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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(بزرگران و دولتهای رژیم ای

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  فردا در ژنو ی در سطح کارگروه هسته ایی و سه کشور اروپارانیمذاکرات ا
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 مذاکره یزهاي در ژنو پشت میی با مذاکره کنندگان سه کشور اروپاگریردا بارد فرانی ای هسته اکارگروه

 . ندي نشیم
 گری و اروپا روز سه شنبه باردرانی ای گفتگوهامز،ی تاورکیوي مهر به نقل از روزنامه نی گزارش خبرگزاربه

 بحث و یه ا هستحاتي تسلیريگي بر عدم پی تهران مبنی هاني شوند تا درباره تضمیاز سر گرفته م
 . گفتگو شود 

 بر ادامه ی مبنرانی اشنهادي پی اروپا در حال بررسهی و فرانسه و آلمان سه مذاکره کننده اتحادسيانگل
 از آغاز گفتگوها در ژنو به نظر شي روز پکی هستند و هم اکنون ی سازی غنی بخش های برخافتنی
 . ارند توافق کامل ندشنهادي پنی سه کشور درباره انی رسد ایم

 درباره ییسه کشور اروپا:  فرانسه گفتی به خبرگزارشي دو روز پپلماتی دکی است که ی درحالنیاما ا
 در حال رانی معتقد است  که اکایآمر.    را متوقف کند متفق القول هستندی سازی غندی بارانی انکهیا

 نی در اییکایآمر پلماتی دکی است و ی به سالح هسته ایابي دستی خود برایتوسعه برنامه هسته ا
 یی اروپای که کشورهامي کنی مراقبت مکیاما از نزد. می اعتماد دارییما به سه کشور اروپا:  گفتنهيزم

 ی جامعه جهانی از سویني عی هاني کنند فقط تضمدي تاکرانی هستند و به ای جدرانیکه در گفتگو با ا
 . قابل قبول خواهد بود

 .  اروپا دخالت نکند-رانی ایست که در گفتگوها خواسته اکای هم از آمررانیا
 آن منابع ارشد ی ها در ژنو مالقات خواهند کرد و در پیرانی با ای با کارگروه هسته ایی کشور اروپاسه
 .  خواهند پرداختگریکدی با داری در لندن به دلی آور29 وزارت امور خارجه دو کشور یرسم

 نی در ایی اروپای هاپلماتی دی سبک کند و برخی را تا حدیني عی هاني خواهان آن است که تضمرانیا
 اش در یرانی ای با همتاداری جمهور فرانسه در دسیي رراکيزاک ش:  فرانسه گفتندی به خبرگزارنهيزم
 .   کندني ها را معني تضمنی اقاي قول داده است که از آژانس بخواهد دقی به وسیپار
  
  و اروپا است رانی ای هسته ای گفتگوهادني رسجهيهان به نتمسکو خوا :هي امور خارجه روسریوز
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 رانی ای هسته ای از گفتگوهای مثبتجی اعالم کرد انتظار دارد نتاهي امور خارجه روسری الوروف وزیسرگئ

 . دی به دست آییو سه کشور اروپا
 ني با حسداری در دهي امور خارجه روسری وزنترفکس،ی ایگزار مهر به نقل از خبری گزارش خبرگزاربه

از :   در ادامه اظهار داشترانی ای ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سونيسي کمري  دبانیموسو
 ی های گذاراستي که سميافتی ناني اطممی ها گفتگو کردیرانی که دراکتبر گذشته ما با ایزمان

 و ی اتمی سو درباره عدم گسترش سالح هاکی از ی گذارستاي سنیا.  صورت گرفته استیمنسجم
 .  بوده استی اتمی توسعه صنعت انرژی برارانی درباره حق اگری دیاز سو
 با سه رانی ای خواهان ادامه گفتگوني همچنانی موسوني روز دوشنبه با حسداری الوروف دردیسرگئ

 .  شدییکشور اروپا
 و رانی ای را درباره برنامه هسته ای مذاکراتهي و روسرانیه ا است کی حاکنترفکسی از ایگری دگزارش
 .  آغاز کرده اندی اتمی انرژی المللني تهران با آژانس بیهمکار
 در امور عدم گسترش هي امور خارجه روسریمعاون وز) Sergei Kislyak (اکي لسي کی سرگئنيهمچن

 .  موضوع خواهند پرداخت نی درباره ا به بحث و گفتگوی در جلساتانی موسوني و حسی اتمیسالح ها
 

 گيرد  ها مورد بحث قرار مي اي فردا با اروپايي هاي عيني ايران در مذاآرات هسته تضمين
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اي آه  در مذاآرات هسته» هاي عيني تضمين«پيشنهادهاي ايران در خصوص ارائه : خبرگزاري فارس
 . وگو قرار خواهد گرفت شود، مورد بحث و گفت  ايراني و سه آشور اروپايي آغاز ميفردا بين هيات

اين «: اي ايران در اين باره گفت به گزارش خبرگزاري فارس، يك ديپلمات نزديك به مذاآرات هسته
گيري  شود و نتيجه آن براي تصميم شنبه و چهارشنبه هفته جاري در ژنو برگزار مي نشست روزهاي سه

 » .يي به آميته راهبري ارائه خواهد شدنها
مسؤوليت . در لندن برگزار خواهد شد)  ارديبهشت9( آوريل 29به گفته وي، نشست آميته راهبري نيز 

 . آننده ايراني در نشست فردا را سيروس ناصري بر عهده دارد هيات مذاآره
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يران به امضا رسيد، قرار بود ايران بر اساس توافق پاريس در نوامبر گذشته آه بين سه آشور اروپايي و ا
ها نيز براي دسترسي  بدهد و اروپايي» تضمين عيني«اي خود  هاي هسته آميز بودن برنامه براي صلح

 . بدهند» هاي قطعي تضمين«هاي اقتصادي، امنيتي و سياسي  اي و همكاري ايران به فناوري هسته
هاي  تضمين«اند،  گام مثبتي برنداشته» تضمين قطعي«سه آشور اروپايي آه تاآنون در خصوص 

آنند اما ايران همواره  اي آشورمان جستجو مي ايران را در تعطيل آامل چرخه سوخت هسته» عيني
 . المللي باشد بايد در چارچوب معاهدات بين» هاي عيني تضمين«تاآيد دارد آه 

اي ايران را با  پرونده هستهچهارشنبه هفته جاري نيز نمايندگان مجلس شوراي اسالمي آخرين وضعيت 
 . آنند حضور حسن روحاني، مسؤول اين پرونده در جلسه علني بررسي مي

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
توان به  رييس جمهوري عراق گفت، با استفاده از شبه نظاميان آرد و شيعه عراق مي: خبرگزاري فارس

 . شور فورا پايان دادشورش مسلحانه در آ
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تر از  استفاده از اين افراد بسيار اثربخش «: سي گفت بي وگو با راديو بي امروز در گفت" جالل طالباني"
هاي آمريكايي و واگذاري آن به  موضوع تالش براي تحويل ماموريت برقراري امنيت در عراق از نيرو

 » .عراقي استهاي  نيرو
هاي عراقي ماموريت حفظ امنيت عراق  وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه به نظر او چه وقت نيرو

اگر راهبرد جديدي در پيش گرفته شود، اين امر  «: هاي آمريكايي تحويل خواهند گفت، گفت را از نيرو
 » .مستقيما عملي خواهد شد

اند به اين  هاي دولتي همگي آماده هاي مردمي و نيرو اقي، نيروهاي عر به نظر من نيرو«: طالباني افزود
شورش و ترورسيم در آشور پايان دهند اما در دولت موقت آه اآنون دوره ماموريت آن به سر رسيده 

 » .ها استفاده شود است، اين اعتقاد وجود دارد نبايد از اين نيرو
يل نارضايتي از دولت جديد سالح به دست دهم تمامي آساني آه به دل من ترجيح مي«: وي افزود

 » .گرفتند، بخشيده شوند
به نظر من بايد اعضاي حزب بعث نيز در صورتي آه ثابت شود به صورت محرمانه با «: طالباني ادامه داد

هاي اداري و غيرنظامي بكار گرفته شوند، اما در عين حال بايد از  اند، در شغل رژيم بعث مخالف بوده
 » .هاي امنيتي خودداري شود هاي مسلح و سازمان نها در نيروبكارگيري آ

وي با اين حال تاآيد آرد، تصميم گيري در اين باره بايد با اجماع رياست جمهوري، دولت و پارلمان صورت 
 . گيرد

 80ها را آه تعداد آنان به  آردها پيش از اين پيشنهاد استفاده از شبه نظاميان آرد معروف به پيشمرگ
 . رسد، براي برقراري امنيت در عراق داده بودند اما پيشنهاد آنها رد شد ر نفر ميهزا

العزيز حكيم نيز پيشنهادي مشابه مبني بر استفاده  مجلس اعالي انقالب اسالمي به رياست سيد عبد
داده بود ها را  از شبه نظاميان وابسته به خود معروف به سپاه بدر براي استفاده از آنان براي آموزش نيرو

 . آه اين پيشنهاد نيز رد شد
  

 .رييس جمهوري عراق اعالم آرد، حكم اعدام صدام را هرگز امضا نخواهد آرد: خبرگزاري فارس
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من شخصا حكم اعدام صدام را امضا  «: سي تاآيد آرد بي وگو با راديو بي امروز در گفت" جالل طالباني"
 » .دانيد رياست عراق از سه نفر تشكيل شده است واهم آرد، اما همانطور آه مينخ

اين سه نفر بايد در اين باره تصميم بگيرند، اما ممكن است من از راي دادن در اين باره « : وي افزود
رييس دو معاون (گيري در اين باره را به آن دو نفر  روم و تصميم من احتماال به مرخصي مي. امتناع آنم

 » .واگذار خواهم آرد) جمهور
دهند، حكم اعدام صدام حسين ديكتاتور  وي با بيان اينكه تمامي اعضاي جديد رهبري عراق ترجيح مي

همه اعضاي رهبري عراق قبل از آنكه دادگاه عليه صدام حكمي  «: سابق عراق سريعا اجرا شود، افزود
 » .آنند دهد، از اعدام وي حمايت مي

بنابراين با توجه به اين امر به نظرم در صورتي آه خواستار عفو صدام شوم، تنها «: دوي تصريح آر
 » .خواهم بود
انجام شود، بسياري از هواداران وي ديگر اين اميد را آه وي ) اعدام(به نظر من اگر اين امر «: وي افزود

 » .ممكن است روزي برگردد، از دست خواهند داد
هاي  ه ها از اينكه گرو اهميت خواندن برخي نگراني وگو ضمن بي اين گفتطالباني در بخش ديگري از 

با وجود اينكه توافق شده است اسالم، «: شيعه حكومتي اسالمي را بر عراق حاآم آنند، تاآيد آرد
دين حكومت و بايد قوانين آن متاثر از اسالم باشد، با اين حال در عراق هرگز حكومت ديني تشكيل 

 » .نخواهد شد
ها،  ها، عرب تشكيل حكومتي ديني در عراق غير ممكن است، زيرا عراق با وجود آرد«: وي افزود

 » .شيعيان، اهل سنت و مسيحيان، آشوري متنوع است
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اي اسالمي  تواند جامعه اينجا عراق است نه ايران و نمي«: رييس جمهوري عراق در پايان تاآيد آرد
 » .را بر عراق تحميل آند، عراق از هم خواهد پاشيدباشد و چنانچه آسي بخواهد چنين چيزي 

  
 آنند آشورهاي همسايه براي جلوگيري از ورود افراد نفوذي به عراق تالش آافي نمي: زيباري
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راق آشورهاي همسايه ع«: وزير امور خارجه دولت موقت عراق روز گذشته تاآيد آرد: خبرگزاري فارس
 ».دهند تالش آافي براي جلوگيري از ورود جنگجويان به خاك اين آشور از خود نشان نمي

ما از اين آشورها انتظار بيشتري «: وگو با خبرگزاري فرانسه در بغداد گفت هوشيار زيباري در گفت
 » .داريم

ه بود اما در حال حاضر پيش از اين عذر آنان اين بود آه دولت منتخب در عراق روي آار نيامد«: وي افزود
 » .تر شده است موضع ما مستحكم

اي در استانبول ترآيه شرآت خواهد آرد آه در آن وزراي امور خارجه  زيباري در نشست دو روزه
آشورهاي همسايه عراق متشكل از ايران، عراق، اردن، آويت، عربستان سعودي، سوريه، ترآيه و 

 . مصر حضور خواهند داشت
آشورهاي «: وگو با اين خبرگزاري تاآيد آرد ر است امروز عازم استانبول شود در گفتزيباري آه قرا

 » .ها جلوگيري نمايند همسايه بايد براي محافظت از مرزها بيشتر تالش آنند و از ورود تروريست
ها از سوي آشورهاي  وي همچنين بر ضرورت مراقبت از روند انتقال دارايي و موج تبليغاتي در رسانه

 . مسايه تاآيد آرده
آخرين نشست وزراي امور خارجه عراق و آشورهاي همسايه آن به همراه وزير امور خارجه مصر ژانويه 

 . گذشته در امان پايتخت اردن برگزار شد
  

 هاي اين شهر ادعاي امام جماعت مسجد مدائن، درباره نقش ايران در ناآرامي
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 خانواده 300 امام جماعت مسجد مدائن بدون ارائه سندي ادعا آرد، ايران با فرستادن  :برگزاري فارسخ
 .ها نزديك شهر مدائن، باعث آغاز بحران اين شهر شده است ايراني به منطقه اردوگاه فدايي

د شده آه در اين هاي يا خانواده « :شيخ ابراهيم الحضاري امروز در گفتگو با تلويزيون الجزيره ادعا آرد
اند، آنقدر به سرقت و غارت پرداختند، تا ساآنان شهر مدائن را آه اآثر آنان اهل  منطقه ساآن شده

 » .تسنن هستند، بد آوازه آردند
 . برعهده داشت" آريم ماهود" وي گفت رهبري اين عده را شخصي به نام 

 آه شهر مدائن تاآنون شاهد آن بوده، هايي گرداننده و محرك اصلي تمام ناآرامي «: الحضاري افزود
ها  گفت آه او بايد انتقامي از عراقي است آه هميشه به مردم اين شهر مي" سيد عدي"فردي به نام 

 » .بگيرد آه از زمان جنگ جمل باقي مانده است
 حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران امروز اعالم آرد عوامل ناآرامي هاي مدائن آساني
هستند آه خواستار ثبات در عراق نيستند و با ناآرام جلوه دادن اوضاع امنيتي عراق، به نفع نيروهاي 

 . آنند بيگانه عمل و حضور آنها را در اين آشور توجيه مي
 شيعه ساآن شهر مدائن را گروگان گرفتند و تهديد آردند 150روز گذشته افراد مسلح ناشناس حدود 

 . هاي خود را خواهند آشت شهر را ترك نكنند، گروگاناگر همه شيعيان، اين 
هاي شيعه در مدائن، به اين شهر  نيروهاي آمريكايي و ارتش عراق نيز روز گذشته براي نجات گروگان

 . حمله آردند
شهر مدائن آه در نزديكي بغداد قرار دارد «: وزير مشاور در امور امنيت ملي عراق گفت" قاسم داوود"

 » .هاست رل نيروهاي تحت فرماندهي آمريكايياآنون در آنت
شوند در اين   شيعه آه در بين آنها شماري زن و آودك نيز ديده مي80پيشتر اعالم شده بود حدود 
 . اند ماجرا به گروگان گرفته شده

  
 نمايندگان پارلمان عراق خواستار عملياتي گسترده عليه شهرهاي جنوب بغداد شدند

  2005 آپریل 17  - ١٣٨۴ نی فرورد28ه یکشنب
در پي گروگان گيري مردم شهر مدائن توسط افراد مسلح و تهديد به قتل شيعيان اين : خبرگزاري فارس

شهر، سياستمداران عراقي خواستار اجراي عمليات گسترده نظامي عليه تعدادي از شهرهاي جنوب 
 .بغداد شدند

 مشاور امنيت ملي عراق امروز در گزارشي به ،"قاسم الداوود"به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 
 نظامي را عليه برخي شهرها آغاز  تا پايان اين هفته، سلسله عمليات«: پارلمان اين آشور اعالم آرد

 شروع شده و شهرهاي " جورف النداف"آنيم آه از شهر  مي
 » .را نيز در بر خواهد گرفت" المدائن"و " الوداع"

 . اند اد قرار دارند، از جمعيتي مخلوط از شيعيان و اهل تسنن تشكيل شدهاين شهرها آه در جنوب بغد
 عضوه عراق آه با خشم نمايندگان همراه بود، در حالي تشكيل شد آه 275جلسه امروز پارلمان 

نيروهاي عراقي با پشتيباني نيروهاي آمريكايي براي در دست گرفتن مجدد آنترل شهر مدائن و 
 . گان در اين شهر، با مهاجمان و افراد مسلح درگير بودند گرو80آزادسازي حدود 
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نمايندگان پارلمان عراق نسبت به تداوم وضعيت موجود آه عراق را در آستانه جنگ قومي قرار داده 
 . است، ابراز خشم و انزجار آردند

رت اين اقدامات تروريستي براي برافروختن جنگ داخلي در عراق صو«: الداوود دراين باره گفت
 » .گيرد مي

 . وي همچنين مهاجمان اهل تسنن را به تبديل روستاهاي جنوبي بغداد به مرآز تروريسم، متهم آرد
برقراري مراآز تروريسم در اين مناطق طي سه ماه گذشته، براي ما بسيار «: الداوود در اين باره گفت

 جدا ساختن آن از مناطق جنوب، ها از اين اقدامات، محاصره بغداد و دشوار بود و هدف اصلي تروريست
 » .شرق و شمال آشور است

ها در عملياتي را آه توسط يك گردان نيروهاي آمريكايي و سه  الداوود همچنين نجات تعدادي از گروگان
 . گردان نيروهاي عراقي در جريان است، تكذيب آرد

ها خبر داده و   از چنگ گروگان خانواده شيعه15اين در حالي است آه مقامات وزارت دفاع عراق از نجات 
 . اعالم آرده بودند اين خبر به دستور الداوود اجازه انتشار نيافت

 
 هاي مختلف مدائن حمله نيروهاي آمريكايي و عراق به بخش

  2005 آپریل 17  - ١٣٨۴ نی فرورد28ه یکشنب
دست افراد مسلح نيروهاي عراقي در تالش براي آزادسازي گروهي از شيعيان آه ب: خبرگزاري فارس

اند، با پشتيباني نيروهاي آمريكايي به  ناشناس در شهر مدائن در جنوب بغداد به گروگان گرفته شده
 .هايي از اين شهر حمله بردند بخش

 نفر از جمله 150به گزارش خبرگزاري رويتر از مدائن، يك مقام ارشد شيعي عراق در بغداد گفت بيش از 
 شهرك مدائن در جنوب بغداد بدست افراد مسلح ناشناس به گروگان گرفته زنان و آودآان روز جمعه در

 . شدند
اياد عالوي نخست وزير دولت موقت سابق عراق امروز يك گروه وابسته به القاعده را عامل اين 

هاي  اين بخشي از تالش القاعده براي ايجاد تفرقه ميان شيعيان و سني«: ربايي خواند و گفت آدم
 » .عراق است
متاسفانه دشمنان اهريمني آه درصدد اخالل در صلح و متوقف ساختن روند پيشرفت عراق «: وي افزود

خواهند به درگيري هاي قومي و مذهبي در عراق  پردازند و مي هاي بيگناه مي هستند به آشتار انسان
 » .دامن بزنند

 خود در اين آشور هستند، از هاي شوم وي با اشاره به اينكه برخي از مردم عراق در پي اجراي نقشه
 . مردم عراق خواست آرامش خود را حفظ آنند

تاآنون هيچ گروهي مسئوليت آدم ربايي روز جمعه را برعهده نگرفته است و يك گروه ناشناس آه خود 
را وابسته به القاعده معرفي آرد در يك بيانيه اينترنتي اعالم آرد اين آدم ربايي ساختگي و هدف از آن 

 . ل فشار بر مسلمانان سني عراق استاعما
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  فروردين29:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 آپریل 18  - ١٣٨۴ نی فرورد29ه دوشنب

روزنامه های صبح امروز تهران عنوان های اصلی خود را به تحوالت در رقابت های :بی بی سی
ه و در گزارش های خبری، از اعزام هياتی برای پی گيری حوادث اخير خوزستان و انتخاباتی اختصاص داد

  .افزايش تعداد آلودگان به ويروس ايدز در کشور نوشته اند
 عنوان اصلی خود را به گزارشی اختصاص داده که نشان می دهد تعداد آلودگان به ايدز در کشور شرق

  . از مرز ده هزار نفر گشته است
از کارشناسان نوشته واقعيت تلخ اين است که همچنان، تخصيص بودجه برای مبارزه با  به نقل شرق

ايدز مورد بی اعتنايی مسئوالن است و در واقع به شوخی گرفته می شود، آن هم با اين توجيه 
جامعه ايران، جامعه سالمی است و اعتقادات سنتی آحاد جامعه مانع از ارتکاب به "غيرقابل پذيرش که 

  ". رهای غيراخالقی خواهد شدرفتا
پيش از اين در گزارش های رسمی، رقم مبتاليان به ويروس ايدز حدود پنجاه در صد کمتر از اين اعالم 

  .می شد
 نشان می دهد موسسه نشر آثار آيت اهللا خمينی در نامه ای به مصطفی معين شرقخبری در 

ی نهضت آزادی اعتراض کرده و يادآور نسبت به جهت گيری وی در مورد ممنوعيت فعاليت های سياس
شده که عالوه بر نامه به وزير کشور، وقت که اکنون خود در جبهه اصالح طلبان است، بنيان گذار 

  . جمهوری اسالمی در فرصت های ديگر هم با نهضت آزادی مخالفت کرده بود
و نامزدی دکتر ابراهيم مصطفی معين هفته گذشته در يک جمع دانشجويی درباره نامه آيت اهللا خمينی 

يزدی، دبيرکل نهضت آزادی، در انتخابات آينده نسبت به اصالت آن نامه شک کرده و در ضمن افزوده بود 
  . که به فرض صحت، اين امری است مربوط به بيست سال قبل
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 ان را حميدانصاری، رييس مرکز نشر آثاز آيت اهللا خمينی، در نامه خود که بيشتر روزنامه های امروز صبح
گفته ها و نوشته ها امام خمينی برای دهها و بلکه صدها سال هم اعتبار دارد : نقل کرده اند نوشته

  . مگر يک شغل تا چه ارزش دارد که اين امور برای جلوه گری در نظر مردم نفی شود
رد،  نشان می دهد که در جلسه انتخاباتی علی الريجانی در دانشگاه شهرکايرانخبری در روزنامه 

  . عده ای از دانشجويان با شعارهايی عليه اين نامزد انتخاباتی تا مدتی مانع از برپايی جلسه شده بودند
، "آزادی"و" سانسور چی"، در اين جلسه دانشجويان با پالکاردهائی با مضمون اقبالبه نوشته 

  . با نامزدی علی الريجانی مخالفت می کردند" سرکوب و سانسور"
گزارش کرده است که احمد توکلی و احمدی نژاد در نامه ای به شورای هماهنگی ايران همچنين 

  . محافظه کاران از اين شورا جدا شده اند
پيش از اين علی اکبر واليتی هم راه خود را از شورايی که قرار بود نامزد واحدی برای محافظه کاران 

  . تعيين کند جدا کرده بود
نامزدی هاشمی رفسنجانی حمايت می کند، در سرمقاله خود به ، که از جمهوری اسالمیروزنامه 

نامزدهای رياست جمهوری توصيه کرده که از دادن وعده های غيرقابل اجرا خودداری کنند و در عين حال 
افرادی که از مسايل جامعه تحليل درستی ندارند، معادالت سياسی جهان امروز را درک نمی کنند، 

يريتی نيستند يا توفيقی در اين زمينه ها نداشتند و يا مشکالت فکری و دارای سابقه اجرايی و مد
  . انحرافاتی در بنيانهای اعتقادی دارند نبايد خود را در رديف داوطلبان رياست جمهوری جا بزنند

اين روزنامه به شورای نگهبان يادآوری کرده که به ميدان آمدن چنين افراد غيرشايسته ای نه تنها 
اثيری در تشويق مردم به حضور در پای صندوق های رای نخواهد داشت، بلکه چون جايگاه کوچکترين ت

  .رياست جمهوری را بی مقدار جلوه ميدهد، لطمه ای اساسی به حضور مردم خواهد زد
 يک نماينده محافظه کار مجلس ضمن مخالفت با بحث ممنوعيت نامزدی نظاميان آفتاب يزدبه نوشته 

 جمهوری، گفته است امامان از سياست پيشه ترين افراد بودند و همگی هم در در انتخابات رياست
  . صحبنه های نظامی حضور داشتند

  . نماينده طرقبه همچنين از قاليباف به عنوان نوع اکمل يک رجل سياسی نام برده است
کت نظاميان در اين نظر بعد از آن ابراز می شود که سخنگوی شورای نگهبان گفته بود قانون در مورد شر

انتخاباتی سکوت دارد و می توان پرسيد در حاليکه نظاميان از شرکت در فعاليت های سياسی منع 
  .شده اند چطور می توانند در انتخابات نامزد شوند

 خبر داده که هياتی از سوی دولت برای رسيدگی به نا آرامی های پايان هفته گذشته به آفتاب يزد
  . خوزستان رفته است

 محمدعلی ابطحی، مشاور رييس جمهوری، در نامه ای به وزير ايران همين حال، به نوشته روزنامه در
اطالعات از وی خواسته نسبت به کشف عامالن اين توطئه که با جعل نامه ای به امضای وی اوضاع 

  . اهواز را به هم ريختند اقدام کند
ی ديده که از سوی کسانی استقبال شده  در مقاله اصلی خود ماجرای خوزستان را توطئه ااقبال

است که هيچ نوع امکانی برای جلب آرای اقوام و طوايف کشور ندارند و از همين رو به کارهايی دست 
می زنند که آنان را به خودداری از شرکت در روند اداره کشور تشويق کند، روندی که به نوشته 

  .شور خطرناک باشدسرمقاله اين روزنامه می تواند برای امنيت ملی ک
 

  فروردين28:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 آپریل 17  - ١٣٨۴ نی فرورد28ه یکشنب

روزنامه های امروز تهران در گزارش های اصلی خود ادامه مذاکرات هسته ای ايران و اروپا، :بی بی سی
است جمهوری و وعده های نا آرامی های اهواز، ترديدهايی بر سر امکان نامزدی نظاميان در انتخابات ري

تازه نامزدهای انتخاباتی را منعکس کرده و در ضمن از واکنش های مخالفت آميز فعاالن سياسی 
  .نسبت به تهديدهای آيت اهللا جنتی در نماز جمعه دو روز پيش تهران خبر داده اند

 نيروی های پليس يک روز بعد از نا آرامی های شهرهای جنوبی کشور که به درگيری گروه های مردم با
و تخريب چند بنای دولتی انجاميد، روزنامه های تهران که ديروز خبری از اين نا آرامی ها نداده بودند، 

  . گزارش داده اند که نا آرامی ها پايان گرفته و در نتيجه به بررسی ابعاد آن پرداخته اند
 نوشته آخرين همشهری آغاز شد و  گزارش داده که اين نا آرامی ها از صبح روز جمعهاقبالروزنامه 

  . اجتماع که با دخالت پليس مهار و متوقف شد صبح روز شنبه اتفاق افتاده است
روزنامه های جناح محافظه کار ضمن تاکيد بر اين که نامه منتشر شده به نام محمد علی ابطحی معاون 
و رييس دفتر سابق رييس جمهور جعلی بوده است از مسووالن محلی خوزستان انتقاد کرده و آن ها را 

  . در گسترش نا آرامی ها مقصر دانسته اند
ان محافظه کار اهواز استناد کرده اند که به رييس جمهور نوشته و اين روزنامه ها به نامه يکی از نمايندگ

در آن ادعا کرده که قبال از مقامات محلی خواسته بود نسبت به نوشته های يک سايت اينترنتی 
  .واکنش نشان دهند و آن را تکذيب کنند که اگر کرده بودند کار به اين جا نمی کشيد

 در خارج از کشور دانسته، در مقاله ای به نامه نماينده اهواز  که ريشه اين نا آرامی ها راهمشهری
  . استناد جسته و خواستار آن شده که بعضی از مسووالن محلی مجازات شوند

حوادث جنوب کشور را " سناريوی نا امنی خوزستان در آستانه انتخابات" در راس اخبار خود با تيتر اقبال
  . و در مقاله ای هشدار داده که بايد منتظر وقايعی مانند اين بودبه رقابت های انتخاباتی مرتبط دانسته
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 از زبان سخنگوی قوه قضاييه نوشته که وی از پرونده هايی که آيت اهللا جنتی از آن ها سخن شرق
  . گفته خبری ندارد

دبير شورای نگهبان در نماز جمعه اين هفته تهران ضمن هشدار به فعاالن سياسی که به گفته وی 
ق افکنی می کنند گفته بود پرونده هايی وجود دارد که احکام سنگين آن ها صادر شده و مصلحت نفا

  . انديشی اجازه اجرای آن ها را نمی دهد
 در گزارشی در همين باره نظر فعاالن سياسی را گرد آورده و از جمله از زبان انصاری راد رييس اقبال

 از فعاالن سياسی که احيانًا پرونده نيز دارند، کميسيون اصل نود در مجلس ششم نوشته بسياری
اند،  ممکن است دچار اين تصور شوند که احکام هولناک و سنگينی که آقای جنتی به آن اشاره کرده

مربوط به آنهاست، پيداست کسانی که در معرض چنين تصور و احتمالی باشند، دچار نگرانی و ناراحتی 
  . خواهند شد

ضا خاتمی نايب رييس سابق مجلس گفته بخشی از افراد جز از طريق خشونت  محمدراقبالبه نوشته 
  . دهند هرچقدر هم که کنترل شوند، باز در جايی افکار خود را بروز می .  توانند کاری انجام دهند نمی

المللی   تأکيد کرده که شرايط سياسی و بيناقبالمعاون اول دولت احتمالی دکتر معين به نوشته 
  .  گونه رفتار را نخواهد داداجازه اين

 نايب رييس کميسيون قضايی مجلس گفته بعضی از احکام اعدام بعد از روشن آفتاب يزداما به نوشته 
يوسفيان که از اعضای فراکسيون محافظه کاران . شدن تکليف پرونده هسته ای اجرايی می شود

جنتی با اشاره به توقف اجرای احکام مجلس است به نوشته همين روزنامه در تاييد اظهارات آيت اهللا 
اعدام اوجاالن در ترکيه و کارلوس در فرانسه و صدام در عراق گفته در همه دنيا برای اجرای احکام اعدام 

  .مالحظه کاری هايی اعمال می شود
 تاکيد سخنگوی شورای نگهبان را درباره نامعلوم بودن واکنش اين شورا نسبت به نامزدی شرق

انتخابات رياست جمهوری با اهميت ديده و از زبان وی نوشته قانون، استعفای نظاميان برای نظاميان در 
حضور در انتخابات را ضروری ندانسته است اما در قوانين نيروهای مسلح، نظاميان از هرگونه فعاليت 

از عملی منع در اينجا اين ابهام وجود دارد که وقتی نظاميان . سياسی، حزبی و انتخاباتی منع شده اند
  . شده اند، چگونه می توانند آن را انجام داده و مرتکب جرم شوند

بحث شرکت نظاميان در اين دوره از آن جا جدی شده است که تاکنون سه تن از سرداران سپاه 
پاسداران محسن رضايی، علی الريجانی و محمدباقر قاليباف به طور رسمی خود را نامزد انتخابات کرده 

  . اند
 که از نامزدی علی الريجانی حمايت می کند نوشته دو ماه مانده به جام جماين حال روزنامه در 

انتخابات هنوز ابهام هايی در قانون وجود دارد که روشن نشده است و از آن جمله تعريف رجل سياسی 
فته تعيين است که بايد ديد از نظر شورای نگهبان چيست و ديگر زمان انتخابات است که در قانون يک ه

شده و عمال از چهار ماه قبل اين تبليغات آغاز شده است و ديگر شرکت نظامی ها در انتخابات به 
  .عنوان نامزد است که بايد روشن شود که قانون چنين اجازه ای را می دهد يا نه

 
  گوناگون

  
    با واشنگتن  در روابط  دمشق  استراتژيك  خطاي شش
  2005 آپریل 18  - ١٣٨۴ نی فرورد29ه دوشنب

   و مشاور آنوني  جهاني  بانك  سابق  در امريكا و مسوول  لبنان سفير سابق (  بوجيب عبداهللا:  نويسنده
 )وزير لبنان  نخست معاون
  اعتماد-  شكيبايي مهدي:  مترجم
   شعب  مجلس  خود در برابر اعضاي  سخنراني  در جريان  گذشته  مارس پنجم» بشار اسد« دآتر  پرزيدنت
   آشور مرتكب  خود در اين  با حضور نظامي  دمشق  اينكه  به  را با اعتراف  در لبنان  سياسي ، بحران سوريه
   آه خطايي.  آند  خطا ارايه  اين  ماهيت  در خصوص  توضيحي  آنكه  آرد بدون ، توجيه  است  شده اشتباه
  يي  سوري  و مسووالن  سوريه  لبناني  همپيمانان لي و ما  فساد سياسي  را شامل  آن  لبناني هاي روزنامه

 .دانستند  بودند، مي  لبنان  و نظامي ، امنيتي  سياسي اندرآار مسائل  دست آه
   خطاي  آه ، معتقديم  آنيم اند آم  آرده  يادآوري  لبناني هاي  روزنامه  را آه  آنچه  اهميت  بخواهيم  آنكه بدون

   شناختن  رسميت  در مورد به  دمشق  از مخالفت  ناشي  و امنيتي  استراتژيك ايه  عمدتا در حوزه سوريه
 از   امريكا پس هاي  طرح  آشور در درك  اين  تمايل  سرد و عدم  جنگ  از پايان  پس المللي  بين متغيرهاي
 شد   با واشنگتن ش روابط  تيرگي  منجر به  در واقع  آه هايي برنامه.   است2001   سپتامبر سال11  حوادث
 در   بسيار زيادي  سهم  دمشق  امريكا در قبال ها معتقدند تغيير در سياست  خود سوري  آه يا آنگونه
 .  آنها داشت  در مواضع  تحول  پيرامون شان  لبناني  دوستان گيري تصميم

  سپتامبر11 از   پس واشنگتن
  يي  و خاورميانه المللي  بين  در سياست يي غيير ريشه ايجاد ت  عمدتا در زمان  سوريه  استراتژيك خطاهاي

   اقتصادي  قدرت  ديگر به  از هر زمان  سپتامبر بيش11   از حوادث  پس  واشنگتن  آه  داد هنگامي امريكا روي
 رسيد  ه نتيج  اين  آورد و به  بود، روي  خود نديده  به  حال  را تا به  قدرتي  چنين  زمين  آره  خود آه و نظامي

 نياز   خود در جهان  اقتصاد و ايدئولوژي  و منافع ، مردم  از سرزمين  حمايت  براي  ديگري  از هر زمان  پيش آه
 . دارد  از جبروتش  استفاده به
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   وضع  حفظ  براي قدرت»  سياست« از   بتدريج  خاورميانه  منطقه  امريكا در قبال  متحده  اياالت سياست
   اعراب  آه  نگاه  از اين  واشنگتن آم  و آم تغيير يافت»   تغيير و اصالح  عامل قدرت « به( statusquo)موجود 
   نتيجه  اين  به  اسراييل  موقعيت  با لحاظ واشنگتن.   گرفت  امريكا هستند فاصله  خارجي  سياست دوستان
   چون هايي  ظهور شخصيت و  تروريستي هاي  رشد جنبش  سبب  همزمان  عربي هاي  سيستم رسيد آه
ساز امتداد   آشورها سبب  در اين  و آزادي  دموآراسي  فقدان  واشنگتن  عقيده به.  هستند الدن  بن اسامه
   سرآوبگر عربي  نظامهاي  بودند و طبيعت  شده  القاعده  سازمان  مثل  بنيادگرا و تروريستي هاي جنبش

 از   واشنگتن ها حمايت  امريكايي  عقيده به.  بود  و جهان  منطقه امريكا در  براي  امنيتي مولود مشكالتي
   ترتيب  اين به. شد  را موجب  و عرب  اسالم  امريكا در جهان  به  نسبت توزانه  آينه  فضايي  عربي نظامهاي
   دولتهاي  آه سياستي.  شد مبتني»   عصا و هويج سياست« بر  بوش  جرج  پرزيدنت  جديد دولت اصول
   استفاده  دشمن  و خواه  دوست ،خواه  جهان  با دولتهاي  در روابطشان  تناوب  امريكا نيز به سابق
   انجام  امريكا را به  دوست  عربي  تا دولتهاي  خواست  سياست  اين  براساس واشنگتن. آردند مي

   ، حقوق ن زنا  بشر و حقوق  حقوق  به ، احترام ، اجتماعي ، سياسي  اقتصادي اصالحات
 . آند  ملزم  ديني هاي  و آزادي اقليت
   شد آه  و عقايد سياسي  اصول  شامل  امريكا در خاورميانه  اصالحاتي هاي  ديگر برنامه  بياني به

   را به  برنامه  امريكا اين  سابق آردند اما دولتهاي  تاآيد مي  بر آن  امريكا از سالها قبل آاران نومحافظه
 .رفتندگ  مي سخره
   ترسيم  گذشته  امريكا را در سالهاي  خارجي  سياست  آه  و ليبرالهايي آاران  اما محافظه امروزه
 اما   است اش  خارجي  در سياست  اعتدال  شاهد يك  پسر اينك  بوش  دوم  دولت آردند، معتقدند آه مي

   را ترسيم  وي  خارجي  سياست وش ب  در دولت آاران  نومحافظه  مورد آه  در اين آنها در برآوردشان
 را  آاران  نومحافظه  شخصا فرماندهي بوش.   است  ظاهر قضيه اين. اند  شده آنند، دچار اشتباه مي

 .  يا دونالد رامسفلد وزير دفاعش  وي  معاون  چني  ديك  دارد نه برعهده
   روش  بردن  از بين  در واقع  قلعه آخرين   عنوان  امريكا به  وزير خارجه  عنوان  به  آاندوليزارايس تعيين
   رياست  به  بولتون  جان  تعيين همچنين.   است  واشنگتن  خارجي در سياست( real politic ) گرايي واقع
   جهانيان  به  آشكاري  اشاره  جهاني  بانك  رياست  ولفوويتز به  و پل  ملل  امريكا در سازمان  نمايندگي هيات

   جاي  به  و اقتصادي  ديپلماتيك  بار از طريق  اما اين است» ضد ما«يا » باما «  سياست اوم تد در خصوص
 .  جنگ تهديد به
   امريكا و سوريه روابط

   در ظاهر مشاهده  آه  است  چيزي  امريكا بهتر از آن  سوريه  روابط  هستند آه  مدعي  سوريه دولتمردان
   بين  ادعاها معتقدند آه  در تاييد اين  در لبنان  سوريه  دوستان  برخي  آه  است  تا جايي  نگاه شود اين مي

 حضور و وجود   به  در منطقه  موفقيت  وجود دارد و امريكا براي  پنهاني  سمپات  نوعي  و واشنگتن دمشق
 .  نيازمند است سوريه
  هاي  سياستها و برنامه  درك  به تمايل  يا بي  را ناتوان  دمشق  گذشته  در بهار سال  واشنگتن  آه هنگامي

 در   لبنان  سفارت  امريكا دعوت  وقت  ملي مشاور امنيت»  آاندوليزارايس« آرد،   توصيف امريكا در منطقه
   آن  و در جريان  امريكا را پذيرفت  االصل  لبناني  وزير انرژي  بزرگداشت  در مراسم  مشارآت  براي واشنگتن

   از ديد تحليلگران  آه امري.  پرهيز داد  لبنان  در انتخابات  را از دخالت  سوريه  بطور رسمي با ايراد سخناني
   به  نسبت  از اين  امريكا پس  تعبير شد آه  دمشق  به  و پيامي  واشنگتن  تغيير در سياست  عنوان به

 . نخواهد آرد  تسامح  در لبنان  سوريه  دهه  سه دخالت
 . رساند  سوريه  اطالع  قرمز به  چراغ  زرد به  را از رنگ  در لبنان  تغيير سياستش  واشنگتن ديگر  عبارت به
 2003   در بهار سال  لبنان  حاآميت  و بازگرداندن  سوريه  پاسخگويي  امريكا با قانون  آنگره  از موافقت پس

   اين  بردند و به  دو آشور پي  بين روابط   روند بحراني  ديگر به  از هرآس  بيش  و لبناني  سوري ديپلماتهاي
 انتقاد از   آه  نيست  سوريه  از هواداران  اؤري  هيچ  تنها در واشنگتن  نه  دادند آه  اطالع  دمشق  به ترتيب

 نظر   وجود اما به با اين.   است  شده  امريكا تبديل  احزاب  سودآور براي  سياستي  دمشق سياستهاي
فرستاد   مي  دمشق  براي  واشنگتن  آه  هشدارگونه  پيامهاي  در انتقال  ديپلماتها باز هم  اين رسد آه مي

 . آردند غفلت
   سوريه خطاهاي

   اتفاقات اند بايد برخي  بوده  دو آشور دخيل  بين  روابط  در تيرگي  آه  تعداد خطاهايي  از شمارش پيش
   جايگاه  تضعيف  منجر به  آه را متذآر شويم» بشار اسد «و»  بوش جرج« جمهور   دو رييس  در دوران پيشين
 . شد2001   ژانويه20 در   بوش  رسيدن  قدرت  از به  پس  در نزد واشنگتن سوريه
  هاي  بلندي  بازگرداندن  در ژنو پيرامون2000 در بهار   و ايهود باراك  آلينتون  بيل  طرح  به  مربوط  اول حادؤه
   به  نشست  اين  بود آه  صلح  در مقابل  سوريه  به  بحيريه  درياچه  از پيرامون  متر مربع100 جز   به جوالن
   براي  پيشنهاد جايگزين  ارايه  بدون  طرح  با اين  جمهور فقيد سوريه  اسد رييس  حافظ  مخالفت دليل

   شد تا دولت  امر باعث ناي.  انجاميد  شكست  به  و اسراييل  سوريه  ميان  دايمي  صلحي  به دستيابي
   به  بازگشت  به  تمايلي  سوريه  تعبير آنند آه  را اينگونه  رفتار دمشق  بوش  دولت  از آن  و پس آلينتون
 اخير  هاي  بر آمادگي  و حتي  است  باقي  باور همچنان اين.  ندارد  با اسراييل  و صلح  جوالن هاي بلندي

 .  است  افكنده  نيز سايه  با اسراييل  صلح  براي شته گذ  دو سال بشار اسد در خالل
   اينكه  بود چه  در امريكا از واشنگتن  سفير سوريه  وليد معلم  فراخواني  به  مربوط  دوم  منفي اما اتفاق

   براي  صميمي  دوست  يك  عنوان  به  آلينتون  پرزيدنت  آاري  و گو با تيم  گفت  دهه  از حدود يك  پس معلم
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   رغم  ميلر بود و به ، آرون  انديك ، مارتين  راسل  از دنيس  متشكل  تيم اين. شد  مي  محسوب  تيم اين
 اما   است  و داخلي  ملي  مسائل  به  مربوط  آشورش  سفير به شود فراخوان  مي  گفته  آه معمول

   دليل  اين  به  دمشق  تصميم  بود آه ن از آ  منتشر شد حاآي  دمشق  به  معلم  انتقال  پيرامون  آه شايعاتي
   آه  بود، افرادي  برقرار آرده  ياد شده  امريكايي  با سه  صميمانه  او روابطي  آه  است  گرفته صورت

 . داشتند  يهودي  سازمانهاي  را به  وابستگي بيشترين
 سفر بهار  به.  داد  صورت  بوش  دولت  به  نسبت  سوريه  آه  استراتژيكي  خطاي  وجود اما نخستين با اين
 جمهور   با رييس  عراق  قضيه  بررسي  جهت  دمشق  امريكا به  وقت  وزير امورخارجه  پاول  آالين2001  سال
 خود  هاي  جنگنده  از طريق  عراق  هوايي  حريم  امريكا با تقسيم  متحده  اياالت  آه گردد زماني  برمي سوريه

 ضدهواپيما   بود تا با موشكهاي  پيدا آرده  نيز جرات  بود و صدام  مشغول  عراق مي مراآز نظا  انهدام به
 . قرار دهد  امريكا را هدف  هوايي گشت
   بود و برهمين  آغاز آرده  عراق  به  ويژه  را با اهتمام اش  جمهوري  رياست  دوره  بوش  آه  است  در حالي اين

   امريكا در جنگ  متحده  از اياالت  جانبداري  براي  سوريه  اقناع هدف نيز با   دمشق  به  سفر پاول اساس
جيمز  «  سلفش  يابد آه  دست  موفقيتي  تا به  در نظر داشت پاول.   گرفت  صورت  عراق  خود عليه تدريجي

قاعد  اسد را مت  حافظ1992   شد در سال  موفق  آن  و طي  يافت  پدر دست  بوش وزير امور خارجه» بيكر
   آه  بوش  دولت  از بازهاي  تعدادي  بود آه  در حالي اين.  باشد  در آنار واشنگتن  صدام  عليه آند تا در جنگ

 .آردند  مي  را همراهي دانستند نيز پاول  محور شر مي  را همانند عراق سوريه
 از   را خارج  از عراق  نفت ردات وا  سوريه  آه  خواست  با دآتر بشار اسد برگزار آرد و از وي يي  جلسه پاول
   بود آه آرد و شايعه  مي  را مديريت  آن  ملل  سازمان  آه يي برنامه.  آند متوقف»  در برابر غذا نفت « برنامه
آرد و   مي  خريداري  از عراق  داخلي  مصرف  براي  را روزانه  عراق  از نفت  هزار بشكه200   به  نزديك دمشق

   پرداخت  صدام  ارز به  صورت  را به  و درآمد آن فروخت  بازار مي  قيمت  خود را به از توليدات  مقدار مشابهي
 . آند  درآمد را قطع  اين  به  صدام  تا دستيابي  قصد داشت واشنگتن. آرد مي
   نفت اردات و  توقف  او وعده  اسد به  آه  آرد و گفت  ارزيابي  را خوب  سوريه  خود با مقامهاي  نشست پاول
   تقاضاي  آشور بعدها از قبول شد اين  مي  ضرر سوريه  امر منجر به  اين  اما از آنجا آه  است  را داده عراق

   دو آشور نفت اين.  دهد  ادامه  و ترآيه  خود را همانند اردن  معامله  شد آه امريكا سر باز زد و خواستار آن
   توجيه  اين اما واشنگتن.آردند  مي خريداري»  برابر غذا نفت « از برنامه  ، خارج  داخلي  مصرف  را براي عراق

   ملي  را بر منافع  نظامش  قدرتمندان  منافع  پدر فقيدش  اسد برعكس  پرزيدنت  آرد آه  و اعالم را نپذيرفت
 .برند  سود مي  با عراق  تجاري  از روند عمليات  آه دهد، قدرتمنداني  مي  ترجيح آشورش

 آريستوفر   وارون  تكرار خطاي  را به  وي  دفاع  سفيد و وزارت  در آاخ آار پاول  نومحافظه  رقباي  اساس براين
   به ؤمري  متعدد و بي  سفرهاي  به آريستوفر اقدام.  آردند  متهم  اول  در دولت  آلينتون وزير امورخارجه

   تنها اتالف  ديدار از دمشق  باور بودند آه  بر اين آاران ه نومحافظ  آه  است  در حالي  بود و اين  آرده دمشق
 .  است وقت

 2001 سپتامبر 11 از   دو آشور پس  اطالعاتي  سازمانهاي  ميان  مثبت  همكاري  رغم  و به  اساس برهمين
 امريكا از  لبات تنها و تنها بر مطا  دمشق  امريكا به  غيررسمي  و ديگر مسووالن  پاول درپي  پي اما ديدارهاي

 . باشد  داشته  ؤمري  آنكه افزود و بدون  مي دمشق
شود،   مي  مربوط2001   در بهار سال از دمشق»   دوم  پل  ژان پاپ« ديدار  ، به  استراتژيك  خطاي دومين

   گوشه  در آن  ايراد آرد آه  سخناني  يهوديان  عليه  با پاپ  ديدارش  اسد در جريان  پرزيدنت  آه هنگامي
 در امور   اؤرگذار در امريكا بويژه  نيروي  و موؤرترين ترين  قوي  عنوان  به  يهودي  البي  واشنگتن  يعني جهان

 امريكا   جنگ  به  مربوط  سوريه  سوم اما خطاي.  نكرد  بشار اسد را فراموش  خطابه  هرگز اين خاورميانه
   ديري  البته  نزديكي اين.  قرار گرفت  و آلمان ار فرانسه در آن  دمشق  آه هنگامي. شود  مي  عراق عليه

   را بر دمشق  خود عرصه  غير دوست پيمانان  با ديگر هم  استراتژيك  با ايجاد روابط نپاييد و امريكا بالفاصله
  يب تصو بار در آنگره  اين  سوريه  پاسخگويي ، قانون  قرار گرفت  دشمن  آشورهاي  در ليست سوريه.  بست

 با  بنابراين.  قرار گرفت»   تروريست حامي « هاي  دولت  آشور در ليست  رسيد و اين  بوش  امضاي شد و به
   لبناني  اسد با روزنامه  پرزيدنت  در مصاحبه  بويژه  عراق  عليه  واشنگتن  از جنگ انتقاد شديد دمشق

  آردند آه  مي بيني ها پيش سوري.   گرفت  آشور قوت  اين  امريكا عليه خشم( 2003   مارس27)السفير 
   آه مقاومتي.  روبرو خواهد شد  در برابر اسراييل  لبنان  جنوب  مقاومت  مشابه  با مقاومت امريكا در عراق

    سوريه  و پشتيباني  حمايت همواره
  هاي  مقام اظهارات.   داشت  همراه  به  لبنان  جنوب  اشغال  مدت  در طول  اسراييل را در برابر اشغالگري

   عدم  رغم  و به  اساس  بود و بر اين  عراق  از مقاومت  حمايت  در راستاي  بطور تلويحي  همواره سوري
   عليه زني  بر اتهام  اما واشنگتن  مقاومت  از اين  موؤر سوريه  حمايت  مستند در خصوص وجود داليل
   تداوم  آشور از مقاومت  اين  مالي  وحمايت  صدام  نظام يها مانده باقي  به دادن  پناه  پيرامون دمشق
   به  سوريه  اقدام  حتي  نداشت  ؤمري  امريكا در اينجا و آنجا هيچ  متقاعدآردن  براي  دمشق تالش.بخشيد

  بال دن  به  واشنگتن  از سوي  نيز تشكري  امريكايي هاي  مقام  به  آن  و تحويل  صدام  برادر ناتني دستگيري
 .  نداشت
  أ روابط نخست:  بود  لبنان  امور داخلي  به  مربوط  و مسائل الملل  بين  از روابط  ترآيبي  چهارم اما نكته
   امريكا در حرآت  جمهوري  رياست  از دور دوم  پس  بيشتر بويژه  تيرگي  سوي  به  با امريكا همچنان سوريه
 . بود
 .  بود جمهور فرانسه  رييس شيراك  ژاك  صميمي  دوست  لبنان بقوزير سا  نخست  حريري أ رفيق دوم
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   جمهوري  رياست  او با تمديد دوره  از مخالفت وزير پس  استعفا از نخست  به  اجبار حريري بنابراين
  ريه سو  نظام  دشمنان  براي يي  نيز هديه  ترور حريري  آن  دنبال به.  بود  سوريه  استراتژيك لحود خطاي امين

 جديد در   قدرت  توازن  به  نسبت  دمشق اعتنايي  بي  به  مربوط  آن  ترين  خطا و اصلي اما پنجمين. تعبير شد
   اقتصادي  منافع  خود را به  نخست  اولويت  و چين روسيه.  سرد بود  جنگ  از پايان  پس الملل  بين صحنه

   همراه  رابه  جهاني  جامعه  گسترده  حمايت لملليا  جديد بين  بر اوضاع  غرب توافق.  دادند اختصاص
   اصالح  لبنان  جمهوري  رياست  خود را در مورد انتخابات  استراتژي بايست  مي  سوريه بنابراين.  داشت
   ممانعت  براي  بر تالش2004   سال  در اگوست  و پاريس  واشنگتن  خبر آه  اين  از دريافت  پس آرد بويژه مي

   دليل  خود را با اين  موضع اما دمشق. اند  آرده  توافق  لبنان جمهوري  رياست  در انتخابات  سوريه لتاز دخا
  مربوط»  طايف «  و هماهنگي ، همكاري  برادري  پيمان  و در چارچوب  و سوريه  لبنان  تنها به  مساله  اين آه
   جنگ  در خالل  و خود واشنگتن  عرب اتحاديه   از سوي  آن  مشروعيت  آه پيماني.  آرد شود، توجيه مي

   را در خالل  تكليف  اين  واشنگتن  منفعتي  معامله  اعطا شد و در يك  سوريه  به1976   در سال  لبنان داخلي
 در ( 19911990 )  فارس  خليج  اول جنگ
 حضور   به  استراتژيك طاي خ آخرين.  تمديد آرد  صدام  عليه  در جنگ  با واشنگتن  دمشق  ائتالف مقابل

 از   پس اگرچه. شود  مي  آشور مربوط  اين  در جنوب  بويژه  در لبنان  سوريه  و اطالعاتي  نظامي نيروهاي
 آشيد   عقب  لبنان  نيروها را از خاك  درصد اين60 از   بيش وي( 2000  تابسان) بشاراسد   رسيدن قدرت به

.  بود  طائف  توافقنامه هاي  توصيه  عكس اين. ماندند  باقي  لبنان  مناطق  اعظم  نيروها در بخش اما همچنان
 از   واهمه  بدون  را داد آه  اجازه  اين  سوريه  دو آشور به  و نظامي  امنيتي  نهادهاي  بين  مستحكم همكاري
   در جزييات  سوريه  از دخالت  لبنان  انزجار مردم  افزايش  رغم  به  خود و لبنان  بر امنيت  روابط  اين تاؤيرات
 .  آند  همت  قرارداد طايف  اجراي  به  همچنان  آشورشان  و اقتصادي ، اداري  سياسي آوچك
   گيري نتيجه
  اواسط )  جاري  آوريل  ماه  از پايان  را قبل  امنيت  شوراي1559   قطعنامه  آه  است  آرده  اعالم سوريه

   از دخالت  ممانعت  و با هدف  و واشنگتن  پيشنهاد پاريس  به  آه يي عنامهاجرا خواهد آرد،قط(  ارديبهشت
   رياست  ديگر براي  ساله  سه  دوره  تمديد يك  براي  اساسي  قانون  در تعديل  لبنان  و پارلمان سوريه

 آغاز  لبنان   داخلي  را بر قضاياي  تمرآز مستمري رسد پاريس نظر مي به. بود  شده  لحود ارايه جمهوري
   ارايه  عرب  در نظر جهان  آشور دموآرات  از يك  تصويري  از لبنان  گرفته  نيز تصميم  و واشنگتن  است آرده
 بيشتر  هاي  از زيان  جلوگيري  براي سريعتر از لبنان  هرچه  خروج  سوريه  براي  راه  تفسير بهترين با اين. دهد

   بهتر است  سر آند بنابراين  بوش  جرج  رهبري ها به يگر با امريكايي د  بايد چهار سال دمشق. خواهد بود
   از طريق  واشنگتن زيرا اقناع.  ديگر امريكا تمرآز آند  با مطالبات  تعامل  آيفيت  موضوع  بيشتر به سوريه
 از   حمايت و  ميزباني  به  دادن  خواستار پايان امريكا از سوريه.   است  موقتي1559   قطعنامه اجراي

   و سياسي  ايدئولوژيك  لحاظ  به اگرچه.   است  با آنها در امور عراق  و همكاري  فلسطيني گروههاي
 ?   چيست  اما چاره  دشوار است  آاري  و فلسطين  در عراق  از مقاومت  از حمايت  سوريه پوشي چشم
   طرح  يك  به سوريه. آند ود انديشه خ  و اقتصادي  سياسي  در امور اصالحات  جدي  بايد بطوري دمشق
   خود را بهبود بخشد چه المللي  و بين يي ،منطقه  داخلي  چهره  آن  نياز دارد تا از طريق  شده ريزي برنامه
 بايد   آنان بنابراين.  خواهد آرد  آشور را تضعيف  اين  نظام  خارجي  در برابر فشارهاي  تدريجي  تسليم اينكه
 آشور   اين  استراتژيك  خطاهاي  تراآم  آن  سبب  به  آه  وترديدي  از شك  خروج  را براي تمادي اع  قابل طرح
 .  آنند ،پياده است
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