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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(ژیم ایران و دولتهای بزرگر

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
  * نشست آژانس درباره ايران به دليل اختالفات به پنجشنبه موآول شد*
  در آژانس هاي آمريكا  فرانسه، مجري سياست*
  شود بدون آمك آژانس هم پروژه اراك تكميل مي: سلطانيه*

  ٢٠٠۶  نوامبر21 -١٣٨۵  آبان30ه سه شنب
شديد غرب با آشورهاي مستقل  دليل وجود اختالفات نظرات المللي انرژي اتمي به آژانس بين

 ساخت راآتور ي آمك فني به ايران در  ارايه تصميم گيري درباره يي ايران، درخصوص برنامه هسته
اين در حالي است آه خبرگزاري اتريش به نقل از . روز پنجشنبه به تعويق انداخت يي اراك را تا هسته
آب  اصغر سلطانيه گزارش کرد، ايران با وجود رويکرد منفي کشورهاي غربي، به ساخت راکتور علي

 .سنگين ادامه خواهد داد
 اين خبرگزاري افزود، علي اصغر سلطانيه، نماينده ايران ،)ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري

از آژانس  المللي انرژي اتمي روز دوشنبه در وين اعالم کرد، دولت تهران يک هفته پيش آژانس بين در
اگر مقامات آژانس  المللي انرژي اتمي براي ساخت راکتوري در اراک درخواست کمک کرده است، بين

  .را پايان خواهد داد  اين معنا نخواهد بود که تهران اين پروژهاين تقاضا را رد کنند، به
انرژي اتمي بايد تا روز جمعه تصميم بگيرد که آيا  المللي بر اساس اين گزارش، شوراي حکام آژانس بين

ها، در جلسات  بنا به اعالم ديپلمات. راکتور اراک کمک خواهد کرد يا خير به تهران در امر تامين ايمني
در مقر آژانس صورت گرفت، کشورهاي غربي و به ويژه فرانسه ) دوشنبه(روز گذشته  اي که همشاور
  .از ساخت راکتور اراک را رد کردند حمايت

المللي انرژي اتمي اعالم کرده است که  بين هاي فني آژانس آنا ماريا سيتو، مسوول امور همکاري
شوراي امنيت سازمان ملل نيست که از تهران ژوييه  هاي ايران در تضاد با قطعنامه ماه درخواست

  .آورد اورانيوم خود را به حال تعليق در سازي خواسته بود برنامه غني
تواند رسيدگي به درخواست ايران را به تعويق  مي المللي انرژي اتمي گويند آژانس بين ها مي ديپلمات

  .يدا شودهاي ايران پ نپذيرفتن درخواست بيندازد تا مبنايي حقوقي براي
المللي انرژي اتمي تصميم  ها گزارش داد آه آژانس بين رويتر به نقل از ديپلمات در همين حال خبرگزاري

به تعويق  يي اراك را تا روز پنجشنبه ي آمك فني به ايران در ساخت راآتور هسته ي ارايه درباره گيري
  .انداخت

آه آشورهاي غربي و آشورهاي در حال توسعه در  هاي ياد شده افزود اين خبرگزاري به نقل از ديپلمات
المللي انرژي تمي در  دريافت آمك فني آژانس بين خصوص مصالحه بر سر درخواست ايران براي

  .بست رسيدند آژانس به بن هاي فني ي بررسي آمك نشست آميته
لحه دچار ها براي رسيدن به مصا تالش: گفت يك ديپلمات عالي رتبه آه خواست نامش فاش نشود،

گرفتند تصميم گيري در اين باره را بدون هر گونه توصيه در  مشكل شده است و در نتيجه اعضاي تصميم
درخواست تصويب شود يا خير، به نشست آامل شوراي حكام ارجاع دهند و اجازه  خصوص اينكه آيا اين

  . گيري آند حكام در اين باره به تصميم ندهند شوراي
ها در نشست وين ادعا آرد، بيشتر حاضران در نشست  نيز به نقل از ديپلمات سخبرگزاري آسوشيتدپر

المللي انرژي اتمي با محروم آردن ايران دريافت آمك فني آژانس براي  آژانس بين  عضو آليدي35
  .اند راآتور اراك موافقت آرده ساخت

ن بودند و در حالي صحبت حاضران در نشست وي هايي آه همگي از اين خبرگزاري به نقل از ديپلمات
بر : آرد، ادعا آرد اش را آغاز مي آژانس دومين روز آاري ها فني ي بررسي آمك آردند آه آميته مي

المللي  هاي تهران براي دريافت آمك آژانس بين  درخواست شود، بيني مي پيش اساس اين توافق موقت،
اما درخواست اين آشور براي آمك به يي ديگر تصويب شود،  در خصوص هفت پروژه هسته انرژي اتمي

  .راآتور اتمي اراك رد شود ساخت
هاي فني  زماني آه آميته بررسي همكاري اين تصميم روز پنجشنبه و در: اين گزارش حاآي است

آند، به طور رسمي  از اين نهاد را بررسي مي آژانس بررسي صدها درخواست از جانب آشورهاي عضو
  .اتخاذ خواهد شد

مستقل صحبت آردند و به دليل مجاز نبودن به  دپرس به نقل از چهار ديپلمات آه به طورآسوشيت
رييس : آميته از افشاي نامشان خودداري آرداند، افزود ي مذاآرات پشت درهاي بسته در صحبت درباره

  .ها به غير از اراك را اعالم خواهد آرد پروژه نشست پنجشنبه تصويب تمامي
تصميم با اجماع به تصويب برسد، اما حتي اگر  زودند، انتظار بر آن است آه اينها اف اين ديپلمات

گيري آنند، تعداد آنهايي آه با  زياد آوبا شورا را وادار به راي متحدين ايران در شوراي حكام و به احتمال
  .خواهد داشت اراك مخالفند برتري
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ت اما همگي توافق داشتند آه اين اس ها تاآيد آردند آه وجود يك توافق حتمي اين ديپلمات
  .ترين سناريو براي حل اختالفات خواهد بود محتمل

هاي تهران براي دريافت آمك  اعالم آرد درخواست بر اساس اين گزارش روز دوشنبه زماني آه آمريكا
پذيرد اما در مورد اراك موافقت  پروژه اعالم شده را مي سازمان ملل در خصوص هفت پروژه از هشت

  .مصالحه ظاهر شده بود هايي از يك آند، نشانه مين
سازمان در  اتمي از روز دوشنبه در مقر اين المللي انرژي ي بررسي آمك هاي فني آژانس بين آميته

 به 10:30حكام آژانس روز پنجشنبه و ساعت  نشست آامل شوراي. وين تشكيل جلسه داده است
ي  مانند گذشته محمد البرادعي، مديرآل آژانس دربارهه در آغاز اين نشست. شود وقت محلي آغاز مي

  .آند موضوع نشست سخنراني مي
ي   نماينده35ايران را به طور رسمي به  يي ي هسته ي برنامه البرادعي هم چنين گزارش درباره

موازي اين گزارش را براي شوراي امنيت سازمان ملل  آند و نيز به طور آشورهاي عضو شورا ارايه مي
  .ال خواهد آردارس

المللي انرژي اتمي خواستند  هاي غربي از آژانس بين قدرت: گزارشي ديگر نوشت خبرگزاري رويتر در
 ايران براي دريافت آمك در ساخت راآتور تحقيقاتي اراك را رد آند، اين در حالي بود آه درخواست

  .نداشت تيي ديگر مورد درخواست ايران هيچ مخالف واشنگتن با آمك به هفت پروژه
انرژي اتمي بارها از ايران خواسته است پروژه  المللي اين خبرگزاري افزود، شوراي حكام آژانس بين

تهران اعالم آرده است آن را تكميل خواهد آرد و نيز براي تضمين  راآتور آب سنگين اراك را دنبال نكند و
  .آن از آژانس آمك خواسته است استانداردهاي ايمني

است، اما اعضاي غربي شورا معتقدند به  هايي اقدامي معمول ه تصويب چنين درخواستدر حالي آ
دانند بايد با اين درخواست ايران  ي آژانس مي منع اشاعه هاي ي گريز ايران از بازرسي علت آنچه سابقه

  .مخالفت شود
  آژانس نماينده آمريكا در
با توجه به تصميات : ي انرژي اتمي در اين باره گفتالملل بين ، نماينده آمريكا در آژانس گرگوري شولتي

يي ايران و خطر انحراف پلوتونيوم به مورد  ها درباره برنامه هسته وجود پرسش شورا در گذشته و تداوم
  .تصويب آنند را) اراك(توانند پروژه  پيوندد آه نمي قرار گرفتن در سالح آمريكا به ديگران مي استفاده

حل بپيوندد؛ زيرا آارشناسان آژانس تاييد  راه ن آماده است به اجماعي برايواشنگت: شولتي گفت
  .آند يي را تقويت نمي توليد سوخت هسته هاي ديگر توانايي آنند آه پروژه مي

  اروپا در آژانس نماينده اتحاديه
يته فني هاي آم حكام خواسته است آه پس از بررسي بر اساس اين گزارش اتحاديه اروپا نيز از شوراي

  .ي اراك خودداري آند پنجشنبه از ارايه آمك به پروژه ي آامل شورا در روز و در جلسه
نگراني ما آن است آه چنين : قرائت آرد آمده است در بيانيه اتحاديه اروپا آه نماينده فنالند آن را

  .شاعه را شامل شودپلوتونيوم را توليد آند و خطر قابل توجه ا راآتوري در آينده مقادير قابل توجهي
ي اروپا آه از جانب اين اتحاديه سخن  اتحاديه يي آريستينا هلنا آوپي، نماينده فنالند رييس دوره

  .شود اراك دريغ شود؛ زيرا خطر چشمگير اشاعه را شامل مي گفت اظهار آرد آه آمك فني بايد از مي
يند آه رد درخواست تهران روالي گو و مي شان مخالفند آشورهاي در حال توسعه با همتايان غربي

  .آند يي صلح آميز ايجاد مي هاي انرژي هسته برنامه هاي فني از سياسي را براي دريغ آردن آمك
خواهند از  ها آمده است آه اآثر اعضاي شورا مي ديپلمات به گزارش ايسنا، در اين گزارش به نقل از

ها را براي قلدري آردن  اش است جلوگيري آنند و غربي احتماال ايران بازنده اي آه گيري تعيين آننده راي
  .آنند مي سرزنش

اندازد و  آن شورا مورد اراك را به تعويق مي آنها گفتند آه اقدامي در دست بررسي است آه براساس
ايران براي آمك فني را آه آمتر دردسر سازند تصويب  اين در حالي است آه هفت درخواست ديگر

  .آند مي
  لبرادعيا معاون

هاي مورد درخواست ايران  هاي فني گفت آه پروژه همكاري آنامارياستيو، معاون مديرآل آژانس در امور
  .ي شوراي امنيت است ي مربوطه قطعنامه از جمله اراك مطابق با

هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري در  به فعاليت هاي به ويژه با توجه به اينكه اين پروژه: وي افزود
  .شود ايران منجر نمي

  تعهد بيانيه عدم
اند، اين جنبش هرگونه  در حال توسعه ارايه آرده اي آه جنبش عدم تعهد متشكل از آشورهاي در بيانيه

المللي انرژي اتمي به عنوان ابزاري براي  همكاري فني آژانس بين ي تالش براي استفاده از برنامه
  .آند را محكوم مياساسنامه آژانس  اهداف سياسي و با نقض

يي ايران را سمبليك  هاي هسته سر خواسته اين گزارش حاآي است، مورد اراك بحران ديپلماتيك بر
  .آرده است

  روسيه و چين خواستار آمك آژانس به پروژه اراك
هاي سازمان ملل عليه  روسيه و چين آه با تحريم ها آمده است آه در اين گزارش به نقل از ديپلمات

  .اراك ندارند ي  مخالفند، هيچ مشكلي با پروژهايران
  آژانس نماينده ايران در
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هاي غربي را سياسي آردن  المللي انرژي اتمي، قدرت بين علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس
آژانس با تصويب اين پروژه، حضور نظارتي بيش از پيش را در اراك  :آمك فني آژانس متهم آرد و گفت

  .آند هاي ايمني ارايه مي آند و توصيه مستمر نظارت مي داشت و به طورخواهد 
پروژه آمك آژانس نظارت اين نهاد در اراك را افزايش  به گزارش ايسنا، سلطانيه به خبرنگاران گفت آه

  .جهت حداآثر شفافيت است دهد و در واقع يك گام بزرگ در مي
بسيار دلسرد خواهد آرد و اين به معناي آن نيست آه  ن راوي اظهار آرد آه خودداري از ارايه آمك ايرا

  .آنيم مي ي اراك را متوقف ما پروژه
هفت پروژه ديگر ايران مشكلي ندارد اما از  بر اساس گزارش آسوشيتدپرس آمريكا اعالم آرد آه با

  .آژانس محروم آند آژانس خواست تهران را از دريافت آمك فني
آه آمريكا متوجه شده است تالش براي  تصميمي انعكاسي است از اينبر اساس اين گزارش چنين 

اي است؛ زيرا اآثر آشورهاي شورا  پروژه آار بيهوده ي هشت جلوگيري از آمك آژانس به ايران در همه
رسد آه اين اقدام به دنبال حكم آژانس مبني بر آن باشد آه راآتور  مي هم چنين به نظر. با آن مخالفند

  .ديگر هيچ آدام تهديد اشاعه را به دنبال ندارد يها و پروژه
تواند منعكس آننده تصميم آمريكا براي نسبتا  مي هاي معتبر در وين گفتند آه اين امر برخي ديپلمات

  .آند ي عراق را بررسي مي امكان گفتگوي مستقيم با ايران درباره ماليم عمل آردن در حالي باشد آه
  .آردند نظر در اين باره خودداريمقامات آمريكايي از اظهار
فني آژانس آه از روز گذشته دوشنبه آغاز شده  هاي ي بررسي آمك ي آميته يك ديپلمات آه در جلسه

  .نيز محروميت ايران از آمك در اراك را خواستار شدند است حضور داشت گفت آه آانادا و استراليا
  .آمك آژانس به اراك ندارند بااند مخالفتي  بر عكس روسيه و چين گفته: وي افزود

  .خواست پروژه اراك را تصويب آند آوبا فراتر رفت و از شورا: اين ديپلمات اظهار آرد
  و انگليس را پيش مي برد فرانسه مواضع آمريكا

امنيت در خصوص تحريم ايران به علت مخالفت  ها گفتند آه با توجه به اينكه توافق شوراي ديپلمات
در عوض . اند ها در نشست وين به پس صحنه رفته آمريكايي ا مشكل روبرو شده است،روسيه و چين ب

در خصوص اينكه تمامي هشت پروژه ايران مورد بررسي قرار گيرد و  ها را فرانسه رهبري درخواست
  .عهده گرفته است احتماال رد شود به

ه تعويق افتاد و به اواخر روز روز دوشنبه ب آژانس در هاي فني نشست روز دوشنبه آميته بررسي آمك
  .موضع مشترآي برسند موآول شد تا اعضا در مذاآرات غير رسمي به

ايران در خصوص اراك موافقند اما اجماعي درباره   عضو به طور آلي با محروميت35گويند  ها مي ديپلمات
  .هفت پروژه ديگر وجود ندارد

ي آمك فني به  توانيم ازارايه ما نمي: فنالند نوشت دهخبرگزاري فرانسه نيز در گزارشي به نقل از نماين
اش خواستار شده حمايت  بارها تحديدنظر ايران را درباره) حكام) راآتور تحقيقاتي آب سنگين آه شورا

  .آنيم
هاي شوراي حكام و شوراي  آژانس با قطعنامه به گزارش ايسنا، وي مدعي شد آه درخواست ايران از

  .امنيت سازگار نيست
اي هستند آه جلوگيري از آمك  و اسراييل از آن دسته بر اساس اين گزارش آمريكا، اتحاديه اروپا، آانادا

  .گويند بايد اين آمك ارايه شود و آشورهاي غير متعهد مي آژانس را خواستارند اما روسيه چين
گيري و خودداري در  ميمشود به تعويق انداختن تص مي اي آه بر روي آن آار ها مصالحه به گفته ديپلمات

  .است رد فوري درخواست آمك فني ايران
طور سنتي در خصوص همكاري فني در  مشخص نيست اجماع آن طور آه به: اين گزارش حاآي است

توجه به اينكه آوبا ظاهرا بر تصويب درخواست ايران  گيرد حاصل شود يا خير به ويژه با آژانس انجام مي
  .اصرار دارد

شان در صورتي آه  آشورهاي غربي و متحدين در هر صورت: ها افزود به نقل از ديپلماتاين گزارش 
 .برخوردارند موضوع به راي گذاشته شود از اآثريت

  
 35ها در نشست وين ادعا آرد، بيشتر حاضران در نشست  خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از ديپلمات

م آردن ايران دريافت آمك فني آژانس براي ساخت المللي انرژي اتمي با محرو عضو آليدي آژانس بين
  . اند راآتور اراك موافقت آرده

  ٢٠٠۶  نوامبر21 -١٣٨۵  آبان30ه سه شنب
هايي آه همگي از  اين خبرگزاري به نقل از ديپلمات) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها فني آژانس  ي بررسي آمك هآردند آه آميت حاضران در نشست وين بودند و در حالي صحبت مي
  شود، بيني مي بر اساس اين توافق موقت، پيش: آرد، ادعا آرد اش را آغاز مي دومين روز آاري

يي  المللي انرژي اتمي در خصوص هفت پروژه هسته هاي تهران براي دريافت آمك آژانس بين درخواست
  . اآتور اتمي اراك رد شودديگر تصويب شود، اما درخواست اين آشور براي آمك به ساخت ر

هاي فني  اين تصميم روز پنجشنبه و در زماني آه آميته بررسي همكاري: اين گزارش حاآي است
آند، به طور رسمي  آژانس بررسي صدها درخواست از جانب آشورهاي عضو از اين نهاد را بررسي مي

  . اتخاذ خواهد شد
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آسوشيتدپرس به نقل از چهار ديپلمات آه به طور مستقل صحبت آردند و به دليل مجاز نبودن به 
رييس : ي مذاآرات پشت درهاي بسته در آميته از افشاي نامشان خودداري آرداند، افزود صحبت درباره

  . ها به غير از اراك را اعالم خواهد آرد نشست پنجشنبه تصويب تمامي پروژه
ها افزودند، انتظار بر آن است آه اين تصميم با اجماع به تصويب برسد، اما حتي اگر  اين ديپلمات

گيري آنند، تعداد آنهايي آه با  متحدين ايران در شوراي حكام و به احتمال زياد آوبا شورا را وادار به راي
  . اراك مخالفند برتري خواهد داشت

تمي است اما همگي توافق داشتند آه اين ها تاآيد آردند آه وجود يك توافق ح اين ديپلمات
  . ترين سناريو براي حل اختالفات خواهد بود محتمل

  
هاي تهران براي دريافت آمك  بر اساس اين گزارش روز دوشنبه زماني آه آمريكا اعالم آرد درخواست
وافقت پذيرد اما در مورد اراك م سازمان ملل در خصوص هفت پروژه از هشت پروژه اعالم شده را مي

  . هايي از يك مصالحه ظاهر شده بود آند، نشانه نمي
المللي انرژي اتمي از روز دوشنبه در مقر اين سازمان در  ي بررسي آمك هاي فني آژانس بين آميته

 به 10:30نشست آامل شوراي حكام آژانس روز پنجشنبه و ساعت . وين تشكيل جلسه داده است
ي   نشست همانند گذشته محمد البرادعي، مديرآل آژانس دربارهدر آغاز اين. شود وقت محلي آغاز مي

  . آند موضوع نشست سخنراني مي
ي   نماينده35يي ايران را به طور رسمي به  ي هسته ي برنامه البرادعي هم چنين گزارش درباره
ملل آند و نيز به طور موازي اين گزارش را براي شوراي امنيت سازمان  آشورهاي عضو شورا ارايه مي

  .ارسال خواهد آرد
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  .هوشيار زيباري از تبادل سفراي دو آشور عراق و سوريه خبر داد
  ٢٠٠۶  نوامبر21 -١٣٨۵  آبان30ه سه شنب

ي تلويزيوني الجزيره، هوشياري زيباري،  از شبكه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اش ضمن اعالم از  خبري مشترك با وليد معلم، همتاي سوري ي عراق در آنفرانس  امور خارجهوزير

به زودي سفراي دو آشور تعيين و به محل : دمشق اظهار داشت - سرگيري روابط ديپلماتيك بغداد
  .خدمتشان اعزام خواهند شد

ها و همكاري در  ماهنگيبا همتاي سوري ه در ديدار: وي با تاريخي توصيف آردن اين مساله گفت
  .غيره مورد بررسي قرار گرفت هاي امنيتي، سياسي، تجاري، اقتصادي و زمينه

جديدي را در روابط دو آشور باز آرده است البته  از سرگيري روابط دو آشور باب: زيباري بيان داشت
توان گفت   اما ميو حل تمامي مشكالت ميان دو آشور را داشت توان با يك سفر انتظار يك معجزه نمي

  .آشورهاي عربي و جامعه جهاني داشته است براي مردم عراق، منطقه،  آه اين سفر پيام مثبتي
باز است، ما خواهان روابط با همسايگانمان  درهاي عراق به روي تمامي همسايگانش: وي ادامه داد

  .در قبال اين امر وجود دارد هستيم و مطمئنيم آه مقاصد سياسي واضحي هم
جمهور  هاي جالل طالباني رييس آرد واز تالش معلم نيز سفرش به عراق را تاريخي و مثمرثمر توصيف

وي هم چنين از تمامي مسئوالن و وزرا به دليل . آرد هاي اين سفر تشكر عراق جهت پيگيري برنامه
اهان ادامه آه از ربع قران پيش قطع شده بود تشكر آرد و خو  دمشق-توجه به توسعه روابط بغداد 

  .روابط باشد
سوريه و عراق در خصوص حل مشكالت عراق آه  هوشيار زيباري نيز در خصوص برپايي نشست ايران،

آنچه در اين خصوص منتشر شده : مطرح شده بود، گفت جمهور ايران نژاد، رييس از سوي محمود احمدي
.  سفر به اين آشور پذيرفته استجمهور ايران را براي دعوت رييس دقيق نيست، در حال حاضر طالباني

جمهور سوريه به دمشق دعوت  طي اين سفر وي را از سوي بشار اسد، رييس وزير خارجه سوريه نيز
  .اميدواريم اين سفردر بهترين زمان صورت گيرد آرده آه
  .ادامه دارد ها ميان عراق و ايران در حال حاضر تماس: وي گفت

وليدمعلم با مسئوالن اهل سنت عراق ديدار آرده   سوال آه چراوزير خارجه عراق در پاسخ به اين
سوريه با تمامي مسئولين عراق و به دور از تعيين هر گونه جناح و  ديدار وزير خارجه: است، بيان داشت
  .البته به غير از اين مسئله وي با مسئوالن سني هم ديدار آرده است گرايش بوده است

هاي مذهبي و  مسئوالن آشورها ارتباطي با گرايش مالقات با: ال گفتمعلم نيز در پاسخ به اين سو
  .نظرگرفتن منافع آشورها و از سرگيري روابط است يي ندارد چرا آه هدف در طايفه

در رابطه با اين مسايل آميته آاري : نيز بيان داشت وي درباره تدابير سوريه در حفظ مرزها و تبادل اسرا
  .دهند هايي را انجام مي باره بررسي  آه در اينتخصصي مشترآي تشكيل شده

اي به شوراي امنيت سازمان ملل به  آمريكا در نامه ي از سوي ديگر آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه
ما منتظر روزي هستيم آه در آن نيروهاي عراقي : عراق گفت عنوان مسئول نيروهاي چند مليتي در

  . ثبات در عراق را برعهده بگيرندامنيت و بتواند مسئوليت آامل حفظ
رادر قطعنامه مربوط به تمديد دوره فعاليت  وي همچنين از شوراي امنيت خواست تا اين پيام وي

  .شورا در حال بررسي آن است، درج نمايند  آه2007 دسامبر 31نيروهاي چند مليتي تا 
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ر سه هدف مشترك توافق نظر دارند چند مليتي ب دولت عراق و نيروهاي: در ادامه اين نامه آمده است
آموزش نيروهاي عراقي، مجهز آردن نيروها به سالح و  آه شامل واگذاري مسئوليت انتخاب، تعيين،

  .امنيتي به اين نيروها و دولت عراق است هاي تجهيزات و واگذاري مسئوليت
حقق اين اهداف است چند مليتي عامل اصلي ت شرآت قوي ميان دولت عراق و نيروهاي: وي ادامه داد

  .سازمان ملل به وظايف و تعهدات خود پايبند هستند هم چنين نيروهاي چند مليتي به موجب قوانين
جنايي عراق آه حكم اعدام صدام را در  دادگاه عالي: از سوي ديگر يك مقام مسئول عراق گفت

ه استيناف واگذار آرده اين پرونده را به دادگا  صادر آرده است1982خصوص حادثه الدجيل در سال 
  .است

به حادثه الدجيل روز شنبه به دادگاه تجديد نظر اعطا   صندوق از اسناد مربوط34به گفته اين مقام تعداد 
  .شده است

آنفرانس خبري از تشكيل آميته امنيتي و  در همين حال علي الدباغ، سخنگوي دولت عراق در
سفر هيات سوري به عراق طرفين در خصوص تشكيل  دراقتصادي ميان عراق و سوريه خبر داد و گفت 

  .امنيتي، حفظ مرزها و تبادل اطالعات به توافق رسيدند آميته امنيتي مربوط به پيگيري اوضاع
اش در بغداد بدون  آمريكايي در آنفرانس هفتگي از سوي ديگر ژنرال ويليام آالدويل، سخنگوي نظاميان

 مبارز 70 الي 50هاي بيگانه متهم آند، بيان داشت ماهيانه  گروه آنكه دولت سوريه را به همكاري با
  .روند عراق مي بيگانه از سوريه به

اي آه از آغاز سال  شوند به گونه آشورها وارد عراق مي وي افزود البته بسياري از اين مبارزان از ساير
 تن ديگر 670الف آشته و تعداد اين مبارزان توسط نيروهاي عراقي و ائت  تن از425جاري تا آنون بيش از 

  .شدند نيز دستگير
از زمان سقوط نظام : المهدي در شهر صدر گفت اش از سوي ديگر ابوسجاد يكي از رهبران برجسته

  .قدرتمند در عراق تبديل شد هاي سابق ارتش المهدي به يكي از گروه
 به همراه فرزندش 1999ال صادق صدرآه در س امام محمد: وي درباره تشكيل اين ارتش بيان داشت

عنوان ارتش عقيدتي در نجف تاسيس آرد اين ارتش  توسط نظام سابق ترور شد، اين ارتش را به
 .آند اقداماتش را توصيه مي ها و قوانين مشروع داردآه دادگاه

  
  روابط ديپلماتيک عراق و سوريهیازسرگير
  ٢٠٠۶  نوامبر21 -١٣٨۵  آبان30ه سه شنب

 ی سوريه، پس از وقفه بيش از بيست ساله، روابط ديپلماتيک خود را ازسر م وعراق:بی بی سی
 .گيرند

 روابط ديپلماتيک عراق و سوريه، پس از ديدار وليد معلم وزير خارجه سوريه و ی ازسرگيرتوافقنامه
 . در بغداد اعالم شدی اش هوشيار زيباری عراقیهمتا

وابط ديپلماتيک اش با سوريه، به تردد شبه نظاميان  گويند عراق اميدوار است اعاده ری مخبرنگاران
 .مسلح در مرز مشترک دو کشور پايان دهد

 پس از ی در زمان حاکميت صدام حسين، اندکی ميالد1982 ديپماتيک عراق و سوريه، در سال روابط
 .آغاز جنگ ايران و عراق قطع شد

 کردند، با وجود اين، روابط اين دو ی شاخه از حزب پان عربيست بعث، در سوريه و عراق حکومت مدو
 . ساليان دراز، خصومت آميز بوده استیکشور، برا

 برد، بلندپايه ترين مقام ی نوامبر در بغداد به سر م19 معلم وزير خارجه سوريه که از روز يکشنبه وليد
 بازديد ، از عراق2003 تحت فرمان آمريکا در سال یدمشق است که از زمان اشغال عراق توسط نيروها

 . کندیم
 'یتاريخ'

 روابط ديپلماتيک خود ی ازسرگيری دولت عراق، از توافق اخير بغداد و دمشق برای الدباغ سخنگویعل
 . خواندی تاريخیاستقبال کرد و آن را حرکت

 وزير خارجه عراق نيز گفت که دو کشور، همچنين توافق کرده اند که در زمينه مسايل ،ی زيبارهوشيار
 . کنندی همکار نيزیامنيت
 . بمانندی که نياز است، در عراق باقی تا زمان،ی آمريکايی طرف همچنين توافق کرده اند که نيروهادو
 مشارکت دادن ايران و سوريه در تامين ثبات عراق به دست ی اخير برای توافقات، به دنبال تالشهااين

 .آمده است
 . ديدارش از آن کشور را پذيرفتی برایايران جالل طالبان رييس جمهور عراق دعوت مقامات پيشتر،
 شده است که احتمال دارد بشار اسد رييس جمهور سوريه نيز همزمان به ايران سفر کند اما گزارش

 . مقامات دمشق تاييد نشده استیاين احتمال از سو
  و سوريهايران
يره، گفت که ايران و سوريه  الجزی گذشته، نخست وزير بريتانيا در يک مصاحبه با تلويزيون انگليسهفته

 . در خاورميانه داشته باشند" سازنده" توانند يک نقش یم
 از راه حل بحران خاورميانه باشيد، ی داريد که بخشیآمادگ) ايران و سوريه(اگر شما :"  بلر گفتیتون
 ." توانيد در اين زمينه مشارکت داشته باشيدیم
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خشنود  "یت که بگوييم صحبت کردن با اين کشورها، به معن وزير بريتانيا افزود کامال بيهوده اسنخست
 . آنهاست" ساختن

  . استیفوق العاده ا" اهميت نمادين "ی گفت ايجاد پيشرفت در روند صلح خاورميانه دارایو
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   آبان30سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  نوامبر21 -١٣٨۵  آبان30ه سه شنب

روزنامه های صبح امروز تهران در ميان خبرهای خارجی خود به تحوالت سياسی لبنان و :بی بی سی
احتمال حاد شدن آن پرداخته اند و باالگرفتن جدال دولت و دانشگاه آزاد اسالمی، گزارش های تازه ای 

 يک دانشجو در سبزوار از جمله از قاچاق کاال و ارز از کشور، اخبار ضد و نقيضی درباره کشته شدن
  . مطالب داخلی اين روزنامه هاست

 در صدر گزارش های خود از قول نمايندگان مجلس نوشته ويترين لوکس رفسنجانی را می آفتاب يزد
خواهند بشکنند که اشاره ای است به جدالی که در يک سال گذشته بين وزارت علوم و دانشگاه آزاد 

  .در جريان است 
 تعدادی از نمايندگان محافظه کار مجلس گفته اند که دولت به جای مداخله در امور آفتاب يزده به نوشت

  .مديريت دانشگاه ها بايد به مشکالت دانشجويان رسيدگی کند
 پاسخ دانشگاه آزاد را به مقاله ای در روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در صدر اخبار همبستگی

 نوشته شده بر اساس ايرانقاد شديد از نوشته های بدون ماخد روزنامه خود آورده که در آن ضمن انت
 ١٣۵٠ ميزان بودجه دريافتی دانشگاه های دولتی از خزانه مملکت ٨۴آمار مستند و موجود در سال 

 هزار نفر بوده است در حالی که ٣٠٠ميليارد تومان و تعداد دانشجويانی که شهريه نپرداخته اند، فقط 
 هزار نفر و کل شهريه دريافتی ٢٠٠تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی يک ميليون و در همين سال 

يعنی ميانگين بودجه ای که دانشگاه های دولتی برای هر دانشجو از .  ميليارد تومان بوده است٧٠٠
خزانه مملکت به صورت مستقيم دريافت کرده اند بيش از هفت برابر شهريه دريافتی هر دانشجو در 

  .دانشگاه آزاد اسالمی است
 رييس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، که از نقاط مرزی ديدن می کرد، به  سرمايهبه نوشته

تشريح برنامه های دولت برای اشتغال زايی پرداخته و از جمله گفته دولت پنج تا شش هزار ميليارد 
 ولی متاسفانه قاچاق مواد سوختی و آرد از مرزها به ريال يارانه برای بنزين، گازوييل و آرد اختصاص داده

  . خارج از کشور ادامه دارد
 ميليارد دالر بود که اگر آمار قاچاق را به ٣٩به گفته سردار نقدی واردات رسمی کشور در سال گذشته 

توان    ميليون شغل مستقيم می۵/۴شود، که با اين رقم   ميليارد دالر بالغ می ۴۵آن اضافه کنيم، به 
  . وجود آورد توان به ايجاد کرد، به عالوه حداقل به همين تعداد نيز شغل غيرمستقيم می

يک روز بعد از انتشار اخبار مربوط به قتل يک دانشجو در دانشگاه ترتيب معلم سبزوار توسط يک 
 با دانشجوی بسيجی که قصد امر به معروف داشته و ابتدا از مقتول پرسيده نسبت وی با دختری که

 روايت تازه ای از آن واقعه منتشر کرده و از قول منابعی که کيهانوی گفتگو می کرد چيست، روزنامه 
نام آن ها را نبرده نوشته قاتل و مقتول هر دو از دانشجويان بی بندو بار و دارای مشکالت اخالقی و 

  . روابط ناصحيح بوده اند
ست و تشکل بسيج دانشگاه تربيت معلم عضويت  قاتل هم عضو بسيج دانشجويی نيکيهانبه نوشته 

  . وی را تکذيب کرده است
  . به گونه ای ديگر منعکس شده استکارگزارانهمين خبر در روزنامه 

به نوشته اين روزنامه رييس دانشگاه تربيت معلم ضمن اشاره به اين که برخالف شايعات مطروحه 
اين دانشجو دچار تعادل روحی نبوده و بر سر دانشجوی قاتل عضو بسيج دانشجويی نبوده گفته است 

  .يک موضوع شخصی با اين دانشجو درگير و دست به اين اقدام زده است
 يک مقام وزارت علوم گفته ماجرا از زمانی شروع می شود که يک دانشجوی کارگزارانبه نوشته 

شجوی دانشگاه تربيت دانشگاه آزاد سبزوار برای يک دانشجوی دختر مزاحمت ايجاد می کند و يک دان
معلم سبزوار در دفاع از دانشجوی دختر با وی درگير می شود که ضربه چاقو منجر به قتل دانشجوی 

  .دانشگاه آزاد سبزوار می شود
 در کنار خبری از بازديد محمود احمدی نژاد از صدا و سيما که با عنوان تصميمات دولت نهم آفتاب يزد

از قول وی نژاد نقل شده، از زبان يک عضو شورای شهر نوشته کارشناسی ترين تصميم هاست که 
  . ميليارد دالر برای آن غيرمنطقی است١۵٠طرح مونوريل کارشناسی نشده است و اختصاص 

 مرکز پژوهش های مجلس اعالم داشته که بررسی سايت های اينترنتی اصلی آفتاب يزدبه نوشته 
ا اطالعات خود را در ميزبان های خارجی نگاه داری  در صد اين سايت ه۵٧حکومت نشان می دهد که 

  .  سايت حکومتی در آمريکا و کاناداست٨٧می کنند و مرکز نگهداری 
بر اساس اين خبر مرکز پژوهش های مجلس از اين ترتيب انتقاد کرده و پرسيده آيا دولتمردان اهميت 

کترونيک و جامعه اطالعاتی فقط در حد اين کار را می دانند و يا توسعه فناوری اطالعات تحقق دولت ال
  .شعار دنبال می شود
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 با چاپ بيانيه انجمن صنفی روزنامه نگاران خبر داده روزنامه نگارانی که پس از شرکت در يک کارگزاران
کارگاه آموزشی در هلند به کشور باز می گشند در فرودگاه مهرآباد چند ساعت معطل و معرض پرسش 

  . دو پاسخ قرار گرفته ان
 انجمن صنفی ضمن اشاره به اين که کارگاه اموزشی با هماهنگی فدراسيون بين کارگزارانبه نوشته 

 تشکيل شده بود که با اعتراض به برخورد نسنجيده با روزنامه نگاران، )IFJ(المللی روزنامه نگاران 
  .مسوليت برگزاری اين کارگاه و عواقب آن را به عهده گرفته است

  
  

www.iran-archive.com 


