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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( و دولتهای بزرگرژیم ایران

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
 »پيش شرط مذاکره با ایران تعليق غنی سازی است«

  )2007 آوریل  26(1386 اردیبهشت 6شنبه پنج
 آوريل، اعالم کرد که ايران برای ٢۶ا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، روز پنج شنبه، کاندوليز:رادیو فردا

جلوگيری از تحريم های بيشتر سازمان ملل عليه اين کشور بايد تمامی فعاليت های مربوط به غنی 
  .سازی را متوقف کند

دانش حاضر هستند در ، خانم رایس بار دیگر اعالم کرد که آمریکا و متحخبرگزاری فرانسهبه گزارش 
صورتی که ایران غنی سازی را متوقف کند، مجموعه مشوق های سياسی و اقتصادی به ایران ارایه 

  .دهند
به اسلو، پایتخت  برای مالقات با وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو و روسيه کاندوليزا رایس که

  .ات با ایران تعليق غنی سازی استتنها پيش شرط برای آغاز مذاکر: نروژ، سفر کرده است افزود
خاویر سوالنا، مسئول سياست خارجی  وزیر امور خارجه آمریکا در حالی این سخنان را بيان می کند که

علی الریجانی، مذاکره کننده اصلی هسته ای ایران مذاکراتی را در ترکيه برای آغاز گفت  اتحادیه اروپا و
  .انجام داده اند وگوهای هسته ای

را در نظر » اصل تعليق در مقابل تعليق«باید  مور خارجه آمریکا گفت برای هر گونه تماس با ایرانوزیرا
  .داشت

وی افزود ایران نشان داده که به مدت بيست سال برنامه هسته ای خود را از بازرسان بين المللی 
  .پنهان کرده است و نمی شود به این کشور اعتماد کرد

هستند به ایران این فرصت  ر گفتند که شش کشور قدرتمند جهان حاضربرخی از دیپلمات ها پيشت
  .دهند که اعالم کند بيشتر از این غنی سازی نخواهد کرد و حيثيت خود را حفظ کند را

   سپر ضد موشکی برای مقابله با ایران
ان و سپر موشکی در کشورهای لهست  انتقاد روسيه از استقرار  خانم رایس در سخنان خود همچنين به

جمهوری چک اشاره کرد و گفت که روسيه نباید از این امر احساس خطر کند چون هدف این سپر ضد 
  .مانند ایران است» یاغی«موشکی برای مقابله با دولت های 

روسيه هزاران موشک با کالهک هسته ای در اختيار دارد و کسی فکر نمی کند با چند ضد : وی افزود
  .سته ای روسيه مقابله کردبا استراتژی ه موشک بتوان

که ایران تا دهه آینده قادر به ساختن موشک های دوربردی خواهد بود که می  روسيه با این نظر آمریکا
  .توانند اروپا را مورد هدف قرار دهد موافق نيست

 نه تنها  آمریکایی در لهستان و جمهوری چک دولت روسيه اعالم کرده که استقرار ضد موشک های
  .و جانبه بين آمریکا و روسيه، بلکه وضعيت تمامی قاره اروپا را تحت تاثير قرار خواهد دادرابطه د

  
 عراق" زخم کهنه"و موقعيت فرساینده شيعيان در " شرم الشيخ" نشست "

  )2007 آوریل  27(1386 اردیبهشت 7ه جمع
امنيتی در برابر - دولت مالکی دولتی است با کمترین اختيارات نظامی: گروه سياسی-خبرگزاری مهر

بزرگترین چالش های امنيتی، این دولت همچنين در حقيقت نماینده شيعيان در اولين و جدی ترین 
یک فرصت طالیی " شرم الشيخ" تجربه حضور آنان در ساخت قدرت عراق است، با این اوصاف نشست 

ازیگر قدرت منطقه ای به رخ برای دیپلماتهای ایرانی است که اوال توانمندی های خود را به عنوان یک ب
بکشند و ثانيا با ارائه یک فرمول حساب شده در حمایت از دولت مالکی، موقعيت شيعيان را تقویت 

 .کنند
همسایگان  نمایندگان با حضور هفته آینده به گزارش مهر، برگزاری نشست شرم الشيخ که قرار است

اینک به یکی از سوژه های   شود ازهمعراق و کشورهای غربی برای بررسی مشکالت عراق، تشکيل
شرم الشيخ در تداوم رویکرد جدید آمریکا در  اجالس  .اصلی صاحبنظران امورعراق تبدیل شده است
، انجام  "سهام معادله عراق" کشورهای منطقه در بازی عراق که مبتنی بر تالش برای شریک کردن

  فتح-به چالش فلسطين و درگيری حماسکه بيشتر (نشست که بعد از اجالس ریاض   این .شود می
غربی  دومين اجالس از این دست است که با حضور گسترده کشورهای منطقه و دولتهای) نظر داشت

 .برای حل مسائل خاورميانه تشکيل می شود
 : اما در این ميان چند نکته حائز اهميت و توجه است

امنيتی -نظامی  تی است با کمترین اختياراتدولت نوری مالکی، نماینده عراق در این کنفرانس، دول-1
نماینده شيعيان در اولين و جدی ترین تجربه  درحقيقت این دولت. در برابر بزرگترین چالش های امنيتی

 .در ساخت قدرت عراق محسوب می شود حضورآنها
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لکی دولت ما خشونت های فرقه ای و موج تروریسم درصحنه داخلی عراق، مهمترین بازنده ادامه -2
این پيامد نيزبه دنبال  طور حتم به القای ناکارآمدی دولت مالکی منجرمی شود که است، این امربه

همراه می آورد، نباید فراموش کرد  کاهش وتزلزل و تضعيف نقش شيعيان دردولت را به  بی تردید خود
 بسيارقوی و شيعيان درعراق و کشورهای منطقه که با وجود اکثریت نسبی شيعيان در عراق، رقبای

شيعيان به موقعيت نامطلوب قبل، استفاده واستقبال می  وازهرفرصتی برای بازگردادندن نافذ هستند
تثبيت شده تری در بين کشورهای  جایگاه و موقعيت و سابقه  کنند، درصورتی که اهل سنت عراق،

 .عربی دارند
دولت مالکی  به حوزه رقابت باضمن اینکه گفتمان های برخی بخش های تندروی شيعی نيزکه اخيرا 

تقویت می کند که  وارد شده اند و جدایی چند تن از وزرای حامی مقتدی صدرازدولت، این بيم را
اتفاقی که اگر بيفتد، فرایند  درصورت سقوط دولت فعلی، جریانات رادیکال مياندار صحنه عراق شوند،

  .اهد دادخو سرعت حذف اولين دولت برخاسته از آرای مردم عراق را
بود برای حفظ  اگر فرایند حذف وتقليل نقش شيعيان در شطرنج عراق آغاز شود، آنها مجبور خواهند -3

و درخواست های  مطالبات به "سطح ملی"حداقل موقعيت خویش، با سرخوردگی ازنقش آفرینی در
 خود را مطرح خواهند به سرعت  نيروهای جایگزین و در این حالت ، روی آورند وحداقلی" فدرال گرایانه"

ایران درعراق، از بی اعتبار شدن دولت مالکی  آمریکا هم بخاطر تالش برای قطع نفوذ ضمن اینکه  کرد،
موقعيت در حال "نيز خواهد شد، می توان موقعيت فعلی را  نه تنها ناخشنود نمی شود، بلکه خرسند

 .کرد توصيف" عراقی فرسایش شيعيان
-سياسی  متنوع و سرازیر شدن پيامدهای" زخم کهنه"  یل شدن بهمشکالت عراق در حال تبد-4

است،    منطقه فرهنگی و مذهبی آن از مرزهای جغرافيایی این کشور فاجعه زده به سایر کشورهای
عراق مورد توجه قرار گيرد،  این نکته ای است که باید در تصميم گيری ها و تصميم سازی ها در مورد

کند ولی در نهایت این جهان اسالم و   فعلی ، وجهه آمریکا را تخریب میدرست است که تداوم وضعيت
اصلی این زخم کهنه را در ميان مدت و  عراق و کشورهای منطقه خواهند بود که ضرر و زیان

 .متحمل خواهند شد مدت بلند
ه جانبه منطق همواره یکی از نقاط ضعف دستگاه سياست خارجی ما بر سر حضور در معادالت چند-5

بعد از فروپاشی اتحاد  بوده است، تجربه شرایط"  بازی تقسيم سهام"بين المللی و شرکت در -ای 
که -تازه اسقالل یافته شوروی  های  جمهوری شوروی در آغاز دهه نود ميالدی و ایجاد اشتياق در بين

 با ایران قطع متاسفانه خيلی زود روند همگرایی آنان  ولی-عالئق و هویت مشترکی با ایران داشتند
های مخالف ایران در منطقه شدند، باید مد نظر تصميم گيران  شد و بعضا تبدیل به متحدان قطب

 .باشند دستگاه سياست خارجی
دیدار مشترک با   وجود حساسيت های فراوان در طرف ایرانی برای حضور و دانستن آمریکایی ها با-6

و  ، فرصت های حضور کاری محافظه  این روحيه ت وبا دامن زدن به این حساسي آنها، سعی می کنند
 .سلب کنند بروز ایران در عرصه منطقه ای و بين المللی را از کشورمان

نوری مالکی  انتشاربرخی اخبار مبنی بر بروز برخی اختالفات ميان جمهوری اسالمی ایران ودولت-7
روشنی را ترسيم نمی  ازچندان، چشم اند"شرم الشيخ"ایران درکنفرانس   غيبت  ازیک سو واحتمال

برای دیپلماتهای ایرانی است که اوال توانمندی و قابليت های  فرصت شرم الشيخ کند، درواقع نشست
یک بازیگر قدرت منطقه ای به رخ رقبا و به خصوص آمریکایی ها بکشد و ثانيا با  واقعی خود را به عنوان

تقویت  لت مالکی، موقعيت شيعيان را هم تثبيت ویک فرمول حساب شده و ظریف در حمایت از دو ارائه
  .کند

  
  

برنامه اصلي آمريكا در دشمني با انقالب : جانشين و معاون امنيتي و انتظامي وزير آشور گفت
  . است" تهديد نرم " اسالمي با توجه به ناتواني در اقدام نظامي 

  )2007 آوریل  26(1386 اردیبهشت 6شنبه پنج
سياست اصلي آمريكا در :   گفتی مدنی هاانی نهادها و جریبا متهم کردن برخ ی ولنا،ی گزارش ابه

سازي در داخل و دامن زدن به گسستهاي  ثباتي و بحران شرايط فعلي تهديد نرم از طريق ايجاد بي
هاي   از برنامهريبا الگوگي" ان جي او " ها و  آمريكا در قالب تهديد نرم از روزنامه. قومي و مذهبي است

ها نيز در جهت اهداف دشمنان به  گيرد و برخي از روزنامه  در شوروي سابق اجرا آردند، نيز بهره ميآه
  . وظايف خودشان خوب عمل مي آنند

آمريكا آه در شرايط فعلي بدون نقاب و علني با ايران درگير شده تمايل زيادي به اقدام :  افزودوي
  . قادر به عمل به نيت شوم خود نيستدارد ولي به داليل تاآتيكي و راهبردي  نظامي

به عقيده تحليلگران در شرايطي آه آمريكا در گير دو پروژه سنگين عراق و افغانستان :  گفتوي
باشد قادر نيست به دليل عمق راهبردي ، رهبري قدرتمند، دولت و قواي مسلح هماهنگ و مردم  مي

   .انقالبي، وارد جنگ ديگري با آشوري مانند ايران بشود
تواند به ايران حمله آند چون  گويند از نظر تاآتيكي و راهبردي آمريكا نمي تحليلگران مي:  افزودوي
  . ترسند به محض حمله به ايران ،آشور به سمت توليد سالح نامتعارف حرآت آند مي
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چ جا اين در حاليست آه با در اختيار بودن موشكهاي دور برد هي:  با استناد به اين ديدگاهها گفتوي
براي آمريكا امن نخواهد بود و ايران قادر است روزانه دهها هزار موشك به اهداف آمريكايي شليك آند و 

  . آندتواند اسراييل را هم به عنوان عقبه آمريكا تهديد  با موشكهاي دور برد مي
ازي در داخل س به همين دليل آمريكا سياست تهديد نرم را از طريق ايجاد بي ثباتي و بحران:  افزودوي

  . ثباتي بهره خواهد گرفت در دستور آار قرار داده و در آنار آن از اهرم تحريم نيز براي ايجاد بي
سازي پايه دوم تهديدهاي آمريكا آه همان تهديد نرم است وظيفه اصلي و اول بخش  خنثي:  گفتوي

سازي اين  دارنده در خنثيامنيتي داخل آشور است آه حضور بموقع و آمادگي آنها از عوامل موثر باز
  . تهديد است

  به رغم همه تهديدها شاخصهاي امنيتي آشور در سال گذشته به طور متوسط :  ادامه دادوي
  .درصد رشد يافت آه اين موفقيت در آاهش ناامني و محدود شدن زياد تحرآات ضد انقالب بود ١٠
  

   شود یاهکارها بعدا اعالم م راتيجزئ/  مطرح شد یدی جدیدر مذاکرات آنکارا راه حل ها
  )2007 آوریل  26(1386 اردیبهشت 6شنبه پنج
 هی اتحادی خارجاستي مذاکرات با مسئول سانی کشورمان امروز عصر پس از پای ملتي امنی شوراريدب

  .  مطرح شدیدی جدی با سوالنا در آنکارا راهکارهادارهای دیدر ط: اروپا گفت 
 در آنکارا در گفتگو با رانی ای ملتي امنی عالی شوراري دبیجانیر الی مهر، علی گزارش خبرگزاربه

 ی خارجاستي سوالنا مسئول و هماهنگ کننده سری با خاوداری در دنکهی ااني ان ان ترک با بیشبکه س
 تداوم مذاکرات رد دوجانبه در موداریدر د:  مطرح شده است، گفت یدی جدیاروپا راهکارها و راه حل ها

  . شدديپا تاک با ارورانیا
 مطرح شد که یدی جدی راهکارهارانی ای هسته ازي صلح آمیدرباره برنامه ها:  در ادامه افزود یو

  . راهکارها بعدا اعالم خواهد شدنی ااتيجزئ
  . ممکن استري غرانی ای از سوی هسته ازي صلح آمی هاتي فعالانیموضوع پا:  گفت یجانیالر
 مذاکرات ی بعدخی در مورد زمان و تاری شبکه، در پاسخ به سئوالنیا خود با ی در ادامه گفتگویجانیالر

  .ابدی مذاکرات تداوم نی کنم که دو هفته بعد ایفکر م:  با غرب گفت رانیدو جانبه ا
  
 »دهها هزار موشک به اهداف آمريکايی شليک می کنيم«

  )2007 آوریل  26(1386 اردیبهشت 6شنبه پنج
اسالمی روز چهارشنبه تهديد کرد که اگر آمريکا به ايران حمله کند يک مقام امنيتی جمهوری :فردا

  . جمهوری اسالمی قادر است روزانه دهها هزار موشک به اهداف آمريکايی شليک کند
، که اظهارات محمد باقر ذوالقدر، معاون امنيتی و انتظامی ايرناخبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، 

آمريکا که در شرايط فعلی بدون نقاب و علنی با « : ز قول وی گفتوزير کشور ايران را منتشر کرده ا
ايران درگير شده تمايل زيادی به اقدام نظامی دارد ولی به داليل تاکتيکی و راهبردی قادر به عمل به 

  » .نيت شوم خود نيست
 و راهبردی تحليلگران می گويند که آمريکا از نظر تاکتيکی«از ديد اين مقام امنيتی جمهوری اسالمی، 

نمی تواند به ايران حمله کند چون می ترسند به محض حمله به ايران، کشور به سمت توليد سالح 
  » .نامتعارف حرکت کند

اين در حاليست که با در اختيار بودن موشک های دوربرد « : وی با استناد به اين تحليل ها اظهار داشت
در است روزانه دهها هزار موشک به اهداف آمريکايی هيچ جا برای آمريکا امن نخواهد بود و ايران قا

  » .شليک کند و با موشک های دوربرد می تواند اسراييل را هم به عنوان عقبه آمريکا تهديد کند
محمد باقر ذوالقدر که به سنندج، مرکز استان کردستان، سفر کرده بود آمريکا را در اقدام نظامی عليه 

برنامه اصلی آمريکا در دشمنی با انقالب اسالمی، تهديد نرم «  گفت که توصيف کرد و» ناتوان« ايران، 
  » .است

دامن زدن به «و » ايجاد بی ثباتی و بحران سازی در داخل«به مواردی چون » تهديد نرم«وی در توضيح 
اشاره کرد و واشينگتن را متهم نمود که در قالب تهديد نرم، با الگو » گسست های قومی و مذهبی

  . ها نيز بهره می گيرد NGOاز برنامه هايی که در شوروی سابق اجرا کرد، از روزنامه ها و گيری 
اين مقام وزارت کشورجمهوری اسالمی همچنين گفت که برخی از روزنامه ها نيز در جهت اهداف 

  . عمل می کنند» خوب«دشمنان به وظايف خودشان 
را يکی ديگر از اقدامات آمريکا عنوان کرد و » د بی ثباتیاهرم تحريم برای ايجا« اقای ذوالقدر استفاده از 

به رغم همه تهديدها، شاخص های امنيتی کشور در سال گذشته به طور « در عين حال گفت که 
 درصد رشد يافت که اين موفقيت در کاهش ناامنی و محدود شدن زياد تحرکات ضد انقالب ١٠متوسط 

  » .بود
ندهان سابق نيروی بسيج به شمار می رود در فهرست افراد مورد تحريم محمد باقر ذوالقدر که از فرما

  . سازمان ملل قرار دارد و سفر وی به ديگر کشورهای خارجی ممنوع شده است
: معاون امنيتی و انتظامی وزیر کشور در ادامه به بروز ناامنی در برخی مناطق ایران اشاره کرد و گفت

بلوچستان وجود دارد ناشی از ناامنی ذهنی است و در این مشکلی کخ در کردستان و سيستان و 
  .مقوله مهم احساس امنيت است که نبود آن مانع از سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود
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  اروپا در آنکاراهی و اتحادرانیمذاکرات ا

  )2007 آوریل  25(1386 اردیبهشت 5چهار شنبه 
 سوالنا، مسئول ری و خاورانی ای ملتي امنی عالی شوراري دب،یجانی الری علمذاکرات:بی بی سی

 کرده یدواري ابراز امني آغاز شده که طرفهي ترکتختی در آنکارا پای اروپا در حالهی اتحادی خارجاستيس
 . کنندداي دست پرانی ای حل مناقشه هسته ای برایاند که بتوانند به توافقات

 است رانی اهي سازمان ملل متحد علتي امنیرا شو1747 از زمان وضع قطعنامه ني مالقات طرفني اولنیا
 . وضع شدرانی اهي علیدی جدی هاتی ها و محدودمیکه طبق آن تحر

 در آورد قي خود را به حالت تعلومي اورانی سازی خواسته تا برنامه غنرانی دو قطعنامه از ای شورا طنیا
 . سئوال برده استریها را ز آنتي را رد کرده و مشروع1747 و 1737 مفاد دو قطعنامه رانیاما ا
 معاون یدي امور خارجه، جواد وعری معاون وز،ی عباس عراقچ،یجانی الری از آقاري مذاکرات آنکارا غدر
 ی اتمی الملل سازمان انرژني معاون بیدي و محمد سعی ملتي امنی عالی در شورایجانی الریعل
 . شرکت دارندزي نرانیا

 هنگام ورود به فرودگاه آنکارا به خبرنگاران گفت که انتظار دارد رانی ای کننده ارشد هسته امذاکره
 . ارائه دهدرانی در مذاکرات خود با ایدی جدی هادهی اروپا، اهیاتحاد
 راه افتنی ی تالش ها برادني نرسجهي ها، باعث به نتی غربی منطقري غطیشرا" افزود که یجانی الریآقا

 ." شده استزيحل صلح آم
 رانی به ای قابل توجهیشنهادهاي پشهي اروپا، همهی به خبرنگاران گفته است که اتحادزي سوالنا نیآقا

" معنادار" باالتر برود و به مذاکرات ی کرده که مذاکرات از سطح فعلیدواري ابراز امیو. ارائه کرده است
 .برسد

 بر عدم ی مبنانری ای جمهورسیي نژاد، ری از جمله محمود احمدرانی ارشد ای مقام هاري اخاظهارات
 حل و ی برای امکان چندانلگراني تحلدی کشور، از دنی ای از سوومي اورانی سازی غنی هاتي فعالقيتعل

 . نگذاشته استرانی ایفصل مناقشه هسته ا
 در قي خود را به حالت تعلی حساس اتمی هاتي فعالرانی اروپا خواهان آن هستند که اهی و اتحادکایآمر

 . شودی رد مرانی ای از سو کهیآورد، خواسته ا
 ی هاتي تحت پوشش فعالرانی کنند که ای نگرانند و ادعا مرانی ای هسته ااتي کشورها در مورد ننیا

 کشور نی رد شده و ارانی ای که از سویی را دارد، ادعای سالح هسته ادي قصد تول،ی هسته ازيصلح آم
 ی علمی هاخش از آن در بی بهره برداریا بری هسته ای به فن آوریابي که هدفش تنها دستدی گویم

  . استیو پزشک
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 موافقت سنای آمریکا با برنامه ریزی خروج از عراق
  )2007 آوریل  27(1386 اردیبهشت 7ه جمع
امی آمریکا به رغم اینکه جرج بوش، ریيس جمهوری آمریکا اعالم کرده بود هر گونه الیحه خروج نظ:فردا

  . می کند، مجلس سنای آمریکا چنين الیحه ای را تصویب کرد» وتو«از عراق را 
، الیحه خروج زمانبندی شده نيروهای آمریکایی از عراق، روز پنج شنبه در رویترزبه گزارش خبرگزاری 

  . سنای آمریکا تصویب شد که با واکنش کاخ سفيد همراه شد
بالفاصله پس از تصویب این الیحه خبر داد جرج بوش، ریيس جمهوری دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفيد، 

  . آمریکا، این الیحه را وتو می کند و امکان ندارد که این الیحه به قانون تبدیل شود
این الیحه، کمک «: هری رید، رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا، پس از تصویب این الیحه گفت

  » .ا از جنگ داخلی بی پایان در عراق، خارج کنيممی کند که ما سربازان خود ر
هرگونه وتوی «:وی در ادامه و در واکنش به این که ریيس جمهوری آمریکا این الیحه را وتو می کند، گفت

  » .این الیحه، به معنای رد کردن نيازهای سربازان ما و استراتژی تازه برای حل مشکل عراق است
  . خواند» مرده پيش از تولد« این الیحه را، خانم پرینو، سخنگوی کاخ سفيد،

 رای مخالف، در سنای آمریکا تصویب شد که با این حد نصاب ۴۶ رای موافق در برابر ۵١  این الیحه با
  .رای، ریيس جمهوری آمریکا قدرت وتوی آن را دارد

  .يب شد رای مخالف توص٢٠٨ رای موافق در برابر ٢١٨  در مجلس نمایندگان نيز این الیحه با
برای اجباری شدن لوایح تصویب شده در کنگره آمریکا، باید دو سوم نمایندگان به آن رای مثبت دهند تا 

  . قدرت وتو از سوی ریيس جمهوری، لغو شود که الیحه اخير نتوانست این حدنصاب را به دست آورد
های کنگره است که در پایيز این الیحه، نقطه ای دیگر در اختالف نظر ميان جرج بوش و اکثریت دموکرات 

اکثریت هر دو  بعد از شکست دادن محافظه کاران حامی بوش در انتخابات،  سال گذشته، موفق شدند
  . مجلس نمایندگان و سنا را به دست بگيرند

 است و در ٢٠١ به ٢٣٣نسبت حضور نمایندگان اکثریت دموکرات به جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان 
  .  ، دموکرات ها پيش هستند۴٩  بر۵١مجلس سنا، 

   اقدامات نظامی تالش برای پایان دادن به
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به تصویب رسيده، مقرر کرده نيروهای آمریکایی درعراق، از یکم اکتبر  توسط کنگره آمریکا الیحه ای که
 ١٣ ، ٢٠٠٨ ، نهم مهرماه سال جاری خورشيدی، خروج خود را آغاز کنند و تا یکم آوریل سال ٢٠٠٧سال 
  .  تمامی نيروهای آمریکایی از عراق خارج شوند  ،١٣٨٧ردین سال فرو

  . جمهوریخواهان کنگره آمریکا با این الیحه مخالفت کرده و آن را اعالم تسليم به دشمن خوانده اند
کارل لوین، سناتور دموکرات گفت که راه حل مسایل و مشکالت عراق در برنامه ریزی سياسی، و نه 

  . ن الیحه می توان این پيام را به دولت عراق دادنظامی است و با ای
بيشتر از تمرکز روی فعاليت های نظامی، باید بر فعاليت های سياسی متمرکز «: وی در ادامه گفت

  » . و دولت عراق هم این پيام را می گيرد که باید به سرعت کنترل اوضاع را به دست گيرد شد
رال دیوید پتریوس، فرمانده نيروهای نظامی آمریکا در عراق، این اظهارات در حالی مطرح می شود که ژن

اعالم کرد عمليات نظامی در عراق، نه تنها ساده تر نمی شود، که از قبل، دشوارتر و سخت تر هم می 
  . شود

  
   آنکارا شدی از تهران راهی با دست خالیزيبار
  )2007 آوریل  27(1386 اردیبهشت 7ه جمع

 کردن آنان به شرکت در ی راضی برایخارجه عراق با مقامات ايران وزيریگفتگوها:بی بی سی
 ی مشابهی گفتگوهای نتيجه مانده و او برای که قرار است هفته آينده در مصر برگزار شود بینشست

  . ترکيه شده استیراه
 یدر تفريحگاه ساحل) سيزدهم و چهاردهم ارديبهشت( که قرار است سوم و چهارم مه ی نشستدر

 همسايه عراق و همچنين پنج عضو دائم یيخ مصر برگزار شود، از وزيران خارجه دولتهاشرم الش
 امنيت سازمان ملل متحد، به اتفاق کانادا، آلمان، ژاپن، بحرين و مصر دعوت شده است به یشورا
  .  در عراق بپردازندی ثباتی و بی پايان دادن به نا امنی برای راههايیسبرر

 پنج شهروند خود اعالم کرده که در بازداشت ی نشست را مشروط به آزاد شرکت خود در اينايران
 برند و در عين حال به ترکيب شرکت کنندگان نشست و محل ی در عراق به سر مینظاميان آمريکاي

  . ابراز کرده استینشست نيز اعتراضات
ست شرم الشيخ را  شرکت در نشست رد کرده و ايران نيز شرکت خود در نشی شرط ايران را براآمريکا

  . کندینه تأييد و نه رد م
  . در موضع ايران ندادی وزيرخارجه عراق به ايران تغيير،ی هوشيار زيبارسفر
 از ايران عازم آن شده نيز از لحاظ اعتراض به ترکيب و محل نشست شرم الشيخ ی زيباری که آقاترکيه
  . نزديک به ايران داردیموضع
 از همسايگان عراق برگزار شود و نه در مصر، یه اند که اين نشست در يک و ايران خواهان آن بودترکيه

 همچون مصر که همسايه عراق نيستند اعتراض دارند و یدو کشور همچنين به شرکت کشورهاي
 ی هايه عرب بدين ترتيب قصد دارند در امور عراق، وزن خود را سنگينتر از همسایمعتقدند که دولتها
  .ران و ترکيه کنند ايیغيرعرب عراق، يعن

  
  کایتوسط آمر'  عضو ارشد القاعدهکی یريدستگ'

  )2007 آوریل  27(1386 اردیبهشت 7ه جمع
آمریکا می گوید یکی از ارشدترین اعضای القاعده را در عراق در حاليکه به سمت خانه :بی بی سی

  .می رفته تا حمالت دیگری را طرح ریزی کند، دستگير کرده است
ت دفاع آمریکا، پنتاگون، می گوید این شخص با نام عبدالهادی العراقی در حال حاضر یک سخنگوی وزار

  .در زندان گوانتانامو نگهداری می شود
مقام های آمریکایی وی را به فرماندهی حمالتی عليه نيروهای ائتالف در افغانستان متهم کرده اند و 

  . جمهور پاکستان، دست داشته استمی گویند او در نقشه هایی برای ترور پرویز مشرف، رئيس
  .هم افغانستان و هم پاکستان از خبر دستگيری این عضو القاعده ابراز خوشنودی کرده اند

بنا به اطالعاتی که پنتاگون در مورد آقای العراقی ارائه کرده، وی در اواخر دهه نود ميالدی از فرماندهان 
 ميالدی مسئول 2004 تا 2002ن در فاصله سالهای اصلی شبه نظاميان در افغانستان بوده و پس از آ

  .انجام حمله عليه نيروهای ائتالف تحت رهبری آمریکا بوده است
یک منبع امنيتی آمریکا به بی بی سی گفته که آقای العراقی در پایان سال گذشته ميالدی و در 

  .استدر آن دخالت داشته، دستگير شده ) سيا(عملياتی که سازمان اطالعات مرکزی 
هنوز مشخص نيست که وی در کجا دستگير شده بوده و از زمان دستگيری تا کنون در چه محلی 

  .نگهداری می شده است
  دستگيری گسترده در عربستان

نفر را به ظن 170همزمان روز جمعه مقامات امنيتی در عربستان سعودی اعالم کرده اند که بيش از 
  .کرده انددست داشتن در عمليات تروریستی دستگير 

ژنرال منصور الترکی، سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی به رسانه های داخلی این کشور گفت 
  .افراد بازداشت شده هم تبعه سعودی و هم خارجی هستند

  .ميليون دالر پول نقد نيز ضبط شد32,4در جریان این عمليات مقادیر قابل توجهی اسلحه و 
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بنابر اعالم وزارت کشور عربستان سعودی برخی ازمظنونان مشغول فراگيری آموزش خلبانی بوده اند و 
  .درنظر داشته اند تا به تاسيسات نفتی و پایگاه های نظامی حمله کنند

برخی از : "در اطالعيه وزارت کشور که در شبکه دولتی تلویزیونی االخباریه قرائت شد، آمده است
 استفاده از سالح را آغاز کرده بودند و برخی به کشورهای دیگر اعزام شده بودند تا به مظنونان آموزش

  ".آموزش خلبانی بپردازند و برای عمليات تروریستی در داخل پادشاهی سعودی محيا شوند
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
  )2007 آوریل  26(1386 اردیبهشت 6شنبه پنج:قردا

  . ، از گزارش های ضد و نقيض درباره کاهش سود بانکی خبر داده استهمشهریروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، گزارش های ضد و نقيض از جلسه روز چهارشنبه هيات وزيران حکايت از اين دارد 

ی بر تثبيت نرخ سود بانکی در سال که رئيس جمهوری اسالمی با رد مصوبه شورای پول و اعتبار مبن
  . جاری، دستور کاهش سود بانکی را صادر کرده است

اين روزنامه به نقل از حسين صمصامي، دبير کميسيون اقتصادی دولت نوشته که نظر دولت کاهش دو 
  . درصدی نرخ سود بانکی است و اين تصميم قطعا اجرايی مي شود

: نوشته است» خدشه دار شدن استقالل شورای پول و اعتبار«ن ، در ياداشتی با عنواسرمايهروزنامه 
 درصدی تاکيد کرده و با ١۴شورای پول و اعتبار با توجه به نرخ تورم در کشوربر تداوم نرخ سود بانکی 

کاهش آن در شرايط باال بودن نرخ تورم مخالفت کرده است تا از اين طريق انگيزه سپرده گذاران برای 
  . ه بانک ها حفظ شود و نقدينگی سرگردان افزايش نيابدسپردن پول خود ب

بايزيد مردوخی نويسنده سرمقاله روزنامه سرمايه، با اشاره به اين که موضوع کاهش نرخ سود بانکی 
همواره نظر کارشناسان اين بوده که متناسب با نرخ تورم «چند سالی است که مطرح است، نوشته که 

  » . کرد تا کارآيی الزم را داشته باشدبايد نرخ سود بانکی را تعيين
نويسنده تاکيد کرده که علم اقتصاد دستوری نيست و بايد مکانيزم بازار، نرخ ها و قيمت ها را تعيين 

  . کند
سرمقاله اين روزنامه، اقدام محمود احمدی نژاد در رد مصوبه شورای پول و اعتبار را موجب خدشه دار 

  . رده استشدن استقالل اين شورا عنوان ک
 در گزارشی از مذاکرات علی الريجانی و خاوير سوالنا در آنکارا از ارائه پيشنهاد اعتماد ملیروزنامه 

  . جديد هسته ای به جمهوری اسالمی خبر داده است
آمريکا، اروپا، روسيه و چين آماده اند برای آغاز گفت وگوهای هسته ای به ايران «به نوشته اين روزنامه، 

  » .د تا مسيرش را به سوی تعليق غني سازی اورانيوم به آهستگی طی کندفرصت دهن
« ، نگرانی نمايندگان از هشدارصفارهرندی به مطبوعات را منعکس کرده و نوشته که اعتمادروزنامه 

تعدادی از نمايندگان مجلس به وزير ارشاد در مورد اظهارات اخير وی در هشدار به رسانه ها و ايجاد 
  » . درج اخبار واقعی جامعه هشدار دادندمحدوديت در

اين روزنامه با نقل اظهارات چند تن از نمايندگان مجلس نوشته که نمايندگان مجلس از هر دو جناح 
برخورد جدی با رسانه هايی که ايجاد «اکثريت و اقليت معتقد هستند که اظهارات صفارهرندی در مورد 

 کند که دولت، سياست سانسور قوی رسانه ها و افکار ، اين شائبه را ايجاد می»تفرقه می کنند
  . عمومی را پيش گرفته است

، نيز به نقل از کامبيز نوروزی، مسوول کميته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران همبستگیروزنامه 
اظهارات وزير «در واکنش به هشدار وزير ارشاد به مطبوعات منتقد طرح مبارزه با بدحجابی نوشته که 

  » .شاد مخالف قانون مطبوعات استار
اين حقوقدان گفته که بر اساس قانون مطبوعات هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق   : همبستگی افزود

ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل 
  . نشريات مبادرت کند

شته که موضوع مبارزه با بدحجابی مشمول ماده چهار قانون همبستگی از قول آقای نوروزی نو
   .مطبوعات است، و اين موضوع جزو حقوق مطبوعات است 

نماينده اقليد در مجلس از «، با اشاره به تداوم ناآرامی در اقليد فارس نوشته که کارگزارانروزنامه 
  » . جانی در خانه ها بمانندمردم این شهر خواسته است که برای دور ماندن از آسيب های مالی و

به نوشته اين روزنامه، انتزاع دهستان خسرو و شيرين از اقليد و ناآرامی های شکل گرفته در اين 
شهرستان باعث شد تا احمد نيک فر، نماينده اقليد نطق پيش از دستورش را به اين موضوع اختصاص 

ان وقايع اخير، استعفايش را از سمت داده و ضمن انتقاد شديد از عملکرد مسووالن دولتی در جري
  .نمايندگی اعالم کند

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران

  )2007 آوریل  25(1386 اردیبهشت 5چهار شنبه :فردا
  .  از ادامه ناآرامی در شهرستان اقليد خبر داده استاعتماد ملی،روزنامه 
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در شمال استان فارس که از صبح روز دوشنبه به نوشته اين روزنامه، ناآرامي های شهرستان اقليد 
  . آغاز شده بود روز سه شنبه نيز ادامه پيدا کرد

صبح سه شنبه عده ای با آتش زدن الستيک، برخی خيابان های اصلی شهر را مسدود کرده که با وارد 
  . شدن نيروهای ويژه پليس، تالش برای کنترل عوامل آشوب صورت گرفت

جب تعطيلی برخی مدارس ابتدايی و راهنمايی اين شهر شده که بيشترين تجمع ناآرامي های اقليد مو
و اعتراض ها در مقابل فرمانداری انجام شده و معترضان، شيشه های اداره آموزش و پرورش و 

  . فرمانداری اين شهر را شکسته و به برخی اتومبيل ها آسيب وارد کردند
س از اعالم الحاق منطقه خسروشيرين ازتوابع شهرستان اعتماد ملی، نوشته که درگيری های اقليد پ

الحاق اين منطقه در سفر اخير رييس جمهوری اسالمی و به دستور وی . اقليد به آباده آغاز شده است
  . صورت گرفت

 به نظر می رسد  نوشته که» مقاومت در برابر مجلس«، در يادداشتی با عنوان کارگزارانروزنامه 
يير مصوبه های مجلس توسط دولت به يک استراتژی تبديل شده است و انتظار تاکتيک مقاومت و تغ

می رود در روزها و هفته های آينده ناسازگاری بيشتر اين دو نهاد که اتفاقا هر دو خود را اصولگرا می 
  . دانند افزايش يابد

دولت در بخش به نوشته اين روزنامه، سردرگمی ها، آشفتگی ها و تصميم های غير مترقبه از سوی 
  . صنعت و معدن و کشاورزی و بازرگانی اکنون آثار خود را هويدا کرده است

می توان فهرستی از تصميم های عجيب اقتصادی دولت را که ناسازگاری «کارگزاران، با اشاره به اينکه 
می تاکيد کرده که دقت در اين تصميم ها نشان » و تناقض در آن کامال به چشم می خورد رديف کرد

دهد مقاومت در برابر تقسيم قدرت دولت با نهاد های ديگر و ترس از دست دادن محبوبيت سياسی 
  . است

، به نقل از محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته که تضعيف همشهریروزنامه 
  . شوراها، مقاومت در برابر مردمي شدن نظام است

اه پاسداران در واکنش به تالش شورای نگهبان و وزارت کشور به نوشته اين روزنامه، فرمانده سابق سپ
امروزه ادامه مسير شوراها با دو «برای ايجاد محدوديت هايی در اختيارات شوراهای شهر گفته که 

تهديد محدودکردن اختيارات و آزادی عمل شوراها با تغيير واپس گرايانه، و تالش برای به انحراف 
  » .اجتماعی آن مواجه استکشاندن شوراها از جايگاه 

رضايی علت بروز چنين تهديد هايی از سوی دولت و شورای نگهبان را وارد کردن شوراهای شهر و 
  . روستا به عرصه مسائل سياسی و جناحی ارزيابی کرده است

 در آستانه مذاکرات علی الريجانی و خاوير سوالنا در يادداشتی نسبت به جمهوری اسالمی،روزنامه 
 به کجا می  ت مواضع مسکو ترديد کرده و نوشته که معلوم نيست مواضع نوسانی روسيهسرنوش
  . انجامد

واقعيت اين است که مسکو در دو موضع کامال متفاوت مغاير و «: نويسنده اين روزنامه، نوشته است
ج  گروه پن از يک طرف سعی داشته و دارد که در چارچوب مواضع اعضای. حتی متضاد حرکت می کند

به عالوه يک حرکت کند و رفتارش نشانگر همراهی با ايران نباشد، و از طرف ديگر با ايران قراردادی دارد 
  ».که حتی با اعالم تجديدنظر اخير هم به هرحال بايستی آن را به پايان برساند

جمهوری اسالمی، تاکيد کرده که شدت و دامنه کارشکنی روس ها در مورد فعاليت های هسته ای 
يران به حدی رسيده است که طی روزهای اخير سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ايران، ا

  . رسما مسکو را به رفتار و گفتار متناقض متهم کرد و اعالم داشت که روس ها، دوگانه رفتار می کنند
ح نيروی به مطبوعات درباره طر ، از هشدار وزير فرهنگ و ارشاد جمهوری اسالمی اعتمادروزنامه 

انتظامی خبر داده و نوشته صفار هرندی هشدار داده است با رسانه هايی که باعث اخالل در کار 
  . نيروی انتظامی در مقوله برخورد با بدحجابی شوند به شدت برخورد خواهد کرد

نتظامی  انتقاد از برخی رسانه ها که با ايجاد تفرقه باعث اخالل درکار نيروی ا به نوشته اعتماد، وی با
می شوند، گفته که اين قبيل رسانه ها مطمئن باشند تا حدی قابل تحمل هستند ولی در صورت ادامه 

  . روش خود با اقتدار با آنها برخورد می شود
، دريادشتی به نمايندگان مجلس توصيه کرده که به جای استيضاح وزير آموزش و رسالتروزنامه 

  . است» رياد، سکوتبزرگترين ف«پرورش، سکوت کنند چرا که 
نويسنده رسالت، وزير آموزش و پرورش را مظلوم خوانده و نوشته که با تغيير وزير تغييری در وضعيت اين 

  . وزارتخانه ايجاد نخواهد شد
  

  بهشتی ارد5چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 آوریل  25(1386 اردیبهشت 5چهار شنبه 
بح تهران در عنوان های اصلی خودرای تازه مجلس به بازگشت به روزنامه های امروز ص:بی بی سی

نرخ سابق گازوئيل را منعکس کرده اند و همراه با انتقادهای تازه ای از مبارزه نيروی انتظامی با 
بدحجابان و اخبار نطق تند یک نماینده مجلس عليه دولت و آغاز گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا در ترکيه 

  .ه اندانتشار داد
 همراه خبر آغاز مذاکرات هسته ای ایران در آنکارا نوشته این درحالی است که علی همبستگی

ای ایران گفته امروز شرایط تغيير کرده است و ما معتقدیم که در  الریجانی مسئول پرونده هسته 
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امروز ابراز  دهد اما سوالنا نسبت به مذاکره  های گذشته صحبت کردن، چيزی را تغيير نمی چارچوب 
  . خوشبينی کرده است

ای ایران در حالی صورت   بر این خبر افزوده مذاکره الریجانی و سوالنا درباره مساله هسته همبستگی
ای شده است و از طرفی این مساله باید مدنظر مقام درجه   گيرد که ایران اکنون یک کشور هسته  می

نون یک بيانيه ودو قطعنامه عليه ایران صادر کرده است  ای ایران باشد که شورای امنيت تا ک اول هسته
   . شرکت خارجی را به دليل همکاری با ایران تحریم کرده است١۴و روز گذشته آمریکا

 وزیر کشور که برای پاسخگویی به سئواالت اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس اعتمادبه گزارش 
جرای تروریستی مرزهای شرقی کشور نيروی انتظامی حاضر شده بود ناگزیر شد اعتراف کند که در ما
  . تعلل کرده و گروهی از آنان مجازات شده اند

 آقای پورمحمدی در دفاعياتش با استناد به اینکه اصوال از دیرباز مرز شرقی نا امن اعتمادبه نوشته 
کرد تا توجيهی باشد بوده، چنين حوادثی را نه تنها بعيد ندانست بلکه مافيای مواد مخدر را هم بهانه 

برای حوادث تروریستی شهرهای شرقی کشور و حتی با افتخار عنوان کرد که گروه تروریستی 
  .  عمليات دیگر را هم انجام داده بود١١زاهدان -تاسوکی پيش از حادثه جاده زابل

شته  بعد از نقل بهانه هایی که وزیر کشور برای نا امنی مرزهای شرقی کشور ذکر کرد نواعتماد
اعلمی که از فرافکنی های وزیر کشور به جای دادن پاسخ صریح نه تنها قانع نشده بود با حالت 

عصبانيت سواالتش را تکرار کرد و گفت چرا با وجود هشدارها ماموران امنيتی استان هيچ اقدامی 
داختيد اگر شما در سطح شهرها به جای برخورد با بدحجابی به ماموریت ذاتی خود می پر. نکردند

  .شاهد چنين اقدامات تروریستی نبودیم
 بار دیگر به حمایت از نيروی انتظامی و موج مبارزه با بدحجابی پرداخته و کيهاندر همين حال روزنامه 

 وزیر ارشاد هم هشدار داد با رسانه هایی که باعث اخالل در کار نيروی انتظامی آفتاب یزدبه نوشته 
  . شوند به شدت برخورد خواهد شددر مقوله برخورد با بدحجابی 

این تهدید یک روز بعد از آن صورت می گيرد که ریيس قوه قضایيه از تندروی در مبارزه نيروی انتظامی 
  . عليه بدحجابی انتقاد کرده و سخنگوی دولت هم گفته که این مبارزه به دولت ربطی ندارد

قشه نيروی انتظامی و قوه قضایيه با نحوه  در گزارش اصلی خود نوشته در چند روز گذشته منااعتماد
اقدامات نيروی انتظامی در دستگيری . عملکرد ناجا در بحث مبارزه با بدحجابی وارد مرحله تازه ای شد

زنان بدحجاب اعتراض قوه قضایيه را برانگيخت بعد از تذکر دو روز پيش آیت اهللا هاشمی شاهرودی در 
امی ریيس دادگاه های تجدید نظر و کيفری تهران هم اظهار جمع استانداران کشور به نيروی انتظ

داشت که همه دستگاه ها موظف به رعایت حقوق شهروندی هستند و مجازات مجرمان باید همراه با 
  . حکمت باشد

محمدعلی ابراهيم خانی در پاسخ انتقادهایی که به ضعف قوه قضایيه در مجازات متهمان می شود 
مامور نيروی انتظامی به خاطر اعمال خالفی که مرتکب شده اند توسط قوه گفته مگر نه اینکه دو 

قضایيه مجرم شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم شدند، مگر نه اینکه مجرمان باغ خرمالو که زنان 
  جوان را مورد آزار قرار داده بودند، با توجه به محتویات پرونده به اعدام محکوم شدند؟

ه دو فوریت الیحه کاهش قيمت گازوئيل در مجلس اسالمی تصویب شد و احتمال  خبر داده ککيهان
دارد فردا مجلسيان با بررسی آن نرخ گازوئيل را که دو ماه قبل تعيين کردند لغو کنند و به نرخ قبلی 

  .برگردند
اد تورم ، این الیحه دیروز از سوی دولت و با هدف جلوگيری از ایجکيهانبه گزارش خبرنگار امور مجلس 

در بخش حمل و نقل عمومی و افزایش قيمت کاالها و خدمات به ویژه محصوالت کشاورزی به مجلس 
ارائه شد که نمایندگان نيز پس از شنيدن توضيحات نماینده دولت و سخنان موافق و مخالف با بيش از 

پيش از این در بررسی گفتنی است که نمایندگان، . دو سوم آرا به دو فوریت الیحه فوق رای مثبت دادند
 تومان ۴۵ تومان به ١۶ کل کشور برخالف نظر دولت قيمت هر ليتر گازوئيل را از ٨۶الیحه بودجه سال 

افزایش داده بودند و قرار بود این افزایش قيمت از ابتدای خرداد ماه سال جاری اجرا شود که با تصویب 
  . به احتمال قوی ملغی خواهد بوددو فوریت الیحه کاهش قيمت گازوئيل، مصوبه قبلی مجلس 

 نمایندگان استان هرمزگان در مجلس، در اعتراض به انتصاب استاندار تازه ای  اعتماد ملیبه نوشته
  . برای استانشان دسته جمعی استعفا دادند و از حضور در جلسه علنی دیروز مجلس خودداری کردند

ه کرده که چرا آنها دیرتر از مردم و از طریق  یکی از نمایندگان مستعفی گالی اعتماد ملیبه نوشته
عالوه بر این انتقاد دیگر نمایندگان مستعفی استان . رسانه ها خبر انتصاب استاندار جدید را شنيده اند

هرمزگان به آن بود که چرا در انجام این مساله هيچ گفتگویی با آنها صورت نگرفته و وزارت کشور با 
  . اهنگی نکرده استمجمع نمایندگان هرمزگان هم

 از قول شهریار مشيری، نماینده مستعفی بندرعباس، نوشته است که استاندار جدید از کارگزاران
مسئوالن قبلی شهرداری تهران بوده پس بهتر است پنج نفر دیگر از شهرداری تهران را به مجلس 

  .  باشندبياورند تا به جای نمایندگان مستعفی، نمایندگان استان هرمزگان در مجلس
 از فردوس خبر داده که به دنبال مصوبه هيات دولت مبنی بر جمهوری اسالمیدر همين حال روزنامه 

الحاق شهرستان فردوس به خراسان جنوبی مردم این شهرستان همچنان به اعتراض خود ادامه می 
و از مردم روز جمعه گذشته سخنان استاندار خراسان رضوی در جمع خبرنگاران و درخواست ا. دهند

برای پایان اعتراضات نتيجه معکوس داشت و منجر به تعطيلی واحدهای صنفی و مدارس در روز شنبه 
  .گردید و هم اکنون نيز مردم به اعتراض خود ادامه داده و خواستار لغو مصوبه هيات دولت می باشند
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  گوناگون

  
 !روح اهللا حسينيان، پشت ميز سابق سعيد حجاریان

  رادیو فردا:کيوان حسينی
  )2007 آوریل  25(1386 اردیبهشت 5چهار شنبه 

محمود احمدی نژاد در حکمی، يکی از جنجالی ترين روحانيون فعال در نظام سياسی ايران را به عنوان 
روح اهللا حسينيان؛ مردی که در سال های اخير، بی : خود، منصوب کرد» مشاور سياسی و امنيتی«

  .می نامد، به زبان آورده است» دشمن اسالم«انتقادها را عليه کسانی که آنها را پرواترين 
را به عهده دارد و در سال » مرکز اسناد انقالب اسالمی«آقای حسينيان، سال ها است که رياست 

های حضورش در اين مرکز، با انتشار کتاب هايی مناقشه برانگيز درباره تاريخ سياسی معاصر ايرانيان، 
  . کانون توجه رسانه ها قرار داشته استدر

اما نام روح اهللا حسينيان در سال های اخير، بيش از هر چيز يادآور يکی از حساس ترين پرونده های 
و  قتل های برنامه ريزی شده نويسندگان، روشنفکران: است امنيتی جمهوری اسالمی ايران بوده

بزرگ ترين بحران های سياسی تاريخ جمهوری  خورشيدی، يکی از ١٣٧٧فعاالن سياسی که در سال 
  .اسالمی ايران را رقم زد

آنچه اين سال ها با نام روح اهللا حسينيان پيوند خورده، شايد مهم ترين جنبه حکم رييس جمهوری 
  . تا امروز کم جنجال آفرين نبوده است باشد که البته اقدامات و اظهارات خود او نيز

 حسينيان را به سمتی منصوب کرد که زمانی کسانی مانند علی ربيعی، محمود احمدی نژاد، روح اهللا
سعيد  و ١٣٧٧عضو کميته سه نفره محمد خاتمی برای پيگيری مساله قتل های زنجيره ای پاييز 
  .آن را در اختيار داشتند حجاريان، که از وی به عنوان تئوریسين اصالح طلبان درون حکومت ياد می شود،

حجاريان، نقشی قابل توجه در رسيدگی به پرونده قتل های زنجيره ای و  م سعيدهم علی ربيعی و ه
پيگيری مسايل مربوط به آن داشتند و در همان زمان، با انتقادهای تند کسانی مانند روح اهللا حسينيان 

    .روبه رو بودند
متهم می کرد و »  هاتوطئه«حسينيان، سعيد حجاريان را به طراحی پيچيده ترين  آن هنگام، روح اهللا در

طبقه » تئوریسين های خشونت«هواداران آقای حجاريان در روزنامه های خود، حسينيان را در فهرست 
  .بندی می کردند

اين رويارويی ها، سعيد حجاريان در مقابل ساختمان شورای شهر تهران ترور شد و علی  در بحبوحه
  . خود ادامه دادربيعی، به عنوان مشاور اجتماعی محمد خاتمی به کار

   آتش افروز» چراغ«
يک سال پس از به قدرت رسيدن اصالح طلبان، زمانی که پيگيری روزنامه ها موجب شد تا دولت 

» ترور دولتی مخالفان و روشنفکران«جمهوری اسالمی، برای نخستين بار به وجود داشتن برنامه های 
  .سالمی، يک چهره تازه خلق کرداعتراف کند، مبارزه درون گروهی سياستمداران جمهوری ا

رهبران جمهوری  در حالی که. مردی که بر خالف جريان آب شنا می کرد، در عرصه عمومی ظاهر شد
برخی از کارکنان وزارت اطالعات و در راس آنان سعيد امامی داده  بودن» خودسر«اسالمی حکم به 

 حسينيان به دفاع از سعيد امامی سعيد امامی تاکيد می کردند، روح اهللا» خودکشی«بودند و بر 
  .به قتل رسيده است پرداخت و با رد فرضيه خودکشی گفت که سعيد امامی

همزمان با روزهايی که افکار عمومی خواهان محاکمه ماموران عالی رتبه وزارت اطالعات بود، ناگهان 
يک مامور عالی « ها، روح اهللا حسينيان، گفت که مدارکی دارد که نشان می دهد، عامل اصلی اين قتل

  .بوده است» رتبه اصالح طلب
بوده » عامل اصلی قتل ها«که از نظر او » موسوی«اين روحانی شيرازی می گفت که شخصی به نام 

  .را به دليل اينکه وی نيز اهل استان فارس است، از ديرباز می شناخته است
 مطرح کرد و در فاصله کوتاهی، يک کيهانچهره تازه، در اولين گام، نظراتش را در مصاحبه با روزنامه 

او را به استوديوی پخش زنده دعوت کرد تا آقای حسينينان همان » چراغ«برنامه تلويزيونی به نام 
  .اظهارات را تکرار کند

در مرزبندی ميان دو جناح، دو داستان متفاوت برای قتل ها، عاملين و آمرين و جزييات جنايات ساخته 
  .شد

قتل ها را » برای ضربه زدن به دولت اصالح طلب«را داشت که  ، سعيد امامی، نقش اولدر روايت اول
در روايت دوم، يک عضو بلندپايه ديگر وزارت اطالعات با نام مصطفی کاظمی، معروف به   انجام داده بود و

درگير ساختن محمد خاتمی با آيت اهللا «با هدف  که موسوی، در نقش عامل اصلی ظاهر شده بود
  .قتل دگرانديشان را طراحی و اجرا کرده بود» لی خامنه ای برای شکست واليت فقيهع

   سخنرانی تاريخی
رفت و  پا به پای تبليغات اصالح طلبان پيش در تالش برای تثبيت يکی از اين دو روايت، آقای حسينيان،

ود را عموما در روزنامه رو کرد و نظرات خ در اين جدل، او نيز چون رقيب، هر ازگاهی برگ های تازه ای
  .منتشر ساختکيهان های همسو با ايده های خود مانند 

روح اهللا حسينيان در عمل، و پس از واکنش تند دولت محمد خاتمی به علی الريجانی، رييس وقت 
  .را نيافت» چراغ«سازمان صدا و سيما، عمال ديگر مجالی برای شرکت در برنامه هايی مانند 
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جاسوس و عامل خودسر قتل های زنجيره «ی رسمی اعالم کردند سعيد امامی، زمانی که مقام ها
موج انتقادها در تشييع  در زندان، با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده، کسی که بدون پروا از» ای

  .جنازه وی شرکت کرد، روح اهللا حسينيان بود
 رسيد که اصالح طلبان بيش از  ، همزمان با ناآرامی های کوی دانشگاه تهران، به نظر می٧٨سال 

بسيج و لباس  حضور کسانی که از آنها به عنوان هميشه قدرت گرفته اند، اما بازی پنج روزه، با
  .  تيرماه، به نفع محافظه کاران به پايان رسيد٢٣شخصی ها ياد شده در روز 

خنرانی عمر خود را ، روح اهللا حسينيان، جنجالی ترين س٧٨در فاصله کوتاهی در همان تابستان داغ 
  .بيان کرد

درباره اصالح طلب بودن قاتالن نويسندگان  آنچه در گذشته اين سخنرانی، به جز تکرار بخش هايی از
چند نکته تازه در برداشت که مهم ترين آن، باز شدن پای محمد خاتمی به قتل های زنجيره  گفته بود،
  .ای بود

 جمهوری اصالح طلب، که آن روزها در اوج محبوبيت آقای حسينيان در آن زمان مدعی شد که رييس
بود، نه تنها پيش از وقوع قنل ها از نقشه قاتالن خبر داشته، بلکه بعد از حادثه نيز، عامل اصلی قتل ها 

  .را به خوبی می شناخته است
به روزنامه های اصالح طلب، با هزار استعاره و کنايه » عالی جناب های رنگارنگ«اگر سرنخ روايت 

برخی روحانيون عالی رتبه می رسيد، در روايت تند و تيز رقيب، نام ها، به سادگی بر » بيت«نزديکی در 
  .زبان می آمدند

. سعيد حجاريان، به طرح ريزی توطئه هايی بسيار متهم شد در همين روايت از قتل های زنجيره ای،
، تحليل ها و تفسيرهايی صبح امروز، آقای حجاريان آن روزها هنوز ترور نشده بود و در روزنامه اش

  .معرفی می کرد» خشونت طلب«کرد که در آنها روح اهللا حسينيان و همفکرانش را  چاپ می
   پيوستن به همدوره ای های سابق

به چشم  در کارنامه رييس مرکز اسناد انقالب اسالمی، نام يکی از مشهورترين مدارس مذهبی ايران
  .می آيد

بسياری از . ، در مدرسه حقانی درس خوانده است١٣۵٩ تا ١٣۴٩اصله سال های در ف آقای حسينيان
طلبه های اين مدرسه، بعدها سمت های مهمی در مراکز امنيتی و اطالعاتی جمهوری اسالمی به 

  .دست آوردند
اگر روزگاری، مدرسه حقانی با هدف افزودن دروس امروزی چون زبان انگليسی يا فلسفه غرب در شهر 

سيس شد، اما فارغ التحصيالن بنام اين مدرسه، به جز مواردی استثنايی، در ساختار گروه بندی قم تا
  .و بنيادگرا جای گرفتند جملگی در اليه های تندرو های اسالمگراهای ايران،

در ميان چهره های شناخته شده حلقه مدرسه حقانی، غالمحسين محسنی اژه ای و مصطفی 
 دو چهره تندروی دولت محمود احمدی نژاد، وزارتخانه های اطالعات و کشور پورمحمدی، اکنون به عنوان

  .که هر دو همشاگردی های قديمی آقای روح اهللا حسينيان بوده اند  .را در اختيار دارند
به اين ترتيب، اکنون روح اهللا حسينيان به صورت رسمی به دو همدوره ای سابق خود پيوسته است که 

الح طلبان درون حکومت به دست داشتن در قتل های زنجيره ای روشنفکران و آنان نيز، از سوی اص
  .فعاالن سياسی متهم هستند

در اين ميان، به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد نيز به هيچ روی قصد پنهان کردن ارتباطات تنگاتنگ 
آن را تاييد می   ی نيز،پيشين و امری که انتصاب های. با گروه هايی مثل حلقه مدرسه حقانی را ندارد

  .کند
اکنون با حکم محمود احمدی نژاد، و آمدن روح اهللا حسينيان به مناصبی که قبال در اختيار کسانی چون 

افزوده شده  به داستان پر فراز و فرود اين رويارويی ها علی ربيعی و سعيد حجاريان بود، سطری تازه
  .است
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