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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
  

  اي ايران هاي هسته متن آامل گزارش ماه نوامبر البرادعي درباره فعاليت
  ٢٠٠۶  نوامبر15 -١٣٨۵  آبان24ه چهار شنب

ترين گزارش خود  المللي انرژي اتمي در تازه محمد البرادعي، مدير آل آژانس بين:  خبرگزاري فارس
دهد و در  سازي اورانيوم ادامه مي اي ايران اعالم آرد اين آشور همچنان به آار غني درباره برنامه هسته
  . شده ايران وجود ندارد اي اعالم اي از ادامه فعاليت بازفرآوري در تاسيسات هسته عين حال هيچ نشانه

بر اساس متن اصلي اين گزارش آه به دست خبرگزاري فارس رسيده است، اين گزارش درباره تحوالت 
  .  است2006 آگوست 31پس از 

  : خوانيد متن آامل اين گزارش را در زير مي
  ي ايران اي در جمهوري اسالم هاي پادماني پيمان منع گسترش تسليحات هسته اجراي توافق

  گزارش مدير آل 
هاي پادماني پيمان منع گسترش تسليحات   مدير آل درباره اجراي توافق2006 آگوست 31در تاريخ . 1

گزارش حاضر مربوط به تحوالت از آن . گزارش داد) GOV/2006/53(اي در جمهوري اسالمي ايران  هسته
  . زمان تاآنون است

  ازي س هاي مربوط به غني تعليق فعاليت. الف
 10، سانتريفوژها در يك جايگاه آزمايشي دستگاهي واحد و آبشارهاي 2006 آگوست 31از . 2

سازي سوخت به راه   دستگاهي در سايت آزمايشي غني164 دستگاهي و اولين 20دستگاهي، 
يق هاي متناوب به آنها تزر  نيز در دورهUF6انداخته شدند در حالي آه بيشتر آنها در خالء بودند و گاز 

 UF6 آزمايش اين آبشار با گاز 2006 اآتبر 13 دستگاهي آامل شد و در 164نصب دو آبشار . شد مي
 را به UF6 آيلوگرم گاز 34 ايران گزارش داد حدود 2006 آگوست و دوم نوامبر 13بين . آغاز شد

  .  آرده است  را تا آمتر از پنج درصد غني235سانتريفوژها تزريق آرده و اورانيوم 
آزمايي آنترل موجودي فيزيكي را در سايت آزمايشي  ، آژانس راستي2006 سپتامبر 18 تا 16بين . 3

  . ها دارد سازي سوخت انجام داد آه ارزيابي آن هنوز بستگي به نتايج نمونه غني
 گرفته 2006هاي محيطي آه توسط آژانس به منظور تاييد اظهارات ايران در ژوئن  نتايج تحليل نمونه. 4

 164 تا پنج درصد در آزمايشي آه در اولين آبشار 235سازي اورانيوم  ه به سطوح غنيشد آ
سازي سوخت رسيده است، هنوز مشخص نشده است  سانتريفوژي در سايت آزمايشي غني

)GOV/2006/53ايران به آژانس اجازه دسترسي آامل به سوابق عملياتي درباره توليد و ).  بند پنجم
  . هاي بازرسي خود به آنها نياز دارد، نداده است  تكميل فعاليتسنجشي آه آژانس براي

هاي نظارتي آنترل از راه دور در سايت آزمايشي  ايران به سر باز زدن از بحث درباره نصب سيستم. 5
دهد، پيشنهادي آه آژانس به منظور جبران اين حقيقت مطرح آرد آه  سازي سوخت ادامه مي غني

) دسترسي سرزده محدود(سازي عملياتي  آزمايي در تاسيسات غني راستياقدامات معمول آه براي 
  ) ، بند ششمGOV/2006/53. (پذير نيست سازي امكان شود در سايت آزمايشي غني انجام مي

سازي سوخت در  ها در سايت غني آزمايي اطالعات مربوط به طرح ، راستي2006روز پنجم نوامبر . 6
  . شود ساخت و ساز انجام مينطنز انجام شد آه در آن هنوز 

  هاي بازفرآوري  تعليق فعاليت. ب
تاسيسات «و » آيودين«، »موليبدنوم«هاي داغ در رآآتور تحقيقاتي تهران و  آژانس استفاده از سلول. 7

اي ايران از طريق  هاي داغ در رآآتور تحقيقاتي هسته و ساخت سلول» توليد راديوايزوتوپ اسكنون
هيچ . اي را تحت نظارت دارد ها و تصاوير ماهواره زمايي اطالعات مربوط به طرحآ ها، راستي بازرسي
  . اي وجود نداشت هاي بازفرآوري در اين تاسيسات يا هر تاسيسات ديگر اعالم شده اي از فعاليت نشانه

  رآآتور تحقيقاتي آب سنگين . ج
 را آه به همراه 40-آر خت رآآتور آياي سا  تاآنون آژانس از طريق تصاوير ماهواره2006 آگوست 31از . 8

  . ساخت ساختمانهاي وابسته آه در حال ادامه است، تحت نظر داشت
  مسائل باقيمانده . د
آزمايي باقيمانده در  اي به ايران نوشت و در آن به مسائل راستي  آژانس نامه2006 اآتبر 16روز . 9

حقيقت آه ايران اين مسائل را پاسخ نداده و اي ايران و به اين  هاي هسته درازمدت مربوط به فعاليت
در اين . ايش اشاره آرد هاي هسته شفافيت الزم را براي از بين بردن ترديدهاي مربوط به برخي فعاليت

نامه، آژانس از ايران خواست همه اطالعات الزم و دسترسي به تاسيسات مورد درخواست را براي حل 
 اعالم آرد آماده است در 2006ايران در پاسخش در اول نوامبر . آزمايي فراهم آند همه مسائل راستي

صورتي آه ابهامي وجود داشته باشد رفع آند و بر اساس توافق پادماني اجازه دسترسي و اطالعات را 
 خود اشاره آرد آه در آن اعالم آرده 2006 آوريل 27ايران در رابطه با مسائل باقيمانده به نامه . دهد مي

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


ايش به طور   مسائل باقيمانده تا سه هفته آينده آماده است به شرط آنكه پرونده هستهبود براي حل
  . آامل به چارچوب آژانس بازگردانده شود

  سازي  برنامه غني. 1.د
   آلودگي 1. 1.د

 به آن اشاره شد 11 بند GOV/2006/53 هيچ پيشرفت ديگري درباره حل مسائل آلودگي آه در 10
هايي  شده در حد باال آه در مكان شده در حد پايين و برخي ذرات اورانيوم غني م غنيمنابع ذرات اورانيو(

عالوه بر . حاصل نشده است) آه ايران اعالم آرد قطعات سانتريفوژ در آن توليد، استفاده يا انبار شده
فته هاي گر شده در سطح باال آه در نمونه اين هنوز الزم است مسئله ذرات طبيعي و اورانيوم غني

  ) 24 بند GOV/2006/53. ( يافته شد، روشن شود2006شده از تجهيزات در دانشگاه فني در ژانويه 
   P-2 و P-1 دريافت فناوري سانتريفوژهاي 2. 1.د

 خود ارائه نكرده است P-2 و P-1 ايران هيچگونه اطالعات جديدي درباره برنامه سانتريفوژهاي 11
)GOV/2006/53 24 بند .(  
  ورانيوم  فلز ا2.د

گري و   به فلز اورانيوم و ريختهUF6اي درباره روند احياي   صفحه15اي از سند  ايران هنوز نسخه. 12
اين ). 6 بند GOV/2005/87(شده و مصرف شده به شكل آره ارائه نداده است  تراش فلز اورانيوم غني

  .  توسط آژانس منتشر شد2006سند در آگوست 
  آزمايشات پلوتونيوم ) 3.د

هاي   پاراگرافGOV/2006/53( آژانس به دريافت توضيحات ايران درباره آزمايشات تفكيك پلوتونيوم -13
مانده مربوط به اين آزمايشات ارايه  ايران توضيحات آافي درباره موضوعات باقي. ادامه داده است) 17-15

  . نكرده و اطالعات مرتبط ديگري در اختيار قرار نداده است
نتايج تجزيه . ذآر شده است) 17 پارگراف GOV/2006/23( پيشين مدير آل  آه در گزارش همانگونه -14

آه در آنجا از (هاي زيست محيطي برداشته شده از تاسيسات ذخيره ضايعات آرج  و تحليل نمونه
اي استفاده شده بود آه در اين آزمايشات به دست آمده  مخازني براي ذخيره مواد اورانيوم تهي شده

 آژانس 2006 اوت 15ايران در پاسخ به درخواست . نشان از وجود مواد اورانيوم با غناي باال دارد) است
گرفته  هايي آه در گذشته از اين مخازن صورت مي براي ارايه اطالعاتي درباره منشاء اين مواد و استفاده

يره موقت سوخت  به اطالع آژانس رساند آه از اين مخازن براي ذخ2006 سپتامبر 6است در نامه 
آرده است و از ديدگاه تهران اين امر  استفاده مي) TRR(مصرفي حاصل از راآتور تحقيقاتي تهران 

هاي ديگري از ديگر مخازني آه  نمونه. تواند توضيح آافي براي وجود مواد اورانيوم با غناي باال باشد مي
خازن نيز براي ذخيره سوخت اي تهران وجود داشت برداشت شد آه آن م در مرآز تحقيقات هسته

نتيجه بررسي اين . شده است استفاده مي) TRR(مصرف شده حاصل از راآتور تحقيقاتي تهران 
  . ها هنوز اعالم نشده است نمونه

به ايران ارزيابي مفصلي )  ذآر شده است9آه در پاراگراف  (2006 اآتبر 16 در نامه آژانس به تاريخ -15
هاي برداشت شده از مخازن آرج ارايه شد و از اين آشور  اي بيشتر بر نمونهه از نتايج تجزيه و تحليل

خواسته شد آه توضيحات بيشتري درباره وجود مواد اورانيوم با غناي باال ارايه آرده و توضيحات درباره 
به  ايران پاسخي 2006 نوامبر 13در . ها در اختيار قرار دهد شده در اين نمونه هاي بيشتر يافت آلودگي

  . اآنون مشغول بررسي اين پاسخ است اين درخواست آژانس ارايه آرد آه اين آژانس هم
  ] پادمان[ ديگر موضوعات مربوط به اجراء -ة 
  تبديل اورنيوم ) 1.ة

 160آاري را براي تبديل اورانيوم به ميزان ) UCF( ايران در تاسيسات تبديل اورانيوم 2006 در ژوئن -16
 تن از اين نوع اورانيوم در طول اين مدت 55 حدود 2006 نوامبر 7تا . ره اورانيوم آغاز آردتن از آنستانتره او

  .  تحت نظارت و بازديد آژانس قرارداردUCF توليدي در مرآز UF6همه .  درآمدUF6به شكل 
  ديگر مسائل ) 2.ة

اي پادمان آه در اي براي گزارش آردن در ارتباط با ديگر موضوعات مربوط به اجر  تحوالت تازه-17
ذآر شده بود، ) 19-20هاي   پاراگرافGOV/2006/27  ،14 پاراگراف GOV/2006/38(هاي پيشين  گزارش

  . ايجاد نشده است
  سازي   تدابير شفاف-و

مانده براي ارايه  ها پيش درباره موضوعات باقي هايي آه آژانس از مدت  ايران هنوز به درخواست-18
هاي بيشتر درباره تجهيزات و مواد مربوطه به مرآز تحقيقات  ي به نمونهتوضيحات مربوطه و دستياب

مطرح آرده، پاسخ نداده است و براي آژانس اين امكان را فراهم نياورده تا با ديگر ) PHRC(فيزيك 
  . روساي پيشين اين مرآز مصاحبه آنند

عات مشكوك درباره آن چه آه  ايران هيچگونه آمادگي براي مباحثه درباره اطالعات مربوط به مطال-19
موشك " re-entry"العاده انفجاري و طراحي دستگاه  پروژه نمك سبز و آزمايش مربوط به مواد فوق

  ). 26 پاراگراف GOV/2006/53(خوانده مي شود، اعالم نكرده است 
  خالصه ) ز

هاي  ت و گزارش ايران به آژانس امكان دسترسي به مواد و تاسيسات از پيش اعالم شده داده اس-20
اي در ارتباط با چنين مواد و تاسيساتي را فراهم آرده ولي هنوز  حسابرسي الزم مربوط به مواد هسته

  .  را فراهم نياورده استPFEP) سازي سوخت آزمايشي مرآز غني(دسترسي آامل آژانس به سوابق 
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به سمت [شده در ايران را اي اعالم  تواند عدم انحراف در مواد هسته  با وجود آن آه آژانس مي-21
هايش براي راستي  مورد تاييد قرار دهد اما اين نهاد هنوز قادر نيست آه در تالش] آاربرد تسليحاتي

هاي بيشتري دست پيدا آند  اي اعالم نشده در ايران به پيشرفت هاي هسته آزمايي نبود مواد و فعاليت
آزمايي و از جمله اجراي پروتكل   درباره راستيمگر اين آه ايران به مسايلي پاسخ دهد آه از ديرباز

نياز آژانس براي  ها در اين رابطه به عنوان پيش پيشرفت.  مطرح شده است الحاقي و ارايه شفافيت الزم،
  . شود اي ايران قلمداد مي تاييد ماهيت برنامه هسته

اي ايران ادامه  هاي هسته  آژانس به تحقيقات خود درباره همه مسائل باقي مانده مربوط به فعاليت-22
  . هاي خود در زمان مقتضي ادامه خواهند داد دهد و مدير آل به گزارش مي

  
  رانی در اومي پلوتوندیکشف آثار جد

  ٢٠٠۶  نوامبر15 -١٣٨۵  آبان24ه چهار شنب
 آل ری مد»یمحمد البرادع«شنبه اعالم کردند که گزارش   شامگاه روز سهی غربیها یخبرگزار: آفتاب

 حكام قرار ی شورایاعضا  اري در اختنی سرانجام سه شنبه شب در و،ی اتمی انرژیالملل نيانس بآژ
 نی دوم و سوم آذرماه در وی حكام آه در روزهای شورای نشست فصلی گزارش ظاهرًا برانیا. گرفت

 ی دائمی با مذاکرات فشرده اعضای همزمانلي حال به دلنیبا ا.  آماده شده استشود یبرگزار م
کشف « مهم از جمله اريدار چند موضوع بس  و طرح جهترانی امی قطعنامه تحرراموني پتي امنیشورا
 به مراتب بزرگتر ی اثرات»وژهايفی آبشار دوم سانتریانداز راه« و »رانی اعالم نشده در اومي از پلوتونیآثار
  . تهران خواهد داشتهي علکای موضع تند آمرتی گزارش ساده در تقوکیاز 
 هنوز رانیا« شده است که دي تاکیا  گزارش چهار صفحهنی در ا»تدپرسيآسوش «ی گزارش خبرگزاربه

 انجام زي و نیطي محیها  نمونهی به برخی و دسترسی آژانس درباره شفاف سازیها به درخواست
آژانس « کرده است که یادآوری ني گزارش همچننیا. »مصاحبه با مقامات مورد نظر پاسخ نداده است

 اعالم نشده انجام دهد و اعالم نظر یا  هستهیها  را درباره مواد و برنامهیشتري اقدامات بستيدر نقا
 با آژانس در چهارچوب پروتكل رانی اشتري بی منوط به همكاررانی ایا  هستهیها آژانس درباره برنامه

  . » استیالحاق
  
 ني و همچن»رانی در اومين اورای سازیادامه کار غن« گزارش به نی اتدپرس،ي گفته آسوشبه
 اشاره کرده و زي ن»ی سازی بر توقف غنی مبنتي امنی شورایها  تهران به درخواستییاعتنا یب«

 یها  برنامهدی به ابعاد مورد شک و تردیدگي رسی با بازرسان آژانس برایعدم همکار «ليتهران را به دل
  . مورد سرزنش قرار داده است»  کشورنی ایاتم
 موارد گری از دزي که ماه گذشته صورت گرفت نرانی درای آبشاریها  دوم ازدستگاهیسر ی اندازراه

 رهي دو زنجنیتهران ا« شده است دي قرار گرفته و به موازات آن تاکدي است که مورد تائیگزارش البرادع
 حال، نيهمدر . » استر دو آبشانی ایاکنون در حال آب بند  به راه انداخته و همUF6 گاز قیرا بدون تزر
 گزارش محرمانه را به دست آورده، به نقل از نی از ایا  که اعالم کرده است نسخهزي فرانسه نیخبرگزار

 دی گاز هگزافلورالوگرمي آ34 نوامبر حدود 2 آگوست تا 13 از رانیا« کرده است حی تصریمحمد البرادع
 به دست نیي با درصد پاشده ی غنومي اورانی آرده و مقدار آمقی نطنز تزریوژهايفی به سانترومياوران

  . »آورده است
 حی است که تصری اما بندی گزارش محمد البرادعیها  بخشنیتر  از مهمیکی از موارد فوق، صرفنظر

 و تدپرسي آسوشیها یخبرگزار. » اعالم نشده کشف شده استومي از پلوتونی آثاررانیدر ا «کند یم
 ی رور حکام بی شورای آژانس به اعضارکلی گزارش مدهیرا پس از ایقی در اخبار خود که دقاترزیرو

 شدند که بازرسان آژانس ی گزارش مدعنی قرار گرفت، به نقل از ای دو خبرگزارنی ایها یخروج
 تا یرانی مقامات ایها هیاند که در اظهار  کردهدیي را کشف و تاومي از پلوتونی آثاری اتمی انرژیالملل نيب

  . د اشاره قرار نگرفته و اعالم نشده است آثار مورنیلحظه کشف ا
 ی عالوه بر آن که حاورانی ایا  آژانس درباره پرونده هستهدی گفت که گزارش جدتوان ی وصف منی ابا

 که در دهد ی مورد ادعا قرار مزي را ن»یگری ددیکشف جد« است، رانی ای و عدم همکاریبندیعدم پا
 قطعنامه بیو اصالح و تصی براتي امنی شورای دائمیاعضا و در بحبوحه مذاکرات ی کنونیمقطع بحران

  . خواهد کردی اسالمی جمهورهي متحده علاالتی به مواضع تند ای توجهانی کمک شاران،ی امیتحر
   

   به گزارش تازه آژانسرانیپاسخ ا
  ٢٠٠۶  نوامبر15 -١٣٨۵  آبان24ه چهار شنب
 یها تي باال که در گزارش تازه آژانس در مورد فعالی غنا باومي و اورانومي ذرات پلوتونیمنشا آلودگ:  آفتاب
 تهران است که تحت یقاتي راکتور تحقیمی قدی به آن اشاره شده مربوط به سوخت هارانی ایا هسته

 مطلب نی ضمن اعالم ایا هياني کشورمان با صدور بی اتمیسازمان انرژ. نظارت کامل آژانس قرار دارد
 نبوده و سه یدی آژانس آمده ، موضوع جدري که در گزارش اخومي پلوتونیاشهیموضوع آزما: افزوده است

  .  خصوص برگزار شده استنی و آژانس در ارانی اني بیادی زیسال است که مباحث تخصص
  
  تواند و نبايد به ايران حمله کندیاسرائيل نم: پرز

  ٢٠٠۶  نوامبر16 -١٣٨۵  آبان25ه پنج شنب
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 اين کشور، محمود ی از راديوی سخنانینخست وزير اسرائيل ط پرز، معاون شيمون:بی بی سی
 نيمه یرهبر"خطاب کرده و گفته که او "  هيتلرینسخه پارس" نژاد، رئيس جمهور ايران را یاحمد

 ".مجنون است که جهان را از خود بيزار کرده است
 ی بنيانگذار جمهور،ی از آيت اهللا خمينی نژاد با نقل جمله ای احمدی حدود يک سال پيش که آقااز

 ی لحن تندی دولت اسرائيل شد، مقامات اسرائيلی از سخنرانيهايش خواهان نابودی در يکیاسالم
 .نسبت به او اتخاذ کرده اند

 نژاد در ترديد در واقعه کشتار يهوديان در دوران جنگ ی احمدی با استناد به اظهارات آقای يهودیگروهها
 . و ديگر مقامات دولت او به آمريکا و اروپا شده اندی از سفر ویر بارها خواستار جلوگي،یدوم جهان

 جرم ی اروپايی کشورهای دوم در برخی در جنگ جهانی کشتار سازمانيافته شش ميليون يهودانکار
 که ی شود و مجازات دارد اما هيتلر خطاب کردن افراد و مقايسه آنان با رهبر آلمان نازیمحسوب م

 پيگرد بل و قای رود نيز در اغلب اين کشورها به منزله اهانت تلقیبه شمار ممسئول کشتار يهوديان 
 . استیقضائ

 تواند و نبايد به ايران حمله کند ی اش در عين حال گفته که اسرائيل نمی گفتار راديويی پرز طشيمون
 . استی اتمی جهان در معرض خطری قرار دادن تمامی برایچون به گفته او، ايران در حال طرحريز

 تنها ی جهت نابودی به سالح اتمی دستياب،ی اسرائيل اعتقاد دارد که هدف ايران از فعاليت اتمدولت
 .دولت يهود در جهان است

 اعالم ی اتمی از انرژی و صنعتی علمی و بهره برداری را توليد انرژی ايران هدف خود از فعاليت اتماما
 . کندیم

 ی شود، هرچند تاکنون رسمًا دستيابی خاورميانه شناخته میم خود به عنوان تنها قدرت اتاسرائيل
 .  را اعالم نکرده استیخود به سالح اتم

 اسرائيل از توان ی برخورداری پرز که از سياستمداران کهنه کار اسرائيل است به دليل تالش براشيمون
 . داردی در زمان رياستش بر دولت اين کشور شهرت زيادیاتم

رد رئيس جمهور ايران سه روز پس از آن ايراد شده که اهود اولمرت نخست وزير  او در مواظهارات
 ايران با جورج بوش رئيس جمهور آمريکا به گفتگو یاسرائيل در سفر به واشنگتن در مورد مسئله اتم

  .نشست
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 تلف جسد در مناطق مخ26کشف  / ی عراق38 شدن یکشته و زخم
  ٢٠٠۶  نوامبر16 -١٣٨۵  آبان25ه پنج شنب
 ی انفجار بمب و خودرو،ی گذشته شاهد خشونت و ناآرامی همانند روزهازي روز پنجشنبه نعراق

 ی زخمای نفر کشته 38 آن دستکم انی شده، حمله افراد مسلح و کشف اجساد بود که در جریبمبگذار
 . کشف شدزي نفر ن26شدند و جسد 

 بمب ی خودروکی عراق گفت که انفجار سي پلترز،ی روی مهر به نقل از خبرگزاریار گزارش خبرگزبه
 در بغداد به کشته شدن ني فلسطاباني در خی سوختی مرکز پخش فرآورده هاکی شده در نزدیگذار
 . شدن چهار تن منجر شدی نفر و زخمکی
 در زي نگری و چهار جسد د در شمال بغداد کشف کردندیجي دو جسد را در اطراف شهر بسي پلیروهاين

 . شدداي در جنوب بغداد پهيوسفیمنطقه 
 در مناطق مختلف شهر بغداد کشف کردند زي جسد را ن20 عراق یتي امنیروهاي نس،ي گفته منابع پلبه

 شدن چهار نفر ی نفر و زخمکی به کشته شدن زي بمب در محله الشورجه در مرکز بغداد نکیو انفجار 
 . منجر شدگرید
 کی در محله القاهره در شمال بغداد منفجر شد که به کشته شدن زي شده نی بمب گذاریودرو خکی

 تن از کی استاندار موصل ی و افراد مسلح با حمله به خودرودي انجامگری نفر دکی شدن ینفر و زخم
 . کردندی را زخمگریمحافظانش را کشته و سه تن د

 در استان یاتي عملانی در جرروزی کشور دنی ایکه دو نظام امروز اعالم کرد کای حال، ارتش آمرني همدر
 نفر 9 کشته و هيوسفی منطقه کی فرد مسلح را در نزد9 ییکای آمریروهاي عراق کشته شدند و نیالید
 . کردندی زخمیاتي عملانی را در جرگرید

ت و  روز سه شنبه در عراق کشته شده اسییکای آمری نظامکی افزود که ني همچنکای آمرارتش
 به هنگام زي نفر نکی کشور سه فرد مسلح را  در موصل در شمال عراق به قتل رساندند و نی ایروهاين

 . شدی موصل زخمی از جادهایکیکارگذاشتن بمب در 
 نفر را کشته و دو نفر 14 در شرق بغداد یی نانواکی ی به سویراندازي افراد مسلح با تگر؛ی دی سواز
 مرکز پخش کی کی شده در نزدی بمبگذارکلتي دستگاه موتورسکیجار  کردند و انفی را زخمگرید

 فر نکی شدن ی نفر و زخمکی در محله العامل در جنوب بغداد به کشته شدن ی سوختیفرآورده ها
 .دي انجامگرید
 سي پلژهی ویروي نکی گزارش داد که براثر انفجار بمب در شرق بغداد زي منبع وزارت کشور عراق نکی

  . شدی زخمگری نفر دکیکشته و 
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  . هاي وزارت علوم و آموزش عالي عراق خبر دادند هاي عراقي از آزادي تمامي گروگان مقام
  ٢٠٠۶  نوامبر15 -١٣٨۵  آبان24ه چهار شنب

ي خبري  به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آنندگان   تن از آارمندان و مراجعه150تمامي : ولت عراق اعالم آردسي به نقل از سخنگوي د بي بي

  . وزارت آموزش عالي عراق آه توسط افراد مسلح ناشناس گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند
در همين راستا نوري المالكي، نخست وزير عراق در سخناني در برابر دانشجويان و اساتيد دانشگاه 

ي آزادي  نبايد تنها به مساله: ي گروگانگيري شد و گفت تمامي عامالن حادثهبغداد خواهان دستگيري 
هايي آه زندگي و آزادي مردم را  ها و تمامي تروريست ها اآتفا آرد، اين جنگي است ميان ما، آن گروگان

  . اند سلب آرده
  . تندهاي تكفيري هس اند جزو گروه هايي آه دست به چنين اقدامي زده تمامي آن: وي افزود

  . المالكي در ادامه قول داد آه از قشر دانشجو و استادان حمايت آند
يي اعالم آرد چهار تن از سربازانش آه در جريان عمليات  در بيانيه) چهارشنبه( ارتش آمريكا نيز امروز

  . نظامي در استان االنبار در غرب بغداد زخمي شده بودند به دليل شدت جراحات وارده آشته شدند
 2850 به بيش از 2003شدگان آمريكايي از زمان شروع جنگ عليه عراق در بهار  اين ترتيب آمار آشتهبه 

  . تن رسيده است
 تن آشته و سه تن ديگر 10گذاري شده در نزديكي پمپ بنزين در مرآز بغداد  در انفجار يك خودروي بمب

  . زخمي شدند
  . راق به وقوع پيوسته استي پليس اين حادثه در نزديكي وزارت آشور ع به گفته

 ناشناس در  ي افراد مسلح اش بر اثر اصابت گلوله نگار عراقي و راننده يك روزنامه: پليس موصل نيز گفت
  . ي الزهراء در شرق موصل آشته و عامالن نيز از صحنه گريختند منطقه

 را به دليل انتشار ي مدني ي محلي جامعه از سوي ديگر شوراي استانداري شهر نينواي عراق روزنامه
  . ي آمريكا توقيف آرد آاريكاتوري از نوري المالكي و آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه

  .شد هاي مدني در موصل منتشر مي اين روزنامه از سوي سازمان
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   آبان 24چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  نوامبر15 -١٣٨۵  آبان24ه چهار شنب

روزنامه های صبح امروز تهران همراه با چاپ نامه اعتراض آميز مهدی کروبی به رييس :بی بی سی
مجلس خبرگان، از زبان رييس جمهوری خبر داده اند که مشغول نگارش نامه ای خطاب به مردم 

مالت خارجی ايران، جنجال در مجمع تصميم وزارت اقتصاد برای خارج کردن دالر از مبنای معا. آمريکاست
عمومی بانک پارسيان بعد از دخالت های نماينده دولت در آن و منتفی شدن زلزله مصنوعی که قرار بود 

  .بيست روز تهران را بلرزاند از ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 را منعکس سخنان رييس جمهوری" آماده شنيدن خبرهای خوش در دهه فجر باشيد"  با عنواناسرار

 خبر داده که جشن بزرگ هسته ای کارگزارانکرده که مژده اعالم خبر خوش ديگری را داده است و 
  .شدن ايران در سال جاری برگزار خواهد شد

 درباره کارگزارانبه نوشته اين روزنامه محمود احمدی نژاد در واکنش به پرسش خبرنگار روزنامه 
در مورد ايران تصويب نشده، ولی ما برای هر شرايطی آماده ايم و احتمال تحريم ايران گفت هنوز چيزی 

بسياری از قراردادهايی که در حال حاضر بسته می شود، بر اساس اين شرايط است، خيلی از 
کشورها به ما می گويند ما کاری به اين چيزها نداريم و می خواهيم در ايران سرمايه گذاری کنيم و 

  .ه گذاری در ايران محروم می کنندبرخی نيز خود را از سرماي
 در عين حال از سخنان تازه احمدی نژاد درباره کمک های دولت به مطبوعات نوشته و  اسرارروزنامه

گفته است که در حالی که روزنامه های غيردولتی در تنور بی مهری دولت نهم می سوزند، رييس 
  .د کردجمهوری بار ديگر بر سياست حمايت دولت از مطبوعات تاکي

 نوشته البته ما خريد روزنامه را توسط دولت که برای ايجاد بريده جرايد و تجزيه و تحليل به کار اسرار
دولت می آيد قبول داريم ، اما در مورد کاغذ مجانی و پول که رييس جمهوری ادعا کرد اعالم می کنم 

  .ذی که رسانه های غيردولتی نه پولی از دولت دريافت کرده اند و نه کاغ
 نوشته شهردار کارگزاراندو روز بعد از اعالم زلزله مصنوعی که تهران را برای بيست روز خواهد لرزاند 

تهران و استاندار تهران هر دو از چنين زلزله ای ابراز بی اطالعی کرده اند اما رييس مرکز پيشگيری و 
ان تهران، گسل های تهران در مديريت بحران شهرداری تهران گفت در صورت موافقت شورای تامين است

  . دی ماه امسال شناسايی می شوند 
 مازيار حسينی در خصوص طرح زلزله مصنوعی در تهران گفت اگر اجرای طرح کارگزارانبه گزارش 

زلزله مصنوعی که اصال هم خطرناک نيست، در شورای تامين استان تاييد شود، اين طرح در دی ماه 
  . امسال اجرا خواهد شد

وز پيش از سوی يکی از مقامات مديريت بحران تهران اعالم شده بود که به منظور شناسايی گسل دو ر
  .  ماه خواهد لرزيد٣ روز آينده، به مدت ٢٠های پنهان شهر تهران، در 
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روزنامه های تهران در راس خبرهای انتخاباتی خود از رد صالحيت سه تن از اعضای فعلی مجلس 
اهللا اروميان در ميان رد صالحيت   نام مجيد انصاری و آيت همبستگی به نوشته خبرگان خبر داده اند که

  .  شود شدگان ديده می
اين خبر در حالی انتشار می يابد که دبير شورای نگهبان دو روز پيش اعالم داشته بود که نمی توان 

  . فردی را که قبال صالحيت وی تاييد شده رد صالحيت کرد
کروبی رييس سابق مجلس در نامه ای به آيت اهللا مشکينی، نسبت به نتايج  مهدی کيهانبه نوشته 

بررسی صالحيت برخی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان اظهار نگرانی کرده و از جمله در اشاره به رد 
صالحيت عباسی فرد، عضو فعلی مجلس خبرگان نوشته در همه جای دنيا مرسوم است که مسئوالن 

آنها بايد شفاف و روشن و با ادله باشد و گفته شود به دليل چه تخلفی صالحيت عزل شوند اما عزل 
  . فردی برای کسب حقوق شهروندی از او سلب شده است

 دبيرکل حزب اعتماد ملی اين مسئله را يک بحران برای نظام دانسته و از رييس کيهانبه نوشته 
ی از همکاران خود اقدام نموده و از تبعات مجلس خبرگان خواسته است که در دفاع از حقوق مردم و يک

  . بعدی آن جلوگيری کند
 در گزارش انتخاباتی خود از قول خانم مريم بهروزی از چهره های محافظه کار پيش بينی کرده کيهان

که حاميان دولت در انتخابات شوراها پيروز خواهند شد چرا که خانم بهروزی گفته است در انتخاباتی که 
ی آن هاشمی بود، فائزه هاشمی نماينده اول تهران و در انتخاباتی که رئيس جمهوری آن رئيس جمهور

  . خاتمی بود، محمدرضا خاتمی نماينده اول تهران شد
 از تشنج در مجمع عمومی بانک پارسيان که به تازگی مديرعاملش از سوی بانک مرکزی همبستگی

غاز شد که اشکانی مدير ارتباط با مشتريان بانک برکنار شده گزارش داده و نوشته اين تشنج زمانی آ
کرد قرائت کردو نماينده  لت می  پارسيان نامه ديوان عدالت اداری که بر غيرقانونی بودن اين مجمع دال

حيت برای  م کرد که ديوان عدالت اداری صال  گذاری ايران خودرو به صراحت اعال شرکت گسترش سرمايه
  .ارسيان را ندارد گيری درباره بانک پ تصميم

 قانون ١٧٣ نوشته اين سخن يک مقام دولتی در زمانی ايراد می شود که مطابق اصل همبستگی
های اداری تخلفی صورت   نامه اساسی وظيفه دارد چنانچه از سوی مامورين دولتی يا واحدها يا آيين

  . بگيرد با آن برخورد و حکم را متوقف کند
) مدير عامل(ای اين بانک به نوشته همبستگی شکايت عبداهللا طالبیعلت حضور ديوان عدالت در ماحر

بوده که گفته اند به طور غيرقانونی از سوی بانک مرکزی از سمت ) رييس هيات مديره بانک(و فتحعلی
  .خود برکنار شدند
   آبان25پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  نوامبر16 -١٣٨۵  آبان25ه پنج شنب
 و واکنش ايران به - مهم ترين عضو کابينه -کناری رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی بر:بی بی سی

تازه ترين گزارش آژانس بين المللی انرژی هسته ای درباره فعاليت های گزارش نشده اين کشور از 
يران جمله مهم ترين عناوين روزنامه های آخر هفته تهران است که در ضمن از پيروزی تيم ملی فوتبال ا

بر کره جنوبی، احتمال تغيير رييس دانشگاه آزاد و افشای رای ديگری از سوی ديوان عدالت اداری عليه 
  .تصميم های دولت گزارش داده اند

 با عنوان فرهاد رهبر برکنار شد خبر داده عليرغم تکذيب چند ساعت قبل، رييس جمهوری آينده نو
  . سومين عضو کابينه خود را برکنار کرد

دومين وزير " با عنوان بزرگ آفتاب يزد با عنوان سازمان مديريت تسليم سياست شد و م ساالریمرد
گزارش عزل رييس سازمان مديريت و برنامه را در صدر اخبار خود معنکس " کابينه بدون استعفا رفت

  . کرده اند
ی شود نوشته تصميم  با اشاره به روزهايی که بودجه سال آينده در سازمان مديريت تهيه مکارگزاران

 در دستور کار دولت است و بايد تا ١٣٨۵به کنار نهادن فرهاد رهبر در حالی گرفته شد که متمم بودجه 
  .  کل کشور هم تدوين و به مجلس قانونگذاری کشور تقديم شود١٣٨۶پايان آذرماه اليحه بودجه 

رين مقام بودجه نويسی و برنامه ريزی  رفتار متهورانه رييس جمهوری در تغيير باالتکارگزارانبه نوشته 
يک دليل می تواند توانايی های فوق العاده : دولت در اوج فصل کاری چند دليل می تواند داشته باشد

رييس تازه سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور باشد که رييس جمهوری با اتکا به اين توانايی ها از او 
  .دعوت به کار کرده است

نژاد حکم برقعی را امضا کرد، رهبر هنوز گرم تکذيب خبر  شته هنگامی که احمدی  نواعتماد ملی
  . استعفايش بود که صبح روز گذشته توسط يک خبرگزاری منتشر شد

دهد  هايی نخستين بار نيست که در کابينه دولت نهم رخ می به نظر اين روزنامه اين چنين عزل و نصب 
 جمهوری    ای نهادينه است که توسط رييس ی غافلگيرکننده، شيوهرسد اين ادبيات اجراي و به نظر می 

  .رود برای تغيير جايگاه و سمت افراد به کار می 
 ادعاهای جديد آژانس بين المللی انرژی اتمی را تکراری خوانده و نوشته محمد البرادعی کيهان

م و اورانيوم بسيار غنی شده مديرکل آژانس در گزارشی آورده است که کارشناسان آژانس آثار پلوتونيو
را در يکی از تاسيسات محل نگهداری زباله هسته ای در ايران يافته و توضيح تهران را دراين باره 

  . خواستار شده است
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 در صدر اخبار خود از قول سازمان انرژی اتمی ايران نوشته آزمايش های پلوتونيوم که در سرمايه
جديدی نبوده و سه سال است که مباحث تخصصی زيادی بين گزارش اخير آژانس آمده است، موضوع 

  .ايران و آژانس در اين خصوص برگزار شده است
  به گفته وی آژانس اخيرا اعالم کرده که درکانتينرهای حاوی مواد پرتو داده شده بازفرآوری نشده و باقی

گی ذرات پلوتونيوم و اورانيوم با غنای مانده از پروژه پلوتونيوم که تحت مهر و موم آژانس نيز قرار دارد، آلود
های قديمی رآکتور تحقيقاتی تهران است که اين  باال مشاهده کرده است، منشا اين آلودگی سوخت

  .  کار خود تحت نظارت آژانس قرار دارد و اين مطلب به آژانس منعکس شده است رآکتور از بدو شروع به
جمهوری فرموده است در مورد دانشگاه آزاد به اجرا  از قول وزير علوم نوشته هر چه رييس کيهان

  . درخواهد آمد
آقای زاهدی با اشاره به اختالفی که بين وزارت علوم و دانشگاه آزاد بر سر تعيين نرخ شهريه وجود دارد 

  . گفته به هر حال وزارت علوم بايد نرخ ها را تصويب کند و اين مخالف قانون اساسی نيست
ه بر اساس گفته عبداهللا جاسبی رييس دانشگاه آزاد هفته گذشته جلسه هيات  خبر داده کسرمايه

امنای دانشگاه آزاد با حضور آيت اهللا هاشمی رفسنجانی، عبداهللا جاسبی، آيت اهللا موسوی اردبيلی و 
ميرحسين موسوی تشکيل شد که اسامی چندين نفر برای تصويب در شورای عالی انقالب فرهنگی 

  . ر صورت تصويب تا چند هفته آينده در اين خصوص تصميم گيری خواهد شدپيشنهاد شد که د
 در مورد شهريه اين دانشگاه گفته است تمامی اقداماتی که در خصوص سرمايهجاسبی به نوشته 

های سال جاری تحصيلی نيز به صورت  شهريه دانشگاه آزاد انجام شده، قانونی بوده است و شهريه
ن دريافت شده که در صورت طراحی مدل شهريه ها بر اين اساس دريافت علی الحساب از دانشجويا

  . خواهيم کرد
با اين همه يک روز بعد از اعالم خبر تغيير تعداد اعضای هيات امنای دانشگاه آزاد و تغيير نحوه انتخاب 

دون کم دانشگاه آزاد اسالمی ب رييس اين دانشگاه جاسبی از روسای دانشگاه آزاد خواست بايد کم 
  . جاسبی را تمرين کنند

گفتنی است که عبداهللا جاسبی از اعضای هيات موتلفه اسالمی از بيست و يک سال قبل رياست 
  . دانشگاه آزاد اسالمی را برعهده داشته است

گزارش داده که ابراهيم " همه شاخص های کالن کشور روند مثبتی دارد" با عنوان دنيای اقتصاد
 های کالن  ی در گزارشی به رييس جمهوری آخرين وضعيت روند شاخصشيبانی رييس بانک مرکز

درصد در  ۴/١١اقتصاد کشور در چهار ماه نخست امسال را اميدوار کننده خوانده و نوشته نرخ بيکاری از 
ترين تحوالت در دوره مورد بررسی  درصد در سه ماه امسال کاهش يافت که از مهم  ١١ به ١٣٨۴سال 

   .رود به شمار می
 در گزارش بانک مرکزی آمده در اين مدت ارزش صادرات غيرنفتی کااليی دنيای اقتصادبه نوشته 

 درصد  ٨٨ ميليون دالر نسبت به دوره مشابه سال گذشته ٧۴٧کشور با رسيدن به رقم چهار ميليارد و 
سال قبل از رشد يافت و درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای دولت در چهار ماه اول امسال نسبت به 

اين آمار در زمانی منتشر می شود که کارشناسان اقتصادی نسبت به . درصدی برخوردار شد ۴۶افزايش 
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