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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(ران و دولتهای بزرگرژیم ای

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

يي ايران را يكي از سه موضوع مهم و مورد  ي هسته ي آويت بررسي پرونده ي وزارت امور خارجه نماينده
  . ي شوراي همكاري خليج فارس دانست يدار رايس با وزراي امورخارجهبحث در د

  ٢٠٠۶  اول اکتبر-١٣٨۵  مهر9شنبه یک
ي  ي وزارت امور خارجه خالد سليمان الجار اهللا، نماينده) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

يي ايران، تحوالت  ده هستهي دارالخليج، چاپ امارات متحده عربي پرون وگو با روزنامه آويت در گفت
ي مهمي هستند آه در  ي صلح در خاورميانه به ترتيب سه پرونده سياسي و امنيتي در عراق و آينده

ي عضو شوراي همكاري خليج  ي آمريكا با وزراي امور خارجه نشست آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه
  . گيرد فارس در قاهره مورد بررسي قرار مي

هاي و قوانين  آويت را در قبال اين سه پرونده واضح و آشكار و مطابق با قطعنامهگيري  وي موضع
هاي  يي ايران به شفافيت آامل فعاليت ي هسته المللي دانست آه به ويژه درخصوص پرونده بين

  . يي با اهداف نظامي تاآيد دارد يي جهت عاري سازي منطقه از هرگونه فعاليت هسته هسته
ي شوراي همكاري خليج فارس و همچنين با حضور   در قاهره با وزراي امور خارجهشنبه رايس روز سه

  . آند ي مصر و اردن ديدار مي وزراي امور خارجه
  

هاي  ي تالش با علي الريجاني درباره ي اين آشور ي چين اعالم آرد، وزير امور خارجه وزارت امور خارجه
  .آرد گو و يي ايران گفت ي هسته اخير براي حل مساله

  ٢٠٠۶  اول اکتبر-١٣٨۵  مهر9شنبه یک
ي چين  خبرگزاري آلمان به نقل از وزارت امور خارجه (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

در تماسي تلفني با علي الريجاني ) يكشنبه(ي چين امروز  امور خارجه لي ژائوشينگ، وزير: گزارش داد
  .گو آرد و گفت

ي وضعيت مذاآرات اخيرش  الريجاني درباره: آمده است ي چين در اين باره امور خارجهي وزارت  در بيانيه
  .ژائوشينگ نيز بار ديگر بر اصول و مواضع ما تاآيد آرد با طرف اروپايي گزارش داد و

مذاآراتي را با خاوير سوالنا، رييس سياست  اين گزارش حاآي است، ژائو شينگ هم چنين روز شنبه
  .يي ايران داشت هسته ي ي مساله ي اروپا درباره هخارجي اتحادي

ي چين را از  وگو وزير امور خارجه سوالنا در طول اين گفت خبرگزاري شينهوا نيز در اين باره گزارش داد آه
  .يي مطلع ساخت ي هسته ي مساله ايراني درباره آخرين مذاآراتش با طرف

ريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در برلين ال ي گذشته با علي سوالنا چهارشنبه و پنجشنبه
  .وگو آرد ديدار و گفت

الريجاني پس از نشست برلين از پيشرفت مذاآرات  ي تلويزيوني الجزيره علي براسا س گزارش شبكه
اميدوارم تداوم اين ديدارها به آغاز : يي ايران خبر داد و گفت هسته ي با خاوير سوالنا درباره پرونده

  .منجر شود اآرات اصليمذ
هاي مختلفي شده  ايم و بحث مذاآره با سوالنا داشته تا به امروز چهار دور: وي هم چنين اظهار داشت

  .ايم دست يافته است آه در هر زمينه به نتايج خوبي
ابي سازنده بود، نتايج ديدارش را با سوالنا مثبت ارزي وي همچنين با بيان اين آه اين مذاآرات طوالني و

  .آرد
هاي رو به  يي ايران در اين ديدار گام ي هسته پرونده سوالنا نيز تاآيد آرد به رغم عدم توافق درباره

ي مذاآرات و رسيدن به راه حل سياسي براي حل و فصل  به ادامه تواند جلويي برداشته شده آه مي
  .اين پرونده منجر شود

  .داشت  خواهدوي تاآيد آرد آه مذاآراتش با الريجاني ادامه
يي ايران همچنان ادامه  ي هسته ديپلماتيك پرونده سوالنا تصريح آرد آه تالش براي رسيدن به راه حل

  .به طور نهايي با شكست رو به رو شده است ها توان گفت آه اين تالش دارد و نمي
برخي : والنا گفته بود تريبيون، الريجاني پس از ديدار با س ي اينترنشنال هرالد بر اساس گزارش روزنامه

 تواند انجام گيرد، حاصل ي برخي عناصر مربوط به اينكه مذاآرات چگونه مي درباره هاي مهم را پيشرفت
  .آرديم

  
 جورج بوش طرح تمديد تحريم ايران را امضا کرد

  ٢٠٠۶ سپتامبر  30 -١٣٨۵  مهر8شنبه 
شور برای تمديد يک ساله قانون جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، مصوبه کنگره اين ک:بی بی سی

 .تحريم تسليحاتی ايران را امضا و آن را قانونی کرده است
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بنابر اين قانون هر فرد، شرکت يا مؤسسه ای که به نحوی در کمک به ايران در دستيابی به سالحهای 
 .هسته ای، شيميايی يا ميکروبی نقش ايفا کند مورد تحريم دولت اياالت متحده قرار می گيرد

دولت من در جبهه های متعدد تالش می کند به : "آقای بوش در بيانيه ای درباره اين مصوبه نوشت
چالش هايی که رژيم ايران با دنبال کردن سالح های کشتار جمعی، حمايت از تروريسم، کوشش برای 

 ."ندبی ثبات کردن خاور ميانه و سرکوب حقوق بنيادی شهروندان ايرانی، برمی انگيزد رسيدگی ک
ما در کنار متحدان خود درگير ديپلماسی فشرده ای هستيم و همچنين تدابيری مالی را : "وی افزود

 ."برای مقابله با اقدامات رژيم ايران تدارک ديده ايم
قدردانی کرد و گفت اين مصوبه " قانون حمايت از آزادی ايران"وی در بيانيه خود از کنگره به خاطر تصويب 

 مردم ايران در تالش آنها برای ساختن جامعه ای عادالنه، آزاد و صلح آميز را تسهيل حمايت آمريکا از
 .خواهد کرد

رئيس جمهور می تواند به تشخيص خود از اجرای اين قانون در مورد هر فرد، شرکت يا مؤسسه ای که 
 .بخواهد جلوگيری کند

نگره تصويب شد و روز شنبه به تصويب  سپتامبر، در مجلس نمايندگان ک28اين طرح ابتدا روز پنجشنبه، 
 .مجلس سنا رسيد و به رئيس جمهور ارجاع شد

گزارشها از مجلس سنا حاکی است که تمديد اين قانون هيچ مخالفی در اين مجلس نداشت و به 
 .همين دليل بدون بحث به رأی گذاشته شد و تصويب گرديد
 فراکسيون حزب جمهوريخواه در اين مجلس پس از تصويب اين قانون در مجلس سنا، بيل فريست رئيس

طی سخنانی گفت که اين قانون به دولت آمريکا امکان می دهد روسيه را که در طرحهای مربوط به 
 .انرژی در ايران مشارکت دارد به تحريم بين المللی ايران فرابخواند

مللی ايران ابزار اين در حالی است که در مجلس نمايندگان، برخی اعضا می گويند تحريم بين ال
کارآمدی نخواهد بود و هيچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کشورهايی که با ايران داد و ستد دارند 

 . به تحريم خواهند پيوست
کنگره آمريکا در ماه آوريل گذشته قانون مشابهی برای تحريم ايران از تصويب گذراند که با مخالفت دولت 

 .مواجه شد
 شرايطی بود که فصل تازه ای از تالش ديپلماتيک برای حل مسئله اتمی ايران آغاز تصويب آن قانون در

شده بود و دولتمردان آمريکايی معتقد بودند تصويب قانون تحريم تازه ای عليه ايران می تواند به اين روند 
 .ديپلماتيک لطمه بزند

ين بار موافقت هر دو مجلس بدين ترتيب، قانون مزبور از تصويب مجلس سنا نگذشت و قانونی که ا
 .کنگره و سنا را جلب کرده، نسخه اصالح شده همان قانون است

 آغاز شد که دانشجويان ايرانی سفارت آمريکا را در تهران به 1979تحريمهای آمريکا عليه ايران از سال 
 .اشغال خود درآوردند و ديپلماتهای آن را به گروگان گرفتند

جداگانه که يکی تحريم تجاری و ديگری تحريم تسليحاتی ايران را هدف قرار اين تحريمها در دو قانون 
داده است به صورت يکساله تدوين شده اند و هر ساله بايد به تصويب مجلسين قانونگذاری آمريکا 

 .برسند
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

ي خود عليه   ساله22در جنگ   حزبگفتند آه اين) ك.ك.پ(فرماندهان حزب آارگران آردستان ترآيه 
  .بس يك طرفه اعالم آرده است دولت ترآيه، يك آتش

  ٢٠٠۶  اول اکتبر-١٣٨۵  مهر9شنبه یک
ك با دعوت .ك.نقل از خبرگزاري فرانسه، فرماندهان پ به) ايسنا ( به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
نزديك مرز ترآيه و (ديل در شمال غربي عراق هاي قن در آوهستان آردن خبرنگاران به اردوگاهي مرتفع

 هزار تن شده، پايان 37هايي آه تاآنون باعث مرگ دست آم  به درگيري اعالم آردند آه) ايران 
  .دهند مي

اين مساله بسيار حائز اهميت است، ولي آافي  : ك گفت.ك.ي دو پ ي شماره مراد آارييالن، فرمانده
  .از جانب ما و از طرف دولت ترآيه صورت گيرد آه بايدآارهاي بسياري وجود دارد . نيست

وگوي  مشكالت منطقه هم اآنون از طريق گفت تنها راه موجود براي حل و فصل: آارييالن افزود
ي خودمختار آردستان در شمال  عراق نظير دولت منطقه هاي ترآيه و دموآراتيك بين آردها و دولت

  .عراق است
: يي براي حل بحران موجود تصريح آرد هاي منطقه دولت  مبني بر پيوستن بهوي با درخواست از آمريكا
ي سياسي خواهند آرد  هاي خود را معطوف به جبهه به بعد تالش ك از اين.ك.اعضا و نيروهاي حزب پ
  .آنند تا اين تصميم را عملي

ك در عراق و .ك.هاي مسلح پ به بعد يگان از اين: ك خاطرنشان ساخت.ك.ي دو پ ي شماره فرمانده
  .اي را ترتيب نخواهند داد ترآيه هيچ حمله

ك .ك.سالح حزب آارگران آردستان ترآيه نداد و پ اين در حاليست آه آارييالن هيچ قولي مبني بر خلع
  .آند صورتي آه هدف حمله قرار بگيرد، از خود دفاع مي اي اعالم آرد آه اين حزب در طي بيانيه
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رهبر حزب آارگران آردستان ترآيه در زندان به سر  بس، عبداهللا اوجاالن، دو روز پيش از اين اعالم آتش
  .بس اعالم آنند آتش ك خواست تا يك.ك.برد، از پ مي

 خواست تا اين بيانيه را  قرائت شد، از مقامات ترآيه ي خود آه توسط وآاليش عبداهللا اوجاالن در بيانيه
  .ها و اقليت آرد آشور بدانند آن را فرصتي براي آشتي و صلح بين ترك  نكنند و بلكهحمل بر ضعف تلقي

  .تواند آخرين شانس باشد مي اين فرصت: اوجاالن در اظهارات خود هشدار داد
طلبان آرد خواست تا  ي اوجاالن از جدايي بيانيه اما رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترآيه، با رد

  .ن بگذارندهايشان را زمي سالح
مساله در مورد يك سازمان تروريستي صدق  گيرد، اين بس بين آشورها صورت مي آتش : وي گفت

  .آند نمي
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  .جانشين زرقاوي پخش آرد دولت عراق از طريق تلويزيون رسمي اين آشور يك نوار ويدئويي از
  ٢٠٠۶  اول اکتبر-١٣٨۵  مهر9شنبه یک

از خبرگزاري فرانسه، موفق الربيعي مشاور امنيت  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اعالم آرد آه اين نوار ويدئويي در حمالت اخير نيروهاي آمريكايي  ملي عراق، در يك آنفرانس مطبوعاتي

  .آشف شد و عراقي در اليوسفيه
و رهبر تشكيالت القاعده در عراق، در اين نوار   ابومصعب زرقاويتصوير ابوايوب مصري المهاجر جانشين

گذاري  بر چشم دارد و به برخي از عناصرش روش بمب ويدئويي درحالي ديده مي شود آه عينك
  .دهد خودروها را آموزش مي

ه و مصري، مقداري مواد منفجره به نمايش گذاشته شد در ابتداي اين نوار ويدئويي و قبل از پخش تصوير
  .رسد مي ي مصري به گوش صداي فردي با لهجه

ها بگويد  نوار ويدئويي اين بود آه به عراقي الربيعي خاطرنشان آرد آه هدف دولت عراق از پخش اين
اند و بتوانند با شناسايي مصري، با  هستند آه از خارج آمده هاي تكفيري ها گروه دشمنان واقعي آن
  .دهمكاري آنن اش دولت در دستگيري

  .ايم به حمزه مهاجر نزديك شده بايد بگويم بيش از پيش به ابوايوب معروف: وي افزود
بغداد نيز از انفجار يك بمب در مسير گشتي  از سوي ديگر شاهدان عيني در شهر حديثه واقع در غرب

  .روح شدنداثر آن دو سرباز آمريكايي آشته و پنج تن ديگر مج حامل نيروهاي آمريكايي خبر دادند آه بر
  .امنيتي خود درآوردند ي نيروهاي آمريكايي نيز اين منطقه را تحت محاصره

ي آمريكايي در عراق از  آمار سربازان آشته شده از سوي ديگر خبرگزاري آسوشيتدپرس اعالم آرد آه
  .رسيده است  تن2714 تاآنون به 2003آغاز ماه مارس 

غيرنظاميان است آه در ارتش عراق مشغول به  ها از دهبراساس اين گزارش، هفت تن از اين آشته ش
  .باشند نظامي آمريكا مي  تن ديگر از نيروهاي2158آار بودند و 

  .آمريكا بيشتر است اين آمار خبرگزاري آسوشيتدپرس از آمار وزارت دفاع
 و نظامي و غير نظامي در عراق آشته شده  انگليسي در حوادث118براساس اين گزارش، همچنين 

ي نيروهاي  اسپانيايي نيز جزو آمار سربازان آشته شده 7 بلغاري و 13 لهستاني، 17 ايتاليايي، 33
  .ائتالف در عراق هستند

 سرباز، استوني ، هلند و تايلند 3سرباز، اسلواآي  4 سرباز، السالوادر 5در اين ميان سهم دانمارك نيز 
  . نيز هر آدام يك سرباز بوده استقزاقستان و روماني  سرباز، استراليا،2هر آدام 

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
  1385 مهر 9: روزنامه های تهران

  ٢٠٠۶  اول اکتبر-١٣٨۵  مهر9شنبه یک
پيامدهای انتشار نامه آيت اهللا خمينی درباره پايان جنگ، سردرگمی در تصميم پيرامون :بی بی سی

درباره افزايش گرانی و بيکاری، تولد دومين بره شبيه سازی شده و حرکت واردات بنزين همراه اخباری 
  .زنان بدون روسری در شب های تهران از جمله مطالب روزنامه های امروز تهران است

 در صدر گزارش های خود از ابهام درباره سرنوشت ميدان گازی پارس جنوبی خبر داده و آفتاب يزد
 گاز ايران به هند و پاکستان به علت مخالفت آمريکا عمال منتفی شده، در حالی که طرح انتقال: نوشته

که . دولت جديد ژاپن هم اعالم کرد که از شرکت در فعاليت های نفت و گاز ايران منصرف شده است
  .اين تصميم نيز فشار آمريکاست

 رسالتاله با عراق دو روز بعد از انتشار نامه آيت اهللا خمينی درباره علت پايان دادن به جنگ هشت س
 در مقاله هايی با انتشار اين نامه توسط دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت کرده و کيهانو 

  . انتشار اين گونه اسرار را مخالف مصلحت جامعه دانسته اند
 گفته است در انتشار اسناد محرمانه خصوصا آنجايی که به منافع ملی مربوط رسالتسردبير 

تما شورای عالی امنيت ملی در مورد آن نظر بدهد و در مورد اسناد مربوط به حضرت شود، بايد ح می
  . حداقل مرکز نشر آثار حضرت امام بايد، در جريان باشد و يا نظر کارشناسی بدهد) ره(امام
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 در گزارشی از واکنش های مختلف درباره انتشار اين نامه خبر داده و از جمله يکی از آفتاب يزد
 محافظه کار مجلس که خواستار شناسايی کسی شده که در دفتر مجمع تشخيص مصلحت نمايندگان

  .تصميم به انتشار اين نامه محرمانه گرفته است
 انتشار اين نامه را کمک به اعتماد ملیيداهللا اسالمی مدير روزنامه توقيف شده فتح در مقاله ای در 

ه بنيانگذار جمهوری اسالمی در نامه به شناخت فضای جنگ و انقالب دانسته و يادآوری کرده ک
نمايندگان مجلس هم خواستار آن شده بود که در موقع مناسب شرايطی که منجر به تصميم پايان 

  . جنگ شد به بحث گذاشته شود
 مقاله ای از محمدعلی ابطحی را به چاپ رسانده که در آن تاکيد شده که آقای هاشمی با اعتماد

به نوشته معاون . رگی به شفاف شدن فضای سياسی کشور کرده استانتشار اين نامه کمک بز
 در   شدن  تسليم  شجاعت  امام  انديشه  بنابه  فهميد که  نامه  اين  از مضمون توان  می :سابق رييس جمهور

   هر حکومتی  برای  جدی  مبنای  يک اين.   نيست  با دشمن  و جنگ  دفاع ها کمتر از شجاعت برابر واقعيت
  . و حمله ای مفيدترست  مقاومت ها از هر نوع  در برابر واقعيت  شدن  تسليم گاهی.  است

گرانی و تورم در حال حاضر به ويژه پس از روی کار آمدن دولت نهم :  در گزارشی نوشتههمبستگی
 شود چراکه ها وضعيت معيشتی مردم دچار اختالل می دغدغه ايرانيان شده است زيرا با افزايش قيمت

  .درآمد و حقوق شهروندان آنقدر کافی نيست که بتوانند گرانی خارج از حدمعقول را تحمل کنند
خواهی را در   کار کرد که شعار مهرورزی و عدالت دولت نهم در حالی آغاز به: همبستگیبه نوشته 
  وع بهوجود آيد که شر همين مساله باعث شد که اين باور در مردم به . های خود داشت راس برنامه

 بود که ٨٣در روزهای پايانی سال . تواند مزه رفاه و آسايش را به زندگيشان بازگرداند کاردولت نهم می
 ها که ارزانی و رفاه به بار می آورد عيدی   مجلس قول داد که مجلس با تصويب طرح تثبيت قيمت رييس

  . اما در عمل چنين نشد.  به مردم ايران بدهد
با اشاره به گفته يکی از نمايندگان مجلس که خواستار کمک مردم به دولت برای  آفتاب يزدطنز نويس 

مطابق با الگوئی که در بنزين مجلس گرفتار آن شد در مورد گرانی هم می : رفع گرانی شده بود نوشته
راه ديگر کمک مردم به : به نوشته محمد حسن روان بخش. توان ضرب االجلی اجباری به مجلس داد

ری اين است که همگی در حالی که بيکارند اعالم دارند که کار دارند تا هم از تاثير روانی و رفع بيکا
  .رسانه ای اين کار کاسته شود و هم از آمار بيکاران

ای که مجلس و دولت را سردرگم  ترين مساله  در گزارش اصلی خود نوشته اين روزها مهمهمبستگی
ه کوری تبديل شده که گويا برای باز کردن آن نياز به يک کرده است، مشکل بنزين است که به يک گر
  . برهه زمانی طوالنی و مديران کاردان است

واردات بنزين که آزمونی بود برای محک زدن اراده و اقتدار دولت، با شکست : به نظر تحليلگر همبستگی
 از خارج از کشور در اين ای برای اخذ مجوز واردات بيشتری بزرگی مواجه شد زيرا دولت با تقديم اليحه

ترين آزمون مجلس هم هست که چگونه می خواهد با در  اما اين در عين حال مهم. آزمون بازنده شد
  . خواست دولت مواجه شود و چه تصميمی در نهايت اتخاذ کند

همين روزنامه در گزارشی نوشته مسئول کاهش آلودگی هوای تهران با ابراز نوميدی در بهبود اوضاع 
شنهاد کرده است توليد خودروهای هيبريدی يا خودروهايی با سوخت گياهی آغاز شود تا هم از پي

آلودگی هوا جلوگيری شود و هم ميلياردها دالر ارزی که ساالنه برای واردات بنزين داده می شود به 
  .هدر نرود
ه اين بره بامداد شنبه سازی شده در کشور خبر داده و نوشت  از به دنيا آمدن دومين بره شبيهآينده نو

ازطريق عمل سزارين در پايگاه تحقيقاتی اصفهان پژوهشکده رويان به دنيا آمده و در حال حاضر تحت 
  .شود مراقبتهای ويژه دامپزشکی نگهداری می

 خبر داده که اخيرا در برخی مناطق شمال شهر تهران به ويژه شبها زنانی به جمهوری اسالمی
به نظر اين روزنامه اين اقدام هدفمند و سازمان . ه برداشتن روسری می کنندهنگام رانندگی اقدام ب

يافته برای ايجاد ناهنجاری اجتماعی و گسترش بی بندوباری انجام می شود و الزم است دستگاههای 
  .مسئول اقدامات الزم را در اين زمينه انجام دهند
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