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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(م ایران و دولتهای بزرگرژی

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

يي نظامي و امور تحقيقاتي در اين  ي هسته وزير دفاع روسيه اعالم کرد که روسيه با هر گونه برنامه
  .  در ايران مخالف استزمينه
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خبرگزاري نووستي به نقل از سرگئي ايوانف، معاون ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي نظامي و حتي امور  ي هسته روسيه با هر گونه برنامه: نخست وزير و وزير دفاع روسيه نوشت

  . ر ايران قاطعانه مخالف استتحقيقاتي در اين زمينه د
خواهيم که يک کشور  مسلما ما نمي: آرد، افزود گو مي و گفت" راشا تودي"ي تلويزيوني  وي آه با شبکه

  . مان داشته باشيم يي در مرزهاي جنوبي ديگر هسته
  . ام شوديي در ايران بايد تحت نظارت و کنترل شديد بين المللي انج هر گونه برنامه هسته: ايوانف افزود

  . بر اساس اين گزارش وي گفت آه ايران تحت هيچ تحريم بين المللي قرار نخواهد گرفت
 نظامي دارد و قبل از صادرات -هاي فني  ها کشور جهان همکاري وزير دفاع روسيه گفت که روسيه با ده
دفاعي به ما اوضاع آن کشور را بررسي کرده و فقط تسليحات "هر گونه تسليحاتي براي هر کشوري 

  ." کنيم آنجا صادر مي
اگر بخواهيم اين : ، ادامه داد"همکاري ما با ايران در اين زمينه زياد نيست"ايوانف با تاکيد بر اينكه 

همکاري را با حجم آنها تشريح کنيم، ايران در دسته سوم کشورهاي وارد کننده تسليحات روسيه قرار 
  . خواهد گرفت

د که فدراسيون روسيه قطعات يدکي براي تجهيزات نظامي و سيستم معاون نخست وزير روسيه افزو
  . هاي دفاع ضد هوايي را به ايران تحويل مي دهد

سر وصداهاي بسياري در خصوص قرارداد سال گذشته مبني بر خريد سيستم "ايوانف با يادآوري اينکه 
ها   نشان کنيم آه اين سيستمبايد خاطر: بلند شده بود، گفت" يك.ام.تور"هاي دفاع هوايي برد کوتاه 

نمي توانند براي حمله مورد استفاده قرار گيرند و نيز استفاده از اين مجموعه بسيار محدود بوده و فقط 
  . توانايي دفاع بخش کوچکي از خاک ايران را دارد

  معاون نخست وزير و وزير دفاع روسيه در حال انجام ديداري رسمي از نروژ است
  
  ثبات کردن لبنان متهم کردی به ب رارانی اکایآمر
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 ی را متهم کرده که با همکارهی و سوررانی اکا،ی آمری جمهورسیي جورج بوش، ریسخنگو:بی بی سی

 . کشور هستندنی اری نخست وزنوره،ي دولت فواد سی سرنگونیحزب اهللا لبنان در پ
 اعتراضات قی ثبات کردن لبنان از طری بی برایگفت که هر تالش بوش ی آقای اسنو، سخنگویتون

 . لبنان خواهد بودتي دولت، نشان دهنده آشکار نقض حاکمهي علدی خشونت و تهد،یمصنوع
 . سازمان ملل متحد استی ناقض قطعنامه های اقداماتني اسنو خاطر نشان کرده که چنیآقا

 تی لبنان مستقل، دموکرات و مرفه، از اولوکی از تیما کرده که حدي تاککای آمری جمهورسیي ریسخنگو
 . استانهي در خاورمکای آمری خارجاستي سی اصلیها

 در تالش هی دهد سوری وجود دارد که نشان می گفته است که شواهدني همچندي کاخ سفیسخنگو
 . استی المللني دادگاه بکی در یری حرقي ممانعت دولت لبنان از محاکمه متهمان ترور رفیبرا
 دادگاه نی الي گذرد، به تشکی فارغ از آنچه که در داخل لبنان می کرده که جامعه جهاندي اسنو تاکیتون

 . نهاد استنی اعی سرلي متعهد به تشککایخواهد پرداخت و آمر
 ی پست های گروه برانی ای که به تقاضای نصراهللا، رهبر حزب اهللا لبنان گفته است که در صورتحسن

 به راه خواهد دی انتخابات جدیی برپای برایاباني نشود، اعتراضات خییولت لبنان اعتنا در دشتريب
 .انداخت
 کی در دولت لبنان دارد اما خواهان آن است که به همراه متحدان خود، ری اهللا لبنان هم اکنون دو وزحزب

 . داشته باشداري دولت را در اختیسوم وزرا
 مي تصمی خواهد که حق وتوی کشور است و منی در ای وحدت مل دولتلي اهللا لبنان خواهان تشکحزب
 دولت را داشته ماتي تصمی که حزب اهللا لبنان حق وتویدر صورت.  را داشته باشدیدي مهم و کلیها

 ،یریحر قي محاکمه متهمان ترور رفی برای المللني دادگاه بکی لي تشکبی تواند مانع تصویباشد، م
 .داشته باشد لبنان را نيشي پرینخست وز

 ی به علت تنش هادي کاخ سفهياني که بدی گوی می سی بی بی جهانلی گزارشگر مسانولدز،ی رپل
 . موجود در لبنان است
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 نخست نوره،ي سی تواند منجر به سقوط دولت آقای می ثباتی نگران آن است که ادامه بکای آمردولت
 . لبنان شودریوز
 ندهی آی برایی به عنوان شرکاهی و سوررانی به مشارکت با اکایر دولت آملی تماني همچندي کاخ سفهيانيب

 نيشي خارجه پری وزکر،ي بمزي جی به سرپرستیونيسي که مد نظر کمی برد، امری سئوال مریعراق را ز
 . استکایآمر

 در عراق ارائه کای دولت آمراستي سريي تغی برای مختلفی طرح هاییکای و قانونگذاران آمرکارشناسان
 .اندکرده 
 به خانواده بوش است کی و از افراد نزدکای خارجه اسبق آمرری وزکري بمزي طرح ها گزارش جنی انیمهمتر

 . استهی و سوررانی عراق بخصوص اهی همسای کشورهای شود شامل جلب همکاریکه گفته م
 در هفتم کای کنگره آمری ااندورهي شده به پس از انتخابات ممي تنظی طرحهاری گزارش و سانی اانتشار

  .نوامبر موکول شده است
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  ترسندی عراق می وارداتی از دموکراسهی همسای کشورهایبرخ:یعيموفق الرب
  ٢٠٠۶  نوامبر1 -١٣٨۵  آبان10ه چهار شنب
ات  به دست داشتن در اقدامهی همسای از کشورهای عراق با متهم کردن برخی ملتي امنمشاور
 کی کشور که نی ای عراق از دموکراسگانی همسای در کشورش ، خاطر نشان کرد که برخیستیترور
 . است وحشت دارندی وارداتیکاال
 تی درکوی مطبوعاتیدر کنفرانس" یعيموفق الرب" فرانسه، ی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
  نکهی اانيبا ب
 را هی همسای از کشورهای بدهد، برخگری دییه را با خودرو شدی بمبگذاری خواهد پاسخ خودروهاینم

 . متهم کردیستی ورود به عراق به منظور انجام اقدامات تروری ها براستی تروری مالهی و تغذتیبه تقو
صبر عراق :  کشورها ببرد، گفت نی از ای سخنان بدون آنکه اسمنی عراق درادامه ای ملتيمشاورامن

 . شده استزیلبر
 خواهد به آنان فرصت بدهد تا حساب ی است، اما مگرانی قادر به برخورد با ددیعراق جد:  کرددي تاکیو
 . شودی بازگشت می راه برد،ي گشي روش را در پنی اگر بغداد هم ارای زرند،ي خود را بازپس گیها

ر  عراق از صادهی همسای ازکشورهای برخنکهی برای مبنی عراق درپاسخ به سوالی ملتيمشاورامن
  درعراقیشدن دموکراس

 که می است که عراق آن را وارد کرده است و ما قصد نداریی کاالیدموکراس:" کردحی ترسند، تصریم
 ".مي کاال را صادر کننیا
 نی هم براگری دی ترسند و بعضی می دمکراسنی عراق از اگانی از همسایبرخ:  خاطرنشان کردیو

 . گذاردی مري آنها تاث درعراق برگانهي بیروهايباورند که حضورن
 درپاسخ به تی در کویگری دی عراق در کنفرانس مطبوعاتریمعاون نخست وز" برهم صالح" حال نيدرع
:  شود، گفت یم) عراق( سبب بهبود اوضاعهی امورخارجه سورریوز"  المعلمديول" سفر ای سوال که آنیا

ببندند و )  هایدربرابر نفوذ( را  خود ی کنند و مرزهای با عراق همکاری ها به طور جدیاگر سور
 .افتی صورت است که اوضاع بهبود خواهد نی ها به عراق شوند؛ در استی مانع ورود ترورنيهمچن

 با عراق داشته باشند آنان ی مقبولی باشند و همکاری جدشتري بدی ها بایسور:  درادامه افزودیو
  . استزياطره آم مخاري درک کنند که اوضاع خشونت درعراق بسدیهمچنان با

  
 ی کشور در حمله به عراق و حضور مداوم نظامنی مشارکت اس،ي اساس آمار و ارقام وزارت دفاع انگلبر

 . در بر داشته استنهی پوند هزارديلي م4 از شي کشور بنیآن در ا
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 در جنوب شرق عراق یسي انگلاني نظامیاتهاي عملن،ی مهر به نقل از روزنامه گاردی گزارش خبرگزاربه
 در نهی هز2005 تا 2004 ی سالهای پوند طونيلي م910 با سهی پوند در مقاونيلي م958 سال گذشته یط

 .بر داشته است
 . پوند برآورد شده استونيلي م847 ، 2003 تا 2002 ی سالهای رقم برانیا
ارس گذشته نشان داد که کل رقم اختصاص داده شده  منتشر شد که بودجه می آمار و ارقام در زماننیا

 . رسدی پوند مارديلي م6.4 از شي به بسي انگلشتري بی المللني تعهدات بی برارهي ذخژهی ویروهايبه ن
 ی روز گذشته نشان داد که از هر پنج نظامیسي انگلاني نظامني در بی بررسنی تازه ترگر،ی دی سواز
 خود را با تی درصد مامور31 زمان مکن است و تنها نیشور در زودتر کنی نفر خواهان ترک ارتش اکی

 .  کردندیارزش تلق
 یادی زی هانهی گذرد جنگ عراق هزیهر روز که م:  آ ار د نوشت ونیزی تلوینترنتی اگاهی پاگر،ی دی سواز

 صرف یمال ی هانهی و هزی انسانیروي توان به نی آورد که از جمله می به بار مکای دولت آمریرا برا
 .شده، اشاره کرد 

 نهی علت عراق و هزنيبه هم.  شودی تر منهیجنگ عراق هر روز پر هز:  مطلب آمده است نی ادامه ادر
  . شده است لی تبدکای مهم در عرصه انتخابات آمری از چالشهایکی آن به یها
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  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   آبان10:  تهرانیمرور روزنامه ها
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روزنامه های صبح امروز تهران در صدر اخبار خود از سهميه بندی بنزين از اول دی ماه خبر :بی بی سی
ر اساس تصميم مجلس قطعی شده است و در مطالب ديگر خود به گمانه زنی درباره داده اند که ب

تشديد اختالف کشورهای عضو شورای امنيت بر سر پرونده هسته ای ايران، نقدهای تازه از تصميم 
  . های دولت و گزارشی از افزايش مبتاليان به ايدز در کشور پرداخته اند

دنيای ، مردم ساالریعنوان بزرگ صفحه اول روزنامه های " دمجلس به سهيمه بندی بنزين رای دا"
  .  است آفتاب يزد واقتصاد

 پااليشگاه در کشور وظيفه ٩ با عنوان دو ميليارد ديگر دود می شود نوشته درحال حاضر همبستگی
سال آينده  ۵ الی ۴ پااليشگاه جديد نيز تا ٣. ميليون ليتر بنزين را بر عهده دارند۴٠تامين روزانه بيش از 

همه اينها در کنار اجرای طرحهای توسعه، بهبود کيفيت و افزايش . به اين مجموعه افزوده خواهند شد
  .  ميليون ليتر در روز برساند١۴٠ظرفيت، قرار است طی اين مدت، توليد بنزين روزانه کشور را به بيش از 

نده و مسرت بخش است و از  اين آمار و ارقام از يک سو بسيار خوشحال کنهمبستگیبه نوشته 
با يک محاسبه . گذارد سوی ديگر افسوس و اندوهی ناخواسته را در ضمير انسان بر جای می

 ميزان ٨۶ درصد، در سال ١٠توان ديد با فرض ثابت بودن آهنگ رشد مصرف درحد  سرانگشتی می 
  .رسيد ميليون ليتر خواهد ٨۴ به حدود ٨٧ ميليون وسال ٧٧مصرف بنزين در کشور به 

 خواهيم به کجا برويم؟ از چه  با روند کنونی مصرف سوخت و به ويژه بنزين می: اين روزنامه می پرسد
  خواهيم گوی سبقت را برباييايم  کسی می 

 در گزارشی پيرامون پرونده هسته ای ايران ادامه اختالفات کشورهای اروپائي و روسيه و چين با کيهان
 آمريکايی ها خواهان آن هستند که تحريم های جامع و کاملی نسبت به آمريکا را قطعی ديده و نوشته

برنامه هسته ای ايران، حساب های مالی مرتبط با آن و افرادی که در اين برنامه فعاليت دارند اعمال 
شود اما سه کشور اروپايی عالوه بر روسيه و چين، ضمن آنکه نسبت به اصل اعمال تحريم ها اکراه 

، خواهان استثنا شدن برخی فعاليت های هسته ای ايران از جمله پروژه نيروگاه نشان می دهند
  . بوشهر از اين تحريم ها هستند

 يادآوری کرده که نيروگاه آب سبک هزار مگاواتی بوشهر پروژه مشترکی است که ايران و روسيه کيهان
  .نی کار خود قرار دارد ميالدی آغاز کرده اند و اکنون در مراحل پايا٩٠آن را از ميانه دهه 

 ۴٠ از قول مدير برنامه سازمان ملل متحد در زمينه ايدز، آمار اين بيماری را در ايران روزانه همبستگی
  . نفر اعالم کرده و نوشته اين ميزان تا دو سال آينده دو برابر خواهد شد

: ايران گفت در توضيحات خود در خصوص بيماری ايدز در همبستگیحميدرضا ستايش به نوشته 
 سال اخير رشد سريعی داشته، چنانچه در فاصله دو سال ۵متاسفانه ويروس ايدز در کشور در طول 

 هزار نفر در کشور مبتالء ٧٠ تا ۶٠دهد هم اکنون  گذشته دو برابر شده در حالی که برآوردها نشان می 
 هزار نفر باال ١۴٠ تا سقف به ايدز در کشور وجود داشته باشد که بر اساس برخی برآوردها اين آمار

  .رفته است
 سخنان حسن سبحانی عضو هيات رييس مجلس را در صدر اخبار خود منعکس کرده که در کارگزاران

انتقاد از تصميم های دولت گفته است مصيبت عظمای ما آن است که عوام زدگی را مردم گرايی 
  . جراحی حياتی و اساسی محروم ساخته ايممعرفی کرده ايم و در پيامد آن کشور را از زمينه و امکان 

نماينده دامغان از جناح اکثريت مجلس گفته است عده زيادی از سياسيون برای کسب آرا و طلب 
مالطفت مردم، مجاری عمدتا برخوردار از چشم انداز مناسب اما منتهی به ناکجا آبادهايی را طراحی 

تکرار و . ان و متاسفانه اميدبخش توده به سراب استکرده و می کنند که بستر عوام گرايی خوشايند آن
شدت اين اقدامات به حدی است که وقتی کسانی هم به تحليل و آسيب شناسی عواقب اين اقدامات 

  .می پردازند خود را قربانی می يابند
  خبر داده که ديروز گروهی از کتابداران رسمی کتابخانه های عمومی در اعتراض به تعويقکارگزاران

  . پرداخت حقوق خود در مقابل وزارت ارشاد تحصن کردند
 نفر از کتابداران تهران و مازنداران بودند اعالم داشتند که ٨٩ اين عده که  کارگزارانبه گزارش

  .حقوقشان از ابتدای سال جاری پرداخت نشده است
ونی نرگس داده که بعد  خبر از خودکشی يکی از بازيگران زن سريال پربيننده تلويزيصاحب قلمروزنامه 

از احضار و بازجويی وی توسط نيروی انتظامی درباره سی دی هايی که از او پخش شده بود صورت 
  . گرفته است
 از قول فرمانده نيروی انتظامی تهران نوشته در پی انتشار تصاويری غيراخالقی از اين صاحب قلم

ق قرار دادند، در زمانی که وی نزد ماموران بود هيچ بازيگر، روز دوشنبه ماموران او را احضار و مورد تحقي
اقدامی برای خودکشی انجام نداد ولی در مورد اقدام به خودکشی اين هنرپيشه پس از خارج شدن از 

  . دفتر پليس اطالعی ندارم
  

   آبان9:  تهرانیمرور روزنامه ها
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  ٢٠٠۶  اکتبر31 -١٣٨۵  آبان9ه سه شنب
روز تهران خبر داده اند که امروز در جلسه مجلس تکليف بنزين که از روزنامه های صبح ام:بی بی سی

سه ماه پيش در گروه تصميم مجلس است تعيين خواهد شد و اين خبر را همراه با توضيحات تازه ای 
درباره آلودگی های راديو اکتيوی يک شهر شمالی، شناخته شدن يک مدعی ديگر ارتباط با امام زمان و 

  .می در خليج فارس توسط سخنگوی دولت به عنوان عناوين اصلی خود چاپ کرده اندتکذيب مانور نظا
 در صدر اخبار خود از تخصيص دويست ميليارد تومان از بودجه شرکت نفت برای سرمايهروزنامه 

مديره اين شرکت در مورد  سفرهای استانی رييس جمهور خبر داده ولی نوشته اغلب اعضای هيات 
  .اند  سکوت اختيار کردهجزييات اين بودجه

 مديره   بودجه سفرهای استانی در حالی تصويب می شود که اکثر اعضای هياتسرمايهبه نوشته 
  . اند و در نهايت با اصرار برخی مقامات وزارت نفت، به تصويب رسيد شرکت ملی نفت مخالف آن بوده 

زارت نفت سهمی از اعتبارات الزم  به آن است که مطابق نوشته روزنامه ها قبال وسرمايهاهميت خبر 
برای سفرهای استانی رييس جمهور را به عهده گرفته بود و آشکار نيست که اين اعتبار جديد به چه 

  .منظور مصرف خواهد شد
 نوشته غالمحسين الهام سخنگوی دولت دو روز بعد از توصيحات رييس سازمان محيط زيست سرمايه

 يک شهر شمالی در پاسخ خبرنگاری در اين مورد گفته است رييس در مورد آلودگی های راديو اکتيوی
شناسی است و اظهارات ايشان در اين رابطه اظهاراتی فنی در  سازمان محيط زيست متخصص زمين 

  . شناسی است حوزه زمين
زيست اگر در اتاقش   توضيح داده که مثال رييس سازمان محيط  سرمايهسخنگوی دولت به نوشته

اظهارنظر ايشان نيز در .  شود های راديواکتيو خارج می گويد از آن اشعه ی به کار رود، می سنگ گرانيت
  . اين بحث کامال فنی است و حوزه خود را دارد. اين خصوص با توجه به شغلشان بوده است

 نوشته آلوده بودن خاک يکی از شهرهای شمالی کشور به مواد راديو اکتيو همبستگیدر همين حال 
ی رييس سازمان محيط زيست واکنش های بسياری را در سطح جامعه ايجاد کرد و اين واکنش از سو

ها عاملی شد تا مديرکل دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محيط زيست تالش کند تا با 
    .بيان داليلی اين رويداد را طبيعی جلوه دهد

اال بودن غلظت راديواکتيو در خاک يک منطقه از  در اين باره گفته بهمبستگیسروش مدبری به نوشته 
  . شمال کشور صرفا به دليل فرآيندهای زمين شناسی طی سالهای طوالنی است

 خبر داده که امروز مجلس به کار بنزين رسيدگی و اليحه دولت را که خواستار بيش از پنج  ايرانروزنامه
  . وم سال است رسيدگی می کندميليارد دالر اعبتبار برای خرين بنزين برای شش ماه د

 نوشته به عبارت ديگر مجلس امروز درباره اين که آيا عرضه بنزين در سال جاری سهميه بندی کيهان
اگر نمايندگان با پيشنهاد کميسيون برنامه و بودجه موافقت کنند معنايش . شود يا نه تصميم می گيرد

دی را آغاز کرده و بنزين را به صورت کوپنی اين است که دولت بايد در سه ماهه آخر سال سهميه بن
 ميليارد دالر برای واردات بنزين رای دهند ۵/٣اما اگر نمايندگان به اليحه دولت برای اختصاص . عرضه کند

آن وقت معنايش اين است که حداقل تا پايان سال سهميه بندی بنزين اجرا نخواهد شد و دولت می 
  . ا از خارج جبران کندتواند با اين مبلغ کمبود بنزين ر

 در مقابل نظر دولت، عده ای از نمايندگان معتقدند که اين کار اشتباه است و نبايد از کيهانبه نوشته 
خزانه عمومی کشور برای مصرف سوخت هزينه کرد و باالخره بايد از نقطه ای سهميه بندی بنزين را 

  . آغاز نمود
ه به هر کدام از مردم ايران کوپنی داده شود که اجازه  در مقاله ای پيشنهاد کرده کدنيای اقتصاد

های خود را عرضه  ترتيب افراد فاقد اتومبيل، کوپن داشته باشند آن را به هر قيمت بفروشند بدين
  . ها خواهند بود  دارانی که دارای مصرف باال هستند، متقاضی اين کوپن کنند و اتومبيل می

 زايی بسيار کمتری دارد زيرا پول   اين گزينه تورميای اقتصاددنبه نوشته پيشنهاد کننده طرح در 
البته هزينه حمل و نقل افزايش . جديدی به اقتصاد وارد نشده بلکه يک بازتوزيع درآمد صورت گرفته است

يابد و تقاضا و احتماال قيمت برخی کاالها که مورد استفاده اقشار کم درآمد است نيز باالتر خواهد  می
ها از محل فروش سهميه کوپن توسط خانوارها و کسب درآمد جديد جبران  افزايش هزينهاين . رفت
  . شود می

 خبر داده که در تهران فرد ديگری که مدعی رابطه نزديک با امام زمان عليه جمهوری اسالمیروزنامه 
  . السالم می باشد دستگير شده است 

کرده به نوشته اين روزنامه با کمک خواهر  وی را ح ـ ش معرفی جمهوری اسالمیکسی که روزنامه 
خود توانسته بود عده ای از دختران دانشجو را جذب خود نمايد بطوريکه آنها معتقدند اين شخص مقرب 

  .ترين فرد به امام زمان عليه السالم است و بر همه حتی مراجع تقليد واليت دارد
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