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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(بزرگران و دولتهای رژیم ای

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 ايران و پنج قدرت هسته اى بزرگ
  2005 آوريل 24  - 1384 ارديبهشت 4شنبه   يك:مريم عبدالكريم

شهرت دارند عبارتند »  آشور۵آلوب «اى آه به آشورهاى داراى باالترين حجم تسليحات هسته :شرق
اين آشورها آرسى دائمى را در شوراى امنيت سازمان . انگليس، آمريكا، فرانسه، چين و روسيه: از

مخالفت . ملل دارند و هر آدام به نوبه خود تالش مى آنند آه به گونه اى موقعيت برتر خود را حفظ آنند
با اين . ى امنيت را مى توان نمونه اى از تالش اين آشورها دانستبا افزايش تعداد اعضاى ثابت شورا

 نسبت به برنامه هسته اى ايران نيز اگر چه به نظر متمايز مى آيد اما ۵حال برخورد و واآنش آلوب 
اين آشورها با هدف انحصار لقب قدرت هسته اى و . عمدتًا برگرفته از سياست حفظ موقعيت برتر است

د دوباره جو رقابت تسليحاتى به خصوص در زمينه تسليحات هسته اى رژيم هاى جلوگيرى از ايجا
اراده حفظ توانايى هسته اى در اين آشورها . جهانى منع توليد و گسترش هسته اى را ايجاد آردند

مهمترين عامل ترغيب و تشويق ديگر آشورها به داشتن تسليحات هسته اى است با اين حال اين 
بر داشتن تسليحات هسته اى، سيستم ها و رژيم هاى آنترل را تنها راه جلوگيرى و آشورها با اصرار 

ممانعت از ايجاد جو رقابت تسليحاتى به خصوص در مناطق بى ثباتى نظير خاورميانه دانسته 
 با نوعى رقابت داخلى روبه رو هستند و به همين دليل هر آدام واآنشى متفاوت در ۵اعضاى آلوب .اند

 . ده هاى هسته اى مهم از جمله ايران دارندقبال پرون
 آمريكا • 

اين آشور همچون چهار . اياالت متحده آمريكا مخالف اصلى برنامه هسته اى ايران به شمار مى آيد
با توجه به سياست .  يكى از بازيگران اصلى پرونده هسته اى ايران به شمار مى آيد۵عضو ديگر بلوك 

به خصوص اينكه سياست سازان آمريكايى حفظ . ئله قابل پيش بينى استآمريكا در خاورميانه اين مس
امنيت اسرائيل در خاورميانه را از مهمترين عوامل موثر در استراتژى آمريكا در قرن بيست و يك در اين 

مسائل بسيارى در ايجاد رابطه خصمانه و يا رقابت آميز بين دو آشور موثر است آه . منطقه دانسته اند
با اين حال در سال هاى اخير و با . ل، حزب اهللا و مسئله عراق از مهمترين آنها به شمار مى آينداسرائي

حمله آمريكا به عراق و افغانستان اين رابطه دستخوش فراز و نشيب هايى شده است و تعدادى از 
در مجموع . نداستراتژى سازان آمريكايى از نياز آمريكا به برقرارى رابطه با نظام ايران سخن گفته ا

منطقه خاورميانه و به خصوص آشورهاى اطراف خليج فارس از جايگاه مهمى در استراتژى آمريكا 
برخوردارند چرا آه با وجود تالش هاى صورت گرفته براى تغيير منابع و صورت هاى انرژى مورد نياز براى 

هميت نفت براى چين در حال صنعت هنوز نفت جايگاه خود را حفظ آرده است و واشينگتن با توجه به ا
. توسعه و اروپاى توسعه يافته و صنعتى آرزوى تحت آنترل داشتن خاورميانه را در سر مى پروراند

آمريكايى ها به دليل اهميت ثبات در اين منطقه سال ها حكومت هاى استبدادى اين منطقه را تائيد و 
ترويج حكومت هاى سوسياليستى و آزاد با حمايت آردند و بر خالف استراتژى جهانى خود در تبليغ و 

حكومت هاى استبدادى اين منطقه روابط دوستانه برقرار آردند و همه اين مسائل اهميت ثبات 
با اين حال جورج بوش پسر با به راه انداختن دو جنگ در اين . خاورميانه را در نظر آنان نشان مى دهد

رى بر خالف مسير روساى جمهور پيشين آمريكا منطقه و به خصوص جنگ عراق به نظر مى رسد مسي
. دليل اين مسئله شايد تهديدى باشد آه از خاورميانه درون آمريكا را هدف گرفت. در پيش گرفته است

با اين حال آمريكا به سختى تالش و تمايل دارد آه آشورهاى خاورميانه خلع سالح هسته اى شوند و 
 آشورها را به سوى تسليحات هسته اى نزديكتر سازد مخالف با هر گامى آه شايد در آينده دور اين

با اين حال در مورد مسئله ايران واشينگتن در حال حاضر نسبت به گذشته موضع نرمترى را از . است
خود نشان مى دهد و به نظر مى رسد اين آشور هر گونه تصميم گيرى و تعيين استراتژى در قبال ايران 

است جمهورى ايران و اعالم نتيجه مذاآرات با اروپايى ها موآول آرده است و به را به پس از انتخابات ري
با وجود . دقت تحوالت رياست جمهورى ايران و مذاآرات سه آشور اروپايى و ايران را بررسى مى آند

تمام اين مسائل به نظر نمى رسد استراتژى آمريكا در قبال منطقه خاورميانه تغيير عمده اى داشته 
 .  و يقينًا اين آشور به مخالفت شديد خود با برنامه هسته اى ايران ادامه خواهد دادباشد

 انگليس • 
اين آشور همچون ديگر آشورهاى . انگليس يكى از نمايندگان اتحاديه اروپايى در مذاآره با ايران است

ليه ايران و تحريم اين صنعتى اروپايى آه نياز شديدى به نفت خاورميانه دارند از اقدام نظامى آمريكا ع
چرا آه اين مسئله به شدت قيمت نفت را افزايش خواهد داد و از سوى ديگر با تسلط . آشور بيم دارد

ايران در . آمريكا بر ايران عمًال اين آشور قدرت و تسلط خود را بر اروپايى ها به شدت افزايش خواهد داد
 و عراق هنوز نتوانسته است جايگاه خود را در حال حاضر باثبات ترين آشور منطقه به شمار مى آيد

بازارهاى جهانى نفت به دست آورد بنابراين به نظر مى رسد لندن به شدت تمايل دارد آه مذاآرات با 

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


از سوى ديگر انگليس در اين قضيه تالش دارد شكاف خود . ايران به نتيجه خوب و قابل قبولى دست يابد
 . يل حمايت اين آشور از جنگ عليه عراق به وجود آمده بود، آاهش دهدرا با اتحاديه اروپايى آه به دل

 روسيه• 
 است آه به نظر مى رسد راهى متفاوت از ديگر آشورها در پيش گرفته ۵روسيه از ديگر اعضاى بلوك 

 قرارداد هسته اى ديگر در ۵٠مسكو آه بيش از . است و در حال اجراى قرارداد هسته اى با ايران است
جرا دارد اعتبار خود را در ادامه همكارى با ايران مى داند و از سوى ديگر به اين مسئله به عنوان دست ا

بنابراين تعلل در اين مسئله به نفع . اهرم فشارى عليه اروپا جهت گرفتن امتيازهاى اقتصادى مى نگرد
 . مسكو است

اين . ياست خارجى روسيه استرويكرد محتاطانه پوتين در قبال ايران نشان دهنده طبيعت متغير س
پوتين . آشور در ماه هاى اخير تالش آرده است آه هم با ايران و هم با آمريكا روابط خوبى داشته باشد

انتخاب هاى وى همواره بر اساس ريسك . نمى خواهد روابط دوستانه آمريكا و روسيه را بر هم بزند
صلى سخت افزارهاى نظامى  روسيه بوده ايران به مدت يك دهه خريدار ا. هاى محاسبه شده است

براى مسكو آه مى خواهد تا انتهاى اين دهه . است و درآمد هنگفتى از اين راه نصيب روسيه مى شود
اما .جايگاه انگليس را از آن خود سازد و دومين صادرآننده تسليحات شود اين مسئله اهميت زيادى دارد

تضمين عضويت . ظ بالقوه منفعت بيشترى براى اين آشور داردپوتين ظاهرًا باور دارد آه آمريكا به لحا
روسيه در سازمان تجارت جهانى و گسترش نفوذ مسكو در ناتو از جمله اهدافى است آه روسيه را به 

 . آمريكا نزديك تر مى سازد
 چين• 

ون در مسير اين آشور آه هم اآن. چين نيز از بازيگران مهم در برنامه هسته اى ايران به شمار مى آيد
دولتمردان چين به خوبى آگاهند آه تحريم ايران قيمت نفت را دست . توسعه قرار دارد به انرژى نياز دارد

بنابراين وزارت خارجه اين آشور تاآنون دو يا سه بار در .  دالر براى هر بشكه خواهد رساند٨٠آم به 
اگرچه چينى ها نيز به فكر . لفت آرده استبيانيه اى رسمًا با ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت مخا

انحصار هستند اما تا زمانى آه نتوانند منبع انرژى جايگزين بيابند و يا پيشنهاد خوبى در اين زمينه به 
اين آشور نشود، دست آم به مخالفت علنى با برنامه هسته اى ايران نخواهند پرداخت و با ارجاع 

 .هند آردپرونده به شوراى امنيت موافقت نخوا
 فرانسه• 

 رئيس ستاد ارتش فرانسه اخيرًا در گفت وگو با روزنامه فرانسه Henri Bentegeatژنرال هنرى بنتگيت 
زبان لوموند استراتژى اين آشور را در قبال برنامه هاى هسته اى آشورهاى جهان سوم اين گونه بيان 

وى در پاسخ به اين . ت وگو استبهترين راه منع گسترش تسليحات هسته اى بحث و گف: آرده است
سئوال آه آيا پايبند نبودن آمريكا به معاهده منع توليد و گسترش تسليحات هسته اى عالمت بدى براى 

قدرت هاى هسته اى، آه عمومًا آشورهايى هستند آه ان پى : ديگر آشورها نيست، اظهار مى دارد
. شى براى خلع سالح همگانى مى دانستندتى را امضا آرده اند، همواره خلع سالح هسته اى را تال

من فكر نمى آنم آه از بين بردن همه تسليحات هسته اى چه از ديدگاه علمى و چه از ديدگاه ضرورت، 
بنتگيت گفت اراده مالكيت تسليحات هسته اى از سوى قدرت هاى . فاآتورى براى ثبات آل جهان باشد

اما راه حل آن يك سيستم . ه اين سمت خواهد آشاندبزرگ بدون چون و چرا آشورهاى ديگر را نيز ب
رئيس ستاد ارتش فرانسه در مورد استراتژى انحصار آه قدرت هاى بزرگ هسته اى . آنترل آافى است

 قدرت داراى تسليحات هسته اى آه عبارتند از اياالت ۵در مورد : براى اجراى آن تالش مى آنند، گفت
گ، فرانسه و روسيه آنها به دليل شرايط تاريخى خاص اين توانايى را متحده آمريكا، چين، بريتانياى بزر

وى افزايش تعداد . مطلوب نيست»  آشور۵آلوب «اين شرايط تغيير آردند و امروزه توسعه . به ارث بردند
  .آشورهاى داراى تسليحات هسته اى را مشكل بزرگى براى امنيت جهانى دانست

  
 ني قوانرانیا : ی اتمی انرژی المللني بآژانس ؛ نی در ویته ا هسیمنی اوني نشست کنوانسهيدرحاش

  کند ی متی بوشهر رعای هسته اروگاهي را در ساخت نی سازیمنیا
  ٢٠٠۵ آوريل ٢3  - ١٣٨۴ ارديبهشت 3ه شنب
 ني بی با احترام به استانداردهارانی روز گذشته اعالم کرد که ای اتمی انرژی المللني مقام آژانس بکی

 .  کند ی متی خود رعای گاه هسته اروي نني ، آنها را در ساخت اولی سازمنیا یالملل
 نصب هسته یمنی بخش اسيرئ" کن بروکمن" فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 نکهی ، درباره انی دروی هسته ایمنی اوني نشست کنوانسهي درحاشی اتمی انرژی المللني آژانس بیا
 نه ؟ به ای ارد قرار دیتي در معرض خطر امنای نه ؟ آای است منی ایاتي بوشهرازنقطه نظر عملروگاهي نایآ

 . انجام شده است ارخوبي بوشهرتاکنون بسروگاهي نی سازمنی ااتيعمل: خبرنگاران گفت 
 ی برای از تخصص کافرانی دولت انیبنابرا...  است یی کردن راههاداي پیآژانس در تالش برا:  گفت یو
 .  برخوردار است روگاهي ننی ای سازمنیا
 متذکر دی باگری بار دکی:  کرد دي ازسخنانش تاکیگری در بخش دی اتمی انرژی المللني مقام آژانس بنیا

 و کمک به ژهی وی راهنماکی هي جهت ما مشغول تهنی است و از ای تجاری اتمروگاهي ننیشوم که ا
  . مي هسترانی ای اسالمیجمهور
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 می دردست اجراء دارد تا مطمئن شورانی نظارت ااتي رابا هیی آژانس هم اکنون پروژه هانیا:  گفت یو
 که درساخت هي را با روسیی پروژه هانيما همچن.  نظارت موثر و کارآمد برخوردارند اتي هکیآنها از

  . می کند دردست اجراء داری کمک مرانی بوشهر به اروگاهين
 تيفي با کیهاي نشان داده است که متعهد به انجام بررسرانیا:  کرد حی تصرني بروکمن همچنکن

 . مناسب در بوشهر است 
 یاريمن بس:  کرد حی تصری اتمی انرژی المللني آژانس بی نصب هسته ایمنی بخش اسيرئ

 کرده بودند که در آن یی را شناسایی بناهايرانی قرار دادم که ایازدرخواستها را در آنجا مورد بررس
 ینیگزی و جای سازمنیبه طور فعاالنه اقدام به ا) هايرانیا(آنها .  نشده بود تی رعایفي کیاردهااستاند

 . کار صورت گرفته است نی حاصل شده است که انانيآن کردند و اطم
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

ي پارلمان آردها با  اولين جلسه:  اعالم آردي ميهني آردستان عراق يكي از مسووالن حزب اتحاديه
 . شود ي جاري برگزار مي چند روز تاخير، طي هفته

  ٢٠٠۵ آوريل ٢3  - ١٣٨۴ ارديبهشت 3ه شنب
 -ي عربي   چاپ امارات متحده-ي البيان  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  قرار بود اولين جلسه: ي ميهني آردستان عراق گفت يهعدنان المفتي عضو دفتر سياسي اتحاد
 . برگزار شود) يكشنبه(اعضاي پارلمان آردها فردا 

علت اين امر آماده آردن مقدمات بهتر : ي علت تاخير در برگزاري اين نشست اظهار داشت وي درباره
ي ذيربط و مسوولين ها ها به تمامي گروه براي برگزاري اين جلسه و همچنين عدم ارسال دعوتنامه

: عدنان المفتي گفت.احزاب مختلف عراق از جمله حاجم الحسني، رييس مجمع ملي بوده است
ها در زمان مناسب تشكيل شده  ي مقدماتي نيز به منظور حل اين مسايل و ارسال دعوتنامه آميته
 . است

 نفري آن مراسم 111و اعضاي  رييس پارلمان و معاونانش تعيين  قرار است در اين جلسه،: وي ادامه داد
 . سوگند به جاي آورند
ي آردستان عراق  ي ساختار دولت آينده ي ميهني آردستان عراق در ادامه، درباره دفتر سياسي اتحاديه

ي آرد را به نوشيروان بارزاني از اعضاي  پارلمان آردها قرار است مسووليت تشكيل دولت يكپارچه: گفت
دستان عراق به رياست مسعود بارزاني واگذار و عمر فتاح را به عنوان وابسته به حزب دموآرات آر

 . معاون وي معرفي آند
هاي آرد است آه در  ي آردها يك دولت ائتالفي خواهد بود آه شامل تمامي گروه دولت آينده: وي افزود

 . اند هاي پارلمان را به دست آورده اند و اآثريت آرسي انتخابات شرآت آرده
  

 . شود تاخير در اعالم تشكيل دولت جديد، براي من يك شكست محسوب مي:  تاآيد آردطالباني
  ٢٠٠۵ آوريل ٢3  - ١٣٨۴ ارديبهشت 3ه شنب

به نقل از خبرگزاري عراق، جالل طالباني رييس جمهور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ستهاي وزارتي وجود دارد، تشكيل دولت به دليل اختالفاتي آه بر سر اعطاي پ: عراق، اظهار داشت

  . شود جديد به تاخير افتاده و اين تاخير براي من يك شكست محسوب مي
  . توانم زمان دقيق تشكيل دولت را مشخص آنم نمي: وي افزود

ما همگي به دولتي ايمان داريم آه براساس وحدت ملي شكل گيرد و بر : رييس جمهور عراق تاآيد آرد
  . اهللا سيستاني است، توافق آرديم ليست ائتالف شيعه آه مورد حمايت آيتهمين اساس با 

ي ملي جديد  با شوراي مذاآرات ملي عراق نشستي را ترتيب داده و قرار است با جبهه: وي افزود
سني نيز نشستي را برگزار آنيم و هدف از اين نشستها ايجاد راه حل مسالمت آميز و تشكيل دولت 

  . براساس وحدت ملي است
عراق در خصوص مبارزه با ي عراق خواست تا با دولت  وي همچنين بار ديگر از آشورهاي همسايه

  . تروريسم همكاري آنند
توانيم  هاي سني، شيعه و آرد عراق مي ما با انجام مذاآرات و توافق ملي با گروه: طالباني تاآيد آرد

  . تروريسم را ريشه آن آنيم
 ي االهرام نيز به نقل از طالباني نوشت آه وي به حضور حزب آارگران آردستان از سوي ديگر، روزنامه

  . در شمال عراق خاتمه خواهد داد) ك.ك.پ(ترآيه 
  . گيرد اين اقدام در راستاي بهبود روابط با ترآيه صورت مي: وي همچنين تاآيد آرد

دولت جديد عراق حداقل يك وزير ترآمن خواهد داشت و در واقع اين : رييس جمهور عراق تصريح آرد
  . من و مسيحي خواهد بودهاي عراقي از جمله ترآ ي تمام گروه دولت نماينده

دولت جديد عراق قصد دارد تا با تمامي شبه نظاميان موجود در آشور مبارزه آند و اين : وي افزود
  . درست بر اصل مبارزه با تروريسم مصمم است

طالباني همچنين تاآيد آرد، تمامي تالشش را براي بهبود روابط آنكارا و بغداد انجام خواهد داد و 
  .  را در روابط عراق و ترآيه خواهد گشودي جديدي صحنه
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 داشتن پنج پست در آابينه عراق است , آتي عراق  شرط شرآت ما در دولت: ائتالف ايادعالوي
  ٢٠٠۵ آوريل ٢3  - ١٣٨۴ ارديبهشت 3ه شنب

 . ائتالف نخست وزير موقت عراق خواستار در اختيار داشتن پنج پست در آابينه جديد عراق شد
اعالم , نخست وزير دولت موقت عراق, "اياد عالوي"اعضاي ائتالف , الملل ايلنا  ويس بينبه گزارش سر

تنها در صورتي حاضر به شرآت در دولت عراق هستند آه پنج پست آابينه از جمله يك پست , آردند
 . معاونت نخست وزير در اختيار آنان قرار گيرد

 آرسي 275آه از مجموع " عالوي"ي ائتالف سخنگو, "راسم عوادي", به گزارش خبرگزاري فرانسه
در صورتيكه :   ضمن اين مطلب افزود,  آرسي را به خود اختصاص داده40مجلس ملي عراق تنها 

 . به هيچ وجه حاضر به مشارآت در دولت آتي عراق نخواهيم بود, هاي ما برآورده نشود  درخواست
هنوز دولت , گذرد  خابات مجلس ملي عراق مي هفته از زمان برگزاري انت12گفتني است؛ در حاليكه 

 .جديد اين آشور آغاز به آار نكرده است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   ارديبهشت3:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ آوريل ٢3  - ١٣٨۴ ارديبهشت 3ه شنب

ود درباره تازه ترين سانحه روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی صفحه اول خ:بی بی سی
هوايی در تهران نوشته و با اعالم قطعی شدن نامزدی علی الريجانی از سوی شورای هماهنگی 

انتخاباتی جناح راست خبر داده اند که بقيه نامزدهای اين جناح بدون توجه به اين انتخاب به فعاليت 
  . های خود ادامه می دهند

تر نامزدهای اعالم شده و هاشمی رفسنجانی که نامزدی خود را به نوشته روزنامه های تهران، بيش
اعالم نکرده است، اعالم داشته اند که چون وضعيت کشور را در خطر می بينند وارد رقابت های 

  .انتخاباتی می شوند
 که مانند بيشتر روزنامه های امروز عکس و گزارش سانحه هوايی فرودگاه تهران را در باالی شرق

خود آورده در سرمقاله ای نوشته که ايران مقام اول را در بزرگ ترين سوانح هوايی جهان به صفحه اول 
  . خود اختصاص داده است

در ادامه اين سرمقاله آمده عربستان سعودی در ده سال گذشته با دو و نيم ميليون پرواز تنها چهار نفر 
 نفر را در همين مدت ۴١٠وم پرواز حدود را در سوانح هوايی به کشتن داده در حالی که ايران با يک س

  .در سوانح هوايی از دست داده است
خبر از انتخاب علی الريجانی توسط سران جناح راست به عنوان " راست عليه راست" با عنوان اقبال

نامزد اين جناح داده و در کاريکاتوری نشان داده که شش نامزد جناح راست نه اينکه به تفاهم نرسيدند 
  . به مبارزه و کشمکش با هم مشغول شده اندبلکه 

 است که نوشته عالوه بر نامزدها؛ تشکل های درونی شورای شرقهمين خبر عنوان اصلی روزنامه 
هماهنگی جناح راست هم اين انتخاب را نپذيرفته و اعالم داشته اند که منتظر نظرسنجی ها می مانند 

  .  خواهند که همان را برگزينندتا دريابند که کدام نامزد را مردم بيشتر می
 علی اکبر واليتی، انتخاب علی الريجانی را انتخاب يک نفر از ميان يک نفر خوانده و آفتاب يزدبه نوشته 

وقت آن رسيده که بعضی از جريانات پشت درهای :  گفته استاعتمادمحمدباقر قاليباف به نوشته 
مردم هم به دنبال آنها بروند، انتظار می رود که آنها بسته تصميم نگيرند و بعد هم توقع داشته باشند 

  . اجازه دهند مردم خودشان تصميم بگيرند و به نظر مردم احترام بگذارند
 خبر داده که ابراهيم اصغر زاده هم به جمع نامزدهای رياست جمهوری پيوسته و گفته همبستگی

  . خطر به قدرت رسيدن چرمی پوشان را نزديک می بيند
 اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته در يکی دو روز آينده نظر قطعی خود را اعالم می شرقته به نوش

دارد با اشاره به اختالف بين جناح ها و نامزدها گفته خطر اين هست که رييس جمهوری با آرای کم و 
ابينه يا در دور دوم برگزيده شود در حالی که در شرايط حساس امروزی مديری نيرومند الزم است که ک

  . قوی تشکيل دهد
در همين حال دشمنان خنجر را از رو بسته اند، نمونه آن : رييس مجمع تشخيص مصلحت گفته است

معلوم است که شرايط جديدی به وجود آمده و هر دشمنی می تواند حساسيت . حوادث اهواز است
ختالفات ما نيز به جايی مملکت شرايط ويژ ه ای پيدا کرده است و ا. بخش هايی از کشور را برانگيزد

يکی از اين اختالفات، بحث هسته ای است . رسيده که ديگر نمی توان مذاکره در مورد آنها را ادامه داد
  . که ديگر بايد يک طرف در آن پيروز شود

 آيت هللا يزدی رييس سابق قوه قضائيه هم در گردهمايی امامان مساجد گفته ايرانبه گزارش روزنامه 
آيت اهللا يزدی سه بحران . اسی حل نشود، حل ساير بحران ها امکان پذير نخواهد بودتا بحران سي

خارجی را برشمرده که بحران گروگان گيری، جنگ پس از فتح خرمشهر و در حال حاضر بحران انرژی 
هسته ای است و نتيجه گرفته عدم برخورد منطقی و صحيح با اين بحران می تواند نظام را با مخاطرات 

  . مواجه کندجدی
 در اقبال خبر از بيانيه خبرنگاران بدون مرز در ابراز نگرانی نسبت به سالمت اکبر گنجی داده و شرق

او : يادداشتی با اشاره به آغاز ششمين سال از زندانی شدن اين روزنامه نگار اصالح طلب نوشته
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آورد و چه دردی باالتر  ان نمیزند اما به زب در دل فرياد می. گرفته است» فرياد سکوت«هاست که  مدت
  . ريزد از اينکه فريادش را در دل می

جرم ما دفاع از قرائت «: گفت خود می.  پرسيده به راستی جرم او چه بوداقبالنويسنده مقاله 
گوييم نبايد از دين برای توجيه خشونت و مشروع  ما می«: گفت می» .انسانی از دين است-رحمانی

  ».کردن قدرت استفاده کرد
 هزار شهادت طلب ايرانی که عده ای از آنان دخترانی هستند که در دو روز گذشته در ٣۵نام نويسی 

همايش زيتون در تهران شرکت داشتند، اظهار نظر دادستان کل کشور درباره اعدام هايی که به علت 
مبستگی با مصلحت کشور اجرا نشده، و گزارش راه پيمايی چند ده هزار نفری اهواز برای اعالم ه

  .جمهوری اسالمی از جمله ديگر اخبار و گزارش های روزنامه های اولين روز هفته در تهران است
 

   ارديبهشت٢:  ايرانی بر هفته نامه هایمرور
  ٢٠٠۵ آوريل ٢2  - ١٣٨۴ ارديبهشت 2ه جمع

نده ناتوانی در معرفی کانديدای واحد، نگرانی از کاهش مشارکت مردم، پيامدهای بر:بی بی سی
شدن نظاميان در انتخابات، درگيری های اخير خوزستان و مخالفت با حکم حکومتی از مهمترين عناوين 

  .هفته نامه های چاپ تهران است
کمتر از دو ماه مانده به انتخابات، در حالی که کانديداها با سفر به شهرها، تبليغات انتخاباتی را آغاز 

  .رفی نامزدهای نهايی اختالف نظر دارندکرده اند، محافظه کاران همچنان در مع
، ارگان خبرگزاری جمهوری اسالمی فضای موجود سياسی کشور را در آستانه انتخابات ايران جمعه

سياستمداران ايرانی در تعليق به سر می : "توصيف کرده و نوشته" فرسايشی"رياست جمهوری 
  ."برند

واحد، حضور يا عدم حضور اکبر هاشمی اختالف نظر های محافظه کاران در معرفی کانديدای 
رفسنجانی رئيس مجمع تشيخيص مصلحت نظام و دل نگرانی اصالح طلبان از مشارکت و جلب آرای 

 خرداد و در زمان برگزاری انتخابات ٢٧، تا  ايران جمعهمردم از جمله شرايط تعليقی است که به نوشته
  .رياست جمهوری ادامه خواهد داشت

  ددولت های ناکارآم
 در عنوان اصلی خود انتخابات آينده را مهم دانسته و از دوران رياست جمهوری پرتو سخن و يالثارات

  .اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی انتقاد کرده اند
 که ارگان انصار حزب اهللا است، تشديد شکاف طبقاتی در دولت سازندگی و اصالحات را يالثارات

 نيز پرتو سخن نامزد نهايی اصولگرايان مورد توجه قرار گيرد و عاملی توصيف کرده که باعث شده
  ."مومن از يک سوراخ دوبار گزيده نمی شود: "نوشته
 همچنين گزارشی از جلسه هفتگی انصار حزب اهللا چاپ کرده و از قول حسين نجابت نماينده يالثارات

 شويم می خواهند فاتحه انقالب کسانی که می گويند ما بايد در نظام بين المللی حل: "تهران نوشته
  ."را بخوانند و اگر ما در نظام بين المللی حل شويم دينداری در کشور نابود خواهد شد

به گفته آقای نجابت، طرح تثبيت قيمت ها از سوی مجلس و گرانی های اخير ثابت کرده مجلس نمی 
 اما انگيزه و اعتقاد برای اجرای آن تواند با دولت غير همسو کار کند زيرا مجلس قوانين را تصويب کرده

  . وجود ندارد
  دغدغه مشارکت

 که در اصفهان منتشر می شود در ياداشتی اهميت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را صدا
  ."وزير کشور؛ نگران مشارکت اندک مردم: "بررسی کرده و تيتر زده

الزامات مشارکت حداکثری مردم : "وشتهاين نشريه به نقل از عبدالواحد موسوی الری، وزير کشور ن
  ."ناديده گرفته شده و عزم جدی برای به حداکثر رساندن مشارکت مردم در انتخابات وجود ندارد

اصالح طلبان اقدام شورای نگهبان در رد صالحيت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس را در کاهش 
ملکرد ضعيف اصالح طلبان را عامل کاهش سطح مشارکت مردم تاثير گذار دانسته و محافظه کاران ع

  .مشارکت معرفی کرده اند
  پيامد حضور نظاميان

 در ياداشت هفتگی اش به بررسی حضور نظاميان در انتخابات رياست جمهوری پرداخته و اميد جوان
  ."با کدام ضرورت نظاميان به عرصه انتخابات رياست جمهوری آمده اند: "پرسيده است

ف فرمانده سابق نيروی انتظامی و محسن رضايی فرمانده سابق سپاه پاسداران از محمد باقر قاليبا
هر دو نظامی "، اميد جوانجمله کانديداهای محافظه کاران در انتخابات آينده هستند که به نوشته 

  ".بودن خود را رد می کنند تا اولين سرتيپ و سرلشکرهايی باشند که می گويند نظامی نيستند
اميد ف و آقای رضايی خود را مجاهد دانسته اند که بنا به ضرورت لباس نظامی پوشيده اند و آقای قاليبا

آيا : " با اشاره به اين که در قانون اساسی رئيس جمهور بايد رجل سياسی باشد، نوشتهجوان
ه نظاميان را می توان در زمره رجال سياسی دانست و اگر اين افراد در ارتش و سپاه سياست ورزی کرد

رهبر فقيد انقالب بوده است و اگر سياست نورزيده اند کجا رجل ) آيت اهللا خمينی(اند که خالف توصيه 
  ."سياسی شده اند

علی الريجانی سومين کانديدای رياست جمهوری است که در دهه شصت و اوايل دهه هفتاد 
ی از همکاران خود را مسئوليت های مهمی در سپاه پاسداران داشت و با ورودش به وزارت ارشاد برخ
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از ميان همکاران قبلی خود برگزيد که سردار سرتيپ عزت اهللا ضرغامی رئيس فعلی صدا و سيما يکی 
از آنهاست که در زمان آقای الريجانی به معاونت سينمايی رسيد و به همراه وی نيز به صدا و سيما 

  .رفت
کت و شلوار پوش يا بايد آنها از همکاران  در صورت پيروزی يکی از اين نظاميان اميد جوانبه نوشته 

سابق مورد اعتماد خود استفاده کنند که دخالت نظاميان را در سياست بيشتر می کند يا آنکه از اين 
  .دايره خارج شوند که در آن صورت، فاصله رئيس جمهور با مديران ميانی افزايش خواهد يافت

ری يک نظامی ولو لباس سپاه و نيروی انتظامی را از رياست جمهو: " در پايان نتيجه گرفتهاميد جوان
تن به در کرده و کت و شلوار پوشيده باشد اين ذهنيت را ايجاد می کند که فضای سياسی کشور 

  ."نظامی، انتظامی يا امنيتی شده است
  توطئه دشمن خارجی

 پارلمانی درگيرهای خوزستان در پی انتشار نامه ای منسوب به محمد علی ابطحی معاون سابق
  .رئيس جمهور در خصوص تغيير بافت جمعيتی منطقه بازتاب متفاوتی داشته است

اکثر هفته نامه ها عامل درگيری ها را توطئه دشمن خارجی دانسته و نشريات نزديک به محافظه کاران 
در آن را به عملکرد اصالح طلبان نسبت داده و از برخی مقامات سياسی به خاطر کوتاهی و ناتوانی 

  .جلوگيری از اين واقعه انتقاد کرده اند
مقامات سياسی استان : " ارگان اين تشکل گفتهشمامحمد نبی حبيبی دبير کل حزب موتلفه به 

خوزستان با يک تدبير عقاليی می توانستند از حوادث اهواز جلوگيری کنند ولی متاسفانه در انجام 
  ."اندوظايف قانونی خود توانايی الزم به کار نگرفته 

به گفته آقای حبيبی، حادثه اهواز نشان داد دشمن بيکار نيست اما با هوشمند سياسی و بيداری 
  .ملی اين توطئه نقش بر آب شد

 ارگان انصار حزب اهللا با انتقاد از عبداهللا رمضان زاده سخنگوی دولت وی را متهم کرده برای به يالثارات
نه در مناطق مرزی پرداخته، بدون اين متوجه باشد اين کار دست آوردن رای به تحريک عواطف قوم گرايا

  .تا چه اندازه می تواند تهديد کننده باشد
، در اين حادثه دست های پنهان و تحريک کننده خارجی مشهود بوده و برخی مقام يالثاراتبه نوشته 

قعا توطئه هايی در های دولتی که هر موضوعی را توهم توطئه می پنداشتند حاال متوجه شده اند که وا
  .کار است که نه جمهوری اسالمی بلکه اساس ايران را هدف قرار داده است

  مخالفت با حکم حکومتی
قانون : " سخنان محسن آرمين نماينده سابق مجلس را نقل کرده که گفتهمردم و جامعههفته نامه 

  ." نداريمبرای تنظيم مناسبات اجتماعی وضع شده و در آن چيزی به نام حکم حکومتی
سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در انتخابات رياست جمهوری به همراه حزب مشارکت، مصطفی 

آقای : "معين وزير پيشين علوم را به عنوان کانديدا معرفی کرده و اين عضو سازمان مجاهدين گفته
  ."معين هم حکم حکومتی را قبول ندارد

هللا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی با استفاده اين در حالی است که در چند سال گذشته آيت ا
از حکم حکومتی از بررسی قانون مطبوعات در مجلس ششم و استيضاح وزرا در مجلس هفتم 

  .جلوگيری و نمايندگان را از پيگيری آن منع کرده است
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