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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
  

ي بوشهر، آه يك راآتور آب سبك در حال  اند، پروژه انگليس، فرانسه و آلمان براي تحريم ايران تهيه آرده
  .ي روسيه است، مستثني شده است خت به وسيلهسا

  ٢٠٠۶  اکتبر18 -١٣٨۵  مهر26ه چهارشنب
 هاي روسيه با اعمال تحريم عليه ايران غرب را بر آن داشته است تا با در نظر مخالفت رسد به نظر مي

مكن است راستا م در اين. ها عليه ايران، مسكو را با خود همراه آند گرفتن يك استثنا در فهرست تحريم
روسيه و ايران در اعمال تحريم  يي ها با مستثني آردن همكاري هسته ي تحريم تدوين آنندگان سياهه

اين در حالي است آه . حق وتو را متقاعد آنند ي يي عليه ايران اين آشور دارنده هاي هسته بر همكاري
طه با ايران بايد متناسب با واقعياتي آرد آه هر گونه اقدام در راب ي روسيه با ديگر تاآيد وزير امور خارجه

المللي انرژي اتمي تاآنون ايران را تهديدي  دادن است و آن اين است آه آژانس بين باشد آه در حال رخ
  .دارد يي اين آشور از طريق مذاآرات تاآيد ي هسته صلح و امنيت جهان نخوانده و بر حل مساله براي

خبرگزاري رويتر به نقل از مقامات آمريكايي و اروپايي ) ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري
در  آرد، به منظور منصرف آردن مسكو از مقاومت در برابر اقدام سازمان ملل عليه ايران حتي گزارش

بود و اجازه  يي ايران روسيه استثنا خواهد هاي هسته صورت اعمال تحريم شوراي امنيت عليه برنامه
  .يي ايران آار آند  روي راآتور هستهپيدا خواهد آرد بر

آه انگليس، فرانسه و آلمان براي تحريم ايران تهيه  اي نويس قطعنامه اين خبرگزاري ادامه داد، در پيش
ي روسيه است، مستثني  راآتور آب سبك در حال ساخت به وسيله ي بوشهر، آه يك اند، پروژه آرده

يي ايران به عهده  هاي هسته راي توقف فعاليتها را ب رهبري تالش اين سه آشور. شده است
  .اند داشته

سه آشور اروپايي قصد : سفير فرانسه نزد سازمان ملل در نيويورك به رويتر گفت ژان مار دوالسابلير،
  .درآورند ي شوراي امنيت را به گردش نويس قطعنامه در چند روز آينده پيش دارند،

  .پنجشنبه انجام دهيم  چهارشنبه ياقصد داريم اين آار را روز: وي افزود
ي وتو در شوراي امنيت  دارندگان حق تعيين آننده يي با ايران است از روسيه آه در حال همكاري هسته

  .ها عليه ايران حياتي است تحريم براي اعمال آن بنابراين حمايتش از معيارهاي. است
يي و موشكي  ي از جمله منع همكاري هستهمحدود هاي ها تحريم ي اروپايي ي تدوين شده در قطعنامه

  .با ايران لحاظ شده است
چين نسبت به تحريم ايران ترديد دارد بدون مستثني  مقامات اروپايي و آمريكايي گفتند روسيه آه مانند

ي تحريم راي  اندازي شود، به قطعنامه ي ميالدي راه سال آينده ي بوشهر آه قرار است آردن پروژه
  . دادموافق نخواهد

  .ها با ما همراهي خواهند آرد آند آه روس مي اين آار اطمينان حاصل: يك مقام آمريكايي گفت
يي، موشكي و  آنيم نبايد هيچ گونه همكاري هسته مي ما فكر: يك ديپلمات اروپايي اين طور توضيح داد

ادامي آه همكاري آنند م ها فكر مي وجود داشته باشد؛ اما روس ي دفاعي با ايران يا حتي رابطه
  .آميز انجام گيرد، ايرادي ندارد صلح يي با اهداف هسته

رود  روسي در بوشهر مشغول به آارند و انتظار مي  تكنسين1500مقامات ياد شده گفتند آه نزديك به 
  .آه بر سر آارشان باقي بمانند

 1995ت و در سال مسكو و تهران مخالف اس يي آمريكا بيش از يك دهه است آه با همكاري هسته
  .قاطعانه با آن مخالفت آرد زماني آه روسيه قرارداد بوشهر را پذيرفت

  .آغاز شده است 1970 ي بوشهر با همكاري شرآت آلماني زيمنس در سال پروژه
يي  هاي هسته بوشهر را پس از اعالم فعاليت براساس اين گزارش، پس از آنكه روسيه تكميل نيروگاه

يي تازه را به  مذاآره آرد آه طبق آن مسكو سوخت هسته ي توافقي برد و دربارهايران آهسته پيش 
  .تر شد گيرد، مخالفت واشنگتن ماليم پس مي بوشهر ارسال و سوخت مصرف شده را

بازگرداني سوخت مصرف شده خطر اشاعه در اين  برخي مقامات آمريكايي گفتند آه تمايل روسيه براي
هايي را عليه ايران  اميدوارند در صورتي آه شوراي امنيت تحريم  ديگراندهد اما پروژه را آاهش مي

  .دهد ها قرار مي ي بوشهر در اختيار روس را براي توقف آامل پروژه اعمال آند پوششي سياسي
 -يي آمريكايي  يك توافق همكاري هسته اين گزارش حاآي است دولت بوش در حال مذاآره درباره

به روي تجارت جديدتري بگشايد آه روسيه را به  آنند در را ن پيش بيني ميروسي است آه آارشناسا
  .روسيه خواهان هر دو پروژه است: اما يك مقام آمريكايي گفت .گيري از بوشهر متقاعد آند پذيرش آناره

  .ي بوشهر را تكميل آردند پروژه ي قبل توافق نهايي تكميل روسيه و ايران چند هفته
گفت آه از مستثني شدن روسيه رضايت  ي صلح آارنگي در مسكو ر دفتر موسسهرز گوتمولر، مدي

  .دارد
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هاي عملي را نشان  استثناء سياست مارك مديش، يك آارشناس ديگر عضو اين موسسه گفت اين
. تواند ارزشي ديپلماتيك داشته باشد ايران مي - دهد و اجازه دادن به فعال ماندن آانال روسيه مي

  .دهد پذيري مي تر در آينده انعطاف هاي سخت تحريم وراي امنيت براي اعمالهمچنين به ش
آه استثناء شدن بوشهر پس از تصويب   آموزش منع اشاعه گفت ي هنري مونوسكي، عضو موسسه

  .است ي شمالي، باعث نااميدي هاي سخت عليه آره تحريم
وزير  ري نووستي سرگئي الوروف، منتشر شده است آه بر اساس گزارش خبرگزا اين گزارش در حالي

اقدام  ي ايران ضرورت دارد درباره : در مسكو به خبرنگاران گفت) چهارشنبه(روسيه امروز  ي امور خارجه
  .مستقيم داشته باشد شود، اما آن اقدام بايد با اينكه واقعا چه چيزي در حال رخ دادن است، تناسب

المللي انرژي اتمي به ما  است آه آژانس بين ن است آنو آنچه آه واقعا در حال رخ داد: وي افزود
  .تهديد براي صلح و امنيت در آنجا به ما گزارشي نداده است ي وجود يك دهد و آژانس درباره گزارش مي

آژانس بين المللي انرژي اتمي الزم است که اين  هم چنين به عقيده: ي روسيه گفت وزير امور خارجه
  .حل شودمساله از طريق مذاکرات 

رود اعمال تحريم بر ايران را به سبب  آه انتظار مي اي فرانسه ابراز اميدواري آرد، پيش نويس قطعنامه
  .اورانيوم خواستار شود، در شوراي امنيت سازمان ملل به گردش درآورد خودداري در تعليق غني سازي

 از ژان مار دوال سابلير، سفير دانشجويان ايران، خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل به گزارش خبرگزاري
عليه  ها ي تحريم نزد سازمان ملل نوشت آه فرانسه، آلمان و انگليس هم چنان بر روي قطعنامه فرانسه

  .آنند ايران آار مي
  .روز آينده به گردش در آيد اميدوارم آه اين متن بتواند تا چند: وي اظهار آرد

اي  شنبه در لوآزامبورگ اعالم آردند آه گزينه روز سه ن نشستوزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در پايا
  .ها عليه ايران را در اختيار ندارند تحريم وگوي ديپلماتيك درباره جز گفت

 آمريكا، -از تصميم پنج عضو دايم شوراي امنيت   اتحاديه اروپايي در اين نشست وزير امور خارجه 25
هاي محدود عليه ايران و در عين حال  براي دنبال آردن تحريم  و آلمان-فرانسه، انگليس، روسيه، چين 

  .حمايت آردند باز نگهداشتن باب مذاآرات
آه روز دوشنبه با علي الريجاني، دبير شوراي  خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپايي

  .ستاوضاع هيچ تغييري نكرده ا: داشت، گفت عالي امنيت ملي ايران مذاآراتي تلفني
آه آغاز مذاآرات را غير ممكن آرده است فايق شويم يا  توانيم بر اين اوضاع بايد ببينيم آيا مي: وي گفت

  .خير
عنوان آخرين تالش براي جلوگيري از رويارويي بر سر  بر اساس اين گزارش مذاآرات سوالنا با تهران به

 شهريور ماه لحاظ شده در قطعنامه 9جل اال بود آه تهران به ضرب يي ايران پس از آن ي هسته برنامه
  .اعتنايي آرد و با تعليق غني سازي اورانيوم موافقت نكرد سازمان ملل بي  شوراي امنيت1696

 ي چين در سازمان ملل آه با خبرگزاري آويت نيز به نقل از وانگ گوانگيا، نماينده به گزارش ايسنا
در شوراي  يي ايران ي هسته ي مساله آينده دربارهآرد، نوشت آه ظرف چند روز  خبرنگاران صحبت مي

  .داشت امنيت مذاآره خواهد شد و فرانسه رهبري در اين زمينه را برعهده خواهد
ايران را به داشتن مذاآراتي نظير مذاآرات شش  وي افزود آه مذاآرات آلمان، فرانسه و انگليس با

  .دهد شمالي ترجيح مي ي يي آره جانبه بر سر برنامهي هسته
ي اروپا و ايران است آه از ابتدا  سه آشور اتحاديه ي ايران آانال اصلي از نظر من در مساله: وانگ گفت

  .وجود داشته است
آيا بايد گفت و گوهايي به سبك مذاآرات شش  ي اينكه آسي درباره: اين ديپلمات چيني ادامه داد

  .آند ميخير صحبتي ن ي ايران داشته باشيم يا جانبه به عالوه
را براي تحريم ايران صادر آرد و از پيونگ يانگ  اي ي گذشته قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل شنبه
  .اش بر سر ميز مذاآرات بازگردد يي ي هسته مساله خواست در راستاي حل ديپلماتيك

 در موقعيتي آنم ظرف چند روز آينده فكر نمي: گفت ويتالي چورآين، سفير روسيه نزد سازمان ملل نيز
  .وضعيت آنوني مستلزم چنين چيزي نيست. شود گيري درخواست باشيم آه براي راي

  .ديپلماتيك وجود دارد اميد ما آن است آه همواره يك راه: وي افزود
با  الوروف امروز گفته بود آه آژانس ايران را تهديد ندانسته است، وزير امور خارجه آلمان اما در حالي آه

ي شمالي  يي آره هسته يي ايران و آزمايش ي هسته ي شمالي، برنامه  نام تهران در آنار آرهقرار دادن
  .ترين تهديد براي صلح جهاني خواند را بزرگ

ي آلمان در  ماير، وزير امور خارجه والتر اشتاين فرانك) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي  ي سالح فرسايش پيمان منع اشاعه« آه مساله اين ي اشترن با ذآر وگويي با مجله گفت

توانند عامل  اين آشورها هر دو مي: ي شمالي مدعي شد و آره است، با اشاره به ايران" يي هسته
شان قرار دارند و به اين ترتيب آنها نيز به دنبال مسلح  در همسايگي هايي باشند آه تحريك منطقه

  .يي خواهند رفت هسته شدن به تسليحات
امر جلوگيري آنيم؛ بنابراين نه تنها به انتهاي راه  ما بايد از وقوع اين: ي آلمان گفت وزير امور خارجه

  .ابتداي مناقشه قرار داريم ايم، بلكه اآنون در نرسيده
اي نظامي براي خلع سالح آره  آه آيا بايد حمله اشتاين ماير هم چنين در پاسخ به سوالي مبني بر اين

  .اي متوسل شود شناسم آه به چنين گزينه نمي من هيچكس را: م پذيرد؟ گفتشمالي انجا
  .گرايانه خواند شمالي را واقع وي يافتن راه بازگشت به مذاآرات شش جانبه با آره
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ايران بار ديگر گفت آه پيشنهاد پنج عضو دايم  يي ي هسته ي مساله ي آلمان درباره وزير امور خارجه
، همچنان بر روي "خروج از انزوا به اين آشور ارايه آرده است راهي را براي" آه شوراي امنيت و آلمان

  .ميز قرار دارد
شنبه براي  المرت، نخست وزير رژيم صهيونيستي آه روز سه خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد، ايهود

المللي به  ينهاي ب وارد شد، گفت آه بحث و تبادل نظر درباره تالش انجام سفري سه روزه به مسكو
يي ايران در دستور آار مذاآراتش با والديمير پوتين، رييس جمهور  ي هسته برنامه منظور محدود آردن

  .است آه قرار است در روز چهارشنبه انجام گيرد روسيه
ن ام، اما به يافتن راههايي براي جلوگيري از دستيابي ايرا نكرده ها عليه ايران فكر درباره تحريم: وي افزود

  .ام فكر آرده يي به قابليت هسته
المللي از  اختيار دارد و تاآنون هيچ بازرس بين يي در  آالهك هسته200المرت آه رژيم متبوعش بيش از 

مصمم هستيم مانع از دراختيارگيري قابليت تسليحاتي به وسيله  ما: هايش ديدن نكرده گفت زرادخانه
روسيه متوجه است آه ايران يك تهديد وجودي : ادعا آردتهديد خواندن ايران  وي ضمن. ايران شويم
  .شود فقط تهديدي براي اسراييل محسوب نمي آلي است و

ايوانف، وزير دفاع روسيه و نيز پنجشنبه با  نخست وزير رژيم صهيونيستي روز چهارشنبه با سرگئي
  .ديدار خواهد آرد ي اين آشور سرگئي الوروف وزير امور خارجه

رييس جمهور فرانسه و شينزو آبه، نخست وزير جديد  ويت نيز از مذاآرات تلفني ژاك شيراك،خبرگزاري آ
  .ي ايران خبر داد ژاپن در باره

ي روابط دوجانبه و  روز دوشنبه انجام شد درباره بر اساس اين گزارش، دو طرف در اين تماس تلفني آه
  .وگو آردند ي شمالي گفت آرهيي ايران و  هسته ي مسايل ي آن و همچنين درباره توسعه

ي تالشهاي  فرانسه و نخست وزير ژاپن درباره رييس جمهور: ي دفتر شيراك آمده است در بيانيه
يي ايران را  ي هسته ي مساله آردند تا مشاورات نزديك درباره المللي منع اشاعه مذاآره و توافق بين

  .ادامه دهند
  

 رانی ازي صلح آمیه برنامه هسته ا امور خارجه آلمان دربارریاظهارات  وز
  ٢٠٠۶  اکتبر18 -١٣٨۵  مهر26ه چهارشنب

 هسته شی را در کنار آزمارانی ازي صلح آمی مغرضانه، برنامه هسته ای امورخارجه آلمان در اظهاراتریوز
 تهران را در کنار زي صلح آمیتهاي کشور قرار داد و فعالنی ایحاتي و برنامه تسلی کره شمالري اخیا

 . عنوان کردی صلح جهاندکنندهی تهدنی بزرگترانگ،ی ونگي پی هسته احاتيتسل
 
ما تازه : در گفتگو با مجله اشترن اظهارداشت  " ری مانی والتر اشتا-فرانک "  مهر، ی گزارش خبرگزاربه

 . مي هستی اختالفات هسته انیدر نقطه آغاز
 دي تاکرانی خود به ایشنهاديما همچنان بر بسته پ:  گفت انری ای با اشاره به موضوع هسته ایو

 .  کشور است نی ای حل و فصل موضوع هسته ای آن تنها راه موجود برارشی که پذمیداشته و معتقد
 اظهار رد،ی انزوا را بپذدی بایشنهادي بسته پرشی درصورت عدم پذرانی ادعا که انی اانيبا ب" ری مانیاشتا" 

  .می داررانی را در برخورد با ای ادهيچي پی و روزهاطیحاضر شرادر حال : داشت 
 شی شود؛ با اشاره به آزمای گفتگو که متن کامل آن فردا منتشرمنی امورخارجه آلمان در ادامه اریوز

 تنها از راه از ی کره شمالیبه اعتقاد من حل بحران هسته ا:  خاطر نشان کرد ی کره شمالیهسته ا
 .  گفتگو است زي می به پاانگی ونگيشش جانبه و بازگشت پ مذاکرات یريسرگ

 کشور با توجه به فقر و نی آورد که ای نکته را در ذهن منی ای کره شمالی هسته اشیآزما:  افزود یو
 خود ادامه ی هسته ارمتعارفي غیتهاي تواند به فعالی مردم خود تا چه زمان ماني موجود میگرسنگ
 . دهد

 نی بزرگتری و کره شمالرانی ای موضوع هسته ای کنونطیدر شرا:  ادعا کرد نيچنهم" ری مانیاشتا" 
 . دی آی به شمار می جهانی آزادی برادیتهد

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 دانشمند داخلي و 800يي با حضور بيش از  ويکمين نشست جهاني انرژي حرارتي هسته بيست

  . جنوب غرب چين برگزار شدخارجي در شهر چن دو واقع در 
  ٢٠٠۶  اکتبر18 -١٣٨۵  مهر26ه چهارشنب

در آسياي ميانه، در اين نشست دوساالنه جهاني ) ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران
هاي جهان  شود، شرکت کنندگان به طور عمده پيرامون پيشرفت آه براي نخستين بار در چين برگزار مي

ي فناوري آن بحث و تبادل نظر  يي، تئوري و توسعه  مربوط به واکنش حرارتي هستههاي در آزمايش
  . خواهند کرد

است که با ) هيدرژن سنگين(يي از عنصر دوتريوم  سوخت مورد استفاده انرژي واکنش حرارت هسته
  . تصفيه آب دريا به دست مي آيد

تريوم موجود در هر ليتر آب دريا، معادل يي عنصر دو همچنين ميزان انرژي ناشي از واکنش حرارت هسته
  .  ليتر بنزين است300با ميزان انرژي به دست آمده از 
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  .  نام برده مي شود21يي به عنوان انرژي جايگزين در قرن  از اين رو، از انرژي واکنش حرارتي هسته
   CCTV:منبع خبر 

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
 شده، انفجار بمب و کشف اجساد ی بمبگذاری و انفجار خودروی صحنه نا آرام امروز چهارشنبهعراق

 . شدندی زخمای نفر کشته 20 آن دست کم انیبود که در جر
  ٢٠٠۶  اکتبر18 -١٣٨۵  مهر26ه چهارشنب

 منبع وزارت کشور عراق گفت که براثر انفجار کی ترز،ی روی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ی زخمیرنظامي ارتش در بغداد پنج غیروهاي نی عبور گشتري شده در مسی بمب گذاریو خودرکی

 .شدند
 در غرب بغداد به کشته رموکي گفت که انفجار بمب در محله الزي وزارت کشور عراق نگری منبع دکی

 را در سي افسر پلکی جسد سي پلیروهاي و ندي انجامگری شدن دو تن دی و زخمی نظامکیشدن 
 . کردندداي کربال و حله پنيواقع بمنطقه 
 افسر کی ی عبور خودروري عراق اعالم کرد که انفجار بمب در مسسي به نقل از پلزي فرانسه نیخبرگزار
 . و چهار تن از محافظانش منجر شدی عراق به کشته شدن وی اطالعاتهیبلندپا

 در غرب شهر اضی الرابانيخ ارتش در ی عبور گشتري گفت که انفجار بمب در مسزي نی منبع عراقکی
 . منجر شدگری شدن سه تن دیکرکوک به کشته شدن سه نفر وزخم

 تن از کصدی به خارج کردن مي امروز اعالم کرد که کشورش تصمی اسلواکری نخست وزگر؛ی دی سواز
 . گرفته استیالديم2007 سال هی خود از عراق در فوری مهندسگانی یروهاين
 ی نوری دفتر صدر در منطقه الکرخ بغداد را بعد از مداخله شخصسي رئییکایر آمیروهاي حال، نني همدر

 . عراق آزاد کردندری نخست وزیالمالک
 حمله و اتي دفتر صدر در الکرخ را در عملی از اعضاگری و پنج تن دی مازن الساعدییکای آمریروهاين

  .بازداشت دوشنبه شب خود بازداشت کرده بودند
  

 وريه به ثبات عراق کمک کنندايران و س: یطالبان
  ٢٠٠۶  اکتبر17 -١٣٨۵  مهر25ه سه شنب

 ثبات کمک ی رئيس جمهور عراق گفته است اگر ايران و سوريه به برقراری طالبانجالل:بی بی سی
 . گيردیکنند، خشونت در کشورش ظرف چند ماه پايان م

 . خواهد بود" آغاز پايان تروريسم در منطقه" گفته است که اين ی سی بی به باو
 از کارشناسان در آمريکا به رياست جيمز بيکر، وزير خارجه پيشين اين کشور، خواهان تغيير یجمع

 . سياست آن کشور در عراق شده اند
 خود را ی با ايران و سوريه را در پيش بگيرد و نيروهای توصيه کرده اند که آمريکا در عراق راه همکارآنها

 . به تدريج از عراق خارج کند
 ی سی بیاو به گزارشگر ب.  از عراق نيستی آمريکايی نگران خروج زودهنگام نيروهای طالبانیآقا

 ." عراق را ترک کندی قصد ندارد به زودیمطمئن هستم که کس: "گفته است
 آمريکا مورد توجه قرار داده ی در سياست کنونی اساسی تحقيق دو گزينه را به عنوان تغييراتهيات
 خاتمه دادن ی ايران و سوريه در تالش برای از عراق يا همکاری آمريکايی نيروهایحله اخروج مر: است

 . در اين کشوری جاریبه خشونت ها
 .  شده استی تلقی به مثابه تائيد گزارش هيئت کارشناسان آمريکايی طالبانی آقااظهارات

  کنيمیما فرار نم: بلر
 اين کشور پيش از انجام مأموريت خود یته است که نيروها بلر نخست وزير بريتانيا گفی طرف ديگر توناز

 ".نخواهند گريخت"از عراق و افغانستان 
 جيمز بيکر احتمال خروج ی به سرپرستی بلر در واکنش به توصيه هيئت کارشناسان آمريکايیآقا

 .  در عراق را انکار کرده استی خارجینيروها
دشمنان و  "یرون آمدن از عراق در شرايط کنونبي:  ماهانه خود گفتی در کنفرانس مطبوعاتاو

 ." خواهد کردیبنيادگرايان را جر
 در یسياست تازه ا" بلر خواسته است که ی منزيس کمپبل رهبر حزب ليبرال دموکرات بريتانيا از آقاسر
  .در پيش بگيرد" عراق

 ی به اظهارات طالبانرانیواکنش ا
  ٢٠٠۶  اکتبر18 -١٣٨۵  مهر26ه چهارشنب

 ی جمهورسیي ر،ی نسبت به اظهارات جالل طالبانرانی ای اسالمی خارجه جمهوروزارت:ی سیبی ب
 ثبات کمک کنند، خشونت در کشورش ظرف چند ماه یعراق که گفته بود اگر ايران و سوريه به برقرار

 . گيرد واکنش نشان داده استیپايان م
 رانی که استي ننی ای به معنای طالبانیقا کند که اظهارات آی خاطر نشان مرانی وزارت خارجه اهيانيب

 . دهدی خود انجام مهی در کشور همسای ثباتی بی برایاقدامات
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 ی برخی خود بر روی تواند از نفوذ معنوی مرانی عراق گفته است که ای جمهورسیي ره،ياني بنی امطابق
 . استفاده کندتي امنی کاهش خشونت و برقراری برای عراقیگروه ها
 تي امنی آماده است تا به عراق در برقراررانی خود خاطر نشان ساخته که اهياني در برانیجه ا خاروزارت

 . داندی خود متي از امنیی عراق را جزتيکمک کند، چون امن
 از کارشناسان در آمريکا به رياست جيمز بيکر، وزير خارجه پيشين اين کشور، خواهان ی جمعشتر،يپ

 .  شدندتغيير سياست آن کشور در عراق
 خود را ی با ايران و سوريه را در پيش بگيرد و نيروهای توصيه کرده اند که آمريکا در عراق راه همکارآنها

 . به تدريج از عراق خارج کند
 آمريکا مورد توجه قرار ی در سياست کنونی اساسی دو گزينه را به عنوان تغييراتییکای تحقيق آمرهيات

 خاتمه ی ايران و سوريه در تالش برای از عراق يا همکاری آمريکايیها نيرویخروج مرحله ا: داده است
 . در اين کشوری جاریدادن به خشونت ها

 بر سر عراق را کای به مذاکره با آمریلی کشور تمانی اای کند که آی مشخص نمرانی وزارت خارجه اهيانيب
 .ري خایدارد 
 خواسته بود که رانی عراق از ایالب اسالم انقی مجلس اعالسیي رم،ي حکری عبدالعزش،ي ماه پهفت
  . بر سر عراق وارد گفتگو شودکای با آمرمايمستق

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   مهرماه26:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  اکتبر18 -١٣٨۵  مهر26ه چهارشنب
ی خود واکنش منفی کارشناسان روزنامه های امروز صبح تهران در صدر گزارش های خبر:بی بی سی

و مديران شناخته شده را نسبت به تصميم تازه رييس جمهوری در مورد سازمان مديريت و برنامه ريزی 
نقل کرده و در مطالب ديگر خود ضمن گزارش تصميم اتحاديه اروپا برای ارجاع پرونده هسته ای ايران به 

ان را کم اهميت ديده و در صفحات داخلی خود انتشار شورای امنيت، احتمال برقراری تحريم ها عليه اير
  .داده اند

 با عنوان واکنش به يک دستور رييس جمهوری که در صدر اخبار اين روزنامه آمده نشان می آفتاب يزد
دهد بسياری از چهره های معروف هوادار دولت در مجلس هم مخالف تصميم تازه رييس جمهوری برای 

تان ها به استانداری هاست که به نوشته رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی واگذاری برنامه ريزی اس
  . عمال به معنای آن است که اين سازمان تعطيل می شود

 در گزارشی تصميم رييس جمهوری درباره تغيير ساختار مديريت و برنامه ريزی کشور را کارگزاران
  . روی کار آمدن خبر از انقالب دوم داده استانقالبی ديگر از سوی دولتی خوانده که از اولين روز 

 نارضايتی نمايندگان مجلس قانونگذاری با اقدام های انقالبی قبلی دولت هنوز کارگزارانبه نوشته 
ادامه دارد، چنان که افزايش دستمزد کارگران از سوی دولت منجر به بيکار شدن ده ها هزار کارگر و به 

ری و در نهايت برگشت دولت از تصميم انقالبی اش شد و تصميم هم ريختگی تعادل در محيط های کا
  . های ديگر به گرانی کاال ها انجاميد

 ضمن ارائه فهرستی از اقدامات دولت که به نظر اين روزنامه انقالب هايی بوده است نوشته کارگزاران
ف وعده های انقالب دوم دولت در عرصه اقتصاد پيامدهای مثبت و چشمگيری نداشته است و برخال

داده شده منجر به کاهش تورم و نرخ بيکاری نشده و رشد سرمايه گذاری نيز به نظر نمی رسد چندان 
دستور تازه رئيس جمهوری مبنی بر الحاق سازمان های استانی برنامه ريزی و مديريت به . مثبت باشد

صاددانان حتی اصولگرا مواجه استانداری ها آخرين اقدام انقالبی است که با اعتراض کارشناسان و اقت
  . شده است، و اکنون در حال وقوع است

  اين روزنامه می افزايد بايد منتظر بود و ديد آيا انقالب دوم ادامه دارد؟ 
چنان است که   در گزارش اصلی خود نوشته ابعاد غيرکارشناسانه تصميم رييس جمهوری اعتماد ملی

کاری يا جوسازی باقی نمانده  هم کردن منتقدان به سياسی تقريبا ترديدی در نادرست بودن آن يا مت
  . است

های بيشتری که ديگر نيازی به نظارت سازمانی  به نوشته اين روزنامه عطش دولت در خرج کردن بودجه
يد سازمان مديريت و  باالدستی ولو با حضور همفکران و منسوبان در آن نداشته باشد، دولت را در خلع 

  .صمم ساخته استريزی م برنامه 
 در عنوان اصلی خود نوشته برخالف گمانه زنی های چند روز گذشته منابع غربی درخصوص جام جم

تمايل اتحاديه اروپايی برای اعالم پايان مذاکرات با ايران و حمايت از تحريم اين کشور، اروپا شکست 
، خواستار بازگشت ايران به مذاکرات مذاکرات هسته ای با ايران را اعالم نکرد و با تکرار درخواست تعليق

  . شد
 در گزارش خود مدعی شده که وزيران خارجه اتحاديه اروپا موضوع ايران را از بيانيه جام جم

شديداللحنی که درباره کره شمالی نوشته بودند خارج کرده و در قالب بيانيه جداگانه ای اعالم موضع 
  .کردند

 در مطلب اصلی خود با عنوان هم تحريم و هم مذاکره از نوآينده  در حالی است که جام جمگزارش 
 در مقاله ای نوشته با رسالتتصميم کشورهای اروپايی درباره پرونده هسته ای ايران خبر داده و 
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 ای ايران و کره شمالی   هسته تصميم اتحاديه شاهد اعمال يک نوع رويکرد يکسان نسبت به پرونده
طابق مستندات و شواهد موجود و براساس شناخته شده ترين قواعد اين در حالی است که م. هستيم

الملل هيچ گونه  حقوقی، اين دو پرونده در اهداف، رويکردها و عواقب و تبعات مترتب بر نظام بين
  . سنخيتی با يکديگر ندارند

 فضای مسموم کنونی کاخ سفيد و غرب در قالب مبادالت پشت پرده و مذاکرات رسالتبه نوشته 
  . کند خفی چنين سنخيت مغاير با تعقل و پذيرش افکار عمومی را طراحی میم

 با چاپ عکسی از کيم ايل سونگ رهبر کره شمالی از قول وی در صفحه اول خود نوشته آفتاب يزد
  .معنای قطعنامه شورای امنيت اعالن جنگ است

 دوازده در صد از مردم ايران زير  در خبری از قول نماينده مقيم سازمان ملل در تهران نوشتهآفتاب يزد
  . خط فقر و سه در صد در فقر مطلق به سر می برند

 اين مقام سازمان ملل گفته است در ايران با وجود پيشرفت هايی که صورت گرفته آفتاب يزدبه نوشته 
  . هنوز سود ناشی از رشد اقتصادی در جهت خدمت به طبقات محروم صورت نگرفته است

 دخترکی به نام عاطفه را چاپ کرده که در هياهوی خيابان در البالی اتومبيل ها سر  عکسی ازرسالت
بر زمين گذاشته و خوابيده در حالی که خيابانها باران زده است و به مناسبت ماه رمضان مردم مشغول 

  . راز و نياز با خدا هستند
) انقالب(کزی ترين خيابان پايتخت  با نشان دادن فقر اين کودک نوشته عاطفه، دروازه غار تا مررسالت

های  را طی کرده بود تا مثل نيمه شبهای ديگر، بامداد نشده خود را برای کار روزانه پاک کردن شيشه
  .ها وسيرکردن شکم دو برادر وخواهرش آماده کند اتومبيل 
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