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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
  

هاي  مخالفت روسيه از شدت تحريم ها نوشت آه آشورهاي اروپايي براي رفع رويتر به نقل از ديپلمات
  .چنان صورت نگرفته است نهايي هم اند، اما توافق اروپايي عليه ايران آاستهپيشنهادي 

  ٢٠٠۶ دسامبر 2 - ١٣٨۵ آذر ١١شنبه 
از خبرگزاري رويتر، تام آيسي، سخنگوي وزارت  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

شنبه در جلسه  وز دوشنبه و سهآشورها به جز چين قرار است ر همه: خارجه آمريكا در واشنگتن گفت
  .اروپا در بروآسل شرآت آنند و به بحث و مشورت درباره ايران بپردازند سازمان امنيت و همكاري در

آه پيش نويس قطعنامه تحريمات احتمالي عليه  آمريكا و سه آشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان
 اوت برنامه 31خواهند آه چون ايران طبق قطعنامه  يامنيت م  عضو شوراي15اند از  ايران را تنظيم آرده

اما روسيه و چين با نيمي از مفاد اوليه اين . است، تهران را تحريم آنند اش را تعليق نكرده يي هسته
  .مخالفت آردند نويس پيش

 ها طبق پيشنهاد جديد اروپايي: فاش نشود افزود رويتر به نقل از يك ديپلمات خارجي آه خواست نامش
هاي  يي و يا موشك هاي هسته موادي آه براي ساخت سالح آه توسط فرانسه تنظيم شده فقط صدور

  .شود استفاده آرد به ايران ممنوع مي توان از آنها بالستيك مي
تجهيزات و فناوري و نيز هرگونه حمايت مالي از  در پيش نويس اوليه قطعنامه عليه ايران فروش هرگونه

با اين حال ژان ماك دو السابلير، سفير . ممنوع شده بود يي و موشكي ايران ههاي هست همه برنامه
خبرگزاري رويتر گفت آه اميدوار است قطعنامه نهايي تا آريسمس تنظيم  فرانسه در سازمان ملل به

  .شود
د به نظر من روند جدي. آغاز مذاآرات را تسهيل بخشد ايم آه فكر آنيم ما پيشنهاداتي داده: وي افزود

  .مذاآرات اآنون آغاز خواهد شد
تاآيد آرد آه روسيه حاضر است از تصميم  چنين به گزارش خبرگزاري ايتارتاس سرگئي الورف هم

  .هاي حساس به ايران حمايت آند يي و فناوري هسته سازمان ملل مبني بر ممنوعيت صدور مواد
المللي انرژي  هاي آژانس بين واند بر فعاليتت آه مي ها و اقداماتي مسكو با تحريم: با اين حال وي افزود

  .مخالف است اتمي در ايران تاثير بگذارد،
توانستند باعث تضعيف  شديد بودند و مي هاي پيشنهادي آمريكا خيلي خشن و تحريم: وي گفت
  .هاي آژانس در ايران شوند فعاليت

تواند در اوايل  ه عليه ايران ميدرباره قطعنام 5+1به گزارش آسوشيتدپرس، الوروف گفت آه مذاآرات 
  .آتي صورت گيرد) ميالدي(هفته 

شود درباره  اين ديدار آه به پيشنهاد فرانسه انجام مي :وزير امور خارجه روسيه روز جمعه در اردن افزود
  .معاونان سياسي وزيران خارجه خواهد بود نويس قطعنامه و در سطح پيش

ماير، وزيران خارجه آمريكا،  بكت و فرانك والتر اشتاين ايس، مارگارتچنين گفت آه آاندوليزا ر الوروف هم
  .شان را اعالم آردند اين ديدار موافقت انگليس و آلمان جمعه درباره

  .اميدوار است در اين ديدار پيشرفتي حاصل شود رويتر نيز به نقل از خاوير سوالنا افزود آه
آنفرانس توسعه و دموآراسي خاورميانه در بحر  روپا درخاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه ا

  .شود ديدار در روزهاي آتي انجام مي آنم اين فكر مي: الميت در اردن گفت
اي با ايران دارند، به جاي  بازرگاني گسترده به گزارش آسوشيتدپرس، روسيه و چين آه ارتباطات

  .ايران هستند تنبيهات سازمان ملل خواستار مذاآرات با
تنظيم شده عالوه بر ممنوعيت فروش فناوري و مواد  ها آه در ماه اآتبر پيش نويس قطعنامه اروپايي

ها  هايي آه در اين برنامه ها اشخاص و سازمان امتيارات شرآت ها و اي به ايران، براي مسافرت هسته
  .شد هايي قائل مي ممنوعيت دخالت دارند نيز

اي بوشهر آه روسيه در ساخت آن نقش  هسته  بوط به نيروگاههاي مر اين پيش نويس جديد تحريم
. مربوط به راآتور آن اين استثناء را قائل نشده است اي داشت را حذف آرده، اما در مورد سوخت هسته

هاي  اي و موشك هاي هسته مواردي آه ايران را از ساخت سالح طبق پيشنهادات روسيه آه تنها
  .ده استش دارد تحريم بالستيك باز مي

 درباره قطعنامه عليه ايران، 5+1مبني بر ديدار  اين در حالي است آه در پي اظهارات سرگئي الوروف
 روز ديگر از سر گرفته 10انتظار ندارد اين مذاآرات حداقل تا  نماينده انگليس در سازمان ملل گفت آه

  .شود
اين آاري در حال انجام با : ملل افزودسازمان  به گزارش رويتر، امير جونز پري، نماينده انگليس در

 .آنيم متن جديدي در دست است زود است آه فكر. هاي مختلف است زبان
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دهد تا بتواند به  هاي الزم را انجام مي ي جهاني همكاري آمريكا در حال حاضر با جامعه:  جورج بوش گفت
  . يي ايران برسد هاي هسته راه حلي جهت متوقف ساختن فعاليت برنامه

  ٢٠٠۶  دسامبر1 -١٣٨۵ آذر 10ه جمع
ي تلويزيوني الجزيره، جورج بوش، رييس  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

جمهور آمريكا در آنفرانس خبري مشترك با نوري المالكي، نخست وزير عراق در امان، پايتخت اردن با 
هاي غربي در مورد دخالت  از جمله ادعاي برخي از رسانههاي خارجي در عراق  اشاره به موضوع دخالت

خواهند و همين  ها دموآراسي را نمي به اعتقاد من ايراني: ايران در امور داخلي عراق، مدعي شد
نگراني است آه باعث شده ثبات لبنان را متزلزل آنند و از تشكيل حكومت متحد ملي در فلسطين نيز 

  (!) نگرانند
من به موضع گيري مالكي مبني بر آن آه از موضوع فعاليت دولت ايران در عراق "ه وي با بيان اين آ

ايران را به تالش براي " گذارم گرداند، احترام مي نگران نيست و دولت عراق خود امور خود را مي
اما بايد بگويم تمايل ايران براي دستيابي به سالح : يي متهم آرد و افزود دستيابي به سالح هسته

آند با همكاري ديگر  يي از ديد آمريكا بسيار نگران آننده است و آمريكا در حال حاضر تالش مي ههست
ها ارسال آند آه اين پيام چيزي جز آن نيست آه ايران در  آشورهاي جهان پيام روشني را به ايراني

  .  و انزواي بيشتري قرار خواهد گرفت حاشيه
گذارم و مشكالت من با ملت ايران نيست،  ها احترام مي ايرانيي  من به فرهنگ ديرينه: بوش ادامه داد

هاي الزم را  ي جهاني همكاري آمريكا در حال حاضر با جامعه. مشكل من با حكومت اين آشور است
. يي ايران برسد هاي هسته دهد تا بتواند به راه حلي جهت متوقف ساختن فعاليت برنامه انجام مي

ن است نه براي منافع استراتژيك خود، بلكه به سود منافع خود انتخاب نصحيت ما به حكومت ايران آ
  . درست و تصميم درست را اتخاذ آنند

  
سازي اورانيوم ايران در خاك  پيشنهاد روسيه به ايران مبني بر غني: ژاپن گفت محمد البرادعي در

  .يي ايران باشد تواند گامي براي حل مساله هسته مي روسيه
  ٢٠٠۶  دسامبر1 -١٣٨۵ آذر 10ه جمع

به نقل از ايتارتاس، محمد البرادعي، مديرآل آژانس ) ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
سازي اورانيوم  گفت آه وي از پيشنهاد روسيه مبني بر تهيه تسهيالت غني المللي انرژي اتمي بين

  .آند خاك روسيه حمايت مي براي ايران در
آژانس اتمي هيچ گونه ايرادي از پروژه ساخت  ا وجود همكاري روسيه با ايرانب: وي در ادامه افزود

  .يي بوشهر نخواهد گرفت نيروگاه هسته
پروژه قابل بحث نيست، زيرا چندين سال است  يي در ايران يك ساخت نيروگاه هسته: البرادعي افزود

اندازي   و احتماال سال آينده راهبه مرحله اجرا درآمده المللي انرژي اتمي آه تحت آنترل آژانس بين
  .خواهد شد

ها راهگشا نيستند،  با بيان اين آه اعمال تحريم چنين به نقل از خبرگزاري فرانسه، مديرآل آژانس هم
  .شمالي را خواستار شد انعطاف در مذاآره با ايران و آره

شمالي به پاي ميز مذاآرات تمرآز چگونگي بازگرداندن آره  ها بايد بر وي با بيان اين آه عالوه بر تحريم
  .اين مورد درباره ايران نيز صادق است. يافت آه آره انعطاف نشان خواهد داد بايد اطمينان: آرد و افزود

ي جهاني بايد به  جامعه: برد، اظهار داشت سر مي چنين به نقل از رويتر، البرادعي آه در ژاپن به هم
بازگرداندن آن به مذاآرات شش جانبه آه جهت پايان دادن به  ي شمالي و جاي اعمال فشار عليه آره

  .است، امتيازاتي به آن بدهد اش يي هاي هسته برنامه
 چماق و هويچ در  ي جهاني بايد از سياست جامعه :المللي انرژي اتمي تصريح آرد مديرآل آژانس بين

المللي انرژي  سي بازرسان آژانس بينآشور نيز بايد با عمليات بازر ي شمالي استفاده آند اين قبال آره
يي آره  اش به عنوان اولين گام در جهت حل بحران هسته يي هاي هسته فعاليت اتمي در خصوص

  .موافقت آند
اي  آند، بلكه ما نيازمند بسته امنيتي را حل نمي به نظر من اعمال فشار و تحريم مسائل: وي ادامه داد

  .تا آن را به مذاآره بازگردانيم ي شمالي هستيم از امتيازات به آره
نهم اآتبر موجب اعمال تحريم عليه اين آشور شد،  يي پيونگ يانگ در بعد از آنكه اولين آزمايش هسته
  .موافقت آرد پيونگ يانگ با بازگشت به مذاآره

رغم مخالفت روسيه و چين با  روز پنجشنبه اعالم آرد آه ممكن است علي از سوي ديگر آمريكا
  .ملل، ايران را تحريم آند امه سازمانقطعن

وگو با مقامات عرب در  امور خارجه آمريكا پس از گفت به گزارش خبرگزاري فرانسه، آونداليزا رايس، وزير
خبرنگاران گفت آه هنوز اميدوار است موافقت پنج عضو ثابت شوراي امنيت  استراحتگاه بحرالميت به

  . تحريمي عليه ايران آسب آندآلمان را براي يك پكيج سازمان ملل و
تحريمات ايران به خاطر عدم پيروي از قطعنامه  ي چگونگي هاست در تالش است درباره هفته 1+5

  .سازي اورانيوم به توافق برسند غني سازمان ملل مبني بر توقف برنامه
م شود، اما روسيه و سازي را متوقف نكرده بايد تحري غني  توافق دارند آه تا زماني آه ايران5+1هرچند 

  .اند مخالفند اي آه انگليس، فرانسه و آلمان تنظيم آرده قطعنامه نويس چين با مفاد پيش
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توانند حتي بدون موافقت شرآايشان نيز  مي رايس اشاره آرد آه واشنگتن و متحدين اروپايي آن
  .دهند هايي را به شوراي امنيت ارايه قطعنامه
شود، اما حفظ اين اتحاد هدف نيست، من   حفظ5+1خواهيم اتحاد  واضح است آه ما مي: وي گفت

  .آرد طرفدار حفظ وحدت هستم، اما معتقدم بايد اقدامي
آند آه طي چند هفته وارد عمل خواهد شد و  مي آمريكا شش ماه است ايران را تهديد: رايس گفت
هايي را آه در  اي اين امر بايد گزينهبايد آاري انجام دهيم و بر دهد، ما صبرش را از دست مي ديگر دارد 

  .آنيم دست داريم، بررسي
واشنگتن در نظر دارد اين : آمريكايي گفت يكي از مقامات وزير خارجه آمريكا در اين باره توضيحي نداد، اما

هاي چين و روسيه ارايه آند، با اين اميد آه اين دو آشور يا مثل سايرين  مخالفت رغم قطعنامه را علي
  .گيري شوراي امنيت راي ممتنع دهند موافق دهند يا در طول راي راي

مفاد . امنيت واشنگتن را راضي خواهد آرد  از طريق شوراي7ي بند  گرفتن قطعنامه: رايس گفت
ها در گروه آوچكي از آشورها قرار خواهند  هرچه باشد ايراني  تاثيرگذار خواهد بود، زيرا7ي بند  قطعنامه
  .گرفت

ها از اين به بعد از برقراري روابط با آشوري آه  سازمان ها و المللي، بانك هاي بين شرآت: دوي افزو
  .است، ترديد خواهند آرد توسط سازمان ملل مطرود شده

اين قطعنامه به شدت و اعتبار و ميل : افتاد گفت اي آه بر آينده دولت ايران خواهد وي با تعريف سايه
  .تاثير خواهد گذاشت با شماافراد براي برقراري رابطه 
 اي به قانوگذاران آمريكايي اعالم آرده است، در صورتي آه نوشت، رايس در نامه در گزارشي ديگر رويتر

آمريكا با هند  يي از آمريكا به هند را تصحيح نكنند به روابط نويس اليحه ارسال سوخت هسته پيش
  .آسيب وارد خواهد شد

ي آمريكا به مشكالتي  آونداليزا رايس، وزير خارجه ي ان ايران، در نامهبه گزارش خبرگزاري دانشجوي
آمريكا درباره قانونگذاري با آن مواجهند آه يكي از آنها پيش شرطي  پرداخته شده است آه دولت هند و

  .يي ايران مخالفت آند بايد با برنامه هسته است آه طبق آن هند
  .ارتباطي با توافقاتش با آمريكا ندارد ايراناش با  هند تاآيد آرده است آه مناسبات

  
تواند در اوايل هفته   درباره قطعنامه عليه ايران مي5+1گفت آه مذاآرات ) جمعه(سرگئي الوروف امروز 

  . آتي صورت گيرد) ميالدي(
  ٢٠٠۶  دسامبر1 -١٣٨۵ آذر 10ه جمع

 آسوشيتدپرس، سرگئي الوروف، وزير به نقل از خبرگزاري) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شود درباره  اين ديدار آه به پيشنهاد فرانسه انجام مي: در اردن افزود) جمعه(امور خارجه روسيه امروز 

  . نويس قطعنامه و در سطح معاونان سياسي وزيران خارجه خواهد بود پيش
ماير، وزيران خارجه آمريكا،   اشتاينچنين گفت آه آاندوليزا رايس، مارگارت بكت و فرانك والتر الوروف هم

  . شان را اعالم آردند انگليس و آلمان امروز درباره اين ديدار موافقت
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 هسته ی راکتورهادیرا که نسل جد) GIF( نسل چهاری المللني بیی اساسنامه گردهماني و چهيروس
  .  است امضاء کردندیا

  ٢٠٠۶  دسامبر1 -١٣٨۵  آذر10ه جمع
 منتشر سی که امروز در پاری رسمهي فرانسه، در اعالمی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی کشور م13 سازمان شش ساله، را به نی ای اساسنامه ، تعداد اعضانی ایشد، آمده است که امضا
  . رساند 

 ی رآکتورهایشش سال اعالم کرد که برا ی خودرا براینقشه  فناور) GIF( ، 2002 دسامبر سال در
  .  شده بود ی نسل چهارم طراحیهسته ا

 یی برق استواراست که توانادي  و به عالوه تولعی نوترون سری طرحها براساس رآکتورهانی اشتريب
  .  را دارند ای آب دریی و نمک زدادروژنيدهي مانند تولگری دیکاربردها

 ربع قرن، کی کی شوند از هم اکنون تا نزدشی و آزمابیگر تصو ها که بلند مدت هستند، ادهی انیا
  .  خواهند داشت  یاستفاده تجار

 اروپا ، فرانسه هی اتحادوراتمی ، کانادا ، آژانس سي ، انگللی ، برزني آرژانتیرا کشورها) GIF (ی اعضاگرید
  .   دهند ی ملي تشککای و آمری جنوبیقای ، آفری، ژاپن ، کره جنوب

  
   عراقدرهاي عراق و نيروهاي موثر رويداد

  
به دليل وجود ارتباط قوي ميان  :سيد عبدالعزيز حكيم وقوع جنگ داخلي در عراق را بعيد دانست و گفت

  .دانم مي مردم عراق بروز جنگ داخلي در اين آشور را بعيد
  ٢٠٠۶ دسامبر 2 - ١٣٨۵ آذر ١١شنبه 
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ي تلويزيوني الجزيره، سيد عبدالعزيز  از شبكه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
عراق در يك آنفرانس خبري در امان، پايتخت اردن بيان  حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي

 آسي در اين جنگ داخلي تمامي اقشار مختلف عراق زيان خواهند ديد و ما معتقديم آه با بروز: داشت
  .برد ميان سودي نخواهد

مسايل دولتي و ساير مسايل از يك مشارآت واقعي  ي خواهيم آه عراق در زمينه ما مي: وي ادامه داد
هاي عراق از آن همه  هم چنين ثبات و سرمايه. داشته باشند ها حضور سود برد و مردم در تمامي عرصه

  .آنيم ر دنبال مياهداف مشترآي را د مردم اين آشور است و ما
سالح بايد تنها : مسلحانه در عراق اعالم داشت و گفت حكيم در ادامه مخالفتش را بروز هر گونه اقدام

  .در اختيار دولت باشد
يكپارچگي و شكوفايي عراق هستيم و اين  ما همواره به دنبال: وي در خصوص سفرش به اردن گفت

ندارد چرا آه از مدتها پيش زمان اين سفر تعيين شده بوده و  سفر ارتباطي با ساير ديدارها در اين آشور
  .عراق هستيم ما در حال بررسي اوضاع

  .خارج نخواهد شد جناح صدر نيز هرگز از دولت و پارلمان: حكيم افزود
  

دولت بغداد به سبب قاچاق  هاي بازسازي عراق اظهار داشت آه مسوول ارشد رسيدگي به برنامه
فسادها آه جملگي معرف دومين بحران فراگير  آشور و نيز رويارويي با انواع و اقسامي نفت اين  عمده
  .است باشد، در معرض خطر سرنگوني قرار گرفته مي

  ٢٠٠۶ دسامبر 2 - ١٣٨۵ آذر ١١شنبه 
 استوارت - چاپ انگليس -ي گاردين  ي روزنامه نوشته به) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

بازسازي عراق ضمن بيان اينكه سطح شيوع فساد در عراق به  سوول ارشد رسيدگي به اموربائن، م
قاچاق نفت معضل بزرگي : شود، افزود بقاي دولت اين آشور محسوب مي قدري است آه تهديدي براي

خطوط انتقال نفت آه قرار است سوخت را براي اهالي . مهمترين موضوع است اين. براي عراق است
 اند، لذا تنها راه صادرات آن از طريق مسير شوسه امكان پذير فراهم آورد منفجر شده قشمال عرا

  .است، همين امر باعث شده آه عراق در برابر قاچاق نفت آسيب پذير باشد
دهد فساد رايج در  آه آمار و ارقام نشان مي چنين گفت هم SIGIR ي امور بازسازي عراق بازرس ويژه

رساند و  به دولت اين آشور ضرر و زيان مي)  ميليارد پوند٠٢/٢ معادل  )  ميليارد دالر٤ عراق ساالنه مبلغ 
  .گيرد اين هزينه در اختيار دشمنان دولت بغداد قرار مي اساسا بخشي از

آه با همدستي برخي مقامات فاسد اين آشور  در گزارش دولت آمريكا آمده است آه قاچاق نفت عراق
براي شبه نظاميان سود دارد و اين نيروها از اين راه به لحاظ   ميليون دالر١٠٠ ه امكان پذير شده ساليان

  .شوند مالي تامين مي
نظاميان و اقدامات آشوبگرانه تشبيه آرد و در اين  ي شبه استورات بائن قاچاق نفت در عراق را به حمله

  .است فساد بحران دوم عراق: خصوص گفت
به وي ابالغ داشته آه اين معضل بغداد را  معاون نخست وزير عراقوي تصريح آرد آه برهم صالح، 

  .آند تهديد مي
و قصور دولت آمريكا نيز در تقويت بيشتر  اين درحاليست آه دفتر بائن اعالم داشته ناآارآمدي

  .نبوده است تاثير نظاميان و بروز حمالت مختلف بي شبه
 هزار قبضه ٤ اند آه بيش از  وي دريافته زرسانبراساس گزارش اخير رييس امور بازسازي عراق با

امور بازسازي عراق فراهم شده مورد شمارش قرار  يي آه از طريق منابع مالي آمريكا براي اسلحه
هاي  ها در دستان شبه نظاميان يا جوخه بسياري از اين اسلحه رود آه نگرفته است، لذا اين احتمال مي

   .باشد مرگ در عراق قرار گرفته
  
اي در بازاري در  گذاري شده در اثر انفجار خودروي بمب) جمعه(امروز : نابع امنيتي عراق اعالم آردندم

  .  تن ديگر زخمي شدند38بغداد و نيز انفجار بمبي ديگر دست آم شش تن آشته و 
  ٢٠٠۶  دسامبر1 -١٣٨۵ آذر 10ه جمع

ز خبرگزاري آلمان، يك مقام وزارت دفاع به نقل ا) ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
 22گذاري شده در بازار روزي در بغداد سه عراقي آشته و  در اثر انفجار خودروي بمب: عراق اعالم آرد

  . تن ديگر زخمي شدند
دراثر انفجار بمبي ديگر در ميدان الوثبه در نزديكي بازار شورجه در بغداد نيز سه تن : اين مسوول افزود

  .  تن ديگر زخمي شدند16آشته و 
هاي شديد  چنين منابع امنيتي از زخمي شدن سه تن از اعضاي ارتش و سه تن ديگر طي درگيري هم

  . ي الفضل واقع در مرآز بغداد خبر دادند هاي مسلح و ارتش عراق در منطقه ميان گروه
مليات نظامي روز ارتش آمريكا در عراق نيز امروز اعالم آرد آه يكي از سربازانش آه درجريان ع

  . پنجشنبه زخمي شده بود به دليل شدت جراحات جان باخت
 تن 2882 به 2003به اين ترتيب آمار آشته شدگان آمريكايي از زمان شروع جنگ عليه عراق در مارس 

  . رسيد
، اي اعالم آردند آه در جريان حمله به آارواني در جنوب غربي سامرا نيروهاي ائتالف همچنين در بيانيه

  . اند  فرد مسلح را آشته و دو تن ديگر را زخمي آرده14
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آخرين نيروهاي ايتاليايي موجود در عراق امروز : از سوي ديگر، سخنگوي نظاميان انگليسي اعالم آرد
  . آنند نشيني خود را از عراق تكميل مي شان به مقامات عراق عقب  نظامي بعد از تحويل پايگاه

 رييس جمهور عراق، بعد از ديدارش با جورج بوش رييس جمهور آمريكا از سوي ديگر نوري المالكي
عربستان از طريق حمايت "ي نواف عبيد، مشاور امنيتي دولت عربستان را آه مدعي شده بود  مقاله

هايش در بازار نفت مانع از تالش شبه نظاميان مورد حمايت ايران در جهت  مالي و نظامي و يا توانايي
  . محال دانست!"  در عراق خواهد شدنابودي اهل سنت
چنان با عربستان در  در راستاي ضرورت حمايت از روند دموآراسي در عراق ما هم: وي خاطرنشان آرد

  . ارتباط هستيم
عراق بارها در خصوص وجود دولتي آه از اهل سنت يا از شيعيان حمايت آند هشدار داده : مالكي افزود

  . دهد لي عراق را گسترش مياست چرا آه اين مساله جنگ داخ
ي شوراي امنيت درخصوص تمديد حضور  در چند روز آينده چارچوب جديدي براي قطعنامه: وي گفت

  . شود  ارايه مي2007نيروهاي آمريكايي در عراق تا پايان دسامبر 
سه تغيير درخصوص مسووليت امنيتي دولت، مشارآت دولت در آمادگي نيروهاي : وي تصريح آرد

  . ي شوراي امنيت صورت خواهد گرفت و برعهده گرفتن فرماندهي اين نيروها در قطعنامهمسلح 
سيد عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيز در ديدار با رييس پارلمان اردن 

برخي اظهارات منتسب به خود را مبني بر اينكه در صورت ايجاد جنگ داخلي در عراق اهل سنت زيان 
  . نندگان اصلي هستند، رد آردآ

يي نيستند چرا آه روابط شيعيان و اهل سنت  ها خواهان ايجاد آشوب طايفه عراقي: حكيم تاآيد آرد
  . عراق يك روابط محكم است و عراق در طول تاريخش هرگز شاهد چنين اختالفاتي نبوده است

  . دان ها اصول دموآراسي را به اثبات رسانده عراقي: وي تصريح آرد
المسلمين مصر رهبران شيعه و سني عراق رابه تالش براي   دبيرآل جماعت اخوان در خبري ديگر،

  . آزادسازي اين آشور از دست متجاوزان و جلوگيري از خونريزي فرا خواند
 محمد مهدي عاآف دبيرآل جماعت اخوان المسلمين مصر، در - چاپ لبنان -ي السفير  به نقل از روزنامه

جمهور عراق، حارث الضاري دبيرآل هيات علماي  ي خطاب به طارق الهاشمي، معاون رييسا بيانيه
اهللا العظمي سيد علي سيستاني مرجعيت نجف،  مسلمين، عدنان الدليمي، رييس جبهه التوافق و آيت

سيد عبدالعزيز حكيم رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي و مقتدي صدر روحاني شيعه عراق آورده 
هايتان را تعيين آنيد و براي جلوگيري از ريخته شدن خون مسلمانان و ازادي  گيري عموض: است

  . وگو بپردازيد سرزمينتان با يكديگر به گفت
جمهور آمريكا نيز  وي همچنين دولت عراق را به استقالل از آمريكا دعوت آرد و از جورج بوش رييس

  . خواست تا نيروهايش را از عراق خارج آند
  . هاي آمريكا و عراق را مسوول آشتارها در عراق دانست ادامه دولتعاآف در 

 در گزارشي با ابراز نگراني از افزايش  )يونامي(از سوي ديگر، آميته آمك به عراق سازمان ملل 
ها، وآال،  ها و تهديدها در قبال آزادي بيان و هدف قرار گرفتن اساتيد، مدرسان دانشگاه خشونت

 54وزارت آموزش عالي عراق در گزارشي از ترور : نگاران آورده است و روزنامهپزشكان، روشنفكران 
همچنين اعالم آرد آه در سه ماه گذشته بيش از .  خبر داد2006 تا 2003استاد دانشگاه طي ماه اوت 

  . اند ها ترور شده  تن از دانشجويان و آارمندان دانشگاه15
بغداد در خصوص ترور :  تهيه شده، آمده است2006تبر هاي سپتامبر و اآ در اين گزارش آه طي ماه

 درصد از 44اي آه به طور اجمالي نزديك به  ها باالترين ميانگين را داشته است به گونه مسووالن آآادمي
  . ترورها در شهرهاي االنبار، موصل، بصره و ديالي رخ داده است

م طي دو ماه مذآور آشته و تعداد زيادي نگار ه  روزنامه18براساس گزارش هيات سازمان ملل، تعداد 
  . اند هم مورد تهديد قرار گرفته

از سوي ديگر، آوفي عنان دبير آل سازمان ملل، اعالم آرد آه از مساله انتقال مسووليت نظارت بر 
  . آند صندوق توسعه عراق به هيات عراقي حمايت و پشتيباني مي

شرايط امنيتي دشوار حاآم بر عراق هيات : هار داشتاي به شوراي امنيت سازمان ملل اظ وي در نامه
دارد؛ به همين دليل از مساله  مشورتي سازمان ملل را از آنجام ماموريتش در يك شرايط مناسب باز مي

  .آنم واگذاري اختيارات هيات مذآور به هيات عراقي حمايت مي
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   آذر11شنبه : ن تهرایروزنامه ها
  ٢٠٠۶ دسامبر 2 - ١٣٨۵ آذر ١١شنبه 

روزنامه های مستقل و ميانه روی تهران در عنوان های اصلی با چاپ عکس هايی از :بی بی سی
مالقات نامزدهای اصالح طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران با محمد خاتمی رييس جمهور سابق 

روزنامه های هوادار دولت و محافظه کاران اخبار . روز ياد کرده انداز اين حادثه به عنوان بزرگ ترين خبر ام
و گزارش های مربوط به تظاهرات وسيع لبنان را به عنوان حادثه بزرگ جهانی در صدر اخبار خود آورده 

  .اند
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 با عنوان شمارش معکوس سقوط دولت سينيوره آغاز شد تظاهرات ديروز بيروت را بزرگ ترين رسالت
  .  دولتی در لبنان با هدف براندازی دولت اين کشور خوانده استتظاهرات ضد

عکسی از تظاهرات لبنان را چاپ کرده و " دو ميليون نفر به حزب اهللا لبيک گفتند" با عنوان کيهان
فواد «مردم لبنان با شرکت در رفراندوم سياسی حزب اهللا خواستارسرنگونی دولت غيرقانونی : نوشته
  .خواست تشکيل دولت وحدت ملی کردندشدند و در» سينيوره

 هم تظاهرات لبنان را با عکس های بزرگی از آن در سياست روز و جمهوری اسالمیروزنامه های 
  .صفحات اول خود چاپ کرده اند

 با چاپ عکسی از ديدار چهارده تن از نامزدهای اصالح طلبان برای عضويت در شورای شهر کارگزاران
رئيس جمهور سابق با ابراز نگرانی از فعاليت جريانی که می خواهد : شتهتهران با محمد خاتمی نو

بگويد رای مردم اثرگذار نيست گفت؛ اصالح طلبان بايد به رغم اينکه وسائل رسمی ارتباطات آنان با 
مردم را بسته اند، بکوشند از هر راه ممکن رابطه خود را با مردم بيشتر کنند و آنان را برای حضور در 

بايد با مردم . به گفته آقای خاتمی رای کم، دموکراسی لرزان می آورد. ابات مهم تشويق کنندانتخ
صحبت کرد چون جريانی وجود دارد که می خواهد بگويد رای مردم تاثيرگذار نيست تا مردم در حضور 

در حالی که حضور حداکثری مردم سبب خواهد شد که به رغم همه مشکالت . خودشان ترديد کنند
  . راده اکثريت که جهت آن روشن است حاکم گرددا

 خبر داده که با انتشار نام هادی ساعی قهرمان تکواندو جهان به عنوان نامزد منتخب اعتماد ملی
اصالح طلبان برای شورای شهر تهران پخش تصوير وی از سيمای جمهوری اسالمی ممنوع شد و اين 

ن برای شرکت در بازی های آسيايی راهی دوحه می در حالی است که وی همراه کاروان ورزشی ايرا
  . شود

 وزير کشور در پاسخ سئوالی مبنی بر احتمال بازگشت ساعت کار بانک ها به حالت رسالتبه نوشته 
اوليه در پی اعتراضات نمايندگان مجلس گفته هر کاری که به نظم دهی در جامعه بستگی داشته 

انه است و با توجه به اينکه تهران در ماههای آينده به سمت باشد نيازمند مطالعه و تجربه کارشناس
  . آلودگی هوای بيشتر پيش می رود، ناچار از اعمال مقررات ترافيکی خواهيم بود

های مختلف را با مطالعات کارشناسی به کار می برد،  آقای پورمحمدی با بيان اينکه وزارت کشور تجربه 
ت کار بانک ها هستيم و در پايان مدت اين طرح آزمايشی، آخر آذر ما در حال آزمايش تغيير ساع: افزود

ماه با افکارسنجی و بررسی نتايج طرح خواهيم ديد که آيا می شود اين تجربه را ادامه دهيم يا بايد آن 
  .را متوقف کنيم

جهانی  زير عنوان بازتاب کيهانسه روز بعد از انتشار نامه محمود احمدی نژاد خطاب به مردم آمريکا 
نامه صريح و شفاف دکتر احمدی نژاد خطاب به ملت آمريکا بازتاب گسترده : نامه رييس جمهور نوشته

ای در محافل سياسی، رسانه های خبری جهان، شهروندان آمريکا و حتی بعضی از کشيشان 
  . آزادانديش اين کشور داشته است 

نام » الوآل پيپل« مدير پايگاه اطالع رسانی  با اين مقدمه از کشيشی با نام مک گينيس به عنوانکيهان
  .برده که در نامه ای سرگشاده مطالب رئيس جمهور ايران را تائيد کرده است

 با ارائه آماری که منبع آن روشن نشده است نوشته عمل های جراحی جمهوری اسالمیروزنامه 
ت که عمل های جراحی برای زيبايی در ايران هر روز دو زن را قربانی می گيرد و اين در حالی اس

اين روزنامه عمل های . برداشتن چربی های اضافی نيز هفته ای يک زن را در کشور به کشتن می دهد
زيبايی را غيرضروری و نشان دهنده نفوذ فرهنگ غربی و تجملی در کشور و فريبکاری برخی پزشکان 

  .پولدوست دانسته است
نی بر افزايش ميزان مبتاليان به ايدز در کشور به نوشته دو روز بعد از انتشار نظر کارشناسان مب

سال گذشته، شتاب رشد اين ١٠ برای نخستين بار، طی ٨۴ وزير بهداشت گفته در سال همبستگی
آقای لنکرانی بدون اشاره به منبع آمار خود گفته است تا سال . بيماری در کشور کاهش يافته است
يافت اما اين تعداد موارد تا اول مهر ماه امسال  کشور افزايش میگذشته ، موارد جديد بيماری ايدز در 

دهند، که قبال  درصد و زنان پنج درصد از مبتاليان به ايدز را تشکيل می٩۵ورد رسيد و مردان، ٢٧٠به 
  .ميزان ابتالی زنان در حد يک در صد بود
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