می يابد چرا که هميشه حرمت ماه مبارک رمضان حتی با وجود عذر ٣٠مبارک رمضان 
  . شرعی، بيماری و سفرها نيز توسط همگان نگه داشته می شود

ماه مبارک رمضان جرايم خاص و  گفته در سال گذشته نيز در کارگزاراناحمدی مقدم به نوشته 
مشهودی وجود نداشت، اما با اين حال اگر کسانی بخواهند حرمت شکنی کنند نيروی انتظامی بر 

وی در همين حال . اساس قانون با آنها برخورد کرده و افراد متخلف را تحويل مراجع قضايی خواهد داد
ودکشی و کارهای خالف را به شدت مدعی شده که ماه رمضان آمار جرم و جنايت، قتل، دزدی، خ

  .کاهش می يابد و بزهکاران در اين ماه ضيافت خدايی از ارتکاب کارهای خالف خودداری می کنند
 با چاپ عکس هايی از مردم که در برابر شعبه بانک ها صف ساخته و ازدحام خراسان و کارگزاران

وز مشکالتی برای مردم به وجود آورد و ساعت کرده اند خبر داده که تغيير ساعت کار بانک ها در اولين ر
  . ها وقت آنان را هدر داد

 در حالی که سخنگوی دولت از تغيير ساعت کاری بانک ها در کل کشور خبر داده خراسانبه نوشته 
بود اما امروز معاون وی گفت اين تغيير فقط مربوط به شهر تهران است و در نتيجه مردم نمی دانستند 

  . و در بيشتر شعبات کارکنان هم خبر نداشتندبايد چه کنند
 با عنوان تحکيم وحدت سال تحصيلی را با اعتراض آغاز کرد از اطالعيه ای خبر داده که اعتماد ملی

ديروز همزمان با آغاز سال تحصيلی منتشر شده و دانشجويان در آن نوشته سلسله حوادثی کام 
  . آموزندگان و آموزگان را تلخ کرده است

 در اين بيانيه از دستگيری علی اکبر موسوی خوئينی ها، بازنشستگی اجباری اعتماد ملینوشته به 
 های کشور، دستگيری بسياری از   و غيرقانونی بسياری از اساتيد مستقل، دانشمند و پرتجربه دانشگاه

ات بد اين دانشجويان و تعطيل نشريات دانشجويی و محروم کردن دانشجويان از تحصيل به عنوان خاطر
  .روزها ياد شده است

 خبر داده که مهندس آقازاده رييس سازمان انرژی اتمی به روسيه رفت تا شايد بعد از چند سال اعتماد
  . کش و قوس، روس ها را وادار کند که تکليف خود را با نيروگاه بوشهر روشن کنند

سفر رييس سازمان انرژی اتمی ايران اين خبر از آن جا اهميت دارد که سه روز پيش روزنامه ها خبر از 
  . به مسکو و مذاکرات دو طرف درباره زمان راه اندازی نيروگاه بوشهر نوشته بودند

 شمسی شروع ١٣۵۵ کار تاسيس نيروگاه هسته ای بوشهر که از سال اعتماددر حالی که به نوشته 
آن سال ها می گذرد و در حالی  سال از ٣٠شد با وجود توافق با آلمان ها، هيچگاه نهايی نشد اکنون 

 اين نيروگاه را راه اندازی کنند، آن ها ٢٠٠۴که طبق توافق، روس ها به ايران قول داده بودند که در سال 
  .نيز به وعده خود پشت پا زدند

 محمد سعيدی، معاون امور بين الملل سازمان انرژی اتمی، در پاسخ به اين پرسش کيهانبه نوشته 
 بار توافق بر سر راه اندازی و تحويل سوخت نيروگاه بوشهر در حالی که اين توافق ها که پس از چندين

هنوز عملی نشده، آيا امضای اين تفاهم نامه برای آخرين بار خواهد بود؟ گفته است با توجه به بررسی 
  .باشدهايی که بر روی مراحل کار و جزييات امر داشته ام، فکر می کنم که اين تفاهم نامه، نهايی 

 در گزارشی پيرامون گرانی و تورم نوشته با وجود آن که اعضای دولت همچنان وجود تورم اعتماد ملی
و گرانی را تکذيب می کنند اما تکذيب اصل گرانی، انداختن توپ تورم در زمين توهم يا جوسازی 

 بايد فکری های منتقد و کارشکنی يک يا دو نفر کاسب و تاجر هم خريداری ندارد و دولت رسانه
ها، اظهارنظرها و انتقادهای کارشناسان اقتصادی خارج از  اساسی کند، فکری که از دل هشدارها، نامه

  .ها و معتمدان دولتی خارج است مجموعه محدود رفقا و هم حزبی
  

  1385دوم مهر : مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۶ سپتامبر 24 -١٣٨۵  مهر2یکشنبه 

امروز تهران به آغاز سال تحصيلی، سالگرد آغاز جنگ هشت ساله ايران و روزنامه های :بی   بی سی
عراق و ديدارهای سران روسيه و آلمان و فرانسه اهميت فراوان داده و گزارش های آن را در صدر 

اخباری از اعتصاب های کارگری و حمله روستائيان به عمليات سدسازی در . مطالب خود نقل کرده اند
  .يگر بخش های اين روزنامه هاستگيالن از جمله د
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 در گزارشی از اول مهر و نزديکی ماه رمضان از گرانی هر ساله اين روزها گاليه کرده و مردم ساالری
  . مدعی شده که امسال گرانی ها بيش تر شده است

 در گزارشی نشان داده که به مناسبت شروع ماه رمضان بهای بسياری از کاالها از جمله تخم سرمايه
  .رغ افزايش يافته استم

 در عنوان بزرگ از اعتراض ايران به سياست های دوگانه غرب خبر داده و از زبان نماينده مردم ساالری
کشورهای غربی در مورد فعاليت های هسته ای ايران : ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته

  . برخوردهای غيرعادالنه ای دارند
ارش ها و عکس هايی از ديدار سران کشورهای روسيه، آلمان و فرانسه را در  گزکيهان و کارگزاران

  . صدر اخبار خود آورده اند
 از گفته های والديمير پوتين، آنجال مرکل، و ژاک شيراک به اين نتيجه رسيده که اتحاد کشورهای کيهان

:  را دنبال کرده و نوشتهاين روزنامه در سرمقاله خود نيز همين ادعا. عضو شورای امنيت به هم خورد
  .چنين اتحادی هرگز وجود نداشت و تهديد ايران به تحريم از ابتدا توخالی بود

 از مرخصی کوتاه علی اکبر موسوی خوئينی از زندان برای شرکت در مراسم چهلمين روز اعتماد ملی
 رسيد، ماموران عالوه بر اينکه وی با يک ساعت تاخير به مراسم: درگذشت پدرش خبر داده و نوشته

  . امنيتی مانع مالقات وی با همسرش شدند
اين نماينده مجلس ششم در مقابل مسجد با اعتراض نسبت به صد روز :  نوشته استاعتماد ملی

به همه اعالم کنيد که من تحت فشارم « زندان غير قانونی و عدم اجازه مالقات با خانواده اش فرياد زد 
وی با بيان اين که تحت فشار انواع شکنجه های روحی . »ازجويی می شوم و هر روز در حدود پنج بار ب

من شبها با دستبند و پابند می خوابم و تمام امکانات از من گرفته شده : و جسمی است اظهار داشت
  .است

 موسوی خوئينی در همان فاصله کوتاه تا دوباره به زندان برده شود، خبر داده  اعتماد ملیبه نوشته
  .را تحت فشار قرار داده اند تا توبه نامه نوشته و از اقدامات گذشته اش اظهار پشيمانی کندکه او 

همين روزنامه خبر داده که ناصر زرافشان، وکيل پرونده قتل های زنجيره ای که در دادگاه به پنج سال 
 در پايان آقای زرافشان. زندان محکوم شده در پايان مرخصی استعالجی خود به زندان اوين برگشت

  .چهارمين سال از زندانی است که بايد پنج سال را در آن بگذارند
های تصويری و نوشتاری و  درست در روزهايی که رسانه:  در مقاله ای به طعنه نوشتهاعتماد ملی

های مختلف  های متعدد فکری در نهادها و ارگان طلبان، اصولگرايان و جريان اينترنتی روشنفکران، اصالح
نويسند، کارگران بيکارمانده از کارخانجات بسياری   عليه نامه همسر سخنگوی دولت ايران میکشوری

های مختلف، گردهم   مانده اين کارگران بالتکليف، در تجمع ها و دختران و همسران آواره از شهرستان
  . اند آمده

خودرو، کارگران  ل اعتراض های کارگری در کارخانه ديزاعتماد ملیبه نوشته مسيح علی نژاد در 
شرکت فرش البرز بابلسر، واحدهای صنعتی ساوه، نساجی قائمشهر و کارگرانی از گوشه و کنار 

  .اند  هيچ بيانيه و اطالعيه و فراخوانی در کارخانه هايشان به تحصن نشسته کشور بی
کارگاه سد  خبر داده که عمليات اجرايی سد بيجار به علت حمله ساکنان مناطق اطراف آن به رسالت

  . سازی که به ضرب و شتم کارگران انجاميده تعطيل شده است
 مدير پروژه سد شهر بيجار ضمن تاييد تعطيلی کارگاه و توقف عمليات اجرايی سد از رسالتبه نوشته 

  .هرگونه اظهار نظر ديگری خودداری کرد
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