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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
  

  بايدن در داووس-مجادله خرازى 
 2005 ژانویه 30 – 1383 بهمن 11ه شنب یک: شرق-آامبيز توانا

دو . ژه اى را در پنجشنبه و جمعه شاهد بوداجالس مجمع  جهانى اقتصاد در داووس سوئيس روزهاى وي
پيام مهم اين اجالس عبارت بود از پيام سران آشورهاى مهم دنيا به آمريكا براى توقف انديشه عملكرد 

نظامى و مجادله سناتور جوزف بايدن سناتور دموآرات ايالت دالوير آمريكا با آمال خرازى وزير خارجه 
 .ايران سر ميز شام

داووس در حالى برگزار شد آه ايران سال گذشته نيز با هياتى عالى رتبه در آن حاضر اجالس جهانى 
در اجالس سال گذشته . شده بود و در همايش فناورى اطالعات آن سيدمحمد خاتمى نيز حاضر بود

سناتور . سناتور بايدن در يكى از پارتيشن هاى محل مالقات با آمال خرازى صحبت و گفت وگو آرده بود
 سال است آه حضور موثر در سناى آمريكا دارد و از ٨دن نماينده دموآرات ايالت دالوير آمريكا بيش از باي

بايدن در محافل سياسى و فرهنگى آمريكا چهره . اعضاى فعال آميسيون ارتباطات خارجى سنا است
اره پيرو رفتار شناخته شده اى است چرا آه بيشترين ارتباط را با ايرانيان مقيم آمريكا دارد و همو

آمال خرازى نيز از سوى ديگر در اوضاعى ويژه به اجالس جهانى . منصفانه آمريكا با ايران بوده است
آاندوليزا رايس به تازگى سكان رياست وزارت خارجه آمريكا را در دست گرفته و از ابتدا . داووس رفت

واند راهى تازه در گره بسته تعامالت نشان داده آه تمامى ابزار ممكن را به آار مى گيرد تا شايد بت
خرازى در حالى به داووس وارد شد آه خبرنگاران يك لحظه او را تنها نمى . ايران و آمريكا پيدا آند

گذاشتند و به محض اينكه از سالن خارج مى شد، به دنبال او مى رفتند تا بلكه از دور جديد تخاصم 
آمريكا با دو سناتور ارشد خود . ديپلمات ايرانى مطلع شوندآمريكا نسبت به ايران و واآنش عالى ترين 

است آه سخنرانى » آريستوفر داد«ديگر سناتور آمريكايى سناتور . در اين اجالس حاضر شده است
 .نسبتًا عميقى درباره عملكرد نظامى در دنيا انجام داد

كه تلويزيونى اى بى سى آنچه به مجادله بايدن و خرازى منتهى شد و خبرگزارى آسوشيتدپرس و شب
آمريكا آن را نقل آرده اند، نشان مى دهد آه نقطه آغاز اين مجادله برنامه هسته اى ايران بوده آه 

شهر آوچك آلپاين آه هر ساله پذيراى صدها اسكى باز . واآنش سرسخت خرازى را برانگيخته است
اى رسمى بود آه بيشترين تعداد حرفه اى است، در اين مقطع و در يك رستوران دنج پذيراى هيات ه

بايدن در حالى سخنان خود را سر ميز شام آغاز آرد . آنها را نمايندگان ايران و آمريكا تشكيل مى دادند
تا اين جاى مطلب با تعارفات معمول و . آه مطلع آن تعامل ايران و اروپا در پرونده هسته اى بود

ممكن است دست آم «: آن بايدن به اين جا رسيد آهاظهارنظرهاى بسته خرازى همراه بود آه پس از 
گرفتن حساسيت ها در پرونده هسته اى ايران به عملكرد نظامى منتهى شود و از اينجا به بعد آمال 
خرازى لحن خود را تغيير داد و با قاطعيت اعالم آرد آه اين حق ايران است و بهتر است تهديد را آنار 

 آه مذاآره ايران با اروپا بر سر چرخه سوخت هسته اى نيست چرا آه خرازى در ادامه گفت» .بگذارند
بايدن هم در . ايران حاضر نيست از غنى سازى اورانيوم و در دست داشتن چرخه سوخت دست بكشد

جواب گفت آه پس بايد منتظر عواقب شديد آن باشيد و باز خرازى پاسخ گفت آه زبان تهديد باعث 
اين . بايدن در سنا همواره با نقد راديكال ها روبه رو است. ب بنشيندنمى شود آسى از حق خود عق

سناتور دموآرات همواره در پى چاره اى بود آه تخاصم موجود در فضاى بين ايران و آمريكا به حداقل 
بايدن در اينجا متوجه شد آه خرازى او را به دليل تمام اظهارنظرهاى تندى آه آمريكايى ها گفته . برسد
با تمام احترام بايد بگويم آه هم دولت من و هم «: سرزنش مى آند و لحن خود را تغيير داد و گفتاند، 

و در جست وجوى اين باشند آه مواضع ] دست از بچه بازى بردارند. [دولت شما بايد بزرگ شود
 به تعامل با اميدوارم دولت بوش در دور دوم«: سناتور آمريكايى در ادامه گفت» .مشترك خود را پيدا آنند

وى همچنين به برنامه تازه آاندوليزا رايس اشاره آرد و گفت آه رايس دستورالعملى را » .ايران بينديشد
در حال حاضر بررسى مى آند آه اصول عملى مذاآره و تعامل با ايران در آن از مهمترين موارد 

 .پيشنهادى ماست
ز به دليل مواضع خود نقد مى شود و خود از مخالفان بايدن رو به خرازى آرده و با تاآيد بر اينكه او ني

اميدوارم همه هوشمندى به خرج دهيم، هوشمندتر از آنكه تا به «: جدى مخاصمه با ايران است، گفت
چرا آه اگر اينچنين نشود، . روشن تر و شفاف تر شود] آمريكا[اميدوارم سران ما . حال عمل آرده ايم

بايدن در پايان صحبت خود به آرامى به » . بشريت شاهد خواهيم بودتصوير بسيار بدى براى منطقه و
» .هر دوى ما در جهت روبه رو شدن با عواقبى هستيم آه به دنبال يافتن آن نيستيم«: خرازى گفت

آمال خرازى براى روشن شدن قضايا با سناتور آمريكايى تكرار آرد آه ايران را نمى توان حذف آرد و آنار 
ايران از داشتن چرخه سوخت به هيچ وجه به داشتن «: ديده گرفت و باز تاآيد آرد آهگذاشت و يا ن

سناتور » .سالح اتمى نمى انديشد اما بدانيد آه حق ايران نبايد پايمال شده و يا از آن صرف نظر شود
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ران را حذف آمريكايى با ابراز رضايت از موضع تازه مقامات آاخ سفيد آه تصريح آردند گزينه تغيير رژيم اي
ليبرال ها و تندروها در موضع خصمانه آمريكا عليه ايران اختالف نظر «آرده اند به خرازى اعالم آرد آه 

دارند اما هر دو بر سر اينكه ايران به موشك بالستيك و آالهك هسته اى مجهز نشود، اشتراك نظر 
ن گفتند و اين روند تا آنجايى در روز جمعه گذشته تمامى سران و مدعوين در نكوهش جنگ سخ» .دارند

. خواندند» پيام جهان براى توقف جنگ«ادامه يافت آه خبرگزارى هاى مطرح جهان داووس را اجالس 
عملكرد و واآنش رهبران سياسى حاضر در سوئيس به قدرى جدى بود آه اين طور تلقى مى شد آه 

خبرگزارى فرانسه از .  به همراه داردآمريكا تصميم حمله به ايران را گرفته آه اينگونه واآنش هايى
داووس گزارش داد آه سياسى هاى دنيا همه به آمريكا هشدار مى دهند آه جنگ با ايران را از برنامه 

گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در سخنرانى خود با صراحت اعالم آرد آه اروپا در پى . خود خارج آند
ته اى در برنامه اتمى ايران جايى نداشته باشد و رسيدن به نقطه اى است آه رسيدن به سالح هس

 .تاآيد آرد آه اين آار فقط با انجام مصالحه سياسى و عملكرد ديپلماتيك امكان پذير است
آمال خرازى در داووس پيش از سخنرانى و در حال ورود به سالن با خبرنگار سى ان ان مصاحبه اى 

ضمن اينكه .  اروپا به بن بست نرسيده و همكارى ها ادامه داردآوتاه آرده و اعالم آرد ايران در مذاآره با
خرازى آرزوى موفقيت براى برگزارى انتخابات عراق آرده و پيش بينى آرد شيعيان در انتخابات عراق 

وزير خارجه ايران در سخنرانى خود تاآيد آرد آه تنها در پرتو همكارى هاى جمعى ايجاد يك . پيروز شوند
بايدن در گفت وگوى خود با خرازى تاآيد آرد آه آمريكا نيز از نداشتن هيچ .  استجهان امن ميسر

برنامه اى براى تعامل با ايران در رنج است و رهبران سياسى جهان از آمريكا خواستند اين بار اوضاع را 
ش هنوز رئيس جمهور جنگ جورج بو. بدتر نكرده و عملكرد نظامى را از برنامه بين المللى خود حذف آند

هيچ اظهارنظرى نكرده اما جروزالم پست به نقل از رايس تاآيد آرد آه آمريكا به راه حل مصالحه بيشتر 
 .از ديگر راه هاى پيشنهادى مى انديشد

  
اي بلندپروازانه ايران به وزير امور خارجه جمهوري اسالمي  هاي هسته سناتور دمکرات درباره برنامه

 هشدار داد 
 2005 ژانویه 29 – 1383 بهمن 10ه شنب

سناتور دمکرات جوزف بايدن و کمال خرازي، وزير امور خارجه ايران جمعه شب در حاشيه اجالس 
سناتور بايدن درباره برنامه هاي هسته اي بلند پروازانه ايران به آقاي . اقتصادي داووس گفتگو کردند

 نخواهد شد، مگر آنکه ايران به خرازي هشدار داد و گفت احتمال رويارويي نظامي با ايران منتفي
آقاي بايدن که عضو کميته روابط خارجي سناي . نگراني ها درباره برنامه هاي تسليحاتي خود پايان دهد

آمريکا و طرفدار گفتگو با ايران است با تندروهاي دولت جرج بوش که خواستار منزوي کردن ايران هستند 
سته اي دارد و از تروريسم هم حمايت مي کند مخالف و مي گويند ايران برنامه توليد تسليحات ه

از اين رو هشدار خود را به آقاي خرازي با تاکيدش بر اين که دولت آمريکا هم بايد موضع خود را . است
 . مورد بازبيني قرار دهد تعديل کرد

ه شب در حاشيه سناتور جوزف بايدن و کمال خرازي، وزير امور خارجه ايران جمع): راديوفردا(امير آرمين 
 . اجالس اقتصادي داووس گفتگو کردند

سناتور دمکرات، جوزف بايدن درباره برنامه هاي هسته اي بلندپروازانه ايران به ): راديوفردا(مريم احمدي 
آقاي خرازي هشدار داد و گفت احتمال رويارويي نظامي با ايران منتفي نخواهد شد، مگر آنکه ايران به 

 . برنامه هاي تسليحاتي خود پايان دهدنگراني ها درباره 
آقاي بايدن که عضو کميته روابط خارجي سناي آمريکا و طرفدار گفتگو با ايران است با تندروهاي دولت 
جرج بوش که خواستار منزوي کردن ايران هستند و مي گويند ايران برنامه توليد تسليحات هسته اي 

از اين رو هشدار خود را به آقاي خرازي با تاکيدش .  استدارد و از تروريسم هم حمايت مي کند مخالف
 . بر اين که دولت آمريکا هم بايد موضع خود را مورد بازبيني قرار دهد تعديل کرد

سناتور بايدن گفت محترما بگويم که هم شما و هم دولت من بايد پخته تر عمل کنيد و به يک راه حل 
 . هاي نا خواسته خواهد داشتما در يک مسيري هستيم که پيامد . برسيد

سناتور بايدن ابراز اميدواري کرده که دولت بوش در دومين دوره موضع خود را مورد تجديد نظر قرار دهد و 
آقاي بايدن گفت کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه دولت آمريکا زماني که مشاور . با ايران گفتگو کند

تالش براي گفتگو با ايران نظر مساعد داشت و افزود امنيت ملي بود نسبت به پيشنهاد او براي 
اميدوارم در اين زمينه همه ما عاقالنه تر عمل کنيم، عاقالنه تر از گذشته، چون در غير اين صورت تصوير 

 . تيره اي براي منطقه و براي بشريت در چشم انداز خواهد بود
 ايران بر حق خود براي غني سازي اورانيوم پيش از اين سخنان آقاي بايدن، کمال خرازي گفته بود تاکيد

آقاي خرازي گفت ايران را نمي توان ناديده . در مذاکرات جاري با آلمان، بريتانيا و فرانسه جايي ندارد
 . ايران قصد ساختن سالح هسته اي ندارد اما حقوق ايران را هم نمي توان انکار کرد. گرفت

از سوي ايران که نگراني و سوظن در مورد برنامه هاي هسته سناتور بايدن گفت در قبال امتياز هايي 
اي ايران را از ميان ببرد، از تعهد آمريکا داير بر اين که عالقه اي به تغيير رژيم در ايران ندارد حمايت مي 

سناتور بايدن افزود هم ديدار آن ها و هم محافظه کاران دولت آمريکا در ارتباط با ايران معتقدند که . کند
داشتن توانايي هسته اي براي توليد سالح و هم تکنولوژي توليد موشک هاي داراي برد بلند و متوسط 

 .به نفع آمريکا نيست
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 هاي اروپايي را براي توقف تجارت با تهران تحت فشار قرار داده است  آمريكا شرآت
 2005 ژانویه 29 – 1383 بهمن 10ه شنب

 .ي اروپايي را براي توقف تجارت با تهران تحت فشار قرار داده استها  آمريكا شرآت: ها گفتند  ديپلمات
به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، اين مساله پيشنهاد امتيازات اقتصادي به ايران را به منظور متقاعد 

 .اي دشوار ساخته است  ساختن اين آشور براي توقف برنامه هسته
هاي بزرگ اروپايي تحت فشار واشنگتن قرار   شرآت:  گفتبه گزارش رويترز، يك ديپلمات اتحاديه اروپا

 .اند به همين دليل آنها مايل به تجارت با ايران نيستند  گرفته
 .اين بدان معناست آه در شرايط آنوني ما هيچ امتيازي براي ارائه به ايران در دست نداريم: وي افزود

اين فشارها براي : ام آنها نشده است، گفتنداي به ن  بر اساس اين گزارش، ديپلمات ها آه هيچ اشاره
هاي اروپايي آه نگران صدمه ديدن تجارتشان با آمريكا هستند، با ايران   جلوگيري از تجارت شرآت

 .تاثيرگذار بوده است
آنند، شرآت   اند با ايران تجارت نمي  هاي خود گفته  هايي آه به دولت  از ميان شرآت: ها گفتند  ديپلمات
 .آروپ هستند/لمان، شرآت آروا فرانسه، شرآت بريتيش پتروليم انگليس و شرآت تيسنزيمنس آ

هاي اروپا از افزايش فشار آمريكا بر روي مسايل تجاري   ديپلمات: افزايد  رويترز در ادامه گزارش خود مي
 .انتقاد آردندهاي اروپايي براي متقاعد ساختن ايران به پذيرش امتيازات اقتصادي   همزمان با تالش دولت

 .ايم  زده شده  ما از اين مساله شگفت: يك ديپلمات اروپايي گفت
هاي آنها پيش از مشورت با آنها   هاي اروپايي نيز از اين آه دولت  شرآت: ها در عين حال گفتند  ديپلمات

 آن نيستند، انتقاد ها قادر به تهيه  اند آه اين شرآت  به ايران پيشنهاد فراهم آردن آاال و تجهيزات را داده
 .آردند

هاي صنعتي   سياستمداران بايد پيش از شروع مذاآره با ايران با شرآت: ها گفت  يكي از اين شرآت
 .آردند  مشورت مي

بر اساس اين گزارش، يكي از امتيازاتي آه به ايران قول آن داده شده است، ساخت راآتور آب سبك 
 .ت آن نيستاست اما هيچ شرآت اروپايي مايل به ساخ

هاي خود دستور   توانيم به شرآت  ها بسيار باالست و ما نمي  انتظار ايراني: يك ديپلمات اروپايي گفت
توانيم انجام دهيم به وجود آوردن فضاي   دهيم آه با ايران وارد تجارت شوند؛ ما تنها آاري آه مي

  .سياسي براي اعتماد سازي است
  

 ی گذارهی در آن کشور سرماومي اوراندي معدن تولکی در رانیکرد که ا اعالم ايبي معدن در نامکیمالک 
   .است کرده 
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 کی در رانی ای گذارهی مربوط به سرمای عجوالنه به خبر سوخته ای در واکنشکایوزارت امور خارجه آمر
 نی در ارانی اتيمالک: وده است ، اعالم کرد  انقالب بیروزي از پشي که مربوط به دوران پوميمعدن اوران

 را قوت ببخشد که له مسانی تواند ای می گذارهی سرمانیمعدن نگران کننده و دردسر ساز است ؛ ا
 .  کند ی خود اقدام می هسته احاتي به توسعه تسلرانیا
 اعالم کرد ايبي نام معدن درکی آغاز شد که مالک ی زمانی رسانه ای بازنی، ا" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 . کرده استی گذارهی در آن کشور سرماومي اوراندي معدن تولکی در رانیکه ا
" تديمي لومي اوراننگيراس" در معدن ی معدنیاتهاي عملرکلی مدGraham Davidson  دسونیوی دگراهام

Rossing Uranium Limitedمعدن نی سهام ا درصد از15 رانی گفت که دولت اترزی به روی با ارسال نامه ا 
 . دارداري در اخت1975را ازسال 

 ئتي هی بطور منظم در نشستهارانی دولت اندگانی ، افزود که نمای گذارهی سرمانی ایی با بزرگنمایو
 مخلوط که ومي اوراندي فروش اکسی برارانی با ای معدن قراردادنی کنند و اما ای شرکت منگي راسرهیمد

 . شود نداردیم ادی زرد کياز آن به عنوان ک
 زي اهداف صلح آمی هستند که برایتمام معامالت مربوط به مواد:  حال اذعان کرد ني در عدسونیوید

 . شودی آژانس کنترل می از سوکی است که بطور نزدیتي وضعنی شود و ایبکار برده م
 در گذشته ای آ سؤال کهنی خبر اعالم داشت که تهران تاکنون به انی هم با مخابره اترزی رویخبرگزار
 . نداده استی پاسخري خای کرده است یداری از آنجا خریومياوران

 از ومي اوراندی گفت که درخواست خرکای مقام در وزارت خارجه آمرکی خبر ، نی با انتشار اهمزمان
 کني ؛ لستي نی قانونري غیکائی برق آمریهاي کمپانی است برارانی از آن مربوط به ای که بخشیشرکت

 . از آن نگران کننده استی بر بخشرانی اتي مالکیعنیخبر  نیا
 که مساله مشخص نشده است و بدون یتا زمان:  مقام که خواست نامش فاش نشود گفت نیا

 ی خصوص ابراز نظر کرد اما به نظر منی سخت است که در ای کمپاننیشناخت مشخصات فروش ا
 به توسعه رانی مساله را قوت ببخشد که انیتواند ا ی که ممي روبرو هستی با موردگری بار دکیرسد ما 

 . مساله درد سر ساز استنی کند و ای خود اقدام می هسته احاتيتسل
 ی خصوص خود دارنی از صحبت در ای اتمی انرژی المللني آژانس بانی از سخنگویکی ، ترزی گزارس روبه
 .کرد

  
  تحوالت عراق از نگاه سفير رژیم ایران در عراق
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 ی افهی و نزاع طای جنگ داخلچيدر عراق ه: درعراقرانی ای اسالمی جمهورري سفی قمیظم کاحسن

  . ستي کشور حاکم ننی در ای و فرهنگی است که نگاه اجتماعنی الشيوجود ندارددل
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بکه جام جم درآستانه  درعراق که دربرنامه زنده کنکاش با شرکشورماني مهر، سفی گزارش خبرگزاربه

 به یکتاتوریعراق درحال گذارازمرحله د: کرد، اظهارداشتی عراق گفتگو می انتخابات مجمع ملیبرگزار
 دارند د که مردم عراق قصی بارني نخستنی توان گفت ای منی است بنابرای دمکراسنیمرحله تمر

 . کنند ی سرنوشت خود و کشورشان مشارکت منييدرتع
 ی رسانه های مردم توسط برخاني تفرقه واختالف می ساختگی درباره فضایال درپاسخ به سویو

 جلوه بدهند و دی را شدی و سنعهي شاني کند تا اختالف می تالش مرهیمنطقه مثل آنچه شبکه الجز
 ردمم:  کنند، پاسخ دادی مداي حضور پانيعي کنند وشی ممی که مثال اهل سنت انتخابات را تحرندیبگو

 ندارد ی و گروهفهی طاچي به هی مشارکت بستگنی اندیهند درانتخابات شرکت نما خوایعراق م
 مردم عراق ژهی کشوربونی درایاسي سی شود حضورهمه مولفهای مدهی که امروز دیزي آن چنیبنابرا

 . در انتخابات هستندیاست که خواهان مشارکت جد
 شوند ی که امروز آماده مییدهایند کاستي به لمي داشته باشیاگرنگاه:  درعراق افزودرانیرايسف
 از شي که بی درحالدی دمي نفر را خواه7200 به کی نزدیزي چرندي شان را از مردم بگی رانکهی ایبرا
 هم خواهان ی سنانی دهد که جری نشان منی است لذا ای سنانی متعلق به جردهای کاندنی ازایمين

 . باشدیت ملت و کشور خود م سرنوشنييمشارکت در انتخابات است و عالقمند به تع
  
 لشي وجود ندارد ودلی افهی ونزاع طای جنگ داخلچي کرد که درعراق هدهي ابرازعقی گزارش مهر، قمبه
 کی که امروز به عنوان یزي اما تنها چستي کشور حاکم ننی در ای و فرهنگی است که نگاه اجتماعنیا

 جادیا ی و سنعهي تواند دشمنان مشترک شی است که می تواند وجود داشته باشد حرکتیچالش م
 .کنند
 ی گفته می گروهی ورسانه هاغاتي که امروزمتاسفانه درتبلیزي آن چنکهی ااني درعراق با برانیرايسف

 ی ما هم اکنون با برخعتايطب:  آور شدادی است که درصحنه عراق وجود دارد ی هاتي واقعربایشود مغا
 کی یبرمبنا ی افهی و طای قومی چالشها،چالشهانی اما اميت درعراق مواجه هسیتيازچالشها امن

 . نخواهد بودی و فرهنگی اجتماعیهایريدرگ
 که مردم عراق یزيآن چ:  کردیني بشي با شبکه جام جم پشی ازگفتگوگری دی دربخشی قمیکاظم

 ها اعم فهی مشارکت درهمه طانی است وای دمکراسی دهند حرکت به سویامروزدرصحنه نشان م
 . درعراق وجود  داردگرموجودی دانیرجری وسایزکرد وعرب، سنا
 خواهان مشارکت درانتخابات یاسي سی است که مردم عراق وتمام گروههانی من ایابیارز:  افزودیو

 شرکت ی خودشان را برای که امروز آمادگیستي ل107 از مي داشته باشیهستند چرا که اگرنگاه
 ريتاخ خواهان نهای هستند که استهاي لنی از ایکه  تنها تعداد کم نمي بیدرانتخابات اعالم کردند م

 . نخواهند انتخابات برگزار نشودنکهیدرانتخابات بودند نه ا
 ی را به وجود منهي زمنی که امروز درحال انجام گرفتن است ایهاي بحثها البنی شود ای تصور منیبنابرا

 .خواهند کرد شرکت کشنبهیآورد که اهل تسنن  درانتخابات روز 
 

 نیشتري باشد وبی میی ارائه شده متعلق به چه گروهها وچه ائتالفهایستهاي لنی سوال شد ایازقم
 باشد ؟ ی می گروهها برخوردار است چه گروهاني درمیشتري برشی و پذتي که ازمقبولیائتالف وگروه
 هایدایند کاستي ل107ه  بدی بامي خصوص داشته باشنی را درای بندمي تقسکی مياگر بخواه: پاسخ داد

 است که نی عدد قابل توجه نشانگر انی و امي اهل سنت است نگاه کنانی متعلق به جرستي ل52که  
 در صحنه عراق ی رقابت جدکی خواهند درانتخابات شرکت کنند لذا رقابت ی درعراق می سناناتیجر

 .است 
 برخوردار است تصور یشتري بیغاتياز برد تبل تا به امروز ستهاي از لکي گفته شود کدامنکهیا:  افزود یو
 است که امروز نی صحنه اتي بحث را خود دوستان خبرنگار داشته باشند اما واقعنی کنم که ایم
 دربغداد به عنوان نها نه تنی است چرا که ای جداري ورود به انتخابات بسی برایغاتي تبلی و فضاغاتيتبل
 رسد و اخبارو ی که از جنوب میی شود اخباروگزارشهای مدهی مساله دنی بلکه درکل عراق اتختیپا

 دهد که مردم درحال آماده کردن خودشان ی رسد نشان می که دارد از شمال به گوش مییگزارشها
 . شرکت درانتخابات عراق هستندیبرا
ده  شدهيشی درعراق اندیري وتدابداتي چه تمهی عمومی حفظ آرای سوال که برانی درمورد ارانیرايسف

 که سه نوع مراقب درعراق وجود نستی انتخابات ای عالیاريسي امروز کمیني بشيپ: ،عنوان داشت 
 به عالوه ندی آی به عراق می خارجی مدنی که از کشورها و نهادیني سازمان ملل، مراقبنيدارد مراقب
 جامعه  ني و مقبولیاسي سی هاتي شخصندگانی نما،یاسي سی گروههای که امروز از سوییمراقبها

 . نظارت داشته باشندی کنند تا برصندوق ها رایو آنها تالش م
 
سازمان :  کردحی سازمان ملل اشاره کرد وتصررکلي دبندهی خود با نمارايداراخی به دی گزارش مهر، وبه

 ی انتخابات به خوبنی تا ارندي خودشان را بکار بگی کند که همه مساعی تالش میملل به طور جد
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 که قابل توجه است که خود یزي چنی اجهيدرنت. دیايو امکان تقلب وابطال انتخابات بوجود نبرگزار شود 
 از یکی کنند به عنوان ی امروزدرمشارکت انتخابات عراق تالش میاسي ساناتی و جریاسي سیگروهها

 خودشان  اعزام ناظرانای ابطال در انتخابات درحال ارسال و ای ازتقلب و یري جلوگی برایاقدامات اساس
 . بوده است ابات انتخی عالريسي کمدیي اقدام مورد تانی صندوق هستند که ایدرپا
 ی حضور در صحنه در پانی شود وایزی برنامه ری به طور جدنياگرمساله مراقب:  کرد دهي ابرازعقیقم

 . ابطال را کاهش بدهدی تقلب نگرانی نگراننی توان ای مرديصندوق ها صورت بگ
 ی مثل اردن بسر می عربی ازسران حزب بعث که درکشورهایاري سوال که بسنیا درپاسخ به یو

 کرده که مردم اگر دی تهدی گروه ابومصعب الزرقاوراي کنند و اخی انتخابات ممیبرند،صحبت از تحر
 ه است که بی بارني نخستنی اندازند و ای خودشان را به خطر متيدرانتخابات عراق شرکت کنند امن

 داتی تهدنی عراق با توجه به ای کند فضای عراق می به دخالت درامور داخلدهی را تهدرانی اميطورمستق
 نکته اشاره نی سخنانم به ای و سران حزب بعث در ابتدایمساله ابومصعب الزرقاو: چگونه است گفت 

 است که توسط یستی بلکه اقدامات ترورستي نی افهی طایداشتم آنچه که مطرح است مساله نزاعها
 اراده مردم عراق و می بگودی کشوروجود دارد اما بانی خطر دراکی به عنوان ی وسنعهيدشمنان هم ش

  .مي را به گونه بوجود آورده تا ما شاهد انتخابات باشیطی شرانی که اتخاذ شده ایداتيتمه
 
 مسله هم نیا بای کند تقری کند و درانتخابات نقش بازفای تواند ای می چه نقشرانی انکهی درمورد ااما
 است که ما در یزي چنی دولتمردان عراق روشن شده است و ای مردم عراق و هم برایبرا

 به نهای ازآن است که ای و همه آنها حاکمی قرار دادی با مقامات دولت موقت مورد بررسمانیگفتگوها
 رانیش مثبت ا و نقی مشارکت در بازسازی برای و چه در بعد آمادگتي چه دربعد امنرانینقش مثبت ا
 . عراق اعتقاد دارندیاسي سندیدر کمک به فرا

 نی است شما اگردرآخری کنند منتفی مطرح می که برخیی موضوع و ادعاهانیا:  کرد دي تاکیو
 نهای گفتند اشانی مطرح شده ارانی که بحث دخالت ای هنگامدی موقت عراق بنگرریاظهارنظرنخست وز

 . را نداردی نظرني و دولت چنستي است و مواضع دولت نیمواضع داخل
 عراق اتهام مداخله درامور هی همسای به کشورهاطی شرانی درادی درعراق سوال شد چرا بارانیرايازسف
 سي موقت عراق و رئردولتی به اظهارات نخست وزیاگرنگاه:  کشور زده شود پاسخ داد نی ایداخل

 دولت لي تشکی بلکه از ابتدایطع کنون  نه درمقمي کشور داشته باشنی مقامات اری و سایجمهور
 نکهی بوده است و ای مطمئنی مرزهارانی ای داشتند که مرزهادي نکته تاکنیموقت تاکنون آنها همواره برا

اما . پاسخ بدهنددی آنها بارد،ي گی توسط مقامات دولت عراق صورت می چه قضاوتگری دیدرمورد مرزها
 کشور کمک نی ایتي امنصحنه به عراق و ی عوامل ناامنرانی ای ازمرزهانکهی و ارانی ایدرمورد مرزها

 دهی کشور دنی ایری و نخست وزتيرامنی و  وزی جمهوراستی کشوررنی ایکرده ما در اظهارات رسم
 . شود ینم

 ی اسالمی وجود داشته که جمهورهاي عراقی براناني اطمنیا:  خاطر نشان ساخت ی قمی کاظمحسن
 که بازتوسط ی از مقاماتیکی اظهارنظر توسط کی نکهی عراق بوده و ایا بری مطمئنی مرزهارانیا

 کنم ی من فکر مستي اظهارات موضع دولت ننی شود ای دولت موقت رد شده و گفته مرینخست وز
 . تواند باشدیقابل توجه م

 
 درعراق رانی ای اسالمی جمهورري سفی قمی ، حسن کاظمدی افزایم" مهر "ی خبرگزارگزارش
 درعراق یطی شراجادی عراق خواهان اهی همسای وکشورهایامروز جامعه جهان:  کرددي تاکنيهمچن

 . بازگرددی المللني کشور بتواندبه جامعه بنیهستندکه ا
 انتخابات مجمع ی درعراق که دربرنامه زنده کنکاش با شبکه جام جم درآستانه برگزاررکشورمانيسف
 خواهند احترام گذاشت و ی که مردم عراق میزي به آن چدیبا:  کرد، اظهار داشتی عراق گفتگو میمل

 .  خواهندی نکته توجه داشت که مردم عراق چه منی به ادی بامیما معتقد
 که درعراق ی کنند دولتی منی ازمحافل صحبت ازای دربعضهایيکای سوال که آمرنی درپاسخ به ایو

 ردي گیشکل م)بهمن ماه 11 (هی ژانو30ت  انتخابای که  پس ازاجرای و ساختار حکومتدی آیبرسرکارم
 فعال ی حزب باشد آنها معتقدند احزاب و گروههاکی ای گروه و کی مطلق آن بدست تی اکثرستيقرارن
 لي حکومت سکوالردرعراق تشککی خواهند ی کنند آنها مداي آرا دست پتی اکثرکی به دی نبایاسيس

 به آن توجه کرد احترام به دی که بایزيآن چ: اشت اظهاردد،ي کنی مدیي روند را تانی شما اایشود آ
 تا درروند ست مردم بوجود آمده انی ای برای آزادی فضاکیخواسته مردم مظلوم عراق است امروز

 . کشورشان مشارکت کنندیاسيس
 بعث عراق می رژی تجربه مقطع پس ازسرنگوننکهی درعراق با اشاره به ارانی ای اسالمیرجمهوريسف

 را نخواهند داشت،عنوان ی خارجی خواسته هارشی پذگرتحملی داده که مردم عراق دتاکنون نشان
 من تصور د چه خواهد بوندهی و ساختار آتي درمورد عراق،حاکمگرانی دالتی منظرکه تمانی ازاجهيدرنت:کرد
انشاء  وجود نداردکه اگر ی نگرانچي هی بابت جانی آن را برعهده مردم عراق گذاشت وازادی کنم که بایم

 ی تواند دولت انتقالی مجلس منی اردي شکل بگی انتقالی برگزار شود، مجمع ملیاهللا انتخابات به خوب
 . کند نی را که مد نظرش خودش است تدوی دهد وقانون اساسليرا تشک
 خودشان را برمردم التی و تمااتی بخواهند منوگرانی ددیالبته شا:  خاطرنشان ساختی قمیکاظم

 نی عراق نشان داد که مردم خواهان ای مقطع زماننی دراهیزند اما من معتقدم تجرعراق حاکم سا
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 ی را که درعراق میزي چگرانی  دجهي درنترنديهستند که خود سرنوشت امورکشورشان را بدست گ
 خواهد شد ی چالش تلقکی قطعا به عنوان نی اگردرتقابل با خواسته ومنافع مردم عراق باشد ااهندخو
 . توجه بودی به آن بیلي توان خی است که نمیزي چنیوا
 
 به ی متعدد مقامات عراقی درعراق سوال شد با توجه به سفرهارکشورماني، ازسف" مهر" گزارش به

 ادی اري ازتهران، چرا سفرکشورعراقی وزريداراخی دژهی بورانی به ای عراقی مختلف و سفر وزرایکشورها
 نخست آمدن: پاسخ دادست؟ي چري تاخنی اليصورت نگرفت ودل رانی موقت عراق به اری نخست وزیعالو
 رانی به ارموقتی نخست وزشروي پی گروههای شد وحتیزی باربرنامه رنی چندرانی عراق به ارموقتیوز

 ی داخلطی صورت گرفت شرایزی برنامه رنی که ای دوسه بارنی شد اما ادهي سفر چیآمدند و برنامه ها
 . به تهران مشکل ساختشانین ا آمدی کار را برایعراق قدر

 ی اسالمی ازطرف جمهورجهي در صحنه عراق بود درنتی انتخابات موضوع جدرموضوعي اخکماهی یط
 رموقتی آنچه که دولتمردان ونخست وزی موقت عراق وجود داشت ولری استقبال ازنخست وزیآمادگ

 خاطرنخست ني کرد به هم سفرخواهدرانی به ای بود که حتما عالونیدولت عراق اظهارداشتند ا
 . فرستادرانی برهم صالح معاونش را به اردکتریوز

 دانست رانی به ای لغوسفرعالوی عراق را مانع اصلیتي و امنی وجود مشکالت داخلی قمیکاظم
 ودرچارچوب برنامه ی به صورت نوبتی عراقی و وزراگرمقاماتی که سفردمی بودنیاما ما شاهد ا: وگفت
 می سفربودنی ما شاهد ارهمي صورت گرفت به خصوص درچند روزاخرانی به اشانی وزارتخانه هایها

 . وجود نداردرافتادي سفربه تاخنی که گفته بشود که ای خاصیلي خلي دلنیبنابرا
 
 ني کشوراشغال شده است وطبق قوانکی عراق نکهی با توجه به انکهی برای مبنی درپاسخ به سوالیو

 ای شوند آی اشغالگر درعراق محسوب میروهاي به عنوان نها،آنهایيکایسازمان ملل واعتراف خود آمر
 انتخابات را به گر اشغالیروهاي نای تواند واقعا عادالنه برگزارشود و آی کشورتحت اشغال مکیانتخابات در

:  کرددهي که درکره تحت اشغال اتفاق افتاد؟ ابرازعقیسمت خودشان منحرف نخواهند کردهمان اتفاق
 ی مدي تاکهی ژانو30 انتخابات در ی سازمان ملل بر ضرورت اجراتي امنی که مصوبه شورا1548 قطعنامه
 نيي تواند مشارکت مردم را درتعی است که می انهی گزنی شود انتخابات بهتری تصور منیکند بنابرا
 خواهان یاسي سی شخصت ها،یاسي سی امروزمردم عراق و گروههای کند ازطرفني تضمندهیدولت آ

 .دست گرفتن سرنوشت کشورخودشان هستندب
 

 بهتر از ی انهی درعراق وجود دارد چه گزی خارجیروهاي که نیطی درشراردي انتخابات صورت نگمیياگربگو
 گونه فشاروبدورازهرگونه چي سالم وبدون هی انتخاباتیانتخابات وجود دارد آنچه که مهم است اجرا

 .تقلب است 
 یم:  کردحی گرداندن انتخابات به نفع خودشان اشاره کرد و تصریرا افراد بی برخی به تالشهایقم
 دارد که نی برادي کنم امروز سازمان ملل تاکی انتخابات سالم و مطمئن برگزارشود من فکر میستیبا

 ی باز امروز مردم عراق و گروههانکهی با توجه ای انجام شود و ازطرفقي انتخابات دقنینظارت برا
 و رهبران عراق امروز اصراردارند انتخابات حتما درموعد مقرر برگزار یاسي سی هاتي شخص،یاسيس

 . که مد نظر هست انجام شودی تواند دقت ونظارتی امر منی اعاتيشود که طب
 برگزار گانهي بیروهاي اشغالگر و نیروهاي انتخابات به خاطر حضور نمیي کنم اگر بگوی مدي بازهم تاکاما

 انتخابات دی اساس بانی مناسب باشد برانیگزی تواند جایهتر از انتخابات م بی انهینشود پس چه گز
 .ردي سالمت انتخابات صورت گی الزم برایبرگزارشود و آن دقت ها

 ی مهم است براهاي خودعراقی که انتخابات برای درعراق سوال شد همانطوررکشورمانيازسف
 تي است با امنی عراق مساوتي امنرایز باشد ی مزمهمي منطقه نی وکال کشورهاهی همسایکشورها

 یروزي کنند و خطر پی معهي مثل اردن صحبت ازهالل شی کشورهاميني بیکل منطقه اما ما درمقابل م
 ای دارد ی گونه صحبتها درنزد مردم عراق هم بازتابنی نوع واکنش ها و انی اای درانتخابات عراق، آانيعيش
 و یاسي سیتهاي که مقامات دولت موقت، رهبران و شخصیواکنش واظهارنظرات:  جواب دادی ور؟يخ

 به مردم نيوه نوع تکی را به عنوان نی که مطرح شد، نشان دادند ای اظهاراتنی عراق به ایافکارعموم
 .   صحنه موجود درعراق استی هاتي اظهارات به دورازواقعنی کردند چرا که  ایعراق تلق

 
 درعراق یطی شراجادی عراق خواهان اهی همسای کشورها،ی است امروزجامعه جهاننی امراتيواقع

 جادی بازگردد تا بتواند نقش مثبت و موثرخودش را در ای المللني کشوربتواند به امعه بنیهستند که ا
 مردمواکنش . داشته باشدهی همسای تعامالت مثبت با کشورهاجادی و درای و ثبات منطقه اتيامن

 کی اظهارات را به عنوان نی بود وآنها ای به شدت منفی عربیکشورها اظهارات مقامات نهيودولت درزم
 . و منطق درجامعه عراق برشمردندتي به دورازواقعزوي آمنياظهارنظرتوه

 حکومت لي انتخابات وتشکجهي نتای آنکهی برای مبنی درپاسخ به سوالی قمی، کاظم" مهر" گزارش به
ارت وغرامت ازدولت موقت عراق به خاطر جنگ  درروند گرفتن خسی مردمرويعراق وحکومت فراگ

 نی ادي که مطلع هستیهمانطور:  عنوان داشتري خای خواهد گذاشت یري تاثرانی اهي علیليتحم
 قانون سی نوشي  پی و دولت انتقالی مجلس انتقالکی است و ی مجلس انتقاللي تشکی برااباتانتخ

 . دربرخواهد گرفت برگزارخواهد شد رای را که به دنبال آن رفراندوم قانون اساسیاساس
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 مطرح شود با ی با دولت دائمدی است که بای چون غرامت موضوعی است که موضوعات مهمیعيطب

 یلي گونه مسائل امروزخنی دارد طرح ا1546 که امروزدولت موقت براساس قطعنامه یاراتيتوجه به اخت
 رانی ای اسالمی جمهوریاست که برا ی حقکی غرامت به عنوان نی نداشته باشد اما ایی جادیشا
 که ی است که متعهد خواهد بود به همه آن توافقات وتعهداتی دولتندهی دولت آعاي است طبحفوظم

 . جامعه عمل بپوشاندستی بایدولت گذشته دارد و م
 ی از کشورهای درداخل عراق ازبرخیستی تروری از گروههای برخای آنکهی درمورد ای قمیکاظم
آن :  گفتري خای صحت دارد رندي گی قرار متی شوند و توسط آنها مورد حمایق وارد م عراهیهمسا

 یروهاي از مرزها حضور نی است که از برخنی دارند ادي که امروز مقامات دولت موقت بر آن تاکیزيچ
 که باز توسط مقامات یزي شد چدي کشورعراق تاکریروزي دراظهارات اخنی را شاهد هستند ایستیترور
 نی اجهي بعث دخالت دارند درنتمی رژیروهاي نهاي است که درورود خارجنی شود ای عراق مطرح میتينام

 ازمواقع ی دربرخنکهی و با توجه به ای توان داشت که با توجه به اظهارنظر مقامات عراقی را میجمع بند
 نیزخارج آمده اند ا که ایروهاي شود نی انجام میی پخش ومصاحبه هاونهایزی از تلویریچهرها و تصاو
  حضور وجود داردنی کند ای متیامکان را تقو

 ی در فضاژهی بوی ناامنجادی که به دنبال ایانی امروز جرنکهی توان به آن توجه کرد ای که می نکته ااما
 .ردي گی صدام  صورت ممی وابسته به رژیروهاي است توسط نیانتخابات

 توانند به ی مهايرانی شود وچه موقع ای برقرارمیه زمان دوکشورچنی زائرني سوال شد ارتباط بیازو
 برند شده و شما به عنوان ی عراق بسرمی زائران درزندانهای آزادی برایعراق سفرکنند وهم اکنون کار

 نی امراتيواقع: اد ؟ پاسخ ددی ادهيشی رفت و آمده اندنی ای برایداتي درعراق چه تمهرانی اندهینما
 طی شرامي شد که ما دراعزام زائران به کشورعراق تعلل کننیعراق باعث ا یتي امنطیاست که شرا

 خاطرهم ني به همندیاي به عراق برانی اززائران ایري دهد که تعداد کثی عراق به ما اجازه نمیتيامن
 . کنندی کشورخوددارنی ابه در عراق از سفر یتي امنی فضاکی جادی شد زائران تا زمان اديتاک
 

 هي توافق نامه تهسی نوشي پکی مي توافقات با دولت موقت عراق داشتکی مدت نی درا ماخوشبختانه
 نی با مقامات دولت موقت عراق است درایی مذاکره و توافق نهای سرکی ازمنديوآماده شده است ن

 و ندیاي باق توانند به کشور عری روزانه میرانی زائر ا3000 حداقل هی شده که برپایني بشيتوافقنامه پ
 خواهند رانی پس از انتخابات به اکی نزدی اندهی انشاء اهللا درآی عراقاتي که هی شود درسفریتصورم

 . خواهد شدیی سند نهانیداشت ا
 کردن یی اجرازمي و مکانمي توافقنامه با دولت موقت عراق هستی ما به دنبال امضاجهيدرنت:  افزود او

 و هم مسئله خدمات و فراهم ساختن سائل تيامن که هم موضوع مي به عراق هستیرانیسفرزائران ا
 . به آن توجه شود دی ما حتما بانی زائریرفاه
:  برند گفتی عراق بسر می که امروزدرزندانها و بازداشتگاههایرانی درعراق درمورد اتباع ارانیرايسف
 ري دستگنیزا درصد ا96  شي ندارند و بیتي اتهام امنچکدامي درعراق هیرانی بازداشت شدگان ایتمام

 . گرفته است ت آنها صوری  آزادی و تالش برارشدندي عراق دستگرمجازبهيشدگان به اتهام ورود غ
 400 از شي بري اخی روزهایط: آور شدادی ی قمی آمده است ، کاظمنيهمچن" مهر" گزارش خبرنگار در

 تعداد قابل یبرگشتند ول به کشورنهای وامی عراق آزاد کردی را ازبازداشتگاههایرانیتن ازهموطنان ا
 نی ودرآخرمي که با مقامات دولت موقت عراق داشتی برند و درمذاکراتی هنوز درعراق بسرمیتوجه ا
 . شد که همه آنها آزاد شوندنی موقت قرار براری دولت نخست وزميتصم
 یاد است که با دستورآزی بازداشتگان درحال جمع آوری اسامیستهايهم اکنون ل:  گفتانی درپایو

  . گرفته شده استی آزادی براریآنها توافق شده و موافقت نخست وز
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