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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(ان و دولتهای بزرگرژیم ایر

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
  ي شوراي وزيران اتحاديه اروپا اسخ وزارت خارجه به بيانيهپ

  ٢٠٠۶  اکتبر20 -١٣٨۵  مهر28ه جمع
ي شوراي وزيران اتحاديه اروپا با بيان اين آه جمهوري اسالمي ايران  جه در پاسخ به بيانيهوزارت امور خار

هم چنانكه به ابتكارات مبتني بر حسن نيت با حسن نيت متقابل پاسخ خواهد داد در برابر 
 به هاي مبتني بر تهديد و فشار نيز رفتار متقابل و متناسب اتخاذ خواهد نمود، طرف اروپايي را سياست

  . بازگشت به ميز مذاآرات دعوت آرد
، در بيانيه وزارت امور خارجه در پاسخ به )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

صدور بيانيه اخير شوراي وزيران اتحاديه اروپايي : ي شوراي وزيران اتحاديه اروپا آمده است بيانيه
ده آن اتحاديه، خاوير سوالنا، در مذاآرات با دآتر الريجاني، دبير هاي نماين متاسفانه برخالف تالش

هاي تندرو  شوراي عالي امنيت ملي آشورمان، مسيري را هدف گيري نموده است آه به اهداف جناح
  . بينانه از شرايط منطقه آمريكا شباهت بيشتري دارد تا به درك واقع

قايان الريجاني و سوالنا مسيري منطقي براي رفع در آخرين دور مذاآرات آ: افزايد اين بيانيه مي
گيري  يي ايران، و نيز تضمين حقوق ملت ايران در بهره هاي هسته هاي احتمالي از انحراف فعاليت نگراني
توانست با حمايت آن شورا استمرار يافته و به  يي، ترسيم شده بود آه مي آميز از فناوري هسته صلح

رسد شوراي وزيران اتحاديه اروپايي با چنين اقدامي به  به نظر مي. دهاي تصنعي پايان ده اضطراب
نوعي در قصور سازمان يافته گرفتار آمده است چرا آه عمال عدم پايبندي خود را به توافقات حاصله طي 

چهار دور مذاآره طوالني نشان داده و بدين وسيله لطمه جدي به اعتماد جمهوري اسالمي ايران وارد 
  . ساخته است

جمهوري اسالمي ايران پايبند به توافقات حاصله با آقاي سوالنا در طول : در ادامه اين بيانيه آمده است
ها راه ديگري غير از مذاآره را انتخاب  باشد و اگر اتحاديه اروپا به تبعيت از برخي قدرت مذاآرات اخير مي

ن پاسخ مشروح ايران به بسته پيشنهادي عالوه بر اي. نموده است بايد مسووليت عواقب آن را نيز بپذيد
تر از  تر و سخاوتمندانه تر، جدي شش آشور آه پيشنهادات و راهكارهاي مطروحه در آن بسيار روشن

بسته پيشنهادي آشورهاي مزبور است، از نظر جمهوري اسالمي ايران همنچنان اعبتار دارد و ما از 
ي مبتني بر مذاآره و تعامل ، تعهد واقعي خود را به آنيم با اتخاذ راهكارها اتحاديه اروپا دعوت مي

  . يي به اثبات رساند حمايت از صلح و امنيت جهاني و منطقه
در حالي آه جمهوري اسالمي ايران تاآنون پايبندي آامل خود را به معاهده : آند اين بيانيه اضافه مي

 آشتار جمعي بارها در عمل هاي تي و مقررات آژانس حفظ آرده و به عنوان قرباني سالح.پي.ان
ها به اثبات رسانيده است هرگونه ارتباط برقرا رآردن و  مخالفت خود را با توليد و به آارگيري اين سالح

هاي  هاي جمهوري اسالمي ايران و برخي از آشورهاي سازنده سالح يكسان تلقي آردن فعاليت
اين اقدام غير . رود  به شمار ميآشتار جمعي يك سفسطه بزرگ با هدف تندتر آردن فضاي سياسي

. تي و لذا يك اشتباه بزرگ سياسي خواهد بود.پي.سازنده به معني تنبيه آردن يك عضو متعهد به ان
المللي از جمله آژانس بين  متاسفانه برخي از آشورها با نگاهي ابزاري به نهادها و ساز و آارهاي بين

ن ضربه را به نهادهاي بين المللي زده و مشروعيت و تي بيشتري.پي.المللي انرژي اتمي و معاهده ان
  . اند ها را زير سوال برده مرجعيت آن

الملل است  پذير در نظام بين جمهوري اسالمي ايران آشوري مسووليت: در ادامه اين بيانيه آمده است
تحريم و المللي خود همچنان پايبند خواهد بود، ولي اگر طرف مقابل مسير فشار،  و به تعهدات بين

اتحاديه . تفاوت نخواهد ماند واجازه پايمال شدن حقوق خويش را نخواهد داد تهديد را انتخاب نمايد بي
هاي ديگر بايد بدانند مسير شوراي امنيت و تحريم مسيري غير قانوني و غير  اروپا و تمامي طرف

 گونه آه در بسته هاي دراز مدت، آن حقوقي است آه آامال متباين از مسير مذاآرات و همكاري
اشتباه محاسباتي بزرگي است اگر تصور شود آه . باشد پيشنهادي و پاسخ ايران آمده است، مي

  . توان همزمان هردو مسير را تحت عنوان سياست هويج و چماق فعال آرد مي
با جمهوري اسالمي ايران هم چنانكه به ابتكارات مبتني بر حسن نيت : در خاتمه اين بيانيه آمده است

هاي مبتني بر تهديد و فشار نيز رفتار متقابل و  حسن نيت متقابل پاسخ خواهد داد در برابر سياست
بنابراين همچنان طرف اروپايي را به بازگشت به ميز مذاآرات دعوت . متناسب اتخاذ خواهد نمود

  .نمايد مي
  

 تنظيم پيش نويس قطعنامه تحريم ايران آغاز شد
  ٢٠٠۶  اکتبر19 -١٣٨۵  مهر27ه پنجشنب
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 هستند که خواستار تحريم ی قطعنامه ایديپلمات ها در سازمان ملل سرگرم کار به رو:بی بی سی
 . شودی اش می جنجال آفرين برنامه اتمی آن کشور از معلق کردن بخش هایايران به خاطر خوددار

 آلمان در جريان  بريتانيا، فرانسه وی پيش نويس اين قطعنامه هم اکنون توسط مقام های به روکار
 .است
 . امنيت خواهند کردی کشورها پيش نويس مورد نظر را هفته آينده تسليم شورااين
 اين کشور در مساله ی ايران و مذاکره کننده اصلی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانی علاما

 شانس توافق را  اخطار داده است که تصويب قطعنامه عليه ايران غيرسازنده است و هرگونه،یهسته ا
 . کندیکمرنگ تر م

 نگرانند ايران ی غربی است، اما کشورهای مصارف غيرنظامی اش مطلقا برای گويد برنامه اتمی مايران
 . استفاده کندی توليد سالح اتمیاز اين برنامه برا

ه  توسط ايران مجموعی سازی تعليق غنی امنيت سازمان ملل و آلمان، در ازای شورای عضو دائمپنج
 ی در حد معين می سازیغن.  به اين کشور پيشنهاد کرده اندی و سياسی اقتصادی از مشوق هایا

 . منجر شودی ساخت بمب اتمیتواند به توليد مواد الزم برا
 تعليق را ناديده گرفته ی امنيت برای اوت شورا31 ايران اين پيشنهادها را رد کرده و ضرب االجل اما

 .است
 بر ی را تصويب کرد که تحريم هايی ملل متحد روز شنبه با موفقيت قطعنامه ا امنيت سازمانیشورا

 . کندی اعمال میکره شمال
 کند هفته گذشته انجام ی ادعا می است که کره شمالی اعمال اين تحريم ها، يک آزمايش اتمعلت
 . داد
 راغب نيستند -رند  قطعنامه ها را دای امنيت که قدرت وتوی شورای دائمی اعضا- روسيه و چين اما

 . بيشتر هستندیتهران را تحريم کنند و خواهان گفتگوها
 عليه ايران به ضرر مذاکرات خواهد ی هشدار داده است که هر قطعنامه ای الريجانی همين حال علدر
 ريشه دار خواهد شد که ايران ی ها تسليم فشار آمريکا شوند، اوضاع به گونه ایاگر اروپاي: "بود

 ."ر را خواهد ديد و غرب بيشترين آسيب راکمترين ضر
 ی اين تهديد را تکرار کرد که اگر تحريم ها وضع شود، ايران ممکن است بازرسان سازمان بين المللیو

 ايران بوده ی برنامه اتمی سرگرم تحقيق و بررس2002اين بازرسان از سال .  را اخراج کندی اتمیانرژ
 .اند
  .خواهد کرد" بحران منطقه را تشديد"يم ها  تحری گفت پيگيری الريجانیآقا
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  درگيري نظامي نيروهاي مقتدي صدر با پليس 
  ٢٠٠۶  اکتبر20 -١٣٨۵  مهر28ه جمع

هاي مستمر نيروهاي جنبش  ي تلويزيوني الجزيره در عراق گزارش داد، به دنبال درگيري خبرنگار شبكه
 به مقتدي صدر و نيروهاي پليس عراق، ارتش المهدي آنترل شهر العماره در جنوب المهدي وابسته

  . بغداد را بر عهده گرفت و خواهان خروج پليس از اين شهر شد
ها آه از روز پنجشنبه  براساس اين گزارش، در اين درگيري) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اند آه از ميان   تن ديگر زخمي شده85 تن آشته و 15تعداد شروع شده و تا امروز ادامه داشت 
  . اند  تن از اعضاي ارتش مهدي بوده10ها  آشته
ي خبرنگار الجزيره نيروهاي جنبش المهدي آنترل مراآز پليس اين شهر را نيز تحت آنترل خود  به گفته
  . اند درآورده

منتشر آرده، آورده است آه يكي از سربازان اي آه امروز آن را  از سوي ديگر ارتش آمريكا در بيانيه
  .  اآتبر آشته شده است19هاي خصمانه در استان االنبار در  نيروي دريايي آمريكا در نتيجه عمليات

اند  براساس اين بيانيه طي دو روز گذشته سه سرباز آمريكايي در بغداد و مناطق اطراف آن آشته شده
 تا 2003ريكايي از زمان شروع جنگ عليه عراق در بهار سال آه به اين ترتيب آمار آشته شدگان آم

  . رسد  تن مي2780آنون به 
نيروهاي آمريكايي به مسجد ) جمعه(يكي از مسووالن وزارت آشور عراق نيز از يورش صبح امروز 

  . شيعيان در جنوب بغداد و تخريب آن با استفاده از مواد منفجره خبر دادند
به گفته اين مقامات نيروهاي آمريكايي ساعت شش صبح امروز به حسينيه انصار الزهراء در منطقه 

الرساله درجنوب بغداد يورش برده و بعد از بازرسي و نيافتن خادمان آن اقدام به آار گذاشتن مواد 
  . منفجره در داخل آن آردند

مهيبي در داخل اين حسينيه به وقوع پيوست آه اين مقامات افزودند، به دنبال خروج اين نيروها انفجار 
  . موجب تخريب آامل ساختمان شد

  . اي از سوي نيروهاي آمريكا در اين خصوص منتشر نشده است هنوز بيانيه
الدين در شمال بغداد نيز از ربوده شدن دآتر حبيب عارف العبيدي از سياستمداران  پليس استان صالح

اش عصر روز  العبيدي و راننده: الملل دانشگاه بغداد خبر داد و گفت ينبرجسته عراقي و استاد روابط ب
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 سامرا -هاي بازرسي تقلبي آه توسط افراد مسلح ناشناس در جاده بلد  پنجشنبه در يكي از ايست
  . برپا شده بود، ربوده شدند

ي ائتالف آه از شدگان نيروها ان آمريكا نيز اعالم آرد تعداد آشته.ان.ي خبري سي از سوي ديگر شبكه
 3000برند به   تا آنون در اين آشور به سر مي2003هاي نظامي در عراق در مارس  زمان شروع عمليات
  . تن رسيده است

 20آمار مجروحان آن نيز به   تن و 2784آمريكايي به  براساس اين گزارش آمار آشته شدگان سربازان 
 13 بوليويايي، 17 اآرايني، 18 ايتاليايي، 32  انگليس،119رسد همچنين در اين ميان  هزار تن مي

 اسپانيايي و سربازاني از ساير نيروهاي شرآت آننده ديگر نيز در عراق آشته 11بلغارستاني، 
  . اند شده

هاي   نيز آورده است حزب بعث عراق در سندي بر روي يكي از سايت-چاپ عربستان-ي الوطن  روزنامه
هاي سياسي،   تن از شخصيت61ماندهي اين حزب با اجراي طرح ترور اينترنتي اعالم آرد آه ستاد فر

هاي برجسته در اين فهرست  ديني، نظامي و حقوقي عراق موافقت آرده است آه از جمله شخصيت
سيد عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و پسرش عمار حكيم، معادي 

مان بدر، نوري المالكي، نخست وزير، مقتدي صدر، روحاني العامري، از رهبران شوراي دبيرآلي ساز
جوان عراقي، جالل طالباني، رييس جمهور، جعفر الموسوي دادستان، محمد العريبي، رييس دادگاه 

  . االنفال و ديگران هستند
 تن بر اثر شليك خمپاره در شهر شيعه نشين بلد آشته شدند و 9چنين بر اساس گزارش رويتر  هم
  . يان به دو روستاي سني نشين در اطراف بلد حمله آردندنظام شبه

در نزديكي بيجي نيز مردان مسلح يك آارگر را آشته و سه تن ديگر را آه براي نيروهاي آمريكايي آار 
  . آردند، زخمي آردند مي

به  هزار عراقي آه از زمان جنگ 754از سوي ديگر آژانس امور پناهندگان سازمان ملل اعالم آرد حدود 
ها هزار تن ديگر آه به دنبال  هايشان گريخته بودند به همراه ده  از خانه2003رهبري آمريكا در سال 

  . اند عراق هستند، آواره پناهندگي در آشورهاي همسايه 
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  مهرماه27:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  اکتبر19 -١٣٨۵  مهر27ه پنجشنب

، از قول کارشناسان "آقای احمدی نژاد، دست نگه دارید"روزنامه اعتماد ملی با تيتر :بی بی سی
نوشته که تصميم اخير محمود احمدی نژاد، ریيس جمهور ایران برای الحاق سازمانهای مدیریت و برنامه 

  ."می شودغيرکارشناسی است و موجب فروپاشی این سازمان "ریزی استانها به استانداریها، 
هر چند این الگوی سازمانی تا اینجای کار موجب : " در صفحه نخست خود نوشتهاعتماد ملی

نارضایتی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس شده است، اما این نکته را نيز نباید فراموش کرد که دولت 
 با نگرانی به این آنقدر بدعتهای غيرمتعارف اقتصادی را جرقه زده است که بسياری از فعاالن اقتصادی

جریان جدید نگاه می کنند و آن را نقطه تازه ای برای چرخشهای نه چندان خوشایند سازمانی در دولت 
  ."نهم می دانند
 از قول آقای احمدی نژاد در پاسخ به منتقدان این ادغام نوشته تصميم قطعي درباره دنيای اقتصاد

 گرفتن آن در جايگاه اصلی خود به عنوان مرآز فكر، لزوم تغيير ساختار سازمان مديريت در جهت قرار
  .های دقيق و بلندمدت گرفته شده بود ريزی کالن برای آشور از سال قبل و با بررسی انديشه و برنامه

 نيز دیدگاه کارشناسان موافق و مخالف را درباره این موضوع آورده و از قول سردبير روزنامه کيهان
هور درباره سازمان مديريت و برنامه ريزی مبتنی بر مسئوليت ناشی  نوشته تصميم رئيس جمرسالت
  .  قانون اساسی بوده و منع قانونی ندارد126از اصل 

انتقال وظايف سازمان " نيز در سرمقاله اش به اين موضوع پرداخته و نوشته سرمایهروزنامه اقتصادی 
بان با يکديگر  باهت دارد که جای داور و دروازهتر به اين ش ها به استانداريها، بيش برنامه و بودجه استان

ها، يک نقش نظارتی بسيار مهم دارد که اين نقش  ريزی استان سازمان مديريت و برنامه. تعويض شود
  ." توان به يک دستگاه اجرايی داد نظارتی را نمی

ری کرده که ابراز اميدوا" انتظار از رييس مجلس" در سرمقاله ای تحت عنوان کارگزارانروزنامه 
  . غالمعلی حدادعادل بتواند به کاهش سهم دولت در اقتصاد کمک کند

آقای حدادعادل پيشتر گفته بود که دخالت دولت در اقتصاد، فساد را گسترش می دهد و روزنامه 
يک نقطه سرنوشت ساز در : " اين سخن را به فال نيک گرفته و در سرمقاله خود آورده استکارگزاران
يحه های بودجه ساالنه است که رئيس مجلس می تواند در اين زمينه اقدام کند و مانع از اين عرصه ال

از طرف ديگر رئيس مجلس می تواند . تصويب بودجه هايی شود که به بزرگتر شدن دولت کمک می کند
غير با مديريت دقيق و قاطع تر دولت را در وضعيتی قرار دهد که در اجرای آن بخشی از واگذاری ها که 

  ."از توزيع سهام است نيز شتاب الزم را داشته باشد
 از انتقاد وزير کار از عملکرد نهادی خبر داده که قريب به دو دهه مسئول جمهوری اسالمیروزنامه 

" امکان"اين روزنامه از قول محمد جهرمی نوشته است از آنجاييکه اتحاديه . پرداخت بن به کارگران است
ختيار کارگران قرار می دهد، همچنين اتحاديه امکان و خانه کارگر هم سهمی از کاالهای نامرغوب در ا
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اعتبار تعيين شده برای بنهای کارگری داشتند کارگران و کارفرمايان از موضوع نحوه دريافت بنها 
  ." ناراضی بودند) کاالبرگهای کارگری (

حاديه امکان انتقادهای دولت را دارای آقای جهرمی اين سخنان را در حالی مطرح کرده که گردانندگان ات
  .انگيزه های سياسی می دانند

 تيتر يک خود را بازنشستگی اجباری انتخاب کرده و نوشته که بعد از استادان دانشگاه اعتمادروزنامه 
  . تهران اينک نوبت به هادی نژاد حسينيان، معاون وزير نفت رسيده که خود را ناخواسته بازنشسته کند

 بر صدور   مبنی  نفت  وزارت  از امور کارکنان يی اخيرا نامه: "نامه از قول آقای نژاد حسينيان نوشتهاين روز
   ماه۴ بايد از   تاريخ  اين تا قبل.  ام  نموده  دريافت  جاری  سال  ماه  در بهمن  اينجانب  بازنشستگی حکم

  ."  کنم  استفاده  باقيمانده  استحقاقی مرخصی
ينيان که در وزارت نفت معاون امور بين الملل بوده، يکی از آخرين مقامات ارشد باقی آقای نژاد حس

  . مانده از دولت اصالح طلبان است که تاکنون در دولت آقای احمدی نژاد مشغول بکار بوده اند
 همچنين نسبت به آنچه بی تفاوتی دستگاه ديپلماسی به ساخت جزاير مصنوعی در خليج اعتماد

  . وی امارات خوانده، انتقاد کرده استفارس از س
 گفته اعتماد به خبرنگار   اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  و سياست  ملی  امنيت يک عضو کميسيون

   مشترکی  جلسه  آينده يک نماينده ديگر گفته است هفته. که ايران بايد به سازمان ملل شکايت کند
   خارجی  و سياست  ملی  امنيت  کميسيون  و اعضای رجه امور خا  وزارت  و مرزی  حقوقی  معاون بين

   در خليج  امارات  سازی  در مورد جزيره  دريايی  مناطق٨٢   کنوانسيون  و اجرای  گيری  نتيجه  درباره مجلس
  .شود  برگزار می فارس

ه  از قول عباس اخالصی، از مديران شهرداری تهران خبر داده که عمدجمهوری اسالمیروزنامه 
به گفته آقای اخالصی، . تخلفات ساختمانی در تهران از طرف نهادهای دولتی و نظامی صورت می گيرد

اين ارگان های وابسته به دولت و دستگاه های نظامی و انتظامی در مرحله گرفتن پايان کار به شدت 
  . به شهرداری فشار می آورند و شهرداری را در عمل انجام شده قرار می دهند

 نيز در سرمقاله خود به نقد گاليه اخير شهردار تهران درباره عدم تخصيص بودجه بر آفتاب يزدمه روزنا
 با اشاره  آفتاب يزدسرمقاله نويس.  کل بودجه کشور برای بخش حمل و نقل پرداخته١٣اساس تبصره 

ها، شائبه به سکوت دولت دربرابر اين اتهام می نويسد با توجه به نزديک شدن زمان انتخابات شورا
  .سياسی در اين تاخير محسوس است
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