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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(یم ایران و دولتهای بزرگرژ

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

 ديدار الريجانی با سوالنا در برلين
  ٢٠٠۶ سپتامبر  27 -١٣٨۵  مهر5شنبه چهار 

بير شورای عالی امنيت ملی ايران و خاوير سوالنا مسئول سياست علی الريجانی د:بی بی سی
خارجی اتحاديه اروپا در برلين پايتخت آلمان ديداری را آغاز کرده اند تا به منظور يافتن راهی جهت خارج 

 .ساختن روند حل ديپلماتيک مسئله اتمی ايران از بن بست، به گفتگو بپردازند
رصت برای ايران ياد می شود تا با دستيابی به توافق با اتحاديه اروپا از از اين ديدار به عنوان آخرين ف

احتمال اقدامات سختگيرانه شورای امنيت سازمان ملل متحد، همچون تحريم اقتصادی عليه خود 
 .جلوگيری کند

دولتهای اروپايی بريتانيا، آلمان و فرانسه که طی سه سال گذشته درگير گفتگو با ايران جهت محدود 
ساختن فعاليت اتمی اين کشور بوده اند با همراهی آمريکا، روسيه و چين قطعنامه ای را در شورای 

گذشته به ايران فرصت ) نهم شهريور(امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رساندند که تا پايان ماه اوت 
 .می داد غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد

 نکرده است و دولتهای ششگانه ای که درگير مسئله اتمی ايرانند ايران اين قطعنامه را رد و به آن عمل
اعالم کرده اند که در حال انديشيدن تدابيری جهت برخورد با سرپيچی ايران از اين قطعنامه اند، 

برخوردی که می تواند تصويب قطعنامه تازه ای در شورای امنيت عليه ايران به منظور تحريم اين کشور 
 . باشد

اورانيوم که آمريکا و متحدان اروپايی اش خواهان توقف آن در ايرانند در صورتی که در غلظت غنی سازی 
باال انجام گيرد می تواند امکان توليد سالح اتمی را برای ايران فراهم آورد اما ايران بارها اعالم کرده که 

 .ای استتنها هدفش از غنی سازی اورانيوم، توليد سوخت مورد نياز نيروگاههای هسته 
ايران بارها تأکيد کرده است که به عنوان امضاکننده پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارها ی 
 .اتمی، غنی سازی اورانيوم را حق خود می داند و به هيچ وجه حاضر به از دست دادن اين حق نيست

 داشته اند باعث به بن پافشاری طرفين ايرانی و اروپايی بر موضع خود در مذاکراتی که در اين زمينه
رسيدن اين مذاکرات شده اما اخيرًا و در پی برخی اظهارات مقامهای ايرانی که از تالشهای ديپلماتيک 
برای رفع اين بن بست ابراز رضايت می کردند، اين گمان مطرح شده که طرفين به راه حلی برای خروج 

 .مذاکرات از بن بست نزديک شده اند
ی الريجانی و خاوير سوالنا در برلين، منوچهر متکی وزير امورخارجه ايران طی در آستانه ديدار عل

از آنجا که بين ايران و اروپا جو تفاهم وجود دارد، : "اظهاراتی که از تلويزيون اين کشور پخش شد گفت
 ".می توانيم نسبت به نتايج اين ديدار خوشبين باشيم

ی به ايران پيشنهاد داد که به بسته پيشنهادی معروف شد و اتحاديه اروپا چند ما پيش مجموعه امتيازات
از ايران خواست در ازای دريافت اين امتيازات غنی سازی اورانيوم را تا زمانی که نگرانی اين اتحاديه از 

 .برنامه هسته ای ايران رفع شود متوقف کند
روپايی آن را گنگ و مبهم توصيف ايران از اين پيشنهاد استقبال کرد اما پاسخی به آن داد که مقامات ا

 .کردند
با وجود سرپيچی ايران از قطعنامه شورای امنيت که خواهان توقف غنی سازی اورانيوم در ايران بود، 

  .دولتهای اروپايی اعالم کرده اند که بسته پيشنهادی شان به ايران هنوز به قوت خود باقی است
  

  یکا درباره برنامه صلح آميز هسته ای ایران اظهارات تنش آفرین سخنگوی وزارت خارجه آمر
  ٢٠٠۶ سپتامبر  27 -١٣٨۵  مهر5شنبه چهار 

آمریکا روز گذشته با اشاره به عالمتهای اميدوارکننده از جانب ایران در آستانه آخرین مذاکرات هسته ای 
همچنان در تهران با اروپا در عين حال تهدید کرد که اگر دیپلماسی با شکست روبرو شود،تحریمها 

  . دستورکار خواهد بود 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، شون مک کورمک در پاسخ به سوالی درباره 

صحت گزارش روزگذشته روزنامه واشنگتن تایمزمبنی براینکه تهران به اعالم توقف غنی سازی اورانيوم 
 مستلزم داشتن بينش درست و بسيار روشن جواب درست به این سوال: نزدیک شده است، پاسخ داد

  . درروند تصميم گيری حکومت ایران خواهد بود که ما چنين چيزی نداشتيم 
من عالمتهای : وی با اشاره به اینکه عالمتهای نوید بخشی از جانب ایران وجود دارد، خاطر نشان کرد

صورت تایيد این اظهارات، ما می خواهيم در . اميدوارکننده ای از جانب وزیر امور خارجه ایران شنيده ام 
  . شاهد آن باشيم 
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ما مطمئنا اميدواریم که پاسخ مثبت باشد و آنها بگویند ما تعليق خواهيم کرد، : شون مک کورمک افزود 
مطمئنا روند ترجيحی . را تعليق خواهيم کرد ) غنی سازی (ما به طورقابل اثباتی برای آغاز مذاکرات،

  .  ستاقدام ما دراینجا
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بيان اینکه آمریکا بدون تعليق همانطورکه آژانس بين المللی انرژی 
اتمی و شورای امنيت تاکيد کردند،هيچ گونه مذاکراتی را دردستورکار خود قرارنخواهد داد و به این 

تعليق یعنی تعليق و :معنی است باید یک تعليق قابل راست آزمایی وجود داشته باشد، بيان داشت 
  .تعليق 

  
  سازى اورانيوم   توافق پنهانى ايران درباره تعليق غنى

  ٢٠٠۶ سپتامبر 26-١٣٨۵  مهر4شنبه سه 
اى پرده از توافق پنهانى دولتمردان جمهورى اسالمى ايران در  واشنگتن تايمز با انتشار مقاله:رادیو آلمان

دهد  خبرگزارى رويتر از واشنگتن گزارش مى. اشته استارتباط با تعليق موقت غنى سازى اورانيوم برد
سازى اورانيوم احتماال در جريان ديدار آتى بين على الريجانى و خاوير  آه توافق پيرامون توقف غنى

گزارشگر واشنگتن تايمز پيش . سوالنا، هماهنگ آننده سياست خارجى اتحاديه اروپا آسب خواهد شد
  . سوالنا و الريجانى امروز يا فردا برگزار شودبينى آرده آه ديدار بين خاوير

  جمشيد فاروقى
پرسيدنى  است آه منبع خبر مربوط به توافق پنهانى جمهورى اسالمى ايران در ارتباط با تعليق موقت 

رسد آه خبر از محافل سياسى دولت آمريكا درز آرده  غنى سازى اورانيوم آدام است؟ به نظر مى
رگزارى رويتر گزارشگر واشنگتن تايمز منبع خبرى خود را اظهارات يكى از بر اساس گزارش خب. باشد

به . گزارش روزنامه واشنگتن تايمز حاوى اخبار دقيقى است. مسووالن دولت آمريكا اعالم آرده است
عنوان نمونه، گزارشگر اين روزنامه مدعى شده است آه جمهورى اسالمى ايران در چارچوب اين توافق 

قرار بر آن .  روز به حالت تعليق درآورد٩٠سازى اورانيوم را به مدت  فته است آه امر غنىپنهانى پذير
  . است آه در اين مدت مذاآراه بر سر مشاجره اتمى ايران ادامه يابد

بايست برد آه آمريكا تا آنون تعليق غنى سازى اورانيوم از سوى دولتمردان ايران را يگانه  از خاطر نمى
حال آنكه دولتمردان و مسووالن جمهورى اسالمى ايران خواستار . رات اعالم آرده بودشرط ادامه مذاآ

حتى هاشمى رفسنجانى نيز همين . ادامه مذاآرات بدون در نظر گرفتن هرگونه پيش شرطى بودند
اآنون اما، در صورت صحت . هاى نماز جمعه بار ديگر بر اين موضوع تاآيد ورزيد چند روز پيش در خطبه

ن گزارش واشنگتن تايمز، اين توافق پنهان حكايت از عقب نشينى دولتمردان جمهورى اسالمى داشت
  . ايران دارد

رفت، خبر مربوط به اين توافق پنهانى از سوى برخى از مسووالن جمهورى  چنانكه احتمال آن مى
 در زمينه محمد سعيدى، معاون آژانس انرژى اتمى ايران عنوان آرد آه ايران. اسالمى تكذيب شد

وى در گفتگويى با خبرنگار ايسنا . تعليق موقت غنى سازى اورانيوم با هيچكس توافقى نكرده است
سازى اورانيوم در دستور آار مذاآرات مسووالن جمهورى اسالمى  مدعى شد آه بحث پيرامون امر غنى

نگوى خاوير سوالنا، هماهنگ اين در حالى است آه سخ. ايران با اتحاديه اروپا و خاوير سوالنا قرار ندارد
آننده سياست خارجى اتحاديه اروپا، اعالم آرده است آه اتحاديه اروپا همه توان و تالش خود را بكار 

. شرطهاى ادامه مذاآرات و گفتگوها را بپذيرند بسته است تا دولتمردان ايران را متقاعد سازد، پيش
ترين پيش شرط آژانس  رانيوم اصلىفراموش نمىبايست آرد آه موضوع تعليق غنى سازى او

المللى انرژى اتمى، اتحاديه اروپا و همچنين اياالت متحده آمريكا براى ادامه مذاآرات با دولتمردان  بين
  .جمهورى اسالمى ايران است

  
الریجانی و سوالنا فردا دیدار /  به شبکه سراسری برق کشور وارد می شود86برق هسته ای آبان ماه 

 می کنند
  ٢٠٠۶ سپتامبر 26-١٣٨۵  مهر4شنبه سه 

رضا آقازاده رئيس سازمان انرژی اتمی ایران بعد از بازگشت از سفر دو روزه خود به مسکو و دیدار با 
روسيه در توافقنامه ای متعهد شده است برق هسته ای نيروگاه بوشهر : مقامات روسی اعالم کرد

 . وارد شبکه سراسری برق کشور شود86آبان ماه سال 
، رضا آقازاده در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران ارسال سوخت "مهر"به گزارش خبرنگار هسته ای 

 و پيوستن برق این 86نيروگاه بوشهر در اسفند ماه امسال و راه اندازی نيروگاه بوشهر در شهریور سال 
افقنامه امضا شده بين نيروگاه به شبکه سراسری برق کشور در آبان ماه سال آینده را از محورهای تو

 .خود و سرگی کرینکو رئيس آژانس اتمی روسيه ذکر کرد
هدف از سفر تنظيم و نهایی کردن زمان راه اندازی : وی در خصوص سفر خود به مسکو توضيح داد

نيروگاه بوشهر بود که به امضا توافقنامه انجاميد و قرار است از این پس تا پایان کار به طور ماهيانه 
 .ن سازمان های اتمی ایران و روسيه از پيشرفت کار گزارشی مشترک تنظيم و ارائه کنندمعاونا

قرار است در : وی همچنين به سفر همتای روس خود به تهران در یکی دو ماه آینده اشاره کرد و گفت
 .این سفر امکان کاهش زمان راه اندازی بررسی شود
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با توجه به :  درصدی کار نيروگاه بوشهر توضيح داد91رئيس سازمان انرژی اتمی با اشاره به پيشرفت 
اینکه صرفا تهيه و نصب شيرآالت و کابل های مورد نياز نيروگاه بوشهر باقی مانده است توافق شد 

 .بخشی از کابل ها در ایران تهيه شود
 این به گفته وی، امکان تهيه ساخت شيرآالت و اتصاالت نيز به تازگی در روسيه فراهم شده است و

 .موضوعات اطمينان بيشتری نسبت به اتمام کار در زمان مقرر می دهد
در این مالقات : آقازاده درخصوص مالقاتش با ایگور ایوانف دبير شواری عالی امنيت روسيه توضيح داد

تاکيد شد همکاری های هسته ای ایران و روسيه در بوشهر ارتباطی به مذاکرات ایران وغرب ندارد و 
به نيروگاه ) آلمانی(به وجود آمده تاکنون صرفا به وجود مشکالت فنی تبدیل یک نيروگاه غربی تاخيرات 

 .روسی است
به گفته آقازاده، ایوانف در مذاکره ظهر امروز با وی بارها تاکيد کرد که روسيه مصمم است پروژه بوشهر 

 .ه ای ایران نداردرا در زمان مقرر تکميل کند و این موضوع هيچ ارتباطی به مذاکرات هست
آقازاده با اشاره به مذاکرات پيش روی علی الریجانی و خاویر سوالنا از انجام دور بعدی این مذاکرات در 

در مذاکرات امروز با دبير شورای عالی امنيت ملی روسيه در این : روز چهارشنبه، فردا خبر داد و گفت
 .اکيد شدخصوص نيز گفتگو و بر حساسيت و اهميت این مذاکرات ت

 .وی ابراز اميدواری کرد این مذاکرات خوب و مثبت برگزار شود
طرف  روسی در مذاکرات دیروز و امروز در مسکو تاکيد کرده است که این کشور : آقازاده اعالم کرد

 .همواره در کنار ایران و همکار ایران خواهد بود
انرژی اتمی ظهر دیروز وارد مسکو شد و در رضا آقازاده در صدر هياتی از معاونان و کارشناسان سازمان 

سه دور مذاکره با سرگی کرینکو و ایگور ایوانف ضمن امضا توافقنامه زمان راه اندازی نيروگاه بوشهر در 
  .خصوص مسائل هسته ای ایران همچنين اوضاع منطقه به گفتگو نشست

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
  ی تامين هزینه های نظامی گری آمریکا در عراق و افغانستان  ميليارد دالر دیگر برا70

  ٢٠٠۶ سپتامبر  27 -١٣٨۵  مهر5شنبه چهار 
 ميليارد دالر به منظور تامين هزینه های حضور 70مجلس نمایندگان آمریکا موافقت خود را با اختصاص 
  . نظامی این کشور در افغانستان و عراق اعالم کرد 

 به نقل از روزنامه باسلر، مجلس نمایندگان آمریکا در نشست روز گذشته با به گزارش خبرگزاری مهر
برای هزینه های نظامی در )  ميليارد یورو 55(  ميليارد دیگر 70 رای مخالف 22 رای موافق در برابر 394

  . عراق و افغانستان اختصاص داد 
  . ی با این امر را اعالم کند این در حالی است که سنای آمریکا نيز قرار است فردا موافقت نهای

 ميليارد دالر برای آمریکا هزینه در 8بر اساس بررسی های انجام شده جنگ عراق تاکنون ماهانه حدود 
  . پی داشته است 

 ميليارد دالر برای جنگ عراق و افغانستان 507 ميالدی تاکنون مجموعًا 2001 سپتامبر سال 11آمریکا از 
  . هزینه کرده است 

های صورت گرفته از سوی یک موسسه خصوصی در آمریکا نشان داد دولت جرج بوش به علت بررسی 
جنگ عراق با بحران مالی عميقی روبرو شده است و به همين دليل بيش از نيمی از کارمندان و 
کارگران آمریکایی ترجيح می دهند پيش از آنکه بازنشسته شوند کار خود را ترک کنند، زیرا دولت 

  .پرداخت حقوق آنها پس از بازنشستگی را نداردتوانایی 
  

روز دوشنبه مجمع جهانی هسته ای و همچنين نمایشگاهی تخصصی از تجهيزات ، مواد و تکنولوژی 
  . هسته ای در سنت پيترز بورگ روسيه گشایش یافت

  ٢٠٠۶ سپتامبر 26-١٣٨۵  مهر4شنبه سه 
 اعالم داشت که این مجمع تحت نظارت و با حمایت به گزارش خبرگزای مهر، ایتارتاس با مخابره این خبر

  . افتتاح شد" روس اتم"آژانس هسته ای روسيه موسوم به 
مقامات روس اتم در این رایطه  پيشنهاد کردند که کنفرانسی در چارچوب این مجمع برگزار شود و 

گذشته ، حال و مسئله و موضوع اصلی مطرح در آن استراتژی امنيت استفاده از نيروی هسته ای در 
  .آینده خواهد بود

همچنين گفته می شود که شرکت کنندگان در این مجمع در خصوص ابعاد سياسی، اجتماعی، 
 فنی امنيت توسعه صنعت نيروی هسته ای با همدیگر بحث و گفتگو خواهند کرد تا -حقوقی و علمی

که طی نقل و انتقال و بتوانند راههایی را برای حل مسائل امنيتی هسته ای و تشعشعات مواد 
استفاده از مواد رادیو اکتيو و همينطور طی انجام فرایند بر روی مواد مصرف شده سوخت هسته ای و 

  .زباله رادیو اکتيو بروز می کند مذاکره و بحث کنند
در این رابطه شرکت هایی با فعاليت تخصصی از اتحادیه اروپا، آمریکا و اروپا و آسيا دراین مجمع شرکت 

  .ارندد
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
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 تن ديگر در مناطق 120 تروريست و دستگيري 9فرماندهي آل نيروهاي مسلح عراق از آشته شدن 

 تن از زندانيان 27اعالم آرد آه تعداد ) چهارشنبه(دولت عراق نيز امروز . مختلف اين آشور خبر داد
  . عراقي را آزاد آرده است

  ٢٠٠۶ سپتامبر  27 -١٣٨۵  مهر5شنبه چهار 
ي دولت عراق آمده  به نقل از خبرگزاري آويت، در بيانيه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

است آه به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان و ايجاد حس محبت و تسامح ميان اقشار ملت عراق 
 تن از مظنوناني را آه 120هاي عراقي تعداد و حمايت از طرح آشتي ملي فرماندهي تيپ پنجم نيرو

  . ، آزاد آرد ها به اثبات نرسيده هنوز اتهامي عليه آن
 فرد مسلح و 27 ساعت گذشته تعداد 24نيروهاي امنيتي عراق طي : ي ديگري آمده است در بيانيه

ك و بخش الدين، ديالي، آرآو مظنون را طي يورش به مناطق مختلف از موصل، بغداد، رمادي، صالح
  . ي فرات دستگير آردند مرآزي و جنوبي رودخانه

 تن ديگر زمان 16هاي افراد مسلح عراقي با نيروهاي امنيتي نيز دو فرد مسلح آشته و  در درگيري
ي الخضراء در غرب بغداد دستگير شدند و پليس توانست  تحصن در داخل مسجد جامع الخير، در منطقه

  . شدند، نجات دهد داري مي ر داخل مسجد نگههايي را آه د دو تن از گروگان
افراد مسلح ناشناس برادر : ي عراق بيان داشت از سوي ديگر، يكي از اعضاي فهرست ائتالف يكپارچه

ي  ي پارلمان عراق را در منطقه لقاء آل ياسين، يكي از اعضاي فهرست ائتالف يكپارچه و نماينده
  . دانشگاه در غرب بغداد ترور آردند

ي العامل واقع در  مليات ديگر نيروهاي امنيتي در عراق در مسجد العشره المبشره، در منطقهدر ع
  . جنوب بغداد، هفت تروريست آشته و سه تن ديگر زخمي شدند

ي آاطون، نزديكي بعقوبه واقع در  يي منطقه در اثر حمالت خمپاره: يك مقام پليس عراق نيز اعالم آرد
  . ها از اعضاي يك خانواده بودند، آشته شدند  هفت تن آنشمال شرق بغداد، هشت تن آه

  . اين خمپاره به زخمي شدن چند تن ديگر و تخريب دو منزل منجر شد: اين مقام پليس عراق افزود
در بعقوبه هشت عراقي ) چهارشنبه( نيروهاي ائتالف صبح امروز: يك مقام نظامي آمريكا نيز اعالم آرد

  . يست و چهار تن ديگر زن بودند، آشتندها ترور را آه چهار تن آن
وزير دفاع آلباني نيز در نشستي با دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا متعهد شد آه سربازان آلباني تا 

  . شان در عراق باقي خواهند ماند پايان مسووليت
  . خواهيم شريك واقعي نيروهاي آمريكايي باشيم ما مي: وزير دفاع آلباني تصريح آرد

  . امسفلد نيز تاآيد آرد آه آمريكا خواهان مشارآت با نيروهاي آلباني استر
ي وزيران دفاع جنوب شرق آسيا قبل از  در نشست ساليانه) چهارشنبه(رامسفلد قرار است امروز 

  . سفرش به اسلووني براي مشارآت در نشست غير رسمي وزيران دفاع ناتو شرآت آند
لمحيط به نقل از سالم آبيسي، مسوول روابط عمومي هيات علماي از سوي ديگر پايگاه اينترنتي ا

طرح نظام فدراليسم : مسلمين عراق در واآنش به اجرا گذاشتن طرح نظام فدراليسم در پارلمان گفت
  . شود يي مي منجر به تحقق اهداف اشغالگران درخصوص تقسيم عراق براساس اختالفات طايفه

  . رلمان و خارج آن خواست تا در برابر طرح نظام فدراليسم بايستندهاي داخل پا آبيسي از تمام گروه
ي حضور نيروهاي آمريكايي در  آبيسي از اظهارات جالل طالباني، رييس جمهور عراق در خصوص ادامه

  . ها است اين اظهارات بر خالف احساسات عراقي: عراق انتقاد آرد و گفت
 مسوول سابق عراق آه نام 88هايي دستور توقيف  آميسيون شفاف سازي عراق طي انتشار بيانيه

  . خورد، به اتهام فساد مالي صادر آرد ها به چشم مي  وزير آنوني نيز در ميان آن15
ها  عراق از اينترپل خواسته است تاآن. اند  مظنون به خارج از عراق فرار آرده61: اين آميسيون اعالم آرد

  . را دستگير آند
هاي  سفارتخانه:  گفت- چاپ لندن -ي الشرق االوسط  ي عراق به روزنامه يك مسوول وزارت خارجه

  . آنند آه مربوط به زمان صدام است انگليسي تنها ويزاهايي را قبول مي
اني باز علت عدم قبول اين ويزاها به ساخت ويزاهاي تقلبي و غير استاندارد جه: اين مسوول اعالم آرد

  . گردد مي
خبرگزاري عراق به نقل از سخنگوي نظامي انگليس در بغداد اعالم آرد نيروهاي عراقي و انگليسي به 

  . را آغاز آردند" سندباد " منظور بازسازي و برقراري امنيت در شهر بصره عمليات 
 نيروهايي آه در امر هاي بيشتر به نيروهاي امنيتي عراي و حمايت از ي آمك به منظور ارائه: وي گفت

  .آنند تدابير امنيتي بيشتري اتخاذ شده است بازسازي فعاليت مي
  

ي اظهاراتش در خصوص حضور طوالني مدت نيروهاي آمريكايي بار ديگر گفت  جمهور عراق در ادامه رييس
  ! شود آه حضور نيروهاي آمريكايي در عراق مانع از حمالت آشورهاي همجوار به عراق مي

  ٢٠٠۶ سپتامبر  27 -١٣٨۵  مهر5به شنچهار 
به نقل از خبرگزاري شينهوا، جالل طالباني، رييس جمهور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

حضور نيروهاي آمريكايي مانع از تجاوزات : عراق در آنفرانسي در مرآز وودرو ولسون در واشنگتن گفت
  .  ما نيازمند حضور نيروهاي آمريكايي هستيمآشورهاي ديگر در عراق شده و به همين دليل
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طالباني در خصوص تهديدهاي احتمالي ترآيه عليه عراق با آم اهميت خواندن خطر ايجاد درگيري ميان 
  . آند به اعتقاد من هيچ خطري از جانب ترآيه ما را تهديد نمي: عراق و ترآيه گفت

ي   براي حل مساله ها از طريق آمك  را با تركتواند مشكالتش عراق مي: رييس جمهور عراق بيان داشت
  . ك حل آند.ك.گروه پ
  . توانيم اين گروه را راضي به متوقف ساختن تجاوزاتش عليه ترآيه آنيم ما مي: وي افزود

اين در حالي است آه حازم االعرجي، يكي از نمايندگان جناح صدر در پارلمان عراق در واآنش به 
دولت عراق هيچ : حضور طوالني مدت نيروهاي آمريكايي در عراق گفتاظهارات طالباني در خصوص 

تعهدي در اين خصوص ندارد؛ چرا آه قانون اساسي و پارلمان به نمايندگي از سوي مردم در اين 
  . خصوص عمل خواهند آرد

هاي مردم را آه مخالف حضور نيروهاي اشغالگر در عراق هستند  ما در پارلمان خواسته: وي افزود
  .سازد چرا آه مغاير با قانون اساسي است اين اظهارات دولت را ملزم نمي. آنيم رسي ميبر
  

هاي موجود در مناطق خودمختار اين آشور، تدابيري  براي حل آشمكش) شنبه سه(پارلمان عراق امروز 
  . را اتخاذ آرد

  ٢٠٠۶ سپتامبر  27 -١٣٨۵  مهر5شنبه چهار 
به نقل از خبرگزاري رويتر، پارلمان عراق امروز دو بخش ) ايسنا(ن به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرا

ي بررسي فدرالي شدن اين آشور و با هدف  ي جاري درباره اصلي از توافق احزاب عراقي را آه در هفته
  . ها بن بست سياسي در عراق حاصل شد، به اجرا گذاشت پايان دادن به ماه

اي را براي ايجاد  اصالحات در قانون اساسي تعيين آرد و اليحهاي را براي تدوين  پارلمان عراق آميته
  . يي قرائت آرد خودمختاري منطقه

يي قرار دارند و باعث توقف اقدامات نوري  اين دو موضوع وابسته به يكديگر در مرآز اختالفات فرقه
 آشور شده ها در اين المالكي نخست وزير عراق در مورد متحد آردن سياست مداران و توقف خشونت

  . است
وجود داشت و در زمان قرائت قانون خودمختاري  نظمي  ي امروز پارلمان عراق، آشفتگي و بي در جلسه

  . زدند اعضاي پارلمان فرياد مي
ي تدوين قانون اساسي عراق به جز سه تن از آنها معرفي شدند آه از ميان آنها   عضو آميته27تمامي 

.  پنج تن آرد و چهار تن ديگر عضو ائتالف اهل تسنن هستند  عراق، هي شيع  تن از ائتالف يكپارچه12
  . رييس اين گروه هنوز انتخاب نشده است

  
کشته و زخمی شدن دهها نفر در حمالت / کشته شدن مسئول شاخه القاعده در استان االنبار 

  ساعت گذشته24 مظنون در 73مختلف و بازداشت 
  ٢٠٠۶ سپتامبر 26-١٣٨۵  مهر4شنبه سه 

عراق امروز شاهد ناآرامی و خشونت، درگيری، انفجار خودروی بمب گذاری شده و حمله افراد مسلح 
 .بود که در جریان آن دهها نفر از مردم عراق کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، یک منبع وزارت کشور عراق اعالم کرد که براثر 
ه موتورسيکلت در نزدیک یک رستوران در ميدان اندلس در مرکز بغداد چهار نفر کشته و انفجار یک دستگا

 .نفر دیگر زخمی شدند18
یک منبع دیگر وزارت کشور عراق نيز از انفجار خودروی بمب گذاری شده و یک بمب در کنار خيابانی 

پليس خبر 12از جمله  نفر 21درمحله زیونه در شرق بغداد و کشته شدن سه غيرنظامی و زخمی شدن 
 .داد

یک بمب نيز امروز در شهر محمودیه منفجر شد که در جریان آن پنج نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی 
شدند و انفجار یک بمب وصل شده به یک جسد در منطقه الدوره در جنوب بغداد منجر به زخمی شدن 

 .چهار نيروی پليس شد
 کيلومتری  جنوب بغداد کشف کرد که 40 شهرک الصویره در پليس عراق همچنين اجساد چهار نفر را در

 .سرهای آنها از بدن جدا شده بود
نفر دیگر منجر 10درگيری افراد در محله البياع در جنوب بغداد نيز به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن 

وک در شد و نيروهای پليس همچنين گزارش دادند که انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در شهر کرک
 .شمال عراق دو کشته و شش زخمی برجای گذاشت

یک منبع بيمارستانی در شهر موصل در شمال عراق نيز گفت که براثر وقوع درگيری مسلحانه بين افراد 
 .مسلح و نيروهای پليس یک غيرنظامی کشته و سه تن از نيروهای پليس زخمی شدند

ر اثر انفجار بمب در جاده ای در نزدیک شهر بعقوبه پليس عراق اعالم کرد که دو تن از نيروهای پليس ب
در شمال بغداد زخمی شدند و افراد مسلح چهار نفر را نيز در محله های مختلف این شهر به قتل 

 .رساندند
از شهر لطيفيه در جنوب بغداد نيز خبر رسيد که انفجار بمب در نزدیک خودروی کارکنان وزارت دارایی 

 .فر و زخمی شدن پنج تن دیگر منجر شدعراق به کشته شدن یک ن
یک منبع وزارت کشور عراق نيز از کشف دو جسد در محله البياع در جنوب بغداد خبر داد که به ضرب 

 .گلوله کشته شده بودند و بر روی اجساد آنها آثار شکنجه وجود داشت
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ن درکنار خيابان منجر به یک منبع دیگر وزارت کشور عراق نيز اعالم کرد که انفجار بمب کارگذاشته شد
 .کشته شدن دو نفر در محله النهضه در مرکز بغداد شده است

به گفته پليس عراق، اصابت چهار گلوله خمپاره به یک محله مسکونی در شهر محمودیه نيز به کشته 
 .شدن یک نوجوان و زخمی شدن پنج تن دیگر انجاميد
 .در شمال بغداد کشف کردندنيروهای عراقی جسد یک نفر را نيز در شهر بيجی 

فرد مظنون را در مناطق 73ساعت گذشته 24در همين حال، وزارت دفاع عراق اعالم کرد که در طول 
 .مختلف عراق بازداشت کرده است

در همين حال، تلویزیون دولتی عراق اعالم کرد که نيروهای مشترک عراقی و آمریکایی امروز توانستند 
تان االنبار و یکی از دستياران وی را در منطقه  الثرثار در غرب عراق به قتل مسئول شاخه القاعده در اس

  .برسانند
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   مهرماه5: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۶ سپتامبر  27 -١٣٨۵  مهر5شنبه چهار 

امدهای عزل وزير رفاه و مخالفت با روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود پي:بی بی سی
تقاضای دولت برای واردات بنزين را آورده اند و در مطالب ديگر، اعالم ميلياردها تخلف در بانک های 

دولتی، افزايش آلودگی هوای تهران و مذاکرات ايران و روسيه برای تکميل نيروگاه هسته ای بوشهر را 
  .گزارش کرده اند

د از زبان معاون سازمان انرژی اتمی ايران خبر داده که در جريان مذاکره با  در گزارش اصلی خورسالت
مقامات روسی توافق شد که در اسفند ماه امسال سوخت به نيروگاه بوشهر ارسال شود و در مورد 

اندازی نيروگاه بوشهر را در سپتامبر  اندازی نيروگاه هم توافق شد و عمال دولت روسيه راه  زمانبندی راه 
  . تضمين کرد٢٠٠٧
 نيز خبر داده که مقامات ايرانی و روسی ديروز پس از چند دور مذاکره در سطوح عالی و کيهان

کارشناسی باالخره درباره زمان نهايی راه اندازی نيروگاه بوشهر به توافق رسيدند و طرف روس برای 
  .  بوشهر را پذيرفتچهارمين بار در سال های گذشته يک سقف زمانی برای راه اندازی نيروگاه

اعالم کرده است که با مشکالت مالی روبروست و " روس اتم"خبر رسالت نشان می دهد که شرکت 
های مالی در چارچوب قرارداد نيروگاه بوشهر به   کند با پرداخت  ايران هم اعالم داشته که سعی می

  .رفع اين مشکالت کمک کند
دات بنزين در کميسيون برنامه و بودجه مجلس را در راس  خبر رد اليحه وارسرمايهروزنامه اقتصادی 

اخبار خود آورده و از قول يکی از اعضای اين کميسيون نوشته نمايندگان با برداشت سه و نيم ميليارد 
دالر از صندوق ذخيره ارزی برای واردات بنزين مخالفند و دولت می تواند اين مبلغ را از محل درآمدهای 

  .دشرکت نفت تامين کن
 در صدر اخبار خود نوشته روند تغييرات در وزارت رفاه که با کنارگذاشته شدن پرويز کاظمی همبستگی

از مسئوليت اداره اين مجموعه توسط احمدی نژاد آغاز شده است طی روز گذشته در حالی مورد توجه 
ی تالش خود برای خبرنگاران قرار داشت که نمايندگان مجلس هم بيکار نبوده وبا تهيه طرحی دوفوريت

   . حذف کامل اين وزارت خانه از مجموعه دولت را سرعت بخشيدند
به نوشته همبستگی طرح دو فوريتی ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت بهداشت و درمان با 

 امضا تهيه شده و جز وظايف دولت بوده که در راستای کوچک کردن دولت، يک وزارتخانه را ١٢٠بيش از
  . نحل کندم

 با اشاره به معرفی مصری رييس کميسيون رفاه اجتماعی مجلس به عنوان وزير از سوی رييس جوان
جمهوری نوشته چهارمين نماينده مجلس شورای اسالمی در حالی گام در مسير عضويت در کابينه 

نماينده مجلس دولت می گذارد که گويی از هم اکنون وزير است، زيرا دو وزير کنونی که سابق بر اين 
  .بودند به راحتی توانستند رای اعتماد مجلس را جلب کنند

اين روزنامه با اشاره به طرح دوفوريتی نمايندگان برای انحالل وزارت رفاه به يادآورده که دفعه قبل هم 
عبدالرضا مصری از سوی آقای احمدی نژاد برای وزارت تعاون پيشنهاد شد اما در دقايق آخر تصميم 

  .دعوض ش
  .  است ايرانبرکناری های ديگر مربوط به خبرگزاری جمهوری اسالمی و مدير روزنامه

 مديرعامل خبرگزاری   همزمان با رفع توقيف از روزنامه ايران، احمد خادم المله سرمايهبه نوشته 
  به جای اوقدسبرکنار شده و سيد جالل فياضی، مديرمسئول سابق روزنامه ) ايرنا(جمهوری اسالمی 

 منصوب شده که از موسسات  ايرانبرگزيده شده و کاوه اشتهاردی هم به مديريت عامل روزنامه
  .وابسته به خبرگزاری جمهوری اسالمی است

 از ابتدای کار با  ايرانبر اساس گزارش روزنامه ها مديران عامل خبرگزاری جمهوری اسالمی و روزنامه
  . هم متوقف شده بودايرانن آن ها انتشار روزنامه هم دچار اختالف بودند و در نتيجه اختالف بي

 در راس اخبار خود از اعتراض نمايندگان اصالح طلب مجلس به گزارش تحقيق و تفحص مجلس آينده نو
درباره فعاليت های فرهنگی دولت گذشته خبر داده و نوشته شجاع پوريان نماينده اقليت مجلس از 
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رت ارشاد گذشته را تهيه کرده بودند به شدت گاليه کرده کسانی که گزارش تحقيق و تفحص از وزا
  . است

 عماد افروغ رييس کميسيون فرهنگی مجلس در پاسخ يادآوری کرده که رهبر  آينده نوبه نوشته
جمهوری اسالمی در مالقاتی با روسای کميسيون های مجلس گفته است برويد رخنه گاه ها را پيدا 

  .کنيد و اسم ارشاد را آوردند
 از قول آقای شجاع پوريان نوشته مهمترين بخش گزارش هيات تحقيق و تفحص، آثار ادبی عتماد ملیا

 است که به اشاعه ابتذال، ترويج رفتارهای غيراخالقی، اشاعه ٨١ تا ٧٨منتشر شده در سال های 
تفکرات سکوالريستی، بی توجهی به احکام شريعت متهم شده اند و در برخی از اشعار سهراب 

هری، مهرداد اوستا، نيما يوشيج و فريدون مشيری هم نشانه هايی مبنی بر ترويج روابط محرم و سپ
  .نامحرم و تشريح صحنه های خالف ديده شده است

همزمان با اعالم آلودگی دوباره هوای تهران که با آغاز سال تحصيلی بيشتر شده و به دادن هشدار به 
 خبر داده که تهران از نظر آلودگی  آينده نونجاميده است روزنامهکودکان و پيران برای ماندن در خانه ا

  . را دارد١١٧ شهر عمده جهان مقام ١٣٣هوا در ميان 
  

   مهرماه4: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۶ سپتامبر 26-١٣٨۵  مهر4شنبه سه 

 نيروگاه هسته ای روزنامه های امروز تهران برکناری وزير رفاه و تهديد ايران در مورد تکميل:بی بی سی
بوشهر توسط پيمانکاران ايرانی در صورت خودداری روسيه را در صدر گزارش های خبری خود منعکس 
  .کرده و از افزايش ناگهانی قيمت ها در آغاز ماه رمضان و کاهش بهای نفت در بازار جهانی نوشته اند

ی وی با مديرعامل سازمان تامين  با عنوان ناگفته هايی از عزل وزير رفاه به اختالف هاآفتاب يزد
  .اجتماعی اشاره کرده که توسط رييس جمهوری به کار گماشته شده است

 نوشته مديران وزارت رفاه و تامين اجتماعی معتقدند، کاظمی به دليل عدم هماهنگی و سرمايه
  . د هد یهای موثق ازبرکناری وزير رفاه خبر م ای استعفا کرد اما شنيده  فقدان انسجام مجموعه 

به نوشته اين روزنامه در جلسه هيات دولت، کاظمی، مانند هميشه و درکنار ساير اعضای کابينه، به 
   نژاد به بحث و بررسی پيرامون مسايل مختلف پرداختند و تنها هنگامی که رييس رياست احمدی

، "ابينه حضور دارندای است که آقای کاظمی در ک اين آخرين جلسه"جمهوری در پايان جلسه اعالم کرد 
  .  کنندگان در جلسه کابينه دانستند که وزير رفاه، به پايان خط رسيده است شرکت
 نوشته علی سعيدلو معاون اجرايی رييس جمهوری با اعالم خبر برکناری جمهوری اسالمیروزنامه 

ی برای از شب گذشته ايشان ديگر در اين مسئوليت نيستند و قرار است جانشين: وزير رفاه گفت
در همين حال يک مقام مسئول در وزارت رفاه گفت علت اصلی کنار گذاشته . ايشان مشخص شود

  . شدن وزير رفاه عدم رعايت ميثاق نامه ای است که همه وزيران امضا کرده اند
به نوشته روزنامه جوان سعيد ابوطالب نماينده مجلس گفته ما نمی خواهيم تغيير دولت با هزينه صورت 

، لذا فکر می کنيم اگر خود جناب احمدی نژاد اين تحوالت را ايجاد کنند کار بسيار کم هزينه تر و گيرد
  . بدون تنش انجام خواهد شد

نماينده تهران با بيان اينکه بانک ها نيز قاعده خدمتگزاری دولت را رعايت نمی کنند به برخی وزارتخانه 
به نظر من : شکاالت عديده ای را وارد دانست و گفتها همچون فرهنگ و ارشاد اسالمی و بازرگانی ا

  . برخی از وزرای منتخب که در رای گيری ها رای نياوردند، می توانند پس از يک سال جايگزين شوند
 گزارش داده با وجود وعده دولت برای ارزانی کاال در ماه رمضان در پی افزايش تعرفه واردات ميوه جوان

  .  درصد افزايش مواجه شد١۵٠ تا ١٠٠يد داخل قيمت برخی از انواع ميوه با و نيز کاهش عرضه ميوه تول
 درصدی مواجه بوده اند آن ها هستند که فصل ١٠٠ عمده ميوه هايی که با افزايش جوانبه گزارش 

  . عرضه آنها به بازار به پايان رسيده و در اين زمينه واردات نيز قطع شده است
 اقتصاد   که  است  فهميده  از هر زمانی  بيش ش اصلی خود نوشته دولت بر همين اساس در گزاراعتماد
  .  کرد  را بايد رام  اسب اين.  دهد  نمی  با دستور و فرياد و زور، سواری  که  است  چموشی اسب

   اکثرا از سوی ها که  قيمت   کنترل  درباره  ضد و نقيض  های  گزارش  تمام به نوشته اين روزنامه عليرغم
   بهای کاالهای  از افزايش  جلوگيری  برای  دولت  طرح  و تاب  پر آب  شود و اعالم  منتشر می مراکز دولتی
 نشد   رام  تمهيدات  تنها با اين  اقتصاد نه  سرکش ، اسب  رمضان  در ماه  مورد نياز مردم  و خوراکی اساسی

  .   است  نيز بيشتر افزوده اش  چموشی   به که
رسانی آلودگی هوای تهران   مرکز اطالعهمبستگید از آغاز سال تحصيلی به نوشته روزنامه دو روز بع

ها در پايتخت اعالم کرده کيفيت هوای تهران به نيمه شرايط ناسالم  با اشاره به افزايش ميزان آالينده
ی در شود از ترددهای غيرضرور رسيده است، لذا از کودکان و بيماران قلبی و تنفسی خواسته می

  . هوای آزاد جدا خودداری کنند
 پيام دکتر عبدالکريم سروش را درباره آغاز سال تحصيلی درج کرده که با اشاره به بازنشسته آفتاب يزد

کردن زودهنگام استادان و محروميت دانشجويان گفته است با اين اعمال عالوه بر اينکه کسانی از 
وی به . رود ها می عدالتی مضاعفی است که در حق آن ها بی شان هم محرومند و اين محروميت حقوق

های ناجوانمردانه و علم   گفته است بايد متاسف شد از اينکه دانشگاه اسير توفانآفتاب يزدنوشته 
ای بشود که دانشجويان را آسوده نگذارد، اما هنر دانشجو اين است که در توفان و با توفان  ستيزانه 
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 برد، به راه خود ادامه دهد و  خورد و با رنج طاقت فرسايی که می ی که می ا زندگی کند و باوجود ضربه 
  . ديگران را هم مشوق باشد

 تهديد آقازاده عليه شرکت پيمانکار روسی نيروگاه هسته ای بوشهر را در راس اخبار خود آورده و کيهان
ه نيروگاه را می سازند و از قول رييس سازمان انرژی اتمی ايران نوشته ايرانی ها خودشان تا شش ما

  . کامل می کنند
 نيز همين خبر را در صدر گزارش های خبری روز خود آورده و نوشته آقازاده برای گفتگوهای دو سرمايه

  . روزه در مسکو به سر می برد و گفته شش ماه برای پايان نيروگاه کافی است
 هسته ای توسط کارشناسان ايرانی در خبرهای منتشر شده آشکار نيست که در صورت اتمام نيروگاه

در توافق های گذشته تاکيد شده بود که سوخت نيروگاه توسط . سوخت آن از کجا تامين خواهد شد
  .روس ها تامين می شود و بعد از مصرف بازمانده آن نيز به روسيه برگشت داده می شود

 احتمال داده که  آفتاب يزد روزنامهيک روز بعد از اعالم مثبت بودن آزمايش دوپينگ وزنه برداران ايران
وزنه برداری ايران با مجازات شديدی روبرو باشد در حالی که به نوشته همين روزنامه مسئوالن 

فدراسيون در تالشند که راهی پيدا کنند که رضازاده قهرمان سنگين وزن جهان بتواند در مسابقات 
  .جهانی دومينيکن شرکت کند
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