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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
  

پرونده اتمي ايران يكي از پيچيده ترين و مهمترين موارد آارهاي : معاون آژانس بين المللي انرژي اتمي
 آژانس است 

 ٢٠٠۵ يه ژوئ1 -  ١٣٨۴ تير 10ه جمع
در حالي آه اروپا با برخورداري از حمايت آمريكا نگران سخت تر شدن موضع ايران در زمينه همكاري 

هاي دوجانبه براي صرفنظر آردن از غني سازي اورانيوم است، پيرگلداشميت معاون آژانس بين المللي 
تيجه اي خوشبينانه در انرژي اتمي در مصاحبه اي با روزنامه فيگارو چاپ پاريس در مورد اين آه آيا ن

اصرار مقامات ايراني براي از سرگيري غني : مذاآرات اروپا و ايران در زمينه هسته اي وجود دارد گفت
سازي اورانيوم از يكسو و نگراني اروپا و آمريكا آه ترديد دارند اين غني سازي در جهت استفاده هاي 

آورده، در حالي آه روسيه پذيرفته است غيرنظامي باشد از سوي ديگر يك موقعيت اضطراري پديد 
سوخت اورانيوم نيروگاه بوشهر را به مدت ده سال تامين آند، درك اين آه چرا مقامات ايران اصرار دارند 

 . به غني سازي اورانيوم ادامه دهند، برايش مشكل است
دي نژاد محافظه يكي از مسائلي آه به دنبال انتخاب آقاي احم -)پاريس(ميرعلي حسيني :رادیو فردا

آار به عنوان رئيس جمهوري محافظه آار جديد اسالمي در محافل بين المللي مطرح شده، مساله 
پير گلداشميت از سازمان بين المللي انرژي اتمي با . پيشرفت يا توقف مذاآرات اروپا و ايران است

 . نشريه فيگارو مصاحبه اي آرده است
ي آه اروپا با برخورداري از حمايت آمريكا نگران سختتر شدن در حال): راديو فردا(ميرعلي حسيني 

موضع ايران در زمينه همكاري هاي دوجانبه براي صرفنظر آردن از غني سازي اورانيوم است، 
) پنجشنبه( ساله آژانس بين المللي انرژي اتمي آه بلژيكي است و امروز 66پيرگلداشميت، معاون 

، در مصاحبه اي با روزنامه فيگارو چاپ پاريس در مورد اين آه آيا آخرين روز خدمت خود را مي گذراند
اصرار مقامات ايراني : نتيجه اي خوشبينانه در مذاآرات اروپا و ايران در زمينه هسته اي وجود دارد گفت

براي از سرگيري غني سازي اورانيوم از يكسو و نگراني اروپا و آمريكا آه ترديد دارند اين غني سازي در 
ت استفاده هاي غيرنظامي باشد از سوي ديگر يك موقعيت اضطراري پديد آورده، در حالي آه جه

روسيه پذيرفته است سوخت اورانيوم نيروگاه بوشهر را به مدت ده سال تامين آند، درك اين آه چرا 
 . مقامات ايران اصرار دارند به غني سازي اورانيوم ادامه دهند، برايش مشكل است

 سال است فعاليت هاي 18در آشوري به وسعت ايران آه :  بين المللي انرژي اتمي افزودمعاون آژانس
. هسته اي خود را به صورت پنهاني ادامه مي دهد، مشكل مي توان به سرعت همه چيز را آنترل آرد
: پيرگلداشميت در مورد پروتكل الحاقي پيمان عدم گسترش آه ايران هنوز آن را امضا نكرده است، گفت

با اين وجود ايران مفاد اين پروتكل را اجرا مي آند، اما اين به آن معني نيست آه مي توان سرزده براي 
 24هنگامي آه بازرسان به ايران برسند، با اعالم قبلي حداآثر . بازديد تاسيسات آن وارد ايران شد

ه ايران در فهرست خود ساعته مي توانند از تاسيسات بازرسي آنند، اما اگر بخواهند تاسيساتي را آ
به ويژه آه بازرسان در ايران شديدا زير . جاي نداده، مورد بازرسي قرار دهند، به مراتب مشكل تر است

براي نمونه براي بازرسي از تاسيسات پارچين آه مظنون به يك نيروگاه . مراقبت ماموران ايراني هستند
براي بازرسي برخي . ضي به اجازه بازديد آنندنظامي است، بازرسان نتوانستند مقامات ايراني را را

ديگر از تاسيسات مانند لويزان نيز بازرسان دير به محل رسيدند و اثري از فعاليت هاي هسته اي 
 . نظامي نديدند

امضاي پروتكل الحاقي توسط ايران مهمترين هدف ما : وي با اشاره به بيانات محمد البرادعي مي افزايد
صورت عدم اجراي آن خالف تلقي خواهد شد و پيامدهاي وخيمي در پي خواهد است، چرا آه در آن 

داوطلبانه اجازه بازرسي از تاسيسات خود را مي دهد، جاي : اما اآنون آه ايران مي گويد. داشت
همكاري ها از درجه اعاليي : وي مي گويد. هرگونه سرپيچي از اجراي آن را براي خود باز مي گذارد

د، به ويژه در اصفهان ماموران ايراني به آندن تونل براي نگهداري مواد هسته اي خود برخوردار نيستن
. هدف از اين آار بدون شك در پناه نگاه داشتن اين مواد از يك بمباران احتمالي است. ادامه مي دهند

 هاي اگر نيروگاه هاي متحرآي در آنار نيروگاه: اين مقام آژانس بين المللي انرژي اتمي مي گويد
 . نظامي، نفتي و يا شهري وجود داشته باشند، رديابيشان بسيار مشكل خواهد بود

پرونده اتمي ايران يكي از پيچيده ترين و مهمترين موارد : پيرگلد اشميت در پايان اين مصاحبه مي افزايد
مي تواند نتايج يك سهل انگاري يا يك فراموشي در مورد پرونده هسته اي ايران . آارهاي آژانس است

براي امنيت و صلح جهان بسيار پراهميت باشد و تنها نكته اي آه پيش از ترك اين مقام ذهنش را 
مشغول مي آند، اين است آه در سه تا پنج سال آينده در صورت بروز حادثه اي به او بگويند شما پنج 

 .اري نكرديدسال پيش در اين مقام بوديد، چطور بود آه در اين مورد غافل بوديد و هيچ آ
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  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

 
جرج بوش با امضاي يك حكم، اموال و دارايي هاي هشت نهاد را در آشورهاي ايران، آره شمالي و   

 سوريه مسدود آرد 
 ٢٠٠۵ ژوئن 30 -  ١٣٨۴ تير 9شنبه پنج 

با دولت ايران و سازمان دولت آمريكا روز چهارشنبه اعالم آرد هر شخصيت حقوقي يا حقيقي را آه 
هايي آه به نوعي با دولت در زمينه فعاليت و برنامه اتمي اين آشور همكاري دارند، مورد تحريم و 

چنين تصميمي از سوي دولت آمريكا مي تواند مشكل جديدي را . مجازات شديد مالي قرار مي دهد
ان اتمي ايران بايد برخورد شود به وجود آمريكا در مورد اين آه چگونه با بحر براي روسيه، اروپا و حتي 

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا روز چهارشنبه با امضاي يك حكم اجرايي، اموال و دارايي هاي . آورد
آمريكا سازمان انرژي اتمي ايران، . هشت نهاد را در آشورهاي ايران، آره شمالي و سوريه مسدود آرد

ي را از جمله سازمان هايي آه در گسترش برنامه مجتمع شهيد همت و مجتمع صنعتي شهيد باآر
 . هاي هسته اي دست دارند، نام برد

 نادر وکيلي  
آمريكا سه سازمان دولتي ايران را در فهرست سازمان هايي آه در گسترش جنگ افزارهاي هسته اي 

جب آن در رئيس جمهوري آمريكا روز چهارشنبه فرماني را امضا آرد آه به مو. فعال هستند قرار داد
صورت معامله هر شرآت آمريكايي يا خارجي با سازمان هاي مورد تحريم، مورد مجازات هاي شديد 

 . روزنامه فايننشيال تايمز لندن در اين باره گزارشي دارد. مالي قرار مي گيرند
آه با دولت آمريكا روز چهارشنبه اعالم آرد هر شخصيت حقوقي يا حقيقي را ): راديو فردا(نادر وآيلي 

دولت ايران و سازمان هايي آه به نوعي با دولت در زمينه فعاليت و برنامه اتمي اين آشور همكاري 
چنين تصميمي از سوي دولت آمريكا مي تواند . دارند، مورد تحريم و مجازات شديد مالي قرار مي دهد

بحران اتمي ايران بايد آمريكا در مورد اين آه چگونه با  مشكل جديدي را براي روسيه، اروپا و حتي 
 . برخورد شود به وجود آورد

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا روز چهارشنبه با امضاي يك حكم اجرايي، اموال و دارايي هاي هشت 
اين هشت سازمان مظنون به شرآت در . نهاد را در آشورهاي ايران، آره شمالي و سوريه مسدود آرد

آمريكا سازمان انرژي اتمي ايران، . هاي هسته اي هستندفعاليت هايي در زمينه گسترش فعاليت 
مجتمع شهيد همت و مجتمع صنعتي شهيد باآري را از جمله سازمان هايي آه در گسترش برنامه 

 . هاي هسته اي دست دارند، نام برد
م در حالي آه بيشتر شرآت ها و سازمان هاي مورد نظر آمريكا تحت تحريم دولت آمريكا قرار دارند، حك

آقاي بوش ساير آشورهاي جهان را نيز مجبور به توقف هرگونه داد و ستد با سازمان هايي آه توسط 
فرمان رئيس جمهوري آمريكا با استناد به قوانين منع . واشنگتن گسترش دهنده نام گرفته اند مي آند

ت جديدي مي حمايت مالي از سازمان هاي تروريستي صادر شده و به وزارت خزانه داري آمريكا قدر
دهد تا بتواند تمام معامالت شرآت هاي آمريكايي را با سازمان هاي خارجي آه تحت تحريم قرار دارند 

 . خنثي آند
اين تحريم باعث نمي شود تا به عنوان مثال روسيه، عمليات : يك مقام رسمي آاخ سفيد گفت

ايران روسيه بايد سوخت هسته اي زيرا بر اساس قرارداد با . ساختماني نيروگاه بوشهر را متوقف آند
ايران را تامين آند، اما ايران بايد زباله هاي آن را به روسيه بازگردانده تا نتواند با بازآمايي آنها پلوتينوم 

 .مورد نياز بمب اتمي را توليد آند
  

  در آمريکا توقيف شدی چهار شرکت و سازمان ايرانیداراي
 ٢٠٠۵اول ژوئيه  – ١٣٨۴ تير ١٠ جمعه

 صدور دستور جورج بوش، ی آمريکا اعالم کرد که در پیکاخ سفيد، نهاد رياست جمهور: ی سی بیب
 هشت شرکت ی داراي،ی کشتارجمعیرئيس جمهور اين کشور در زمينه مقابله با گسترش سالحها

 شود؛ چهار تا از اين شرکتها و مؤسسات به ايران تعلق دارند، ی در آمريکا توقيف میمؤسسه خارج
 .  و يک مؤسسه به سوريهی به کره شمالتا سه
 شان در آمريکا توقيف شده ی که دارايی گونه که در بيانيه کاخ سفيد آمده، شرکتها و مؤسسات ايرانآن

 و سازمان صنايع ی اتمی سازمان انرژ،ی شهيد باکری شهيد همت، گروه صنعتیگروه صنعت: عبارتند از
 . هوا و فضا

 و مواد و ی کشتارجمعی شرکتها و مؤسسات، مبارزه با قاچاق سالحها اينی از توقيف دارايهدف
 . آنها اعالم شده استیتجهيزات مربوط به آنها از طريق قطع منابع مال

 ی فرمان رئيس جمهور در زمينه قطع منابع مالی آمريکا که مسئوليت اجرای اسنو، وزير دارايجان
 و مواد و تجهيزات مربوط به آنها را دارد یرجمع کشتایشرکتها و مؤسسات مظنون به قاچاق سالحها
 . برخورد صورت خواهد گرفتی بيشتریگفته است که احتماًال با مؤسسات و شرکتها

 ايران به ترتيب زير نظر رئيس جمهور و وزير دفاع اين کشور ی و صنايع هواوفضای اتمی انرژیسازمانها
 . کنندیفعاليت م
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 وابسته به سازمان صنايع دفاع ايران ياد یارشها به عنوان شرکت در گزی شهيد باکری گروه صنعتاز
 . کندی کوتاه برد کروز فعاليت میشده که در زمينه ساخت موشکها

 واشنگتن تايمز که در بيست و شش ژانويه دوهزار و يک منتشر شد نيز از ی در روزنامه آمريکايیگزارش
مواد ) نورينکو(بود که از شرکت صنايع شمال چين  نام برده ی به عنوان شرکتی شهيد باکریگروه صنعت

 . کرده استیو تجهيزات مربوط به ساخت موشک خريدار
 وابسته به سازمان صنايع دفاع ايران ی ديگر از شرکتهای شهيد همت نيز به عنوان يکی گروه صنعتاز

 . بالستيک ميانبرد استینام برده شده که توليد کننده موشکها
 یسال هزار و نهصد و نود و هشت اين شرکت را فعال در زمينه توليد سالحها بريتانيا در دولت

 که از ی تشخيص داد و دولت آمريکا نيز در سال دوهزار اين شرکت را بر اساس گزارشهايیکشتارجمع
 اليت کرد از فعیحکايت م) نورينکو( موسوم به صنايع شمال چين ی آن با شرکت تسليحاتیدادوستدها
  .روم ساختدر آمريکا مح

  
پرونده اتمي ايران يكي از پيچيده ترين و مهمترين موارد آارهاي : معاون آژانس بين المللي انرژي اتمي

 آژانس است 
 ٢٠٠۵ ژوئن 30 -  ١٣٨۴ تير 9شنبه پنج 

در حالي آه اروپا با برخورداري از حمايت آمريكا نگران سخت تر شدن موضع ايران در زمينه همكاري 
راي صرفنظر آردن از غني سازي اورانيوم است، پيرگلداشميت معاون آژانس بين المللي هاي دوجانبه ب

انرژي اتمي در مصاحبه اي با روزنامه فيگارو چاپ پاريس در مورد اين آه آيا نتيجه اي خوشبينانه در 
ري غني اصرار مقامات ايراني براي از سرگي: مذاآرات اروپا و ايران در زمينه هسته اي وجود دارد گفت

سازي اورانيوم از يكسو و نگراني اروپا و آمريكا آه ترديد دارند اين غني سازي در جهت استفاده هاي 
غيرنظامي باشد از سوي ديگر يك موقعيت اضطراري پديد آورده، در حالي آه روسيه پذيرفته است 

مقامات ايران اصرار دارند سوخت اورانيوم نيروگاه بوشهر را به مدت ده سال تامين آند، درك اين آه چرا 
 . به غني سازي اورانيوم ادامه دهند، برايش مشكل است

يكي از مسائلي آه به دنبال انتخاب آقاي احمدي نژاد محافظه آار به عنوان رئيس جمهوري محافظه آار 
 .جديد اسالمي در محافل بين المللي مطرح شده، مساله پيشرفت يا توقف مذاآرات اروپا و ايران است

 . پير گلداشميت از سازمان بين المللي انرژي اتمي با نشريه فيگارو مصاحبه اي آرده است
در حالي آه اروپا با برخورداري از حمايت آمريكا نگران سختتر شدن ): راديو فردا(ميرعلي حسيني 

موضع ايران در زمينه همكاري هاي دوجانبه براي صرفنظر آردن از غني سازي اورانيوم است، 
) پنجشنبه( ساله آژانس بين المللي انرژي اتمي آه بلژيكي است و امروز 66رگلداشميت، معاون پي

آخرين روز خدمت خود را مي گذراند، در مصاحبه اي با روزنامه فيگارو چاپ پاريس در مورد اين آه آيا 
رار مقامات ايراني اص: نتيجه اي خوشبينانه در مذاآرات اروپا و ايران در زمينه هسته اي وجود دارد گفت

براي از سرگيري غني سازي اورانيوم از يكسو و نگراني اروپا و آمريكا آه ترديد دارند اين غني سازي در 
جهت استفاده هاي غيرنظامي باشد از سوي ديگر يك موقعيت اضطراري پديد آورده، در حالي آه 

سال تامين آند، درك اين آه چرا روسيه پذيرفته است سوخت اورانيوم نيروگاه بوشهر را به مدت ده 
 . مقامات ايران اصرار دارند به غني سازي اورانيوم ادامه دهند، برايش مشكل است

 
 سال است فعاليت هاي 18در آشوري به وسعت ايران آه : معاون آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود

. رعت همه چيز را آنترل آردهسته اي خود را به صورت پنهاني ادامه مي دهد، مشكل مي توان به س
: پيرگلداشميت در مورد پروتكل الحاقي پيمان عدم گسترش آه ايران هنوز آن را امضا نكرده است، گفت

با اين وجود ايران مفاد اين پروتكل را اجرا مي آند، اما اين به آن معني نيست آه مي توان سرزده براي 
 24بازرسان به ايران برسند، با اعالم قبلي حداآثر هنگامي آه . بازديد تاسيسات آن وارد ايران شد

ساعته مي توانند از تاسيسات بازرسي آنند، اما اگر بخواهند تاسيساتي را آه ايران در فهرست خود 
به ويژه آه بازرسان در ايران شديدا زير . جاي نداده، مورد بازرسي قرار دهند، به مراتب مشكل تر است

براي نمونه براي بازرسي از تاسيسات پارچين آه مظنون به يك نيروگاه . تندمراقبت ماموران ايراني هس
براي بازرسي برخي . نظامي است، بازرسان نتوانستند مقامات ايراني را راضي به اجازه بازديد آنند

ديگر از تاسيسات مانند لويزان نيز بازرسان دير به محل رسيدند و اثري از فعاليت هاي هسته اي 
 . دندنظامي ندي

امضاي پروتكل الحاقي توسط ايران مهمترين هدف ما : وي با اشاره به بيانات محمد البرادعي مي افزايد
است، چرا آه در آن صورت عدم اجراي آن خالف تلقي خواهد شد و پيامدهاي وخيمي در پي خواهد 

ا مي دهد، جاي داوطلبانه اجازه بازرسي از تاسيسات خود ر: اما اآنون آه ايران مي گويد. داشت
همكاري ها از درجه اعاليي : وي مي گويد. هرگونه سرپيچي از اجراي آن را براي خود باز مي گذارد

برخوردار نيستند، به ويژه در اصفهان ماموران ايراني به آندن تونل براي نگهداري مواد هسته اي خود 
.  مواد از يك بمباران احتمالي استهدف از اين آار بدون شك در پناه نگاه داشتن اين. ادامه مي دهند

اگر نيروگاه هاي متحرآي در آنار نيروگاه هاي : اين مقام آژانس بين المللي انرژي اتمي مي گويد
 . نظامي، نفتي و يا شهري وجود داشته باشند، رديابيشان بسيار مشكل خواهد بود

 يكي از پيچيده ترين و مهمترين موارد پرونده اتمي ايران: پيرگلد اشميت در پايان اين مصاحبه مي افزايد
نتايج يك سهل انگاري يا يك فراموشي در مورد پرونده هسته اي ايران مي تواند . آارهاي آژانس است
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براي امنيت و صلح جهان بسيار پراهميت باشد و تنها نكته اي آه پيش از ترك اين مقام ذهنش را 
ينده در صورت بروز حادثه اي به او بگويند شما پنج مشغول مي آند، اين است آه در سه تا پنج سال آ

 .سال پيش در اين مقام بوديد، چطور بود آه در اين مورد غافل بوديد و هيچ آاري نكرديد
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 شرايط شبه نظاميان براى مذاآره با آمريكايى ها
 ٢٠٠۵ جوالى ٣ -  ١٣٨۴ تير ١٢يكشنبه 

گرچه منابع رسمى عراق از آاهش عمليات تروريستى در ماه ژوئن نسبت به :  شرقگروه بين الملل
توام با روند تازه اى از حوادث ) جوالى(ماه گذشته خبر مى دهند اما به نظر مى رسد ماه جارى 

 صبح خود را به ٩يك فرد انتحارى ساعت ) دوم جوالى(روز گذشته . تروريستى خونين در عراق باشد
 ٢٠ تا١٢ميان داوطلبان خدمت در پليس عراق در منطقه قادسيه رساند و با انفجار خود دست آم 

به گزارش شبكه خبرى العربيه مقامات بيمارستانى . عراقى را آشته و ده ها نفر را مجروح ساخت
نطقه قادسيه مكانى مرآز پليس عراق در م.  زخمى بر جاى گذاشت٢١ آشته و ٢٧گفته اند اين حادثه 

است آه قبًال نيز بارها مورد حمله قرار گرفته بود و اين مسئله باعث شد تا وزارت آشور عراق اقدامات 
امنيتى شديدى را در اين منطقه اجرا آند، اما با همه اين تدابير، فرد انتحارى توانسته بود از يك راه 

طلبان پليس رسانده و اين جنايت مرگبار را مرتكب فرعى با بستن آمربندى انفجارى خود را به ميان داو
 ٢۵دو حمله ديگر در چهارم ژانويه گذشته و اوايل اآتبر سال گذشته به همين مرآز در مجموع . شود

در يك حادثه ديگر خانه قبلى ابراهيم جعفرى نخست . آشته و بيش از يكصد مجروح را در پى داشت
ودرويى بمب گذارى شده مورد حمله قرار گرفت و طى آن يك نفر وزير عراق در يك عمليات انتحارى با خ

» محمد الصميدعى«همچنين در پى آشته شدن . آشته و يكى از نگهبانان نيز زخمى شدند
پسرعموى سفير عراق در سازمان ملل توسط تفنگداران دريايى آمريكا، وى از مقامات آمريكايى 

سميرالصميدعى يادآور شده . حقيقاتى را انجام دهندت» بى رحمانه«خواست تا در مورد اين حادثه 
است آه پسرعمويش در روستاى اجدادى آنها در استان االنبار آشته شده آه نيرو هاى آمريكايى در 

در يك حادثه ديگر و در اثر حمله . حال انجام عملياتى عليه شبه نظاميان خارجى در اين منطقه بودند
 در روز گذشته قسمت برق آن آتش گرفت و در نتيجه ميليون ها مردم خمپاره اى به يك تصفيه خانه آب

 .  درجه سانتيگراد بى آب گذاشت٣٨بغداد را در گرماى 
 دعوت به توقف حمالت تروريستى• 

با وجودى آه خبرهاى ضد و نقيضى از گفت وگوى آمريكايى ها با سران گروه هاى تروريستى در عراق 
اى خود شرايطى را تعيين مى آنند، سيدمحمد طنطاوى شيخ منتشر مى شود و حتى طرفين بر

 از افراد مسلح عراقى خواست به مدت يك ماه از فعاليت خود دست بردارند تا نيرو هاى - مصر-االزهر
در آمال صداقت و امانتدارى به : وى خطاب به گروه هاى عراقى گفت. اشغالگر اين آشور را ترك آنند
دت يك ماه آشتار و اعمال خرابكارانه را آنار بگذاريد، تمامى نيرو هاى شما مى گويم، چنانچه به م

در يك اظهار نظر . خارجى از آشورتان خارج خواهند شد و آل جهان نيز در آنار شما قرار خواهد گرفت
مردم عراق به خاطر مبارزه : ديگر ابراهيم جعفرى نخست وزير عراق نيز به راديو دولتى اين آشور گفت

در . ريسم بين الملل و قرار گرفتن در برابر اين جريان در واقع خون بهاى مردم جهان را مى پردازندبا ترو
ادامه تحوالت سياسى عراق نيز گفته شد زلماى خليل زاد سفير جديد عراق به دليل مشكالت تنفسى 

 را معرفى خواهد به بيمارستان منتقل شد و آشور يمن نيز اعالم آرد چند روز آينده سفير خود در عراق
همچنين اتحاديه اروپا نيز اعالم آرد در بغداد دفتر نمايندگى تاسيس خواهد آرد و وزير دفاع . آرد

السالوادور نيز گفته است آه ماه آينده به دليل اتمام ماموريت نيرو هاى اين آشور، عراق را ترك خواهند 
 .آرد

 شروط شبه نظاميان براى مذاآره
عالم آرد، سفارت آمريكا در عراق با نمايندگان گروه هاى مسلح در اين آشور تماس يك مقام آمريكايى ا

به گزارش خبرگزارى فرانسه از بغداد، اين مقام آمريكايى آه خواست نامش . هايى برقرار آرده است
فاش نشود، گفت آه خطر بروز درگيرى هاى قومى پس از ترور يكى از نمايندگان آيت اهللا سيستانى و 

 . ده شدن امام جماعت اهل سنت جدى استربو
يكى از نمايندگان آيت اهللا سيستانى را به » آمال الدين الغريفى«افراد مسلح ناشناس روز جمعه شيخ 

: اين مقام آمريكايى در ادامه گفت. همراه دو تن از همراهان وى آشته و سه نفر ديگر را زخمى آردند
 نكرده ايم، ما تنها با تعداد زيادى از شورشيان فرستاده ما با شورشيان به طور مستقيم گفت وگو«

ما يك پيام ساده به آنها داديم خشونت ها را متوقف آنيد در غير «: وى تصريح آرد» .شده، ديدار آرديم
دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا هفته گذشته » .اين صورت نيروهاى ما شما را سرآوب خواهند آرد

اى آمريكايى با نمايندگان برخى گرو ه هاى مقاومت عراق ديدار آرده و مذاآراتى اعالم آرد آه مقام ه
گروه هاى : سخنگوى رسمى شوراى ملى يكپارچگى و سازندگى عراق اظهار داشت. داشته اند

به گزارش پايگاه . مسلح مقاومت ملى عراق براى مذاآره با نيروهاى آمريكايى چند شرط تعيين آرده اند
محيط، دآتر ايهم السامرايى سخنگوى رسمى شوراى ملى يكپارچگى و سازندگى عراق، اينترنتى ال

در آنفرانس مطبوعاتى در بغداد گفت آه شروط گروه هاى مسلح مقاومت عراق براى مذاآره با 
تعيين جدول زمانى آه آمتر از يك سال و بيشتر از سه سال نباشد، بازسازى : آمريكايى ها عبارتند از
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 براى حفظ وحدت آشور و حمايت از مرزها، انحالل تمامى شبه نظاميان مسلح بدون ارتش عراق
استثنا، متوقف آردن عمليات نظاميان آمريكايى در شهرهاى مختلف، متوقف آردن ترور افراد براساس 
هويت آنها و لغو تصميمات صادره از سوى مقامات نيروهاى اشغالگر در دوره پل برمر حاآم غيرنظامى 

كا در عراق از جمله انحالل ارتش، نيروهاى امنيتى و پليس، انحالل وزارت اطالع رسانى، لغو قانون آمري
ريشه آنى حزب بعث، آزادى همه زندانيان به غير از جنايتكاران، لغو اصل طايفه گرى و مشارآت دادن 

ضع صريح و آشكار نيروهاى مقاومت خواهان اعالم مو«: وى افزود.سازمان ملل و اروپا در مسائل عراق
آمريكا براى مذاآره با گروه هاى مقاومت و همچنين اعطاى ضمانت هاى الزم به مذاآره آنندگان 

مقاومت مصمم است طى دوران مذاآره و تا پايان تحقق خواسته «: السامرايى ادامه داد».هستند
  ».هايش، سالح بر زمين نگذارد

  
 نخست وزير عراق به زودى به تهران ميآيد

 ٢٠٠۵ جوالى ٣ -  ١٣٨۴ تير ١٢نبه يكش
 نبى اهللا ابراهيمى:شرق

سنخ و ماهيت روابط ايران با عراق در دوران قبل و بعد از انقالب اسالمى تحت تاثير مسائل مرزى، 
مالحظات ايدئولوژيكى و ژئوپولتيكى، مسئله نفت و اهميت روزافزون آن، موضوع آردهاى عراق و اتباع 

و نقش و ميزان تاثيرگذارى قدرت هاى خارجى بر سياست خارجى دو آشور ايرانى مقيم اين آشور 
ايران و عراق قديم همواره بر رويكرد مسلط مبارزه جويى دائمى و همزيستى مقطعى تاآيد . بوده است
اين دو آشور در حد فراگيرى در امور داخلى يكديگر دخالت آرده اند، حمايت صدام از جنبش . داشته اند

لف ايران و تحريك قوميت عرب خوزستان و ديگرى حمايت ايران از شيعيان مانند پتانسيل آردهاى مخا
 در جنوب اين آشور، از جمله موارد تضاد رفتارى ايران با عراق قديم بوده ١٩٩١انتفاضه شيعيان در سال 

ران و لذا چهار مرحله را در ابتدا ميان اي. ولى عراق نوين داراى خصوصيات برجسته اى است. است
مناسبات عراق با ايران از زمان . عراق از زمان استقالل تا روى آار آمدن شيعيان مى توان بررسى آرد

 ميالدى از امپراتورى عثمانى در برايند چهار مرحله تاريخى شكل ١٩٢٠استقالل اين آشور در دهه 
ميانه و حوزه خليج فارس دو آشور همسايه برخوردار از موقعيت ممتاز ژئوپولتيك در منطقه خاور. گرفت

_ با ديد آالن مى توان چهار مرحله پويشى فرآيندى را در پيشبرد تحليل روابط تاريخى بغداد . بوده اند
 و متقابًال ١٩٧٩مرحله نخست، به زمان قبل از وقوع انقالب اسالمى ايران در سال . تهران بررسى آرد

در اين مرحله با توجه به نقش شاه ايران . رمى گرددتقويت و نهادينه شدن ايدئولوژى بعثيسم در عراق ب
در معادالت منطقه اى و نقش دوستونى در منطقه شكننده خليج فارس همواره دولت بعثى عراق در 

 .ضعف ساختارى و رفتارى منطقه اى در برابر ايران قرار داشته است
 عملكردها و راهبردها• 

در جهان عرب روبه ) جمال عبدالناصر(ان رهبر آاريزماى عربى تحليل رفتارى بغداد در اين دوره آه با فقد
در مرحله . رو بود باعث بلندپروازى صدام حسين و ادعاى ارضى نسبت به آب و خاك سرزمين ايران شد

دوم آه با تالقى نهادينه شدن گفتمان تحليلى و رفتارى انقالب اسالمى و برآيند پان عربيسم دروازه 
همراه بود، جنگى را به وجود آورد آه باعث خسارت هاى معنوى فراوان به ايران و ) عراق(شرق عربى 

اگرچه مرحله اول دوره رقابت جنگ .  ميليارد دالرى به زيرساخت هاى انقالب جوان وارد آورد٧٠٠خسارت 
سرد در جهان دوقطبى بود ولى در مرحله دوم باعث فروآش آردن نسبى رقابت بين دو قطب و برترى 

رژيم بعثى با استفاده از مسائل امنيتى و تهديدهاى عمودى در . ذ افقى اياالت متحده در منطقه بودنفو
واشينگتن، حداآثر بازى با حاصل جمع صفر را با ايران آغاز آرد ولى ايران با _ ايران و تيرگى روابط تهران 

_ وابط سرد و وحشت بغداد استفاده از پتانسيل هاى درونى خود تا حد زيادى توانست بر اين مقطع ر
آما اينكه خط مشى لمپنيسم در سياست خارجى عراق يكى از طوالنى ترين و خونين . تهران فائق آيد

مرحله سوم آه زلزله سياسى را در منطقه به وجود آورد . ترين جنگ هاى قرن بيست را به وجود آورد
. ل آويت توسط ارتش بعث عراق بود و ديگرى اشغا١٩٩٠يكى فروپاشى اتحاد جماهير شوروى در سال 

در اين برهه زمانى ما شاهد پيروزى ديپلماسى ايران در منطقه و جهان هستيم آه موضوع بى طرفى 
ايران در قبال جنگ نفت و فقدان بازى  حاشيه اى بغداد در استراتژى منطقه اى خود نمود اين پيروزى 

گى آمريكا در خليج فارس تسلط فضايى بر آسمان رژيم بعثى در اين دوره با استقرار ناوهاى جن.است
عراق توسط آمريكا و انگليس،  تحريم هاى گسترده اقتصادى و نظامى، باعث حداقلى شدن تهديدهاى 

 .بغداد عليه تهران و بحران مشروعيت داخلى رژيم صدام شد
 دوره حساس• 

تهران بر توازن قدرت به سمت ايران _  روابط بغداد ٢٠٠١ تا سال ١٩٩١در آنكاش اين دوره يعنى از سال 
ولى الگوهاى رفتارى مرحله چهارم يك . و محدوديت رفتارى بغداد در روابط بين المللى بوده است

پارادايم حداآثرى را بعد از عمليات يازدهم سپتامبر و بالفاصله حمله مارس آمريكا عليه عراق به وجود 
انه را دچار سقوط ريزش ساختارى سنتى آند و تنظيم اين حمله توانست منطقه شكننده خاورمي. آورد

ايران نيز آه روابط خود را بعد از قدرت . قواعد نوين بين المللى و منطقه اى را در بين النهرين رقم زند
گرفتن شيعيان در عراق بر مبناى مناسبات سازنده و گذر از زمستان سرد سياسى بنا نهاد توانست 

فاشيسم و بعثيسم به بازتعريف _  و تحمل ايدئولوژى تهديد محور ١٩٢٠ال بعد از استقالل عراق در س
پارادايم گفتمان آالن منظر شيعه گرى اعتدال گرا بعد از انتخابات يازدهم بهمن و پيروزى انديشه نوين و 

ى بناى گفتمانى ايران در روند ايجاب. تجدد گراى سيستانى نوعى روابط متقابل را با عراق نوين بنا نهد
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اوضاع داخلى عراق و مشارآت در آنفرانس هاى منطقه اى حمايت از بغداد و حضور ابراهيم الجعفرى 
در حكومت موقت و شرآت او در آنفرانس وزراى داخلى آشور هاى همسايه عراق در تهران نوعى 
حس متقابل همكارى سازنده فى مابين را به وجود آورده است، سياست ايران آمك به روند شكل 

يرى دولت مردمى و استقرار امنيت در اين حوزه ژئوپولتيك، تاثيرات زيادى در اتخاذ رويكردهاى جديد و گ
سفر اخير آمال خرازى وزير خارجه به . متفاوت از سوى جمهورى اسالمى ايران با عراق بوده است

انى و ابراهيم بغداد و ديدار گرم او با رهبران مذهبى و سياسى عراق نوين از جمله آيت اهللا سيست
الجعفرى و جالل طالبانى نويد از بازتاب عالئق مشترك دو آشور در نظام آنونى منطقه اى و بين 

 .سفر خرازى پيام آور مرحله و فرايند نادرى در روابط بغداد و تهران محسوب مى شود. المللى دارد
 ابراهيم الجعفرى و حزب الدعوه• 

 به اين ١٩۶۶ الدعوه االسالمى يك پزشك است آه در سال نخست وزير بين النهرين از اعضاى حزب
 ١٩۵٧حزب مذآور آه در سال . اين حزب جزء قديمى ترين جنبش اسالمگرا در عراق است.حزب پيوست

ميالدى تاسيس شد بر پايه ايدئولوژى اصالح در انديشه اسالمى و زمينه ساز موسسات دينى استوار 
گوى اين حزب، جزء محبوب ترين حزب شيعى عراق بوده آه حزب الدعوه آه آقاى جعفرى سخن.است

توسط جمعى از روحانيون مكتب نجف اشرف از جمله شهيد آيت اهللا صدر تاسيس شده آه بعد از به 
او بعد از فرار به ايران پناه برده و توانست . قدرت رسيدن صدام و حزب بعث به طور آامل قلع و قمع شد

را در ايران فرماندهى نموده و از آمك هاى ايران به خصوص بعد از بعضى عمليات هاى ضد بعثيسم 
 سال تبعيد در ايران و بعد در لندن موفق شد حزب از هم ٢۴او در مجموع بعد از .  بهره آامل برد١٩٨٣

او بعد از عضويت در شوراى موقت عراق اشغالى هم اآنون در . پاشيده خود را دوباره سازماندهى آند
پديده جعفرى يك نمايانگر يا شاخص پارادايم بعثيسم ميانه . رى دولت عراق قرار داردپست نخست وزي

روى مكتب نجف، در پرتو انديشه فقهى على سيستانى است آه مى تواند حلقه ايجابى همكارى 
سازنده بر مبناى گفتمان مسلط سطوح تحليل رفتارى ايران و عراق باشد، گستردگى تنوعات فرهنگى 

ز قومى، تنوع اديان و مذاهب، تعارض اعراب و اسرائيل، انديشه قوم مدارانه، دخالت هاى فضايى، ستي
نيروهاى فرامنطقه اى، تهديدهاى درونى راديكاليسم اسالمى و وهابيسم از جمله شاخص هايى 
. است آه در اقليم بحران خيز خاورميانه در موارد آشكار توجه دو بازيگر منطقه اى حائز اهميت است

ر ابراهيم الجعفرى به ايران مى تواند بيانگر رفع نابسامانى ها و رفع تضادهاى رفتارى دوجانبه را سف
روند عراق . فراهم سازد و يك آينده سازى همواره گون را در منطقه شمالى خليج فارس نهادينه سازد

گروه هاى و زمينه ساز نقش آفرينى ) فدراليسم(نوين برحسب شكل گيرى الگوى سياسى غيربسيط 
در » بازى موثر«مذهبى قومى در سطح ملى را فراهم مى آورد و تشيع حداآثرى و آردهايى را با 

آينده عراق در حوزه آشش و . الگوى نوين همانندسازى موثر و هماهنگ روابط دوجانبه را رقم زده است
 اين روند شكل گيرى ترآى و عربى قرار دارد آه_ رانش ژئوپولتيك سه حوزه تمدنى و فرهنگى ايرانى 

عراق نوين با انتخاب شيعيان در اريكه قدرت دو حوزه تمدنى بين النهرين و ايران بزرگ، مى توانند چالش 
با سقوط صدام جنبش هاى جديدى در قالب بعثى نو و عربيسم . زدايى را در روابط فيمابين بنيان نهند

 عراق در قبال بحران هويت عراقى در جديد در حال ظهور است و اين موارد جامعه شناسى سياسى
به هر حال نگاه آالن . حال رشد است آه اين شاخص خطرناآى در روابط دوجانبه محسوب مى شود

چه حوزه . سفر ابراهيم الجعفرى مى تواند پيامد هاى امنيتى را به حوزه هاى داخلى تسرى دهد
زن قدرت را در برابر مشى نومحافظه آارى اين سفر مى تواند توا. داخلى عراق و چه حوزه داخلى ايران

شيوخ جنوبى خليج فارس به وجود آورد و نواميريسم جنوبى را براى مقابله با مردم ساالرى دينى 
شمالى به چالش بطلبد و اين مردم ساالرى دينى شيعى مى تواند در درازمدت از بازى منفى تقابلى 

لنهرين مى تواند فضاى مثبت دو مكتب شيعى را نيز نسيم خنك از بين ا.آل شيوخ تا حد زيادى بكاهد
تقويت آرده چرا آه شيعيان عراق را به لحاظ سياسى مى توان در امتداد طيف اسالم سياسى و 

رقابت گوناگون ميان حوزه هاى علميه شيعه ميان . اسالم فقاهتى آمتر سياسى طبقه بندى آرد
 خويى مى تواند تسرى نفوذ اين رقابت ها بر روابط صدرى ها و پيروان آيت اهللا سيستانى و آيت اهللا

پس سفر جعفرى نوعى پيوند دوجانبه دو مكتب فقهى شيعى نيز مى . سياسى عراق و ايران نيز باشد
پس اين فرصت تازه در بين  النهرين براى ايران نوعى بازى موثر را براى تهران در . تواند برداشت شود

بغداد مى تواند به سود دو _ و ترآيه به وجود آورده و جبهه تهران قبال شوراى همكارى خليج  فارس 
از سوى ديگر حكومت باثبات عراق در عين حال آه امنيت غرب آشور را تامين خواهد . آشور تمام شود

آرد افزايش مبادالت مرزى را به دنبال خواهد داشت آه موجب رونق اقتصادى شهر هاى مرزى ايران 
ديگر ايران و عراق با توجه به مقدورات و معذورات منطقه اى خويش بايد نگاه دراز از نگاهى .خواهد شد

مدت خويش را براى مبارزه پروژه پساصهيونيستى و حضور مستمر تل آويو در شمال عراق آماده آنند و 
حضور نيرو هاى آمريكا در عراق نيز جنبه هاى مباحث . اين سفر مى تواند تجلى چنين جرقه اى باشد

فر جعفرى را تشكيل مى دهد آه جناح راست انجيلى اياالت متحده براى نيل به اهداف هژمونيك س
خود در منطقه و آمك به اصطالح دومينوى خاورميانه بزرگ مى تواند به گسترش يا جلوگيرى از روابط 

ى اسالمى را البته حضور نيرو هاى آمريكايى بالعكس حضور بنيادگراي. دوستانه ايران و عراق تبديل شود
در عراق فراهم آورده آه روند موفقيت آميز دولت جعفرى براى مبارزه با تكوين اين رويداد خطرناك، 

ايران گسترش تروريسم را همواره به . حمايت هاى تهران را در چگونگى مهار اين واقعه  طلب مى نمايد
ى جلوگيرى از رشد بنيادگرايى و عنوان واآنشى واپسگرايانه و تحجر آميز دانسته و توان خود را برا
بنابراين سفر آقاى جعفرى به تهران . تروريسم مى تواند همزمان با سفر رسمى جعفرى اعالم نمايد
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مى تواند پيامد هاى مثبت و سازنده را در روابط بين ايران و عراق به وجود آورده و هماهنگ سازى و 
رويكرد جعفرى، رويكردى مشارآتى در قالب .د بياوردآينده سازى را در ساخت متقابل دو آشور را به وجو

عدم مداخله دوجانبه و توسعه و رشد اقتصادى و بازيافت نقش نوين عراق در معادالت منطقه اى و بين 
رهيافت نخست وزير عراق مبنى بر روش هاى حداآثر سودآورى در روابط متقابل و شروع . المللى است

_ لذا چشم انداز همكارى بغداد . و بين المللى با آمك ايران استسازنده در سازمان هاى منطقه اى 
در پايان .تهران در درازمدت مبتنى بر اعتماد سازى و حداآثر مفيد و موثر بودن اين مناسبات خواهد بود

فروآش آردن نسبى ناامنى در اين  -١جايگاه ايران و عراق در مناسبات و استراتژى هاى منطقه اى با 
درك حقايق از ژئوپولتيك  -۴سفر خرازى و جعفرى به دو آشور  -٣ى آار آمدن شيعيان رو -٢آشور 

لذا همگرايى دو آشور به صورت روند .منطقه توسط دو آشور نويد از نسيم خنك بين دو آشور دارد
عمده اين موارد چالش  . معقوالنه مى تواند به شرط برخى رفع موانع جدى ميان دو آشور به وجود آيد

 ميليارد دالرى جنگ هشت ساله عراق ٧٠٠شفاف آردن مباحث مربوط به خسارت  -١: يز عبارتند ازانگ
 .عليه ايران

اتمام پرونده  مربوطه به اختالفات ديرينه در خصوص برخى نقاط مرزى از جمله قلمرو آبى اروند رود و  -٢
 . الجزاير١٩٧۵پايبندى دولت عراق به تعهدات قرارداد 

تن تسهيالت الزم در مرزها براى تردد دوگانه به ويژه زوار از قيبل حذف رواديد و راه حل در نظر گرف -٣
 .هاى آسان

 .فعال آردن بازار هاى مرزى و محلى در نقاط مختلف مرزى بين دو آشور -۴
 .اجراى معاهده دوجانبه عدم مداخله بين دو آشور -۵
البته پذيرفتن آغاز تجاوز عراق . س دو آشورهمكارى هاى دوجانبه سياسى و امنيتى در نقاط حسا -۶

  .عليه ايران و پذيرفتن غرامت جنگى از سوى عراق آغاز روند رويكرد مثبت دوجانبه خواهد بود
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   تير11شنبه :  تهرانیروزنامه ها
 ٢٠٠۵ ژوئيه ٢ – ١٣٨۴ تير ١١ شنبه

بح اولين روز هفته تهران در عنوانهای اصلی خود سخنان اکبر هاشمی روزنامه های ص:بی بی سی
رفسنجانی، نامزد بازنده انتخابات رياست جمهوری را در اولين نمازجمعه بعد از انتخابات منعکس کرده 

  .اند که گفته است مسائل و مشکالت کشور جدی است و بايد از اختالفات پرهيز کرد
مجلس سنای بلژيک برای رئيس مجلس ايران که به دنبال لغو سفرش به خبر لغو ميهمانی ناهار رئيس 

ايتاليا به بلژيک سفر کرده است و جنجال در مورد سابقه رئيس جمهور منتخب در ماجرای اشغال 
سفارت آمريکا در تهران از جمله ديگر اخباری است که روزنامه های امروز صبح تهران درباره آن نوشته 

  .اند
و در سرمقاله خود در تحليلی از وقايع دو " حدادعادل در بلژيک ناهار نخورد" اصلی خود  در عنوانشرق

روز اخير نوشته اختالفاتی که بر سر تشريفات سفر رئيس مجلس به بلژيک پيش آمد و لغو سفر وی را 
  .به ايتاليا بايد از پسلرزه های انتخابات اخير برشمرد

ت ايرانی به کشورهای اروپايی سفر کرده بودند اما اختالف بر سر اين روزنامه نوشته پيش از اين مقاما
  .سرو مشروبات الکلی بين ايران و دولتهای غربی موضوعی عادی بود که معموًال برطرف می شد

 حقيقت ماجرای رابطه محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور منتخب با گروگانگيری شرقبه نوشته 
  .تمان کرد که شرايط تازه ای بر روابط خارجی ايران حاکم شده استآمريکاييها هر چه باشد نمی توان ک

 رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در مورد لغو ضيافت ناهار شرقبه نوشته 
غالمعلی حدادعادل و هيأت همراهش در بلژيک گفته اين ماجرا هيچ ضربه ای به روابط دوجانبه ايران و 

فت امری تشريفاتی است و چون ما اصول اسالمی را بر امور تشريفاتی ضيا: "بلژيک وارد نمی کند
  ".ترجيح می دهيم، وقوع چنين اتفاقاتی طبيعی است

 يکی از اعضای محافظه کار کميسيون سياست خارجی مجلس لغو ضيافت به افتخار توسعهبه نوشته 
يأت ايرانی را به ميزبان خبر رئيس مجلس را تقصير وزارت خارجه ايران دانسته که قبًال حساسيتهای ه

  .نداده بود
 هم اخباری را که از ايتليا و بروکسل رسيده و هم چنين جنجال بر سر گذشته رئيس آفتاب يزد

جمهوری منتخب را از شگفتيهای جهان از اننخابات رياست جمهوری ايران و نتيجه آن دانسته و نوشته 
  .دی می شوداز اين پس روابط خارجی ايران دچار مشکالت جدي

يک هفته بعد از برگزاری انتخابات دور دوم انتخابات رياست جمهوری بحث درباره بداخالقيها و توهين به 
  .افراد و نامزدها همچنان در روزنامه ها ادامه دارد

 در نمازجمعه ديروز شهرستانها امام جمعه ها توهين به اکبر هاشمی ايرانبه نوشته روزنامه 
  . کرده و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را ستوده اندرفسنجانی را تقبيح

 محمد خاتمی، رئيس جمهور نيز حمالت و توهين و تخريب هاشمی رفسنجانی و همشهریبه نوشته 
  .کروبی و احمدی نژاد را تقبيح کرده است 

همين روزنامه نوشته آقای خاتمی در مراسم بزرگداشت سالمرگ دکتر بهشتی، اولين رئيس قوه 
ريشه اين بداخالقيها در ذهنهای بيمار است که مثل آفتی به جان : "يه جمهوری اسالمی گفتهقضائ
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جامعه افتاده است، بسادگی نمی شود از کنار فضای ناسالم گذشت، بد اخالقيها بد است اما اگر 
سازماندهی شده باشد بدتر است، اگر به پشتوانه اخالقی و مالی دستگاههای اطالعاتی باشد که 

  ".ظف به دفاعند، فاجعه ای بزرگتر استمو
 نوشته مهدی خرعلی فرزند علی خزعلی، فقيه پيشين شورای نگهبان گفته است تنها ايرانروزنامه 

در صورتی که محمد خاتمی قبل از وداع با قوه مجريه گزارشی از تخلفات انتخاباتی و تخريب آقای 
  .هاشمی ارائه دهد می توان اميدی داشت

 اگر در گذشته که به روحانيان بلندپايه ای چون آقايان جوادی آملی و توسلی و مهدوی به گفته وی
کنی، توهين شد مسئوالن دستور داده و عوامل آن تخريبها دستگير و قبل از مرحله دوم انتخابات 

  .محاکمه و به مردم معرفی شده بودند روند انتخابات به گونه ديگری رقم می خورد
 در سرمقاله خود ضمن حمله به رئيسان دولتهای آمريکا و بريتانيا که درباره سالمیجمهوری اروزنامه 

انتخابات رياست جمهوری ايران اظهار نظرهای منفی کرده بودند نوشته اين انتخابات تغييری در 
سياست خارجی ايران ايجاد نمی کند و حتی نتايج انتخابات اخير رياست جمهوری نيز همين واقعيت را 

  .ت کردتقوي
 

  تير١٠:  ايرانی بر هفته نامه هایمرور
 ٢٠٠۵ يه ژوئ1 -  ١٣٨۴ تير 10ه جمع

در اولين هفته بعد از انتخابات رياست جمهوری، هفته نامه ها به تحليل و ارزيابی اين :بی بی سی
  .رويداد پرداخته و محافظه کاران از تشکيل دولت اسالمی به وسيله رئيس جمهوری جديد خبر داده اند

خوانده " هفته محمود احمدی نژاد" هفته گذشته را - ايرنا– ارگان خبرگزاری دولتی ايران ايران جمعه
  .که کمتر کسی پيش بينی می کرد در انتخابات رياست جمهوری برنده شود

 انتخابات نشان داد که تشکل ها و احزاب سياسی در برج عاج نشسته اند و ايران جمعه،به نوشته 
  . از چشم خود می بينند نمی توانند تصويری واقعی از اطراف خود داشته باشندچون دنيا را
هيچکس فکر نمی کرد که هنوز عده ای بسيار زياد به دنبال شعارهايی باشند : " نوشتهايران جمعه

  ." داده شد و از آن به بعد ديگر اثری از آن نبود١٣۵٨ و ١٣۵٧که فقط در سال 
 با طرح اين مسئله که دولت آينده با همان اصل انقالبی قصد دارد عدالت ارگان خبرگزاری دولتی ايران

اقتصادی را عملی کند، اين پرسش را مطرح کرده که دولت آينده با چه الگوی اقتصادی اين هدف را 
  عملی خواهد کرد؟

و  در عين حال در ياداشتی ديگری پيش بينی کرده اصالح طلبان به همراه مهدی کروبی ايران جمعه
اکبر هاشمی رفسنجانی که هر کدام به دنبال تشکيل حزب هستند، به سه جبهه تقسيم می شوند و 

  .امکان ائتالف بين آنها ضعيف تر خواهد شد
  امداد الهی

 که پرتو سخندر مقابل نشريات وابسته به محافظه کاران پيروزی آقای احمدی نژاد را جشن گرفته و 
اين پيروزی تحقق وعده الهی در باره : "توصيف کرده و نوشته" د الهیامدا"در قم منتشر می شود آن را 
  ."نصرت مومنين و متقين است

اين هفته نامه انتخابات رياست جمهوری را دموکراتيک ترين نوع انتخابات در دنيا معرفی کرده که 
  ."دپابرهنگان دست خالی توانستند وارد عرصه شوند و بر احزاب قدرتمند دولتی پيروز شون"

 سخن علت انتخاب آقای احمدی نژاد را تاکيد وی بر تشکيل دولت اسالمی دانسته و از قول وی پرتو
بايد به انقالب و ارزش های فراموش شده بازگرديم و احکام نورانی اسالمی را محور حرکت : نوشته

  .دولت قرار دهيم
توصيف کرده و در عنوان اصلی " فجر اميد" ارگان انصار حزب اهللا نيز انتخاب آقای احمدی نژاد را يالثارات

  ." قطار انقالب به مسير اصلی خود باز گشت: "خود نوشته
 مردم در سوم تير با انتخاب خود يکبار ديگر با قاطعيت به اصول و شعارهای اسالم و يالثارات،به نوشته 

  .انقالب برگشته و بر آن تاکيد کردند
" پيروزی گفتمان اصولگرايی"خود پيروزی آقای احمدی نژاد را  ارگان حزب موتلفه در عنوان اصلی شما

  .در انتخابات رياست جمهوری معرفی کرده است
 آيت اهللا خزئلی عضو مجلس خبرگان در جلسه هفتگی انصار حزب اهللا انتخابات يالثارات،به نوشته 

  . بوده است۵٧رياست جمهوری را انقالبی ديگر دانسته که در جهت انقالب سال 
قای خزئلی گفته که چهار ماه پيش به اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت توصيه آ

کرده که در انتخابات شرکت نکند زيرا بيشتر از ده ميليون رای ندارد اما او به سخنانش گوش نکرده 
  .است

و " شايستگان مومن و پاک" از رئيس جمهور جديد خواسته اند که از پرتو سخن و يالثارات
در دولت خود استفاده " دلسوختگان واقعی نظام که در برابر اصالحات امريکايی ايستادگی کرده اند،"

  .کند
  رد اتهام تخريب

کسانی که تصور می کنند : " آن را نقل کرده، گفتهپرتو سخنآيت اهللا مصباح يزدی طی سخنانی که 
ردها پول در قم خرج شده، ربطی به يا گفته اند که برای پخش شب نامه و تخريب يک شخصيتی، ميليا
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من بعضی از شب نامه ها را ديده ام اما نمی دانم که چه کسی آنها را نوشته، چاپ و پخش . من ندارد
  ."کرده است

آقای مصباح همچنين گفته، در جريان انتخابات با آقای احمدی نژاد ديدار کرده اما اين ديدار ربطی به 
  . در باره مسائل فرهنگی گفتگو شده استانتخابات نداشته و در آن جلسه

آقای مصباح يزدی گفته حتی به خانواده اش هم نگفته که به آقای احمدی نژاد رای بدهند اما تاکيد 
کرده به نظرش آقای احمدی نژاد انتخاب اصلح بوده و در دوران انتخابات نيز مصداقی هايی را نشان داده 

  .ستکه بر آقای احمدی نژاد منطبق بوده ا
  سرنوشت برندگان انتخابات

 که در اصفهان منتشر می شود در سرمقاله اين شماره رسانه ها را برنده انتخابات رياست صدا
آيا از اين پس رسانه ها دوباره به فراموشی سپرده "جمهوری معرفی کرده و در عين حال پرسيده که 

باز هم درگير مناقشات هميشگی می شوند، سينما گران به گوشه عزلت می روند و مطبوعاتی ها 
  "خواهند بود؟
 به رئيس جمهوری هشدار داده که روی لبه باريک ديوار زمان و مکان حرکت می کند و اميد جوان

کوچکترين لغزشی از سوی وی می تواند دورانش را به دورانی بی ثمر و خنثی بدل کند و آسيب های 
  .جدی و سهمگين به کشور وارد سازد

 متانت و اطمينان بخشی به مردم و مهارت در رويا رويی با رفتار های متفاوت يد جوان،امبه نوشته 
  .قدرت های بزرگ جهانی اولين شرط زمامدار جديد است

 
  تير9:  تهرانیمرور روزنامه ها

 ٢٠٠۵ ژوئن 30 -  ١٣٨۴ تير 9شنبه پنج 
چاپ عکس هايی از ديدار روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود با :بی بی سی

محمد خاتمی با محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری منتخب، گزارش هايی از اين ديدار منتشر کرده و 
  .در صفحات خبری و مقاالت خود به انعکاس اظهار نظرها درباره دولت آينده ادامه داده اند

. ديداردو رييس جمهور: گرفت نوشته برخی وقايع کمتر رخ می دهد، اما ديروز اين اتفاق صورت جوان
يک سوی اين ديدار سيد محمد خاتمی رييس جمهوری ايران بود و ديگر سو محمود احمدی نژاد رييس 

جمهور منتخب و هر دو در قامت يک رئيس جمهور با هم سخن گفتند و از آينده سخن راندند، با اين 
  . ر ابتدای راهتفاوت که خاتمی در پايان راه خود قرار دارد و احمدی نژاد د

به نوشته اين روزنامه وابسته به سپاه پاسدران، خاتمی ديروز از گذشته گفت واز سنگينی مسئوليت، 
رييس جمهوری . بار سنگينی که تا چند روز ديگر شانه های او آن را بردوش احمدی نژاد خواهد افکند

 به ويژه بهره گيری از دولتيان منتخب نيز از طراوت وشادابی جامعه گفت و از همکاری و مدد ديگران
  .گذشته
 نوشته است که محمد خاتمی در پايان ديدار با محمود احمدی نژاد در پاسخ به سئوال مکرر ايران

انشاءاهللا من و آقای محمود احمدی نژاد در آينده ای نزديک و در فرصتی : خبرنگاران، اظهار داشت
 سئوال از من می پرسيد ايشان جواب خواهند مناسب مصاحبه مشترکی می گذاريم و شما هرچه که

  .داد و سئواالتی را که از ايشان می پرسيد، من جواب خواهم داد
 نوشته در پی اعالم رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، رقيبان اصالح طلب وی به فکر کارهای شرق

  . تازه ای افتاده اند
: گروه از نخبگان را به خارج از قدرت هدايت می کندبه نوشته اين روزنامه، ورود احمدی نژاد به دولت دو 

اول روحانيان عالی رتبه ای چون کروبی و هاشمی که در گذشته از ارکان حاکميت به حساب می آمدند 
و اکنون رقابت را به احمدی نژاد واگذار کرده اند، و دوم مديران عالی رتبه ای که احتماًال در پی انقالب 

بر اين عده روشنفکرانی که هرگز در قدرت . ز بوروکراسی کشور خارج می شوندمديريتی احمدی نژاد ا
  . اکنون همه اين افراد در پی ايجاد احزاب سياسی هستند. نبوده اند را نيز می توان افزود

 می نويسد هاشمی رفسنجانی پس از ساليان دراز دوری از فعاليت حزبی، از صبح روز سوم شرق
نتايج انتخابات روشن شود خبر از ايجاد جبهه ای سياسی به نام جبهه اعتدال ايران تيرماه و قبل از آنکه 

  .اسالمی داد
اين روزنامه در صدر اخبار خود مصاحبه ای را با مهدی کروبی منعکس کرده که در آن گفته شده که 

  .کروبی در ايجاد حزب مصمم است و کارهای اوليه آن را آغاز کرده است
د خاتمی درباره تخلفات انتخاباتی گفته من به اعتبار عهدی که با ملت و خدا  محمشرقبه نوشته 

بسته ام بر اساس اسناد و مدارک متقن، سرچشمه های بداخالقی اين انتخابات و جريان های قبل از 
  . آن را تنظيم و به رهبری، قوه قضاييه و رييس جمهوری منتخب خواهم داد

رين عهدی که با ملت دارم، بايد با اين سرچشمه که موجوديت انقالب، به عنوان ادای آخ: وی تاکيد کرد
  .شخصيت ها و امنيت ما را به خطر می اندازد، برخورد شود

 نوشته هاشمی رفسنجانی هم خواستار ريشه کن کردن تخلفات با رسيدگی عادالنه به ايرانروزنامه 
  . آن ها شده است 

 گفته است هاشمی از حق خود گذشته ولی در ايرانته محمد عطريانفر عضو حزب سازندگی به نوش
  . نهايت بايد به تخلف ها رسيدگی شود
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رييس سابق شورای شهر تهران تاکيد کرده که دولت منتخب هم نخواهد توانست مطالبات اصالح 
  .طلبانه مردم را فراموش کند و گرنه با مشکالت بزرگ روبرو خواهد شد

واکنش ها نسبت به آغاز به کار دولت تازه از زبان عبداهللا مومنی، دبير  در گزارشی از جام جمروزنامه 
نخبگان در درک خواسته مردم ناتوان . دفتر تحکيم وحدت، نوشته اصالح طلبان خود را بازسازی کنند

  .او اضافه کرده رييس جمهوری منتخب بايد در راه گشايش فضای سياسی قدم بردارد. بودند
ری راد، رييس کميسيون اصل نود مجلس ششم، گفته دولت آينده بايد در اولين انصاجام جم به نوشته 

  .گام اجرای عدالت، برنامه های شفاف ارايه کند
  .وی ايجاد صلح داخلی و صلح خارجی را از اهم امور رييس جمهور منتخب دانسته است

طبوعات گفته است  ماشاهللا شمس الواعظين سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مآفتاب يزدبه نوشته 
  .رييس جمهوری منتخب نظر صريح خود را درباره آزادی گردش اطالعات اعالم دارد
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