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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(ایران و دولتهای بزرگرژیم 

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

سازي  خبرگزاري رويترز به نقل از يك مقام انگليسي نوشت آه علي الريجاني به وضوح تعليق غني
  .يران را منتفي دانسته استاورانيوم در ا
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يي و تحقق  اش سعي در باز آردن فضاي مذاآرات هسته يي ارائه طرح جديد هسته درحالي آه تهران با

 حل به هاي مقابل را دارد، برخي آشورهاي اروپايي همچنان تعليق را تنها راه براي طرف اعتمادسازي
  .آنند ذاآرات معرفي ميسرانجام رسيدن م

  اروپا ضرب االجل آمريكا براي
گيري خود تنها تا روز شنبه براي متقاعد آردن  موضع به گزارش ايسنا در اين ارتباط، واشنگتن در آخرين

  .يي با ايران فرصت داده است مذاآرات هسته ايران در اين خصوص به آشورهاي طرف
آنندگان اروپايي تا روز شنبه  آمريكا به مذاآره  رابطه گفت آهي آمريكايي در اين رتبه يك مقام عالي
سازي اورانيوم متقاعد آنند و پس از آن در صورت خودداري  غني دهد آه ايران را به تعليق فرصت مي

  .ها را دنبال خواهد آرد تحريم تهران از پذيرش اين آار
رش داد، تام آيسي، سخنگوي وزارت امور فرانسه گزا به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، خبرگزاري

ي  هاي خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه شد، تماس شنبه مدعي ي آمريكا روز سه خارجه
شوراي عالي امنيت ملي ايران در رسيدن به توافق با ايران در خصوص  اروپا و علي الريجاني، دبير

  .است تعليق شكست خورده
ها وجود ندارد  تصميمي براي تعليق از جانب آن در موضع ايران آه براساس آن هيچ تغييري  :وي افزود

  .حاصل نشده است
ي واشنگتن  ي آمريكا نيز به روزنامه امور خارجه در همين حال نيكالس برنز، معاون امور سياسي وزارت

 و در غير اين روشن در خصوص تعليق را تا روز شنبه اعالم آند تايمز گفت آه الزم است تهران تعهدي
  .خواهد شد صورت با تحريم روبرو

  .خير است باشد به معناي" شايد"اگر پاسخ ايران : برنز گفت
باشد چهار ماه است آه در اين " بيشتر مذاآره آنيم تمايل داريم در اين باره"اگر پاسخ : وي ادامه داد

  .باره مذاآره شده است
 نظامي به ايران را به عنوان بخشي از يك  حمله بني برعدمبرنز همچنين پيشنهاد تعهد رسمي آمريكا م

هايي  خواهد به ايران تضمين امنيتي بدهد و علت آن نگراني نمي معامله رد آرد و گفت آه واشنگتن
  .اهللا و حماس وجود دارد اين آشور از شبه نظاميان در منطقه به ويژه حزب ي حمايت است آه درباره

  سوالنا اني وبازهم تماس تلفني الريج
هاي سازمان ملل گزارش آرد، آه خودداري  ديپلمات از سوي ديگر خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از

يي اين  ي هسته مذاآراتي آه با هدف رفع بن بست بر سر مساله تهران از غني سازي اورانيوم به
  .هاست مزده و در حال گشودن راه به سوي آغاز بررسي تحري گيرد صدمه آشور انجام مي

هايي آه از افشاي نامشان خودداري آردند  ديپلمات به گزارش ايسنا، اين خبرگزاري آمريكايي به نقل از
تا پايان تالش نهايي خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه  به توافقي اشاره آرد مبني بر اينكه

ذاآرات اعالم نشود تا اختالفات در دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران شكست م اروپا و علي الريجاني،
  .ريزي شده رفع شود تلفني آه براي روز چهارشنبه برنامه تماسي

اند، مذاآرات به عنوان يك  طرف قاطعانه ايستاده اما با توجه به اينكه هر دو: يكي از ديپلماتها گفت
 ملل  هاي سازمان ريممهم اروپايي آه مذاآرات در برابر تح هاي شود؛ حتي در پايتخت شكست تلقي مي

  .آند صدق مي دهند، اين امر را ترجيح مي
است بر اين مساله متمرآز باشد آه چه طور به   سوالنا ممكن-وي افزود آه تماس تلفني الريجاني 

  .است شكل علني اعالم آنند مذاآرات شكست خورده
  ايران بولتون و بازهم تحريم

ها وجود خواهد  زماني آوتاه تا بررسي تحريم :مان ملل گفتجان بولتون، سفير دايم آمريكا نزد ساز
  .المللي براي تعليق غني سازي عمل آند بين هاي داشت؛ مگر آنكه ايران به درخواست

  .اند فعاليت غني سازي را متوقف آنند وجود ندارد آماده يك عالمت هم درباره اينكه آنها: وي افزود
گفتند آه پيشنهاد تعليق تا سه ماه مطرح شد و دو   سوالنا-اني دو ديپلمات آشنا با مذاآرات الريج

  .زدند مي طرف از پيشرفت در حال بن بست حرف
  5+1نشست 

 پنج عضو دايم   سوالنا، وزيران امور خارجه-الريجاني  بر اساس اين گزارش، در پي تماس امروز ميان
  .نشستي در لندن گردهم خواهند آمدرتبه آنها در  نمايندگان عالي شوراي امنيت و آلمان و يا
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ي  انگليسي به دنبال اعمال تحريم عليه برنامه در اين ميان اسكاي نيوز گزارش داده آه مقامات
  .يي ايران هستند هسته

اسكاي نيوز گزارش داد آه مقامات انگليسي به  ي تلويزيوني به گزارش ايسنا، پايگاه اينترنتي شبكه
هاي تجاري و ديپلماتيك در رابطه با  چند هفته آينده محدوديت  ممكن است ظرفاند آه ايران هشدار داده

  .ايران در نظر گرفته شود
آه خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي  اين گزارش حاآي است اين تصميم پس از آن اتخاذ شد

تعليق غني سازي امنيت ملي ايران نتوانستند درباره  اتحاديه اروپا و علي الريجاني، دبير شوراي عالي
  .اورانيوم به نتيجه برسند

  .شوراي امنيت سازمان ملل در حال انجام است ها در ي تحريم مقدمات براي ارايه پيش نويس قطعنامه
هاي ديپلماتيك بسيار  پاسخ ايران به همه تالش ي انگليسي به اسكاي نيوز گفت آه رتبه يك مقام عالي

  .نااميد آننده بوده است
  .موشكي بالستيك ايران را محدود آنيم يي و ي هسته الزم است آه ما برنامه: وي افزود

هايي ماليم به عنوان مثال  در آوتاه مدت تحريم رود انتظار مي: سردبير اخبار خارجي اسكاي نيوز گفت
  .ايراني و جلوگيري از سفر آنها اعمال شود هاي بانكي مقامات مسدود آردن سرمايه

ي ديگري در  رود قطعنامه تعليق متقاعد نكند، انتظار مي ن حال اگر اين آار ايران را بهبا اي: وي افزود
  .پردازد هاي سخت عليه ايران مي اعمال تحريم سال آينده تصويب شود آه به
  است ايران تعليق را منتفي دانسته

ه وضوح تعليق انگليسي نوشت آه علي الريجاني ب چنين خبرگزاري رويترز به نقل از يك مقام هم
  .دانسته است سازي اورانيوم در ايران را منتفي غني

انگليسي ياد شده آه خواست نامش فاش نشود  به گزارش ايسنا، اين خبرگزاري به نقل از مقام
ها عليه ايران هستند؛ زيرا  ي تحريم پيش نويس قطعنامه هاي جهاني در حال آماده آردن قدرت: نوشت

شوراي عالي امنيت ملي ايران و خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي   دبيرمذاآرات علي الريجاني،
  .رسيدن به يك معامله با شكست روبرو شده است ي اروپا در اتحاديه

طور گزارش داده است آه دبير شوراي عالي امنيت  وي گفت سوالنا درباره مذاآراتش با الريجاني اين
  .ستا گفته» نه«ملي ايران به وضوح به تعليق 
ي مواردي هستيم آه بايد در  هاي مقدماتي درباره تالش ما درحال تشديد: اين مقام انگليسي ادامه داد

  .قطعنامه ذآر شود
مارگارت بگت در روزهاي : مقام انگليسي ياد شده نوشت خبرگزاري آيودو با اشاره به اين خبر به نقل از

  .انجام داده است اخير با همتايانش مذاآراتي را
آتي به نيويورك برود؛ مگر اينكه تغييري ناگهاني و غير  ي ما انتظار داريم اين مساله در هفته: وي افزود

  .انجام گيرد ها منتظره از سوي ايراني
ي گذشته به وضوح به او گفته است ايران  هفته سوالنا گزارش داده است آه الريجاني: اين مقام گفت

نژاد و ديگران است آه به صورت  جمهور احمدي رييس ن موضعاي. حاضر به ازسرگيري تعليق نيست
وضوح از طريق الريجاني به سوالنا اعالم شده و سوالنا نيز  اين مساله به. علني اعالم شده است

  .است ي آن گزارش داده درباره
ه يي ايران طي ما ي هسته آه احتماال پرونده يي شوراي امنيت نيز در اين چارچوب گفت رييس دوره

  .جاري به شوراي امنيت فرستاده خواهد شد
يي شوراي امنيت در آنفرانس  اوشيما، رييس دوره به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آويت، آينزو

تمام آشورهاي عضو به طور مداوم : جاري سخن گفت و افزود خبري از دستور آار اين شورا طي ماه
  .آنند ران را دنبال مياروپا و اي ي مذاآرات آنوني ميان اتحاديه

  .ماه جاري به شوراي امنيت ارجاع داده شود يي ايران ي هسته ي پرونده ممكن است مساله: وي گفت
ي اروپا و علي  ي اتحاديه مسوول سياست خارجه مذاآرات آنوني ميان خاوير سوالنا،: اوشيما افزود

سازي   ايران براي متوقف ساختن غنيخصوص متقاعد آردن الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي در
  .اورانيوم در حال جريان است

اي آه مبني بر موافقت ايران با متوقف  گونه اشاره ما تاآنون هيچ: يي شوراي امنيت افزود رييس دوره
ي  دارد تا بررسي پرونده ايم و اين امر ما را بر آن مي دريافت نكرده سازي اورانيوم باشد ساختن غني

  .را در دستور آار اين ماه خود قرار دهيم ايرانيي  هسته
ايران براي سازماندهي و نظارت بر توليد اورانيوم  ي نيويورك تايمز نوشت آه پيشنهاد چنين روزنامه هم

يي ايران را پيچيده   هسته فرانسه مذاآرات درباره سرنوشت برنامه غني شده در اين آشور به وسيله
  .آرده است

اين پيشنهاد آه از سوي محمد سعيدي، معاون امور  :ي آمريكايي افزود ، اين روزنامهبه گزارش ايسنا
مطرح شد، عالمتي از انعطاف در مذاآرات ميان ايران و شش آشور  الملل سازمان انرژي اتمي ايران بين

  .نماينده آن است بود آه اتحاديه اروپا
اين . سي در پشت اين پيشنهاد وجود ندارداسا هيچ چيز: شنبه ادعا آرد يك مقام فرانسوي روز سه
  .المللي را دچار اختالف آنند جامعه بين آوشند ها مي اولين باري نيست آه ايراني

رسد هدف از اين  به نظر مي: نشود گفت ي اروپايي آه خواست نامش فاش رتبه يك مقام عالي
  .پيشنهاد گيج آردن باشد
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 5+1آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا و همتايانش در  ود،اين گزارش به نقل از مقاماتي ديگر افز
هاي  نشستي در لندن در روز جمعه به منظور تدوين استراتژي براي برداشتن گام درباره احتمال برگزاري

  .مذاآره آردند بعدي
يان مطرح شده آه ايران موضعش در مذاآرات م اين پيشنهاد ايران در حالي: اين گزارش حاآي است

  .آرده است تر علي الريجاني و خاوير سوالنا را سخت
ايهود المرت به آاندوليزا رايس خواهد گفت آه  ي صهيونيستي هاآرتص نوشت، از سوي ديگر روزنامه
  .خوانده شده را بر عهده گيرد" يي ايران تهديد هسته"آه  چه ها عليه آن بايد رهبري را در تالش

ايهود المرت، نخست وزير رژيم صهيونيستي : افزود س با اعالم اين خبربه گزارش ايسنا، آسوشيتدپر
اين ديدار بخشي از . آند رايس، وزير امور خارجه آمريكا ديدار مي اواخر روز چهارشنبه با آاندوليزا

  .سفرش به خاورميانه است ديدارهاي رايس در
  

  ود باقی استپيشنهاد غنی سازی برای ایران در خاک روسيه به قوت خ:کرینکو 
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اعالم کرد که پيشنهاد " روس اتم"رئيس آژانس فدرال انرژی اتمی روسيه موسوم به " سرگئی کرینکو"
 .مسکو مبنی بر انجام غنی سازی مشترک در خاک روسيه برای ایران همچنان به قوت خود باقی است

اعالم کرد که روسيه پيشنهاد " روس اتم"انووستی، رئيس به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ری
 . تاسيس موسسه مشترک غنی سازی اورانيوم همراه با ایران را در خاک روسيه تایيد می کند

اگر ایران آماده غنی سازی اورانيوم در خاک خود نباشد، روسيه : "وی در جلسه دولت روسيه گفت
پيشنهاد ما به . ین امر و تاسيس موسسه مشترک خواهد بودآماده در اختيار گذاشتن خاک خود برای ا

 ". قوت خود باقی است
تاکيد کرد که این پيشنهاد نيز باید در قالب مجموعه پيشنهادها درمورد " روس اتم"در عين حال رئيس 

 . حل موضوع هسته ای ایران بررسی شود
اری نخواهد برد و پيشنهاد روسيه وی تاکيد کرد که روسيه در ایجاد چنين موسسه مشترکی منفعت تج

 . به نوعی برای حل موضوع هسته ای ایران است
ما نيازی به ایجاد چنين مؤسسه مشترکی نداریم، با در اختيار : این مقام روسی خاطر نشان کرد 

.  درصد  از توان غنی سازی جهان احتياجی به سرمایه گذاری در صنایع غنی سازی نداریم40داشتن 
  .اد به معنای سهم ما در امکان حل اوضاع می باشداین پيشنه

  
کند ائتالفي ضدايراني در ميان کشورهاي عربي تشکيل  کاندوليزا رايس اعالم کرد که آمريکا تالش نمي

  . دهد
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يزا رايس، وزير امور ، خبرگزاري نووستي گزارش داد، کاندول)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي آمريكا بعد از ديدار با وزيران امور خارجه هشت کشور عربي که روابط نزديکي با آمريکا دارند، در  خارجه

  . يک کنفرانس مطبوعاتي شرکت کرد
در اين ديدار وزيران خارجه شوراي همکاري کشورهاي خليج فارس يعني کويت، عربستان سعودي، 

  . ه عربي و عمان و همچنين اردن و مصر شرکت داشتندبحرين، قطر، امارات متحد
ما با کشورهاي عضور شوراي همکاري کشورهاي خليج فارس، اردن و مصر دوستان : رايس گفت

  . قديمي هستيم به همين خاطر اين اتحاد جديدي نيست
  . بودبه گفته وي موضوع اصلي اين ديدار اوضاع در سرزمين فلسطين و امکان ازسرگيري روند صلح 

  . باشيم افتد مي ما بسيار نگران آنچه که در سرزمين فلسطين اتفاق مي: رايس اعالم کرد
اي  توانند به عنوان نمونه ي خود را با اسراييل حل کردند و مي مساله"وي يادآوري کرد که مصر و اردن 
  ". توان ميان مخالفان به صلح رسيد براي آن باشند که چگونه مي

کنيم را پيدا  رها راه حل بسياري از مسايلي که ما در خاورميانه با آنها برخورد مياين کشو"وي گفت 
  ". مي کنند

ي آمريکا همچنين عملکرد محمود عباس، رييس تشكيالت خودگردان فلسطين را بسيار  وزير امور خارجه
  . عالي ارزيابي کرد

  . ه وي و ملت فلسطين هستيمنهيم و خواهان کمک ب ما محمود عباس را بسيار ارج مي: رايس گفت
  . شود انتقاد کرد در عين حال، وي از دولت اين کشور که توسط جنبش حماس اداره مي

فلسطينيان نياز به دولتي دارند که جوابگوي تمايل آنها باشد که بتواند آنها را شکوفا : وي معتقد است
  . کند و با جامعه جهاني همکاري داشته باشد

هاي صلح آميز  آوري ريکا از سوي ديگر مدعي شد که آمريكا مخالفتي با توسعه فنوزير امور خارجه آم
  . يي در ايران ندارد، اما قاطعانه مخالف غني سازي اورانيوم در خاک ايران است هسته

وگو با همکاران تاييد کرديم  ما در گفت: وي بعد از ديدار با وزراي خارجه هشت کشور عربي اعالم کرد
ايران حق آن را دارد، . اي ندارد يي از نظر ما مساله ايران به فناوري هاي صلح آميز هستهکه دستيابي 

  . اما نه غني سازي اورانيوم
در عين حال، وي تاييد کرد که آمريکا از تالش کشورها براي دستيابي به انواع منابع انرژي از جمله 

   .استفاده از انرژي اتمي در اهداف صلح آميز حمايت مي کند
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ما خواهان ارايه کمک به کشورهايي هستيم که موضع مثبتي نسبت به پيمان منع گسترش : وي افزود
  . کنند يي اختيار مي سالح هسته

اگر ايران به مخالفت با تعليق : گفت) چهارشنبه(ي فرانسه امروز  سخنگوي وزارت امور خارجه
  . ه، متناسب و قابل تغيير باشدروند هاي عليه ايران بايد پيش سازي ادامه دهد، تحريم غني

به نقل از خبرگزاري آلمان، جان باپتيست ماتئي، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
اي نكرد، اما  هايي اشاره ي فرانسه به طور دقيق به نوع ماهيت چنين تحريم سخنگوي وزارت امور خارجه
بيني  ها پيش مان ملل متحد اين قبيل تحريم شوراي امنيت ساز1696ي  اظهار داشت آه در قطعنامه

  . شده است
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

اي در حال افزايش  تعداد آوارگان در عراق به طور قابل مالحظه: سازمان جهاني مهاجرت اعالم آرد
  . است
  ٢٠٠۶  اکتبر4 -١٣٨۵  مهر12شنبه چهار

به نقل از خبرگزاري عراق، سازمان جهاني مهاجرت اعالم ) يسناا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . آنند آميز ترك مي  عراقي منزلشان را به خاطر اقدامات خشونت9000هر هفته حدود : آرد

يي در مناطق  مردم عراق براساس توزيع طايفه: سخنگوي اين سازمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت
  . برند و اهل سنت به مرآز به جنوب پناه ميشيعيان . شوند اي مستقر مي ويژه

  . آوچ آردن مردم عراق بايد متوقف شود و ساآنان عراق در يك جا ساآن شوند: وي افزود
ها در عراق  ي خشونت سازمان جهاني مهاجرت نسبت به ادامه: سخنگوي اين سازمان تصريح آرد

هايي آه دولت عراق و سازمان هالل  گاهدر حال حاضر تنها سه درصد از آوارگان در اردو. نگران است
  . اند احمر ايجاد آرده است مستقر شده

  
بعد از جنگ آمريكا عليه عراق جهان از امنيت آمتري برخوردار شده و نتايج : وزير دفاع چك اظهار داشت

  . منفي جنگ بسيار بيشتر از نتايج مثبت آن بوده است
  ٢٠٠۶  اکتبر4 -١٣٨۵  مهر12شنبه چهار
: به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، وزير دفاع چك افزود) ايسنا(ارش خبرگزاري دانشجويان ايران به گز

ديدند؛ اما عراق تا حدي به  متحدان غربي قبال تمامي پيامدهاي عمليات براندازي نظام صدام را نمي
ينند و گاهي در ب ها در عراق آموزش مي آن. هاي جديد و قاتالن تبديل شده است آشور جذب تروريست

گردند و در آنجا  اند بر مي ها حضور دارند؛ اما پس از مدتي به آشورهايي آه از آن آمده عمليات
  . دهند هاي تروريستي تشكيل مي هايي را جهت انجام عمليات گروه

ا واشنگتن قصد دارد ت: ي آويتي الراي العام به نقل از مقامات آگاه عراقي نوشت از سوي ديگر، روزنامه
از نفوذش در ميان آشورهاي عربي جهت ائتالف با رهبران اهل سنت عراق استفاده آند تا از يك سو 

هاي  هاي تروريستي گروه به حمالت طوايف سني پايان دهد و از سوي ديگر ضربه سختي به فعاليت
  . وابسته به القاعده وارد سازد

واشنگتن از آشورهاي عربي و رهبران : ندهاي عربي و غربي ديگر در عراق نيز اظهار داشت ديپلمات
اي جهت اعمال فشار  خواهد تا از هر ابزار و وسيله ها آه از نفوذ ايران در منطقه نگران هستند، مي آن

هاي تروريستي  هاي مسلحانه و همكاري با سازمان سنت عراق براي توقف درگيريعليه رهبران اهل 
  . آمك بگيرد تا به اين وسيله زمينه براي نزديك شدن روابط آمريكا و اهل سنت عراق فراهم شود

يي ايران و  اين مقامات همچنين ائتالف ميان آمريكا و آشورهاي عربي جهت توقف برنامه هسته
  . را بعيد ندانستند(!) يي  فت تهران در توليد سالح هستهجلوگيري از پيشر

هاي سياسي شيعه و سني عراق جهت توقف  از سوي ديگر، پارلمان عراق از توافق ميان جناح
هاي مردمي و نظارت نيروهاي امنيتي بر اوضاع  ها و تشكيل آميته يي، خونريزي هاي طايفه خشونت

  . بغداد استقبال آرد
وزير آشور عراق دو تن از افسران بلندپايه نيروهاي مسلح اين :  ايالف نيز گزارش دادپايگاه اينترنتي

ها عليه شيعيان از سمتشان بر آنار  وزارتخانه را به دليل نقض مسايل امنيتي و همدستي با تروريست
  . آرد

 آشور در جواد البوالني وزير آشور عراق، دستور داد تا سرهنگ بشار ايوب فرمانده تيپ نهم وزارت
هاي منطقه العامل در بغداد  منطقه التاجي در شمال بغداد و سرلشگر ثامن ضياء فرمانده يكي از گردان

ها عليه شيعيان  را عزل آرده و تحقيقاتي از آنها به دليل نقض مسايل امنيتي و همدستي با تروريست
  . انجام شود

ار ايوب به عنوان مسوول منطقه التاجي وي هم چنين سرهنگ عبداهللا الدفاعي را به جاي سرهنگ بش
يي  هاي طايفه در شمال بغداد تعيين آرد و به وي دستور داد تا تدابير مسلحانه استثنايي را عليه چريك

  . و بعثي در اين منطقه اتخاذ آند
در نشستي آه در مقر اقامت جالل طالباني : اي اعالم آرد دفتر رياست جمهوري عراق نيز در بيانيه

 جمهور عراق در بغداد با مشارآت سيدعبدالعزيز حكيم رييس ائتالف يكپارچه عراق و عارف طيفور رييس
نماينده رييس منطقه خودمختار آردستان عراق و نوري المالكي نخست وزير عراق و محمود 
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المشهداني رييس پارلمان عراق و طارق الهاشمي معاون رييس جمهور، برهم صالح و سالم الزوبعي 
عاون نخست وزير و شيخ خالد العطيه معاون رييس پارلمان، مدحت محمود رييس شوراي عالي دو م

هاي سياسي و پارلماني برگزار شد، به بررسي آخرين تحوالت  قضايي و برخي از نمايندگان جناح
  . سياسي و امنيتي و نيز ارزيابي نتايج سفر طالباني به واشنگتن و نيويورك پرداخته شد

بخشي از اين نشست به بررسي روابط ميان عراق و آشورهاي : اين دفتر عنوان شده استدر بيانيه 
  . هاي خارجي و مبارزه با تروريسم پرداخت همجوار در راستاي حمايت از دولت و جلوگيري از دخالت

گيريها در قبال  بر اساس اين بيانيه، تمام شرآت آنندگان در اين نشست بر ضرورت وحدت موضع
ي با چالشها و وحدت ميان مسووالن دولتي در رويارويي با تحوالت سياسي و امنيتي عراق روياروي

  . تاآيد آردند
هاي ترآمن عراق بر ضرورت تشكيل دو آميته  عراق يكي از جناح" ترآماني ايلي"از سوي ديگر، حزب 

  . ها تاآيد آرد مذاهب و قوميت
عال در بازنگري قانون اساسي پيشنهاداتي را به به موجب اين بيانيه، اين حزب به منظور مشارآت ف

  : ي تغيير قانون اساسي ارايه آرده است آه به شرح ذيل است آميته
هاي ديني انتخاب  ي چهار عضو است آه از سوي شخصيت ي مذاهب آه در برگيرنده  تشكيل آميته-1

  شوند  مي
  . ي عرب، آرد، ترآمن و الكلداشوريه استها ي چهار عضو از قوميت ها آه در برگيرنده ي قوميت  آميته-2

: اين حزب هم چنين لغو همه پرسي در خصوص تعيين سرنوشت آرآوك را خواستار شد و اعالم آرد
طرف ملي و جهاني حل شود و در  هاي بي ي آرآوك بايد به طرز شفاف و تحت نظارت شخصيت مساله

خواهيم تا در اجراي همه پرسي شرآت   ميصورت عدم توافق با لغو همه پرسي، ما از تمام ملت عراق
  .  همه پرسي بايد اجرا شود در صورت موافقت دو سوم ساآنان آرآوك،. آنند

ها،  هاي سياسي با نظام فدرالي استان در صورت عدم موافقت گروه: در بيانيه اين حزب آمده است
 و مرآز عراق آه هر هاي عراق بر اساس شش منطقه در شمال، جنوب آنيم تا استان پيشنهاد مي

  . منطقه شامل سه استان خواهد بود ايجاد شوند
  

  .خبر دادند  ساعت گذشته در سراسر بغداد24 جسد طي 30منابع پليس عراق از آشف 
  ٢٠٠۶  اکتبر4 -١٣٨۵  مهر12شنبه چهار

يس عراق اعالم از پايگاه اينترنتي المحيط، منابع پل به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در . رسد  جسد مي55ي اخير به بيش از  جسدهاي آشف شده  جسد تعداد30با آشف اين : آردند

  . است جسد آشف شده 147 ي گذشته نيز حالي آه طي هفته
ي مسيحي  چند بمب در بخش تجاري منطقه براثر انفجار: خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد

در حمالت پراآنده در ساير نقاط . تن زخمي شدند 87 تن آشته و 16، نشين بغداد و نزديك يك مدرسه
  .عراق نيز پنج تن آشته شدند
ي چند دقيقه در بخش تجاري  يي به فاصله جاده گذاري شده و دو بمب در اثر انفجار يك خودروي بمب

هاي  ختماندر اين حمله به سا.  تن زخمي شدند87آشته و   تن16  در بغداد،" آمپ ساره"ي  منطقه
  .اطراف نيز آسيب رسيد

اثر انفجار در مسير خودروي فوزي الحريري وزير  در: چنين يك مقام وزارت آشور عراق اعالم آرد هم
 تن ديگر 9اما در اين حمله سه پليس محافظ وي آشته و   هيچ آسيبي به وي نرسيد؛ صنايع عراق،
  .زخمي شدند

آردند نيروهاي آمريكايي به ضرب گلوله   آلمان اعالمدر همين حال، شاهدان عيني به خبرگزاري
 20دستگيري اهالي شهر جسرديالي از توابع المدائن واقع در  تظاهرآنندگاني را آه امروز در اعتراض به

  .نيروهاي آمريكايي دست به تظاهرات زده بودند را متفرق ساختند آيلومتري جنوب بغداد توسط
ي جسر ديالي را  نفربر از صبح امروز منطقه ودروي زرهي، تانك وها خ ده: شاهدان عيني افزودند

منطقه را آه از طرفداران مقتدي صدر هستند دستگير   تن از ساآنان اين50محاصره آرده و بيش از 
  .آردند

آردند آه بر اثر درگيري افراد مسلح وابسته به  از سوي ديگر، ساآنان محلي استان االنبار اعالم
اند آه هشت تن از   فرد مسلح آشته شده14بغداد واقع است،  هالي اين استان آه در غربالقاعده با ا

شرق شهر الرمادي آشته و شش تن ديگر نيز در درگيري با اهالي  اين افراد در شهر خالديه در
  .اند الرمادي آشته شده ي جنوب شهر منطقه

ي  اره به مقر نيروهاي عراقي در منطقهچندين خمپ در اثر اصابت: خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داد
 تن آشته شدند آه شش تن آنها از افسران عراقي 9استان االنبار،  بغدادي واقع در مرآز الرمادي در

  .نيز زخمي شدند چهار تن ديگر. بودند
 افراد مسلح به رييس پليس شهر بغدادي در الرمادي، ي يك مقام پليس عراق نيز اعالم آرد، بر اثر حمله

  .آشته شدند وي به همراه سه تن از همراهانش
عربستان به زودي به منظور جلوگيري از ورود  دولت: معاون وزير آشور عربستان نيز اظهار داشت

  .رسد، ايجاد خواهد آرد  مايل مي500با عراق آه به  غيرقانوني افراد، ديواري را در طول مرز
بدالعزيز، معاون وزير آشور عربستان امروز در سخناني در ع امير احمد بن: خبرگزاري آلمان گزارش داد

از بروز هرگونه آشوب امري ضروري است و ساخت ديوار موجب حمايت  حفظ مرزها: رياض بيان داشت

www.iran-archive.com 



 شود آه البته اين امر مورد موافقت وزارت آشور عراق هم جلوگيري از ورود افراد مي خوبي از مرزها و
  .قرار گرفته است

  .عنوان آرد ي ساخت اين ديوار را هفت ميليارد دالر وي هزينه
افراد مسلح به خودروي گشتي پليس در بعقوبه، دو  ي پليس استان ديالي نيز اعالم آرد آه در اثر حمله
  .پليس زخمي شدند پليس آشته و هشت تن ديگر از جمله شش

هاي دو روستا انجام دادند   به خانهبعقوبه حمالتي را چنين نيروهاي عراقي بامداد امروز در نزديكي هم
 .دستگير و مقداري سالح و مهمات توقيف شد  فرد مظنون41آه در جريان آن 

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   مهرماه11: مرور روزنامه های تهران

  ٢٠٠۶  اکتبر3 -١٣٨۵  مهر11شنبه سه 
وان های اصلی خود به بحث گرانی قيمت ها پرداخته روزنامه های صبح امروز تهران در عن:بی بی سی

و ضمن انعکاس هشدار رييس قوه قضاييه از زبان سخنگوی دولت نوشته اند رسانه ها موضوع گرانی را 
احتمال اخالل بانکی ايران توسط دولت آمريکا و لغو دومين معامله بزرگ تاريخ بورس . بزرگ می کنند

  . ه هاستايران از جمله مطالب اين روزنام
 با چاپ جدول مقايسه قيمت کاال ها در ماه جاری و سال گذشته نشان داده که برخالف گفته آينده نو

  . مقامات دولتی در همين فاصله بهای کاالهای اساسی چقدر افزايش يافته است
  .  از زبان متخصصان نوشته تورم واقعی کاالهای اساسی بيش از رقم اعالم شده استمردم ساالری

 در گزارش اصلی خود نظر چند تن از نمايندگان مجلس را درباره گرانی قيمت ها نقل کرده که از وانج
جمله حاجی بابايی عضو هيات رييسه مجلس مهمترين عامل گرانی را بحث سوء مديريت خوانده و 

  . کنددولت می تواند با اعمال مديريت صحيح و کنترل قيمت ها از افزايش آن جلوگيری : تصريح کرد
يک بخش از :  در ادامه خاطر نشان کردجواناين عضو کميسيون برنامه وبودجه مجلس به نوشته 

گرانی ها ناشی از برخی سياست های مالی و اقتصادی دولت است که دولت راه حل آن را بايد از 
مچنين دولت اين راه يا کاهش نقدينگی يا تنظيم بازار عرضه و تقاضا است، ه. همان مسير خود پيدا کند

  . بايد از سياست های کنترلی و نظارتی استفاده کند
 از قول مجيد انصاری معاون سابق رييس جمهوری موضوع گرانی در کشور را ناشی از اتخاذ خراسان

دولتمردان بايد قبول کنند که اقتصاد يک علم است و : سياست های غلط اقتصادی خواند و تأکيد کرد
  . و تورم بايد از ابزارهای علمی آن استفاده کنند نه ابزارهای مصنوعیبرای از بين بردن گرانی

سان را نقل کرده که نوشته در   با عنوان بزرگ اخالل در روابط بانکی ايران نوشته ای از نيويورک رسالت
ی های آمريکا برا های ايرانی با موفقيت توام گردد تالش  بانک صورتی که اقدامات خانم رايس برای تحريم

  . تنبيه ايران تشديد خواهد شد
های زيادی را برای  ای تالش به نوشته اين روزنامه دولت آمريکا بعد از پافشاری ايران در پرونده هسته 

 های ايرانی آغاز کرده و  المللی برای قطع همکاری با بانک های مالی بين  ها و سازمان تشويق بانک 
 کنند  وزيران امور خارجه مصر و اردن نيز در آن شرکت میوزير خارجه آن کشور در نشست قاهره که 

ه ای ايرانی  ها و موسسات مالی ژاپنی و اروپايی را به قطع همکاری با بانک تالش خواهد کرد بانک
  .تشويق کند

 خبر داده دومين معامله تاريخ بورس که هفته گذشته خبر آن در راس اخبار اقتصادی دنيای اقتصاد
در آخرين لحظات لغو شد و به اين ترتيب معامله ای بر سر يک چهارم سهام بانک کشور آمده بود 

پارسيان که ايران خودرو خريدار آن بود چنان که گفته شده است بنا به دستوری از مقامات باال متنفی 
  .شده است

پ کرده  مصاحبه مفصل اين روزنامه را با آقای منتجب نيا نفر دوم حزب اعتماد ملی چامردم ساالری
که در قسمتی از آن گفته است کسانی که بيست و هفت سال به رويشان سرمايه گذاری شد تا افراد 
مجرب و موثری باشند کنار گذاشته شده اند تا افرادی بی ريشه و بی سابقه که نه قبل از انقالب و نه 

لت مديريت بياموزند و اين بعد از آن در کارنبوده اند و در جنگ هم حضوری نداشته اند با سرمايه های م
  . ظلم است به ملت

 گفته است در انتخاباتی که در آينده برگزار می شود مردم مردم ساالریحجت االسالم منتجب نيا به 
قضاوت خواهند کرد که آيا اين شعارهای انتخاباتی و حتی بعد از انتخاباتی که داده شد و عملی نشد و 

  .است همين طور بماندوضعيت زندگی آن ها بدتر شد قرار 
 معاون کارگزاراندر حالی که پائيز با باران های پراکنده و گاهی مداوم آغاز شده است به نوشته 

عمرانی استاد تهران گفته است خطر روان شدن سيالب ها در تهران کمتر از زلزله نيست، چرا که 
  .وضعيت خطرناکی قرار داده استساخت و سازهای غيرمجاز در مسير سيالب ها و آبگذرها تهران را در 

 از مصاحبه ای خبر داده که معاون رييس جمهوری و رييس سازمان گردشگری و ميراث همبستگی
فرهنگی در آن شرکت داشته و به سئواالت خبرنگاران پاسخ داده است اما رحيم مشائی در همان اول 

  . چنان مقدمه طوالنی گفت که خبرنگاران زيادی در جلسه نماندند
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 خبرنگار اين روزنامه با توجه به اينکه زمان برگزاری که مصادف باجشن باستانی همبستگیبه گزارش 
مهرگان است از آقای مشائی پرسيد که سازمان ميراث فرهنگی چه برنامه هايی برای اين مراسم در 

  .پيش دارد و او به سادگی جواب داد هيچ ،هيچ برنامه ای نداريم 
ن رييس جمهوری به تشريح مجدد مثلث هويتی خود که پيش از اين در  نوشته معاوهمبستگی

ايرانی بودن يکی از اين سه :سخنرانی دو ساعت و نيمه خويش آن را وصف کرده بود ، پرداخت وگفت 
مسلمانی، ايرانی و اقوام و توضيح داد که برگزاری . برگزاری مهرگان بخشی از آن استضلع است که 

  .ولويت نيستجشن های ايرانی در ا
  

   مهرماه10: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۶  اکتبر2 -١٣٨۵  مهر10شنبه دو

روزنامه های امروز صبح تهران در صدر گزارش های خبری خود نظر آيت اهللا خامنه ای را :بی بی سی
منعکس کرده اند که از دولت خواسته با توجه به گسترش گرانی ها به فکر مردم باشد و در مطالب 

يگر خود به احضار شش وزير اقتصادی کابينه به مجلس برای شکافتن علت گرانی ها، تصويب فوريت د
اليحه واردات بنزين در مجلس و ادامه بحث پيرامون نامه افشا شده بنيانگذار جمهوری اسالمی درباره 

  .علت پايان جنگ هشت ساله با عراق پرداخته اند
 و  نسبت به افزايش قيمت کاال رضايتی و اعتراضات مردم  در گزارش اصلی خود نوشته ناحيات نو

  يل گرانی و کنترل قيمت خدمات در حالی ادامه دارد که هنوز هيچ ارگان و سازمان پاسخگويی برای دال
  . ها وارد عرصه اقتصادی کشور نشده است

 مردم و خراسان نوشته رهبر جمهوری اسالمی در مالقاتی با اعضای هيات دولت بررسی مشکالت
سرعت بخشيدن برای برطرف کردن آنها را يادآور شد و خاطرنشان کرد در هفته های اخير مساله 

گرانی و افزايش قيمت ها به مردم به ويژه قشرهای کم درآمد فشار زيادی وارد کرده است که دولت و 
  . ندمسئوالن اقتصادی بايد ضمن بررسی علل اين مساله، در جهت برطرف کردن آن تالش کن

 ای  العاده های اخير در نشست فوق   در صدر اخبار خود گزارش داده که موضوع گرانی دنيای اقتصاد
شود، بررسی خواهد شد   عضو ارشد کابينه برگزار می۶که فردا در کميسيون اقتصادی مجلس با حضور 

ن مديريت از آن جمله که وزرای اقتصاد، بازرگانی، صنايع، جهاد کشاورزی و روسای بانک مرکزی و سازما
  . های اخير توضيح خواهند داد اند و در خصوص علل گرانی

جهار روز بعد از انتشار نامه آيت اهللا خمينی درباره علت پايان دادن به جنگ هشت ساله با عراق، در 
 در سرمقاله ای ديگر همچنان ضمن مخالفت با انتشار اين نامه به کسانی که کيهانحالی که روزنامه 

صد دارند از محتوای آن برای توجيه ميانه روی و سياست ورزی در برخورد با مسائل جهانی استفاده ق
 نشان می دهد که گروهی از مديران و کارگزارانکنند به شدت حمله برده است اما گزارش روزنامه 

سازی تصميم گيرندگان کشور در اطهار نظرهای خود انتشار اين نامه را گام مهمی در راه شفاف 
  . مسائل اداره کشور دانسته اند

 حسين مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به انتشار نامه کارگزارانبه نوشته 
هجده سال قبل آيت اهللا خمينی گفته سياسيون ميانه روی ايران امروز نگران چنين خطراتی برای 

ی که در طول دفاع مقدس به دست آورده کشور هستند، لذا سعی می کنند در مورد تجربيات ارزنده ا
  . اند، بيشتر بحث کرده و ديگران را به تامل وادارند

معاون سابق رييس جمهوری گفته است به اعتقاد وی کسانی که به انتشار اين نامه اعتراض کرده و 
می تحليل ها را مخدوش می کنند آنهايی هستند که فکر می کنند ميانه روی ها و مشی خردمندانه ن

  .تواند پاسخگوی احساسات آنها بوده و غرورشان را ارضا کند
 در گزارش اصلی خود همراه با خبر تصويب فوريت اليحه واردات بنزين نوشته در بحث موافق آفتاب يزد

دولت به وظيفه خود در : های مجلس گفت و مخالف نمايندگان مجلس، احمد توکلی رييس مرکز پژوهش
 خواهد و اين درخواست   ميليارد می۵/٣يحه آورده که  ن ال عمل نکرده است و اال قانون بودجه ١٣تبصره 

  . در کميسيون رد شده است اما اين مشکل کشور واقعی است
 با اين همه از نمايندگان خواست به اليحه رای بدهند تا تکليف زودتر آفتاب يزدآقای توکلی به نوشته 

 که ٨٧ و ٨۶کرد که اگر اين رويه را ادامه دهد در سال روشن شود و در عين حال دولت را تهديد 
  .  گذاريم ر خرج روی دست مردم می  ميليارد دال٢٠های انتخابات است، حدود  سال

 در صدر گزارش های خود نوشته فوريت اليحه پنج مميز سه ميليارد دالری بنزين روز همبستگی
   .يل نامعلومی در مجلس به تصويب رسيد  گذشته به دال

به نوشته اين روزنامه ايران يکی از بزرگترين صادر کنندگان نفت جهان به شمار می رود، اما با مشکل 
 کند و ارزانتر از هر  کمبود بنزين مواجه است و بيش از يک سوم بنزين مصرفی خود را از خارج وارد می

  . دهد  کنندگان قرار می کشور ديگر دنيا، پس از عراق، در اختيار مصرف
ر بودجه سال جاری برداشت دو و نيم ميليارد دالر از صندوق ذخيره ارزی برای واردات بنزين پيش بينی د

  . شده بود که به گفته مسئوالن حتی برای تامين نياز نيمه نخست سال نيز کافی نبوده است
  خبر داده پس از اينکه موافقت هاشمی رفسنجانی جهت حضور در انتخابات مجلس خبرگانکيهان

اهللا مصباح يزدی نيز برای شرکت در انتخابات  اعالم شد ، سخنگوی جامعه روحانيت مبارز از موافقت آيت 
هايی که صورت گرفت، وی در نهايت به دعوت جامعه  مجلس خبرگان خبر داد و گفت طی رايزنی 

  . روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم پاسخ مثبت داد
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 خبر داده ديروز يک شرور معروف منطقه نبرد تهران که با حکم دادگاه قرار میجمهوری اسالروزنامه 
بود بر االغ نشانده و در محله گردانده شود، به جای االغ سوار بر بنز الگانس پليس در محله گردانده 

  . شد
 تصميم به نوشته اين روزنامه مامورين پس از سوار کردن شرور با خبر شدند که تعدادی از اوباش منطقه

دارند با ايجاد درگيری وی را فراری دهند، به همين جهت وی را سوار بر اتومبيل های پليس در محله 
  .گرداندند
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