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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
            اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

   
   مقاومت- عراق-ایران

  
 چرخش در سياست آمریکا در قبال ایران؟

  امير مصدق کاتوزيان:رادیو فردا
  ٢٠٠۶ دسامبر 12 - ١٣٨۵ آذر 21شنبه سه 

عرصه سياسی اياالت متحد آمريکا به تازگی با دو رخداد بحث انگيز، پيروزی حزب دموکرات در انتخابات 
  .تشار گزارش بررسی اوضاع عراق رو به رو شده است امريکا و ان کنگره

  آيا اين دو رخداد، آغازگر چرخشی در سياستهای دولت کنونی آمريکا در قبال ايران خواهد شد؟
امير مصدق کاتوزيان از راديو فردا اين پرسش را در مصاحبه ای اختصاصی با جيمز جفری مشاور ارشد 

  .ک و سياست گذاری اياالت متحده در قبال ايران، مطرح کرده استوزير خارجه آمريکا در امور خاور نزدي
   آيا در سياستهای دولت کنونی آمريکا در قبال ايران تغييری داده خواهد شد يا خير؟

برخورد دولت آمريکا با دولت و مردم ايران اول، بر قدردانی بسيار آمريکا از مردم ايران که با آنها روابط  
خی داريم و دوم، بر نگرانی بسيار از اقدامات دولت فعلی به خصوص در تالش برای نزديک و روابط تاري

  .دستيابی به سالح هسته ای، حمايت از تروريسم و سرکوب مردم ايران مبتنی است
 اکنون مشغول بازنگری در بعضی از سياست هايمان هستيم و اين  ما. اين برخورد عوض نخواهد شد 

ی ثباتی در منطقه نگران هستيم و مطمئنيم که شنوندگان ايرانی هم نگران ما بسيار از ب. مثبت است
  . منطقه خاورميانه بيش از اندازه شاهد جنگ و ناآرامی بوده است .اين مسئله هستند

. وقت آن رسيده که همه با هم به مصالحه برسند. اکنون وقت آن رسيده که همه با هم گفت و گو کنند
  .رهای ديگر تماس برقرار شودوقت آن رسيده که با کشو

چيزی که ما می خواهيم شاهد آن باشيم، همکاری دولت ايران با جامعه بين المللی، به عنوان مثال در 
  . مورد برنامه هسته ای است

ما بسيار مايليم ايران برنامه انرژی اتمی داشته باشد که بتواند با آن برق توليد کند و نيازهای داخلی 
چيزی که نمی خواهيم ببينيم يک برنامه اتمی ديگر در منطقه ای است که سالح . ندخود را برطرف ک

  . های موجود در آن، بيش از حد است
آيا اشاره شما به لزوم برقراری تماس با ديگر کشورها به معنی برقراری ديالوگ با ايران  

   است؟ آيا آمريکا هم مايل است قدمهايی در اين مسير بردارد؟
کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا بيش از . وضعمان را در مورد اين موضوع توضيح دهمبگذاريد م

شش ماه پيش در آخر ماه مه، در اين باره اعالم موضع کرد و گفت دولت آمريکا در باالترين سطوح خود 
ه هسته ای مايل است همراه با متحدان اروپايی مان با مسووالن ايرانی ديدار کند و عالوه بر مسال

درباره موضوع های ديگری از جمله اقتصادی و امنيت منطقه ای که دولت ايران مدعی است می خواهد 
  . با ما درباره آن گفتگو کند، به مذاکره بنشينند

تنها چيزی که از ايران می خواهيم تعليق غنی سازی اورانيوم است که به نظر ما، نه تنها خطری برای 
همزمان . م ايران است و تحت چنان شرايطی ما مايليم با ايران گفتگو کنيممنطقه بلکه برای مرد

مسئوالن ديگر آمريکايی، مثل اعضای گروه بررسی مسئله عراق، پيشنهاد کردند که ما با ايران تماس 
  . برقرار کنيم و مسئوالن ايرانی هم نظر خود را در اين باره به گروه بررسی مسئله عراق گفتند

ئيس جمهور آمريکا مشغول بررسی نتايجی است که اين گروه به آن رسيده و در آينده جورج بوش ر
  . نزديک ما اطالعات بيشتری در اين باره ارايه خواهيم داد ولی اين بررسی هنوز تکميل نشده

يا توجه به گفته شما در باره نياز به ثبات در منطقه، می توانيم بگوييم که طرح حمله  
    اساسا کنار گذاشته شده يا هنوز ممکن است به ايران حمله شود؟ به ايران نظامی

موضع آمريکا در هر بحرانی و در مقابل هر کشوری اين است که دفاع از خودمان و دفاع از متحدان ما، 
  .هميشه يک مساله مهم باقی خواهد ماند

دی خارج از دستور به حساب بنابراين از اين نظر، نمی توانيم استفاده از زور را در يک شرايط غير عا
  .اما در اين لحظه تمرکز ما بر استفاده از زور نيست. بياوريم

جهت فعاليت های ما، دستيابی به يک راه حل ديپلماتيک است و فکر می کنيم می نوانيم به يک راه 
  .حل ديپلماتيک برسيم

استار رابطه صلح آميز نه تنها يک راه حل ديپلماتيک دست يافتنی است زيرا می دانيم که مردم ايران خو
  .با آمريکا، بلکه با کل جامعه جهانی است

موضع ما در باره انرژی هسته ای و سالح هسته ای، فقط موضع آمريکا نيست، بلکه موضع جامعه 
  .جهانی است

آژانس بين المللی انرژی اتمی با اتفاق نظر کامل به ارجاع ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد 
چرا؟ چون بيشتر کشورهای جهان، از برنامه هسته ای ايران، نه از برنامه صلح آميزِ  توليِد . ای دادر

  .انرژی هسته ای بلکه از توانايی توليد سالح هسته ای، آشفته خاطرند
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با توجه به گزارش بيکر هميلتون، گزارش گروه آمريکايی ويژه بررسی مسائل عراق، ايران 
    کمک به برقراری ثبات در عراق داشته باشد؟چه نقشی می تواند در
ما با . ما متوجه اين موضوع هستيم.  که ايران منافع مهمی در عراق دارد پيش از همه چيز بايد گفت

  .ويرانی و خرابی هايی که هشت سال جنگ ايران و عراق، به هر دو کشور تحميل کرد آشنا هستيم
مشابه باشيم و درک می کنيم که به نفع مردم ايران و ما هرگز نمی خواهيم دوباره شاهد اتفاقی 

  .اين طبيعی است. حکومت ايران است که با عراق يک رابطه ای صلح آميز داشته باشند
اما در عين حال بايد گفت بخش بزرگی ار بی ثباتی و خشونت های عراق را گروه های نزديک به ايران 

  .دامن می زنند
ما البته علت اين . ن انقالب اسالمی تجهيزات نظامی دريافت می کننداين گروهها، از سپاه پاسدارا

  .مساله را درک نمی کنيم، زيرا اين کار هيچ کمکی به صلح نمی کند و ما مايليم اين کار متوقف شود
ما چند بار ابراز تمايل کرده ايم که با ايرانی ها در اين باره گفتگو کنيم و همانطور که گفتم، کميسيون 

  .همين پيشنهاد را کرده است و پرزيدنت بوش آن را بررسی می کند»  هاميلتون-ربيک«
جالل طالبانی رئيس جمهور عراق در سفر اخيرش به ايران نظر مثبتی درباره ايران ارائه  

   آيا سياست آمريکا با حکومت عراق در اين زمينه همخوانی دارد؟ .داد
ما بهترين رابطه . عراق يک کشور مستقل است. خود را داردهر کشوری اختيار تصميم گيری درباره امور 

آقای طالبانی ديدگاه . را با پرزيدنت طالبانی داريم و او را رجل سياسی حاذق و شاخصی می دانيم
  .کشورش را به بهترين وجه نمايندگی می کند

نی مشخصی ممکن  در مقاطع زما .اين ديدگاه ها به ديدگاه ما هم نزديک است، اما نظر خود آنهاست
است در باره چند مساله جزيی با هم اختالف نظر داشته باشيم، اما در مجموع هدف ها و مقاصدمان 

  .يکسان است
من می دانم که آقای طالبانی بسار نگران بی ثباتی کشورش است و نگران نقش کشورهای ديگر در 

کشورها در مواضع علنی خود بسيار  اما الزمه ديپلماسی اين است که رهبران  .ايجاد اين بی ثباتی
  .محتاط باشند

نشريه آمريکايی   .پرسش بعدی من به نگرانی ای جمهوری اسالمی ايران بازمی گردد
کانگرشنال کوارترلی به نقل از يک مقام سابق آمريکايی که نامش فاش نشده نوشته، 

آموزش نظامی به ارتش آمريکا در عراق عده ای از اعضای سازمان مجاهدين خلق را برای 
شما از اين . اسرائيل فرستاده و برخی ديگر را هم قبًال در صحراهای نوادا تعليم داده است

   گزارش ها آگاهيد؟
من وقتی در بغداد بودم، وضعيت مجاهدين خلق راخيلی دقيق دنبال . ما هم اين گزارش را شنيده ايم

اين سازمان زير کنترل نيروهای . می دانيمما سازمان مجاهدين خلق را يک سازمان تروريستی . کردم
  .آمريکايی ست که مواظب باشند آنها ضد کسی فعاليت نکنند

اين کار در هماهنگی نزديک با صليب سرخ و کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد صورت 
 مبنايی داشته اين برنامه يک برنامه مربوط به پناهندگان است و فکر نمی کنم اين گزارش ها. می گيرد
  .باشد

مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدين خلق از زمان سقوط صدام حسين در تلويزيون اين 
سازمان ظاهر نشده و صدايش هم در راديوی اين سازمان شنيده نشده و هر تصوير و 

صدايی که از او پخش می شود از برنامه های ضبط شده مربوط به قبل از سقوط حکومت 
   ....صدام حسين است

تا آنجا که می . تا آنجا که ما می دانيم او هرگز در بازداشت ما نبوده است. او در بازداشت ما نيست 
  .دانم او در اروپای غربی يا در خاورميانه است، اما در اردوگاه اشرف نيست

   آيا اين بدين معنی ست که او در خارج از عراق اما زير نظارت آمريکاست؟ 
ما به عنوان نيرويی که عراق را در اشغال خود دارد، بر اساس قطعنامه سازمان . اريمما کنترلی بر او ند

اين تنها مورد مربوط به سازمان . ملل متحد در مورد سازمان مجاهدين خلق در عراق مسوليت داريم
  .مجاهدين خلق است که ما در قبال آن مسوليت داريم

تی می دانيم مثل خيلی از گروه های تروريستی ديگر به جز اين، ما مجاهدين خلق را يک گروه تروريس
از جمله حزب کارگران کردستان ترکيه، حماس، حزباهللا و بسياری از گروه ها در خاورميانه و ما با آنها 

  .مخالفيم و از آنها حمايت نمی کنيم
آنچه در مورد مجاهدين خلق گفتيد، به اين معنی است که سياست تغيير رژيم ايران اکنون 

   ديگر در دستور کار آمريکا قرار ندارد؟
اين به مردم ايران مربوط . آنچه ما در نظر می گيريم اين است که در امور داخلی ايران مداخله نکنيم

. تغيير رژيم کار مردم ايران است در زمانی که خود برای اينکار مناسب تشخيص می دهند. است
انجام چنين کاری را بدهد از جمله در انتخابات پيش رو که ما اميدوارم روند های دمکراتيک به آنها اجازه 

فکر می کنيم سالم نيست، اما اميدواريم اين انتخابات به طور محدود هم شده اجازه دهد مردم در 
  .تعيين آينده خود نقش بازی کنند

عين همين . داريم ما تغيير رفتار رژيمِ  ايران را مّدِ  نظر    به سياست ما مربوط می شود، تا آنجا که
يعنی از طريق استفاده از ابزارهای گوناگون . سياست را در قبالِ  بسياری از کشورهای ديگر هم داريم
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   ايران است؟» مهارِ «اين به معنای رفتن به سوی سياسِت 
هر .... مهار يا تغيير رژيم  ما به دنبال تغيير رفتار اين رژيم هستيم نمی خواهم اسمی برايش بگذارم 

 کند، ايرانی که بگذارد  چه باشد، نتيجه نهايی مهم است، يعنی ايرانی که با جامعه جهانی همکاری
  .مردم ايران حق دمکراتيک و آزادی داشته باشند و خطری برای منطقه نباشند

به گفته بعضی ناظران، به رغم شعارهای محمود احمدی نژاد، او اولين رييس جمهور ايران 
است که سعی کرده از جمله با دوبار سفر به آمريکا در کمتر از دو سال، نوشتن نامه 

 دعوت او به مناظره و چيزهای ديگر با آمريکا وارد گفتگو سرگشاده به رئيس جمهور آمريکا و
 نظر شما درباره اين برداشت  .شود بدون آنکه هواداران تندروی خود را از دست بدهد

   چيست؟
اما .  به نظر می رسد محتوی آنان کامال تبليغاتی باشد .ما محتوای نامه های را به دقت بررسی کرديم

 اگر اين رژيم مايل به داشتن روابط بهتری با مردم  . اين رژيم نگاه می کنيممهمتر از همه، ما به رفتار
آمريکاست که ما هم مايل به داشتن آن هستيم، چرا در رسيدن صدای برنامه های راديويی ما به ايران 

   ايجاد اخالل می کند؟
  .يگری عمل می کند چيزی بر زبان می آورد اما جور د  رژيم ايران چرا جلوی اينترنت را می گيرد؟

اگر . تمرکز ما بر اين نيست که رژيم چه می گويد، تمرکز مان بر اين است که رژيم چگونه عمل می کند
می خواهد پيامی به مردم و دولت آمريکا بفرستد، بايد ديد چگونه عمل می کند نه اينکه چه می 

  ....گويد
رسمی ايران يا ميانجی هايی عراقی آيا دولت آمريکا تا کنون تالش کرده در عراق با مقامات 

   برای ايجاد ارتباط با ايران تماس برقرار کند؟
همانطور که گفتم پاييز گذشته، کانداليزا رايس در مقابل کميته روابط خارجی سنای آمريکا گفت که ما  

 تالش ناکام  بعد از چند .مايليم با ايرانی ها در عراق در باره مسايل مربوط به وضعيت عراق گفتگو کنيم
  .اين ارتباط ها صورت نگرفت

 صلح  آيا سياست آمريکا در خاورميانه تغييری خواهد کرد مثال بيشتر برای برقراری
فلسطينی ها و اسراييل مشارکت خواهد کرد با توجه به اينکه گفتيد مساله اسرایيل و 

   فلسطينی ها، یکی از عوامل بی ثباتی منطقه است؟
ين بحران تا حدودی به تنش های ميان اسراييلی ها و فلسطينی ها ربط دارد ما در از نظر ما بخشی از ا

. تالشيم تا با ميانه روهای خاورميانه از جمله در ايران برای ريشه کن کردن خشونت در تماس باشيم
  .اين خشونت بسيار زياد است و در حال محو کردن ثباتی است که با تالش های زيادی ساخته شده

پرزيدنت بوش در اين زمينه . می از اين مسلما به مساله فلسطينی ها و اسراييل بازمی گرددبخش مه
  .در ماه سپتامبر صحبت کرد

از آن زمان تاکنون خانم رايس وزير خارجه آمريکا بارها به منطقه رفته و با محمود عباس رهبر تشکيالت  
  .ده روند را تسريع کندخودگردان فلسطينی و با رهبران عرب صحبت کرده و تالش کر

اما فکر . اين کار آسان نيست زيرا وضعيت بويژه با وجود دولت حماس به سادگی انجام شدنی نيست
می کنم ما در حال پيشرفت هستيم همين که اکنون يک آتش بس برقرار شده و شاهد بحث ها و 

  .تيجه مثبت به بار بياوردمذاکرات جديدی ميان همه طرف های درگير هستيم و اميدواريم اين مساله ن
  

موضعگيري خانم مژگان پارسايي در واآنش به رديابي هاي تروريستي درباره محل آار و استقرار آقاي 
  مسعود رجوي

  ٢٠٠۶ دسامبر 14 - ١٣٨۵ آذر 23شنبه پنج:سایت همبستگی ملی
 تروريستي خانم مژگان پارسايي جانشين رهبري مقاومت در اشرف امروز در واآنش به رديابي هاي

 محل آار و استقرار آقاي مسعود رجوي مسئول شوراي ٔولي فقيه ارتجاع و مزدوران رژيم آخوندي درباره
  : ملي مقاومت ايران، اعالم آرد

 نه در شهر اشرف و نه در هيچ آجاي ديگر جهان مطلقًا و در هيچ شرايطي، به سواالتي از مجاهدين
ر آس، مورد نظر ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاآم بر ايران اين قبيل، آه قبل از هر آس و بيش از ه

 بدنام اطالعات و تتا آور شود چشمان ولي فقيه ارتجاع و پاسدار هزار تير و وزار. است، پاسخ نميدهند
  .نيروي تروريستي قدس و تمامي مزدوران و همدستان رژيم آخوندي

  گزيده مقاومت،  آه امروز روزي است آه به گفته رئيس جمهور بربخصوص
 استراتژي و خطوطي آه از چهار سال پيش راهبر خجسته اين مقاومت مشخص آرده بود، در صحت

  ....بغرنج ترين شرايط به اثبات رسيده است
تمامي مجاهدين و ساآنان اشرف در ايستادگي و پايداري پرشكوه خود به :  مژگان پارسايي افزودخانم

 ايام و در همه شرايط و در همه لحظات ٔين رهبري آه در همهپذيرش و اجراي خطوط و فرامين هم
  . سخت و دردناك در آنها و با آنها بوده است، مفتخر هستند

ميتوانست آليه رزم آوران ارتش آزاديبخش ملي را از هرگونه شليك و پاسخگويي ” فرمان مسعود ”تنها
بمبارانهايي آه در . اران قرار داده بودندبه نيروهاي ائتالف آه به شديدترين وجه مجاهدين را مورد بمب

  . بار در برخي مواضع تكرار ميشد، باز دارد120 تا 90برخي شبها 
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 از اين، تنها با فرمان همين رهبري بود آه مجاهدين گردآوري بيست هزار قطعه سالح و بيست فراتر
 مبارزات ٔاريخ يكصد ساله پرشكوه پايداري در تٔهزار تن مهمات خود را پذيرفتند و باالترين حماسه

  . آزاديبخش مردم ايران را رقم زدند 
 پارسايي به همه هواداران مجاهدين و نيروهاي مقاومت ايران يادآوري آرد در هر آجا آه هستند خانم

 محل آار و استقرار رهبر مقاومت، بدانند آه آبشخور ابتدايي و ٔبه محض روبرو شدن با سواالتي درباره
 و خاتمي هستند جاني تروريستي آن، همانا ولي فقيه ارتجاع و پاسدار هزارتير و رفسنمقصد انتهايي

آه در فاز انحالل و سرنگوني رژيمشان، بيش از هر چيز و باالتر از هر چيز خواهان از بين بردن تنها 
  . جايگزين دمكراتيك و رهبري همين مقاومت مي باشند

اما به داليل . رسد آه رهبر مقاومت به ميان ما بازخواهد گشتبي ترديد زماني مي:  پارسايي افزودخانم
واضح اطالعاتي و امنيتي، در حال حاضر هيچكس از محل و مكان او مطلع نيست هر چند آه مطمئنًا، 

در هر آجا آه باشد هموطنانمان با احساس مسئوليت آامل، به طور شبانه روزي و در تمامي لحظات، 
  . دارندحفاظت از او را بر عهده 

 موضعگيري مشاور ارشد وزير خارجه آمريكا در قبال ياوه هاي رژيم آخوندي مبني بر هرگونه تحت •
  آنترل بودن رهبر مقاومت

 جفري مشاور ارشد وزير خارجه آمريکا در امور ايران و خاور نزديک تمامي ياوه گوييهاي سه سال و جيمز
 بازداشت و هرگونه ٔها و سايتها و مزدوران آن درباره ماهه ي رژيم حسرت بدل آخوندي و آليه رسانه 9

:  را تكذيب آرد و گفتيتحت آنترل بودن رهبر مقاومت ايران آقاي مسعود رجوي توسط نيروهاي امريكاي
تا آنجا آه من ميدانم او به آشورهايي . او در بازداشت يا تحت آنترل ما نيست و هرگز هم نبوده است

  ... رميانه سفر آرده است اما در قرارگاه اشرف نيستدر اروپاي غربي و يا خاو
ما نه در داخل و :  جفري آه با راديوي دولتي فارسي زبان آمريكا، راديو فردا ، مصاحبه ميكرد، افزودجيمز

نه در خارج عراق هيچ آنترلي بر او نداريم، ما بعنوان نيرويي آه عراق را در اشغال خود دارد بر اساس 
 داريم و البته اين يت ملل متحد در مورد سازمان مجاهدين خلق در عراق مسؤلقطعنامه سازمان

  .مسئوليت منحصر به مجاهدين خلق است آه ما در مورد آنها مسؤليت داريم
اين کار در هماهنگي نزديک با صليب سرخ و کميسارياي عالي پناهندگان :  جفري تأآيد آردجيمز

  . رنامه مربوط به پناهندگان استسازمان ملل متحد صورت مي گيرد و يك ب
 ارشد وزير خارجه امريكا در امور ايران و خاورنزديك در عين حال مخالفت خود را با مجاهدين ابراز مشاور

  . آرد و گفت، ما از آنها حمايت نميكنيم چون در ليست تروريستي وزارتخارجه امريكا هستند
 مورد قرار داشتن مجاهدين در ليست تروريستي، به  گر راديو فردا، از اظهارات جيمز جفري درمصاحبه

  : درستي نتيجه گيري آرد و پرسيد
 در مورد مجاهدين خلق گفتيد، به اين معني است که سياست تغيير رژيم ايران اکنون در دستور آنچه

  کار آمريکا قرار ندارد؟
مي شود تغيير رفتار رژيم تا آنجا آه به سياست ما مربوط :  ارشد وزيرخارجه امريكا پاسخ دادمشاور

  .ايران را مدنظر داريم و به شرط تعليق غني سازي اورانيوم حاضر به گفتگو و سازش با اين رژيم هستيم
در زماني آه خودشان براي اينكار مناسب تشخيص . تغيير رژيم، آار مردم ايران است:  جفري افزودجيمز

زه انجام چنين آاري را بدهد از جمله در انتخابات پيش بدهند و اميدواريم روندهاي دمكراتيك به آنها اجا
  ... رو آه ما فكر مي آنيم سالم نيست

  آيا اين يعني رفتن امريكا به سوي سياست مهار ايران ؟:  گر پرسيدمصاحبه
نمي خواهم اسمي برايش بگذارم، مهار يا تغيير رژيم هرچه باشد، نتيجه نهايي :  جفري پاسخ دادجيمز

ني ايراني آه با جامعه جهاني همكاري آند، ايراني آه بگذارد مردم ايران حق دمكراتيك و يع. مهم است
  .آزادي داشته باشند و خطري براي منطقه نباشد

 ارشد وزير خارجه امريكا، همچنين اخالل و پارازيت اندازي رژيم آخوندي بر روي برنامه هاي مشاور
انعت رژيم از ارتباطات اينترنتي را مورد اعتراض قرار داد و راديويي صداي امريكا به سوي ايران و نيز مم

  :  وعده هاي توخالي سردمداران رژيم افزودٔدرباره
  ... ايران چيزي مي گويد، اما طور ديگري عمل ميكندرژيم
 جفري خاطرنشان آرد، هرچند جهت فعاليتهاي امريكا با رژيم ايران دست يابي به يك راه حل جيمز

 اما نمي توانيم استفاده از زور را در يك شرايط غيرعادي خارج از دستور به حساب ديپلماتيك است
  .بياوريم
  :  ارشد وزيرخارجه امريكا در امور خاورنزديك همچنين اعالم آردمشاور
 بزرگي از بي ثباتي و خشونتهاي عراق را گروههاي نزديك به ايران دامن ميزنند، اين گروهها از بخش

  .نقالب اسالمي تجهيزات نظامي دريافت مي آنندسپاه پاسداران ا
سي مبني بر .بي. جفري همچنين گزارش يك نشريه امريكايي را آه توسط بخش فارسي راديو بيآقاي

بكار گرفتن شماري از اعضاي سازمان مجاهدين خلق و اعزام آنها به اسرائيل يا صحراي نوادا براي 
  .گفت اين قبيل گزارش ها پايه و مبنايي نداردآموزش نظامي منتشر شده بود، تكذيب آرد و 

  
 ٔ جفري آه قبًال با رتبه سفير در بغداد مأموريت داشته است ضمنًا دعاوي رژيم آخوندي دربارهجيمز

  : دست داشتن مجاهدين در خشونتهاي عراق را هم بالكل تكذيب آرد و گفت
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اين سازمان در آنجا زير . ال ميکردم وقتي در بغداد بودم، وضعيت مجاهدين خلق راخيلي دقيق دنبمن
  .کنترل نيروهاي آمريکايي ميباشد تا مواظب باشند، آنها برضد کسي فعاليت نکنند

  
 بكار گرفتن و ٔسي درباره.بي. يادآوري ميكنيم ياوه گويي رژيم آخوندي و بخش فارسي راديو بي•

ه موضعگيري عليه مجاهدين، به آموزش نظامي اعضاي مجاهدين به منظور تحريك وزارت دفاع امريكا ب
 مليتي در چند نيروهاي ٔبه قرار اطالع جانشين فرمانده. نقل از يك مقام سابق امريكايي، جعل شده بود

عراق، در بازديد خود از شهر اشرف در روز سيزدهم آذرماه، در پاسخ به اعتراضهاي مجاهدين پيرامون 
ون آه در عين تكذيب بكار گرفتن و آموزش نظامي سي از يك افسر پنتاگ.بي.نقل قول بخش فارسي بي

 بود، به مجاهدين ردهمجاهدين به گزارش رسواي ديده بان حقوق بشر عليه مجاهدين نيز اشاره آ
سي از آرشيوهاي قديمي خود .بي.اطمينان داد آه افسر مزبور به نحو غيرمسئوالنه اي در پاسخ به بي

  .آرده است و اين اشتباه ديگر تكرار نخواهد شدآه در آامپيوتر ذخيره شده بود استفاده 
 ميشود آه سازمان مجاهدين خلق ايران از فرمانده نيروهاي چند مليتي آه سه سال و نيم يادآوري

است، وضعيت شهر اشرف را به طور شبانه روزي در نظارت دارد، خواسته بود رسمًا در برابر دروغ 
  . م آثيف آخوندي ندارد، اعالم موضع آندپردازي و افترائاتي آه سرچشمه اي جز رژي

  
 رژيم آخوندي پيرامون بازداشت يا تحت آنترل بودن رهبر مقاومت ٔ ياوه گوييهاي چند سالهٔ درباره•

 دبيرخانه شوراي ملي 1384 ديماه 14توسط نيروهاي امريكايي در عراق، قسمتهايي از اطالعيه 
  : ممقاومت ايران را در همين خصوص يادآوري ميكني

 هاو سايتهاي رژيم آخوندي چندين روز است آه از دستگيري يا استقرار مسئول شوراي ملي رسانه
 تن از مسئوالن بلند پايه مجاهدين در پايگاه مرآوري تحت 30مقاومت ايران آقاي مسعود رجوي به اتفاق 

  . آنترل نيروهاي آمريكايي در عراق خبر ميدهند 
« : ادعا آرد » منابع مطلع« ديماه به نقل از 12 ماليان بنام العالم در  تلويزيوني عرب زبان رژيمشبكه

تن از عناصر رهبري مجاهدين هم اآنون در پايگاه مرآوري در شمال عراق مستقر 30مسعود رجوي و 
  . » هستند و به مقامات آمريكايي مشورت ميدهند 

اعضاي بلندپايه منافقين، « : عا آرد  آرد زبان رژيم آخوندي بنام سحر نيز در همين روز ادتلويزيون
نفر از آادرهاي 30مسعود رجوي و . فرماندهان نظامي آمريكا در عراق را آموزش و راهنمايي ميدهند

 و اطالعات هستندمعروف به بديع زادگان در شمال عراق ” ِمرآوري”بلندپايه منافقين آه در اردوگاه 
و مشورت دادن به فرماندهان نظامي آمريكا در عراق مي زيادي در اختيار دارند، مشغول رهنمود دادن 

  . »باشند 
» يك خبر قطعي و آامًال موثق « ازجمله ديدبان اطالعات ماليان بعنوان ,  سايتهاي رژيم آخونديهمزمان

قرارگاه بديع زادگان را تصرف » ستاد فرماندهي آمريكا«, ادعا آردند آه پس از سقوط رژيم پيشين عراق
همان مكان را جهت , ودهز آنجا آه مكان يادشده داراي تجهيزات حفاظتي و امنيتي مناسبي بو ا«نموده

 تن ديگر از سران مجاهدين خلق مورد استفاده قرار 28راه اندازي بازداشتگاه براي مسعود رجوي و 
  . »ميدهد
يوانه وار دروغپردازيهاي د,  محمد محدثين مسئول آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايرانآقاي

رژيم آخوندي را خوابهاي پنبه دانه اي و مضحكي توصيف آرد آه تنها استيصال رژيم آخوندي را در مصاف 
  .با مقاومت سرفراز مردم ايران نشان ميدهد

بخشي از يك جنگ آثيف رواني است آه هدف مقدم آن ارزيابي , اين مجعوالت:  محدثين گفتآقاي
  . ها وتوطئه هاي تروريستي عليه رهبر مقاومت ميباشد واآنشهاي مختلف به منظور رديابي

َگّله اي از ماموران و مزدوران ,رژيم آخوندي پس از روي آار آمدن پاسدار احمدي نژاد:  ميكنيميادآوري
خود را براي رديابي و ترور رهبر مقاومت به آشورهاي مختلف اعزام آرد اما چون به نتيجه اي نرسيد با 

در ,  نيروهاي آمريكايي يگاهه در باره استقرار يا بازداشت آقاي مسعود رجوي در پادروغ بافِي ناشيان
  . صدد انحراِف توجهات و رد گم آردن بمنظور ادامه مقاصد تروريستي خود در ساير آشورها برآمد

 حكم خامنه اي ولي فقيه 1382فروردين 25سازمان مجاهدين خلق ايران در اطالعيه , از اين پيشتر-
  افشا آرده بود ,اع را براي ترور آقاي مسعود رجوي ارتج

  :  فاش آرد1382 فروردين سال 31 مجاهدين همچنين در اطالعيه خود به تاريخ سازمان
 شورايعالي امنيت آه در بيت العنكبوت خامنه اي و به 1382 فروردين 2 فقيه ارتجاع در جلسٌه ولي

رت اطالعات را موظف آرد گروههاي ويژه يي براي ترور رياست خود وي برگزار شد، سپاه پاسداران و وزا
 يونسي خوندخامنه اي همچنين در يك جلسٌه خصوصي به آ. رهبر مقاومت به داخل عراق اعزام آنند

سرآرده منافقين را بزنيد آار تمام «: گفت,وزير اطالعات و پاسدار صفوي فرمانده سپاه پاسداران 
  . »است
ن گروه تروريستي به منظور اجراي طرح به سرآردگي پاسدار سرتيپ جعفري  رژيم آخوندي چنديمتعاقبًا

  . صحرارودي رئيس ادارٌه اطالعات ستاد مشترك سپاه و از فرماندهان نيروي قدس دست به آار شدند
 دستگاه آاميون را به طور ويژه 5 چارچوب همين طرح، سپاه پاسداران زير نظر پاسدار صحرارودي در

خامنه اي تأآيد آرده بود هرگروهي موفق به اجراي اين طرح شود يا هرآس آه آمك . آماده سازي آرد
در جلسٌه . اطالعاتي و لجستيكي به اجراي اين طرح بكند، ميليونها دالر جايزه دريافت خواهد آرد

تا رهبري «شورايعالي امنيت رژيم آه خاتمي و رفسنجاني نيز در آن حضور داشتند، تأآيد شد آه 
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ولي موضوع جايزه براي ترور رهبران . »ن دست نخورده باقيمانده ما از شر آنها خالص نمي شويممنافقي
 به تروريسم متهم مي رادر سطح بين المللي نظام «منافقين را نمي توانيم رسمًا مطرح آنيم زيرا 

  .»آنند
از رهبر مقاومت در ، از آنجا آه جستجوهاي رژيم آخوندي براي رديابي 1384 سال بعد، يعني در سال دو

عراق به نتيجه نرسيده بود، ولي فقيه ارتجاع، چند آشور اروپايي از جمله فرانسه و سوئيس و نروژ و 
 و تحت فشار بينهمچنين برخي آشورهاي خاورميانه را براي پيدا آردن آقاي مسعود رجوي زير ذره 

بازمصرف يك مأمور « ان تحت عنوان  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت اير1384 تيرماه 17اطالعيه . گذاشت
در همين رابطه پيشاپيش اعالم آرد آه رژيم آخوندي قصد دارد » لورفته عليه مقاومت ايران در فرانسه

را ) با نام مستعار افشين برومند (فيروزمنددر روزهاي آينده يك مأمور لورفته وزارت اطالعات به نام جواد 
 عالوه بر لجن پراآني عليه مجاهدين بالمآل براي مقاصد تروريستي در از داخل ايران به فرانسه بياورد تا

چند روز بعد، همين مزدور در مصاحبه اي آه توسط اطالعات . آشورهاي اروپايي مورد مصرف قراربگيرد 
 ترتيب داده شده بود ادعا آرد آه رهبر مقاومت در آذرماه فرانسويآخوندها با همكاري يك سرويس 

  . خ و عشاير عراقي از اردن به سوئيس منتقل گرديده است توسط شيو1382
  :  مقاومت ايران پيشاپيش در اطالعيه خود اعالم آرده بوداما

اعضاي سابق «  نمد مالي قم آه ازسريال آارتهاي سوخته تروريستي، تحت عنوان آارگاههاي
رتبه اما نو رسيده از اآنون به توليد يك فقره مقام دست ساز عالي,طرفي نبسته بودند» مجاهدين 

  ! مجاهدين پرداخته اند
تروريست شناخته شده را به - ولي فقيه ارتجاع و پاسدار احمدي نژاد، عليرضا معيري، ديپلماتمتعاقبُا

  . عنوان سفير و نماينده دائمي رژيم آخوندي در دفتر اروپايي سازمان ملل متحد به سوئيس فرستادند
 سوابق جنايتكارانه و مقاصد تروريستي 1384 بهمن 2ان در اطالعيه  شوراي ملي مقاومت ايردبيرخانه

  . عليرضا معيري از عناصر بخش اطالعات سپاه پاسداران را فاش آرد
 نزديك به دانشجوي هوادار مجاهدين را رأسًا دستگير و اغلب آنها را به جوخه 1360 خرداد 30 پس از وي

 بعنوان آاردار رژيم در فرانسه 1364 و 1363بور در سال  تروريست مز-ديپلمات. هاي اعدام سپرده بود
 گرجي ومسعود هندي ددست اندر آار چندين فقره عمليات تروريستي بود و با تروريستهايي مانند وحي

 به عنوان 1365اجراي يك طرح پيچيده و پرهزينه براي ترور رهبر مقاومت را پيگيري مي آرد و در سال 
 1371خامنه اي در آبان . منصوب گرديد, ژيم خميني، ميرحسين موسويمعاون سياسي نخست وزير ر

معيري در اين سمت، . ودطي حكمي معيري را به عنوان رئيس دفتر نهضتهاي آزاديبخش معرفي نم
پروژه هاي صدور تروريسم و بنيادگرايي به آشورهايي مانند بحرين، عربستان، مصر، فلسطين، لبنان و 

  .آشمير را اداره مي آرد
  

 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

  
  نويس قطعنامهء اروپايي عليه ايران چكيدهء پيش

  ٢٠٠۶ دسامبر 12 - ١٣٨۵ آذر 21شنبه سه 
اي اعمال تحريم عليه ايران  نويس قطعنامهء هشت صفحه اي از مفاد پيش گزاري رويترز چكيدهخبر- ايسنا

در شوراي امنيت را آه به وسيلهء انگليس، آلمان و فرانسه تدوين شده و مورد حمايت آمريكاست، 
   :براساس گزارش رويترز، چكيدهء اين قطعنامه به اين شرح است.منتشر آرد
آند آه اجراي آن را الزامي   از فصل هفت منشور سازمان ملل استناد مي41 نويس به بند اين پيش

  .    آند سازد، اما اقدام نظامي را حذف مي مي
سازي،يا فرآوري و  هاي مربوط به غني تواند به فعاليت هايي را آه مي آوري همهء آشورها بايد مواد و فن

هاي بالستيك مربوط  اي نظير موشك الح هستهيا آب سنگين ايران و يا توسعهء سيستم هاي پرتابي س
  .    اين ممنوعيت درخصوص صادرات و واردات آارآيي دارد.شوند را ممنوع آنند
توانند از قضاوت خودشان از ممنوعيت اقالم داراي آاربرد دوگانه استفاده آنند، در  آشورهاي منفرد مي

ما بايد استفادهء نهايي و مكان استفادهء اي ممنوعه در ايران منجر شود، ا صورتي آه به آار هسته
  .    هاي شوراي امنيت اطالع داده شود نهايي از آن تاييد شود و به آميتهء تحريم

اي را  سازي در سطح پايين در عناصر سوخت هسته اين قطعنامه تجهيزات رآآتورهاي آب سبك و غني
  .    آنند بوشهر را مستثنا مي ميليوني آب سبك 800اين قطعنامه سه رآآتور . شود شامل نمي

ها  هاي مالي متعلق و يا تحت آنترل شرآت قطعنامهء ممنوعيت سفر و مسدود آردن بودجه و سرمايه
  .آند اي و يا موشكي ايران را تحميل مي و اشخاص وابسته به برنامهء هسته

هاي مربوط  رآت فرد است آه شامل سازمان انرژي اتمي ايران و ش12 سازمان و 11آن اهداف شامل 
  .    سازي اورانيوم نطنز است به برنامهء سانتريفيوژي، رآآتور آب سنگين اراك و تاسيسات پيلوت غني

اسامي افراد شامل معاون رييس تحقيق و توسعه در سازمان انرژي اتمي ايران و مقامات وابسته به 
  .استآوري دفاعي مالك اشتر  تاسيسات اراك و نطنز و رآآتور دانشگاه فن

اي  تواند آموزش در آار هسته هايي آه مي خواهد از آموزش و تعليم اتباع ايراني در حوزه از آشورها مي
  .    ممنوعه را به پيشرفت برساند، جلوگيري آنند
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المللي انرژي اتمي اعالم  تواند در صورتي رفع شود آه محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين ها مي تحريم
اي  ها براي توليد رآآتور انرژي هسته سازي اورانيوم را تعليق آرده است و تالش  غنيآند ايران فعاليت

 روز بعد از تصويب اين 60او بايد ظرف .آب سنگين را متوقف آرده و به ميز مذاآرات بازگشته است
  .    قطعنامه گزارش ارايه دهد

  .ررسي خواهد شداش را نشان ندهد ب تري در صورتي آه ايران پايبندي معيارهاي بيش
  
 ايران يک تهديد استراتژيک بزرگ است: بلر

  ٢٠٠۶ دسامبر 12 - ١٣٨۵ آذر 21شنبه سه 
 خاورميانه ناميده و یبرا' تهديد استراتژيک بزرگ' بلر، نخست وزير بريتانيا، ايران را يک یتون:بی بی سی

 . کندی میمشکل آفرين' به عمد'گفته اين کشور 
 ماهانه اش همچنين یدر جلسه مطبوعات)  آذر21( دسامبر 12سه شنبه  وزير بريتانيا روز نخست

 همايش هولوکاست در تهران به شدت انتقاد کرده یخوانده و از برپاي' یعميقا افراط'حکومت ايران را 
 .است
ايران : " عراق متهم کرده و گفته استی بلر همچنين بار ديگر ايران را به نقش داشتن در بحران جاریآقا
 یايجاد م] خاورميانه[ خود ما، در منطقه ی ميانه رو، و برای دولت هایعمد حداکثر مشکالت را برابه 
 ."در فلسطين، در لبنان، و در عراق: کند
 کنند، اما ی تندرو متهم می ايران را به حمايت از گروه ها و جريان های و آمريکايی بريتانيايی هامقام

 ی گويد حمايتش از گروه هايیر بحران عراق را رد کرده و م اتهام دخالت دی اسالمیدولت جمهور
 .است' یمعنو'همچون حزب اهللا لبنان تنها 

 ندارد اين واقعيت را پنهان کنيم که ايران یدليل: " از سخنانش گفتی وزير بريتانيا در بخش ديگرنخست
 ." رودی کل منطقه به شمار می همبستگیيک تهديد استراتژيک بزرگ برا

 ی که در مورد گزارش گروه مطالعه عراق و تغيير استراتژیلر همچنين در پاسخ به خبرنگار بیآقا
اين دو کشور ' سازنده' با ايران و سوريه را منوط به اقدام ی در اين کشور پرسيد، همکاریاحتمال

 .ندارد' یفايده چندان'دانست و گفت در غير اينصورت وارد کردن اين دو کشور 
 جيمز بيکر، وزير امور خارجه اسبق اياالت متحده، در ی مطالعه عراق به سرپرست گذشته گروههفته
 از آنها ی عراق داد که يکی تغيير وضعيت بحرانی برای متعددی به دولت آمريکا پيشنهادهایگزارش

 . ايران و سوريه بودیجلب همکار
 متعدد یمراه با پيشنهادها بوش، رئيس جمهور آمريکا، درباره اين گزارش گفته است که آن را هجورج

 بوش و ی آقای های ناظران بر اين باورند که با موضع گيریديگر مدنظر قرار خواهد داد، با اين حال برخ
 چقدر مورد توجه ل بلر از ايران، مشخص نيست پيشنهاد گروه مطالعه عراق در عمیانتقاد شديد آقا

  .قرار بگيرد
  

 رانی ای و سوژه هسته اهي روسیپلماسیبر د یگذر نوشت ؛یليدر تحل" راسیا"مؤسسه 
  ٢٠٠۶ دسامبر 14 - ١٣٨۵ آذر 23شنبه پنج
 یليدر تحل) راسیا( و قفقاز ی مرکزیاي آسه،يمؤسسه مطالعات روس:  مهر ی خبرگزار- الملل ني بگروه
 قرار داده یابی مورد ارزرانی ای را در خصوص سوژه هسته اهي روسیپلماسی خود، دی تارنمایبر رو

 .ستا
 نی در ارانی اکی به عنوان شرهي از جمله روسري درگی کشورهای برخکردی و رورانی ای هسته اموضوع

 . و کارشناسان را به خود جلب کرده استني است که نظر محققی از مباحث مهمیکیمورد 
 تحت یلي در تحلراسی و کارشناسان مؤسسه الگراني از تحلی اشلقی عباسدي رابطه مجني همدر

 موضوع نی مسکو در قبال اکردی رونيبه تبب" رانی ای و سوژه هسته اهي روسیپلماسی بر دیگذر"ن عنوا
 .همت گماشته است

 ـ طرح مسأله1 
 االتیاز آن زمان تا کنون ا.  آغاز گشتی به طور رسم1992 از سال هي و روسرانی ای هسته ایهمکار

 نیا.  برآورد کرده استی به سالح هسته ایباي دستري را در مسرانی ایمتحده همواره برنامه هسته ا
از ) IAEA (ی اتمی انرژی المللني آژانس بی های با استناد به بررسهي است که مقامات روسیدر حال

بر اساس شواهد موجود، روس ها تالش .  کرده اندی تلقدی و فاقد تهدزي آن را صلح آمران،ی ایبرنامه ها
 . کنندی بهره بردارشی به نفع خوکای و آمرنرای اانيدارند تا از تعارض مستمر م

 از موضوعات یکی تاکنون، نحوه ارتباط مسکو و تهران همواره ی شوروی پس از فروپاشی  سال هایط
) عملگرا (کي پراگماتاستمداراني بوده است و البته سکای و آمرهيمهم در دستور کار مذاکرات رهبران روس

 رسد دولت ی نظر مه راستا بنیدر ا.  بهره برده اندی چانه زنیا بری اهرم به خوبنی از ازي ننيکرمل
 داند و ی می المللني در نظام بهي روسگاهی روابط با غرب و جامي مهم در تنظی را کشوررانی اه،يروس

 .  استشی خوی منافع ملني جهت تأمرانیدرصدد تعامل با غرب و ا
  رانی ای در پرونده هسته اهيـ مواضع روس2 

 هي علی جهانی فضابی و تخر2002 در سال رانی ای در خصوص برنامه هسته ایانتشار اطالعات از پس
 . افتی هم از داخل و هم از خارج شدت هي فشارها بر روسران،یا
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 کرد و داي گسترش پهي با روسرانی ای هسته ای برنامه هاهي علی منفغاتي تبلی المللني سطح بدر
 در نطنز ومي اورانی سازی خود از مراکز غن2003 هی فوردی در بازدی اتمی انرژی المللنيبازرسان آژانس ب

 ی عوامل فشارهانیا.  آشکار کردندرانی ای هاشرفتي خود را از پی اراک شگفتني آب سنگديو پروژه تول
 اروپا در جهت هی و اتحادرانی ااني مکيپلماتی کردند و مذاکرات ددی را تشدهي و روسرانی بر ایاسيس
 دوران روس ها نیدر ا.  آغاز شدی هسته ای هاتي و توقف فعالی سازی غنقي در تعلرانیا بيترغ

 حل مسأله هسته ی براکيپلماتی دل مبهم، اعالم کردند که از هر گونه راه حیاستيهمواره با اتخاذ س
 صورت  که بتوانند بهدندي تداوم بخششی خویاسي به رفتار سی خواهند کرد و به گونه اتی حمارانی ایا

 . رندي بگازي و غرب امترانیهم زمان از ا
 شنهادي گزارش شد، روسها پتي امنی به شورارانی ای که پرونده هسته ا2006 هی دوران و تا فورنی ادر

 به رانی ایاما با ورود پرونده هسته ا.  حل موضوع و ورود به روند مذاکرات نداشتندی برایمشخص
 طرح بنا نیادر .  ارائه شدرانی مشترک به ای سازی بر غنیمبن هي از جانب روسی طرحتي امنیشورا
 .  انجام شودهي در خاک روسی سازی غنندی فرآیعنی مرحله نی بود که مهمترنیبر ا

 :  بود کهنی طرح انی روس ها از ای اصلهدف
 .  کندی بهره بردارشی خوی و غرب در جهت کسب منافع ملرانی اانيـ از بن بست م1
 .  تداوم بخشدزي نگری دی را در پروژه هارانی خود با ای سودمند هسته ایا هیـ همکار2
 . دی خود در برابر غرب سود جوی قدرت چانه زنشی طرح در جهت افزانی ای و اقتصادیاسيـ از منافع س3

 ی سازی و غرب خواستار غنکای مانند آمرزي بود که روس ها ننی از ای شد حاکانی طرح نمانی در اآنچه
 در ی سازی بر غنرانی ادي و تأکرانی ای طرح از سونی ایپس از رد ضمن. ستندي نرانی در خاک اومياناور

 اما تاکنون در بودند نی راضیاسي و سی، روس ها اگرچه به لحاظ اقتصاد)رانیا( کشور نیداخل خاک ا
 مجازات کند ی هسته ازي صلح آمی هاتي را به سبب انجام فعالرانی که ایبرابر هر نوع قطعنامه ا

 ی مناسبنهي زمرانی اعتقادند که موضوع انی بر ای روساستمداراني از سیاري بسرایز. مقاومت کرده اند
 .  را به رخ بکشدی المللني خود در نظام بیاسي سیاست که مسکو بتواند دوباره وزن باال

 در هي روسیاسيوجهه س ران،ی با ای از همکارهي روسدني بر آن معتقدند که در صورت پا پس کشعالوه
 در حال 1+5 وجود  روس ها در قالب گروه نیاما با ا.  خدشه دار خواهد شدی المللنيسطح نظام ب

 . ند هستی هسته ای هاتي فعالقي در تعلرانی ابي در جهت ترغیی راه حل هاافتنی ی برایزنیرا
  لي و تحلیري گجهيـ نت3 

 :  کرد سه نکته استادی توان از آن ی می به عنوان جمع بندآنچه
 حل و فصل زي و مسالمت آمیاسي سقی از طردی بارانی ایـ روس ها معتقدند که موضوع هسته ا1

 .  را رد کرده استرانی با ازي راستا مسکو بارها هر گونه برخورد قهرآمنیدر ا. شود
 در سطوح باال ژهی به وومي اورانی سازی با هر نوع غنیی اروپاهی متحده و اتحاداالتی مانند ازيـ روس ها ن2

 .  مخالف استرانیدر خاک ا
 که ممکن است از بابت ی و خدشه ای المللني بگاهی به نقش و جاني رغم توجه مقامات کرملی عل-3

 به دی کشور وارد شود، بانی ای المللني به وجهه برانی اهي با غرب علی همراهای رانی با ایعدم همکار
 ی ملمنافع خود را یاتي اصل مهم و حی روسی عملگرااستمداراني س داشت کهتی نکته مهم عنانیا
  . دور از ذهن باشددی خصوص نبانی دانند و لذا احتمال معامله در ایم
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  يي ندارم ها درعراق عجله ي استراتژي گيري در باره براي تصميم: بوش
  ٢٠٠۶بر  دسام14 - ١٣٨۵ آذر 23شنبه پنج

، قول داد "راه درازي تا غلبه بر دشمن در عراق باقي مانده است"جمهور آمريكا با بيان اين آه  رييس
يي به خرج ندهد به اين ترتيب مشخص  هايش در اين آشور عجله ي استراتژي گيري در باره براي تصميم

  .  تغيير دهدهاي خود در عراق را شود آه بوش قصد ندارد به اين سرعت مسير سياست مي
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، جورج بوش ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

جمهور آمريكا پس از بازديدش از پنتاگون و ديدارش با دونالد رامسفلد ، وزير دفاع مستعفي و  رييس
 همه چيز را خواهيم ما نمي: رييس ستاد مشترك و رابرت گيتس، جانشين رامسفلد اظهار داشت

  . ي ما بسيار بزرگ و پيامدهاي آن بسيار جدي است متوقف آرده و بگريزيم، وظيفه
ها و اندرزهاست اما ايده هايي را که به شکست منجر خواهد  جورج بوش گفت آه درحال دريافت توصيه

  . اجرا نخواهد کرد" ترک عراق پيش از تکميل ماموريت"شد، مانند 
ي آينده طي يک سخنراني ملي اعالم کند  ي خود در خصوص عراق را هفته  تازهبوش قرار بود استراتژي

  . اما آن را تا ماه ژانويه عقب انداخته است
از تالش براي تبديل : هاي ارشد پنتاگون به خبرنگاران گفت وگو با مقام جمهور آمريكا پس از گفت رييس

  . عراق به يک دمکراسي با ثبات دست بر نخواهم داشت
ي نيروهاي تحت رهبري آمريکا به اين کشور  اذعان داشت که سطح خشونت در عراق از زمان حملهوي 

  . بوده است" وحشتناک "2003در سال 
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بوش درحالي که ديك چني، معاونش و دونالد رامسفلد در کنارش ايستاده بودند، گفت که نيروهاي 
با اين . اند مي را کشته يا دستگير کرده شبه نظا5900آمريکايي و عراقي طي سه ماه گذشته در حدود 

  . راه درازي تا غلبه بر دشمن باقي مانده است: حال تاآيد آرد
خواهد به رابرت گيتس، وزير  يک دليل عقب افتادن بررسي استراتژي عراق اين است که مي: وي گفت

  . دفاع جديد فرصتي براي بيان نظراتش بدهد
  .  دشوار و تصميمي ضروري، عجله نخواهم کردمن در گرفتن تصميمي: بوش تصريح آرد

ها  ام که به شکست منجر خواهد شد و من اينگونه ايده ايده هايي شنيده: جمهور آمريكا تاآيد آرد رييس
هايي مثل کمک نکردن به دولت  اي مثل ترک عراق پيش از تکميل ماموريت؛ ايده کنم، ايده را رد مي

  . دشوار را بردارد تا بتواند وظايفش را انجام دهدهاي ضروري و  عراق به طوري که گام
جمهور آمريكا تاآيد آرد با اين حال مردم بايد يك چيز را درك آنند و آن اين آه ما براي دستيابي به  رييس

آنم اگر ما شكيبايي خود را از دست  چنان به جلو حرآت خواهيم آرد و من باز تكرار مي اهدافمان هم
ود براي آمك به موفقيت دولت عراق پايدار نباشيم، عراق را به دشمني تحويل دهيم، اگر در عزم خ

  . ايم آه به خود ما آسيب وارد خواهد آرد داده
هاي  جورج بوش در پاسخ به اين سوال که آيا گزارش گروه مطالعات عراق حاوي برخي از توصيه

مورد اين گزارش تغييري نکرده نادرستي که وي به آن اشاره کرده است، يا خير؟ گفت که نظرش در 
  . است

  . ي نقطه نظري مشخص خودداري آرد اين گزارش عمال از ارائه" جالب بودن"بوش با تکرار 
ها در داخل ارتش و دولت آمريكا در خصوص آاهش نيروهاي  ي ديدگاه اين در حالي است آه بازار ارايه

يي در اين  هاي فرقه ار تن براي آرام آردن درگيري هز20آمريكايي در عراق و رساندن تعداد اين نيروها به 
  . آشور بسيار داغ شده است

هاي نظامي و  ها از مقام ها و شنيدن توصيه ها و ديدگاه بوش پس از سومين روز از بررسي استراتژي
هاي جديدي در خصوص اين  يي از اين آه واقعا تصميم دارد طرح ديپلماتيك در خصوص عراق هيچ نشانه

  . ارايه آند، نشان ندادآشور 
ها ، اظهارات  بوش گفت تعداد زيادي از پيشنهادات را مورد بررسي قرار داده و در اين يك هفته رايزني

متفاوتي را از آارشناسان نظامي و ديپلماتيك شنيده است، با اين حال اين ايده آه جنگ عراق به 
  . شود را رد آرد شكست منتهي مي

ها در عراق به دليل فشارهاي داخلي پس از برگزاري  ي تغيير استراتژيهاي علني بوش برا تالش
تر  ها در آنگره و استعفاي رامسفلد از سمتش جدي يي آنگره و پيروزي دموآرات انتخابات ميان دوره

  . شد
وي گفت آه به زودي راه جديد پيشرفت در عراق را اعالم خواهد آرد با اين حال هم چنان به حمايت 

اش براي سر پا نگه داشتن يك دولت ائتالفي  ولت نوري المالكي نخست وزير عراق آه تواناييخود از د
  . زير سوال رفته است، ادامه خواهد داد

شود آه براي از  رحمي انجام مي هاي وحشتناك در عراق توسط دشمنان بي خشونت: وي تاآيد آرد
  . اند بين بردن اين دموآراسي جديد متعهد شده

 اظهارات بوش حاآي از آاهش تعداد نيروهاي آمريكايي در عراق در سال آينده ميالدي نبود و هيچ يك از
هاي گروه مطالعات عراق توجهي نكرده  جمهور آمريكا چندان به توصيه دهد آه رييس اين نشان مي

  . است
 به وگو در خصوص اوضاع عراق هاي عراقي و آمريكايي براي گفت بوش طي روزهاي گذشته با مقام

اش از پنتاگون در حضور خبرنگاران تاآيد آرد آه  يي  دقيقه90بحث و تبادل نظر نشست و پس از ديدار 
خواهد سربازان آمريكايي اين نكته را بدانند اگر چه استراتژي جنگ در حال بررسي است، با اين  وي مي

  .نشيني وجود ندارد حال هيچ قصدي براي عقب
  

 هزار سرباز بيشتر 30 تا 15اعزام  مريكا آه سرگرم ديدار از عراق استي آ ي آنگره رتبه هيات عالي
  .خواستار شد آمريكايي را براي برقراري ثبات در اين آشور

  ٢٠٠۶ دسامبر 14 - ١٣٨۵ آذر 23شنبه پنج
از خبرگزاري فرانسه، سناتور جان مك آين اظهار  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

است و نيازمند حضور نيروهاي بيشتر آمريكايي براي آنترل  وضاع در عراق بسيار بسيار جديا: داشت
  .باشد مي اوضاع و انجام روند سياسي

من يك آارشناس نيستم اما فكر  : خواهد بود؟ گفت وي در پاسخ به اين سوال آه به چه تعداد نيرو نياز
  .بررسي قرار گيردبايد مورد   هزار نيروي ديگر10اعزام تا 5آنم  مي

 آمريكا خواهد بود گفت آه 2008رياست جمهوري سال  مك آين آه به احتمال زياد از نامزدهاي انتخابات
  .وگو آرده است هاي عراقي گفت آمريكايي و مقام ي اين مساله با فرماندهان درباره

د از اين درخواست حمايت ان سناتور جوزف ليبرمن بوده  عضو اين هيات نمايندگي آه شامل5چهار تن از 
  .آردند

آنم به  من جدا احساس مي: اظهار داشت ليبرمن آه موضع ضد جنگ وي براي همه آشكار است،
  .سربازان بيشتري در عراق نياز است
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براي از بين بردن هرج و مرجي آه آل آشور را  :سناتور ليندسي گراهام با حمايت از طرح مك آين گفت
  .بيشتري نياز است هاي آمريكاييآند به نيرو تهديد مي
بيشتر بسيار مهم است ، مردم هر روز در اينجا  به نظر من اعزام هر چه سريعتر نيروهاي: وي افزود
  .شوند شوند يا ربوده مي آشته مي

جمهور  هايش در عراق با جالل طالباني، رييس استراتژي اين در حالي است آه بوش در تالش براي تغيير
  .وگو آرد ي آردستان عراق، تلفني گفت منطقه د بارزاني، رييسعراق و مسعو

درخصوص تعهدش به عراق فدرال و دموآراتيك آه  جمهور رييس: گفت توني اسنو، سخنگوي آاخ سفيد،
وگو آرده است و هر دوي اين  ترور بماند، با رهبران عراق گفت بايد از خود محافظت آند و متحد جنگ با

جمهور و همكاري آاملشان در جنگ با تروريسم  بودنشان با ديدگاه رييس عقيدهرهبران در خصوص هم 
  .ساختن عراقي تازه تاآيد آردند و ديكتاتوري و

با حضور رهبران اهل تسنن ، " رو بلوك ميانه" ما طي روزهاي اخير در خصوص تشكيل يك: وي افزود
رديم و رهبران عراقي به ما قول دادند نه بحث و تبادل نظر آ شيعيان و آردهاي عراق با رهبران عراقي

ثباتي آشور از طريق اقدامات تروريستي  بلكه در اقدام عليه آساني آه قصد بي تنها در حمايت از دولت
  .با ما همكاري آنند را دارند

 رو بپيوندند چه خواهد نخواهند به اين بلوك ميانه وي در پاسخ به اين سوال آه اگر رهبران آليدي عراقي
  .دارند ها حق انتخاب عراقي: شد، گفت
بايد مقتدي صدر را سه سال پيش دستگير   ما :آين با انتقاد شديد از مقتدي صدر گفت اما مك
هاي داخلي بايد  صلح شده است، نفوذ وي در سياست آرديم او تبديل به يكي از موانع اصلي براي مي

  .به طور آامل از بين برود
  
  عراق اشتباه محض بودهي علکای آمرجنگ: پرل چاردیر

  ٢٠٠۶ دسامبر 14 - ١٣٨۵ آذر 23شنبه پنج
 عراق هي علکایجنگ آمر:  کرد حی تصرکري بتهي با اشاره به گزارش کمکای دفاع سابق آمرری وزمشاور

 .اشتباه محض بود 
: ان کرد  خاطر نشني همچنتی سای دیدر گفتگو با مجله آلمان"  پرل چاردیر"  مهر،ی گزارش خبرگزاربه

 از عراق ییکای آمراني بر لزوم خروج نظامی مبنلتوني هم- کري مطرح شده در گزارش بدهی من ادهيبه عق
 .  است دهي سنجاريبس
 جنگ، اداره عراق را به مردم انی تا پس از پامیما در صدد بود:  با اشتباه خواندن جنگ عراق افزود یو
 کای آمری مخالفت وزارت امورخارجه و سازمان اطالعات مرکز موضوع بانی ، اما امي کشور واگذار کننیا

 . روبرو شد
 به کای شک دولت آمری دارد که براتيي تغی به اعمال برخازي نلتوني هم- کريالبته گزارش ب:  پرل گفت 

 . آن توجه خواهد داشت 
 ثبات در یبرقرار ري همواره در مسهی و سوررانیا:  شد ی مدعني همچنکای دفاع آمرری مشاور سابق وز
 .  کنند ی مجادیعراق اختالل ا

 ی در استراتژراتيي انداختن تغري به تاخی خود برامي از تصمکای آمری جمهورسي است که رئی در حالنی ا
 . دفاع کرد2007 درعراق تا سال کایآمر
 . در عراق عجله نخواهد کردی کنونی استراتژريي تغیهرگز برا:  کرد دي تاکیو

 ی استراتژريي تغی خود درباره چگونگی درسخنرانی دو هفته اريبا وجود تاخ:  اظهارداشت ني همچنبوش
 . وقت شتاب زده عمل نخواهد کردچيدر عراق ه

 در عراق را شکست خورده خواند و خواهان کای آمراستي سی با انتشار گزارشزي عراق نقي تحقگروه
 کرد که دولت شنهادي پني گروه همچننیا.  شد از عراق2008 سال لی کشور تا اوانی ایروهايخروج ن
 . استفاده کند هی و سوررانی ای ثبات در عراق از مشارکت کشورهای برقراری برادیبوش با

 را ی کند که طرحی ها استفاده کند و تالش مهي توصنی خواهد ازای رسد که بوش نمی به نظر م
 میتقد)  دسامبر6( آذر15 گزارش خود را لتوني وهمکريب.  خود در عراق آماده کنداستي سرييدرباره تغ

  .جرج بوش کردند
  

  از گزارش گروه عراق یانتقاد طالبان
  ٢٠٠۶ دسامبر 10 - ١٣٨۵ آذر 19شنبه یک

 مربوط ی مفاد گزارش گروه بلندپايه آمريکايی عراق از برخی جمهورسیي ر،ی طالبانجالل:بی بی سی
 .به اوضاع عراق انتقاد کرده است

 از دی باییکای آمریروهاي نت،ي امنتی ها در تقوی عراقی مساله را که در صورت ناکامنی ایبان طالیآقا
 . کشور خارج شوند، رد کرده استنیخاک ا

 نی سابق امی رژی شامل اعضای ملی مساله که در طرح آشتنی با اني کرد عراق همچنی جمهورسیير
 . شود مخالفت کرده استزيکشور ن
 هی مذاکره با سورشنهادي عراق، از جمله پقي گزارش گروه تحقی بخش های از برخشتري پی طالبانجالل
 . کرده بودشی عراق، ستاگانی همساران،یو ا

www.iran-archive.com 



 دولت عراق ی داده در صورت ناکامشنهادي بخش از گزارش عراق که پنی عراق در مورد ای جمهورسیير
ود از دولت عراق را کاهش دهد گفت  ختی حمادی باکای در کشور، آمریاسي سی و آشتتي امنتیدر تقو

 طیرا کشور مستقل که شکی نه م،ي مستعمره بدانکی مانند آن است که عراق را شنهادي پنیا"که 
 ." شودی ملي بر آن تحمکایآمر
 گزارش نی کرده و گفته است که افي منصفانه و ناعادالنه توصري را غلتونيهم-کري گزارش بی طالبانیآقا
 . کندی آن را نقض می عراق و قانون اساستيکه حاکم است ی مواردیدارا
 از گزارش گروه بلندپايه زي رهبر دولت خودگردان منطقه کرد در شمال عراق نی مسعود بارزاننی از اشيپ

 هيئت مطالعه ی از نظرات و پيشنهادهای مربوط به مطالعه اوضاع عراق انتقاد کرده و برخیآمريکاي
 .خوانده بود" بينانهنادرست و غيرواقع "عراق را 

 با ضرورت تغيير سياست آمريکا در عراق و مشارکت همسايگان عراق در تالش ني همچنی بارزانیآقا
 .  ثبات در عراق ابراز مخالفت کرده بودی برقراریبرا
 کردن اوضاع في توصمي ضمن وخ،ی عراق پس از هشت ماه بررسقي موسوم به گروه تحقونيسيکم

 . ارائه کرده استکای کشور به دولت آمرنی بهبود اوضاع ایرا بییشنهادهايعراق، پ
 و هی و سوررانی عراق، مذاکره با ایتي امنیروهاي نعتری را به آموزش سرکای دولت آمرق،ي تحقونيسيکم

 . بر ثبات عراق، فراخوانده استرگذاري به عنوان عوامل تاثانهيکمک به روند صلح خاورم
 در مدت دی باکای که آمردی گوی در عراق شده و می نظامیتراتژ در اسی خواهان بازنگرگزارش،
 . خود را از عراق خارج کندیروهاي ن،یمشخص

 کرده و دي به دست گرفتن سرنوشت خود تاکی مردم عراق براقی تشوتي بر اهمني گزارش همچننیا
 . باشد در عراق داشتهشیروهاي نامحدود نسبت به حضور نی تعهددیگفته است که واشنگتن نبا

 نيي تعی و زمامدارتي امن،ی ملی آشتی برای خاصی هدف هادی بای گزارش، رهبران عراقنی اساس ابر
  .کنند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   آذر١٩يکشنبه :  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶ دسامبر 10 - ١٣٨۵ آذر 19شنبه یک
د به اظهارات ضد و نقيضی درباره گرانی نان اشاره روزنامه های تهران در گزارشهای خو:بی بی سی

کرده، اخبار و گزارش هايی درباره انتخابات شوراها و خبرگان داده اند که پنج روز ديگر برگزار می شود و 
خبر از برپائی دادگاه برای رسيدگی به بزرگ ترين پرونده مالی در اهواز و اعتراض سه روزنامه نويس 

  . به غيرعلنی بودن دادگاه خود پرداخته اندمشهور به وبالگ نويس
در حالی که سه روز است روزنامه های هوادار اصالحات از توافق اين جناح بر فهرست نهائی می 

 در گزارشی کيهاننويسند و عکس و اسامی نامزد های منتخب را در صفحات اول خود چاپ می کنند 
در مقابل اين اصولگرايان هستند که دارند به توافق ادعا کرده که اصالح طلبان به توافق نرسيده اند 

  . نزديک می شود
 برای دومين بار پی در پی در سرمقاله ای با اشاره به اختالف بين کيهاندر همين حال مدير روزنامه 

محافظه کاران و گروه های هوادار دولت به آن ها هشدار داده است که شکست خواهند خورد چرا که 
  .به آنها دست داده است" غرور بيجايی"

 در سرمقاله خود با اشاره به حذف نام مهدی چمران رييس فعلی شورای شهر تهران کارگزاران
خدمات وی را به دولت احمدی نژاد يادآوری کرده و نوشته در حالی که در روزهای اول گفته مي شد 

ن از دولت جدا شد و در پست معاون اول برای مهدی چمران در نظر گرفته شده اما به تدريج چمرا
  .شورای شهر ماندنی که حاال ديگر نام وی را هم حذف کرده اند

 فهرست اسامی نامزدهای حزب کارگزاران سازندگی را برای مجلس خبرگان در کارگزارانروزنامه 
صفحه اول خود چاپ کرده که نشان می دهد هاشمی رفسنجانی و آيت اهللا علی مشکينی در صدر آن 

  .دقرار دارن
 نوشته حزب کارگزاران سازندگی با حذف نام آيت اهللا مشکينی فهرست نامزدهای خود برای کيهاناما 

  .انتخابات خبرگان را اعالم کرد
 بر خبر خود افزوده حزب کارگزاران درشرايطی نام آيت اهللا مشکينی را از ليست انتخاباتی خود کيهان

ست های منتشره احزاب نام ايشان قراردارد و اغلب برای خبرگان حذف کرده است که درصدر تمامی لي
  .محافل مذهبی و سياسی مشروع در کشور برای ايشان احترام خاصی قائلند

نژاد   محمود احمدیاعتماد ملیدو روز بعد از گزارش روزنامه ها دال بر افزايش بهای نان ما به نوشته 
زودی درباره عوامل گراني و   کرده است تا بهدر جمع مردم بابل و در يکی از سفرهای استانی خود وعده

  . ريشه ها و عوامل آن برای ملت ايران صحبت کند
بينی کرد که در بهترين حالت فرد، گروه، صنف يا جناح خاصی به  توان پيش  نوشته اما میاعتماد ملی

ی اقتصاد ايران ها و تورم ساختار شوند و البته مردم همچنان با گرانی عنوان متهم اصلی گرانی معرفی
  شود دست و پنجه نرم خواهند کرد  های اشتباه دولت نهم تشديد می که با سياست
 ميليارد تومانی در اهواز ٣٠٠ خبر داده که رسيدگی به بزرگ ترين پرونده کالهبرداری دنيای اقتصاد

  . هزار شاکی متهم هستند١٧٧آغاز شده و سه هزار عضو شبکه سادات با بيش از 
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های مردم مبنی بر اينکه افرادی با گرفتن پول از مردم   اين روزنامه پرونده سادات بعد از گزارشبه نوشته
  . خريد موبايل و کاالی خانگی و خودرو سود در اختيار آنان می گذارند تشکيل شد و دادن وعده

درو داده  يکی از اتهامات مدير اين شرکت وعده ای است که به خريداران خودنيای اقتصادبه نوشته 
  .که با گرفتن مبلغی سه يا چهار ماه زودتر از تاريخ اعالم شده خودروها را در اختيار متقاضيان قرار دهد

 نشان می دهد حميد رضا جالئی پور بعد از سيزده ماه که روزنامه وی با عنوان آفتاب يزدخبر روزنامه 
و اين در حالی است که . اتهام مبرا گرديدنوسازی به اتهام شباهت به روزنامه ديگری توقيف شد، از اين 

  .به گفته وی احتمال انتشار روزنامه منتفی شده است
 خبر داده درست در روزی که دولت آلمان سفير جمهوری اسالمی را به علت تشکيل آفتاب يزد

همايش هولوکاست احضار و به عنوان کشوری که برای خود مسووليتی در راه اين فاجعه می شناسد 
  .راض کرده استاعت

 رييس جمهور در اجتماع شاگردان سال اولی مدارس بار ديگر موضوع هولوکاست آفتاب يزدبه نوشته 
را مطرح کرده و گفته بعد از سال ها سکوت در اين باره، در سال اخير دانشمندان جرات کرده اند که 

  .نسبت به اين واقعه ترديد می کنند
وژ هسته ای از قول محمود احمدی نژاد رييس جمهور نوشته  با چاپ عکس يک سانتريفآفتاب يزد

  .نصب سه هزار دستگاه از اين سانتريفوژها در ايران آغاز شده است
حبيب اهللا عسکراوالدی که در راس گروهی از حزب موتلفه اسالمی به پکن رسالت مطابق نوشته 

شور به چينی ها نصيحت کرده که الملل حزب کمونيست آن ک رفته بود در مالقاتی با معاون امور بين
  .های بزرگ استفاده کند چين از موقعيت خود برای مهار زورگويی قدرت

  . اين خبر را با عنوان چين در مقابل آمريکا موضع روشن بگيرد در صفحه اول خود نقل کرده استرسالت
  

   آذر20دوشنبه :  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ دسامبر 11 - ١٣٨۵ آذر 20شنبه دو
روزنامه های صبح دوشنبه تهران در فاصله پنج روز مانده به برگزاری انتخابات شوراها و : بی سیبی

مجلس خبرگان ايران، عنوان های اصلی و مقاالت خود را به اين انتخابات اختصاص داده و از زوايای 
نان و نا امنی در گزارش هايی درباره گرانی . مختلف به اظهار نظر و گمانه زنی درباره آن پرداخته اند

مرزهای کشور که به گفته فرمانده نيروی انتظامی از هر طرف نيروهای بيگانه آن را محاصره کرده اند از 
  .جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

 پيروزی اصالح طلبان را در انتخابات شوراها در گرو رای قشر خاموش ديده و نوشته اصالح کارگزاران
 که تنها حضور فعال و گسترده مردم در انتخابات است که می تواند بار ديگر گفتمان طلبان بر اين باورند

به نوشته . اصالحات را در سطح جامعه جاری کرده و اميدواری به نتايج انتخابات جمعه آينده را باال ببرد
تخابات  جناح رقيب اصالحات به آراء سازماندهی شده خود تکيه دارد و شرط پيروزی در انکارگزاران

  . برای آن همانا کم تحرکی قشر خاموش است
  'نيروهای غيبی در انتخابات'

روزنامه اعتماد از قول نايب رييس سابق مجلس ايران از تالش سازمان يافته هواداران دولت برای تغيير 
اگر نيروهای غيبی در "نتيجه انتخابات سخن گفته و با اشاره به گفته های مهدی کروبی افزوده 

خابات رياست جمهوری سال گذشته دخالت نمی کردند نتيجه طور ديگری بود و البته درباره دخالت انت
  ." همين نيروهای غيبی در انتخابات پيش رو هم هشدار می دهم

پرداخته و با اشاره به سير تحوالتی که در انتخابات ' بصيرت' به تشريح طرحی با عنوان اعتمادنوشته 
وری نهم رخ داد، گفته احتمال دارد استفاده از رای سازمان يافته در مجلس هفتم و رياست جمه

  .انتخابات اين هفته هم به کار رود
 اظهار نظر مصطفی تاج زاده، معاون سابق وزارت کشور، را درباره انتخابات آينده منعکس صاحب قلم

 نفر از اعضای شورای  اند و خروج چمران، شيبانی و چند کرده که گفته حاميان دولت دچار غرور شده
صاحب قلم از قول اين عضو . شهر از فهرست آنها را به منزله حذف کامل راست سنتی دانسته است

 ميليون رأی سال ١٧ کنند تعداد حاميانشان از  جبهه مشارکت ايران نوشته که عده ای تصور می
های   آنها با ساير نامزد، بنابراين نيازی به ائتالف  ميليون در شرايط کنونی رسيده٣٠گذشته به 
کار يا اصولگرا وجود ندارند و از طرفی حاصر به ادامه شهرداری قاليباف نيستند چون تصور می  محافظه

  .جمهوری آينده خواهد بود کنند قاليباف را نامزد اصلی اصولگرايان در انتخابات رياست
  بسيج و امنيت انتخابات

ه از سوی وزارت کشور اعالم شد که به علت ناتوانی نيروی  می نويسد يک روز بعد از آن ککارگزاران
انتظامی در تامين امنيت صندوق های رای، نيروی مقاومت بسيج امنيت انتخابات را به عهده گرفته 

است، يک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با تأکيد بر اينکه يکی از نگرانی های 
وهای حافظ صندوق رای بودند، گفته حضور بسيج پای صندوق رای شديد در همه انتخابات گذشته نير

  . به انتخابات و سالمت آن خدشه وارد می کند
 قدرت اهللا عليخانی با تاکيد بر اين که تاکنون در هر انتخاباتی، نيروی انتظامی کارگزارانبه نوشته 

 در حفاظت از صندوق ها گله حفاظت از صندوق رای را برعهده داشت از اعالم ناتوانی نيروی انتظامی
  .کرده و گفته به نظر ما اين اقدام کامال سياسی و حساب شده است

  گرانی نان و وعده رئيس جمهور
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 در مقاله ای از گرانی نان انتقاد کرده و نوشته در حالی که مردم منتظر واکنش رييس دولت سرمايه
نويسنده اين روزنامه ابراز . ده استهستند، آقای احمدی نژاد وعده افشای عامالن گرانی را دا

نويسنده مقاله . اميدواری کرده که اين ماجرا با معرفی روزنامه نگاران به عنوان عامالن گرانی ادامه نيابد
 اقتصاد ايران را اقتصادی بيمار، نفتی و رانتی خوانده و با اشاره به نظر رييس قوه قضاييه سرمايه

د ايران چيزی است که باز هم کارشناسان آن را به دولت نسبت نوشته افزايش نقش رانت در اقتصا
  .دهند می

 فرمانده نيروی انتظامی با اشاره به اين که کشور در تمام مرزها تحت کنترل کارگزارانبه نوشته 
نيروهای بيگانه است که تهديدی به حساب می آيند گفته موضوع قاچاق انسان امروز شديد تر از 

دار احمدی مقام به نوشته اين روزنامه ادعا کرده که در کشورهای غربی هم با سر. گذشته شده است
وجود توسعه يافتگی در زمينه های اقتصادی و تکنولوژی، وضعيت امنيت بهبود نگرفته بلکه شاخص 

  .های جرم چند برابر شده است
از عنوان خليج  خبر داده که در حاشيه بازی های آسيايی دوحه استفاده جمهوری اسالمیروزنامه 

عربی به جای خليج فارس به اوج رسيد و هنگام اهدای مدال حسين رضازاده گوينده به جای جمهوری 
 انتقاد کرده جمهوری اسالمیروزنامه . را به کار برد" جمهوری العربی االيرانی"اسالمی ايران عنوان 

 در اعتراض به اين اعمال انجام که مقامات ايرانی از اول اين مسابقات به داليل نامشخصی هيچ حرکتی
  .نمی دهند و با گذشته شصت ساعت از يک اعتراض خالی هم به قطری ها خودداری شده است

  
   آذر21سه شنبه :  ايرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶ دسامبر 12 - ١٣٨۵ آذر 21شنبه سه 
دار رئيس جمهور روزنامه های امروز تهران عنوانهای اصلی خود را همراه با عکسهايی از دي:بی بی سی

از دانشگاه صنعتی اميرکبير به شرح اعتراضهای دانشجويی و پاسخ رئيس دولت به آن اختصاص داده 
  .اند

گزارشهايی درباره انتخابات جمعه آينده و گمانه زنی درباره نتايج آن، ادامه گزارشها درباره گرانی نان از 
ه برگزاری همايش هولوکاست داده اند که از ديگر مطالب اين روزنامه هاست که کمترين انعکاس را ب

  .ديد رسانه های جهانی پراهميت ترين خبر اين روزهای تهران است
 سخنان محمد خاتمی رئيس جمهور سابق را با اهميت ديده که از مردم خواسته سرمايهروزنامه 

  .ود کننده پايان دهنداست روز جمعه پای صندوقهای رأی انتخابات شوراها بروند و به افکار و رفتار محد
 تأکيد کرده که در اين شرايط مردم بايد در عرصه حاضر شوند و بدانند سرمايهآقای خاتمی به نوشته 

که در غيبت آنها وضع بهتر نخواهد شد و در غيبت آنها فقط دست کسانی بازتر می شود که اکثريت را 
  .پسندند نمی 

مورد نظارت بر انتخاباتی خبر داده که نظارت و اجرای آن هر دو  از ابراز نگرانی اصالح طلبان در کارگزاران
  .در دست يک جناح است

 در کمال ناباوری محمد خاتمی را به عنوان مرد ٧۶ به ياد مردم آورده که در دوم خرداد سال کارگزاران
 ولی بی فرستادند و اصالح طلبان با انگيزه) نهاد رياست جمهوری(اول قوه مجريه به خيابان پاستور 
  .برنامه قدرت را به دست گرفتند

 اصالح طلبان از آن جهت قابل انتقادند که دايره اصالح طلبی را محدود گرفتند و در کارگزارانبه نوشته 
انتخابات مجلس ششم تالش کردند به هر ترفندی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور پيشين را از 

 خود مجلس را در نبود او به دست گيرند؛ اشتباهی که به نظر دايره اصالح طلبی خارج کنند تا به زعم
  .روزنامه حزب کارگزاران سازندگی، يکی از مهلکترين اشتباهات اصالح طلبان بود

 در گزارش حضور رئيس جمهور در دانشگاه صنعتی اميرکبير نوشته در هنگام سخنرانی خراسان
من خدای بزرگ را در اينجا : "در واکنش به آن گفتمحمود احمدی نژاد ترقه ای در سالن زده شد که او 

شاهد می گيرم که فشارها و هياهوها تأثيری بر ادامه راه ما نخواهد داشت و کسانی که می خواهند 
  ".با فشار، ما دست از آرمانهای خود برداريم بدانند که اين چيزها اثری نخواهد گذاشت

قه ای با شدت بيشتر در سالن منفجر شد که آقای به نوشته همين روزنامه کمی بعد بار ديگر تر
دانشجويان آزاده ... توپ، تانک، مسلسل ديگر اثر ندارد : "احمدی نژاد در واکنش به انفجار اين ترقه گفت

  ".  اند و تحت تأثير فشارهای عده ای دانشجونما قرار نمی گيرند راه خود را پيدا کرده
که گزارشی درباره همايش هولوکاست در صدر اخبار خود  تنها روزنامه ای است جمهوری اسالمی

  .آورده و عکسهايی از شرکت کنندگان آن در صفحه اول خود چاپ کرده است
به گزارش اين روزنامه بعد از سخنرانی وزير خارجه در اين همايش يکی از استاد دانشگاه سوربن 

اگر کسی را : "ع از حکومت هيتلر گفتفرانسه کوره های آدمسوزی را ادعائی ساختگی خواند و در دفا
متهم به جرم بزرگی می کنيم بايد اسناد آن را ارائه دهيم که من در ماجرای هولوکاست جز اسناد 

  ".دروغين چيزی نديده ام
به گزارش اين روزنامه، خاخام ديويد وايس آمريکايی در جلسه اول همايش هولوکاست با بيان اينکه 

لوکاست با هر کيفيتی دليلی بر تحميل صهيونست بر مردم فلسطين نيست واقعيت پديده تاريخی هو
صهيونيستها ادعا می کنند که قصد دارند از تکرار هولوکاست ديگری جلوگيری کنند اما خودشان : "گفت

هم اکنون اين کار را انجام می دهند و فلسطينيها را برای ايجاد دولت صهيونيستی وادار به مهاجرت 
  ".می کنند
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 شود و   از قول رئيس جمهور خبر داده که بودجه دولت تا پايان آذر و اوايل دی تمام مینيای اقتصادد
و به همين جهت دولت از مجلس " سوختی برای حرکت نخواهد ماند"برای ماههای باقيمانده سال، 

  .سه هزار و پانصد ميليارد تومان ديگر بودجه خواهد خواست
 های بانفوذ اقتصادی در مجلس شورای اسالمی با تصويب  آنکه چهره نوشته به رغم دنيای اقتصاد

متمم بودجه مخالفند و افزايش رشد نقدينگی و به دنبال آن نرخ تورم را از تبعات تصويب اين متمم 
بينی کرده که مجلس  کنند، اما يکی از اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس پيش  معرفی می 

  .ت موافقت خواهد کرددرنهايت با درخواست دول
های اقتصادی محافظه کار مجلس و در رأس  گفتنی است که هنگام بررسی بودجه سال جاری، چهره 

آنها احمد توکلی، الياس نادران، رضا عبداللهی و حسن سبحانی نمايندگان مجلس را مجاب کردند تا 
های   حاشيه دنيای اقتصاد  ميليارد تومان از رقم درخواستی دولت بکاهند که به نوشته٢۵٠٠حدود 

  .اين بحث باعث شد روزی جنجالی در تاريخ مجلس ورق بخورد
 ٢٣ خبر داده که فردی خير که در کار ساختن مدرسه فعاليت وسيعی داشت و تاکنون کارگزاران

  . ميليارد تومان ساخته بود در دفتر کارش کشته شده است٢٧مدرسه و پنج پانسيون با هزينه 
 روزنامه سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور طی اطالعيه ای در خصوص قتل به نوشته اين

غالمرضا مردانی آذری اعالم کرده تالش بيشتر دستگاه قضايی برای شناسايی قاتالن وی، کمترين 
  .توقع است
  . هنوز هيچ رد پايی از قاتالن وی به دست نيامده است کارگزارانبه نوشته 
 نعمت احمدی وکيل کيوان انصاری فعال سابق دانشجويی که زندانی است اعالم  از قولآفتاب يزد

کرده که قرار بازداشت موکلش به صد ميليون تومان وثيقه تبديل شده که خانواده آقای انصاری توان 
  .تأمين آن را ندارند

و تقليل وثيقه از به گفته وکيل کيوان انصاری که اميدوار است اين استاد دانشگاه با همراهی دوستانش 
سوی دادگاه انقالب آزاد شود اتهام وی تبليغ عليه نظام، توهين به مقامات از طريق مطالب روی 

کامپيوتر، اجتماع و تبانی در جهت اخالل در امنيت کشور، آموزش در جهت تسخير راديو و تلويزيون و 
  .ايجاد ايميل محرمانه عنوان شده است

  
   آذر22ه چهارشنب: ايرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶ دسامبر 13 - ١٣٨۵ آذر 22شنبه چهار
گزارش های اصلی و مقاالت روزنامه های صبح امروز تهران، دو روز مانده به برگزاری :بی بی سی

انتخابات خبرگان و شوراها به انتخابات شوراها اختصاص یافته که بيشتر موضوع توجه و بحث رسانه 
  .هاست

ح محافظه کار به دليل نرسيدن اين جناح به اتئالف يکديگر را سرزنش در حالی که چهره های اصلی جنا
در همين . می کنند، اصالح طلبان تفاهم بر سر يک فهرست واحد را نشانه قدرت و همدلي می دانند

  . حال از سالمت انتخابات نيز ابراز نگرانی می شود
 از دانشگاه اميرکبير، گرانی نان و ادامه واکنش ها نسبت به تشنج در ديدار دو روز پيش رييس جمهور

  .شکست تيم فوتبال ايران در بازی های آسيایی از ديگر مطالب اين روزنامه هاست
طلبان و  آذرماه، مجال پايانی اصالح٢۴مانده تا انتخابات   نوشته واپسين روزهای باقیسرمايه

  .گرايان برای جلب آرای خاموش است اصول
دهند و درباره اين آرا نگرانی  از کل آرای ثابت را به خود اختصاص میهر دو جريان سياسی ، درصدی 

تواند  خاصی ندارند اما به عقيدهء بسياری از کارشناسان، اين آرای خاموش است که با حضور خود می
  . های سياسی کشور رقم بزند نتيجه نهايی انتخابات را به نفع يکی از جناح

ما معتقديم آنهايی که برای اين " زارشی دارد که در آن آمده  از سخنرانی مهدی کروبی گصاحب قلم
جهت رد شدند، در حقشان ظلم شده و  دوره انتخابات تاييد شدند، حقشان بوده و آنهايی هم که بی

بايد پيگيری کرد؛ اما شرکت نکردن در انتخابات يعنی همين کانديداهای ما هم که تاييد شدند، نيايند و 
  ." خود ماست ديشهاين ضرر زدن به ان

 دبيرکل حزب اعتماد ملی اضافه کرده که رد کردن کانديداها يک بحث است و صاحب قلمبه نوشته 
  .سماجت و ايستادن و گرفتن حق، بحث ديگری

 در مقاالتی از اين که محافظه کاران به يک فهرست واحد نرسيدند انتقاد کرده و  کيهان ورسالت
  .اندشکست اين جناح را محتمل ديده 

 نوشته که جريان دوم خرداد هم پس از کسب قدرت همين مسير را طی کرد، رسالتامير محبيان در 
اوال، دايره نيروهای عامل را به اعضای اصلی يک يا دو حزب کاهش داد، ثانيا، با برداشت اشتباه، پس از 

بليغات با پاسخ مدتی پرسش مردم را تحريف کرد و کوشيد پرسش شفاف و روشن مردم را با فشار ت
  .خود منطبق کند و نه بالعکس و به همين دليل در عرصه حفظ نيروها موفق نبود

 هم با دادن فرمولی که بر اساس آن از هر کدام از فهرست های چندگانه محافظه کاران  کيهانمدير
ی از چند نفر در يک فهرست مادر جمع شود، نوشته آن چه بيشتر از شورای شهر اهميت دارد جلوگير

  .تفرقه است، مخصوص که اين تفرقه به جدایی توده اصولگرا هم منتقل شود
رايحه خوش "، الياس نادران از نمايندگان عضو جناح محافظه کار گفته اگر ترکيب کيهانبه نوشته 
، هواداران رييس جمهور احمدی نژاد و ائتالف اصولگرايان پيروز شوند، مشکلی پيش نخواهد امد "خدمت
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ر بخواهند يک نفر از دوم خرداد در اين شورا حضور داشته باشد مشکل پيدا می شود چرا که آن اما اگ
  . ها می خواهند مطالبات دوم خرداد را دنبال کنند

 گفته اگر کسانی بخواهند از شورا به عنوان پلکان استفاده کنند و تصور کيهاننماينده تهران به نوشته 
  .  راه به قدرت رسيده درست نيستکنند که احمدی نژاد هم از همين

 نوشته گرچه برخی تمايل دارند با نظرسازی و ايجاد جنگ روانی القا کنند مردم از اصالح کارگزاران
طلبان روی گردانده و هنوز انتخاب اول آنها اصولگرايان است، اما آنها نيک می دانند اگر در چند انتخابات 

 جانبی قدرت را به انحصار درآورده اند، به سبب عدم حضور پر گذشته به مدد آرای اقليتی و امدادهای
  . شور مردم بوده است

 امروز هم به نظر می رسد جناح رقيب تمايل دارد با آرای حداقلی، بقای خود را کارگزارانبه نوشته 
  .استمرار بخشد

طاعت، چهار عضو  محمد علی ابطحی، محمد عطريانفر، عبداهللا رمضان زاده و جواد ا اعتمادبه نوشته
  . ارشد احزاب اصالح طلب در دانشگاه با دانشجويان سخن گفتند

 گزارش داده که آقای عطريانفر که از اعضای اصلی کارگزاران سازندگی است، در آن جمع گفته اعتماد
ما در انتخابات در شرايطی نابرابر قرار داريم، يک طرف قبيله ای است که به قدرت رسيده و " است که 

  ."ديده مردم را از دور خارج می کند و سوی ديگر اصالح طلبان که نگاهشان مردم ساالرانه استپ
 گزارش داده که رييس مجلس در نامه ای به رييس جمهور از وی خواسته مطابق قانون در سرمايه

مجلس حاضر شود و توضيح دهد که در سال گذشته دولت در اجرای برنامه چهارساله توسعه چه کرده 
  . است

 اظهار عقيده کرده سرمايهمحمد خوش چهره نماينده محافظه کار مجلس در همين رابطه در سرمقاله 
به نوشته اين کارشناس اقتصادی، يکی از قلمروهای . که دولت در اجرای برنامه چهارم ناموفق است 

ی درآمدهای انداز و برنامهء چهارم نيز به آن اشاره شده، کاهش وابستگ حساسی که در سند چشم
ترين وابستگی را به  اين در حالی است که بودجه دولت، بيش. دولت به درآمدهای نفتی است

های بعد از انقالب، در هيچ مقطعی بودجه  ای که در سال درآمدهای نفتی پيدا کرده است، به گونه
 ۵٣ و ۵٢ دولت رقم دولت، تا اين اندازه وابستگی به درآمدهای نفتی را تجربه نکرده است و هرگز بودجه

  .ميليارد دالری را تجربه نکرده است
از ناکامی فوتبال اميد ايران در مسابقات آسيائی " کاش تعليق می مانديم" در گزارشی با عنوان اعتماد

دوحه انتقاد کرده و نوشته در حالی که با مهلت فيفا، فشار تعليق از روی فدراسيون فوتبال و علی 
  . با شکست به تيم ميزبان ديگر از تعليق بی نيازيم آبادی برداشته شد اما

  
   آذر23:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶ دسامبر 14 - ١٣٨۵ آذر 23شنبه پنج
روزنامه های آخرين روز هفته تهران، يک روز مانده به برگزاری انتخابات در صفحات اول خود :بی بی سی

 به پای صندوق رای بروند و در انتخابات از زبان شخصيت های مختلف کشور از مردم دعوت کرده اند
  . مجلس خبرگان و شوراها شرکت کنند

روزنامه های محافظه کار سخنان آيت اهللا خامنه ای و مراجع روحانی را نقل کرده اند و روزنامه های 
هوادار اصالح طلبان با چاپ عکس هايی از محمد خاتمی از زبان وی از مردم دعوت به شرکت در 

  . کرده اندانتخابات 
احتمال نپذيرفتن متمم بودجه توسط دولت، ادامه گرانی ها و تعويق دوباره تصميم گيری اعضای شورای 

  .امنيت سازمان ملل درباره پرونده هسته ای ايران از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
که تاکتيک مشابه به شرح طرحی پرداخته " برو بيرون رای بده" در مقاله ای تحت عنوان کارگزاران

. سازی در آخرين فرصت است که در نقاط ديگر جهان تجربه شده و سونامی انتخاباتی نام گرفته است
در اين طرح محاسبه شده که اگر يک نفر آخر وقت امروز پنجشنبه شروع به کار تشويق سه نفر به 

ب کنند در نتيجه ساعت پنج شرکت در انتخابات کند، و از آن ها هم بخواهد که هر کدام سه نفر را جل
بعد از ظهر روز جمعه از اين ترکيب سه ميليون و سيصدهزار رای حاصل شده که برای پيروزی هر 

  .فهرستی کافی است
کرده که به انگليسی به معنای برو بيرون " وی. تی. او.جی " اين طرح را با حروف مخفف کارگزاران

  .رای بده است
الف اصالح طلبان به وزير کشور خبر داده که در آن تاکيد شده هر گونه  از نامه رييس ائتاعتماد ملی

اقدامی در جهت تغيير آرای واقعی مردم شهرها و روستاهای کشور اعم از آن که در مرحله اخذ رای 
اتفاق افتد يا در مراحل شمارش آرا يا اعالم نتايج، عالوه بر اين که تخلف از مقررات و قوانين عادی بوده، 

منزله به کارگيری آرای مردم در جهت منافع فرد يا گروهی خاص و ناقض قانون اساسی جمهوری به 
  .اسالمی و حق حاکميت ملت است

، آقای بيطرف خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزير کشور نوشته در روزهای اخير اعتماد ملیبه نوشته 
زومی به حضور نمايندگان نامزدهای شهرت يافته است که ظاهرا از نظر مجريان محترم در انتخابات، ل

های گذشته  انتخاباتی در مرحله شمارش آرا نيست و شنيده شده در حالی که در تمام انتخابات
های رای بر عهده نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران بوده است، در انتخابات  حفاظت از صندوق

  . ورد سئوال برانگيزستکنونی پای نيروهای بسيج به انتخابات باز شده که هر دو م
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 خبر داده که جمعی از بسيجيان خراسان با در دست داشتن پالکاردهايی که بر روی برخی از اعتماد
بسيجی کوک نمی شود، «، »فساد سياسی از فساد اخالقی خطرناک تر است«آنها نوشته شده بود 

به ليستی اعتراض »  ها نبريدبسيج را به مسلخ منفعت طلبی جناح«و » جناح تان را از بسيج دور کنيد
  . کرده اند که در آن از بسيجی ها استفاده سياسی شده است

 که از آوردن نام ليست مورد اشاره بسيجی ها خودداری و آن را با سه نقطه مشخص کرده اعتماد
گروه های سياسی حق ندارند اسم ما را ببرند و در همين زمان : نوشته بسيجی ها اعتراض کردند که

يرکل استانداری با تکذيب حرکت سياسی نيروی بسيج به اعتراض کنندگان گفته چون مطلبی به مد
صورت رسمی مطرح نشده تجمع در آستانه روز انتخابات خيلی مناسب نبود و بيگانگان و عوامل داخلی 

  .آن ها از اين نوع کارها سوء استفاده می کنند
 در گزارشی از کارگزاراناما . آينده به مجلس می رود خبر داده که متمم بودجه هفته دنيای اقتصاد

مجلس در برابر اليحه دولت خواهد ايستاد و دولت بايد بداند در ارتباط : زبان نمايندگان مجلس نوشته که
با ارقام جديد به خصوص ارقام مربوط به تعهدات ناشی از سفرهای استانی به راحتی به مقصد نخواهد 

  . رسيد
 در چند روز گذشته نيز نمايندگان اظهار کردند که در صورت ارائه نشدن پاسخ و اران کارگزبه نوشته

استدالل اصولی در مورد تخصيص اعتبارات و هزينه کردن بودجه عمرانی، متمم را به راحتی تصويب 
 ۶٠٠ که قرار بود فقط شامل هزينه های عمرانی باشد ٨۵گفتنی است متمم بودجه . نخواهند کرد

  .تومان هزينه جاری را نيز دربرداردميليارد 
 خبر داده همزمان با اعالم آلودگی آب اراک به نيترات و فاضالب های شهری که انواع اعتماد ملی

  .بيماری ها به دنبال دارد آب اين شهر آلوده ترين آب کشور خوانده شده است
ر بطری توزيع می شود رو به با اعالم آلودگی آب اراک ناگهان بهای آب که د: اعتماد ملیبه نوشته 

در همين حال تانکرها هم آب می فروشند اما معلوم نيست تا . افزايش گذاشته و صد برابر شده است
  .چه حد می توان به پاکيزگی آن آب اعتماد کرد
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