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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
  

   شوراي امنيت تصويب شد1737قطعنامه 
  ٢٠٠۶ دسامبر 23 - ١٣٨۵  دی 2ه شنب

ي آلمان،  ي قطعنامه نويس اوليه ي پيش پس از دو ماه از ارائه) نبهش( شوراي امنيت سازمان ملل امروز 
اي را به دليل آنچه آه پيگيري  انگليس و فرانسه عليه ايران آه با حمايت آمريكا صورت گرفت، قطعنامه

  . خواند، تصويب آرد سازي اورانيوم مي ايران در غني
 اين قطعنامه پس از تغييرات بسيار به دليل پيش نويس) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . هاي روسيه و چين، عصر امروز به وقت نيويورك به تصويب رسيد مخالفت
شود تا از تامين مواد و  مي ي آشورها دستور داده  نويس تصويب شده به همه بر اساس پيش

آار رود، خودداري آنند و نيز يي يا موشكي ايران به  هاي هسته تواند در برنامه  آه مي هاي ويژه فناوري
يي و موشكي ايران آه در  هاي هسته ها و افراد مهم در برنامه ها را بر شرآت مسدود شدن سرمايه

  . شان اشاره شده است، اعمال آنند فهرستي به نام
نويس اوليه به وجود  هاي روسيه و چين تغييراتي را در پيش ها ناچار شدند به دليل مخالفت اروپايي

آرد،  هاي مالي مشخص مي اي را آه استثناهايي را از تحريم بر اين اساس دو پاراگراف و اشاره. ندآور
هاي آنهايي آه در حال حاضر در فهرست  خواهد سرمايه متن نهايي از همه آشورها مي. حذف آردند

به آنها خواهند ها عليه ايران نظارت دارد  ي شوراي امنيت آه بر تحريم قرار دارند و آنهايي آه آميته
  . هاست افزود، مسدود آنند اما فاقد درخواستي براي مسدود شدن فوري سرمايه

انگليس، فرانسه و آلمان حاميان مشترك قطعنامه، روز جمعه براي به راي گذاشتن آن اعمال فشار 
  . به رو شدند آردند اما با مخالفت روسيه رو

 ويتالي چورآين، سفير دايم روسيه نزد سازمان ملل پيش از به گردش در آمدن متن نهايي پيش نويس،
يي  هاي هسته تواند فعاليت هايي اعمال فشار آرد آه اطمينان دهد مسكو مي براي اعمال اصالحيه

  . مشروع و مجاز را در ايران انجام دهد
هاي حساس در زمينه اشاعه در  هاي مشكوك به انجام فعاليت چورآين معترض بود آه برخي سازمان

اند، بدون اينكه حتي اثبات شده باشد آه  گيرد، لحاظ شده هاي مالي قرار مي فهرستي آه هدف تحريم
  . اين طور هست
هايي آه آامال مشروع و معتبرند و با خطر  آوشيم اطمينان حاصل آنيم آه فعاليت ما مي: وي ادامه داد

  . التي اجرا شوندتوانند بدون هرگونه مزاحمت يا دخ منع اشاعه ارتباطي ندارند مي
 فردي آه قرار است هدف مسدود شدن 12 سازمان و 11در همين حال جونز پري گفت آه فهرست 

  . ها قرار گيرند، تغييري نكرده است سرمايه
ها اعمال فشار آردند  روسيه و چين از ابتدا تا انتها براي اجراي رويكرد مرحله به مرحله در جهت تحريم

هاي بسيار سخت اعمال فشار آرد و در عين حال فرانسه و انگليس   تحريماما بر عكس آمريكا براي
  . تر داشتند ديدگاهي نسبتا ماليم

ها هم چنين پيشتر الزامي بودن منع سفر مقامات را آه روسيه با آن مخالف بود و غير ضروري  اروپايي
  . خواند، حذف آردند مي

هاي آن   اگر ايران از پايبندي به درخواستدهد آه بر اساس اين گزارش متن قطعنامه هشدار مي
"  فصل هفت منشور41بند "خودداري آند شوراي امنيت بايد معيارهاي مناسب بيشتري را تحت 

  . تصويب آند
چنين گفته شده  در قطعنامه شوراي امنيت آه به صورت اجماع و بدون راي مخالف به تصويب رسيد، هم

اش موافق آند، اين امر  يي هاي هسته  براي توقف فعاليتهاي شوراي امنيت اگر ايران با خواست
آوري  توانند دستيابي ايران را به فن هايي آه مي حل تواند به از سرگيري مذاآرات ديپلماتيك و راه مي

  . صلح آميز تضمين آنند، منجر شود
  

   در محكوميت اقدام شوراي امنيت  ي وزارت خارجه بيانيه
  ٢٠٠۶مبر  دسا23 - ١٣٨۵  دی 2ه شنب

ي آشورمان در پاسخ به  وزارت خارجه) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
صدور اين قطعنامه : اي عنوان داشته است ي شوراي امنيت عليه ايران با صدور بيانيه تصويب قطعنامه

ت متحده و بريتانيا در پي دهد آه همچنان، برخي از اعضاي دائم شوراي امنيت بويژه اياال نشان مي
استفاده ابزاري از اين نهاد هستند و اين در حالي است آه اين قدرتها نه تنها به تعهدات خويش طبق 

يي به   بويژه ماده يك، مبني بر خودداري از انتقال مواد و فناوري و تجهيزات نظامي هستهNPTمعاهده 
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ي خود پايبند نيستند، بلكه برخالف آنها به ي ساير آشورها و ماده شش الزام به خلع سالح هسته
  . دهند يي خود ادامه مي هاي هسته توسعه زرادخانه

تواند حقوق حقه و مسلم آشورها را  انجام اينگونه اقدامات سياسي وغيرحقوقي شوراي امنيت، نمي
شوراي امنيت را اعتبار شدن تصميمات  تراشي آند، بلكه صرفا بي محدود و يا در اجراء و اعمال آنها مانع

  . در پي خواهد داشت
ملت ايران پيش از اين هم استفاده يكجانبه و ابزاري از شوراي امنيت را توسط انگلستان و آمريكا عليه 

المللي در  استقالل و حاآميت ملي خود آه ملي شدن صنعت نفت را به عنوان تهديد صلح و امنيت بين
  . ، بخاطر داردشوراي امنيت مطرح و تحت فشار قرار دادند

يي بپيوندد و  امروز در شرايطي آه رژيم صهيونيستي حاضر نيست به معاهده عدم اشاعه سالح هسته
هاي آژانس قرار دهد و شوراي امنيت نيز هيچ اقدامي در قبال اعالم علني و  خود را تحت نظارت پادمان

آند، براي ملت ايران  ييي نم رسمي نخست وزير رژيم صهيونيستي در برخورداري از سالح هسته
هاي تسليحات اتمي اسراييل  يي ايران و زرادخانه ي هسته رويكرد دوگانه شوراي امنيت در قبال برنامه

اعتبار شوراي امنيت  قابل قبول نيست، بر همين اساس مردم ايران سرنوشت خود را به تصميمات بي
  . نسپرده و پس از اين اقدام هم نخواهند سپرد

انجام و تكرار اين گونه اقدامات در شوراي امنيت ادامه : اش تاآيد آرده است  در بيانيهوزارت خارجه
اعتمادي ملت بزرگ ايران  تر آردن اوضاع و افزايش سطح بي اي بجز پيچيده مسير غلطي است آه ثمره

  . دبه آمريكا و انگلستان، به عنوان تهديد استراتژيك عليه استقالل و حاآميت ملي خود نخواهد ش
يي جمهوري اسالمي ايران مورد حمايت و اجتماع تمامي مسؤوالن نظام، نخبگان و افكار  برنامه هسته

عمومي است؛ از اين رو، اقدامات فراقانوني و غيرحقوقي آمريكا و انگلستان در شوراي امنيت، عليه 
ل و حاآميت ملي و منافع ملي ايران موجب تحكيم اراده و عزم ملي ايرانيان در پاسداري از استقال

پايداري براي حفظ حقوق حقه خود جهت تضمين آينده ايران خواهد شد، همانگونه آه در انتخابات اخير 
ملت بزرگ ايران، اين عزم و اراده را به منصه ظهور رسانده و به صورت با شكوهي در پيش چشم 

  . جهانيان به نمايش گذاشتند
سي و حقوقي خود را در صدور قطعنامه جديد در شوراي امنيت اگرچه آمريكا و انگلستان همه توان سيا

يي خود شوند، ليكن اين  برداري آامل ملت ايران از همه حقوق هسته اند، تا مانع از بهره بكار گرفته
توانند ملت ايران را از پيشرفت و توسعه  هاي رو به افول بايد بدانند آه با ارعاب و تهديد نمي قدرت

  . منصرف سازند
جمهوري اسالمي ايران، اينگونه اقدامات شوراي امنيت را در راستاي : زارت خارجه تاآيد آرده استو

داند و  يي و تقسيم جهان به شمال و جنوب در برخورداري فناوري پيشرفته مي اعمال آپارتايد هسته
 اعتقاد دارد سبب خواهد شد آه ساير آشورهاي در حال توسعه نيز بطور جدي به سمت روند

  . گيري از آن، سوق يابند يي و بهره آميز هسته خوداتكايي در زمينه اآتساب فناوري صلح
يي ايران  تواند مانعي بر سر راه پيشرفت هسته از اين رو قطعنامه جديد شوراي امنيت نه تنها نمي

معاهده باشد، بلكه ملت ايران با تكيه بر توان ملي خود و در چهارچوب احقاق حقوق مسلم خود مطابق 
NPTادامه خواهد داد و  هاي از پيش تعيين شده، يي خود را براساس برنامه آميز هسته هاي صلح ، برنامه 

 واحد سانتريفيوژ در نطنز را در اجراي ادامه فعاليتهاي 3000اندازي  بويژه عملياتي نمودن مرحله راه
  .  و اجرا خواهد نمودگيري آميز خود تحت نظارت آژانس آغاز و با جديت پي تحقيقاتي صلح

دشمنان ملت ايران بايد مطمئن باشند آه انجام اينگونه اقدامات در شوراي امنيت، موجب ناديده 
يي  انگاشتن نقش، جايگاه، نفوذ و تأثيرگذاري جمهوري اسالمي ايران بر تحوالت، ثبات و امنيت منطقه

  . نخواهد شد
گرا،   اسالمي ايران همواره با رويكرد واقعاگر چه جمهوري: در انتهاي اين بيانيه آمده است

باشد، لكن معتقد است  گرا، خواستار حل مسائل موجود از طريق مذاآراه مي گرايانه و عمل چندجانبه
انجام اين اقدامات يكجانبه و غيرمسؤوالنه و غيرمعقول در شوراي امنيت، نه تنها آمك به تسهيل فرآيند 

  .نمايد تراشي جدي هم مي ذاآرات مانعآند بلكه در مسير م مذاآرات نمي
  
   شود ی انجام می بوشهر بر اساس جدول زمانروگاهي ناحداث : هي فدرال روسی آژانس اتمسيرئ

  ٢٠٠۶ دسامبر 22 - ١٣٨۵  دی 1ه جمع
 و یاعالم کرد که در صورت رفع مشکالت مال" روس اتم" موسوم به هي فدرال روسی آژانس اتمسيرئ

  .  احداث خواهد شدی بوشهر طبق جدول زمانیاتم روگاهي ن،یزاتيتجه
:  در مسکو گفت شي پیلحظات" نکوی کریسرگئ" ، یانووستی مهر به نقل از ری گزارش خبرگزاربه
 شده عمل نيي تعی جدول زمانی بوشهر طی اتمروگاهي در مورد احداث نشی خوفی به وظاهيروس"

  .دیاي نشي پی مشکلچيخواهد کرد؛ اگر ه
 ای شوند و آی به موقع پرداخت ها انجام مای که آميني بین مشکالت را فقط در آن مم:   گفت یو

 ی صورت مسئله انی اري در غر؟ي خای دی آی مشي ثالث پی از کشورهازاتي در امر صادرات تجهیاختالالت
  .  شده وجود نداردنيي تعخی بوشهر در تاری اتمروگاهيدر احداث ن

 در تهران منعقد شد که بر 1995 سال هی ژانو8 خی بوشهر در تاری اتمهروگاي ساخت واحد اول نقرارداد
 پرسنل تي آن و تربی برای سوخت هسته ا،ی مگاوات1000 راکتور کی موظف شد که هي آن  روسیاسا
  . ردي را بر عهده گیرانیا
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 از واحد یدار و در ماه نوامبر بهره بریکیزي فی  راه انداز2007 قرار است در ماه سپتامبر سال نيهمچن
 لی تحوروگاهي به ن،یکیزي فی شش ماه قبل از راه اندازی بوشهر آغاز شود و سوخت هسته اروگاهياول ن

  . داده خواهد شد
 نکهی هفته با اعالم انی برده نشده است؛ ای از وی که نامی روس- یرانی اونيسي منبع در کمکی

 کنند؛ دو برابر کرده  گفت که مسکو یر تالش م بوشهروگاهي ساخت نی را که برای تعداد کارگرانهيروس
 را برطرف روگاهي ننی در رابطه با ساخت ایبر تهران فشار وارد خواهد کرد تا به سرعت تمام مسائل مال

  .کند
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

ن مقتدي صدر، هاي سياسي عراق براي تشكيل ائتالف بدون حضور حاميا هاي گروه ي تالش در بحبوحه
  . اين روحاني شيعه با پيوستن مجدد حاميانش به دولت عراق موافقت آرد

  ٢٠٠۶ دسامبر 22 - ١٣٨۵  دی 1ه جمع
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، شيعيان بزرگترين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ا بستر تشكيل يك ائتالف سياسي را جناح پارلمان عراق، پنجشنبه در شهر مقدس نجف گردهم آمدند ت
آنها اميدوار بودند آه با اعمال فشار به صدر وي به روند . بدون حضور حاميان مقتدي صدر فراهم آورند

  . سياسي پيوسته و نيروهاي لشگر مهدي را مهار آند
يزان در همين حال، ارتش آمريكا اعالم آرد آه با آشته شدن سه سرباز آمريكايي ديگر در عراق، م

 سرباز آمريكايي جان 71در ماه دسامبر .  تن رسيد3000تلفات ارتش اين آشور از آغاز جنگ تاآنون به 
  . اند خود را در عراق از دست داده

  
اين در حالي است آه رابرت گيتس وزير دفاع جديد آمريكا به منظور بحث و بررسي پيرامون 

  . برد سر ميهاي جايگزين در جنگ عراق در بغداد ب ي استراتژ
وگويي با خبرگزاري آسوشيتدپرس اظهار داشت آه  ي آمريكا، در گفت آاندوليزا رايس وزير امور خارجه

  . گذاري جاني و مالي را داشته است عراق ارزش سرمايه
آرده چنين دشوار باشد، به پيروزي نايل  تواند در جنگي آه فكر نمي وي افزود آه آشورش هم چنان مي

  . شود
به موازات تحوالت در عراق . آنم آه بحث پول مطرح باشد تصور نمي: ر اين مصاحبه اظهار داشترايس د
گذاري را داشته است؛ چرا آه به  هاي متعددي به چشم خورده آه اين آشور ارزش سرمايه نشانه

  . ي ديگري را شاهد خواهيد بود محض تبديل شدن به آشوري آه عامل ثبات تلقي شود خاورميانه
اهللا العظمي علي سيستاني خواستند آه از  شهر نجف نمايندگان هفت حزب شيعه عراق از آيتدر 

هاي سياسي شيعه آرد و سني  نمايندگان احزاب و گروه. طرح تشكيل ائتالفي براي دولت حمايت آند
  . دهند اعضاي اين ائتالف را تشكيل مي

اهللا با اين طرح  رسد آه آيت اگر چه به نظر مي: منابع نزديك به آيت اهللا العظمي سيستاني اعالم آردند
هم . موافقت آند، اما وي در عين حال بيم آن دارد آه چنين ائتالفي موجب ضعيف حاآميت شيعه شود

رود آه آيت اهللا سيستاني جهت ترغيب مقتدي صدر به بازگشت به دولت عراق و  چنين گمان مي
  . گري آند جلوگيري از بروز شكاف در ميان شيعيان ميانجي

اين در حالي است آه پايگاه اينترنتي العراق از موافقت آيت اهللا العظمي علي سيستاني با تشكيل يك 
  . هاي اصولگرا و تندرو خبر داد ائتالف سياسي جديد در عراق براي مبارزه با گروه

به دنبال : نوشتاين پايگاه اينترنتي به نقل از منابع مسوول و نزديك به آيت اهللا العظمي سيستاني 
هاي شيعه از جمله مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق براي تشكيل ائتالف  پيشنهاد برخي از گروه

اهللا العظمي سيستاني  شود، آيت هاي سني، آرد، عرب و شيعه تشكيل مي سياسي جديد آه از گروه
  . موافقت و تاييد خود را با اين ائتالف سياسي جديد اعالم آرده است

اي بسيار  ي بوش در نامه  اين منابع تصريح آردند، استفان هادلي، مشاور امنيت ملي ويژههمچنين
سري به فرماندهان نظامي آمريكايي در عراق تاآيد داشته آه اين ائتالف سياسي جديد نبايد بدون 

ديگر العظمي سيستاني شكل گيرد زيرا در غير اين صورت حمايت الزم از سوي  تاييد و حمايت آيت اهللا
  . طوايف سياسي و مردمي عراق را نخواهد داشت

  
اين در حالي است آه آيت اهللا سيستاني پيش از تاييد اين ائتالف سياسي جديد از ديدار با هر يك از 

ي افراد نزديك  مقامات مسوول آمريكايي ممانعت ورزيده و تنها پيام مقامات مسوول آمريكايي به واسطه
  . شده است ايشان انتقال داده ميبه آيت اهللا سيستاني به 

  
ي عراق در  همچنين آيت اهللا العظمي سيستاني چندي پيش نشستي را با مسووالن سياسي شيعه

اند و در اين ديدار پيشنهادات خود نسبت به اين ائتالف سياسي جديد را به اين مقامات  نجف داشته
ست آه اين ائتالف بايد با موافقت و اجماع شيعي ارايه داده است آه در راس اين پيشنهادات آن بوده ا

  . هاي شرآت آننده شكل گيرد آامل از سوي تمامي احزاب و گروه
  . اند از سوي ديگر سه مقام عراقي اعالم آردند آه حاميان صدر تحريم بازگشت به دولت را لغو آرده
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و روز به دولت و پارلمان جنبش صدر ظرف د: يكي از قانونگذاران شيعه از جناح دعوه عراق اظهار داشت
  . باز خواهد گشت

دو مقام جنبش صدر نيز اعالم آردند آه رهبرشان به حاميان خود اجازه داده آه به تحريم خود پايان 
 ما به زودي به جمع اعضاي دولت و  :اين دو آه خواستند نامشان فالش نشود تصريح آردند. دهند

  . ها برخوردار شديم نشست خود از يكسري ضمانتما در جريان . پارلمان عراق خواهيم پيوست
  

  .ايران و سوريه در امور عراق تكرار آرد سفير انگليس در بغداد بار ديگر ادعاهاي خود را مبني بر دخالت
  ٢٠٠۶ دسامبر 23 - ١٣٨۵  دی 2ه شنب

 گفت و گو با دومينيك اسكويت، سفير انگليس در بغداد در (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  ها به ويژه آشورهاي همسايه چنانچه تمامي گروه:  تاآيد آرد-لندن چاپ-ي الشرق االوسط  روزنامه

همكاري نكنند امكان انتقال حوادث و بحران عراق بر آشورهاي ديگر منطقه وجود  عراق به شكل جدي
  .دارد

هاي موجود در عراق  يت مالي از تروريستعراق و حما وي بار ديگر سوريه و ايران را به قاچاق اسلحه به
  !مانع برقراري دموآراسي در خاورميانه هستند ايران و سوريه: متهم آرد و مدعي شد

هاي ايران و سوريه در صورتي آه  دولت عراق با دولت انگليس و آمريكا از انجام مذاآرات بين: وي افزود
  .آند استقبال مي به نتايج مثبت و سازنده منجر شود،

هايش جهت سوق دادن اين  المللي به تالش بين ي جامعه: اين مقام ديپلماتيك انگليس خاطرنشان آرد
هاي مقاومت در اين آشور  عراق و توقف حمايت از گروه آشور به سمت و سوي تحقق ثبات و امنيت در

  .ادامه خواهد داد
 است و اين دو آشور بايد اين موضوع را ايران و سوريه برقراري ثبات در عراق به نفع: وي در ادامه گفت

  .درك آنند
هاي ايران در منطقه نگران هستند لذا بايد  دخالت برخي از آشورهاي عربي از :اسكويت خاطرنشان آرد

  .عراق، لبنان و فلسطين وارد عمل شوند ها در جهت متوقف ساختن اين دخالت
از احزاب عراقي آه خواهان پيوستن به روند  وي آمادگي آشورش را جهت انجام مذاآرات با آن دسته

هاي مخالف دولت به  مذاآرات سياسي با گروه: داشت سياسي اين آشور بوده، اعالم آرد و عنوان
  .آند آمك مي ها در اين آشور متوقف ساختن خشونت

 المالكي، نخست وزير عراق طرحي ضروري و طرح آشتي ملي ارايه شده از سوي نوري: وي ادامه داد
هايي است آه خواهان بازگشت به روند  گروه مهم جهت پيروزي دولت عراق و اعطاي فرصت به

  .سياسي اين آشور هستند
مقاومت اين آشور رابطه دارند، خواست تا از  هاي ي عراق آه با گروه وي از آشورهاي همسايه

هند به اقدامات خشونت آميزشان ها بخوا استفاده آرده و از آن ها ها و نفوذ خود بر اين گروه تاثيرگذاري
  .در عراق پايان دهند

نقش فعال و موثر آشورهاي همجوار عراق بر ثبات  سفير انگليس در بغداد ضمن تاآيد بر ضرورت ايفاي
  .شكل مستقيم برديگر آشورهاي منطقه تاثيرگذار است بحران اوضاع عراق به: اين آشور افزود

را جهت آمك به برقراري ثبات و رشد و  المللي ي بين معهوي همچنين نقش سياسي و اقتصادي جا
  .شكوفايي اقتصادي عراق موثر دانست

تواند ضمن رويارويي با تندرويان و  رو در عراق مي يك ائتالف سياسي ميانه: وي در ادامه خاطرنشان آرد
  .ارد، اجرا آندها را مدنظر د متحد ملي آه منافع تمامي عراقي هاي دولت مخالفان دموآراسي سياست

عراق در منطقه و جهان و خطرات مربوط به بحران  ي بيكر را دليلي آشكار بر اهميت وي گزارش آميته
  .خواست تا به مضمون اين گزارش پايبند باشد اوضاع عراق دانست و از دولت عراق

ان در جنوب عراق هايش انگليس تا پايان ماموريت سفير انگليس در بغداد ادامه داد آه نيروهاي نظامي
  .دولت عراق صورت گرفته است باقي خواهند ماند و اين امر با توافق

گذشته درخصوص عراق از انتقادهاي مكرر از  محور موضوعات در انگليس طي سه سال: وي تصريح آرد
ها جهت تغيير شرايط  رساني به عراقي ي آمك محور نحوه مشارآت انگليس در جنگ عليه اين آشور به

  .منتقل شده است ها موجود در رويارويي با ترويست
دهد نيستيم بلكه گروه آوچكي از  روي مي ما مسوول آنچه آه در عراق: وي در پايان تاآيد آرد

ع تراشي در روند سابق عراق جهت تحقق اهداف خود و مان ها و جنايتكاران و طرفداران نظام تروريست
 .بحران اين آشور هستند دموآراتيك حاآم بر عراق مسوول

  
آمريكا و دولت عراق در خصوص چگونگي برقراري امنيت در بغداد با هم توافقات : وزير دفاع آمريكا گفت

  . هاي دو آشور روي يك طرح خاص آار خواهند آرد استراتژيك بسياري دارند و ژنرال
  ٢٠٠۶ دسامبر 22 - ١٣٨۵  دی 1ه جمع

به نقل از خبرگزاري فرانسه، رابرت گيتس وزير دفاع ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آمريكا، در پايان سفر سه روزه خود به عراق آه براي انجام يك ارزيابي اوليه از اوضاع اين آشور صورت 

بوش رييس جمهور آمريكا گزارش هاي خود به جورج  ي يافته گرفت، گفت آه طي روزهاي آتي درباره
  . خواهد داد
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اوضاع بسيار دشواري است؛ اما بر اساس آنچه آه از فرماندهان آمريكايي و : گفت) جمعه(گيتس امروز 
  . ام مسايل در جهت ثبات در حال حرآت است عراقي شنيده

ياي امنيت هاي مشخص و ملموسي براي اح ها طرح عراقي: وي بدون اشاره به جزييات اظهار داشت
  . دارند

ها است يا  ح وزير دفاع آمريكا هم چنين به اين امر آه آيا افزايش سربازان آمريكايي در عراق جزو اين طر
  . خير، اشاره نكرد
ها دقيقا همان چيزي است آه ژنرال جورج آيسي فرمانده نيورهاي  تقويت اين طرح: وي تصريح آرد

  . آتي انجام خواهند دادآمريكايي در عراق و تيم وي طي روزهاي 
گيتس با اشاره به ديدار روز پنجشنبه خود با نوري المالكي نخست وزير و وزراي دفاع و آشور عراق 

ها قرار گرفته  گفت آه تحت تاثير درك قوي آنها از مشكالت عراق و اشتياق آنها در قبول مسووليت
  . است

اوضاع امنيتي در بغداد با مقامات عراقي صحبت ما درباره بهترين راه پيش رو براي ارتقاي : وي گفت
  . آنم اشتراآات استراتژيك زيادي بين ارتش عراق و دولت عراق و ارتش ما وجود دارد فكر مي. آرديم

  . واضح است آه مذاآرات بيشتري بايد در واشنگتن انجام شود: گيتس اظهار داشت
تم با توجه به آنچه آه من اين هفته درباره من آامال مطمئن هس: وزير دفاع آمريكا خاطر نشان ساخت

هاي مقامات عراقي شنيدم و با در دست گرفتن امور از سوي آنها ما قادر خواهيم بود آه وضعيت  طرح
  . امنيتي بغداد را ارتقا دهيم

گيتس آه درباره افزايش احتمالي نظاميان آمريكايي در عراق با فرماندهان آمريكايي صحبت آرده، روز 
  . نبه اظهار داشت آه درباره تعداد نظاميان با مالكي مذاآره نكرده استپنجش

ي برخورد با شبه نظاميان  گيتس در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا وي از دولت مالكي تعهدي درباره
آنچه من از آنها شنيدم اين بود آه آنها معتقد بودند بايد تمام قانون : شيعه دريافت آرده يا خير گفت

  .شكنان را در سراسر آشور سرآوب آرد و هيچ گروهي در اين قضيه مستثنا نيست
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  شنبه دوم ديماه:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ دسامبر 23 - ١٣٨۵  دی 2ه شنب

مراد نيازاف روزنامه های اولين روز هفته تهران در عنوان های اصلی خود درگذشت صفر:بی بی سی
رييس جمهور ترکمنستان را منعکس کرده و از قول دبير شورای عالی امنيت ملی به شورای امنيت 

افشاگری رييس جمهور درباره کسانی . سازمان ملل هشدار داده اند که از تحريم ايران خودداری کنند
اده از يورو به جای دالر که در کار دولت دخالت می کنند، پی آمدهای انتخابات روز جمعه، تصويب استف

  .در محاسبات کشور از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 در صدر اخبار خود با چاپ عکسی از دبير شورای عالی امنيت ملی و وزير خارجه پاکستان از قول کيهان

  . آقای علی الريجانی نوشته اگر تحريم تصويب شود ايران تصميم های تازه ای خواهد گرفت
ته اين روزنامه ايران به کشورهای عضو شورای امنيت هشدار داده که از تصويب طرح تحريم به نوش

 در سرمقاله اين روزنامه برای چندمين بار پيشنهاد کرده که کيهانمدير روزنامه . ايران خودداری کنند
ورای مجلس خروج ايران از ان پی تی را به تصويب برساند و از آخرين فرصت برای پشيمان کردن ش

  .امنيت از تحريم ايران بهره بگيرد
 بدون اشاره به روزنامه هائی که روز پنشجنبه عکس هائی از شب يلدا جمهوری اسالمیروزنامه 

باالی صفحه اولشان بود از توجه افراطی صدا و سيما به طوالنی ترين شب سال و مراسم آن انتقاد 
  . کرده است

به عنوان طوالنی ترين شب سال و مراسم سنتی آن فی نفسه به نظر اين روزنامه يادآوری شب يلدا 
اقدامی مثبت است اما ترويج افراطی اين مراسم توسط رسانه ملی که فرهنگ ساز است ابهام برانگيز 

  .است و مردم نيز به همين دليل دچار تعجب شده اند
ه دولت برای جايگزينی  روزنامه اقتصادی صبح تهران در صدر اخبار خود گزارش داده که مصوبسرمايه

سرمايه در عين حال از زبان .  ها ابالغ شد ها و وزارتخانه يورو به جای دالر به تمامی دستگاه 
ارزی محتمل است و باعث  کارشناسان مالی و پولی نوشته رشد نقدينگی به واسطه تغيير پايه 

  آالت وارداتی خواهد شد،  ماشينهای توليد و گران شدن قيمت مواد اوليه و افزايش تورم و رشد هزينه 
 محمدباقر قاليباف شهردار تهران در يک همايش بين المللی که در تهران تشکيل همبستگیبه نوشته 

شده بود از وضعيت کنونی مديريت در کشور انتقاد کرده و گفته از نظر مديريت شرايط پيچيده ای که بر 
  .کشور حاکم است

گفته در حال حاضر مشکل کشور کمبود منابع مالی نيست، بلکه  شهردار تهران همبستگیبه نوشته 
  .در راس برخی سازمانها مديرانی هستند که هيچ دلسوزی و حرصی برای کار و تالش ندارند

 از تازه ترين اظهار نظر محمود احمدی نژاد درباره کارشکنی هائی که در کار دولت وی می شود اعتماد
 در کرمانشاه گفته يک عده خواب می بينند، نقشه می کشند و تصور خبر داده و نوشته که رييس دولت

  . می کنند اين دولت رفتنی است و نمی تواند فرهنگ انقالبی را جا بيندازد
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به نوشته اين روزنامه آقای احمدی نژاد بدون نام بردن از کسی گفته است مثًال می آيند و در وظايف 
ی رئيس جمهور می خواهد معاونان را انتخاب يا مسوولی را مثًال وقت. رئيس جمهور دخالت می کنند

جابه جا کند، می آيند و دخالت می کنند، می گويند که بايد با ما در اين ارتباط صحبت کنيد يا فردی را 
من به آنها می گويم به شما چه ربطی دارد که در اين گونه کارها دخالت . انتخاب کنيد که از ما باشد

  می کنيد؟
 خبر داده که رييس جمهور در ابالغيه ای دبيرخانه شورای فرهنگ عمومی را موظف کرد تا با کيهان

کمک دستگاه های ديگر در صدد جلوگيری از بروز و ظهور افراد، تشکل ها و انجمن های عرفانی و 
  . معنوی باشند و اين تشکل ها را انحرافی خواند

يون تومانی دختر هشت ساله در خيابان مجيديه،  ميل٢٠٠ خبر داده عامالن گروگانگيری همبستگی
  .   ساعت تالش کارآگاهان پليس آگاهی پايتخت دستگير شدند٣۴پس از 

هايی که فرزندانشان از سرويس برای رفت و آمد به  به نوشته اين روزنامه فرماندهان پليس به خانواده 
ن به وسيله نقليه، او را در خيابان رها کنند پيش از اطمينان از سوار شدن فرزندشا مدرسه استفاده می 

  .نکنند
  

   از باالترين سطوح آغاز خواهد شد٢٠٠٧ تغيير و تحوالت در سال 
  ٢٠٠۶ دسامبر 22 - ١٣٨۵  دی 1ه جمع

و تحوالتي آه در اين سال و  آند اما سير وقايع اش را سپري مي  روزهاي پاياني2006جهان در سال 
ي  نامه در همين رابطه هفته. ادامه خواهد يافت  سال جديد ميالدي نيز دارند، در هاي گذشته ريشه سال

ي  ي ميالدي تهيه آرده آه ترجمه ي وقايع سال آينده ي عمده درباره هايي را اآونوميست سلسله گزارش
 ي نامه  از نگاه سردبير ويژه2007در بخش نخست به جهان در سال . شود روزانه ارائه مي ها اين گزارش

  .ي انگليسي پرداخته شده است نامه تهاين هف
 سال زمامداري 10بريتانيا پس از . آغاز خواهد شد  از باالترين سطوح2007تغيير و تحوالت در سال »

 سال 12فرانسه پس از نزديك به . وزير جديدي خواهد بود توني بلر شاهد به قدرت رسيدن نخست
در سازمان ملل بان آي .  ژاك شيراك خواهد آردجديد خود را جانشين سرانجام رييس جمهوري از نسل

المللي  ي جنوبي به عنوان جانشين آوفي عنان سكان هدايت اين نهاد بين ي آره خارجه مون، وزير امور
زده نخستين   بر مسند قدرت در ژاپن تكيه2006شينزو آبه نيز آه از سپتامبر . در دست خواهد گرفت را

آمريكا با توجه به اين آه  حتي در. وزير اين آشور آغاز خواهد آردسال فعاليتش را به عنوان نخست 
هاي  و جورج بوش هم وارد آخرين سال اند ي خود را بر واشنگتن از دست داده جمهوري خواهان سلطه

  «.رسد تحول به مشام مي شود، بوي تغيير و اش در آاخ سفيد مي دوره تصدي
" 2007جهان در سال "نامه  فرانكلين، سردبير ويژه دانيل) ناايس(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هايي را در سال جديد ميالدي در  ها و طرح جهان چه برنامه اما رهبران«: اآونوميست نوشته است
  داد؟ دستور آار خود قرار خواهند

بران جهان ي ره اغماضي است آه در دستور آار آليه بحث تغييرات آب و هوايي يكي از موارد غير قابل
دهند آه  علمي مهم و نفوذ افكار عمومي اين اطمينان را مي انتشار گزارش هاي. قرار خواهد گرفت

ها در خصوص گرمايش زمين و ساير موضوعات مرتبط با آن  تشديد نگراني  شاهد2007جهان در سال 
يطي و مباحثي از نظر به اينكه موضوعات زيست مح. جايگزين براي نفت خواهد بود نظير يافتن سوختي

به  ي اآونوميست ي نشريه بسيار نافذ و گيرا هستند لذا عمده مقاالت مندرج در شماره ويژه اين دست
مشغولي  دل المللي دومين ي بين آنترل جابجايي قدرت در عرصه. اين موضوع اختصاص داده شده است

  «. خواهد بود2007رهبران جهان در سال 
بروز يك رآود ناگهاني در آمريكا، در سال جديد به  اد جهان با جلوگيري ازاقتص«: نويسد اين گزارش مي

اما اين رشد اقتصادي در آشورهاي متمول در قياس با رشد . بود طور قابل توجهي شاهد رشد خواهد
 درصد 12اقتصادي رو به شكوفايي جهان نظير چين به طور متوسط آمي بيش از   درصدي بازارهاي27

 يرات مشهود در توازن قدرت از نقطه نظر اقتصادي به روشني بر اين مطلب داللت خواهدتغي .خواهد بود
چنانچه  هم چنين. هاي پر سروصداي نظام سياسي جهان نيازمند ترميم و بهبود است داشت آه پايه

اي بر هم  آننده يي نشوند توازن قدرت به شكل نگران ي تسليحات هسته رهبران جهان مانع از اشاعه
 خواهد شد 2007در سال  ي مهم رهبران جهان اين مساله خود موجب طرح سومين برنامه. هد خوردخوا

بر داشت آه تا همين اواخر  هايي گام مبني بر اينكه چگونه بايد در جهت احياي روند پيشرفت
ي  يهدر اين ميان بنظر مي رسد آه اتحاد .اهميت تلقي مي شده و در ادامه متوقف و يا وارونه شدند بي

تاسيس خود خواهد شد ازمعضل بحران ميانسالي رنج  اروپا آه در مارس آينده وارد پنجاهمين سال
ي اروپا را در  يي اتحاديه صدراعظم آلمان آه آشورش رياست دوره در اين گيرودار آنگال مرآل،. برد مي

هاي  زنيهاي خود جهت انجام راي بر عهده خواهد گرفت از طرح 2007 ي نخست سال شش ماهه
اي را به آالبد روند تصويب قانون اساسي اين  با اين هدف آه روح تازه فشرده سخن خواهد گفت

ي آزادسازي تجارت جهاني در معرض  سالها پيشرفت موفقيت آميز ولو نامنظم در زمينه .اتحاديه بدمد
  .نابودي در اجالس دوحه قرار دارد خطر

هاي  آه زمان براي حصول اجماع نظر در زمينه  معتقد استپاسكال المي، رييس سازمان تجارت جهاني
حاآميت رو به زوال تنها ابرقدرت جهان يعني اياالت  حصول پيشرفت توسط. مختلف سپري نشده است
سناتور جان مك آين نماينده ايالت آريزونا و آانديداي . شده است ها دشوار متحده در بسياري از حوزه
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اي نوشته است آه آمريكا بايد اعتبار   آمريكا در مقاله2008هوري سال رياست جم احتمالي انتخابات
را  وي هم چنين ايفاي نقش مضاعف آشورش در عراق و ساير نقاط جهان. خود را از نو احيا آند اخالقي

  «.خواستار شده است
ه ميتوان به فروپاشي ديوار برلين دست آم در يك زمين رسيد آه در پي به نظر مي«: در ادامه آمده است

ترويج آزادي در . چيزي نبوده جز گسترش دموآراسي در جهان حصول پيشرفت اطمينان داشت و آن
اما از قرار معلوم . اش مطرح بوده است ي بوش در دوره تصدي مهمترين برنامه جهان همواره به عنوان

ي  د اشاعهتحقيقات اآونوميست در خصوص رون. در اين حيطه نيز متوقف شده است ها پيشرفت
 تعداد بيشتري از آشورها به جاي حرآت رو 2007در جهان حاآي از آن است آه در سال  دموآراسي

اطمينان خاطر  با اين اوصاف به خوانندگان. جلو در مسير دموآراسي سير قهقرايي طي خواهند آرد به
هاي  ت به شيوهاينترن .شود آه در ساير موضوعات روند پيشرفت سريع پيموده خواهد شد داده مي

مردم . اطالعات ادامه خواهد داد نويني آه آاربران را شگفت زده و مشعوف خواهد ساخت به تبادل
هاي همراه امكان دسترسي به  تلفن بيشتري در جهان حتي در آشورهاي فقير به لطف گسترش

ود به ابزارهاي هاي خ براي تحقيقات و آنكاش دانشمندان در جهان نيز. اينترنت را پيدا خواهند آرد
اروپا دو آشور آمونيستي سابق قاره سبز يعني بلغارستان  حتي اتحاديه. جديدي دست خواهند يافت
ي اآونوميست سرشاراز  همچون هميشه نشريه. جديد خود خواهد پذيرفت و روماني را به عنوان عضو

  «.پيوندد پايان سال است آه برخي از آنها به حقيقت مي ها در پيش بيني
 طرحهاي بسياري را درچنته 2007جهان در سال  در حالي آه رهبران«: ين مجله در پايان افزوده استا

سالي آه در آن جام جهاني . مند خواهند شد بيشتري بهره خواهند داشت مردم جهان نيز از امكانات
 «!برگزار شود، چندان هم بد نخواهد بود آريكت در حوزه درياي آارائيب

و تحوالتي آه در اين سال و  آند اما سير وقايع اش را سپري مي  روزهاي پاياني2006جهان در سال 
ي  نامه در همين رابطه هفته. ادامه خواهد يافت  دارند، در سال جديد ميالدي نيز هاي گذشته ريشه سال

ي  مهي ميالدي تهيه آرده آه ترج ي وقايع سال آينده ي عمده درباره هايي را اآونوميست سلسله گزارش
  .شود روزانه ارائه مي ها اين گزارش

ها به تقويم رخدادهاي  دوم اين سلسله گزارش در بخش) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  :پرداخته شده است  از نگاه اآونوميست2007جهان در سال 

  ژانويه -
را ) جي هشت( ران گروه هشت و رياست نشست س ي اروپا را از فنالند يي اتحاديه آلمان رياست دوره

  .گيرد از روسيه تحويل مي
عنوان دبير آل جديد سازمان ملل جانشين آوفي عنان  ي جنوبي، به بان آي مون، وزير امور خارجه آره

  .داووس سوئيس برگزار مي شود مجمع جهاني اقتصاد در. شود مي
  .آند را عرضه مي" ويستا"دوز موسوم به وين ي مصرفي سيستم عامل جديد خود مايكرو سافت نسخه

  فوريه -
  .گيرند ها سال خوك را جشن مي چيني

احتماال به رياست ( » فرماندهي مشترك« يك  انگليس فرماندهي نيروهاي ناتو در افغانستان را به
  .دهد تحويل مي) نيروهاي آمريكايي 

  .شود المللي پرتاب مي بين به سوي ايستگاه فضايي» آتالنتيس« فضاپيماي 
  .شود مراسم اسكار به ميزباني هاليوود برگزار مي

  مارس -
  .شود برگزار مي جام جهاني آريكت به ميزباني آشورهاي آارائيب

  .شود ي عرب در قاهره برگزار مي اجالس سران اتحاديه
  .شود  سالگي مي50مرد جهان وارد  ترين ي القاعده و خطرناك اسامه بن الدن، رهبر شبكه

  .گيرد مي د صدمين سال حضور زنان در پارلمان خود را جشنفنالن
  آوريل -

  .شود انتخابات رياست جمهوري نيجريه برگزار مي
  .به پايان مي رسد ضرب االجل براي نابودي آامل تسليحات شيميايي ليبي

  مه -
  .نددار اتحاد مجالس خود را گرامي مي انگليس و اسكاتلند سيصدمين سالگرد تصويب قانون
  .شود مي انتخابات رياست جمهوري در فرانسه و ترآيه برگزار

  .آيند مي گردهم" آن" هاي خوب در فستيوال  عاشقان فيلم
  .شود برگزار مي" يورو ويژن"ي موسيقي  جشنواره

هاي مبتني بر بالگ يا وب سايت اعطاء  آه به آتاب اولين جايزه ادبي جهان" لولوبلوآر"ي جايزه  برنده
  .گردد شود، اعالم مي مي

  ژوئن -
  .شود مي در آلمان برگزار) جي هشت(نشست سران گروه هشت 

محدودي از خودروي برقي خود را موسوم به  آمپاني ونتوري، يكي از خودروسازان فرانسوي، تعداد
  .آند ي بازار مي آند روانه مي را آه با انرژي خورشيدي آار" اآلكتيك"

  .شود اروپا در شهر والنسياي اسپانيا برگزار مي  جام آمريكا به ميزباني1851 براي اولين بار از سال
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براي اولين بار به ميزباني ونزوئال ) آمريكاي التين آشورهاي( همچنين مسابقات فوتبال آوپا آمريكا 
  .شود برگزار مي

  ژوئيه -
  .گيرد مي ي اروپا را تحويل يي اتحاديه پرتغال رياست دوره

دهد تا قراردادهاي تجاري  اين آشور امكان مي جمهور ون ارتقاي تجارت آمريكا آه به رييسمهلت قان
  .رسد المللي منعقد آند، به پايان مي بين

باشكوهي از لندن آغاز و در خاك فرانسه پيگيري  به طرز» تور دو فرانس« سواري  مسابقات دوچرخه
  .شود مي

آيند تا  شود گردهم مي شهر آيل آلمان برگزار مي اروپا آه درآارشناسان در سمپوزيوم بيولوژي دريايي 
  .اآوسيستم هاي اقيانوسي بحث و تبادل نظر آنند ي تاثيرات تغييرات جوي روي درباره

  سپتامبر -
هاي سه متري آه  آوري دانه جمع. شود برگزار مي اجالس سران مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك

  .رسد است در النگيربين، نروژ به پايان مي ي در آره زمينهاي آشاورز بيانگر گونه
  .اندازي شود يي بوشهر راه قرار است نيروگاه هسته

  .شود جام جهاني راگبي در فرانسه آغاز مي
  اآتبر -

  .شود انتخابات رياست جمهوري آرژانتين برگزار مي
جمهور شود يا دست آم  ن رييسمشرف به عنوا گيرد آه چه آسي جانشين پرويز پاآستان تصميم مي

  .انتخاب شود جمهور جديد چه طور گيرد آه رييس تصميم مي
  .شود به ميزباني بندر ليورپول برگزار مي براي اولين بار» ترنز« مراسم اعطاي جايزه جنجالي 

حدود ( آه طي دو سال مريخي گذشته » اآسپرس مارس« فضاپيماي آژانس فضايي اروپا موسوم به 
  .بوده قرار است ماموريت خود را به پايان برساند در حال گشت زني به دور مريخ) روز 1374

  نوامبر -
  .شود گيرد در پكن برگزار مي مي نشست حزب آمونيست چين آه هر پنج سال يك بار صورت

اقيانوسيه در سيدني استراليا گردهم  –  تن از سران آشورهاي منطقه اقتصادي آسيا20بيش از 
  .آنند يي مذاآره ي مسايل منطقه ند تا دربارهآي مي

 تن از 20 به دليل از دست دادن 2006اوايل سال  المللي آريكت آه در زيمبابوه مجددا در مسابقات بين
  .آند شرآت مي بازيكنان خود از آن انصراف داده بود،

  دسامبر -
  .شود  در روسيه برگزار ميانتخابات مجلس ي جنوبي و انتخابات رياست جمهوري در آنيا و آره

  .گيرد آزمايش قرار مي ي ديپلماسي ژاپن و چين در هفتادمين سالگرد در بوته
 مايل 14600بدون توقف در مسيري به مسافت  آه يك رقابت» جام آنتارآتيكا«مسابقات دريانوردي 

  .شود مي استراليا آغاز» فرمنتل« دريايي است از 
  رشعارمسعود جعف: تهيه و تنظيم از
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