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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 دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  نژادی سخنان جنجال آفرين احمدیلغو سفر عنان به ايران در پ
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، تصميم گرفته است سفر خود به ايران را به دليل  عنان، دبير کل سازمان ملل متحدیکوف:بی بی سی
 . نژاد، رئيس جمهور ايران، لغو کندی محمود احمدیجنجال برخاسته پيرامون اظهارات ضداسرائيل

 خاور ميانه، از ايران ی از سفرش به کشورهای عنان قرار بود اواسط ماه نوامبر، به عنوان بخشیآقا
 .بازديد کند

ر کل سازمان ملل متحد و دولت ايران به توافق رسيده اند که اکنون زمان  گفت دبيی وی سخنگواما
 . سفر او به ايران نيستی برایمناسب
 خواست یم)  عنانیکوف( که او ی پيش بردن دستور کار،یدر سايه جنجال جار: " سخنگو گفتاين

 ." بودیدرباره آن با رهبران ايران بحث کند دشوار م
جهان بدون " تحت عنوان ی نژاد در کنفرانسی احمدی اکتبر آقا26 روز  آخرين پيامد اظهاراتاين

 .است که در آن خواستار حذف اسرائيل از نقشه جهان شده بود" صهيونيسم
 سازمان ملل گفته بود که ايران به ی از اعضای يکی نادر در سرزنش علنی عنان قبال در اقدامیآقا

 عضو را یملل موافقت کرده است که هيچيک از کشورها از امضا کنندگان منشور سازمان یعنوان يک
 . به توسل به زور تهديد نکند

 اين کشور نسبت ی بر سياست قديمی نژاد تنها تاييدی احمدی ايران گفته است که اظهارات آقادولت
 . عليه اسرائيلی نظامیبه مناقشه خاور ميانه است، نه نمايانگر تهديد

 به ی نماز جمعه امروز تهران ظاهرا در اشاره ایايران، نيز در خطبه ها رهبر ،ی خامنه ای اهللا علآيت
 ی نژاد عليه اسرائيل گفت ايران به هيچ کشوری احمدی درباره اظهارات آقای بين المللی هاینگران

 ." کندیتجاوز نم"
  را در هيچیما حقوق هيچ ملت.  کنيمی تجاوز نمیما به هيچ ملت: " از سخنانش گفتی در بخشیو

اما اگر قدرت مداران عالم بخواهند طبق عادت خود، حقوق ملت ما .  کنيمی از عالم پايمال نمینقطه ا
 ." تحمل نخواهد کردی هر کس و هر قدرتیرا پايمال کنند، ملت ما ظلم را از سو

 .ردند را تاييد کی خامنه ایسخنان آقا" مرگ بر اسرائيل"و " مرگ بر آمريکا" با شعار ی تهراننمازگزاران
 . نژاد را محکوم کرده بودی احمدی اظهارات آقای امنيت سازمان ملل نيز در بيانيه ایشورا

 از کشورها هر يک به طور جداگانه آن ی اروپا، آمريکا، روسيه، کانادا، بريتانيا و شمار ديگراتحاديه
 . نيز از آن استقبال نکردندی رهبران فلسطينیحت. اظهارات را محکوم کرده بودند

 گفته بود ايران بهتر است به ی عريقات، مسئول مذاکرات صلح در تشکيالت خودگردان فلسطينصائب
 . اينکه اسرائيل را از نقشه جهان محو کند، کمک کند تا فلسطين بر نقشه جهان ظاهر شودیجا

سبت به  در مورد نقش ايران در منطقه و نی جاری های اتحاديه اروپا گفتند آن اظهارات، نگرانرهبران
  . دهدی اين کشور افزايش میاهداف برنامه اتم

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

 
 هرگز از زور استفاده ،ی کشورها به سالح اتمیابي از دستیري جلوگی برامي گوئی گفت ما نمیالبرادع  

  مي کنینم
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 ی بار از استفاده از زور براني نخستی برای اتمی انرژیالملل ني آژانس برکلی مدی البرادعمحمد
 که در موسسه ی البرادعیآقا.  سخن گفتی کشورها به سالح اتمی برخیابي از دستیريجلوگ

 ضمن ران،ی از جمله ایی با اشاره به کشورهاکرد، ی می سخنرانMIT کای ماساچوست آمریتکنولوژ
 کشورها به یري جلوگی که برامیيگو یما نم:  گفتک،يپلماتی دی از همه ابزارهایريگ د بر بهرهيتاک

 ميتوان ی درباره استفاده از زور می اما تنها زمانم،يکن ی هرگز از زور استفاده نم،ی سالح اتمیابيدست
 یالملل ني بزمان حکام سایدر قطعنامه شورا.  باشدنشی گزنی و بهترنی آخرنشی گزنی که اميصحبت کن

اما .  را متوقف کندومي اورانی سازی مربوط به غنیتهاي خواسته شد که همه فعالرانیا از ی اتمیانرژ
 یشورا.  در مرکز اصفهان خواهد پرداختومي اورانی به فرآورندهی اعالم کرد از هفته آی اسالمیجمهور

 .  جلسه دهدلي تشکرانی انده پروی بررسی قرار است سوم آذرماه برایالملل نيحکام آژانس ب
 یالملل ني آژانس بی کلری بار در سمت مدني نخستی برایمحمد البرادع):  فرداویراد (ی باستاننبهم
 .  سخن گفتی کشورها به سالح اتمی برخیابي از دستیري جلوگی از استفاده از زور برای اتمیانرژ
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 یان سخنریا  هستهی تکنولوژنهي در زمکای ماساچوست آمری که در موسسه تکنولوژی البرادعیآقا
 کيپلماتی دی از همه ابزارهایريگ  بر ضرورت بهرهران،ی از جمله ایی با اشاره به نمونه کشورهاکرد، یم

 از دی ما باهروشن است ک:  کرد و افزوددي تاکی کشورها به سالح اتمنی ایابي از دستیريشگيجهت پ
. ميفتي بگری دینشهایفکر گز از آن که به شي پم،یري جهت بهره بگنی در اکيپلماتی ممکن دیهمه ابزارها

 هرگز از زور ،ی سالح اتمیابي کشورها به دستیري جلوگی که برامیيگو ی گفت که ما نمیالبرادع
 و نی آخرنشی گزنی که امي صحبت کنميتوان ی درباره استفاده از زور می اما تنها زمانم،يکن یاستفاده نم

 . باشدنشی گزنیبهتر
 سازمان ملل، دستور کار ی در مجمع عمومی در سخنرانتر شي پی اتمی انرژیالملل ني کل آژانس بریمد

 و پاسخ دادن به ی اتمحاتي منع گسترش تسلماني به پی خود را بازگرداندن کره شمالندهیسال آ
 .  عنوان کرده بودرانی ایا  مربوط به برنامه هستهیپرسشها

 یماه بر اساس گزارش محمد البرادع قرار است سوم آذری اتمی انرژیالملل ني حکام آژانس بیشورا
 از یاري که بسینشست.  جلسه دهدلي تشکرانی پرونده ای بررسی برا،ی اتمی انرژیالملل نيآژانس ب

 یانرژ یالملل ني حکام آژانس بی شورایدر نشست قبل.  کردندفي آن را سرنوشت ساز توصپلماتهاید
 ی سازی مربوط به غنیتهايشد که همه فعال خواسته رانی صادر شد و در آن از ایا  قطعنامه،یاتم
 را تهاي فعالنی ارانی ای اسالمیجمهور.  اصفهان را متوقف کندومي اورانی از جمله مرکز فرآورومياوران

 خام ومي اورانای زرد کي از کیگری محموله دی به فرآورندهیمتوقف نکرده و اعالم کرده است که از هفته آ
 که اعالم شده است یا محموله.  اصفهان اقدام خواهد کردومي اورانلیعمل آورده شده در مرکز تبد

 که یزانيم. ی سازی غنی از مرکز برازی دستگاه گرای وژيفیسانتر.  استوژيفی طلبه سانتر150 آن زانيم
 .کند ی متی بمب اتم کفاکی دي تولی شدن برای گفتند در صورت غنتری روی کارشناسان به خبرگزارروزید
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق  رويدادهاي
  

 ' آيدیاز ايران م 'ی شورشيان عراقیروش ساخت بمبها
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 شده است که فنون ساخت بمب از ی فرمانده بلندپايه ارتش بريتانيا بار ديگر مدعيک:بی بی سی
 .  شودیطريق ايران به عراق منتقل م

 عراق به عهده دارد گفت ی را در جنوب شرقی چندمليتی نيروهای جيم داتن که فرماندهگرسرلش
 . آيدیم"  مرزیآنسو" پيشرفته از ی ساخت بمبهای برایدانش فن

 شوند و يا آنکه دولت ی هم سوار می گفت مشخص نيست که قطعات اين بمبها در کدام کشور رواو
 . دارد يا نهیايران در اين روند دخالت

 نخستين بار در ماه اکتبر، پس از باال گرفتن شمار تلفات ی را که برای مشابهی پيشتر ادعاهاايران
 .بريتانيا در عراق مطرح شد، رد کرده است

  شکنزره
 کرد ی با خبرنگاران در واشنگتن گفتگو می و بصری داتن که از عراق به وسيله ارتباط صوتسرلشگر

 ی ماههایشهرت دارد، ط"  برندهی هایچاشن" که به یسايل انفجار از ویگفت نوع تازه و پيچيده ا
 . اخير در عراق مشاهده شده است

 . وسيله قادر است زره سنگين تانکها و ساير خودروها را بشکافد و به آن نفوذ کنداين
  ساخت اين بمبها به طور قطع از طريق مرز ايران و عراق به اين کشوری داتن گفت که تکنولوژسرگرد
 . آيدی شود و احتماال تجهيزات توليد آن نيز از همين طريق به دست میوارد م

 ی است که از ايران برایآيا اين سياست دولت ايران است يا صرفا کار گروههاي" داند ی گفت که نماو
 ." شوندی کنند و کنترل نمیمقاصد خود استفاده م

 .ليد اين وسايل را تعيين کنند در تالش هستند تا محل توی ائتالفی افزود نيروهااو
 که نخواست نامش فاش شود، ايران را متهم کرد که ی بار در اوايل ماه اکتبر يک مقام بريتانياينخستين

 . جديد ساخت بمب در عراق دخالت داردیدر گسترش فنون و شيوه ها
 ی هایبمبگذاردر دست هست که ايران را به " یاطالعات" بلر، نخست وزير بريتانيا گفت ی تونسپس

 . کند و به تهران هشدار داد که در عراق دخالت نکندی مرتبط میاخير عليه سربازان بريتانياي
 یخواند و گفت بريتانياي" دروغ" وزارت خارجه ايران اين اظهارات را ی سخنگو،ی آن زمان حميدرضا آصفدر

  ." و بحران در عراق هستندی ثباتیخود عامل ب"ها 
  

  انتخابات عراقآرايش نيروها در
 مراد ويسى

  ٢٠٠۵  نوامبر 5 – ١٣٨۴ آبان  14 هشنب
انتخابات براى تعيين . برگزار مى شود) ١٣٨۴ آذر ٢۴ (٢٠٠۵ دسامبر ١۵انتخابات پارلمانى عراق، :شرق
پس از انتخابات، پارلمان، شوراى رياست جمهورى متشكل .  استان آشور خواهد بود١٨ نماينده از ٢٧۵

 و دو معاون وى را معرفى خواهد آرد و شوراى رياست جمهورى با توجه به اآثريت از رئيس جمهور
برخالف انتخابات . پارلمانى موجود، نخست وزير را به پارلمان جهت راى اعتماد معرفى خواهد آرد

 ١٣٨۴ آه اعضاى پارلمان آنونى عراق در جريان آن انتخاب شدند، در انتخابات آذر ،١٣٨٣پارلمانى آذر 
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طبق نظام انتخاباتى سال گذشته، آل عراق يك حوزه . وه انتخاب نمايندگان، استانى خواهد بودنح
انتخاباتى به شمار مى آمد و راى دهندگان به فهرست هاى سراسرى احزاب راى مى دادند و هر يك از 

ود احزاب با توجه به نسبت آرايى آه آسب مى آردند،  حجم خاصى از آرسى هاى پارلمان را به خ
اما در انتخابات ماه آينده هر استان بر اساس ميزان جمعيت خود، سهميه خاصى از . اختصاص مى دادند

بدين ترتيب راى دهندگان هر . آرسى هاى پارلمان را دارا خواهد بود و انتخابات، استانى خواهد بود
ابات، افزايش قدرت مزيت اين شيوه از انتخ. استان، فقط به نمايندگان استان خود راى خواهند داد

انتخاب راى دهندگان است زيرا در نظام گذشته ممكن بود راى دهندگان،  نامزدها را آه در سطح ملى 
معرفى مى شدند به خوبى نشناسند و عالوه بر آن عدالت الزم در مورد قرار گرفتن نمايندگان تمامى 

 نماينده از طريق انتخابات ٢٣٠ه در انتخابات ماه آيند. استان ها در فهرست احزاب رعايت نمى شد
 نماينده ديگر به نحوى بين استان ها توزيع خواهند شد آه امكان حضور ۴۵استانى تعيين خواهند شد و 

نمايندگان اقليت هاى قومى، نژادى و مذهبى نيز در پارلمان وجود داشته باشد و احزاب آوچك نيز 
 آرسى براى بغداد در نظر گرفته شده ۵٩نماينده،  ٢٧۵از مجموع . فرصت معرفى نماينده داشته باشند

در مجموع احزاب به نسبت سهمى آه فهرست هاى آنان از آراى مردم به دست خواهند آورد، . است
 .در پارلمان حضور خواهند يافت

 ائتالف ها و فهرست هاى مهم• 
و حزب الدعوه شكل اين ائتالف تحت رهبرى مجلس اعالى انقالب اسالمى : ائتالف يكپارچه عراق -١

 نماينده ١۴۶ائتالف مذآور در پارلمان آنونى عراق، بزرگترين فراآسيون پارلمانى را با . گرفته است
و معاون ) عادل عبدالمهدى(، معاون رئيس جمهور )ابراهيم جعفرى(دراختيار دارد و عالوه بر نخست وزير 

رهبرى فراآسيون پارلمانى آن با . عضو آن به شمار مى روند) حسين شهرستانى(رئيس پارلمان 
 گروه و حزب حضور دارند آه مهمترين آنها ١٧در اين ائتالف . عبدالعزيز حكيم رهبر مجلس اعال است

هر دو شاخه ابراهيم جعفرى و عبدالكريم (مجلس اعالى انقالب اسالمى، حزب الدعوه : عبارتند از
گروه مقتدى صدر و شيعيان مستقل نظير ، )شاخه نظامى سابق مجلس اعال(، سازمان بدر )العنزى

ائتالف مذآور نسبت به انتخابات سال گذشته دو تغيير اساسى در ترآيب خود . حسين شهرستانى
نخست آنكه آنگره ملى عراق به رهبرى احمد چلبى معاون آنونى رئيس جمهور از . داشته است

ه بخش هايى از گروه مقتدى صدر به ائتالف خارج شده و فهرست مستقلى را ارائه آرده است، دوم آنك
 .ائتالف پيوسته اند

آه به رهبرى اياد عالوى رهبر جنبش وفاق وطنى شكل ) القائمه الوطنيه العراقيه(جبهه ملى عراق  -٢
در اين ائتالف تجمع دموآرات هاى مستقل به رهبرى عدنان پاچه چى و مهدى الحافظ وزير . گرفته است

حزب آمونيست عراق به رهبرى حميد مجيد موسى نيز در اين . ور دارندبرنامه ريزى سابق عراق حض
از ميان شيعيان مستقل و منفرد سيد حسين صدر و ابراهيم بحرالعلوم از اين . ائتالف حضور دارد

غازى الياور نيز با تجمع عراقيون به اين فهرست پيوسته . فهرست حمايت مى آنند و در آن حضور دارند
 .است

آه محوريت آن با دو حزب بزرگ اتحاديه ميهنى آردستان به رهبرى ) تحالف آردستانى(آردها ائتالف  -٣
در اين ائتالف حزب . جالل طالبانى و حزب دموآراتيك آردستان عراق به رهبرى مسعود بارزانى است

سوسياليست آردستان و حزب جماعت اسالمى به رهبرى على پاپير حضور دارند ولى اتحاد اسالمى 
 .دستان عراق به رهبرى صالح الدين محمد بهاءالدين فهرست مستقلى ارائه آرده استآر
اين ائتالف آه بزرگترين ائتالف انتخاباتى اعراب سنى است، تحت رهبرى حزب : جبهه توافق عراق -۴

به ) مجلس الحوار الوطنى(اسالمى به رهبرى محسن عبدالحميد و با حضور شوراى گفت وگوى ملى 
نان محسن دليمى شكل گرفته است و گروه ديگرى به نام آنفرانس عمومى مردم عراق در رهبرى عد

عالوه بر ائتالف هاى چهارگانه قدرتمند فوق، ائتالف ها و فهرست هاى ديگرى نيز در .آن حضور دارند
 مورد از اين ٢١ ائتالف و فهرست حزبى مى رسد آه ٢٢٨انتخابات حاضر هستند آه مجموع آنها به 

از اين ائتالف ها مى توان به ائتالف مستقل آرباليى ها،  .  مورد ائتالف هاى چندحزبى هستند٢٢٨
ائتالف اسالم و برادران، جبهه عراقى در آرآوك، قائمه وطنيون، شمس العراق، جبهه اخالص الوطنى، 

ابل مالحظه ديگر اشاره آرد آه يكى ائتالف اسالمى به رهبرى قائمه الوحده الوطنيه و دو گروه ق
سازمان عمل اسالمى در آربال است آه وابسته به جريان شيرازى ها و آيت اهللا سيدصادق شيرازى و 

سيد محمدتقى مدرسى است و ديگرى فهرست آنفرانس ملى عراق به رهبرى احمد چلبى آه 
 .  گروه آوچك است١٠متشكل از 
 توجه به ارائه فهرست هاى عالوى، ائتالف يكپارچه و فهرست احمد چلبى با احتمال تقسيم شيعيان با

با اين وجود بديهى است آه اآثريت پارلمان جديد عراق همچنان دراختيار . آراى خود روبه رو هستند
ولى نكته مهم اين است آه چالش هاى داخلى بين شيعيان در مرحله آنونى، . شيعيان خواهد بود

عالوى تالش مى آند آن . درت انتخاب و مانور اعراب سنى و آردها در مقابل آنان را افزايش خواهد دادق
به ) نظير پاچه چى و حزب اسالمى(دسته از اعراب سنى را آه به مشارآت سياسى اعتقاد دارند 
 گذشته در عالوه بر اين، عالوى همانند. سوى خود بكشاند آه تا حدودى در اين امر موفق بوده است

ضمن آنكه . تالش است تا آردها را به ائتالف با خود براى دستيابى به سمت نخست وزيرى ترغيب آند
 .آمريكايى ها نيز به طور غيرعلنى از اين گزينه حمايت مى آنند

وضعيت مذآور با توجه به وضعيت ناامنى، فساد ادارى و فقر و عدم سرعت آافى در روند بازسازى 
جناح عالوى با قرار گرفتن در . جعفرى را دشوار آرده است_ ، موقعيت جناح حكيم اقتصادى عراق
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موقعيت اپوزيسيون و جناح مخالف درصدد است القا نمايد آه دولت جعفرى نسبت به دولت پيشين 
از طرف ديگر مخالفان جناح حكيم و . عالوى در مقابله با تروريست ها، ناآارآمد و ناموفق بوده است

رصدد هستند با بزرگنمايى و تحريف روابط اين جناح با ايران، جناح مذآور را وابسته به ايران جعفرى د
 .معرفى آرده و وجهه آن را نزد راى دهندگان عراقى تخريب نمايند

نكته ديگرى آه در اين ميان به نفع جناح حكيم و جعفرى نيست، عدم حمايت رسمى آيت اهللا 
اين در حالى است آه آيت اهللا سيستانى در انتخابات . ع آنونى استسيستانى از اين ائتالف تا مقط

گذشته از اين ائتالف حمايت آرد و با توجه به محبوبيت وى نزد شيعيان بسيارى از مردم به تبعيت از 
 .آيت اهللا سيستانى به اين جناح راى دادند

هبر آنگره ملى تالش آرده تا نكته ديگر درباره موقعيت انتخاباتى شيعيان اين است آه احمد چلبى ر
خود را در موقعيتى بين جناح حكيم و جناح عالوى قرار دهد تا به نحوى خود را از قبول مسئوليت در قبال 

 .عملكرد دولت جعفرى آنار بكشد و هم زمينه  چانه زنى با ساير گروه ها را فراهم سازد
ه عراق، عالوه بر اقليت جمعيتى بودن آه در سوى ديگر، مشكل اصلى اعراب سنى در انتخابات ماه آيند

مانع آسب آرسى هاى آافى از سوى آنان مى شود، دو دستگى شديد بين طرفداران تحريم و 
از يك سو بقاياى رژيم بعث و گروه هاى نزديك به القاعده، با اصل انتخابات . مشارآت در انتخابات است

مردم به ويژه اعراب سنى را به تحريم و عدم مخالف هستند و آن را فاقد مشروعيت مى دانند لذا 
شرآت در انتخابات دعوت مى آنند و از سوى ديگر گروه هايى نظير حزب اسالمى و شوراى گفت 

وگوى ملى، اعراب سنى را به مشارآت فعال در انتخابات و راى دادن به نامزدهاى خويش ترغيب مى 
پارلمان براى دفاع از حقوق و آرمان هاى آنان وجود آنند تا بدين ترتيب نمايندگانى از اعراب سنى در 

 .داشته باشد
مشكل ديگرى آه اعراب سنى دارند، عدم وجود يك ائتالف فراگير انتخاباتى بين آنان است به نحوى آه 
جناح غازى الياور آه در انتخابات گذشته با فهرست العراقيه وارد انتخابات شده بود اآنون در آنار عالوى 

چى فهرست مشترآى را تشكيل داده اند و به فهرست تحت رهبرى حزب اسالمى نپيوسته و پاچه 
 .اند

مشكل ديگر اعراب سنى اين است آه هيات علماى مسلمين به عنوان يكى از ذى نفوذترين تشكل 
لذا به نظر مى رسد آه . هاى اعراب سنى، هنوز موضع شفافى در مورد انتخابات اتخاذ نكرده است

 در آنار آرسى هاى اندآى آه حاصل اقليت بودن آنان است، با مشكل تشتت و تفرقه هم اعراب سنى
روبه رو خواهند بود و حتى برخى از چهره هاى آنان همانند گذشته با فهرست ائتالف يكپارچه همكارى 

 ).مانند حاجم الحسنى رئيس آنونى پارلمان(خواهند آرد 
 تشكيالتى دفاتر سياسى اتحاديه ميهنى و حزب دموآرات  با در جبهه اى ديگر آرد ها به دليل فعاليت

عالوه بر اين آنها به لحاظ تبليغاتى براى اينكه . انسجام بااليى فهرست انتخاباتى خود را ارائه آرده اند
آراى غيرآرد هاى ساآن در مناطق آردنشين را به دست  آورند، فهرست خود را ائتالف آرد ها نمى 

مى گويند آه معناى آن ائتالف آردستانى ها است و نه فقط » تحالف آردستانى «نامند بلكه به آن
گرايش واقعى آرد ها به سوى ائتالف .  آرسى در اختيار دارند٧٧آردها در پارلمان آنونى عراق . آردها

با جناح عالوى است زيرا عالوى را با توجه به ديدگاه هاى سكوالرش به خود نزديك تر مى بينند و 
ش هاى مربوط به حكومت سكوالر يا مذهبى در جريان تدوين قانون اساسى دائمى عراق بين آنها و چال

 .جناح حكيم و جعفرى فاصله انداخته است
آردها همچنين به دليل اصرار ابراهيم جعفرى براى به تعويق افتادن موضوع تعيين سرنوشت آرآوك تا 

ستند و معتقدند آه امنيت نيز در دوره عالوى  به شدت از وى ناخشنود و ناراضى ه٢٠٠٧دسامبر 
آمريكا نيز به طور غيرعلنى از ائتالف آرد ها با عالوى حمايت . بيشتر از دوره دولت جعفرى بوده است

 .مى آند
در اين ميان آمريكايى ها اگرچه موضع گيرى رسمى نكرده اند اما از روى آار آمدن دولتى به رهبرى اياد 

لذا برخى از . د و تمايلى به سلطه جناح حكيم و جعفرى بر دولت آينده ندارندعالوى حمايت مى آنن
 .اعراب سنى را به مشارآت و همكارى با عالوى دعوت مى آنند و از آرد ها نيز چنين انتظارى دارند

دشوارتر از دوره قبل به )  جعفرى-جناح حكيم(طبق وضعيت موجود تكرار پيروزى بزرگ ائتالف يكپارچه 
مى رسد زيرا جناح عالوى تبليغات زيادى را بر ناآارآمد بودن دولت تحت رهبرى جعفرى متمرآز آرده نظر 

و آن را مسئول ادامه ناآرامى ها و ناآارآمدى در ريشه آن آردن فقر و فساد ادارى و بازسازى اقتصادى 
ى و على دباغ دو از طرف ديگر انشعابات داخلى از جمله خروج احمد چلب. موفق آشور معرفى مى آند

عضو ارشد ائتالف تا حدودى آن را تضعيف آرده است، اگرچه ورود جناح صدر به ائتالف، آراى مردم 
 .فقيرنشين مذهبى شهرك صدر و ساير مناطق نفوذ صدريون را به ارمغان خواهد آورد
 حاصل نشود هر دو به احتمال بسيار اگر دستيابى به اآثريت پارلمانى در جريان انتخابات و با راى مردم

 جعفرى تالش خواهند آرد تا با اعراب سنى و آرد ها وارد ائتالف شوند آه اگر -گروه و جناح عالوى
چنين شرايطى پيش آيد وضعيت جناح عالوى مساعدتر است لذا اگر جناح حكيم و جعفرى در انتخابات 

ت نياورد، احتمال تشكيل دولت را به دس) يك راى+  درصد ۵٠(مستقيم اآثريت الزم براى تشكيل دولت 
در صورتى آه مجموع آراى آردها و جناح عالوى اآثريت الزم را . از سوى عالوى بسيار افزايش مى يابد

داشته باشد به احتمال بسيار عالوى نخست وزير، طالبانى رئيس جمهور، غازى ياور معاون رئيس 
  .جمهور و عدنان پاچه چى رئيس پارلمان خواهند شد
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع ل تحلي
  

   آبان١٣:  ايرانیهفته نامه ها
  ٢٠٠۵  نوامبر 4 – ١٣٨۴ آبان  13 هجمع

سخنان محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران در باره نابودی اسرائيل بازتاب گسترده ای :بی بی سی
ازی، گزارش دتلف مه ليس، داشته و هفته نامه ها مقاالت و گزارشهايی در باره از سرگير غنی س

قاضی آلمانی درباره ترور رفيق حريری نخست وزير سابق لبنان و پيامد آن بر ايران و مخالفت با عزل و 
  .نصبهای دولتی چاپ کرده اند

که در تهران برگزار شد با واکنشهای " جهان بدون صهيونيسم"سخنان آقای احمدی نژاد در کنفرانس 
  .برخی به زيان ايران دانسته و برخی از آن دفاع کرده اندمتفاوتی روبه رو شده که 

و " فضای بين المللی را به زيان ايران تغيير داده" نطق آقای احمدی نژاد را دليلی يافته که اميدجوان
" تأييدی بر نگرانی خود از اهداف برنامه هسته ای ايران"اين بهانه را به آمريکا داده که از آن به عنوان 

  .دتفسير کن
ايران به اعتمادسازی  "اميد جوانسخنان جنجالی آقای احمدی نژاد در حالی بيان شده که به نوشته 

  ."برای پرونده هسته ای خود نياز دارد
لحن و ادبيات رئيس جمهوری طی دوماه اخير از اين : "اين نشريه با انتقاد از آقای احمدی نژاد نوشته

 بيان انقالبی و ديپلماسی تهاجمی را با تعابير عرفی رايج در رويکرد حکايت می کند که وی قصد ندارد
  ."مناسبات جهانی تلطيف کند و همچنان قصد دارد با همين زبان با دنيا سخن بگويد

 که از مدافعان رئيس جمهور به شمار می آيد در عنوان اصلی خود با ابراز پرتوسخندر مقابل، 
  .ی احمدی نژاد را هياهو و جنجال توصيف کرده استخوشحالی، واکنش جهانی نسبت به سخنان آقا

اين نشريه با انتقاد از آنچه عملکرد انفعالی دولتهای پيشين ايران خوانده سخنان آقای احمدی نژاد را 
بار ديگر جمهوری اسالمی ايران را الگوی حرکتهای "عاملی دانسته که باعث شده مسلمانان جهان 

  ".ائيل از صحنه روزگار استوارتر از گذشته بسيج شوندانقالبی بدانند و برای محو اسر
موضع اصولی ايران اسالمی هيچ " اين سخنان به دولتهای اسالمی فهمانده که پرتوسخنبه نوشته 

همه بايد دست به دست هم "و " تغييری نکرده و اسرائيل نه تنها رسميت ندارد بلکه بايد نابود شود
  ." روزگار حذف کنيمدهيم تا اسرائيل غاصب را از صفحه

  امتياز زبان زور
 ارگان انصار حزب اهللا به بررسی واکنشهای داخلی و خارجی موضعگيری رئيس جمهور پرداخته يالثارات
  ."ديپلماسی جدپد، ديپلماسی اقتدار: "و تيتر زده

 ياداشت نويس ارگان انصار حزب اهللا طرح گفتگوی تمدنهای سيد محمد خاتمی رئيس جمهور سابق را
نوعی از ديپلماسی دانسته که برای برخوداری از پشتيبانی جهانی دولتهای بی طرف به اجرا درآمد اما 

  .آن ادبيات و استراتژی در برخورد با پرونده هسته ای جواب نداد
 نتيجه طرح گفتگوی تمدنها اين بود که آنها حاضر نشدند حقوقی قانونی ملت را در يالثاراتبه نوشته 

انرژی صلح آميز هسته ای به رسميت بشناسند و کاری کردند که ايران به دست خود دستيابی به 
  .غنی سازی را متوقف کند

موضعگيری قاطعانه : "نويسنده هزينه کشور در قبال اين موضعگيری را ناچيز دانسته و ابراز عقيده کرده
 بظاهر در مقابل رئيس جمهور رئيس جمهور ايران را در جايگاه برتر قرار می دهد و غرب علی رغم اينکه

  ."هياهو و جنجال کرد ليکن پشت پرده غوغای رسانه ای حاضر خواهد بود به ايران مقتدر امتياز بدهد
  وقت غنی سازی

 ارگان حزب شمادر فضای منفی که بعد از سخنان رئيس جمهوری ايران در جهان ايجاد شده هفته نامه 
کرده که دولت تأسيسات هسته ای نطنز را برای فعاليتهای مؤتلفه در سرمقاله اين شماره پيشنهاد 

  .غنی سازی راه اندازی کند
دولت اصولگرای ايران : "اسداهللا بادامچيان عضو ارشد مؤتلفه اين اقدام را خواست ملت خوانده و نوشته

 و آنها را در عين ادامه مذاکرات و تالش ديپلماتيک بايد بسرعت برنامه هسته ای صلح آميز را از سرگيرد
  ".به همه دولتها و آژانس بين المللی انرژی اتمی اطالع دهد

رفتن پرونده ايران به شورای "به نوشته اين نشريه، اجماع بين اعضای آژانس از بين رفته و دو تهديد 
نيز بشدت کمرنگ شده بنابراين وقت آن است که دولت اين " حمله نظام يکجانبه امريکا"و " امنيت

  ".را از سر بگيرد) غنی سازی (خواست ملی
  سرنوشت همدستی

 در سرمقاله اين شماره انتشار گزارش دتلف مه ليس، قاضی آلمانی و نقش سوريه در ترور رفيق صدا
  ."ايران يا سوريه: "حريری نخست وزير سابق لبنان را بررسی کرده و تيتر زده 

ترين متحد ايران در ماجرای فلسطين را در نويسنده فشار بر سوريه را عاملی دانسته که می تواند مهم
حالی مجبور به عقب نشينی کند که ايران در ماجرای پرونده هسته ای خود بشدت تحت فشار بين 

  .المللی است
 با اشاره به حضور آمريکا در کشورهای همسايه ايران و فشار وارد شده بر سوريه نتيجه گرفته که صدا

ايران و مطيع ساختن متحدان اين کشور در منطقه به هدف اصلی خود آمريکا در تالش است با محاصره 
  . درباره ايران دست يابد

www.iran-archive.com 



ايران را از کشوری شرور به کشوری دوست و حافظ منافع آمريکا در منطقه  "صداهدفی که به نوشته 
جرا می و برای رسيدن به اين هدف راه حل ديپلماتيکی شبيه آنچه در مورد سوريه ا" تبديل خواهد کرد

  .شود در مورد ايران نيز پيگيری خواهد شد
  مديران بی اعتقاد

ماجرای انتصاب مديران دولتی از سوی دولت جديد وارد مرحله تازه ای شده و انتخاب برخی مديران 
  .بيش از اصالح طلبان، محافظه کاران را ناخرسند ساخته است

 و برنامه ريزی انتقاد کرده که چرا چهار معاون  درگزارشی از فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريتيالثارات
  .سابق را ابقا کرده که همگی سوابق پررنگی در وزارت اطالعات داشته اند

چطور : "آقای رهبر خود در گذشته معاون اقتصادی وزارت اطالعات بوده و ارگان انصار حزب اهللا پرسيده
اطالعات در انتخابات روند ديگری را دنبال می نيروهای اطالعاتی براحتی ابقا شدند در حالی که وزارت 

  ؟"کرد
 نيز در گزارشی عزل و نصبهای دستگاه اجرايی کشور را بررسی کرده و گزارش داده که برخی صدا

انتصاب و به کارگيری عناصر "گروههای محافظه کار نظير انصار حزب اهللا مشهد نسبت به آنچه 
  . اده در مقابل هر نوع انحراف ايستادگی خواهد کرددانسته اعتراض کرده و هشدار د" غيرمعتقد

ما نمی گذاريم مدير : "در ادامه گزارش از قول دکتر رامشه رئيس جديد دانشگاه اصفهان آمده
  ."زيرمجموعه ما کسی جز همفکران خودمان باشد

 ما شش سال سختی کشيده و تشکيالت زيرزمينی درست کرده: "رئيس دانشگاه اصفهان اضافه کرده
و آدمها را با هم متحد کرده ايم، رأی گرفته ايم از مردم و حاال می خواهيم حکومت کنيم، ما تعيين می 

  ."کنيم چه کسی باشد و چه کسی برود
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