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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(یران و دولتهای بزرگرژیم ا

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

نويس  ششمين دور از مذاآرات پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان براي رسيدن به توافق بر سر پيش
  . حريم ايران بار ديگر با شكست روبرو شدي ت قطعنامه
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خبرگزاري رويتر گزارش داد، جان بولتون، سفير آمريكا نزد ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي پيش نويس  سازمان ملل گفت آه اختالفات عميق ميان آشورهاي غربي و روسيه مذاآرات درباره
  . ي ايران را به بن بست آشانده است نامهقطع

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

ي  توصيف آرد اما دربارهايم آه بتوان آن را پيشرفت  آنم چيزي را به پايان رسانده فكر نمي: وي ادامه داد
  . برخي مسايل گفت و گو آرديم

  . ويتالي چورآين، سفير روسيه نزد سازمان ملل نيز با وي توافق داشت
توانم بگويم آه اين حرآت يك پيشرفت بود يا حرآاتي  خوب، حرآتي صورت گرفت اما نمي: چورآين گفت

  . اي درباره عقايدمان داشتيم ديگر، تبادل گسترده
قطعا بايد به ديدار با يكديگر ادامه دهيم، ما در اين :  ماتوسك، سفير آلمان نزد سازمان ملل گفتتوماس

  . مذاآرات مسايل زيادي را پوشش نداديم
  . ما هيچ پيشرفتي نداشتيم: به نوشتي مذاآرات چهارشن خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از بولتون درباره

  . آنيم اي نزديك دوباره با هم ديدار مي در آينده: وضيحي گفتاين ديپلمات آمريكايي بدون هرگونه ت
ي  ي شش آشور درباره وي اظهار آرد آه احتماال در حاشيه نشست اپك در هانوي، وزيران امور خارجه

  . ها صحبت خواهند آرد تحريم
ر ي شش آشو ي وزارت امور خارجه براساس گزارش آسوشيتدپرس چورآين گفت آه مقامات عالي رتبه

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

  . داشته يا خير
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

اد همکاری هسته ای واشنگتن و دهلی نو از سوی سنای آمریکا ابراز هند روز جمعه از تصویب قرارد
 .خرسندی کرد
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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هند با بيان اینکه منتظر نسخه نهایی این قرارداد 

ان به این مسئله نياز است که موانع بيشتری پس از تصویب این قرارداد، همچن:  خواهد ماند؛ اعالم کرد
 .شود) و برطرف( در برابر این قرارداد شفاف سازی

سنای آمریکا روز گذشته قانون بحث برانگيز همکاری هسته ای ميان واشنگتن و دهلی نو را تصویب 
 .کرد

ری هسته ای ما از تصویب این الیحه در مورد همکا:" وزیر امور خارجه هند گفت" پراناب موخرجی" 
 ."غيرنظامی بين آمریکا و هند استقبال می کنيم

ما پيش از آنکه از این قرارداد هر گونه نتيجه گيری داشته باشيم؛ باید منتظر نسخه نهایی :"وی افزود
 ."این قانون بمانيم

ه موخرجی تصریح کرد که تصویب این قرارداد نشان دهنده حمایت دوحزبی گسترده در آمریکا از آن بود
 .است

بوش دردوم مارس سال جاری درسفر خود به دهلی نو، توافقی غير قانونی را با نخست وزیر هند امضا 
 صورت گرفت؛ آمریکا متعهد شد تا  2005 ژوئيه سال 18کرد و براساس این توافق که پایه های آن در 

 .فناوری هسته ای غير نظامی را در اختيار هند قرار دهد
کا، واشنگتن به کشورهایی که معاهده ان پی تی را امضا نکرده اند؛ نمی تواند براساس قوانين آمری

هند ، پاکستان و رژیم صهيونيستی سه طرفی هستند که تا کنون  . کمک های هسته ای ارائه کند
  .معاهده ان پی تی را امضا نکرده اند

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
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  رويدادهای عراق
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گيرد آه نظاميان آمريكايى در عراق  ديدار جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا، از ويتنام در زمانى صورت مى
موج ترور به شدت ادامه دارد و . مستقرند، اما اوضاع اين آشور بر وفق مراد رئيس جمهور آمريكا نيست

هاى رئيس جمهورشان بيشتر به   هر دم با سياستخواه آمريكا مردم آمريكا، حتا اعضاى حزب جمهوری
  . پردازند مخالفت مى

هايى آه   امروز بوش در هانوى پايتخت ويتنام، در ديدارى با جان هاوارد، رئيس دولت استراليا، درس
توانيم در  ما تا زمانى مى: ى آمريكا از جنگ ويتنام در عراق گرفته است را اين گونه بيان آرد اياالت متحده

نيروهاى آمريكايى زمانى خاك عراق . ايم عراق موفق باشيم آه نيروهاى مان را از اين آشور خارج نكرده
ى خود را به انجام رسانده باشند و دولت عراق قادر باشد، خود به تنهايى  آنند آه وظيفه را ترك مى

  .اما تا آن زمان فرا رسد، هنوز بايد صبر آرد. اداره امور را به عهده بگيرد
ست آه امروز در جنوب عراق يك اتريشى آه ديروز به همراه چهار آمريكايى ربوده  سخنان بوش در حالى
آرد  مقامات عراقى جسد اين مرد را آه براى يك شرآت امنيتى آار مى. شده بود، به قتل رسيد

  .از سرنوشت چهار آمريكايى ربوده شده هنوز خبرى در دست نيست. درصحرا يافتند
ر از اخبارى آه امروز در سراسر عراق مطرح بود، حكم بازداشت يك روحانى ارشد سنى يكى ديگ

امروز على دباغ، سخنگوى دولت عراق اين خبر را آه وزارت آشور عراق حكم . مذهب در اين آشور بود
  . بازداشت شيخ حارث الضاری، يكى از روحانيان ارشد اين آشور را صادر آرده ، تكذيب آرد

آه شيخ حارث الضاری، از روحانيان سنی مذهبِ  تندروى عراق است و در گفتنى ست 
آند و با روند آشتى ملى در  هايش احساسات ملى راعليه شيعيان اين آشور تحريك مي سخنرانى

  .عراق  مخالفت مى ورزد
 ٣١گفتنى ست آه بر طبق آخرين نظرخواهى منتشر شده از سوى خبرگزارىِ  آسوشيتدپرس فقط 

ست آه در ماه گذشته اين  اين در حالى.  مردم عراق با سياست جورج بوش در عراق موافق انددرصد از
خواه آمريكا نيز شمار آسانى آه از سياست هاى   حتا در حزب جمهوری.  درصد بود٣۶ميزان حدود  

راضيان برمبناى آمار منتشر شده بيشترين تعداد نا. شود بوش در عراق رضايت دارند، به تدريج آمتر مى
هاى بوش در دوران اول رياست  خواه در ميان مردانى ست آه به شدت با سياست حزب جمهوري

 ميالدى با راى خود او را در دور دوم رياست جمهورى نيز ٢٠٠۴اش موافق بودند و در سال  جمهورى
  .پشتيبانى آردند

  
 14فاع اين آشور اعالم آرد سي آمريكا به نقل از مسووالن نظامي وزارت د.بي.ي تلويزيوني اي شبكه

تن از جمله چهار آمريكايي در آمينگاهي در جنوب عراق در نزديكي شهر الناصريه از سوي افراد 
  . ناشناس ربوده شدند
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ي اين مقامات  به نقل از خبرگزاري فرانسه، به گفته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي امنيتي هستند آه در شهر ناصريه در جنوب عراق در نزديكي مرز  ها از آارمندان شرآت گروگان
  . آردند آويت آار مي

  . آردند هايي حاضر نيز براي شرآتي آه مقر آن در آويت است، فعاليت مي آمريكايي
ت بازرسي ربوده  نفر زمان توقف خودرويشان در يك ايس14ي آمريكايي اين  براساس گزارش اين شبكه

شدند اما هنوز معلوم نيست آه اين ايست بازرسي از سوي پليس عراق بنا شده بود يا شبه نظاميان 
  . فعال در اين منطقه

" آرسنت سكيورتي گروپ"آردند شرآت  ها در آن فعاليت مي براساس اين گزارش شرآتي آه آمريكايي
  . نام دارد آه در بازسازي عراق فعاليت دارد

آنيم به اطالعات بيشتري از  سعي مي: ي نظاميان آمريكايي در بغداد نيز با تاييد اين خبر گفتسخنگو
  . اي نكرد  اشاره وي به جزئيات اين حادثه. اين حادثه دست يابيم

بوس در بغداد بعد از متوقف شدن اين   ميني6در همين حال منابع خبري اعالم آردند سرنشينان 
  . رسي در بغداد ربوده شدندبوس در يك ايست باز ميني

  . اند شاهدان عيني اعالم آردند هنوز مشخص نيست آه اين افراد ربوده شده به آجا برده شده
  . اند ها بوده بوس  سرنشين يا بيشتر از اين تعداد در اين ميني12ي منابع به نظرمي رسد حدود  به گفته

  .  مشخص نيستاين در حالي است آه هنوز تعداد دقيق افراد ربوده شده
ها در عراق در دو  از سوي ديگر با آشته شدن يك سرباز آمريكايي در شمال شرق بغداد تلفات آمريكايي

  . روز گذشته به هشت تن رسيد
يك سرباز نيروي ضربت در استان ديالي عراق در عمليات نظامي : اي اعالم آرد ارتش آمريكا در بيانيه
  . آشته شده است
  . اند  سرباز آمريكايي در اين آشور آشته شده2850، 2003اق در مارس از آغاز جنگ در عر

هاي وزارت علوم  خبرگزاري رويتر نيز در گزارشي به نقل از وزير آموزش عالي عراق اعالم آرد آه گروگان
  . ندا گيران آنها را شكنجه آرده و برخي را آشته اند آه گروگان اند گفته  تن از آنها تاآنون آزاد شده70آه 
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اين افراد از آارمندان و محافظان . اند ها آشته شده تعدادي از گروگان: وزير آموزش عالي عراق افزود
آزاد شدگان از شكنجه شدنشان . اند  تن آزاد شده70 فرد ربوده شده تاآنون 150از . اند خانه بوده وزارت

  . اند خبر داده
دولت را تحريم آرده است و اگر نتواند از جان محصالن ها  چنين تاآيد آرد تا آزادي تمامي گروگان وي هم

  . آشور حمايت و حفاظت آند از سمت خود استعفا خواهد داد
. من ملزم به حفاظت از مردم هستم: ان اظهار داشت ان ي خبري سي وگو با شبكه وي در گفت

  . اند اند با خود برده داشتهرا آه از آارمندان نبوده و فقط در وزارتخانه حضور  گيران حتي آساني  گروگان
وزارت آشور عراق دستور دستگيري و بازجويي از چندين افسر ارشد پليس را در ارتباط با اين آدم ربايي 

  . صادر آرده است
 تن ديگر در حمالت روز پنجشنبه در 9 تن و زخمي شدن 13چنين از آشته شدن  مقام هاي عراقي هم

  . بغداد خبر دادند
.  تن را آشته و دو تن ديگر را زخمي آردند9شرق بغداد به يك نانوايي حمله آرده و مردان مسلح در 

  . اي در همين منطقه آشته و يك تن ديگر زخمي شد يك غيرنظامي نيز در انفجار يك بمب جاده
در جنوب غرب بغداد نيز در اثر انفجار بمبي آه بر روي يك دوچرخه آار گذاشته شده بود يك غيرنظامي 

  .  و يك تن ديگر زخمي شدآشته
  . در مرآز بغداد دو غيرنظامي در اثر انفجار يك خودرو آشته و پنج تن زخمي شدند

 9 مايلي جنوب بغداد بيش از 12ي يوسفيه در  در عمليات مشترك نيروهاي عراقي و آمريكايي درمنطقه
  .  تن ديگر دستگير شدند9مظنون القاعده آشته و 

 عمليات نظامي مشترك با حضور بيش از يك هزار سرباز عراقي در آرآوك خبر چنين از ارتش آمريكا هم
  . داد

  . هاي بسته و آثار شكنجه بر بدنشان در شرق بغداد خبر داد  جسد با چشم4پليس عراق نيز از آشف 
  

در پي دستور توقيف رييس هيات علماي مسلمين عراق، اين هيات خواستار استعفاي دولت اين آشور 
  . شد
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به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، هيات علماي مسلمين ) ايسنا(ه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
عراق آه از بزرگترين احزاب اهل سنت در عراق است، ضمن اينكه استعفاي دولت عراق را خواستار 

خود را از دست داده و شكست خورده است و هيچ اي اعالم آرد آه اين دولت توازن  شد در بيانيه
  . توجيهي براي اين شكست ندارد

  . بيانيه هيات علماي مسلمين عراق در پي دستور توقيف حارث الضاري رييس اين هيات منتشر شد
ي الجزيره دستور  وگو با شبكه محمد بشار الفيضي سخنگوي هيات علماي مسلمين عراق در گفت

گيري دولت دال بر شكست دولتي است آه در راستاي  اين موضع:  آرد و گفتتوقيف الضاري را رد
  . آند گري عمل مي طايفه

  . آند ي الخضراء حكومت مي تصميمات اين دولت هيچ ارزشي ندارد و اين دولت تنها در منطقه: وي افزود
 از سوي الضاري: جواد بوالني وزير آشور عراق، ضمن صدور دستور توقيف الضاري اظهار داشت

  . هاي وابسته به وزارت آشور عراق چه در داخل و چه در خارج تحت پيگرد قرار خواهد گرفت سازمان
گذاري و  ايم آه وي در عمليات سرمايه ايم دريافته ما از طريق تحقيقاتي آه اخيرا آغاز آرده: وي افزود

آند و اوضاع امنيتي را  مخالف قانون ميگري آه افراد بيگناه را وادار به اجراي عمليات  ترويج افكار طايفه
  . سازد، دست داشته است نامساعد مي

  . بوالني هم چنين بر ضرورت اجراي قانون اساسي براي حفظ امنيت و ثبات در عراق تاآيد آرد
هاي همكاري امنيتي را با آشورهاي همجوار امضا آرده است و  ها و توافقنامه عراق پروتكل: وي گفت

گيرد، از اين رو آشورها  هاي همكاري قرار مي توقيف الضاري نيز در چارچوب اين پروتكلاجراي دستور 
  . بايد در اين زمينه با عراق همكاري آنند

هيات علماي مسلمين عراق اظهارات جالل طالباني رييس جمهور و نوري المالكي نخست وزير عراق را 
  . در خصوص الضاري اظهارات مغرضانه خواند

دبيرخانه و شوراي هيات طي نشستي : اش اعالم آرد ي مسلمين عراق در سايت اينترنتيهيات علما
  . به بررسي اوضاع اخير عراق و اظهارات اخير عليه هيات علماي مسلمين عراق پرداختند

وگو با شبكه العربيه نسبت به مساله فدراليسم هشدار داده و آن در جهت  الضاري چندي پيش در گفت
  . انسته بودتقسيم عراق د
  . هاي نامعقول و نادرست توصيف آرده بود ها براي طرح صلح ملي را بر اساس خواسته وي درخواست

دولت جديد با همكاري نيروهاي اشغالگر سعي در ايجاد : رييس هيات علماي مسلمين عراق اعالم آرد
  . يي دارد آشوب و اختالفات طايفه

ساآنان شهر ضلوعيه در اعتراض به اتهامات جالل طالباني به : در همين حال، منابع خبري اعالم آردند
  . الضاري دست به تظاهرات زدند و خواستار عذرخواهي رسمي دولت از الضاري شدند

  
در مرآز شهر " البتاوين"ي   غيرنظامي در منطقه15پليس عراق به نقل از شاهدان عيني از ربوده شدن 

  . بغداد خبر داد
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افراد : به نقل از خبرگزاري آويت، پليس اظهار داشت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي البتاوين در مرآز بغداد ربوده و سپس   در منطقه  غير نظامي را از يك قهوه خانه15مسلح ناشناس 
  . تمامي اين افراد را با خودرو به محل نامعيني بردند

ترين معاونان عزت ابراهيم الدوري، معاون صدام در  نينوا نيز از دستگيري يكي از برجستهرييس پليس 
  . موصل خبر داد

  . پليس عراق علي محمد رشيد از معاونان الدوري را در نزديكي مرآز شهر موصل دستگير آرد: وي گفت
مبني بر آزادي تمامي بر خالف اظهارات مسووالن دولتي : از سوي ديگر، وزير آموزش عالي عراق گفت

ي حمله به وزارت آموزش عالي عراق، هنوز نيمي از اين افراد آزاد  و يا اآثريت ربوده شدگان حادثه
  . اند نشده

: ها خبر داده و اظهار داشتند ي گروگان در همين حال، برخي از آزاد شدگان اين گروگانگيري از شكنجه
مان  آه چيزي از نام و محل فعاليت ي ما را بستند، بدون اينها ها و چشم آه دست گيرها بعد از آن گروگان

هاي مشكي پوشانده و به همراه سايرين به عقب  بپرسند ما را آتك زده و بعد سرمان را با آسيه
گذاشتند و بعد از  شان را بر روي سرمان مي هاي ها آفش در بين راه آن. آاميون آوچكي انداختند

اي بردند و بعد هم دوباره ما را سوار بر خودرو   آرده و به محل ناشناختهگذشت چهار ساعت ما را پياده
  . ي الكائنه آزادمان آردند آرده و در منطقه

تراشي بر سر  ي صدام را به مانع  دادگاه محاآمه در تحولي ديگر، خليل الدليمي رييس هيات دفاع صدام،
دادگاه :  متهم آرد و گفت ي ازسرگيري محاآمهخواهي به دادگاه برا ي فرجام هاي موجود در ارايه تالش
ي مجرم شمردن و حكم صادره در خصوص صدام را در اختيار هيات دفاع قرار نداده  اي از برگه نسخه
  . است

خواهي در خصوص  تيم دفاعي صدام فرجام: جعفر الموسوي، دادستان عراق نيز اظهار داشت
  . شان را به دادگاه ارايه نداده است موآل

اي اعالم آرد آه روز پنجشنبه يكي از سربازانش را در استان ديالي   سوي ديگر، ارتش آمريكا در بيانيهاز
  . از دست داده است

  .  تن رسيد2859بر اساس اين بيانيه تعداد آشته شدگان آمريكايي از زمان آغاز جنگ به 
وگو با  برد، در گفت ر ميحارث الضاري، دبير آل هيات علماي مسلمين عراق نيز آه در امان به س

ي تلويزيوني الجزيره، صدور حكم بازداشت دولت عراق در خصوص خود را حكمي غير قانوني  شبكه
هدف دولت از متهم آردن من به فتنه انگيزي در آشور، سرپوش گذاشتن بر : دانست و افزود

  . ذ شده بودچنين اين تصميم از يك سال پيش از سوي دولت اتخا هم. اشتباهاتش بوده است
هاي ترسويي آه از تحوالت داخلي هراسانند، به دنبال يك قرباني  جنايتكاران و گروه: وي ادامه داد

ها تنها  گشتند تا اشتباهاتشان را به آن نسبت دهند و در اين ميان مرا انتخاب آردند اما اين اقدام آن مي
  . ها از مردم خواهد شد موجب دوري آن
هاي موجود   نياز و هر گاه مصلحت اقتضا آند به رغم تمامي مشكالت و خشونتدر صورت: الضاري گفت

  . به عراق برخواهم گشت
حكمي آه در خصوص الضاري صادر شده : در همين حال، علي الدباغ سخنگوي دولت عراق اعالم آرد

  . ي تحقيقاتي و بازجويي دارد نه بازداشت تنها جنبه
من : ي وي گفت انسه با رد اين اظهارات و نيز هرگونه تحقيق دربارهوگو با خبرگزاري فر الضاري در گفت

  . متهم نيستم آه آسي از من تحقيق و بازجويي آند
  

 گروه تحقيق عراق یا گروه جستجوی روزنه برای خروج آمریکا از باتالق
  ٢٠٠۶  نوامبر17 -١٣٨۵  آبان26ه جمع

که درحال حاضر به تحقيقات خود در این رابطه کميته تحقيق عراق :  گروه بين الملل -خبرگزاری مهر 
" لی هاملتون"و " جيمز بيکر"ادامه می دهد، متشکل از دو حزب جمهوریخواه و دمکرات به ریاست 

است که گزارش خود را تا پایان سال جاری برای کمک به بوش جهت خروج از باتالق عراق ارائه می 
 .دهد

 بعد از نشستی 2006 مارس 15در ) Iraq Stady Group( اق به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تحقيق عر
 .درکنگره آمریکا شروع به کار کرد

 و همچنين تهيه گزارشی است که 2005هدف از تاسيس این کميته، ارزیابی اوضاع عراق از تابستان 
هاد می این کميته تا پایان سال جاری ارائه می دهد و در این گزارش راه های حل بحران عراق را پيشن

 .این کميته مستقل از دولت عراق به شمار می آید. شود
و علت این . شناخته شده است"  هاملتون-کميته بيکر"یا " کميته بيکر"به اسم " گروه تحقيق عراق"

رئيس سابق " لی هاملتون"وزیر امورخارجه اسبق آمریکا  و " جيمز بيکر"نامگذاری هم این است که 
اما اسم رسمی آن .  نمایندگان آمریکا ریاست این کميته را برعهده دارندکميته روابط خارجی مجلس

 .است" گروه تحقيق عراق"
 .این گروه به درخواست جمعی از نمایندگان آمریکا از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات ها تاسيس شد
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بود که برای تاسيس از نمایندگان جمهوریخواه، یکی از کسانی ) ازایالت ویرجينيا" ( فرانک والتر وولف"
این گروه اصرار داشت و همچنين خواستار مشارکت شخصيت های با تجربه در زمينه خاورميانه، اما 

 .مستقل از دولت کنونی آمریکا بود
 :کار این گروه در زمان تاسيس آن مشخص نشد ، اما بر ارزیابی این نقاط متمرکز است

 - امنيت عراق و برجسته ترین چالش ها در برابر بهبود اوضاع امنيتی-فضای استراتژیکی عراق و منطقه
 . اقتصاد و بازسازی-تحوالت سياسی عراق بعد از انتخابات و تشکيل دولت جدید 

 را با وجود اینکه کاخ سفيد این کميته را تشکيل نداد، اما از تاسيس آن استقبال کرد و روند فعاليت آن
 14رئيس جمهوری آمریکا با این کميته برای اولين بار در " جرج بوش. به ویژه درمورد عراق تسهيل کرد

 . مالقات کرد و همچنين با رئيس این کميته از آن زمان تا کنون چند بار دیدار داشت2006ژوئن 
از نمایندگان " وولف"نيز برای تسهيل روند کاری گروه تحقيق عراق به درخواست " آکادمی صلح آمریکا"

این آکادمی که مقرش در واشنگتن است؛ تعدادی کارشناس در زمينه عراق دراختيار .آمریکا کار می کند
دارد که این کارشناسان که با تحقيق و پژوهش و تاسيس کارگاهی بسته برای پژوهش اوضاع  عراق 

 دیگر نيز حمایت می کند که این کميته از سه موسسه. کمک می کنند" گروه بيکر"به روند کاری 
آکادمی "و " مرکز تحقيق ریاست جمهوری"و "  مرکز پژوهش های استراتژیکی وبين المللی: "شامل

 .در دانشگاه رایس است" سياست عمومی جيمز بيکر
ارائه خواهد داد و درهمان روز دراختيار ملت و رسانه " جرج بوش"کميته مذکور گزارش خود را به کنگره و 

 .روهی نيز قرارمی دهدهای گ
که زمان ارائه آن : مشخص نشد، اما این کميته اعالم کرد " بيکر"هنوز زمان ارائه گزارش نهایی کميته 

خواهد بود تا ) که تا کنون حدود یک هفته از آن گذشته است(  نوامبر7بعد انتخابات اخير کنگره آمریکا در 
انتظار می رود که کار این کميته پایان سال جاری . ذارداین گزارش تاثيرات سياسی بر روند انتخابات نگ

 .به پایان برسد
 نفره از جمهوریخواهان و دموکراتها 10گروه تحقيقات خاورميانه ، متشکل از یک گروه " مهر" به گزارش 

 .است) دموکرات" ( لی هاملتون " و ) جمهوریخواه ( به ریاست جيمز بيکر
 :اعضانگاهی گذارا به سوابق هریک از 

 : جمهوریخواهان-
وزیرامورخارجه آمریکا و پيش از آن رئيس کارکنان کاخ سفيد در زمان " بوش پدر"در دوره " جيمز بيکر" 
 . رئيس جمهوری اسبق آمریکا بود" رونالد ریگان"

وی همچنين از درخشان ترین چهره های سياسی حزب جمهوریخواه و شخصيت های واقع بين و ميانه 
وجود اینکه از شخصيت جمهوریخواهی است که رئيس جمهور آمریکا بر وی طی بحران با . رو است

 تکيه کرد، اما از صحنه تصميم گيری ها و 2000انتخاباتی ریاست جمهوری در ایالت فلوریدا در سال 
و همچنين با وجود اینکه از سياستمداران محافظه کار در  گزینه جنگ بود، اما . رایزنی ها دور شد

 . بوش از وی برای کمک به اوضاع عراق کمک خواست2003اخر سال دراو
از شخصيت هایی است که این پرونده یعنی اوضاع عراق بعد از شکست جمهوریخواهان در " بيکر"

 .انتخابات مياندوره ای به طور جدی به او سپرده شد
واین خانم بعد از فارغ درایالت تگزاس است " الباسو" درشهر 1930متولد سال ": سندردی او کانور"-

 .التحصيلی از دانشگاه استنفورد در دو زمينه سياست و حقوق درایالت آریزونا فعاليت داشت
 به عنوان اولين زن آمریکایی در دیوان 1981پيش از آنکه مشهور شود وارد صحنه قضایی شد و درسال 

جمهوری پيشين رئيس قوه قضایيه رئيس " رونالد ریگان"عالی قضایی تعيين شد و بعد از آن  در زمان 
 .آمریکا بود

 .وی همچنين عضویت خود را دراین دادگاه حفظ کرد تا اینکه در اوایل سال جاری استعفا کرد
 -leeds"از محافظه کاران ميانه رو به شمار می ورد به طوری که مجله مشهور " بيکر"این خانم مانند 

home " ترین زن در آمریکا نام برد از او به عنوان قدرتمند2001در سال  . 
از ایالت " ميلواکی"یک سياستمدار و حقوقدان یهودی  از متولدین شهر": لورنس ایگلبرگر "-
 .است" ویسکانس" و فارغ التحصيل دانشگاه 1930در سال " ویسکانسين"

جرج بوش "وی یک دیپلمات و سياستمدار یهودی است که برای مدتی سمت وزیر امورخارجه دولت 
 .برعهده داشت" بوش" تا پایان دوره 1992برای مدتی کوتاه یعنی از تابستان " جيمز بيکر"را بعد از " پدر

و وکيل و " کلرادو"پایتخت ایالت " دنور" در شهر 1931از متولدین سال " : اآلن سيمپسون"-
 تا 1977همچنين طی دو سال . فارغ التحصيل شد" وایومينگ"سياستمداری است که از دانشگاه  

 .بود" وایومينگ" عضو مجلس سنای آمریکا از ایالت 1979
یک سياستمدار محافظه کار است و پدرش حاکم ایالتی بود یکی از کوچکترین ایالت های " سيمپسون"

وی در طول مدت خدمتش درمجلس سنا درچند کميته . آمریکا از نظر تعداد جمعيت به شمار می رود
 .داران تاثيرگذاراستعضویت داشت و یکی از سياستم

وی سپس مسئوليت آموزش دانشگاهی را در آکادمی پژوهش های رسمی دانشگاه هاوارد برعهده 
 .داشت و به مدت دو سال به عنوان مدیر بخش سياسی این دانشگاه بود

 و 1985 است که طی سال های 1991ایالت کاليفرنيا در سال " اوکالند"از متولدین شهر ": ادوین ميس"
 .و فرماندار کاليفرنيا بود" رونالد ریگان"یکی از نزدیکان .  وزیر دادگستری و دادستان کل بود1988
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و درتيم ریاست جمهوری . درکاليفرنيا است" برکلی"و " یل"وی همچنين از فارغ التحصيالن  دو دانشگاه 
بعد از آن . تبليغاتی وی بود فعاليت کرد و پيش از پيروزی ریگان در انتخابات، رئيس تيم 1980ریگان بعد از 

 . به عنوان مشاور اصلی و عضو شورای امنيت ملی شد1985 و 1981طی سال های 
 :  دموکراتها -

 ، ریاست 1931 آوریل سال 20متولد " لی هربرت هاملتون" به گزارش مهر به نقل از الشرق االوسط،
 عضو 1999 سال یعنی تا سال 34دت  سپتامبر را بعد از آنکه به م11کميته تحقيقات درمورد حوادث 

 .مجلس نمایندگان بود ، برعهده داشت
 به عنوان وکيل بخش های 1952ایندیانا در سال " دی پاو"وی از زمان فارغ التحصيلی از دانشگاه 

 به عنوان یکی از چهره های برجسته برای 1992درانتخابات سال .  سال فعاليت داشت10خصوصی تا 
 .بود" بيل کلينتون"رئيس جمهوری یعنی نامزدی سمت معاون 

 از صاحبان صنایع و مهندسين آمریکا بود که به عنوان وزیر دفاع 1972 اکتبر 11متولد " : وليام جيمز پری"-
 .حضورداشت" بيل کلينتون" در دولت 1977 تا ژانویه سال 1994از فوریه 

" هامبرشت و کویست" شورای اداری وی بعد از پنتاگون در سن فرانسيسکو به عنوان مشاور ویژه به
 .ملحق شد و سپس به کادر تدریس در آموزش علوم سياسی دانشگاه استنفورد  کاليفرنيا پيوست

 به عنوان 1986 تا سال 1982 از سال 1939 ژوئن درسال 26متولد " : روپ) چاک(چارلز اسپيتال "
 2004و در سال . مجلس سنا فعاليت کرد نيز در2001 تا 1989فرماندار ایالت ویرجينيا بود و از سال 

کميته اطالعات ویژه درمورد عراق را ریاست می کرد و بعد از دو دوره حضور در مجلس سنا به آکادمی 
 .دریایی آمریکا پيوست

 و از صاحبان صنایع آمریکایی، آفریقایی االصل 1935 آگوست 15متولد " : ورنون یوليون گوردون آالبن"
 .را گرفت" دالل قدرت " وذ سياسی زیادش درواشنگتن لقب است که به علت نف

رئيس جمهوری وقت از این " بيل کلينتون" عضو تيم انتقالی بود که راه را برای 1993 و 1992دردو سال 
 .حيث که دوست و مشاور او بود ، فراهم کرد

يس کارکنان کاخ سفيد بود و رئ" بيل کلينتون" ، که در دوره 1983 ژوئن 28متولد " : لنون ادوارد بنيتا"-
  .دوره ای هم درمجلس نمایندگان عضویت داشت

  
شيخ الضاری / توضيح دولت عراق درباره صدور حکم عليه رئيس هيئت علمای اهل سنت این کشور 

 مفاد قانون مبارزه با تروریسم را نقض کرده است
  ٢٠٠۶  نوامبر17 -١٣٨۵  آبان26ه جمع

 جمعه اعالم کرد که مقام های عراقی برخالف گزارش رسانه های سخنگوی رسمی دولت عراق امروز
رئيس هيئت علمای اهل سنت را صادر کرده اند " شيخ حارث الضاری"درباره " حکم تحقيق"گروهی تنها 

 .که احزاب سنی این کشور درقبال آن موضعگيری کرده و این اقدام را محکوم کردند
رسانه : سخنگوی دولت عراق گفت " علی الدباغ"زاری فرانسه،به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگ

های گروهی، خبری با این مضمون منتشر کردند که دولت حکم دستگيری و جلب شيخ الضاری را صادر 
 .کرده است، اما تاکيد می کنيم که این خبر خارج از چارچوب درست آن نقل شده است

ررسی است و حکم تحقيق درباره فعاليت های شيخ دولت عراق پرونده هایی در دست  ب: وی افزود
 .ضاری وجود دارد، اما تا این لحظه به این پرونده ها رسيدگی نشده است

هرگونه تصميم بعدی در این چارچوب منوط به دستور قوه قضایيه به دور از هرگونه گرایش : الدباغ گفت
 .سياسی صورت خواهد بود

من متهم : در امان پایتخت اردن؛ با رد حکم تحقيق خود افزوداین درحاليست که شيخ الضاری مستقر 
 .نيستم که بخواهند از من تحقيق به عمل آورند و این حکم غير قانونی است

سخنگوی وزارت کشورعراق پيشتر با بيان اینکه الضاری مفاد قانون مبارزه با تروریسم را نقض کرده 
 .اکيد کردت) از امان(است، بر فعاليت برای استرداد وی 

الضاری مفاد این قانون را نقض کرده : سرلشکر عبدالکریم خلف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود
است و دولت شواهد و دالیلی در اثبات این مسئله در اختيار دارد که این موضوع در حکم جلب امضا 

 .شده از سوی یکی از قضات آمده است
 .م را درباره الضاری صادر کردوزارت کشور عراق روز پنجشنبه این حک

در همين حال، هيئت علمای اهل سنت عراق امروز با انتشار بيانيه ای خویشتن داری مردم و خروج 
 .نيروهای سياسی را از دولت و پارلمان این کشور خواستار شد

حادیه حکم تحقيق را دليل روشنی بر ورشکستی دولت کنونی عراق دانست و از دبيرکل ات"این بيانيه، 
 ."عرب خواست تا این اقدام  مخالف با همه اجالس های برقراری آشتی ملی در عراق را محکوم کند

از سوی دیگر، حزب اسالمی اهل سنت عراق و جبهه التوافق اهل سنت این کشور نيز به طور جداگانه 
 .با انتشار بيانيه هایی صدور این حکم عليه الضاری را محکوم کردند

در بيانيه خود این حکم را به منزله تيرخالص به ) بزرگترین حزب سياسی اقليت(راقحزب اسالمی ع
طرح آشتی و گفتگوی ملی این کشور دانست و جبهه التوافق نيز هرگونه تالش برای خدشه وارد کردن 

 .به الضاری را رد کرد و خواستار لغو فوری این تصميم و عذرخواهی علنی وصریح از وی شد
 که یک منبع دولتی اردن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعالم کرد که مقام های اردنی تا این درحاليست

  .کنون درخواستی از عراق درباره وجود الضاری در اردن دریافت نکرده اند
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  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 "انتظار بيش از حد از مذاکره آمريکا با ايران و سوريه خطاست"

  ٢٠٠۶  نوامبر17 -١٣٨۵  آبان26ه جمع
 نوامبر خود در گزارشی درباره سياست آمريکا در خاورميانه 18نشريه اکونوميست چاپ لندن در شماره 

 .به بررسی امکان گفتگوهای اين کشور با ايران و سوريه پرداخته است
"  انتظار بيش از حد خطاست ارزش امتحان را دارد اما-روی کردن به ايران و سوريه "اين مقاله با عنوان 

به بررسی پيشنهاد اخير مذاکره آمريکا با ايران و سوريه درباره عراق پرداخته و نوشته است که هميشه 
 .گفتگو اقدامی خوب است مخصوصا اگر گزينه ديگر، جنگ باشد

متحده در اکونوميست اين سئوال را مطرح می کند که آيا پيشنهاد گفتگو با ايران برای سياست اياالت 
خاورميانه يک تحول محسوب می شود؟ و می افزايد که با توجه به هياهويی که در مورد دستاوردهای 

 .گفتگوی احتمالی با ايران و سوريه جريان يافته، ممکن است چنين تصوری ايجاد شود
 

وب به نوشته اکونوميست، چنين اقدامی بی ترديد به منزله نوعی عقب نشينی برای جورج بوش محس
" محور شرارت"، ايران را در کنار کره شمالی و عراق، از تشکيل دهندگان 2002می شود که در سال 

توصيف کرد و زمانی هم نو محافظه کاران آمريکايی اميد داشتند که سقوط صدام حسين به سرعت به 
 .سرنگونی حکومت روحانيون در تهران و دولت ديکتاتوری بشار اسد در سوريه منجر شود

ين نشريه می افزايد نو محافظه کاران آمريکايی انتظار داشتند که دموکراسی مانند مرهمی آرام بخش ا
به سرعت در تمامی خاورميانه گسترش يابد و مسير استقرار صلح بين اسرائيل و فلسطينيان را همراه 

 .سازد
ی رسد و مشکالت آمريکا اکونوميست اظهار می دارد که چنين انديشه ای اينک ساده انگارانه به نظر م

 .در عراق جورج بوش را موظف می کند تا هر نظری را با ديدی باز مورد بررسی قرار دهد
به نوشته اکونوميست، گفتگو با ايران و سوريه برای حل مشکالت عراق، که از سوی يک هيات تحقيق 

 .آمريکايی پيشنهاد شده، يکی از اين گونه نظرات است
ال می افزايد که گرچه ممکن است نوعی گفتگو با ايران و سوريه مفيد باشد، اما اکونوميست در عين ح

نفس گفتگو به نوبه خود داروی تمامی دردها نيست و بستن اميد بيش از حد به نتيجه چنين 
 .گفتگوهايی هم به نوبه خود حاکی از ساده لوحی است

 و ايران واقعا خواستار کمک به حل به نظر اکونوميست، نخستين دليل اين است که حتی اگر سوريه
مشکالت عراق هم باشند، اين دو کشور در موقعيتی نيستند که بتوانند کار چندانی در اين زمينه انجام 

 . دهند
 بحران خاورميانه و مشکالت عراق

بخش عمده "اکونوميست سخنان اخير تونی بلر، نخست وزير بريتانيا را يادآور می شود که گفته است 
 .از پاسخ به مسايل عراق در خارج از آن کشور، يعنی منطقه خاورميانه، در دسترس است" ای

اين هفته نامه نظر آقای بلر را نادرست توصيف کرده و می نويسد که گرچه برخی نيروهای برون مرزی، 
مانند گروه های جهادی سنی خارجی و شبه نظاميان شيعه مورد حمايت ايران، نقشی عمده در 

های عراق ايفا کرده اند، اما واقعيت تلخ اين است که عراق عمدتا به داليل داخلی در معرض خشونت 
 . فروپاشی قرار دارد زيرا سنيان اين کشور تسلط شيعيان بر نظم سياسی جديد را قابل قبول نمی دانند

ت و سوريه به نوشته اکونوميست، نفوذ ايران بر شيعيان عراقی محدود و بر سنيان اين کشور صفر اس
 .نيز، به عنوان مسير ورود جهادگران سنی به عراق، بازيگری جزء در عراق محسوب می شود

دليل دوم خطا بودن نظر آقای بلر، به گفته هفته نامه بريتانيايی، اين است که ديدگاه ها و غرايز و 
فتگويی نميتواند به عاليق دولت های سوريه و ايران مستقيما با منافع آمريکا در تعارض است و هيچ گ

 .همسويی منافع دو طرف منجر شود
اکونوميست می نويسد از جمله اهداف ايران ظاهرا ساخت اسلحه اتمی، به شکست کشاندن 

 است که پس از ناکامی 1979سياست آمريکا در عراق، نابودی اسرائيل و ترويج عقايد انقالب سال 
 .اصالح طلبان، حياتی دوباره يافته است

د هدف های دولت بشاراسد در سوريه، اکونوميست می نويسد که وی برای ادامه حيات الزم در مور
می بيند که مجددا بر لبنان مسلط شود، از تحقيقات سازمان ملل در زمينه ترور رفيق حريری مصون 

 .بماند و با حمايت از حماس، از توافق اسرائيل و فلسطينيان ميانه رو جلوگيری کند
 عين حال می نويسد اين نکته که عاليق سوريه و ايران در زمينه های گوناگونی با اکونوميست در

واقع "عاليق آمريکا در تضاد است، دليل کافی برای خودداری از مذاکره نيست و همانطور که طراحان 
 .سياست خارجی آمريکا استدالل کرده اند، گفتگو با دشمن خيلی اوقات ضروری است" نگر

 به مذاکرات ريچارد نيکسون، رييس جمهوری پيشين آمريکا و رهبران چين و آمادگی اين نشريه سپس
اسحاق رابين، نخست وزير پيشين اسرائيل، برای گفتگو با ياسر عرفات اشاره می کند و تماس های 

مستمر اياالت متحده و اتحاد شوروی در طول سال های جنگ سرد را يادآور می شود و می افزايد حتی 
تی که در آن گشايش يا توافق عمده ای حاصل نمی شود با فراهم کردن زمينه بده و بستان بين مذاکرا

 .دو طرف، خطر کاهش بحران و جلوگيری از بروز درگيری را فراهم می کند
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اکونوميست می نويسد خيلی خوب است که معتقد باشيم که نتيجه گفتگو با ايران و سوريه از نوع اول 
بسياری از ديپلمات های هوشمند .  که ممکن است به پيشرفت منجر شوديعنی گفتگويی: است

يا . ميان ايران و آمريکا شده اند اما اين درخواستی غيرمنطقی است" معامله بزرگی"خواستار چنين 
ايران بايد تالش برای ساخت بمب اتمی و آرمان مربوط به نابودی اسرائيل را کنار بگذارد يا آنکه آمريکا 

 . واهد شد دست از مخالفت با اين مسائل بکشدمجبور خ
هيچ رييس جمهور يا کنگره ای . اکونوميست اضافه می کند به نظر می رسد راه دوم غير ممکن است

در آمريکا حاضر نيستند بگذارند يک ايران مسلح به سالح های هسته ای همچنان دولت يهودی را 
ای ديپلماتيک برای توقف ساخت بمب توسط ايران به حداکثر آنکه اگر تالش ه. تهديد به نابودی کند

نتيجه نرسد و اگر اسرائيل و آمريکا از توسل به راه های نظامی صرفنظر کنند، آمريکا ممکن است با 
 . اکراه مجبور شود با چنين وضعيتی کنار بيايد

 هدفهای ايران در منطقه
 متحده در اين زمينه ها تغيير اساسی اکونوميست می نويسد بعيد به نظر می رسد که سياست اياالت

 کند و می پرسد که آيا احتمال اينکه ايران در زمينه هدف های خود کوتاه بيايد بيشتر است؟
به نوشته اکونوميست، شايد بتوان چنين گفت، اما انتظار واقع نگرانه ای در اين زمينه به برداشت 

 .درست در انگيزه های ايران بستگی دارد
می نويسد که به نظر برخی از ناظران، تهديدهای ايران عليه اسرائيل لفاظی توخالی اکونوميست 

است و تالش اين کشور برای دستيابی به اسلحه اتمی عمدتا از هراس از اهداف آمريکا ناشی می 
 .شود

ن در به گفته اکونوميست، اين نظر ارزش بررسی را دارد و آقای بوش، همزمان با وارد کردن فشار بر ايرا
مورد برنامه هسته ای اين کشور، می تواند مجددا تصريح کند که در صدد سرنگونی حکومت ايران 

نيست و اگر چنين اقدامی با فعاليت در راه حل بحران خاورميانه همراه شود، ممکن است به نتيجه 
 .برسد

رخی ديگر از ناظران در مقابل، به نوشته اکونوميست، ممکن است چنين نتيجه ای به دست نيايد زيرا ب
معتقدند که انگيزه ايران از تالش برای دستيابی به اسلحه اتمی در واقع تسلط بر منطقه و ترويج عقايد 

 .انقالبی خود است که نابودی اسرائيل بخشی اساسی و حتی مقدس از آن را تشکيل می دهد
 در مقابل کنار گذاشتن برنامه اکونوميست يادآور می شود که ايران پيشنهاد آمريکا برای دريافت کمک

در ادامه مقاله آمده است که اگر اين نظر در . غنی سازی اورانيوم و مذاکره دو طرف را نپذيرفته است
باره انگيزه ايران صحيح باشد، بهترين نتيجه ای که می توان از مذاکرات آمريکا و ايران انتظار داشت، 

 .تنها شامل بده و بستان های حاشيه ای خواهد بوددست يافتن به يک راه حل اساسی نيست بلکه 
اکونوميست در ادامه می نويسد که قبل از هر نوع مذاکره ای با ايران و سوريه، مقامات آمريکايی بايد 

مشخصا بدانند که آمادگی چه نوع بده و بستانی را دارند و آيا مثال حاضرند در برابر کمک محدود ايران در 
 کشور را بپذيرند؟ يا برای ايجاد شکاف بين ايران و سوريه، لبنان را مجددا به عراق، اتمی شدن اين
 بشار اسد واگذار کنند؟

به نوشته اکونوميست، چنين شرايطی برای آمريکا قابل قبول نيست و بنابراين، گرچه تصميم به مذاکره 
 .تی خطاستبا ايران و سوريه، تصميمی خوب است اما انتظار بيش از حد از چنين مذاکرا

اين نشريه نتيجه می گيرد که متاسفانه بهترين محل برای حل مشکالت آمريکا در عراق، همچنان در 
  .خود عراق است
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