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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(ژیم ایران و دولتهای بزرگر

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

  بازرسان آژانس خواستار بازديد از لويزان هستند
  ٢٠٠۶ مى ١۴  - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۴يكشنبه 

امه انگليسى ادعا آرد آه بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى از منابع رسمى ايران يك روزن: مهر
درخواست آردند از ماشين آالت و تجهيزات سايت تخريب شده لويزان نمونه بردارى آنند تا تاييد شود آيا 

ايمز، ديپلمات بنا به ادعاى روزنامه ت. اين سايت داراى اورانيوم الزم براى ساخت بمب بوده است يا نه
هاى نزديك به آژانس بين المللى انرژى اتمى اعالم آردند  قصد دارند مشخص آنند آيا از مرآز تحقيقات 

اين . فيزيكى در لويزان براى برنامه غيرقانونى ساخت تسليحات استفاده مى شده است يا نه
د آه يكى از قطعات درخواست آژانس در پى اين موضوع صورت مى گيرد آه منابع غربى ادعا آردن
به نوشته اين روزنامه، . تجهيزات اين سايت نشانه هايى از اورانيوم بسيار غنى شده را دارا بوده است

هم اآنون در آمريكا و آشورهاى غربى اين گمان تشديد شده است آه ايران ممكن است بيش از آنچه 
انه هاى اورانيوم مى تواند نتيجه اما نش. آژانس تصور مى آند، به ساخت بمب هسته اى نزديك باشد

دولت محمود احمدى نژاد : اين روزنامه افزود. آلودگى هايى باشد آه با تجهيزات وارد ايران شده است
آه خواستار پاك شدن اسرائيل از نقشه جهان است، همچنان اصرار مى آند آه همه تجهيزات هسته 

به نوشته اين روزنامه، يك تيم از آژانس بين .  گيرنداى فقط براى اهداف صلح آميز مورد استفاده قرار مى
المللى انرژى اتمى با منابع رسمى ايران گفت وگو و از آنان درخواست مى آند تا از ماشين آالت ويژه 

اين يك آار بسيار : يكى از منابع رسمى حاضر در لويزان اعالم آرد. لويزان بازرسى هايى به عمل آيد
در اين ماشين آالت آزمايش هاى بسيار زيادى . ش هايمان را به نتيجه برسانيمسخت است و ما بايد تال

. انجام شده است و اينكه دقيقًا مشخص شود اين آزمايش ها با چه هدفى بوده بسيار دشوار است
قرار است مذاآره آنندگانى از آشورهاى انگليس، فرانسه، آلمان، آمريكا، روسيه و چين در وزارت 

 در لندن گردهم جمع شوند تا درباره مشوق هاى جديد براى متقاعد آردن ايران به خارجه انگليس
  .منظور توقف برنامه هاى هسته اى گفت وگو آنند

  
  اروپا به ايران سخاوتمندانه استیپيشنهاد اتم

  ٢٠٠۶ مى ١۵  - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۵دوشنبه 
 گفته است که اين اتحاديه مجموعه  اتحاديه اروپا،ی سوالنا، مسئول سياست خارجخاوير:بی بی سی

 . ايران پيشنهاد خواهد کردی حل بحران هسته ای را برای متهورانه از مشوق هايیا
 مه، در بروکسل، پايتخت بلژيک، تشکيل 15 عضو اتحاديه اروپا در روز دوشنبه، ی خارجه کشورهاوزيران

 تشويق اين کشور به قبول یو راه ها ايران ی رود مساله برنامه هسته ایجلسه داده اند و انتظار م
 . قرار گيردی امنيت سازمان ملل متحد در اين زمينه مورد بررسیخواست شورا

 ی در زمينه های اتحاديه اروپا شامل مشوق هايی سوالنا گفته است که مجموعه پيشنهاد هایآقا
 . خواهد بودی امنيتی و احتماال تضمين های هسته ا،یاقتصاد

 به ی است که دولت ايران، در صورتيکه واقعا خواستار دسترسیين پيشنهادها به صورت افزوده که ایو
 . نخواهد توانست آنها را رد کندی باشد، به سادگی درزمينه توليد انرژی هسته ایاستفاده از فناور

 ی در ماه مارس از ايران خواست که برنامه غنی امنيت سازمان ملل متحد با صدور بيانيه ایشورا
 اورانيوم ی سازی ضمن تاکيد بر اينکه غن،ی اسالمی اورانيوم را به حالت تعليق در آورد اما جمهوریزسا
 شده ی غنيوم اورانی مصارف صلح آميز از حقوق مسلم اين کشور است، اعالم داشت که مقاديریبرا

 .توليد کرده است
 یطمينان ندارند و آمريکا جمهور ايران ای هسته ای متحده و اروپا نسبت به اهداف برنامه هااياالت
 صلح آميز، به توليد جنگ افزار ی را متهم کرده است که در صدد است در پوشش برنامه هایاسالم
 . مبادرت ورزدیاتم
 هر ی اسالمی ايران، مجددا گفت که جمهوری نژاد، رييس جمهوری يکشنبه، محمود احمدروز

 . اين کشور شود رد خواهد کردیته ا را که باعث توقف برنامه صلح آميز هسیپيشنهاد
 ی دولت ايران، گفت که دولت هنوز پيشنهاد جديدی روز دوشنبه، غالمحسين الهام، سخنگوهمچنين،

 کند و فعاليت ی از حق مسلم خود عدول نمی اسالمیاز اروپاييان دريافت نکرده و تاکيد کرد که جمهو
 .نبال خواهد کرد دی اتمی انرژیخود را تحت نظارت آژانس بين الملل

 امنيت عليه ايران در ی خواستار صدور قطعنامه سختگيرانه شورای غربی کشورهای متحده و برخاياالت
 . اورانيوم در اين کشور هستندی سازیواکنش به ادامه برنامه غن

 ی شامل وضع تحريم هاي،ی شديدتر بعدی صدور قطعنامه های تواند راه را برای می قطعنامه اچنين
 . عليه اين کشور، هموار سازدی ايران و در نهايت اقدام نظامعليه
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 ی امنيت، با صدور چنين قطعنامه ای حق وتو در شورای کنون چين و روسيه، دو عضو دايم و داراتا
 را مطرح خواهند کرد که رضايت روسيه و چين یموافقت نکرده اند اما اروپاييان گفته اند که پيشنهادهاي

 .را نيز جلب کند
 را مورد قبول قرار ندهد، مشخص نيست واکنش روسيه و چين ی که ايران چنين پيشنهادهايی صورتدر

  .چه خواهد بود
  

  مشروط کردرانی ای هسته ای هاتي اروپا را به توقف فعالیشنهادهايسوالنا تحقق پ
  ٢٠٠۶ مى ١۵  - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۵دوشنبه 
 در بروکسل هی امورخارجه اتحادیشست امروز وزرا پس از نیی اروپاهی خارجه اتحاداستي سمسئول

 خود را در ی هاتي تمام فعالرانی است ای را بزرگ و مثبت خواند اما گفت ضروررانی اروپا به اشنهاديپ
 . متوقف کند ومي اورانی سازی غننهيزم
 ی هسته ای کمک هاشنهادي اروپا پهی سوالنا گفت که اتحادترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه
 ی هسته ای برنامه هاگری کند و ددي تولی خواهد انرژی مرانی که ای دهد و  در صورتی مرانی به اشتريب

 . آماده کمک به تهران استهی اتحادنینداشته باشد ا
 ی هسته ای تکنولوژنی ترشرفتهي گفته است که آماده است تا پني اروپا همچنهی گفته سوالنا اتحادبه
 . قرار دهدرانی اارياخت در ی نظامريغ

 شد ديشما متوجه خواه:  اروپا گفت هی خارجه اتحادی پس از نشست وزرای در کنفرانس خبرسوالنا
 ارائه شده در ماه آگوست خواهد بود یشنهادهاي مثبت که بهتر از پاري پروژه بسکی اروپا با هیکه اتحاد

 . کمک کندرانی تواند به ایم
 است ی انرژدي واقعًا هدفش تولرانیاگر ا:  ارائه کند گفتدی جدشنهادي از پیاتي جزئنکهی بدون اسوالنا

 فراهم خواهد ی نظامري غی هسته ای انرژی را برای تکنولوژنی ترشرفتهي و پنی بهتری برادیبسته جد
 .ساخت
 درز کرده است ، اما روني به بی بسته همکارنی ای درباره متحوای کماتي شود که جزئی گفته مگرچه

 اروپا را برعهده دارد به هی اتحادی دوره ااستی که کشورش رشی امور خارجه اترریوز" کياورسوال پالسن"
  ی اشرفتهي برنامه عناصر پنینوبه خود گفت ا

 را در ،ی هسته ای  بدون خطر توسعه سالح هایاسي و سی اقتصادی مشوق ها،ی هسته ایازفناور
 .برخواهد گرفت

 مي نگران هستی اتمی انرژی  المللني با آژانس برانی ای از نبود تداوم همکار افزود ما به شدتکيپالسن
 . حل کنندکيپلماتی دی اوهي موضوع را به شنی دارند تا امي ها تصمییاما اروپا
 برنامه دي در تولرانی و از اقدام امي ها کار کنی ازهمکاری مجموعه ای رومیما آماده ا:  گفت کيپالسن

 .مي کنتی نداشته باشد حمایرتی مغای هسته ای سالح هاري که با منع تکثی نظامري غیهسته ا
 راه حل افتنی از موضع اروپا از تی ضمن حمازي امور خارجه آلمان نریوز" ری مانیفرانک والتر اشتا"
 . دفاع کرده استرانی ای موضوع هسته ای براکيپلماتید
 اري بسی کرد ما در مرحله ادي به نوبه خود تاکزيرانسه ن فیی امور اروپاریوز"  کولونانیکاتر" سو، گری ددر

 . کندی مهي ها را توجیی اروپااطي که احتمیحساس از گفتگوها قرار دار
 رانی و فرانسه در تهران گفت گه اسي آلمان، انگلی به سفرارانی امور خارجه اریوز" یمنوچهر متک "امروز
  .ذاشت را کنار نخواهد گی سازی غنقي وجه تعلچيبه ه

  
  رانی ای در باره موضوع هسته ایی اروپاهی اتحادهيانيمتن کامل ب

  ٢٠٠۶ مى ١۵  - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۵دوشنبه 
 رانیمتهم کردن ا / ی هسته ای هاتي توقف تمام فعالی برارانی اروپا از ایرقانوني غی خواسته هاتکرار

  به نقض حقوق بشر و سرکوب 
 ی با تکرار خواسته های اهياني نشست خود در بروکسل در بانی در پایی اروپاهی امور خارجه اتحادرانیوز
 راکتور آب تي و فعالی سازی از جمله توقف غنی هسته ای هاتي بر توقف فعالی مبنرانی از ایرقانونيغ

  .  متهم کردندشر را به نقض حقوق برانی آشکار ای ، در دخالتدی جدشنهاداتي پی در ازانيسنگ
قرار گرفته است " مهر "اري از آن در اختی که شش بند دارد و نسخه ایی اروپاهی اتحادهياني متن بمشروح

  : شرح است نیبه ا
  
.  را مورد توجه قرار دادی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مدلی آور28 اروپا  گزارش هی اتحادیشورا) 1
 کرده و یان ملل خود دار سازمتي امنی حکام آژانس و شورای شورای درخواست هارشی از پذرانیا

 ممکن است ه کی روشن شدن مسائل مهم از جمله مسائلی فعاالنه با آژانس برای در همکارنيهمچن
  . داشته باشد قصور کرده است یابعاد نظام

  
 گامها را مهم نی  اتي امنی که از آژانس و شورایی از برداشتن گام هارانی  از قصور اقًايشورا عم)  2
 یی درخواست هاني چنرشی از پذی بر خود داری مبنرانی مقامات ادی تهدنطوري هم کند وی میتلق
 تي تمام فعالو کامل کند ی کند تا با آژانس همکاری درخواست مرانیشورا از ا.  متاسف استندهیدرآ
 را به حال  ني و ساخت راکتورآب سنگقي و توسعه را تعلقي  از جمله تحقی و باز فرآوری سازی غنیها
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 ی اروپا از شوراهیاتحاد.  مذاکرات ممکن شودیري از سرگی الزم براطی نحو شرانی درآورد تا بدقيتعل
  . کندی متی کامًال حمااراتي اختنی ای براتيامنن

  
 نی تعهدات ای در راستای هسته ازي صلح آمی بر استفاده از انرژی مبنرانیشورا مجددًا بر حق ا)  3

 آماده است  تا بر یی اروپاهیاتحاد.  کند ی مدي تاکی هسته ایح ها سالريکشور تحت معاهده منع تکث
 کرد،  دیي تاهارا آن2006 هی خود در فورماتي در تصمتي امنی که شورا2005 آگوست یشنهادهاياساس  پ
 کمک کند رانی ای هسته ای سالح هاري مطمئن و به دور از تکثی نظامري غی برنامه هسته ایبه اجرا

 رانی الزم از اهداف اناني برود و اطمني باره از بنی در ای المللني بی های تمام نگراننکهیمشروط بر ا
  . سرباز نزندیشنهادي پني چنکیرش ی از پذرانی است که انی بر اهی اتحادنی  اديام. حاصل شود

  
 یح ها سالري نظام چند جانبه مربوط به منع تکثی اروپا مصمم است تا کارائهی  اتحادني حنيدر هم) 4 

 موجود مربوط به ی ساز و کارهای مراقبت در اجرانیشتري بتيشورا بر  اهم.  را حفظ کندیهسته ا
 که ممکن ی و موادی از انتقال کاالها، فناوربي ترتنی کند تا به ای مديکنترل صادرات مواد حساس تاک

شته باشند  کاربرد دارانی ای و موشکی هسته ای در برنامه هامي مستقري غای مياست مستق
  . شود یريشگيپ
  
 که با اصول ی نگران است ، حقوققًاي عمرانی حقوق بشر در اتي از وضعني اروپا همچنهی اتحادیشورا) 5

 تعداد اعدام ها، شی خود را از افزای شورا نگرانني دارد همچنرتی مغارانیجهانشمول و تعهدات خاص ا
 اني بیت در آزادی به اطالعات ، محدودیسترس در دی هاتی محدودشی خودسرانه ، افزایبازداشت ها
 مدافعان ی دردسر براجادی ارعاب و اني ها و همچنیی ها و بهای در قبال جامعه صوفژهیو مذاهب به و

  به شدت از بازداشت نيشورا همچن.  داردی اعالم متي اقلی گروههایحقوق بشر و به طور کل
 شهروندان خود را به واهد خی مرانیاست و ازمقامات انگران "  جهانبگلونيرام" دکتر یرانی السوفيف

  . و مجازات نکندهي  تنبی ها ازجمله سفارتخانه ها، دانشگاهها و مؤسسات فرهنگیعلت ارتباط با اروپائ
  
 نی داند و ای مرانی ای موضوع هسته ای براکيپلماتی  دی راه حلافتنیشورا خود را متعهد به ) 6

 است نی انهیگز.  توسعه دهد ی بر اساس اعتماد و همکاررانیبات خود را با ا است تا مناسلی ماهیاتحاد
 ی الزم را براماتي خواهد فورًا تصمی مرانی شورا  از انیبنابرا. انتخاب کندشترراي بی  انزوارانیکه ا

  .ند کمک کی ثبات منطقه ای الملل اتخاذ کند و براني و جامعه بهی اتحادنی با ای ارتباطاتنيتوسعه چن
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

ي مذاآرات تشكيل دولت جديد به اين نحو،  در صورت ادامه: ي توافق عراق اظهار داشت رييس جبهه
  . آوريم مشارآت در اين روند را به حالت تعليق در مي

  ٢٠٠۶ مى ١۵  - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۵دوشنبه 
 عدنان - چاپ عربستان -ي عكاظ  به نقل از روزنامه) ايسنا(دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري 
مذاآرات در خصوص : وگو با اين روزنامه اظهار داشت ي توافق عراق، در گفت الدليمي رييس جبهه

هاي  تشكيل دولت به علت مسايل مختلف با مشكل روبرو شده است و هنوز در خصوص بيشتر آرسي
  . اي نرسيده است ه نتيجهاصلي و غير اصلي ب

ها و پيشنهادات زيادي در اين زمينه دارند؛ اما هيچ يك از  هاي سياسي عراق طرح گروه: الدليمي گفت
  . آند ها آمكي به حل بحران دولت نمي اين طرح

ها باشد  ي تمام گروه ي توافق ايجاد دولت متحد ملي را آه در بر گيرنده وي با بيان اين آه جبهه
هاي وزارت دفاع، آشور، دارايي و نفت تا اين لحظه مشخص  مسوول پست:  است، گفتخواستار

اند و اين مساله  ها به رقابت پرداخته يابي به اين پست ها بر سر دست ح نشده است و تمام جنا
  . مشكالتي را در داخل ايجاد آرده است

هاي مختلف صورت  يان گروههاي وزارتي ديگر نيز توافقاتي م در خصوص پست: وي خاطر نشان آرد
شان تغيير  گيري گرفته است؛ البته به ما قول دادند آه وزارت مورد دلخواهمان را به ما بدهند، اما موضع

ما نيز توافق آرديم آه وزارت آموزش را به ما بدهند، باز . آرد و وزارت ديگري را به ما پيشنهاد آردند
 به ما پيشنهاد دادند و هنوز از آغاز مذاآرات تا اين لحظه در موضعشان تغيير آرد و وزارت آموزش عالي را

  . ايم اي نرسيده خصوص هيچ پست وزارتي به نتيجه
الدليمي در پاسخ به سوالي در خصوص اظهارات نوري المالكي نخست وزير عراق مبني بر اين آه 

 واقعي است؛ چون اگر اين اظهارات غير: ايم، گفت مراحل زيادي از تشكيل دولت را پشت سر گذاشته
  . شد اند اعالم مي هايي آه تعيين شده اين گونه بود بايد نامزد پست

رهبران سياسي آه در اين زمينه : وي تاخير در تشكيل دولت را تهديد عليه عراق دانست و گفت
ي توافق عراق  آنند مسوول هستند و اگر مذاآرات به همين نحو ادامه يابد، جبهه مشكل تراشي مي

  . شارآتش را در مذاآرات به حالت تعليق در خواهد آوردم
ي  خواهد براي هيچ آس مشكل ايجاد آند، البته شيوه ي توافق عراق نمي جبهه: وي خاطر نشان آرد

  . شود مذاآرات و ديكته آردن شروط ديگران مانع از پايان دادن به بحران تشكيل دولت متحد ملي مي
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 ی با زرقاوی مظنون به همکار260 یريدستگ / ستی ترور41 شدن تهکش: عراقیتي تحوالت امننیآخر

  ٢٠٠۶ مى ١۵  - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۵دوشنبه 
 260 یري در منطقه بغداد و حومه ، دستگی و عراقییکای آمریروهاي بدست نستی ترور41 شدن کشته

 نینده از مهمتر در حمالت پراکی عراق24 و کشته شدن ی با گروه ابومصعب الزرقاویمظنون به همکار
 . عراق استیتيتحوالت امن

 جداگانه هياني در عراق با صدور دو بکای فرانسه، ارتش آمری مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 از عامالن یکی و عناصر گروه القاعده از جمله ستی ترور41 کشور دستکم نی ایروهاين: اعالم کرد
 . درجنوب بغداد را کشتندهيوسفیمنطقه  پنتاگون در ی نظامکوپتري هلیسرنگون
 گذشته کشنبهی شنبه وی روزهای ائتالف طیروهاين:  خود آورده است هياني بني در اولکای آمرارتش

 مظنون به ارتباط 16 آن جهي در جنوب بغداد زدند که درنتهيفي سلسله حمالت درمنطقه لطکیدست به 
 .دندي به هالکت رسی ابومصعب الزرقاویبا گروه القاعده به سرکردگ

 کوپتري هلی عامل سرنگونی به نام ابو مصطفستی ترورکی کشته ها نيدر ب: دی افزای مهياني بنیا
 آن کشته ناني دو تن از سرنشکای آمرکوپترارتشي هلنیبراثر سقوط ا. شودی مدهی دکای ارتش آمریآپاچ

 .شدند
 ازمنازل ی به تعدادکای ارتش آمرینيو زم ییدرحمله هوا:  دوم خود اعالم کردهياني در بکای آمرارتش
 . شدندري دستگگری تن د4 کشته و ستی ترور25 دستکم هيوسفی در منطقه انيشورش

 یی و هوایني روز گذشته به طور هماهنگ دست به حمله زمییکای آمریروهاين : دی افزای مهياني بنیا
 . بوده است ستهای منازل کانون ترورنی شود ای زدند که تصور مهيوسفی از منازل درمنطقه یبه تعداد
 گروه اهل تسنن درعراق حمله نی اهل تسنن به عنوان بزرگتری علمائتي حمله هنی به ادرواکنش

 . را محکوم کردهيفي به منطقه لطییکای اشغالگر آمریروهاي و نی المالکی دولت نورینظام
 منازل شبیتش عراق ساعت ده د اریروهاي نتی با حماییکای آمریروهاين : دی افزای مئتي هنیا

 . را با راکت هدف قرار دادندهيفي منطقه لطیاهال
 ني همچنروهاي ننیا:  خواند و گفت یستی ترورتی حمله را جنانی اهياني بنی اهل تسنن درای علمائتيه

 ري از جمله دو زن را دستگگری را کشتند و شش تن دني سنگی از آتش سالحهای فراری تن از اهال25
 .ندکرد
 تبعه 2 از جمله ستی ترور6 از کشته شدن ی اهياني است که وزارت دفاع عراق امروز در بی درحالنیا

 . ساعت گذشته در عراق خبرداد24 ی نظاماتي مظنون در عمل260 یري و دستگیسعود
 سرکرده القاعده در شهر ی به ابومعصب الزرقاوکی معاون نزدیري کشورعراق هم از دستگوزارت
 . خبر داد یالرماد

 ی با زرقاوی اسناد و عکس گرفته شده وی زرقاواري معروف و دستستی عبدالرزاق  ترورني صالح حساز
  .دیکشف وضبط گرد

 یکی لی به نام عمر احمد صالح ملقب به ابو جبرگری دستی ترورکی آمده است گری دی اهياني دربنيهمچن
 .داد بازداشت شد و جهاد در منزلش در منطقه غرب بغدياز رهبران توح

 شده کشف ی بمب گذاری مواد منفجره و گلوله خمپاره و سالح و خودرویری هم مقادستی ترورنیازا
 .شد

 درحمالت پراکنده کشته و سي از جمله شش تن از عناصر پلی عراق24 که ستي ازعراق حاکگزارشها
 . مجروح شدندگریشش تن د
 . عبور خودروش کشته شدري انفجار بمب در مس بری از مراکز نفتیکی دانشجو درکی یجيدرشهرب
 دستکم دو تی و تکریجي بی شهرهاني شهروند در فاصله بکی ی عبور خودروري بمب در مسانفجار

 . مجروح شدني کشته و سومیشهروند عراق
 ی و زخمی عراقی نظامکی شاهراه جنوب غرب شهرسامرا موجب کشته شدن کی بمب درانفجار

 . شدگریشدن چهار تن د
 کشته سي سابق حزب منحله بعث بدست عناصر مسلح با لباس مبدل پلی شهرکربال دو تن از اعضادر

 .شدند
در شهر .  شد گری تن دکی شدن ی شهروند و زخمکی به کشته شدن لی بمب در منطقه محاوانفجار

 . را کشتند رهي عشکیبصره عناصر مسلح ناشناس شش تن از افراد 
  .و زن بدست مهاجمان مسلح کشته شدند شش تن از جمله ددرموصل

  
  سياه مشق نومحافظه آاران در عراق

  جاآوب ويزبرگ
  چشم انداز ايران: ترجمه
  ٢٠٠۶ مى ١۶ - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۶سه شنبه :شرق

همچنان آه اوضاع در عراق وخيم تر مى شود، پرداختن به مسئله چگونگى خروج از اين بن بست 
است آه آيا آمريكا قادر است از جنگ مخرب داخلى جلوگيرى آند؟در پرسش اين . ضرورى تر مى نمايد

اين . آتابى آه به تازگى در اين باره منتشر شده به بهترين نحو علل بروز فاجعه عراق بررسى مى شود
توسط فرانسيس فوآوياما به رشته تحرير درآمده بدون » آمريكا در مسيرهاى متقاطع«آتاب آه با نام 
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ارائه شمارى از گزارش هاى فورى و محاسبات داخلى تصميم  گيرندگان دولت بوش بر اين ذآر منابع، با 
امر تاآيد مى آند آه آمريكا بدون داشتن آمادگى براى يك اشغال، در به راه اندازى جنگ در عراق 

مرتكب اشتباه شد و علت آن چيزى نبود جز وجود تفكرات سياست خارجى گروه آوچكى در حكومت 
به اصطالحى دهن پرآن تبديل شده است آه براى پايان » نومحافظه آار«.ه نومحافظه آارانموسوم ب

برخى از اروپاييان اين واژه را به عنوان معادلى براى حاميان . دادن به بحث هاى داخلى به آار مى رود
به ) Neo Con(ح اما در آمريكا اين اصطال. جنگ عراق يا به طور آلى تر آغازآنندگان جنگ به آار مى برند

يهودى بودن پيروان آن تاآيد دارد و نشان دهنده آن است آه اين افراد به منافع اسرائيل بيش از آمريكا 
فوآوياما آه تا همين اواخر خود را يك نومحافظه  آار مى دانست، به تعريفى آه .اهميت مى دهند

اضر متنفذترين نومحافظه آاران در امور در حال ح.بنيانگذاران اين جريان ارائه مى دهند اعتقادى ندارد
آنها افكار واقع گرايانه اى را آه عمدتًا از سوى هنرى . سياست خارجى، ويلسونى هاى تندرو هستند

آيسينجر تعيين مى شوند رد مى آنند و معتقدند آه آمريكا بايد رهبرى اخالقى خود را در تمام نقاط 
آنها خواستار . وآراسى در صورت لزوم به زور متوسل شودجهان حاآم سازد و براى اشاعه آزادى و دم

با اين اوصاف فوآوياما، رونالد . اتحادند اما توجه چندانى به موسسات بين المللى و قوانين آن نمى آنند
بوش . ريگان و جورج بوش را در دوره دوم رياست جمهورى اش به عنوان نومحافظه آار معرفى مى آند

هورى اش تا حد امكان همانند يك متفكر يهودى رفتار مى آند در عين حال آه در دوره دوم رياست جم
فوآوياما تغييرات يك جانبه .همچنان نسبت به ماموريت خود درخصوص گسترش دموآراسى پايبند است

رهبرى و سلطه «، »جنگ پيشگيرانه«و نظامى بوش را آه موجب پديد آمدن مفاهيمى همچون 
شده است سرزنش مى آند و معترض است آه چرا نومحافظه آاران تحت » يمتغيير رژ«و » خيرخواهانه

اين عنوان آه طرح هاى جاه طلبانه  شان به منظور ساخت مجدد جوامع، محكوم به زوال و عواقب 
مخالفت با «: وى مى نويسد. غيرمنتظره است، ديدگاه هاى سياسى بنيادى خود را رها آرده اند

نومحافظه آاران در ».ايدارترين ويژگى  است آه در اين جنبش وجود داردمهندسى اجتماعى ايده آل پ
حال حاضر درگير تالش براى بازسازى شبه آشورى ويرانه و آامًال بيگانه شده اند آه به سختى مى 

به راستى چگونه اين افراد توانستند اين آشور را از مسير واقعى خود تا . توانند فرهنگ آن را درك آنند
حد منحرف آنند؟اگرچه فوآوياما اشاره اى نمى آند اما شكست نومحافظه آاران در جنگ عراق به اين 

بهترين و «در آتاب » ديويد هالبرستام«بسيار شبيه شكست طراحان جنگ ويتنام است آه توسط 
 وضع ۶٠نخستين قانون اسف بارى آه نومحافظه آاران در اوايل دهه . ثبت شده است» شفاف ترين

از . به آار گرفته شد» ليندن جانسون«وسعه نامناسب وضعيت رفاه در آمريكا بود آه از سوى آردند، ت
نام برد آه » دانيال پاتريك نيهان«و » ناتان گليزر«، »اروينگ آريستول«پيشگامان اين حرآت مى توان از 

عه پرداخته و با به آارگيرى مشى آمونيست هاى تماميت خواه به انتقاد از ليبراليسم موجود در جام
در قانون دوم آه در اواخر دهه .هدفشان چيزى نبوده جز پشت پا زدن به انسانيت و ناديده انگاشتن فقر

 ميالدى مطرح شد، تعدادى از شخصيت هاى نومحافظه آار در دوران آاهش تنش ها، همين ١٩٧٠
ومت آنها با سازمان شواهدى دال بر خص. محاسبات را در مورد سياست  خارجى آمريكا به آار بردند

ملل، نبردشان با رئاليسم آيسينجر آه به نظرشان جانشين آمونيسم است و بر فشار آنها بر شوروى 
به رغم اينكه فوآوياما نسبت . سابق به شكل تهاجمى تر به هر دو صورت نظامى و اخالقى وجود دارد

ومحافظه آاران را مورد توجه قرار به دوران طاليى نگاهى دلسوزانه دارد، اما ديدگاه جمعى ناصحيح ن
جين « آه از مقاله مشهور ٨٠به عنوان مثال عقيده اصلى تفكرات نومحافظه آاران در دهه . نمى دهد

اتخاذ شده بود، بر اين پايه استوار بود آه » ديكتاتورى و استانداردهاى دوگانه«تحت عنوان » پاتريك
» ويليام آريستول«و » ريچارد پرل«، »پل ولفوويتز«.ستندجوامع آمونيست قادر به تغيير از درون خود ني

تصور مى آردند آه شخصيت سست و ناسيوناليستى خود احمد چلبى مى تواند شريرترين ديكتاتور 
پس از اينكه اين اميد ثمربخش به نظر رسيد، . جهان را به آمك گروه آوچكى از پيروانش سرنگون سازد

و وزير دفاع و نيز خود رئيس جمهور را متقاعد آردند آه در صورتى آه آنها به نحوى معاون رئيس جمهور 
ارتش آمريكا آار ناتمام بوش پدر را به اتمام رساند، مردم عراق اشغالگران آشور خود را در آغوش 

فوآوياما از جوش و خروشى آه در يك و نيم دهه گذشته به موجب صدور موفقيت آميز .خواهند فشرد
نومحافظه آاران دائمى آه از جنگ «: وى مى نويسد. ده با نفرت سخن مى گويددموآراسى بر پا ش

حمايت مى آردند، خارج از اين بحث قرار دارند و شخصى نياز است تا در مورد ابزارهاى ملموس مورد 
  ».نياز جهت گسترش نهادهاى دموآراتيك يا توسعه اقتصادى آمريكا بحث آند و آنها را بيابد

  Slate: منبع
  
  ر گفت و گوى شرق با سفير ايران در عراق بررسى شدد

  عبور ايران از مذاآره با آمريكا
  ٢٠٠۶ مى ١۶ - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۶سه شنبه 

مذاآرات مستقيم ايران و آمريكا بر سر مسائل عراق آه قرار بود : ،فرشاد محمودى شرقگروه سياسى
حسن آاظمى قمى اولين سفير . ه است سال قطع رابطه ديپلماتيك، انجام شود منتفى شد٢٧پس از 

ايران در عراق پس از نزديك به سه دهه، آه هفته گذشته استوارنامه خود را به رئيس جمهور عراق 
تقديم آرد در گفت وگو با شرق اين موضوع را اعالم آرد و گفت آه پس از تشكيل حكومت دائمى 

روزهاى پايانى سال گذشته خورشيدى ايران و . عراق، ديگر موضوعى براى مذاآره با آمريكا وجود ندارد
اندآى بعد قرار شد . آمريكا اعالم آردند آه براى آمك به مسائل عراق با هم مذاآره خواهند آرد
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چند روز پس از توافق درباره حضور . نمايندگان بلندپايه اى از دولت عراق هم در اين مذاآرات حاضر شوند
تهران و واشينگتن در بغداد اعالم آردند آه تا تشكيل دولت جديد رهبران عراقى در مذاآرات، سفيران 

از روزهاى . بغداد بر سر ميز مذاآره نمى نشينند تا شائبه دخالت در امور داخلى عراق برطرف شود
 تا به امروز آه اعالم مى شود مذاآرات ايران و آمريكا ديگر منتفى شده است، ١٣٨۴پايانى سال 

 صفحه اى به همتاى آمريكايى اش نوشته و بسيارى از ١٨س جمهور نامه اى محمود احمدى نژاد رئي
رهبران جهان از جمله سياستمداران جمهورى خواه و دموآرات اياالت متحده و شخص آوفى عنان 
. دبيرآل سازمان ملل خواستار مذاآره مستقيم آمريكا با ايران شدند؛ آن هم درباره مسائل دو آشور

ا با مذاآره مستقيم درباره مسائل دوجانبه به نظر مى رسد آه تاثير خود را بر اينك اين مخالفت ه
سفير . مذاآرات تهران و واشينگتن درباره عراق هم گذاشته و آن را به طور آامل منتفى آرده است

ايران در بغداد در گفت وگوى خود با شرق از علت معرفى نشدن سفير ايران پس از سقوط صدام، تفاوت 
ولت جديد عراق با آابينه ابراهيم جعفرى، سابقه درخواست مذاآرات از سوى آمريكا، مذاآرات هاى د

 صحبت هاى زلماى خليل زاد درباره ديدار با وى در آابل و ساير ۶،+٢ايران و آمريكا در قالب گروه 
حسن آاظمى قمى پيش از اينكه به عنوان . مسائل دوجانبه به پرسش هاى شرق پاسخ گفته است

اولين سفير ايران به عراق بى صدام منصوب شود آاردار ايران در بغداد بود و پيش از آن سرآنسول ايران 
پيش از آقاى آاظمى قمى، محمود دعايى چند ماهى در اوايل پيروزى . افغانستان» هرات«در شهر 

  .ه شدانقالب سفير ايران در بغداد بود آه با حمله عراق به ايران وى به تهران فراخواند
•••  

  .آقاى سفير به شما ارتقاى مقام تان را تبريك مى گويم•
  .ممنونم

  با پرواز مستقيم از بغداد به تهران آمده ايد؟•
  .البته در حال حاضر يك پرواز هم از تهران به شمال عراق انجام مى شود. بله

ه به تهران  سال است آ٣سه سال از سقوط صدام مى گذرد عراقى ها سفير خودشان را نزديك •
اعزام آردند اما ايران تا به حال در عراق سفير نداشته و رياست هيات نمايندگى ايران را آاردار به عهده 

  داشته است، چرا؟
نگاه جمهورى اسالمى ايران به دوره جديد عراق يعنى پس از سقوط رژيم صدام بر اين مبنا بود آه در 

در بعد عملياتى ما آمديم و به طور . سطوح قرار بگيرندسطح ديپلماتيك مقامات دو آشور در باالترين
در بحث اينكه چرا از ابتدا ايران در عراق سفير نداشت اگرچه من عرض . جدى روابطمان را ارتقا داديم

جمهورى . مى آنم آه در عمل اين آار صورت گرفته، اما عراقى ها از ابتدا سفير شان را معرفى آردند
 اين بود آه با شكل گيرى دولت دائمى به طور رسمى، ارتقاى سطح اسالمى ايران سياست اش

به طور عملى در سطح سفير عمل آرديم اما به طور رسمى با شكل گيرى . ديپلماتيك را اعالم آند
  .حاآميت دائم، ارتقاى سطح ديپلماتيك را انجام داديم

  ر مسائل اختالل ايجاد نمى آرد؟نداشتن سفير در اين مدت، در مالقات ها، مذاآرات، ديدارها و ساي•
شما اگر نگاه . نه، روابط دو آشور با شرايط جديدى آه ايجاد شده، از اين گونه مرز ها گذشته است

 مالقات رسمى بين رئيس هيات نمايندگى ايران در بغداد با دولتمردان ٢٠٠ نزديك به ٨۴آنيد طى سال 
ى، يعنى رئيس جمهور و معاونانش، نخست وزير آن هم در عالى ترين سطوح حكومت. عراقى انجام شد

و معاونانش و وزراى ساير دستگاه هاى اجرايى آشور آن هم به دليل تنوعى آه در روابط دو آشور 
ما در هيچ آشورى در اين سطح مذاآرات رسمى و آارى نداشتيم و از اين منظر براى مقام . وجود دارد

عنوان رياست نمايندگى تا آن زمان آاردار . يران سفير نداردهاى عراقى اين خيلى قابل توجه نبود آه ا
طبيعتًا در عرف ديپلماتيك اين ارتقا داراى پيام خواهد بود آه ما در ابتداى آار دولت جديد، رسمًا اين . بود

  .ارتقاى سطح را اعالم آرديم
جانشين آقاى جعفرى اختالف ها بر سر تعيين نخست وزير و . دولت جديد عراق حاال بر سر آار آمده•

از ديدگاه شما . چند ماه در آغاز به آار دولت وقفه ايجاد آرد تا اينكه آقاى جوادالمالكى نخست وزير شد
  آقاى مالكى با آقاى جعفرى چه تفاوت عمده اى داشت آه شروع به آار دولت تا به حال طول آشيد؟

يرى آناره گيرى آرد و ائتالف عراق براى تبيين دقيق تر اينكه چرا دآتر جعفرى از پست نخست وز
من خيلى نمى خواهم . يكپارچه آانديداى جديدى را معرفى آرد خوب است آه پيشينه را ورق بزنيم

االن تاريخ بعد از سقوط صدام را ورق بزنم، از نظر آمريكايى ها آنچه آه آمريكايى  ها دنبال مى آردند، 
نوآرات بدون پشتوانه مردمى متمايل به خودشان را بتوانند در بعد حاآميت عراق اين بود آه يك دولت تك

  .در بعد فرايند دولت سازى آنچه آه آمريكا دنبال مى آرد اين بود. در عراق حاآم آنند
  غير مردمى يا غير مذهبى؟•

  .تكنوآرات بدون پشتوانه مردمى. نه نه، عرض آردم
؟ چه آسى غيرمذهبى بدون پشتوانه يعنى منظورشان چه فرد يا گروهى بود آه نخست وزير شود•

  مردمى بود؟
در شوراى حكام بعد از . يعنى آسانى بيايند در راس هرم حاآميت آه داراى عقبه مردمى نباشند

مقطع سقوط صدام آه جى  گارنر حاآم نظامى در عراق شد دولتى آه در حال شكل گيرى بود دولت 
يعنى مى خواستند تا اين مقطع .  انجام مى شود٢٠٠٧اعالم هم آردند آه انتخابات در . آمريكايى بود

عراقى ها هم به عنوان وزير و نخست وزير در آنار آمريكايى ها نبودند بلكه به عنوان . در عراق بمانند
. هزينه هاى سياسى و امنيتى براى آمريكا از همان مقطع شروع به رشد آرد. مشاور حضور داشتند
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اگر به آن شورا هم نگاه بكنيد باز به اينكه چه آسانى در آن . »ومتشوراى حك«سرانجام تن دادند به 
از همين مقطع هم در شوراى حكومت عمدتًا آسانى قرار گرفتند آه . باشند بحث مهمى درگرفته بود

فرض بفرمائيد آقاى . اينها داراى عقبه بودند. در واقع رهبران معارض ديروز و رهبران عراق امروز شدند
اينها آسانى بودند آه سابقه معارضه . ايشان عضو شوراى حكومت بود يا آقاى طالبانىحكيم را آه 

  .داشتند، داراى تشكل هاى سياسى و پايگاه هاى اجتماعى و مردمى بودند
  .و البته رابطه نزديك با ايران•

نوآرات براى همين آمريكا تك. همه شان روابط مثبت و پيشينه طوالنى با جمهورى اسالمى دارند. بله
شما وقتى در عراق مى گوييد آقاى . هاى فاقد پشتوانه مردمى مى خواست آه از اين قشر نباشند

حزب و مردمى . سابقه مبارزه و معارضه اى دارد. طالبانى، آقاى طالبانى سابقه مبارزه تاريخى دارد
ر صحنه عراق اتفاق اما آنچه آه د. آمريكايى ها نمى خواستند چنين آسانى در عراق حاآم شوند. دارد

آمريكايى ها نمى خواستند در انتخابات افرادى آه در حال حاضر راى آوردند، . افتاد چيز ديگرى بود
انتخابات در عراق يك خاستگاه داخلى بود و در راس اين خاستگاه مرجعيت دينى قرار . انتخاب  شوند

قطعى آمريكايى ها آمدند به رهبرى اگر شما فرآيند دولت سازى در عراق را نگاه آنيد، يك م. داشت
جى گارنر سپس شوراى حكومت آمد، بعد دولت موقت شكل گرفت، بعد از دولت موقت انتخابات شد و 

دولت انتقالى شكل گرفت، بعد از دولت انتقالى هم انتخابات براى دولت دائم و قانون اساسى برگزار 
 زمان آم بود اين امر مورد موافقت آيت اهللا در مقطع قبل از تشكيل دولت موقت به دليل اينكه. شد

سيستانى هم قرار گرفت آه هيات سازمان ملل بيايد بگويد آيا امكان دارد انتخابات انجام شود؟ آمدند و 
انتخابات موآول شد در دوره دولت انتقالى آه در همين مقطع آار . گفتند به لحاظ زمانى نمى شود

است در آل فرآيند سياسى، آمريكا مترصد بود آه يك چنين آن چيزى آه قابل توجه . انجام شد
اما واقعيت اين است آه نتيجه مقطع انتقالى و انتخابات دائمى خارج از . حكومتى را به وجود آورد

خواست آمريكايى ها شد و اگر شما مقايسه اى آنيد مى بينيد آه در آخرين گمانه فرآيند دولت سازى 
اگر بخواهيم يك جمع بندى آنيم . سالمى ها نقش شان پررنگ تر شدآه تشكيل دولت دائم بود ا

در . واقعيت اش اين است آه با نتيجه انتخاباتى آه ائتالف اسالمگرا بيايد و برنده شود موافق نبودند
 راى هم از ائتالف يكپارچه آم شد وگرنه اين ائتالف اآثريت مطلق را دارا مى ٧-٨جريان بازشمارى آرا 

 ليست، اآثريت آرا را يك ليست به خودش اختصاص ٢۵٠م باز قابل توجه است آه در ميان اين ه. شد
  .مى دهد آن هم در شديد ترين فضاى تبليغاتى عليه خودش

  چه اتهامى؟•
اعضايش از دوستان ايران هستند اما پاسخ اين . مى گفتند اين ليست اصًال عراقى نيست ايرانى است

. ادند؛ با حضور در انتخابات و راى اى آه به ليست ائتالف يكپارچه دادنداتهامات را خود مردم عراق د
آمريكا گرچه با نتيجه انتخابات موافق نبود اما برايشان آار ساده اى هم نبود آه با اين نتيجه مخالفت 

براساس قانون اساسى عراق، فراآسيون اآثريت در پارلمان بايد آانديداى خود را براى احراز . آنند
مى دانيد آه طبق قانون اساسى عراق بعد از معرفى . ت نخست وزير به رئيس جمهور معرفى آندپس

نخست وزير، ديگر نيازى به راى اعتماد مجلس به نخست وزير نيست اما بايد به اعضاى آابينه اش راى 
رى نامزد آقاى دآتر جعف. ائتالف يكپارچه براساس شيوه دموآراتيك در داخل خودش راى گيرى آرد. دهد

البته اين براى ائتالف قابل توجه بود به اين دليل آه اگر بتواند به . پيشنهادى شد با اختالف يك راى
  .داخل ائتالف به صورت توافقى آانديداى خودش را معرفى آند

  و نه راى گيرى؟•
شكيل شده و بله، اين آار مى توانست انجام شود اما به دليل اينكه ائتالف يكپارچه از هفت مجموعه ت

بنابراين قرار شد به شيوه دموآراتيك بيايند راى . داراى ديدگاهى متفاوت هستند آه البته طبيعى است
يكى اين است آه نامزد .  مالحظه اساسى وجود دارد٢-٣در نظام نامه داخلى ائتالف . گيرى آنند

 اقبال آشورهاى منطقه و پيشنهادى  بتواند نظر ديگر ليست ها را نيز جلب بكند و از طرفى بتواند
از مالحظات اساسى آه در داخل ائتالف به آن توجه . ندپيرامونى را نسبت به اين آانديدا فراهم آ

داشتند به عالوه آنچه آه در نظر مرجعيت دينى حضرت آيت اهللا سيستانى نيز بود اين بود آه دولت و 
حكومت آينده بايد حكومت وحدت ملى براساس استحقاق هاى انتخاباتى باشد و بر پايه توافق شكل 

بعد از . م ائتالف و هم مرجعيت دينى نسبت به اين مسئله داشتنداين مالحظه اى بود آه ه. بگيرد
چون . هم مى تواند شكل بگيرد» توافق«انتخابات زمزمه هايى شنيده مى شد آه حكومت بر پايه 

شيعيان بودند، سنى ها و آرد ها هم بودند و يك سوم، يك سوم حكومت تقسيم شود اما ائتالف بر 
تاآيد داشت چون اگر غير از اين هم مى شد » ايج انتخاباتنت«براساس » وحدت ملى«حكومت 

تالشى . اين مالحظه مرجعيت دينى و رهبران ائتالف بود. دموآراسى و انتخابات ديگر مفهومى نداشت
آه ديگران انجام دادند همان طورى هم آه در قانون اساسى مى گويد اين بود آه فراآسيون اصلى در 

ت وزير معرفى آند حاال هر فراآسيونى آه بيشترين آرسى را در اختيار مجلس ليست ارائه آند و نخس
يعنى به . دارد نخست وزير در عراق باالترين مقام اجرايى و فرمانده نيروهاى مسلح آل آشور است

از نظر آمريكايى ها آه به آل انتخابات و اينكه ائتالف يكپارچه . عنوان شخص اول در آشور مطرح است
اولويت شان اين بود آه حكومت با مشخصه دوران جى گارنر . شكيل دهد رضايت نداشتندبيايد دولت ت

. آنجاهايى آه با آمريكايى ها البى آردند، شبهاتى آه مطرح شد، فشارهايى آه وارد آردند. باشد
آردها اگرچه نسبت به دآتر جعفرى نظر مساعدى داشتند اما در دوره انتقالى همگرايى ميان آقاى 

  .نى و جعفرى نبود و اين را به عنوان هشدار مطرح مى آردندطالبا
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اگر . گروه هاى ديگر هم باز به همين صورت و در واقع اقبالى نسبت به دآتر جعفرى نشان نمى دادند
شما به نامه دآتر جعفرى به ائتالف نگاه آنيد آه مى گويد بنابر مصلحت ملى آنار مى روم آه دولت 

چون دولت در اين .  اين نظر آه دولت بايد فراگير باشد نگاه استراتژيكى استائتالف ملى شكل بگيرد،
دآتر . شرايط سخت عراق، مسئوليت سنگينى دارد و بايد همگرا و مورد توافق همه گروه ها باشد

نگاه ائتالف هم همين بود آه آانديداى پست نخست وزيرى اين . جعفرى هم به اين موضوع اشاره آرد
بنابراين دآتر جعفرى خودش تصميم گرفت اگرچه به لحاظ قانونى مى توانست . شته باشدجامعيت را دا

اينكه . در اين ميان چند نكته هم محرز بود. اين شجاعت را دآتر جعفرى نشان داد. نخست وزير باشد
راساس ديگر اينكه انتخابات داخلى هم برگزار شد و ب. آانديداى بعدى را هم خود ائتالف بايد ارائه آند

اين شكل از انتخاب، قدرت چانه  زنى ائتالف را بسيار باال مى . اجماع، نخست وزير بعدى انتخاب شد
همه رهبران ائتالف از آقاى حكيم تا . نخست وزير جديد حاال با قاطعيت پست را در اختيار گرفته. برد

ين تشكل برادران اهل سنت سپس جبهه اآراد و جبهه توافق آه بزرگتر. ديگران هم به وى تبريك گفتند
در نتيجه با ابتكار خود ائتالف و حمايت شخص آقاى دآتر جعفرى . بودند به آقاى مالكى تبريك گفتند

آقاى جواد مالكى شخصيتى است آه به نظر مى آيد با توجه به سوابق اش . نخست وزير انتخاب شد
ف و مجلس و آميسيون سياست در دوره معارضه و پس از سقوط صدام و نقشى آه در داخل ائتال

خارجى و امنيت ملى و بعث زدايى و آميته قانون اساسى شرآت داشت عنوان چهره اى خوب و قاطع 
و اصولگرا و داراى قدرت چانه زنى با ديگران را دارد و مى تواند حكومت وحدت ملى را شكل بدهد، 

  .سرانجام نخست وزير شد
نوان نخست وزير اين موضوع پيش آمد آه ايشان در دوره صدام بعد از انتخاب شدن آقاى مالكى به ع• 

آمريكايى ها هم از اين خشنود . مدتى به سوريه پناهنده شد و مناسبات نزديكى با دمشق دارد
. هستند آه نخست وزير جديد همچون آقاى جعفرى نيست آه روابط عميق و نزديكى با تهران داشت

   آقاى مالكى چطور مى بينيد؟افق روابط ايران و عراق را در دوره
در مورد اينكه آقاى مالكى ايران نبودند و آقاى دآتر جعفرى بيشتر ايران بود به نظر من اينها مالك چيزى 

آنچه آه امروز به عنوان عراق مى انديشند آنهايى آه در اين ترآيب جديد حضور دارند به منافع . نيست
در اين وضعيت يكى از مسائل مهم رهبران .  شان اين استمردم عراق فكر مى آنند و بزرگترين دغدغه

عراق در سياست خارجى شان تعامل با همسايگان و ايران است آن هم همسايه اى بزرگ با 
مشترآات دينى و سابقه طوالنى حمايت هاى مردمى و آمك هاى طوالنى و ويژگى هاى منحصربه 

نون دريافت آرديم دولتمردان عراق دنبال اين هستند با توجه به سيگنال هايى آه ما تاآ. فردى آه دارد
آه به جاى آن تنش هايى آه دولت رژيم قبلى با جنگ هاى تحميلى به وجود آورد، پالس هاى درستى 

آقاى دآتر جعفرى . براى دولتمردان عراق اين مهمترين مسئله در سياست خارجى است. بفرستند
آقاى مالكى در سوريه به عنوان يك معارض به . دن به سر بردمدت زيادى ايران بود و همين ميزان در لن

طبعًا در . سر مى برد اما همه اينها به دنبال اين هستند آه چگونه عراق بحران زده را آرام آنند
روابط دوره صدام از يادها برود و راه هاى . سياست خارجى نگاهشان به آشورهاى همسايه است

آن چيزى آه ما از آقاى مالكى ارزيابى آرديم و االن در .  پيدا شودتامين منافع عراق و همسايگانش
جمهورى . مواضعشان نشان دادند اين است آه مى خواهند روابط نزديكى با ايران داشته باشند

ايران از اين جهت بسيار عالقه مند است آه به دولتمردان عراق در . اسالمى نيز اين را مى خواهد
  .زسازى آمك آندزمينه صلح و ثبات و با

قبًال صحبت مى شد آه آغاز مذاآره مستقيم ايران و آمريكا موآول به تشكيل دولت جديد عراق شده • 
به نظر مى آيد آه مقدمات . اين اتفاق حاال افتاده و دولت دائمى عراقى ها شكل گرفته است. است

  اين مذاآره قرار است چه وقت آغاز شود؟. مذاآره فراهم شده است
وجه به رويكرد آمريكايى ها اين مذاآره ديگر منتفى شده است اما اجازه بدهيد تاريخ مختصرى از با ت

شايد بيش از يك  سال باشد آه آمريكايى ها آه در بغداد هستند سيگنال هاى . موضوع مذاآره بدهم
يگنال هايى اين س. درخواست مذاآره با ايران را مى دهند تا مذاآره مستقيم بين دو آشور صورت گيرد

مقام هاى عراقى به ما مى گفتند . آه فرستاده مى شد توسط مقام هاى عراق به ما منتقل مى شد
  .آمريكا يى ها مى گويند اگر امكان دارد مذاآره انجام شود

  پاسخ ايران چه بود؟•
  .مثبت نبود

  چرا؟•
آن چيزى آه آمريكايى ها تجاربى آه در گذشته بوده و . واقعًا نمى شود به آمريكايى ها اعتماد آرد

جمهورى اسالمى ايران هم تاآيد داشت آه امروز ايران به طور . نشان دادند قابل اعتماد نيستند
مستقيم دارد با مردم و دولت عراق همكارى و به آنها آمك مى آند آه بتواند مستقر شود و ماموريت 

ذاآره بنشينيم و درباره عراق صحبت آنيم احساس نياز اينكه با آمريكا بر سر ميز م. خود را انجام دهد
نمى آرديم اما درخواست دولتمردان، رهبران و سياستمداران عراقى نسبت به انجام اين موضوع واقعًا 

رئيس جمهور، نخست وزير عراق، مقام هاى ارشد دولتى و شخصى آقاى حكيم پيش بينى . زياد شد
مى تواند آمك آند به حل مشكالت موجود عراق اگرچه شان اين بود آه مذاآره مستقيم ايران و آمريكا 

يعنى ما نديديم آه نتيجه مثبتى از مذاآره با . من تاآيد دارم آه آمريكا در مذاآرات قابل اعتماد نيست
  .اينك دولت دائم عراق نيز تشكيل شده و ديگر نيازى به مذاآره نيست.آمريكا به دست بيايد

  ر موضوع افغانستان و عراق است؟اشاره شما به مذاآرات ژنو بر س•
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ايران اگر در افغانستان وارد آار شد بنابر تشخيص خودش، براى آمك به افغانستان در تشكيل دولت 
ما در افغانستان چه مى خواستيم؟ مى خواستيم دولتى سر آار بيايد آه امنيت را در آنجا . ملى بود

 همسايه مشكلى نداشته باشد، مواد مخدر برقرار آند، حكومتى شكل بگيرد آه نسبت به آشورهاى
طبعًا . اين سياست ما بود. را آنترل آند، بتواند تعامالت دو آشور از جمله امنيت مرز را ايجاد آند
مفهوم اين اتفاق اين نيست آه . سياست با سياست ديگر آشورها به طور موزائيكى روى هم مى افتد

 آه ايران حضور داشت اين سياستى ۶+٢ر اجالس هاى د. ما در يك طرح مشترك داريم آار مى آنيم
يك سال پيش وقتى خود آمريكايى . در مسئله اخير عراق هم اين طور بود. بود آه ما دنبال مى آرديم

ها براى مذاآره با ما درخواست آردند از طرف ايران جواب منفى بود اما خواست رهبران عراق ايران را 
ما فكر مى . ر مذاآرات بتواند آمك آند به حل مشكالت عراق، خوب استبه اين نكته معطوف آرد آه اگ

عمليات . آنيم سياست هايى آه آمريكا در عراق اعمال مى آند اثر سوء بر فضاى امنيتى آنجا دارد
بازسازى را به تاخير مى اندازد و آند مى آند، فكر مى آرديم شايد در مذاآرات بشود اصالحاتى بر 

اگر مذاآره مى توانست اين موضوع را . ما در عراق دنبال ثبات و امنيت هستيم. جام دادرفتار آمريكا ان
ايجاد آند و مثًال مى توانستيم به آمريكايى ها بگوييم آه سياست هاى شما اشتباه است به نظر ما 

ست اين مذاآره به درخوا. اين آار اشكالى نداشت اما عرض آردم ما به آمريكايى ها اعتماد نداريم
رهبران عراقى است و اين به عنوان ابزارى است آه ما به اهدافمان و سياستمان در عراق براى ثبات 

در اين فضا اگر مذاآره سازنده بود جمهورى اسالمى ايران پاسخش براى مذاآره . آن آشور برسيم
نه اينكه اصرارى به مثبت بود اما اگر زمانى اين مذاآره انجام مى شد و مى ديديم آه نتيجه اى نداردما 

تاآيد داشتيم آه در مذاآره نماينده دولت عراق . ادامه آن ندا شتيم بلكه مذاآره را دنبال نمى آرديم
اما اينك دولت عراق مستقر شده ديگر نيازى به مذاآره .از نتيجه گفت وگوها اطالع رسانى شود. باشد

  .نمى بينيم
هم منافع تامين شد و هم . ر مذاآرات سازنده اى بود به نظ۶+٢مذاآرات ايران و آمريكا در قالب •

نتيجه مذاآرات براى هر سه طرف يعنى ايران و . خواست آمريكايى ها به عنوان عامل حمله به طالبان
اتفاق ديگرى افتاده آه شما مى فرماييد به آمريكا نمى توان اعتماد . آمريكا و افغانستان قابل قبول بود

   سال گذشته است؟٢٧ياست هاى دو آشور در طول آرد يا اشاره شما به س
جالب است آه به شما بگويم اين بى اعتمادى . بله اساسًا رفتار آمريكا با ما رفتار قابل اعتمادى نيست

نه در بين رهبران ايرانى بلكه در بين رهبران و مقام هاى سياسى دولتمردان عراقى به شدت ديده مى 
مريكا در صحنه عراق در ماه هاى اخير نگاه مى آنند اعتمادشان از بين آنها وقتى آه به رفتار آ. شود

مقام ها و رهبران عراق آه ما را به مذاآره با آمريكا تشويق مى آردند و مى گفتند آه خوب . مى رود
است انجام شود يا حداقل ضررى ندارد، همين ها امروز دچار تعارض جدى با ديدگاه گذشته شان شده 

 سه ماه اخير و اتهاماتى آه به سفير آمريكا در عراق زده مى شود و -رق آنيد حوادث دواگر تو. اند
متهم اش مى آنند آه در جنايت سامرا ايشان ذى نقش است و بايد جواب بدهد و نگاه طايفه اى وارد 

صحنه عراق مى آند حرف آسانى است آه تا ديروز مى گفتند بد نيست ميان ايران و آمريكا مذاآره 
عراقى ها .  سال گذشته است٢٧در نتيجه اين بى اعتمادى آارآرد رفتار آمريكا در عراق و . صورت بگيرد

طبيعى هم هست آه آمريكا در عراق به . مى گويند آه آمريكا چيزى گفت اما طور ديگرى رفتار آرد
 قابل توجه است دنبال منافع خودش است و يا اينكه منافع اش با ما هماهنگ است يا خير اما چيزى آه

مثًال امنيتى آه آمريكا در عراق مى . اين است آه منافع آمريكا با منافع مردم عراق متعارض است
  .خواهد درست آند منطبق با ساختار دفاعى و امنيتى خودش است نه ساختار امنيتى بومى عراق

 شروع جنگ نشان دادند اين را از. دليل اش اين است آه آمريكايى ها به شرايط منطقه آشنا نيستند•
ايران مى خواهد آمريكايى ها . آه تصورشان از منطقه اگر غلط نباشد چندان هم دقيق و درست نيست

  را با شرايط منطقه آشنا آند؟
اشاره آردم اگر مذاآره انجام مى شد و مى ديديم آه گوش شنوا وجود ندارد اين آمادگى وجود داشت 

ما در . ا رويكرد آمريكا اين مذاآرات ديگر منتفى است و انجام نخواهد شدالبته ب. آه مذاآره پايان بگيرد
چرا؟ چون عراق ناامن آانون تروريسم است و آشورهاى منطقه از . عراق امنيت و ثبات مى خواهيم

اگر عراق ناامن باشد ما بايد . عراق ناامن بهانه به آشورهاى اشغالگر مى دهد. امنيت عراق تاثيرپذيرند
ايران براى . عراق مى تواند در امنيت منطقه نقش مهمى داشته باشد.  شاهد مهاجرين باشيمباز هم

بنابراين براى اينكه اين ثبات به وجود بيايد . عراق در امنيت خليج فارس هم نقش مهمى قائل است
قطعًا ما معتقديم آه ساختار دفاعى و امنيتى عراق بايد بومى باشد و در اين شكل گيرى نقش 

اين نقش مى تواند در . آن هم با تجارب و آمادگى اى آه ايران دارد. مسايگان عراق نقش اول استه
اگر گوش شنوايى وجود داشته باشد اين آمادگى از طرف ما وجود . تصحيح رفتار آمريكا موثر باشد

  .آمريكايى ها با اين مذاآره مى توانستند خسارت هايشان را آم آنند. داشت
رفسنجانى مى گفتند آه اين مذاآرات مى تواند امتحانى باشد براى اينكه اگر آمريكا آقاى هاشمى •

  . حسن نيت نشان مى دادند، دستور جلسات مذاآره حتى فراتر از عراق هم مى توانست برود
  .من سخنگوى آقاى هاشمى نيستم

  شما تصور مى آنيد چنين چشم اندازى وجود داشت؟ . من تحليل شما را مى خواهم•
ببينيد مذاآره ابزار . آقاى هاشمى هم به نوعى دارد بروز مى دهد آه آمريكايى ها قابل اعتماد نيستند

ديپلماتيك است براى تامين منافع، يعنى شما اگر ديديد منافع از اين طريق حاصل مى شود، مذاآره را 
. ه خواسته هايتان برسيدرد نمى آنيد اما شايد خيلى هم مطمئن نباشيد آه بتوانيد در چانه زنى ها ب

www.iran-archive.com 



اما اگر اين اتفاق واقعًا مى افتاد و مذاآرات نتيجه مثبت مى داشت، براى مسئوالن ايرانى، اين موضوع 
  .اما االن ديگر مذاآراتى انجام نخواهد شد.قابل مالحظه بود

  مصداق حسن نيت آمريكايى ها را چه مى دانيد؟ •
  در موضوع عراق؟

  .بله•
ايران تنها به . جمهورى اسالمى هم در اين باره نظراتى دارد.  امنيتى باشدمى توانست موضوعات

اما حتمًا در پرونده امنيتى عراق، موضوع منافقين مى . درخواست رهبران عراق پاسخ مثبت داده بود
 منافقين از ديدگاه مجامع بين المللى، اتحاديه اروپا و حتى -مثًال مى گويم. توانست يك مورد باشد

رفتار آمريكا درباره اين موضوع مى توانست . ت خارجه آمريكا يك گروه تروريستى شناخته شده استوزار
اين را در جواب شما گفتم . موضوعات را مى شد روشن آرد: مثًال مى گويم. نشانگر صداقت شان باشد

  . آه مصداق صداقت را مى گفتيد
 ماموريت شما در افغانستان با شما مالقاتى آقاى خليل زاد سفير آمريكا در عراق گفته آه در زمان•

  شما شخصيت خليل زاد را چطور ارزيابى مى آنيد؟ . داشته است
آارآردش در عراق در بين مقام هاى بغداد . ايشان نماينده آمريكا و به دنبال تامين منافع آشورش است

ى علنى و شفاف هم طرح خيل. مثبت نيست، ايشان ابراز تمايل شديد مى آند آه مذاآرات انجام شود
ايشان به عنوان نماينده مخصوص رئيس جمهور آمريكا و نماينده ارشد آشورش در عراق . مى آند

  . اما اينكه مى گويد با من در افغانستان مالقات داشته صحت ندارد. حضور دارد
  يعنى مالقاتى با شما انجام نداده است؟ •

چون مقطعى آه در . اشته اما اظهاراتش حرف درستى نيستالبته ايشان گفته آه با من مالقات د. خير
افغانستان بودم سرآنسول جمهورى اسالمى در هرات بودم و در آابل نبودم آه با ايشان مالقاتى 

  .انجام شود
چرا مقام هاى ايرانى به . از زمان سقوط صدام رهبران مختلف آشورهاى مختلف از بغداد ديدار آرده اند•

  ل خرازى از عراق جديد ديدن نكردند و سطح سفرها باالتر نرفته است؟ غير از آقاى آما
  .جمهورى اسالمى ايران هم به هر حال در سطح وزير امور خارجه ديدارى از عراق داشته است

  .بله اما فقط يك سفر انجام شد و ديگر در سطح باالترى هم تكرار نشد•
نكه ارتباطى بين روابط آشورشان با عراق داشته باشد، بله اما ديدار رهبران آمريكا و انگليس بيش از آ

از ابتداى جنگ در عراق تا هنگامى آه صدام سقوط آرد دو هفته . از منظر خودشان پيام هايى دارد
البته من اينجا اين را به شما . آمريكا سرمست پيروزى نظامى و زودهنگام در عراق بود. طول آشيد

در حقيقت . ين دليل بود آه روابط رژيم صدام و مردم آامًال قطع بودبگويم سقوط زودهنگام صدام به ا
بسيارى از سفرهايى آه آمريكايى ها به عراق انجام .مهم ترين عاملى آه صدام سقوط آرد همين بود

مثًال انتخابات انجام مى شود و اسالمى ها هم برنده مى شود، بعد مثًال : مى دهند پيام اش اين است
واقعًا آمريكايى ها از نيمه انتخابات . معاون جورج بوش مى آيد در عراق تبريك مى گويدآقاى ديك چنى 

 ٢۵آنقدر خوشحال هستند آه تبريك بگويند؟ همان روز به زندان هاى آمريكايى دستور مى  دهد آه 
 خب اين نشان مى دهد آه قصد آمريكا چيست اما مى خواهد به هر حال بگويد آه. بعثى را آزاد آنند

اما . اين رفت و آمد بيشتر حاوى اين پيام است و ارتباطى به روابط دوجانبه ندارد. من در عراق هستم
امروز بيشترين آمك به . حاال جمهورى اسالمى ايران مدافع عراق جديد و دولت تازه و مردم اش بود

ق آرديم با رژيم جديد اين ما بوديم آه همسايگان عراق را تشوي. بازسازى عراق را ايران انجام مى دهد
وقتى آه ايران شوراى حكومتى عراق را به رسميت شناخت آشورهاى منطقه ما را متهم . آار آنند

ما ادعامان اين بود آه رهبران امروز عراق همان . آردند آه ايران آمد به طرح توطئه آمريكا وارد شد
ين ها همين ها هستند، آارى نداريم معارضان ديروز هستند و تا مقطعى آه انتخابات انجام شود بهتر

در عرصه سياسى هيچ آشورى به اندازه جمهورى اسالمى حمايت . آه آمريكايى ها چه مى گويند
با تشكيل حكومت دائم وارد دوره . پايه هاى آمك هاى دوجانبه را در اين مقطع شكل داديم. نكرده است

سالمى ايران مشوق آشورهاى منطقه در در عين حال جمهورى ا. اجرايى آردن پروژه ها مى شويم
ما تنها آشورى بوديم آه با همه مولفه هاى سياسى عراق مذاآره آرديم و تشويق . تعامل با عراق بود

در بحران شهر فلوجه مذاآرات ما با برادران اهل .شان آرديم آه در فرآيند حكومت جديد مشارآت آنند
اينها بزرگترين خدمات ما به عراق . ، تحريم سياسى نكنيدسنت بود آه بياييد در دولت حضور پيدا آنيد

حجم . آمد و رفت هايى آه شما مى گوييد انجام شده براى عراقى ها مفيد نبوده است. بوده است
از طرفى از ايران هم وزير امور خارجه رفته . به باالترين سطوح خود رسيد٨۴رفت و آمدهاى ما در سال 

 عراق آمد و تقريبًا سه روز عراق را زير پا گذاشت در حالى آه مقام هاى آقاى دآتر خرازى به. بودند
رسمى آمريكا و انگليس وقتى مى خواهند بيايند از قبل اعالم نمى آنند و تقريبًا هنگام خروج شان 

ايران در مقايسه با همه آشورها بيشترين تعامل و همكارى و تبادل هيات را . است آه اعالم مى شود
  . البته بيشتر از طرف عراقى ها بودداشته آه

 در تهران برگزار شود ٨۴آيا جلسه وزراى خارجه همسايگان عراق هنگامى آه قرار بود شهريورماه •
  سرانجام در ايران برگزار خواهد شد يا به طور آامل لغو شده است؟

 رايزنى هم در آخرين. اجالس وزراى خارجه آشورهاى همسايه عراق مورد توافق همه آشورها است
از لحاظ زمانى ترجيح . آه با وزير خارجه عراق داشتيم تمايل شان را براى برگزارى اجالس ابراز آردند
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اين بود آه بعد از تشكيل حكومت دائمى جلسه انجام شود آه ما اميدواريم با توجه به تشكيل دولت 
  .جديد در اولين فرصت بتوانيم اين جلسه را در تهران برگزار آنيم

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   ارديبهشت25:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ مى ١۵  - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۵دوشنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود حادثه کشتار در جاده کرمان به :بی بی سی

ی های شرق کشور پرداخته اند و همچنين ادامه بم را گزارش داده و در مقاالتی به محکوم کردن نا امن
واکنش ها نسبت به نامه رييس جمهور به همتای آمريکايی وی، تصويب طرح مد و لباس در مجلس، و 

  .محکوميت مدير روزنامه شرق در دادگاه را در ميان خبرهای ديگر خود نقل کرده اند
ی بود که موضوع اشرار خارجی مطرح  در صدر اخبار خود نوشته پس از حادثه قتل عام تاسوکشرق

شد و چندی پيش مرزهای مشترک کشورمان با پاکستان بسته شد و روز پيش از آن بود که وزير کشور 
  . از فرار عبدالمالک ريگی به کشور پاکستان خبر داد

 حمله تروريستی شنبه شب اذهان را به سمت اين مسئله برد که اشرار داخلی شرقبه نوشته 
  .  خارجیهستند يا

به نوشته اين روزنامه، فرمانده مرزبانی ناجا بحث ورود عامالن جنايت شنبه شب محور دارزين از طريق 
مرز را منتفی دانسته و گفته است که بررسی های اوليه نشان می دهد عامالن اين حادثه جنايت بار 

  . از اشرار داخلی بودند
با اشرار :  حروف درشت نوشته نمايندگان مجلس در عنوان اصلی خود باجمهوری اسالمیروزنامه 

  . قاطعانه برخورد کنيد
 در عنوان اصلی خود از آماده باش در منطقه کرمان خبر داده و نوشته مرزهای منطقه کامال کارگزاران

 بم –بسته شده و نيروهای نظامی و انتظامی در صدد يافتن و سرکوب عوامل قتل عام جاده کرمان 
  .هستند
 در سرمقاله خود از وزارت خارجه خواسته به دولت هايی که اشرار در پناه جوانوجود روزنامه با اين 

آنها تغذيه می شوند تذکر جدی بدهد و به آنها تفهيم کند حسن همجواری آن نيست که در پناه دولت 
شور برخی کشورهای همسايه برخی از افراد خوار و زبون و عوامل دست چندم اجنبی به شرارت در ک

  . بپردازند
 اين حق برای دستگاه های انتظامی و نظامی ما وجود دارد که بتوانند در مرزهای جوانبه نوشته 

  .کشورهای ناتوان همسايه به سرکوب اشرار بپردازند
همين روزنامه در سرمقاله خود نوشته ظاهرا کشتار و نا امنی در منطقه شرق کشور سر فروکش 

  .شتار به نظر می رسد و قدرت نمائی در مقابل دولت استکردن ندارد و بيش از يک ک
 نوشته رييس جمهوری در پاسخ به سؤالی درباره واکنش رييس جمهوری آمريکا به نامه خود کيهان

دريافت کننده اين نامه آزادی انتخاب دارد و اين فرصتی تاريخی است که در اختيار : خاطرنشان کرد
  . توانند آن را بپذيرند يا رد کنندمخاطبان نامه قرار گرفته که می 

 نوشته مداحان نيز به جرگه اظهارنظر کنندگان درباره نامه آقای احمدی نژاد جمهوری اسالمیروزنامه 
به بوش پيوستند و سعيد حداديان، يکی از آنان، نامه احمدی نژاد به بوش را از نشانه های ظهور امام 

  . دانست) عج (زمان 
 معاون حقوقی رييس جمهوری خواستار پاسخگويی بوش به نامه آقای احمدی همين روزنامه نوشته

نژاد و فتح باب مذاکره ميان ايران و آمريکا شد و گفت چنانچه بوش، پاسخ معقول و منصفانه به نامه 
احمدی نژاد بدهد، از آن استقبال می کنيم و آن را گامی جهت ايجاد مفاهمه در جهان ديپلماسی می 

  . دانيم 
،   مختلف  مسايل  پيرامون اش  آمريکايی   همتای نژاد به  محمود احمدی   نامهاعتماد ملیه نوشته ب

   به  در پاسخ  بود و آصفی  قرار داده الشعاع  را تحت  امورخارجه  وزارت  ديروز سخنگوی  خبری نشست
  . ندارد   از مذاکره  نشانی  نامه اين:   گفت  نامه  اين  متعدد در خصوص سواالت

   ستادی  نامه  اين  شدن  نوشته سخنگوی وزارت خارجه باز گفته است که برای نوشتهاعتماد ملی
 قرار گرفتند و اين   مورد مشورت  مسئول های  و نهادها و وزارتخانه  قرار گرفت  شد و مورد بررسی تشکيل

   است  فاقد منطق  کارهايشان  که  است  اين دهنده  نشان   متحده نامه از موضع ضعف نبود و برخورد اياالت
  .  نيز باز بماند آورد، شايد از پاسخگويی  می   کم  در منطق  وقتی و قاعدتا آدم

 از واکنش سردار فيروزآبادی، رييس ستاد مشترک نيروهای مسلح جمهوری اسالمی،  ايرانروزنامه
نوشته مگر مخالفان سياسی آقای احمدی درباره نامه احمدی نژاد به جورج بوش خبر داده و از زبان وی 

چقدر در اين کشور شعار دادند رابطه با آمريکا، مذاکره با آمريکا و . نژاد قبال نمی گفتند تنش زدايی
گفتند ما آماده ايم تا آمريکا را با دوستی از منطقه بيرون کنيم، حاال بايد به احمدی نژاد بگويند دست 

 و ادب چنين نامه ای را نوشته که نشان دهنده روح بزرگ و استقالل مريزاد که با حکمت، علم ، منطق
  .ايران است و اين که می خواهد پيام صلح را به جهان اعالم کند

 گفته ما در اين نامه، رييس خط شيطان را به حق دعوت ايرانسرلشکر فيروز آبادی به نوشته روزنامه 
  .کرده ايم
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 را مجرم شناخت و وی را شايسته تخفيف  شرق مدير روزنامه دادگاه مطبوعاتاعتماد ملیبه نوشته 
مجازات ندانست چرا وی با شکايت دادستان و بسيج دانشجويی روبرو بود که نسبت به چاپ خبری 

درباره دست داشتن بسيج در حوادث سال گذشته دانشگاه علم و صنعت که به دستگيری و مضروب 
  . تندکردن رييس دانشگاه انجاميد، اعتراض داش

 مسئوليت سايت شرق آن الين را پذيرفت و گفت دست شرق نوشته مدير روزنامه اعتماد ملی
  .داشتن بسيج در اين حادثه گزارش شده و حتی يکی از نمايندگان مجلس هم به آن اشاره کرده است

 خبر داده که معاون رييس جمهوری و رييس سازمان تربيت بدنی در تازه ترين سخنرانی همبستگی
همه فدراسيون ها و تشکيالت تابعه : خود، ديروز در جمع مديران و کارشناسان سازمان ورزش گفت 

  . بايد گوش به فرمان سازمان باشند و اگر بخواهند غير از اين عمل کنند ريشه آنها را می خشکانيم 
ای اولين بار  نوشته اين ادبيات چماقی که در تاريخ چند دهه ورزش کشور برجمهوری اسالمیروزنامه 

است که از زبان رييس سازمان و در مقام معاون رييس جمهوری شنيده می شود، در همان ساعات 
اوليه اعالم توسط خبرگزاريها با واکنش اهالی ورزش مواجه شد چرا که ادبيات جامعه ورزش هيچگاه 

  .چنين يک طرفه و ديکتاتورگونه نبوده است 
  

  يبهشت ارد24:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ مى ١۴  - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢۴يكشنبه 

روزنامه های امروز تهران در آستانه تحويل پيشنهادهای جديد اروپا به ايران به گمانه زنی :بی بی سی
درباره اين پيشنهاد ها پرداخته و در گزارش های خود واکنش ها به نامه رييس جمهوری را به همتای 

مک های تازه ايران به دولت فلسطينی نوشته و خبر داده اند که مهاجران آمريکايی خود دنبال کرده، از ک
  .غيرمجاز و ثبت نام نشده تهران از امروز جمع آوری می شوند

  .  در عنوان بزرگ خبری خود نوشته پيشنهاد تازه اروپا فردا به ايران تحويل داده می شودآفتاب يزد
 از جانب تروئيکای اروپايی به تهران ارائه شود، بايد  نوشته پيشنهاد جديدی که بناست به زودیکيهان

: کيهانبه عقيده . شورای امنيت ارائه شود)  ارديبهشت٢٩( ماه مه ١٩همراه با نظر ايران به نشست 
کارشناسان برای بررسی اين پيشنهاد بر روی دو محور متمرکزند اول، هدف از اين اقدام چيست و دوم، 

   چه مواردی باشد؟ محتوای اين طرح بايد شامل
 اتحاديه اروپا رسما آمادگی خود را برای ارائه مشوق های اقتصادی و امنيتی ايرانبه نوشته روزنامه 

  .اروپا به ايران به منظور يک مصالحه هسته ای اعالم داشت
ستند حال مسئولين ايرانی در انتظار ه: اين روزنامه با اشاره به تجربه مذاکرات بدون نتيجه قبلی نوشته

تا ببينند در موقعيت جديد و پس از عدم توافق ميان قدرت های شورای امنيت برای اعمال تحريم عليه 
  ايران، اروپا در مقام عمل با چه طرح و تصميم تازه ای پای ميز مذاکره خواهد آمد؟ 

  هايی  مشوق  چه ايران   ببيند اروپا در پيشنهاد خود به  منتظر است  آينده  تا هفته ايران:  اعتمادبه نوشته
   است  بر پيشنهادی آيد گويا پيشنهاد جديد اروپا مبتنی ها بر می   از شنيده چنانچه.   است  کرده را لحاظ

 با   از همکاری  ترکيبی رود شامل  و انتظار می  را نپذيرفت  آن  شد و تهران  اعالم  ايران  به  گذشته  اوت که
   اگر چنين  باشد که  سياسی های  آزاد با اروپا و مشوق  تجارت  غير نظامی  ای ه هست  برنامه  و زمينه ايران

  .  خواهد داشت  ادامه  همچنان  سيکل باشد اين
واکنش های مختلف نسبت به نامه محمود احمدی " نامه ای الزم اما ناقص" با عنوان بزرگ همبستگی

  . استنژاد، رييس جمهور ايران را در صدر اخبار خود آورده
:  در مقاله ای به کسانی که از نامه رييس جمهور انتقاد می کنند حمله برده و نوشتهايرانروزنامه 

  .ظاهرا ادبيات انتقاد از دولت به وضعيت خاصی درآمده است
 دستگاه خودروی سبک، سنگين، مينی بوس ٣٠٠دولت جمهوری اسالمی :  خبر داده کهايرانروزنامه 

  . اهدا کرده است» حماس«ومت اسالمی فلسطين و اتوبوس به جنبش مقا
 دستگاه ١٠٠ دستگاه مينی بوس، ۵٠ دستگاه سواری، ١٠٠به نوشته اين روزنامه تصميم به ارسال 

 دستگاه اتوبوس و ماشين های سنگين و يدک کش به دولت حماس در جريان ديدار اخير ۵٠وانت و 
  .  فلسطين از تهران گرفته شده استوزير راه و ترابری حکومت خودگردان» زياد الظاظا«

 در سرمقاله خود از وضعيت اقتصادی و سياسی فلسطين جمهوری اسالمیدر همين حال روزنامه 
ابراز نگرانی کرده و از کشورهای مسلمان خواسته که به کمک دولت حماس که گرفتار مشکالت 

  .بسياری است بشتابند
 از دستگير شدن فردی اعتماد ملیوعات و جزايی تهران  ماه بعد از ترور يک قاضی دادگاه های مطب9

سخنگوی قوه قضاييه اعالم داشته که متهم دو : به اتهام ترور قاضی حسن مقدس خبر داده و نوشته
بار از ايران به عراق رفته و اين بار هم در امارات برای گرفتن پناهندگی به سفارتخانه مراجعه کرده که 

  .  داده شده استتوسط آنها به پليس تحويل
 نشان می داد که چند ماه پيش هم دادستانی تهران فردی را به عنوان عامل قتل اعتماد ملیگزارش 

  .معرفی کرده بود که در عمل معلوم شد که وی در آن زمان در زندان بوده است
گردی حجاب از جاذبه های جهان:  از قول رييس سازمان ميراث فرهنگی و جهانگردی نوشتهآفتاب يزد

  . در ايران است
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به نوشته اين روزنامه، حيدر مشائی در پاسخ سئوالی در اين باره که پوشش زنان و شبانه روزی نبودن 
اين درست است که ايران از نظر : مراکز تفريحی در ايران مانعی بر سر جهانگردی است گفته است

  .ل ندارمجهانگردی در جايگاه مطلوبی قرار ندارد اما اين علت ها را قبو
، معاون استانداری تهران خبر داده که از اين هفته جمع آوری مهاجران مردم ساالریبه نوشته 

اين مقام که از آماده شدن اردوگاهی به منظور جمع . غيرمجاز در شهرهای استان تهران آغاز می شود
ر نفر در تهران اعالم کرده آوری مهاجران غيرمجاز و ثبت نام نشده خبر داده، تعداد اين گروه را سيصد هزا

  .که به گفته وی امسال همه آنها جمع آوری خواهند شد
 

   ارديبهشت23:  تهرانیمرور روزنامه ها
    ٢٠٠۶ مى 13  - ١٣٨۵ ارديبهشت 23شنبه 

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود از ديدار رهبر جمهوری اسالمی از :بی بی سی
ده و نظر امام جمعه موقت تهران را در صدر خود آورده اند که نامه رييس جمهور به نمايشگاه کتاب خبر دا

  . همتای آمريکايی اش را نامه ای الهی خوانده است
انتقاد از برنامه های اقتصادی دولت و گمانه زنی هايی درباره پيشنهادهای اروپا به ايران برای حل بحران 

  .امه هاستهسته ای بخش ديگری از مطالب اين روزن
 در ابتدای گزارش اصلی خود اين جمله را به نقل از يکی از شهروندان آمريکايی نقل کرده که کيهان

چه کسی می توانست حدس بزند مردی که در مطبوعات غربی به عنوان هيتلر مدرن لقب گرفته "
ی در شبکه جهانی  از يک مصاحبه تلويزيونکيهان" است، با منطقی ولتری به ميدان اياالت متحده آيد؟

 مردم آمريکا با کمال گرايی و انصاف رئيس جمهور که تبلور ٪٩٠سی ان ان نتيجه گرفته بيش از 
  .آرمانهای ايرانی است، موافقند

 در صدر اخبار خود نوشته آيت اهللا احمد جنتی خطيب جمعه تهران نامه رئيس جمهور ايران به شرق
خداوندی خواند » الهام« نامه ای فوق العاده دانست و آن را جورج بوش همتای آمريکايی احمدی نژاد را

و آن را با نامه تاريخی حضرت امام به گورباچف رئيس جمهور پيشين اتحاد جماهير شوروی قياس کرد و 
اين نامه ادامه راه امام در اين «: اضافه کرد» اين حرکت در تاريخ سابقه نداشته«ضمن تاکيد بر اينکه 

  » .راستا است
 همراه با نقل سخنان آيت اهللا جنتی درباره نامه محمود احمدی نژاد به جمهوری اسالمیوزنامه ر

جورج بوش يادآور شده که وی در دو هفته گذشته درباره دستورالعمل رئيس جمهور به رئيس سازمان 
 گسترده تربيت بدنی برای ورود زنان به ورزشگاه ها سکوت کرد در حالی که اين دستورالعمل با واکنش

اقشار متدين مردم، علما، جامعه مدرسين حوزه علميه قم و حتی طرفداران خود رئيس جمهور مواجه 
  . شد و مراجع معظم تقليد آنرا خالف شرع دانستند

ضمن اندازه نگهداشتن و رعايت : اين روزنامه از زبان دوستداران آيت اهللا جنتی به او توصيه کرده که
ا، از انتقاد بجا و منصفانه نيز خودداری نکنند تا سخنانشان تاثير الزم را داشته حدود در تعريف و تمجيده

  .باشد
 در صدر اخبار خود نظر رييس فراکسيون اقليت مجلس را منعکس کرده که گفته نامه احمدی آفتاب يزد

  . نژاد از نظر تابوشکنی خوب است
مهور بهتر است به شعارهای انتخاباتی به نوشته همين روزنامه، آيت اهللا امينی گفته است رييس ج

  . خود نظر بيشتری کند
 آيت اهللا نوری همدانی هم از نامه رييس جمهوری تقدير کرده ايراندر همين حال به نوشته روزنامه 

  . است
 غالمعلی حداد عادل، رييس مجلس گفته است ضرروتی ندارد رييس جمهور برای آفتاب يزدبه نوشته 

دو روز قبل چند تن از نمايندگان مجلس از اين که آقای احمدی نژاد .  مشورت کندنوشتن نامه با جايی
  .بدون مجلس دست به چنين کاری زده و چنين تغييری را در خط قرمزها به وجود آورده انتقاد کرده بودند

ازی جديد، اما يک ب" در عنوان بزرگ صفحه اول خود پيشنهاد اروپايی ها را در پرونده هسته ای کيهان
تا همين چند روز پيش طرف های غربی بحران هسته ای ايران با : خوانده و در گزارشی نوشته" کهنه 

اظهارنظرهای تند رسانه ای و مانورهای ديپلماتيک به ظاهر تهديدآميز تالش می کردند چنين وانمود 
  . کنند که صبرشان به پايان رسيده و ايران بايد به زودی منتظر يک مجازات باشد

ارائه يک « با همه اينها، غربی ها به تازگی در يک چرخش صد و هشتاد درجه ای از کيهانبه نظر 
  . خبر می دهند» تدوين يک مجموعه پيشنهاد تازه«و » فرصت جديد به ايران

عقب نشينی دو هفته ای آمريکا در " در عنوان بزرگ صفحه اول خود از جمهوری اسالمیروزنامه 
شکست آمريکا در کسب اجماع عليه ايران در نشست : خبر داده و نوشته" رانپرونده هسته ای اي

  . برای خروج از بن بست کشاند» خريد زمان« در نيويورک، کاخ سفيد را به سياست ۵+ ١وزرای خارجه 
به نظر اين روزنامه، کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا برای سرپوش گذاشتن بر اين بن بست اعالم کرد 

نگتن يک فرصت دو هفته ای در اختيار ايران قرار می دهد تا ضمن اينکه کشورهای اروپايی نيز يک واش
طرح جديد تهديد و تشويق درباره ايران آماده می کنند، ايران نيز به تجديدنظر در مواضع هسته ای خود 

  . بينديشد
ته و به عنوان نشانه های آن  در گزارش اصلی خود از انعطاف دو طرفه در پرونده هسته ای نوشاعتماد

،   ايران  ای  هسته  مساله  ديپلماتيک  حل  به  ملل  سازمان  دبيرکل به بررسی طرح روسيه و اميدواری
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 زور،   به  توسل  جای وگو به  از گفت   استفاده  برای  اتمی  انرژی المللی  بين  آژانس  مديرکل درخواست
   اعضای  به  سوريه  اطمينان ، ارايه وزير فرانسه  نخست   از سوی يران ا  به  نظامی  حمله  دانستن منتفی
  . ايران اشاره کرده است  ای  هسته های  فعاليت آميز بودن  صلح   به  نسبت  فارس  خليج  همکاری شورای
 به نقل از گزارشی که به نوشته اين روزنامه توسط يک مرکز پژوهشی جمهوری اسالمیروزنامه 

در پی سفر هيات دولت به استانهای خراسان جنوبی، ايالم و : اران تهيه شده نوشته استمحافظه ک
 ميليارد ريال اعتبار برای اين استان ها ١٨۶٣ و ١٣،۶ ، ۵۴۴سيستان و بلوچستان به ترتيب مبلغ 

 اختصاص يافته در حالی که مصوبات هيات دولت از منظر قوانين موجود از قبيل برنامه چهارم، قانون
محاسبات عمومی، قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی مغايرت دارد و در عين حال ورود به حيطه 

  .اختيارات قوه مقننه است
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