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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(ایران و دولتهای بزرگرژیم 

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

   به توافق نرسيدند5+1گروه  -- نشست نيويورک بى نتيجه ماند
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 گزارش واحد مرکزى خبر نمايندگان روسيه و چين پس از جلسه غير رسمى که جمعه شب به:رسالت

با همتايان خود از آلمان ، انگليس ، فرانسه و آمريکا در نيويورک داشتند ، مخالفت خود را با پيش نويس 
م  اى صلح آميز ايران تنظيم کرده است اعال قطعنامه تندى که طرف غربى عليه برنامه هسته

م کرد به منظور  نويس قطعنامه پيشنهاد و اعال حاتى گسترده رادرباره پيش روسيه روزجمعه اصال.دندکر
بازماندن باب مذاکرات خواستار آن است تا تحريم ها عليه ايران فقط به اقداماتى محدود شود که از 

ارش بر اساس گز.دستيابى تهران به تسليحات هسته اى و موشک هاى بالستيک جلوگيرى کند
خبرگزارى آسوشيتدپرس و خبرگزارى فرانسه ، در اين پيش نويس از کشورهاى عضو سازمان ملل 

خواسته شده است از فروش وتامين مواد و فناورى که مى تواند در برنامه هاى هسته اى و موشکى 
ده در اين پيش نويس همچنين به کشورهاى عضو دستور دا.ايران به کار گرفته شود ، خوددارى کنند

شده است دارايى شرکت ها ، افراد يا سازمان هايى را که در اين برنامه ها دخيل هستند مسدود 
در اين پيش نويس همچنين طرح نيروگاه بوشهر که روسيه سرگرم کمک به ساخت آن است .کنند

در پيش نويس .مستثنى شده اما ارسال سوخت مورد نياز براى اين راکتور مستثنى نشده است
 اروپا همچنين کمک هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى به ايران به برنامه هاى غذايى ، قطعنامه

ويتالى چورکين سفير روسيه در سازمان ملل متحد .کشاورزى ، پزشکى و بشرى محدود شده است
حات روسيه متن  اصال:شوراى امنيت سازمان ملل متحد و آلمان گفت پس از نشست پنج عضو دائم

اين پيش نويس که ما هم اکنون سرگرم بحث و گفتگو درباره :وى افزود. کوتاه کرده استنويس را پيش
هستيم بايد از فراهم شدن شرايط براى کمک افراد و کشورها به توسعه غنى سازى اورانيوم ايران و  آن

ن اما در عي:چورکين تصريح کرد.اى جلوگيرى کند دستيابى اين کشور به وسايل پرتاب تسليحات هسته
ها بايد باز باشد و نبايد  حال مسئله ديگر که بسيار اهميت دارد اين است که باب مذاکرات ما با ايرانى

شامل چيزهايى باشد که هيچ فايده اى ندارد و از ادامه مذاکرات براى حل و فصل مسئله هسته اى 
اه بوشهر حذف شده در متن پيشنهادى روسيه هرگونه اشاره به نيروگ:وى گفت.ايران جلوگيرى مى کند

است زيرا اين پروژه با پيش نويس قطعنامه اى که ما سرگرم بحث درباره آن هستيم هيچ ارتباطى ندارد 
چين نيز از تغييرات پيشنهادى روسيه که .اى است ح هاى هسته و مطابق با پيمان منع گسترش سال

فير چين در سازمان ملل متحد وانگ گوانگيا س.باعث تضعيف متن پيش نويس اروپا مى شود حمايت کرد
ها و چينى ها از ديدگاه يکسان برخوردارند  در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اين که آيا روس

تصور مى کنم پيش :وى افزود.کنيم ديدگاه هاى ما مشترک است و ما از روس ها حمايت مى:گفت
  .نويس اروپا کمى سختگيرانه است
قاد داردپيش نويس قطعنامه اروپا نيز هنوز آنقدرها سختگيرانه نيست ، اين در حالى است که آمريکا اعت

به زودى تغييرات پيشنهادى آمريکا را :ملل متحد گفت به طورى که جان بولتون سفير آمريکا در سازمان
  .ارائه خواهد کرد

نى و  والديدگاه هاى مختلف پنج عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل متحد زمينه را براى مذاکراتى ط
پنج عضو دائم شوراى امنيت : بولتون گفت.دشوار براى تصميم گيرى عليه ايران فراهم کرده است

روسيه را براى بررسى به پايتخت هايشان ارسال خواهند کرد و احتماال  سازمان ملل متحد پيشنهادهاى
در همين حال . کنند درروزهاى آينده نشستى را برگزار مى کنند تا مجددا در اين باره بحث و گفتگو

  .م کرد کشورش در باره نيروگاه بوشهر معامله نخواهد کرد ورف وزير خارجه روسيه اعال سرگئى ال
  

  فروشد؟ ی مییها  چه سالحرانیمسکو به ا
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 نشان داد که  که هفته گذشته منتشر شدکای کنگره آمریقاتي گزارش تحقکی جهينت: رضارزمجو -  آفتاب
 متحده ، االتی بار پس از خاتمه جنگ سرد با پشت سر گذاشتن اني نخستی برا2005 در سال هيروس

 نی اشارانت. است  در حال توسعه به دست آوردهی به کشورهاحاتي فروش تسلنهيرتبه اول را در زم
 حاتي تسلنیترشي شده چراکه بییکای آمراستمداراني سی مختلف موجب نگرانیها گزارش از جنبه

  .  و ونزوئال فروخته شده استرانی مانند اییکای ضدآمری به کشورهایروس
 ی نگرانرانی در مورد خاص اورک،یوي در نی روابط خارجی شوراتی سالگري تحل»نري بونليل «دهي عقبه

 سبک ی سالحهای حتهي روسنکهی مقامات انی ادگاهی از درای زرسد ی حد منی به باالترییکایمقامات آمر
 به ها مسلسل نیچون ممکن است ا«کننده است   نگرانزي بفروشد نرانی به ای دستیمانند مسلسلها

  . »اهللا برسد دست رزمندگان حماس و حزب
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  شود؟ ی میحاتي شامل چه نوع تسلشتري بهي از روسرانی ای نظامیدهای خراما
 خواست به ی که می در حالیشورو ري اتحاد جماه1992سال :  آورده استنهي زمنی در ا»نري بونليل«
 شود لی و عراق تبدرانی جنگ اانی پس از پارانی ای براکی استراتژحاتي مهم تسلکنندگان ني از تامیکی

 آن، بازار دار راثي منی به عنوان بزرگترهي روسوني باعث نشد که فدراسنی ایول.  شدیدچار فروپاش
  .  را از دست بدهدرانیاسلحه ا

 به هوا و هوا به هوا و ني زمی از موشکهایدی، نسل جد72-ی تیتانکها: اله آمده است مقنی ادامه ادر
 اقالم نیاز مهمتر) 29 گي میمانند جنگنده ها( ی دفاعیها تی عمدتا با ماموری جنگیماهايهواپ
 نی اتهالب.  کردیداری خرهي از روس1990 دهه ی ابتدای سالهای طرانیاند که ا  بودهیحاتيتسل

 منع فروش ی متحده برااالتی با انيلتسیدنبال توافق داوطلبانه دولت   به1995 از سال اه یهمکار
 مجدا 2000 از سال ني پوتريمی والددني به قدرت رسی در پی محدود شد ولاري به تهران بسحاتيتسل

  . اوج گرفت
 در ین نظام کارشناسای در واشنگتن، هر چند برخحاتي موسسه کنترل تسلری مد»زیدبویو «دهي عقبه

 متحده االتی ای برایتيامن» چالش «کی را هي از روسرانی ای عمدتا دفاعیحاتي تسلیدهایپنتاگون خر
 تا رایز»  به آتشا تماند  ی به دود مشتريب «دهای خرنی باورند که انی بر اگری دی برخی ولکنند ی میتلق
 سطح ی خود مانند موشکهایجم تهای عمده سالحهارانی مربوط است ای واقعیدهای که به تهدییجا

 از ی الگوبردارای ی و کره شمالني چی شهاب را با همکاری موشکهای سرای شمی کرم ابریایبه در
  . کند ی مهيمحصوالت آنها ته

  
 تي مسئولهي روسی متخصصان نظامري اخی سالهای ،طی روابط خارجی شورالگري تحلنی گفته ابه

 زي را ن72-ی تی و تانکها24 ی سوخویماهاي مانند هواپرانیده به اش  فروختهی نظامیافزارها ارتقاء جنگ
 ی موشکهاینولوژ از تکیريگ  که با بهرهیی از اژدرهایدی به نسل جدرانی ایابيدست. اند بر عهده گرفته

 ییای دری در هر نبرد احتمالی ممتازتي کشور را از موقعنی ااند شده ی طراحهي روسدوي تورپییایردریضدز
  . سازد یمند م  فارس بهرهجيدر خل
 یدهای از خری از جزء بخشتوان ی مزي و بالروس را نهي از روس300- اسی به هواني زمی موشکهادیخر
  . را فراهم آورده استکای و آمرلي اسرائی تهران دانست که موجبات خشم و نگرانیحاتيتسل
اند قادر  ه  بعد از جنگ سرد بودهي روسی نظامعی صنایتهاي موفقنی از بزرگتریکی دی موشکها که شانیا

 مورد هدف قرار کي از محل شلیلومتري ک300 تا فاصله ی دشمن را حتی نظامیماهايهستند تا هواپ
  . دهند
 رانی امی با تحرهي مخالفت روسی و تهران از عوامل اصلهي روسني بیحاتي وجود معامالت تسلای آاما

  است؟
 چون حجم معامالت ستي تمام آن نی از مشکل است ولیخش بنیبله ا «دیگو ی در پاسخ مزی بودیو

 بخش قابل نی اکای آمریبه هرحال برا.  استرانی از اشتري برابر بنی و هند چندني با چهي روسیحاتيتسل
  .» را بپردازدمتشي که قیحل مسئله است، البته به شرط

  
: ان را خواستار است اعالم آردي اروپا آه تحريم عليه اير نويس قطعنامه سرگئي الوروف ضمن رد پيش

  . متن اين پيش نويس آن قدر سرسختانه است آه قابل پذيرش نيست
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خبرگزاري آلمان با اعالم اين خبر افزود، سرگئي الوروف، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در . ي اروپا در بروآسل شرآت آرد  اتحاديه ت عالي رتبهي روسيه در نشستي با مقاما وزير امور خارجه

اين نشست روابط با تهران در راس دستور آار مذاآرات الوروف، خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي 
  . ي فنالند قرار داشت ي اروپا و ارآي توئوميوجا، وزير امور خارجه اتحاديه

 با توئوميوجا به خبرنگاران گفت آه حاضر نيست از ي روسيه در آنفرانس خبري مشترك وزير امور خارجه
  . ي سازمان ملل آه تحريم عليه تهران را خواستار است حمايت آند نويس قطعنامه پيش

  . نويس فراتر از چيزي است آه مورد توافق قرار گرفته بود وي هشدار داد آه متن پيش
  . يي باشد د بايد منطقي متناسب و مرحلههرگونه تحريمي آه عليه ايران اتخاذ شو: الوروف ادامه داد
ي اين مساله  ي روسيه تاآيد آرد آه مسكو همچنان آماده است به مذاآرات درباره وزير امور خارجه

تمامي . نشيني آنيم هايمان در رابطه با معامله با ايران عقب ما قصد نداريم از تالش: ادامه دهد و گفت
حد متمرآز است و آن هدف اين است آه اطمينان يابيم هيچ هاي ما بر رسيدن به يك هدف وا تالش

  . يي وجود ندارد ي هسته گونه اشاعه
ها عليه ايران يك نگراني بزرگ  خودداري مستمر مسكو از حمايت از تحريم: اين گزارش حاآي است

توصيه يي ايران  ي هسته اند هدف از برنامه آمريكا است آه مدعي براي انگليس، فرانسه و آلمان و 
  . يي غير قانوني است تسليحات هسته

  .هاي سخت عليه ايران مخالف است ي حق وتو است نيز با اعمال تحريم چين آه مانند روسيه دارنده
اي را در پيش نويس اروپايي قطعنامه شوراي امنيت عليه  جان بولتون گفت آه روسيه بازنگري گسترده

  . ايران خواستار شده است
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ري رويتر، جان بولتون، نماينده آمريكا در سازمان ملل روز جمعه در جمع خبرنگاران با به گزارش خبرگزا
ما : بيان اين آه آمريكا نيز پيشنهادهايي را ارايه آرده آه به زودي در ميان اعضا توزيع خواهد شد، افزود

  . آنيم ديگر ديدار ميدهيم و مجددا در تاريخ ديگري با يك ها ارجاع مي تمام اين پيشنهادها را به پايتخت
  

اند، خواستار  ها عليه ايران تهيه آرده اي آه اروپايي نويس قطعنامه روسيه اصالحاتي اساسي را در پيش
ها به معيارهايي محدود شوند آه مانع از توليد تسليحات  شد و اعالم آرد خواهان آن است آه تحريم

  . كه در براي مذاآرات همچنان باز بماندشود تا اين هاي بالستيك در ايران مي يي و موشك هسته
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ي خبري فاآس نيوز ضمن اعالم اين مطلب گزارش  شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
داد، چين نيز اعالم آرده است آه ديدگاهي مشابه ديدگاه روسيه دارد و از تغييرات پيشنهادي روسيه 

  . آند آند، حمايت مي تر مي ن اروپايي را ضعيفآه مت
نويس اروپايي به قدر آافي سخت نيست و جان  آند پيش اين در حالي است آه آمريكا عنوان مي

بولتون، سفير آمريكا نزد سازمان ملل نيز اعالم آرده است آه واشنگتن نيز تغييراتي را پيشنهاد داده 
  . است

ي رقابتي پنج عضو دايم وتو دار شوراي امنيت سازمان ملل زمينه را ها اين گزارش حاآي است، ديدگاه
اي آه مجازات ايران به جهت تداوم  ي قطعنامه اي از مذاآرات طوالني و سخت درباره براي مرحله

  . سازي اورانيوم و خودداري از تعليق خواستار است، مهيا آرده است غني
پس از نشست پنج عضو دايم شوراي امنيت اعالم آرد ويتالي چورآين، سفير روسيه نزد سازمان ملل 

  . آند نويس اروپا را آوتاه مي آه اصالحات روسيه متن پيش
آنيم بايد مانع از ظهور  اش صحبت مي اي آه اآنون درباره آنيم آه قطعنامه فكر مي: وي اظهار آرد

ي ابزارهاي پرتابي  و توسعهسازي اورانيوم  ي غني موقعيتي شود آه مردم و آشورها بتوانند در توسعه
  . يي به ايران آمك آنند سالح هاي هسته

ي  ي بسيار مهم ديگر بخش ديگري از فلسفه اما در عين حال يك مساله: اين ديپلمات روسي ادامه داد
ها باز گذارد و نبايد  مان با ايراني وگوهاي بايد درها را براي گفت) قطعنامه(ماست مبني بر اينكه اين 

شود آه از هدف  ي را شامل شود آه هيچ هدف سودمندي ندارد؛ اما صرفا منجر به آن ميچيزهاي
  . يي ايران دور شويم ي هسته ي برنامه ي پيچيده اي از طريق مذاآره در خصوص مساله رسيدن به نتيجه

  . ي تغييرات طرف آمريكايي گفت آه تغييرات گسترده است بولتون درباره
توزيع تغييرات پيشنهادي روسيه خودداري آرد گفت آه تغييرات تمامي اشارات با وجودي آه چورآين از 

آنيم ندارد  اش صحبت مي اي آه درباره آند؛ زيرا هيچ ارتباطي به قطعنامه به نيروگاه بوشهر را حذف مي
  . يي است هاي هسته ي منع گسترش سالح و هماهنگ با معاهده

به خبرنگاراني آه پرسيدند آيا روسيه و چين در رابطه با اين وانگ گوانگيا، سفير چين نزد سازمان ملل 
  . آنم ها حمايت مي هاي مشابهي داريم؛ من از آن ما ديدگاه: قطعنامه در يك قايق سوارند يا خير گفت

ها را به انزوا بكشاند، اما  ها بسيار سخت است؛ ممكن است ايراني نويس اروپايي پيش: وي تاآيد آرد
ها از  ي ايراني من معتقدم آه چين همواره اين بحث را مطرح آرده است آه پيش از هر چيز مساله

ن مورد نيز به آار توانيد همان استانداردها را در اي ي شمالي متفاوت است؛ بنابراين نمي ي آره مساله
  . گيريد

ي  يي را آزمايش آرد؛ در حالي آه ايران تاآيد دارد برنامه ي شمالي يك سالح هسته آره: وي ادامه داد
  . آميز است و هدف از آن فقط توليد انرژي است اش صلح يي هسته

هاي  ي منع گسترش سالح ي شمالي عضوي از معاهده به عالوه ايران خالف آره: گوانگيا افزود
  . يي است هسته

ها بايد به صورت تدريجي اعمال شوند و بايد به  اين ديپلمات چيني گفت آه چين معتقد است تحريم
  .ها براي بازگشت به مذاآرات اعمال آند روشي اعمال شود آه فشاري سياسي را بر ايراني

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
به اين ) شنبه(ي شهرك صدر صبح امروز  چهار روز از لغو محاصرهنيروهاي آمريكايي بعد از گذشت 

  . شهرك حمله آردند
  ٢٠٠۶  نوامبر4 -١٣٨۵  آبان13ه شنب

ي ارتش آمريكا آمده  به نقل از خبرگزاري آويت، در بيانيه) ايسنا( به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
هاي  ه ي يكي از گرو منظور دستگيري فرماندهنيروهاي عراقي و نيروهاي آمريكايي صبح امروز به : است

  . قتل و ربايندگي به شهرك صدر حمله آردند
  . اين عمليات منجر به دستگيري سه فرد مسلح شد: در اين بيانيه آمده است

ي ربوده شدن سرباز آمريكايي در بغداد در ارتباط  هنوز مشخص نيست آه اين افراد مسلح با مساله
  اند يا خير؟  بوده
ها از افسران امنيتي و  هشت فرد مظنون آه سه تن آن: ي ديگري اعالم آرد رتش آمريكا در بيانيها

اند به اتهام حمايت از شبه نظاميان دستگير  محافظان شخصي استاندار فلوجه واقع در غرب بغداد بوده
  . اند شده
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  . يي در بغداد خبر داد هاي ماهواره مرآز آزادي مطبوعات در عراق از ترور خبرنگار يكي از شبكه
سه فرد مسلح ناشناس احمد الرشيد، خبرنگار : خبرگزاري آويت به نقل از مسووالن اين مرآز افزود

  . يي را در االعظيميه، واقع در شمال بغداد هدف گلوله قرار دادند هاي ماهواره يكي از شبكه
اق اعالم آرد مقر وابسته به نيروهاي خبرگزاري ايتارتاس روسيه نيز به نقل از منابع ديپلماتيك در عر

يي قرار گرفت آه در اين حمله مقر آارشناسان روسي در ايستگاه برق  انگليس هدف حمالت خمپاره
حرارتي نجيبيه در اطراف بصره مورد هدف قرار گرفت آه منجر به زخمي شدن چهار تن از اين 

  . آارشناسان روسي شد
 مقام پليس عراق از انفجار خودروي بمب گذاري شده در شهر چنين به نقل از خبرگزاري شينهوا هم

محموديه واقع در جنوب بغداد خبر داد آه منجر به آشته شدن يك عراقي و زخمي شدن سه تن ديگر 
  . شد

  . ها در عراق هشدار داد آميسيون عالي امور آوارگان نيز نسبت به افزايش خشونت
هاي مسلح اصلي در اين آشور به شمار   آه يكي از گروهدر عين حال گروه حبيش االسالمي در عراق

  .  آيلومتر شده است20آيد اعالم آرد آه موفق به ساخت و آزمايش موشكي با برد  مي
اين موشك به نام عبير نام دختر عراقي است آه توسط سرباز آمريكايي مورد تجاوز قرار : اين گروه افزود

  . گذاري شده است گرفت، نام
ر ويدئويي آه در يك سايت اينترنتي منتشر شد اين گروه تاآيد آرد اين موشك زمين به زمين در يك نوا

  .  آيلوگرم است آه براي انهدام يك خانه آافي است20قادر به حمل مواد منفجره با وزن 
ي آمريكا  گر سياسي از احتمال شكست حزب جمهوريخواهان در انتخابات آنگره در همين حال يك تحليل

  . لت اوضاع عراق خبر دادبه ع
گيريش در عراق قرار خواهد داد احتمال  جورج بوش نتايج انتخابات را توجيهي براي تغيير موضع: وي افزود

خواه در آنگره آه وي را مسوول عدم  گيري سختي با نمايندگان جمهوري رود جورج بوش با موضع مي
  . رو شود موفقيتشان در انتخابات خواهند دانست، روبه

در اثر انفجار : در همين حال خبرگزاري فرانسه به نقل از عضو اتحاد ميهني آردستان عراق گزارش داد
 5جمهور عراق در نزديكي آرآوك  بمبي در مسير خودروي تيم حمايتي وابسته به جالل طالباني، رييس

  . تن از اعضاي اين تيم آشته شدند
ي العظيم در ميان آرآوك و بغداد خبر  مانيه واقع در منطقهيك منبع عراقي نيز از حمله به زنداني در سلي

  . داد
، رييس جمهور اين آشور سرگرم ديدار از فرانسه است  ي عراق آه همراه جالل طالباني وزير امورخارجه

ي آشور  نظامياني است آه به تجزيه به خبرنگاران گفت آه دولت عراق مصمم به برچيدن شبه
  . پردازند مي

زمان مناسبي براي صدور حكم صدام، ديكتاتور : چنين افزود ي عراق هم باري، وزيرخارجههوشيار زي
وي . اما از تاييد اين مساله آه براي صدام حكم مرگ صادر خواهد شد خودداري آرد. سابق عراق است

  . آنم آه زمان صدور حكم فرا رسيده است با اين حال اعالم مي: تاآيد آرد
دولت مصمم به نابودي و برچيدن : ينده در عراق زيباري با ابراز اميدواري گفتهاي فزا به رغم خشونت

  .ها خوشبين هستيم ما نسبت به آنترل اين موج خشونت. نظاميان يكي پس از ديگري است شبه
  

  بوش در عراق استي انتقادها از سشیافزا
  ٢٠٠۶  نوامبر4 -١٣٨۵  آبان13ه شنب
 کشور که نی و از محافظه کاران سرشناس اکای وزارت دفاع آمر پرل، مشاور سابق پنتاگون،چاردیر

 فاجعه کی واشنگتن در عراق به استي پرداخت گفته است که سی به دفاع از اشغال عراق مشهيهم
 . شده استلیتبد
 کند جنگ چگونه در یني بشي توانست پیگفته است که اگر م"  فریتيون" پرل در گفتگو با مجله یآقا

 . پرداختی صدام نمی برکناری احتماال به دفاع از اشغال آن کشور برایرفت، و ی مشيعراق پ
 . بوش استی امور به عهده آقاتي گفته است که مسئولني مصاحبه همچننی پرل در اچاردیر

 تي گفته است که گروه امنهی نشرني در مصاحبه با همزي آدلمان، مشاور سابق دونالد رامسفلد نکنت
 . استري قرن اخمي نی گروه طنی ترقی ناالکای آمری جمهورسیي جورج بوش، ریمل
 . بوش، موفق شدن در عراق استی آقااستي اظهارات گفته است که سنی در واکنش به ادي سفکاخ
 کورپس نی و مارمزی تایوي نمز،ی فورس تاری از،ي تامیآرم (کای آمری چهار روزنامه نظامگر،ی دی تحولدر
 روزنامه ها گفته اند که نیا.  کشور شده اندنی دفاع ارینالد رامسفلد، وز دویخواهان استعفا) مزیتا
 . داده استت را از دسکای آمری نظامیروهاي وزارت دفاع و نی رامسقلد اعتبار رهبریآقا
 . کرده اندی ها در عراق معرفی رامسفلد را مسئول ناکامی روزنامه ها، آقانیا

 که در ردي گی صورت می جورج بوش در حالی هااستيبا س خواهانی جمهوری گرفتن مخالفت هاباال
 . کشور استنی جمهور برکنار شده اسیيعراق در آستانه اعالم حکم دادگاه صدام، ر

 ی در عراق برقرار شده و وزير دفاع اين کشور مرخصی ويژه ای آستانه اعالم حکم صدام، تدابير امنيتدر
 .  ارتش را لغو کرده استی اعضایتمام
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اين .  دجيل متهم استی حسين در اين پرونده، به کشتار يک صد و چهل و نفر از مردم روستاصدام
 ترور صدام در اين روستا صورت ی تالش نافرجام پيکارجويان شيعه برای و در پ1982کشتار در سال 

 . گرفت
 .  در صورت مقصر شناخته شدن در اين پرونده، ممکن است به مرگ محکوم شودصدام

 آن ی شود طی بر عليه کردها که گفته می به اتهام ارتباط با عمليات،یين در پرونده ديگر همچنیو
  .بيش از يک صد و هشتاد هزار نفر جان خود را از دست داده اند، تحت محاکمه است

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   آبان13:  ايرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ امبر نو4 -١٣٨۵  آبان13ه شنب
روزنامه های اولين روز هفته در تهران در عنوان های بزرگ خود، از رزمايش سپاه :بی بی سی

افزايش هزينه . پاسداران، و اعتراض کارگران افغان به تصميم دولت برای اخراج آنان از ايران خبر داده اند
استعفا نداده است از ديگر اخبار های جاری دولت و تعيين وزير جديد تعاون در حالی که وزير فعلی هنوز 

  .اين روزنامه هاست
بيشتر روزنامه های اول هفته تهران در صفحه اول خود عکس ها و گزارش هايی از رزمايش سپاه 

 عالوه بر تيتر اول خود در چندين گزارش درباره ابعاد مختلف رزمايشی نوشته و کيهان. منعکس کرده اند
 اجرای طرحی مهم و دقيق، توانستند انواع موشک های موجود در متخصصان ايرانی با: يادآور شده

سيستم دفاعی کشورمان را بهينه سازی کنند، تا عالوه بر افزايش قدرت آن، فواصل آماده سازی و 
  .شليک ها نيز به طور مؤثری کاهش يابد

 طراحی و متخصصان موفق به:  موشک های آزمايش شده شهاب را غرور آفرين خوانده و نوشتهکيهان
نصب کالهک خوشه ای بر روی آن شدند که اين قابليت را انبوهی از بمب ها را بر هدف فرو بريزد و 

  . عمًال اين موشک نوعی بمباران اهداف نظامی دشمن را بر عهده دارد
از اين قابليت می توان برای هدف قرار دادن پايگاه های نظامی دشمن، محل تجمع :  نوشتهکيهان

نيز ناوهای مستقر در فواصل مختلف استفاده کرد که در يک لحظه شاهد بمباران وسيع و نيروها و 
  . پرتعداد بمب های موجود در کالهک موشک های شهاب خواهند بود

 ٣ و ،٢ فروند موشک های شهاب ١۵در رزمايش پيامبر اعظم با شليک همزمان :  نوشتهايرانروزنامه 
  .  و زلزال، نخستين مرحله در منطقه حوض سلطان قم آغاز شد٣ زد  اسکاد بی،١١٠ فاتح ،٧٣ذوالفقار ،

 در اين مرحله از رزمايش عالوه بر فرمانده کل سپاه، آيت اهللا نوری همدانی هم ايرانبه نوشته روزنامه 
حضور داشته و به گفته فرمانده نيروی هوايی سپاه پاسداران رزمايش بی بديلی صورت گرفته که در 

ای نظامی جهان، درباره مرحله نخست است و پرتاب تعداد زيادی از موشکهای زمين به ميان رزمايشه
  . زمين در کالسها و طبقات مختلف با قابليتهای متفاوت اساس کار آن بوده است

انعکاس وسيع خبر رزمايش سپاه در رسانه های خارجی از جمله خبرهايی است که تمامی روزنامه 
  .ده اندهای تهران به آن اشاره کر

ايم،  های اين شهر را ما ساخته بيشتر جدول:  در عنوان اصلی خود از قول کارگری افغان نوشتهسرمايه
تر از زمين، يک جای تاريک و به دور از دنيای بيرون کار کند، اما   متر پايين٢٠کمتر کسی حاضر است که

  . ايم ما چنين کارهايی را در ايران انجام داده
های يک کارگر جوان افغانی است که با ناراحتی از اخراج کارگران افغانی   اينها گفته، سرمايهبه نوشته

اما اين فقط کارگران افغانی نيستند که نگرانند بلکه مدير موسسه مجری پروژه . گويد از ايران سخن می
 کند که با تواند نگرانی خود را از اين موضوع پنهان های سطحی تهران هم نمی آوری آب های جمع  کانال

افتد، چون اغلب  های سطحی به تاخير می آوری آب برداری از کانال های جمع اخراج کارگران افغانی، بهره
  . کارگران ايرانی، حاضر به کارکردن در شرايط سخت اين پروژه نيستند

ها و گفتنی است که با تصميم دولت از هفته گذشته بازرسان وزارت کشور و کار با مراجعه به کارگاه 
  .کارخانه ها طرح ضربتی اخراج پانصد هزار کارگر افغانی را از چند روز قبل به اجرا گذاشته اند

 در صدر گزارش های خبری خود از مخالفت رييس قوه قضاييه با زندانی شدن مردان به خاطر آينده نو
 اجرا گذاشتن مهريه مهريه خبر داده و از قول آيت اهللا شاهرودی نوشته زندان جای شوهران نيست و به

  .خالف تحکيم خانواده است
يک هفته بعد از اخباری که از آلودگی راديو اکتيوی رامسر منتشر می شود و علت آن تحقيقات و 

 معاون سازمان حفاظت محيط زيست رسالتفعاليت های سازمان انرژی اتمی خوانده شد به نوشته 
.  و ربطی به فعاليتهای سازمان انرژی اتمی نداردگفته است پرتوهای راديواکتيو رامسر طبيعی بوده

  . کند دهد که خطر جدی مردم را تهديد نمی تحقيقات نيز نشان می
 به دنبال اين خبر نوشته در نقاط مختلف دنيا به صورت طبيعی، خاک مناطق دارای پرتوهای رسالت

  .رای ريسک خطر باالستراديواکتيو است که منطقه رامسر هم در ايران جزو اين مناطق است و دا
 ١٣های دولت تا پايان امسال   مطابق گزارش صندوق بين المللی پول هزينهاعتمادملیبه نوشته 

المللی پول در مورد اقتصاد  ترين گزارش صندوق بين يابد و اين بخشی از تازه  ميليارد دالر افزايش می
جب حيرت تحليلگران واقعی جهانی ايران است، اقتصادی که اين روزها بيش از هر زمان ديگری مو

  . شود می
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رسد افزايش هزينه دولت تا حد زيادی بر حيرت ها بيفزايد چون در  به نظر می:  نوشتهاعتماد ملی
کنند که با کاهش وزن خود  ها سعی می شرايط توسعه نوين و در فضای اقتصادی جهانی تمام دولت

ای حرکت  اين گوشه از جهان يک دولت نفتی به گونههای کمتری را به اقتصاد تحميل کنند، در  هزينه
های آن را تخمين   ميليارد دالری هزينه١٣توانند افزايش  های تحقيقاتی جهان می کرده است که بنگاه

  .بزنند
مجلس فردا برنامه و صالحيت محمد عباسی برای تصدی سمت وزير تعاون :  خبر داده کهاعتماد ملی
نژاد فکر  قدرها هم که احمدی تغيير کابينه شکل بگيرد، هرچند تغيير دوم آن کند تا دومين  را بررسی می

 دردسر برگزار نخواهد شد چون که گرچه پرويز کاظمی، وزير رفاه و تامين اجتماعی ترجيح  کرد بی می
خودرو مشغول به فعاليت شود اما محمد  های تحت پوشش ايران  سر و صدا در يکی از شرکت داد بی 
خواهد به سادگی از وزارت تعاون پشت ميز مديرعاملی يکی از  ردکانی وزير تعاون، نمیا ناظمی
  .  عالی مناطق آزاد بنشيند های دولتی يا دبيرخانه شورای بانک

بايست تاکنون به شکل  اردکانی وزير فعلی تعاون که می ناظمی: اعتماد ملیبه نوشته 
اد برای انتصاب وزير دلخواهش باز باشد تا بعدازظهر نژ داد تا دست احمدی آميزی استعفا می مسالمت

  .ديروز اين کار را نکرد تا شايد اين تغيير با پيچيدگی صورت بگيرد
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