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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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  با ايرانی در برخورد با بحران اتمی روسيه بر خويشتنداریپافشار
  ٢٠٠۶ ژانويه 19 - ١٣٨۴ دى 29 شنبهپنج 

 اين کشور در حال شدت      ی و غرب بر سر فعاليت هسته ا        ميان ايران  ی که روياروي  ی حال در:بی بی سی  
 محتاطانـه نـسبت بـه ايــن    ی الوروف وزيرخارجـه روسـيه خواسـتار اتخـاذ رويکـرد     یگـرفتن اسـت، سـرگئ   

 مسائل حـساس همچـون زمـان ارجـاع پرونـده      ی درگير توصيه کرده که رو ی شده و به کشورها    یروياروي
 ید و زمان اتخاذ تصميم عليه ايران در ايـن شـورا پافـشار              امنيت سازمان ملل متح    ی ايران به شورا   یاتم

 .نکنند
 در مسکو به خبرنگاران گفته کـه  ی اش، فيليپ دوست بالزی فرانسوی الوروف پس از ديدار با همتا   یآقا

 از پيمان بين ی جلوگيری بر اين باشد که برای اين کشور بايد مبتنیتعامل با ايران بر سر برنامه هسته ا
 . دريغ نشودی از هيچ کاری هسته ایع گسترش جنگ افزارها منیالملل
 الوروف خواستار آن شـده بـود کـه دولـت            ی است که وزيرخارجه فرانسه پيش از ديدار با آقا         ی در حال  اين

 نـسبت بـه ايـن       ی ايـران موضـع سـختگيرانه تـر        ی بـرا  ی اتم ی فناور یروسيه به عنوان فراهم آورنده اصل     
 .کشور اتخاذ کند

 روس خود بالفاصله پس از ورود به مسکو خطاب به خبرنگاران گفته بود              یاز ديدار با همتا    شب پيش    یو
 . داشته باشدی بايد در قبال ايران تا آنجا که ممکن است موضع يکپارچه ایکه جامعه جهان

 تاکنون هشت بار ايران را نسبت به پيمـان          ی اتم ی انرژ ی آژانس بين الملل   ،ی گفته فيليپ دوست بالز    به
 نـسبت بـه   ی متخلف شناخته و بايد بسرعت و بـا سـخت  ی اتمی منع گسترش جنگ افزارها یين الملل ب

 ناگزير شود راه مذاکره با غـرب را    ی اسالم ی ايران واکنش نشان داد تا دولت جمهور       یسياست هسته ا  
 .در اين زمينه در پيش گيرد

 خواسـته انـد تـا روز        ی اتمـ  ی انـرژ  یلملل حکام آژانس بين ا    ی بريتانيا و آلمان از شورا     ی با همراه  فرانسه
 ايران به ی تشکيل دهد و در مورد ارجاع پرونده اتم        ی اضطرار یآينده نشست ) سيزدهم بهمن (دوم فوريه   

 . کندی امنيت سازمان ملل متحد تصميم گيریشورا
 توليـد سـوخت     ی در غرب عليه ايران پس از آن صـورت گرفـت کـه ايـران تحقيقـات رو                  ی چنين موضع  اتخاذ
 شـود را بـه رغـم مخالفـت غـرب از      ی مـ ی اورانيـوم در مقيـاس آزمايـشگاه   ی ساز ی که شامل غن   یاتم

 .سرگرفت
 ی توانـد ايـن کـشور را بـا پيامـدها           ی امنيـت سـازمان ملـل متحـد مـ          ی ايران به شـورا    ی پرونده اتم  ارجاع

 . مواجه سازدی برخورد نظامی و حتی و اقتصادی همچون تحريم سياسیناخوشايند
ا سفر وزيرخارجه فرانسه به روسيه، کاندوليزا رايس وزيرخارجه آمريکا بار ديگر تأکيـد کـرده کـه                   ب همزمان

 امنيت سازمان ملل متحد سپرده ی به شورای اسالمی جمهوریزمان آن فرارسيده است که پرونده اتم
 .شود
شور به خبرنگـاران     مون وزيرخارجه اين ک    ی سفر کرده پس از ديدار با بان ک        ی رايس که به کره جنوب     خانم

 اش با غرب را از راه گفتگو       ی داده شده تا اختالف هسته ا      یگفته که تاکنون به ايران فرصت و امکان کاف        
 . نيستی به سالح اتمیحل کند و ثابت کند که به دنبال دستياب

ون  تصميمات شـورا برخوردارنـد تـاکن       ی امنيت که از حق وتو     ی و چين به عنوان دو عضو دائم شورا        روسيه
 . امنيت نشان نداده اندی نسبت به کشاندن ايران به شورایموافقت

 گويد، روسيه خواهان اين است کـه        ی اتحاديه اروپا م   ی گونه که خاوير سوالنا مسئول سياست خارج       آن
 برگزار کنند و    ی غيررسم ی امنيت جلسه ا   ی شورا ی در مورد ايران، اعضا    یپيش از اتخاذ هرگونه تصميم    

 . ايران بيابندی حل مسئله هسته ایر برا معتدلتیراه حل
 ی و بردبـار   ی ايـران از طريـق خويـشتندار       ی وزارت خارجه چين نيز خواهان حل بحـران هـسته ا           یسخنگو

 . حل اين بحران هنوز بسته نشده استیشده و گفته که راه مذاکره برا
 با ی تلفنی گفتگوی ژائو هسينگ، وزيرخارجه چين که در حال سفر به آفريقاست چهارشنبه شب ط       یل

 اش او را در جريان موضع کشورش قرار داده اما جزئيـات ايـن گفتگـو هنـوز گـزارش نـشده                       ی ايران یهمتا
 .است
 کـشورش را  ی ايران که مسئوليت پرونده هسته ای امنيت ملی عال ی دبيرشورا ی الريجان ی ايران، عل  در

 ی کامـل بـه انـرژ      ی بر حق دستياب   یافشارعهده دار است گفته که ايران در عين اينکه از موضع خود در پ             
 . آيد، حاضر به مصالحه در اين زمينه استی کوتاه نمیاتم
 ی ايران هم هشدار داده است کـه اگـر کـشورش دچـار تحـريم اقتـصاد                 ی اين ميان، وزير اقتصاد و داراي      در

در بحـران    نفـت    ی از اين تحريم بـيش از ايـران آسـيب خواهنـد ديـد و بـازار جهـان                   ی غرب یشود، کشورها 
 .فروخواهد رفت
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 هـشدار داده کـه در   ی سـ ی بـ ی بـا بـ  ی گفتگويی نيز طی اتمی انرژی ايران در آژانس بين الملل   نماينده
 ی امنيت، بازرسان آژانس ديگر اجازه نخواهند يافت از تأسيسات اتم          یصورت ارجاع پرونده ايران به شورا     

 .اين کشور بازديد کنند
 ايـران گفتـه کـه تـالش         یرخارجه آلمان، ديگر کشور درگير در بحران هسته ا         والتر اشتاين ماير، وزي    فرانک
 . ديپلماتيک نيستی دست کشيدن از راه حلهای امنيت به معنی ارجاع ايران به شورایبرا

 گويـد کـه کـشورش همـراه بـا      ی از راه حل ديپلماتيک در قبـال ايـران سـخن مـ     ی آلمان در حال   وزيرخارجه
 نتيجه گذاشته و حاضـر نـشدند       ی را ب  ی مذاکرات اتم  ی از سرگير  یاخير ايران برا  فرانسه و بريتانيا تالش     

 . کنندمذاکره را متوقف نساخته با اين کشور ی توليد سوخت اتمی که ايران تحقيقات رویتا زمان
اف آلمان گفته مـذاکرات سـه       . د.  زد ی که در حال ديدار از کشور مصر است در گفتگو با شبکه تلويزيون             او

 يافت ممکن بـود اعتبـار ايـن کـشورها           ی رسيده بود که اگر ادامه م      ی با ايران به جاي    ی عمده اروپاي  دولت
 .زير سؤال برود

 بـا   ی سـفر کـرده و ديـدار       ی جنـوب  ی معاون وزارت امورخارجه ايران به آفريقـا       ی مصطفو ی اين ميان مهد   در
 . خود در آن کشور داشته استیعزيز پهد همتا

 درگيـر و  ی صـادر و اعـالم کـرده کـه بـا دولتهـا      ی بيانيـه ا ی جنـوب یت خارجـه آفريقـا   اين ديدار، وزاری پ در
 مـسئله  ی برای عملی مذاکره خواهد کرد تا راه حل     ی اتم ی انرژ ی حکام آژانس بين الملل    ی شورا یاعضا

 . ايران به دست يابدیهسته ا
 صـلح آميـز بـودن     اطمينـان از ی جهان خواست بـرا  ی از کشورها  ی اسالم ی پيش که دولت جمهور    یچند

 ی اسـالم  ی کنند، مقامات جمهور   ی ايران در اين فعاليتها شريک شوند و سرمايه گذار         یفعاليت هسته ا  
 .ست ابراز عالقه کرده ای ياد کردند که نسبت به چنين مشارکتی به عنوان کشوری جنوبیاز آفريقا

 ايـن کـشور   ی تأمين انرژی برای ا عمدهی ايران به لغو قراردادها  ی ديگر در هند که تحريم اقتصاد      ی سو از
 وزارت امورخارجــه آمريکــا در حــال ی نــيکالس برنــز معــاون سياســی بــه سرپرســتی انجامــد، هيئتــیمــ

 شـده   رکـز  است که بنـابر گزارشـها، عمـدتًا بـر مناسـبات ايـران و هنـد متم                  ی با مقامات هند   یگفتگوهاي
 .است
 کند و گفته همه ی امنيت همراهیان به شورا برنز از هند خواسته است که غرب را در کشاندن ايریآقا

 . ما بايد بار ديگر در مورد روابطمان با ايران فکر کنيم
 وزيرامـور خارجـه ايـران بـه او هـشدار            ی با منوچهر متکـ    ی تلفن ی گفتگو ی آسو وزيرخارجه ژاپن نيز ط     تارو

 يابـد انجـام     ی خـود مـ     که بـه نفـع     ی خود را تنها بر اساس اطالعات      یداده که اگر کشورش تصميم گيريها     
 .دهد، مرتکب خطا خواهد شد

 را که در حال حاضر ايران را فراگرفته  ی که چهارشنبه شب انجام شده گفته جو       ی تلفن ی در اين گفتگو   او
  . بيندی میاست دچار وخامت چشمگير

  
  با بمب اتم نداردی فاصله چندانرانیا: آلمان
 یسي رئیمرتض
  ٢٠٠۶  ژانويه19 - ١٣٨۴ دى 29 شنبهپنج 

 با ساخت   رانی است که فاصله ا    یحاک) د. ان. ب(  آلمان   ی سازمان اطالعات خارج   گزارش:بی بی سی  
 . شدی از آن است که تا کنون تصورمکتری نزداري بسیبمب اتم
 ی را بـا غـرب دنبـال مـ     ی پنهانکـار  ی باز کی همچنان   رانی ا نی عالوه بر ا   ندی گو ی آلمان م  ی جاسوس منابع
 امور خارجه آلمان خواهان اقدام متحد و مـصمم غـرب در برابـر فعـا                 ریصدر اعظم و وز    حال،   نيدر هم . کند
 .  هستندرانی ای اتمی هاتيل

 ی که از گفتگوهـا یآلمان، در گزارش مشروح " گلياشپ "یاسي وابسته به هفته نامه س     ن،ی آنال گلياشپ
 ی نهـاد پارلمـان    نیـ ه ا  کشور انتشار داده نوشت در نشست محرمانـ        نی پارلمان ا  ی خارج استي س تهيکم

 و  بغـداد  آلمـان در     ی دو مـامور سـازمان جاسوسـ       تيـ  بودند که قرار بود در بـاره فعال        یهمه منتظر گزارش  
 سي آن، ارنـست اورالو، رئـ  ی بجـا ی برسد ولـ ونيسي به اطالع کمکای آمر یروهاي ماموران با ن   نی ا یهمکار

 شي را پـ   رانیـ  ا یظـار مـسئله بمـب اتمـ        آلمان، بر خـالف انت     ی اداره جاسوس  ای یسازمان اطالعات خارج  
 . پرداختی باره به سخنراننی و در اديکش
 کـشور در بـاره    ی سـازمان جاسوسـ    سي اظهارات رئ  دني پارلمان با شن   ندگانی ، نوشت نما   نی آنال گليآشپ

 مـا بـاز شـد       ی گفتند تازه چشم هـا     ندگانی بهت زده شدند و چند تن از نما        رانی ا یچند و چون برنامه اتم    
 است که تا کنـون  ن از آشتري در رابطه با ساخت بمب اتم به مراتب ب       رانی ا شرفتي گزارش پ  نیبق ا  ط رایز

  شدیتصور م
 ی احتمـاال چنـد مـاه      رانیـ  آلمان مشخصا گفتـه اسـت کـه ا         ی سازمان جاسوس  سي گزارش، رئ  نی بر ا  بنا
از آن اسـت کـه تـا      کتـر ی نزد یلـ ي هـدف خ   نی به ا  بي ترت نی فاصله ندارد و به ا     ی با ساخت بمب اتم    شتريب

 .  رفتیکنون تصور م
 هـم در مـاه   لي امـور خارجـه اسـرائ     ریـ ، وز "  شـلوم  لوانيسـ  "نیـ  از ا  شي گزارش آمـده اسـت کـه پـ         نی ا در

 سـالح  ديـ  تولی از دانـش الزم بـرا  نـده ی شـش مـاه آ  ی طرانیسپتامبر گذشته گفته بود که ممکن است ا  
 ن لنـد  کیاز جملـه موسـسه مطالعـات اسـتراتژ         گـر ی است کـه منـابع د      ی در حال  نی برخوردار شود، ا   یاتم

 .ابدی ی دسترسی هدفني سال فرصت الزم دارد تا به چن5 دست کم رانیمعتقد است ا
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 ی جبهـه متحـد بـرا      کیـ  بـه    یابي خود در باره دسـت     ی ها یزنی همچنان به را   زي آلمان ن  هی بلند پا  ی ها مقام
 . دهندی ادامه مرانی ای اتمی هاتيمقابله با فعال

 انجـام شـد     ني فرانسه که در بـرل     ری خود با نخست وز    ی کشور پس از گفتگوها    نیکل صدر اعظم ا    مر آنگال
 سهيـ  رئ اتي نشست ه  ی اروپا برا  هی در باره طرح اتحاد    کای آمر ی جمهور سي با جورج بوش رئ    یبه طور تلفن  

 .  صحبت کردنی در وی اتمی انرژی المللنيآژانس ب
 چهارشنبه و پنجشنبه در قاهره با یمور خارجه آلمان که روزها اری وزر،ی مانی فرانک والتر اشتانيهمچن

 سهي رئاتي وحدت نظر و عمل در نشست هجادی ایدولتمردان مصر گفتگو کرد اظهار داشت که آلمان برا
 ني نهاد بنیسه اي رئاتي عضو هی کند و با رهبران کشورهای تالش می اتمی انرژی المللنيآژانس ب
  . است سرگرم تبادل نظریالملل

 
 ی خـود را بـرا     ی آمـادگ  هيـ ترک.  وجـود دارد   رانیـ  ا ی هـسته ا   ساتيـ ژنرال والد گفت احتمال حملـه بـه تاس        

   اعالم کرد ی اسالمی و جمهورکای آمراني میگريانجيم
  ٢٠٠۶ ژانويه 19 - ١٣٨۴ دى 29 شنبهپنج 
 رانیـ  گفـت ا هيـ امه صباح ترک با روزنی در اروپا در مصاحبه اکای آمریی هوایروهاي چارلز والد فرمانده ن   ژنرال
 رانیـ  ا ی در رابـط بـا پرونـده هـسته ا          کای آمر کهيدر حال .  خود وارد عمل کند    هي خواهد همه جهان را عل     یم

 نقـش   رانیـ  و ا  کـا ی آمر انيـ  حاضـر اسـت در م      دیـ  گو ی مـ  هيـ  شـده اسـت، ترک     کيـ پلماتیخواستار راه حل د   
 و  هيـ  همـه جهـان و ترک      ی است برا  یدیتهد رانی ا ی هسته ا  ی ها تيوالد گفت فعال  .  کند ی را باز  یانجيم

 اتيـ  آنکـارا معتقـد اسـت کـه بـا عمل           سدیـ  نو یصـباح مـ   . دیـ  درباره آن اقدام الزم بعمـل آ       دیهرچه زودتر با  
  . وند شی ترور آماده می برارانی امی هواداران رژرانی در اینظام
 ژنرال چـارلز والـد فرمانـده         با یصباح در شماره روز پنجشنبه خود مصاحبه ا       ):  فردا ویراد (ی جوانمرد یعل
روزنامـه  .  ساعته بـه آنکـارا آمـده بـود         24 یداری بعمل آورده است که در چارچوب د       کای آمر یی هوا یروهاين

والد گفت  .  وجود دارد  رانی ا ی هسته ا  ساتياحتمال حمله به تاس   : سدی نو یصباح به نقل از ژنرال والد م      
 اسـت  یدیـ  تهد رانیـ  ا ی هـسته ا   ی هـا  تيـ فعال.  بود هي ترک ی با مقامها  ی و ی محور گفتگوها  رانیمساله ا 

  .  الزم است درباره آن اقدام شودلي دلنيبه هم . هي همه جهان و ترکیبرا
 احتمـال را از نظـر دور نداشـته    نیـ  اما امی را به اشغال خود در آوررانی امی ما قصد نداردی گوی والد م ژنرال

 والـد را مطلـع   ی باره آقانی آنکارا در ا سدی نو ی صباح م  .می ببر اني را ازم  رانی ا ی هسته ا  ساتي که تاس  میا
 و لندن با انجـام      ورکیوي ن س،ی در پار  م ه رانی ا دي را هدف حمله خود قرار ده      رانیکرده است که اگر شما ا     

 تـرور در   رانیـ  ا هي عل اتي والد درپاسخ گفته است عمل     ی کند اما آقا   ی مقابله به مثل م    یستی ترور اتيعمل
  .  دهدیش م را کاهانهيخاورم
 بـه   رانیـ  ا ی هسته ا  ی ها تي را از فعال   کای آمر ی خود از آنکارا نگران    داری د نی روزنامه والد در ا    نی نوشته ا  به

 هي ستاد ارتش ترک   سي اسکوک رئ  ی با ژنرال حلم   داریژنرال والد در د   .  رسانده است  هي ترک یاطالع مقامها 
 دوسال است   رانی شود اما ا   حل کيپلماتی د قی از طر  رانی ا ی کوشد مساله اتم   ی م کایگفته است که آمر   

  . ردي گی فاصله مالوگیکه از د
 رانیـ  کرده کـه قـصد نـدارد جنـگ عـراق را در ا         دي بارها تاک  کای که آمر  سدی نو ی به نقل از ژنرال والد م      صباح

  قـصد دارد همـه     رانیـ  ا میـ  و عراق حضور داشـته باشـد امـا رژ          رانی تواند در ا   ی نم کایتکرار کند و ارتش آمر    
 در  ی نظـام  اتيـ  آنکارا معتقد است که با عمل      سدی نو ی م انیصباح در پا  .  خود وارد عمل کند    هيجهان را عل  

  . کندیگريانجي مکای و آمررانی انيآنکارا حاضر است ب.  شوندی ترور آماده می برارانی امی هواداران رژرانیا
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
  داند   اي را براي خود محفوظ مي  گوئي هسته  اسخفرانسه حق پ:ژاك شيراك  

  ٢٠٠۶ ژانويه ٢٠ – ١٣٨۴ ی د٣٠ جمعه
گـوئي    جمهوري فرانسه اعالم آرد آـه ايـن آـشور حـق پاسـخ               رئيس» ژاك شيراك «: الملل گروه بين , ايلنا

هـاي تروريـستي عليـه پـاريس اسـتفاده            اي عليـه آـشورهايي آـه عمليـات          غيرمعمولي از جمله هسته   
  .دارد  مي  براي خود محفوظ نگه  آنند،   يم

گفـت آـه    » ليل لونگ «اي فرانسه در جزيره       شيراك در تأسيسات هسته   «: خبرگزاري فرانسه گزارش داد   
اي خود را به شكلي سامان داده اسـت آـه بتواننـد بـه آسـاني بـه هـر تهديـدي                         پاريس نيروهاي هسته  

  ».پاسخ دهد
ريس بايد توانايي حمله و هـدف قـرار دادن مراآـز نيروهـاي آـشورهاي                پا«: جمهوري فرانسه افزود    رئيس

  ».دشمن و توانمندي آنها در تحرك را پس از هرگونه حمله تروريستي يا آشتار جمعي داشته باشد
پيمانــان را منــافع حيــاتي فرانــسه دانــست آــه اســتفاده از   هــاي اســتراتژيك و دفــاع از هــم  شــيراك آمــك

  .پذير است  اي در آنها توجيه  هسته  سالح
اي براي حفظ يكپارچگي سرزمين، حمايت از   شود آه فرانسه تاآنون استفاده از نيروي هسته       اضافه مي 

  .دانست  پذير مي  يت دولت مرآزي پاريس توجيهساآنان فرانسه و آزادي در اعمال حاآم
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
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  پارلمان عراق در دست شيعيان یاکثر کرسيها
  ٢٠٠۶ ژانويه ٢٠ – ١٣٨۴ ی د٣٠ جمعه

 انتـشار    ايـن کـشور را     ی انتخابـات پارلمـان    ی نظارت بر انتخابات عراق نتايج رسم      کميسيون:بی بی سی  
 پارلمـان را بـه خـود        ی کرس 275 از مجموع    ی کرس 128 شيعه   ی دهد ائتالف گروه ها    یداده که نشان م   
اما اين ائتالف موسوم به ائتالف يکپارچه عراق موفق به کسب اکثريت مطلق کرسيها . اختصاص داده اند

 .نشده است
برخوردار است و تحت حمايت آيت اهللا        ی يکپارچه عراق از حمايت عبدالعزير حکيم و ابراهيم جعفر         ائتالف

 . مرجع بزرگ شيعه، است،ی سيستانیعل
 صدر، از روحـانيون تنـدرو شـيعه در عـراق، دو فهرسـت               ی نخست وزير شيعه سابق، و مقتد      ،ی عالو اياد

 . ارايه داده بودندیجداگانه انتخابات
ر گـزينش نماينـدگان      بـه منظـو    - حـدود شـش هفتـه پـيش          - 2005 دسـامبر سـال      15 عراق روز    انتخابات

 جديد  ینخستين پارلمان غير موقت عراق پس از سقوط رژيم سابق اين کشور و بر اساس قانون اساس                
 و تـشکيل دولـت جديـد ايـن کـشور فـراهم              ی گزينش رييس جمهور   یاين کشور برگزار شد و زمينه را برا       

 . آوردیم
 اکتبـر در همـه      15د و در روز      تـدوين شـ    ی جديد عراق که توسـط مجلـس انتقـال         ی قانون اساس  براساس

 پارلمـان صـورت     ی دو سـوم اعـضا     ی بـا را   ی دهندگان رسيد، گزينش رييس جمهور     ی به تصويب را   یپرس
 . گيردیم

 ی اقليت اعـراب سـن  ی با شرکت گروه های رود احزاب شيعه در صدد تشکيل يک دولت ائتالف        ی م انتظار
 . کشور فراهم آيدیت عراق در فرآيند سياس برآيند تا زمينه مشارکت اين بخش از جمعيیو کرد عراق

 انتخابـات شـکايت داشـته و    ی در جريـان برگـزار  ی از بـروز تخلفـات    ی سن ی از احزاب و شخصيت ها     یبرخ
 . با اين درخواست موافقت نکردی شده بودند اما دولت انتقالی گيری مجدد رایخواستار برگزار

 سـخن  ی هـاي یتند در گـزارش خـود از بـروز نابـسامان          که بر اين انتخابات نظارت داشـ       ی بين الملل  ناظران
 . نداده اندی قطعیگفته اما در باره منصفانه و آزادانه بودن انتخابات نظر

 ی جديد و اصالح قانون اساسدولت
 و ی اميدوارند که با اعالم نتايج انتخابات و تشکيل پارلمان جديـد، احـزاب سـن               ی و آمريکاي  ی عراق مقامات

 انتخابات  ی انضمام آنان در دولت اعتراضات خود نسبت به نحوه برگزار          یش شيعيان برا  کرد با توجه به تال    
 .را کنار بگذارند

 از طرفداران خود خواسـتند بـه منظـور          ی عمده سن  ی از احزاب و گروه ها     ی انتخابات ماه دسامبر، برخ    در
 شـرکت کننـد امـا      پارلمـان توسـط شـيعيان و کردهـا در انتخابـات            ی ها ی کرس ی از تصرف تمام   یجلوگير

 را تحـت پوشـش دارد، انتخابـات را          ی شورشـ  ی از گـروه هـا     ی شـود تعـداد    یشبکه القاعده، که گفته م    
 . در عراق را رد کرده بودیتحريم و استقرار دموکراس

 شـرکت   ی سن ی انتخابات پارلمان موقت عراق که در ماه ژانويه سال گذشته برگزار شد، اکثر گروه ها               در
 ايـن گـروه هـا بـه مجلـس راه يافتنـد و               ی از اعـضا   یريم کردند که در نتيجه، تنها معـدود       در انتخابات را تح   

 . داشته باشندی شرکت موثرینتوانستند در تدوين قانون اساس
 امـا   ی مذاکرات با شيعيان و کردها، کـه اکثـرا سـن           ی به شرکت در انتخابات در پ      ی سن ی گروه ها  تصميم

 جديـد   ی در قانون اساسـ    یمورد مشارکت در دولت و بازنگر      در   یغير غرب هستند، و کسب تضمين هاي      
 .اتخاذ شد

 را در اختيـار داشـتند،   ی و اقتـصاد ی عراق، که در رژيم سابق اين کشور مراکز قدرت سياس        ی سن اعراب
 .نگران آن هستند که حقوق اين اقليت در حکومت تحت تسلط اکثريت شيعه ناديده گرفته شود

 در مورد ماهيت فدرال نظام جديد مخالف هستند به خـصوص            ی عراق یها ها همچنين با تاکيد کرد     یسن
 نفت عراق عمدتا در مناطق کردنشين شمال و مناطق شيعه نشين جنـوب              یاز اين جهت که منابع اصل     

 .و شرق اين کشور واقع است
کـه   را فـراهم آورد      ی شـرايط  ،ی در قانون اساسـ    ی انتظار دارند پارلمان جديد ضمن اصالحات      ی سن احزاب

 عراق متمرکز بوده و در چهار استان از هجده استان اين کـشور        ی که عمدتا در مناطق غرب     ،یاقليت سن 
 . برخوردار شوندی در توزيع عوايد و منافع اقتصادیاکثريت دارند، از سهم عادالنه ا

  پارلمانی های کرستوزيع
 شـوند  ی برگزيـده مـ  ی نسبی گيری جديد، نمايندگان پارلمان براساس شيوه را   ی قانون اساس  براساس

 کـسب  ی شرکت کننده در انتخابات و براساس ميزان رای بين احزاب و گروه های کرس 230 که   یبه نحو 
 یسـ  کر59 اسـتان بغـداد،      ی يابـد و بـرا     ی استان به آنها اختصاص م     18شده توسط هرکدام در هريک از       

 بـه آنهـا     یدر سـطح ملـ     کـسب شـده احـزاب        ی نيـز براسـاس درصـد آرا       ی کرس 45منظور شده است و     
 . يابدیاختصاص م

 بـه دادن وزن     ی بـا توجـه بـه تمايـل تـدوين کننـدگان قـانون اساسـ                ی پارلمـان  ی ها ی کرس ی استان توزيع
 . شده استی نشين پيش بينی به مناطق سنیبيشتر
 پارلمـان بايـد بـه نماينـدگان زن         ی ها ی درصد از کرس   25 تصريح کرده است که دست کم        ی اساس قانون

 بوده که نسبت به حفظ حقوق   ی يابد که انگيزه آن برآوردن خواست گروه ها و احزاب غير مذهب            اختصاص
 . بر حکومت نگران بودندی مذهبیزنان در صورت تسلط گروه ها
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 داوطلـب  ی ائتالف سياسـ   19 حزب و گروه و بيش از        307 نامزد از    6500 انتخابات ماه دسامبر، بيش از       در
 . پارلمان شدندینمايندگ
 ی عمـدتا تـشريفات    ی که مقام  ،ی گزينش رييس جمهور   ی از رسميت يافتن پارلمان جديد، مذاکره برا       پس

 را که انتظار دارد بتواند حمايت مجلس را به دسـت آورد      ی شخص ی شود و رييس جمهور    یاست، آغاز م  
 . کندی و تشکيل کابينه مینامزد احراز سمت نخست وزير

 بخواهد خاک عراق را ترک کنند اما با توجه به اينکـه تـشکيالت     ی خارج ی تواند از نيروها   ی جديد م  دولت
 را نـدارد، احتمـاال دولـت آينـده از     ی داخلـ ی مقابلـه بـا شـورش هـا    ی اين کشور توانـاي   ی و انتظام  ینظام

 .بمانند ی چند سال ديگر در عراق باقی آمريکا خواهد خواست همچنان برایائتالف به رهبر
 آرامش به اين ،ی جامعه عراقدر فرآيند سياسی بخش هاید با مشارکت تمام انتظار دارن ی آمريکاي منابع

 از حمايـت يـا دسـت کـم عـدم مخالفـت       ی شورشـ ی از گروه ها   یکشور بازگردد به خصوص اينکه بسيار     
  . برخوردار هستندیاعراب سن

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  ی د30: رانی ایمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۶ ژانويه ٢٠ – ١٣٨۴ ی د٣٠ جمعه
واکنش تند غرب نسبت به آغاز فعاليت تحقيقات هسته ای و احتمال ارجاع پرونده ایران به :بی بی سی

شورای امنيت، نقش رای مردم در جمهوری اسالمی و جایگاه والیت فقيه و احتمال شيوع آنفلوآنزای 
  .ان استمرغی در ایران مهمترین عناوین هفته نامه های چاپ تهر

از سرگيری فعاليت تحقيقات هسته ای از سوی ایران و واکنش تند مقامات غربی بازتاب متفاوتی در 
" مسالمت آميز و با تدبير" مسئوالن ایرانی را به یافتن راهکاری اميد جوانرسانه ها داشته و 

  . ارگان موتلفه بحث پایان مذاکرات با اروپا را پيش کشيده استشمافراخوانده و 
لولویی که " تاکيد کرده که پرونده ایران نباید به شورای امنيت ارجاع شود اما نه از ترس اميد جوان

  .بلکه در مقام پرهيز از تبعات منفی اقتصادی" برای ما تراشيده اند
ایدئولوژیک کردن " این نشریه به مقامات دولتی هشدار داده که تهدید به تحریم را جدی بگيرند و از

  .به آن بپرهيزند" ته ای و تقدس بخشيدنموضوع هس
:  دستيابی به انرژی هسته ای را در بستر صلح و مذاکره هنر دانسته و نتيجه گرفتهاميد جوان

برخورداری از انرژی هسته ای نه یک اصل مسلم دینی است و نه قطعه ای از خاک وطن که در راه آن "
  ."جان باید نثار کرد

نظر کردن از فعاليت های هسته ای را فقط به این دليل که به مزاج برخی این نشریه در عين حال صرف 
ها خوش نمی آید، نادرست دانسته و تاکيد کرده باید با دپيلماسی در خارج و دموکراسی در داخل این 

  .هدف را دنبال کنيم
می آغاز می یادمان باشد که جنگ هنگا: "نویسنده استفاده از تمام ظرفيت ها را توصيه کرده و نوشته

  ."نگذاریم که سياست تمام شود. شود که سياست تمام شود
  پيشنهاد پایان مذاکرات

می خواهند از راه " ارگان موتلفه در سرمقاله این شماره به انتقاد از غربی ها پرداخته که شمادر مقابل
  ."مذاکره، دشمنی خود را اعمال کنند و در مقابل پيشرفت ایران ایستاده اند

چنانچه اروپایی ها بخواهند با این : ی که مقامات دولتی بر ادامه مذاکرات اصرار دارند شما نوشتهدر حال
  .نگاه به مذاکرات خود با ایران ادامه دهند راهی جز پایان مذاکرات وجود ندارد

 ای حربه"محمد نبی حبيبی دبير کل موتلفه نيز تهدید غرب برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنيت را 
 سال است که غرب از این حربه استفاده می کند اما هر بار ما از 27: " توصيف کرده و گفته" زنگ زده

  ."این تهدیدات یک فرصت برای پيشرفت کشور ساختيم
 ارگان انصار حزب اهللا نيز تصميم کشورهای غربی برای ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای یالثارات

  ."از حق خود یک گام هم عقب نشينی نمی کنيم: "يف کرده و تيتر زدهامنيت را بی منطق توص
 پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد استراتژی منفعل سال های گذشته به یالثاراتبه نوشته 

سياستی فعال تبدیل شده و معادالت غربی ها به هم ریخته به همين دليل آخرین تير ترکش خود را 
حربه نه تنها ایران را از تصميم خود باز نداشته بلکه در پيشبرد اهدافش "ی که این روانه کرده اند در حال
  ."مصمم تر خواهد کرد

 نيز در سرمقاله این شماره وضعيت ایران بعد از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنيت و پرتو سخن
 حالت جهان غرب بيش از در هر: "را بررسی کرده و نوشته" تحریم اقتصادی و تهاجم نظامی "احتمال 

  ."ایران متضرر خواهد شد
به عقيده سرمقاله نویس این نشریه، تحریم موجب شکوفایی استعدادهای داخلی و افزایش قيمت 

نفت خواهد شد که اقتصاد کشورهای غربی را از بين می برد و تهاجم نظامی نيز باعث می شود 
  .بحران جهان غرب را در بر بگيرد

 احتمال اقدام نظامی عليه ایران را دليل رد کرده به این دليل که آمریکا و اروپا از نظر پرتو سخنالبته 
  .نظامی خسته اند و توجيهی هم برای افکار عمومی مردم خودشان ندارند
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آیا غرب هزینه های تحریم ایران را : " نيز در یاداشتی سير پرونده ایران را بررسی کرده و نوشتهصدا
  "تحمل می کند؟

  ایگاه والیت فقيهج
در کنار بحث هایی که حول پرونده هسته ای ایران در جریان است جناح های سياسی موضوع دامنه 

دار شيوه حکومت و نقش رای مردم در جمهوری اسالمی را ادامه داده اند که آیت اهللا مصباح یزدی یک 
  .داخته استماه پيش با بی اعتبار خواندن رای مردم بدون موافقت ولی فقيه در ان

اصالح طلبان طرز برخورد آقای مصباح یزدی را تحجر و خرافه گرایی دانسته اما محافظه کاران با دفاع از 
نظرات این روحانی صاحب نفوذ حوزه علميه قم، اصالح طلبان را به بازی سياسی برای تضعيف والیت 

  .فقيه متهم کرده اند
 آن را نقل کرده پرتو سخنین اظهار نظر خود که نشریه در عين حال آیت اهللا مصباح یزدی نيز در آخر

مخالفان نظراتش را به تشکيک در باره جایگاه والیت فقيه متهم کرده و آنها را دشمنانی خوانده که به 
  ."والیت فقيه باید مدت معينی داشته باشد" این شبهه دامن زده اند که 

 دارند کسی را سرکار بياورند که با تمایالت آنها به گفته آقای مصباح یزدی مخالفان والیت فقيه سعی
خوب است مردم مستقيما ولی فقيه را انتخاب کنند، : "نزدیک تر باشد به همين جهت می گویند

  ." همانطور که نمایندگان مجلس و رئيس جمهور را انتخاب می کنند
با چاپ یاداشت های  نيز که از سوی شاگردان آقای مصباح یزدی در قم منتشر می شود پرتو سخن

متعددی جایگاه رای مردم در نظام سياسی اسالم را بررسی و اصالح طلبان را به استفاده ابزاری از 
  ."ميزان رای ملت است:" سخنان آیت اهللا خمينی رهبر سابق ایران متهم کرده کرده که گفته بود

فقيه مشروعيت اعمال  ":را دو چيز متفاوت دانسته و نوشته" مشروعيت و مقبوليت"این نشریه 
حکومت را با انتخاب مردم به دست نمی آورد بلکه مشروعيت او از ناحيه دین تامين می شود و حمایت 

  ."مردم امکان تشکيل حکومت را برای او فراهم می کند
، حکومتی که مشروعيت دینی نداشته باشد هر چند مورد حمایت اکثریت افراد پرتوسخنبه نوشته 

  . صداق حکومت طاغوت است و همکاری با آن در شرایط غير اضطراری حرام استجامعه باشد م
نویسنده نتيجه گرفته که سخنان آیت اهللا خمينی در باره رای ملت به ميزان مقبوليت حکومت ارتباط 

مقبوليت رئيس جمهور تابع رای مردم است اما "دارد و ربطی به مشروعيت آن ندارد و به همين مبنا 
  ." ن وابسته به اذن فقيه جامع الشرایط استمشروعيت آ

خود جناح " بقای سياسی" نيز به دفاع از این نظرات پرداخته و اصالح طلبان را متهم کرده که برای شما
  .مقابل را به تحجر و خرفه گرایی متهم می کنند

سالم و ایجاد تفرقه دبير کل موتلفه نيز جدا کردن جمهوریت و اسالميت را پروژه ای برای نادیده گرفتن ا
چرا وقتی طی هشت سال گذشته در برخی روزنامه های دوم : "دانسته و خطاب به اصالح طلبان گفته

  ."خرداد به اسالم، امام وحتی مقدسات بدیهی مردم اهانت می شد صدایتان در نمی آمد
  وضعيت قرمز

رده و از آماده باش وزارتخانه  در گزارشی احتمال شيوع آنفلوآنزای مرغی در ایران را بررسی کسالمت
های بهداشت و کشور و سازمان های دامپزشکی و حفاظت محيط زیست برای مقابله با این بيماری 

  .خبرداده است
 در مرز ایران و ترکيه وضعيت قرمز است و سازمان دامپزشکی اوضاع را بحرانی می سالمتبه نوشته 

موردی از آلودگی به ویروس آنفلوآنزای مرغی در کشور وجود داند اما مقامات ایرانی تاکيد دارند که هيچ 
  .ندارد

 با وضعيتی که در مرزهای ایران با ترکيه پيش آمده احتمال شيوع آنفلوآنزای مرغی سالمتبه نوشته 
اگر پای آنفلوآنزای مرغی به مرزهای ایران نرسد چيزی شبيه معجزه "در ایران وجود دارد و در این شرایط 

  ."اده استاتفاق افت
 از مردم اميد جوانمحمد مهدی گویا رئيس مرکز مدیریت بيمارهای وزارت بهداشت در گفتگو با 

  .خواسته از مصرف مرغ نپخته و تخم مرغ نيم پز پرهيز کنند
آقای گویا گزارشی از نحوه کنترل های مرزی و آمادگی گروه های بهداشتی ارائه کرده و در پاسخ به 

در حال حاضر خرید و : "یتخت و شهرهای بزرگ چه اقداماتی انجام شده، گفتهاین سئوال که در پا
  ."فروش مرغ زنده ممنوع شده است
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