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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(ن و دولتهای بزرگرژیم ایرا

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

 شروط فرانسه برای اقدام عليه ايران
  ٢٠٠۶  اکتبر4 -١٣٨۵  مهر12شنبه چهار

وزارت خارجه فرانسه گفته اقداماتی که ممکن است بر ژان باپتيست ماتی، سخنگوی :بی بی سی
 شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران انجام گيرد بايد باعث پيشرفت در 1696اساس قطعنامه 

حل مسئله اتمی اين کشور شود و در عين حال بايد ابعاد معقول و منطقی داشته شود و امکان آن 
 .ن اقدامات، شرايط به حال عادی بازگرددوجود داشته باشد که در صورت توقف اي

ممکن است بر اساس قطعنامه " اقداماتی"سخنگوی وزارت خارجه فرانسه مشخص نکرده که چه 
شورای امنيت عليه ايران اعمال شود اما اظهار نظر او در اين زمينه در حالی صورت گرفته که آمريکا با 

 .حريم اقتصادی ايران استاستناد به همين قطعنامه خواهان در نظر گرفتن ت
 شورای امنيت به اين شورا امکان داده که در صورتی که ايران غنی سازی اورانيوم را 1696قطعنامه 

 .متوقف نکند، تدابيری عليه ايران بينديشد که اين تدابير می تواند شامل تحريم اقتصادی نيز باشد
نکرده است و در همان روزی که سخنگوی ايران اين قطعنامه را رد و به خواست شورای امنيت عمل 

وزارت خارجه فرانسه از اقدام عليه ايران درچارچوب اين قطعنامه سخن گفته، رئيس جمهور ايران بار 
 .ديگر تأکيد کرده که کشورش حاضر به توقف غنی سازی اورانيوم نيست

خت جنگ افزار اتمی کاربرد غنی سازی اورانيوم در صورتی که در غلظت باال انجام گيرد می تواند در سا
داشته باشد اما ايران بارها تأکيد کرده که تنها هدفش از دستيابی به اين فناوری، توليد سوخت مورد 

 .نياز نيروگاههای اتمی است
اما آمريکا و متحدان اروپايی اش خواهان آنند که تا زمانی که نگرانی شان نسبت به فعاليت اتمی ايران 

 .ی اورانيوم در اين کشور متوقف شودرفع نشده، غنی ساز
در ميان پنج عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد که تصميم گيرندگان اصلی در مورد تحريم ايران 
هستند، آمريکا تاکنون از تحريم ايران پشتيبانی کرده، بريتانيا نيز موضعی نزديک به آمريکا دارد و روسيه 

 . نظامی با ايران دارند با تحريم ايران مخالفت ورزيده اندو چين که دادوستد گسترده تجاری و
فرانسه نيز که دادوستد گسترده ای با ايران، بويژه در صنعت نفت دارد تاکنون از تحريم ايران پشتيبانی 

نکرده اما اظهارات اخير سخنگوی وزارت خارجه اين کشور به نوعی موافقت تلويحی با تحريم ايران تلقی 
 به شرطی که اين تحريم دارای شرايطی که سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ذکر کرده می شود، اما
 .است باشد

تحليلگران پيش بينی می کنند که تحريم ايران باعث گرانی چشمگير بهای نفت در بازارهای جهانی 
شود و در شرايطی که بهای نفت هزينه سنگينی به کشورهای مصرف کننده نفت تحميل می کند، 

 . ايران را عاقالنه نمی دانندتحريم
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در حالی در مورد اقدام عليه ايران سخن گفته که يک روز پيشتر طرح 

 .ايران را برای مشارکت فرانسه با ايران در غنی سازی اورانيوم در خاک ايران رد کرده بود
ند که غنی سازی اورانيوم را در خاک ايران پيشنهاد داده که فرانسه و ايران کنسرسيومی تشکيل ده

ايران انجام دهد تا بدين ترتيب حضور فرانسه در فعاليتهای حساس اتمی ايران تضمينی باشد برای 
 .تحت نظارت قرار داشتن اين فعاليتها و رفع نگرانی غرب از فعاليت اتمی ايران

اديه اروپا واکنش مثبتی به آن فرانسه با اين پيشنهاد مخالفت ورزيده اما مسئول سياست خارجی اتح
داشته و برخی تحليلگران نيز آن را راه حل مناسبی برای رفع بن بستی دانسته اند که هم اکنون بر 

  .حل ديپلماتيک مسئله اتمی ايران سايه انداخته است
  
 "روسيه همچنان مخالف تحریم ایران است"
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رجه روسيه می گوید که این کشور همچنان مخالف وضع تحریم عليه ایران توسط وزیر خا:بی بی سی

 .شورای امنيت سازمان ملل برای پایان دادن به برنامه هسته ای تهران است
من تصور می کنم تا زمانی که گفتگوهای : " سرگئی الورف وزیر خارجه روسيه به خبرنگاران گفته است

 ."ال تحریم یک اقدام افراطی خواهد بوددیپلماتيک امکان پذیر است، اعم
ما باید همه توان مان را به خرج : "وی با تاکيد بر آن که روسيه مخالف تحریم عليه ایران است اضافه کرد

 ."بدهيم تا ایران را به سوی همکاری سوق دهيم
دن مالقات انتظار می رود که وزرای خارجه شش کشور عضو شورای امنيت فردا چهاردهم مهر ماه در لن

کنند و در باره بحران ایران پس از آن که سوالنا حاصل مذاکرات طوالنی با ایران را پيشرفت های جزئی 
 .عنوان کرد، به تبادل نظر بپردازند
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به گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال می رود مذاکرات جمعه در لندن به توافق برای اعالم یک مهلت 
به فعاليت هسته ای منجر شود اما وزارت خارجه بریتانيا این خبر را تایيد دیگر به ایران برای خاتمه دادن 

  .نکرده است
  

  روسيه از یکجانبه گرایی آمریکا درباره موضوع هسته ای ایران انتقاد کرد 
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ان انتقاد کرد و از وزیر امورخارجه روسيه امروز از یکجانبه گرایی آمریکا در موضوع هسته ای ایر
  . کشورهای اروپایی خواست به تالشهای دیپلماتيک خود برای حل این مسئله ادامه دهند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرگئی الوروف طی دیداری از لهستان 
ا تاکنون تصميمات ما معتقدیم که اقدام جامعه بين المللی باید ادامه یابد ، اما آمریک:"اظهارداشت 

  یکجانبه ای اتخاذ کرده است که همه طرفها را تحت تاثير قرار 
می دهد که فعاليتها را در ایران نه تنها برای شرکتهای آمریکایی، بلکه برای تمام شرکتها محدود می 

  " . کند
سياست خارجی  تاکنون با تعدادی از نکات موافقت کرده اند و خاویر سوالنا مسئول 6گروه :"وی افزود 

  ". اتحادیه اروپا مذاکراتی را با ایرانيها برگزارکرد که پاسخ رضایت بخشی را دربرنداشت 
هرچند .ما به تالشهای دیپلماتيک خود ادامه خواهيم داد:"سرگئی الوروف درادامه خاطرنشان کرد 

  " . برخی از هم اکنون از تحریمها  حمایت می کنند
  . فردا در لندن درباره موضوع هسته ای ایران گفتگو کنند  قراراست6وزرای خارجه گروه 

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  مقام های آمریکایی اشتباهاتی در بازسازی عراق مرتکب شده اند : زلمای خليل زاد اعتراف کرد
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ز پنجشنبه اعتراف کرد که مقام های آمریکایی متکبر و سفير آمریکا در عراق امرو" زلمای خليل زاد"

  . خودمحور اشتباهات زیادی را در جریان بازسازی عراق در سالهای بعد از جنگ مرتکب شده اند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خليل زاد در جریان دیدار از شهر بعقوبه در جمع 

شناخت اشتباهات چند سال گذشته : د بازسازی استان دیالی عراق گفت تيم ناظر و پيگيری کننده رون
ناشی از رفتار متکبرانه و خودمحور مقام های آمریکایی  و گوش ندادن آنها به توصيه های مسئوالن 

  .مهم محلی است
در طول سه سال و نيمی که از سرنگونی صدام می گذرد، اشتباهاتی در روند : وی خاطرنشان کرد

  .ی عراق مرتکب شده ایم و راه موفقيت روشن است بازساز
  .ما  به کمک به عراقی ها پایبند هستيم تا آنها بار دیگرروی پای خود بایستند: خليل زاد مدعی شد

روزنامه واشنگتن پست نيز اخيرا نوشته بود که وعده های آمریکا برای عمليات بازسازی در عراق با 
  .شکست روبرو شده است 

این روزنامه،تالشهای آمریکا برای بازسازی عراق شکست خورده است و این مسئله به نوشته 
  . چالشی را پيش روی عراقی ها برای تکميل ليست بلندباالی پروژه های ناتمام قرار داده است

. پروژه های بازسازی با شکست قابل توجهی روبرو شده است: واشنگتن پست خاطر نشان کرده بود
ساکنان بغداد تنها .  مرکز منجر شده است20 مرکز بهداشتی تنها به احداث 140احداث پروژه مربوط به 

. هشت ساعت در روز برق دارند و این رقمی است که نسبت به پبيش از جنگ کاهش داشته است
  .پروژه مهم خط لوله نفت هم همچنان ناتمام باقی مانده است

که برنامه های بازسازی عراق را تحت کنترل و نظارت به نوشته این روزنامه، گزارش ناظران آمریکایی 
  .خود دارند، عنوان می کند که در بازسازی عراق اشتباهات بسيار هولناکی رخ داده است

این گزارش حاکی است که ناظران پنتاگون که سرگرم نظارت بر بازسازی عراق هستند، به اشتباهات 
ه حقه های مالی و نيرنگ های مربوط به پنهان کردن وحشتناک حسابداری در این روند پی برده اند ک

  .هزینه ها و همچنين دیرکردها در روند بازسازی عراق است که آنها را پنهان کرده است
  

  امروز به طور غير منتظره ؛ وزیر امور خارجه آمریکا وارد عراق شد 
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وزیر امور خارجه آمریکا امروز پنجشنبه در دیداری غير منتظره و از پيش اعالم نشده " کاندوليزا رایس"
  . وارد بغداد پایتخت عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربيه لحظاتی پيش با اعالم این خبر فوری افزود که وی 
  .ندقرار است با مقام های عراقی دیدار و گفتگو ک

  .هنوز جزئيات بيشتری از محورهای دیدار رایس از عراق منتشر نشده است
وزیر امور خارجه آمریکا هفته جاری برای انجام یک سفر دوره ای وارد منطقه خاورميانه شد و با سفر به 

کشورهای عربستان و مصر و همچنين فلسطين اشغالی با مقام های آنها درباره اوضاع منطقه و 
  .ونی آن و روند صلح خاورميانه بحث و گفتگو کردتحوالت کن
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 هيئتی از عشایر عراق با نوری المالکی دیدار کرد/ دیدار نماینده عنان با رئيس جمهوری عراق 
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 و رئيس جمهوری عراق" جالل طالبانی"نماینده ویژه دبيرکل سازمان ملل متحد با " اشرف قاضی"دیدار 
نخست وزیر این کشور با هيئتی از عشایر عراقی از مهترین تحوالت سياسی " نوری المالکی"دیدار 

 .عراق است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، نماینده عنان و رئيس جمهوری عراق دراین دیدار که 

 .در بغداد انجام شد، اوضاع کنونی این کشور را بررسی کردند
ازمان ملل متحد در بغداد در بيانيه ای اعالم کرد که دوطرف درباره اولویت های مرحله آینده برای دفتر س

کسب بيشترین موفقيت در عراق و تحوالت سياسی و امنيتی اخير این کشور و اوضاع حقوق بشر در 
 .آن بحث و تبادل نظر کردند

همچنين، طالبانی را از نتایج سفر دوره ای نماینده کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد در این دیدار 
 .اخير خود به ابوظبی؛ نيویورک و واشنگتن آگاه کرد

از سوی دیگر، رئيس جمهوری عراق از مشارکت سازمان ملل در عراق در چارچوب قطعنامه بين المللی 
 .تشکر کرد و انتظار خود درباره اجرای تعهدات عراق و جامعه بين المللی را اعالم داشت

طالبانی نماینده عنان را همچنين از پيشرفت صورت گرفته در زمينه طرح های ارائه شده  در عراق از 
 .آگاه کرد" ميثاق توقف خونریزی"جمله 

در همين حال، نخست وزیر عراق در دیدار هيئتی از شيوخ عشایر و افراد سرشناس شهرک صدر با وی 
 گذشته است و برون رفت از اوضاع امنيتی کنونی در طول در بغداد تاکيد کرد که دوره کودتاها درعراق

 .سه ماه آینده صورت خواهد گرفت
مشارکت گسترده عراقی ها در انتخابات آنها را قادرکرد تا ارکان یک نظام نوین و : نوری المالکی افزود

رای شکست مترقی را به خواست خود  بنيانگذاری کنند و این درحالی بود که برخی طرف ها در تالش ب
 .این انتخابات و متوقف کردن روند سياسی در عراق و نبودن قانون اساسی در این کشور بودند

افزود که این کشور هم اکنون در آخرین " پيشرفت حاصل در اوضاع امنيتی عراق"المالکی با اشاره به 
 .مرحله رویارویی با چالش های امنيتی قرار دارد

وپ و تانک و خشونت و زور برقرار نمی شود و این همان اشتباهی است امنيت با ت: وی خاطرنشان کرد
که نيروهای بيگانه بعد از اشغال عراق مرتکب شدند و به همين دليل ما رویکرد آشتی ملی و عقد 

پيمان نامه ها بين طرف های سياسی را برای جلوگيری از بروز جنگ طائفه ای انتخاب کرده و در این 
 .یمسمت و سو حرکت کرد

خطه شيران در نبرد با ظلم و دیکتاتوری توصيف کرد "وی با ستایش از شهرک صدر بغداد، این منطقه را 
 ".و گفت که مردم آن شهدای زیادی نثار کرده اند

از سوی دیگر، شيوخ و سرشناسان شهرک صدر نيز بر موضع حمایتی خود از دولت عراق و آمادگی 
سياسی و گسترش امنيت و صلح و برادری در بين همه عراقی برای مسئوليت پذیری در جهت  روند 

  .ها تاکيد کردند
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   مهرماه13: مرور روزنامه های تهران
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، مرگ عمران بن بست مذاکرات هسته ای، گزارش ها و اعتراض ها به افزايش روند گرانی:بی بی سی
صالحی طنزپرداز و تهديد رييس جمهوری به افشای نام بدهکاران بانکی از جمله مهمترين عنوان های 

  . روزنامه های امروز صبح تهران است
 در مقاله ای اين سئوال را مطرح کرده که اگر بشود گرانی بعضی کاالهای خوراکی را در مقاطع رسالت

های شرکت واحد را به بهانه واگذاری به بخش  د گرانی اتوبوس شو مختلف توجيه نمود، چگونه می 
 برابر به صورت نقدی شاهد بود و ۵ تومان يعنی ١٠٠ تومانی را به قيمت ٢٠خصوصی پذيرفت و بليط 

ها و ديگر صنوف خواست که به صورت  انتظار مبارزه با گرانی و تنظيم بازار را داشت؟ و از مسافرکش
  ال نبرند؟ دلخواه قيمت ها را با

ای است که سال ها امتحان خود را پس داده است که اگر دولت اجازه  به نوشته رسالت اين تجربه 
کند، جلو ديگر قيمتها را  دهد نرخ خدمات شهری افزايش يابد با هر دليل و منطقی که باشد فرقی نمی 

  . تواند بگيرد نمی 
وری اسالمی از گرانی، هشدار قوه قضاييه و اعتراض  خبر داده که بعد از انتقاد رهبر جمهجوانروزنامه 

نمايندگان مجلس، آيت اهللا جنتی دبير شورای نگهبان که از هواداران دولت فعلی به حساب می آيد هم 
از افزايش گرانی انتقاد کرده و از مسووالن و دستگاه ها خواسته نسبت به مهار گرانی و تامين مايحتاج 

  . مردم اقدام جدی کنند
 تاکيد کرده افزايش گرانی ها در ماه مبارک رمضان مردم را کالفه کرده جوانی به نوشته روزنامه و

  . است
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 از قول يک نماينده مجلس نوشته وزير بازرگانی که به منظور توضيح گرانی های اخير در کارگزاران
 در توليد اين ماده غذايی  درصد توان خود۴٠مجلس حضور يافته بود، گفته کارخانه های توليد آرد تنها از 

  .استفاده می کنند
اش در مهار گرانی   نوشته در چنين روزهايی که انتقاد از دولت نهم به خاطر عدم توانايی اعتماد ملی

اش، گسترش يافته است و همه دلسوزان نظام دنبال پاسخی منطقی از  رغم شعارهای اوليه  علی 
ها انکار گرانی، رييس جمهور تهديد بدهکاران   از هفتهسوی رئيس دولت و همراهان او هستند، بعد

  . بانک ها را آغاز کرده است
اعتماد ملی از رييس جمهوری خواسته زودتر اين اسامی را اعالم کند زيرا از چندين ماه قبل اين 

  . های اصلی به مسايل کشور ای شده است برای طفره رفتن از پاسخ اسامی بهانه 
 خود از دولت دعوت کرده که به علت عملی نشدن وعده هايش از مردم  در سرمقالههمبستگی

  . عذرخواهی کند
 با عنوان تصميم مجلس برای ترميم کابينه از طرح استيضاح سه وزير جهاد سازندگی، مردم ساالری

بهداشت و آموزش و پرورش خبر داده که به گفته نمايندگان مجلس آماده شده است و در هفته آينده 
  . می شودتقديم
 در دو گزارش از قول منابع داخلی و خارجی از بن بست در مذاکرات هسته ای و آغاز روند تحريم کيهان

 و مجموعه شورای امنيت قادر ۶خبر داده و نوشته اطالعات دقيقی وجود دارد که نشان می دهد گروه 
  . مر به خوبی واقفندبه توافق بر سر هيچ شکل ديگری از تحريم ها نيستند و خود نيز به اين ا

اين روزنامه می نويسد ايران اگر چند ماهی به مقاومت خود ادامه دهد همانطور که موفق شد موضع 
غربی ها را درباره تعليق به مثابه پيش شرط مذاکرات بشکند، قادر خواهد بود آنها را در زمينه اصرار بر 

  . تعليق در حين مذاکرات هم به نرمش وادارد
 پرونده هسته ای ايران در آستانه بسته شدن است، تا توافق نهايی يکی دو قدم بيشتر انکيهبه نظر 

نمانده، در واقع مقاومت ايران و برتری داخلی و منطقه ای آن غرب را به اين نتيجه رسانده که چاره ای 
  . جز توافق با آن ندارد

 به دستور رييس جمهوری از اين  خبر داده که رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری گفتهسرمايه
پس در مراکز هسته ای کشور برای بازديد جهانگردان باز خواهد تا صلح آميز بودن فعاليت های هسته 

  . ای ايران مشخص شود
 بر همين اساس نظر مخبر کميسيون امنيت ملی مجلس را پرسيده و وی ضمن ابراز بی کارگزاران

 اين بازديد از کجاهاست و سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و خبری از اين موضوع گفته بايد ببينيم
  .گردشگری اجازه ورود گردشگران را به کدام مناطق صادر می کند

 در گزارشی نوشته آلودگی هوا وترافيک دو همزاد ساکنان تهران از ابتدای تولد تا لحظه ای همبستگی
های آينده   اخير بوده وبا روند فعلی درسالکه جسم بی جانشان در خاک قرار می گيرد، طی سال های

  . نيز خواهد بود
اين روزنامه در ادامه می افزايد که مردم ساکن تهران اگر دقيقه ای را بدون ترافيک وآلودگی هوا به پايان 

  . رسانند آن دقيقه يکی از شادترين وبهترين لحظات زندگی آنان است
 روانپزشکان ايران نوشته آلودگی هوا و ترافيک تهران  بر همين اساس از قول رييس انجمنهمبستگی

با ايجاد مشکالت روانی نظير استرس های مداوم موجب زخم معده و سکته قلبی شده و زمينه بيماری 
  .های جسمی را فراهم می کند
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