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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
  

  .آند هاي پيشنهادي سازمان ملل عليه ايران را پيشنهاد مي  تحريم دامنه دولت بوش محدود آردن
  ٢٠٠۶  نوامبر18 -١٣٨۵ ان آب27ه شنب

نيكالس برنز، : خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش آرد) ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ي شوراي امنيت بايد با  ي آمريكا اظهارداشت آه هرگونه قطعنامه خارجه معاون امور سياسي وزير امور

سازي انجام گيرد؛اما  ي غني و برنامهيي  آوري مربوط به صنعت هسته ايران از فن هدف محروم آردن
  .از توليد نفت و گاز اين آشور نشود مانع

اولين سري از "اقتصادي در مقياس گسترده را در آنچه آه  هاي برنز افزود آه شوراي امنيت نبايد تحريم
  .هاست، اعمال آند" قطعنامه

  . بيابندها و اروپايي وي از روسيه و چين خواست فصل مشترآي را با آمريكا
گازي تا چه اندازه در حل مشاجرات در  هاي نفتي و مشخص نيست حذف تحريم« :اين گزارش افزود

شان را نشان  اي از تسهيل موضع بن بست نشانه ها در اين هيچ يك از طرف. سازمان ملل آمك آند
  «.وگوهاي طويل مدت باشد گفت تواند گواهي اند و اين مي نداده

تنها مساله . زند آه بگويد تحريمي نخواهد بود نمي هيچ آس از موضعي حرف «:فتبا اين حال برنز گ
  «.تحريم چه باشد و از اينجا به آجا خواهيم رفت ي اين است آه چارچوب اولين قطعنامه

ي مذاآرات به جاي اعمال مجازات  خواستار ادامه روسيه و چين آه روابط تجاري محكمي با ايران دارند،
ي تحريم را  روسيه و چين توافقي داشتيم مبني بر اينكه قطعنامه ما با« :ين حال برنز گفتهستند، با ا

  «.تصويب خواهيم آرد
ي آمريكا روسيه و  سياسي وزير امور خارجه همچنين براساس گزارش خبرگزاري فرانسه معاون امور

ها  ه ايران مقصر دانست و از آني سازمان ملل علي ي قطعنامه درباره چين را براي به تعويق افتادن توافق
  .مذاآرات را بيشتر آنند خواست سرعت

  .است و پيشرفت آافي بدست نيامده است برنز گله آرد آه اين مذاآرات سه هفته طول آشيده
مشاجرات بسيار و مذاآرات بسيار داشتيم، اآنون زمان  ما: ي آمريكايي ادامه داد اين ديپلمات عالي رتبه

  .ن استبه توافق رسيد
  .آهنگ آار در نيويورك را تسريع آنند هاي روسيه و چين بسيار اميدواريم آه دولت: وي گفت

تائو، همتايان  قرار است با والديمير پوتين و هوجين جمهور آمريكا برنز اظهار آرد آه جورج بوش، رييس
  .اپك در هانوي در اين باره مذاآره آند ي نشست اش در حاشيه روس و چيني

ي تحريم عليه ايران  نسبت به تصويب نهايي قطعنامه ه رغم آند بودن روند پيشرفت در مذاآرات، برنزب
  .آرد تحت فصل هفت منشور ابراز خوشبيني

ي  آنيم و معتقديم به قطعنامه به سختي آار مي مذاآرات بسيار پيچيده و مشكلي داريم اما: وي افزود
  .رسيم تحريم مي

مديرآل آژانس بين المللي انرژي اتمي مملو از  آه گزارش اخير محمد البرادعي،وي همچنين ادعا آرد 
  .يي ايران است ي هسته ي برنامه درباره ها نسبت به نبود شفافيت نگراني

ي تحريم عليه ايران،  نويس قطعنامه پيش  بر سر5+1هاي آشورهاي نتيجه بودن نشست با وجود بي
اي مشخص ادامه  همچنان بدون دستيابي به نتيجه يفي از مسايلي ط تبادل نظر اين آشورها درباره

  .دارد
دور از مذاآرات پنج عضو دايم شوراي امنيت و  ها ششمين به گزارش ايسنا، در ادامه همين رايزني

ي تحريم ايران بار ديگر روز پنجشنبه گذشته با  نويس قطعنامه پيش آلمان براي رسيدن به توافق بر سر
  .دشكست روبرو ش

نزد سازمان ملل، گفت آه اختالفات عميق ميان  طبق گزارش خبرگزاري رويتر جان بولتون، سفير آمريكا
  .ي ايران را به بن بست آشانده است پيش نويس قطعنامه ي آشورهاي غربي و روسيه مذاآرات درباره

آرد،   صحبت مي5+1از مذاآرات گروه موسوم به  بولتون آه روز چهارشنبه پس از برگزاري ششمين دور
  .نظر داشتيم ي طيفي از مسايل تبادل ما درباره: افزود

قطعا بايد به ديدار با يكديگر ادامه دهيم، ما در  :توماس ماتوسك، سفير آلمان نزد سازمان ملل نيز گفت
  .نداديم اين مذاآرات مسايل زيادي را پوشش

 ما هيچ پيشرفتي نداشتيم: رات چهارشنبه نوشتمذاآ ي خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از بولتون درباره
.  

  .آنيم اي نزديك دوباره با هم ديدار مي آينده در: اين ديپلمات آمريكايي بدون هرگونه توضيحي گفت
ي وزارت امور  نيز گفت آه مقامات عالي رتبه براساس گزارش آسوشيتدپرس چورآين، نماينده روسيه،

شنبه با يكديگر در حل اختالفات با شكست روبرو شدند  سه  روزي شش آشور در مذاآره تلفني خارجه
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سازمان ملل در نشست روز چهارشنبه به تبادل نظر پرداختند آه  و نيز سفيران شش آشور در
  .داشته يا خير توان گفت پيشرفتي نمي

مللي ال نو تاآيد آرد آه آژانس بين دهلي در همين حال سرگئي الوروف در کنفرانسي مطبوعاتي در
يي ايران  ي هسته ها را براي حل مساله بايد رهبري تالش انرژي اتمي و نه شوراي امنيت سازمان ملل

  .به عهده گيرد
ي روسيه،  سرگئي الوروف، وزير امور خارجه به گزارش ايسنا، خبرگزاري روسي نووستي به نقل از

ي  وراي امنيت سازمان ملل دربارهي ش نويس قطعنامه پيش اعالم کرد که تغييرات پيشنهادي روسيه در
  .چنين جلوگيري از رها آردن مذاآرات است گيري روند مذاکرات و هم ايران در جهت کمک به از سر

 .قابل حل است ي ايران فقط از راه مسالمت آميز مساله: الوروف گفت
  

  آمریکا با مستثنی کردن نفت وگاز ایران از تحریم های شورای امنيت موافقت کرد
  ٢٠٠۶  نوامبر18 -١٣٨۵  آبان27ه نبش

نيکالس برنز معاون سياسی وزارت امورخارجه آمریکا روز جمعه گفت هدف از قطعنامه شورای :رادیو فردا
امنيت باید جلوگيری از دسترسی حکومت ایران به تجهيزات و تکنولوژی اتمی باشد و لزومی ندارد که 

تصویب قطعنامه تحریم حکومت ایران در شورای امنيت از سه . توليدات نفت و گاز ایران را هدف قرار دهد
هفته پيش تا به حال به دليل مخالفت روسيه و چين با موضع آمریکا و غرب با مشکل روبرو شده است 

نيکالس برنز گفت لزومی ندارد که در مرحله نخست، تحریم . و مذاکره در باره آن همچنان جریان دارد
وی تاکيد کرد که وقت تصویب قطعنامه فرارسيده است .  ایران اعمال شودهای گسترده اقتصادی عليه

اما به گفته . و از روسيه و چين خواست با آمریکا و غرب بر سر زمينه های مشترک به توافق برسند
تحليلگران هنوز معلوم نيست که چشمپوشی از تحریم های نفتی بتواند اختالف بر سر قطعنامه را در 

هيچکدام از طرفين نرمشی در مواضع خود نشان نمی دهند و این امر می تواند . فع کندشورای امنيت ر
  .مذاکرات و چانه زدن ها را طوالنی تر کند

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
هاي  مسوول بررسي گزينه جيمز بيكر آه رياست مشترك گروه دو حزبي: نيويورك تايمز گزارش داد

سوريه به منظور مباحثه در خصوص چگونگي  راق را برعهده دارد، چندين بار با مقاماتاستراتژيك در ع
  .است ها با آمريكا ديدار آرده همكاري احتمالي آن

  ٢٠٠۶  نوامبر18 -١٣٨۵  آبان27ه شنب
ي نيويورك تايمز به  از خبرگزاري فرانسه، روزنامه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها با حضور وليد معلم وزير  اين نشست: آمريكا اعالم آرد قل از عماد مصطفي سفير سوريه درن
  .سپتامبر در نيويورك برگزار شد ي سوريه و در ماه خارجه

ي اسبق آمريكا از  جيمز بكر وزير خارجه: گفت مصطفي اين نشست را بسيار اميدوارآننده توصيف آرد و
  رساند؟ به عراق به انجام مي دامي در آمكوزير سوري پرسيد سوريه چه اق

سوريه اظهار داشت، وي نشست نيويورك را  يي در سفارت  دقيقه45وگوي  مصطفي در خالل گفت
  .ريزي آرده بود برنامه

  .به درخواست بيكر حضور داشتند" عراق ي مطالعه"در اين نشست اعضاي ديگر گروه دوحزبي 
  .گروه مطالعه عراق در واشنگتن ديدار آرد ي تايمز، مصطفي به طور جداگانه دو بار با به نوشته

ي عراق به طور  آند اما گفته آه وي به گروه مطالعه نمي اين سفير جزيياتي را ارايه: اين روزنامه نوشت
  .تواند را نميتواند به انجام رساند و چه اقداماتي  سوريه مي مفصل گفته چه اقدامات واقعي

دليل تالش براي آمك به ثبات اوضاع در عراق را آه  ها ما به آن: نيويورك تايمز به نقل از مصطفي نوشت
  .داديم شود شرح نفع ملي ما محسوب مي

آند، اما سفيرش را  پايين را با سوريه حفظ مي دولت بوش روابط ديپلماتيك سطح: نيويورك تايمز نوشت
هاي سطح باال با سوريه را به دليل نقش اين آشور در حمايت  تماس  و اعالم آردهاز دمشق فرا خوانده

  .رساند و شبه نظاميان در عراق و نيروهاي مخالف دولت لبنان به انجام نمي هاي تروريستي از گروه
  .تواند نقشي مثبت در منطقه ايفا آند تمايل مي آاخ سفيد روز جمعه اعالم آرد آه سوريه در صورت

  
 نفر از جمله سه پليس 14عراق امروز نيز صحنه انفجارها و حمالت مسلحانه بود که در جریان آن، 

 . تن دیگر زخمی شدند29کشته و 
  ٢٠٠۶  نوامبر18 -١٣٨۵  آبان27ه شنب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع پليس عراق گفتند که در تبادل آتش بين 
 افراد مسلح ناشناس در نزدیک ميدان االمير در مرکز شهر بعقوبه در استان نا آرام نيروهای پليس و

 .دیالی، سه پليس کشته شدند
انفجار خودروی بمب گذاری شده در نزدیک یک رستوران در شهرک :  یک منبع پليس عراق نيز گفت 

 . نفر منجر شد20تکریت به زخمی شدن 
ز هفت نفر از جمله یک شيخ عشيره را به قتل رساندند و امام افراد مسلح در شهر االسحاقی عراق ني

 .جماعت یک مسجد در شهر فلوجه توسط افراد مسلح کشته شد
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پليس عراق همچنين جسد چهار فرد را در شهر بعقوبه پيدا کرد که چشم های آنها بسته و بر روی 
 .بدنشان آثار شکنجه مشاهده می شد

رد که یک فرد انتحاری سوار بر یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده یک منبع نظامی عراق نيز اعالم ک
به یک مرکز نيروهای ارتش در منطقه الحی العربی در شمال شهر موصل حمله و با منفجر کردن خود 

 .هفت سرباز عراقی را زخمی کرد
نزدیک منطقه خبرگزاری رویتر نيز از عراق گزارش داد که انفجار بمب در مسير گشتی نيروهای پليس در 
 .لطيفيه در جنوب بغداد به کشته شدن یک غيرنظامی و زخمی شدن دو پليس منجر شد

 ساله منجر شد و 9از سوی دیگر، حمله افراد مسلح در شهر کوت عراق نيز به زخمی شدن یک کودک 
اد  کيلومتری جنوب  شهر کوت به ضرب گلوله افر25شيخ یک عشيره عراقی نيز در شهرک الموفقيه در 

  .مسلح به قتل رسيد
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   آبان27شنبه : روزنامه های تهران
  ٢٠٠۶  نوامبر18 -١٣٨۵  آبان27ه شنب

روزنامه های اولين روز هفته تهران در صفحات اول خود از مرگ ميلتون فريدمن اقتصاددان :بی بی سی
ر داده اند که برای بنزين در دست بررسی است و در عين حال از بريتانيايی ياد کرده، از سه قيمت خب

  .زبان مسئول پرونده ای ايران نوشته اند که تعليق غنی سازی در جريان مذاکره قابل بحث خواهد بود
خبر مصاحبه مطبوعاتی دبير شورای عالی امنيت ملی را " ايران تعليق را نمی پذيرد" با عنوان کيهان

سازی را در   علی الريجانی در اين مصاحبه تعليق غنی آفتاب يزدلی که به نوشتهمنعکس کرده در حا
بينيم اما از مذاآره برای حل  درون مذاآره قابل بحث دانسته و گفته هيچ دليلی برای تعليق نمی 

  .آنيم ای استقبال می مساله هسته 
هور، رييس مجمع تشخيص مصلحت از گفته های ديروز رييس جم" سه صدا از ايران" با عنوان کارگزاران

و دبير شورای عالی امنيت ملی خبر داده که به نوشته اين روزنامه نظرات مشابهی در مورد پرونده 
  . هسته ای ابراز کرده اند

 حسن روحانی مسوول سابق پرونده هسته ای هم از گزارش تازه رييس آژانس اعتماد ملیبه نوشته 
  .رونده هسته ای ايران انتقاد کرده و آن را غيرمنصفانه خوانده استبين المللی انرژی اتمی درباره پ

گزارش های مربوط به رد صالحيت های نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و شوراها در 
 خبر از مالقات چند تن از رد صالحيت اعتماد ملی. روزنامه های مختلف امروز با اهميت ديده شده

يس سابق مجلس داده و در ضمن از قول حسن روحانی عضو فعلی مجلس شدگان با مهدی کروبی ري
خبرگان نوشته حکومت بايد سالمت انتخابات را تضمين کند چرا که حضور افراد يک جناح در امر نظارت و 

  .اجرای انتخابات شبهات ايجاد کرده است
يزی را که در آن ضمن ابراز  مقاله ای از برادران شرکا، رييس سابق سازمان مديريت و برنامه رسرمايه

نگرانی از تغييراتی که در سازمان مديريت و برنامه رخ می دهد نوشته در حکم رييس جمهور به رييس 
اين سازمان هيچ اشاره به بودجه نويسی نشده و اين شايد بدان معناست که رييس دولت قصد دارد 

  . ه تصويب مجلس خواهد داشتبودجه نويسی را از سازمان مديريت جدا کند اما اين نياز ب
 در عين حال تاکيد کرده که انتقال اختيارات سازمان مديريت به استانداران سرمايهآقای شرکا در مقاله 

  .هيچ مشکلی را حل نخواهد کرد
 کارگزارانمحمد ستاری فر يکی ديگر از روسای پيشين سازمان مديريت و برنامه ريزی در مقاله ای که 

 نوشته اکنون در فضا و شرایط محيطی که دولت نهم شکل داده، این دولت نه تنها آن را منعکس کرده
نيازمند نهاد برنامه ای است که فاقد اصالح طلبی، توسعه گرایی و آینده نگری باشد، بلکه این نهاد باید 

 رييس .حکم تامين کننده اعتبارات و امضا کننده مصوبات پراکنده، متفاوت و غير ارگانيک دولتی باشد
پيشين سازمان مديريت نوشته اين سازمان در وضعيت آينده در استان ها و در افکار عمومی، خلق 

  .پروژه و خلق تامين اعتبار از درآمدهای نفتی می کند، و مانند يک قلک عمل می کند
 رسالتانتقاد ديگر از دولت در مقاله ای است که احمد توکلی، نماينده محافظه کار تهران نوشته و در 

چاپ شده است که در آن از ظاهر شدن عالمت تورم خبر داده که نسبت به سال گذشته حدود هشت 
هاى  هاى تجارى بانک در صد رشد داشته و عالوه بر گسترده شدن دولت از جمله متاثر از محدوديت

  . غربى برای ايران است
است گشايش اسناد اعتبارى به نوشته رييس مرکز پژوهش های مجلس، بانک های جهانی که مدتى 

پذيرند موجب باالرفتن بهای اجناس وارداتی شده اند چرا که تاييد يک بانک  هاى داخلى را نمى  بانک
  . کنند  درصد طلب مى9کنند که آنها هم براى اين تاييد حداقل  خارجى را درخواست مى 

 رييس بانک مرکزی سرمايه همزمان با اين گزارش رييس مرکز پژوهش های مجلس به نوشته روزنامه
اعالم داشته است که روابط ايران با بانک های جهانی خوب است و محدوديت های ايجاد شده توسط 

  . آمريکا تاثيری در وضعيت معامالت ايران نداشته است
 ابراهيم شيبانی محدوديت معامالت با ايران را به چند بانک سويسی که سرمايهمطابق خبر روزنامه 

سهامشان در دست آمريکايی ها است خالصه دانسته و گفته بانک های آلمانی و فرانسوی اکثريت 
  .همکاری های خوبی با ايران دارند
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 دادستانى آل آشور براى بررسى چگونگى اجراى حكم جلب دادستان آرژانتين  ايرانبه نوشته روزنامه
اخير دستگاه قضايى آرژانتين و هم يک جلسه هم انديشى برگزار آرد که در آن ابعاد مختلف اقدامات 

انديشى براى اجرايى شدن دستور دادستان آل آشور مبنى بر جلب آلبرتو نيسمان، دادستان دولت 
فدرال آرژانتين و گاليانو، قاضى سابق آرژانتين و همدستانشان به اتهام اقدام عليه جمهورى اسالمى 

وزارت امور خارجه در دادستانى آل آشور برگزار ايران جلسه اى با حضور شمارى از مسئوالن قضايى و 
  . شد

اى با چاپ يک آگهی   خبر داده که با وجود آن که عده زيادی فقير در کشور وجود دارند خانواده رسالت
به نوشته اين روزنامه در .  هزار تومان مژدگانى تعيين کرده اند300براى پيدا شدن سگ گمشده شان 

ی ميدان نبوت چاپ شده از يابندگان سگی که عکسش چاپ شده خواسته ديوارکوب هايی که در حوال
  .اند يک خانواده را از نگرانى در آورند
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