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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(بزرگ و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 طرح مهار برنامه هسته اى ايران
   ٢٠٠۵  اکتبر3 – ١٣٨۴  مهر11دوشنبه 

 اى، در راس هنرى سوآولسكى مدير اجرايى مرآز آموزش عدم اشاعه هسته:شرق: عليرضا قزيلى
گروهى از آارشناسان مسائل خلع سالح و خاورميانه، برنامه اتمى ايران را مورد مطالعه و بررسى قرار 

اين گروه در تحقيقات خود چنين نتيجه گيرى . داده است و حاصل آن را به صورت گزارشى منتشر آرد
ار دير است و بايد برنامه مى آند آه براى جلوگيرى از دستيابى ايران به توانمندى هسته اى بسي

آنچه در . هسته اى ايران را مهار آرد و به همين منظور راه هايى را به آمريكا و اروپا پيشنهاد مى دهد
از نظر آمريكا و متحدانش، دستيابى . زير مى خوانيد خالصه اى از گزارش تحقيقات گروه مذآور است

، غرب را با ) عدم اشاعه سالح هاى هسته اىحتى در چارچوب پيمان(ايران به توانمندى هسته اى 
ايران هسته اى، ساير آشورهاى منطقه از جمله  _ ١: سه چالش مهم در منطقه روبه رو خواهد آرد

عراق، عربستان سعودى، مصر، سوريه، ترآيه و الجزاير را تشويق مى آند به توانمندى مشابهى 
لى عدم اشاعه را تضعيف و روابط آمريكا با چنين تالشى محدوديت هاى بين المل. دست پيدا آنند

ايران با توانمندى هسته اى، تشجيع مى  _ ٢. دوستانش در خاورميانه را با سختى مواجه مى آند
شود آه با تهديد جريان آزاد انتقال انرژى از راه مين گذارى آبراه هرمز و يا تحريك مسلمانان افراطى 

دستيابى ايران به توانمندى هسته اى، نفوذ آمريكا در منطقه و  _ ٣. منطقه، بهاى نفت را افزايش دهد
حمايت ملت هاى منطقه از سياست هاى آمريكا در خاورميانه به ويژه حضور نظامى اين آشور را 

اين سه چالش بسيار جدى است و مى تواند تمام تالش هاى غرب براى پرورش و . آاهش خواهد داد
و در منطقه را نقش بر آب سازد و سرانجام به مجموعه اى از رقابت روى آار آمدن حكومت هاى ميانه ر

اآثر سياستگزاران آمريكايى و . هاى بين المللى منجر شود آه پايان آن جنگ هاى بزرگ خواهد بود
براى . اروپايى اين خطرها را درك و تالش مى آنند از دستيابى ايران به گزينه هسته اى جلوگيرى آنند

 Bombing or(تطميع يا بمباران : دف، دو نوع اقدام در غرب رواج پيدا آرده استرسيدن به اين ه
Bribing .( اما به نظر مى رسد هيچ يك از اين دو راه موفق نخواهد شد و هر آدام پيامدهاى نامطلوبى

شروع ايران مى تواند ادعا آند آه براى دفاع م_ در صورت بمباران تاسيسات هسته اى ايران، اوًال . دارد
اين امر اسرائيل را تحت فشار قرار خواهد داد و واآنش هايى در . بايد به سالح اتمى دست يابد

تاسيسات هسته اى آه تاآنون آشف _ الجزيره، قاهره، آنكارا، دمشق و رياض به وجود مى آورد، ثانيًا 
هرگونه حمله نظامى، بهانه  -ثالثًا . نشده در امان مى ماند و ايران مى تواند به فعاليت خود ادامه دهد

 خارج شود يا مسلمانان را به جنگ عليه آمريكا و متحدان آن NPTخوبى به ايران مى دهد آه از 
بلوف زدن در حمله نظامى نيز اوضاع را بدتر مى آند، چرا آه سرانجام بلوف افشا مى _ رابعًا . فراخواند

تطميع ايران نيز آه رويكرد . تحدانش را ضعيف مى آندشود و اين آار ايران را جسورتر و اعتبار آمريكا و م
هرگونه معامله _ اوًال . مطلوب متحدان اروپايى آمريكا است، به نظر مى رسد محتوم به شكست است

 قانونًا به اعضاى آن اجازه مى دهد NPTبا ايران، موجب اعتبار يافتن اين ادعاى ايران مى شود آه پيمان 
به عبارت ديگر هريك از اعضا مى توانند در . ران تاآنون آسب آرده، دست يابندبه توانمندى هايى آه اي

 . به وضعيت امروز ايران برسندNPTچارچوب 
 هنگامى مخاطره آميز NPT نقض -١: تطميع ايران، اين ايده را در سطح جهان ترويج خواهد آرد_ ثانيًا 

ميزان تطميع محدود  _ ٢ گيرى آنند، است آه در بازرسى  ها آشف شود و به اصطالح بازرس ها مچ
به دليل چنين نواقص و پيامدهاى . است به فعاليت هاى غيرقانونى آه بازرس ها آشف آرده اند

نامطلوبى است آه بايد راه هايى تدبير آرد آه آسيب ها و زيان هاى ناشى از برنامه هسته اى ايران 
ه شده آه تاآنون مورد توجه آافى قرار نگرفته  راهكار توصي٧براى اين منظور . آنترل و محدود شود

از بين بردن اعتبار و مشروعيت برنامه هسته اى ايران به عنوان الگويى براى ساير  _ ١: است
 فعاليت NPTآشورهاى جوياى انرژى هسته اى و ارائه تعريف روشنى از فعاليت  هايى آه در چارچوب 

رد نشود، الجزاير، مصر، سوريه و عربستان سعودى ادعا اگر با ايران برخو. صلح آميز تلقى مى  شود
مى آنند آه به تحقيق و توسعه در زمينه انرژى هسته اى نياز دارند و تمام تالش خود را براى پيروى از 

چنين اشتياق فراوان آشورهاى منطقه به انرژى هسته  اى، . برنامه هسته اى ايران انجام خواهند داد
عرب ها چنين استدالل مى آنند آه چرا نبايد . ت فشار سياسى قرار مى دهداسرائيل را به شدت تح

در حالى آه . مصر يا عربستان سعودى با سالح اتمى خود با زرادخانه مخفى اسرائيل موازنه ايجاد آنند
همچنين عرب ها درخواست آمريكا و اروپا مبنى بر . اسرائيل سال ها است آه داراى سالح اتمى است

باال بردن هزينه هاى  _ ٢. دوديت هايى در برنامه هسته اى صلح آميز را غيرعادالنه مى دانندرعايت مح
 براى ايران و ديگر آشورهاى منطقه به وسيله وضع مقررات تنبيهى در شوراى NPTخروج يا تخلف از 

ه به براساس پيشنهاد فرانس.  خارج مى شوندNPTامنيت عليه آشورهاى ناقض و يا آشورهايى آه از 
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آنفرانس بازنگرى پيمان عدم اشاعه، آمريكا و متحدانش بايد در شوراى امنيت مجموعه قوانينى تصويب 
آنند آه به موجب آن هر آشورى آه بازرسى ها را رد آند يا از پيمان عدم اشاعه هسته اى خارج 

 تاسيسات هسته شود، قبل از رسيدگى به تخلفاتش بايد تسليم تصميمات شورا شده و تعداد زيادى از
تا . را از آار انداخته و پياده آند) راآتورهاى تحقيقاتى و تاسيسات انباشت مواد هسته اى(اى اش 

زمانى آه شوراى امنيت نسبت به پايبندى دوباره آشور ناقض به اجماع برسد، اين آشور حق 
يت، آشور  را از دست مى دهد و اين محرومNPTدستيابى به تكنولوژى هسته اى در چارچوب 
عالوه بر اين، حمايت هاى مالى و اعتبارى نهادهاى . صادرآننده آمك هاى فنى را نيز دربرمى گيرد

بى خطر  _ ٣.  نيز به حالت تعليق در خواهد آمدNPTمالى بين المللى از پروژه هاى بزرگ آشور ناقض 
امله جذاب و سودآور ساختن همكارى هاى هسته اى روسيه با ساير آشورها از طريق پيشنهاد يك مع

در اين معامله روسيه مى تواند سوخت اتمى توليد آمريكا را آه در اروپا و . همكارى هسته اى با آمريكا
روسيه سال ها .  ميليارد دالر درآمد به دست آورد٢٠ تا ١٠آسيا مصرف شده است انبار آند و از اين راه 

تمايل روسيه به قطع همكارى اتمى با ايران، مانع از در پى اين معامله بوده اما واشينگتن به دليل عدم 
اگر چنين قراردادى ميان مسكو و واشينگتن امضا شود، روسيه ديگر حاضر نخواهد شد به . انجام آن بود

خاطر همكارى هسته اى با ايران،  روابطش با اياالت متحده را در اين زمينه به خطر اندازد، به ويژه آنكه 
 -۴. وخت هاى مصرف شده را به صورت مورد به مورد بررسى و تصويب مى آندواشينگتن انباشت س

آاهش آسيب پذيرى سيستم توليد و انتقال انرژى در خليج فارس در برابر خرابكارى هاى تروريستى 
 :سيستم توليد و انتقال انرژى در خليج فارس در معرض دو تهديد اصلى قرار دارد. احتمالى

ستن تنگه هرمز، اين تهديد از طريق تكميل و افزايش ظرفيت خط لوله نفت ترانس  تهديد ايران به ب-اول
 ميليون بشكه نفت را به ١١اين خط لوله مى تواند روزانه . سعودى تا اندازه چشمگيرى آاهش مى يابد

 با وجود اين خط لوله، حتى.  ميليون دالر است۶٠٠هزينه اين پروژه حدود . بنادر درياى سرخ منتقل آند
چنانچه خط لوله .  آمريكا صرفًا يك درصد آاهش مى يابدGDPدر صورت مسدود شدن آامل تنگه هرمز، 

مكمل آه نفت را از ابوظبى به بنادر عمان منتقل آند، ساخته شود اين رقم آمتر از يك درصد خواهد 
ارى در اين خرابك. حمالت تروريستى به تاسيسات فرآورى و پااليش نفت عربستان سعودى_ دوم . بود

اآنون زمان آن فرارسيده . تاسيسات ممكن است آاهش توليد چند ميليون بشكه را در پى داشته باشد
روند صعودى بهاى نفت، توجه به منافع انرژى هاى جايگزين . تا براى اين نگرانى بزرگ راه حلى پيدا آرد

 خليج فارس را تا حد زيادى آاهش را افزايش مى دهد و اين امر اتكاى آمريكا و متحدانش به نفت و گاز
 محدود آردن آزادى عمل ايران در تهديد جريان آزاد نفت و گاز به وسيله غيرنظامى آردن -۵. خواهد داد

يك راه رسيدن به اين هدف، . آبراه هرمز و تدوين موافقتنامه اى براى آاستن از حوادث دريايى
تنگه هرمز و از طريق توافق بر سر استانداردهاى غيرنظامى آردن تنگه هرمز و تضمين عبور آزاد از 

براى ايجاد امنيت تنگه هرمز، مى توان مقرراتى مشابه آنچه آه . آشتيرانى در حوزه خليج فارس است
توافق چندجانبه در رابطه با تنگه هرمز، موجب مى شود . اآنون بر تنگه داردانل حاآم است،  تدوين آرد

 منزوى آردن ايران به عنوان توليدآننده مواد شكاف پذير از -۶. ه را ببنددآه هيچ آشورى نتواند اين تنگ
اين بسيار مهم . راه تشويق اسرائيل به پيشگامى در زمينه توقف و پياده آردن تاسيسات توليد اين مواد

است آه اسرائيل جزئيات برنامه هسته اى و مقدار موادى را آه براى ساخت سالح اتمى توليد آرده 
اما اسرائيل . اعالم آرده و نيروگاه ديمونا را تحت نظارت آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار دهداست 

 مى سپارد آه حداقل سه آشور IAEAهنگامى آنترل مواد قابل استفاده براى توليد بمب را به 
تورهاى تحقيقاتى،  راآ(خاورميانه مثًال مصر، الجزاير و ايران بپذيرند آه تاسيسات توليد مواد شكافت پذير 

 پشتيبانى از ابتكار -٧. را از آار انداخته و پياده آنند) آارخانه توليد هگزافلورايد، غنى سازى، بازفرآورى
همان طور آه نبايد . عمل هاى ديپلماتيك و اقتصادى از راه افزايش همكارى ميان آمريكا و متحدانش

پا بر سر مقابله با تخلف از تعهدات عدم اشاعه هسته اجازه داد هيچ آشورى از اختالف نظر آمريكا و ارو
اى به نفع خود استفاده آند، اتفاق نظر اروپا و آمريكا در مورد طرح محدوديت برنامه هسته اى اسرائيل 

انگليس، آلمان، فرانسه و آشورهاى اروپايى ديگر . نيز بسيار حياتى است)  گفته شد۶آنچه آه در بند (
  .اى موفقيت اين طرح آمك آنندبايد به نوبه خود بر

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
ي عربستان آه وي را  ي لفظي صريح وزير آشور عراق به وزير امور خارجه هوشيار زيباري به خاطر حمله

 . تشبيه آرده بود، عذرخواهي آرد" عرب بدوي شتر سوار"به يك 
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، هوشيار زيباري، وزير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اظهارات بيان جبر صوالغ، وزير : ي عرب در جده گفت ي عراق پس از نشست وزراي خارجه امور خارجه

 . ن تاسف آور و ناشايست استي عربستا آشور عراق عليه شاهزاده سعود الفيصل، وزير امور خارجه
ما به حكومت عربستان و شاهزاده سعود الفيصل بسيار حترام : زيباري در جمع خبرنگاران تصريح آرد

 . آنيم گذاريم و به خاطر چنين اظهاراتي عذرخواهي مي مي
لي ي عرب با ابراز نگراني از بروز احتما ي وزراي خارجه شاهزاده سعود الفيصل طي سخناني در جلسه

ها، شيعيان و آردها در عراق به آشورهاي خارجي هشدار داد به خاطر منافع  جنگ داخلي ميان سني
 . آوتاه مدت در امور عراق دخالت نكنند
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همسايگان عراق بايد بدانند تاريخ هرگز آساني را آه از تراژدي عراق در راستاي منافع خود : وي افزود
 . بخشد آنند، نمي سو استفاده مي

  
هاي مسلح عراقي در زمان درگيري با نيروهاي آمريكايي  گروه: مان ديده بان حقوق بشر اعالم آردساز

 . شوند يا حمله به شهروندان عراقي، مرتكب جنايت جنگي مي
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سازمان در گزارش به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، اين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
جنگي آه به رهبري آمريكا در عراق به وقوع پيوست و به دنبال ان : اش آورده است يي  صفحه140

ها هزار تن از شهروندان شده و خشم مردم را برانگيخته است،  هايي آه موجب آشتار ده اشغالگري
 . رود توجيهي براي آشتن عمدي مردم بيگناه به شمار نمي

هاي مسلحانه نوعي جنايت  ش، هدف قرار دادن عمومي شهروندان در جريان درگيريبراساس اين گزار
 . جنگي است

هاي مسلح مقيم  ها و گروه دولت: رييس بخش خاورميانه و آفريقاي شمالي اين سازمان اظهار داشت
ور هر آشوري بايد به قوانين جنگي احترام بگذارند، نيروهاي آمريكايي بدون هيچ مدرك معتبري از ز

اند؛ اما اين موضوع حمالت شورشيان به  استفاده آرده و بيش از هزاران تن را دستگير و شكنجه آرده
 . آند ها را توجيه نمي شهروندان و آشتن عمدي آن

آند و يا مانع از حمله به  هاي مسلح را ممنوع نمي براساس اين گزارش، قوانين جنگي فعاليت گروه
 . آند هاي حمله را مشخص مي زارها و شيوهشود؛ اما اب اهداف نظامي نمي
هاي ديگر بارها به انفجارهاي مهيب از طريق  اي و گروه القاعده در سرزمين دو رودخانه: اين گزارش افزود

هاي اتوبوس و مناطق مختلف  هاي انتحاري در مساجد، بازارها، ايستگاه گذاري خودروها، عمليات بمب
 . هاي ضد انساني است ام جنايات جنگي و در برخي موارد جنايتاند آه اين اقد شهري اقدام آرده

هاي مسلح مبني بر اينكه هدف از حمله به مترجمان،  براساس گزارش اين سازمان، ادعاي گروه
ها از نيروهاي بيگانه در عراق  ها، پيمانكاران و غيره حمايت آن آارمندان، پزشكان، اساتيد دانشگاه

 . پايه و اساس است لمللي بيا است، از نظر قانون بين
 

 طالباني استعفاي جعفري را خواستارشد 
   ٢٠٠۵  اکتبر3 – ١٣٨۴  مهر11دوشنبه 

 .ها را عصباني آرده است  پارلمان عراق با تصويب قانون جديد سني
جمهوري عراق با تشديد   ، سخنگوي رئيس)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

جمهوري ُآرد عراق   ستگي سياسي آه در دولت اين آشور حاآم است، اعالم آرد آه رئيسدود
 .وزير شيعه اين آشور را خواستار شده است  استعفاي نخست

رهبران عرب سني عراق از تصويب يك قانون جديد توسط پارلمان موقت «: آسوشيتدپرس گزارش داد
اساسي آه پيروزي    اآتبر قانون15پرسي    مورد همهاين آشور آه اآثريت شيعه در آن حاآم است، در

 ».آند، عصباني هستند  تر مي  اساسي را سخت  نويس اين قانون  ها در مخالفت با پيش  سني
براساس اين گزارش، دودستگي ُآردها و شيعيان به هسته ائتالفي آه دولت موقت را تشكيل داده 

 .زند  است، ضربه مي
اي تهديد آرده است آه در صورت عدم   مهوري ُآرد عراق به شكل سرپوشيدهرئيس ج» جالل طالباني«

ترين گام براي   رسيدگي به تقاضاهاي ُآردها، آنها را از ائتالف بيرون خواهد آشيد آه اين به معناي مهم
 .فروپاشي دولت است

زمان آن رسيده «: سخنگوي اتحاد ميهني آردستان عراق به رهبري طالباني اعالم آرد» آزاد جندياني«
را » ابراهيم الجعفري«وزير شيعه   گيري نخست  است آه ائتالف اتحاديه عراق متحد و آردستان آناره

 ».مورد بررسي قرار دهد
وزير با اآثريت رأي عدم اعتماد در پارلمان برآنار خواهد شد اما با توجه به اينكه   بنابراين گزارش، نخست

 .رسد  نظرمي  پارلمان را در اختيار دارند، اين امر بعيد به آرسي 275 آرسي از 150شيعيان 
 نماينده ُآرد دارد، تهيه شده اين است آه براي 16محتواي قانون جديدي آه توسط پارلماني آه تنها 

دهندگان قانون   دهندگان به ثبت رسيده و نه دوسوم ُآل رأي  اجرا شدن قوانين قبلي بايد دوسوم رأي
 .اساسي را رد آنند

نشين آه احتماال دو سوم اآثريت را تشكيل   ها اميدوار بودند آه با رأي منفي چهاراستان ُسني  سني
  .نويس قانون اساسي را رد آنند اما با تصويب قانون جديد نااميد شدند  مي دهند، بتوانند پيش

  
 اوجگيرى اختالفات طالبانى و جعفرى 

 در آستانه همه پرسى عراق
   ٢٠٠۵  اکتبر3 – ١٣٨۴  مهر11 دوشنبه -ایران :مراد ويسى

رئيس جمهور و رئيس اتحاديه ميهنى آردستان عراق طى يك آنفرانس مطبوعاتى در » جالل طالبانى«
 :نخست وزير شيعه عراق را متهم آرد آه» ابراهيم جعفرى«، »دوآان«منطقه 

 .با ناديده گرفتن قوانين به شيوه اى فردى، دولت را اداره مى آند -١
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توافقنامه بين ائتالف يكپارچه شيعيان و ائتالف آردستانى براى تشكيل دولت ائتالفى را ناديده گرفته  -٢
 .است

در شرايطى آه حاآميت در عراق متشكل از نهاد رياست جمهورى و نخست وزيرى و هيأت وزيران  -٣
پيش از . رفته انداست، برخى وزارتخانه هاى تحت آنترل شيعيان از حدود و اختيارات خود فراتر 

» بغداد«سفير آمريكا در » زلماى خليل زاد«آنفرانس مطبوعاتى، طالبانى ميزبان نشست سه جانبه با 
طى اين نشست، بارزانى و . رهبر حكومت محلى آردها در شمال عراق بود» مسعود بارزانى«و 

 اما ريشه اختالفات .طالبانى، آردها را به رأى مثبت به همه پرسى قانون اساسى دعوت آرده اند
 طالبانى و جعفرى چيست و محورهاى اختالف و اشتراك آنها آدام است؟

على رغم آنكه طالبانى و جعفرى در چارچوب يك ائتالف پارلمانى، دولت ائتالفى آنونى عراق را تشكيل 
اتى با داده اند، ولى نگرش هاى راهبردى و سياستهاى آنها در قبال تحوالت عراق تفاوتها و اختالف

 :يكديگر دارد
 يكى از اختالفات راهبردى و اساسى آنها به رابطه دين و سياست -سكوالر يا مذهبى بودن حكومت  -١

درحالى آه طالبانى و جناح وى خواستار سكوالر بودن حكومت هستند و دين را مقوله . در عراق است
خود و رابطه مجلس اعال و حزب اى فردى مى شمارند، اما جناح جعفرى به دليل مذهبى بودن هويت 

و رابطه آنونى آنها با مرجعيت شيعى، بر جارى شدن قوانين » صدر«و » حكيم«الدعوه با خاندانهاى 
اختالف مذآور در جريان مذاآرات تدوين قانون . منبعث از شريعت اسالمى در اداره آشور اصرار دارند

ستار قرار گرفتن اسالم به عنوان منبع اصلى اساسى دائمى عراق بروز آرد و درحالى آه شيعيان خوا
البته با توجه . قانونگذارى بودند، نمايندگان آرد اصرار داشتند آه اسالم يكى از منابع قانونگذارى باشد

، طالبانى و بارزانى در »اياد عالوى«به سكوالر بودن گروههايى نظير جنبش وفاق وطنى به رهبرى 
ز آنكه خود را به حكيم و جعفرى نزديك بدانند، به سكوالرهايى نظير مسأله رابطه دين و حكومت بيش ا

وزير پيشين » مهدى الحافظ«رهبرى آنگره ملى عراق و افرادى نظير » احمد چلبى«، »اياد عالوى«
برنامه ريزى عراق نزديك مى دانند و اگر افرادى نظير عالوى در انتخابات پارلمانى رأى مى آوردند، 

 . با آنها را ترجيح مى دادطالبانى، ائتالف
 قانون اساسى موقت ۵٨طبق ماده » آرآوك« قانون اساسى موقت در مورد ۵٨اختالف بر سر ماده  -٢

عراق، وضعيت مالكيت و حاآميت شهر آرآوك بايد در جريان تدوين قانون اساسى دائمى تعيين تكليف 
اساسى دائمى خواستار تعويق اين مى شد، اما نخست وزير عراق در هنگام تدوين پيش نويس قانون 

پيشنهاد جعفرى با مخالفت طالبانى و بارزانى روبرو شد، اما در نهايت، طالبانى و بارزانى . مسأله شد
آنها مدعى هستند .  به تعويق بيفتد٢٠٠٧ دسامبر سال ٣١قبول آردند آه تعيين سرنوشت آرآوك تا 

در همين چارچوب، . بايد در آنترل آردها باشدآه آرآوك به لحاظ تاريخى يك شهر آردنشين است و 
 هزار آردى آه در گذشته ۶٠قبل از برگزارى انتخابات پارلمانى سال گذشته عراق، با اصرار آردها 

توسط رژيم صدام از اين شهر اخراج شده بودند، به آرآوك بازگشتند و در انتخابات شرآت آردند و يكى 
 عضو ۴٣در آن انتخابات، از بين . تخابات شوراى استان آرآوك بودنداز عوامل پيروزى فهرست آردها در ان

و ) على رزگار( آرسى را به دست آوردند و هم اآنون رئيس شوراى شهر ٢٨شوراى استان، آردها 
بارزانى و طالبانى . اين درحالى است آه استاندار آرآوك نيز آرد است. اآثريت شوراها آرد هستند

ويژه اى با حضور اعضاى دو جناح، خواستار پيگيرى بازگشت آوارگان آرد دوران اآنون با تشكيل آميته 
صدام به شهر آرآوك و ترك محل از سوى آن دسته از اعرابى هستند آه در چارچوب سياست تعريب 

از ديدگاه آنها، دولت عراق موظف است آه هم مقدمات . در اين شهر مستقر شده اند) عربى سازى(
هاجر به آرآوك را فراهم آند و هم بابت خسارات وارده به اعرابى آه بايد از آرآوك بازگشت آردهاى م

طالبانى و بارزانى معتقدند آه دولت ابراهيم جعفرى در تمامى مسائل . بروند، به آنها غرامت بپردازد
آنها .  آارشكنى و يا اهمال و سستى مى آند۵٨مرتبط با تعيين سرنوشت آرآوك و اجراى ماده 

 ٢٠٠٧نين براى اطمينان از پيروزى در همه پرسى احتمالى تعيين سرنوشت آرآوك در سال ،همچ
معتقدند آه شهرها و مناطقى آه در دوران صدام از استان تميم به مرآزيت آرآوك جدا و به ساير 
 شوند استانها ملحق شده اند تا آردها در آرآوك در اقليت قرار بگيرند، بايد مجددًا به اين استان ملحق

است آه اآنون جزيى از » چمچمال«و » آالر«و » آفرى«و » طوز خورماتو«آه از جمله آنها مناطق 
 .به شمار مى روند» سليمانيه«استان 

 در شرايطى آه جناح جعفرى، اصل -اختالف بر سر نوع فدراليسم و محدوده مناطق آردنشين  -٣
ه و از اين نظر ديدگاهى متفاوت با اعراب سنى فدراليسم را براى مناطق آردنشين شمال عراق پذيرفت

دارد آه فدراليسم را قبول ندارند، اما بين جعفرى و طالبانى بر سر نوع فدراليسم و محدوده مناطق 
 .آردنشين عراق تفاوت نظر جدى وجود دارد

و در شرايطى آه طالبانى و بارزانى خواستار برقرارى فدراليسم بر اساس مناطق استقرار اقوام 
از ديدگاه . نژادهاى عراقى هستند، جناح جعفرى به نوعى فدراليسم ادارى يا جغرافيايى تمايل دارد

طالبانى تمامى مناطقى آه آردنشين تلقى مى شوند، بايد در چارچوب ايالت فدرال آردستان قرار 
زى به مناطق فعال گيرند، اما از ديدگاه جعفرى، ايالتها بايد بر اساس سوق دادن اختيارات از دولت مرآ

تفاوت ديدگاه مهم تر بين آنها مسأله . شوند و الزامًا يك ايالت نبايد متشكل از قوم يا نژادى خاص باشد
طالبانى و بارزانى مناطق آردنشين را آه بايد در چارچوب ايالت . تعيين حدود مناطق آردنشين است

ق ترسيم مى آنند آه پس از قرار گرفتن در شمال غربى عرا» زاخو«فدرال آردستان قرار بگيرند، از 
دهوك، اربيل، سليمانيه، آرآوك و خانقين در مناطق جنوبى تر با مناطق شيعه نشين تالقى پيدا مى 
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اين درحالى است آه آردهاى . نيز خواهد شد» زرباطيه«و » بدره«، »جسان«آند و شامل شهرهاى 
در چنين . اريخى به آردهاى فيلى معروفندمقيم جسان، بدره و زرباطيه شيعه هستند و به طور ت

شرايطى، اينكه آردهاى فيلى به دليل آرد بودن بايد در ايالت فدرال آردستان باشند و يا به دليل شيعه 
 .بودن در ايالت يا ايالتهاى شيعه نشين، موضوع اختالف جدى بين طرفين است

با توجه به قطعى بودن برقرارى رژيم و . اختالف بر سر محدوده اختيارات رئيس جمهور و نخست وزير -۴
نظام پارلمانى در عراق، شيعيان و آردها بر سر اختيارات قانونى رئيس جمهور و نخست وزير نيز با 

طبق اصول و قواعد رژيم پارلمانى و با توجه به اآثريت بودن جمعيت شيعه در . يكديگر اختالف دارند
رلمانى آه در آينده تشكيل خواهد شد، قطعى به نظر مى عراق، اآثريت پارلمانى شيعيان در هر پا

چنين اآثريتى به شيعيان فرصت خواهد داد تا حمايت پارلمانى الزم را براى در اختيار گرفتن . رسد
 .سمت نخست وزيرى به عنوان قدرتمندترين مسؤول اجرايى آشور به دست آورند

ر عراق، جمعيتى آمتر از شيعيان و بيشتر از در طرف مقابل، آردها به عنوان دومين گروه جمعيتى د
طبق اين . لذا احتمال قرار گرفتن آنها به عنوان گروه دوم در پارلمان محتمل است. اعراب سنى دارند

ق خود مى دانند، اما اختالف اينجاست آه با توجه به معادله فوق، قاعده، آردها رياست جمهورى را ح
اما در شرايط . آردها درصدد آاهش اختيارات نخست وزير و افزايش اختيارات رئيس جمهور هستند

آنونى، طالبانى و ساير آردها مدعى اند آه جعفرى و شيعيان تناسب قانونى موجود بين اختيارات 
در جريان تدوين پيش نويس قانون اساسى دائمى نيز . را ناديده گرفته اندرئيس جمهور و نخست وزير 

عدم حل اختالف مذآور باعث شد آه در جريان سفر . آردها خواستار آاهش اختيارات نخست وزير بودند
جهت شرآت در اجالس مجمع عمومى سازمان ملل متحد بين » نيويورك«مسؤوالن ارشد عراقى به 

سر رياست هيأت عراقى و سخنرانى در مجمع اختالف بروز آند آه در نهايت، طالبانى و جعفرى بر 
با وجود اختالفات فوق الذآر، شيعيان در موارد ذيل، از اشتراك . سخنرانى مذآور را طالبانى انجام داد

با اين توضيح آه برخى از اشتراك نظرات به طور عمومى بين همه آردها و شيعيان . نظر برخوردارند
 .دارد و برخى اشتراآات، محدود به روابط بين آردها و جناح حكيم و جعفرى در درون شيعيان استوجود 

 وجه مشترك اصلى شيعيان و آردها، مخالفت با -نگرانى مشترك از نا آرامى ها و بى ثباتى ها  -١
ز ديدگاه آردها ا. بمب گذارى ها، خرابكاريها، ترورها و نا امنى ها و بى ثباتى هاى موجود در عراق است

و شيعيان، ادامه نا آرامى ها، هم منجر به ايجاد بهانه الزم براى حضور نيروهاى خارجى در عراق مى 
اين درحالى است آه سطح رضايت مردم . شود و هم مانع از موفقيت روند بازسازى اقتصادى مى شود

از ديدگاه آردها و شيعيان، . استاز حكومت به ميزان موفقيت آن در برقرارى امنيت و بازسازى اقتصادى 
جريانات تروريستى و راديكال وابسته به القاعده و بقاياى بعث در تداوم اين نا آرامى ها نفع مشترك 

 .دارند
 هم شيعيان و هم آردها از بى -عدم رضايت از مواضع آشورهاى عربى در قبال تحوالت عراق  -٢

به طور خاص، آردها و شيعيان از .  ناراضى هستنداعتنايى جهان عرب به تحوالت عراق ناخرسند و
. اينكه جهان عرب به وضوح و صراحت اقدامات تروريستى در عراق را محكوم نمى آنند، گاليه دارند

همچنين از ديدگاه آنها، آشورهاى عربى به دليل عدم گسترش روابط سياسى و ديپلماتيك با دولت 
نشدن سفراى عربى به بغداد، در شرايطى آه جديد عراق شايسته سرزنش هستند و اعزام 

 .آشورهاى غير عربى به اين آار مبادرت آرده اند، قابل توجيه نيست
در مجموع، به نظر مى رسد با توجه به در پيش بودن همه پرسى قانون اساسى، اختالفات جعفرى و 

ى و فراهم آردن زمينه طالبانى، بزودى آنترل و مديريت شود، زيرا نفع طرفين در تصويب قانون اساس
 حكومتى دائمى بر اساس رأى -براى خروج نيروهاى بيگانه از عراق و تشكيل ساختارهاى سياسى 

نكته حائز اهميت در اين ميان، ضرورت پادرميانى و ميانجيگرى ميانجيگران مورد . مردم عراق است
يكى به بسيارى از بازيگران بحران ايران به دليل نزد. اعتماد طرفين از جمله آشورهايى نظير ايران است

عراق آه خود محصول پناه دادن مبارزان عراقى در دوران صدام است، از زمينه الزم براى حل اختالفات 
آنها برخوردار است و اين درحالى است آه آمك به برقرارى ثبات و آرامش در آشور همسايه اى چون 

  .تعراق، با منافع و امنيت ملى ايران نيز همسو اس
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر11: مرور روزنامه های تهران
   ٢٠٠۵  اکتبر3 – ١٣٨۴  مهر11دوشنبه 

روزنامه های صبح امروز با ادامه پی گيری واکنش ها به قطعنامه تازه شورای حکام آژانس :بی بی سی
  .مع تشخيص مصلحت نظام پرداخته اندبين المللی انرژی اتمی، به بحث درباره ماموريت تازه مج

 در گزارشی از جلسه ديروز مجلس خبر داده که اکبر اعلمی، نماينده مجلس، نسبت به اظهارات شرق
دبير مچمع تشخيص مصلحت نظام اعتراض کرده و محمدرضا باهنر، رييس جلسه، اين اعتراض را وارد 

  . ندانسته است
ای ديگر خبر ماموريت تازه مجمع تشخيص مصلحت نظام را  که روز گذشته بر خالف روزنامه هکيهان

درج نکرده بود امروز در گزارشی از واکنش های نمايندگان مجلس به اين تصميم و از جمله مخالفت اکبر 
اعلمی خبر داده و در انتهای آن از قول يکی از نمايندگان محافظه کار نوشته نظارت مجمع تشخيص بر 
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نظارت مقام معظم رهبری و واليت فقيه تلقی می شود، و اين که مجمع خود، قوای سه گانه به عنوان 
  . شخصيت حقوقی داشته باشد نيست

های کلی نظام   ايجاد همبستگی و وحدت ملی و نظارت بر اجرای سياست  نوشته سياستشرق
ر است  گانه از موضوعات و مصوبات روز شنبه مجمع بود که قرا جمهوری اسالمی ايران در قوای سه

  .جزئيات آنها امروز توسط دبير مجمع تشريح شود
 در سرمقاله خود ضمن بزرگذاشت روزی که کار در تاسيسات هسته ای اصفهان از سرگرفته کيهان

 توليد شده است UF۶شد نوشته اکنون دو ماه است که اصفهان کار خود را شروع کرده و ده ها تن 
  .از پرونده ايران به نيويورک بفرستندليکن غربی ها حتی نتوانسته اند گزارشی 

 ضمن انتقاد از کسانی که از ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت کيهاننويسنده سرمقاله 
هراس دارند نوشته پرونده ايران به شورای امنيت نرفته است، نه به اين دليل که ديگران به ما رحم 

 سال گذشته، علی رغم برخی کاستی ها، از ٢ده ايم و طی کرده اند، بل از اين رو که ما قدرتمند بو
اکنون هم اگر بناست بيمی به دل هامان راه يابد نبايد برخاسته از . تاکيد بر قدرت خود دريغ نورزيده ايم

در حريف قوتی نيست که اگر بود در اين هنگامه بی آبرويی از بذل آن دريغ نمی . قوت های حريف باشد
  . کرد

 امروز قرارست دختران بسيجی و حزب الهی به نشانه اعتراض زنان ايرانی به يهانکبه نوشته 
سياست دولت بريتاتنيا در مورد فعاليت های هسته ای ايران در مقابل سفارت بريتانيا در تهران تجمع 

  .کنند
 يافتن  از زبان معاون دانشجويی وزارت علوم خبر داده که وزارت علوم در حال آماده کردن ليست وشرق

اطالعات درباره دانشجويان زندانی است و وزارتخانه های ديگر هم ليست خود را ارائه می کنند و در 
  . نهايت آنها را به قوه قضاييه می دهيم تا اسامی دانشجويانی را که بايد از زندان آزاد شوند اعالم کند

ن زندانی داد هفته گذشته  نوشته با قول مساعدی که قوه قضاييه در مورد آزادی دانشجوياشرق
  . مقدمات اجرايی آزادی دانشجويان زندانی فراهم شده است

 سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ خبرنگاری که از احمد باطبی، دانشجويی پرسيده که اعتمادبه نوشته 
از واقعه هجده تير هفت سال قبل در زندان است، گفته است دستور رييس قوه قضاييه همه را شامل 

  . ود و تفاوتی بين آن ها نيستمی ش
   سابق ، فرمانده  فرهاد نظری  شکايت  به  مجلس با اشاره٩٠   اصل  کميسيون  رييس  از قول نايباعتماد
   تخريب  نظری  آقای  نوشته، در حق  دانشگاه  کوی  های  آشوب  در زمان  بزرگ  تهران  انتظامی نيروی

  .   است  حيثيت  اعاده  جوی  پی  شد و ايشان  زيادی شخصيتی
   نيز به  جمهور سابق  فاش کرده که محمد خاتمی، رييساعتماد مشهد در مجلس به نوشته  نماينده
  .  دستور داده بود  نظری  کار آقای  به  و بازگشت  دلجويی  به  نسبت  انتظامی  کشور و نيروی وزارت

ملی در واقعه کوی دانشگاه مقصر شناخته فرهاد نظری بعد از آن که به تشخيص شورای عالی امنيت 
شد از خدمات نيروی انتظامی برکنار گرديد و وی بعد ها به شکايت از رييس جمهوری به کميسيون اصل 

  . نود رفت و پی جوی اعاده حيثيت از خود شد
سازگارا از محکوميت به پنج سال حبس تعزيری و   وکيل محسنايراندر همين حال به نوشته روزنامه 

پنج سال حبس محروميت از حقوق اجتماعی عليه موکل خود خبر داده است در حالی که وی از اتهام 
  .نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی هم تبرئه شده است

  
   مهر10: مرور روزنامه های تهران

   ٢٠٠۵  اکتبر2 – ١٣٨۴  مهر10یکشنبه 
ه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی روزنامه های امروز تهران پی آمدهای قطعنام:بی بی سی

اتمی را بررسی کرده و نظرات مختلفی را درباره نحوه رويارويی ايران با بحران هسته ای منعکس کرده 
  . اند

ماموريت تازه مجمع تشخيص مصلحت نظام مهم ترين خبر داخلی است که روزنامه های تهران آن را 
  .م هايی داده اند که دولت برای رونق بورس خواهد گرفتنقل کرده اند و در عين حال خبر از تصمي

 در صدر اخبار خود خبر داده اند که بخشی از اختيارات رهبر به مجمع شرق و ايرانروزنامه های 
  . تشخيص مصلحت نظام واگذار شد

جمع بر  با عنوان ماموريت نظارتی ماعتماد اين خبر را با عنوان ماموريت تازه مجمع منتشر کرده و ايران
 خبر تغيير وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام و کيهانسه قوه آن را در صدر اخبار خود آورده اما 

واگذاری بخشی از اختيارات رهبر را به مجمع در صفحات خود نقل نکرده و به جای آن در صفحه اول خود 
  . ر داده استاز اولين حضور محمود احمدی نژاد، رييس جمهور، در جلسه مجمع تشخيص مصلحت خب

 نوشته امام جمعه اروميه در تازه ترين ابراز نظر خود گفته است قانون اساسی جمهوری آفتاب يزد
آقای حسنی در نماز جمعه . اسالمی بيست و پنج سال پيش تدوين شده و الزم است بازنگری شود

 نصب رييس جمهور با اين هفته اروميه پرسيده چرا عزل و نصب رييس قوه قضاييه با رهبرست اما عزل و
  .او نيست
آمريکا و اروپا خواه ناخواه . بايد مردم را توجيه کرد:  از قول يک نماينده محافظه کار مجلس نوشتهکيهان

مردم بايد توجيه باشند که خساراتی که ايجاد می شود از سوی . پرونده را به شورای امنيت می برند
  . آنها پذيرفته شود
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ده اقليت اصالح طلب مجلس پيشنهاد کرده است که آمريکا نيز در مذاکرات  نوشته يک نماينجام جم
  . هسته ای ايران و اروپا شرکت کند

به نوشته اين روزنامه، گرامی مقدم گفته از آنجا که آمريکا مدعی اصلی پرونده هسته ای ايران است 
راف يابد، بايد از اين برای آن که افکار عمومی جهان نسبت به ادعاهای سياسی و نه حقوقی آن اش

  . پس در مذاکرات ايران حضور داشته باشد
 يک نماينده مجلس که رييس گروه دوستی ايران و فرانسه است گفته بايد تدبيری نوشتهروزنامه ايران 

  .بينديشيم که هم به خواست ملی خود برسيم و هم کشور را با مخاطره مواجه نکنيم
 گام اول اين است که نگاه و انتظارات مان را از کشورهايی که با :، محمدی گفته استايرانبه نوشته 

ما مناسبات خوبی دارند، از رويارويی با غرب به سمت ميانجيگری و تلطيف کننده وضعيت برای يافتن 
گام دوم اين است که دچار کشمکش، مشاجره، مناظره و درگيری با کشورهايی . راه حل سوق دهيم

بايد از اينکه با شخصيت و . ويم، زيرا هدف ما درگيری، جنگ و اختالف نيستکه مخالف ما هستند، نش
  . حيثيت کشورهای مخالف، برخوردی صورت بگيرد، بشدت پرهيز کنيم

 خبر داده رئيس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی گفته است در صورت اعمال اعتمادروزنامه 
  .ای نطنز را راه اندازی کندفشار از سوی غرب از دولت می خواهيم مرکز هسته 
گفته اگر ما امروز در »  روز با مجلس هفتم۵٠٠«به نوشته اين روزنامه، احمد توکلی در ميزگرد تحليلی 

  . مسأله انرژی هسته ای کوتاه بياييم، فردا می گويند ليزر و نانوتکنولوژی هم نداشته باشيد
  ژانس بين المللی انرژی اتمی،سه روز بعد از اعالم آرای کشورهای عضو شورای حکام آ

 از زبان معاون کل وزارت امور اقتصادی خبر داده که هيئت دولت امروز مشکالت بورس اوراق کيهان
  . بهادار را بررسی می کند

 نگرانی های بازار سرمايه و راهکارهای مقابله با وضع فعلی بورس مورد بحث و تبادل کيهانبه نوشته 
  . که اين مشکالت در هيئت دولت مطرح و درباره آن تصميم گيری شودنظر قرار گرفت و مقرر شد

نوشته نخستين زمزمه های گرانی خدمات " افزايش بهای آب و برق تصويب نشد" با عنوان جام حم
دولتی که می رفت با افزايش تعرفه های آب ، برق و فاضالب آغاز شود، با واکنش منفی مردم، مجلس 

 ٢حدود .  سپرده شد تا ثابت شود مردم ديگر تحمل گرانی جديد را ندارندو آيات عظام به فراموشی
هفته پيش وزير جديد نيرو از ارائه درخواستی به هيات وزيران برای افزايش تعرفه های آب، برق و 

  .فاضالب خبر داده بود
  

   مهر ماه9: مرور روزنامه های تهران
   ٢٠٠۵  اکتبر1 – ١٣٨۴  مهر9شنبه 

روزنامه اولين روز هفته تهران عنوان های اصلی خود را به سخنان اکبر هاشمی چند :بی بی سی
رفسنجانی در نماز جمعه تهران و برخی از روزنامه ها نيز سخنان محمود احمدی نژاد، رييس جمهور را 

منعکس کرده اند که در جمعی از روحانيون از کارشکنی هايی که در کار دولت می شود گاليه کرده 
  .است
دمانی از تغيير اعضای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و ابراز ناخشنودی از کشورهايی شا

که به قطعنامه اخير اين شورا رای داده اند و گزارش هايی از فعاليت های احزاب مخالف دولت از جمله 
  .ديگر مطالب روزنامه های امروز است

 جمعه تهران با اشاره به پرونده هسته ای ايران  اکبر هاشمی رفسنجانی در نمازشرقبه نوشته 
اين ميدان، برای شما ميدانی است که عبور از آن آسان نيست و خطرناک : خطاب به اروپا و آمريکا گفته

  . است که اگر درست حرکت نکنيد، هزينه های زيادی بر خود، منطقه و جهان تحميل می کنيد
نوشته تنها راه پيروزی در بحران هسته ای استفاده از  در سرمقاله خود جمهوری اسالمیروزنامه 

اين روزنامه سخنان آقای هاشمی رفسنجانی را در نماز جمعه . عقل جمعی و همبستگی ملی است
در صدر اخبار خود نقل کرده و در سرمقاله اش نوشته بايد در روزهای سخت آينده از تجربيات گذشته 

  . استفاده بيشتری کرد
 نشان می دهد که ائمه جمعه شهرهای مختلف ديروز در مورد جمهوری اسالمی گزارش روزنامه

شورای حکام با کمال : پرونده هسته ای سخن گفته اند از جمله امام جمعه موقت ساری گفته است
وقاحت قطعنامه را بدون توجه به طرح پيشنهادی رئيس جمهور کشورمان تصويب کرد و امام جمعه يزد 

قطعنامه اخير در شورای حکام عليه ايران نشانگر ائتالف شکننده و يک شکست تصويب : گفته است
امام جمعه اردبيل نيز قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی را فاجعه . برای آمريکا است

  . ای بين المللی خوانده است
 کره جنوبی در ايران با ابراز  وزير خارجه هنگام تقديم استوارنامه سفير جديدايرانبه نوشته روزنامه 

متاسفانه اين اقدام کره، : ناخرسندی از رای مثبت کره به قطعنامه پيشنهادی در شورای حکام گفت
  . تصوير مبهمی در افکار عمومی مردم ايران ايجاد کرده است

ايران ای   رئيس مجلس در لبنان گفته است مايل نيستيم پرونده هسته خراساناما به نوشته روزنامه 
  .به شورای امنيت واگذار شود و هيچ دليل حقوقی نيز برای اين کار وجود ندارد

مرزبندی ما : " محمود احمدی نژاد، رييس جمهور، در يک سخنرانی گفته است ايرانبه نوشته روزنامه
وی گفته ." ياد کردند» غير خودی«و » خودی«همان چيزی است که رهبر انقالب از آن تحت عنوان 
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در مجموعه تصميم گير نظام برخی افراد هستند که تمام ذهن و دل آنها به سمت آن سوی  ":است
  ."مرزها رفته و متأسفانه مدعی انقالب و امام نيز هستند

اجازه بدهند " رييس دولت تاکيد کرده که برای تشکيل کابينه زير فشار بوده است اما از گروه ها خواسته
  ." شود بچه های نسل دوم بسيار پخته تر از نسل اول انقالبنددولت کار کند تا به همه ثابت 

 بخش هايی ديگر از سخنان آقای احمدی نژاد را نقل کرده که در آن با اشاره به قدرت هايی که جوان
وی وعده داده که . همين قدرت ها نگذاشتند وزير نفت رای بياورد: در وزارت نفت النه کرده اند گفته

  .ه دولت کارشکنی می کنند افشا کندکسانی را که در را
 ميليارد دالر خريد خارجی ٣٧در سال گذشته :"  رييس جمهور ادعا کرده استايرانبه نوشته روزنامه 

 درصد اين خريد، کاالهای سرمايه ای بوده است ولی وقتی وارد ٧٠صورت گرفت که گفته می شد که 
و حلقه های به هم پيوسته اين خريدها .  استاين مسأله شديم ديديم تمام آن اقالم لوکس و مصرفی

را موجه و قانونی جلوه داده اند؛ اگر بخواهيم اين حلقه ها را قطع کنيم فريادهای فراوانی بلند می 
  ."شود
 سرمقاله خود را به موضوع سخنان محمود احمدی نژاد اختصاص داده و نوشته مجرمانی وجود کيهان

مان اختالس و رشوه گيری باز هم به کار تجاری و سفرهای ماموريتی به دارند که با وجود ميليارد ها تو
  .خارج مشغولند

 با اشاره به رکود شديد بورس تهران نوشته شدت کاهش قيمت ها در بازار بورس طی جام جم
ماههای اخير به گونه ای بوده است که بسياری از سهامداران اعتماد خود را به بازار سهام از دست 

 و با وجود وعده های مسووالن سازمان بورس اوراق بهادار تهران از بهبود شاخص ها از شهريور داده اند
تاکنون هيچ گونه بهبودی در اين بخش ديده نمی شود و نگرانی ها از آينده اين بازار به گونه ای است 

ازار بورس برای که مجلس در نظر دارد جلسه ای را با حضور وزير امور اقتصادی و دارايی و مسووالن ب
  . بررسی بحران بورس تشکيل دهد

 نوشته تا يکی دو ماه ديگر روزنامه اعتماد ملی بر دکه روزنامه فروشی ها خواهد اعتمادروزنامه 
  .نشست و شبکه ماهواره ای مهدی کروبی نيز از شب يلدا روی آنتن خواهد رفت

قل کرده و از انتخاب دوباره  در صدر اخبار خود تشکيل مجمع عمومی جبهه مشارکت را نشرق
  .محمدرضا خاتمی به دبيرکلی اين جبهه خبر داده است

  
  هشتم مهر: هفته نامه های ايران

   ٢٠٠۵ سپتامبر 30 - ١٣٨۴  مهر8جمعه 
هفته نامه ها قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای عليه ايران را که :بی بی سی

ريت اعضا صادر شد در صدر اخبار خود منتشر کرده و نسبت به پيامدهای شنبه هفته گذشته با رأی اکث
  .آن واکنش نشان داده اند

برخی هفته نامه ها از حکومت انتقاد کرده اند که نتوانسته است متحدان واقعی و تأثيرگذار برای خود 
ل آنچه زياده خواهی در جامعه بين المللی دست و پا کند و برخی ديگر نيز از دولت خواسته اند در مقاب

  .قدرتهای غربی می دانند ايستادگی کند
 ارگان خبرگزاری دولتی ايران اين قطعنامه را نتيجه ناتوانی در جلب متحدان واقعی دانسته ايران جمعه

ما هنوز راه و رسم مشخصی برای در اختيار داشتن متحدان خود پيدا نکرده و راه استفاده از : "و نوشته
  ".يم و از همين رو هميشه و در هر جلسه شورای حکام با غافلگيری مواجهيمآن را نمی دان

، کشورهايی نظير کانادا، ژاپن و هند را که به جمع مخالفان برنامه هسته ايران جمعهياداشت نويس 
ای ايران پيوسته اند از جمله نمونه هايی برشمرده که در طول دو سال و نيم گذشته ايران حمايت آنها 

  . دست داده استرا از
ارگان خبرگزاری دولتی، عملکرد رسانه ای ايران را نامطلوب توصيف کرده و با اشاره به سخنان علی 
الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی که پيش از برگزاری نشست شورای حکام تهديد به خروج از 

يک روز پس از آنکه دبير ": پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای کرده بود، نوشته
آقازاده رئيس ... شورای عالی امنيت ملی با مطبوعات جلسه گذاشت تا به غرب اولتيماتوم بدهد 

سازمان انرژی اتمی به مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين رفت تا بگويد بحث خروج از پيمان 
  ".مطرح نيست
  آماده تحريم

" اتکا بر ظرفيتهای نامطمئن و ناقابل"مکاری با کشورهای غربی را  ارگان انصار حزب اهللا هيالثارات
تجربه های گذشته نشان می دهد که آنچه موجب عبور بسالمت جمهوری اسالمی : "دانسته و نوشته

از کوره راههای سخت شده، نه مذاکرات ديپلماتيک و توسل به کشورهای خارجی بلکه تکيه بر عزم و 
  ."واندن فرزندان دلير اين مرز و بوم به ميدان دفاع و مبارزه بوده استاراده استوار ملت و فراخ

 ارگان حزب مؤتلفه، پرونده هسته ای را جنجال بين المللی ابرقدرتهای دانسته که به عقيده شما
  .نويسنده اين هفته نامه از دستاورد علمی ايران و صدور آن به کشورهای ديگر هراس دارند

تحميل فشارها و سختيها دوران بروز استعدادها : "تحريم را بررسی کرده و نوشتهارگان مؤتلفه احتمال 
و ظرفيتهاست، پيشرفتهای علمی کنونی کشور در عرصه های مختلف نتيجه دوران تحريم اقتصادی و 

  ."فشارهای سياسی زمان جنگ است و نبايد از تحريم اقتصاد و تهديدهای سياسی ترسيد

www.iran-archive.com 



نتشر می شود سخنان آيت اهللا علی خامنه ای رهبر ايران را در عنوان اصلی  نيز که در اصفهان مصدا
پيشرفتهای علمی کشور نتيجه دوران تحريم اقتصادی و : "خود چاپ کرده و به نقل از وی نوشته
  ."فشارهای سياسی زمان جنگ است

ی، ملت ما قوی بر فرض ارجاع پرونده به شورای امنيت و اجرای تحريم اقتصاد: " هم نوشتهپرتو سخن
  ".تر خواهد شد

اين نشريه در عنوان اصلی خود پيشنهاد کرده ايران با حفظ عضويت در پيمان بين المللی منع گسترش 
  .جنگ افزارهای هسته ای از تصويب پروتکل الحاقی خودداری و عمليات غنی سازی را آغاز کند

 22 از دولت خواسته قرارداد  سخنپرتورأی موافق هند به قطعنامه با واکنش منفی روبرو شده و 
 ابراز اميدواری کرده که شماميليارد دالری صادرات گاز مايع به اين کشور را به حالت تعليق در آورد اما 

  ."اشتباه فاحش را جبران کند"هند اين 
  طرحهای کودکانه

" ام و کودکانهخ"ارگان انصار حزب اهللا تيم مذاکره کننده سابق و همکاری با کشورهای اروپايی را 
توصيف کرده و از طرح تيم جديد مذاکره کننده نيز انتقاد کرده که چرا همان نگاه را در قالبی ديگر با 

  .عنوان طرح فعالسازی محور شرق دنبال می کند
در محور شرق که تيم جديد مذاکره کننده مطرح کرده، مذاکره با کشورهايی نظير چين، روسيه و هند 

  .، جبهه ای در برابر غرب تشکيل شوديالثاراتارد تا به نوشته در اولويت قرار د
 همچنين در سرمقاله اين شماره قطعنامه شورای حکام را زورگويانه و تبعيض آميز دانسته و يالثارات

  .اند" خدمت سياستهای استعماری غرب"سازمانهای بين المللی را متهم کرده که در 
 حزب اهللا، غربيها سازمانهای بين المللی را بنيان گذاشته اند تا به عقيده سرمقاله نويس ارگان انصار

انتظار تصميمگيری عادالنه از "بدهند بنابراين " به استعمار، استثمار و زياده خواهی غرب شکل قانونی"
  ."سازمانهای بين المللی مانند آژانس و سازمان ملل انتظاری ساده انگارانه است

ين شماره از دو نامه ای خبر داده که ايران پيش از تصويب قطعنامه شورای  در عنوان اصلی ااميد جوان
حکام برای ارائه به آژانس آماده کرده بود که در يکی به از سرگيری فعاليت تأسيسات هسته ای نطنز و 

ديگری به توقف اجرای پروتکل الحاقی به پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای 
  .تاختصاص داش

در باره اين نامه ها خبری منتشر نشده اما گفته می شود ايران تصميم داشت در صورت تصويب 
قطعنامه اين نامه ها را به آژانس تحويل دهد اما به نظر می رسد بعد از تصويب قطعنامه از اين تصميم 

  .منصرف شده است
  نقد رؤسای جمهور سابق

اکبر هاشمی رفسنجانی و سيد محمد خاتمی رؤسای  در دو مطلب جداگانه آرا و نظرات پرتو سخن
  .جمهور سابق را نقد کرده است

اين نشريه، نامه گروهی از طالب حوزه علميه قم را خطاب به آقای هاشمی چاپ کرده که به عقيده 
نويسندگان نامه، عملکرد و گفته های وی در شانزده سال گذشته بسياری از دينداران را نسبت به 

ی دينی و مواضع نظام اسالمی نگران کرده و ترديد بخشهايی از حوزه علميه قم در بقای ارزشها
پشتيبانی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست جمهوری در همين مسئله ريشه داشته 

  .است
 در مطلب ديگری به نقد ديدگاههای آقای خاتمی درباره غرب و تمدن غرب پرداخته و نوشته پرتو سخن
 وی زندگی جامعه اسالمی تحت تأثير جبر فرهنگی ناشی از تسلط تمدن غرب قرار دارد و اين که از نظر

جنبه از تمدن غرب با توجه به دستاوردهای چشمگيرش می تواند گذرگاه برای رسيدن به تمدن 
  .اسالمی باشد

بی را به  در نشريات غر٧۶اين نشريه بازتاب پيروزی آقای خاتمی در انتخابات رياست جمهوری سال 
آقای خاتمی با موضعگيری نسبتًا ماليم خود در برابر جهان غرب، : "ديدگاههای وی نسبت داده و نوشته

  ." خواسته يا ناخواسته چهره خوشايندی برای آنها بويژه امريکا از خود به نمايش گذاشت
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