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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(ران و دولتهای بزرگرژیم ای

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

  ایران بار دیگر تعليق غنی سازی را رد کرد
  ٢٠٠۶  اکتبر8 -١٣٨۵  مهر16شنبه یک

ایران تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم را برای ایران غيرقایل قبول سخنگوی وزارت خارجه :بی بی سی
  خوانده است 

ایران بار دیگر بر عدم تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم خود تاکيد کرده و گفته است که تهدید به وضع 
  .تحریم ها عليه این کشور موثر نيست

ران در جمع خبرنگاران گفته است که سيد محمد علی حسينی، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ای
  .تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم برای ایران قابل قبول نيست

پنج کشورعضو دایم شورای امنيت سازمان ملل متحد و آلمان، روز جمعه در بریتانيا مذاکراتی در مورد 
  .خودداری ایران از تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم داشتند

که ايران فعاليت های مربوط به غنی سازی را به رغم درخواست آژانس بين المللی این کشورها از اين
انرژی اتمی و صدور قطعنامه شورای امنيت تعليق نکرده، عميقا ابراز نا اميدی کرده و از تصميم خود 

  .برای به بحث گذاردن تحريم های احتمالی عليه ايران خبر دادند
ران مقاصد نظامی دارد اما مقامات ایران تاکيد می کنند که تنها برای آمریکا می گوید که برنامه اتمی ای

  .مقاصد صلح آميز از برنامه های هسته ای استفاده می کنند
آقای حسينی به خبرنگاران گفته است که ایران تعليق برنامه های اتمی خود را رد کرده و اضافه کرده 

  .یک راه حل نيستکه تهدید به تحریم، وسيله موثری برای رسيدن به 
روسيه و چين، دو عضو شورای دایم شورای امنيت، از وضع تحریم ها عليه ایران حمایت نمی کنند و 

  .خواهان استفاده از دیپلماسی برای مواجه با پرونده اتمی ایران هستند
 سازمان احتمال دارد که مذاکرات درباره وضع احتمالی اقدام تنبيهی عليه ایران از هفته آینده در مقر

  .ملل شروع شود
سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکيد کرده که ایران به دنبال حل و فصل موضوع از طریق مسالمت آميز 

  .است
آقای حسينی تاکيد کرده که ایران حاضر است در چارچوب قواعد بين المللی به گفت و گوی بدون پيش 

  .شرط بپردازد
  

يي ايران شكيبا باشد و ادامه داد آه آه  ورد برنامه هستهي جهاني خواست درم هانس بليكس از جامعه
  . يي نيز در جهت خلع سالح حرآت آنند، امنيت جهاني تقويت خواهد شد اگر آشورهاي هسته

  ٢٠٠۶  اکتبر8 -١٣٨۵  مهر16شنبه یک
، هانس بليكس، بازرس تسليحاتي سابق سازمان ملل در )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

« :منتشر شد با جاه طلب خواندن ايران نوشت» ييل«اي آه در پايگاه اينترنتي دانشگاه  مقاله
سازي اورانيوم نيازي  آنند آه ايران به قابليت غني آشورهاي اروپايي درحالي آه اين بحث را مطرح مي

برتر را آوري  ندارد عاقالنه درصددند تا نشان دهند آه جاه طلبي ايران براي حرآت به سوي فن
  » .آنند فهمند و از آن حمايت مي مي

ها را ارايه  تواند آن دو عنصر مفقوده در مذاآرات ايران و اروپا وجود دارد آه فقط آمريكا مي« :وي افزود
هاي  ي شمالي قرار گرفت؛ يعني تضمين اين همان دو عنصري است آه بر روي ميز مذاآره با آره. آند

  » .استامنيتي و تضمين روابط رسمي 
توان تصور آرد آه دولت ايران نسبت به حضور نظامي  مي« :بليكس در بخش ديگري از اين مقاله نوشت

ي آمريكا از عراق، پاآستان، افغانستان و هر جاي ديگري در منطقه نگران است و اقدامات  گسترده
  » . را به ياد دارد1953آمريكا براي سرنگوني محمد مصدق در سال 

ها همچنين ممكن است اين طور نتيجه بگيرند آه آمريكا و اسراييل در توسل به  ايراني« :وي ادامه داد
تواند از حمالت مسلحانه و اقدام به  نيروي نظامي پس از جنگ در عراق و لبنان اآراه دارند و ايران مي

  » .تر باشد سازي را انجام دهد، ايمن براندازي در صورتي آه غني
ي  هاي امنيتي بخشي از مجموعه گيري در صورتي آه تضمين  اين نوع نتيجهاحتمال« :بليكس افزود

با اين حال تاآنون هيچ گونه آمادگي . سازي باشد بيشتر است پيشنهادي به ايران در ازاي تعليق غني
  » .براي چنين پيشنهادي به ايران انجام نگرفته است

عدالتي  ت ايران احساس آند آه مورد بيبه عالوه ممكن است دول« :در ادامه اين مقاله آمده است
 بود و به 1980هاي جهان صنعتي واقع شده و اين در حالي است آه ايران قرباني تهاجم صدام در سال

  » .شكلي ناعادالنه از سوي غرب مطرود شد
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بليكس با اشاره به پيشنهاد آمريكا براي پيوستن به مذاآرات با ايران در صورتي آه پيش از مذاآرات 
اين پيشنهاد ممكن است آن قدر آه در واشنگتن سخاوتمندانه در نظر « :سازي تعليق شود،افزود نيغ

ي شمالي هيچ بهايي را براي نشستن  آمريكا در مورد آره. شود در ايران در نظر گرفته نشود گرفته مي
  » .بر سر ميز مذاآرات طلب نكرد

هاي مذاآره آننده با ايران تعليق را به عنوان  رتبليكس همچنين با اشاره به اينكه شوراي امنيت و قد
اين مساله ممكن است يك موضوع « :اند، نوشت  پيش شرط هر گونه مذاآره با ايران اعالم آرده

ها حاضر است پيش از آغاز بازي از  مذاآراتي فني در نظر گرفته شود اما در اين صورت آدام يك از طرف
عليق محدود آه همزمان با آغاز مذاآرات انجام گيرد بتواند راه نظر آند؟ شايد ت اش صرف برگ برنده

  » .خروجي از اين مساله باشد
يي ايران و اشاره به اينكه در هر صورت ايران  ي هسته ي مساله وي در ادامه ضمن انتقاد از تعجيل درباره

زمان براي گفت و « :سازي آافي براي توليد بمب فاصله دارد، نوشت چندين سال با توليد اورانيوم غني
  » .ها ممكن است مذاآرات را تسهيل نكند گو وجود دارد و مطرح آردن تحريم

گويند نبايد وقت را از دست داد،  آن هايي آه مي« :رييس سابق بازرسان تسليحاتي سازمان ملل افزود
ون نيز جهان با ي شمالي هيچ آس اين اندازه ناشكيبا نبود و اآن به ياد داشته باشند آه در مورد آره

  » .يي داشته باشد آند آه ممكن است بمب هسته آشوري معامله مي
در نهايت نياز بسياري « :المللي انرژي اتمي بوده است افزود بليكس آه در گذشته مديرآل آژانس بين

يي ابتدا خودشان  هاي جهاني خلع سالح وجود دارد، ممكن است اگر آشورهاي هسته به احياي تالش
ي  هايي را آغاز آنند فرصت بهتري براي متقاعد آردن ديگران از توسعه  بردن چنين سالحاز بين
  ».يي وجود داشته باشد و در نتيجه امنيت جهاني تقويت بشود هاي هسته سالح

  
  . سخنگوي نخست وزير انگليس گفت آه توني بلر و آاندوليزا رايس درباره ايران گفتگو آردند

  ٢٠٠۶ تبر اک7 -١٣٨۵  مهر15شنبه 
خبرگزاري رويتر به نقل از يك سخنگوي دفتر توني بلر، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي آه  نخست وزير انگليس گزارش داد، بلر و آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا در ضيافت صبحانه
  . برگزار شد درباره خاورميانه گفتگو آردند) شنبه(امروز 
ود آه اين ضيافت صبحانه خصوصي بوده است و هدف از آن پيگيري نشست روز جمعه آه ميان وي افز

يي ايران  ي هسته  پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان به منظور مذاآره درباره برنامه وزيران امور خارجه
  . برگزار شد، نبود

 انجام گرفت؛ بنابراين ايران محور با اين حال مذاآراتي آلي درباره خاورميانه: اين سخنگو ادامه داد
  . اصلي اين گفتگو نبود

هاي اشغالي، اراضي فلسطين و عراق سفر  رايس پيش از سفر به لندن به عربستان، مصر، سرزمين
  . آرده بود

ها عليه ايران بر روي  ي تحريم نويسي از قطعنامه ي روسيه گفت آه هيچ گونه پيش وزير امور خارجه
   .آاغذ وجود ندارد

، خبرگزاري ايتارتاس گزارش داد، سرگئي الوروف، وزير )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در حال حاضر هيچ آس : ي روسيه پس از پايان نشست لندن آه روز جمعه انجام شد، گفت امور خارجه

  . زند گيري در شوراي امنيت حرفي نمي ي راي درباره
ترشدن به  ها بايد در جهت نزديك رار آرد مبني بر اينكه تمامي گاموي بار ديگر موضع روسيه را تك

زند و خطرات منع  مذاآرات و نه مجازات يا انزواي ايران برداشته شود؛ زيرا اين آار فقط بحران را دامن مي
  . دهد اشاعه را افزايش مي

  . شش آشور استهاي بيشتر فقط ترغيب ايران به پذيرش پيشنهادات  الوروف گفت آه هدف از گام
  . ها بر روي ميز قرار دارد و ما براي مذاآرات حاضريم پيشنهادات طرف: وي ادامه داد
  . ي اين نشست بود آنم اين مهمترين نتيجه فكر مي: الوروف گفت

ي روسيه ادامه داد آه مسكو قاطعانه قصدش را براي مشورت با ديگر اعضاي شوراي  وزير امور خارجه
ي ايران آه اين آشور را به پذيرش پيشنهادات  هاي بيشتري درباره تن گامامنيت براي برداش

  . آند المللي ترغيب آند، اعالم مي هاي بين ميانجي
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  شيعه عراقی در شهر دیوانيه30کشته شدن 
  ٢٠٠۶  اکتبر8 -١٣٨۵  مهر16شنبه یک

 گويند در جريان زد و خورد شديد در شهر ديوانيه در جنوب عراق مقامات ارتش آمريکا می:بی بی سی
 . پيکارجوی شيعه عراقی کشته شده اند30

به قرار گزارشات زد و خورد ها در طول شب گذشته و پس از آن شروع شد که سربازان آمريکايی و 
 مقتدی صدر، عراقی به خانه يک فرمانده محلی عضوسپاه مهدی، که يک گروه شبه نظامی وفادار به

 .روحانی شيعه است يورش بردند
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چند ساعت پس از آنکه يک تانک آمريکايی را پيکارجويان مسلح به آرپی جی، منهدم کردند مقررات منع 
 .عبور و مرور در منطقه به اجرا درآمد

سربازان آمريکايی راه های منتهی به ديوانيه را مسدود کردند تا مانع از رسيدن نيروهای تقويتی 
 .شورشيان به شهر شوند

جيم ميورخبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد هنوز روشن نيست که آيا نفرات سپاه مهدی نيز در 
اگرچه برخی گزارشات حاکی از اين است که برخی از . تازه ترين درگيری ها شرکت داشته اند يا نه

 .پيکارجويان متعلق به اين گروه، قصد فرار از شهر را داشته اند
 ساعت رعايت می شد ٣۶در شمال عراق، مقامات محدوديت آمد و شد در شهر کرکوک را که به مدت 

 .لغو کرده اند
جيم ميور می گويد که تنش در کرکوک که از نظر منابع نفتی غنی است و ساکنين آن کرد، عرب و 

 . ترکمن هستند افزايش يافته است
پترهای آمريکايی در صدد يافتن مخفی گاه های در اين شهر نيروهای دولتی با پشتيبانی هليکو

 . نفر از شورشيان شدند١٨٠شورشيان برآمده و موفق به دستگيری 
 نفر از قربانيان خشونت های فرقه ای در نقاط مختلف شهر کشف ۵١در تحول ديگری، در بغداد جسد 

  .قتل رسيده اندپليس بغداد می گويد اين افراد ربوده و شکنجه شده و متعاقبا به . شده است
  

 آيلومتري بغداد خبر ١٨٠ منابع امنيتي عراق از اعمال قانون منع آمد و شد در شهر الديوانيه واقع در 
  . دادند
  ٢٠٠۶  اکتبر8 -١٣٨۵  مهر16شنبه یک

به نقل از شبكه تلويزيوني الجزيره، به دنبال بروز ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
د ميان شبه نظاميان شيعه و نيروهاي آمريكايي و عراقي در اين شهر مقامات امنيتي هاي شدي درگيري

  . منع آمد و شد افراد و خودروها را در ديوانيه اعمال آردند
نيروهاي آمريكايي و عراقي به منازل مسكوني در ) يكشنبه(ها پس از يورش صبح امروز  اين درگيري

  . دي سالم در مرآز ديوانيه شروع ش منطقه
  . ظاهرا نيروهاي آمريكايي در عراق در اين عمليات به دنبال مظنونان تروريستي بودند

ها تعداد پنج بمب نيز منفجر شد آه موجب از آار افتادن  ي منابع امنيتي عراق طي اين درگيري به گفته
  . يك دستگاه خودروي نظامي آمريكا شد

 تن از افراد ٢٠ ها نيروهاي آمريكايي و عراقي  رگيريچنين ارتش آمريكا اعالم آرد در جريان اين د هم
  . مسلح را آشتند

  .  آشته و زخمي رسيد٣٠ عفر به  ي انتحاري روز گذشته در تل از سوي ديگر آمار نهايي قربانيان حمله
گذاري شده در  ي انتحاري آه بر اثر انفجار يك دستگاه آاميون بمب ي پليس موصل در اين حمله به گفته
 تن ديگر زخمي ١٣  تن آشته و ١٧ عفر در غرب موصل به وقوع پيوست،  ي السالم در شهرك تل همنطق
  . شدند

ي نيروهاي ارتش عراق و  ي نيروهاي پليس، انورحمد امين، فرمانده سرلشگر شيرآو شاآر، فرمانده
ر داشتند آه ي نيروهاي چند مليتي در آنفرانس خبري مشترك در آرآوك اظها آلنل استيك پل، فرمانده

 قبضه تفنگ و سالح سبك به ٢٤٠  مظنون دستگير و تعداد ١٥٠ طي عمليات امنيتي آرآوك تا به حال 
  . دست آمد

اي اعالم آرد آه يكي از سربازان آمريكايي زخمي شده در غرب بغداد بر اثر  ارتش آمريكا نيز در بيانيه
  . شدت جراحات وارده آشته شده است

اند به   آشته شده٢٠٠٣ هايي آه از زمان شروع جنگ عليه عراق در سال  مريكاييدر حال حاضر تعداد آ
  . اند نشين آشته شده ي موسوم به مثلث سني رسد آه اآثريت آنها در منطقه  تن مي٢٧٣٠ بيش از 

  . خانه خبر داد يكي از مسووالن وزارت آشور عراق نيز از آشف جسد يكي از افسران اين وزارت
ي الفضل  هاي پليس عراق جسد سرهنگ ثامر سلمان را آه در منطقه ن مسووالن گشتيي اي به گفته

  .  قتل هستند ي در مرآز بغداد رها شده بود، يافتند و مسووالن نيز در حال پيگيري انگيزه
ي  هاي بازرسي پليس در منطقه به نزديكي يكي از ايست) يكشنبه(اي صبح امروز  ي خمپاره در حمله
  .  شمال بغداد نيز يك تن آشته و دو تن ديگر زخمي شدندالوزيريه در
ي پرداخت غرامت  بر اساس گزارشات رسمي منتشر شده آميته: ي آويتي القبس نيز نوشت روزنامه

هاي عراق به آويت را آه در   هزار دالر از غرامت٢١٢  ميليون و ١٦٥  ميليارد و ١١ سازمان ملل تا به حال 
  .  به وقوع پيوست، پرداخت آرده است١٩٩١ ر در سال ي اشغال اين آشو نتيجه

  . ها را بپردازد  ميليارد دالر از غرامت٣/٤١ اين آميته موافقت آرده تا 
هايي آه زمان جنگ عليه عراق آنار  از سوي ديگر هشت تن از سربازان آمريكايي با استفاده از دوربين

 ساعت از زمان جنگ را ثبت آردند آه حال ٨٠٠ خودهايشان نصب شده بود  ها و آاله ي تفنگ دهانه
  . شود هاي سينماي آمريكا به نمايش گذاشته مي هايي از آن در يك فيلم مستند در سالن بخش

سعي آردم خود را به جاي اين سربازان قرار : دبورا اآسرانتون، آارگردان اين فيلم مستند اظهار داشت
  . بينند، ببينم و احساس آنم آنند و مي آنها احساس ميدهم تا واآنش آنها را بفهمم و آنچه را آه 

  . هايي از اين فيلم نااميدي سربازان و جنون جنگ به تصوير آشيده شده است در بخش
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بديع عارف، عزت وآيل طارق عزيز،معاون صدام :  نوشت- چاپ عربستان -ي الوطن  از سوي ديگر روزنامه
نفال حاضر نخواهد شد، تا زمانيكه وزارت دادگستري به ي بعدي دادگاه اال اعالم آرد آه در جلسه

  . هاي وي مبني بر برآناري جعفر الموسوي، دادستان دادگاه پاسخ مثبت دهد خواسته
ي مدارك جعلي يكي  هاي رسمي اطالعاتي مبني بر ارايه وي اظهار داشت آه المسوي اخبار سرويس

  . از شاآيان را ناديده گرفته است
ضي رزگار امين آه رياست جلسات اول دادگاه الدجيل را بر عهده داشته، تاآيد آرد آه در همين حال قا

  . آند به دليل استعفايش از دادگاه اصال احساس ندامت نمي
  

ها و شبه نظاميان سعي در نابودي  وزيرعراق بار ديگر به مردم آشورش هشدار داد آه تروريست نخست
  . عراق دارند

  ٢٠٠۶  اکتبر8 -١٣٨۵  مهر16شنبه یک
به نقل از خبرگزاري آويت، نوري مالكي، نخست وزير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ما نيازمند مذاآرات و اقدام در جهت : اش در آنفرانس سران عشاير االنبار گفت عراق طي سخنراني
  . اهداف و حمايت از منافع ملي هستيم

هايشان آنترل آن را در اختيار  ها سعي دارند از طريق طرح روريستاستان االنبار آه ت: وي تاآيد آرد
هايي  ها به آن نفوذ و آن را تبديل به پايگاه اين استان آه تروريست. بگيرند در قلب آشور واقع است

  . آنيم براي خود آرده بودند، امروز شاهد روزهاي خوبي است و ما به آن افتخار مي
  . اند هاي شخصي خود آرده حساب ي تسويه ا تبديل به صحنهبرخي عراق ر: وي اظهار داشت

 حساب و خونريزي وجود داشته باشد،  در حالي آه در خاك عراق درگيري به خاطر تسويه: مالكي افزود
  . هيچ منفعتي براي ما در آن نيست

هاي  گروهها برمال شده است و تنها طرفداران صدام و  تمام اين دسيسه: نخست وزير عراق تاآيد آرد
  . ها است هاي ما رويارويي با آن اند آه مسووليت تكفيري باقي مانده

  . ي واقعي براي عبور از بحران است نه خشونت و قدرت هاي صلح ملي تنها وسيله طرح: مالكي گفت
ها و همكاري بر  ما در ماه رمضان نسبت به تالش در جهت عدم خونريزي: نخست وزير عراق افزود

ها بر اين مساله تالش آرديم و از نظرما اين تعهد حمايتي است براي دستيابي به  نظارت بر تعهد گروه
ها  در تمام زمينهيي است براي اتخاذ اقداماتي آه منجر به ايجاد اعتماد و تحقق اصالحات  صلح و مقدمه

  . شود مي
وي سه محور را براي بهبود اوضاع االنبار بيان داشت؛ نخست توافق بر چارچوب دولت محلي آه بايد 

ها براي بازسازي اين شهر و ساخت نيروهاي امنيتي از طريق  ها را در بر گيرد و صرف هزينه تمام گروه
  . انتخاب نيروهاي ملي

  
 ميان مذاهب اسالمی را حرام اعالم می کنندعلمای شيعه و سنی عراق جنگ 

  ٢٠٠۶  اکتبر8 -١٣٨۵  مهر16شنبه یک
علمای شيعه و سنی عراق که هم اکنون در همایش مقدماتی آشتی در مکه به سر می برند به زودی 

 .بيانيه ای را امضاء می کنند که طی آن جنگ ميان مذاهب اسالمی را حرام اعالم خواهند کرد
اری مهر به نقل از آسوشيتدپرس، اسحاق مفتی معاون امور سياسی دبير کل سازمان به گزارش خبرگز

چهار نماینده از احزاب سنی و چهار نماینده از احزاب شيعه روز گذشته این : کنفرانس اسالمی گفت
 .دیدار مقدماتی را در شهر مقدس مکه آغاز کردند تا پيش نویس این قرار داد را آماده کنند

ن سند در دیدار علمای دینی عراقی پس از ماه رمضان در مکه مورد بحث و بررسی قرار ای: وی گفت
 .خواهد گرفت

مفتی با اشاره به این اقدام ابتکاری سازمان کنفرانس اسالمی در راستای خاتمه دادن به کشتار و 
 و سنی به هدف از برگزاری این نشست تحریم جنگ ميان مسلمانان شيعه: انفجار در عراق یادآور شد

 .منظور پرهيز از جنگ داخلی در این کشور جنگ زده است
آیت اهللا علی سيستانی روحانی : امور سياسی دبير کل سازمان کنفرانس اسالمی تصریح کرد

 .برجسته شيعه عراق به شدت از برگزاری این نشست حمایت کرده است
نشست شرکت می کنند معرفی سازمان کنفرانس اسالمی اسامی شخصيتهای عراقی را که در این 

نکرده است، اما شيخ یوسف سبيدی، نماینده آیت اهللا علی سيستانی در لبنان در گفتگو با خبرگزاری 
روحانيون مرجع در این همایش شرکت نمی کنند، بلکه این همایش در سطح : نووستی روسيه گفت
  علما برگزار می شود

  
  ه تسویه حساب ها باشدمی خواهند عراق همچنان صحن: نوری المالکی 

  ٢٠٠۶  اکتبر7 -١٣٨۵  مهر15شنبه 
نخست وزیر عراق امروز شنبه گفت که برخی طرفها به دنبال آن هستند تا این کشور " نوری المالکی"

  . همچنان صحنه تسویه حساب ها باشد
راق با به گزارش خبرگزاری مهر، المالکی در جریان کنفرانس ترتيب داده شده از سوی حزب اسالمی ع

می خواهند عراق همچنان "هدف حمایت از عشایر استان االنبار این کشور گفت که برخی طرف ها 
  ".صحنه تسویه حساب ها باشد
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باید درک کنيد :  وی در بيانيه ای که توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، بدون ذکر نام طرف ها افزود
قی بماند و دست های سياهی درحال که می خواهند عراق همچنان صحنه تسویه حساب ها با
  .دسيسه چينی است که خواهان خير و صالح ما نيست

نخست وزیرعراق طرح های برقراری آشتی ملی درعراق و نه اقدام های خشونت و استفاده از زور را 
راه واقعی برون رفت از بحران کنونی دانست و از آگاهی عشایر استان االنبار و موضعگيری درست آنها 

  .دردانی کردق
هيئت بزرگی از شيوخ استان االنبار در جریان دیدار دو هفته پيش خود با المالکی تمایل برای افزایش 

  .داوطلب شدن در ارتش و پليس عراق و تایيد طرح آشتی ملی را اعالم کرد
ستان ا: شيخ احمد بزیع افتيخان یکی از سران عشيره البوریشه پيشتر به خبرگزاری فرانسه گفته بود

 تروریست 34االنبار عراق هفته پيش شاهد درگيری چند روزه عشایر با افراد مسلح بود که در جریان آن 
  . نفر که اکثر اتباع سایر کشورها بودند، بازداشت شدند40کشته و 

برپایه این گزارش؛ برخی منابع عشایر استان االنبار از بروز اختالفاتی بين شبکه القاعده و عشایر این 
  .ستان به عنوان یکی از پناهگاههای شورشيان درعراق سخن گفته بودندا
  

 شماری کشته در اثر حمله انتحاری در عراق 
  ٢٠٠۶  اکتبر7 -١٣٨۵  مهر15شنبه 

حمله يک بمبگذار انتحاری به يک ايستگاه بازرسی ارتش عراق در شهر تلعفر، در شمال :بی بی سی
 . نفر از قربانيان غير نظامی اند١٠.  نفر شده است١۴عراق موجب کشته شدن 

به گفته پليس در اين حمله، فرد بمبگذار يک کاميون حاوی مواد منفجره را به یک ايستگاه بازرسی 
 .پليس زد

جيم ميور خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد تلعفر که در غرب موصل قرار دارد يکی از نمونه های 
 .  برقراری آرامش در عراق محسوب می شدموفقيت نيروهای به رهبری آمريکا در

در سال جاری جورج بوش رئيس جمهوری آمریکا به تفصيل درباره اينکه چگونه تلعفر از کنترل القاعده 
 .خارج و به گفته او آزاد شده، صحبت کرده بود

ک عمليات در همين حال هزاران نفر از پرسنل امنيتی عراق، با پشتيبانی نيروهای به رهبری آمريکا در ي
 .وسيع در شهر کرکوک شرکت کرده اند

 هزار نفر از مامورين پليس و سرباز، ١۴محدوديت کامل رفت و آمد به اجرا درآمده است و بيش از 
 .تجسس برای يافتن شورشيان و سالح های بدون جواز را شروع کرده اند

شده است تا دسترسی به  کيلومتر و عمق دو متر در اطراف بخشی از شهر کنده ١۵سنگری به طول 
 کرکوک کنترل شود

 .اين عمليات به قصد پايان دادن به يک رشته بمبگذاری در اين شهر نفتخيز صورت می گيرد
در تحول ديگری، مقامات آمريکايی در تازه ترين ارزيابی خود از پی آمدهای خشونت های فزاينده قومی 

 مامور پليس عراقی در حين انجام وظيفه کشته  هزار۴در عراق، می گويند که در طی دو سال گذشته 
  . هزار پليس ديگر مجروح شده اند٨و 
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   مهر ماه15: روزنامه های تهران
  ٢٠٠۶  اکتبر7 -١٣٨۵  مهر15شنبه 

ضای شورای امنيت روزنامه های امروز تهران همراه با گمانه زنی هايی درباره مذاکرات اع:بی بی سی
خارج . پيرامون پرونده هسته ای ايران، گزارش های تازه ای از گرانی و انتقاد از آن به چاپ رسانده اند

شدن ژاپن از طرح بزرگ نفتی ايران، و انتقاد از ممنوعيت حضور خبرنگاران در حوزه های انتخاباتی از 
  .جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

 از گرانی ها همچنان مهم ترين موضوع روزنامه های اول هفته تهران است به نوشته در حالی که انتقاد
در : ها گفته های اخير و افزايش قيمت  امام جمعه قم ديروز با اشاره به گرانیدنيای اقتصادروزنامه 

  . تر از گذشته است  حاضر گرانی خيلی عميق حال 
گرانی پديده اقتصادی است و تا زمانی که علل افزايش :  آيت اهللا امينی گفتهدنيای اقتصادبه نوشته 

اگر کارشناسان اقتصادی دولت با حضور . قيمت بررسی و رفع نشود، مشکل آن حل شدنی نيست
کنند در حالی که بايد نظرات  خودشان جلسات را برگزار کنند، فقط عملکرد خودشان را توجيه می

  . اقتصاددانان خارج از دولت را هم شنيد
به زودی در جلسه :  محمود احمدی نژاد در اجتماع مردم دماوند گفته استدنيای اقتصادنوشته به 

ای که ما مسائل تهران را  هيات دولت يک تصميم انقالبی برای استان تهران گرفته خواهد شد، به گونه
صميم ريزی و ت گرفته شود که در بودجه به دو بخش شرق و غرب مجزا و سعی خواهيم کرد تصميمی 

وجود آيد تا اين منطقه به سرعت رشد کند و رشد آن در کل ايران  های منطقه نوعی استقالل به  گيری
  .محسوس شود

خارج شدن ژاپن از پيمانکاری توسعه منطقه نفتی آزادگان گزارش اصلی بسياری از روزنامه های امروز 
  . مريکا خبر داده اندتهران است که در عنوان های خود از کنار رفتن ژاپن زير فشار آ
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 در گزارش خود از اخراج ژاپن نوشته اما در متن خبر اضافه کرده که دو سال پس از آن که جوان
نمايندگان اقتصادی نفتی ژاپن بر سر ميز مذاکره دست همتايان ايرانی خويش برای حضور در قراردادی 

ز نمی پنداشتند تعلل های بسيار آنان،  ميليارد دالر را به گرمی فشردند، هرگز خود ني٢نفتی به ارزش 
  . سرانجام پرونده اين حضور را آرام آرام به محاق فراموشی بسپارد

 با يادآوری قوانين آمريکا که حضور شرکت های نفتی تا ميزان باالتر از بيست ميليون جوانبا اين وجود 
ژاپن در عقد قرارداد ميدان نفتی دالر را در طرح های ايران ممنوع می کند نوشته مهم ترين دليل تعلل 

آزادگان، پرهيز از تيره شدن روابط با آمريکا و تعيين تکليف ادامه فعاليت هسته ای ايران از نگاه مجامع 
  .بين المللی است

 در گزارشی در اين باره احتمال داده که روسيه و يا چين جانشين ژاپن شوند ولی در عين همبستگی
ايران نوشته ممکن است با حل مشکالت سرمايه گذاری پيمانکاری به شرکت حال از قول مقامات نفتی 
  . های ايرانی سپرده شود

 در سرمقاله خود در ضمن اشاره به مواردی که دولت بايد با اطالع رسانی دقيق مردم را در آفتاب يزد
  .ن اشاره کرده استجريان امور قرار دهد به ماجرای انصراف ژاپن از شرکت در توسعه ميدان نفتی آزادگا

ها، توسط دولت   يک اقتصاد دان نماينده مجلس گفته است تغيير ساعت کاری بانکرسالتبه نوشته 
  .های اقتصادی و سيستم بانکی کشور اختالل ايجاد کرده است در فعاليت
 چهره نماينده تهران تغيير ساعت کاری بانکها را تصميمی ناپخته و  ، محمد خوشرسالتبه نوشته 

ای حل کرد و تغيير ساعات کار در يک  توان سليقه ترافيک را نمی: يرکارشناسی خوانده و گفتهغ
های اداری، آموزشی و غيره يکی از ابزارهای شکست ساعت اوج و ترافيک  مجموعه گسترده فعاليت

  . است است که در برخی از کشورها تجربه شده و نتايج الزم را بدست نياورده 
يکی از داليلی که برای برکناری مدير عامل بانک پارسيان توسط دولت بيان شده : سرمايهبه نوشته 

خودداری وی از تغيير ساعت کار اين بانک بوده است که به دليل مخالفت وی با تصميم دولت صورت 
  . گرفت در حالی که دولت به بانک های خصوصی هم دستور داده بود که ساعت کارشان را تغيير دهند

ه اين روزنامه اقتصادی عده ديگری انتقاد های صريح مديرعامل بانک پارسيان از کاهش نرخ به نوشت
بهره بانک ها را علت برکناری وی دانسته اند خبری که قبال توسط سايت ها و روزنامه های هوادار 

  .  رييس بانک مرکزی نيز آن را تائيد کردسرمايهدولت اعالم شده بود و به نوشته 
ول سفير کرواسی در تهران نوشته مردم شرق اروپا در انتظار حضور خودروی ايرانی سمند  از قرسالت

  . در خيابان های اين منطقه از جهان هستند
 ايران خودرو دو سايت برای توليد سمند در بالروس و آذربايجان ايجاد کرده و اينک رسالتبه نوشته 

  .ستان آغاز شده استقصد ورود به بازارهای اروپای شرقی دارد که از له
 خبر داده که انوشه انصاری، فضانورد ايرانی در بازگشت از سفر فضايی با جمهوری اسالمیروزنامه 

  . فرح پهلوی، همسر شاه سابق گفتگو کرده است
اين روزنامه که پيش از اين نيز با مصاحبه ای با خانم انصاری توسط صدا و سيمای جمهوری اسالمی 

پرسيده سازمان صدا و سيما چرا قبل از اين که از هويت افراد آگاهی يابد اخبار سفر مخالفت کرده بود، 
  .وی را پخش کردند و نزديک بود او را قهرمان ملی کنند

  
   مهر ماه16: روزنامه های تهران

  ٢٠٠۶  اکتبر8 -١٣٨۵  مهر16شنبه یک
 وزير رفاه اجتماعی صورت استعفای رييس سازمان تامين اجتماعی که ده روز بعد از عزل:بی بی سی

می گيرد، گمانه زنی درباره مذاکرات اروپا درباره پرونده هسته ای ايران، اعتراض بخش خصوصی به 
عزل مديرعامل بانک خصوصی پارسيان توسط بانک مرکزی و اخباری درباره فوتبال کشور از جمله 

  .گزارش های خبری روزنامه های امروز صبح تهران است
 نيز آن را اعتماد ملی است که مردم ساالریبر سر پرونده هسته ای ايران عنوان اصلی توافق مبهم 

آمريکا بار ديگر در ايجاد اجماع " با عنوان جمهوری اسالمیروزنامه . گزارش اصلی خود کرده است
  .همين خبر را در صدر اخبار خود آورده است" عليه ايران شکست خورد

گزارش داده که بانک مرکزی هم سرانجام بعد از هفته ها تکذيب وجود  در عنوان اصلی خود کارگزاران
تورم را در کشور پذيرفت و بر همين اساس يکی از نمايندگان مجلس گفته نرخ تورم ايران همچنان در 

مقايسه با تورم های بين المللی باالست اما از آنجايی که ما به اقتصاد جهانی بيشتر ملحق شده ايم 
به .  سازی رژيم تجاری خود هستيم اين موضوع می تواند به پايين آوردن تورم کمک کندو درحال آزاد

نوشته اين روزنامه مجلس نيز بر خالف هفته گذشته که جلسه ای برای رسيدگی به امر تورم و گرانی 
  . برپا نخواهد کرد چون که عمال پاسخی در بر نخواهد داشت

 گفته است طرح مسائلی مانند گرانی کارگزارانبه نوشته آقای نديمی عضو کميسيون اقثصاد مجلس 
با انواع واکنش های دولت روبه رو شد برخی از مديران دولتی گرانی را قبول ندارند، برخی آن را 

ودر . مقطعی و زودگذر می دانند و گروهی معتقدند تالش خود را در اين رابطه انجام داده و يا خواهند داد
  .ايم هيچ پاسخ منطقی و تعريف شده ای ارائه نشدنشست هائی که داشته 

 در گزارش اصلی خود نوشته در حالی که شنيده ها حکايت از اختالفات تامين اجتماعی با کارگزاران
وزير سابق وزارت رفاه داشت پس از برکنار شدن وزير رفاه، رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان 

در گزارش اصلی خود نوشته رييس سازمان تامين اجتماعی، ه نو آيند. تامين اجتماعی نيز استعفا داد
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وی گفت؛ مراتب نبود . داوود مددی اعالم کرد در شرايط موجود همکاری با دولت، برای من ميسر نيست
امکان هرگونه همکاری خود در بدنه اجرايی و مديريتی دولت را طی نامه ای برای رياست جمهوری 

  . شرح داده ام
ز قول سرپرست فعلی وزارت رفاه نوشته خوشبختانه کميسيون اجتماعی مجلس طرح ادغام  اآينده نو

در پی اين تغييرات . وزارت رفاه و بهداشت را رد کرده و در حال حاضر اين طرح به تعويق افتاده است
پور که به نوشته اين روزنامه يوسف . اساسی در مجموعه وزارت رفاه، بسياری از معاونان تغيير کرده اند

از جانب رييس جمهنور به عنوان سرپرست وزارت رفاه انتخاب شده است با اشاره به وجود اختالفات 
بين وزارت رفاه و سازمان های تابعه گفت؛ متاسفانه اين وزارتخانه با سازمان های تابعه خود همگرايی 

  . خوبی نداشت و اختالفات زيادی بين آنها به وجود آمد
اهللا   بيش از هزار نفر از هواداران و مريدان آيت: روزنامه صبح تهران است که خبر داده  تنها اعتماد ملی

   شان می  سيدمحمد کاظمينی بروجردی در اعتراض به آنچه ايجاد محدوديت برای ترويج افکار مرجع
ر حالی که خواندند، در محل اقامت اين روحانی تجمع کردند و کار آنان با ماموران به زد و خورد کشيد د

آن ها به قمه و شمشير مسلح بودند خيابان را بستند و به دستگيری عده ای از مريدان اين مرجع تقليد 
 نيز خبر از گرداندن ماکتی از اماکن متبرکه در خيابان های جمهوری اسالمیروزنامه . اعتراض داشتند

  . قم داده که عده ای برای زيارت آن ازدحام کرده اند 
 باند که ادعای ارتباط با امام زمان داشتند هم در اصفهان ٢ خبر داده اعضای تماد ملیروزنامه اع

دستگير شدند که به گفته دادستان آن شهر توانستند حدود يک ميليارد تومان از مردم کالهبرداری 
سال  گزارش داده که مدعی ارتباط با امام زمان قربانعلی نام دارد و هفت اعتماد ملیخبرنگار . کنند

  .پيش هم به همين جرم دستگير شده اما پس از آزادی از زندان دوباره فعاليت خود را آغاز کرده است
 از قول داريوش مصطفوی مسوول فعلی فدراسيون فوتبال نوشته فيفا تصميمی عليه فوتبال سرمايه

.  نيست ايران نمی گيرد ولی بر فرض هم چنين شد از مسابقات خارجی محروم می شويم اين چيزی
 در علت پديد آمدن بحران سرمايهيک نماينده مجلس به نوشته . هزينه آن را صرف جوان ها می کنيم 

زده عمل کرد و حتی اجازه  برای فوتبال کشور نوشته سازمان تربيت بدنی در مورد برکناری دادکان شتاب
با اين حرکت عجوالنه، اکنون . نندگيری ک نداد که او به ايران برگردد تا سرفرصت دربارهء وضعيت او تصميم

برداری در حال حاضر  فدراسيون فوتبال در وضعيت بحرانی است درست مثل وضعيتی که فدراسيون وزنه
  . رو است با آن روبه

 گفته آرزوی همه اين است که فدراسيون فوتبال با سرمايهآقای نديمی نماينده مجلس به روزنامه 
های خود ايستاده و فدراسيون فعلی هم  ه دادکان همچنان روی حرفرو نشود اما وقتی ک تعليق روبه

شود گفت  دهد مطمئن باشيد که فيفا دلش برای ما نخواهد سوخت و نمی هيچ انعطافی نشان نمی
نيستيم منابع نزديک به سازمان معتقدند که سازمان تربيت بدنی در شرايط  رو ای روبه که با هيچ مساله

  .آبادی جلوی دادکان کوتاه نيايد رو شود اما علی اسيون فوتبال با تعليق روبهفعلی حاضر است تا فدر
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