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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(ران و دولتهای بزرگرژیم ای

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
  لحن فرانسه و واکنش ايرانیتند

  ٢٠٠۶ دسامبر 7 - ١٣٨۵ آذر 16شنبه پنج 
 ی نتوانستند در نشست خود در پاريس بر سر چگونگی از اينکه شش قدرت جهانپس:بی بی سی

 نماينده مجلس 150 اين کشور به توافق برسند، یتحريم ايران به منظور محدود ساختن فعاليت اتم
 از گسترش ی جلوگيری برای به رئيس جمهور کشورشان خواهان شدند که وی نامه ایفرانسه ط

 . د اتخاذ کنی مواضع شديدترن، در جهایسالح هسته ا
 نمايندگان به هر دو جناح راست و چپ مجلس فرانسه تعلق دارند، از حزب محافظه کار اتحاد جنبش اين
 سوسياليست و ی و احزاب چپگرای فرانسوی اتحاد دموکراسی گرفته تا حزب ميانه رویمردم

 . کمونيست و همچنين حزب سبزها
 کرده و از رئيس جمهور یوانده اند ابراز نگران مجلس فرانسه در نامه خود از آنچه خطر ايران خنمايندگان

 بگيرد که به صورت صريح و بدون اتخاذ هيچگونه موضع ی جایفرانسه خوانده اند که در صف دولتهاي
 .دوپهلو به دنبال تحريم ايرانند

 تندتر از گذشته نسبت به ايران اتخاذ کرده ی گذشته لحنی روزهای طی سياستمداران فرانسویبرخ
 .اند
به تحريم ايران است و هرچه زودتر بايد ايران را تحريم " مشتاق" فرانسه گفته که کشورش يرخارجهوز
 . کرد
 ايران را برانگيخته، اظهارات سگولن روايال، نامزد ی در ميان اين موضعگيريها آنچه واکنش رسماما

 ی ايران، حتیاتم فرانسه است که با کل فعاليت ی رياست جمهوری انتخابات آتیسوسياليستها برا
 .  نيز ابراز مخالفت کرده استیفعاليت صلحجويانه اتم

ال . ت.  اری سفير ايران در فرانسه در گفتگو با راديو فرانسوی آهنی عل،ی واکنش به اين موضعگيردر
 منع یسخنان خانم روايال را غير واقع بينانه خوانده و گفته که اين سخنان به اعتبار پيمان بين الملل

 . زند  ی لطمه می اتمیرش جنگ افزارهاگست
 ی به وزير امورخارجه اين کشور خواستار اتخاذ اقداماتی تذکری از نمايندگان مجلس ايران نيز طیتعداد

 . شده اندی مقامات فرانسویدر قبال موضعگيريها
حساس  ی امنيت سازمان ملل متحد در تعليق بخشهای ايران از عمل به قطعنامه شورای خودداری پدر

 ی دائم اين شورا از جمله فرانسه در حال بررسی اورانيوم، اعضای سازی اش از جمله غنیبرنامه اتم
 . خود کنندیتم اعمال فشار بر ايرانند تا اين کشور را وادار به محدود ساختن فعاليت ای برایراههاي
روسيه به پيشنهاد  ی از ايرادهای نشست پاريس که در اين زمينه تشکيل شد، ظاهرًا ناشیناکام

 .اروپاييها بوده است که خواهان تحريم ايرانند
 بريتانيا، فرانسه و آلمان عليه ايران پيشنهاد ی که سه دولت اروپايی امور خارجه روسيه تدابير تنبيهوزير

 .خوانده است" غيرمسئوالنه و مخرب"داده اند، 
 خود که آن را تنها یاضر به توقف فعاليت اتم مکررًا اعالم کرده اند که حی ايرانی ديگر مقامهای سواز
  . دانند، نيستندی می تأمين انرژیبرا
  

  کنيمیفعال با ايران و سوريه مذاکره نم: بوش
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 زودهنگام با ايران و سوريه در مورد پايان دادن ی آمريکا گفتگوی بوش، رييس جمهورجورج:بی بی سی
 .  عراق را رد کرده استی هایمبه ناآرا

 .  بلر، نخست وزير بريتانيا در واشنگتن بيان کردی بوش اين مطلب را پس از ديدار با تونیآقا
 وضعيت عراق که روز گذشته منتشر شد، ی دو کشور در اين مالقات، درباره گزارش گروه بررسسران

 . تازه اتخاذ کردیيد روشصحبت کردند و در اين مورد به توافق رسيدند که در عراق با
از يک دولت منتخب و غيرفرقه " آنها گفتند ايران و سوريه بايد در اين مورد صراحت داشته باشند که اما
 ."  کنند و به حمايت از تروريسم پايان خواهند دادی در عراق حمايت میا
 بر آنکه آمريکا یبن مطرح شده در اين گزارش می بوش با پيشنهادهای رسد صحبت تازه آقای نظر مبه

 با سوريه و ايران وارد مذاکره شود، یبايد به طور مستقيم و بدون قائل شدن هيچگونه پيش شرط
 . مغايرت دارد

 صلح در عراق هستند و با آنکه اين کار ی بوش، همچنين گفت آمريکا و بريتانيا مصمم به برقرارجورج
 . بسيار دشوار است، موفق خواهند شد
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 از منطقه خاورميانه ديدار ی بلر قرار است به زودیو بريتانيا همچنين اعالم کردند که تون آمريکا سران
 . ها استیکند و هدف از اين ديدار، پيشبرد فرايند صلح ميان اسرائيل و فلسطين

 مطرح شده ی ها و اسرائيل، از ديگر پيشنهادهای جريان انداخته شدن مذاکرات صلح ميان فلسطينبه
 .  اوضاع عراق استیوه بررسدر گزارش گر

 دارد که ی گويد هنوز مشخص نيست آمريکا تا چه حد آمادگی در امور ديپلماتيک می سی بی بخبرنگار
 . در اين راه، تالش به خرج دهد

 شرآت در يازدهمين اجالس آنوانسيون سازمان ی وزير امور خارجه ايران که برا،ی منوچهر متکپيشتر،
مشکل عراق با " برد، در واکنش به اين گزارش گفته بود که یر هلند بسر م دیمنع تسليحات شيمياي

 ". آمريکا از اين کشور حل خواهد شدی نظامیبيرون بردن نيروها
 به مذاکره با ايران يا ی خروج از عراق نيازی کردن تصميمش برایآمريکا در مورد عمل: " افزوده بود کهیو

 ". نداردیهيچ کشور
 وضعيت عراق به دولت آمريکا توصيه شده که هرچه زودتر سياست خود را در یرس گزارش گروه بردر

 .  در اين کشور اتخاذ کندی تازه ای نظامیعراق تغيير دهد و استراتژ
 ی اين گزارش را جدی از انتشار اين گزارش، جورج بوش از آن استقبال کرد و گفت که پيشنهادهاپس

 دموکرات ها و جمهوريخواهان ی را برایمطرح شده، فرصت بوش گفت که موارد یآقا. خواهد گرفت
 . به جلو بردارندی مشترک، گامی آن با يافتن زمينه هایفراهم کرده که ط

 به رياست جيمز بيکر، وزير خارجه پيشين آمريکا در دوران جورج بوش پدر ی گزارش که توسط گروهاين
 یگزارش فوق خاطرنشان م. ر عراق شده است آمريکا دی رويکردهایتهيه شده، خواهان تغيير در برخ
 . حل مشکالت عراق وجود نداردی برایکند که هيچ فرمول معجزه آساي

 از ی جلوگيری آمريکا در عراق بيش از اين قابل دوام نيست و برای نظر اين هيئت، سياست کنونبه
 . الزم استیسياست تازه ا" آشوب همه جانبه در عراق"

 خروج ی زمان بندی گويد اما از تعيين قطعیزوم تغيير در سياست ها سخن م گزارش اگرچه از لاين
 . کرده استی از عراق خودداری آمريکايینيروها
 هرج و ی از لغزش عراق به سوی جلوگيری جديد ديپلماتيک برای تحقيق عراق، خواهان تالش هاگروه

ا تاييد کند، وجود ندارد، اگرچه  که بتواند موفقيت در عراق ریمرج شده و هشدار داده که هيچ راه
  .چشم اندازها بهبود يافته است

  
  * ي تحقيقاتي عراق ي گزارش آميته گزيده

  " ، زمان مناسب براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق2008ي اول  سه ماهه"
  ٢٠٠۶ دسامبر 6 - ١٣٨۵ آذر 15شنبه چهار 

المللي با  هاي بين در عراق شده است و مخالفتدر پي انتقادات فراواني آه از استراتژي دولت آمريكا 
دولت ... حضور نيروهاي خارجي در اين آشور و افزايش روز افزون تلفات نيروهاي آمريكايي در عراق و 

  . ي تحقيقاتي راه برون رفت از بحران عراق را پيدا آند بوش تصميم گرفت تا با تعيين يك آميته
  

  ي اسبق آمريكا و لي  پيش آغاز آرده به رهبري جيمز بيكر، وزير خارجه ماه9اين آميته آه آار خود را از 
هميلتون، از نمايندگان سابق دموآرات آمريكايي و هشت تن ديگر امروز گزارششان را در آاخ سفيد به 

  . جورج بوش، رييس جمهور آمريكا ارائه دادند
ي گزارش گروه  اري آسوشيتدپرس، گزيدهبه نقل از خبرگز) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اوضاع در عراق وخيم و ناگوار است و هيچ راهي وجود ندارد آه «: مطالعات عراق به شرح زير است
ترين  مهم. تواند بهبود يابد بتوان موفقيت در اين آشور را تضمين آرد اما دورنماها براي اين آشور مي

ي و ديپلماتيك جديد در عراق و منطقه و تغيير در هاي سياس ي ما براي اين آشور، تالش توصيه
اش را از عراق  سازد تا نيروهاي جنگي ماموريت نيروهاي آمريكايي در عراق است آه آمريكا را قادر مي

ما معتقديم اين دو پيشنهاد از اهميت برابري برخوردار است و يكي . اي خارج آند به طرز مسووالنه
ورتي آه اين دو پيشنهاد به طرز موثري به اجرا درآيد و در صورتي آه در ص. آند ديگري را تقويت مي

اي بهتر را خواهند داشت و  ها فرصت آينده دولت عراق در جهت آشتي ملي حرآت آند، عراقي
ثبات در اين آشور آه بخش مهمي از جهان است برقرار . شود رو مي اي شديد روبه تروريسم با ضربه

در صورتي آه اوضاع به همين منوال پيش . هاي آمريكا حفظ خواهد شد و ارزششود و اعتبار، منافع  مي
در صورت حرآت به سوي هرج و مرج، فروپاشي دولت عراق و . رود پيامدهاي آن بسيار جدي خواهد بود

توانند مداخله آنند، مناقشات شيعيان و  آشورهاي همسايه مي. ي انساني در راه است فاجعه
هاي  آورد و بدين ترتيب پايگاه بد، القاعده يك پيروزي تبليغاتي به دست مييا ها گسترش مي سني

تر از  ها ناتوان گرايد و آمريكايي موضع جهاني آمريكا نيز رو به ضعف مي. يابد اش گسترش مي عملياتي
 ماه گذشته يك سري راهكارهاي آامل رو به جلو را مورد بررسي قرار 9ما در طول . شوند گذشته مي

هايي دارد اما ما قاطعانه معتقديم آه اين  ي ما نيز نقص توصيه. هايي را داشت تمامي آنها نقص. مدادي
. ها و فنون براي نفوذ موثر و مثبت در عراق و منطقه خواهد بود پيشنهادات شامل بهترين استراتژي

خصوص برقراري ثبات در المللي در آمريكا بايد فورا يك اقدام ديپلماتيك جديد را براي ايجاد اجماعي بين
هاي ديپلماتيك بايد شامل هر آشوري آه در جلوگيري از هرج و مرج  اين تالش. عراق و منطقه آغاز آند

همسايگان عراق و آشورهاي آليدي . عراق نفع دارد، از جمله تمامي همسايگان اين آشور باشد
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 و امنيت در داخل عراق تشكيل داخل و خارج از منطقه بايد يك گروه حمايتي براي تقويت آشتي ملي
آمريكا با آمك از توانمندي ايران و سوريه آه . تواند به تنهايي تشكيل دهد دهند؛ گروهي آه عراق نمي

اي در اين مسير  توانند بر وقايع داخل عراق اثر بگذارند بايد سعي آند تا آنها را به طرز سازنده مي
اقدامات مشوق و تنبيهي در ) سوريه و ايران(اين دو آشور آمريكا به منظور نفوذ در رفتار . شرآت دهد
ايران بايد انتقال سالح و آموزش به شبه نظاميان عراقي را متوقف آند، به حاآميت و . اختيار دارد

هاي شيعه عراق به منظور ترغيب آشتي  تماميت ارضي اين آشور احترام بگذارد و از نفوذش بر گروه
يي ايران بايد از سوي پنج عضو دائم شوراي امنيت  ي هسته  برنامهي مساله. ملي استفاده آند

سوريه بايد مرزهايش را با عراق به منظور توقف انتقال شبه . عالوه آلمان مورد بررسي قرار گيرد به
آمريكا . چنين انتقال پول به اين آشور آنترل آند ها به داخل و خارج از عراق و هم نظاميان و تروريست

آه به طور مستقيم به مناقشات اعراب و  د به اهدافش در خاورميانه دست پيدا آند مگر اينتوان نمي
آمريكا بايد تعهد مداوم و جدي را درخصوص صلح جامع اعراب و . يي بپردازد ثباتي منطقه اسراييل و بي

كا در ژوئن جمهور آمري لبنان، سوريه و تعهد جورج بوش، رييس: ها ارايه آند اسراييل در تمامي جنبه
  .  درخصوص راه حل دو آشور مستقل فلسطين و اسراييل2002

  
ي راهكارهايش در قبال عراق و خاورميانه بايد حمايت نظامي، اقتصادي و  آمريكا همزمان با توسعه

اي براي افغانستان از منابعي آه قابل دسترس هستند همچون نيروهاي جنگي آه  العاده سياسي فوق
ي نيروهاي آمريكايي در عراق بايد به ماموريت حمايتي  ماموريت اوليه. شوند، ارايه آند از عراق خارج مي

. شود هاي جنگي بر اين اساس تحويل داده مي ي عمليات از ارتش عراق تبديل شود آه مسووليت اوليه
هاي  آه ممكن است شرايط امنيتي بهبود يابد، تمام گردان  با توجه به اين2008در سه ماهه اول سال 

هاي نيروهاي  در اين زمان نيروهاي جنگي آمريكا در عراق، تنها در يگان. جنگي بايد از عراق خارج شوند
هاي عملياتي ويژه،  ها شامل نيروهاي واآنش سريع، تيم عراقي شرآت خواهند داشت آه اين يگان

ايتي و اطالعاتي هاي حم تالش. آموزشي، تجهيزاتي، مشورتي، حفاظتي، تحقيقي و نجات خواهند بود
يابد و ماموريت حياتي نيروهاي واآنش سريع و نيروهاي عملياتي ويژه، انجام حمالت عليه  نيز ادامه مي

  » .نيروهاي القاعده در عراق خواهد بود
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  
   امضا کرد ی هسته ای با آژانس توافقنامه همکاری جنوبیقایآفر
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 ی انرژی المللني کشورش و آژانس بني بی توافق همکاری از امضای جنوبیقای آفری علوم و تکنولوژریوز
  .  خبر دادزي صلح آمی اتمی استفاده از انرژنهي در زمیاتم
 ی که توافق اعالم کردی جنوبیقای، آفر"نی آن النی گاردليم "ی مهر به نقل از تارنمای گزارش خبرگزاربه

 با زي جهت مقاصد صلح آمی هسته ای در مورد استفاده از تکنولوژی همکاری سال  برا5 مدت یرا برا
  . امضا کرده  استی اتمی انرژی المللنيآژانس ب

 دي در آنها تاکهای که بر همکاری کشور گفت که حوزه هانی وزارت علوم ایسخنگو"  کلوسهنيستیکر"
  . استی بهداشت  و اموریشده شامل کشاورز

  و ی کردن حوزه انرژی ، تخصصی سطحی ، نظارت بر آب هاهایماري شامل کنترل بی پروژه هانيهمچن
  . چارچوب گنجانده شده استنی در ازي نی تراپویراد
   جهان ی تسلط بر بازار اتمی و قزاقستان براهي روستالشخبر داد ؛ " روس اتم"سيرئ
 و هياعالم کرد که روس" روس اتم" موسوم به هي روسی اتمی سازمان انرژسيرئ" نکوی کریسرگئ"

  .  کنندري جهان تسخی اول را در بازار اتمگاهیقزاقستان قصد دارند که جا
 - هي در مراسم افتتاح مؤسسه مشترک روسنکوی کر،یانوستی مهر به نقل از ری گزارش خبرگزاربه

 جهان ی اتمی در بازارهامي خواهیما م:  کرد  اعالم ومياستخراج اوران"  دربارههیچنویزار"قزاقستان 
  ". استي هدف مهنی به ادني  رسی براطی شرای و قزاقستان تمامهي روسی و برامي باششرويپ
 سي سال و دوماه تاسکی یعنی ی کوتاهاري بسی زمانیط" هیچنویزار"موسسه مشترک : " گفتنکویکر

  ". رندی پذی تحقق می اتمنهير زم ما دی های همکاریشد که نشان آن است که با چه سرعت
 یکی بوده و شراکت استراتژی اتمنهي و قزاقستان در زمهي در شراکت روسیگری گام دنی ای گفته وبه
  .  باشدی دو کشور می اتمی هایی در وحدت توانایواقع
ت که  واقع شده اسزستانيدر جنوب قزاقستان در کنار مرز با ازبکستان و قرق" یزارچن "ومي اورانمعدن

قرار است .  باشدی مومي هزار تن اوران19 آن در حدود ری آغاز شده و ذخا2004 از آن در سال یبهره بردار
  . انتقال داده شودهي به روسشی آن بعد از پاالییکه محصول نها

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
ر سال اشغال عراق با شكست آمريكا پس از چها: رييس انجمن علماي مسلمين عراق اظهار داشت

اند  دانند چه آنند يا چطور خود را از دامي آه براي خود پهن آرده رو شده است و از آنجا آه آنها نمي روبه
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  . نجات دهند اشغال عراق توسط آمريكا به موضوعي بغرنج و پيچيده تبديل شده است
  ٢٠٠۶ دسامبر 7 - ١٣٨۵ آذر 16شنبه پنج  

ي يمن تايمز، حارث الضاري، رييس  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(انشجويان ايران به گزارش خبرگزاري د
ها چه شيعه، چه  چنين دولت عراق را به ناديده گرفتن خون عراقي انجمن علماي مسلمين عراق هم
  . هاي آمريكا و تقسيم عراق در ميان خطوط قومي و مذهبي متهم آرد سني و چه آرد براي اجراي طرح

تمام احزاب حاآم در عراق شبه نظامياني دارند : نراني خود در دانشگاه صنعا اظهار داشتوي در سخ
ها را براي آشتن يكديگر  آه مسوول آشتار آساني هستند آه با اشغالگري آمريكا مخالفند و عراقي

يد اما با. شود آنند و به اين ترتيب هدف آنها براي آشاندن عراق به جنگ داخلي روشن مي تشويق مي
  . بگويم اين هدف هرگز عملي نخواهد شد

اند، بنابراين از  هاي عراقي هدف اين شبه نظاميان را درك آرده ي الضاري تمامي احزاب و جناح به گفته
  . طرح تقسيم عراق آه توسط آمريكا و متحدانش اعالم شده حمايت نكردند

است و نه مربوط به اعراب و آردها ه دهد نه مربوط به شيعيان و سني آنچه در عراق رخ مي: وي گفت
آنند بذر نفاق را با آشتن  ي اشغال آشور توسط آمريكا و عواملي است آه سعي مي بلكه مساله

  . هاست آه در ويتنام نيز شكل گرفت ي آمريكايي ها بكارند و اين همان نقشه عراقي
الياسري در غرب بغداد پليس عراق اعالم آرد رييس بخش امنيتي وزارت آموزش عراق ژنرال محسن 

  . ترور شده است
پليس عراق اعالم آرد شبه نظاميان خودروي الياسري را در : خبرگزاري آلمان در گزارشي اعالم آرد

  . ي منصور متوقف آرده و به وي تيراندازي آردند منطقه
  . از سوي ديگر يك استاد دانشگاه عراق نيز در مرآز بغداد ترور شد

پروفسور عبدالحميد الحارث، رييس دفتر مطالعات آموزشي و : عراق گفتندمنابع وزارت آموزش 
ي قادريه در مرآز بغداد هنگام عزيمت به محل آارش آشته شده  روانشناسي دانشگاه بغداد در منطقه

  . است
اين حوادث يك روز پس از آنكه نوري المالكي، نخست وزير عراق از استادان دانشگاه و دانشجويان 

  . ها بازگردند رخ داده است  دانشگاهخواست به
چنان در دست   آارمند اين وزارتخانه آه هم56از سرنوشت : سخنگوي وزارت آموزش عراق نيز اعالم آرد

  . گيران هستند، خبري در دست نيست گروگان
كا به ي آمري از زمان حمله. اين وزارتخانه پيش از اين از آشف اجساد تعدادي از اين افراد خبر داده بود

  . اند  استاد دانشگاه آشته شده160 تاآنون 2003عراق در سال 
  . ي امنيتي اين آشور در مرآز بغداد ترور شده است رتبه يك مقام عالي: چنين اعالم آرد پليس عراق هم

ي تيراندازي افراد مسلح به سوي  ي پليس بسام رعيبي و دو تن از همراهانش در نتيجه به گفته
  . اند ي الشعب آشته شده  منطقهخودروي آنها در

ي وحده در مرآز بغداد يك غير نظامي عراقي آشته و دو تن ديگر زخمي  در انفجار يك بمب در منطقه
  . شدند
آشي آردها از سر  ي صدام به اتهام نسل ي محاآمه ونهمين جلسه هم چنين بيست) پنجشنبه(امروز 

  . گرفته شد
  . اش در اين جلسه حضور داشتند صدام و وآالي دفاعي

ها  هاي تحت آنترل آمريكايي ارتش آمريكا نيز از مرگ يك زنداني عراقي به داليل طبيعي در يكي از زندان
  . در مرز سوريه و عراق خبر داد

 روزهاي ارتش ترين ها در يكي از مرگبار با آشته شدن يك سرباز آمريكايي در غرب بغداد تلفات آمريكايي
 عراقي شامل شش پليس و يك دختر هفت ساله در 7حداقل .  تن رسيد11اين آشوردر عراق به 

  . ها در اين آشور آشته شدند سري انفجارها و تيراندازي
 مايلي 70ها در رمادي واقع در  يك سرباز آمريكايي نيز در اثر تيراندازي از پشت بام يكي از منازل عراقي

  . ز استان االنبار آشته شدغرب بغداد مرآ
  . ي جداگانه در عراق رخ داد  سرباز ديگر در چهار حادثه10مرگ اين سرباز همزمان با آشته شدن 

اي در شهر آرآوك آشته  اي اعالم آرد اين سربازان در اثر انفجار يك بمب جاده ارتش آمريكا در اطالعيه
  . شدند

اين حمالت . م هويت اين سربازان خودداري آرده استارتش آمريكا از دادن توضيحات بيشتر يا اعال
 تن 105 سرباز آمريكايي در ماه نوامبر و 69حداقل .  تن رساند31ها در ماه جاري را به  تلفات آمريكايي

  . ديگر در ماه اآتبر آشته شدند
اي آه   خانواده11ما مراتب تسليت خود را به : سرهنگ آريستوفر گاربر، سخنگوي ارتش آمريكا گفت

  . آنيم اند، اعالم مي عزيزانشان را از دست داده
  . اند  آمريكايي در اين آشور آشته شده2919از آغاز جنگ آمريكا در عراق تاآنون 
اي در غرب بغداد حمله آرده و مدير سني اين مدرسه را آشتند و به  مردان مسلح هم چنين به مدرسه

  . ندمعلمان دستور دادند ديگر به مدرسه بازنگرد
هايي بر روي ديوار  هاي الكترونيكي براي دانشجويان و نوشتن متن اين گروه مسلح با ارسال پست

هاي مرگ در  هاي جوخه مدارس و مساجد اعالم آردند دانش آموزان بايد تا پاآسازي آامل اردوگاه
  . هايشان بمانند و به مدرسه نيايند خانه
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العات عراق و پيشنهادات اين گروه مبني بر انجام تغييرات از سوي ديگر دولت عراق از گزارش گروه مط
  . هاي عراق استقبال آرد در سياست

اوضاع وخيم است، در واقع بسيار وخيم و قابل تحمل : برهم صالح، معاون نخست وزير عراق گفت
بايد توجهات بر تقويت نيروهاي عراقي . اتكاي آامل به نيروهاي خارجي امكان پذير نيست. نيست

  .متمرآز شود
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   آذر16:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ دسامبر 7 - ١٣٨۵ آذر 16شنبه پنج 

ناکامی شش کشور قدرتمند جهان در توافق بر سر تحريم ايران، مهم ترين خبر خارجی :بی بی سی
افزايش بهای .  بيشتر اين روزنامه ها آمدهامروز روزنامه های تهران است که در صدر گزارش های خبری

مسکن، ابراز نگرانی چهره های اصلی جناح محافظه کار از پيروزی اصالح طلبان در انتخابات شوراها و 
انتقاد رييس قوه قضاييه و رييس کميسيون اقتصاد مجلس از سياست های اقتصادی دولت از جمله ديگر 

  .ه تهران استمطالب روزنامه های صبح آخرين روز هفت
اشاره کرده که " پنج به اضافه يک مساوی با صفر" در صدر گزارش های خبری خود با عنوان کيهان

 به دليل وجود اختالف های عميق ميان اعضا درباره ماهيت و گستره تحريم ۵+١هفتمين نشست گروه 
  . هايی که بايد عليه ايران اعمال شود، به شکست انجاميد

يش توافق بر سر تحريم ايران در اجالس شش کشور را قطعی ديده و به همين جهت  که دو روز پکيهان
از روسيه انتقاد کرده و نوشته بود که اين کشور امتياز مالی از آمريکا گرفت و موافقت کرد امروز به خبر 

 ۶خود اضافه کرده که مخالفت شديد روسيه و چين باعث ناکامی اجالس پنچ به اضافه يک شد که از 
  .ماه پيش مشغول گفت و گو درباره تحريم ايران هستند

 اظهار نظری از احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس را درباره اختالفات درون جناح آفتاب يزد
راست در صدر اخبار خود آورده که نشان می دهد او به گروه های حامی دولت هشدار داده که 

لبان منتهی شود و در نتيجه فشارهای داخلی و خارجی بر اختالفشان ممکن است به پيروزی اصالح ط
  . دولت افزون گردد

همه " اين نماينده مجلس از گروه های مختلف جناح محافظه کار با تقاضای اين که آفتاب يزدبه نوشته 
گروه ها با پذيرش نظر گروه سه نفره دل حضرت مهدی را شاد کنند و در ضمن تقوای سياسی و عاقل 

حتی گروه پنج به اضافه يک هم برای تصميم گيری درباره : "نوشته"  را به اثبات برسانندبودن خود
  ." پرونده هسته ای ايران منتظر نتيجه انتخابات شوراها مانده اند

 در مقابل از قول حسن غفوری فرد يکی ديگر از چهره های جناح محافظه کار نوشته که گروه کيهان
  . ام و رهبری با حاميان دولت ائتالف کرده اندمشهور به جبهه پيروان خط ام

تاکيدات مقام معظم رهبری بر لزوم حمايت از " دليل اين ائتالف را کيهانآقای غفوری فرد به نوشته 
ما دولت را منتخب مردم می دانيم، مقام معظم رهبری نيز بارها حمايت خود را : "دانست و افزود" دولت

الم کرده اند، از اين رو ما نيز تصميم گرفتيم با ستاد حاميان دولت به از دولت و آقای احمدی نژاد اع
  ."ائتالف برسيم تا بتوانيم شوراها را در همسويی با دولت قرار دهيم

عوام فريبی ها : " محمد خاتمی در ديداری با جوانان هوادار اصالحات گفته استاعتماد ملیبه نوشته 
متن جامعه است يعنی حرکت اصالح طلبی ادامه خواهد و هياهوها فروخواهد نشست و آنچه در 

  ." يافت
اگر رای : " با تشويق مردم به شرکت در انتخابات گفتهاعتماد ملیرييس جمهور سابق به نوشته 

مردم مالک است هيچ کس حق ندارد به هيچ عنوان آنچه مردم نمی خواهند را بر آنها تحميل کند و در 
  ." حاکم باشدجمهوری اسالمی بايد اين اصل

 جمعی از اهالی نوشهر در سفر ديروز رئيس جمهور به اين شهر جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
از آقای احمدی نژاد خواستار تشکيل استانی » مازندران غربی استان بايد گردد« با سردادن شعار 

 اين درخواست خطاب رئيس جمهور در پاسخ به: اين روزنامه نوشته. مستقلی به مرکزيت نوشهر شدند
غرب مازندران در حال حاضر جمعيت الزم برای استان شدن را در اختيار ندارد انشااهللا تا «: به آنان گفت

پنج سال آينده اگر مردم اين منطقه جمعيت خود را افزايش دادند برای تبديل غرب مازندران به استانی 
  ».مستقل تصميم گيری می کنيم

يسيون اقتصاد مجلس به رئيس بانک مرکزی نسبت به عملکردها و نظارت  رييس کمرسالتبه نوشته 
ها بازار پولی   گونه حرکت  اين " :ای و سياسی شدن اين بانک هشدار داده و گفته است های سليقه  

  ."اندازد کشور را به خطر می
های   صندوق درمورد عملکرد بانک مرکزی به خصوص در ارتباط بارسالتآقای شاهی عربلو به نوشته 

عملکرد سليقه ای بانک مرکزی نگرانی های شديدی را برای مجلس ايجاد کرده : "قرض الحسنه، گفته
  ."است

 هزار واحد مسکونی در شهر تهران با ١۵ ضمن گزارش اين که در دو ماه گذشته حدود سرمايه
 می رسد افزايش از اصفهان، تبريز و مشهد خبر: های باورنکردنی به فروش رفته است نوشته قيمت
  .ها و حجم معامالت مسکن به ديگر شهرهای بزرگ نيز سرايت کرده است قيمت
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 تا ٢٠ بها  های فروش و اجاره در اصفهان نيز مانند تهران و ديگر شهرهای بزرگ قيمت:  نوشتهسرمايه
ماه بر قيمت کنند توان خريد مردم باال رفته که ماه به  شايد مالکان تصور می.  درصد افزايش داشته٣٠

  . کنند شان اضافه می واحدهای مسکونی
 به نقل از يک عضو انجمن داروسازان خبر داده که قيمت دويست تا دويست و پنجاه خراسانروزنامه 

  .  درصد افزايش يافته است و اين روند همچنان ادامه دارد۴٠ تا ٢٠قلم دارو بين 
در گذشته سياست اين گونه بود که : است يک کارشناس سازمان مديريت گفته خراسانبه نوشته 

قيمت دارو يا هر کااليی يک باره افزايش می يافت و به صورت رسمی نيز اعالم می شد اما به تازگی 
  .اين سياست به سمت افزايش تدريجی و غيررسمی تغيير کرده است

گران که دهها بعضی از پژوهش: نوشته" آثار کشتی نوح در شمال تهران کشف شده" با عنوان رسالت
سال است در پی يافتن کشتی نوح هستند، اعالم کرده اند که به بقايای کشتی نوح در ارتفاع سيزده 

  . هزار پايی منطقه ای که در انجيل از آن به عنوان آرارات ياد شده دست يافته اند
تابستانی به تهران  که نامی از اين گروه و تابعيت آن ها نبرده گزارش داده که اين گروه از سفر رسالت

  .بازمی گشته و شواهدی با خود برده اند که موجی از بهت و حيرت به همراه آورده است
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مدهای روزنامه های امروز چاپ لندن در گزارشها و سرمقاله های خود بطور گسترده به پيا:بی بی سی
  . گزارش گروه بررسی مسايل عراق که روز گذشته در آمريکا انتشار يافت پرداخته اند

از پيش :  در سرمقاله ای درباره پيامدهای گزارش گروه بررسی مسايل عراق می نويسدتايمزروزنامه 
اق ارائه معلوم بود که کسانی که در واشنگتن منتظر بودند تا اين گزارش راه حلی فوری برای بحران عر

  . کند، نا اميد خواهند شد
در اين گزارش يک مجموعه توصيه و پيشنهاد ارائه شده است اما هرگز ادعا نشده :  می نويسدتايمز

توصيف شده برطرف " خراب و رو به وخامت بيشتر"که اين توصيه ها و پيشنهاد ها فورا شرايطی را که 
  .خواهد کرد
يت راهکار های پيشنهادی گروه بررسی مسايل عراق را به مهارت  در پايان امکان موفقتايمزسرمقاله 

اگر آمريکا دستش را در عراق با مهارت و : رابرت گيتس وزير دفاع آينده آمريکا منوط کرده و نوشته است
  . پيچيدگی کافی بازی کند، امکان پيشرفت وجود دارد

د سابق نيروهای مسلح بريتانيا را  اظهارات ژنرال سر مايک جکسون رئيس ستاديلی تلگرافروزنامه 
به چاپ رسانده که هشدار داده به نتيجه نرساندن عمليات نظامی در عراق و افغانستان می تواند 

  . فاجعه ای در پی داشته باشد
در اظهاراتی که اين روزنامه به نقل آنها پرداخته، ژنرال جکسون از نحوه رسيدگی به شيوه زيست و 

  .  بريتانيا در عراق و افغانستان نيز به شدت انتقاد کرده استمسايل رفاهی سربازان
ممکن است :  در يکی از سرمقاله های خود نيز به اين موضوع پرداخته و می نويسدديلی تلگراف

آقايان بيکر و هاميلتون با نشان دادن نوری در انتهای تونل، آمريکايی ها را نسبت به پايان درگيری ها 
د اما در مورد اينکه دولت منتخب مردم در بغداد بتواند به تعهدات متقابل خود در اين اميدوار کرده باشن

  . زمينه عمل کند ترديد وجود دارد
به بوش گفته شده " ضمن چاپ متن کامل گزارش، آن را اينطور تعبير کرده که گاردينروزنامه 

  ".تاسياستش را در مورد عراق تغيير دهد
موفقيت جيمز بيکر و " آيا ماموريت به انجام رسيده؟"ر سرمقاله ای با عنوان با اين حال اين روزنامه د

آقای بيکر کسی نيست که به استقالل رای يا به متفکر : گروهش را مورد ترديد قرار داده و نوشته است
  پس پرسش اين است که چنين گروهی چرا تشکيل شد؟. بودن شهره باشد

د که پيش از انتخابات ميان دوره ای ماه نوامبر، آقای بوش احتياج  آنگاه نتيجه می گيرگاردينسرمقاله 
داشت تا به مخالفان و منتقدانش در کنگره و در ميان مردم نشان دهد که به حرفهای مردم گوش می 

دهد و برای نگرانيهای آنها اهميت قايل می شود و تشکيل اين گروه می توانست شاهدی بر اين مدعا 
  .باشد

 نوشته است که اين گزارش، بخصوص لطمه شديدی به موقعيت تونی بلر ننشال تايمزفايروزنامه 
نخست وزير بريتانيا که قبل از انتشار آن به واشنگتن رفته بود رسانده است زيرا گزارش گروه بيکر از يک 

ه سو نشاندهنده محدوديت نفوذ بريتانيا در سياستگذاريهای واشنگتن است و از سوی ديگر بخاطر آنک
  . همه نخست وزير بريتانيا را با طرحهای جنگی دولت بوش مرتبط می دانند

اين گزارش زمينه مشترکی برای همکاری دموکراتها "از ديدگاه اين روزنامه، اين گفته آقای بوش هم که 
  .از اهميت ويژه ای برخوردار است" و جمهوريخواهان فراهم می کند

از نام فيلم جنگی مشهور فرانسيس فورد کاپوال عنوان گزارش اصلی  با الهام گرفتن اينديپندنتروزنامه 
 توصيه و رئيس جمهوری که با زور به گوشه ٧٩: اينک آخرالزمان: "امروز خود را اينطور انتخاب کرده است

  ".انزوا کشانده شد
از ايران و با توصيه اينکه آقای بوش بايد برای حل بحران عراق :  در گزارش خود نوشته استاينديپندنت

سوريه کمک بخواهد، گويی که دستکش زمختی را جلوی پای او پرت کرده اشند تا خود را برای کارزار 
  .آماده کند
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دبير شورای عالی روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های بزرگ خود از گفته های :بی بی سی

امنيت ملی در اجالس دوبی درباره پيمان های منطقه ای خبر داده و در عين حال به ديدار رييس مجلس 
يادآوری سانحه سال گذشته سقوط هواپميای . اعالی اسالمی عراق از واشنگتن هم اهميت داده اند

اتی از جمله ديگر مطالب اين روزنامه نظامی حامل روزنامه نگاران و اخبار تازه ای درباره مبارزات انتخاب
  .هاست
 در صدر اخبار خود با تيتر بزرگ پيمان منطقه ای به جای پايگاه های آمريکا نوشته علی الريجانی کيهان

از همسايگان عربی ايران خواست تا ارتش آمريکا را از پايگاه هايش در منطقه بيرون کنند و به جای آن 
  .به تهران بپيوندنددر ائتالف امنيتی منطقه ای 

 دبير شورای عالی امنيت ملی ايران روز سه شنبه به رهبران عربی شرکت کننده در کيهانبه گزارش 
کنفرانس منطقه ای در دوبی گفت واشنگتن در مقابل منافع آنها بی تفاوت است و به محض آن که اين 

ی گيرد کيهان تاکيد کرده که الريجانی کشورها، ديگر برای آمريکا سودی نداشته باشند، آنها را ناديده م
در ميان رهبران سياسی و تجاری جهان عرب و مناطق ديگر از جمله آمريکا گفت امنيت و ثبات منطقه 

ما بايد بر روی پای خودمان . بايد به دست آيد و ما بايد اين امنيت را در داخل منطقه برقرار کنيم
  .بايستيم

 عکس بزرگی از ديدار جورج بوش و عبدالعزيز حکيم از رهبران االریمردم ساما در همين حال روزنامه 
 با چاپ همين عکس نوشته رييس آفتاب يزدشيعيان عراق را در باالی صفحه اول خود چاپ کرده و 

  .مجلس اعالی اسالمی عراق در واشنگتن گفته ما هنوز به حضور سربازان آمريکائی نياز داريم 
طره سقوط هواپيمای نظامی حامل صد خبرنگار و عکاس که سال گذشته  با يادآوری خامردم ساالری

فاجعه تلخی بود که همه ما را .  را در دم کشت، نوشته ١٣٠اتفاق افتاد و همه سرنشينان سی 
ای عادی نيست و همه  ديدن هواپيمايی که بدون تعادل در هوا در حال سقوط است، صحنه. منقلب کرد

تر  شايد درک اوضاع به وجود آمده برای شاهدان اين حادثه عينی. کند ب میبينندگان را بر جای ميخکو
  . باشد

 و ديگر روزنامه های امروز صبح هم در مقاالت و گزارش هائی ياد روزنامه نگاران کشته اعتماد ملی
  .شده را گرامی داشته و خواستار رسيدگی به اين حادثه و مجازات مسببان آن شده اند

 را در صدر اخبار خود آورده که به شرقخن محمد قوچانی سردبير روزنامه توقيف شده  اين سآينده نو
جوان اصالح طلب نويد برپائی دوم خردادی ديگر را داده و گفته به جای نفت دموکراسی را به سر سفره 

  ها می بريم 
م مهمی را  خبر داده که روز گذشته محمود احمدی نژاد در اجتماع مردم ساری تصميدنيای اقتصاد

اعالم داشت و به مردم قول داد که به زودی تمام سواحل استان مازندران ملی می شود و به اين 
  .ترتيب از دست ارگان ها و سازمان ها و ادارات و از ما بهتران خارج و در اختيار مردم قرار می گيرد

 گرفت ساحل مازندران را به گزارش اين روزنامه پس از بيان رييس جمهور که گفت دولت تصميم خواهد
مسووالن اين کار «ها زياد شنيده بودند، فرياد زدند که  ملی کند، مردم که گويا در گذشته نيز از اين وعده

نژاد رو به استاندار مازندران او را مورد خطاب  ها باعث شد که احمدی اظهارنظر مازندرانی. »کنند را نمی
  .ها برای نوکری مردم است ها و مسووليت گويند؟ پست میمردم چه ! قرار دهد که آقای استاندار 

 جديد بايد منتظر ماند و ديد که آيا پس از چندين وعده  حال پس از اين وعدهدنيای اقتصاد به نوشته 
های عملی به مردم بدهد،  نژاد که اصرار و تاکيد دارد وعده های گذشته، احمدی انجام نشده در سال

  هد کرد يا نه؟اين وعده را اجرايی خوا
ای  آوری هسته جمهور در تازه ترين سخنرانی خود تاکيد کرده که فن  رييسسرمايهبه نوشته روزنامه 

  .رسد  به نقطهء غيرقابل بازگشت می٨۵ايران تا قبل از پايان سال 
ای را  آوری سوخت هسته  در اجتماع مردم گلوگاه گفته امروز فنسرمايهنژاد به نوشته  محمود احمدی

ای کشورمان هستيم و در همين راستا تا قبل از  ا در اختيار داريم و در يک قدمی تثبيت حق هستهم
ای ما به نقطهء غيرقابل برگشت  آوری هسته ای برپا خواهيم کرد و فن  جشن بزرگ هسته٨۵پايان سال 

  .خواهد رسيد
که رئيس جمهور اخيرا  از قول يک پايگاه خبررسانی نوشته دو خبر مهمی جمهوری اسالمیروزنامه 

اعالم آنها را در دهه فجر وعده داده يکی پرتاب ماهواره مصباح است و ديگری به واکسن ايدز مربوط 
به نوشته اين روزنامه اين هر دو از طرح هائی هستند که سالهاست برای به نتيجه رسيدن . ميشود

  . آنها فعاليت های زيادی صورت گرفته است 
ز اجتماع روزنامه نگاران عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران گزارشی فراهم کرده  اصاحب قلمروزنامه 

که نشان می دهد اعضا و مسووالن اين انجمن در اين اجتماع برای روزنامه نگاران از مشکالت که در 
زمان دولت جديد برای اين نهاد صفنی ايجاد شده خبر داده و از آن ها خواسته اند که به سرعت در پی 

  .ره باشند وگرنه انجمن خود را از دست می دهندچا
، علی مزروعی رييس انجمن صنفی از اعضای انجمن خواسته در صورتی که از صاحب قلمبه نوشته 

آن ها دعوت شود برای شرکت در مجمع عمومی فوق العاده مانند دفعات گذشته بی اعتنائی نکنند و 
  .نجمن نيستاگر کمتر از هزار نفر باشند ديگر اميدی به ا
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 از قول احمد زيدآبادی روزنامه نگار نوشته حق اعتراض هم بايد وجود داشته باشد وقتی اعتماد ملی
  .شود ها می قدرتی کند ديگر مثل يک موجود آزاد نيست و شبيه زندانی يک جامعه احساس بی
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