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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
  

 به توافق یابي را تا دستومي اورانی سازی غنیتهاي خواست تمام فعالی اسالمیگروه هشت از جمهور
  درآورد قي به حال تعلیینها

  ٢٠٠۵ جوالى 10 -١٣٨۴ تير 19شنبه یک 
 ی اهياني نشست خود در اسکاتلند در بانی گروه هشت در پای صنعتیکشورها:رادیو فردا:  فرزامپريچهر

آنها . شدندیی توافق نهاکی به یابي تا زمان دسترانی اومي اورانی سازی غنی برنامه هاقيخواهان تعل
 دی بارانی گفتند ای اسالمیجمهور ی هسته ای هاتي خود در برخورد به فعالیکپارچگی بر ديضمن تاک
 ی المللني جامعه باري در اختیني و عی واقعی هاني خود تضمی بودن برنامه هسته ازي آملحدر باره ص
 درباره ی اتمی انرژی المللني کامال با درخواست سازمان بدی بارانیگروه هشت اعالم کرد ا. بگذارد
 .  کندیود همکار خی به مراکز اتمی به اطالعات و دسترسیابيدست

 منع گسترش نهي در زمی اهي نشست خود در اسکاتلند اعالمانی گروه هشت در پای صنعتیکشورها
 .  بودرانی آن خاص ا17 ماده بود و ماده 25 شامل هياعالم.  صادر کردندی هسته ایجنگ افزارها

 در اسکاتلند منتشر ساخت،  خودداری دانی که در پای اهيانيگروه هشت در ب):  فرداویراد( فرزام چهریپر
 از ی اتمی جنگ افزارهادي عدم تولماني پی مشاهده اجرای خود براتيما همچنان در قاطع«: نوشت
 ی هانيضم ترانیالزم است ا. مي هستکپارچهی کشور نی ای اتمشرفتهي و حل برنامه پرانی ایسو
 است در زيدر جهت اهداف صلح آم اش انحصارا ی اتمی باره که برنامه هانی اش را در ایني و عیواقع
 نسبت ی المللني جلب اعتماد جامعه بی برای واقعی هانيدادن تضم.  بگذاردی المللني جامعه بارياخت
 ». استی امر ضرورنیبه ا
 ی اروپا را در مذاکرات براهی ارشد اتحادندهی و نماايتانی فرانسه آلمان و بریشگاميما پ:  هشت افزودگروه
 ی الزم و همکاریني عی هاني که بتواند تضمیتوافق. مي نهی ارج مرانی دراز مدت با ای به توافقدنيرس
 ی مربوط به غنیتهاي فعالیام تمقي تعلمي خواهی مرانیما از ا.  کندني را تامی و اقتصادیاسي سیها
ت در  درازمدی به توافق هایابي که مذاکرات درباره دستی آنرا تا زمانی های و فنآورومي اورانیساز
 . نگاه داردی است همچنان در حالت فعلانیجر

 رانیا:  کردند کهدي مساله تاکنی گروه هشت مجددا بر اهياني در بهي هفتگانه و روسی صنعتیکشورها
 ی به اطالعات و دسترسیابي درباره دستی اتمی انرژی المللنيالزم است کامال با درخواست سازمان ب

 نی ارهی مداتي هطی خواستها و شرای الزم است با تمامني همچنرانیا.  کندی خود همکاریبه مراکز اتم
ما .  خود را حل کندی کرده وتمام مسائل حل نشده مربوط به برنامه هسته ایسازمان کامال همکار

 آن به تمام بی کند و تا زمان تصوبی تصوري را بدون تاخی پروتکل الحاقمي خواهی مرانی از انيهمچن
 .ال عمل کند آن کامیتبصره ها

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

 
  پايان يافت٨اجالس سران گروه   

  ٢٠٠۵ جوالى 11 -١٣٨۴ تير 20شنبه دو 
اجالس رهبران گروه هشت در گلن ايگلز اسكاتلند در حالى پايان يافت آه فضاى :  شرقگروه بين الملل

با اين حال اين اجالس به تعدادى از اهداف از پيش . اين اجالس از روز اول تحت تاثير انفجارهاى لندن بود
دو برابر آردن آمك ها به آشورهاى فقير قاره آفريقا و رساندن اين آمك . تعيين شده اش دست يافت

.  به آن سو از جمله توافقات رهبران گروه هشت است٢٠١٠ ميليارد دالر از سال ۵٠ها به ساالنه 
 آشور ديگر به ٩شورهاى آفريقايى لغو شده است و لغو بدهى  تا از فقيرترين آ١٨همچنين بدهى 

به اين ترتيب دو خواسته از سه درخواست . رعايت برخى معيارها در اين آشورها مشروط شده است
آنها در نامه اى از رهبران گروه .  برآورده شده است٨شرآت آنندگان و برگزارآنندگان آنسرت هاى اليو

آمك به آشورهاى  -٢. دهى آشورهاى فقير آفريقايى بخشيده شودب -١هشت خواسته بودند آه 
به اين . قوانين تجارت جهانى به سود آشورهاى فقير آفريقايى تغيير آند -٣. فقير آفريقايى دو برابر شود

ترتيب خواسته دوم و تا حدودى خواسته اول آنها تامين شده است، ولى به خواسته سوم اين افراد آه 
در عين حال رهبران آفريقا از . گران مهمترين و موثرترين خواسته بوده، توجهى نشده استبه گفته تحليل

اين : تابو امبكى رئيس جمهور آفريقاى جنوبى گفت. طرح آمك به رفع فقر در آفريقا استقبال آرده اند
ق مى طرح وجوه مشخصى پول و جدول زمانى را به برنامه اى آه براى چندين سال مورد بحث بود تزري

 .آند
معضالت اين قاره به گونه اى واقع بينانه : اولسگون اوباسانجو رهبر نيجريه و رئيس اتحاديه آفريقا گفت

اما فليكس موتاتى از وزراى دولت زامبيا اين طرح را ناآافى خواند و . مورد رسيدگى قرار گرفته است
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ا آنها نمى توانند با زارعان آشورهاى آنچه آفريقايى ها به آن نيازمندند، تجارت آزاد است زير«: گفت
بلر در آخرين روز اجالس سران » .توسعه يافته آه يارانه هاى سنگين دريافت مى آنند، رقابت آنند

اين توافق چيزى نيست آه همه انتظارش را داشتند، ولى «: هشت آشور صنعتى ثروتمند جهان گفت
ه آنى فقر در آفريقا منتهى نمى شود ولى اين اين رقم به ريش: وى افزود» .به هر حال پيشرفت است

اين رقم فردا دنيا را تغيير نمى دهد، «: بلر گفت. اميد را ايجاد مى آند آه شايد بتوان به فقر پايان داد
 ».اما اين شروع راه است نه پايان

آفريقا و بيانيه سران گروه هشت همچنين شامل وعده تشكيل يك نيروى تازه حافظ صلح براى : بلر افزود
اما از سخنان بلر » .تعهد رهبران آفريقا به مردمساالرى و حسن دولت دارى و حكومت قانون است«نيز 

برزيل، چين، هند، . استنباط مى شود آه درباره مسئله تجارت دستاورد ملموسى حاصل نشده است
استار لغو تعرفه ها آفريقاى جنوبى و مكزيك آه گروه پنج آشور در حال توسعه را تشكيل مى دهند، خو

اما جورج بوش رئيس جمهور آمريكا اعالم آرده بود، مادامى آه اروپا قانون . و موانع تجارى شده بودند
 .آشاورزى خود را اصالح نكند، در اين زمينه نمى توان به توافقى دست يافت

اما .  مى خوردتعهد به يافتن تاريخى براى پايان دادن به يارانه هاى آشاورزى به چشم: بلر گفت
. خواندند» نتيجه اى بسيار ياس آور«سازمان هاى غيردولتى به شدت انتقاد آردند و اين توافق را 

:  گفت٨آويمى نايدو رئيس سازمان فراخوان جهانى براى اقدام عليه فقر با اشاره به آنسرت هاى اليو 
ازمان دهنده اين آنسرت ها اما باب گلدوف س» .مردم خروشيدند و رهبران گروه هشت نجوا آردند«

در گذشته هرگز اين همه مردم رهبران جهان را ناگزير به «: وى گفت. توصيف آرد» روز خوبى«امروز را 
اگر هشت هفته پيش آسى مى پرسيد آه آيا مى توانيم آمك ها را . تغيير دستور آارشان نكرده بودند

ين خواننده ايرلندى گفت آه وى در مورد آمك ها ا» .دو برابر و بدهى را لغو آنيم، پاسخ مى داديم خير
 .به اجالس سران گروه هشت از ده نمره، ده مى دهد و در مورد بدهى ها، نمره هشت مى دهد

 آمك به دولت فلسطين• 
تونى بلر .  ميليارد دالرى به دولت فلسطينى تعهد آرده است٣گروه هشت نسبت به پرداخت يك آمك 

هدف از اين آمك يارى : در اسكاتلند محل برگزارى اجالس سران گفتدر سخنانش در گلن ايگلز 
وى در اشاره به بمب . رساندن به امكان همزيستى مسالمت آميز اسرائيل و فلسطينى ها است

 .توصيف آرد» نقطه مقابل سياست ترور«گذارى هاى روز پنجشنبه در لندن اين بسته آمك را 
 ميليون دالرى از سوى آمريكا آه بخشى از آن قرار ٣۵٠مكى  در پى تعهد پرداخت آ٨پيشنهاد گروه 

اما آمريكا از اعطاى آمك . است صرف مسكن و تاسيسات زيربنايى در نوار غزه شود، ارائه مى شود
هاى بيشتر خوددارى آرده است، چرا آه ترجيح مى دهد اين مبالغ را در اختيار سازمان هاى غيردولتى 

سياستمداران آمريكايى دولت خودگردان فلسطين را به فساد متهم مى . قرار دهد نه دولت فلسطينى
بلر هفته گذشته گفته بود آه مى خواهد اجالس گروه هشت بر استاندارد زندگى فلسطينى ها . آنند

وى ضمن اعالم توافق در . تمرآز آند و در پى خروج اسرائيل از نوار غزه به دولت فلسطينى آمك آند
 پيرامون يك آمك چشمگير به فلسطينى ها به ٨بعد از ظهر ديروز گروه «: نگاران گفتاين زمينه به خبر

 دو ملت و دو - اسرائيل و فلسطين- ميليارد دالر براى سال هاى آتى توافق آرد، تا دو آشور ٣ميزان 
وار غزه اعالم اين آمك در آستانه خروج اسرائيل از ن» .مذهب بتوانند در آرامش آنار يكديگر زندگى آنند

 هزار ساآن شهرك هاى ٨اسرائيل قصد دارد . آه قرار است در ماه اوت آغاز شود صورت مى گيرد
با اين حال اسرائيل آنترل مرزها، سواحل . يهودى نشين و نيروهاى محافظ آنها را از نوار غزه تخليه آند

 .و آسمان غزه را حفظ خواهد آرد
 گرمايش زمين و مقاومت آمريكا• 

همه اعضاى گروه هشت غير از . سائل مورد بحث در اين اجالس مسئله گرمايش زمين بوديكى از م
عقيده دارند آه زمين در حال گرم شدن ) بريتانيا، آلمان، فرانسه، ايتاليا، روسيه، آانادا و ژاپن(آمريكا 

مريكا اما آ. است و فعاليت هاى صنعتى باعث افزايش گازهاى گلخانه اى و گرم شدن زمين شده است
منع (مى گويد تحقيقات اين آشور هنوز اين نتيجه را تائيد نمى آند و بنابراين آمريكا به پيمان آيوتو 

نمى پيوندد در حالى آه همه اعضاى ديگر گروه هشت و تقريبًا همه ) گسترش گازهاى گلخانه اى
 اعالم آرده بود آه جورج بوش قبل از اين اجالس نيز صراحتًا. آشورهاى جهان عضو اين پيمان هستند

به معاهداتى از نوع آيوتو تن نخواهد داد و به دليل مواضع بوش پيش بينى مى شد آه اجالس گلن 
با پايان يافتن اجالس گروه هاى حامى محيط زيست . ايگلز در زمينه مسئله آب و هوا به نتيجه اى نرسد

بيانيه . قابل مالحظه اى نداشتندمى گويند رهبران گروه هشت در مورد تغييرات آب و هوا پيشرفت 
نهايى اجالس سران هشت آشور صنعتى ثروتمند جهان حاآى است آه پيشرفت اندآى حاصل شده 

در پيش نويس بيانيه اين رهبران آمده . و ديدگاه آمريكا در مورد پروتكل آيوتو اصًال تغيير نكرده است
ه است، ولى ما آن قدر مى دانيم آه اآنون اقدام با اينكه درك ما از علم آب و هوا با ابهام همرا«: است
اين بيانيه همچنين اذعان مى آند آه چارچوب سازمان ملل براى تغييرات جوى آه پروتكل آيوتو » .آنيم

» .محملى مناسب براى بحث درباره آينده رژيم چندجانبه تغييرات جوى است«مهمترين بخش آن است، 
. محكوم آرده اند» فرصت مهم از دست رفته«يه را به عنوان گروه هاى حامى محيط زيست اين بيان

گروه هشت به هيچ چيز جديدى متعهد نشده است ولى «: استفن تينديل سخنگوى صلح سبز گفت
 ».دست آم ما در زمينه محيط زيست پسرفت نكرده ايم

 اجالس بى سابقه• 
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 وجود تاثير انفجارهاى لندن اجالسى با پايان اجالس گروه هشت بسيارى از تحليلگران اين اجالس را با
اين ارزيابى با توجه به استانداردهاى نشست هاى قبلى گروه هشت . استثنايى ارزيابى مى آنند

 ١٨رسيدن به توافق هاى ملموس مانند دو برابر آردن آمك هاى آفريقا و لغو بدهى . صورت گرفته است
 سه ميليارد دالرى به دولت فلسطين و آمك. آشور اين قاره، در اين نشست ها بى سابقه است

همچنين در اين . افزايش دسترسى به معالجات ايدز نيز از ديگر دستاوردهاى مشخص اين اجالس بود
اجالس براى اولين بار فعاالن مبارزه با فقر و رهبران آشورهاى در حال توسعه نقشى بسيار تعيين 

 يكى از چهره هاى اصلى اين اجالس ٨ت هاى اليو باب گلدوف سازمان دهنده آنسر. آننده بازى آردند
او در تدوين دستور آار اين اجالس در زمينه مبارزه با فقر در آفريقا نيز نقشى اساسى داشت چون . بود

به ويژه (گرچه برخى از توافقات اين اجالس . تونى بلر او را در گروه تدوين آننده اين برنامه عضو آرده بود
بسيار ناقص تر از چيزى است آه فعاالن آرزو مى آردند اما آنها بدعتى ) نين تجارىدر زمينه اصالح قوا

مهم بنا گذاشته اند آه مى تواند به تحوالت بيشتر در جريان مالقات هاى مهم بعدى در سال جارى 
به اين ترتيب شايد بتوان گفت اجالس گلن ايگلز موفق ترين اجالس گروه هشت در تاريخ . منجر شود

گرچه انفجارهاى . اله اين گروه بود و شايد بتوان اين موفقيت را به مديريت خوب بلر نسبت داد س٣٠
لندن باعث شد آه او در اولين روز اجالس حضور نداشته باشد و در روند مديريتش بر اجالس اخالل ايجاد 

 همچون جابه ٨البته با وجود نتايج و روند اين اجالس ممكن است در نظر فعاالن حرآت گروه . شود
اما در چشم انداز درازمدت، معامله تازه براى آمك به . جايى آوه هاى يخى آهسته جلوه آند

 پيرامون تغييرات آب و هوايى مى تواند به مثابه يك نقطه  عطف تاريخى ٨آشورهاى فقير و بيانيه  گروه 
در .  سال گذشته است٢٠ نشانگر چرخشى بزرگ در جهت حرآت ٨اوًال توافق روز جمعه گروه . باشد

دو دهه گذشته جريان آمك به آشورهاى در حال توسعه در ميان اين نگرانى ها آه وجوه اهدايى در اثر 
مسئله اى آه هنوز حل نشده اين است آه چگونه مى . فساد تلف مى شود سير نزولى داشته است

 هدف مشترك فعاالن و دولت هاى اين. توان آارى آرد آه آمك ها اين بار موثرتر باشد و آمتر هدر رود
درثانى زبانى آه در . غربى است و آنها تنها در مورد شيوه هاى رسيدن به اين هدف اختالف هايى دارند

مورد تغييرات آب و هوايى به آار گرفته شده است نشانگر حرآت تدريجى آمريكا به سوى شناسايى 
 .از فعاليت هاى بشرى استاين مسئله است آه گرمايش زمين واقعيت دارد و ناشى 

هرچند جورج بوش قبًال به اين مسئله اذعان آرده است اما اينكه او بيايد و در بيانيه اى مشترك با ساير 
رهبران جهان بر آن مهر تائيد بزند نخستين گام مهم به سوى پيوستن آمريكا به فرآيندهاى بعدى از نوع 

مچنين از ابتدا بعيد بود آه دولت آنونى آمريكا از ه. است) براى آاهش گازهاى گلخانه اى(آيوتو 
مخالفت ديرينه خود با اهداف مصرح در پيمانى چون آيوتو دست بكشد اما فشار توام داخلى و بين 

المللى ممكن است يكى از دولت هاى آينده آمريكا را به امضاى معاهده هاى آتى در اين زمينه رهنمون 
ين نظر آه براى نخستين بار ساير گروه ها را در مذاآراتش مشارآت  از ا٨همچنين اجالس گروه . شود

اين نخستين اجالسى بود آه جامعه مدنى در قالب سازمان هاى غيردولتى . داد جنبه تاريخى داشت
دولت » ٨اليو«و » فقر را به تاريخ بسپاريم«بسيج انبوه فعاالن در برنامه . در آن نقشى محورى بازى آرد

يكى از بخش هاى آليدى اجالس فرصت بى . شويق آرد تا دست به چنين گشايشى بزندبريتانيا را ت
به عالوه . سابقه اى بود آه در اختيار جامعه مدنى گذاشته شد تا در رايزنى هاى اصلى نقش بازى آند

 و اين اجالس راه و رسم قبلى داير بر مشارآت دادن ملل در حال توسعه در فرايند مذاآرات را ادامه داد
شامل چين، هند، برزيل، » اقتصاد براى  آينده«رهبران هفت آشور آفريقايى و همچنين پنج . تقويت آرد

 دشوار ٨دعوت نكردن آنها به نشست هاى آينده گروه . مكزيك و آفريقاى جنوبى در آن شرآت جستند
 .ازى مى آنندخواهد بود چرا آه آنها نقشى بيش از پيش مهم در اقتصاد جهان و مذاآرات تجارى ب

 نوبت بريتانيا هم رسيد• 
صبح روز پنجشنبه و در حالى آه رهبران گروه هشت مى خواستند اجالس خود را در گلن ايگلز در 

شمال بريتانيا شروع آنند، چهار انفجار همزمان در متروى لندن اتفاق افتاد و به اين ترتيب بريتانيا هم به 
پيش از اين دو حمله . مستقيمًا به آن حمله آرده اندجرگه آشورهايى پيوست آه تروريست ها 

 در آمريكا و اسپانيا به دست گروه القاعده ٢٠٠۴ مارس ١١ و ٢٠٠١ سپتامبر ١١تروريستى بزرگ در 
اين چهار انفجار تا به حال حدود . صورت گرفته بود؛ گروهى آه مظنون اصلى حمله به لندن نيز هست

 نفر از هفتصد مجروح ۵٠افزايش آنها وجود دارد، چون هنوز حدود  آشته داشته است گرچه احتمال ۴٩
از سوى ديگر به .  نفر آنها وخيم اعالم شده است١۵اين حمالت در بيمارستان بسترى هستند و حال 

_ علت آنكه انفجارها در داخل تونل هاى مترو رخ داده،  هنوز آار تخليه اجساد از داخل الشه قطارها 
اين حمله اى بود آه مقام هاى بريتانيايى همواره . تمام نشده است_ ايستگاه ها حداقل در يكى از 

بريتانيا اصلى ترين متحد آمريكا در . بيم وقوع آن را داشتند اما با اين حال اميدوار بودند هرگز روى ندهد
 را تهديد به حمله به عراق و نيز جنگ با تروريسم بود و گروه القاعده پس از جنگ عراق بارها اين آشور

به اين ترتيب شايد از بين متحدان اصلى آمريكا در حمله به عراق ايتاليا شاهد حمله . حمله آرده بود
 .گرچه شهروندان اين آشور در عراق آسيب هايى ديده اند. تروريستى نبوده است

 روز پنجشنبه به نظر مى رسد اين احساس در مقام هاى بريتانيايى وجود دارد آه آنها از اينكه حمالت
لندن شاهد هول و . بدتر از اين نبود و تلفات بيشترى به بار نياورد آمى احساس آرامش مى آنند

هراس گسترده مردم نبود و مقام ها معتقدند آه سازمان هاى مقابله با حوادث اضطرارى عملكردى 
جان به در برده است اما با اينكه اين احساس وجود دارد آه لندن از اين حمله . بسيار چشمگير داشتند

تونى بلر گفته است آه بريتانيا . ديوار امنيتى آن شكسته شده و ضعف هاى آن آشكار شده است
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اما نگرانى هايى درباره احتمال وقوع حمالت بيشتر . مرعوب نشده و راه و رسومش را عوض نخواهد آرد
بلر همچنين گفته است . يتانيا وجود داردو همچنين آثار درازمدت اين انفجارها بر عادات روزمره مردم بر

آه فعاليت هاى امنيتى و نظارتى براى جلوگيرى از چنين حمالتى آافى نخواهد بود و الزم است تا 
بمب گذارى هاى لندن آليه عالئم . تروريسم انجام شود» ريشه آن آردن«نبردى ايدئولوژيك براى 

 المصرى وابسته به القاعده با انتشار بيانيه اى در يك حمالت القاعده را بر خود داشته و گردان ابوحفص
دو روز بعد از انفجارهاى لندن، بيرمنگام دومين شهر . سايت اينترنتى مسئوليت آن را پذيرفته است

شنبه شب پليس از مردم خواست تا منطقه . بزرگ انگلستان در پى هشدارهاى امنيتى تخليه شد
برخى از خانه ها نيز .  و محله چينى ها در اين شهر را ترك آنندتفريحى و پررفت و آمد براد استريت

پليس اعالم آرد آه . همچنين خودروها و وسايل نقليه اجازه ورود به مرآز شهر را نيافتند. تخليه شدند
همچنين . اقداماتش به دنبال دريافت اطالعات درباره خطرى صورت گرفته است آه ماهيت آن فاش نشد

ن پليس، پيشتر چهار انفجار عمدى درون يك اتوبوس تحت آنترل ماموران صورت گرفته به گفته مسئوال
ماموران بر اين اعتقاد هستند آه آنچه داخل اين خودروى عمومى نابود شده است، خطرى را در . بود

به اطالعاتى بوده » پاسخ مناسب«پليس اعالم آرد آه تخليه مناطقى از شهر بيرمنگام، . پى نداشت
استوارت هايد، معاون فرمانده پليس منطقه . ريافت داشته است اما جزئيات مشخصى را ارائه نكردآه د

بوده است اما او » خطر قابل توجه«گفت آه اقدامات جارى در اين شهر، در پى اطالعاتى مبنى بر يك 
دارم واقعه اى من عقيده ن«: او گفت. گفت آه اين حادثه احتماًال با بمب گذارى هاى لندن مرتبط نيست

من مى خواهم . آه ما امشب با آن سر و آار داريم به حوادث هفتم ژوئيه در لندن ارتباط داشته باشد
پليس محلى اعالم آرد آه حوالى ساعت هشت و ربع شامگاه شنبه به » .اين نكته را آامًال تصريح آنم

ابتدا از مردم . دريافت آرده استوقت بريتانيا، اطالعاتى را درباره يك خطر احتمالى در اين منطقه 
به وسايل . خواسته شد آه مراقب باشند و رستوران ها و بارها مورد بازرسى و جست وجو قرار گرفتند

اما حدود يك ساعت و نيم بعد، پليس اعالم آرد آه . نقليه موتورى هم گفته شد آه به مرآز شهر نيايند
 لندن مقامات آمريكا در روز پنجشنبه در چند شهر همچنين در پى انفجارهاى. شهر بايد تخليه شود

به پليس نيويورك گفته شد آه مراقب فعاليت هاى . عمده اين آشور، اقدامات امنيتى را تشديد آردند
مشكوك باشند و در واشينگتن هم يك مرآز فرماندهى مشترك آغاز به آار آرد و سطح هشدار امنيتى 

در لندن » وقايع فاجعه بار« وزارت امنيت داخلى آمريكا اعالم آرد آه .افزايش يافت) زياد(به رنگ نارنجى 
سخنگوى اين وزارتخانه گفت آه اطالعاتى مبنى بر اينكه حمالت مشابهى عليه . را پيگيرى مى آند

با اين وجود اقدامات احتياط آميزى در شهرهاى عمده . آمريكا برنامه ريزى شده باشد در دست نيست
به پليس نيويورك به ويژه ماموران راهنمايى گفته شده آه مراقب بسته هاى . ه استآمريكا انجام شد

در واشينگتن نيز پليس، مرآزى را براى هدايت عمليات فعال آرده و به . مشكوك و بدون صاحب باشند
در لس آنجلس هم مرآز ويژه عملياتى آغاز به . گفته آنها، اقدامات احتياط آميز شديدى در جريان است

  .آار آرده و ماموران متخصص خنثى سازى بمب به حالت آماده باش درآمده اند
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  . جان خود را از دست دادند  نفر در عراق٣٢ عمليات انتحارى خونين امروز يكشنبه حداقل ٣طى 
  ٢٠٠۵ جوالى 10 -١٣٨۴ تير 19شنبه یک 

عمليات آه بر اثر آن دست آم  بر اساس اطالعات مقامات مسئول در بغداد، شديدترين اين:لمانرادیو آ
نام نيروهاى امنيتى ارتش، يك عامل انتحارى،   نفر آشته شدند، زمانى بود آه، در برابر يك دفتر ثبت٢۵

دگان تا آنون شمار مجروح ش. نيروها، پيكر خود را منفجر ساخت  داوطلب همكارى با اين۴٠٠در ميان 
  . نفر اعالم شده است۴٧

اين سو قصد را  گروه تروريست افراطى ابومصعب الزرقاوى طى يك بيانيه منتشره در اينترنت، مسئوليت
شيرمردان ما ابوعبداهللا الشمارى،  بامداد امروز، يك تن از" در اين بيانيه آمده است، . برعهده گرفت

اين متن، با امضاى سازمان ." امنيتى در بغداد انجام داد نيروهاىهجومى قهرمانانه را بر مرآز ثبت نام 
همين پنجشنبه گذشته بود آه، گروه الزرقاوى، مسئوليت قتل ديپلمات . يافت القاعده در عراق انتشار

 .را برعهده گرفته بود مصرى الشريف
را، به ميان  ى خوددر نزديكى شهر شمالى موصل، يك عامل انتحارى ديگر اتومبيل حاوى مواد انفجار

ژنرال بريگاد . گرديدند  نفر مجروح٣ پليس آشته و ۴در اين سو قصد، . ستون خودروهاى پليس راند
 .نرسيد مزبور، همراه اين ستون از خودروها بود اما، آسيبى به او

عمليات  هدف از اين.  نفر مجروح شدند١۶ نفر آشته و ٣طى يك سو قصد ديگر در آرآوك، دست آم 
نظامى در نزديكى  يستى، ظاهرآ ايجاد رعب و وحشت در دل مردم عراق بود، زيرا هيچگونه هدفترور

سو قصد، غير نظاميانى بودند  اغلب قربانيان اين. محل انفجار اين اتومبيل حاوى بمب، وجود نداشت
 .ميرفتند آه، به ديدار بستگان خود در يك آلينيك درمانى

خواب در منزل   تن از اعضاى يك خانواده شيعه را در هنگام٩اس، امروز يكشنبه همچنين افراد ناشن
همسايه ها مسئوليت اين آشتار  سرپرست اين خانواده و. در بلديه، به ضرب گلوله از پاى درآوردند خود

شورشگران در . اختالفات مذهبى را دامن بزنند را به گردن سنيها ميدانند، آه بدين ترتيب قصد دارن،
خود عليه تاسيسات پليس و ارتش افزوده اند، تا مانع  ه هاى گذشته بر شدت حمالتعراق، طى هفت

 .گردند از آار دولت جديد عراق
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نشاندن  اين در حاليست آه شب گذشته، نقشه هاى سرى آمريكا و بريتانياى آبير، مبنى بر عقب
اين خبر، از . گرديدند شمارى از واحدهاى نظامى خود از عراق، تا اواسط سال آينده ميالدى، برمال

وزارتخانه در اين مورد توضيح داد آه، تصميم  اما يك سخنگوى اين. سوى وزرات دفاع بريتانيا تائيد شد
آمريكا  Mail on Sunday بر اساس اطالعات روزنامه. است قطعى در اين زمينه، هنوز گرفته نشده

 ٢٠٠۶ عراق را، بتوان در آغاز سال  استان١٨ استان از ١۴امنيتى، در  اميدوار است آه، مسئوليت
 .مقامات عراقى سپرد ميالدى، به

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   تيرماه20:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ جوالى 11 -١٣٨۴ تير 20شنبه دو 
نوان های در غياب روزنامه های هوادار اصالحات، اکثر روزنامه های دوشنبه تهران در ع:بی بی سی

اصلی خود اخبار مربوط به اقدامات نژاد گرايانه عليه مسلمانان را گزارش کرده اند که به ادعای آنان بعد 
اين روزنامه ها در مقاالت خود نيز ادعا کرده اند که عامل اصلی . از انفجارهای لندن آغاز شده است

  .انفجارهای پايتخت بريتانيا، دولت های غربی و اسرائيل هستند
  پی آمد انفجارهای لندن

، خراسان، جمهوری اسالمیافزايش فشار بر مسلمانان در پی انفجارهای لندن عنوانی است که 
 در صدر اخبار خود آورده و پيش بينی کرده که به انتقام انفجارهای پايتخت بريتانيا، رسالت و جوان

  .مسلمانان در همه اروپا زير فشار قرار گيرند
نظر کسانی را در صدر اخبار خود نقل کرده که ادعا کرده " متهم اول انفجارهای لندن" با عنوان کيهان

اند اين انفجارها چون در نهايت باعث تداوم زمينه حضور نظامی آمريکا در نقاط مختلف تحت عنوان مبارزه 
  .با تروريسم می شود، کار دولت های متحد آمريکاست

را با توجه به برگزاری اجالس سران هشت کشور صنعتی در  در سرمقاله خود انفجارهای لندن کيهان
 ، سناريوی بوش و بلر دانسته که بد ٢٠١٢اسکاتلند و پيروزی لندن در گزيده شدن به ميزبانی المپيک 

  .طراحی شده است
 شبکه تلويزيونی الجزيره و تشکيالت القاعده را هم همدست دولت های کيهاننويسنده سرمقاله 

اين همه را با يازده سپتامبر هم مرتبط دانسته که به نظر وی آشکار شده که کار غربی دانسته و 
  .دستگاه های اطالعاتی غرب و اسرائيل بوده است

 در صدر اخبار خود از حمله به مساجد و مراکز اسالمی در لندن نوشته و اظهار نظر جمهوری اسالمی
  .فته استکرده که اين حمالت به تالفی انفجارهای لندن صورت گر

اين روزنامه در سرمقاله خود نوشته دامنه تبليغات عليه اسالم و مسلمانان بقدری گسترده شد که 
  .شهردار لندن و تعدادی از رجال سياسی انگليس ناچار به انتشار بيانيه هايی شدند

نوشته انفجارهای لندن با دين هيچ ارتباطی ندارد و حتی تعدادی از جمهوری اسالمی روزنامه 
مسلمانان نيز در ميان کشته شدگان و قربانيان اين انفجارها وجود دارند و همين امر گواه روشنی براين 

  .واقعيت است که نبايد اسالم را متهم به تروريسم نمود
عکسی از جورج گالووی نماينده ناراضی مجلس  روزنامه وابسته به سپاه پاسداران نيز با چاپ جوان

انگلستان خبر از موج اقدامات نژاد پرستانه در سراسر اروپا داده و نوشته بدرفتاری با مسلمانان پس از 
  .اقدامات تروريستی لندن تشديد شده است

 ضمير  وشن ر  در تحليلی پيرامون انفجارهای لندن آن را غيرقابل تحليل خوانده و نوشته مسلمانانقدس
   توسل  نچرخند اما مهمتر از عدم  اقداماتی  گرد چنين  هستند که  آنقدر آگاه  دوست  و صلح  زمانه  به و آگاه
   اتهام  نتوانند انگشت  ای  هر مساله  برای  شود که  انديشه  ای  بايد چاره  مسلمانان  از سوی  خشونت به

   را به  خويش  گرا و آگاه  و صلح  واقعی  بايد چهره از گذشته  ما بيش.  دراز کنند  مسلمين  سوی را به
  .  بداريم  عرضه جهانيان

 با اشاره به اينکه بوش و بلر و شارون روسای دولت های آمريکا، کيهاننويسنده ستون گفت و شنود 
ايد ادامه پيدا بريتانيا و اسرائيل اعالم کرده اند انفجارهای لندن نشان می دهد که مبارزه با تروريسم ب

کند، نتيجه گرفته انفجارها کار خودشان است و خواسته اند از اين طريق، ادامه اعمال آمريکا و 
  .متحدانش را توجيه کنند

به گزارش اجالس سران کشورهای صنعتی " آتش بازی بن الدن در ميان بازی بزرگان" با عنوان شرق
  . بن الدن برای خودنمائی خوانده استجهان پرداخته و انفجارهای لندن را دخالت اسامه

  پی آمد انتخابات
   روز ديگر باقی٢٣ کشور تنها   چهره  ترين  محبوب  مسئوليت  در گزارش اصلی خود نوشته تا پاياناعتماد
   جمهوری  رييس اما آيا ايران. دهد  می  جانشينش  خود را به  ديگر او جای  ماه کمتر از يک.   است مانده
  . خود خواهد ديد  به  را بازهم بوب مح چنين

 شعارها  شايد اين.   من  باد مخالف  زنده گفت  می   از قدرتمندان  بسياری  او بر خالفاعتمادبه نوشته 
   مخالفان  توانست  خاتمی  چون  بود اما کمتر کسی  ابراز شده  قدرت  اهالی  برخی  از سوی  هم  از آن پيش

 ديروز و   موافقان  گذشته  آذر سال١۶   که  را وقتی  شعارهايش اعتقاد او به.  کند  حد تحمل خود را تا اين
  . دادند سنجيديم  کردند و دشنامش  او پشت  به  تهران  در دانشگاه  امروزش مخالفان
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 در بررسی سياست خارجی ايران نوشته برخالف آنچه می پنداريم يا دوست داريم بپنداريم شرق
 آمريکايی ها که همواره مبدع يک ديپلماسی منعطف، پيگير و توانمند بوده اند انتخاب حداقل از ديدگاه

يک رئيس جمهور جديد در ايران به مفهوم پايان يک دوران يا کليد خوردن دوران جديدی مورد ارزيابی قرار 
  . نمی گيرد
ی هائی در پست  در سرمقاله خود هشدار داده که در آخرين روزهای دولت خاتمی جابه جائرسالت

های دولتی صورت می گيرد و قراردادهای نفتی با شرکت هائی بسته می شود که مديران دولتی قرار 
  .ست بعدا در آنجا مشغول به کار شوند

 در مقاله ای به نقد اصالح طلبان پرداخته و ضمن توصيف گروگان گيری به عنوان افتخار و حماسه جوان
چه شده است که برای تضعيف رقيب مقبول مردم به تبعيت از يک روزنامه ای بزرگ برای ايرانيان نوشته 

  به نشر اکاذيب پرداخته و ايشان را متهم به مبارزه عليه امريکا می نمايند؟
 اصالح طلبان را با مجاهدين خلق قياس کرده و همفکر آنها خوانده و نوشته همفکران جواننويسنده 

م عراق غلتيدند از گذشته خود در مبارزه با آمريکا ابراز ندامت کردند و اينان وقتی به دامان آمريکا و رژي
  .ترور مستشار آمريکايی را تخلف سازمانی خواندند

 در مقاله ای نوشته برخی اخبار از دست و دل بازی مسئوالن دولت اصالحات در امضای قراردادها جوان
شريفات معمول، تعهدات و هزينه هايی را به و مناقصه هايی حکايت دارد که شتابزده و گاه بدون طی ت

  .دولت آينده تحميل می نمايد
 همچنين برخی مطالبات معوقه نيز در همين هفته ها به سرعت وعده پرداخت می جوانبه نوشته 

روندی که حتی اگر . گيرد که ناشی از شکل گيری روند مشکوکی در آستانه تشکيل دولت آينده است
  .ات و انتظارات هم نباشد می تواند مشکالتی برای دولت آينده به وجود آوردموج دامن زدن به توقع

 حکايت دارد که معاون سپاه پاسداران درباره انتخابات اخير رياست جمهوری با تخطئه شرقخبری در 
کسانی که نيروهای اصولگرا را در جريان انتخابات به بی برنامگی، اختالفات، قدرت طلبی و عدم تفاهم 

ر کانديدای واحد متهم می کردند گفته در شرايط پيچيده سياسی که قدرت های خارجی و جريان بر س
های فزون خواه در داخل از مدت ها قبل مترصد بوده و برنامه ريزی کرده بودند که نتيجه انتخابات را به 

 درست و چند نفع خود تغيير دهند، بايد پيچيده عمل می شد و نيروهای اصولگرا بحمداهللا با طراحی
  .اليه توانستند

سخنان سردار ذوالقدر زمانی اهميت می يابد که نامزدهای ناکام رياست جمهوری و وزارت کشور ادعا 
می کنند که نيروهای نظامی و شبه نظامی به طور گسترده در انتخابات سهم و اثر داشته و از محمود 

  .احمدی نيژاد نامزد مورد عالقه خود حمايت کرده اند
  الگرد هجده تيرس

سالگرد هجده تير، ششمين سال حمله به کوی دانشگاه در روزنامه های امروز صبح انعکاس محدودی 
دارد و بر خالف سال های گذشته از اظهار نظرها و مقاالت و گزارش های تکان دهنده درباره اين حادثه 

  .اثری ديده نمی شود
ن دانشگاه تهران در سالگرد هجده تير خبر داده و از  از کنفرانس تعدای از دانشجوياخراسانروزنامه 

 گذرد و از فضای  قول يکی از دانشجويان از مسئوالن قضايی خواسته اينک که سالها از آن حادثه می
 های دانشجويان نسبت به عوامل   ها و دغدغه ايم برای زدودن دل نگرانی جنجالی آن زمان دور شده 
 ديگر پرونده کوی دانشگاه را به جريان انداخته و اين بار تمامی عوامل پشت ايجاد کننده اين حادثه يکبار

  .پرده اين حادثه و جنايت را شناسايی، معرفی و محاکمه کنند
 از زبان يک مقام استانداری تهران آمده که در سطح استان تهران هيچ گروهی خراساندر گزارش 

  .تقاضای مجوز برای تظاهرات گردهم آئی نکرده است
نوشته در نبود روزنامه های هوادار " هجده تير هم هجده تيرهای سابق" با عنوان کيهانطنز نويس 

  .نمی کند" حماسه"اصالحات کسی هم يادی از آن 
 

   تير18:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ جوالى 9 -١٣٨۴ تير 18شنبه 

طيل منتشر شده اند در عنوان های روزنامه های اولين روز هفته تهران که بين دو تع:رادیو بی بی سی
اصلی خود از انفجارهای لندن خبر داده و در ضمن مقاالتی به تحليل اين واقعه پرداخته و در تکرار گفته 

  . های امام جمعه موقت تهران علت انفجارها را حمايت دولت بريتانيا از آمريکا و اسرائيل دانسته اند
گرد وقايع هجده تير کوی دانشگاه که روز دانشجو اعالم شده اغلب اين روزنامه ها اشاره ای به سال

گزارش ديدارهای وزير دفاع عراق از ايران و گمانه زنی هايی درباره تغييرات اساسی دولت و . بود، ندارند
  .مقامات کشوری بعد از آغاز به کار رييس جمهور تازه از جمله ديگر مطالب روزنامه های امروز است

 علت انفجارهای لندن همکاری دولت آن کشور با آمريکا و اعزام جمهوری اسالمیمه به نوشته روزنا
نظاميانش به عراق بوده است که مردم انگلستان از آن ناراضی هستند و به همين دليل القاعده 

 جمهوری اسالمیدر حالی که به نظر نويسنده سرمقاله . اروپايی دست به کار های انفجاری زده
 بريتانيا راه ديگری را می پيمودند و پای صندوق های رای به دولتمردان آن کشور نه می بهتر بود مردم

  . گفتند
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 پيشنهاد کرده که مردم بريتانيا همين موقعيت را هم غنيمت شمارند و با جمهوری اسالمیسرمقاله 
ه شود و از يک ضد حمله به آمريکا، کاری کنند که آمريکا به هدف خود نرسد بلکه دولت انگليس متنب

  .همراهی با آمريکا در لشکرکشی به کشورها خودداری کند و نظاميان خود را از عراق خارج نمايد
 در مقاله ای پيرامون اهميت و عظمت انفجارهای لندن با اشاره به زمين خوردن جورج بوش، رسالت

اد نوشته شايد رييس رييس جمهور آمريکا هنگام دوچرخه سواری که ساعتی قبل از انفجارها اتفاق افت
جمهور آمريکا در فکر انفجارها بود که کنترل دوچرخه از دستش خارج شد و به زمين خورد و سر و 

صورتش زخمی شد، درست مانند يازده سپتامبر که وقتی واقعه را شنيد در يک کالس درس بود و از 
  . خود بيخود شد

فجارهای لندن را يازده سپتامبر انگليسی گرچه خبرگزاری ها ان: " در سرمقاله خود نوشتهخراسان
خوانده اند اما قرار بود اجالس ويژه در زمينه اقتصادی ميان برخی از دولتمردان رژيم صهيونيستی و 

ای برگزاری اين جلسه  انگليس در مکانی نزديک به محل وقوع انفجارها برگزار شود اما به طرز غيرمترقبه
 ها از خروج اتباع   سپتامبر آمريکا نيز خبرگزاری١١در ماجرای . از سوی طرف اسرائيلی برهم زده شد

  ."های دوقلوی تجارت جهان به فاصله کمی از وقوع آن خبر داده بودند رژيم صهيونيستی از ساختمان
 که تنها روزنامه امروز است که به سالگرد هجده تير اشاره ای دارد در مقاله ای اين واقعه را فتنه کيهان

 حمايت کامل دانشجويان از رييس کيهانبه تاکيد . ه که گروه های سياسی ايجاد کردندای دانست
جمهور منتخب نشان داد که آن ها از وقايع هشت ساله گذشته درس عبرت گرفته اند و آشکار شد 
دانشجوی مسلمان بين آزادی ليبرالی و دموکراسی غربی يا عدالت اسالمی، دومی را انتخاب می 

  .کند
گزارش های مربوط به " وزير دفاع عراق به خاطر جنگ با ايران عذرخواهی کرد" با عنوان همشهری

ديدار سعدون الدليمی وزير دفاع عراق را از ايران منعکس کرده است، عنوانی که در ديگر روزنامه های 
  . تهران به چشم نمی آيد

 کشور روابط روابط گسترده ای ايجاد روزنامه ايران از قول علی شمخانی وزير دفاع ايران نوشته بين دو
  . شده است و هيچ کشوری به جز ايران و عراق حق دخالت در تعيين حدود اين روابط را ندارد

به نوشته اين روزنامه، علی شمخانی از تالش ايران برای کمک در ايجاد ارتشی مستقل و خودکفا برای 
ان حضور احتمالی خود برای ديدار از عراق همزيستی مسالمت آميز در عراق خبر داد و در خصوص زم

  .وقتی که اين ارتش در عراق شکل گرفت به آنجا می روم: گفت
  

 از رويا تا واقعيت: هالل شيعى
  ٢٠٠۵ جوالى 11 -١٣٨۴ تير 20شنبه دو 

 تحليلگر سياسى سورى** سميع مبيد
  Asia Times: منبع
 على عبدالمحمدى: ترجمه:شرق

 
 به ايران مى آيد و وزير دفاع اين آشور ميهمان همتاى ايرانى خود بود تا دور نخست وزير عراق به زودى

با توجه به تحوالت عراق و دولت جديد ايران، احتمال بروز . جديدى در روابط ايران و عراق آغاز شود
تحليل زير تاريخچه زيرساخت روابط . تغييرات ژئوپولتيك و بحث هالل شيعى دوباره مطرح شده است

 .ان در منطقه را مطرح مى آندشيعي
••• 

را آن هم از » صدام« سال تقال و تالش زيرزمينى جامعه شيعيان عراق باالخره موفق شد ٢۵بعد از 
از اريكه قدرت، وضعيت جديد » صدام«واژگونى . قضاى روزگار با آمك اياالت متحده آمريكا، سرنگون آند

همه و همه مورد » جعفرى« و نيز انتخاب ٢٠٠۵نويه شيعيان در عراق و پيروزى آنها در انتخابات ژا
 در عراق ١٩٧٩در واقع همه آن چيزهايى آه زمامداران ايران از سال . استقبال مقامات تهران قرار گرفتند

 .خواهان تحقق آن بودند يكجا به آنها بخشيده شده بود
ل بوده است با پيشى  به فعاليت مشغو١٩۶٨آه به عنوان يك سياستمدار شيعه از سال » جعفرى«

گرفتن بر ساير سياستمداران برجسته آشورش عمًال اميدوارى ها را نزد ساير جوامع شيعى در 
سراسر جهان اسالم افزايش داده است آه شايد آنها نيز روزى طعم رهايى از بند محروميت ها، 

با صعود از پله هاى ترقى در شكنجه ها، تعقيب و گريزها و نهايتًا سال هاى طوالنى تبعيد و دربه درى را 
 در عراق افتاده ٢٠٠٣ در ايران و ١٩٧٩اين اتفاق تاآنون دو بار در سال هاى . جوامع خويش بچشند

به عنوان يك عضو » جعفرى«انتصاب . پس ديگران نيز خواهند توانست تجربيات آنها را تكرار آنند. است
و يكى از نزديكترين )  پيروز در انتخابات ژانويهائتالف عمدتًا شيعى(» ائتالف يكپارچه عراق«برجسته 

رهبر معنوى شيعيان براى تصدى گرى صدارت آابينه عراق باعث » آيت اهللا سيستانى«خويشاوندان 
 .بيش از هر زمان ديگرى خطر اوج گيرى شيعيان را حس آنند) اهل تسنن(شده است تا اعراب 

 شروع حمايت از حكومت شيعى ايران• 
دليل حمايت سورى ها اتخاذ مواضع عداوت آميز .  آغاز شد١٩٧٩ از انقالب ايران در سال حمايت سوريه

. رهبران انقالب ايران در برابر رژيمى بود آه آشكارا مورد حمايت آمريكا و متحد اسرائيل قلمداد مى شد
 هاى صراحتًا به معناى همسويى با سياست» محمدرضا پهلوى«از اين رو مخالفت با رژيم سلطنتى 

در عمل زمامداران سوريه . مورد دلخواه دمشق در منطقه حساس خاورميانه و به طور آلى در جهان بود

www.iran-archive.com 



حتى خود را درگير فعاليت هاى زير زمينى انقالبيون شيعى در ايران آردند و با ارائه آمك هاى مورد نياز 
. ت وقوع انقالب را افزايش دهندتالش آردند تا سرع» روح اهللا خمينى«به برخى از نمايندگان آيت اهللا 

آه دو تن از آنها بعد از (» صادق قطب زاده«و » مصطفى چمران«، »ابراهيم يزدى«افرادى از قبيل 
قطب «در اين ميان به عنوان مثال . همگى متحد سوريه بودند) انقالب به مناصب وزارتى دست يافتند

ت هاى ضد شاهنشاهى خود را تحت عنوان با دريافت يك گذرنامه سورى تالش آرد تا فعالي» زاده
مقامات دمشق به ويژه زمانى آه مطلع . در پاريس ادامه دهد» الثوره«جعلى يك خبرنگار روزنامه سورى 

شدند رهبر جديد ايران قصد دارد سفارت اسرائيل را در تهران تعطيل آند تا به مدد آن فاصله خود را با 
چندى نگذشت آه سفارت قبلى . سيار خرسند شدندسياست هاى شاه و متحدانش نشان دهد ب

» سازمان آزاديبخش فلسطين«اسرائيل بازگشايى شد، اما اين بار تمام امكانات آن در اختيار نمايندگان 
» خمينى« به آيت اهللا ١٩٧٨يك بار در اآتبر » حافظ اسد«در مقابل . قرار گرفت» ياسر عرفات«به رهبرى 

در ايران به قدرت » آيت اهللا خمينى«وقتى . تبعيد خويش را در سوريه بگذراندپيشنهاد داده بود آه دوران 
طى اظهاراتى از انقالب اسالمى به عنوان » عبدالحليم خدام«رسيد، معاون رئيس جمهور سوريه 

ياد آرد و اين ايده رهبران سوريه را مايه مباهات دانست آه همواره » مهمترين رويداد در تاريخ معاصر«
. دوشادوش رهبران ايران حس آرده اند» پيش از وقوع انقالب، حين وقوع آن و پس از پيروزى آن «خود را

 آغاز شد رهبران ١٩٨٠آه در سال » صدام« ساله ايران با رژيم بعثى ٨سوريه همچنين طى جنگ 
ا در انقالب تازه تاسيس ايران را مورد حمايت خويش قرار داد، اگر چه هيچ آمك مالى يا تسليحاتى ر

وقتى جنگ به پايان رسيد دو آشور فضاى بيشترى را براى . اختيار رژيم جمهورى اسالمى قرار نداد
مقابله با دشمن اصلى مشترك يعنى اسرائيل فراهم ديدند و تالش آردند تا از طريق تقويت حزب اهللا در 

بته اين همكارى را فارغ ايران ال. جنوب لبنان به خواسته هاى خويش در اين رابطه جامه عمل بپوشانند
سوريه نيز . از عاليق طبيعى خويش آه همانا بسط نفوذ شيعيان در منطقه بوده است پايه گذارى آرد

تالش مى آرد تا با همكارى ايران به عنوان يك رژيم قابل اعتنا جنگ ديرين خود را با اسرائيل به طرز 
 .آبرومندانه ترى ادامه دهد

 پيش بينى هاى نادرست• 
 و از بين رفتن دشمن ٢٠٠٣در سال » صدام«خى اينگونه مى انديشيدند آه با سرنگونى رژيم بر

مشترك سوريه و ايران احتماًال ديگر دليل موجهى براى ادامه همكارى هاى بسيار نزديك دو آشور وجود 
ان آوچكتر نخواهد داشت، به ويژه از آنجايى آه رهبران جديد بغداد در واقع جزء متحدان شيعى و برادر

روى آار آمدن يك رژيم طرفدار ايران در عراق آنگونه آه بسيارى استدالل مى . ايران محسوب مى شوند
با اين حال ايران به . آردند، همه داليل منطقى براى تداوم ماه عسل دمشق و تهران را نفى خواهد آرد

رفيق «للى بر دمشق در پى ترور حمايت خويش از سوريه ادامه داد، حتى بعد از آنكه فشارهاى بين الم
برخى دليل اصرار ايران بر تداوم .  افزايش يافت٢٠٠۵ فوريه ١۴نخست وزير پيشين لبنان در » حريرى

همكارى ها با سوريه را به هراس مقامات تهران از ايجاد شكاف در ائتالف حزب اهللا و سوريه در پى 
انه و بسيار گرم زمامداران دمشق از موضوع استقبال صميم. مرتبط مى دانند» حريرى«بحران ترور 

 .متحد ايران در رأس آابينه تازه تاسيس عراق در همين راستا ارزيابى مى شود» جعفرى«انتصاب 
 شيعيان با آل خليفه مشكل دارند• 

 هزار نفرى آن را شيعيان تشكيل مى دهند يك اقليت سنى ۴۴٣ درصد جمعيت حدود ٧٠در بحرين آه 
هر چند نفوذ شيعيان به عالى ترين حوزه . ن بسيار دور زمام امور را در دست داشته اندمذهب از ساليا

هاى سياست داخلى در تهران و بغداد باعث شد تا شيعيان بحرينى بيش از هر زمان ديگرى به بذل 
ل توجهات منطقه اى و بين المللى به وضع نامساعد داخلى خويش اميدوار شوند اما هنوز هيچ تغيير قاب
از . مالحظه اى در جايگاه سنتى اآثريت شيعى در اين جزيره بسيار آوچك خليج فارس ديده نمى شود

و ساير نخبگان شيعى به عالى ترين ارآان نظام » جعفرى«نقطه نظر شيعيان بحرينى، اهميت صعود 
 . ندارد١٩٧٩حكومتى در عراق اساسًا تفاوت چندانى با اهميت وقوع انقالب اسالمى در ايران در سال 

 با حمايت مالى ١٩٩۴شيعيان آه در بحرين به عنوان يك طبقه فرودست زندگى مى آنند، در سال 
اينان خواستار . عليه حكومت مرآزى به پا خاستند) بزرگترين آشور شيعى در منطقه و جهان(ايران 

 گفتنى است .دسترسى به شرايط بهتر زندگى و استقرار مجدد نظام پارلمانى در آشورشان بودند
.  راى به انحالل پارلمان داده بود١٩٧۵حاآم مخلوع بحرين در سال » شيخ عيسى بن سلمان الخليفه«

حيات » عيسى«پسر » ملك حمد« اندآى بهبود يافت، زيرا ٢٠٠٢اميدوارى ها در اين زمينه در سال 
ن قواى پارلمان عمًال مانع اوج قانونى را به بحرين بازگرداند، اما اين بار او تالش آرد تا با محدود ساخت

 .گيرى شيعيان در عرصه سياست داخلى آشورش شود
 انتخابات بحرين را تحريم آردند و بدين ترتيب حضور بسيار ضعيفى را در مجلس ٢٠٠٢شيعيان در سال 

نمايندگان مجلس عليا توسط شخص پادشاه منصوب مى (سفالى پارلمان از خود به نمايش گذاشتند 
ش از برگزارى آن انتخابات مقامات حكومتى در بحرين تصميم گرفتند تا با اعطاى تابعيت پي). شوند

آه در بحرين سكونت دارند، » شوراى همكارى خليج فارس«دوگانه به آن دسته از اتباع آشورهاى 
اين تصميم گيرى . عمًال موضع اهل تسنن را در عرصه سياست داخلى آشورشان استحكام بخشند

 بحث پيرامون سهم شيعيان در نظام حكومتى اجتماعى بحرين بار ديگر بر سر زبان ها باعث شد تا
طولى نكشيد آه حكومت بحرين با مشاهده اعتراضات روز افزون شيعيان تصميم گرفت تا نه تنها . بيفتد

 تالش آرد تا با ٢٠٠٢از موضع قبلى خويش عقب نشينى آند، بلكه پيش از برگزارى انتخابات اآتبر 
 . هزار تن از شيعيان ساآن در بحرين عمًال به نوعى از آنها دلجويى آند١٠عطاى تابعيت به ا
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براى » جعفرى«به فاصله اندآى پس از تائيد رسمى انتصاب )  هفته پيش۴حدود  (٢٠٠۵ مارس ٢۶در 
ن ها  هزار تظاهرآننده شيعه در بحرين به خيابا٨٠تكيه زدن بر آرسى صدارت آابينه جديد عراق حدود 

ريختند تا با مطالبه تصويب يك قانون اساسى جديد در آشورشان خواستار دستيابى شيعيان به حقوق 
به جاى انتصاب او از » انتخاب نخست وزير«بيشتر شوند آه از جمله مهمترين آنها مى توان به حق 

آيت اهللا «در گذشته تظاهرآنندگان شيعه بحرينى همواره تصاوير . جانب شخص پادشاه اشاره آرد
 .رهبر انقالب ايران را با خود حمل مى آرده اند» آيت اهللا خامنه اى«و » سيستانى

 رويا يا واقعيت: هالل شيعى• 
فاتحان واقعى جنگ خون : در عراق اآنون خوب است پرسيده شود» صدام«دو سال بعد از سقوط رژيم 

رئيس جمهور آمريكا و » جورج دبليو بوش« در خاورميانه چه آسانى بودند؟ در نگاه اول شايد ٢٠٠٣بار 
اما . به طور آلى نومحافظه آاران حاآم بر آاخ سفيد به عنوان يگانه فاتحان اين جنگ شناخته شوند

نگاه دقيق تر به رويدادها و تحوالت دو سال اخير نشان خواهد داد آه ايرانى ها نيز در زمره فاتحان جنگ 
رصت بسيار خوبى براى تحصيل منافع دلخواه خويش از خاورميانه قلمداد مى شوند، زيرا آنها اآنون ف

 .جديد به دست آورده اند
به عبارت بهتر شيعيان چه در ايران و چه در ساير ممالك جهان اسالم به عنوان فاتحان اصلى جنگ 

به محض خروج ارتش آمريكا از » صدام«آنها از ثمرات دوران پس از سقوط . عراق شناخته مى شوند
بسيارى اآنون در منطقه از آن بيم دارند آه با . اق براى يك مدت طوالنى بهره مند خواهند شدعر

توسط شيعيان ايرانى، لبنانى، عراقى و به طور آلى شيعيان ساآن در » هالل شيعى«تشكيل يك 
منطقه خليج فارس عمًال عرصه بر حكومت هاى عمدتًا سنى مذهب تنگ تر شده و منافع اين قبيل 

پادشاه اردن و برخى » ملك عبداهللا«آنگونه آه » هالل شيعى«. مت ها در آينده جدًا تهديد شودحكو
ديگر از مقامات بلندپايه منطقه از آن سخن به ميان مى آورند، رويايى است آه امروز در ايران، عراق و 

بحرين، يمن و بخش هايى از لبنان و سوريه طرفدار دارد، اما رژيم هاى حاآم بر عربستان سعودى، 
ترديدى نيست آه در آينده خبرهاى بيشترى از اوج گيرى شيعيان . آويت شديدًا با آن مخالفت مى ورزند

 .در منطقه و به طور آلى در جهان اسالم شنيده خواهد شد
  

اي، رهبر  اهللا خامنه مقدم، طي حكمي از سوي حضرت آيت سردار سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدي
مي و فرمانده آل قوا، به فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران منصوب معظم انقالب اسال

 . شد
  ٢٠٠۵ جوالى 10 -١٣٨۴ تير 19شنبه یک 

مقدم پيش از اين جانشين فرمانده نيروي مقاومت  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران سردار احمدي
 . ه منطقه مقاومت بسيج تهران بزرگ بودبسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي و با حفظ سمت فرماند

را در سابقه » فرمانده دانشگاه علوم انتظامي«و » آننده ناجا معاون هماهنگ«وي همچنين عناوين 
 . فعاليت خود دارد

مقدم داراي دآتراي مديريت استراتژيك از دانشگاه دفاع ملي و آارشناسي  سردار اسماعيل احمدي
 . ه تهران استارشد علوم اجتماعي از دانشگا

خبرگزارى جمهورى اسالمى ايران اعالم آرد آه مقام معظم رهبرى و فرمانده آل :  شرقگروه سياسى
قوا در حكمى سردار سرتيپ پاسدار اسماعيل احمد ى مقدم را به فرماندهى نيروى انتظامى جمهورى 

 .اسالمى ايران منصوب آردند
 :متن حكم فرمانده معظم آل قوا به اين شرح است

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
سردار سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدى مقدم، نظر به تعهد و سوابق انقالبى و خدمات ساليان گذشته 

در مسئوليت هاى نظامى و انتظامى شما را به فرماندهى نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران 
رى اسالمى در سراسر آشور و از اهم وظايف آن نيرو ايجاد امنيتى شايسته جمهو. منصوب مى آنم

همه توانمندى و امكانات و ابتكار عمل را براى . فضاى برخوردار از آرامش و اطمينان براى همگان است
ارتقاى آيفيت و ماموريت هاى قانونى آن سازمان با استفاده از عناصر مومن و انقالبى و آارآمد به آار 

 .ه ويژه دوره فرماندهى آقاى قاليباف را تكميل آنيدگيريد و دستاورد هاى ارزشمند مسئولين قبلى ب
. خواسته هاى ذآر شده در حكم فرمانده قبلى و همكارى همه دستگاه هاى ذى ربط مورد تاآيد است

الزم مى دانم از خدمات و تالش هاى دلسوزانه جناب آقاى محمدباقر قاليباف و سرتيپ على عبداللهى 
توفيق همه شما را از خداوند متعال مسئلت مى . قديم و تشكر آنمدر دوران تصدى آن نيرو صميمانه ت

 .آنم
 آشنايى با فرمانده جديد• 

پيش از اين سردار اسماعيل احمدى مقدم به عنوان جانشين فرماندهى نيروى مقاومت بسيج خدمت 
 .مى آرد و همزمان فرماندهى بسيج منطقه تهران را نيز بر عهده داشت

يش از مسئوليت در نيروى مقاومت بسيج چند سال معاونت هماهنگى در احمدى  مقدم همچنين پ
او اين سمت را در زمان هدايت اهللا لطفيان فرمانده اسبق نيروى . نيروى انتظامى را بر عهده داشت

 پس از لطفيان، محمدباقر قاليباف عهده دار هدايت اين مرآز ١٣٧٨در سال . انتظامى بر عهده داشت
، نوآورى هاى او و تعريف جديد از امنيت و پليس در جامعه فضاى تازه اى را در آشور نگرش قاليباف. شد

قاليباف با تمام تالش خود و با . به گونه اى آه او توانست پنج سال در اين سمت باقى بماند. پديد آورد
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بات رياست هدايت معاونين خود توانست خود را به عنوان يكى از مهم ترين آانديداهاى دوره نهم انتخا
او . به همين دليل نيز از اين سمت استعفا داد و وارد رقابت هاى انتخاباتى شد. جمهورى مطرح آند

فروردين ماه استعفاى خود را تقديم آرد و تا روز گذشته نيز سردار على عبداللهى يكى از معاونين او 
مى سردار سرتيپ پاسدار سرپرستى اين نيرو را عهده دار بود تا اينكه مقام معظم رهبرى طى حك

فرمانده جديد نيروى انتظامى داراى مدرك . اسماعيل احمدى مقدم را به فرماندهى اين نيرو برگزيدند
 امنيتى بوده و پيش از اين در سمت هايى چون فرماندهى دانشگاه -دآتراى مديريت استراتژيك دفاعى

ين نيروى مقاومت بسيج فعاليت آرده علوم انتظامى، معاونت هماهنگ آننده نيروى انتظامى و جانش
 .است

 در تهران به دنيا آمده و در طول ساليان مختلف جنگ فرماندهى تيپ، لشگر و قرارگاه ١٣۴٠وى در سال 
را تجربه آرده و در طول سال هاى پس از جنگ تحميلى در سمت هايى چون فرماندهى دانشگاه علوم 

سردار احمدى مقدم اآنون . امى خدمت آرده استانتظامى و معاونت هماهنگ آننده نيروى انتظ
موظف است آه بنابر حكم مقام رهبرى، امنيتى شايسته جمهورى اسالمى را در سراسر آشور ايجاد 

او در اين رابطه نيز چنان آه مقام رهبرى تذآر داده  اند مى تواند از عناصر مومن و انقالبى و آارآمد . آند
  .مند دوران محمدباقر قاليباف را تكميل آندبهره گيرد و دستاورد هاى ارزش
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