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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(رژیم ایران و دولتهای بزرگ

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

  کنندی به ايران پيشنهاد می طرح تازه ایسه کشور اروپاي
    ٢٠٠۶ مى 10  - ١٣٨۵ ارديبهشت 20شنبه چهار 

 ی و تالش شورای رايس، وزير امور خارجه آمريکا گفته است هر نوع اقدام تنبيهکاندوليزا:بی بی سی
 ی جنجال برانگيز هسته ای واداشتن ايران به دست کشيدن از برنامه هایامنيت سازمان ملل متحد برا

 . دو هفته به تعويق خواهد افتادیخود، برا
 گفت غرب منتظر خواهد ماند تا بريتانيا، ی سی ان بی نلويزيون مه، به شبکه10 روز چهارشنبه، یو

 تازه ی طرف مذاکره ايران، طرح تازه خود را که دربرگيرنده مشوق هایآلمان و فرانسه، سه کشور اروپاي
 . کنندايه خود است، اری هسته ای به کنار گذاشتن برنامه های اسالمی ترغيب جمهوری برایا

 امنيت ی شورای از سوی صدور قطعنامه ایموافقت کرديم که به تالش خود براما :"  رايس افزودخانم
 پيشنهاد تازه خود را ی دو هفته منتظر خواهيم ماند تا سه کشور اروپايیادامه دهيم، اما پيش از آن برا

 ."به ايران ارايه کنند
 ايران در نظر ی برای تازه ا امتيازات،ی جديد سه کشور اروپايی گفته کاندوليزا رايس، در طرح پيشنهادبه

 ی هسته ای نشان داده خواهد شد که امکان فعاليت های اسالمیگرفته شده و از جمله به جمهور
 .صلح آميز وجود دارد

 ماه مه در لندن 19 امنيت به همراه آلمان، روز ی ها خبر از آن داده اند که پنج عضو دايم شوراديپلمات
 . قرار دهندی اين طرح جديد را مورد بررس را برگزار خواهند کرد تاینشست

 ايران از ی گفته اين منابع، در اين نشست در عين حال، امکان اعمال تحريم ها در صورت خودداربه
 . خواهد شدی بررسیپذيرش طرح جديد سه کشور اروپاي

يران ارايه  احتماال تا ده روز آينده آماده و به ای سه کشور اروپايی شده که مجموعه پيشنهادگزارش
 .خواهد شد

 دايم ی اعضای ايران باشد، پس از ناکامی برای جديد که دربرگيرنده امتيازاتی درباره ارايه طرحبحث
 مطرح ی اسالمی جمهوری هسته ای در مورد پرونده فعاليت های امنيت به رسيدن به توافقیشورا

 . شده است
  در ايرانی دسترسیدشوار

 توجيه حمله به ی که براید، وزير دفاع آمريکا نيز گفته است اطالعات غلط همين حال، دونالد رامسفلدر
 ی ارزيابی کند که اعتبار اطالعات درباره ايران با احتياط به مراتب بيشتریعراق به کار رفت، ايجاب م

 .شود
،  در پنتاگون در پاسخ به اين سوال که با توجه به آنچه در عراق اتفاق افتادی در يک نشست خبریو

 ايران اطمينان داشته باشند، ی هسته ای اطالعات درباره فعاليت هایمردم آمريکا چگونه بايد به درست
 بسيار هوشيار ايد بسته روبه رو هستيد، پس روشن است که بیبا جامعه ا) ايران(شما در آنجا :"گفت
 ."بود

  روسيههشدار
 درمورد موضع دو رانی ای ملتي امنی عالیرشوراي دب،یجانی الری که علی و درحالگری دی تحولدر

 نکرده اند و انتي خرانی دو کشوربه انی گفته ارانی ای درارتباط با برنامه هسته اهي و روسنيکشورچ
کا در مورد هرگونه ی به آمرحای تلوه،ي روسی جمهورسیي رنيرپوتيمی دارد، والدیتهران با آنها روابط خوب

 .ت عليه ايران هشدارداده اسیاقدام نظام
 هي ايران اشاره کند، گفت روسی بدون آنکه به طور مستقيم به پرونده اتم،ی درسخنانني پوتیآقا

 جهي به ندرت به نتزي خشونت آمی است، اما روش های هسته ایقاطعانه مخالف گسترش سالح ها
 .  استهي اولیدهای آن، اغلب دهشتناک تر از تهدی رسد و پيامدهایدلخواه م

 ران تازه ايی هاطرح
 را به ايران پيشنهاد کنند، حسن ی قرار طرح تازه ای که سه کشور اروپايی ديگر، و در شرايطی سواز

 ی که در هفته نامه آمريکايی در مطلبی اسالمی جمهوری رييس پيشين تيم مذاکرات هسته ا،یروحان
حل و فصل مناقشه  ی برای تازه ایتايم به چاپ رسيده، اعالم کرده که ايران سرگرم تهيه پيشنهادها

 . استیهسته ا
 از ی اتمی انرژی سرزده بازرسان آژانس بين المللیدهای موافقت با بازد،ی روحانی گفته آقابه

 . ايران، از جمله اين پيشنهادها استیتاسيسات هسته ا
ايران بايد تالش آند که :" مه گفت10 پيشين ايران نيز روز چهارشنبه ی رييس جمهور،ی خاتممحمد
 اگر ديرتر به اين یخط مرز اين باشد آه از حقمان نگذريم، حت. ه اش در چهارچوب قانون حل شودمسال

 ."حق برسيم
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 کنفرانس کی سفر کرده، در ی که به اندونزرانی ای جمهورسیي نژاد، ری همين حال، محمود احمددر
 در یرب را به دروغگوي غران،ی ای در اين کشور ضمن تاکيد بر صلح آميز بودن برنامه هسته ایمطبوعات

 ل در حای کوشند کشورهای قدرتمند می اين کشور متهم کرده و گفته کشورهایمورد هدف ها
 .  باز دارندی و فنیتوسعه را از پيشرفت علم

 ی کشورش برای نژاد، از آمادگی احمدی هم پس از مالقات با آقای اندونزی ، رييس جمهوراني منیدرا
  . ايران سخن گفته استیا در بحران هسته یميانجيگر

  
 براي ايران با يكديگر مذاآره» هويج و چماق«اي جديد از  شنبه بر روي مجموعه سه مقامات اروپايي روز

  .آردند
    ٢٠٠۶ مى 10  - ١٣٨۵ ارديبهشت 20شنبه چهار 

يكا، مديران سياسي آمر: خبرگزاري انگليسي افزود ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها و  اي از مشوق به سه آشور اروپايي اجازه دادند مجموعه روسيه، چين، انگليس و فرانسه و آلمان

  .روز دوشنبه آماده آند مجازات براي ايران را تا
يي  هاي هسته خواهد فعاليت اي را آه از ايران مي قطعنامه ها قصد دارند پس از آن آه شوراي امنيت آن

  .رساند، اين مجموعه جديد را به ايران پيشنهاد آنند يبرا متوقف سازد به تصو
آمريكا همواره از تالش : رويكرد جديد حمايت آرد و گفت ي آمريكا از اين آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه

ي  هايش براي برنامه قرار دادن راهي در اختيار ايران براي برآوردن خواسته ي اروپا براي ها و اتحاديه روس
  .غيرنظامي حمايت آرده است يي هسته

تهران نيست، بلكه انتخاب ميان دو چيز است  ي مشوق به وي در آنفرانس خبري گفت آه هدف، ارايه
  .انجامد انزوا مي المللي و ديگري به آه يكي به تعادل بين

ال ي پيشين آه سه آشور اروپايي س مجموعه ها قصد دارند با وجود بر اساس اين گزارش، اروپايي
ها، روسيه و چين را نيز به عنوان شرآا با خود همراه  آمريكايي گذشته به تهران ارايه آردند، اين بار

  .سازند
مشخص ارايه خواهد شد مبني بر اين آه اگر  تعهداتي: اين گزارش به نقل از يك ديپلمات نوشت

يي متقاعد نكرد،  ح هستهآردن فعاليت مربوط به سال هاي سياسي و اقتصادي، تهران را به رها مشوق
  .حمايت شود از اعمال تحريم عليه اين آشور
ها چه  مشخص خواهد شد آه ماشه: خبرنگاران گفت ي انگليس به مارگارت بكت، وزير امور خارجه

  .هستند
را هايي وجود دارد آه آنچه  راه. دارند اين آار را انجام دهند ها بايد متوجه شوند آه نياز ايراني: وي افزود
  .آن هستند، بايد طي آنند گويند خواستار آه مي

ي روسيه به مخالفت با  وزير امور خارجه به گزارش ايسنا، بر اساس اين گزارش، سرگئي الوروف،
  .جديد ايران سه آشور اروپايي را خواستار شد تر ادامه داد و مذاآرات هاي سخت حمايت از گام

ي پيشنهاداتي  دهم دربارها ندارم و ترجيح مي چماق را دوست عبارت هويج و  :وي به خبرنگاران گفت
  .نشان خواهد داد مختلفي صحبت شود آه جايگزيني مثبت را

المللي همكاري آند،  ي بين اگر ايران با جامعه: گفت ي فرانسه نيز بالزي، وزير امور خارجه فيليپ دوست
آوري و  نظامي، تجارت، فن يي غير نرژي هستهي ا طلبانه در زمينه جاه اي تواند با دريافت مجموعه مي

  .بگيرد امنيتي جايزه
  .آرده و بر اقدام جدي شوراي امنيت تاآيد آرده بود تر با پيشنهاد جديد به ايران مخالفت آمريكا پيش

گويند و بنابراين  به معيارهاي اجبار پاسخ مي واشنگتن معتقد است ايران فقط : ديپلمات ديگري گفت
  .ترديد دارد هر گونه پيشنهاد جديد به ايراننسبت به 

اي نداشت و مقامات انگليسي و آمريكايي  نتيجه 5+1ي  ي وزيران امور خارجه نشست روز دوشنبه
  .جاري قطعنامه به راي گذاشته شود اند آه انتظار ندارند در هفته گفته

س، فرانسه و آلمان اآنون در حال هاي انگلي ديپلمات :ي تلگراف به نقل از يك ديپلمات نوشت روزنامه
  .هاي ممكن هستند تحريم تدوين فهرستي از مزايا و

 جان ساورز، مدير  :ي تايمز نيز نوشت روزنامه در همين حال به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
 ها از اش فهرستي از ايده همراه همتايان فرانسوي و آلماني ي انگليس به سياسي وزارت امور خارجه

هاي امنيتي آه احتمال  آميز ، تجارت و احتماال حتي تضمين يي صلح هسته آوري جمله دسترسي به فن
  .آمريكاست را آماده خواهند آرد از سوي

ها، شامل پيشنهادات  ي مشوق بر روي مجموعه اند آه تمرآز ي خود گفته مقامات انگليسي به نوبه
  .نظامي است يي غير تههس جديد اروپا به ايران براي دسترسي به برق

روسيه، چين، انگليس و فرانسه به همراه آلمان روز  خبرگزاري آسوشيتدپرس نوشت، نمايندگان آمريكا،
سازي اورانيوم و مزاياي رها آردن  پيامدهاي ممانعت از توقف غني شنبه در نشستي توافق آردند سه

  .دهند آن را به ايران اطالع
اين مجموعه در : نامش فاش نشود، نوشت م اروپايي آه خواستاين گزارش به نقل از يك مقا

ي  شود، به وزيران امورخارجه دوشنبه برگزار مي ي اروپا در بروآسل آه روز ي نشست اتحاديه حاشيه
  .شود تصويب شود به دولت ايران عرضه مي ي اروپا ارايه خواهد شد و اگر اتحاديه
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اتحاديه اروپا گفت آه ممكن است روز دوشنبه براي  ارجيبا اين حال خاوير سوالنا، رييس سياست خ
  .اين آار اندآي زود باشد

ي آلمان آه روز دوشنبه صحبت آرده بود،  وزير امور خارجه اين گزارش به نقل از فرانك والتر اشتاين ماير،
راي ايران بار ديگر همان طور آه در تابستان گذشته اين آار را آرديم، ب در روزهاي آينده يك: نوشت

المللي چه مزايايي را دريافت  ي بين هاي جامعه در صورت پايبندي به درخواست آنيم مشخص مي
  .و امكانات همكاري بيشتر چه خواهد بود خواهد آرد

يي غير نظامي را شامل خواهد  انرژي و برق هسته اين مجموعه احتماال امنيت: يك مقام اروپايي گفت
  .شد

  
اقدام سرآوبگرانه سازمان ملل عليه  هاي غربي پيش از اعمال فشار براي قدرت : آاندوليزا رايس گفت

يي،  هاي هسته صرفنظر آردن اين آشور از فعاليت هاي جديد به منظور ي پيشنهاد مشوق ايران و ارايه
  .يي صبر خواهند آرد حدود چند هفته

    ٢٠٠۶ مى 10  - ١٣٨۵ ارديبهشت 20شنبه چهار 
از خبرگزاري فرانسه، آاندوليزا رايس، وزير امور  به نقل) ايسنا(ري دانشجويان ايرانبه گزارش خبرگزا

ما توافق آرديم : سي گفت.بي.ي تلويزيون اي وگو با شبكه گفت در) چهارشنبه(ي آمريكا امروز  خارجه
يي، مادامي آه  ي شوراي امنيت ادامه خواهيم داد اما چند هفته قطعنامه آه به درخواست براي

آه  يي را دارند ها گزينه سازد آن آنند آه روشن مي ها تدوين مي پيشنهادي را براي ايراني ها روپاييا
  .مانيم يي غير نظامي داشته باشند، منتظر مي ي هسته دهد برنامه اجازه مي

ي اجرايي شوراي امنيت سازمان ملل عليه  قطعنامه ها براي درخواست رايس افزود آه واشنگتن تالش
  .چين با هر گونه معيارهاي تنبيهي رها نخواهد آرد هاي روسيه و ن را به رغم مخالفتايرا

بايد پيامي بسيار جدي به ايران ارسال آند مبني بر  ما همگي توافق داريم آه شوراي امنيت : وي افزود
 داريم المللي ادامه دهد و اين آاري است آه ما قصد ي بين جامعه تواند به سرپيچي از اين آه نمي
  .انجام دهيم

آنيم منتظر ماندن براي چند هفته راهي است  مي  ما احساس :ي آمريكا همچنين گفت وزير امور خارجه
  .ديپلماتيك به طور آامل دنبال شود هاي براي اين آه اجازه داده شود گزينه

اش  ريكاييايران به جورج بوش، همتاي آم جمهور نژاد، رييس ي محمود احمدي رايس درخصوص نامه
  .نيست اين يك گشايش جدي ديپلماتيك: اظهار داشت
يي  ي هسته آه راهي را براي خروج از مساله هيچ چيزي در اين نامه نيست: ي افزود وي در ادامه
  .نشان دهد

  .آه در رابطه با ايران وجود دارد وي بار ديگر تاآيد آرد آه عدم ارتباط مشكلي نيست
  .يي در اختيار نداشته باشد ايران سالح هسته حياتي است آه : ا افزودي آمريك وزير امورخارجه
تواند به  آوريي را آه مي خواهد ايران فن نمي اما مهمتر اين است آه هيچ آس حتي: وي مدعي شد

  .اختيار داشته باشد توليد سالح منجر شود در خاك خود در
ها را در خارج از شوراي امنيت اعمال  اند تحريمتو مي چنين تاآيد آرد آه آمريكا در صورت لزوم وي هم

  .آند
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

  های ماه در نا آرامکی ی طی از هزار عراقشي شدن بیقربان: خبر داد یطالبان
    ٢٠٠۶ مى 10  - ١٣٨۵ ارديبهشت 20شنبه چهار 

 91 دستکم هزار و لی ماه آوری کشور طنی در ای افهی طایهايآرامدر نا:  عراق خبر داد ی جمهورسيرئ
 .اند نفر تنها درمنطقه بغداد جان خود را از دست داده

 عراق ی جمهورسي رئی ان ان، جالل طالبانی سینترنتی اگاهیبه نقل از پا" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 اعمال ی ازهزارجسد قربانشي بافتی در بغداد ازیاداره کالبد شکاف:  مطلب افزودنیامروزبا اعالم ا
 . خبر داده است لی ماه آوری  طزروزمرهيخشونت آم

 ی نفر ط1091 کشته شدن یاداره کالبد شکاف:  اعالم کردی اهياني عراق با صدور بی جمهورسيدفتررئ
 . کرده است دیيماه گذشته را تا

 خشونت ی هایري درگی عراق در پختتی مه گذشته دهها جسد در طول روز در مناطق پراکنده پا22 در
در شهر سامرا ) ع (نیي عسکرني حضرت امامی انفجارهای در پانيعي اهل تسنن و شني بی طائفه ازيآم

 .بدست عناصر ناشناس کشف شد
 و ني خبر شوکه و اندوهگنی ادنيما با شن:  درمورد کشته ها گفت یري تفسی طهياني بنی درایطالبان
  .می شدنيخشمگ

 خواهند همچنان به ی شود آنها می شده که قاتالن همچنان آزاد هستند و تصور مدي تاکهياني بنی ادر
 . خود ادامه دهندی هاتیجنا
 ستي نیستی کمتر از حمالت ترورهاي عراقی براري خطرات کشتار اخنکهی ااني عراق با بی جمهورسيرئ
 دادن به انی پای برای و فوری اقدامات قودی بایاسي سیروهاي عراق و تمام نیتي امنیروهاين:  کردديتاک

  . انجام دهندهایزیخونر
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گذاران پارلمان عراق را در  قانون مناقشه بر سر زنگ تلفن همراه، خروج ناگهاني و خشمگين برخي از

  .ي پارلمان به دنبال داشت چهارمين جلسه
    ٢٠٠۶ مى 10  - ١٣٨۵ ارديبهشت 20شنبه چهار 

از خبرگزاري رويتر، غفران السعدي، از جنبش  به نقل) ايسنا(شجويان ايران به گزارش خبرگزاري دان
آه : ي پارلمان خارج شد و به خبرنگاران گفت از جلسه اسالمي وابسته به مقتدي صدر، با عصبانيت

پارلمان، به يكي از مشاوران وي به دليل اينكه زنگ تلفن  محافظ محمود المشهداني، سخنگوي
  .آرده، حمله آرده است پخش مي ذهبي شيعههمراهش يك پيام م

و شكايت آردند آه سخنگو با خاموش آردن  ديگر نمايندگان نيز به همراه وي از جلسه خارج شدند
  .تلويزيون، اقدام نامناسبي انجام داده است هاي ميكروفون سعدي و دستور خاموش آردن دوربين

عراق از ترور يك مقام مسوول در مرآز تحقيقات  ورخبرگزاري آويت به نقل از يك مقام رسمي وزارت آش
  .جنايي عراق در شهر بعقوبه خبر داد

آنعان حسن، مسوول ) چهارشنبه(صبح امروز  نظاميان ناشناس وزارت آشور عراق اعالم آرد آه شبه
ن محافظانش را مورد هدف قرار دادند آه اين امر به آشته شد بخش تحقيقات جنايي بعقوبه و دو تن از

  .وي منجر شد
جديد نيروهاي آمريكايي و عراقي در استان الديادي  پليس عراق نيز اعالم آرد به دنبال انجام عمليات

  . شبه نظامي دستگير شدند27
  . نفر مجروح شدند134 تن آشته و 16عفر  بازار تل ارتش آمريكا نيز اعالم آرد، بر اثر انفجار در

گذاري شده رخ  را آه بر انفجار يك خودروي بمب مجروحان اين حادثهنيروهاي پليس عراق آمار آشته و 
  . تن اعالم آرده بودند52داده بود، 

  .العويسات، در جنوب عامريه، خبر داد ي  جسد در منطقه4يك مقام پليس عراق نيز از آشف 
  .شد مشاهده مي آثار شكنجه بر روي اين اجساد: وي خاطرنشان آرد

ِ شبه نظاميان ناشناس به  ي حمله: اعالم آرد هاي مشترك پليس عراق نيز گييك مقام مرآز هماهن
 تن ديگر منجر شده 6 تن و مجروح شدن 11به آشته شدن  اتوبوس حامل آارمندان وزارت برق ديالي

  .است
هاي نفت  آيلومتري جنوب بغداد، از انفجار چاه 70شاهدان عيني در منطقه الجرف، در المسيب واقع در

ي المسيب بارها از سوي شبه نظاميان ناشناس مورد  منطقه هاي نفت چاه. ين منطقه خبر دادنددر ا
  .هدف قرار گرفته است

  .پارلمان آودآان عراقي در استان ميسان خبر داد ي الصباح چاپ عراق نيز از تاسيس اولين روزنامه
آموز دختر و پسر   دانش900يش از عراقي با حضور ب ي اين روزنامه، اولين پارلمان آودآان به نوشته

  .شد مقطع ابتدايي در استان ميسان تشكيل
عراقي شيعه در ميسان، اين پارلمان در نوع خود  ي محمد رشد، مدير مرآز فرهنگي آودآان به گفته

  .تجربه در ميان آشورهاي عربي بعد از مراآش، امارات و يمن است اولين پارلمان در عراق و چهارمين
دولت عراق است، تامين حقوق آودآان در بخش  هدف از تشكيل اين پارلمان آه با حمايت: ودوي افز

هاي آودآان از  حقوق آودآان يتيم، توجه به نقاشي آموزش براساس مفاد قانون اساسي، تضمين
  .ي آودآان و توجه به ورزش آنها است ويژه ي طريق ايجاد گالري، تاسيس مجله

بدر، در جريان تيراندازي افراد مسلح ناشناس در  لخروجي، از مسووالن سازماناز سوي ديگر ابراهيم ا
  .ي الدجيل آشته شد منطقه

ازواج با يك دختر ايراني بعد از سقوط صدام به  الخرزجي از اسراي عراقي در ايران بود آه پس از
  .آشورش بازگشت

ه به مقر نيروهاي گارد ملي عراقي تلفات چندين خمپار پرتاب: از سوي ديگر خبرگزاري شينهوا اعالم آرد
  .ساختمان اين مقر را دچار خسارت شديدي آرد جاني به دنبال نداشت و تنها

ي رسمي دفتر جالل طالباني، رييس  بيانيه بر اساس: خبرگزاري فرانسه نيز درگزارشي اعالم آرد
  .اند ات خشونت آميز آشته شدهآوريل گذشته در اثر اقدام  عراقي در بغداد طي ماه1091جمهور عراق، 

ناشناس مسوول بخش اطالع رساني وزارت دفاع  يك مقام وزارت آشور عراق نيز گفت آه افراد مسلح
  .عراق را در جنوب غرب بغداد ترور آردند

  .طالل، محل ترور را ترك آردند افراد مسلح بعد از ترور محمد مصعب: اين مقام گفت
  .تروريسم از زنداني در شمال عراق خبر دادند ار پنج عراقي متهم بهها از فر چنين خبرگزاري هم

هايي آه از اعضاي القاعده بودند  ترين تروريست خطرناك پنج تن از: يكي از فرماندهان ارتش آمريكا گفت
  .اند غرب سليمانيه، فرار آرده از زندان قلعه سوسه، واقع در

ي  مهيمن محمود، يكي از قضات منطقه مسلح قاضيافراد : چنين خبرگزاري آويت گزارش داد هم
  .ترور آردند ي نفق، واقع در غرب بغداد االعظميه، را در منطقه

 فرد مسلحي آه محكوم به اعدام بودند 245فرار  پليس عراق نيز با همكاري وزارت دادگستري مانع از
  .شد

اي عراقي قصد دارند از صبح امروز همكاري نيروه در همين حال گزارش شده است نيروهاي آمريكايي با
  .از شهر الرمادي عراق اجرا آنند اي را در مناطق وسيعي عمليات گسترده
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از پايگاه اينترنتي المحيط، منابع خبري عراق اعالم  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 آمريكايي و هواپيماهاي بدون ها و هلي آوپترهاي حضور جنگنده آردند آه اين عمليات گسترده با

هاي وسيعي از شهر الرمادي به منظور شناسايي و  عراق و در بخش سرنشين در استان االنبار
  .گيرد صورت مي ها دستگيري تروريست

است، افزايش امنيت در مناطقي ذآر شده آه  معروف" عمليات شجاعانه"هدف از اين عمليات آه به 
  .اخيرا تعدادي انبار اسلحه در آن آشف شده است ها است و ترود مخفيگاه تروريس گمان مي

مقاومت عليه نيروهاي آمريكايي و شدت حمالت  هاي هاي مداوم گروه شهر الرمادي به دليل عمليات
  .ناامن عراق تبديل شد آمريكا در اين منطقه به يكي از مناطق

  .ي روزانه تبديل شده است ك برنامهالرمادي به ي ها در هاي تروريست آارشناسان معتقدند فعاليت
ي نيروهاي انگليسي در عراق تاآيد آرد در  فرمانده از سوي ديگر راب فري، ژنرال انگليسي و معاون

توانند بصره را از حضور شبه نظاميان تندرو  نظامي انگليس مي صورت درخواست دولت عراق نيروهاي
  .پاآسازي آنند

رويارويي با شبه نظامياني دانست آه قصد ايجاد  اق را مبارزه ووي مهمترين آزمون دولت جديد عر
  .آشوب در شهرهاي بزرگ عراق را دارند

المالكي، نخست وزير عراق و ارتش اين آشور در  در صورت عدم موفقيت نوري: وي خاطر نشان آرد
آنها را سرآوب توانند با عمليات نظامي عليه اين نيروها  مي مهار شبه نظاميان، نيروهاي انگليسي

  .آنند
حمله افراد ناشناس به اتوبوس حامل آارمندان  ي خبري الجزيره نيز دريك خبر فوري اعالم آرد شبكه

  .از اين آارمندان منجر شد  تن11اداره برق شمال بغداد به آشته شدن 
تن را آشته و  17حمله به يك بازار شلوغ در تل عفر  چنين اواخر روز سه شنبه يك عامل انتحاري با هم
  . تن ديگر را زخمي آرد35
نيروهاي زرهي ديگر اين آشور در عراق تا اطالع  چنين وزارت دفاع آمريكا اعالم آرد آه استقرار هم

  .ثانوي به تاخير افتاد
   يكي از مسووالن وزارت دفاع آمريكا-چاپ لندن  ي الشرق االوسط به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه

اين بود آه فرماندهان نظامي آمريكا در عراق  ظهار داشت آه علت اتخاذ چنين تصميميا) پنتاگون)
  .در عراق آاهش يابد معتقدند آه بايد تعداد نيروهاي اين آشور

  .اي دارند استقرار نيروها معنايي ندارد عقيده در حالي آه فرماندهان نظامي چنين: وي افزود
تصميم تنها درخصوص تاخير در آغاز استقرار اين  اين: ر داشتبرايان ويتمن، سخنگوي پنتاگون اظها

  .نيروها است
آه با تشكيل دولت جديد عراق به رياست نوري  ي پنتاگون معتقدند از سوي ديگر مسووالن عالي رتبه

رتبه آمريكايي در عراق متقاعد شده آه زمان براي  عالي المالكي، ژنرال جورج آيسي، از فرماندهان
 .مساعد است وهاي آمريكايي در عراقآاهش نير

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   ارديبهشت20:  تهرانیمرور روزنامه ها

    ٢٠٠۶ مى 10  - ١٣٨۵ ارديبهشت 20شنبه چهار 
روزنامه های صبح امروز تهران در گزارش های خبری خود از به تاخير افتادن تصميم گيری :بی بی سی

نده ايران در اجالس شورای امنيت خبر داده و به بحث درباره نامه رييس جمهوری ايران به درباره پرو
جورج بوش پرداخته اند و همچنين اخباری درباره افزايش اخراج کارگران از کارخانه ها و ابراز رضايت 

  .رييس دادگاه مطبوعات از روزنامه ها را منتشر کرده اند
ه تاخير افتادن دوباره تصميم گيری در جلسه شورای امنيت به اين نتيجه روزنامه های هوادار دولت از ب

رسيده اند که آمريکا شکست خورد و نتوانست قطعنامه ای را که می خواست عليه ايران به تصويب 
  . اين شورا برساند

 نوشت شکست نشست نيويورک معنايی جز اين ندارد که احتمال دستيابی به يک نتيجه کيهان
ماتيک در شورای امنيت که از پشتوانه اجماع اعضا برخوردار باشد، در کوتاه مدت بسيار ناچيز غيرديپل
  . است

اين روزنامه از قول ديپلمات هايی که نام آن ها ذکر نشده نوشته ممکن است انگلستان و فرانسه به 
 تعديل کنند و به عنوان پيشنهاد دهندگان قطعنامه ضد ايرانی در شورای امنيت به زودی موضع خود را

 به ديگر فصول منشور ملل متحد ٧عالوه، اين احتمال نيز وجود دارد که حاميان قطعنامه به جای فصل 
خارج از چارچوب شورای امنيت " تحريم های محدود"اين ديپلمات ها اعمال .  مراجعه کنند۶مانند فصل 

  .را هم يکی ديگر از گزينه های احتمالی دانستند
 نوشته رييس جمهوری پيش از سفر خود به اندونزی در مورد نامه اش به جرج بوش، جوانروزنامه 

من خدمت : رييس جمهوری آمريکا و همچنين وعده ای که برای انتشار يک خبر مهم داده بود، گفت
شما عرض کرده بودم که يک خبر مهم دارم و به نظر من اين خبر به اندازه کافی مهم بود در اين نامه 

  .  و نظرات ملت و دولت ايران در مورد مسايل مختلف مطرح شده استحرف ها
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 متن نامه احمدی نژاد به جورج بوش را بدون هيچ تحليلی منعکس کرده و در خبری از قول کيهان
  . نمايندگان محافظه کار مجلس به تجليل از آن پرداخته است

ری می تواند موضع برحق ايران را برای به نوشته اين روزنامه اعالم مواضع ايران از سوی رييس جمهو
  .افکار عمومی جهان تشريح کند تا مسئوالن آمريکايی ديگر نتوانند در فضايی بسته تصميم گيری کنند

 نامه را محصول اجماع مسئوالن عالی رتبه کيهانيکی ديگر از نمايندگان محافظه کار مجلس به نوشته 
ه رشته تحرير درآمده و گفته است احمدی نژاد در نامه سياسی کشور دانسته که توسط احمدی نژاد ب

خود به بوش به مسائل هسته ای ايران نپرداخته چون که ممکن بود تعابير نادرستی از نامه در مقطع 
  ..کنونی از رسيدگی به پرونده ايران شود

مهوری نوشته  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در مقاله ای ستايش آميز درباره نامه رييس جايران
اين نامه چنان که انتظار می رفت نگاه محافل جهانی را به خود معطوف کرد و به مکث وتأملی تازه بر 

  .سر ماهيت چالش های ايران و غرب انجاميد
اين روزنامه می افزايد که افکار عمومی جهان اکنون در نگاه حيرت زده خود به تصميم بی سابقه رييس 

  . ار پاسخی در خور ازجانب کاخ سفيد نشسته اندجمهوری ايران، در انتظ
 خبر داده که مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی در مالقاتی با سفير سويس در تهران  ايرانروزنامه

رييس جمهوری را اقدامی شجاعانه توصيف کرد و گفت اگر آمريکايی ها " محمود احمدی نژاد"نامه 
س جمهوری ايران داشته باشند می توانند از اين فرصت شجاعت تصميم گيری منطقی روی نامه ريي

  . برای حل مشکل استفاده کنند
  .  هيچ اشاره ای به گفته های سفير سويس در تهران در اين مالقات نشده استايراندر خبر روزنامه 

 که هيچ خبر و تحليلی در دو روز گذشته درباره نامه رييس جمهور نداشته جمهوری اسالمیروزنامه 
خود نوشته برخالف روز اول انتشار خبر اين نامه که موج مثبتی به راه " جهت اطالع "ست در ستون ا

افتاده بود ، از ديروز که بخشهايی از متن نامه منتشر شده، موج رسانه ای منفی گسترده ای عليه اين 
در سطحی غيرقابل اعتنا اقدام به راه افتاده است و دولتمردان آمريکائی در برخوردی مغرورانه، نامه را 

  . دانسته و گفته اند پاسخی به وی نخواهيم داد
 در سرمقاله خود پرسيده که احمدی نژاد چرا از جايگاه يک منجی برای جهان پرهياهو و اعتماد ملی

  يک مقام مذهبی با رييس جمهوری آمريکا سخن رانده است؟
ييس اين مجلس را بعد از سفری به تهران و  خبر داده نمايندگان مجلس ماداگاسکار ر ايرانروزنامه

  . تجليل از فعاليت های هسته ای ايران از سمت خود برکنار کردند
اعضای قوه قانونگذاری آن کشور با " ژان الهينيريکو" در پی سخنرانی جانبدارانه ايرانبه نوشته روزنامه 

  . افقت کردند رای موافق در برابر شش رای مخالف با برکناری الهينيريکو مو١١٩
شوند،   می   جرم ها ديگر کمتر مرتکب  از قول قاضی دادگاه مطبوعات نوشته روزنا مهاعتماد ملی

اند و از   کرده  توجه  از گذشته  بيش  کشور و حدود قانون  مصالح  رعايت  اخير به های  در سال مطبوعات
   بيشتر شده  مطبوعات  آزادانه و فعاليت  عمومی های  آزادی  به  قضايی گاه و دست  دولت  ديگر توجه سوی
  .  است

   هرچند در شرايط  و تقدير است  درک  ، قابل  حسينيان  قاضی  بر اين خبر افزوده اظهاراتاعتماد ملی
 رابطه و  دارد، اين   شدهند ادامه  بسته٧٩   در سال  که  نشرياتی  مطلق  به  قريب  موقت  توقيف  که فعلی

  ،  است  يکطرفه  عمل  يک  بيشتر شبيه خشنودی
 در خبری از قول يک مقام دولتی نوشته ده هزار کارگر صنايع نساجی به دنبال افزايش آفتاب يزد

  . دستمزدها به تصميم دولت از کارخانجات نساجی اخراچ شدند
 افزايش بيکاری و ورشکستگی از هفته های گذشته گفته شده که افزايش سطح دستمزد موجب
  .واحدهايی خواهد شد که امکان پرداخت دستمزدهای جديد را ندارند

  
  متن آامل نامه احمدى نژاد به بوش

    ٢٠٠۶ مى 9  - ١٣٨۵ ارديبهشت 19شنبه سه 
 -متن آامل نامه احمدى نژاد به بوش را به نقل از روزنامه لوموند) ايسنا(خبرگزارى دانشجويان ايران 

  : در اين نامه آمده است.  مخابره آرد- فرانسهچاپ
  آقاى جورج بوش «

  رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا 
براى مدتى است آه من فكر مى آنم چگونه آسى مى تواند تناقضات غيرقابل انكارى را توجيه آند آه 

گردهمايى هاى در فضاى بين المللى وجود دارد آه همچنان به طور مداوم درباره آنها به ويژه در 
بسيارى از سئواالت بى پاسخ . سياسى و در ميان دانشجويان دانشگاه ها بحث و تبادل نظر مى شود

اينها مرا وادار آرده است تا به بحث درباره برخى از تناقضات و سئواالت با اين اميد آه بتواند . مانده اند
  . فرصتى را براى اصالح و جبران آنها فراهم آند بپردازم

  پيامبر بزرگ خدا باشد، ) ع(ا آسى مى تواند پيرو عيسى مسيح آي
  احساس التزام به احترام به حقوق بشر آند، 

  ليبراليسم را به عنوان مدلى از تمدن ارائه آند، 
  مخالفت آسى را با اشاعه سالح هاى هسته اى و سالح هاى آشتارجمعى اعالم آند، 

  را شعار خود بسازد، » جنگ با ترور«
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   آخر، و در
 جامعه اى آه مسيح و پارسايان زمين روزى بر آن -به سوى استقرار جامعه بين المللى واحدى رود

 اما در عين حال، آشورهايى را مورد حمله قرار دهد؛ جان ها، شهرت و مايملك مردم -فرمانروايى آنند
چك يا براى مثال آل يك را نابود آند و فرصت اندآى را ايجاد آند و اجازه دهد جنايتكاران، شهرى آو

  روستا يا شهر را به آتش بكشند، 
يا به دليل احتمال وجود سالح هاى آشتارجمعى در آشورى آن آشور اشغال شود، حدود يكصد هزار 

 هزار نيروى ١٨٠تن در آن آشته شوند، منابع آبى، آشاورزى و صنعتى اش نابود شوند، نزديك به 
 سال به ۵٠يم هاى خانه شهروندان را بشكند و آشور را شايد خارجى در آن مستقر گردند، حرمت حر

به چه قيمتى؟ صدها ميليارد دالر از خزانه يك آشور و چندين آشور مشخص ديگر خرج . عقب بازگرداند
مى شود و ده ها هزار تن از مردان و زنان جوان به عنوان نيروهاى اشغالگر در وضعيتى آسيب پذير دور 

نشان قرار مى گيرند، دستانشان به خون ديگران آلوده مى شود، مجبور هستند آه از خانواده و عزيزا
فشار روانى بسيارى را تحمل آنند آه هر روزه برخى از آنها را به خودآشى وادار مى آند و برخى آنها 

.  آنندرا با افسردگى به خانه بازمى گرداند و آنها با انواع بيمارى ها و ناراحتى ها دست و پنجه نرم مى
  . در حالى آه برخى از آنها نيز آشته شده و اجسادشان به خانواده هايشان بازگردانده مى شود

در چارچوب وجود سالح هاى آشتارجمعى، اين تراژدى به غرق شدن ملت آشور اشغال شده و آشور 
سپس مشخص مى شود آه هيچ سالح آشتارجمعى وجود نداشته است آه بر . اشغالگر مى انجامد

  . ساس آن اقدام را آغاز آردا
هدف اعالم . اما جنگ براى سرنگون آردن او به راه انداخته نشد. البته صدام يك ديكتاتور جنايتكار بود

با . او در راستاى هدفى ديگر سرنگون شد. شده جنگ، يافتن و نابود آردن سالح هاى آشتارجمعى بود
را خاطرنشان مى آنم آه در خالل سال هاى بسيار اين . اين حال مردم منطقه از اين بابت خوشحالند

  . جنگ عليه ايران، صدام از سوى غرب مورد حمايت قرار گرفت
  آقاى رئيس جمهور، 

دانشجويان من از من مى پرسند آه اين دست اقدامات چگونه با . احتماًال مى دانيد آه من يك آموزگارم
پيامبر صلح و ) ع(ظيفه در قبال سنن عيسى مسيحارزش هاى اعالم شده در ابتداى اين نامه و اداى و

  . بخشش، تطبيق دارد
زندانيانى در خليج گوانتانامو وجود دارند آه محاآمه نشده اند، حقوق قانونى شان سلب شده، خانواده 

هايشان نمى توانند آنها را ببينند و آشكارا در سرزمينى غريب خارج از آشور خودشان نگهدارى مى 
آسى نمى داند آه آيا آنها . ارت بين المللى بر وضعيت و سرنوشت آنها وجود نداردهيچ نظ. شوند

  . زندانى، زندانى جنگى، متهم يا جانى هستند
من نمى توانم آدم ربايى شخصى و . بازرسان اروپايى وجود زندان هاى مخفى را در اروپا تاييد آرده اند

براى آن موضوع . ل هيچ سيستم حقوقى ارتباط دهمبردن آن مرد يا زن به زندان هاى مخفى را با اصو
من نمى توانم درك آنم آه چگونه چنين اقداماتى مطابق با ارزش هاى مطرح شده در ابتداى اين نامه 

  ، حقوق بشر و ارزش هاى ليبرال مرتبط است؟ )ع(به طور مثال، آموزه هاى عيسى مسيح
. ئواالت بسيارى را درخصوص پديده اسرائيل دارندافراد جوان، دانشجويان دانشگاه ها و مردم عادى س

  . من مطمئنم آه با برخى از آنها آشنا هستيد
در طول تاريخ بسيارى از آشورها اشغال شده اند اما من فكر مى آنم استقرار آشورى جديد با مردمى 

  . جديد، پديده اى جديد است آه منحصر به زمانه ما است
آنها نقشه ها و آره هاى قديمى .  پيش چنين آشورى وجود نداشت سال۶٠دانشجويان مى گويند آه 

ما قادر نبوده ايم آشورى به نام اسرائيل . را نشان مى دهند و مى گويند شما هم مانند ما تالش آنيد
  .را بيابيم

يكى از دانشجويانم به من گفت آه . من به آنها مى گويم تاريخ جنگ جهانى اول و دوم را مطالعه آنيد
جريان جنگ جهانى دوم آه بيش از ده ها ميليون نفر جان خود را از دست دادند، اخبار مربوط به جنگ در 

پس از جنگ آنها ادعا آردند آه شش . به سرعت از سوى طرف هاى در حال جنگ منتشر مى شد
ه شش ميليون انسانى آه قطعًا با دو ميليون خانواده وابستگى داشت. ميليون يهودى آشته شده اند

  . اند
آيا اين به صورت منطقى مى تواند تاسيس . دوباره اجازه دهيد، فرض آنيم آه اين رخدادها حقيقت دارد

  آشور اسرائيل در خاورميانه يا حمايت از چنين آشورى را توجيه آند؟ 
  آقاى رئيس جمهور، 

  :  اسرائيل ايجاد شد- و به چه هزينه اى-من مطمئن هستم آه شما مى دانيد چگونه
   چندين هزار نفر در اين فرآيند آشته شدند؛ -
   ميليون ها تن از افراد بومى آواره گشتند؛ -
  .  صدها هزار هكتار از اراضى آشاورزى، باغات زيتون، شهرها و روستاها تخريب شدند-

  .  سال است آه تاآنون جريان دارد۶٠اين تراژدى مختص به زمان استقرار اسرائيل نيست و متاسفانه 
يمى مستقر شده است آه هيچ رحمى را حتى براى آودآان قائل نيست، خانه ها را در حالى آه رژ

ساآنانش هنوز در آن هستند، نابود مى آند، فهرست پيش دستانه اش و طرح هاى خود را براى ترور 
چنين . شخصيت هاى فلسطينى اعالم مى آند و هزاران تن از فلسطينيان را در زندان نگه مى دارد

  . ديده اى حتى در بعيدترين حالت ممكن در حافظه تاريخى آنونى نيز منحصر به فرد استپ
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  سئوال مهم ديگرى آه مردم مى پرسند اين است آه چرا اين رژيم مورد حمايت قرار مى گيرد؟ 
يا ارزش هاى ليبرال همخوانى ) ع(يا موسى) ع(آيا حمايت از اين رژيم با آموزه هاى عيسى مسيح

  دارد؟ 
 داخل و خارج از -يا ما اين گونه درك مى آنيم آه اجازه دادن به ساآنان اصلى اين سرزمين هاآ

 چه مسيحى، مسلمان يا يهودى باشند، براى تعيين سرنوشتشان در تضاد با اصول -فلسطين
دموآراسى، حقوق بشر و آموزه هاى پيامبران است؟ اگر نه، چرا چنين مخالفت گسترده اى با برگزارى 

  ه پرسى انجام مى شود؟ هم
تمام ناظران مستقل تاييد آرده . دولت تازه انتخاب شده فلسطين اخيرًا قدرت را در دست گرفته است

به طور غيرقابل باورى آنها دولت منتخب را زير فشار گذاشته . اند آه اين دولت برآمده از انتخابات است
 رسميت بشناسد، از مقاومت دست بردارد و برنامه اند و به آن توصيه آرده اند آه رژيم اسرائيل را به

  . هاى دولت پيشين را دنبال آند
اگر دولت فعلى فلسطين همان وضعيت سابق را در پيش مى گرفت، ملت فلسطين آن را انتخاب مى 
آرد؟ دوباره مى گويم آيا چنين موضعى در مخالفت با دولت فلسطين ربطى با ارزش هايى آه پيشتر 

چرا تمام قطعنامه هاى شوراى امنيت سازمان «: ت، دارد؟ مردم همچنين مى گويندمطرح شده اس
  » ملل در محكوميت اسرائيل وتو مى شود؟

  آقاى رئيس جمهور، 
همان گونه آه شما به خوبى آگاه هستيد، من در ميان مردم زندگى مى آنم و در ارتباط مداوم با آنها 

 آنها به سياست هاى -ى توانند با من تماس داشته باشند بسيارى از مردم خاورميانه نيز م-هستم 
اين مشخص است آه مردم منطقه به صورت فزاينده اى از چنين سياست . دوگانه اعتمادى ندارند

  . هايى خشمگين هستند
  . من قصد ندارم آه سئوال هاى زيادى را مطرح آنم، اما نياز است آه چند نكته ديگرى را نيز يادآور شوم

گونه دستاورد تكنولوژيك و علمى در منطقه خاورميانه به معناى تهديد عليه رژيم صهيونيستى چرا هر
  تصوير و تعريف مى شود؟ آيا تحقيق و توسعه علمى يكى از حقوق بنيادين ملت ها نيست؟ 

جداى از قرون وسطى در چه زمان ديگرى از تاريخ پيشرفت علمى و فنى . شما با تاريخ آشنايى داريد
محسوب مى شده است؟ آيا احتمال اين آه دستاوردهاى علمى براى مقاصد نظامى مورد جرم 

استفاده قرار گيرد، مى تواند دليلى آافى براى مخالفت با علم و فناورى به صورت توأمان باشد؟ اگر 
چنين پيش فرضى درست باشد بنابراين بايد با تمام قوانين علمى از جمله فيزيك، شيمى، رياضى، 

  ! نيز مخالفت شود... ى، مهندسى و پزشك
نتيجه چه بود؟ شكى ندارم آه دروغ گفتن در . دروغ هايى درخصوص موضوع عراق مطرح شده است

  . تمام فرهنگ ها نكوهيده است و شما هم دوست نداريد آه دروغ بشنويد
  آقاى رئيس جمهور، 

نتخب شان مورد مخالفت قرار مى آيا ساآنان آمريكاى التين حق ندارند آه بپرسند چرا دولت هاى م
گيرند و رهبرانى آه از طريق آودتا بر سر آار آمده اند، حمايت مى شوند؟ يا چرا آنها بايد به صورت 

  مداوم مورد تهديد قرار بگيرند و در هراس به سر برند؟ 
 تامين آنها مى توانند نقشى مهم و ارزشمند را براى. مردم آفريقا، سختكوش، خالق و مستعد هستند

فقر و مشقت در بخش هاى . نيازهاى بشريت ايفا آنند و پيشرفت مادى و معنوى آن را ارتقا بخشند
 -آيا آنها حق ندارند بپرسند چرا ثروت عظيم شان . عظيمى از آفريقا مانع از تحقق چنين امرى مى شود

  از دارند چپاول مى شود؟  با وجود اين حقيقت آه آنها بيش از ديگران به آن ني-از جمله منابع معدنى
  و معتقدات حقوق بشر است؟ ) ع(مجددًا مى گويم آيا چنين اقداماتى برآورنده آموزه هاى مسيح

 و به ١٣٣٢مردم شجاع و مومن ايران نيز سئواالت و گاليه هاى بسيارى دارند آه از آن جمله آودتاى 
تبديل سفارت به مقر حمايت از تبع آن سرنگونى رژيم مشروع وقت، مخالفت با انقالب اسالمى، 

، حمايت )هزاران صفحه از اسناد بر اين ادعا صحه مى گذارند(فعاليت هاى مخالفان جمهورى اسالمى 
از صدام در جنگى آه عليه ايران به راه انداخت، مورد اصابت قرار دادن هواپيماى مسافربرى ايرانى، 

، خشم و نارضايتى و همچنين مخالفت با مسدود آردن دارايى هاى ملت ايران، افزايش تهديدات
درست زمانى آه تمام ايرانى ها خوشحال از پيشرفت (پيشرفت علمى و هسته اى ملت ايران 

  . و بسيارى از گاليه هايى ديگر آه من در اين نامه به آن اشاره نمى آنم) آشورشان هستند
  آقاى رئيس جمهور، 

. گناهان در تمامى نقاط جهان اسفبار و وحشتناك استآشتار بى . يازده سپتامبر واقعه فجيعى بود
دولت ما به سرعت انزجار خود را از ترتيب دهندگان اين واقعه ابراز آرد و ضمن ابراز تسليت به 

  . بازماندگان، با آنها ابراز همدردى آرد
د آه گفته مى شو. تمام دولت ها وظيفه دارند آه از جان، مال و شأن شهروندانشان محافظت آنند

دولت شما سيستم هاى امنيتى، حفاظتى و اطالعاتى گسترده اى را به خدمت گرفته است و حتى 
آيا مى توانست بدون . يازده سپتامبر عمليات ساده اى نبود. مخالفانش در خارج را نيز دستگير مى آند

  هماهنگى با سرويس هاى اطالعاتى و امنيتى طرح ريزى و اجرا شود؟ 
س و گمان دانشگاهى است؛ چرا جنبه هاى اين حمله مخفيانه باقى مانده است؟ چرا البته اين يك حد

چيزى در رابطه با آن آه چه آسى مسئوليت اين حمالت را برعهده گرفته است، به ما گفته نمى 
  شود؟ و چرا آنها آه مسئول و مقصر شناخته شدند، مورد محاآمه قرار نگرفتند؟ 
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چندين سال .  امنيت و آرامش ذهنى را براى شهروندانشان فراهم آنندتمام دولت ها وظيفه دارند آه
پس از يازده سپتامبر به جاى . است مردم آشورتان و همسايگان نقاط دردسرخيز جهان آرامش ندارند

 آه به طور گسترده اى متاثر از حمالت -ترميم احساسات جريحه دار شده بازماندگان و مردم آمريكا
انه هاى غربى صرفًا به تشديد فضاى ترس و ناامنى پرداختند؛ برخى به طور مداوم  برخى از رس-بودند

آيا اين خدمتى . درباره احتمال حمالت تروريستى جديدتر صحبت آردند و مردم را در وحشت نگه داشتند
  به مردم آمريكا است؟ آيا امكان محاسبه خسارات ناشى از ترس و دلهره وجود دارد؟ 

 در ترس مداوم از حمالت تازه اى زندگى آردند آه مى توانست هر لحظه و در هر شهروندان آمريكا
چه آسى از چنين . آنها در خيابان ها، محل آارشان و خانه احساس ناامنى داشتند. مكانى رخ دهد

وضعيتى خوشحال است؟ چرا رسانه ها به جاى انتقال احساس امنيت و فراهم آردن آرامش ذهنى به 
   ناامنى دامن زدند؟ افزايش احساس

  .  باز آرد- و حتى توجيه آن -برخى معتقدند اين جنجال سازى ها راه را براى حمله اى به افغانستان 
در منشور رسانه اى، انتشار اطالعات صحيح و گزارش دهى . دوباره بايد به نقش رسانه اشاره آنم
ى توجهى اى آه برخى رسانه هاى من تاسف عميقم را از ب. صادقانه ماجرا از اصول اعتقادى است

بهانه اصلى براى حمله به عراق وجود . مشخص غربى نسبت به اين اصول نشان دادند ابراز مى آنم
 و به افكار عمومى القا شد تا در نهايت باور -اين به طور مداوم تكرار شد . سالح هاى آشتارجمعى بود

  .  و زمينه براى حمله به عراق مهيا گشت-آنند
  حقيقت در يك فضاى ساختگى و گمراه آننده گم نمى شود؟ آيا 

مجددًا اگر اجازه داده شود آه حقيقت گم شود، چگونه مى توان آن را با ارزش هاى فوق الذآر وفق 
  داد؟ آيا حقيقت نزد قادر مطلق نيز قابل پنهان آردن است؟ 

  آقاى رئيس جمهور، 
ننده هزينه هاى دولت هستند تا دولتشان در مقابل در آشورهاى اقصى  نقاط جهان شهروندان تامين آ

  . قادر باشد به آنها خدمت آند
صدها ميليارد دالر پولى آه ساالنه براى جنگ عراق هزينه شد چه حاصلى «سئوال اينجا است آه 
  » براى شهروندان داشت؟

چندين . سر مى برندهمان طور آه جنابعالى آگاهيد، در برخى از ايالت هاى آشور شما مردم در فقر به 
البته اين مشكالت آمابيش در . هزار بى خانمان و بيكار مشكلى عمده در آشورتان به شمار مى رود

با در نظر گرفتن اين شرايط آيا هزينه هاى سرسام آور جنگ آه از جيب . ساير آشورها نيز وجود دارد
  تر مطرح شده باشد؟ ملت پرداخت مى شود مى تواند توجيه آننده و در راستاى اصول پيش

اما قصد . آنچه ذآر آن رفت، برخى از گاليه هاى مردم سراسر جهان، منطقه ما و آشور شما است
  :  بدين شرح است- آه اميدوارم تا حدى با آن موافق باشيد-اصلى من

آنها آه در مسند قدرت قرار دارند براى زمان مشخصى بر سر آارند و نمى توانند به صورت نامحدود 
كومت آنند اما نام آنها در تاريخ ثبت مى شود و به طور مداوم در آينده نزديك و دور مورد قضاوت قرار ح

  . مى گيرند
  .مردم دوران رياست جمهورى ما را مورد ارزيابى قرار مى دهند

آيا ما توانستيم صلح، امنيت و سعادت را براى ملتمان به ارمغان بياوريم يا اين آه مسبب ناامنى و 
  يكارى بوده ايم؟ ب

آيا ما قصد استقرار عدالت را داشتيم يا اين آه صرفًا در راستاى حمايت از منافع گروه هايى خاص گام 
برمى داشتيم، يا با اعمال زور بر بسيارى از مردمى آه در فقر و مشقت زندگى  مى آنند قصد داشتيم 

  ردم و قادر متعال را با منافع آنها معاوضه آنيم؟ عده قليلى را ثروتمند و قدرتمند آنيم و در نتيجه تائيد م
  آيا ما از حقوق مستضعفان دفاع مى آرديم يا آنها را ناديده مى گرفتيم؟ 

آيا ما از حقوق تمام انسان ها در سراسر جهان دفاع مى آرديم يا برايشان جنگ  برمى افروختيم، به 
  . هنمى برايشان ايجاد و آنها را محبوس مى آرديمصورت غير قانونى در امور آنها مداخله ، زندان هاى ج

  آيا ما صلح و امنيت را براى جهان به ارمغان آورديم يا طيفى از تهديد و ارعاب را برمى انگيختيم؟ 
آيا ما حقايق را به مردم مان و ساير مردم جهان مى گفتيم يا نسخه تحريف شده آن را در اختيارشان 

  قرار مى داديم؟ 
   ملت بوديم و يا اشغالگران و متجاوزان؟ آيا ما طرف

آيا دولت ما رفتارى منطقى، عقالنى، اخالق مدار، صلح جويانه، وظيفه مدار، عدالت محور، خدمت 
رسان به مردم را در پيش گرفت و عامل سعادت، پيشرفت و احترام گذار به عزت مردم بود و يا به نيروى 

نسان ها، تاخير در روند پيشرفت و تعالى ساير ملل و نقض اسلحه، ارعاب، ناامنى، بى اعتنايى به ا
حقوق ملت ها گرايش داشت و دست آخر آنها درباره ما اين گونه قضاوت خواهند آرد آه آيا ما صادق به 

سوگند خود در حين قرار گرفتن بر مسند آار مبنى بر خدمت رسانى به مردم آه وظيفه اصلى ما و 
  انديم يا خير؟ سنت پيامبران است پايبند م

  آقاى رئيس جمهور، چه مدت ديگر جهان مى تواند چنين وضعيتى را تحمل آند؟ 
  اين موج، جهان را به آدام سو هدايت خواهد آرد؟ 

  چه مدت مردم جهان بايد هزينه تصميمات اشتباه برخى رهبران را پرداخت آنند؟ 
تار جمعى ايجاد شده است مردم چه مدت ديگر طيف ناامنى آه از جانب انبارهاى سالح هاى آش

  جهان را به خود مشغول خواهد آرد؟ 
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چه مدت ديگر خون زنان، مردان و آودآان بى گناه در خيابان ها ريخته مى شود و منازل مردمان بر 
  سرشان خراب مى شود؟ آيا شما از وضعيت موجود جهان رضايت داريد؟ 

   ادامه يابد؟ آيا فكر مى آنيد سياست هاى فعلى موجود مى تواند
اگر ميلياردها دالرى آه خرج امنيت، نبردهاى نظامى و انتقاالت نيرو ها شده است خرج سرمايه گذارى 

و يارى آشور هاى فقير، ارتقاى سالمت، مبارزه با امراض گوناگون، تحصيل و بهبود وضعيت ذهنى و 
 و توليدى، پروژه هاى جسمى، يارى رسانى به قربانيان بالياى طبيعى، ايجاد فرصت هاى شغلى

توسعه اى و فقرزدايى، استقرار صلح، ميانجيگرى در بين آشور هاى در حال مناقشه و خاموش آردن 
شعله هاى مناقشات نژادى، قومى و ساير مناقشات مى شد جهان مى توانست همان گونه آه امروز 

بت به خود نمى باليدند؟ آيا هست، باشد؟ آيا دولت شما و مردم شما به صورت توجيه پذيرى از اين با
وضعيت سياسى و اقتصادى دولت شما از وضعيت آنونى مستحكم تر نبود؟ و من بسيار متاسفم آه 

  بايد بگويم آيا در اين صورت، نفرت فزاينده جهانى از دولت هاى آمريكايى باز هم وجود داشت؟ 
  . آقاى رئيس جمهور، قصد ندارم آه آسى را ناراحت آنم

امروز با ما بودند چگونه درباره ) ع(يم، اسحاق، يعقوب، اسماعيل، يوسف يا عيسى مسيح اگر ابراه
چنين رفتارى قضاوت مى آردند؟ آيا به ما نقشى براى ايفاى آن در جهان موعود آه عدالت در آن جهانى 

مى در آن حاضر خواهد شد داده مى شد؟ آيا اصوًال آنها ما را قبول ) ع(خواهد شد و عيسى مسيح 
  آردند؟ 

آيا راه بهترى براى تعامل با ساير آشورهاى جهان وجود ندارد؟ امروز : سئوال بنيادين من اين است
در ) ع(هزاران ميليون مسيحى، هزاران ميليون مسلمان و ميليون ها نفر از پيروان آموزه هاى موسى 

حد و نه هيچ آس ديگر در جهان تمام اديان الهى به توحيد يا اعتقاد به خداى وا. جهان زندگى مى آنند
  . احترام مى گذارند

 آيه ٣سوره (قرآن آريم در اين لغت مشترك تاآيد مى آند و از پيروان اديان الهى مى خواهد و مى گويد 
بياييد از آن آلمه حق آه ميان ما و شما يكسان است و بر حق مى دانيم پيروى ! اى اهل آتاب): ۶۴

به جز خداى يكتا هيچ آس را نپرستيم و چيزى را شريك او قرار ندهيم و آنيم و آن آلمه اين است آه 
  . اگر روى گرداندند بگوييد آه ما تسليم فرمان خداونديم. برخى را به جاى ربوبيت تعظيم نكنيم

آقاى رئيس جمهور، براساس آيات الهى، همه ما به عبادت يك خدا و پيروى از آموزه هاى پيامبران الهى 
  .  ايمخوانده شده

آه خداى واحدى را آه فراتر از همه قدرت هاى جهان است، عبادت آنيم و بتوانيم آارهايى را انجام «
  » .دهيم آه وى خشنود شود

خدايى آه پيدا و پنهان، گذشته و آينده را مى داند و مى داند آه در قلب بندگانش چه مى گذرد و «
  » .آردار آنان را ثبت مى آند

  » .هشت و زمين است و همه جهان محضر او استخدايى آه مالك ب«
  » .طرح جان به دستان او صورت گرفته و به بندگانش مژده رحمت و آمرزش گناهان را داده است«
  » .او همراه ستمديدگان و دشمن ستمگران است«
  » .او رحمان و رحيم است، او يار مومنان است و آنها را از تاريكى به سوى نور رهنمون مى شود«
او شاهد آارهاى بندگانش است و از آنها مى خواهد آه آارهاى خوب انجام دهند و در صراط مستقيم «

  » .بمانند و پا برجاى باشند
  » .او از بندگانش مى خواهد آه به پيام پيامبرانش توجه آنند و او شاهد آردار آنها است«
يده اند، نافرمانى آرده اند و به بندگان پايان بد صرفًا از آن آسانى است آه زندگى اين جهان را برگز«

  » .خدا ستم روا داشته اند
و بهشت خوب و جاودان از آن بندگانى است آه از عظمت او مى ترسند و از هواى نفس خود پيروى «

  » .نمى آنند
  . ما باور داريم آه بازگشت به آموزه هاى پيامبران الهى تنها راهى است آه به رستگارى منجر مى شود

پيروى مى آنيد و به وعده الهى ) ع (ا همچنين باور داريم آه عالى جناب از آموزه هاى عيسى م
  . حكومت عدل بر روى زمين باور داريد
يكى از پيامبران بزرگ قادر مطلق بود، نام او مكررًا در قرآن مورد ) ع(ما نيز معتقديم آه عيسى مسيح 

مسلمًا اهللا خداى من و خداى تو :  نقل شده استستايش قرار گرفته است، به طور مثال در قرآن
  . است، بنابراين بايد بندگى او را به جا بياوريد،  اين راه درست است

  . خدمت رسانى به قادر مطلق و اطاعت از او باور همه پيامبران آسمانى است
  . خداى همه  در اروپا، آفريقا، آمريكا، اقيانوسيه و بقيه جهان، يكتا است

  .  قادرى است آه مى خواهد راهنمايى آند و به همه بندگانش بزرگى ببخشداو خداى
  . او به انسان ها عظمت بخشيده است

خداى قادر به پيامبرانش معجزه و نشانه هاى روشن داده «افزون بر اين، ما در آتاب مقدس مى خوانيم 
آنها را از گناه و آلودگى تهذيب تا مردم را راهنمايى آنند و براى آنها نشانه هاى آسمانى بفرستند و 

  » .آنند و آتاب و ميزان را فرستاده تا مردم به عدالت روى آورده و از طغيان دورى آنند
  . و آيات باال را مى توان در همه آتاب هاى آسمانى مشاهده آرد

ى آيند و پيامبران الهى وعده داده اند، روزى فرا خواهد رسيد آه انسان ها در محضر قادر مطلق گرد م
  . در آنجا به آردارشان پرداخته خواهد شد
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هر دو ما . درستكاران به مكانى امن رهنمون مى شوند و بدآاران با آيفر آسمانى روبه رو خواهند شد
به چنين روزى باور داريم، اما ارزيابى اقدامات حكمرانان آسان نخواهد بود، زيرا ما بايد پاسخگوى ملت 

زندگى شان به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير اقدامات ما قرار گرفته هايمان و همه آنها آه 
  . است، باشيم

همه پيامبران، از صلح و آسايش براى انسان ها،  براساس توحيد، عدالت و احترام به مقام انسانى 
  . سخن گفته اند

روى آنيم آه توحيد، پرستش آيا شما فكر نمى آنيد آه اگر همه ما به اين باور برسيم و از اين اصول پي
 آه -خدا، عدالت، احترام به شأن انسانى، باور به آخرت است، مى توانيم بر مشكالت آنونى جهان

 غلبه آنيم و نقش خود را خوب بهبود -محصول نافرمانى از خداى قادر و آموزه هاى پيامبران است
  بخشيم؟ 

تى و عدالت را ارتقا مى دهد و آنها را تضمين آيا شما فكر نمى آنيد آه باور به اين اصول صلح، دوس
  مى آند؟ 

  آيا شما فكر نمى آنيد آه اصول مزبور و ساير اصول نانوشته به صورت جهانى مورد احترام هستند؟ 
آيا شما اين دعوت را نخواهيد پذيرفت؟ آه بازگشتى حقيقى به آموزه هاى پيامبران است، براى توحيد و 

  سانى و اطاعت از قادر مطلق و پيامبرانش؟ عدالت، براى حفظ شأن ان
  آقاى رئيس جمهور، 

خدا سرنوشت انسان ها را به . تاريخ به ما مى گويد آه حكومت هاى ظالم و ستمگر باقى نمى مانند
  . خودشان سپرده است

خيلى از چيزها برخالف خواست ها و طرح . قادر مطلق جهان و انسان را به حال خود رها نكرده است
اين به ما مى گويد آه قدرتى بزرگتر در آار است و همه رخدادها توسط .  حكومت ها رخ داده استهاى

  . او تعيين شده است
آيا آسى مى تواند نشانه هاى تغيير جهان امروز را انكار آند؟ آيا امروز اوضاع جهان با يك سال پيش 

  . هدقابل مقايسه است؟ تغييرات با سرعت و با گامى متالطم رخ مى د
مردم جهان از وضع موجود شادمان نيستند و به وعده ها و نظراتى آه توسط برخى از رهبران منفور 

  . جهان ارائه مى شود، توجهى نمى آنند
بسيارى از مردم سراسر جهان احساس ناامنى مى آنند و با گسترش جنگ و ناامنى مخالفند و 

  . سياست هاى مشكوك را نمى پذيرند و تائيد نمى آنند
  . مردم به شكاف فزاينده ميان دارا و ندار و آشورهاى غنى و فقير اعتراض مى آنند

  . مردم از فساد فزاينده  بيزارند
مردم بسيارى از آشورها نسبت به حمله به بنياد فرهنگ ها و از هم پاشيدگى خانواده هايشان 

  . آنها همچنين از محو شفقت و پروا بيمناآند. عصبانى هستند
جهان به سازمان هاى بين المللى ايمان ندارند،  زيرا توسط اين سازمان ها از حقوق آنها طرفدارى مردم 

  . نمى شود
  . ليبراليسم و دموآراسى به سبك غربى قادر نبوده است آه به تشخيص آرمان هاى انسانى آمك آند

سقوط اين ايدئولوژى و افراد با بصيرت اآنون صداى فروپاشى و . امروز اين مفاهيم شكست خورده است
  . انديشه هاى نظام ليبرال دموآراسى را مى شنوند

 آه قادر مطلق است در -ما به طور فزاينده اى مردم جهان را مى بينيم آه به يك نقطه آانونى اصلى 
  . حال گرد آمدن هستند

  . ن فائق آيندبدون شك، مردم از طريق ايمان به خدا و آموزه هاى پيامبران مى توانند بر مشكالتشا
  آيا شما مى خواهيد به آنها ملحق شويد؟ : سئوال من از شما اين است

  آقاى رئيس جمهور، 
چه ما خوشمان بيايد يا نه، دنيا در حال حرآت به سوى ايمان به قادر متعال و عدالت است و خواست 

  . خداوند بر همه چيز غلبه پيدا خواهد آرد
  والسالم على من التبع الهدى 

  ود احمدى نژاد محم
  »رئيس جمهور جمهورى اسالمى ايران
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