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انتخابات براي مصالح آشور و ملت : جمهور و رييس مجلس   رييس مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه

  ما داراي اهميت حياتي است
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اهللا   به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، متن نامه روساي قواي مجريه و مقننه و پاسخ حضرت آيت
  :اي به اين شرح است  خامنه

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  العالي اي مدظله اهللا آقاي خامنه ضرت آيترهبر معظم انقالب اسالمي، ح

  با سالم و تحيت
هاي  ساالري ديني است با راهنمايي ترين حادثه در عرصه مردم گره ايجاد شده در امر انتخابات آه مهم

  .عالي به اعضاي محترم شوراي نگهبان قابل گشوده شدن بود گشاي حضرت گره
آه از حيثيت و  اين بود آه با رايزني و تفاهم بدون اينگونه آه مستحضريد همواره تاآيد ما بر  همان

حل مناسب برسيم ولي براي گشودن اين گره در پي درخواست  مكانت رهبري مايه گذاشته شود به راه
نهايي ما، بزرگوارانه دستور فرموديد آه شوراي نگهبان بر اساس داوري وزارت اطالعات با تكيه بر اسناد 

عالي براي حل مشكل  گير دفتر جناب دانيم از تالش پي جا الزم مي در اين.آندمتقن نظر ما را تامين 
  .تشكر آنيم

ي تقاضاي  عالي، ليستي ارايه شده است آه نه تنها بخش عمده اينك بدون رعايت رهنمود جناب
عالي  حداقلي ما را تامين نكرده است بلكه متاسفانه همين عمل را نيز مستند به حكم حكومتي حضرت

  .اند آه به نظر ما جفا به مقام معظم رهبري است دهآر
رسد آه نظر  عالي از عنايتي آه فرموديد به استحضار مي با سپاس فراوان از اهتمام دلسوزانه حضرت

  عالي مبني بر برگزاري انتخابات در روز اول اسفندماه سال جاري توسط وزارت آشور و همه موآد حضرت
  . برگزار خواهد شدهمكاران دولت در سراسر آشور

   سيد محمد خاتمي -مهدي آروبي 
17/11/82  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   مقننه  مجريه و قوه حضرات حجج اسالم آقايان خاتمي و آروبي رييسان محترم قوه

  با سالم و تحيت و آرزوي توفيق الهي براي شما عزيزان
ت شكوهمند مجلس هفتم و عزم جدي بر تان براي انتخابا هاي مجدانه نامه شما آه حاآي از تالش

باشد، موجب خرسندي و تشكر اينجانب  ي ملي و انقالبي در وقت مقرر خود مي انجام دادن اين فريضه
امروز آشور بيش از هر زمان، نيازمند وحدت و همدلي مسؤوالن محترم است و ملت بزرگوار نيز . گرديد

ات براي مصالح آشور و ملت ما داراي اهميت حياتي است انتخاب. همين انتظار را از مديران آشور دارند
اين يكي از وظايف مسؤوالن و اداي دين در برابر ملت فداآار و . و بايد سالم، بانشاط و پرشور برگزار گردد

ها  هاي دستگاه هاي مطهر شهيدان است و به خاطر آن شايسته است آه برخي گاليه مجاهدات و خون
ه شود، همه دست در دست، اين گونه وظايف بزرگ را به بهترين وسالم ترين وجه از يكديگر ناديده گرفت

  .به انجام رسانند
اندرآاران و مجريان انتخابات  بار ديگر از شما آقايان محترم و نيز از شوراي محترم نگهبان و ديگر دست

ان و مسؤوالن آشور اهللا ارواحنا فداه شامل حال ملت اير آنم و اميدوارم دعاي حضرت بقيه تشكر مي
  .گردد

  پايان پيام
  آنيم  دهيم و نه در انتخابات شرآت مي  نه ليست مي: عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم
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تشكل ما ضمن اين آه در انتخابات شرآت : دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم گفت

 هم   ارائه نخواهد آرد و معتقديم؛ در حال حاضر و در اين شرايط حتي اگر يك عدهآند، ليستي هم   نمي
  .  اي اساسي به نظام و انقالب خورده است  تأييد شوند و انتخاباتي هم انجام گيرد، ضربه

وقتي آقاي جنتي و : و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، افزود  حسين موسوي تبريزي در گفت 
ايم، افراد فاسد و درستي نبودند، فاسدند، ربا   آنند؛ اينهايي را آه رد صالحيت آرده  انش اعالم ميدوست

از آن طرف هم بين مردم شايع شده آه اينها جنگ زرگري است آه بين حكومتيان در جريان ... خوارند و 
 از اين طرف هم گفته با توجه به اين دو مسأله و اين آه. آنند  است و پشت پرده با هم معامله مي

شده شوراي نگهبان افراد زيادي را غير عادالنه رد صالحيت آرده است، قطعًا اگر هم بخواهد انتخابات 
اند، ضايع   دليل رد صالحيت شده   نفر را تأييد آنند، حقوق اآثر مردم آه بي300 الي 200انجام دهند و 

  . شود  مي
با : زدن به اصل نظام جمهوري اسالمي دانست و گفتوي مجموع عوامل پيش آمده را موجب ضربه 

 انتخاباتي آه رئيس جمهور داده بود و نمايندگان هم تصويب آرده بودند، شوراي نگهبان آن   تصويب اليحه
را با اعمال نظر خاص خودش رد آرده بود، مردم اطيمنان حاصل خواهندآرد آه بر اساس قانوني آه 

توان اميدوار بود آه اطمينان از   گاه مي  آنند، آن  اند، در انتخابات شرآت مي  شان تصويب آرده  نمايندگان
  .دست رفته مردم به نظام جمهوري اسالمي، بازسازي خواهد شد

اي خاص تأييد صالحيت شوند، نه تنها   حتي اگر تمام نمايندگان مجلس و عده: موسوي تبريزي افزود
نظام جمهوري اسالمي اعم از شوراي نگهبان و دولت و اطمينان مردم حاصل نخواهد شد آه به آل 

آنيم آه ما تنها بازيگر هستيم   در واقع اجماع مرآب ايجاد مي. اطمينان خواهد شد  اصالح طلبان هم بي
  .و دنبال اصول و قوانين نيستيم

 تحقق ندارد،  رئيس جمهور به زودي امكان  وي در پايان با اظهار اينكه اين شرايط از جمله تصويب اليحه
  .به هر حال ما در انتخابات اول اسفند شرآت نخواهيم آرد: گفت

  پايان پيام
 

  .ي مشارآت ايران اسالمي براي بررسي روند انتخابات تشكيل جلسه داد دفتر سياسي جبهه
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ه خبرنگار سياسي ايسنا ي مشارآت با اعالم اين خبر ب سعيد شريعتي، عضو شوراي مرآزي جبهه
ي مشارآت  ي جبهه در اين جلسه اعضاء آخرين تحوالت روند انتخابات را تاييد صحت تصميم آنگره: افزود

  .ارزيابي آردند
ي ششم مبني بر عدم  اعضاي د فتر سياسي به اتفاق آراء با تاآيد بر تصميم آنگره: وي ادامه داد

ات غير آزاد، غير رقابتي، غير عادالنه و مغاير با اهداف شرآت در انتخابات اول اسفند، اين انتخاب
  .هاي جمهوري اسالمي دانستند وآرمان

 انتهاي پيام
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

   در فلوريدا  7اجالس گروه 
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ورهاي عضو گروه هفتگانه براي بررسي داليل آاهش ارزش وزيران دارائي و روساي بانكهاي مرآزي آش
  . دالر و مسائل ديگر در ايالت فلوريدا جمع شده اند

تحليلگران مي گويند مقامات اروپائي اميد وار هستند در پايان , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
سقوط ارزش دالر در گردهمائي دو روزه خود در روز شنبه، بيانيه مشترآي را آه موجب آند شدن 

  . بازارهاي جهاني خواهد شد تهيه آنند
قرار است مقامات اقتصادي همچنين . اما تحليگران چنين آاري را دشوار مي دانند, به گزارش ديلي نيوز

در باره بستن منابع مالي تروريست ا، تقويت رشد جهاني، و شرايط اقتصادي در عراق و افغانستان 
  .بحث آنند
   .پايان پيام

  
  گشايش چهلمين آنفرانس امنيتى مونيخ
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قرار . چهلمين آنفرانس امنيتى مونيخ امروز با نطق يوشكا فيشر وزير خارجه آلمان افتتاح ميشود: مونيخ
روز ميان  آشور جهان هستند، پس از ديدارى آه دي۵٠ نفر شرآت آننده اين همايش آه از ٢۵٠است 

وزراى دفاع آشورهاى عضو پيمان ناتو صورت گرفت، در باره مناسبات جهانى و اوضاع خاورميانه به 
سايرآسانى آه در جلسه امروزنطق خواهند آرد عبارتند از دانالد رامسفلد، ايگور ايوانف . گفتگو بپردازند

ديروز . مكرات مسيحى آلمانوزراى  دفاع آمريكا و روسيه و همچنين خانم آنگال مرآل رئيس حزب د
بسيارى از آشور هاى اروپايى عضو پيمان ناتو اعالم آردند آه سربازان بيشترى به افغانستان اعزام 

عالوه بر اين قرار شده آه اروپايى ها رهبرى سراه صلح بين المللى مسقر در . خواهند داشت
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مروز در حوالى محل برگزارى آنفرانس در اين ميان انتظار ميرود آه ا. افغانستان را بر عهده گيرند
 ١٧٠ديروز پليس . تظاهراتى از سوى هزاران نفر در مخالفت باسياست هاى موجود جهانى برگزار شود

  . نفر از تظاهرآنندگان را بازداشت آرد
 

  ديدار وزيران دفاع آشورهاى عضو پيمان آتالنتيك شمالى ناتو در مونيخ  
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با وزير دفاع امريكا، دونالد رامسفلد، در حاشيه آنفرانس ) راست(ديدار وزير دفاع آلمان پتر اشتروك 
  امنيتى مونيخ  

در اين ديدار غير رسمى به ويژه . روز جمعه ششم فوريه وزيران دفاع ناتو در مونيخ با هم ديدار آردند
  .موضوع افغانستان و عراق مطرح بود

ف و منظور دبيرآل جديدد پيمان ناتو، پاپ د هوپ سخفر، مشارآت هر چه وسيعتر نيروهاى نظامى هد
نظر او اين است آه براى نيل به اين هدف بر تعداد گروههاى بازسازى . بين المللى در افغانستان است
  . منطقه اى پنج واحد اضافه شود

  
ن هستند آه همراه با مددآاران عمرانى در گروههاى بازسازى منطقه اى واحدهاى آوچكى از سربازا

در حال حاضر هشت تيم و منجمله يك گروه از ارتش . نواحى و استانهاى افغانستان مشغول به آارند
  .آلمان در اين زمينه فعاليت مى آنند

 آشور عضو پيمان ناتو در مونيخ نسبت ١٩آقاى سخيفر ديشب پس از شرآت در آنفرانس وزيران دفاع 
  :او گفت. ن افزايش تعداد اين گروهها ابراز خوشبينى آرده استبه امكا

  
پس از اين گردهمايى تعداد بيشترى از آشورها آمادگى خود را براى مشارآت در آار گروههاى “

  ”.بازسازى افغانستان، متشكل از سربازان سپاه بين المللى حافظ صلح اعالم آردند
ضرند تعداد بيشترى از سربازان خود را به افغانستان آقاى سخفر در مورد اينكه آدام آشورها حا

وى به اين نكته اشاره آرد آه در مونيخ تصميم قطعى اتخاذ نشد، بلكه . بفرستند سخن نگفت
تصميمات نهايى در آنفرانس عالى ناتو آه در ماه ژوئن آينده در شهر استانبول ترآيه تشكيل مى شود 

  .اتخاذ خواهند شد
  

فرماندهى نيروهاى حافظ صلح در افغانستان به نيروهاى نظامى مشترك اتحاديه ولى اين نقشه آه 
اما فرماندهى آل . اروپا در استراسبورگ موسوم به يوروآورپ محول شود، بسى نزديكتر مى شود

  .نيروهاى بين المللى مستقر در افغانستان در اختيار پيمان ناتو خواهد بود
 فرانسه تشكيل مى دهند و وزير دفاع آلمان پتر اشتروك با اجراى نيروهاى اصلى يوروآورپ را آلمان و

اين نقشه موافق است آه چيزى آه مسئوليت بزرگترى براى المان دارد تثبيت اوضاع افغانستان خواهد 
اين بدان . من ممطمئن هستم آه ما تصميم مثبتى اتخاذ خواهيم آرد“: آقاى اشتروك مى گويد. بود

ما در حال حاضر . اد فرماندهى يوروآورپ جانشين ستاد آانادايى خواهد شدسان است آه ابتدا ست
مشغول بررسى اين موضوع هستيم آه آيا مى توان بخش يا تمام تيپ آلمانى فرانسوى را در اين 

  ” مشارآت در آابل سهيم آرد؟
  

گفتگو آرد، روابط آقاى اشتروك آه قبل از ظهر ديروز نيم ساعت با وزير دفاع امريكا، دونالد رامسفلد 
آلمان و امريكا را خوب توصيف آرد و گفت من حتى مى توانم بگويم آه ما همه مسائلى را آه سال 

اما موضوعى آه هنوز حل ناشده باقى است، موضوع . پيش در مونيخ با هم داشتيم، حل آرده ايم
  . اندمشارآت بيشتر پيمان ناتو در عراق است آه مقامات دولت امريكا خواهان آن 

پيمان ناتو در حال حاضر فقط به برنامه مشارآت چندمليتى در عراق آمك مى آند آه تحت فرماندهى 
  .لهستان انجام مى گيرد

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  تهران مهره هاى خود را در شطرنج بصره پيش مى برد : روزنامه فيگارو چاپ پاريس 
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اين روزها بيش از پيش بر , فيگارو به تصاوير آيت اهللا خمينى اشاره مى آند آه به گفته فرستاده فيگارو

 1982فيگارو مى نويسد اعضاى مجلس اعالى انقالب عراق آه از . در و ديوارهاى بصره ديده مى شود
زمان يافته ترين نهاد موجود به ميالدى توسط ايران تشكيل و تامين مالى شده است امروز در بصره سا

حتى اين افراد نهاد مذهبى ميان . شمار مى رود و براى خود راديو و تلويزيون مستقل بر پا آرده است
افراد سپاه بدر وابسته به مجلس اعال با ريش هاى . مردم غذا و مايحتاج ضرورى روزانه را توزيع مى آنند

  . ليس شهر حضور دارند و به رتق و فتق امور مى پردازندتراشيده به سبك مذهبيون ايران در آنار پ
فيگارو در ادامه گزارش خود خاطر نشان مى سازد آه در بصره حتى زندگى روزانه نيز از نفوذ حكومت 

 7 فروشنده مشروبات الكلى از جمله 9فروش مشروبات الكلى ممنوع است و . اسالمى برآنار نيست
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در دانشگاه فشار بر روى دختران دانشجو براى رعايت حجاب . ده اندمسيحى در ماه هاى اخير اعدام ش
  . ايران نفوذ خود را در بصره گسترش مى دهد, فيگارو مى نويسد. اسالمى افزايش يافته است

بويژه اينكه مرزهاى دو آشور قابل آنترل آامل نيست و از آن گذشته بخشى از ساآنين اين شهر 
  .  عراقى هستندداراى ريشه ايرانى و تابعيت 

همين رابطه شاهزاده وليد بن طالل يكى از مردان قدرتمند عربستان سعودى در مصاحبه اى با فيگارو 
امروز اوضاع , آه در شماره امروز اين روزنامه به چاپ رسيده با اشاره به اوضاع در عراق مى گويد

شاهزاده وليد . ديك مى شوددرمنطقه شيعه نشين عراق به بشكه باروتى مى ماند آه به انفجار نز
آمريكا بايد تا اوضاع بكلى از آنترل خارج نگرديده است . اين منطقه يك بمب ساعتى است, مى افزايد

  . به طور جدى دست به آار شود
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   بهمن18: روزنامه های تهران 

  2004  فوريه7 -1382   بهمن18 شنبه -بي بي سي 
با پايان مهلت رسيدگی به شکايات نامزدهای رد صالحيت شده مجلس توسط شورای نگهبان، روزنامه 

های هوادار محافظه کاران در شماره های اول هفته خود از آغاز کار انتخابات خبر داده و از زبان روحانيون 
  .بات شرکت کنندو مقامات حکومت از مردم خواسته اند به عنوان وظيفه شرعی خود در انتخا

 در عنوان اصلی خود نظر محمدرضا خاتمی دبيرکل جبهه مشارکت را نقل کرده که گفته است ياس نو
  .در انتخابات شرکت نمی کنيم

  . خبر داده که فضای مملکت انتخاباتی شدکيهان
ايزنی برگ آخر ر" روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، در صدر اخبار خود با گزارشی تحت عنوان ايران

نوشته در حالی که وزارت اطالعات صدها تن را در فهرست خود جا داده بود شورای " ها ورق خورد
  . نفر از رد صالحيت شده ها را از ليست خود خط زد214نگهبان فقط 

 نفر از کسانی که مشکل شرعی و قانونی برای نامزدی آن ها وجود داشت 214 خبر داده که رسالت
  . جمهوری اسالمی اجازه شرکت در انتخابات يافتندبه حکم حکومتی رهبر

 به نقل از محافل مطلع خبر داده درصورتي آه مسئولين اجرائی انتخابات جمهوری اسالمیروزنامه 
مجلس تا امروز آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات اعالم نكنند، اقداماتی برای برگزاری انتخابات 

  .هد گرفت توسط دستگاه های ديگر صورت خوا
خبر داده که ناطق نوری مشاور رهبر جمهوری اسالمی ليست انتخاباتی خود را مشخص کرد آفتاب يزد

  .و با دادن دو نشانی از مردم خواست به آن ليست رای بدهند
 خواستار آن شده که نمايندگان متحصن و کيهان خبر داده که نماينده ولی فقيه در روزنامه اعتماد

  .بيرون رانده و محاکمه شوندمستعفی از مجلس 
 خبر داده که اصالح طلبان در جلب نظر علمای قم برای مخالفت با دخالت شورای جمهوری اسالمی

  .نگهبان در انتخابات با شکست مواجه شدند و هيچ يک از مراجع تقليد حاضر به تائيد آنان نشدند
شته روزنامه های شنبه آيت اهللا موسوی در حالی که پس از آيت اهللا منتظری و آيت اهللا طاهری، به نو

اردبيلی از اعضای مجلس تدوين قانون اساسی توضيح داده است که منظور تدوين کنندگان قانون 
اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، روشی که امروز در پيش گرفته نبوده است روزنامه های 

  .گهبان قانونی بوده استهوادار محافظه کاران اصرار دارند که عمل شورای ن
 بر اساس نظر شورای نگهبان ادعا کرده که در مجلس خبرگان تدوين قانون جمهوری اسالمیروزنامه 

اساسی نظارت شورای نگهبان بدون هيچ اظهار نظری تائيد شده و حتی آيت اهللا منتظری نظری بيش 
  .ا بوده استاز آن چه انجام می شود داشته و خواستار تعيين نامزدها توسط علم

با اشاره به صورت جلسات مجلس تدوين قانون اساسی نشان داده که گزارش شورای آفتاب يزد
نگهبان درست نيست و بر سر اصل نظارت شورای نگهبان ساعت ها بحث و مخالفت شده و سرانجام 

  .به کميسيون فرستاده شده است] آيت اهللا منتظری [هم به پيشنهاد رييس آن مجلس 
 با انتقاد از اين که شورای نگهبان به اين وضوح گزارش های نادرست به آفتاب يزدروزنامه سردبير 

اطالع مردم می رساند از آيت اهللا يزدی عضو شورای نگهبان که در آن زمان عضو مجلس بوده خواسته 
قعيت برای آن که مردم باور کنند که او بنا به ادعای خود دينش را به دنيا نمی فروشد درباره وا

  .گفتگوهای مجلس خبرگان توضيح دهد
 سخنان تازه ناطق نوری نامزد شکست خورده محافظه کاران در انتخابات رياست جمهور را با اين ايران

  ."اوف بر آنها که با تحصن و استعفا به دشمن چراغ قرمز نشان می دهند"عنوان منعکس کرده است 
متحصنيان در مجلس، سخنان بهزاد نبوی را نقل  در گزارش هائی از آخرين جلسه ياس نو و شرق

کرده که در آن با اشاره به گفته های يکی از سرداران سپاه پاسداران نسبت به دخالت نظاميان در 
سياست اعتراض کرده و بدون اشاره مستقيم به رهبر جمهوری اسالمی گفته است با اين نوع گزارش 

س هم مستقرست تعجبی ندارد اگر رهبران ما را گردن ها و در حالی که شنودهايشان در اطراف مجل
  .کلفت بخوانند

بهزاد نبوی بدون اشاره به رهبر انقالب که در سخنان خود از گردن کلفتی اصالح طلبان انتقاد کرده بود 
آيا گردن آلفت در مقابل قانون و ". گردن آلفت"گفته است خيلی جالب است آه ايشان به ما بگويد 
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پالكيهای ايشان نيستند آه دستگاه اطالعات موازی را برخالف قانون طراحی آردند، آيا رأی مردم، هم
گردن آلفت، تهيه آنندگان فيلم عصر عاشورا نيستند؟ آيا گردن آلفت آمران قتل های زنجيره ای 

  .نيستند
ران دو روز  در يکی از مقاالتی که عليه اصالح طلبان منتشر کرده با اشاره به اين که شهردار تهکيهان

لباس رفتگران پوشيده بود پرسيده که آيا بهزاد نبوی و ابطحی حاضرند چنان لباس هائی به تن کنند و 
  .آيا اصال به آنها می آيد

 در پاسخ کسانی که سوابق انقالبی بهزاد نبوی و ساير اصالح طلبان را يادآوری کيهاننويسنده مقاله 
می شود نوشته بهزاد نبوی را هرگز نمی توانيد در لباس کرده و می پرسند که چرا به آنها حمله 

  .سربازی، مجسم آرد 
 نايب رييس مجلس در بخشی از سخنان خود گفته است که مخالفان اصالحات می شرقبه نوشته 

خواستند انتخابات بدون واآنش باشد تا شاهد فضای سرآوب در داخل آشور باشيم ولی با تحصن خود 
چون الزمه ايجاد فضای خفقان رعبی است آه در دلها ايجاد می آنند و ما . يمفضای رعب را شكسته ا

  .توانستيم تبعات انتخابات را از اين لحاظ هم از بين ببريم
 با تاکيد بر اين که تحصن به خواست های خود نرسيد گفته اما در شرقمحمد رضا خاتمی به نوشته 

ا به گونه ای نشان دهيم آه هيچ آس چه انتخاب مقابل توانستيم انتخابات روز اول اسفند ماه ر
شوندگان، چه انتخاب آنندگان، چه برگزارآنندگان چنين انتخاباتی نتوانند از آن به عنوان يك انتخابات آزاد 

  .و دموآراتيك دفاع آنند
  . در گزارشی از حمالت مخالفان اصالحات نوشته که اين حمالت و تهديدها شدت گرفته استياس نو

چرت زدن بعضيها باعث "مصباح يزدی طی سخنانی در سپاه مشهد با بيان اينكه ياس نووشته به ن
اگر روندی آه در مجلس ششم به وجود : "، اظهار داشت"ورود مشتی شيطان به مجلس ششم شد

  ."آمد به مجلس هفتم برسد برای مجلس هشتم نامی از اسالم و انقالب باقی نخواهد ماند
ی دهد که واعظ طبسی توليت استان قدس رضوی هم در يک سخنرانی به نشان مياس نوگزارش 

حمايت از شورای نگهبان پرداخته و گفته اگر جمعي از آارگران درگوشه ای از آشور به تحصن دست 
 ١٠٠بزنند، دستگاه امنيتي و انتظامی ما چه موضعی در مقابل آن می گيرد؟ در حالی آه يك جمع 

   تهديد می آنند و بايد پرسيد موضوع چيست؟نفره، امنيت ملی آشور را
 نوشته که محافظه کاران قصد دارند بر اساس الگوی چين عمل کنند شرقابراهيم يزدی در سرمقاله 

) توسعه(سرآوب سياسی، آزاديهای اجتماعی و رشد : که سه محور اساسی دارد آه عبارتند از
  .اقتصادی

ده است که مخالفان اصالحات نخواهند توانست به هيچ  تاکيد کرشرقدبيرکل نهضت آزادی در مقاله 
يک از موفقيت های چين در آزادی های اجتماعی و اقتصادی دست يابند نوشته آيا آساني آه در طول 

 سال گذشته تصميم گيرندگان اصلی در جمهوری اسالمی بوده اند و وضعيت آنونی آشور دست ٢٠
، می توانند راه جديدی را انتخاب آنند؟ به نظر نمی پخت سياست ها و برنامه های آنان می باشد

  . رسد
 سال گذشته در دست جناح و جريان های ٢٠ تاکيد کرده که اقتصاد ايران طی شرقنويسنده سرمقاله 

. راست بوده است آه درك درستی از پيچيدگيهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه جديد ندارد
سرمايه داری تجاری و نه سرمايه داری صنعتی هستند فاقد آفايت الزم برای آنها که فقهای سنتی و 

  .مديريت بحران اقتصادی ايران هستند
نوشته بازی با لفظ انتخابات و به کار بردن آن برای فريب تفاوتی ياس نونادر صديقی در مقاله ای در 

ا پل برمر های وطنی که با رد نمی کند که از جانب پل برمر حاکم آمريکائی عراق بيان شده باشد ي
  .صالحيت فله ای نامزدها اعالم می کنند که در آمريکا هم هر کس نمی تواند نامزد انتخابات شود

در مقابل اظهار نگرانی اصالح طلبان نشريات هوادار محافظه کاران پيش بينی می کنند که انتخابات اول 
  .خالفان نظام باشداسفند با حضور مردم برگزار شود و مشتی به دهان م

 از زبان آيت اهللا جوادی آملی در نماز جمعه قم نوشته همگان در روز انتخابات در پای صندوق کيهان
های رأی برويم به آن آسی آه بين خود و خدای خود اصلح مي دانيم، رأی دهيم آه به قانون اساسی 

  .بينديشد و همين ها را مقدم بداردواليت فقيه، اسالم، جمهوری اسالمي و منافع ملی بيش از ديگران 
 بهمن برای ما 22مسئله انتخابات و راهپيمايی :  گفته استکيهانآيت اهللا جوادی آملی به نوشته 

مردم ايران، برادران و خواهران هر آس در خانه است آن روز به خيابان بياييد تا به . خيلی مهم است
در اين راهپيمايی با وضو و قصد قربت به خيابان . دشمنان بفهماند اين آشور، آشور امام زمان است

  .بياييد
 در سرمقاله خود درباره پايان تحصن آن را نمايشی ناموفق خوانده که با ناکامی جمهوری اسالمی

رئيس . شديد مواجه شد چرا که اآثريت قابل مالحظه مسئولين اجرائی نيز با آنها همراهی نكردند
ل از آنها خواست به تحصن پايان دهند هرچند آنها به اين خواسته رئيس جمهور نيز در همان روزهای او

  . جمهور اعتنائی نكردند
 از نخستين واکنش حسن روحانی درباره انتخابات خبر داده که در اجتماعی در سمنان گفته اعتماد

 قايل است اگر خدای ناآرده روزی در اين آشور استبداد حاآم شود و حاآمان برای رای مردم ارزش
نباشند اول پايه اسالميت خراب شده و آن روز اسالم نيز نيست؛ بلكه اسالم می گويد نظرات و آرای 

  .مردم بايد پايه حكومت باشد
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   وزرای  هفتم  مجلس  گرفتن  دست  قصد دارند با به  اصالحات شود مخالفان  می  خبر داده که گفتهاعتماد
   و از آار بر آنار آنند تا اين  استيضاح  مجريه  و قوه  دولت  در راس  را با حضور خاتمي  دولت طلب اصالح 
   است  اصالحات  مورد نظر مخالفين  آه  وزيری ظاهرا نخستين.  شود  ثبت  اصالحات  دولت  نام  به اقدام

 . را دارند  هفتم  در مجلس  وی  قصد استيضاح  آه  وزير آشور است  الری موسوی
  

  ات مجلس مهم استانتخاب: گري سيك
  :  ترجمه علي عبدالمحمدي-»شوراي روابط خارجي آمريكا«سايت اينترنتي : منبع
  2004  فوريه 8  -1382  بهمن 19 يك شنبه -شرق

رئيس پيشين مؤسسه مطالعات خاورميانه دانشگاه آلمبياي آمريكا پيش بيني مي آند » گري سيك«
ن در آينده تا حدودي به يكديگر نزديك خواهد شد، زيرا آه مواضع اياالت متحده و جمهوري اسالمي ايرا

و از اين رو الزم مي دانند آه گفت وگوهاي مستمر » هم اآنون همسايه هم محسوب مي شوند«آنها 
عراقي آرام و «وي معتقد است آه ايران به دنبال تحقق فرضيه . و سازنده اي را با يكديگر برقرار سازند

با ابراز نگراني شديد از تحوالت اخير در حوزه سياست داخلي ايران » يكس«. است» پايدار در منطقه
معتقد است آه محافظه  آاران به شدت مصمم  اند تا در انتخابات پارلماني آينده ايران آه قرار است 

  . اول اسفند ماه در اين آشور هفتاد ميليوني برگزار شود به موفقيت آامل دست يابند
  

 اگر محافظه آاران در انتخابات ياد شده با دستي ُپر از ميدان رقابت خارج شوند اما به گفته او، حتي
اصوًال به نظر نمي رسد آه آنها تالش بيهوده اي را براي اعاده قوانين اجتماعي سختگيرانه اي آه طي 

 آه سابقه» سيك«. ساليان اخير به تدريج در حال تسهيل و آنار گذاشته شدن بوده  اند، آغاز آنند
البته فقط (» رونالد ريگان«و » جيمي آارتر«عضويت در شوراي امنيت ملي آمريكا در آابينه  هاي 

به عنوان مسئول مستقيم امور ايران را با خود يدك مي آشد معتقد ) روزهاي آغازين حكومت ريگان
. ه استاست آه تاآنون هيچ نشانه اي از همكاري ايران با شبكه تروريستي القاعده به چشم نخورد

» برنارد گوئرتزمن«. »هيچ عشق نافرجام و شكست خورده اي ميان آن دو وجود ندارد«به تعبير او 
گفت وگوي مفصلي انجام داده آه » سيك«به تازگي با » شوراي روابط خارجي آمريكا«مشاور سردبير 

  .از نظرتان مي گذرد
  
. برگزار شود) اول اسفند ماه( سال جاري  فوريه٢٠انتخابات مجلس يا همان پارلمان ايران قرار است • 

طي روزهاي اخير، مباحثات زيادي پيرامون تالش جدي محافظه آاران براي ممانعت از ورود تعداد زيادي 
اگر ممكن است تصويري شفاف و . به گوش مي رسد» اصالح طلب«از آانديداهاي جناح موسوم به 

  . حال وقوع است را براي ما ترسيم آنيدگويا از آنچه آه در عرصه سياست داخلي ايران در
  

انتخابات مجلس ايران بسيار مهم است، زيرا مجلس در طول هشت سال گذشته تحت حاآميت 
نيروهاي وابسته به جنبش اصالحات بوده است و محافظه  آاران به شدت در تالشند تا به اقتدار آنها 

محافظه  آاران در سال هاي .  بر سر آار بياورندپايان داده و مجلسي محافظه آار را بار ديگر در ايران
اخير در برخي زمينه  ها با مشكالت حادي مواجه بوده  اند زيرا اصالح طلبان همواره تالش مي آرده  

اند تا لوايح دلخواه خويش را در پارلمان به تصويب برسانند و محافظه  آاران نيز چاره اي جز لغو اين 
  . يدندقوانين پيش پاي خود نمي د

  
اين موضوع موجبات خشم محافظه  آاران را فراهم مي سازد زيرا آنها با انجام چنين آارهايي عمًال 

آنها همواره در پي آن بوده  . نشان مي دهند آه مخالف فرآيندهاي دموآراتيك و مخالف اصالحات هستند
 براي تحقق بخشيدن به اند آه نگرش هاي منفي موجود پيرامون اقدامات خويش را اصالح آنند، اما

محافظه  آاران در . چنين خواسته اي بيش از هر چيز ديگري نيازمند آنترل بيشتر بر پارلمان هستند
و بارها نيز آن را تجربه [مقطع آنوني سعي دارند تا با استفاده از شيوه  هايي آه تاآنون آموخته  اند 

ته است به بهترين نحو ممكن استفاده آرده و راه را از امتيازي آه قانون در اختيار آنان گذاش] آرده اند
شوراي نگهبان اين حق قانوني را براي خويش قائل . براي رسيدن به منافع حزبي خويش هموار سازند

  . است آه بر تمامي مراحل انتخابات نظارت آامل داشته باشد
  

يع در روند اجرايي انتخابات مصمم به انجام آن هستند حضور وس] اعضاي شوراي نگهبان[چيزي آه آنها 
از طريق بررسي صالحيت افرادي است آه نام خود را براي شرآت در انتخابات پارلماني در هيأت هاي 

 ٢٩٠ هزار نامزد انتخاباتي براي تكيه زدن بر فقط ٨در حالي آه حدود . اجرايي به ثبت رسانده اند
 هزار ٣يسي آرده بودند اعالم شد آه بيش از آرسي پارلمان ايران در مهلت قانوني تعيين شده نام نو

 درصد آل تعداد نامزدها در سراسر آشور را تشكيل مي ۴٠تن از آنها آه به لحاظ آماري چيزي در حدود 
 نماينده اصالح طلب مجلس فعلي نيز ٨٠دادند و در ميان آنها نام هاي برجسته اي همچون نام حدود 

 اقدام عجيب براي نمايندگان مجلس ششم بسيار گران آمد و اين. يافت مي شد  رد صالحيت شده اند
 روزه در محوطه بيروني پارلمان زدند، شايد هم ٢۶آنها در اولين واآنش عملي خويش دست به تحصني 

 نماينده اصالح طلب مجلس را ذآر آرد آه هر روز به نشانه اعتراض دور يكديگر ١٠٠اآنون بتوان نام 
  . رت مي آنندجمع شده و با يكديگر مشو

www.iran-archive.com 



  
اين موضوع به قدري حرارت يافته آه مقامات عاليرتبه نظام اسالمي از مدت ها پيش براي حل 

با اين حال معلوم نيست آه آيا اصالح طلبان باالخره خواهند . آبرومندانه آن چاره جويي مي آنند
ن ميان، چيزي آه بيش از در اي. توانست آه روند جاري اوضاع را به نفع جناح خويش تغيير دهند يا خير

هر چيز ديگري جلب نظر مي آند آن است آه انتخابات مجلس هفتم توجه چنداني را در ميان افكار 
موضوع انتخابات در روزنامه  هاي سراسري مختلف به خوبي پوشش . عمومي ايرانيان برنينگيخته است

مايي يا سازماندهي تجمعات مردمي اما هيچ نشانه اي از اعتراض از قبيل انجام راهپي. داده مي شود
فقدان چنين نشانه  هاي بارزي حاآي از اين . در ميان طبقات فرودست جامعه ايران مشاهده نمي شود

حقيقت بسيار مهم است آه در جامعه امروز ايران، نوعي خستگي از تكرار چندين باره اين نوع 
گويد آه اصالح طلبان در پيگيري سياست ها احساس مي شود و هيچكس نمي تواند با اطمينان ب

آنها . مردم ايران از اصالح طلبان دلسرد شده اند. برنامه  ها و اهداف درازمدت خويش موفق خواهند بود
از اصالح طلباني آه پيش از تكيه زدن بر آرسي  هاي حكومتي وعده هر نوع خدمتي را به اقشار 

 طلبان عمًال بخشي از خواسته  هاي ملت ايران اصالح. مختلف مردم ايران مي دادند، خسته شده اند
را برآورده ساختند، اما هرگز نتوانستند آه خود را حتي به نزديكي  هاي سقف بلند انتظارات مردم 

مردم از اين وضعيت خسته شده  اند و اصالح طلبان را در رسيدن به اهدافشان ناآام قلمداد . برسانند
  .مي آنند

  
ه معنايي خواهد بود؟ درباره ظهور پديده تدريجي ليبراليزاسيون اجتماعي در ايران اين در درازمدت به چ• 

آيا به اعتقاد شما اين پديده در صورت قطع حمايت هاي مردمي از جنبش . زياد صحبت مي شود
  اصالحات به عقب بازخواهد گشت؟

  
 در طول دوران حاآميت موضوع مورد اشاره شما دقيقًا يكي از معدود اقداماتي است آه اصالح طلبان

محدوديت هاي اجتماعي . عمًال موفق به اجراي آن شده اند.] آه همچنان نيز ادامه دارد[خويش 
پيشين با سرعتي بسيار آهسته و بدون اينكه آار چنداني صورت بگيرد يا تصميمات اجرايي خاص يا 

 ابالغ شود به تدريج حتي اعالميه  هايي رسمي براي اجراي آن به دستگاههاي حكومتي ذي ربط
زوج هاي جوان ايراني هم اآنون به اتفاق يكديگر در . فرآيندي مسامحه آميز و سهل گيرانه را پيموده اند

سئوال اساسي اينجاست آه اگر محافظه  آاران بار ديگر . پارك ها و مناظر عمومي ديگر قدم مي زنند
راي انجام چنين آار بزرگي در انتخابات پارلماني به عرصه قدرت بازگردند همچنان آه آنها عزم خويش را ب
 جزم آرده  اند آيا آنها جلوي گسترش ٢٠٠۵آتي و حتي بعدها در انتخابات رياست جمهوري در سال 

پديده ليبراليسم اجتماعي در اليه  هاي زيرين جامعه ايران را خواهند گرفت؟ معموًال پاسخي آه به اين 
  . خير:  ساده و آوتاه خالصه مي شودسئوال داده مي شود در يك آلمه

  
ايراني  ها مي گويند آه قصد دارند دادگاهي را براي رسيدگي به اتهامات چند عضو شبكه تروريستي • 

برداشت شخصي شما از وجود ارتباط احتمالي ميان تروريست ها و ايراني  ها . القاعده برگزار آنند
  چيست؟

  
حتي . ه نخستين مخالفان جدي طالبان در افغانستان قرار داشتندواقعيت آن است آه ايراني  ها در زمر

ايراني  ها مدت ها پيش از آنكه ارتش . چيزي نمانده بود آه جنگي تمام عيار ميان آنها شكل بگيرد
و شبكه تروريستي » اسامه بن الدن«اياالت متحده در افغانستان به نبرد مستقيم با نيروهاي طالبان و 

ناگفته نماند آه . خالفان داخلي آنها را مورد حمايت مالي خويش قرار مي دادنداو مشغول شوند م
فرقه وهابيت، قرائتي خشن از دين [طالبان و القاعده سازمان هايي با تفكرات افراطي وهابي گرايانه 

هستند آه جهت گيري  هايي فكري و نظري آنها آامًال با ] اسالم را به پيروان خويش ارائه مي دهد
آنها مذهب تشيع را آه تعاليم آن زيربناي حكومت . اهيم موجود در تعاليم مذهب تشيع مغايرت داردمف

جمهوري اسالمي در ايران را تشكيل مي دهد فرقه اي بدعت گذاري شده و اساسًا مغاير با تعاليم دين 
ايران از [آن دو بنابراين، به جرأت مي توان گفت آه هيچ عشق گمشده اي ميان . مبين اسالم مي دانند

  . وجود نداشته است] يك سو و طالبان و القاعده از سوي ديگر
  

با آغاز تهاجم نظامي اياالت متحده به افغانستان، نيروهاي وابسته به شبكه تروريستي القاعده به 
دسته  هاي آوچكتري تقسيم شده و سعي آردند تا براي در امان ماندن از آتش سنگين نيروهاي 

راف و اآناف آشور افغانستان متواري شوند، طبق اطالعات واصله، تعداد زيادي از آنها از دشمن به اط
.  مايلي ميان افغانستان، پاآستان و ايران به آوهستان ها و بيابان هاي اطراف گريختند۶٠طريق مرز 

قبايل هم اآنون به نظر مي رسد آه برخي از اين افراد از سوي سران ياغي و شورشي برخي طوايف و 
ساآن در منطقه پناه داده شده باشند تا در فرصت هاي مقتضي از آنها به عنوان اهرم فشار در 

در اين ميان، عده اي نيز در آمال اختفا و آرامش از طريق مرزهاي . معامالت بزرگ بعدي استفاده شود
هم اآنون . شدندطوالني ايران با همسايگان شرقي اش به داخل بيابان هاي مرزي اين آشور سرازير 

به نظر مي رسد آه تعدادي از اين افراد توسط نيروهاي امنيتي و مرزي ايران بازداشت شده باشند و 
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من تصور مي آنم آه ايراني  ها پس از گذشت ماه ها باالخره به اين نتيجه رسيده  اند آه نبايد اين 
  .افراد را در سرويس هاي امنيتي خويش به حال خود رها آنند

  
ما سعودي  ها اعالم آرده  اند آه خواهان استرداد اتباعشان از سوي مقامات حكومت ايران ا• 

  هستند؟
  

در ابتدا، تعداد زيادي از آشورها هيچ عالقه اي به . بله، اما اين عالقه به تازگي شكل گرفته است
ي ارتباط  نفر آه مظنون به داشتن نوع۵٠٠نام و مليت حدود . تحويل گرفتن اتباعشان نداشتند

تشكيالتي با القاعده بودند متناوب از سوي مقامات ايراني اعالم شد و آنها طي چند مرحله به 
اين مظنونين جزو . آشورهاي متبوعشان آه بيشتر در منطقه خاورميانه قرار داشتند بازگردانده شدند
 آلود و خيال انگيزي عناصر رده پايين القاعده محسوب مي شدند آه به طور عمده بر پايه تصورات وهم

آه از جنگيدن با آفار در سرزمين هاي اسالمي در سر مي پروراندند به جبهه  هاي واقعي جنگ در 
افغانستان عزيمت آرده بودند اما طولي نكشيده بود آه آنها به اشتباهات اساسي خويش پي بردند 

هم اآنون به نظر مي رسد آه . ولي چه سود آه ديگر هيچ راه چاره اي براي آنها باقي نمانده بود
حكومت ايران تصميم نهايي خويش را براي آغاز محاآمه برخي از عناصر بلند پايه القاعده در دادگاه هاي 

نيز » اسامه بن الدن«پسر » سعد بن اسامه«شايعات فراواني وجود دارد آه . داخلي اش گرفته باشد
 تبعه مصري تباري آه ظاهرًا رياست تشكيالت »سيف العدل«در صف متهمين قرار دارد، همچنانكه از 

امنيتي القاعده را بر عهده داشته است نيز به عنوان يكي ديگر از متهمين سرشناس اين پرونده ياد مي 
  . شود

  
  فكر مي آنيد آه ايران با واقعيتي به نام حكومت جديد در عراق چگونه آنار خواهد آمد؟• 
  

مت فعلي ايران مي توان به آن اشاره آرد اين است آه ايران بر يكي از موارد جالبي آه درباره حكو
خالف برخي تصورات غلط آه تنها راه آنترل قدرت روحانيون حاآم را در وضع تحريم ها و مجازات هاي 

بين المللي يا يك جانبه يا انواع راهكارهاي مشابه مي بينند عمًال در حال تجربه آردن دوراني است آه 
از يك سو، اياالت متحده خدمت فوق العاده . احساس موفقيت و جسارت بيشتري مي آنددر آن توأمان 

را در غرب ايران سرنگون ساخته » صدام حسين«را در شرق و » طالبان«ما . اي به ايران آرده است
يز دو تا از بزرگترين دشمنان نظام حكومتي ايران آه به عنوان بزرگترين تهديدات امنيتي اين آشور ن: ايم

بنابراين، ما فضاي بسيار بيشتري را براي نقش آفريني در عرصه روابط بين الملل در . قلمداد مي شدند
 هزار گردشگر و مسافر در ۵٠طبق آمار،  آنها در هر لحظه بيش از . اختيار حكومت ايران قرار داده ايم

هرهاي نجف و آربال آه داخل خاك عراق دارند آه عمدتًا براي زيارت مكان هاي مقدس شيعيان در ش
حكومت ايران تقريبًا هر هفته . ساليان متمادي بر روي زّوار ايراني بسته بودند به عراق عزيمت مي آنند

  . پذيراي هيأت هاي عاليرتبه اي متشكل از مقامات و رهبران بلندپايه عراقي است
  

امات ايراني به مشورت و آردها و سايرين به طور دائم در مورد خط مشي سياسي آينده خويش با مق
عضو شوراي حكومتي عراق و از رهبران تبعيدي سابق اين » احمد چلبي«. گفت وگو مي نشينند

» بسيار مثبت و دورانديشانه«آشور چند روز پيش در واشنگتن اعالم آرد آه ايراني  ها همواره رفتاري 
ي مداخله و شيطنت در امور داخلي از خود بروز مي دهند، وي مدعي شد آه اگرچه حكومت ايران تواناي

  . عراق را دارد اما تاآنون هرگز دست به چنين آاري نزده است
  
از روابط ايران و آمريكا چه خبر؟ شما چند دقيقه پيش در صحبت هايتان اشاره آرديد آه اياالت متحده • 

  .بال آن به دست نياورده استتمامي اين آارها را به نفع ايران انجام داد اما ظاهرًا چيز دندان گيري در ق
  

يقينًا حكومت ايران نيز به اين موضوع از زاويه دلخواه خويش مي نگرد و سعي دارد تا اقدامات مثبت 
به عنوان مثال، ايراني  ها با دولت اياالت . خويش در زمان هاي مختلف را به رخ طرف آمريكايي بكشد

.  همكاري آامل آردند٢٠٠١ر افغانستان در سال د» حامد آرزاي«متحده در زمان تشكيل دولت موقت 
آنها در جريان تأسيس شوراي حكومتي در عراق و همچنين جلب رضايت شيعيان اين آشور براي 

اما در مقابل، چه چيزي عايدشان شد مشتي . بسيار مفيد ظاهر شده اند] با نيروهاي ائتالف[همكاري 
بنابراين بايد اذعان داشت . »محور شرارت«روف به صحبت هاي خصمانه و تنگ نظرانه در سخنراني مع

  .آه مقامات واشنگتن نيز در اين زمينه همكاري آاملي از خويش نشان نداده اند
  
، يعني ماه ها پيش از آغاز ٢٠٠٢در ژانويه » بوش«در سخنراني ساليانه » محور شرارت«اما اصطالح • 

  . بودتهاجم نظامي آمريكا به عراق، به ايران اطالق شده
  

واقع در آشور (ايراني  ها به تازگي با آمريكايي  ها در شهر ُبن . بله، درست بعد از تجربه افغانستان بود
براي » آرزاي«در جريان آنفرانسي بين المللي آه براي ياري رساندن به [مالقات آرده بودند ) آلمان

د رسمًا از سوي مقامات اياالت متحده آنها آمي بع.] تشكيل حكومتي فراگير در افغانستان برپا شده بود
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اما . به خاطر ايفاي نقشي فعال در مسائل مربوط به آشور افغانستان مورد تقدير و تشكر قرار گرفتند
. آنها را به عنوان يكي از سه محور بدنامي و شرارت در جهان معرفي آرد» بوش«حدود يك ماه بعد، 

ر اين ميان مورد خيانت واقع شده  اند و آاله گشادي بر ُخب، طبيعتًا ايراني  ها احساس آردند آه د
آنها احساس آرده و مي آنند آه سهم مناسب خويش را در تحوالت مربوط به . سرشان رفته است

اياالت متحده : اما در اينجا يك واقعيت اساسي را هرگز نبايد ناديده گرفت. افغانستان دريافت نكرده اند
  . در تحوالت خاورميانه محسوب مي شودهم اآنون قدرتي تأثيرگذار 

  
روحاني برجسته شيعه خواهان برگزاري انتخاباتي در آينده » آيت اهللا العظمي سيستاني«در عراق، • 

  و اياالت متحده ميانجي گري آند؟» سيستاني«آيا ايران قادر است بين . نزديكي شده است
  

براي برگزاري » سيستاني«ن از خواسته هاي ايرا: اين البته از آنايه هاي عبرت آموز روزگار است
انتخاباتي آزاد و سرتاسري آشكارا حمايت مي آند اما محافظه آاران در ايران سعي دارند تا جلوي 

پيش از هر چيز، يك تبعه ايراني » سيستاني«. برگزاري انتخاباتي آزاد و فراگير در آشورشان را بگيرند
همان طوري آه افراد متعددي بارها . عراق به سر برده است سال از عمرش را در ۵٠وي حدود . است

هرگز در پي جاه طلبي هاي رايج سياسي نبوده است زيرا او » سيستاني«خاطرنشان ساخته اند 
رهبر » سيستاني«. حتي در صورت برگزاري انتخاباتي سراسري در عراق از حق رأي نيز محروم است

يقينًا ايراني ها . وفيت بسياري در ايران و عراق داردمذهبي برجسته اي است آه محبوبيت و معر
توانايي برقراري ديالوگي مستقيم و شفاف، آن گونه آه تنها افراد بسيار معدودي قادر به انجام آن 

بديهي است آه حال آه اياالت متحده به دنبال راهي براي مداخله مستقيم  . هستند، با او را دارند
مي » سيستاني«پيچيده عراق و دستيابي به تفاهمي جامع و اصولي با سازمان ملل متحد در امور 

گردد ايران مي تواند نقش حساس خويش را با متقاعد آردن اين روحاني عالي رتبه به پذيرش برخي 
اين هم يكي ديگر از همان حوزه هايي است آه ايران و . خواست هاي دولت آمريكاي به خوبي ايفا آند

ايراني ها همچنين خواهان برقراري ثبات و امنيت . انند در آن با يكديگر همكاري آننداياالت متحده مي تو
آنها هرگز دوست ندارند آه عراق را در وضعيتي آشوب زده و بحراني و گرفتار در . پايدار در عراق هستند

اق آنها روابط خوبي با آردهاي شمال عر. ميان شعله هاي آتش يك جنگ داخلي خانمانسوز ببينند
البته اين بدان معنا نيست آه ايراني ها لزومًا وارد عراق خواهند شد و آنترل آمريكايي ها بر اين . دارند

  . آشور را سهولت خواهند بخشيد
  
  آيا اخيرًا در اين رابطه اتفاق جديدي نيز رخ داده است؟• 
  

راق اخيرًا به ايران سفر آرده و سفير تام االختيار و نماينده پادشاهي بريتانيا در ع» گرين استاك «بله، 
حاآم نظامي » پل برمر«الزم به ذآر است آه او مستقيمًا با . مذاآراتي را در آنجا انجام داده است

بنابراين انگليسي ها در موقعيتي قرار دارند آه مي توانند . نيروهاي ائتالف در عراق همكاري مي آند
يراني ها به ايفاي نقشي سازنده تر در فرايند سياسي نقش يك ميانجي قابل اعتماد را براي تشويق ا

  . آينده عراق ايفا آنند
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