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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
  

اما . اش تحريم خواهد شد يي ايران به خاطر اجتناب از توقف برنامه هسته: وزير خارجه فرانسه اعالم آرد
  . اند ها به توافق نرسيده ي دامنه اين تحريم  هنوز درباره ان عالي رتبهسر
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ي فرانسه به راديو  فيليپ دوست بالزي، وزير خارجه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . هاست ي دامنه اين تحريماينكه ايران تحريم خواهد شد، قطعي است، اما مساله اصل: ال گفت.تي.آر

آيا حاضرين تا مرحله . آيا ما عجله داريم؟ بله: ي رژيم صهيونيستي افزود وي پس از مالقات با وزير خارجه
  . تحريم پيش برويم؟ بله

در نشست سران آشورها در پاريس آه پشت درهاي بسته انجام شد، فرانسه و پنج آشور عالي رتبه 
عنامه سازمان ملل عليه ايران به توافق برسند، با اين حال وزير خارجه ديگر نتوانستند در مورد قط

  . ي پايان دادن اين موضوع هستيم  پيشرفت قابل توجهي صورت گرفت و ما در آستانه :فرانسه گفت
پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان درباره مساله اصلي : ي اروپايي گفت يك ديپلمات عالي رتبه

يي مشارآت دارند، به توافق  هاي ايرانياني آه در برنامه هسته سدود آردن داراييممنوعيت ويزا و م
  . نرسيدند

اين مذاآرات تمايل سران آشورها براي : با اين حال دوست بالزي اين اختالفات را آوچك شمرد و گفت
شوراي قطعنامه پاياني : دهد، ما در مورد يك چيز به توافق رسيديم اقدامات هماهنگ را نشان مي

  . امنيت سازمان ملل به صورت متحد صادر شده و مشمول چين و روسيه نيز خواهد شد
  

يي غيرنظامي دست يابد،  سگولن رويال با تكرار موضع خود مبني بر اينكه ايران نبايد به انرژي هسته
  . جهان نبايد چشمان خود را نسبت به خطر احتمالي ايران ببندد: گفت
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به نقل از آسوشيتدپرس، سگولن رويال، آانديداي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

رغم انتقادات از موضعش حاضر نيست آن را تغيير دهد،  رياست جمهوري سال آينده فرانسه آه علي
در زمينه ايران نيز جهان چشم بر خطرات پيشين بسته بود؛ : ايران را خطري براي جهان خواند و گفت

  . خواهد به سمت ديگري چشم دوخته و خطر روز افزون اين آشور را ناديده بگيرد نمي
در تاريخ جهان :  گفت2 -اين آانديداي حزب سوسياليست در مصاحبه با شبكه تلويزيوني فرانس 

وييم هايي نسبت به خطرات روز افزون ديده شده است؛ در آينده نبايد بگ تفاوتي همواره بي
  . دانستيم نمي

سازي اورانيوم مهارت پيدا آند، هنگامي در آينده تصميم  اگر اجازه دهيم ايران در غني: وي افزود
  . توانيم جلويش را بگيريم يي به آاربرد نظامي آن بپردازد نمي گيرد از آاربرد غير نظامي انرژي هسته مي

آند موجب برانگيختن انتقادات بسياري   نفي ميهاي ايران را نظرات رويال آه غير نظامي بودن فعاليت
دهد آه هنوز در امور خارجه مهارت نيافته  اند موضع وي نشان مي شده و مقامات دولت فرانسه نيز گفته

  . است
يي  يي ايران حق داشتن برنامه هسته طبق مفاد معاهده منع تسليحات هسته: اين گزارش افزود

هايش  اعالم آرد آه تهران اجازه بازرسي آامل برنامه) جمعه(يال ديروز غيرنظامي را دارد، با اين حال رو
  . يي را ندارد را نداده است؛ بنابراين حق داشتن انرژي غيرنظامي هسته

اش را قبول آند ما هم همه چيز را  يي غيرنظامي اگر ايران فردا آنترل شدن نيروي هسته: وي گفت
  . آنيم مجددا بررسي مي
رغم اين آه معتقد است ايران به خواسته  فرانسه علي. ع فرانسه شديدتر استموضع وي از موض

دارد آه  اش عمل نكرده و بايد تحريم شود، اما اذعان مي يي جامعه جهاني درباره توقف برنامه هسته
  .يي را دارد ايران درعمل حق داشتن انرژي هسته

  
   آشور اروپايي در مورد ايران٣پيش نويس جديد 
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نويس اصالح  سه آشور بزرگ اروپايي در اقدامي به منظور جلب حمايت روسيه و چين پيش-خبرگزاريها

شدهء قطعنامه سازمان ملل آه در آن تحريمات عليه ايران به دليل خودداري از تعليق غني سازي 
اي ايران خواسته  هاي هسته ت بر سر خواستاورانيوم آاهش يافته و مذاآرات براي حل اين بن بس

  .    شده را به جريان انداختند
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نويس جديد عرضهء  آسوشيتدپرس از مقر سازمان ملل گزارش داد، اين پيش ايسنا به نقل از خبرگزاري
اي ايران مشارآت داشته باشد تحريم  تواند در برنامهء موشكي و هسته هايي را آه مي آوري مواد و فن

  .    دهد تر توضيح مي شود بيش  و در آن دربارهء جزييات دقيق مواردي آه تحريم ميآند مي
اند آه تحريمات  روسيه و چين دو عضو دايم شوراي امنيت با حق وتو نسبت به اين امر اعتراض آرده

اما اين پيش نويس جديد ممنوعيت تردد و . پيشنهاد شده در پيش نويس اصلي بسيار گسترده است
اي و موشكي ايران را اعمال  هاي درگير در برنامهء هسته ها، افراد و سازمان هاي شرآت  داراييانسداد
  .    ها مخالف است آند آه روسيه با آن مي

هايي آه  روسيه پيشنهاد تغييرات اصلي را در متن اصلي اروپا از جمله محدود آردن تحريمات به طرح
  .    دارد مطرح آرده است اي باز مي هستههاي  ها و سالح ايران را از توسعهء موشك

ها يا ذآر تاسيسات  در تغييرات پيشنهاد شدهء روسيه همچنين هرگونه تحريم سفر، انسداد دارايي
  .    ها در ايران حذف شده است اي در حال ساخت بوشهر از سوي روس هسته
 ادامه 2007 آن اواخر سال نويس جديد اروپا نيز هرگونه اشاره به نيروگاه بوشهر آه ساخت در پيش

اما در اين قطعنامه بخشي از تحريمات بيان شده و همچنين آمك فني به . يابد، حذف شده است مي
شود و از آشورها خواسته شده تا از مطالعهء  المللي انرژي اتمي محدود مي ايران به آژانس بين

  .    داي جلوگيري شو دانشجويان ايراني در رشتهء مرتبط با دانش هسته
 دربارهء اين پيش نويس روز 551رود نمايندگان  هاي شوراي امنيت اعالم آردند، انتظار مي ديپلمات

خبرگزاري فارس نيز به نقل از خبرگزاري فرانسه گزارش داد جلسهء ياد شده در . دوشنبه مباحثه آنند
  .نيويورك برگزار خواهد شد

هاي مذاآره شده  حل پلماتيك و سياسي براي يافتن راههاي دي نويس جديد اروپا بر اهميت تالش در پيش
آميز است، تاآيد  اي ايران به طور آامل براي اهداف صلح به منظور تضمين اين امر آه برنامهء هسته

  .    شود مي
نويس جديد همچنين ايران را به پرداختن به پيشنهادات مطرح شده از اين شش آشور در ماه  اين پيش

  .    ندآ ژوئن ترغيب مي
هاي سياسي و اقتصادي را به ايران در ازاي توافق براي بررسي  ها و محرك اين شش آشور پاداش

سازي پيش از مذاآرات در خصوص برنامهء  تعليق بلندمدت غني سازي اورانيوم و تعهد به توقف غني
  .    اش ارايه آردند اي هسته

هاي اشاعهء  يد بدون هيچ تعللي فعاليتدر پيش نويس اروپايي اين امر روشن شده آه ايران با
سازي و پردازش مجدد از جمله تحقيق و توسعهء ساخت  اي حساس به ويژه تمام فرآيند غني هسته

  .    رآآتور تحقيقاتي آب سنگين را متوقف آند
المللي انرژي  نويس همچنين فشار به ايران براي عمل به قوانين شوراي حكام آژانس بين در اين پيش

اي سازمان ملل براي نظارت بر برنامهء  المللي انرژي هسته يابد و قدرت آژانس بين ي افزايش مياتم
  .    آميز عليه ايران است ها يك اقدام تحريك يابد اقدامي آه به ديد روس اي ايران گسترش مي هسته

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
آشور انتخاب آرد و اين سياستمدار  ا به عنوان وزير دفاع اينسناي آمريكا با اآثريت آرا رابرت گيتس ر

  .آمريكا در عراق آمك آند هاي هاي سياست جمهوري خواه قول داد آه به بازنگري
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 راي مثبت 95از خبرگزاري آسوشيتدپرس، آسب  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
گيتس به جاي دونالد رامسفلد، وزير دفاع مستعفي آمريكا  رابر دو راي منفي براي تصويب جانشينيدر ب

  .آمد مي براي بوش نوعي پيروزي به شمار
ها در  هايي است آه او براي بازنگري گيتس قول ها از رسد دليل بيشتر حمايت با اين حال به نظر مي

  .هاي عراق داده است سياست
 مطالعات عراق به رياست  ي انتشار گزارش آميته گيري تحت الشعاع ست آه اين راياين در حالي ا

  .جيمز بيكر قرار گرفته بود
اطمينان دارم آه رهبري و توانمندي : سنا گفت گيري در اي پس از اعالم نتايج راي بوش در اطالعيه

اي مقابله با تهديدهاي قرن هاي نظامي آنوني و آمادگي بر چالش گيتس به آشور ما براي رويارويي با
  . آمك خواهد آرد21

هاي مسلح سنا نشان  ي سرويس برابر آميته گيتس در جلسات استماع خود در: وي تاآيد آرده است
احترام هر دو حزب جمهوري خواه و دموآرات و متعهد به پيروزي  داد آه مردي با تجربه با آفايت و مورد

  .در جنگ با ترور است
  .ها را به دست آورد راي دموآرات 42 راي مثبت جمهوري خواهان و 52توانست در آل گيتس 

  .دادن راي نشدند جوزف بايدن، ايوان باي و اليزابت دويل حاضر به
هاي گيتس از جنگ عراق و  بوش به دليل انتقاد سناتور ريك سانتورم و سناتور جيم بانينگ دو متحد

، به وي راي "حل عراق بپذيرد ايران را به عنوان بخشي از راه يدآمريكا با"ديدگاه وي مبني بر اين آه 
  .منفي دادند
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حل عملي و  ي هيچ راه افغانستان بدون ارايه هاي ما در عراق و گيتس همواره از تالش: بانينگ گفت
  .آند ي ما انتقاد مي بدون توجه به پيشينه

  .سوگند خواهد خورد) آذرماه 27( دسامبر 18گيتس در : آاخ سفيد نيز اعالم آرد
آند آمريكا بتواند جنگ عراق را با پيروزي به اتمام  نمي ي استماع سنا گفته بود آه فكر گيتس در جلسه

  .براي تغيير نگرش دولت در خصوص اوضاع عراق بايد مورد بررسي قرار گيرد ها برساند و تمامي گزينه
نوعي حضور دراز مدت در عراق تن در دهد با اين  به نظر من آمريكا مجبور خواهد بود به: وي گفته بود

  .آمتري از نيروهاي آمريكايي انجام داد توان اين حضور را با تعداد حال مي
گيتس بهاي سنگيني آه نيروهاي آمريكايي مجبورند  سناتور ادوارد آندي اظهار داشت آه به عقيده وي

  .آند درك مي هاي آنوني بپردازند را به خاطر سياست
تر از هر زمان ديگري است  دفاع در حال حاضر مهم موضع وزير: يچ مك آانل، رهبر اآثريت سنا نيز گفتم

 .اي را انجام داده است برجسته و من معتقدم رييس جمهور انتخاب بسيار
  
  سازدی جهان را می پروژه هسته انی بزرگترنيچ
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 . در جهان خبر دادی پروژه هسته انی ساخت بزرگتریز برنامه کشورش برا اني در چی مقام صنعتکی
) CNNC (ني چی هسته ای مقام از شرکت ملکی، "وزي نیز "ی مهر به نقل از تارنمای گزارش خبرگزاربه

" انگي جیش"در شرق استان "  شاننيک "ی هسته اروگاهي از توسعه پروژه نی طرح بخشنیگفت که ا
 .است

 کرده اند و دي دهد تائی قرار می پروژه را مورد بررسنی شدن ایاتي را که امکان عملیرش گزانيمتخصص
 . پروژه استشنهادي پی در حال  بررسیدولت مرکز

 پروژه شش سال طول نیساخت ا : دی گوی مني چی هسته ای کل شرکت ملریمد" نيشیکانگ ر"
 .  بردیم نهیهز)  دالرونيلي م25معادل (وانی ونيلي م200 کشد و یم
 خود کرده است تا بتواند بر مشکالت ی هسته ای شروع به توسعه صنعت  انرژ1990 در اواخر دهه نيچ

 توسعه ی را برای راهبرد،ی دولتی شورای و درماه مارس سال جاردی فائق آی انرژني تامنهيخود در زم
 . قرار داددي مورد تائی هسته ایروي نتيظرف
 2020 وات برق تا سال لوي کونيلي م40 دي را تولیه صنعت هسته ا هدف خود از توسعني همچننيچ

  .اعالم کرده است
  

  قزاقستان مشخص شد- هي مشترک روسی سازیمحل احداث مرکز غن
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 مشترک ی سازی محل احداث مرکز غنهي روسرکوتسکی اعالم کرد که آنگارسک در اهي مقام روسکی
 .زاقستان خواهد بود و قهيروس
 ییايمي شساتي کل تاسری سوفن مدکتوری وتارتاس،ی ای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی سازی به عنوان محل احداث پروژه مشترک غنهي ناحنی آنگارسک روز گذشته گفت که اکيتيالکترول
 . شدني دو کشور معنيب

 کردن آن آماده خواهد یاتيز، مطالعات مربوط به عمل مرکنی ساخت ای گفت که طرح و برنامه براسوفن
 . شودی فراهم مزي مربوط به آن نزاتيشد و تجه

 50 ی وجود نخواهد داشت و ما برای و امکانات پرسنل مشکلی راحتلیدر مورد وسا:  افزود سوفن
ا فراهم آورده  کار رنی ای کار ماهر و کارگاه برایروي سبب نني داد به هممي انجام خواهی سازیسال غن

 .میا
 2006 اکتبر سال 12 در گری و دو پروژه مشترک دی سازی مرکز غننی گزارش مهر، اسناد مربوط به ابه

 و یی مشترک که درباره همگراادداشتی کی بر اساس ی جوال25 دی و مؤسسه جدديبه امضا رس
 . بوددهي دو کشور بود به امضا رسی اتمعی صنایهمکار

 خواهد شد سي تاسهي روس- قزاقستان ی سازی در آن پروژه مشترک مرکز غننکهی عالوه بر اآنگارسک
 باشد که تحت نظارت ی مزي نی المللني بی سازی پروژه غنکی سي تاسی برای به عنوان مکاننيهمچن
 . استی اتمی انرژی المللنيآژانس ب

 ی المللني مرکز بسي تاسدشنهاي طرح پی سال جارهی در ماه ژانوهي جمهور روسسيرئ" ني پوتريمیوالد"
 . مطرح کردهي را در خاک روسی سازیغن
 در مراسم افتتاح راياخ" روس اتم" موسوم به هي روسی اتمی سازمان انرژسيرئ" نکوی کریسرگئ"

 اعالم کرده است که مسکو و وميدرباره استخراج اوران" هیچنویزار" قزاقستان - هيمؤسسه مشترک روس
  ی براطی شرای دو کشور تمامرای کنند زري جهان تسخی اول را در بازار اتمگاهیآستانه قصد دارند که جا

  . هدف را داردنی به ادنيرس
  

  . يي به هند را تصويب آرد ي صادرات فن آوري و انرژي هسته ي آمريكا اليحه آنگره
  ٢٠٠۶ دسامبر 9 - ١٣٨۵ آذر 18شنبه 

ل از خبرگزاري فرانسه، سناي آمريكا در يك راي به نق) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 راي مثبت در 330ي را تصويب آرد و پيش از آن مجلس نمايندگان آمريکا نيز با  گيري غير آتبي اين اليحه
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 سال پيش تاکنون بي سابقه بوده 30اين امر از .  راي منفي اين اليحه را تصويب آرده بود59مقابل 
  . است

ي بزرگ ميان جورج بوش، رييس جمهوري اين کشور و  نامه ضاي يک موافقتتصويب آنگره در پي ام
  . مانموهان سينگ، نخست وزير هند در اوايل سال جاري ميالدي صورت مي گيرد

دو کشور هند و آمريکا که در دوران جنگ سرد در مقابل هم بودند، اکنون متحد نزديک اقتصادي و 
  . م دارندسياسي هستند و حتي مناسبات دفاعي با ه

يي  سي هند اين پيمان را پذيرش تلويحي ظهور اين کشور به عنوان يک قدرت هسته.بي.به گزارش بي
  . جهاني تلقي مي کند

يي ميان هند و آمريکا منتقديني نيز دارد که برخي از آنها مي گويند آمريکا با  نامه هسته اما موافقت
  . ي شمالي و ايران دچار مشکل خواهد شد استثنا کردن هند در اين زمينه، براي مهار کره

يي را دشوار مي کند، زيرا دولت هند از امضاي قرارداد  هاي هسته به باور منتقدين، اين امر کنترل سالح
  . يي خودداري ورزيده است هاي هسته منع گسترش سالح

 1998 و 1974 يي، تاکنون دو بار در سالهاي هند بدون امضا کردن پيمان منع گسترش سالحهاي هسته
  . يي دست زده است به آزمايش سالح هسته

پاکستان، کشور همسايه هند که به نيروي اتمي مجهز است، ناخرسندي خود را از قرارداد همکاري 
يي را  هاي هسته پاکستان نيز قرارداد منع گسترش سالح. دوجانبه ميان هند و آمريکا ابراز کرده است

  . امضا نکرده است
يي ميان آمريکا و هند که بيش از يک سال قبل پيشنهاد شد، هند به فناوري  ان هستهبر اساس پيم

يي غيرنظامي ساخت آمريکا دست خواهد يافت و در مقابل برخي از تاسيسات اتمي خود را به  هسته
  .روي بازرسي هاي بين المللي خواهد گشود

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
   کند ی کشور شرکت نمنی ایاسي سینت عراق در کنفرانس گروهها اهل سی علمائتيه

  ٢٠٠۶ دسامبر 9 - ١٣٨۵ آذر 18شنبه 
 ی در نشست کنفرانس گروههائتي هنی اهل تسنن عراق اعالم کرد که ائتي از مسئوالن هیکی
  .  کندی عراق شرکت نمیاسيس
 اهل تسنن عراق ی علماتئي مسئول درهکی فرانسه، ی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 را که قرار است درچارچوب یاسي سیاهل تسنن عراق مشارکت درکنفرانس گروهها: امروز اعالم کرد 
  . کندی برگزار شود، رد می ملیطرح آشت

:  از اردن گفت ی تلفنی اهل تسنن عراق درتماسی علمائتي هی از اعضایکی" یضيمحمد بشار الف"
  . شرکت نخواهد کردیل می در کنفرانس آشتئتي هنیا
 عراق دعوت به یاسي سی مشارکت درکنفرانس گروه های برائتي هنیتا کنون از ا:  کرد دي تاکیو

  . استامدهيعمل ن
 یکنفرانس گروهها:  عراق اعالم کرد ی انقالب اسالمی مسئول مجلس اعالکی است که ی درحالنیا

  .دبرگزار ش)  آذر25(  دسامبری ماه جار16 عراق در یاسيس
 عراق با یاسي سیکنفرانس گروهها:  سه شنبه گذشته گفت زي نرعراقی نخست وزی المالکینور

 ی وحدت ملتی آن با هدف تقوري عراق و غیاسيحضورسازمانها و موسسات شرکت کننده در روند س
  . شودی کشور برگزار منیا
  

  عراقیاسي در محافل سکري بتهيبازتاب گزارش کم
  ٢٠٠۶ دسامبر 8 - ١٣٨۵ آذر 17ه جمع

 ني کشور در بنی حل بحران ای به دولت بوش برایی هاهي توصهی عراق و اراقي گزارش گروه تحقانتشار
 رد ای دیي آن را تایبرخ.  داشته استی عراق بازتاب متفاوتیاسي سی هاتي و شخصیمحافل داخل
 .د کرده انی ابراز نگرانای محتاطانه گرفته اند ی موضعزي نگری دیکرده و برخ

 مجس سيرئ" یمحمود المشهدان"، )کونا (تی کوی رسمی مهربه نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 عراق را به طور تي گزارش وضعنیا:  استقبال کرد و گفت کري بتهي کمی هاهي عراق از توصندگانینما
 . کرده استی بررسیجد

 نی اندگانی مجلس نماتي امنونيسي عراق و عضو کمری نخست وزی المالکیمشاور نور" ديحسن السن"
 یاسي و سیتي امنتي درک  وضعی گام در راستاني عراق اولقي گفت که گزارش گروه تحقزيکشور ن

 .عراق است
 و ی اطالعاتیروهاي سفارتخانه خود در بغداد و نی در گذشته به گزارش هاکایدولت آمر:  افزود یو

 ني اولی کرد اما امروز برای مهي عراق تکیاسي و سیتي اوضاع امنیابی ارزی خود برایفرماندهان نظام
 . نگردی خواهان و دموکرات ها به اوضاع عراق می جمهوردگاهی از دکایبار است که دولت آمر

 یی نکات مبهم، برخاسته از واقعگرای عراق با وجود برخقيگزارش گروه تحق:  خاطرنشان کرد ديالسن
 کی توانند آنها را به عنوان ی مکای عراق و آمریدولت ها گزارش است که نی در ایاست و نکات مثبت

  .رندي به کار گندهی در مرحله آیبرنامه کار

www.iran-archive.com 



 دو نی ارای اشاره کرد زرانی و اهی با سورمي مستقی دعوت به بازشدن باب گفتگوتي به اهمني همچنیو
 . در مسائل عراق برخوردار هستندیادی زتيکشور از اهم

 ندهینما" لتوني همیل" و کای امور خارجه اسبق آمرریوز" کري بمزيج "استی به ر عراق عراققي تحقگروه
  کایسابق کنگره آمر

 گزارش نی کرد که در امی تقدکای آمری جمهورسيرئ" جرج بوش" آذر گزارش خود را به 15 چهارشنبه روز
 مهم گرانیز بای کشور با برخنی ای لزوم همکارني در عراق و همچنکای آمری هااستيبه شکست س

 . اشاره شده استهی و سوررانی اژهی حل مشکالت عراق به وی برایمنطقه ا
 مجلس تيوابسته به جناح اقل" التوافق" جبهه وني فراکسسيرئ" یميعدنان الدل" حال،نيدرهم
 کشور نی عراق، به اصالح اوضاع اقي گروه تحقی هاهيمدنظر قرار گرفتن توص:  عراق گفت ندگانینما

 .شود یمنجر م
 بعد از آن ی مدتای 2008 در سال ای خروج نی زود  صورت خواهد گرفت و اای ریخروج از عراق د:  افزود یو

 وقادر شدن آنها ی عراقیروهاي نلي همزمان با تشکدی بایجی تدرینيصورت خواهد گرفت اما عقب نش
 .ردي کشور صورت گنی در اتي امنیبه برقرار

 . گزارش استنی اشاره شده در ای همان نکته اصلکای دولت آمر گفت که اشتباهات بزرگیميالدل
:  نشان داد وگفت ی درقبال همه مفاد گزارش مالحظه کاری حال از اعالم موضع رسمني درعی واما

 که به صورت مفصل از یصفحه است و تا زمان700 عراق  گسترده بوده و بالغ بر قيگزارش گروه تحق
 به طور رش گزانیاما ا. مي کنهی را ارای مناسبی موضع رسممي توانی نمميابي نی ها آگاههي توصاتيجزئ
 ی راه حل هاجادی شده است که در اهي تهکري بژهی کارشناسان به وی از سورای درست است زیکل
 . مشارکت داشته استی المللني از مشکالت بیاريبس
 ی مطبوعاتیبق عراق در سخنان اسریو نخست وز" هيالعراق" فهرست سي رئی عالوادی اگر،ی دی سواز

 کی کامل استراتژری دارد و تصوی کلی مطرح شد و ساختارری دیلي خلتوني و همکري بی هاهيتوص: گفت 
 اتخاذ شده دراجالس شرم جی گزارش تکرارمواضع و نتانیا:  افزود یو.منطقه را مدنظر قرار نداده است

 . کرده استهی امور عراق ارای را برای است و ابتکار عملشي پمي سال و نکی ازشي دربخيالش
 ی نظر شوراری عراق زتي درباره امنی نشستی درباره ضرورت برگزارشي پکسالی اشاره کرد که یو
 عنان ی گفتگوها با کوفنی ضمن مشارکت دادن کامل منطقه در ارانی و اهی گفتگو با سورتي و اهمتيامن
 . است سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر کردهرکليدب
 وجود یی هاهيتوص:  عراق گفت ستي حزب کمونی مرکزتهيعضو کم" ی الجزائرديمف" حال، ني همدر

 هي کرده و برتوصاني مسئله را بنی کرد وما ای آن را اتخاذ مشي چند سال پدی باکایدارد که دولت آمر
 یروهاي نی نظاماني ساختار و بنتی تقوی حرکت در راستای عراق، براقي گروه تحقهي توصري نظییها
 .می کرددي ها تاکتی برعهده گرفتن ماموری آنها برازي در آموزش و تجهعی عراق و تسریتيامن
 ی عراق را همسو با منافع ملقي عراق گزارش گروه تحقریمعاون نخست وز" برهم صالح "گر،ی دی سواز
 گزارش با یباره مبان مدار بسته دریونیزی شبکه تلوقی از طرکري کشور دانست و فاش کرد که بنیا

 . عراق گفتگو کرده استرینخست وز
 درباره موضوعات مربوط به ژهی عراق بوی گزارش همسو با منافع ملنی ای هاهي اشاره کرد که توصیو

 . ها استی به عراقیتي پرونده امنلی و تحوی ملیآشت
 قيزارش گروه تحق کردستان عراق ازگی دولت محلسيرئ" ی بارزانرفانيجين" است که ی درحالنیا

 سيرئ" یمسعود بارزان" با ی تلفنی درگفتگوکريب:  گفت ی مطبوعاتیعراق انتقاد کرد ودرکنفرانس
 دیکرباي گزارش برخوردار است؛ اما بنی خود در ایژگی منطقه ازونیمنطقه کردستان عراق گفته بود که ا

 گشت و ی باز مکایو سپس به آمر کرد ی مدنی از اوضاع دکی نزدافتنی اطالع یازمنطقه کردستان برا
 . کردی ممیگزارش خود را به بوش تقد

 عراق قي از گزارش گروه تحقی اهياني منطقه کردستان عراق در بسي رئی حال، مسعود بارزانني همدر
 . کردفي و نامناسب توصی واقعري آن راغی هاهيبه شدت انتقاد کرد و توص

 و هرگونه ميستي گزارش ننی ملزم به مفاد ایطی شراچي ما در ه: افزود ی فرانسه نقل از بارزانیخبرگزار
 خواهد ی خطرناکیامدهايپ) درباره اوضاع شهر کرکوک( عراق ی قانون اساس140 ماده ی در اجراريتاخ

 .ستندي وجه با آن موافق نچيداشت و ساکنان کردستان به ه
 اوضاع در ی سازی عادژهی عراق ویاس قانون اس140 ماده ی در اجراري عراق خواستار تاخقي تحقتهيکم

 . دارددي تاکزي شهر نفت خنی سرنوشت انيي تعی برای همه پرسیشهر کرکوک شده است که بر اجرا
 -کري گزارش بزي عراق نندگانی ائتالف کردها در مجلس نماندگانیاز نما" محمود عثمان "گر،ی دی سواز
 خود را تی در عراق، حمای اساسشرفتي عدم پ کرده است تا در صورتهي را که به بوش توصلتونيهم

 . کشور کاهش دهد، ناعادالنه دانستنیاز دولت ا
 صورت، مسئول نی براساس قرارداد ژنو اشغالگراست که در اکایآمر:  فرانسه گفت ی به خبرگزاریو

 . عراق استتيوضع
 از نقش خود در عراق  کای کنم آمری نمیني بشيپ:  گفت زي عراق نریمشاور نخست وز" باسم رضا"

 شرفتي پی آنها براتی قطع کند و ما به حماشی خوتی مامورانی خود را تا پای نظامتیکناربکشد و حما
 .می دارازين
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 قيگزارش گروه تحق:  اهل سنت عراق گفت ی علمائتي هسيرئ" ی حارث الضارخيش" حال، ني همدر
 حل مشکالت اشغالگران عراق تمرکز ی چگونگ نکرده است و برهی ها ارای به عراقیزيدرباره عراق چ
 .داشته است

:  درباره عراق نوشتقي در اشاره به بازتاب گزارش گروه تحقزين" العالم "یونیزی شبکه تلوینترنتی اگاهیپا
 یتهاي گزارش را مخالف واقعنی عراق ای انقالب اسالمی مجلس اعالسي رئمي حکزی عبدالعزديس

 . کرده استفيص اشتباه بزرگ توکیکشورش و 
 ها خاطر نشان ساخت که ی عراقی برالتوني هم- کري گزارش بی هاهي الزام آور خواندن توصري با غیو

 از سمی و مقابله با تروریتي امنطی بهبود شرا،ی قانونی و سازمانهای دولت ملجادی ا،ی ملیطرح آشت
 . استی دولتمردان عراقی و قانونینی دفیوظا
 شده در هی ارای هاهي با رد توصزي عراق ننيشي پرینخست وز" ی جعفرميبراها" گزارش، نی اهیبرپا

 منطقه مرتبط ساخت چرا که پرونده گری دلی مساله عراق را با مسادی کرد نبادیي تالتوني هم-کريگزارش ب
  . کندی تر مدهيچيعراق را پ

  
بصره،  ي شهر له به حومهبيش از هزار سرباز انگليسي و دانمارآي با حم،  ساعت گذشته٢٤ عراق در 

  .پنج رهبر شبه نظاميان را به اتهام حمله به نيروهاي ائتالف دستگير آردند
  ٢٠٠۶ دسامبر 8 - ١٣٨۵ آذر 17ه جمع

از خبرگزاري فرانسه، يك سخنگوي محلي لشگر  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نانچه رهبران شبه نظامي دستگير شده در اسرع وقت چ المهدي به رهبري مقتدي صدر هشدار داد آه

  .را عليه سربازان انگليسي انجام خواهند داد اي آزاد نشوند، حمالت تالفي جويانه
ما بزرگترين عمليات خود را : ارتش انگليس اظهار داشت در همين حال، ژنرال چارلي بربريج از فرماندهان

 عمليات تلفاتي بر جاي نگذاشت و هيچ گونه شواهدي نيز اين. داديم  به اين سو انجام2003از سال 
  .فردي را در جريان عمليات آشته باشيم وجود ندارد دال بر اينكه ما

ي الحرثه  وقت گرينويچ از شمال به منطقه سربازان انگليسي و دانمارآي راس ساعت سه صبح به
بنا .  گذشتن از پل وارد اين منطقه شدندنيز از جنوب با هاي نيروهاي ائتالف همزمان تانك. هجوم بردند

. جي شبه نظاميان مواجه شدند.پي.يي و آر نيروهاي ائتالف با حمالت خمپاره به اعالم ژنرال بربريج،
  .هاي شبه نظامي در بصره را دستگير آنند ائتالف در ادامه پنج تن از رهبران گروه نيروهاي

قانوني نظير آدم ربايي، جنايت و حمله به نيروهاي چند  رهاي غي اين پنج تن با فعاليت: وي تصريح آرد
  .شواهد و مدارآي را در خصوص تك تك موارد در دست داريم ما. اند مليتي در ارتباط بوده

در جريان حمالت هوايي به ساختماني : اي اعالم آرد بيانيه در) جمعه( ارتش آمريكا امروز  از سوي ديگر،
ي القاعده در  هاي وابسته به شبكه  تن از تروريست20شمال غربي بغداد  ري الثرثار واقع د در منطقه

  .عراق آشته شدند
در اين عمليات آه صبح امروز : اش بيان داشت بيانيه براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، ارتش آمريكا در

  .شدگان بودند انجام شد دو زن نيز در ميان آشته و با توجه به اخبارهاي اطالعاتي
ي القاعده در  شده همگي با شبكه افراد آشته دهد آه اساس اين بيانيه، اطالعات موجود نشان ميبر

  .عراق در ارتباط بودند
آمريكايي به دو منزل در منطقه اسحاقي در شمال بغداد  هاي پيش از اين نيز در جريان حمالت جنگنده

  .زن آشته شدندعراقي از جمله چندين آودك و  32آه پنجشنبه شب صورت گرفت، 
پاياني پنجشنبه شب هواپيماهاي آمريكايي دو منزل را  منابع امنيتي عراق اظهار داشتند آه در ساعات

دهند، آشته  دفاع تشكيل مي ها را آودآان و زنان بي آه بيشتر آن  تن32هدف قرار دادند آه طي آن 
  .شدند

  .دن افراد مسلح بوده استقرار دا ارتش آمريكا اعالم آرد آه هدف از اين حمله هدف
آمريكا پس از چهار سال اشغال عراق : داشت  رييس هيات علماي مسلمين عراق اظهار از سوي ديگر،

دانند چه آنند يا چطور خود را از دامي آه براي خود  نمي رو شده است و از آنجا آه آنها با شكست روبه
  . موضوعي بغرنج و پيچيده تبديل شده استاشغال عراق توسط آمريكا به اند نجات دهند، پهن آرده

چنين دولت عراق را به ناديده گرفتن خون  هم حارث الضاري، رييس هيات علماي مسلمين عراق،
هاي آمريكا و تقسيم عراق در ميان خطوط  اجراي طرح ها چه شيعه، چه سني و چه آرد براي عراقي

  .قومي و مذهبي متهم آرد
تمام احزاب حاآم در عراق شبه نظامياني دارند  :شگاه صنعا اظهار داشتوي در سخنراني خود در دان

ها را براي آشتن يكديگر  اشغالگري آمريكا مخالفند و عراقي آه مسوول آشتار آساني هستند آه با
اما بايد . شود ترتيب هدف آنها براي آشاندن عراق به جنگ داخلي روشن مي آنند و به اين تشويق مي

  .هرگز عملي نخواهد شد بگويم اين هدف
اند، بنابراين از  هدف اين شبه نظاميان را درك آرده هاي عراقي ي الضاري تمامي احزاب و جناح به گفته

  .متحدانش اعالم شده حمايت نكردند طرح تقسيم عراق آه توسط آمريكا و
ه اعراب و آردها هاست و نه مربوط ب شيعيان و سني دهد نه مربوط به آنچه در عراق رخ مي: وي گفت

آنند بذر نفاق را با آشتن  آمريكا و عواملي است آه سعي مي ي اشغال آشور توسط بلكه مساله
  .هاست آه در ويتنام نيز شكل گرفت ي آمريكايي همان نقشه ها بكارند و اين عراقي
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 محسن بخش امنيتي وزارت آموزش عراق ژنرال در تحولي ديگر، پليس عراق نيز اعالم آرد آه رييس
  .الياسري در غرب بغداد ترور شده است
اعالم آرد شبه نظاميان خودروي الياسري را در  پليس عراق: خبرگزاري آلمان در گزارشي اعالم آرد

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

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

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

  .است ها بازگردند رخ داده اهخواست به دانشگ
چنان در دست  آارمند اين وزارتخانه آه هم 56 از سرنوشت: سخنگوي وزارت آموزش عراق نيز اعالم آرد

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

  .اند استاد دانشگاه آشته شده 160 تاآنون 2003عراق در سال 
  .امنيتي اين آشور در مرآز بغداد ترور شده است ي رتبه يك مقام عالي: چنين اعالم آرد پليس عراق هم

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

يك غير نظامي عراقي آشته و دو تن ديگر زخمي  ي وحده در مرآز بغداد در انفجار يك بمب در منطقه
  .شدند

آشي آردها در روستاي االنفال از  اتهام نسل ي صدام به ي محاآمه ونهمين جلسه هم چنين بيست
ِ جسات دادگاه صدام به  ادامه.  داشتنداين جلسه حضور اش در صدام و وآالي دفاعي. سر گرفته شد

  . روز ديگر موآول شد10
ها  هاي تحت آنترل آمريكايي طبيعي در يكي از زندان ارتش آمريكا نيز از مرگ يك زنداني عراقي به داليل

  .در مرز سوريه و عراق خبر داد
ترين روزهاي ارتش  ز مرگبارها در يكي ا تلفات آمريكايي با آشته شدن يك سرباز آمريكايي در غرب بغداد،

 عراقي شامل شش پليس و يك دختر هفت ساله در 7حداقل . رسيد  تن11اين آشور در عراق به 
  .ها در اين آشور آشته شدند تيراندازي سري انفجارها و

  مايلي70ها در رمادي واقع در  بام يكي از منازل عراقي يك سرباز آمريكايي نيز در اثر تيراندازي از پشت
  .آشته شد غرب بغداد مرآز استان االنبار

  .ي جداگانه در عراق رخ داد در چهار حادثه  سرباز ديگر10مرگ اين سرباز همزمان با آشته شدن 
اي در شهر آرآوك آشته  در اثر انفجار يك بمب جاده اي اعالم آرد اين سربازان ارتش آمريكا در اطالعيه

  .شدند
اين حمالت . اين سربازان خودداري آرده است ت بيشتر يا اعالم هويتارتش آمريكا از دادن توضيحا

 تن 105 سرباز آمريكايي در ماه نوامبر و 69حداقل . تن رساند 31ها در ماه جاري را به  تلفات آمريكايي
  .شدند ديگر در ماه اآتبر آشته

اي آه   خانواده11به مراتب تسليت خود را  ما: سرهنگ آريستوفر گاربر، سخنگوي ارتش آمريكا گفت
  .آنيم مي اند، اعالم عزيزانشان را از دست داده

  .اند در اين آشور آشته شده  آمريكايي2919از آغاز جنگ آمريكا در عراق تاآنون 
آرده و مدير سني اين مدرسه را آشتند و به  اي در غرب بغداد حمله مردان مسلح هم چنين به مدرسه

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

هاي مرگ در  هاي جوخه بايد تا پاآسازي آامل اردوگاه مدارس و مساجد اعالم آردند دانش آموزان
 .نيايند هايشان بمانند و به مدرسه خانه

  
و تدابير امنيتي شديد در اين شهر و   از افزايش تعداد قربانيان انفجار آربالي تلويزيوني الجزيره شبكه

  .مناطق اطراف آن خبر داد
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تعداد قربانيان : ي خبري اظهار داشت خبرنگار اين شبكه ،(ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي يك خودروي  و به واسطه) ع( نزديكي مرقد حضرت ابوالفضل العباس در آربال آه) شنبه(انفجار امروز 

  . آشته و زخمي رسيد57انجام گرفت، به  گذاري شده بمب
هاي اين انفجار بسيار وخيم است و به دنبال  زخمي هاي رسيده، حال برخي از براساس آخرين گزارش

  . آن برقرار شده استشهر آربال و مناطق اطراف اين انفجار تدابير امنيتي شديد در
ي اسحاقي  نظامي روز جمعه خود در منطقه اين درحالي است آه نيروهاي آمريكايي به رغم عمليات

ي  نظاميان اين منطقه آشته شدند، امروز نيز با حمله به منطقه  تن از غير37آه در اين عمليات بيش از 
هاي  لي اين منطقه را به اتهام فعاليت تن از اها13در اين منطقه بيش از   نظامي فلوجه و درگيري

  .دستگير آردند تروريستي
  .بصره سه عراقي آشته شدند گذاري شده در چنين در اثر انفجار خودروي بمب هم
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مجلس سناي آمريكا آه يكي از مدافعان  خواهان از سوي ديگر، گوردون اسميت يكي از جمهوري
عراق به سطح غير قابل قبولي رسيده است و  دروضعيت موجود : سرسخت جنگ عراق بود اعالم آرد

خارجي آمريكا داده شود تا براساس اين تغييرات  هاي يي و مهمي در سياست بايد تغييرات ريشه
  .سريع نيروهاي آمريكايي از عراق فراهم آيد نشيني ي الزم جهت عقب يي زمينه ريشه

ي سازمان اطالعات  شتباهي را به واسطهاطالعات ا دانستم آه جورج بوش اگر من مي: وي تاآيد آرد
  .دادم داد هرگز به سود انجام اين جنگ راي نمي مي ي عراق خود به ملت آمريكا درباره

 2928 به 2006 دسامبر سال 8آمريكا در عراق تا  گيرد آه تلفات اظهارات اسميت در حالي انجام مي
  .آشته رسيده است

 آشتي ملي در  عراق شاهد برگزاري آنفرانس به زودي:  آردي تلويزيوني عراق اعالم همچنين شبكه
آه نوري المالكي نخست وزير عراق، پيش از اين نيز  اين در حالي است. نيمه ماه جاري خواهد بود

هاي  در نيمه دسامبر براي بررسي بسياري از مسايل و بحران اعالم آرده بود رهبران سياسي عراق
  .هند آمدخوا فعلي عراق در نشستي گردهم

 16آشتي ملي عراق به احتمال بسيار زياد در  نشست: شبكه تلويزيوني العراق هم چنين بيان داشت
اي به شرآت  حالي است آه اين شبكه هيچ اشاره اين در. برگزار خواهد شد)  آذر25(دسامبر 

  .استمعارض با دولت مالكي در اين آنفرانس نكرده  هاي مسلح سني و نيز احزاب سياسي گروه
اشاره به اوضاع بحراني و ناامن موجود در عراق  هم چنين محمود المشهداني رييس پارلمان عراق با

عراق اين ضرورت را براي ما ايجاد آرده است آه به دنبال داليل  اوضاع امنيتي موجود در: اظهار داشت
 در جهت منافع ملي آنترل اين اوضاع باشيم و در اين زمينه به نتايجي آه ضعف و شكست فعلي در

  .يابيم عراق باشد دست
المللي درباره  در زمينه برگزاري يك آنفرانس بين پارلمان عراق پيشنهاد آوفي عنان: وي هم چنين افزود

گذاشت و هر آنچه آه اين مجلس به آن راي دهد مطمئنا به  هاي عراق را به بررسي خواهد بحران
  .خواهد شد عنوان راي رسمي عراق محسوب

المللي  طرح آوفي عنان براي برگزاري آنفرانس بين هايي آه به تمامي اظهارات و واآنش: وي تاآيد آرد
توان اين اظهارات و  اند و نمي آراي شخصي و سياسي افراد بوده بحران عراق انجام گرفته است، همگي

  .گيري رسمي دولت عراق درباره اين طرح تلقي آرد موضع ها را به عنوان واآنش
ها و  براي قبول يا مخالفت اين گونه طرح پارلمان عراق تنها طرف مسوول: مشهداني تاآيد آرد

  .تمامي احزاب و طوايف مختلف عراقي است پيشنهادات است زيرا اين پارلمان نماينده
 نيروهاي آمريكايي به همراه نيروهاي: اعالم آرد اي از سوي ديگر، ارتش آمريكا امروز با صدور بيانيه

هاي  اي بازرسي و در اين بازرسي آن را به صورت گسترده عراقي بسياري از مناطق بغداد و اطراف
  .هاي تروريستي را دستگير آردند متهمان به فعاليت گسترده بيش از هشت تن از

شده به احتمال زياد در حمالت و انفجارهاي اخير  برخي از اين افراد دستگير: در اين بيانيه آمده است
هم چنين يكي از اين افراد . اند نيروهاي امنيتي عراق دست داشته اق از جمله حمالت مسلحانه بهعر

رهبري يك گروه مسلح در عراق است آه اين گروه مسلح مسووليت بسياري  دستگير شده مظنون به
  .هاي گروهي در مناطق اطراف بغداد را به عهده دارد هاي اخير و قتل عام گيري گروگان از

آارخانه بمب سازي در يكي از منازل مسكوني بعقوبه   چنين در اين بيانيه تاآيد شده است آه يكهم
  .آشف و ضبط شده است

  
  . ي آردستان عراق مخالفت آردها را با مفاد گزارش بيكر درخصوص عراق اعالم آرد رييس منطقه
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 مسعود - چاپ لبنان -ي السفير  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(ران به گزارش خبرگزاري دانشجويان اي

ي بيكر در خصوص اوضاع عراق و  ي آردستان عراق در واآنش به گزارش آميته بارزاني، رييس منطقه
  . ي دولت مرآزي بر درآمدهاي نفتي، مخالفت شديد خود را با اين گزارش اعالم داشت سيطره

ما تحت هيچ شرايطي به مسايل قيد شده در اين گزارش پايبند نيستيم و : يي تصريح آرد وي در بيانيه
جمهور آمريكا و دولتش به دليل آمك به فروپاشي نظام صدام تقدير  با وجود اين آه از جورج بوش، رييس

  . آنيم اما هيچ اعتقادي به گزارش غيرواقعي آمريكا در خصوص عراق نداريم مي
 درصد از مردم اين آشور 80ا مغاير با قانون اساسي عراق آه مورد تاييد چنين گزارش بيكر ر بارزاني هم

قرار گرفته، دانست و بار ديگر مخالفت خود را با انجام تغييرات در قانون اساسي با حضور آارشناسان 
  . المللي اعالم آرد بين

ردستان عراق نداشته ي آ ي بيكر هرگز ديداري از منطقه اين گزارش صحيح نيست، زيرا آميته: وي افزود
  . و قبل از صدور گزارش هيچ گونه اطالعاتي از اوضاع اين منطقه به دست نياورده است

يي آن در نظر  وي در ادامه تصريح آرد آه در مضامين اين گزارش منافع مردم آردستان و ويژگي منطقه
  . گرفته نشده است

پرسي در خصوص  ر تاخير در اجراي طرح همهبارزاني ضمن ابراز مخالفتش با سفارش اين آميته مبني ب
اين تاخير به پيامدهايي ناگواري منجر خواهد شد و آردها هرگز آن را نخواهند : ي آرآوك گفت آينده

  . پذيرفت
جمهور عراق نيز ساعاتي پس  از سوي ديگر آامران قره داغي، سخنگوي رسمي جالل طالباني، رييس

  . هور عراق را با اين اظهارات اعالم آردجم از اظهارات بارزاني موافقت رييس
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ي امنيتي به  وي تاآيد آرد آه طالباني تنها با چند بند مشخص در اين گزارش از جمله انتقال پرونده
هاي دولت عراق همسو هستند، موافق  ها و مذاآرات با آشورهاي همجواري آه با سياست عراقي
  . است

ي عراق نيز در  ي عرب و مسوول رسيدگي به پرونده اتحاديهي روابط عربي  علي الجاروش، رييس اداره
ي عرب از عدم توجه به حقوق مردم عراق در گزارش بيكر حيرت  اتحاديه: واآنش به اين گزارش تاآيد آرد

  . زده شده است
  . اولويت در اين گزارش به حفظ وجهه و منافع آمريكا اختصاص داده شده است: وي افزود

ي مطالعاتي است و به  ي بيكر يك آميته با توجه به اينكه آمتيه: ي عرب تصريح آرد اين مقام اتحاديه
  . دولت آمريكا متعهد نيست انتظارات بيشتري از گزارشش وجود داشت

ما دست : چنين علت توجه اعراب به اين گزارش را ناتواني در برابر مسايل عراق دانست وگفت وي هم
حل از ديگر آشورها به ويژه آمريكا هستيم آه عامل اصلي اشغال   راهي ايم و منتظر ارايه بسته نشسته

  . عراق و ايجاد بحران در اين آشور هستند
ي سازمان ملل متحد در خاورميانه نيز گزارش بيكر را داراي برخي  ي ويژه تريه رود الرسن، نماينده

  . اشكاالت دانست
در اين گزارش اشكاالتي وجود دارد : آردگفت، تصريح  ي چتم هاوس سخن مي وي آه در پژوهشكده

زيرا براساس اين زمينه تهيه شده آه برخي از آشورهاي خاورميانه در متوقف شدن بحران در عراق 
  . منافعي مشترك دارند

اين به سود برخي از آشورهاي منطقه است آه از مشكالت عراق جهت آزار و اذيت : الرسن افزود
  . هايي در اين گزارش لزومي نداشت ز نظر من طرح چنين فرضيهواشنگتن استفاده آنند، لذا ا

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   آذر18شنبه :  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶ دسامبر 9 - ١٣٨۵ آذر 18شنبه 
بار در حالی که بيشتر روزنامه های امروز تهران آغاز مبارزات انتخابات شوراها را در صدر اخ:بی بی سی

خود آورده اند کيهان، جمهوری اسالمی و ايران گزارش های خارجی مانند شکايت ايران به ديوان الهه، 
گران شدن نان و . سخنرانی سيد حسن نصراهللا و گزارش بيکر درباره عراق را در صدر اخبار خود آورده اند

  . تورشکستگی کارخانه های توليد شکر از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاس
 محمدرضا خاتمی نايب رييس سابق مجلس در يک جمع برای انتخابات اعتمادبه نوشته روزنامه 

شورای شهر تهران احتمال پيروزی اصالح طلبان را قابل تصور دانسته و گفته با وجود محدوديت ها 
  . امکان ايجاد تغيير و تحول و اصالح با مشارکت مردم در انتخابات ها وجود دارد

تاکيد آن که وقتی از مردم بپرسيد کدام شهردار از همه موفق تر بوده آنها کرباسچی را وی ضمن 
دادن فرش به : معرفی می کنند، با اشاره به شهرداری احمدی نژاد رييس جمهور فعلی گفته است

مساجد و يا چراغانی کردن شهر کارهايی قابل ستايش است اما مشکالت شهر که آلودگی هوا و 
  . د را حل نمی کندترافيک باش
 با عنوان اختالف اصولگرايان قطعی شد خبر داده که گروه هوادار دولت نام چمران و شيبانی آفتاب يزد

اين دو تن چهره های اصلی شورای . را از فهرست نامزدهای خود برای انتخابات شوراها حذف کردند
شهرداری تهران انتخاب کرد و از همان شهر فعلی بودند که با پشتيبانی از آقای احمدی نژاد وی را به 

  .جا وی برای رياست جمهوری نامزد شد
 در عنوان اصلی خود از زبان محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس خبر داده که محافظه کاران از رسالت

دادن فهرست انتخاباتی جداگانه خودداری کردند تا به اختالفی که در اردوی اصولگرايان پديد آمده دامن 
. به اين ترتيب گروه های وابسته به جناح راست با دو فهرست در انتخابات ظاهر می شوند. ه باشندنزد

 در سرمقاله اين روزنامه به همين جهت و با اشاره به اتئالف اصالح طلب، شکست کيهانمدير روزنامه 
  .هواداران دولت را در انتخابات شوراها بعيد ندانسته است

بق دستوری که روز چهارشنبه گذشته به نانوايی ها ابالغ شد بهای آرد و نان  خبر داده که مطااعتماد
  . در سراسر کشور باال رفته و از جمله نان سنگک ساده به صد تومان رسيده است

 تومان، قيمت ٢٠ به ١۵به نوشته اين روزنامه رييس اتحاديه نانوايان فاش کرده که قيمت نان لواش از 
 تومانی ۴۵ تومان تعيين شده است و نان بربری با آرد ١٠٠ تومان نيز ۴۵کيلويی نان سنگک ساده با آرد 

  .  تومان به مردم عرضه شود١٠٠نيز 
 به عنوان مهم ترين خبر اقتصادی امروز نوشته در حالی که توليد داخلی شکر در سرمايهروزنامه 

های پايين ادامه دارد و موجب  رويه شکر خارجی با تعرفه انبارها انباشته شده است، سيل واردات بی
به نوشته اين روزنامه . شده که توليدکنندگان ديگر اميدی به فروش محصول خود نداشته باشند

اما . اقتصادی واردات شکر طی ساليان گذشته، سود سرشاری را نصيب فعاالن اين حوزه کرده است
  . ه دوچندان شده استهای اخير سود واردات نسبت به گذشت رسد در ماه اکنون به نظر می

 در همين زمينه نظر وزير بازرگانی را نقل کرده که گفته دولت آزاد سازی بهای نان، کاغذ و شکر کيهان
به نوشته . را آغاز کرده است که می تواند مقدمه ای باشد بر سامان دادن به اين کاالهای اساسی
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ای اساسی کمتر شده و در حال  آقای ميرکاظمی گفته زمانی که حساسيت دولت در کاالهکيهان
  .آزادسازی است، تکليف مابقی دستگاه ها نيز روشن است

 بدون اشاره به آن مراسم که کيهاندو روز بعد از تظاهرات دانشجويی در مراسم سالگرد روز دانشجو 
در دانشگاه تهران برگزار شد، نوشته مراسم رسمی روز دانشجو هفته آينده با حضور رئيس جمهور در 

  . دانشگاه اميرکبير برگزار می شود
 به دليل سفر استانی هيئت دولت به استان مازندران، دکتر احمدی نژاد نمی تواند در کيهانبه نوشته 

  .  آذر در دانشگاه حضور يابد١۶روز 
 در گزارشی پيرامون سفر آقای احمدی نژاد به مازندران نوشته به رغم سرمای شديد کيهان

 در مراسم استقبال به قدری چشمگير بود که رئيس جمهور چند بار نظرخواهی صبحگاهی حضور مردم
  . کرد که مردم يک پارچه گفتند سردمان نيست

 از درگيری لفظی وزير خارجه ايران و سفير عراق در هلند خبر داده که بر سر ادامه خروج صاحب قلم
ه نظامی متحدان آمريکا به عراق را ارتش آمريکا در عراق و پس از آن رخ داده که منوچهر متکی حمل

به نوشته اين روزنامه هنگام سخنرانی وزير . های امنيتی در خاورميانه خوانده است  ترين چالش  خطرناک
از دورويی و بدبينی بپرهيزد : خارجه ايران، سيامند بانا سفير عراق در وين در اعتراض از متکی خواسته

  . دم عراق و مردم ايران، برای شما منفعت بزرگی بودچرا که از بين رفتن بدترين دشمن مر
بدون حضور نيروهای آمريکا در عراق، جنگ داخلی واقعی شروع :  گفتهصاحب قلمبانا به نوشته 

  .شود چه بهتر که وی از گفتن آمريکا هميشه اشتباه می کند خودداری کند  می
ه و از جمله درباره سولين رويال نامزد رياست  در مقاله ای به انتقاد از فرانسه و آمريکا پرداخترسالت

کند با آنکه چند فرزند دارند در   سال است با مردی زندگی می٢٠اين خانم : جمهوری فرانسه نوشته
اين حادثه نشان . آستانه انتخابات رياست جمهوری به فکر اين افتاده است که با وی ازدواج رسمی کند

  . تواند نسبت به حقوق يک ملت اظهار نظر کند لذا نمی. نيستدهد او به حقوق فردی خود آشنا  می
 که پروفسور نادره مهتدی معرفی شده است اين جمله را در پاسخ انتقاد خانم رسالتنويسنده مقاله 

رويال به برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی بيان داشته و در عين حال گفته وی با اين نظر 
 قدر هوش و ذکاوت سياسی ندارد که بداند  ا داشته باشد اما او اينخواهد رای صهيونيست ها ر می
  .دهد  ميليون مسلمان فرانسوی را نيز از دست می۶رای 
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