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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(یران و دولتهای بزرگرژیم ا

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

 تايي سانتريفيوژ ايران، اين اقدام آشورمان 164اندازي دومين آبشار وزارت خارجه فرانسه با اشاره به راه
  .  يك نشانه منفي خواند آه بايد در شوراي امنيت مورد توجه قرار گيردرا

  ٢٠٠۶  اکتبر28 -١٣٨۵  آبان6ه شنب
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ژان باتيست ماتي، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 ايران نشانه جديدي را سخنگوي وزارت خارجه فرانسه روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت آه اين اقدام
  . آند آه از ديدگان ما آامال منفي است ارسال مي
  . ما بايد اين اقدام را در تنظيم پيش نويس قطعنامه عليه ايران در نظر بگيريم: وي افزود

المللي انرژي اتمي در ماه  بيانيه ايرانيان خيلي حيرت آور نبود، چرا آه آژانس بين: ماتي ادامه داد
  . دهد يي توسعه مي هاي جديدي را در زمينه هسته  بود آه ايران دارد ظرفيتآگوست گفته

  . سازي حمايت آرد ها عليه ايران به دليل خودداري تهران از تعليق غني ژاك شيراك از اعمال تحريم
  ٢٠٠۶  اکتبر28 -١٣٨۵  آبان6ه شنب

وشيتدپرس، ژاك شيراك، رييس به نقل از خبرگزاري آس) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . ها بايد موقت و قابل برگشت باشند جمهور فرانسه روز جمعه با اين حال گفت آه اين تحريم
 تايي سانتريفيوژ ايران، 164اندازي دومين آبشار از سوي ديگر وزارت خارجه فرانسه امروز با اشاره به راه
  .  در شوراي امنيت مورد توجه قرار گيرداين اقدام آشورمان را يك نشانه منفي خواند آه بايد

ژان باتيست ماتي، سخنگوي وزارت خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت آه اين اقدام ايران نشانه 
  . آند آه از ديدگان ما آامال منفي است جديدي را ارسال مي

  .  بگيريمما بايد اين اقدام را در تنظيم پيش نويس قطعنامه عليه ايران در نظر: وي افزود
المللي انرژي اتمي در ماه  بيانيه ايرانيان خيلي حيرت آور نبود، چرا آه آژانس بين: ماتي ادامه داد

  . دهد يي توسعه مي هاي جديدي را در زمينه هسته آگوست گفته بود آه ايران دارد ظرفيت
 ايران از دستيابي گفت آه جامعه بين المللي بايد تالشش را براي جلوگيري) جمعه(جورج بوش امروز 
  . يي دو برابر آند به سالح هسته

  ٢٠٠۶  اکتبر27 -١٣٨۵  آبان5ه جمع
به نقل از خبرگزاري فرانسه، جورج بوش، رييس جمهور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ام به من اين اقد: سازي اورانيوم در ايران گفت اندازي آبشار دوم سانتريفيوژ غني آمريكا درباره راه
گويد آه ما بايد تالشمان را براي آار با جامعه بين الملل دو برابر آنيم تا ايران را متقاعد آنيم آه اگر  مي

  . اي را ادامه دهد منزوي خواهد شد چنين برنامه
 :آرد با تكرار اتهاماتش افزود وي آه اين اظهارات را پس از ديدار با ياپ دوهوپ شفر، دبيرآل ناتو بيان مي

يي از سوي   باشند يا نكرده باشند، ايده داشتن سالح هسته اما چه آنها اين ظرفيت را دو برابر آرده
اين براي آمريكا و ديگر آشورهايي آه ما با آنها براي ارسال پيام مشترآي . ايران غير قابل قبول است

  . آنيم غير قابل قبول است به تهران آار مي
شود آه پيشتر در ماه اآتبر آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم آرده  اين اظهارات در حالي بيان مي

  . اش را افزايش دهد يي بود آه ايران قصد دارد ظرفيت هسته
  

ي تحريم عليه ايران را روز جمعه به طور غير رسمي براي  قطعنامه نويس انگليس، فرانسه و آلمان پيش
  .آردند  عضو شورا ارسال15
  ٢٠٠۶  اکتبر28 -١٣٨۵  آبان6ه شنب

خبرگزاري به نقل از منابع ياد شده، ادامه داد، سه  ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي اقتصادي بر تهران را ظرف چند روز آينده  قطعنامه اعمال تحريم نويس آشور اروپايي قصد دارند پيش

  .ر آوردندشوراي امنيت به طور غير رسمي به گردش د در ميان اعضاي
ي پيشنهادي پنج عضو دايم  خود به مجموعه براساس اين گزارش، ايران نيز روز جمعه متن پاسخ

  .سازمان ملل به گردش درآورده است ي شوراي امنيت و آلمان را از طريق دبيرخانه
ان يي اير ي هسته ي مساله وگوهاي جاري درباره گفت تهران در اين پاسخ از شوراي امنيت خواست به

  .المللي انرژي اتمي بازگرداند بين پايان دهد و اين موضوع را به آژانس
براي جلوگيري از حرآت شوراي امنيت به سوي تصويب  رسد ايران قصد دارد به نظر مي: آيودو ادامه داد

  . اسالمي را به دست آورد-آشورهاي عربي  ها، حمايت بيشتر ي تحريم قطعنامه
الملل واشنگتن قرار گرفت منتشر شد،  امنيت بين ي علوم و  اختيار موسسهمتن پاسخ پس از آنكه در

  .طريق يك آانال ديپلماتيك اين متن را منتشر آرده است اما اين اولين بار است آه ايران از
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ي  حق انجام تحقيق توسعه و استفاده جمهوري اسالمي در اين پاسخ اعالم آرده است دفاع از
ي  نيست، بلكه در واقع مسووليت مشترك همه يي فقط مسووليت ايران هآميز از انرژي هست صلح

  .است يي هاي هسته ي منع گسترش سالح اعضاي معاهده
منطقي و حياتي سياسي براي دخالت و اقدام  همچنين در اين پاسخ آمده است، هيچ توجيه حقوقي،

  .شوراي امنيت وجود ندارد
 ايران قادر: اندازي دومين آبشار سانتريفيوژي ايران گفت  به راهدفاع روسيه با اشاره از سوي ديگر وزير
  .پيدا آند يي دست ي قابل پيش بيني به اورانيوم قابل استفاده در توليد سالح هسته نيست در آينده

در اين : دفاع و معاون نخست وزير روسيه گفت خبرگزاري اينترفكس گزارش آرد، سرگئي ايوانف، وزير
  .ارمباره نگراني ند

  .شده در حد تسليحاتي در ايران خيلي زود است ي در اختيارگيري اورانيوم غني براي صحبت درباره
: آرد، گفت آبشار سانتريفيوژي ايران صحبت مي اندازي دومين وي آه در جمع خبرنگاران درباره راه

 تحت آنترل آامل ايران دومين آبشار سانتريفيوژي را آه آنيد، دانم درباره چه چيزي صحبت مي مي
  .اندازي آرده است است راه المللي انرژي اتمي آژانس بين
  .شود سازي نمي آنند و هيچ اورانيومي غني مي سانتريفيوژها به طور آزمايشي آاري: ايوانف گفت

دهد به طور آامل تحت آنترل  آه ايران انجام مي اين مهم است آه آاري: وزير دفاع روسيه ادامه داد
  .اين مساله نبايد باعث نگراني شود المللي انرژي اتمي باشد و ينآژانس ب

ها چيزي را  توان با آن سانتريفوژهاي خالي هستند و نمي ها اين: براساس گزارش رويتر، ايوانف گفت
  .سازي اورانيوم زودهنگام است غني توليد آرد؛ بنابراين صحبت از

به  دازي دومين آبشار سانتريفيوژي ايران با متهم آردن ايرانان روز جمعه درباره راه بوش با اين حال جورج
جلوگيري ايران  يي نظامي گفت آه جامعه بين المللي بايد تالشش را براي ي هسته دنبال آردن برنامه

  .يي دو برابر آند از دستيابي به سالح هسته
ندازي آبشار دوم سانتريفيوژ ا آمريكا درباره راه به گزارش خبرگزاري فرانسه، جورج بوش، رييس جمهور

گويد آه ما بايد تالشمان را براي آار با جامعه  اين اقدام به من مي :سازي اورانيوم در ايران گفت غني
  .خواهد شد اي را ادامه دهد منزوي برابر آنيم تا ايران را متقاعد آنيم آه اگر چنين برنامه بين الملل دو

: آرد با تكرار اتهاماتش افزود شفر، دبيرآل ناتو بيان مي با ياپ دوهوپوي آه اين اظهارات را پس از ديدار 
يي از سوي   باشند يا نكرده باشند، ايده داشتن سالح هسته دو برابر آرده اما چه آنها اين ظرفيت را

مشترآي  اين براي آمريكا و ديگر آشورهايي آه ما با آنها براي ارسال پيام. قابل قبول است ايران غير
  .آنيم غير قابل قبول است  تهران آار ميبه

 هاي جديدي را در زمينه غني تواند تاييد آند آه ايران گام باره با بيان اين آه نمي آاخ سفيد نيز در اين
نبايد موادي  سازي اورانيوم برداشته است و در عين حال در اظهاراتي مداخله جويانه افزود آه ايران

  !تواند در ساخت بمب به آار رود  ميشكافت پذير را توليد آند آه
اطالع ندارم آه تاييد اين گزارش را دريافت آرده  :توني اسنو، سخنگوي آاخ سفيد به خبرنگاران گفت

  .ايران روشن است ي موقعيت باشيم، اما موضع ما درباره
  .نندي مواد شكافت پذير حرآت آ توسعه خواهيم آنها به سوي توليد و ما نمي: وي ادامه داد

  .آرد سازي حمايت ها عليه ايران به دليل خودداري تهران از تعليق غني اعمال تحريم ژاك شيراك نيز از
جمهور فرانسه روز جمعه با اين حال گفت آه  خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد، ژاك شيراك، رييس

  .باشند ها بايد موقت و قابل برگشت اين تحريم
  تايي سانتريفيوژ ايران، اين164اندازي دومين آبشار وز گذشته با اشاره به راهنيز ر وزارت خارجه فرانسه

  .گيرد اقدام آشورمان را يك نشانه منفي خواند آه بايد در شوراي امنيت مورد توجه قرار
ما بايد اين اقدام را در : جمع خبرنگاران گفت افزود ژان باتيست ماتي، سخنگوي وزارت خارجه فرانسه در

  .ايران در نظر بگيريم  پيش نويس قطعنامه عليهتنظيم
المللي انرژي اتمي در ماه  نبود، چرا آه آژانس بين بيانيه ايرانيان خيلي حيرت آور: ماتي ادامه داد

  .دهد يي توسعه مي هاي جديدي را در زمينه هسته ظرفيت آگوست گفته بود آه ايران دارد
هاي غربي عليه ايران آه موجب افزايش تنش در   تحريمنسبت به اعمال هرگونه اف نيز الهام علي

  .شود، هشدار داد مي منطقه
ما رابطه خوبي با آمريكا و : آذربايجان روز جمعه گفت اف، رييس جمهور به گزارش رويتر، الهام علي

  .مان اين دو عنصر در تقابل با يكديگر نيستند خارجي چنين ايران داريم و در سياست هم
هاي احتمالي شوراي امنيت  نسبت به تحريم آرد  در جمع خبرنگاران خارجي صحبت مياف آه علي

  .عليه ايران با سوء ظن نگاه آرد
شود آذربايجان هيچ گونه حمايتي از آنها  ايران مربوط مي ها عليه تا آنجايي آه به تحريم: وي تاآيد آرد

  .ما آنها مخرب هستند به نظر. به عمل نخواهد آورد
آنها فقط شرايط را در . بخش نخواهد بود نتيجه ها جمهور آذربايجان هم چنين گفت آه اين تحريمرييس 

  .آنند منطقه تشديد مي
زمينه خودداري آند و روابطش را با تهران و واشنگتن  اف گفت آه آذربايجان بايد از جانبداري در اين علي

  .متوازن نگه دارد
ي  درباره ي آفريقاي جنوبي در ديدار با يكديگر معاون وزير امور خارجهي روسيه و  خارجه معاون وزير امور

  .گو آردند و يي ايران گفت ي هسته برنامه
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وزارت امور خارجه روسيه گزارش داد که مشکل  ي اطالع رساني و مطبوعات نووستي به نقل از اداره
ي روسيه و عبداهللا  ر خارجهکيسلياک، معاون وزير امو يي ايران از موضوعات مذاکرات سرگئي هسته

 .آفريقاي جنوبي بود ي مينتي، معاون وزارت امور خارجه
  
 ' ايران بايد دو برابر شودی مهار برنامه اتمیتالش برا'

  ٢٠٠۶  اکتبر27 -١٣٨۵  آبان5ه جمع
 ی مربوط به غنی از فعاليت های آغاز دور تازه ای ايرانی پس از آنکه مقام هایساعات:بی بی سی

 تنها یورانيوم را اعالم کردند، جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، گفته نتيجه ادامه چنين برنامه ا ایساز
 .است'  ايرانيان از جهانیانزوا'
 ايران به سالح ی از دستيابی جلوگيری خود برای بايد تالش های بوش گفت جامعه بين المللیآقا

 . کندی را رد میتوسعه ظرفيت ساخت سالح اتم یايران اتهام تالش برا. کند" دو برابر" را یهسته ا
 یاز تزريق گاز به دومين مجموعه آبشار سانتريفوژ که بخش)  اکتبر27( روز جمعه ی ايرانی هایخبرگزار

 . اورانيوم است خبر دادندی سازیاز عمليات غن
 ی سازیيت غن ايران داير بر دو برابر شدن ظرفی بوش در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد ادعایآقا

 داشته باشد یآنها چه آن را دو برابر کرده باشند چه نکرده باشند، ايده اينکه ايران سالح اتم: "گفت
 ."غيرقابل قبول است

 ها ی را دو برابر کنيم تا بتوانيم ايرانی با جامعه بين المللیما بايد تالش خود در زمينه همکار: " گفتیو
 آنها از یرا همچنان پيش برند، تنها باعث انزوا)  اورانيومی سازیغن(را قانع کنيم که اگر اين برنامه 

 ."جهان خواهد شد
ايران در " موقت و قابل تجديد نظر" از او ژاک شيراک، رئيس جمهور فرانسه، گفته بود از تحريم پيش

 . کندی اورانيوم حمايت می سازی تعليق برنامه غنیصورت شکست مذاکرات برا
 ی تلقی از جامعه بين المللی در سرپيچی گويد اقدام تازه ايران عملی می سی بی ب اوتول خبرنگارپم
 اورانيوم را معلق ی سازی امنيت سازمان ملل از اين کشور خواسته است غنی شود، چرا که شورایم

 .کند
 به ی خود يک پيشرفت فنی به خودی سازی افزايد که نصب آبشار دوم غنی اين حال خبرنگار ما مبا

 . آيدیاب نمحس
 کنند که سال ها وقت خواهد برد تا ايران موفق به نصب هزاران سانتريفوژ و ی اذعان مکارشناسان

اورانيوم با خلوص باال .  شده با غلظت بسيار شودی توليد اورانيوم غنیکسب مهارت و تخصص الزم برا
 .  کاربرد داردیدر ساخت سالح اتم

 . کرده اندیبه پيشرفت ايران ابراز نگران نسبت ی غربی اين حال ديپلمات هابا
 ی چند آبشار سانتريفوژ هم در توسعه دانش سوخت هسته ای گفته خبرنگار ما آنها نگرانند که حتبه

 در آينده ی مخفيانه زيرزمينیبه تهران کمک کرده و کار آن کشور را در دنبال کردن يک برنامه تسليحات
 .راحت تر کند

موفق )  دستگاه168متشکل از (شته اعالم کرد با کمک نخستين آبشار سانتريفوژ  در ماه آوريل گذايران
 . شده، شده استی اورانيوم غنیبه توليد مقدار کم

 که به گفته ی گفته در نظر دارد سه هزار سانتريفوژ را تا ماه مارس در نطنز نصب کند، امرايران
 . رسدیکارشناسان بيش از حد خوشبينانه به نظر م

  ايرانمی تحری براهمذاکر
 یابي دستی را برای و آلمان مذاکراتني فرانسه، چا،يتانی برکا،ی آمره،ي روسی هاپلماتی اخير دی روزهادر

 نی ای المللني بتي آغاز کرده اند که شامل محرومرانی امی تحری چگونگنهي در زمییبه موافقت ها
 .  خواهد شدیا هسته ی و فن آوریشک موحاتي قابل کاربرد در تسلزاتي به تجهیابيکشور از دست

 امنيت سازمان ملل و آلمان در مورد پيش ی شورای دائمیاعضا)  اکتبر26( مذاکرات پنجشنبه شب در
 اورانيوم که در دفتر ی سازی آن کشور از تعليق غنی تنبيه ايران به خاطر خودداری براینويس قطعنامه ا

 عمدتا 5+1 گروه ی داشت، اعضاید و بيشتر جنبه غيررسم بريتانيا در سازمان ملل برگزار شینمايندگ
به بحث در اين مورد پرداختند که چگونه بايد در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل اين پيام را به 

 . را معلق کندی سازیايران بدهند که غن
 ی از تحريم ها بوشهر بايدی در اين بحث ها اين است که آيا نيروگاه هسته ای از موضوعات اساسیيک

 . شود يا خيری مستثنیاحتمال
 به ی ايران، در آنچه که به نشانه عزم وی نژاد، رييس جمهوری است که اخيرا محمود احمدی در حالاين

 تنها ی هسته ایتا رسيدن ملت ايران به قله ها" تعبير شد، گفت ی جاری هسته ایادامه فعاليت ها
 ." مانده استیيک گام باق

 ی صلح آميز دنبال می خود را صرفا با هدف های هسته ای تاکيد دارد که برنامه هایم اسالیجمهور
  . خود را رد کرده استی جاری در پوشش برنامه های توليد تسليحات اتمیکند و اتهام تالش برا

  
   ايران مفيد نيست ي ي جديد شوراي امنيت درباره نويس قطعنامه پيش: ي روسيه وزيرخارجه
  ٢٠٠۶  اکتبر26 -١٣٨۵ بان آ4ه پنج شنب
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ي جديد شوراي امنيت براي حل  اعالم آرد، پيش نويس قطعنامه) پنجشنبه(ي روسيه امروز  وزير خارجه
آننده با تهران را تامين  يي ايران، اهداف آشورهاي مذاآره ي هسته بن بست به وجود آمده در پرونده

  . آند نمي
به نقل از خبرگزاري رويتر، خبرگزاري اينترفكس به نقل از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هدف شش آشوري آه طرف مذاآره با ايران بودند، : ي روسيه اعالم آرد سرگئي الوروف، وزير خارجه
هاي حساس از سوي ايران است؛ اين در حالي است آه اين  آوري حذف خطر در اختيار گرفتن فن

هاي حياتي ارتباط با ايران را حفظ  اتمي است و اين آژانس بايد آانالالمللي انرژي  ي آژانس بين وظيفه
اي آه در دست تهيه است موارد توافق  رسد آه در پيش نويس قطعنامه آند و اين طور به نظرم مي

  . شده ميان شش آشور، به وضوح گنجانده نشده است
اند و   چين ارائه آردهي شوراي امنيت را به روسيه و آشورهاي اروپايي پيش نويس قطعنامه

  . آنند هاي شش آشور بعد از ظهر امروز نشستي را برگزار مي ديپلمات
يي روسيه در  خواهد تضمين آند آه ساخت نيروگاه هسته گويند، واشنگتن مي مقامات آمريكايي مي

  . شود ي آامل سوخت مورد نياز براي استفاده در سالح را شامل نمي ايران چرخه
شود و آمك  يي با ايران ممنوع مي همكاري موشكي و هسته"ويس اين قطعنامه بر اساس پيش ن

  ." المللي انرژي اتمي به ايران نيز به اهداف پزشكي و انساني محدود خواهد بود آژانس بين
  

  می قطعنامه تحربی در آستانه تصودیبحران جد
  آبشار دوم در راه است

  ٢٠٠۶  اکتبر25 -١٣٨۵  آبان3ه چهارشنب
 به راه افتاده بود، رانی ایوژهايفی آبشار دوم سانتریانداز  راهراموني پري اخی که در روزهایجنجال: ب آفتا

 که نیچه ا.  شدیا  وارد فاز تازهی اتمی انرژیالملل ني کل آژانس بری مدیبا اظهارات محمد البرادع
 باعث شد دور ومي اورانیازس یغن آبشار ني دومشی آزمای برارانی امي خبر تصمی رسمدیي با تایالبرادع
 ی شورای دائمی فشارها و اظهارنظرها آن هم همزمان با مذاکرات فشرده اعضاها، یزن  از گمانهیدیجد
  . آغاز شودنده،ی آی در روزهارانی امی قطعنامه تحرني نخستبی تصوی براتيامن

 آبشار دوم یانداز اهر «دیي منابع آگاه در تهران با تاشتر،ي است که پی در حالیاظهارت البرادع
 »ومي اوراندیهگزا فلورا« گاز قی گذشته، اعالم کرده بودند که آه تزریها  در هفته»رانی ایوژهايفیسانتر
 در رانی که ای در مقطع کنونر آبشانی ایانداز  ناظران راهیبرخ.  هفته انجام خواهد شدنی آبشار انیدر ا

 ري سال اخکی که در دانند ی میاستي از سیبخش مهم قرار دارد را هي اولیها میآستانه اعمال تحر
 تهران در هر مقطع و همزمان با است،ي سنی ایبر مبنا.  دنبال شده استی اسالمیتوسط جمهور

 سطح شیصرفًا به افزا»  چماقاستيس« که دهد ی نشان میري غرب؛ با اتخاذ تدابی فشارهاشیافزا
  . کند ی وارد نم»ی اسالمیابل بازگشت جمهور قري غريمس« در یا  و خدشهشود یبحران منجر م

 کنند، ی شرکت مرانی ایا  که در مذاکرات مسئله هستهییها پلماتی به نقل از دترزی روشي روز پدو
 نی ایبه ادعا.  کرده استی خود را راه اندازیوژهايفی آبشار سانترني دومرانی شده بود که ایمدع
 یی شده که تواناه به راه انداختیا  هستهوستهي پوژيفیسانتر164 مرکب از ی آبشاررانی در اها، پلماتید
  .  را داردیا  بمب هستهجادی ای وهم برازي اهداف صلح آمی هم براومي اورانی سازیغن
 اعالم کرد ی اتمی انرژیالملل ني به آژانس بکینزد»  مقام آگاهکی« درادامه به نقل از ی خبرگزارنیا

 گریبه عبارت د. کند ی کار مومي اورانقی به کار انداخته شده اما فعال بدون تزر ماهنی الیآبشار دوم در اوا«
 تنها جنبه شی آزمانی مذکور، ابعبه گفته منا. » شدن استی آبشار فعال به اصطالح در حال آب بندنیا

  . ستي شده نی غنومي اورانی واقعدي داشته و درصدد تولنیتمر
 نیتر  اظهار داشت که براساس تازهمزی تاورکیوي با روزنامه نییو در گفتگی حال محمد البرادعني همدر

  .  استی نصب شده و آماده راه اندازرانی افوژی آبشار سانترني ما، دومیها یبازرس
  
 لی نشده، اما ممکن است اواقی تزری سازی غندی جدستمي سنی هنوز در ایومي اورانچيه:  افزودیو

  .  انجام شودی کارني چنندهیهفته آ
 و توسعه قاتي تحقساتي را در تاسرانی اتي و ظرفیی کرد آه آبشار دوم تواناحی تصرنيچن  همیالبرادع

  . آند یدو برابر م
 شده خود را جشن ی غنومي اوراندي تولني اولرانی که اهی ماه فوراز«مزی تاورکیوي برگزارش روزنامه نبنا

  . » کند داشته استیوند ، ررانی ایا  هستهی در نظنز مجتمع اصلشرفتيگرفت، پ
 164 از ی آبشاروستهي به طور ناپرانیگزارش شده که ا:  شدی حال مدعني در عییکای روزنامه آمرنیا

 ی به مشکالت فنیرانی که مهندسان ادهد یها نشان م  گزارشنیا.  را به کار انداخته استوژيفیسانتر
  . اند  برخورد کردهیا دهیعد
  
 در مصاحبه با کای وزارت خارجه آمریسخنگو» شان مک کورمک «،یع موازات اظهارنظر البرادبه

  .  کنددي تائرانی را در اوژهايفی سانتری تواند راه اندازی اعالم کرد که کشورش نمنگتنيخبرنگاران در واش
 سوخت ی صنعتدي تولی به سورانی که انی از اکایهراس آمر« کورمک در جمع خبرنگاران با اشاره به مک

 ی از دستگاههای سرني دومرانی خبر را که انی تواند ایاعالم کرد که نم»  داردیگام برم یا هسته
 است یزي آن چنیا«:  گفتکای وزارت خارجه آمریسخنگو.  کنددي خود را فعال کرده، تائوژيفیآبشار سانتر
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 حداقل ایو  داتي آغاز تولی جهان خطرناک است چرا که به معنای کشورهاگری دی برایکه به اندازه کاف
 مواد مورد جادی اجهي باالست و در نتیها  در اندازهی سازی غنی با درصد باالومي اورانديداشتن امکان تول

  . » استیا  سالح هستهدي تولیازبراين
 ومي اورانی سازی آبشار غنني دومی برراه اندازی مبنی در واکنش به اخبارکای وزارت خارجه آمریسخنگو

 164 آبشار ني اوت وجود دوم31 متعلق به ی اتمی انرژی المللني از آژانس بیددر سن:  گفترانیدر ا
 نه ، ای کنند ی کار مآنها ای آنکهی و اوژهايفی ذکر شده است اما مکان سانتررانی در اوژهايفی سانترییتا

ر  کاوژهايفی سانترنی اای آنکهی تا مکان و استي نیدر موضع« که نی بر ادي با تاکیو. ستيروشن ن
 را وادار به رانی ا،ی قطعنامه ابی در تالش است با تصوی المللنيجامعه ب: گفت»  کنددي را تائکنند یم
 در قلب ی اتمحاتي مسلح به تسلرانی اکیست تا ي کس خواهان آن نچي هنکهی ای رفتارش کند برارييتغ

  . وجود داشته باشدانهيخاورم
  
   و فرانسهني مشترک چهياني ب

  ٢٠٠۶  اکتبر26 -١٣٨۵ ن آبا4ه پنج شنب
 مشترك از تهران خواستند به یا هياني و فرانسه با انتشار بني دو کشور چی جمهوریروسا:  آفتاب

 بندی پارانی ای اسالمی جمهوریا  سازمان ملل درباره پرونده هستهتي امنی شورانيشيقطعنامه پ
 کره ی اتمشیآزما« دو موضوع  که مذاکرات خود را عمًال بر»راكيژاك ش«و »  تائونيهو ج«. باشد
 دي تاکني که در پکن صادر شد همچنیا هيانياند، در ب  متمرکز کرده»رانی ایا پرونده هسته« و »یشمال

 کيپلماتی حل دی برایاتي حی سازمان ملل امرتي امنیشورا1696 به قطعنامه رانیاحترام ا«کردند که 
  .» استیا پرونده هسته

 ی دائمیاند اعضا  اعالم کردهی منتشر شده است آه منابع غربی در حال و فرانسهني مشترک چهيانيب
 روز ادیبه عالوه آلمان به احتمال ز) كای و آمرهي روسن،ي فرانسه، چس،يانگل( سازمان ملل تي امنیشورا
 که ماحصل هياني بنیا. ندیآ ی گردهم مرانی امی قطعنامه تحرسینو شي پیشنبه با هدف بررس پنج

 در ني که چدهد ی نشان مشود ی محسوب مراکي ژاک شی شخصیها  و تالشنيپا به چ ارویفشارها
 برخوردار رانی به جبهه غرب در مقابل اوستني پی برایشتري به مراتب بی از آمادگهي با روسسهیمقا

  . است
 یکاي قطعنامه تروئسینو شي خود را نسبت به پی که پکن تاکنون مخالفت علننی با توجه به اهياني بنیا

 قطعنامه، نی ایی نهابی تصوی که اروپا برادهد ی نشان مني ابراز نکرده همچنرانی امیاروپا درباره تحر
 بر ضرورت ني چديچرا که تاک.  متمرکز کندهي خود را بر جلب موافقت روسیها  تالشدیظاهرًا تنها با

 یها تي فعالقيعلضرورت ت« مقطع از نی پکن در احی صرتی حمای به معنا1696 قطعنامه یاجرا
  . است»رانی ایساز یغن
 یا هيانيشنبه با انتشار ب  و فرانسه روز پنجني دو کشور چی جمهوری فرانسه، روسای گزارش خبرگزاربه

 ی تالشهایريگي و موافقت با پ1696 به قطعنامه رانیمشترك اعالم آردند، دو طرف خواستار احترام ا
  . »ن مسئله هستندی درباره اكیظور حفظ ارتباط دائم و نزد به منیا  حل مسئله هستهیمشترآشان برا

 در نهم ی آره شمالی اتمشی درباره آزمادی شدی با ابراز نگرانني همچن»راكيژاك ش«و »  تائونيهو ج«
 ی برای جامعه جهانیها  و تالشی آره شمالیا بر خالف هدف خلع سالح هسته« را شی آزمانیاآتبر ا
  . » دانستندیا  هستهحاتيسل منع گسترش تمی رژتیتقو
 سازمان ملل خواست تي امنی شورایشنبه به وقت تهران از اعضا  سحرگاه پنجكای امور خارجه آمرریوز

 آه در موسسه یو.  آنندبی اشاره شده، فورًا تصورانی اهي علها می تحری را آه در آن به برخیا قطعنامه
 کرد که حی تصرگفت، ی است سخن مکایکار آمر ه ارگان جناح محافظی که به نوع»جيتیهر «یمطالعات

 به »اش ییاعتنا یب «ی را وادار کند تا پاسخگورانی ادی نشان دادن اعتبار خود بای برایجامعه جهان
  .  باشدیالملل ني بیها خواسته

 تي امنی شورای دائمی به اعضایی اروپایکاي تروئی که روز چهارشنبه از سویسی نوشي پی مبنابر
 ی خارجی معامالت مالزي و نرانی آشورها با ای و موشكیا  هستهیها ی همكارهيده است؛ آل شهیارا

 ن،یعالوه برا.  به خارج از آشور ممنوع خواهد شدیا  در پرونده هستهلي دخیرانی ایها و سفر مقام
 هي آلميتقرمسي غای مي فروش مستقای از انتقال یري جلوگی آشورها ملزم به اتخاذ اقدامات الزم براهيآل

 از رانی به اكي بالستی موشكای یا  قابل استفاده در برنامه هستهی آاالها و فناورزات،ياقالم، مواد، تجه
 یري جلوگی به اتخاذ اقدامات الزم برام ملزني آشورها همچنهيآل. اند  اتباعشان شدهای خاآشان قیطر

 خدمات و ری ساای ی گذارهی سرما،ی مالیها  آمك،ی فنیها  آموزشای به مساعدت رانی ایاز دسترس
  . شوند ی مرانی ایا  خدمات مرتبط با برنامه هستهای یانتقال منابع مال

 ها می بوشهر از تحرروگاهي البته نسینو شي پنی روز چهارشنبه اعالم کرد که در اترزی رویخبرگزار
اما .  ادامه دهندگاهروي ننی به آارشان در اتوانند ی پرسنل روس م500 هزار و كی شده و یمستثن

 را روگاهي ننی سوخت اتواند ی نمهي آه روسی معننی شامل استثنا نشده است به اروگاهيسوخت ن
 نهي محدود به آمك در زمرانی به ای اتمی انرژی المللني آژانس بی فنیها  آمكنيهمچن.  آندنيتام

  .  خواهد شدیتي امنی استانداردهازي بشردوستانه و نای یپزشك
  

  مذاکره خواهد کردرانی امی تحری در مسکو براسیرا/  همچنان ادامه دارد رانی درباره افاتاختال
  ٢٠٠۶  اکتبر21 -١٣٨۵  مهر29ه شنب
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 همچنان بر سر کای مطلب که اختالف نظرات اروپا و آمرنی ای در سازمان ملل متحد با ادعاکای آمرندهینما
 رانی امی درباره تحرهي سفرش به روسانی در جرسی رازايکاندول:  ادامه دارد، گفترانی ایمسله هسته ا

 .مذاکره خواهد کرد
 در سازمان کای آمرندهی جان بولتون، نماه،ي روسی نووستیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 نرای امی در خصوص تحرتي امنی شوراتای نهاای آنکهیملل متحد در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با ا
 با توجه رانی اهي علیاد اقتصمیاعمال تحر:  اظهار داشتد،ي به اجماع خواهد رسیهم چون کره شمال

 در ش،ی هسته ای بودن برنامه هازي در خصوص صلح آمیی هاني تضمهی کشور به ارانی الیبه عدم تما
 . کن قرار دارد از مسکو و پی ویدارهای در دکای خارجه آمرری وزسی رازايدستور کار مذاکرات کاندول

 نی هنوز درباره امی کردی کار متي امنی بر متن قطعنامه شورانی از اشي که پییاز آنجا:  افزودیو
 نی خود به پکن و مسکو در ای در سفرهاسی ، اما رامی گفتگو نکرده اني و چهي روسیمسئله با سفرا
 .  خواهد داشتییباره گفتگوها

 شي پزي را برعهده دارد نتي امنی ماه اکتبر شورااستیان ملل که ر ژاپن در سازمندهینما" مايکنزو اوش"
 یی سه کشور اروپای که ازسورانی اراموني قطعنامه پسی نوشي اعالم کرده بود که انتظار دارد پنیاز ا
 می شود که مساله اعمال تحری شود اما اکنون گفته مهی اراتي امنی شده، روز جمعه به شوراشنهاديپ

 .  قرار خواهد گرفتی سوم آبان ماه مورد بررسرانیادر رابطه با 
 رانی در رابطه با اکای اروپا و آمری اختالف نظرات در برخوردهای چارچوب گفت که برخنی در ازي نبولتون

  .همچنان وجود دارند
  

 اثبات خارج ی برای مدرکچيه/  نخواهد کرد تی حماتي امنی در شورارانی از هرگونه فشار بر اهيروس
  وجود نداردزي صلح آمري از مسرانی این برنامه هسته اشد
  ٢٠٠۶  اکتبر21 -١٣٨۵  مهر29ه شنب

 اجازه نخواهد داد تا تي امنی اعالم کرد که کشورش به شوراهي امور خارجه روسریوز"  الوروفیسرگئ"
 . کندهي اش تنبی را به خاطر برنامه هسته ارانیا
 روز شنبه اظهار داشت که ،الوروفیانووستی و رتدپرسي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه

 را به رانی ایو.  مقابله خواهد کردرانی مجازات ای براتي امنی استفاده از شورایمسکو با تالش برا
 .  فرا خواندی اتمی انرژی المللني کامل با آژانس بیهمکار

 تي امنی استفاده از شورایش براما از تال: " کرد، خاطرنشان کردی گفتگو متی کوی که با خبرگزاریو
 در یاسي نظام سی سرنگوندهی اشبردي پی برارانی ای استفاده از برنامه هسته اای و رانی مجازات ایبرا
 ". مي کنی مزي کرد و با آن مقابله نمي نخواهتی کشور حمانیا
هان گفت  در جی گسترش سالح هسته ادی کردن مشکل تهدفي توصی با جدهي امور خارجه روسریوز
 که ارائه شده بودند، ی سازنده ایشنهادهاي به پی واکنشدی بایرانی که طرف امی رو ما معتقدنیاز ا:"

 ی رفع تمام سؤاالت موجود همکاری برای اتمی انرژی المللنينشان داده و به طور کامل با آژانس ب
 ". کند
 .    وجود نداردرانی در ای نظامیا اثبات وجود برنامه هسته ی برای مدرکچي خاطر نشان نمود که هیو

 رانیا.  موجود هستند که تا کنون به آنها پاسخ داده نشده استیسوء ظن و سؤاالت:" افزودالوروف
 خود را بدون گزارش درباره تمام عناصر آن به آژانس ی سال  برنامه هسته ا20 حدود ،ی طوالنیزمان
 کار ی المللني مطلب آشکار شد، آژانس بنی که ایاز آن زمان.  کردی اجرا می اتمی انرژی المللنيب

 سابقه بود ی برانی از ای ناگهانی های از جمله بازرسهايتعداد بازرس.  را آغاز نمودرانیسازنده خود در ا
 رانی ای کند در برنامه هسته ادیي ندارد که تای اساسچي هی اتمی انرژی المللنيو اکنون آژانس ب

 ". د وجود داری نظامیمؤلفه ها
 ی چند سؤال جدی اتمی انرژی المللني در آژانس به،ي امور خارجه روسری به گفته وز،نی بر اعالوه

 وعده یرانی نموده و مذاکره کنندگان امي خود آنها را تنظی های بازرسجهيوجود دارند که آژانس در نت
 . داده اند که به آنها پاسخ دهند

 نی پاسخ به اعتری که هر چه سرمي خوانی خود را فرا میرانیما مصرانه همکاران ا:" کردحی تصرالوروف
 ابهامها پاسخ مشروح نی از ایاري هاوعده داده اند به بسیرانی انکهی اژهیسؤاالت را ارائه دهند، به و

 ". دهند
 صلح و ی برایدی کرد تهددیي توان تای که مستي ننی ایبه معنا" نمود که سوء ظن داشتن، دي تاکیو
 ". وجود دارد) رانی ازي صلح آمیجانب برنامه هسته ااز (تيامن
 تي صلح و امنی برادی باشد که  تهدمی اعمال تحری برای تواند اساسی میدیتنها تهد "،ی گفته وبه

 ی المللني آژانس بی هایابی بر مهارت و تخصص ارزهي رو ما همانند سابق به ضرورت تکنیاز ا. باشد
  . می دارنيقی د، رونی مشي که آنان پیري آژانس در مسني کل و بازرسری کامل از مدتی حما،ی اتمیانرژ

 ".  منظور بودني به همقًاي دقزي شد نبی تصوی  که در ماه جوالتي امنیقطعنامه شورا
 توان ی گذار باشد، مري تاثري مسنی تواند در ای که میاقدامات:" نموددي گزارش مهر، الوروف تاکبه

 که در مي هستی به درک مطلق و درستبندی پادًايانند متفاوت باشند، اما ما اک تویآنها م.  نمودیبررس
 ی مبنميافتی دست نبدا)  آلمانس،ي فرانسه، انگلن،ي چکا،ی آمره،يروس( و در گروه ششتي امنیشورا
 مذاکرات ی الزم براطی بخش تدارک شرازهي انگدی باران،ی بر ای گذارري تاثی برایري که هر تدبنیبر ا
  ".شدبا
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   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  .و زخمي شدند  تن آشته36يي به ايستگاه اتوبوس در جنوب بغداد  ي خمپاره در حمله

  ٢٠٠۶  اکتبر28 -١٣٨۵  آبان6ه شنب
از خبرگزاري شينهوا، يك مقام پليس عراق اعالم  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي ابودشير، واقع  چند خمپاره به يك ايستگاه اتوبوس در منطقه اصابت) شنبه(الي ظهر امروز آرد آه حو
  . تن ديگر زخمي شدند35آشته و  در جنوب بغداد يك تن

نزديك اين منطقه منتقل شدند و به چندين خودروي  هاي  مجروحان اين حادثه به بيمارستان :وي افزود
  .سنگيني وارد شد هاي پارك شده در اين منطقه نيز خسارت

 تن ديگر بر اثر انفجار يك 8و مجروح شدن  چنين از آشته شدن يك عراقي هاي پليس عراق هم مقام
  .دادند بوس در شرق بغداد خبر بمب در يك ميني

انفجار در نزديكي مرآز ايست و بازرسي  ي شاهدان عيني اين براساس اين گزارش و بنا به گفته
هاي زيادي به خودروها و  شرق بغداد روي داد و خسارت ر نزديكي ميدان بيروت درنيروهاي آمريكايي د

  .وارد شد هاي نزديك محل انفجار ساختمان
ي الصويره، در جنوب بغداد خبر داد آه  در منطقه پليس عراق نيز از آشف جسد پنج عراقي در رود دجله

  .شد مي آثار شكنجه بر اين اجساد مشاهده
  .النعمانيه در جنوب بغداد گرفته شد  ديگر نيز از يك رود در نزديكي شهرك جسد4چنين  هم

عراق در شهر الكوت توسط شبه نظاميان  پليس عراق نيز از آشته شدن يك عضو سابق حزب بعث
  .ناشناس خبر داد

در الحويجه، در جنوب غرب آرآوك يك سرباز  ي شبه نظاميان به يك منزل مسكوني چنين در حمله هم
  .راقي آشته و سه تن ديگر مجروح شدندع

  .آرآوك به الحويجه خبر داد يك مقام پليس عراق نيز از آشف دو جسد در مسير
شهرك الحويجه را به ضرب گلوله به قتل  چنين رييس سازمان زنان در شبه نظاميان ناشناس هم

  .رساندند
راآز صنعتي در شرق اين آشور را محافظت از م انفجار يك بمب در مسير نيروهاي امنيتي عراق آه

  .امنيتي منجر شد برعهده داشتند به مجروح شدن دو سرباز
يكي از تفنگداران ارتش اين آشور بر اثر شدت جراحات  يي اعالم آرد آه ارتش آمريكا نيز با صدور بيانيه
داد سربازان آشته نيروها در استان االنبار آشته شده آه به اين ترتيب تع وارده در عمليات نظامي اين

تن  2809  تا آنون به2003 تن رسيد و اين آمار از آغاز ماه مارس 98آمريكايي در ماه اآتبر به  ي شده
  .رسيده است

نيروهاي آمريكايي و شبه نظاميان در اين شهر و  ساآنان شهر الرمادي نيز از درگيري شديد بين
  .ادندالرمادي خبر د ي اين نيروها به منازل مسكوني حمله

  .به اين شهر را بستند براساس اين گزارش نيروهاي آمريكايي راه هاي ورودي
روستاي المراديه در نزديكي شهرك الخالص در  چنين اعالم آرد آه يك آاميون آوچك در پليس عراق هم

يگر ناشناس قرار گرفت آه براثر آن چهار تن آشته و پنج تن د ِ شبه نظاميان ي شمال بغداد مورد حمله
  .زخمي شدند

 سرباز عراقي را در 11شبه نظاميان ناشناس : اعالم آرد خبرگزاري رويتر نيز به نقل از منابع آمريكايي
  .ي العظيم ربودند منطقه

نزديكي فلوجه نيز به ويراني آامل خودروي  انفجار يك بمب در مسير گشتي نيروهاي آمريكايي در
  .آن منجر شد شيناننظامي آمريكا و آشته و مجروح شدن سرن
جنوبي ورود به فلوجه را بسته و از ورود افراد و  هاي غربي و براساس اين گزارش نيروهاي آمريكايي راه

  .خودروها به اين شهر جلوگيري آردند
فلوجه نيز به آشته شدن دو غير نظامي عراقي  ي الصقالويه در غرب ي شبه نظاميان به منطقه حمله

  .منجر شد
آردن اقدام نيروهاي انگليسي مبني بر حمله  ي عراق در بصره ضمن محكوم گر حزب الفضيلهاز سوي دي

پاسخ نخواهد  ها را بي انگليسي وعده داد آه اين اقدام آن به مقر اين حزب در بصره به نيروهاي
  .گذاشت

  
   عراق یتي مشترک درباره مسائل امنی گروه کارليتشک
  ٢٠٠۶  اکتبر28 -١٣٨۵  آبان6ه شنب
 گروه کی اعالم کردند که ی مشترکهياني عراق امروز شنبه در بری و نخست وزکای آمری جمهورسيرئ
  .  داده اندلي در عراق تشکتي تحقق امنی را براهی بلندپایکار
 صبح ییدئوی کنفرانس وی برگزاری فرانسه، دوطرف درپی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 مهم را در رابطه با تحقق اهداف مشترک اري از مسائل بسیشمار:  گفتندی اهيانيامروز خود با انتشار ب
  .در عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار داده اند
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 عراق و برعهده یتي امنیروهاي در روند آموزش نعیدرباره اهداف مشترک شامل تسر:  افزودهياني بنیا
 به دولت عراق یتي امنی هاتيتقال مسئول و انی عراقیروهاي و کنترل عراق بر نیگرفتن فرمانده

  .توافق شده است
 یابي دستی درباره چگونگهي ارائه توصی را برای اهی بلندپایگروه کار:  آمده است ني همچنهياني بنی ادر
 دفاع ی و وزرای ملتي مشاور امنیعي که موفق الربمی داده الي نحو ممکن تشکنی اهداف به بهترنیبه ا

 در کای آمرري زاد سفليل خی در عراق و زلماکای آمریروهاي فرمانده نیسيال جرج کو کشورعراق و ژنر
  . دارندتیبغداد در آن عضو

  
 بازگشت آرامش به العماره / هایري نفر در حمالت و درگ26 شدن یکشته و زخم

  ٢٠٠۶  اکتبر21 -١٣٨۵  مهر29ه شنب
 سي پلیروهاي با نیري شده و درگیار بمب گذی امروز شنبه شاهد خشونت و انفجار بمب، خودروعراق
 . شدندی نفر کشته و زخم26 آن دستکم انی بود که در جریعراق
 دو دی شدیهایري گفتند که بعد از درگی فرانسه، منابع عراقی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 شهر بازگشت نیه ا عراق در شهر العماره آرامش امروز بسي مقتدا صدر و پلیروهاي ننيروز گذشته ب
 . بودیدی جدی هایري در جنوب بغداد شاهد درگرهیاما شهر الصو

 دو روز گذشته در شهر العماره عراق ني خونی هایري درگانی عراق گفت که در جری منبع پزشککی
اما امروز آرامش به  شهر العماره بازگشت و خبرنگاران حاضر در .  شدندینفر زخم150نفر کشته و 24
 ارد و گسي پلیروهاي مشاهد نشده است و نیري گفتند که در طول شب گذشته و امروز درگ شهرنیا
 .ستي از افراد مسلح نی مستقر شده اند و حضورابانهاي عراق در خیمل
 کشور نی ارینخست وز" ی المالکینور" دولت عراق که یتي مشاور در امور امنریوز" ی الوائلروانيش"
 شهر هم اکنون در حال نیبحران ا: ع به شهر العماره اعزام کرده بود، گفت آرام کردن اوضای را برایو

 خود راکز به مسي پلیروهاي و حل وفصل است و ارتش هم اکنون بر شهر کنترل دارد و نیبررس
 . کرده اندافتی عدم تردد در شهر دری برای دستوراتانيبازگشته و شبه نظام

 از یري کمک گای مقررات منع آمد وشد یعراق قصد برقرار خاطرنشان کرد که دولت ی مسئول عراقنیا
 . مستقر در منطقه را نداردیسي انگلیروهاين

 برادر یري دستگی وابسته به مقتدا صدر در پی المهدشي جیروهاي نی هایري گزارش، درگنی اهیبرپا
 سي ترور رئ عراق صورت گرفت که متهم بهسي پلی عناصر اطالعاتی از سوشي جنی ایروهايفرمانده ن

 . شهر العماره و چهار تن از همراهانش در انفجار بمب استسيپل
 یروهاي نني بدی جدی هایري عراق از وقوع درگسي به شهر العماره بازگشت که منابع پلی در حالآرامش
 کی در جنوب بغداد خبر دادند که به کشته شدن سه تن از جمله رهی در شهر الصوسي پلیروهايصدر و ن

 . منجر شدیمرنظايغ
 کی با منفجر کردن خود در داخل ی فرد انتحارکی حال؛ وزارت کشور عراق اعالم کرد که ني همدر

 ی کرد که اکثر آنها زنان و کودکانی را زخمگری تن د15اتوبوس در مرکز شهر بغداد چهار تن را کشته و 
 .ند گشتی فطر بازمدي سعدي مراسم عی برگزاری برالی وسادیبودند که از خر

 از وزارت بهداشت ی شده در فاصله کمی بمبگذاری دستگاه خودروکی گفتند که انفجار ی عراقمنابع
 . منجر شدگری شدن سه تن دی و زخمیرنظامي غکی به کشته شدن زيعراق در شهر بغداد ن

  نفر از مسئوالن سازمانکی  ییکای آمریروهاي در عراق اعالم کرد که نکای ارتش آمرگر؛ی دی سواز
 سازمان را نی ای از اعضاگری به قتل رسانده و هفت تن دی در شهر الرمادیاتي عملانیالقاعده را در جر
 .بازداشت کردند

 ی نقل و انتقال مواد منفجره و حمالت متعددلي در امر تسهگردي مورد پستی ترورنیا:  افزودکای آمرارتش
  .ت دست داشته اسیتي چند ملیروهاي و نی عراقیروهاي نهيعل
  

   شدند ی به جنوب بغداد کشته و زخمی نفر در حمله ا69 دستکم ها؛ یبا شدت گرفتن ناآرام
  ٢٠٠۶  اکتبر21 -١٣٨۵  مهر29ه شنب
در " هیمحمود" عراق امروز شنبه گزارش داد که براثر اصابت چند گلوله خمپاره به شهرک سي منبع پلکی

  .  شدندی زخماینفر کشته 69جنوب بغداد دستکم 
پنچ : افزود" کونا "تی کوی رسمی عراق در گفتگو با خبرگزارسي منبع پلنی مهر، ایزارش خبرگزار گبه

 شدن ی نفر و زخم9 اصابت کرد که به کشته شدن هی در شهرک محمودیگلوله خمپاره امروز به بازار
  . از فروشگاهها در آتش سوختندیادی حمله شمار زنی اانی و درجردي انجامگری نفر د60
 امروز دفتر کای آمری جنگیماي فروند هواپکی کونا گفتند که ی به خبرگزاریني حال، شاهدان عنيم هدر

 از چهار فروند موشک هدف شي در استان الواسط عراق را با برهیوابسته به مقتدا صدر در شهرک الصو
 یروهايتقرار ن است شدند، اما به علی زخمای صدر کشته یروهاي از نی آن تعدادانیقرار داد که در جر

  . نشده استسري تلفات مقي شمار دقنيي امکان تعییکای و آمریعراق
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  ششم آبان:  ايرانیمرور روزنامه ها
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  ٢٠٠۶  اکتبر28 -١٣٨۵  آبان6ه شنب
شر شده اند، عنوان روزنامه های امروز تهران که بعد از چهار روز تعطيلی غيرمنتظره منت:بی بی سی

های اصلی خود را به موضوع تصميم ناگهانی دولت در اين زمينه و انعکاس مخالفت کارشناسان با آن 
اختصاص داده، گزارش های مربوط به بررسی پرونده هسته ای ايران در شورای امنيت را با تاکيد بر 

ماری جمعيت کشور از ديگر آغاز سرش. اختالف اعضای شورای امنيت سازمان ملل منعکس کرده اند
  .مطالب اين روزنامه هاست

کم   در اعتراض به تعطيل ناگهانی آخر هفته گذشته در گزارش اصلی خود نوشته دست اعتماد ملی
 ميليارد تومان زيان اقتصادی برای بخش عمومی، هديه تعطيلی ناگهانی دو روز بعد از عيد برای ٨٠

  . مملکت بود
 ها و سردرگمی  ر اين برآورد خسارت سنگين بخش خصوصی و موج نارضايتیبه نوشته اين روزنامه د

  . های فردی مردم ديده نشده است های اقتصادی و خسارت  ناشی از تعطيلی ادارات دولتی و بنگاه 
 گزارش داده که فرودگاه مهرآباد روزهای پايانی هفته شاهد شلوغی و جمعيت بسياری دنيای اقتصاد

  .  بليت سفرهای مأموريتی و يا دريافت بليت های جديد بودندبود که مشغول لغو
 در گزارشی از زبان يک نماينده مجلس نوشته اکثريت کارگران کشور قراردادی هستند و کارگزاران

براساس روزهای کاری دستمزد می گيرند، بنابراين با اعالم تعطيالت رسمی، گروهی از کارگران از تهيه 
  . نان شب محروم می شوند

 از قول نماينده ديگری اضافه کرده که از مجلس تعجب می کنم که به دنبال کاهش تعطيالت کارگزاران
رسمی است، اما نسبت به اتخاذ چنين تصميم هايی از سوی دولت بی توجه است، چرا که اين 

تصميم دولت صددرصد غيرکارشناسی و بدون برنامه ريزی و خارج از چارچوب توسعه و اقتصاد 
  . ورست و قطعا کشور را با معضل روبه رو خواهد کردکش

 واکنش کارشناسان به تصميم ناگهانی دولت برای تعطيالت را منعکس کرده و از قول عضو آينده نو
هيات رييسه مجلس نوشته به نظر می رسد هم دولت و هم مجلس بايد در رابطه با ساماندهی 

  . ای را اتخاذ کنندتعطيالت رسمی، تصميم حساب شده، دقيق و پخته
  .  در مقاالتی از تصميم دولت در مورد سه روز تعطيل همزمان با عيد فطر تجليل کرده اند ايران وکيهان

 نوشته گرفتاريهای آن دسته از مردم تهران که نتوانسته بودند در تعطيالت جمهوری اسالمیروزنامه 
سافرت رفتند و گرفتار ترافيک سنگين و بقيه آخر هفته گذشته به مسافرت بروند، کمتر از آنها که به م

عوارض منفی اين تراکم ناگهانی شدند نبود چرا که زيرنويس های تلويزيون مبنی بر رايگان بودن پارک 
ها و شهربازی ها عده ای را به همراه بچه ها از خانه ها به اين اماکن کشاند اما از ورود رايگان خبری 

  .نبود
در مواجهه با اين وضعيت، عده ای دست از پا درازتر به خانه هايشان برگشتند و به نوشته اين روزنامه 

عده ای نيز برای آنکه پيش بچه ها خجالت زده نشوند جيب های خود را خالی کردند و البته مسئولين 
  .را هم از نوازش های خود بی نصيب نگذاشتند

غنی سازی اورانيوم در نطنز را که همزمان با  به راه افتادن سالن جديدی در آزمايشگاه کيهانروزنامه 
بررسی پرونده هسته ای ايران در شورای امنيت سازمان ملل اتفاق افتاده پيروزی درخشانی برای 

جمهوری اسالمی خوانده که بدون توجه به جنجال ها و جوسازی های غرب و با اتکا به توان 
  . دانشمندان جوان راه اندازی شد

 تايی از ماشين های ١۶۴ول مقامات سازمان انرژی اتمی ايران نوشته دومين آبشار اين روزنامه از ق
 ظرف دو هفته گذشته در نطنز راه اندازی شده و در هفته گذشته تزريق گاز در آن p١سانتريفيوژ نوع 

  . انجام گرفته است
 آلمان و فرانسه با  دو روزنامه هوادار دولت در عنوان های بزرگ خبری خود از مخالفترسالت و کيهان
  . نويس قطعنامه اروپايی عليه ايران خبر داده و آن را شکست بزرگ آمريکا خوانده اند پيش 

  . اين روزنامه ها مخالفت روسيه و چين را با تندروی در تحريم عليه ايران يک پيروزی خوانده اند
ر حاشيه ديداری با وزير  علی الريجانی مسوول پرونده هسته ای د رسالتدر همين زمان به نوشته

خارجه گرجستان به خبرنگاران گفته اگر تصور اروپايی ها اين باشد که اقداماتی تندروايانه و ماجراجويانه 
ای را نسبت به مسئله هسته ای ايران دنبال می کنند و در کنارش مذاکرات ادامه پيدا می کند بايد 

  .ند و اين مسئله را خوب درک می کنندتوجه کنند که ايرانی ها آدم های ساده نظری نيست
 به نقل از رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در واکنش به گفته های رييس جمهور آفتاب يزد

در مخالفت با شعارهای کنترل جمعيت نوشته مقصود از ظرفيت صد و بيست ميليون نفری زندگی کردن 
 به اظهارات آقای احمدی نژاد است تاب يزدآفاشاره محمد عباسپور به نوشته . است يا نفس کشيدن

  . که ظرفيت کشور را صد و بيست ميليون نفر خوانده و با شعار دو فرزند مخالفت کرده بود
  .  در مقاله اصلی خود از رييس جمهور خواسته که سنجيده تر سخن بگويداعتمادملی
گفته رييس جمهور منعکس کرده  در چند مقاله مخالفت کارشناسان اقتصادی و اجتماعی را با سرمايه

 سخنگوی دولت گفته برنامه های کنترل جمعيت تغييری نکرده و رييس رسالتدر حالی که به نوشته 
  .جمهور احمدی نژاد در حاشيه مجلسی نظر خود را بيان کرده است

خبر از آغاز  در اولين شماره خود که بعد از پنج ماه که از توقيف آن می گذرد منتشر شده، ايرانروزنامه 
 سوال ٢۶آمارگيری جمعيت و مسکن کشور داده و نوشته در اين دوره از سرشماری ، برای هر خانواده 
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به اين .  سوال خواهد شد۵۶گيرد  گيری قرار می شود و در دهمين خانه که در مجموعه نمونه  مطرح می
  .گيری قرار خواهند گرفت  درصد خانوارهای کشور در نمونه ١٠ترتيب 

، اين آمارگيری با هزينه چهل ميليون دالر صورت می گيرد و رييس جمهور هنگام افتتاح  ايران نوشتهبه
آن گفته است ده سال فاصله برای آمارگيری جمعيتی که مطابق قانون پيش بينی شده زياد است و 

  .بايد با تغيير قانون هر پنج سال آمارگيری را تجديد کرد
  

   آبان1:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  اکتبر23 -١٣٨۵ اول آبانه دوشنب

روزنامه های صبح امروز تهران با توجه به ثبت نام چهره های معروف اصالح طلب برای :بی بی سی
نامزدی در انتخابات شوراهای شهر خبر از جدی شدن اين انتخابات داده اند و در مطالب ديگر خود، 

اورانيوم به عنوان يکی از نتايج مذاکرات با اروپا در آستانه اعالم آمادگی ايران برای تعليق غنی سازی 
تصميم گيری شورای امنيت درباره پرونده هسته ای ايران، سخنان احمدی نژاد در مخالفت با کنترل 

جمعيت، نظر موسوی خوئينی درباره علت زندانی شدنش و اختالف بر سر اعالم عيد فطر و رويت ماه 
  .ه اندآينده قمری را گزارش کرد

 نام عده ای از چهره های سرشناس در آخرين روز ثبت نام نامزدها در   با اشاره به ثبتهمبستگی
  . وزارت کشور در صدر اخبار خود سرگذشت دو دوره شورای های شهر را بررسی کرده است

 با چاپ عکس هايی از سه وزير سابق نوشته محمد علی نجفی رييس سابق سازمان کارگزاران
 و برنامه ريزی و وزير پيشين آموزش و پروش، اسحاق جهانگيری وزير پيشين صنايع و معادن، مديريت

احمدی مسجد جامعی وزير ارشاد و محمود حجتی وزير جهادکشاورزی کابينه خاتمی و خانم معصومه 
ابتکار معاون سابق رييس جمهوری از جمله کسانی هستند که با ثبت نام خود برای نامزدی شورای 

  .ر تهران بر رونق اين انتخابات افزوده اندشه
سازی اورانيوم يکی از نتايج    از قول سخنگوی وزارت امور خارجه نوشته اگر تعليق غنی سرمايه

  . گيری کرد   توان درباره آن تصميم  مذاکرات باشد، می
ا ی ايران   ستهبه نوشته اين روزنامه محمدعلی حسينی گفته است دو مسير برای برخورد با پروندهء ه

يکی مسير شورای امنيت و تصويب قطعنامه و اعمال تحريم و مسير ديگر، مذاکرات و رسيدن : وجود دار
به تفاهمی دو جانبه که ما مسير دوم را انتخاب کرديم اما غرب به مسير اول روی آورده، در حالی که 

  . اروپا به اين امر واقف استالمللی فراوانی دارد و   ای و بين  تحريم آثار دوجانبه، منطقه
 در سرمقاله خود به شدت به روزنامه هايی که از لزوم کيهانهمزمان با اين اعالم نظر، روزنامه 

خردورزی در پرونده هسته ای می نويسند تاخته و آنان را با کسانی که در اوج جنگ خواستار پايان دادن 
  .به آن شده بودند مقايسه کرده است

 گزارشی از جلسه مشترک مجلس و دولت نوشته احمدی نژاد در دفاع از وزير جهاد  دراعتماد ملی
کشاورزی در پاسخ کسانی که از وزير پرسيده بودند چرا بر خالف ادعای اول وزارت شماره تلفن خود را 

در دسترس مراجعان قرار نمی دهد، گفته چه کسی می تواند جواب سی ميليون کشاورز را با تلفن 
ا مگر خودتان شماره تلفن هايتان را به افراد می دهيد، نمايندگان دسته جمعی فرياد زدند؛ بدهد شم

بله، همه خودمان جواب می دهيم و از رئيس جمهوری خواستند او هم شماره تلفن همراهش را اعالم 
ن کند که رييس جمهور در پاسخ گفت؛ من از تجربه آقای اسکندری درس گرفته ام و محال است که اي

  . کار را انجام دهم
 گفته های رييس جمهوری را نقل کرده که با بيان اينکه ساعت کاری بانوان متاهل سرمايهروزنامه 

نسبت به تعداد فرزندانی که دارند بايد کاسته شود، گفته اينکه می گويند دو بچه کافی است، من با 
يت دارد که فرزندان زيادی در آن رشد ظرف. اين امر مخالفم، کشور ما دارای ظرفيت های فراوانی است

  .  ميليون نفر را نيز داراست١٢٠پيدا کنند، حتی ظرفيت حضور 
 در سرمقاله خود از اين اظهار نظر رييس دولت انتقاد کرده و آن را نشانه بی توجهی وی اعتماد ملی

  .به آمار و ارقام و سرنوشت جامعه دانسته است
 امسال نيز بر سر تعيين پايان ماه رمضان و عيد فطر اختالفاتی  در گزارشی نشان داده کههمبستگی

وجود دارد و از قول يکی از روحانيون خراسان نوشته عده ای از روحانيون اهل سنت با دادن اطالعات 
  . غلط پا بر اعتقادات مردم می گذارند

 اشتباهات های خراسان به  رييس شورای سياستگذاری امامان جمعه استانهمبستگیبه نوشته 
های خراسان بايد به جای توجه به مطالب منتظر اعالم  عوام اشاره کرده و گفته مردم ايران و استان 

رويت هالل ماه توسط گروه های استهالل دوره ديده و ستادهای رويت ماه باشند که مرکز مطالعات و 
ن مرجع تقليد شيعيان از آن اهللا سيستانی پرطرفدارتري های فلکی، نجومی وابسته به دفتر آيت پژوهش

  . جمله است
 مقاله ای از محسن غرويان از مريدان آيت اهللا مصباح يزدی را به چاپ رسانده که رسالتدر همين حال 

  . در آن اعالم داشته هر مرجعی نمی تواند عيد و حلول ماه را اعالم دارد و اين مخصوص حاکم است
م از مراجع دست به اعالم ماه بزنند هرج و مرج می شود، به نوشته اين روحانی ساکن قم اگر هر کدا

  . چنانکه هر کدام از آن ها نمی توانند اعالم جنگ بدهند و تنها ولی فقيه است که چنين اختياری دارد
نوشته اين روحانی در زمانی منتشر می شود که هر ساله مراجع مختلف تقليد برای مقلدان خود 

  . کنند و مقلدان هر مرجع هم بر اساس همان عمل می کنندشروع ماه قمری را تعيين می 
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 گزارش داده که رانندگان کاميون واتوبوس برای جلوگيری ازمثبت شدن تست اعتياد خود رسالت
  .  های ضد حاملگی می کنند دراقدامی عجيب مبادرت به مصرف قرص

زات ناشی از مصرف مواد مخدر قرص اين روزنامه از قول يک منبع آگاه نوشته رانندگان برای فرار از مجا
های ضدحاملگی را بدون توجه به عوارض آن مصرف می کنند در حالی که اين قرص ها حاوی هرمون 

  .های زنانه است
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