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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 طرح اروپا روى ميز ايران
  ٢٠٠۵ مى 30 - ١٣٨۴ خرداد 9ه دوشنب

ن مبنى بر پيشنهاد ارائه طرحى جامع از سوى اروپا به ايرا: نيلوفر منصوريان _  شرقگروه سياسى
همكارى با تهران در ابعاد مختلف از جمله امور فنى و هسته اى، حاصل مذاآرات اخير ايران و اروپا در ژنو 

بود؛ پيشنهادى آه هيات مذاآره آننده ايرانى، آن را همراه خود از ژنو به ايران آورد تا مسئوالن عالى 
پيشنهاد «رضا آصفى سخنگوى وزارت خارجه رتبه نظام در مورد آن تصميم بگيرند و حال به گفته حميد

جديد اروپا درخصوص پرونده هسته اى ايران براى بررسى و پاسخ الزم در اختيار مسئوالن عالى رتبه 
نظام قرار گرفته است و چنانچه پيشنهاد اروپا از سوى مسئوالن نظام مورد تاييد قرار گيرد، تعليق غنى 

 ».اين صورت فعاليت اصفهان آغاز خواهد شدسازى را ادامه خواهيم داد و در غير 
اما پيشنهاد چهارشنبه هفته گذشته اروپا به ايران در ژنو به گفته مسئوالن عالى رتبه مذاآره آننده با 

حميدرضا آصفى نيز ديروز . سه آشور انگليس، فرانسه و آلمان پيشنهادى جديد و متفاوت با گذشته بود
با بيان اينكه فضاى مذاآره با اروپايى ها به طور آامل متفاوت با در نشست خبرى خود با خبرنگاران 

قبل از اين جمهورى اسالمى ايران پيشنهاد مى داد و اروپايى : گذشته است، در اين زمينه چنين افزود
ها وقت تلف مى آردند و پيشنهادات ايران روى ميز باقى مى ماند،  اما اين بار موضوع عوض شد و 

وى تصريح آرد آه اروپا در پيشنهاد اخير خود . ى اولين بار پيشنهاد خود را مطرح آردنداروپايى ها برا
طرح جامع خود را در تمام ) اوايل مرداد ماه جارى(متعهد شده آه ظرف مدت دو ماه تا اواخر ماه جوالى 

 .زمينه ها ارائه دهد
در مورد اين پيشنهاد اظهار حسن روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملى نيز پس از بازگشت از ژنو 

بر اساس اين طرح، ايران و اروپا مى توانند آل توافق پاريس را در زمانى آوتاه به نتيجه «داشته بود آه 
به گفته حميدرضا آصفى ايران در مذاآرات ژنو بر اين نكته تاآيد آرده است آه خطوط قرمز » .برسانند

وى همچنين گفت آه در . خت صرف نظر نخواهد آردآشور غيرقابل تغيير است و ايران از چرخه سو
 .گفت وگوهاى ژنو به طرف اروپايى گفته ايم آه موضوع غنى سازى در پيشنهاد آنان لحاظ شود

سخنگوى وزارت خارجه در مورد پيشنهاد اروپا به ايران مبنى بر ارائه نيروگاه آب سبك در مقابل توقف 
هيچ چيز جاى غنى سازى را «: ران عنوان شد تاآيد آردآامل غنى سازى آه از سوى يكى از خبرنگا

وى در ادامه در خصوص مسئله » .نخواهد گرفت و هنوز مشخص نيست ايران،  طرح جديد اروپا را بپذيرد
بحث ضمانت هاى محكم را آه ما در : ضمانت هاى عينى و محكم از سوى ايران و اروپا اظهار داشت

آرديم، مجموعه اى است آه اروپا بايد متعهد شود، البته در اين مقابل تضمين هاى عينى آنها مطرح 
آصفى همچنين اظهار اميدوارى آرد آه مذاآرات با اروپا پايانى . رابطه هم بايد طرح جامع آنها را ببينيم

سخنگوى وزارت خارجه توضيحات . خوش داشته باشد و پيشنهادات اخير اروپا منافع ايران را تامين آند
وى با اشاره به اينكه اين دوره از مذاآرات . نيز در مورد مذاآره با اروپا در ژنو سوئيس ارائه آردديگرى را 

ما تالش آرديم تا اعتمادسازى نماييم و از اظهارات : به درخواست اروپا انجام شد، اظهار داشت
ش از اين اعالم مسئوالن اروپايى نيز مشخص است آه خود آنها هم به مذاآرات اميد بسته اند و ما پي

آرده بوديم آه گفت وگوهاى بى هدف را مناسب نمى دانيم و بر اجراى تصميمات مصمم بوديم، اما 
 .اروپايى ها مجالى براى مذاآره خواستند و ما نيز پذيرفتيم

 پيشنهاد اوليه اروپا را محدود آرديم• 
 ارائه طرحى جامع از سوى آصفى در پاسخ به اين پرسش آه فكر نمى آنيد پيشنهاد اروپا مبنى بر

شايد من نبايد اين را به : اينها و اعالم مهلت دوماهه براى ارائه اين طرح بسيار زيرآانه بود، پاسخ داد
شما بگويم، ولى مى گويم آه پيشنهاد اوليه اروپايى ها بيش از اينها بود آه ما محدودش آرديم و 

ال حاضر بحث سال مطرح نيست و پس از پذيرش باالخره بر سر مدت زمان دو ماه تفاهم شد و در ح
به گفته مقامات ايرانى وزراى . پيشنهاد آنها از جانب مسئوالن آشور اين روند خيلى طول نخواهد آشيد

خارجه سه آشور اروپايى ماه سپتامبر را به عنوان ضرب االجل و زمان ارائه طرح جامع خود به ايران ذآر 
در هرحال به نظر مى رسد آه طرح جديد .  مدت زمان دو ماه توافق آردندآرده بودند آه در نهايت بر سر

اروپا آه در هفتمين دوره مذاآرات ايران با اتحاديه اروپا از زمان توافق پاريس در ژنو صورت گرفت با 
خرسندى ايران مواجه شده است همچنان آه حسن روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملى نيز پيش از 

 ».ما ايده پيشنهادى اتحاديه اروپا را پسنديديم«فته بود آه ترك سوئيس گ
 WTOارتباط بين مذاآرات ژنو و • 

اما مذاآرات ژنو دستاورد ديگرى را براى ايران به همراه داشت و آن راى سازمان تجارت  جهانى به 
 پس از تصميم  سازمان تجارت جهانى درست يك روز.  بودWTOشروع گفت و گوهاى عضويت ايران در 

 آشور، ايران پس از ١۴٨مذاآرات ايران، انگليس، فرانسه و آلمان در ژنو سوئيس اعالم شد و با اجماع 
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 سال به عنوان ناظر سازمان تجارت جهانى پذيرفته شد و به اين ترتيب زمينه  مذاآرات براى تشكيل ٩
ه عنوان يكى از مخالفان با اين در حالى است آه تا پيش از اين آمريكا ب. گروه هاى آارى فراهم شد

با اين حال سخنگوى .  سخن مى گفت و اين بار در اين زمينه سكوت پيشه آردWTOعضويت ايران در 
وزارت خارجه ديروز در مورد عدم مخالفت آمريكا در پذيرش عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى و 

م ندارند و به اين موضوعات بايد در جايگاه اين دو موضوع ارتباطى به ه: ارتباط آن با مذاآرات ژنو گفت
حقوق ما در سازمان تجارت جهانى بى جهت ناديده گرفته شده بود : وى افزود. خود نگريسته شود

البته ما از اين آه اروپايى ها در اين جهت تالش آردند و اين حقوق به رسميت شناخته شد استقبال 
ا معتقد هستيم حقوق ما از ابتدا بى جهت ناديده انگاشته مى آنيم و اين را يك گام مثبت مى دانيم ام

 .شده بود
اروپايى ها تاآيد مى آنند آه به خاطر همكارى ايران با اروپا در مذاآرات هسته اى و : آصفى تصريح آرد

حسن نيت ايران در مذاآرات براى پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى تالش زيادى آرده اند و ما هم 
انتقال زمان بررسى موضوع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى بعد از : وى ادامه داد. ريممى پذي

مذاآرات ژنو نشان دهنده اين است آه از نظر اروپايى ها بين مذاآرات ژنو و پذيرش درخواست ايران 
 وى در پاسخ به پرسشى.  ارتباطى وجود داشته استWTOبراى پيوستن به سازمان تجارت جهانى 

زمان آن مشخص نيست و آشورهاى : درخصوص زمان عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى گفت
مختلف مذاآرات متفاوتى را براى پيوستن به اين سازمان انجام مى دهند و سرعت اين مذاآرات در 

 .مهم اين است آه آليد آغاز مذاآرات زده شده است. آشورهاى مختلف متفاوت است
پس از پايان نشست هفتگى آصفى با خبرنگاران على ماجدى معاون اقتصادى وزير همچنين روز گذشته 

امور خارجه نيز در جمع خبرنگاران حضور يافت و توضيحاتى را در زمينه عضويت ايران در سازمان تجارت 
 پذيرفته WTOدر اين مرحله ايران به عنوان عضو ناظر در : ماجدى در اين زمينه گفت. جهانى ارائه آرد

شده و در پروسه بعدى آه بسيار زمان بر خواهد بود ايران به عضو اصلى اين سازمان تبديل خواهد شد 
 هستند و طرف هاى WTOو در اين مرحله ايران گروه هاى آارى براى مذاآرات با آشورهايى آه عضو 

اون اقتصادى مع. تجارى خود تشكيل داده و موضوعات و موانع مختلف را مورد بررسى قرار خواهند داد
براساس پيش بينى رئيس سازمان تجارت جهانى احتماًال عضويت رسمى ايران : وزير خارجه ادامه داد

ماجدى درخصوص ارتباط عضويت ايران در . در سازمان تجارت  جهانى چهار تا پنج سال طول مى آشد
 آغاز شد و ١٣٨٠ر از سال مذاآره پيرامون اين ام: سازمان تجارت جهانى با مذاآرات ايران و اروپا گفت

 . سپس يك سال و نيم قطع شد، اما پس از مذاآرات پاريس دوباره از سر گرفته شد
 NPTآمريكا مسئول شكست اجالس بازنگرى • 

بى نتيجه بودن بررسى پيمان منع گسترش تسليحات اتمى پس از يك ماه گفت وگو در نيويورك محور 
 آشور جهان حدود يك ماه ١٨٨نمايندگان . زارت خارجه بودپرسش ديگرى از حميدرضا آصفى سخنگوى و

با يكديگر مذاآره ) NPT(در نيويورك پيرامون راه هاى تقويت پيمان منع گسترش سالح هاى هسته اى 
به اعتقاد سخنگوى وزارت خارجه . آردند، اما در نهايت نتيجه اى از اين گفت وگوها حاصل نشد

آصفى درخصوص پايان يافتن بى » . پى تى متوجه آمريكا استمسئوليت شكست اجالس بازنگرى ان«
اين دوره هفتمين دور اين اجالس بود و بدون هيچ توافق يا توصيه :  افزودNPTنتيجه آنفرانس بازنگرى 

علت آن هم صرفًا اختالف ما و آمريكا نبود، هرچند آه ما هم . محتوايى و در واقع شكست، پايان يافت
ريكا داشتيم، ولى قضيه وسيع تر از اين بود و مشكل از اينجا شروع مى شد آه اختالفاتى را با آم

 را براى خود و محدوديت هاى آن را براى ساير آشورها مى NPTبرخى آشورهاى غربى حقوق 
 .خواستند

 احتمال تحريف سخنان مشرف• 
وى مبنى بر اينكه گفت وگوى پرويز مشرف رئيس جمهورى پاآستان با هفته نامه اشپيگل و اظهارنظر 

ايران درصدد ساختن بمب اتمى است نيز ديروز از آصفى سئوال شد و پاسخ سخنگوى وزارت خارجه نيز 
چرا آه ايشان . بعيد مى دانم آه آقاى مشرف چنين سخنانى گفته باشد: به اين اظهارات چنين بود

 سويى اين جريان به آسى خود بهتر از هر آسى مى داند آه فعاليت هاى ايران صلح آميز است و از
اين مسئله آه در اين خصوص آسى اظهارنظر بكند، به : آصفى در همين رابطه ادامه داد. ارتباطى ندارد

خود ما ارتباط دارد و خود ما هم بارها اعالم آرده ايم آه فعاليت هايمان صلح آميز است و اميدواريم آه 
قطعًا ما نيز احتمال مى دهيم .  تحريف صورت گرفتهخود مقامات پاآستان اعالم آنند آه در سخنانشان

 .اظهارات آنها تحريف شده باشد
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
 ی بازنگری براورکیوي مذاکرات نشکست:  خبر دادی تی شرکت کننده در اجالس ان پیپلماتهای ازدیکی

  ی تیدر ان پ
  ٢٠٠۵ مى ٢7  - ١٣٨۴ خرداد 6ه جمع

) NPT (ی هسته ای معاهده منع گسترش سالحهای شرکت کننده در اجالس بازنگرکيپلماتید منبع کی
 نتوانستند به توافق برسند و اجالس امروز جمعه با شکست به کار خود تهي از سه کمکی چيه: خبرداد

 .  خواهد دادانیپا
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 ی به خبرگزارني که خواست نامش فاش نشود همچنی غربپلماتی دنی، ا" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
نتوانستند به ) NPT(  معاهدهی شده در اجالس بازنگرلي تشکتهي از سه کمچکداميه:فرانسه گفت 

 .ابندی دست ییتوافق نها
 12(ازدوم مه )  NPT (ی هسته ای معاهده منع وگسترش سالحهای گزارش ، اجالس بازنگرنیبنابرا
 . آغازشدورکیوي کشور درن188با شرکت )  ماهبهشتیارد
 ی هاتي درمورد فعالیی هاني کردن معاهده مربوط به خلع سالح، تضمیی اجراتي ها مسئولتهي کمنیا

 . را برعهده دارندی هسته ای از انرژزي و استفاده صلح آمی ملیهسته ا
 جلسه امروزجمعه اجالس به نی توافق ممکن است آخرکی نبود هیدرسا:  اعالم کردند ی غربیپلماتهاید
 کی اقدام  نبود نی نشست منجرشود و انی ایلی برزسيرئ"  ی دوارتويسرج " ی  ازسوهي اختتامهيانيب
 . کندی مدیي مهم دراجالس را تاشرفتيپ
 در یانی پاهياني اعضاء منجربه صدور بني توافق بکی به یابيعدم دست: گفته بودندزي نشتري ها پپلماتید

 .  شودیروزجمعه م
 ی صورت می بداري بسطی درشرا،ی هسته ای مبارزه با سالحها در روندی شکستني گفته آنها چنبه
 رانی و ای کره شمالی هسته ای از برنامه های المللني جامعه بی های چرا که همزمان نگرانرديگ

 . است افتهی شیافزا
 یاجالس بازنگر:  رابطه گفت نی کمپل عضو انجمن کنترل و نظارت براسلحه در واشنگتن درالیدار

 . بود که از دست رفت ی فرصت و شانس بزرگنی آخری تیپمعاهده ان 
 نیشکست  ا:  کرددهي ابراز عقحاتي و مامورمنع و گسترس تسلکای سابق آمرري گراهام سفتوماس

 معاهده منع و ستمي رسد سی که به نظر می درحالردي گی  حساس صورت میاجالس درزمان
 . شده است في ضعی هسته ایگسترش سالح ها

 و لیي به اسرای وتکنولوژزاتي راهکار منع انتقال تجهیمصر با اصرارش براجرا:  گفتندی غربیاپلماتهید
 را در کار ی مانع تراشنی بزرگترتي مسئولدی ، بای اشغالی هانيبازداشتن دانشمندان ازسفر به سرزم

 .ردياجالس برعهده بگ
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 داند   که شيعيان را ملحد و خيانتکار مي  گزارش گاردين از زرقاوي؛ کسي
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 حيدر رضايي: برگردان به فارسي

  
" ابومصعب الزرقاوي"، اين روزها از سرنوشت )ايلنا ( الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

 راستي زرقاوي آيست؟  اما به. شود  هاي ضدونقيضي منتشرمي  ها در عراق،گزارش  سترهبر تروري
المللي مرتبط با اين   نامه وي و تحوالت سياسي ـ بين  ، زندگي"ابومصعب الزرقاوي"گزارش زير به پيدايش 

مصعب آيد، برگرداني است به فارسي از گزارشي درباره ابو  آنچه درپي مي. است  تروريست پرداخته
 .چاپ لندن" گاردين"الزرقاوي، از روزنامه 

 
 استمرار تروريزم؛ ميراث خوفناك زرقاوي

گناه را   هاي عراق است آه صدها بي  گذاري  جنايتكاري است آه مغز متفكر بمب. او آابوس آمريكاست
 آرده هاي تروريستي جهان را رهبري  براي سر وي آه بسياري از عمليات. به آام مرگ فرستاده است

 ".ابومصعب الزرقاوي"وي آسي نيست جز .  ميليون دالري تعيين شده است25اي   است، جايزه
به اندازه نام ابومصعب الزرقاوي توجه ) الدن  حتي نام اسامه بن(در روند مبارزه با تروريسم هيچ نامي 

دن وي در هفته ش  هاي ضدونقيضي مبني بر زخمي  گزارش. مطبوعات جهان را به خود جلب نكرده است
هاي جهان و   صفحات اول روزنامه. حتي ممكن است وي آشته شده باشد. است  گذشته منتشرشده

برخي از اين . اند  هاي اينترنتي شايعات مختلفي در مورد سرنوشت اين تروريست منتشرآرده  پايگاه
وي، خروج جسد وي از برخي ديگر از مرگ , دهد  خبرها، از بشتري شدن زرقاوي در بيمارستان خبر مي

داند   آسي نمي. دهد  عراق و برخي ديگر از مجادله رهبران گروه وي بر سر جانشيني زرقاوي خبر مي
واقعيت چيست؟ پيش از اين نيز بارها خبر مرگ زرقاوي منتشر شده بود، اما باز هم شاهد بازگشت وي 

چرا آه آخرين شايعات از زنده بودن . هم خيرشايد اين بار اوضاع فرق آند؛ شايد . ايم  به صحنه نبرد بوده
 .دهد  زرقاوي و بازگشت وي به ميدان نبرد خبرمي

نخست اينكه زرقاوي آه روزگاري از تبهكاران مناطق : توان با قاطعيت سخن گفت  اما از دو چيز مي
 .شود  فقيرنشين اردن بود، اآنون دشمن شماره يك اياالت متحده آمريكا محسوب مي

چرا آه زرقاوي نبود آه جنگ . كه حتي در صورت مرگ وي، شورش در عراق ادامه خواهديافتدوم اين
 .اندام داد  عراق را آغاز آرد بلكه جنگ عراق به وي فرصتي براي عرض

داستان زرقاوي، داستان مردي است آه از فرصتي آه به او دست داده بود براي برپا آردن جنجال و 
نخستين بار . نشين عراق استفاده آرد  هاي مثلث سني  گاه  گناه در قتل   افراد بيعام  انداختن قتل  راه  به

 .ها انداخت  دولت آمريكا بود آه نام زرقاوي تروريست را بر سر زبان
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وزير امورخارجه وقت آمريكا شنيده باشد " آالين پاول"شايد بيشتر جهان، نخستين بار نام وي را از زبان 
" صدام حسين"ر مقر سازمان ملل متحد، زرقاوي را حلقه ارتباط شبكه القاعده با آه در سخنراني خود د

اي براي توجيه حضور نظامي خود در عراق استفاده   آمريكا از زرقاوي به صورت بهانه. معرفي آرده بود
ه آه از دادن به حضور نظامي آمريكا در عراق هر آنچ  از آن زمان به بعد وي نيز در تالش براي پايان. آرد

 .آمد، انجام داده است  دستش بر مي
اسم . حتي نام وي نيز واقعيت ندارد. اي از ابهام فرو رفته است  اما هويت زرقاوي هنوز در هاله

ـ شهري فقيرنشين در حومه امان "زرقا" مستعاري آه وي براي خود برگزيده از نام زادگاه وي يعني 
 اآتبر 20وي در . است" احمد فضيل نزال الخاليه"عي وي نام واق. پايتخت اردن ـ اقتباس شده است

خيز   زرقا، زادگاهش، شهري فقيرنشين و جرم. پدرش افسر بازنشسته ارتش اردن بود.  به دنيا آمد1996
هاي زرقا آموخته، قادر است اين قدر ماهرانه از   هايي آه در خيابان  شايد به خاطر همين درس. بود

 .بگريزدچنگال نظاميان آمريكا 
پس از آن بارها اين اشتباه . دانست" تبار  فلسطيني"نخستين بار آه آالين پاول از زرقاوي نام برد، وي را 

از اعراب بدوي اردن است آه " بني حسن"تكرار شده است اما در حقيقت خانواده وي متعلق به قبيله 
 . معموًال به خاندان سلطنتي اين آشور وفادار بوده است

 
 درگذشت و خانواده پرجمعيت خود را با مستمري بخورونمير ارتش باقي 1984اوي در سال پدر زرق
هاي زرقا   وي وقت خود را در آوچه پس آوچه. ابومصعب به زودي از خانواده خود جدا شد. گذاشت

 . سالگي ترك تحصيل آرد17سپري آرد و در 
وي در . اوز به عنف روانه زندان شدوي به جرم و جنايت روي آورد و حتي چندين بار به اتهام تج

هاي زرقا آموخته بود، به خوبي در بريدن   هاي زرقا هنر خشونت را آموخت و درسي را آه از خيابان  خيابان
هاي عراق منتشر شد، به آار   مهندس آمريكايي در نخستين فيلمي آه از قتل گروگان" نيك برگ"سر 
 .گرفت

. هايي دارد آه وي در خيابان آموخته است  يشه در جنايتهاي وي، ر  در حقيقت بيشتر خشونت
هاي   در حالي آه بن الدن گهگاه با غربيان مصاحبه. بدون فكر و دليل قانع آننده, هاي وحشيانه  جنايت

 .هاي جهان نداشته است  گونه تماسي با رسانه  مطبوعاتي انجام داد است، زرقاوي هيچ
 

ها در   اين اردوگاه. هاي فلسطين آرد  ب شده بود را روانه اردوگاه اردنيجناياتي آه زرقاوي در اردن مرتك
چيزي آه . در اين زمان بود آه زرقاوي تبهكار تبديل به زرقاوي مبارز شد. موج جرم و جنايت شناور بود

ترك  به قصد افغانستان 1989اش از اينكه وي فلسطين را در سال   حتي خانواده. رفت  اصًال انتظار آن نمي
وي اميدوار بود در افغانستان به جنگ ارتش شوروي برود اما براي اين آار قدري . آرد، شگفت زده شدند

وي در عوض حرفه گزارشگري را پيش . ها در حال ترك خاك اين آشور بودند  چرا آه روس. دير شده بود
 .گرفت و شروع به تهيه گزارش از مبارزان سابق افغان براي يك روزنامه آرد

روحاني اردني آه در پاآستان به " محمد مقديسي"زماني آه زرقاوي در پيشاور مشغول آار بود، با 
وي اعتقادات سلفي را نيز همانند ساير اعتقاداتش به حد . پرداخت، آشنا شد  تبليغ باورهاي سلفي مي

رد و مبارزه او با مقديسي به اردن بازگشت و شروع به انتقاد از دولت اين آشور آ. افراط رساند
 سال 15زرقاوي به . ديري نگذشت آه هر دوي آنها دستگير شدند. مسلحانه با دولت را پيشه آرد

 .زندان محكوم شد
اما زندان فرصتي براي زرقاوي پيش آورد تا عقايد خود را تقويت آند او و مقديسي آانون توجه زندانيان 

داد   آدام از زندانيان اجازه نمي  آرد و به هيچ  ن مياو تمام وقت خود را در زندان صرف خواندن قرآ. شدند
هاي بدنش را آه يادگار زندگي خياباني بود از   در اين زمان بود آه خالكوبي. چيزي جز قرآن بخوانند

 .بدنش پاك آرد
زرقاوي و : گويد  آه سه سال هم سلولي زرقاوي بوده است، در يادآوري دوران زنداني مي" يوسف ربابه"

 .آردند  آرد، به شديدترين نحو ممكن مجازات مي  ي هر آس را آه از آنان اطاعت نميمقديس
شد اما وي در جريان عفو عمومي اردن در   هاي زندان تمام مي  بايست در پشت ميله  داستان زرقاوي مي

قصد داشت زرقاوي پس از آزادي از زندان . آميز بود  اين اشتباهي فاجعه.  از زندان آزاد شدند1999سال 
اما نيروهاي امنيتي اردن آه همواره وي را . فروشي روي آورد  آاميوني خريداري آند و به شغل سبزي

هاي   در اين زمان بود آه زرقاوي بار ديگر به فعاليت. نظر داشتند، مانع از اين آار وي شدند  تحت
 .ن بار ديگر به افغانستان گريختدادن حمله به يك هتل غربي در اما  تروريستي روي آورد و پس از ترتيب

الدن ترتيب داده بود، شد و مورد استقبال طالبان قرار گرفت ولي   هاي تروري آه توسط بن  او وارد اردوگاه
در عوض با استفاده از روابط و پول شبكه القاعده و طالبان در . از پيوستن به شبكه القاعده امتناع آرد

تخصص اين . نام نهاد" توحيد و جهاد"تشكيل داد و آن را سازمان نزديكي هرات اردوگاهي براي خود 
اين تجربه به زرقاوي آمك آرد پس از سقوط صدام شمار زيادي از . نظاميان بود  گروه در قاچاق شبه

وي نقش رهبري آنها را ايفا آرد و با حمايت از آنها . نظاميان را از سراسر جهان به عراق فراخواند  شبه
دادن جبهه   وي فرصتي به دست آورد تا پس از دست. هاي انتحاري آرد  ها را روانه عملياتبرخي از آن

 .گيري آند  افغانستان جنگ خود را در عراق پي
: مدير بخش مطالعات تروريسم مؤسسه سياست خاورنزديك در واشينگتن معتقد است" متيو لويت"

 .عراق سكوي پرتابي براي زرقاوي بود
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. ريزي نشده بود   به عراق تنها بر حسب تصادف اتفاق افتاد و اين امر از پيش برنامهاما ورود زرقاوي
 .دنبال سقوط رژيم طالبان در افغانستان زرقاوي به ايران گريخت  به

وي اين بار به شمال عراق گريخت و به گروه . فشار آمريكا بار ديگر وي را وادار به فرار از ايران آرد
اي با   پيوست اين گروه آوچك آه خصومت ديرينه. نظاميان آرده بود   متشكل از شبهآه" االسالم  انصار"

 .صدام و غرب داشت، از چشم جهانيان پنهان مانده بود
آمريكا   اي از عراق مستقر بودندآه تحت سلطه بغداد نبود، اما مقامات دولت  اگر چه اين مبارزان در منطقه

آالين . يرموثق اين گروه را حلقه ارتباط صدام و شبكه القاعده بنامندترجيح دادند با تكيه بر اطالعات غ
هاي عراق خواند آه قصد دارد در اردوگاه   پاول، پا را از اين هم فراتر نهاد و زرقاوي را سرآرده تروريست

گاه   اما اآنون مشخص شده است آه هيچ. دست به توليد تسليحات شيميايي بزند" انصاراالسالم"
دانيم آه زرقاوي   همچنين مي. زرقاوي و شبكه القاعده وجود نداشته است, تباطي ميان صدامچنين ار
 . گاه به دنبال توليد تسليحات شيميايي نبوده است  هيچ

 
 عراق؛ جايي براي ترور

وي از هرج . هاي نظامي و شورش عراق ايفا آرد  از آن زمان به بعد، زرقاوي نقش چشمگيري در عمليات
هاي عراق و آمريكا را به   ه پس از جنگ در عراق حاآم شده بود، استفاده آرد تا دولتو مرجي آ

هاي انتحاري آه   گذاري  رسد بمب  به نظر مي. اي آه در حال حاضر در آن قرار دارند، بكشاند  ورطه
 .گاه به پايان نخواهد رسيد  گيرد، هيچ  نظارت وي صورت مي  تحت

گاه متوقف    آنها را به عهده دارد، هيچ  آه شبكه وي مسؤوليت نقل و انتقالنظاميان به عراق  هجوم شبه
دهند   هاي تروريستي شورشيان عراق را شيعيان تشكيل مي  اغلب اوقات هدف عمليات. نشده است

 .داند  آه زرقاوي آنها را ملحد و خيانتكار مي
. آار گرفته است تا همچنان برنده بازي باشد  او تمام آنچه را آه در نبردهاي خياباني زرقا آموخته بود، به

پس از استفاده از تلفن همراه براي آنكه رديابي نشود، آن . خوابد  شود وي دوبار در يك جا نمي  گفته مي
 .آند  گونه تماسي برقرار نمي  با خانواده اش نيز هيچ. اندازد  را دور مي
هاي   ر ساير مناطق دنيا نيز اقدام به انجام عملياتاش عالوه بر عراق د  شود زرقاوي و شبكه  گفته مي

ديپلمات " الرنس فدلي"و ترور " مادريد"ها انفجار بمب در قطار   از جمله اين عمليات. اند  تروريستي آرده
شايد به همين دليل است آه به مرور زمان با تشديد روند مبارزه با تروريسم، زرقاوي . آمريكايي است

 . به آانون توجه تبديل شده است"بن الدن"به جاي 
يكي از خويشاوندان . اما آنچه آه بدون شك ميراث خوفناك زرقاوي است، استمرار جنگ در عراق است

آخرين آرزوي مادر زرقاوي در بستر مرگ آن بوده است آه پسرش در جنگ آشته شود و : زرقاوي گفت
 از آب درآيد، قطعًا مادر وي نيز به آرزويش اگر شايعات مرگ زرقاوي درست. آمريكاييها نيفتد  به دست

 . رسيده است
 

ترين آرزوي حال حاضر زرقاوي اين است آه پس   شايد بزرگ. هاي خود را دارد  اما قطعًا زرقاوي نيز آرزوي
مشكل آمريكا و جهانيان اين است آه شاهكار زرقاوي . از مرگش شورش و طغيان در عراق استمرار يابد

آميز عمل آرده است، حتي مرگ زرقاوي نيز   ده شورش و ترور در عراق بسيار موفقيتيعني موج فزاين
 .ايستند  ها هرگز باز نمي  بمب. تواند به اين روند پايان دهد  نمي

  
اند،   اساسي دائم براي عراق؛ شيعيان و آردها اختالف را آنارگذاشته  تحليل اکونوميست از تدوين قانون

 آنند   تراشي مي  مانعسنت همچنان   ولي اهل
  ٢٠٠۵ مى 30 - ١٣٨۴ خرداد 9ه دوشنب

  حيدر رضايي  :برگردان به فارسي
 

اند   اساسي اين آشور به توافق نسبي رسيده  گرچه شيعيان و آردهاي عراق در مورد نحوه تدوين قانون
ن آشور دامن اي دراي  هاي فرقه  هاي اعراب اهل سنت همچنان به احتمال وقوع درگيري  اما مخالفت

 . زند  مي
 

با درج گزارشي در " اآونوميست"نامه   ، هفته)ايلنا ( الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
تراشي   شماره اخير خود درباره روند تدوين قانون اساسي دائم در عراق، به تحليل تأثيرگذاري و مانع

آيد،   آنچه درپي مي. ارگذاشتن اختالف، پرداخته استاهل سنت و تدابير آردها و شيعيان براي آن
 .برگرداني است به فارسي از آن گزارش

اند   اساسي اين آشور به توافق نسبي رسيده  گرچه شيعيان و آردهاي عراق در مورد نحوه تدوين قانون
شور دامن اي دراين آ  هاي فرقه  هاي اعراب اهل سنت همچنان به احتمال وقوع درگيري  اما مخالفت

 .زند  مي
شدن   است، پارلمان اين آشور نيز در حال آماده  آارآرده  در حالي آه سرانجام دولت جديد عراق آغاز به

اساسي دائمي   اما حاال آه ممكن است آار تدوين قانون. اساسي دائمي عراق است  براي تدوين قانون
اي همچنان دست به گريبان عراق است و هر   هاي فرقه  عراق چندين ماه ديگر به طول انجامد، خشونت
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گناه و غيرنظامي اين آشور هستيم آه قرباني موج   شدن شمار زيادي از مردم بي  روز شاهد آشته
 .فزاينده شورش در اين آشور هستند

، وزير امور خارجه اياالت متحده آمريكا، در نخستين سفر خود به عراق از زماني آه "آاندوليزا رايس"
ارت امور خارجه آمريكا را در دست گرفته است، دولت جديد عراق را آه متشكل از شيعيان و سمت وز

 .آردهاي اين آشور است را به مصاحبه با جامعه مسلمانان اهل سنت اين آشور دعوت آرد
اساسي اين آشور    نفره از نمايندگان مجلس ملي عراق، مسؤوليت تدوين قانون55در اين ميان هيأتي 

هايي آه در پارلمان اين   هر آدام از احزاب سياسي عراق به نسبت تعداد آرسي. است  گرفته  هدهرا برع
هاي   از ائتالف عراق متحد آه اآثريت آرسي. آشور دارد، سهمي از اين هيأت را در اختيار گرفته است

" د عالويايا" عضو و از ائتالف 15از ائتالف آردهاي عراق ,  عضو28مجلس ملي عراق را دارد، 
, ها  ترآمن, ها  آمونيست.  عضو در اين آميته شرآت دارند8وزير سابق دولت موقت عراق   نخست

سنت عراق نيز هر آدام يك نماينده در آميته تدوين قانون اساسي دائمي   مسيحيان و مسلمانان اهل
 .عراق دارند

، )اند   اران عراق تدوين آردهقانوني آه سال گذشته سياستمد( بر اساس قانون اجرايي موقت عراق 
آنند تا   نويس قانون اساسي اين آشور را فراهم  عراق تا ماه اوت فرصت دارند تا پيشنمايندگان پارلمان 

در صورت تصويب . پرسي عمومي گذاشته شود  پس از تصويب آن توسط پارلمان عراق به همه
اساسي برگزار خواهدشد و   اساسي جديد عراق، انتخابات سراسري ديگري بر اساس اين قانون  قانون

 .راق آه بر اساس اين انتخابات تعيين خواهدشد، ديگر دولت موقت نخواهد بوددولت جديد ع
نويس اين قانون را فراهم آند، اين   اساسي نتواند تا ماه اوت پيش  در صورتي آه آميته تدوين قانون

اساسي دائم عراق برخوردار   نويس قانون  تواند از يك مهلت شش ماهه ديگر براي تدوين پيش  آميته مي
آنان معتقدند در . تر تدوين شود  اساسي عراق هر چه سريع  دهند قانون  ها ترجيح مي  اما آمريكايي. شود

تر تدوين شود، روند تحوالت سياسي اين آشور با سرعت   اساسي عراق هر چه سريع  صورتي آه قانون
 عراق هرگز براي بيشتري به پيش خواهدرفت و اين امر منجر خواهدشد شورشيان عراق بپذيرند دولت

 .آند  صحنه را خالي نمي  آنان،
تر انتخابات سراسري عراق برگزار شود، مسلمانان اهل سنت آه شورشيان   عالوه بر اين، هر چه سريع

عراق، عمدتًا از آنها هستند فرصت خواهندداشت شكست خود را در انتخابات ماه ژانويه جبران آنند و 
بدين ترتيب، . دست آورند  ت سهم خود را از پارلمان و دولت عراق بهبا شرآت گسترده در اين انتخابا

هاي اين آشور را فراهم   هاي آنان از نظام حكومتي عراق آه زمينه اصلي شورش و ناآرامي  نارضايتي
 . آرده، بر طرف خواهدشد

 
ه، به طرز اساسي جديد عراق تعيين شد  بسياري از عراقي ها معتقدند فرصتي آه براي تدوين قانون

دهد آه دوـ سوم از   يكي از بندهاي قانون اجرايي موقت عراق اجازه مي. اي محدود است  گرايانه  غيرواقع
ويژه سه استان آردنشين شمال اين آشور،    استان عراق به18دهندگان در حداقل سه استان از   رأي
اساسي   نويس قانون  براي آنكه پيشاين بدين مفهوم است آه . اساسي پيشنهاد شده را وتو آنند  قانون

 .عراق به تصويب برسد، هر آدام از احزاب سياسي اصلي اين آشور، بايد آامًال با آن موافق باشد
. اعتمادي زيادي حاآم است  بين دو بازيگر اصلي صحنه سياست عراق يعني شيعيان و آردها نيز بي

 .اند  رغم اين هر دو گروه پذيرفته  به
اساسي اين آشور بپذيرند   نويس قانون  ي موقت عراق را به صورت مبنايي براي تدوين پيشقانون اجراي

فشار دولت آمريكا   واين در حالي است آه پيش از اين برخي از شيعيان گفته بودند آه آنان تنها تحت
بينانه   ، غيرواقعاند و امتيازاتي آه اين قانون در اختيار آردها قرار داده  حاضر به پذيرش اين قانون شده

هايي آه پيش از اين و در زمان تشكيل آابينه جديد عراق در مورد قانون اجرايي موقت   اما بحث. است
مثًال . است  نظرهاي اصلي را در مورد اين قانون برطرف آرده  اين آشور صورت گرفته است، بيشتر اختالف

اساسي دائمي   تدوين قانون) و نه تنها منبع(ع اند آه اسالم بايد يكي از مناب  بيشتر شيعيان پذيرفته
 .عراق باشد

وفصل مناقشات مربوط به وضعيت شهر و استان آرآوك در شمال   اين قانون همچنين زمينه را براي حل
" صدام حسين. "عراق آه يكي از عوامل اصلي اختالف ميان شيعيان و آردها بوده، را فراهم آرده است

اي تسلط بر منابع نفتي استان و شهر آرآوك، آردها را از اين استان اخراج  در تالش بر1990در دهه 
اما به نظر . آرد و اعراب را آه عمدتًا از شيعيان فقير جنوب اين آشور بودند، جانشين آنها ساخت

رسد رهبران شيعيان طرحي را آه در قانون اجرايي موقت عراق براي بازگشت شيعيان و آردها به   مي
 .هاي اصلي خود ارائه آرده اند،پذيرفته باشند  سرزمين

جنجال برانگيزترين طرحي » فدراليسم«اساسي عراق بر اين باورند آه طرح   اعضاي آميته تدوين قانون
آردها آه پس از پايان جنگ . اساسي دائمي عراق مطرح خواهدشد  است آه در امر تدوين قانون

در شمال اين آشور برخوردار شده اند، از يك سو  از استقالل نسبي 1991فارس در سال   خليج
خواهند   هاي نفتي شمال عراق سهيم باشند و از سوي ديگر نمي  خواهند در درآمدهاي نفتي حوزه  مي

بيشتر شيعيان بر اين باورند آه آنان بايد با هر اقدامي آه به تجزيه . بغداد در امور داخلي آنها دخالت آند
بين عقيده آردها و شيعيان فضاي زيادي براي مانور باقي . الفت آنندعراق منجر خواهدشد، مخ

رسد با توجه به   اند اما به نظر مي  ماند، گر چه شيعيان در آغاز با طرح فدراليسم مخالفت شديد آرده  مي
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ويژه بصره براي ممانعت از سرازير شدن پول نفت آنها به سمت   هاي شيعيان جنوب عراق به  تالش
 . سرانجام شيعيان نيز طرح استقرار نظام فدرال در عراق را بپذيرندپايتخت،

اي فراهم آنند آه اعراب اهل سنت عراق نقش   آنند تا زمينه  در همين حال، آمريكاييان تالش مي
 .نويس قانون اساسي دائم اين آشور ايفا آنند  بيشتري در تدوين پيش

اند، هنوز مشخص   گي شده  خود دچار دودستهيكي از مشكالت اين است آه اعراب اهل سنت آه 
مشكل دوم آن است آه در صورت . اند آه خواهان استقرار چگونه نظامي در عراق هستند  نكرده

 آنها فاقد دولت است، بيشترين آسيب را   استقرار نظام فدرال در عراق، اعراب اهل سنت آه استانهاي
 .متحمل خواهندشد

ترين هيأت متشكل از روحانيون اهل سنت است، پيش از اين مخالفت   آه مهم" علماي اسالم"هيأت 
اساسي عراق بر مبناي قانون اجرايي موقت اين آشور يا الگوهاي غربي ابراز   خود را با تدوين قانون

اند آه هيأت علماي اسالم بر اساس قوانين اسالمي اقدام به   اعضاي اين گروه اعالم آرده. اند  آرده
 .اساسي خود خواهد آرد  نتدوين قانو

بر اساس شواهدي آه در دست است، به نظر مي رسد شيعيان و آردها در حال حل اختالف 
اساسي دائم عراق هستند، اما اميد بستن به اينكه اعراب اهل   شان در مورد نحوه تدوين قانون  نظرهاي

هاي    به روند شورش و ناآرامياساسي عراق شرآت آنند و بدين ترتيب  سنت نيز در روند تدوين قانون
اي   هاي فرقه  در اين ميان احتمال وقوع جنگ. رسد  نظر مي  بينانه به  اين آشور پايان دهند، آامًال غيرواقع
 .گيرد  در عراق روز به روز بيشتر قوت مي

  
 داد   آشته20عمليات انتحاري در حله 

  ٢٠٠۵ مى 30 - ١٣٨۴ خرداد 9ه دوشنب
دست به " حله"نشين   آرد آه دو تروريست همراه با مواد منفجره در شهر شيعهپليس عراق اعالم 

 . زخمي برجاي گذاشت35 آشته و 20عمليات انتحاري زدند آه اين اقدام 
 اولين تروريست بمب   : پليس عراق گفت  ,)ايلنا ( به گزارش گروه اخبار بين الملل خبرگزاري آار ايران 

ي آه در مرآز پزشكي ايستاده بودند ـ جايي آه پليس و نيروي نظامي، هاي  خود را در ميان عراقي
 .دهندـ منفجر آرد  سربازان جديد را پيش از به خدمت گرفتن مورد معاينه قرار مي

گزارش داد دومين تروريست بمب خود را در ميان جمعيتي از نيروهاي پليس منفجرآرد آه براي " رويترز"
 .بودندافزايش حقوق خود تجمع آرده 

  
ي شهر و تعقيب شبه  يك مقام وزارت دفاع عراق گفت، اين آشور براي برقراري امنيت، محاصره

  40. ي هزار نفري به بغداد انجام داد نظاميان، يك حمله
  ٢٠٠۵ مى 29 - ١٣٨۴ خرداد 8ه یکشنب

موسوم به به نقل از خبرگزاري رويتر، اين عمليات ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شود و در پي تشديد خشونت  ترين سرآوب امنيتي دولت پس از صدام محسوب مي ، بزرگ"آذرخش"

  .  تن طي ماه گذشته، صورت گرفته است600شبه نظاميان و آشته شدن بيش از 
هاي بغداد را  نظاميان تمام ورودي. آغاز شد) يكشنبه(عمليات امروز : اين مقام وزارت دفاع عراق افزود

اين يك سرآوب در . هاي تروريستي در پايتخت جلوگيري آنند هند بست تا از اجراي فعاليتخوا
  . زيرساخت تروريسم است

، گفته بودند آه در اين عمليات، "سپر امنيتي، دفاعي"پيشتر وزراي دفاع و آشور عراق با اعالم اين 
اي اسلحه، منطقه به منطقه ه نيروهاي عراقي در جستجوي شبه نظاميان، مبارزان خارجي و مخفيگاه

  . بغداد را جستجو خواهند آرد
  . ترين عمليات نظامي در عراق از زمان سقوط صدام خواهد بود آنها گفتند، اين حمله بزرگ

هاي   هزار سرباز و پليس، امروز در خيابان40اولين گروه از : خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد
  . اند ي شمالي و جنوبي بغداد دهها ايستگاه بازرسي احداث آرده نظاميان حومه. بغداد مستقر شدند

ي جنوب بغداد، دست آم  ي افراد مسلح به يك ايستگاه بازرسي در يوسفيه در حومه چنين در حمله هم
  .  سرباز آشته شدند9 تن، از جمله 15

 تفنگدار دريايي آمريكا، وي اي اعالم آرد، در اثر انفجار بمبي در آنار خودروي يك ارتش آمريكا طي بيانيه
  . آشته شد

در پي حمله به يك گروه از نظاميان انگليسي، يك سرباز : همچنين سخنگوي وزارت دفاع انگليس گفت
  . آشته و چند تن زخمي شدند

  . وي به تعداد زخمي شدگان اشاره نكرد. ظاهرا اين تلفات در اثر بروز يك انفجار بوده است: وي افزود
 ايستگاه 675هاي تروريستي شبه نظاميان،  يتي عراق در تالش براي جلوگيري از فعاليتنيروهاي امن

  . بازرسي در بغداد و مناطق ناآرام احداث خواهند آرد و خيابان به خيابان شهر را جستجو خواهند آرد
رت بمب گذاران انتحاري يك خودروي بمب گذاري شده را در حوالي وزا: سخنگوي وزارت نفت عراق گفت

  .  زخمي به همراه داشت10 آشته و 5اين انفجار . نفت عراق منفجر آردند
  . اند دست آم دو مامور امنيتي در ميان آشته شدگان بوده: دو مقام وزارت نفت گفتند

ي عراق به عنوان راننده آار  ي پليس گفت، افراد مسلح امروز دو گروهبان پليس را آه در آابينه فرمانده
  . شهر الدوره آشتندآردند، در  مي

www.iran-archive.com 



يك بمب گذار انتحاري امروز با منفجر آردن خودروي خود دو : همچنين سرگرد سرهت قدير اظهار داشت
  .  تن ديگر را زخمي آرد، اين انفجار در شمال عراق رخ داد9عراقي را آشت و 

 شرقي در اثر انفجار يك خودروي بمب گذاري شده، در مداين در جنوب: سرهنگ سالم محمود گفت
  . بغداد، دو آماندوي عراقي آشته و پنج تن زخمي شدند

همچنين خبرگزاري فرانسه گزارش داد، شبه نظاميان پس از نمايش جسد خون آلود آآيهيكو سايتو، 
  . مامور امنيتي ژاپن در اينترنت، مدعي شدند، وي سعي در آشتن يكي از گروگان گيران داشته است

  
 مشترک وزارت دفاع و یتي امنطرح ؛ شتري بتي امنني تامی و براسيپل یرويبا مشارکت چهل هزار ن

  شود یکشور عراق از فردا در بغداد اجرا م
  ٢٠٠۵ مى ٢7  - ١٣٨۴ خرداد 6ه جمع
 با مشارکت یشیاز فردا شنبه به طور آزما" رعد و برق" موسوم به یتيطرح امن: عراق اعالم کرددولت
 . دی آیدر بغداد به اجرا در م و سرباز سي پلیروي هزار ن40حدود 

 دفاع عراق درکنفرانس ری وزیمي فرانسه، سعدون الدلی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
به ) درشرق( طرح ، منطقه الرصافه نیبراساس ا:  کشوردربغداد گفتری مشترک با باقر صوالغ وزیخبر

 و ابت مانع ث675 زي و عالوه بر آن ن شودی ممي بخش تقس15به ) در غرب (هفت بخش ومنطقه کرخ 
 . شودی مجادیمتحرک در راهها ا

 از یتي طرح امننی ای انجام خواهد شد و اجرای در اطراف بغداد به زودیتي موانع امنجادیا:  افزود یو
 . شودی آغاز می هفته جاریابتدا
 و رهي ذخیروهايوردر کنار ن مشترک وزارت دفاع و وزارت کشیروهاي هزار نفر از ن40 ، یمي گفته الدلبه

 . مشارکت دارند یتي طرح امننی دراعیواکنش سر
 شده است ازفردا در هي موسوم به رعد وبرق که هفته گذشته تهیتيطرح امن:  دفاع عراق افزودریوز

 . شود و بعد از دو هفته در تمام عراق به اجرا درخواهد آمدیبغداد آغاز م
 تمام مناطق عراق ی خواهد بود وما برایشی بغداد به طور آزما طرح درنیا:  خاطر نشان ساخت یو

  .می دردست دارییطرحها
 ی جا و مکانچي کنند هی میستی به اعمال ترورکی که تحری ها و کسانستیترور:  کرد دي تاکیميالدل

 .ند را بشکنیتي  حصارامنمي دهی گمراه اجازه نمی های و تکفرستهایدرعراق ندارد و ما هرگز به ترور
 یروهاي نرای کشند بدون شک محاکمه خواهند شد زی را مییکای آمریروهاي که نی کرد کساندي تاکیو

 . به عراق آمده اند 1546ائتالف براساس قطعنامه شماره 
 درمورد سازمان القاعده و وجود افراد ناشناس یی عراق گزارشهارینخست وز:  کرد حی تصریميالدل

 را مراقبت خواهد ابانهاي تمام هتل ها ، رستوران ها و خیهای عراق ورودسيدرکشورصادرکرده است  و پل
 یرجرم به همراه نداشته باشد به زندان خواهد رفت و سپس اگیی که کارت شناسایکرد وهرعرب

 .مرتکب نشده باشد آزاد خواهد شد
 .دارکردی موصل د دفاع به شمال عراق رفت و ازشهرریوز:  گفت زي کشور عراق نری باقر صوالغ وزانيب
 در خصوص شهر موصل صادر کرده است و ما در وزارت کشور دستور یی دستورالعمل هایو:  گفت یو

  .می کردتی تقوی اضافیروهاي تلعفر را با اعزام نسي و ما پلمی تلعفر داده اسيررئيي تغی براییالعمل ها
 شده ی بمب گذاری خودرو118شدند   موفق ی عراقیروهاي تاکنون نلی آور15از :  کشورعراق گفت ریوز

 . کنندی خنثگررای شده دی بمب گذاری خودرو13 و ندیرا منفجر نما
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   خرداد9:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مى 30 - ١٣٨۴ خرداد 9ه دوشنب

 رقابت های نامزدها بخش عمده ای اخبار و گزارش ها درباره انتخابات رياست جمهوری و:بی بی سی
  . از صفحات روزنامه های امروز صبح تهران را به خود اختصاص داده است

 الياس نادران، نماينده تهران و معاون سابق سپاه پاسداران، به رييس مجلس انتقاد کيهانبه نوشته 
ونده استات اويل و کرده که چرا سئوال های وی درباره فعاليت های فرزند هاشمی رفسنجانی در پر

کمک های مالی شرکت بهينه سازی سوخت به ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی و درخواست 
  .شرکت وزيران کابينه در جلسه ای برای جواب به آنها ناديده گرفته شده است

الياس نادران که از جمله مجروحان جنگی است و چندی پيش با انتقاد تندی از هاشمی رفسنجانی 
  . عتراض عده ای از نمايندگان مجلس شدباعث ا

 همين خبر را به عنوان حمله دوباره آبادگران به هاشمی رفسنجانی در صدر اخبار خود همبستگی
منعکس کرده و نوشته نادران در مجلس گفته است مجمع تشخيص مصلحت نظام مگر ستاد انتخاباتی 

  آيت اهللا نمی دونم چی چی است؟
خاتمی در جلسه ای که برای مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت آيت  محمد همبستگیبه نوشته 

  . اهللا خمينی برپا شده بود گفته است امام هيچ گاه در پی ايجاد بازوی نظامی برای خود نبود
 وزير کشور گفته است نسبت به دخالت نظامی ها ايرانهمزمان با اين اظهار نظر، به نوشته روزنامه 

موسوی . ی شده و در اين مورد نامه ای به رهبر جمهوری اسالمی نوشته استدر انتخابات دچار نگران

www.iran-archive.com 



الری تاکيد کرده که وقتی سخنگوی شورای نگهبان گفته حضور نظاميان پای صندوق های رای اشکالی 
  . ندارد وی نگران شده که البد برنامه ای برای استفاده از نيروهای نظامی در انتخابات دارند

بار خود نوشته الهه کواليی، سخنگوی مصطفی معين را به جرم زن بودن به ميزگرد  در صدر اخاقبال
اين برنامه شب گذشته در سيمای . جمهوری راه نداده اند انتخاباتی نمايندگان کانديداهای رياست

جمهوری اسالمی پخش شد و نمايندگان هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد و علی الريجانی در آن 
  .حاضر بودند

 روز دوشنبه گذشته را، که شورای نگهبان نامزدها را اعالم اقبالشايار ديهيمی در مقاله ای در خ
خوانده و شنبه اين هفته را که معين " دوشنبه خوب"داشت و نامی از معين و ابراهيم يزدی در آن نبود، 

  . نام نهاده است" شنبه بد"به نامزدی پذيرفته شد 
ه که در آن دوشنبه ما همان ما بوديم که همه حذف شده و صحنه در نويسنده مقاله اقبال نظر داد

وی تاکيد کرده که آرزو داشتم بيانيه . اختيار خودشان بود اما در روز شنبه يکی از ما از ما جدا شده بود
معين از خفت نباشد و اخالق را به سياست بازگرداند و راست بگويم آنچه در بيانيه معين خواندم و 

عقب نشستن نبود، . تسليم نبود، ايستادن بود. خفت نبود، غرور بود. اتر از اميد کمرنگم بودديدم، فر
از سر ترحم . در دايره تنگ خوديها نشستن نبود، غير خوديها را به حساب آوردن بود. پيش تاختن بود

  .جبن نبود، شجاعت بود. نبود، بلکه حق برابر خواستن برای همه ايرانيان بود
 کرج منتشر کرده و نوشته –ا روزنامه امروز است که اطالعاتی درباره حادثه قتل در مترو تهران  تنهاقبال

متهم به قتل که پسر بيست ساله ای را تعقيب کرد و با شليک گلوله به قتل رسانده يک روحانی است 
تيراندازی غيرمجاز که قبال معاون ارشادی نيروی انتظامی تهران بوده و پيش از اين نيز يک بار به اتهام 

  .دستگير و محاکمه شده است
  

   خرداد8:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵ مى 29 - ١٣٨۴ خرداد 8ه یکشنب

خبر از تصميم مصطفی معين برای بازگشت به صحنه انتخابات " معين آمد"اقبال با عنوان :بی بی سی
ليغاتی محمد باقر قاليباف و علی داده و کيهان با عنوان بازار تبليغات انتخاباتی گرم شد پوسترهای تب

  . الريجانی دو نامزد جناح راست را در باالی صفحه اول خود چاپ کرده است
مقاالتی درباره حضور ايران در سازمان تجارت جهانی و آينده مذاکرات هسته ای و اعتصاب غذای اکبر 

  .گنجی از ديگر مطالب روزنامه های امروز تهران است
آمده ام «ای خبری خود نوشته معين با اين شعار وارد صحنه انتخابات شد که  در صدر گزارش هشرق

برای تداوم اصالحات، مبارزه با قانون شکنی ها، رفع خطر بازگشت خودکامگی، و برای دفاع از حقوق 
همه زنان و مردان ايران زمين از هر قوم، مذهب و مشی سياسی و برای مبارزه با خودسری ها و 

  ».ساسی ملتتضييع حقوق ا
او خود هرچه دلش :  در اعتراض به بيانيه انتخاباتی نامزد اصالح طلبان در ستون طنز خود نوشتهکيهان

حرف زده و تاکيد کرده که اين ... می خواست عليه شورای نگهبان و برخی از مفاد قانون اساسی و 
بات آزاد باشد و معلوم نيست که انتخابات با وجود رد صالحيت بسياری از نامزدها، نمی تواند يک انتخا

  ! اگر خودش اين حرفها را قبول دارد چرا در انتخابات شرکت می کند و اگر قبول ندارد چرا می گويد؟
 در آخرين روز هفته و هنگامی که مصطفی معين برای شرکت در رقابت ها دچار ترديد کيهانروزنامه 

  . ی ديگران توجهی نکند و وارد صحنه انتخابات شودشده بود، در سرمقاله خود از وی دعوت کرد به اغوا
همزمان با پايان ترديدهای مصطفی معين که برداشت های مختلف از نامه آيت اهللا خامنه ای، رهبر 

 از قول سخنگوی شورای نگهبان نوشته نامه رهبر حکم ايرانايران موجب آن شده بود، روزنامه 
  . حکومتی بود

دارد که رييس جمهور و بسياری از شخصيت ها هفته گذشته اظهار نظر اين گفته از آن جا اهميت 
کردند که اين حکم حکومتی نيست چرا که ولی فقيه از شورای نگهبان خواسته بود که در نظر خود 

  . تجديد نظر کند
 به همين جهت نوشته معاون سياسی وزير کشور در نامه ای به دبير شورای نگهبان نسبت به ايران

  .خاص اين شورا از حکم حکومتی اعتراض کردبرداشت 
سيد مرتضی مبلغ در نامه خود ضمن اشاره به آنچه آن را برداشت ها و تلقی های متفاوت شورای 

نگهبان در مقاطع مختلف از عبارت های رهبر خوانده، از شورای نگهبان خواسته معنای حکم حکومتی 
  .روشن تر کنديا الزم الرعايه بودن آن را برای افکار عمومی 

:  در مقاله ای از اين که جناح راست نتوانست به نامزد واحدی برسد ابراز تاسف کرده و نوشتهکيهان
دولت اصولگرای تحول خواه و « روز مانده تا انتخابات رياست جمهوری و مردم اميدوار به تشکيل 19تنها 

ه است که امروز در کوران رقابت ها و در حيرت مانده اند که چه بر سر آن آرمان بزرگ آمد» عدالت طلب
  پس قرارها را چه شد؟! تبليغات، شاهد حضور چهار نامزد از جريان اصولگرا هستند

يکی از روزنامه ها از اشاره رهبر به لزوم جوانگرايی :  بدون نام بردن از کيهان نوشتهجمهوری اسالمی
نمود کند که رهبر جمهوری اسالمی عليه يکی از نامزدها استفاده کرده و خواسته است چنين وا

  . معتقدند که رييس جمهور آينده بايد جوان باشد
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چنين نتيجه گيريهای غلطی از بيانات ايشان بسيار خطرناک است : جمهوری اسالمیبه نظر روزنامه 
زيرا دشمنان درصدد هستند به استناد چنين مطالبی، رهبری را متهم به جانبداری از فرد خاصی کنند و 

  . عد از انتخابات نيز اگر او رای نياورد بگويند مردم به فرد مورد نظر رهبری رای نداده اندب
 در خبر کيهان از زبان سخنگوی قوه قضاييه نوشته مشکل اکبر گنجی حل می شود اما آفتاب يزد

برازی کوتاهی نوشته که اصالح طلبان با انتشار اخبار مربوط به اعتصاب عذای گنجی از وی استفاده ا
  . می کنند

اين روزنامه نوشته گنجی در زندان مقداری گردو و عسل پنهان کرده و در زمان اعتصاب غذا از آن ها می 
  .خورد و از بيرون زندان هم برای وی غذا می برند

 
  خرداد۶:  ايرانیمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۵ مى ٢7  - ١٣٨۴ خرداد 6ه جمع
 جمهوری و آغاز فعاليت های تبليغاتی، دامنه اختالفات بين با معرفی هشت نامزد رياست:بی بی سی

نامزدهای محافظه کاران گسترش بيشتری يافته و هفته نامه ها از نبود شور عمومی برای شرکت در 
  .انتخابات انتقاد کرده اند

 در ياداشت مفصلی به بررسی علل نبود شور و هيجان عمومی برای شرکت در انتخابات اميد جوان
کرده و از قول مردم کوچه و بازار نوشته، چون نگذاشتند خاتمی به وعده هايش عمل کند نتيجه چاپ 

  .می گيرند که نمی گذارند ديگران نيز به وعده هايشان عمل کنند پس در انتخابات شرکت نمی کنيم
تيجه توصيف کرده و نوشته، قهر اعتراض آميز مردم، ن" فاجعه" وضعيت فعلی را اميد جواننويسنده 

آنها با قهر مردم می "دلخواه کسانی است که نگذاشتند خاتمی به تمام وعده هايش عمل کند و حاال 
  ."خواهند با اقليت محدود خود تمام نظام را در دست بگيرند تا خودکامگی سياسی را رواج دهند

رای و ب" جشن تکليف سياسی" از مراسمی خبرداده که با عنوان همشهری جواندر همين حال، 
  .ترغيب دانش آموزان به رای دادن در تهران برگزار شده است

در اين مراسم که ظاهرا از سوی آيت اهللا علی خامنه ای پيشنهاد شده، دانش آموزانی که به سن رای 
  .دادن رسيده بودند به صورت نمادين تمرين رای دادن کرده اند

، حق رای دادن در انتخابات رياست جمهوری  هزار نفر رای اولی٧۵٣بر اساس برآوردها يک ميليون و 
  .خواهند داشت
  جدايی ياران

در حالی که شورای هماهنگی نيروهای انقالب که وظيفه انتخاب نامزد نهايی محافظه کاران را برعهده 
داشته، علی الريجانی را نامزد نهايی خود معرفی کرده، آبادگران از گروه های همسو با اين جناح به 

  .فت با اين انتخاب، از اين گروه جدا شده استدليل مخال
، اختالفات بين آبادگران شدت يافته و آنها به دو گروه اعضای شورای شهر راوی و اميد جوانبه نوشته 

اعضای شورای شهر به محمود احمدی . و نمايندگان مجلس تقسيم شده و رو در روی هم ايستاده اند
  . به محمد باقر قاليباف رئيس پليس سابق تمايل دارندنژاد شهردار تهران و نمايندگان مجلس

: ، ارگان انصار حزب اهللا نسبت به شکل گيری اختالف در ميان اصولگرايان هشدار داده و نوشتهيالثارات
  ."برخی بر اين گمانند که معيار و مالک اصولگرايی فقط آنها هستند"

شخص شدن نتايج نظر سنجی ها، به نفع  از کانديداهای اصولگرا خواسته که بعد از ميالثارات
  .کانديدايی که آرای بيشتری دارد، کناره گيری کنند

، ارگان موتلفه از قول مهدی چمران رئيس شورای شهر تهران و سخنگوی آبادگران نوشته قاليباف شما
  .به مرحله نهايی بررسی های آبادگران راه نيافته است

ل خود به دفاع از انتخاب علی الريجانی از سوی شورای ارگان حزب موتلفه، همچنين در صفحه او
  .هماهنگی پرداخته و تاکيد کرده که در انتخابات از وی حمايت خواهد کرد

اين هفته نامه خبر داده که نامزد جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز، علی الريجانی است اما 
ای هاشمی در اين شورا، موضع رسمی خود شورای مرکزی جامعه روحانيت مبارز به احترام عضويت آق

  .را منتشر نخواهد کرد
  اتهام حذف
 که از سوی شاگردان آيت اهللا مصباح يزدی اداره می شود در صفحه اول خود يادداشتی پرتو سخن

چاپ کرده و در آن بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی، طرفداران وی را متهم کرده که موجب 
يان شده و با بزرگ نمايی مسائل بين المللی و ايجاد حساسيت های کاذب درصدد شکاف بين اصولگرا

  .حذف جامعه مدرسين حوزه علميه قم است
به نوشته اين هفته نامه، جامعه مدرسين در مقابل فشارها برای طرفداری از يک کانديدای خاص 

وزه و مردم جدا می کند و مهر مقاومت کرده و تسليم نشده، چون اين کار، جامعه مدرسين را از بدنه ح
  . سال اخير١۶تائيدی است بر حرکت های فرهنگی، سياسی و اقتصادی 

نويسنده پرتو سخن تاکيد کرده حوزه در هشت سال گذشته درگير پاسخ گويی به شبهات بوده و با 
دوره ( هجوم به ارزش مبارزه کرده بنابر اين با کسانی همراه نخواهد شد که در هشت سال سازندگی

  .بستری را فراهم کردند که دوم خرداد از آن متولد شد) رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی
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 گفتگوی هاشمی رفسنجانی با رويتر را در عناوين اصلی خود چاپ اقتصاد و مردم و صدادر مقابل، 
ديپلماسی يکی از انگيزه هايم برای نامزدی اين بود که به خاطر آشنايی از فضای  : "کرده اند که گفته

  . "را برای خودمان و دنيا حل کنم) هسته ای(دنيا، بتوانم اين مسئله 
به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، بايد اعتماد اروپا و حتی امريکا را جلب کنيم و آنها را مطمئن کنيم 

  .که در مسير استفاده نظامی نيستيم
ياد کرده که به رقابت با آقای " يک پوشعاليجناب ش" در صفحه اول خود از آقای قاليباف به عنوان صدا

  .ناميده بود، می انديشد" عاليجاب سرخپوش"هاشمی که اکبر گنجی، روزنامه نگار زندانی وی را 
به سادگی حکايت تلخ نظامی گری را از ياد نمی برند و پس از "، مردم ثابت کرده اند که صدابه نوشته 

  . " لبخند مخفی شود و بر آنان حکومت کنداين به هيچ کس اجازه نمی دهند که پشت نقاب
  جلوگيری از دخالت

وزارت کشور برای : " به نقل از خبرنامه سياسی جامعه مدرسين حوزه علميه قم نوشتهاميد جوان
سامان دادن به شعب اخذ رای، مدارس و مراکز آموزشی و برخی اماکن عمومی را جايگزين مسجد 

  . "کرده است
قدام را جلوگيری از دخالت های هيات امنای مساجد در جريان رای گيری اعالم وزارت کشور علت اين ا

  .کرده است
به نوشته اين نشريه، وزارت کشور همچنين قصد دارد به جای مردان از زنان در شعب اخذ رای استفاده 

به کند چون به نظر اين وزارتخانه برخورد با زنان مشکل است و عوامل نظارتی، انتظامی و قضايی 
  .راحتی مردان نمی توانند با زنان برخورد کنند

  مذاکرات طوالنی
با آغاز فعاليت های انتخاباتی، از تنش های موجود در مذاکرات هسته ای ايران با اروپا تا حدودی کاسته 

  .شده و طرفين توافق کرده اند تا دو ماه ديگر مذاکرات را از سر بگيرند
تقابل بزرگ ايران با غرب با پرونده هسته ای آغاز : " ايران نوشته ارگان خبرگزاری دولتیايران جمعه

  . "شده و هنوز راهی طوالنی تا نتيجه ای مشخص باقی است
 به اروپايی ها توصيه کرده که گذشت زمان به نفع آنها نيست و بی خودی به آن دلخوش نکنند شما

ود بلکه همچون ديگر اقدامات آنها بی فايده زيرا پرهيز از مذاکره نه تنها باعث تقويت موضع آنها نمی ش
  .خواهد بود

يکی از مرزهای خودی و غير : "ارگان موتلفه، فعاليت های هسته ای را مطالبه ملی دانسته و نوشته
خودی همين مسئله است و هر گروهی به اين خواست ملی توجه دارد و از آن حمايت می کند خودی 

خالفت و آن را کاری بيهوده توصيف می کند، در زمره گروه های محسوب می شود و گروهی که با آن م
  . "غير خودی است

  پيش نياز بازگشايی دفتر
 که از سوی سازمان تامين اجتماعی منتشر می شود با خوان سوماويا دبير کل سازمان  آتيههفته نامه

 به ايران سفر بين المللی کار گفتگو کرده که چندی پيش برای بررسی وضعيت تشکل های کارگری
  .کرده بود

 ٢٧قرار بود همزمان با سفر دبيرکل سازمان بين المللی کار، دفتر اين سازمان در تهران بعد از نزديک به 
' کار شايسته' گفته، ما به دنبال برقراری و اجرای طرح آتيهسال بازگشايی شود اما آقای سوماويا به 

  .ايی دفتر در تهران اقدام می کنيمهستيم و بعد از اجرای اين برنامه برای بازگش
پروژه مشترکی است که با همکاری سازمان بين المللی کار و وزارتخانه های کار و " کار شايسته"سند 

  .رفاه اجتماعی تهيه شده است و در دستور کار دولت قرار دارد
ای برای اصالح دولت همچنين برای تطبيق قوانين کارگری با مقررات سازمان بين المللی کار اليحه 

  .قانون کار تهيه کرده که قرار است به زودی تقديم مجلس شود
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