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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
  

  از تأسيسات لويزانیموافقت ايران با بازرس
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 تکميل رآکتور ی با کمک به ايران برای اتمی انرژیافقت آژانس بين الملل با عدم موهمزمان:بی بی سی
 . ايران با اين آژانس سخن گفته استی از افزايش همکاریآب سنگين در اراک، رئيس آژانس اتم

 حکام اين آژانس اعالم کرده که ی خطاب به شورای اتمی انرژی رئيس آژانس بين الملل،ی برادعمحمد
و موافقت کرده است که بازرسان آژانس هم از "  در جهت درست برداشتهیگامهاي "دولت ايران اخيرًا

 نمونه اشته سابق لويزان در شمال شرق تهران مورد استفاده قرار دی که در تأسيسات نظامیتجهيزات
 اورانيوم در نطنز ی سازی تأسيسات غنی کنند و هم به مدارک مربوط به صورت فعاليتهایبردار

 .ته باشند داشیدسترس
 کنند که ايران در تأسيسات لويزان که اکنون ی در آمريکا مدتهاست ادعا می از منابع اطالعاتیبرخ

 . زده استی می اتمی از انرژی در ارتباط با کاربرد نظامی شده، دست به فعاليتهايیتخريب و خاکبردار
 اين ی بازرسی برای اتمی انرژی کرد با درخواست آژانس بين المللی گرچه اين ادعا را تکذيب مايران

 . ورزيدیتأسيسات نيز مخالفت م
 اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس ی از اينکه ايران سرانجام با اين درخواست موافقت کرده، علپس

 امنيت سازمان ملل متحد از تهديد ايران به اعمال تحريم دست ی که شورایتصريح کرده که تا زمان
 . خود را با آژانس بيش از اين افزايش نخواهد دادیمکاربرندارد، ايران ه

 بيش از دو سال و نيم پيش از محوطه تأسيسات لويزان و نه ی اتمی انرژی آژانس بين المللبازرسان
 ماهواره نشان داد ی کرده بودند و اين بازديد پس از آن انجام گرفت که عکسهایتجهيزات آن نمونه بردار

 . استشده یبه تأسيسات لويزان تخريب و بخش اعظم سطح آن خاکبردار مربوط یکه ساختمانها
 تواند به برنامه مخفيانه ساخت ی دانسته بود که می آمريکا اين اقدام را نشان دهنده فعاليتهايدولت

 . مربوط باشدیسالح اتم
ازمان ملل  امنيت سی خود را تکذيب کرده اما شورای در فعاليت اتمی همواره هرگونه هدف نظامايران

 خود را محدود نکند با تحريم ی تصويب کند که بنابر آن اگر ايران فعاليت اتمیمتحد در نظر دارد قطعنامه ا
  . مواجه خواهد شدیبين الملل

  
  ايران را نپذيرفتی تقاضای اتمیآژانس انرژ
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 دريافت ی برای اسالمی درخواست جمهوری اتمی انرژی حکام آژانس بين المللیشورا:بی بی سی
 .  کردی نامعلوم بايگانی مدتی از اين نهاد را نپذيرفت و آن را برایکمک فن

 حکام ی در ساخت رآکتور آب سنگين اراک در جلسه شورای فنی دريافت کمک های ايران برادرخواست
 شورا بدون اينکه اين درخواست را یا نوامبر، مطرح شد اما اعض23 در روز پنجشنبه، یآژانس بين الملل

 . ورزيدندی در باره آن خودداریرسما رد کنند، از مذاکره و تصميم گير
 ی برای آژانس بين المللی فنی های ارايه شده توسط کميته همکاری حکام پيشنهادهای شوراجلسه
 قرار یا مورد بررس عضو را به منظور تصويب آنهی اين نهاد به کشورهای و مالی آموزش،ی فنیکمک ها

 .داد
 امضا کننده از حق ی کشورها- ی تی ان پ- ی هسته ای پيمان منع گسترش جنگ افزارهابراساس

 . برخوردار هستندی صلح آميز هسته ای در زمينه فعاليت هایدرخواست کمک از آژانس بين الملل
ا در بيش از يکصد کشور در  اجری صدها طرح برای بررس،ی اتمی انرژی گفته منابع آژانس بين المللبه

 مورد قبول ی که از نظر فنی ها قرار داشت که طرح هايیدستور کار جلسه سه روزه کميته همکار
 . حکام ارجاع شدیکميته قرار گرفته بود به شورا

 دريافت ی از روز دوشنبه اين هفته در وين کار خود را آغاز کرد و درخواست ايران برای کميته فنجلسه
 . ارايه شده به آن بودی اراک از جمله طرح های رآکتور تحقيقاتیبرا یکمک فن
 عضو اتحاديه اروپا، آمريکا، استراليا و کانادا ی گزارش کرده بود که کشورها- ايرنا - ايران ی دولتیخبرگزار

 . در باره آن بوده اندیخواستار حذف اين درخواست از دستور کار کميته و تعويق تصميم گير
 ی کميته همکاری غير متعهد، چين و روسيه از تصميم گيری گفته است که گروه کشورهایزار خبرگاين

 .ها در مورد درخواست ايران حمايت کرده بودند
 ،ی خواست تا، به گفته وی از کميته فنی اتمی انرژی سه شنبه، نماينده ايران در آژانس بين المللروز

 .ن پرهيز کند ايرای کردن موضوع درخواست کمک فنیاز سياس
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 در اين زمينه ی کميته قرار نداشت و تصميم گيری پيشنهادی اينهمه، درخواست ايران در ميان طرح هابا
 . حکام محول شده استیبه شورا
  رد درخواستی به جایبايگان
 رد اين ی به درخواست ايران به جای از رسيدگی خودداری حکام برای گفته خبرنگاران، اقدام شورابه

 خصمانه نسبت به اين کشور بوده است هر ی و اجتناب از موضعگيری از مالحظه کاریت ناشدرخواس
 ی منابع ديپلماتيک، واقعيت اين است که دست کم تا دو سال ديگر، ايران کمکیچند، به گفته برخ

 . اراک دريافت نخواهد کردیبرا
 رآکتور آب سنگين اراک ی راه انداز تکميل وی آژانس برای فنی گفته بودند که به کمک های ايرانمقامات

 ی غربی را توليد کنند اما کشورهای پزشکی مورد استفاده در زمينه هاینياز دارند تا بتوانند ايزوتوپ ها
 به ی اين کشور در دستيابیاناي به ايران باعث افزايش توی کرده بودند که هر نوع کمک فنیابراز نگران

 . شودیحه اتم ساخت اسلی الزم برایمواد و فناور
 اين ی گفته بودند که راه اندازی غربی مورد کمک به ساخت رآکتور آب سنگين در اراک، کشورهادر

 . کاربرد داردیتاسيسات ممکن است به ايران امکان توليد پلوتونيوم را بدهد که در ساخت بمب اتم
 از ايران خواسته اند ی امنيت در قطعنامه هايی و شورای اتمی انرژی حکام آژانس بين المللیشورا

 با رد اين قطعنامه ها، بر ی اسالمی اورانيوم را متوقف کند اما جمهوری سازیفعاليت خود در زمينه غن
 .ادامه اين برنامه تاکيد داشته است

 ی اورانيوم تکميل چرخه توليد سوخت نيروگاهی سازی گفته اند که هدف آنان از غنی ايرانمقامات
 . استی تی از جمله حقوق امضا کنندگان ان پینين فعاليتاست و تاکيد دارند چ

 را در ی ساخت اسلحه اتمی برای کنند که برنامه ای ايران را متهم می غربی کشورهای مقابل، برخدر
 اورانيوم ی سازی کند و اصرار بر ادامه برنامه غنی دنبال می صلح آميز هسته ایپوشش فعاليت ها

 . است از اين برنامه مخفيانهیبخش
 . اصرار ورزيده استی تی خود به ان پی اين اتهام را رد کرده و بر پايبندی اسالمیجمهور
 ی را در مورد برنامه های گزارش،ی اتمی انرژی مدير کل آژانس بين الملل،ی پيش، محمد البرادعهفته

 . حکام ارسال کردی عضو شورای کشورهای ايران برایهسته ا
 از برخورد ی شرحیار نيافته، اما به گفته منابع آژانس، اين گزارش حاو متن گزارش هنوز انتشگرچه

 اين کشور از پايان ماه اوت گذشته تا ی امنيت و فعاليت هایايران با درخواست مندرج در قطعنامه شورا
 .کنون است
 ی سازی امنيت تا پايان ماه اوت به ايران فرصت داده بود تا فعاليت خود در زمينه غنی شوراقطعنامه

 را در پيشبرد اين فعاليت ها ی طرح هايیاورانيوم را به حالت تعليق در آورد اما ايران از آن زمان اجرا
  .گزارش کرده است

  
ي تحقيقات  هاي ايران جهت توسعه ي روسيه اظهار داشت آه آشورش نگران برنامه وزير امور خارجه

  . يي است هسته
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به نقل از خبرگزاري اينترفكس، سرگئي الوروف، وزير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ما البته از بابت سرپيچي ايران از : ي روسيكا گازتا بيان آرد وگويي با روزنامه ي روسيه طي گفت خارجه

مذاآرات ارايه شد  آه با هدف ايجاد شرايط الزم جهت ازسرگيري 5+1پذيرش پيشنهادهاي گروه 
ها  يي خود آه با بحث هاي تهران جهت توسعه چشمگير تحقيقات هسته نگرانيم و نيز نسبت به برنامه

يي همراه شده، اعالم هشدار  ي تسليحات هسته ي منع اشاعه در خصوص سازگار بودن آن با معاهده
  . آنيم مي

ان از اعالم اين حقيقت آه بايد تحت معاهدات منع ايم، اما اير ما اين نكته را در نظر گرفته: الوروف افزود
همكاري آند، خودداري آرده ) IAEA( المللي انرژي اتمي  يي با آژانس بين ي تسليحات هسته اشاعه
  . است

ما بر عمل به اين تعهدات از جانب . هاست اين معاهده شامل تعهدات و يكسري حقوق: وي ادامه داد
اين موارد به .  بدهكار استIAEAايران در مسائلي اندك به . آنيم اآيد ميي امضا آنندگان معاهده ت آليه

يي و  المللي انرژي هسته ي شوراي حكام آژانس بين طور آامال مشخص و مستند در قطعنامه
  . ي شوراي امنيت سازمان ملل مورخ ژوئيه گذشته لحاظ شده است قطعنامه

پاسخ باقي مانده، اما ما  هاي بي  يكسري پرسشاگرچه: ي روسيه همچنين اظهار داشت وزير خارجه
  . ها جهت حل اين مشكل در شوراي امنيت سازمان ملل پايبنديم همچنان به تداوم همكاري

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
 در استان ییکای آمریکشته شدن سه نظام/  در حمله به شهرک صدر ی کشته و زخم200 از شيب

 االنبار
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 200 از شي آن در شهرک صدر بی بود که طیري تکفیستهای اقدام ترورنی امروز شاهد هولناک ترعراق
 سه زي در استان ناآرام االنبار در غرب عراق نگری دی شدند؛ از سوی کشته و زخمیشهروند عراق

 . کشته شدندییکای آمرینظام
 منبع وزارت کشور عراق گفت که براساس کی فرانسه، ینقل از خبرگزار مهر به ی گزارش خبرگزاربه
 ی شده و اصابت گلوله های بمب گذاری از انفجار امشب سه دستگاه خودرودهي رسی آمارهانیآخر

 . شدندی زخمگری نفر د110 نفر کشته و 115خمپاره به مناطق مختلف شهرک صدر بغداد، دست کم 
 را در مرکز شهر بعقوبه ترور کردند و هفت تن یه افراد مسلح، سه عراق عراق گفتند کیتي منابع امن

 .دندي شهر به قتل رسنی اني المفرق و المعلمی در حوادث جداگانه در مرکز و محله هازي را نگرید
 در شرق بعقوبه کشته شد و افراد هيهي بر اثر انفجار بمب در منطقه الوجزي نیساله عراق10 کودک کی

 بعقوبه دو نگهبان آن را ی در جنوب غربهی در منطقه المرادیطريه به مرکز بهداشت البمسلح با حمل
 . ربوده شدندهي در جاده بعقوبه با الغالبزي نونيربودند و دو راننده کام

 در جنوب بغداد خبر داد هيفي و لطهی اسکندرهي از کشف هفت جسد در دو ناحزي عراق نیتي منبع امنکی
 .ار شکنجه و گلوله وجود داشت آنها آثیکه بر رو

 فرد مسلح امروز به ساختمان وزارت 30حدود :  عراق گفت یتي منبع امنکی که ستي درحالنیا
 مهاجم و نگهبانان یروهاي نني بیی هایري آن درگانیبهداشت عراق در شهر بغداد حمله کردند که در جر

 . دادیرو
 باره اظهار داشت نی فرانسه در ایر گفتگو با خبرگزار دزي بهداشت عراق نری قائم مقام وزی الزاملحاکم

 نی فرد نقابدار به اکصدی وزارتخانه با چند گلوله خمپاره هدف قرار گرفت و حدود نیساختمان ا: 
 . شده استمنجر از کارکنان ی شدن شماری کردند که به زخمیراندازيساختمان حمله و اقدام به ت

 در ییکای آمریروهاي نی با همکاری عراقیروهاي اعالم کرد که ن عراقسي مسئول پلکی حال، ني همدر
 . کردندري را دستگستی ترور9 شهر کرکوک در شمال عراق، ی نواحی حمله و بازرسانیجر
 کشور در نی اییای تفنگدار دریروي اعالم کرد که سه نی اهياني امروز در بکای که ارتش آمرستي درحالنیا

 افراد بر اساس آمار نینبار عراق کشته شده است که با احتساب ا در استان االی حمله اانیجر
 نی در ایالديم2003 به عراق در مارس کای از زمان حمله آمرییکای آمری نظام866 هزار و 2 ،یرسم

  . انددهيکشور به قتل رس
  

 را هاي عراقي اهللا العظمي سيد علي سيستاني، مرجع تقليد شيعيان حفظ وحدت ميان تمام گروه آيت
  . هايي آه عراق درحال حاضر شاهد آن است، خواستار شد به منظور دوري از خطرات و سختي
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اهللا   آيت- چاپ امارات -ي دارالخليج  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

با : ياتي از اعضاي دانشگاه اسالمي نجف در دفترش گفتالعظمي سيد علي سيستاني در ديدار با ه
گيري واحد در  ها و ايجاد يك موضع توجه به اوضاع آنوني عراق ما نيازمند حفظ وحدت ميان تمام گروه

  . اند، هستيم هايي آه مانع از ثبات و امنيت شده برابر اين خطرات و سختي
اول منافع شهروندان عراقي و آشور را در نظر بگيرند ي  هاي عراقي خواست تا در درجه وي از تمام گروه

  . و با حسن نيت و اقدامات به جا و مناسب وحدت را عملي آنند
ي منابع پليس عراق محمود مشهداني، رييس پارلمان عراق از انفجار بمبي در  در همين حال به گفته

  . ي الخضراء جان سالم به در برد منطقه
ي   در داخل يكي از خودروهاي متعلق به مشهداني منفجر شد آه تنها رانندهي اين منابع بمبي به گفته

  . آن را زخمي آرد و مشهداني از اين انفجار جان سالم به در برد
هاي مختلف عراق تعداد زيادي از وزيران دولت عراق دفاتر خود را ترك  ي آارمندان وزارتخانه اما به گفته

  . آنند يت مياي فعال آرده و در دفاتر محرمانه
هاي مختلف در عراق اعالم آردند آه به دنبال ترورهاي مسووالن عراقي تعداد  آارمندان وزارت خانه

يي نقل مكان  زيادي از وزيران دولت نوري مالكي، نخست وزير عراق دفاتر خود را ترك و به دفاتر محرمانه
  . اند دهها به آشورهاي همجوار عراق مسافرت آر آرده و حتي برخي از آن

آنند و  هاي مكتوب با وزيران مكاتبه مي هاي مختلف عراق اعالم آردند از طريق پيام آارمندان وزارت خانه
  . آنند هيچ دستوري را به طور مستقيم يا تلفني از وزيران دريافت نمي

 يي از برگزاري از سوي ديگر دفتر نانسي پلوسي، رييس جديد مجلس نمايندگان آمريكا در بيانيه
  . ها در خصوص جنگ عراق خبر داد نشستي با حضور دموآرات
يي را در خصوص بررسي جنگ  ي آتي نشست ويژه شنبه ها سه دموآرات: در اين بيانيه آمده است
  . عراق برگزار خواهند آرد

هاي جدي آشور ما است و ملت  جنگ عراق يكي از بزرگترين چالش: در اين بيانيه عنوان شده است
دانيم آه حضور در عراق به نفع هيچ  ما مي. هاي جديد در عراق هستند هان خواستار نگرشآمريكا خوا

  . سازد آس نيست و هيچ پيشرفتي را براي ما به دنبال ندارد و ثبات را در منطقه برقرار نمي
در اين نشست برژينسكي، مشاور امنيت ملي سابق آمريكا، ريچارد هالبروك، مشاور سابق و وزير 

  . ي سابق ارتش آمريكا حضور خواهند داشت ي آارتر و آلينتون و جان بابتيست، فرمانده خارجه
گذاري شده را در  ي عراق اعالم آردند نيروهاي امنيتي سه خوروي بمب نيروهاي اطالع رساني آابينه

  . ي الخضراء آشف آردند وزيري در منطقه نزديكي دفتر نخست
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  . هيچ خسارت جاني يا مالي برجاي نگذاشتي اين منابع اين انفجارها  به گفته
 تن رسيده آه نسبت به 3709ها در ماه اآتبر به  سازمان مل در گزارشي اعالم آرد آه تلفات عراقي

  . ها افزايش قابل توجهي داشته است ساير ماه
  .  تن بوده است3590 تن و در ژوييه 3345ها در سپتامبر  بر اساس اين گزارش تلفات عراقي

 قرباني در آل عراق در 7054ها نام برده شده چرا آه از  ن گزارش از بغداد به عنوان مرآز خشونتدر اي
  . اند  هزار تن از مردم اين شهر بوده5دو ماه سپتامبر و اآتبر نزديك به 

ي افراد مسلح ناشناس به يك ايست بازرسي در  در اثر حمله: در همين حال يك مقام پليس اعالم آرد
  . مرآز شهر بعقوبه از شهرهاي استان ديالي سه افسر پليس عراق آشته شدند

  . هايي نيز در منطقه ايجاد شده است اين منبع گفت در پي اين حمله درگيري
مقادير زيادي مين آه بين راه آربال و نجف : ستانداري نجف اعالم آرداحمد دعبيل، مدير اطالع رساني ا

  . آار گذاشته شده بود، آشف شده است
هاي دولتي در شهرك  بر اثر انفجار بمبي در نزديكي سازمان: چنين اعالم آردند منابع پليس عراق هم

ديكي ساختمان وابسته اين انفجار در نز. اسكندريه درجوب بغداد هفت افسر پليس عراق آشته شدند
  . به وزارت صنايع عراق صورت گرفت
هايي آه ميان نيروهاي آمريكايي و افراد مسلح در دو  در درگيري: خبرگزاري شينهوا نيز اعالم آرد

  .  فرد مسلح را دستگير آردند13ي جداگانه در استان االنبار صورت گرفت نيروهاي آمريكايي  حادثه
ي الحصي واقع در  نيروهاي آمريكايي طي عملياتي در منطقه: ن اعالم آرديك مقام پليس در اين استا

  .  تن را دستگير آردند13جنوب فلوجه از توابع استان االنبار 
  . نيروهاي آمريكايي به منازل اين منطقه نيز حمله آردند: اين منبع تصريح آرد

ي حديثه در غرب  ريكايي در منطقهافراد مسلح به خودروهاي گشت آم: شاهدان به اين خبرگزاري گفتند
هاي شديدي ميان دو طرف بوقوع پيوست و به دنبال آن  بغداد حمله آردند آه طي آن درگيري

  . هاي آمريكايي در حريم هوايي اين منطقه به پرواز درآمدند جنگنده
  . ي پيش قوانين منع آمد و شد به اجرا گذاشته شده است ي الحديثه از يك هفته در منطقه

گذاري شده در مسير خودروي گشت نيروهاي آمريكايي در حقالنيه واقع در  در اثر انفجار خودروي بمب
  . غرب بغداد يك خودروي زرهي آمريكايي منهدم شد

 تروريست را 45يك منبع پليس عراق نيز اعالم آرد ارتش آمريكا طي عملياتي در شهرك لطيفيه 
  . دستگير آرده است

به علت جنگ عراق و مشارآت انگليس در اين جنگ : انگليس نيز اذعان داشتجان ريد، وزير آشور 
  .آنند هاي تندرو حمايت مي بسياري از جوانان اين آشور از گروه

  
  ترين ماه از آغاز جنگ عراق  خونين٢٠٠٦ ي عراق، اآتبر  گزارش سازمان ملل درباره

  ٢٠٠۶  نوامبر22 -١٣٨۵ اول آذره چهار شنب
 غير نظامي در عراق آشته 3709در ماه اآتبر سال جاري : اعالم آرد) چهارشنبه(ز سازمان ملل امرو

 تا به 2003اند آه اين رقم باالترين آمار آشته شدگان از ابتداي حمله آمريكا به عراق در سال  شده
  . باشد اآنون مي

هاي حال  شونتبه نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، خ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 توسط شبه نظاميان سني و آشتار بوسيله  ها و شليك گلوله حاضر در عراق ترآيبي از بمبگذاري

  . باشد ها مي ها و سني هاي مرگ شيعه جوخه
از سوي ديگر مقامات رسمي سازمان ملل عامل اصلي افزايش اين خشونت را نفوذ بيشتر شبه 

 آشور به رغم تعهد دولت مبني بر نقض نكردن حقوق بشر هاي فراگير در اين نظاميان مسلح و شكنجه
  . اند معرفي آرده

صدها جسد هنوز هم در نقاط مختلف عراق با چشم بند و آثار : در گزارش سازمان ملل آمده است
اند آه افرادي آه ملبس  اآثر شاهدان اين اجساد گزارش داده. شود شكنجه بر روي اين اجساد ديده مي

  . اند اميان هستند يا حتي پليس و سربازان ارتش، مرتكب اين جنايات شدهبه لباس شبه نظ
  

  .  غير نظامي در عراق آشته شدند3590اين در حالي است آه در ماه ژوييه 
سابقه  دهد، از طرف سازمان ملل بي  آشته در روز را نشان مي100اين آمار جديد آه ميانگين بيش از 

  . اعالم شده است
 در ماه 2669   در ماه آوريل،1129 غير نظامي در ماه ژانويه، 710پيشين سازمان ملل، هاي  طبق گزارش

  . اند  در ماه اوت در عراق آشته شده3009 در ماه ژوئن و 3149مه و 
هاي  در گزارش سازمان ملل به حمله به خبرنگاران، قضات، وآال و هم چنين خشونت عليه اقليت

  . ر عراق نيز اشاره شده استمذهبي و هدف قرار گرفتن مدارس د
 351 غير نظامي بوده است آه 7054آمار آشته شدگان ماه اآتبر و سپتامبر : در اين گزارش آمده است

  .  آودك نيز در ميان اين آشته شدگان حضور دارند110زن و 
ان در گزارش سازمان ملل از دولت عراق و نيروهاي چند مليتي تحت امر آمريكا و ديگر آشورهاي جه

درخواست شده آه به نظم بخشيدن به نيروهاي نظامي و امنيتي در عراق آمك آنند و از نفوذ بيشتر 
  . شبه نظاميان و جنايت در اين آشور جلوگيري آنند
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ها در عراق حاآي از همكاري بعضي از نيروهاي پليس عراق  گزارش: در گزارش سازمان ملل آمده است
  . با شبه نظاميان است

 اخيرا سه هزار آارمند وزارت آشور را آه به نقض حقوق بشر و فساد مجرم شناخته شدند دولت عراق
  . اخراج آرده است

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   آذر2پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  نوامبر23 -١٣٨۵  آذر2ه پنج شنب
نوان های اصلی خود درباره پرونده هسته ای ايران و روزنامه های صبح امروز تهران در ع:بی بی سی

واکنش آژانس بين المللی انرژی اتمی به تازه ترين درخواست های ايران نوشته و احتمال داده اند که 
توافق کشورهای پنج به اضافه يک درباره فعاليت های هسته ای ايران نزديک باشد و در زمينه مسايل 

نگران کننده شهر تهران، اعالم جمعيت هفتاد ميليونی کشور و دور تازه داخلی، هشدار درباره وضعيت 
  .ای از بحث درباره بنزين و واردات آن را به چاپ رسانده اند

 نوشته نشست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با وجود اختالف شديد ميان اعضا، کيهان
 اينکه ايران مانند تمامی کشورهای عضو آژانس طبق امروز درباره ايران از سر گرفته می شود و با وجود

اساسنامه اين سازمان حق دارد از کمک های فنی آن بهره مند شود، اما آمريکا به همراه چند کشور 
  .اروپايی قصد دارد در اين مسير هم مانع ايجاد کند

ری های فنی  ايران بيش از يک هفته است که هشت طرح هسته ای به کميته همکاکيهانبه نوشته 
آژانس بين المللی انرژی اتمی تسليم و از آن درخواست کمک فنی کرده است، اما با سياسی شدن 

  . فضای اين کميته اعالم نتيجه در اين باره به نشست امروز شورای حکام آژانس موکول شده است
روند روبه رشد قيمت  المللی شرکت نفت نوشته با توجه به   از قول يکی از مديران بينسرمايهروزنامه 

 ميليارد دالری واردات بنزين، کفاف واردات بنزين ۵/٢ه ای نفتی در بازارهای جهانی، اعتبار  نفت و فرآورده
  . را تا پايان سال نخواهد داد

به نوشته اين روزنامه حجت اله غنيمی فرد با اشاره به بهای شصددالری بنزين در بازار جهانی گفته 
های نفت سبک، اعتباری که مجلس  به فصل بهار و افزايش تقاضا برای فرآوردهاست با نزديک شدن 

  . اختصاص داده برای واردات بنزين کافی نيست
 اظهارات رييس مجلس را درباره بنزين در صدر اخبار خود آورده که به دولت پيغام داده که در همبستگی
  . د جويی در مصرف بنزين جديت بيشتری به خرج ده اجرای صرفه

  . به گفته غالمعلی حدادعادل انتظار مجلس از دولتی که به آن رای داده، همين است
به گفته رييس قوه مقننه تصميم اخير مجلس در موافقت با برداشت دو و نيم ميليالرد دالر از حساب 

  . ذخيره ارزی به معنای نفی سهيمه بندی نبود
ه دو روز پيش رييس جمهوری دخالت مجلس درباره اين اظهارات به خصوص از آن جا اهميت می يابد ک

گفتنی است که مجلس تاکنون . بودجه و اعتبار بنزين را غيربرنامه ای خوانده و با آن مخالفت کرده بود
دوبار از دولت خواسته تا از واردات بنزين بکاهد و ترتيبی برای اصالح مصرف بنزين پيدا کند اما هر بار پس 

  . ضای اعتبار بيشتر برای خريد ننزين به مجلس رفته استاز مدتی دولت با تقا
  .بر اساس گفته مقامات وزارت نفت تا پايان سال بار ديگر هم دولت تقاضای اعتبار خواهد کرد

 ميليون ٧٠ از قول رييس مرکز آمار کشور جمعيت کل کشور را بر اساس تازه ترين سرشماری حيات نو
 و نيم ميليون ١٧و نوشته تعداد خانوارهای سرشماری شده حدود  نفر اعالم کرده ٢۶٢ هزار و ۴٩و 

م با جمعيت نيم ميليون   ميليون پر جمعيت ترين، ايال١٣خانوار است و استان تهران با جمعيت حدود 
  .نفری کم جمعيت ترين استان های کشور هستند

شمار مشکالت شهر  نظر يکی از مشاوران شهرداری تهران را نقل کرده که گفته است کارگزاران
تهران با افزايش جمعيت ساکنان آن رو به افزايش گذاشته و کنترل ترافيک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی 

  . از وظايف مسئوالن شهر است اما آينده روشنی برای شهر تهران پيش بينی نمی شود
است گفته تهران در  آقای مجيد حسينی با تاکيد بر اينکه تهران در آستانه مرگ کارگزارانبه نوشته 

  . مسيری در حال حرکت است که تا چندی ديگر اداره آن از دست مسئوالن خارج خواهد شد
 و عدم ۶٠ روزنامه ديگر صبح تهران در گزارشی نوشته افزايش بی رويه جمعيت طی دهه حيات نو

کثيری از برخورداری اکثر شهرهای کشور از امکانات صنعتی، رفاهی و خدماتی موجب مهاجرت عده 
ت زيادی در  ساکنان شهرهای کوچک به تهران شده و اين افزايش جمعيت به تدريج تهران را با مشکال

  . شهری، فرهنگی، اجتماعی مواجه کرده است های  زمينه
 های شهری و جمعيتی به مرز غيرقابل کنترل و   اينک پايتخت براساس شاخصهحيات نوبه نوشته 

  . تش به دليل کثرت جمعيت تعداد زياد مرگ و مير است ز مشکالانفجار رسيده است و يکی ا
  . بر همين اساس خبر از قبرهای هفت ميليون تومانی در تهران داده استخراسانروزنامه 
 در خبری کوتاه و بدون تفسير خبر داده که از برگزاری مراسم بزرگداشت هشتمين سالگرد سرمايه

  . ت شددرگذشت داريوش و پروانه فروهر ممانع
به نوشته اين روزنامه به دستور مراجع ذيربط، نيروهای انتظامی با مسدود کردن کوچه هدايت که منزل 

  .فروهرها در آن قرار دارد، از رفت و آمد افراد به اين کوچه ممانعت کردند
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  . بر اساس اين گزارش، اطراف محل منزل فروهرها نيروهای انتظامی مستقر بود
 به اين ترتيب مراسم هشتمين سالگرد فروهرها که قرار بود از ساعت اد ملیاعتمبنا به گزارش 

 در منزل آن مرحوم برگزار شود، لغو شد و همچنين از حضور خبرنگاران در منزل فروهرها ١٨:٣٠ تا ٣٠:١۶
  . جلوگيری به عمل آمد

وانده شد به پروانه و داريوش فروهر هشت سال پيش در شروع پروژه ای که قتل های زنجيره ای خ
طرزی فجيع به دست گروهی که مديران خودسر وزارت اطالعات خوانده شده در خانه خود به قتل 

رسيدند و از آن پس فرزندانشان هر سال ياد آنان را در مسجدی گرامی می داشتند اما امسال که 
را برگزار کنند که مجوز اجرای مراسم در مسجد داده نشد آن ها تصميم گرفتند در خانه فروهرها مراسم 

  .اين هم با حضور ماموران عملی نشد
  

   آذر1چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  نوامبر22 -١٣٨۵ اول آذره چهار شنب

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از احتمال ديدار روسای جمهور :بی بی سی
 کشور برای امنيت خبر داده و در اهميت آن مقاله ها سوريه و عراق در تهران با عنوان اجالس سه

تقاضای اعدام برای هفت متهم پرونده توزيع سی دی های مستهجن و جنسی از افراد ، . نوشته اند
تکذيب اجرای حکم سنگسار و اعتراض به دور تازه ای از گرانی در کشور از جمله ديگر مطالب اين 

  .روزنامه هاست
ان اصلی خود را تشکيل محور ايران، سوريه و عراق قرار داده در گزارش خود  در حالی که عنوکيهان

نسبت به احتمال سفر بشار اسد به تهران ترديد کرده و از قول منابعی که مشخص نشده است نوشته 
  . آمريکايی ها از اين اجالس نگرانی و عصبانی شده اند

  . ا از اين سفر خبر داده است اما از استقبال احتياط آميز آمريکصاحب قلمروزنامه 
 آمريکا برای برون رفت از بحران های خاورميانه از جمله بحران عراق، لبنان و افغانستان کيهانبه نوشته 

نيازمند کمک ايران است چرا که اگر ايران هواداران خود را به تعديل خواسته هايشان دعوت نکند، آمريکا 
  . مت ببردنمی تواند از اين بحران ها جان به سال

 در عين حال اضافه کرده که مقامات آمريکايی می دانند که بدون اينکه امتيازاتی بدهند کيهانگزارشگر 
آمريکايی ها بسيار مايلند پرونده هسته ای ايران از پرونده . نمی توانند روی کمک ايران حساب کنند

قرار دهند و در جای ديگر از کمک موثر امنيتی عراق جدا باشد تا بتوانند در يک جا ايران را تحت فشار 
  . ايران بهره مند باشند ولی اين شدنی نيست

 در عنوان اصلی خود سفر بشار اسد و جالل طالبانی را به تهران در هفته آينده قطعی صاحب قلم
  .دانسته و نوشته در ديدار اين دو مقام عالی رتبه مهمترين موضوع امنيت منطقه خواهد بود

  اعدام برای هفت نفر متهم در پرونده توزيع سی دی های مستهجن عنوان اصلی روزنامهتقاضای حکم
 است که بر اساس سخنان سخنگوی قوه قضاييه نوشته است که اعدام از سوی همبستگی

دادستان تهران به اتهام تجاوز به عنف و اشاعه فحشا تقاضا شده و اميدواريم هر چه سريع تر شاهد 
 ها باشيم تا برخی از افراد برای ترويج فساد در جامعه و مخدوش کردن امنيت و  وندهرسيدگی به اين پر

  . آرامش افراد، احساس امنيت نکنند
های مستهجن برخی از افراد در سطح  دی  نوشته از چندی پيش شاهد توزيع وسيع سی رسالت

  . ته استالعاده داش ها حساسيت فوق  جامعه بوديم که قوه قضائيه در اين پرونده 
 ضمن اشاره به گزارش مطبوعات خارجی از سی دی های مستهجن خبر جمهوری اسالمیروزنامه 

داده که در يک روزنامه در بوسنی و هرزگوين تصاوير مستهجن با عکسی از آيت اهللا خمينی چاپ شده 
  . است

ور بوسنی با اکثريت اين روزنامه بر خبر خود با اشاره به اين که جای تعجب است که اين اتفاق در کش
قاطع مسلمانان رخ می دهد نوشته هم زمان با کاهش فعاليت های ايران در بوسنی و محدود شدن آن 

  .به مسجد سازی نفوذ آمريکايی ها در مطبوعات اين کشور افزايش يافته است
 خواستار توقف دو روز پس از انتشار نامه ای که جمعی از فعاالن امور زنان به رييس قوه قضاييه نوشته و
  صاحب قلماجرای حکم سنگسار يا جايگزينی مجازات ديگری به جای آن شده اند به نوشته روزنامه

. سخنگوی قوه قضاييه گفته ما در کشور موردی نداشتيم که حکم سنگسار صادر و اجرا شده باشد
جرم بسيار سخت است ممکن است در دادگاه بدوی اين حکم صادر شود اما با توجه به اينکه اثبات اين 

  . در موارد تجديدنظر نقض شده و به طور کلی بايد بگويم عمال موردی از حکم سنگسار اجرا نشده است
اهللا صافی گلپايگانی، يکی از استادان حوزه علميه   روزنامه اجتماعی صبح خبر داده که آيتحيات نو

اين : بقه کوهنوردی بانوان گفتهای ورزشی همچون مسا قلم با انتقاد از برگزاری برخی مسابقه
  .باشد می  های اسال بايد مسابقه واقعی برای ترويج ارزش. ها اسباب شرمندگی است برنامه

ن زنان  م اينکه ورود زنان در شوراها افتخار نيست، گفته اال اين مرجع تقليد با اعالحيات نو به نوشته 
داری شغلی مقدس و موجب تقرب پروردگار است و   کنند در حالی که خانه دار را بيکار معرفی می خانه 

  .تر است  تر باشد عقرب  هرچه عفاف زن بيشتر و پوشيده
يک هفته بعد از اعالم لغو ممنوعيت ساخت صنايع در اطراف تهران که ظاهرا به دستور رييس جمهوری 

 شصت ساله صورت گرفته و اعتراض متخصصان محيط زيست نسبت به اين اقدام و لغو دستور عملی
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 از قول رييس سازمان حفاظت از محيط زيست نوشته قرار نبود اين امر همبستگیای را در پی آورده، 
  . رسانه ای شود

 خانم واعظ جوادی در حاشيه يک همايش با تاکيد بر اينکه اصل ممنوعيت همبستگیبه نوشته 
ت گفته موضوع برداشتن کامل  کيلومتری تهران همچنان پا برجاس١٢٠استقرار صنايع در داخل شعاع 

 کيلومتری تهران نبود و اصل اين موضوع پا برجاست بلکه قرار بود به طور متمرکز ١٢٠ممنوعيت شعاع 
مطالعه شده و نقاطی را با توجه به فاصله از شهر، توسعه شهری، نوع صنعت و استقرار آن به عنوان 

  .ری شناسايی کنيمهای ادا های صنعتی مستعد به دور از بوروکراسی  شهرک
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