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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
  

هاي جدي  روسيه و چين اعالم داشتند، از پيش نويس قطعنامه سازمان ملل مبني بر اعمال تحريم
  عليه 

  . هاي غني سازي اورانيوم حمايت نخواهند آرد ليل امتناع از متوقف آردن برنامهايران به د
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس اظهارات وزير امور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
بود آه تاآنون نسبت به پيش نويس ترين واآنشي  خارجه روسيه و سفير چين در سازمان ملل، شديد

هاي ايران نشان داده شده است و حاآي از  پيشنهادي به شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص تحريم
اي است آه توسط انگليس، فرانسه و  اختالفات و مذاآرات بسيار پيچيده پيش رو در خصوص قطعنامه

  . آلمان پيشنهاد شده است
توانيم از  ما نمي:  سرگئي الوروف وزير امور خارجه روسيه اعالم آردخبرگزاري اينترفكس به نقل از

اقداماتي آه با هدف منزوي آردن ايران از جهان خارج از جمله منزوي آردن آساني آه مذاآرات 
  . دهند، حمايت آنيم يي را انجام مي هاي هسته برنامه

هاي متفاوتي در خصوص نوع اقدامات  هديدگا: وانگ گوانگيا سفير چين در سازمان ملل نيز اظهار داشت
  . مورد نياز شوراي امنيت در شرايط آنوني وجود دارد

هاي بسياري جدي نظير آنچه در قطعنامه  نگراني اصلي اين است آه برخي اعضا تحريم: وي گفت
هاي   اآتبر در خصوص مجازات آره شمالي به دليل انجام آزمايش14تصويبي شوراي امنيت در 

  . عالم شده را خواستارنديي ا هسته
در پيش نويس اروپايي قطعنامه در خصوص ايران از تمام آشورها خواسته شده از فروش و ارسال مواد 

يي و موشكي تهران ارتباط داشته باشد خودداري  هاي هسته تواند با برنامه و فناوري به ايران آه مي
  . آنند

ها مشارآت دارند خواسته   آه در اين برنامههاي مسافرتي و ضبط اموال آساني همچنين ممنوعيت
هاي  هايي را آه در برنامه ها و سازمان  شرآت شده و به آشورها دستور داده شده آه دارايي

  . يي و موشكي ايران مشارآت دارند، ضبط آنند هسته
اني البته نگر. آنم در اين شرايط موارد پيشنهادي تا حدودي متفاوت هستند فكر مي: گوانگيا گفت

ها  آنم آره شمالي يك آزمايش انجام داده اما ايراني يي است اما من فكر مي اصلي موضوع هسته
بر خالف آره شمالي . شان فقط براي مصارف صلح آميز است يي هاي هسته گويند آه برنامه همواره مي

  . اند تي را امضا آرده.پي.ها معاهده ان ايراني
شوند و هر دو آشور بر مذاآره به جاي  اري تهران محسوب ميترين شرآاي تج روسيه و چين از مهم
  . مجازات تاآيد دارند

يي  ما بايد در مورد مساله هسته. در حال حاضر سوال اين است آه بهترين راه چيست: گوانگيا گفت
يشتر ها در حال حاضر راه درستي است يا به مذاآرات ب حل باشيم و اينكه آيا تحريم ايران به دنبال يك راه

  .نياز است
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

   در عراق شد یتي چندملیروهاي ماندن نی خواستار باقیطالبان
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  .  در کشور خود شدی تا چند سال آتیتي چندملیروهاي عراق خواستار تداوم حضور نی جمهورسيرئ
 ني روابط بیکه در موسسه فرانسو " یجالل طالبان"ه نقل از روزنامه باسلر ،  مهر بی گزارش خبرگزاربه

 یتي عراق به خصوص از لحاظ امنطی بهبود شرایما برا:  افزود ني گفت همچنی سخن مسیالملل در پار
 یروهاي حضور نازما  . می دارازي مختلف نی کشورهایروهاي بلکه به نی فرانسویروهاينه تنها به ن

   . مي کنی در عراق استقبال میفرانسو
   . می دارازي نی سال آت3 تا 2 به یتي چندملیروهايما به حضور ن:  در ادامه اظهار داشت یو
 - سطح مناسبات بغداد یارتقا:  گفت زي عراق درباره اهداف خود از سفر به فرانسه نی جمهورسيرئ
 زي از هر چشيعراق ب:   خاطرنشان کرد یطالبان.  سفر بود نی عوامل انجام انی از جمله مهمترسیپار

  .  دارد ازي نتي امننيبه تام
 چي عراق مخالفت کرده و ههي بود که به شدت با جنگ علیی است که فرانسه از کشورهای در حالنیا
  . به عراق نفرستاده استیتي چند ملیروهاي خود را در چارچوب نیروهاي از نکی
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 به یالديم2003 صدام در سال می رژیفرانسه پس از سرنگون عراق از ی جمهورسي سفر رئني دومنیا
  . رودیشمار م

 " ی دوست بالزپيليف"  و ی جمهورسيرئ " راکيژاک ش"  قرار است بعد از ظهر امروز با یو
  . و گفتگو کندداری فرانسه درامورخارجهیوز
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   آبان11:  تهرانیمرور روزنامه ها
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آخرين روز هفته در تهران عنوان های اصلی خود به تصميم مجلس در روزنامه های صبح :بی بی سی
مورد واردات بنزين اختصاص داده اند که بر خالف پيش بينی ها با تامين پنج ميليارد دالر اعتبار برای اين 
منظور پايان يافت و در ساير گزارش های خود، زرمايش بزرگ سپاه پاسداران، مسابقه فوتبال تيم های 

  .يس و استقالل در قالب دربی و درگيری دولت و دانشگاه آزاد بر سر شهريه را منتشر کرده اندپرسپول
 روزنامه اقتصادی صبح تهران در عنوان بزرگ خود نوشته مجلس شورای اسالمی، تکليف سرمايه

  .  تعيين کرد٨۶نهايی سرنوشت بنزين را برای نيمه دوم سال جاری و تا تصويب بودجه سال 
واردات بنزين تشکيل شد، پس   در جلسه دومی که برای بررسی نهايی اليحه  ايرانش روزنامهبه گزار
 دقيقه در جلسه غيرعلنی پيشنهادات مختلف نمايندگان را به بحث و بررسی ۴۵ مجلس  از آنکه

 رای ماخوذه از ١٩۶ رای ممتنع از ١٨ رای مخالف، ۶۶ رای موافق، ١١۵گذاشت، نمايندگان مجلس با 
 نمايندهء حاضر، با واردات بنزين موافقت کردند و عمال سهميه و قيمت گذاری اين فرآورده ٢١۴وع مجم

  . منتفی شد
 ميلياردی بنزين رای دادند و عالوه بر آن برای يک ۵/٢ نوشته نمايندگان مجلس به واردات اعتماد ملی

  . دريزی کردن ميليارد دالر از درآمد حاصل از صادرات نفت دولت برنامه 
 نظر چهار تن از نمايندگان مجلس را نقل کرده که گفته اند تصميم ديروز دولت در مورد بنزين کارگزاران

پوپوليستی بود، مصوبه مجلس بدترين مصوبه بود، مصوبه مجلس مصوبه خوبی نبود، هنوز نه در دولت و 
يم بسيار متاسفيم و نه در مجلس، هيچ اراده جدی برای حل مشکل بنزين وجود ندارد، از اين تصم

  . مصوبه مجلس تنها در کوتاه مدت موثر خواهد بود
 رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس قبل از رای گيری پيشنهادی را ارائه داد و سرمايهبه نوشته 

مان  ماند و به دليل اعالم هويت اقتصادی   تومان باقی می ٨٠گفت در پيشنهاد ما قيمت بنزين 
گيرد؛ در حاليکه کشورهای کمونيستی و کوپنيستی از اين مسير  نمیبندی صورت  سهميه

مان   سال به اين سيستم برگرديم هويت اقتصادی٢٧اند، اگر ما بخواهيم بعد از  برگشته) بندی سهميه(
  . بريم را زير سوال می

کس  رزمايش سپاه پاسداران را در صدر اخبار خود منعجمهوری اسالمی و ايران و کيهان و رسالت
 با سر ٣ و ٢ نوشته نيروی هوايی سپاه با شليک دهها موشک از جمله شهاب رسالتکرده اند و 

 و صدها راکت و موشک با ٧٣ و ذوالفقار ١١٠ ای و با برد باالی هزار کيلومتر، موشک فاتح  جنگی خوشه
  .  کيلومتر به باال رزمايش را آغاز خواهد کرد١۵٠بردهای مختلف از 

انده سپاه را نقل کرده که دهها هواپيمای شناسايی در دو نوع با سرنشين و بی  گفته فرمکيهان
 در اين رزمايش شرکت داشته و وظيفه پشتيبانی هوايی از ٢۵سرنشين و هواپيماهای جنگی سوخو  

هواپيماهای ترابری سنگين و سبک همچون ايلوشين و آنتونف و . دار خواهند بود های ديگر را عهده  يگان
 ٢) -ص( کننده در بخش هوايی رزمايش پيامبر اعظم وپترهای سنگين نيز از ديگر ادوات شرکتک هلی

  . خواهند بود
 نوشته از نظر ايران دفاع از امنيت منطقه به هم پيوسته است و اگر سردار صفویروزنامه ايران از قول 
، نيروهای سپاه و داوطلبان ای بخواهند امنيت و منافع ايران را به خطر بيندازند نيروهای فرامنطقه 

زدن به دشمنان و منافع آنها در بردهای عميق به کار خواهند  بسيجی همه توان خود را جهت ضربه 
  . بست

 درخصوص تحليل خود از مانور اخير آمريکا و برخی کشورهای کيهانفرمانده کل سپاه به نوشته روزنامه 
  . تی و سياسی است که از نظر نظامی ارزشی ندارداين مانوری تبليغا: فارس گفت اروپايی در خليج 

ها به   از قول سردار صفوی نوشته ما فقط بخشی از توانمندی خود را در رزمايش همبستگیروزنامه 
  . گذاريم نمايش می 

استان کشور با ماموريت ١۴ گردان نيروی مقاومت بسيج در رزمايش داده که در ٧٨٨ خبر از حضور کيهان
ليات تأخيری و بازپس گيری و دفاع از کوی و برزن و مقابله با يگان های هلی برن دفاع مسطح، عم

دشمن، دفاع از مراکز حساس و گلوگاه های استراتژيک، مقابله با هرگونه نا آرامی احتمالی، شرکت در 
عمليات نجات و امداد مصدومان و عمليات جنگ نوين، عمل خواهند کرد که برخی از گردان های بسيج 

  .ز روزهای گذشته عمليات خود را در استان تهران و خارج از آن آغاز کرده اندا
 خبر مسابقات فوتبال دربی شصت و يکم بين دو تيم پرسپوليس و استقالل را در صدر اخبار کارگزاران

. خود ذکر کرده و نوشته اين بازی در شرايطی متفاوتی نسبت به چند بازی اخير برگزار می شود
رچه در جدول رده بندی از وضعيت بهتری نسبت به پرسپوليس برخوردار است اما منتقدان استقالل گ

  .اين تيم عقيده دارند که استقالل بازی زيبايی ارائه نمی دهد
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 در آن سوی ميدان پرسپوليس با هدايت دنيزلی، هواداران خود را راضی نگاه کارگزارانبه نوشته 
ف از هيجان فراوانی برخوردار است زيرا پس از آخرين بازی اين دو بازی فردا به داليل مختل.داشته است

تيم دو نفر از معروفترين بازيکنان پرسپوليس و استقالل جای خود را در اين تيم ها عوض کردند و اکنون 
  .هواداران اين تيم ها منتظرند تا نتايج اين تغييرات را ببينند
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