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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(بزرگتهای رژیم ایران و دول

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 شود   اي ايران و سه آشور اروپايي در ماه ژانويه برگزار مي  دور آتي مذاآرات هسته
  ٢٠٠۵ دسامبر 22 - ١٣٨۴ اول دیپنج شنبه 

و سه آشور اروپايي در شهر وين با توافق بر ادامه مذاآرات در ماه ژانويه، پايان اي ايران   مذاآرات هسته
 . يافت

اي   ، شب گذشته، مذاآرات تيم هسته"ايلنا  "به گزارش خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران
 .اي ايران، پايان يافت  ايران با هيات اروپايي در رابطه با مسايل هسته

وگو با   گزارش، جواد وعيدي؛ سرپرست تيم مذاآره آننده ايران پس از اين مذاآرات در گفتبر اساس اين 
 .اين ديدار فرصت خوبي براي شناختن نقطه نظرات يكديگر بود: خبرنگاران، گفت
 .طبق توافقات صورت گرفته، ادامه مذاآرات در ماه ژانويه و در همين سطح خواهد بود: وي ادامه داد
اي ايران روز گذشته در دو نوبت، با سه آشور اروپايي پيرامون مسايل   است؛ تيم هستهالزم به ذآر 

 .وگو پرداخت  مورد نظر به گفت
  

 آذر را شروع مثبتي براي از سرگيري 30ي مذاآراتي  ي آشورمان با بيان اين آه جلسه وزير امور خارجه
دولت جديد برندگي : د، اظهار داشتدان يي ميان ايران و سه آشور اروپايي مي وگوهاي هسته گفت

 . اثر آرده است ششمير تهديد شوراي امنيت از سوي اروپا را بي
  ٢٠٠۵ دسامبر 23 - ١٣٨۴  دی2ه جمع

، منوچهر متكي پنجشنبه شب اظهار داشت آه دور آتي )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
قرار : و افزود" تر باشد تر و جدي تواند آاربردي مي"يي ميان ايران و سه آشور اروپايي  مذاآرات هسته

  . شد دور بعدي مذاآرات اواخر دي ماه صورت بگيرد
وگوها حتي  وي با تصريح اين آه محل برگزاري مذاآرات از نظر ايران موضوع خاصي نيست و اين گفت

ظهار اين آه پايتخت تواند در پايتخت هر يك از آشورهاي طرف مساله صورت بگيرد، در عين حال با ا مي
وين محل معناداري است، چرا آه هم محل : اتريش محل برگزاري دور آتي مذاآرات خواهد بود، گفت

  . المللي انرژي است و هم محل اقامت سفير سه آشور استقرار آژانس بين
: يي مشخص است، گفت ي مذاآرات هسته متكي با تصريح اين آه نظر جمهوري اسالمي درباره

هاي  ي عدم انحراف از فعاليت آند بايد تعهدي را تبيين آنيم و به مساله اسالمي فكر ميجمهوري 
  . يي در ايران برسيم آميز هسته صلح

يي از آشورها ناشي  آميز هسته آوري صلح وزير خارجه آشورمان تاآيد آرد آه حق د اشتن فن
لبي آه در طول سه سال مطا. شود تي ناشي مي.پي.اين حق از ان: شود و خاطرنشان آرد نمي

  . آنيم به زودي حل شود گذشته مطرح شده است، فكر مي
آنچه اروپا : الملي انرژي اتمي را روشن دانست و ادامه داد وي رويكرد ايران در همكاري با آژانس بين

  . ها براي آمك به استيفاي حق ايران است ي آن مشخص نكرده، اذعان صريح و اراده
راهبرد سابق مبني بر اين آه بايد از طريق : ف آردن مذاآرات ديپلماتيك تاآيد آردمتكي با دشوار توصي

  . مذاآرات به حق خود برسيم، تغيير نكرده است
به : پوشي آرد، گفت ها در گذشته چشم وزير خارجه آشورمان با اظهار اين آه نبايد از زحمات ديپلمات

ها آاري  خواهيم و بدون اذن آن يي را از اروپا مي ي هستهآور ها اين گونه القا شده بود آه ما فن اروپايي
ي آلمان در نيويورك به من گفت آه ما از ابتداي مذاآرات اعالم آرده بوديم  وزير خارجه. آنيم نمي
يي را شاهد باشيم، اما ما القا آرديم آه اين حق ايران  ي سوخته هسته خواهيم در ايران چرخه نمي

  .  آن هستيماست و مصمم به استيفاي
گفت، همچنين پيگيري مذاآره با  سخن مي» جهان سياست«ي زنده تلويزيوني  متكي آه در برنامه

هاي عضو و غير عضو شوراي حكام را براي  آشورهاي اروپايي، عدم تعهد، چين، روسيه و طرف
  . زدايي و اعالم شفاف مواضع جمهوري اسالمي موثر و مفيد دانست ابهام

يي ايران  ي هسته ز سرگيري آار تاسيسات فرآوري اورانيوم را آغاز روندي جديد در مسالهوي در ادامه، ا
) شوراي امنيت(آرد  دولت جديد تهديدي را آه اروپا در گذشته از آن استفاده مي: توصيف آرد و گفت

يم خواهيم مذاآره آن وقتي مي. اثر آرده است و اين تهديد براي جمهوري اسالمي برندگي ندارد بي
  . تهديد معنا ندارد

ي آشورمان همچنين ابراز داشت آه ايران اين رويكرد را در قبال همان راهبرد سابق القا  وزير خارجه
يي ايران  گيري منفي آمريكا نسبت به مساله هسته آرده است و در بخش ديگري از اظهاراتش از موضع

  . آنند ها تالش خود را مي آمريكايي: انتقاد آرد و گفت
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تعامل : زير امور خارجه آشورمان در بيان دآترين سياست خارجي آشورمان در دولت جديد گفتو
مبتني بر نقد وضعيت موجود و سازنده، از جايگاه برابر در روابط خارجي با ديگران مدنظر جمهوري 

  . اسالمي ايران است
دي سياست خارجي بن چنين با تقسيم به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، منوچهر متكي هم

سياست خارجي بعد از انقالب زماني بود آه ما در واقع : جمهوري اسالمي ايران به سه مرحله گفت
پس از چند سال آه انقالب و شعارهاي آن آثار . هايي براي دنيا داشتيم آه حرف حق بود ها و پيام حرف
رو  ته طرح بعضي اتهامات روبهاش را در دنيا و جهان اسالم نداشت، با يكسري ابهامات و الب وضعي
  . شديم

در اين مقطع و در تعامل با آشورها دچار تعارضات جدي شديم؛ لذا تصميم گرفتيم به ابهامات : وي افزود
زدايي آنيم و ناخواسته با اتخاذ چنين سياستي، در موضع تدافعي در دنيا قرار  پاسخ داده و نيز اتهام

  . گرفتيم
اما عليرغم بسياري از شعارهاي و اقدامات ايران در اين راستا، اروپا و : گفتوزير امور خارجه آشورمان 

غرب نه تنها اين اقدامات را ناشي از شفاف عمل آردن و موضع درست ايران ارزيابي نكردند، بلكه بر 
از اين رو يكسري اتهامات مثل نقض حقوق بشر، تروريسم، مخالفت با صلح . تهاجمات خود افزودند

  . نه و غيره را عليه ايران بيان آردندخاورميا
هايي براي ايجاد مناسبات معمولي با دنيا  متكي مرحله دوم از سياست خارجي را اتخاذ سياست

هاي  در اين مرحله ايران در جايگاهي قرار داشت آه نه تنها با اتخاذ سياست: دانست و اظهار داشت
شد، اما در  يه فشار سنگيني بر ما وارد ميشفاف گذشته مشكلي حل نشده بود، بلكه از اين ناح

ها و مواضع تند اروپا  همين حال و براي ملت و دولت و مردم منطقه و ايران روشن شده بود آه محكوميت
  . و غرب عليه ايران يك اقدام سياسي و مبتني بر استانداردهاي دو گانه است

تعامل مبتني بر نقد وضعيت موجود و : وي در بيان دآترين سياست خارجي ايران در حال حاضر گفت
  . سازنده از جايگاه برابر در روابط با ديگران مدنظر جمهوري اسالمي ايران است

وزير امور خارجه آشور با اشاره به رويكرد و رفتار مردم در انتخابات رياست جمهوري نهم و تاثير آن در 
:  دستگاه سياست خارجي آشور استچهار مورد از اين مناسبات مورد توجه: مناسبات خارجي گفت

خواهي در   عدالت-مان  مهرورزي نسبت به هموطنان ايراني خارج از آشور، مسلمانان و ديگر دوستان
المللي و نگاه نقادانه براي   محك و همخواني شرايط جاري با واقعيات بين-الملل  تعامل با نظام بين
  . احقاق حقوق خود

يعني : ر از حرآت از موضع مدعي از سوي ايران چيست؟ ابراز داشتمتكي در پاسخ به اين آه منظو
اند، مورد قبول ما  مواردي را آه غرب به معناي اروپا و آمريكا به طور قطعي نسبت به حقوق بشر گرفته

  . تواند مدعي حقوق بشر باشد به اعتقاد ما آمريكا حتما نمي. نيست
ابي را آه آمريكا از معنا و مفهوم حقوق بشر در دنيا متاسفانه هيچ دولت و سازماني مرد: وي افزود

الملل مبتني بر غرب متعفن  خواهد برهم زند تا متوجه شود آه تا چه اندازه نظام بين ساخته است، نمي
  . است

وزير امور خارجه در پاسخ به اين آه آيا تيم مورد نظر در وزارت خارجه متناسب با هدف استراتژيك حرآت 
ايم نگاه جديد را در بدنه وزارت خارجه تبيين آنيم و  سعي آرده: الي به فعال هستند؟ گفتاز حالت انفع

در اين راستا جلسات متعددي از جمله جلساتي با مديران وزارت خارجه تحت عنوان استراتژي و 
ايم، لذا در گام اول سعي داريم نگاه و رويكرد جديد و براساس  راهبردهاي روابط خارجي داشته

  . برهاي مقام معظم رهبري، دولت جديد و بدنه وزارت خارجه تبيين آنيمراه
هاي ما در خارج از آشور است آه در بيست روز  گام بعدي در حوزه حفظ و نمايندگي: متكي ادامه داد

  . آينده همايشي را با حضور اين افراد براي تبيين و توجه افزارمندي روابط خارجي خواهيم داشت
مجموعه غالب آارشناسان و مديران وزارت خارجه به جهت نوع آارشان بازيكنان : ه آردوي ابراز عقيد

  . يك تيم ملي هستند آه به ابزارهاي الزم مجهزند
پس از عرضه اين رويكرد جديد به نمايندگان خود در خارج از آشور آنها : وزير امورخارجه خاطر نشان آرد

  . موظف به پيگري هستند
: هاي داخلي در رويكرد جديد دستگاه سياست خارجي جايي ندارد افزود كه نگاهمتكي با بيان اين

هاي بسياري  هايي حزبي لطمه ي نگاه متاسفانه در چند سال اخير دستگاه ديپلماسي آشور از ناحيه
  . ديده است

يران آيد با توجه به سخنان رييس جمهوري ا وي در بيان محيط هدف استراتژي مذآور و اينكه به نظر مي
يي و  و پيشنهادات مطرح از سوي ايران در مساله هسته) محل استقرار سازمان ملل متحد(در نيويورك 

هاي  محيط: ها گفت المللي است تا دولت ديگر موضوع فلسطين تمرآز محيط هدف بر سازمانهاي بين
هاي هدف  محيط. ارندالمللي از جايگاه خاصي برخوردارند، اما آشورها و مناطق نيز اهميت خود را د بين

هاي صلح آميز  شوند؛ به عنوان مثال در رويكرد پيرامون فعاليت به تناسب موضوعات انتخاب مي
يي سعي شد يك محيط به عنوان محل اصلي فعاليت ديپلماتيك انتخاب شود آه سه آشور  هسته

ورهايي مثل روسيه، هاي موثر ديگر غفلت آنيم؛ لذا با آش اروپايي بود، اما اين باعث نشد از محيط
  . آنيم چين، هند و غير متعهدها نيز مذاآره مي

در محيط هدف استراتژيك الفباي ديپلماسي امنيت آشور و حفظ : وزير امور خارجه آشور تصريح آرد
براين اساس روابط با همسايگان از . شود منافع و مصالح نظام است آه از مرزهاي ايران شروع مي
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هاي جديدي در هيات دولت در  همچنين در اين خصوص تصميم سازي. استاهميت خاصي برخوردار 
  . حال انجام است آه از تمام ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، امنيتي برخوردار است

محيط آشورهاي اسالمي و به ويژه سازمان آنفرانس اسالمي در اين ميان از اهميت : وي ادامه داد
ما معتقديم آشورهاي اسالمي امروز بيش از هر زمان ديگري ناگزير از اتخاذ يك . يي برخوردار است ويژه

  . المللي هستند هاي پيش رويشان در منطقه و عرصه بين رويكرد و تعامل مشترك در برابر چالش
متاسفانه برخي از دولتها در جهان به دنبال راهكارهاي اجرايي نظريات افرادي مثل : متكي ادامه داد

  . دانند تون هستند و اسالم و جهان اسالم را جايگاه خوبي براي حفظ مشروعيت خود ميهانتينگ
ترسي است آه  اولين نتيجه حوادث مشكوآي مثل يازده سپتامبر اسالم: متكي خاطر نشان آرد

  . ي آن بروز يك عزم جدي عليه اسالم و مسلمانان است دامنه
در اين سازمان تهديد : سازمان آنفرانس اسالمي ابراز داشتوي با تاآيد بر حضور موثر و پررنگ ايران در 

  . شود به هر آشور اسالمي تهديد به آل امت اسالمي محسوب مي
: ي فلسطين گفت متكي با اشاره به سخنان رييس جمهور در آنفرانس اخير آشورهاي اسالمي درباره

ستي آه ايران آن را غير ي آالم رييس جمهور نگاهي است به اصل موجوديت رژيم صهيوني عصاره
داند، ايشان مطرح آردند آه راهكار خروج از اين وضعيت در انجام رفراندوم با حضور تمام  قانوني مي

  . هاي اشغالي است هايي حاضر در سرزمين قوميت
ها در واقع اين پيام را به جهان اسالم داشت  شتاب زدگي اروپايي: وزير امور خارجه آشورمان ادامه داد

  . آنند آنها از تضييع حقوق مسلمانان نگراني ندارند، اما از رژيم صهيونيستي و اقدامات آن دفاع ميآه 
الملل و چگونگي و مديريت اين حوزه  متكي در خصوص رابطه تنگاتنگ سياست خارجي با اقتصاد بين

هاي  ي دستگاه در اين خصوص وزارت خارجه حضور و نقش آفريني بيشتر و محافظت آننده: گفت
  . اقتصادي خواهد بود

هاي اجرايي پيرامون ارتباط آنها با  در شروع آار دولت جديد نسبت به سازماندگي و همراهي با دستگاه
  . هايي در نظر گرفته شده است روابط خارجي تاآيد شده و براي اجراي چنين اهدافي طرح

براي : ت وي بر اين دستگاه گفتمتكي نسبت به ارزيابي فعاليت چهارماه وزارت امور خارجه و مديري
  . اي من نگذشته است بررسي و ارزيابي چهار ماه زود است و هنوز يك ترم از آار وزارتخانه

  
  
  
 
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
   

  
  
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 اتاعتراض ده ها گروه عراقى به نتايج انتخاب
  ٢٠٠۵ دسامبر 24 - ١٣٨۴  دی3ه شنب
 گروه سنى و سكوالر شيعه خواستار برگزارى انتخابات ٣۵در اعتراض به تقلب در انتخابات عراق : شرق

آنها تهديد آردند آه چنانچه شكايتشان توسط يك نهاد بين المللى مورد . مجدد در اين آشور شدند
» مرام«در بيانيه مشترك اين گروه ها آه به . ريم خواهند آردبازنگرى قرار نگيرد، پارلمان اين آشور را تح

اين آميسيون بر . موسوم شده آمده است آه آميسيون مستقل انتخاباتى عراق بايد منحل اعالم شود
 فقره شكايت در ١٢۵٠بيانيه گروه هاى ياد شده مى گويد بالغ بر . انتخابات پارلمانى اخير نظارت داشت

تكارى در صندوق هاى راى گيرى و ارعاب بايد توسط سازمان  هاى بين المللى و مورد وجود تقلب، دس
 فقره شكايت ١۵٠٠در همين حال آميسيون مستقل انتخاباتى عراق از دريافت . بى طرف بررسى شود

.  مورد شكايت را جدى ارزيابى آرده است٢۵اين آميسيون تنها . درخصوص تخلفات انتخاباتى خبر داد
جبهه توافق «ه هاى طرفدار برگزارى مجدد انتخابات مهمترين ائتالف هاى اهل تسنن يعنى در ميان گرو

به رهبرى اياد عالوى نخست وزير سابق اين آشور » الواقيه«به رهبرى عدنان الدليمى و گروه » عراق
د و يك نماينده عالوى به خبرگزارى آسوشيتدپرس گفت انتخابات اخير تقلب آميز بو. به چشم مى خورد

در همين حال ديروز هزاران تن از اعراب اهل تسنن عراق پس از . قانونگذاران منتخب مشروعيت ندارند
برگزارى نمازجمعه در اعتراض به نتايج انتخابات اخير اين آشور در بغداد و مناطق اطراف آن دست به 

در . خابات جديد را خواستار شدنددسامبر و برگزارى انت١۵اين افراد لغو نتايج انتخابات روز . تظاهرات زدند
نتايج اعالم شده به خواسته : همين رابطه جالل طالبانى رئيس جمهور عراق با رد اين اعتراضات گفت

من به عنوان رئيس جمهور : وى در بيانيه اى اعالم آرد. هاى تمامى جناح ها و گروه ها نزديك است
 درصدى ٧٠وآراتيك برگزار شده است و با حضور تمامى مردم عراق معتقدم انتخابات عراق آامًال دم

من : وى با اشاره به دعوت برخى گروه ها براى تشكيل دولت توافقى گفت. مردم انجام گرفته است
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معتقدم تنها دولت يكپارچه و فدرال عراق مى تواند در طول چهارسال آينده آشور را به شكوفايى، طرد 
:  عبدالعزيز حكيم رئيس هيات ائتالف يكپارچه عراق گفتدر همين حال. خشونت و تروريسم سوق دهد

وى آه به تازگى با آيت اهللا سيستانى ديدار داشت . هيچ توجيهى براى رد نتايج انتخابات وجود ندارد
در اين ميان . هدفم ارزيابى انتخابات پارلمانى و نتايج مهم و تاريخى آن بود: درباره علت اين ديدار گفت

سازمان ملل قصد : ن ملل نيز هرگونه بازنگرى در انتخابات عراق را رد آرد و گفتيك سخنگوى سازما
گفته مى شود هم اآنون پنج گروه از . ندارد به بازنگرى و تحقيقات مستقل درباره انتخابات عراق بپردازد

 .آارشناسان سازمان ملل عازم چند استان شده اند تا شكايات را بررسى آنند
 امادامه دادگاه صد• 

در ادامه محاآمه صدام و همدستانش روز پنجشنبه هفتمين جلسه اين دادگاه تشكيل شد و صدام 
آاخ سفيد : وى خطاب به قاضى دادگاه گفت. حسين در آن آاخ سفيد را متهم به دروغگويى آرد

آنها وقتى آنچه را من مى گفتم تكذيب مى . دروغگو است، آنها مى گفتند عراق سالح شيميايى دارد
وى در سخنان خود مدعى شد صهيونيست ها و دولت آمريكا از صدام . آنند باز هم دروغ مى گويند

. آنها مى گفتند من متحد تروريسم هستم اما بعد اعتراف آردند آه اين طور نبوده است. متنفر هستند
ز شكايت در جلسه پنجشنبه دادگاه به گفته ناظران هرج و مرج حاآم بود و قاضى يك محافظ را پس ا

برزان تكريتى برادر ناتنى صدام نيز . متهمان مبنى بر اينكه وى آنها را تهديد آرده است برآنار آرد
وقتى يكى از دادستان ها اعتراض آرد . دادستان ها را متهم آرد آه از اعضاى سابق حزب بعث هستند

اينكه از طرف آمريكايى ها در همين دادگاه صدام با طرح » !زنده باد بعث«: برزان تكريتى شعار داد
اما سخنگوى ارتش آمريكا در . شكنجه شده است سعى آرد روند دادگاه را به سود خود تغيير دهد

. خواند و در عين حال گفت در اين باره تحقيق خواهد شد» آامًال بى اساس«بغداد ادعاهاى صدام را 
را آامًال مسخره خواند و گفت اين شان مك آورمك سخنگوى وزارت خارجه آمريكا نيز اتهامات صدام 

در همين رابطه قاضى رائد جوحى رئيس بازجويان . احمقانه ترين چيزى است آه از صدام شنيده ام
صدام گفت اگر صدام در مسئله آشتار الدجيل به اعدام محكوم شود، درباره مسائل ديگر محاآمه 

مرگ متهم مسائل ديگر مورد اتهام از برطبق قوانين جزايى عراق در صورت : وى افزود. نخواهد شد
  .رسيدگى ساقط خواهد شد

  
هاي آينده عراق را ترك خواهند   سرباز خارجي طي هفته7500: مشاور امنيت ملي عراق اعالم آرد

 . آرد
  ٢٠٠۵ دسامبر 23 - ١٣٨۴  دی2ه جمع

بيعي، مشاور امنيت ، به نقل از خبرگزاري قطر، موفق الر)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 سرباز 7500هاي آينده آاهش خواهد يافت و حدود  تعداد نيروهاي خارجي طي هفته: ملي عراق گفت

 . از عراق خارج خواهند شد
در واقع خطرات و . توان نيروهاي عراقي در رويارويي با شبه نظاميان افزايش يافته است: الربيعي افزود

هاي شبه نظامي را  توانند اقدامات گروه ت و نيروهاي عراقي ميتهديدات امنيتي نيز آاهش يافته اس
 . متوقف سازند
آاهش تدريجي نيروهاي خارجي در حال حاضر به شرايط آنوني و تهديدات امنيتي : الربيعي گفت
 . بستگي دارد

در اين خصوص مذاآراتي بين نيروهاي خارجي : وي در خصوص عقب نشيني نيروهاي ائتالف تصريح آرد
 ، عراق از نيروهاي خارجي به طور آامل 2006مقامات عراقي صورت گرفته است و با پايان سال و 

شود و در آن زمان نيروهاي عراقي آمادگي رويارويي با هر خطر خارجي و داخلي را خواهند  تخليه مي
 . داشت

ديدارش با رييس مشاور امنيت ملي عراق درخصوص سفر دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا به عراق و 
در اين خصوص . ي اساسي وجود نيروهاي نظامي خارجي در عراق است مساله: جمهور عراق گفت

ايم آه به موجب آن نيروهاي عراقي مسووليت امنيتي را از نيروهاي چند  اي را امضا آرده توافق نامه
 حدي است و اگر گيرند و براساس آن خواهيم فهميد آه ميزان تهديدات امنيتي تا چه مليتي مي

هاي  تهديدات آاهش يافته و آمادگي نيروهاي عراقي نيز افزايش يافته باشد نيروهاي ائتالف از استان
 . عراق خارج خواهند شد

  
  فهرست انتخاباتي عراق برگزاري مجدد انتخابات را خواستارند 35
  ٢٠٠۵ دسامبر 23 - ١٣٨۴  دی2ه جمع

 . دسامبر و برگزاري مجدد آن را خواستارشدند15خابات  فهرست انتخاباتي ابطال نتايج انت35
آننده در انتخابات    گروه و فهرست شرآت35, )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   گزارش گروه اخبار بين  به

اياد «به رياست » وفاق ملي«در نشستي در مقر جنبش ) پنج شنبه(اخير پارلماني عراق ديروز 
نتايج اين انتخابات را ابطال و آابينه , المللي خواستند  در بغداد، از جامعه بينوزير سابق   نخست» عالوي

 .شود  تشكيل» نجات ملي«
ها همچنين با رد نتايج اوليه انتخابات آه از سوي آميته عالي مستقل برگزاري انتخابات   اين گروه
 .نظامي شدند  هاي شبه  نحالل گروهاي خواستار برگزاري مجدد انتخابات و ا   با صدور بيانيه  شد،  اعالم

 .است  هاي فراواني بوده   دسامبر شاهد تخلفات و تقلب15اند آه انتخابات پارلماني   ها مدعي  اين گروه
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رئيس » سيد عبدالعزيز حكيم«به رياست » ائتالف عراق يكپارچه« فهرست  براساس نتابج اوليه،
متشكل از احزاب اصلي آردها يعني » آردستانائتالف «و » مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق«
 .اند  در صدر قرارگرفته» اتحاديه ميهني آردستان« و» حزب دموآرات آردستان«

جبهه « ، »اياد عالوي«به رياست » العراقيه  « هاي سني،   وابسته به عرب» جبهه التوافق«هاي   فهرست
حازم «و پارلمان نيروهاي ملي به رياست و جبهه ترآمن » صالح المطلق«به رياست » وگوي ملي  گفت

 .شود  مي  ها ديده  هاي و فهرست  در ميان اين گروه, وزير دفاع سابق عراق» الشعالن
  

 اهللا سيستاني ديدارآرد   سيد عبدالعزيز حكيم با آيت
  ٢٠٠۵ دسامبر 23 - ١٣٨۴  دی2ه جمع

آخرين تحوالت در صحنه سياسي عراق اهللا سيستاني ديدار و   سيد عبدالعزيز حكيم شب گذشته با آيت
 .را مورد بحث و بررسي قرارداد

مجلس اعالي «سيد عبدالعزيز حكيم رئيس , )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   گزارش گروه اخبار بين  به
اهللا سيستاني از مراجع   با آيت,  به وقت محلي20ساعت ) پنجشنبه(عراق ديروز » انقالب اسالمي
 . شهر نجف ديدارآردبزرگ ديني در

, داشت  هاي پايان شب گذشته ادامه  حكيم در اين ديدار آه تا ساعت«: پايگاه خبري ايالف گزارش داد
ها براي برگزاري مجدد آن را مورد بحث و   اعتراضات به نتايج انتخابات پارلماني اخير و برخي درخواست

 ».بررسي قرارداد
نيز روز شنبه » ائتالف عراق يكپارچه«وم فهرست انتخاباتي وزير و نفر د  نخست» ابراهيم جعفري«

 .هاي ايشان تشكرآرد  اهللا سيستاني ديدار و از حمايت  گذشته با حضور در شهر نجف با آيت
هاي   شامل احزاب و گروه» ائتالف عراق يكپارچه« فهرست   براساس نتايج اوليه انتخابات پارلماني عراق،

به رياست » الدعوه اسالمي«و حزب » لس اعالي انقالب اسالميمج«برجسته شيعه از جمله 
توانست بيشترين , »عبدالكريم الغنيز«به رياست » ـ سازمان عراق  الدعوه«و حزب » ابراهيم جعفري«

 .آند  درصد آراء را آسب
هاي   گروهشيوه تعامل با ديگر   نظران معتقدند نحوه تعامل با اعتراضات اخير به نتايج انتخابات،   صاحب

اهللا سيستاني را   ترين موضوعات ديدار حكيم با آيت  سياسي براي ائتالف و تشكيل آابينه اصلي
 .دهند  مي  تشكيل

  
 طالباني اعتراض به نتايج انتخابات عراق را ردآرد 

  ٢٠٠۵ دسامبر 23 - ١٣٨۴  دی2ه جمع
مبر عراق و بروز تخلف و تقلب در آن را  دسا15ها به نتايج انتخابات پارلماني   جمهور عراق اعتراض  رئيس

 .نپذيرفت
جمهور عراق اعتراضات   رئيس» جالل طالباني«, )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   گزارش گروه اخبار بين  به

اين نتايج نشان دهنده جايگاه واقعي هر گروه و «: اخير به نتايج انتخابات پارلماني را رد آرد و گفت
 ». استفهرست انتخاباتي

آرد آه با يادآوري حفاظت از حقوق فرد   اي اعالم  طالباني با صدور بيانيه«: خبرگزاري فرانسه گزارش داد
وگو براي حل مشكالت و اختالف نظرات شد و معترضان به نتايج   ها خواستار برتري گفت  فرد عراقي

 ».خواندانتخابات را به شكايت در آميته عالي مستقل انتخابات و دادگاه فرا
تواند آشور را در چهار سال آينده   مي» اتحاد ملي«و » توافق ملي«طالباني در اين بيانيه بر اينكه آابينه 

 .تأآيدآرد, دهد  به سوي شكوفائي سوق
خواهان ائتالف با » ائتالف آردستان«فهرست انتخاباتي «: رئيس اتحاديه ميهني آردستان عراق افزود

 ».در انتخابات براي تشكيل آابينه آينده استهاي پيروز   تمامي فهرست
وزير امور خارجه انگليس بر ضرورت تشكيل دولت » جك استراو«وگوي تلفني با   طالباني همچنين درگفت

 .هاي ملت عراق تأآيدآرد  ها و بخش  وحدت ملي به نمايندگي از تمامي طيف
 .گفت  ات پارلماني عراق را تبريكآميز انتخاب  استراو نيز دراين تماس تلفني برگزاري موفقيت

  
  
  
  
  
  

 دومين دولت شيعى خاورميانه
 دولتى آه مطلوب آمريكا نيست

  ٢٠٠۵ دسامبر 24 - ١٣٨۴  دی3ه شنب:شرقسرمقاله :مراد ويسى
شيعيان و (اول شد و جناح جعفرى )شيعيان مذهبى(ائتالف يكپارچه . انتخابات پارلمانى عراق برگزارشد

اما واقعيت بزرگ تر آن . چهارم، آردها دوم شدند و عرب هاى سنى سوم) برالعرب هاى سكوالر و لي
، عرب هاى سنى به ) اربيل و سليمانيه-سه استان دهوك(بود آه آردها به فهرست آردها راى دادند 

و شيعيان نيز به ) سه استان االنبار، صالح الدين و نينوا(فهرست هاى هم نژاد و هم آيش خود 
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).  قادسيه و ميسان- واسط- ذى قار- بابل- بصره- مثنى- نجف- استان آربال٩(ه فهرست هاى شيع
آراى استان هاى مختلط نشين ديالى، بغداد و آرآوك نيز بين آردها و شيعيان و عرب هاى سنى 

آشور عراقى آه به . تقسيم گرديد و اين يعنى آشورى تقسيم شده بين شكاف هاى قومى و مذهبى
 .نام برد» ملت عراق« از سختى مى شود در آن

چنين نتايجى در مناطق مختلف عراق نشانگر عدم وجود يك : گفتمان ملى، هويت گمشده عراقى ها
در حالى آه در درون جوامع آرد و شيعى . گفتمان ملى غالب و مشترك بين عراقى ها است

ا در مقابل در درون اعراب همبستگى بااليى وجود دارد و تفكرات معارض در درون آنها نيرومند نيستند ام
در شرايطى آه عرب هاى سنى به آردها و شيعيان راى نداده اند . سنى تفرقه و تشتت زياد است

ولى در درون خود نسبت به شيعيان و آردها تشتت بيشترى دارند و انسجام داخلى آردها بيشتر از 
جود بين جوامع سه گانه در مجموع به نظر مى رسد شكاف هاى مو. شيعيان و عرب هاى سنى است

شيعه، عرب سنى و آرد هنوز جدى و نيرومند است و به همين دليل با وجود آنكه مى شود از آشور 
واحدى به نام عراق اسم برد ولى مشكل بتوان از ملت واحدى به عنوان ملت عراق ياد آرد و هويت 

 . ملى نزد عراقى ها هنوز قوام الزم را نيافته است
با توجه به نتايج انتخابات و ساختار :  سرنوشت محتوم عراق تا آينده اى قابل پيش بينىدولت ائتالفى،

اجتماعى خاص اين آشور آه آن را بين شيعيان، آردها و اعراب سنى تقسيم آرده است و نيز با توجه 
به اختالفات سياسى و مذهبى جوامع سه گانه مذآور، به طور حتم هيچ جناحى در عراق قادر به 

طبق قانون اساسى . كيل دولت نيرومند غير ائتالفى نبوده و دولت جديد نيز حتمًا ائتالفى خواهد بودتش
عراق آه به تائيد مردم رسيده، حكومت عراق دموآراسى پارلمانى است آه در راس آن رئيس جمهور 

 اولين جلسه و با تشكيل پارلمان دائم و برگزارى. قرار دارد اما قدرت واقعى در دست نخست وزير است
تعيين رئيس و نايب رئيس هاى پارلمان، رئيس جمهور و دو معاون وى انتخاب مى شوند آه به احتمال 

پس از تعيين رئيس جمهور، نخست وزير از سوى وى تعيين . بسيار رئيس جمهور فردى آرد خواهد بود
د و به همين دليل از همين االن مى شود آه اين فرد بايد حمايت اآثريت پارلمان را در اختيار داشته باش

پس از تعيين نخست وزير، وى بايد از پارلمان راى . معلوم است آه وى نيز فردى شيعه خواهد بود
اعتماد بگيرد و اعضاى آابينه اش را به پارلمان معرفى مى آند آه آنها نيز بايد راى اآثريت مطلق 

اس قانون اساسى عراق، استان ها و مناطق عراق براس. اعضاى پارلمان را براى تائيد از آن خود آنند
 آرسى پارلمان عراق ٢٧۵از . داراى خودمختارى هستند آه اين امر اختيارات دولت را محدود مى آند

 آرسى باقى ۴۵.  استان عراق، به آنها اختصاص يافته است١٨ آرسى براساس ميزان جمعيت ٢٣٠
 احزاب و جرياناتى تعلق خواهد گرفت آه حمايت قومى، مانده نيز عالوه بر عراقى هاى مقيم خارج، به

مذهبى و سياسى از آنها در بيش از يك استان است ولى در جريان انتخابات موفق به آسب آرسى 
 .نشده اند

درست پس از اعالم نتايج : مذاآرات سخت آردها و شيعيان بر سر اختيارات نخست وزير و رئيس جمهور
براى تعيين نخست وزير و رئيس جمهور و رئيس پارلمان به طور همزمان آغاز اوليه انتخابات، مذاآرات 

نخست بايد يك رئيس پارلمان انتخاب شود آه به احتمال بسيار يك عرب سنى نزديك به . شده است
شيعيان داراى اآثريت خواهد بود اما مذاآره فشرده تر و سخت تر بر سر تعيين نخست وزير و رئيس 

بخش سخت مذاآرات آردها و شيعيان مربوط به . از آن ميزان اختيارات آنها خواهد بودجمهور و مهم تر 
تعريف اختيارات اين دو مقام است زيرا آردها به اختيارات اندك رئيس جمهور اعتراض دارند و يكى از 
اختالفات شديد آردها و شيعيان در جريان تدوين قانون اساسى دايمى عراق در تابستان گذشته، 

از آنجا آه طبق قانون اساسى جديد عراق، نظام . ئله اختيارات نخست وزير و رئيس جمهور بودمس
سياسى اين آشور حكومت پارلمانى است و بيشترين اختيارات در پارلمان جمع شده است، هر 

گروهى آه در پارلمان اآثريت داشته باشد سمت نخست وزيرى را به عنوان رئيس دولت و قدرتمندترين 
  .ول اجرايى آشور بر عهده خواهد گرفتمسئ

آردها چون مى دانستند آه شيعيان به دليل برترى جمعيتى هميشه از شانس بيشترى براى بر عهده 
گرفتن سمت نخست وزيرى برخوردار هستند در جريان تدوين قانون اساسى تالش آردند آه اختيارات 

ن پذير نشد و رئيس جمهور در نظام آنونى رئيس جمهور را افزايش دهند ولى در عمل اين امر امكا
اين در حالى است آه نخست وزير رئيس هيات وزيران به شمار مى رود و . عراق نقشى آم قدرت دارد

رياست نخست وزير بر نيروهاى مسلح پاى يك اختالف ديگر آردها . فرمانده نيروهاى مسلح نيز هست
يل ارتش جديد عراق و جايگاه پيشمرگ هاى آرد در و شيعيان را به ميان خواهد آشيد و آن نحوه تشك

اختالف آردها و دولت جديد بر سر نحوه تشكيل ارتش جديد به بى اعتمادى تاريخى آردهاى . آن است
آردها خواهان آن هستند آه پيشمرگ ها به عنوان ارتش عراق در مناطق . عراق به بغداد برمى گردد

لشكرهاى پيشمرگ هم اآنون .  آنها با واحد هاى ارتش نيستندآردنشين فعال بمانند و حاضر به ادغام
در سليمانيه و اربيل و ساير مناطق تحت آنترل بارزانى و طالبانى نظير دهوك، آرآوك و خانقين حضور 

دارند ولى در مناطق عرب نشين حضور ندارند، به طور متقابل نيروهاى عرب ارتش عراق نيز حق ورود به 
بارزانى و ساير مسئوالن ارشد آرد به آرات اعالم آرده اند اجازه نخواهند . ندارندمناطق آردنشين را 

داد ارتش عراق وارد مناطق آردنشين شود، و حتى اجازه نصب پرچم عراق را در دستگاه هاى دولت 
از سوى ديگر حضور ژنرال بكر زيبارى به عنوان رئيس ستاد مشترك . محلى آردستان عراق نمى دهند

ژنرال زيبارى در جريان حمله . راق براى آردها به ويژه بارزانى ها يك امتياز ويژه به شمار مى رودارتش ع
ارتش آمريكا به عراق فرماندهى نيروهاى پيشمرگ جناح بارزانى را بر عهده داشت آه در عمليات 
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مسئوالن آرد در مجموع بارزانى و ساير . تصرف موصل و آرآوك همراه نيروهاى آمريكايى وارد عمل شد
با انحالل نيروهاى پيشمرگ مخالف هستند و فقط خواهان آن هستند آه نيروهاى پيشمرگ در مناطق 

دولت جعفرى نيز آه خواهان ادغام پيشمرگ ها در . آردنشين به عنوان ارتش عراق شناخته شوند
را ايفا آند آه ارتش جديد است خواهان آن است آه خليل زاد سفير آمريكا در اين ميان همان نقشى 

با اين وجود به دليل بى . در خلع سالح گروه هاى افغانى و ادغام آنها در ارتش جديد افغانستان ايفا آرد
 امنيتى -اعتمادى شديد بين طرفين و عدم تمايل آمريكا براى فشار وارد آردن بر آردها و روابط نظامى

 آردها حتى سالح هاى سنگين خود را تحويل تنگاتنگ آردها با آمريكا، بعيد است آه در مرحله آنونى
ضمن آنكه عملى آردن پيشنهاد متقابل آردها يعنى گسترش حوزه فعاليت و ماموريت پيشمرگ . دهند

ها و استقرار آنها در مناطق سنى نشين براى برقرارى امنيت در اين مناطق نيز به دليل ساختار عرب 
 .خواهد بودنشين اين مناطق چندان ممكن نيست و تنش زا 

با اعالم نتايج اوليه : نامزدهاى احتمالى رياست جمهورى، نخست وزيرى و رياست پارلمان عراق
انتخابات عراق و مشخص شدن تقريبى وزن سياسى هر گروه، رهبران جناح هاى سياسى عمده 

، )سنى(ى ، جبهه توافق ملى و جبهه گفتمان مل) شيعه(حاضر در انتخابات يعنى ائتالف يكپارچه عراق 
اين . ائتالف آردستان و فهرست اياد عالوى رايزنى ها درخصوص نحوه تشكيل دولت را آغاز آرده اند

رايزنى ها در حال حاضر بر اين مسئله متمرآز است آه پست نخست وزيرى به فهرست ائتالف يكپارچه 
 مجلس و يك و رياست جمهورى و يك معاونت نخست وزير و يك معاونت مجلس به آردها و رياست

گفته مى شود جالل طالبانى به عنوان رئيس جمهور . معاونت رئيس جمهور به اعراب سنى واگذار شود
 پست اصلى در ٩به هر حال . در پست خود ابقا مى شود و عادل عبدالمهدى نخست وزير مى شود

اع، آشور،  وزارتخانه حساس دف۴سطح رياست جمهورى، نخست وزيرى و هيات رئيسه پارلمان و نيز 
 پست ارشد چنين به نظر مى ١٣خارجه و نفت وجود دارد آه براساس نتايج انتخابات ترآيب احتمالى 

جعفرى از سهم حزب (، معاون اول شيعه )طالبانى از سهم اتحاديه ميهنى(رئيس جمهور آرد : رسد
از سهم مجلس عادل عبدالمهدى (نخست وزير شيعه ). عدنان دليمى(، معاون دوم عرب سنى )الدعوه
هوشيار زيبارى يا روژنورى (، معاون دوم آرد )احمد چلبى از سهم آنگره ملى(، معاون اول شيعه )اعال

از سنى هاى مورد قبول ائتالف يكپارچه و (رئيس پارلمان عرب سنى ). شاويس از سهم حزب دموآرات
، نايب رئيس ) و جعفرىاحتماًال حسين شهرستانى از متحدان حكيم(، نايب رئيس اول شيعه )آردها

تقسيم اين سهميه بين آردها بستگى به توافقات داخلى بارزانى و طالبانى در مورد وزارت (دوم آرد 
خارجه دارد و اگر زيبارى در وزارت خارجه بماند احتمال قرار گرفتن بر هم صالح از اتحاديه ميهنى در اين 

العزيز حكيم همچنان از ورود به دولت خوددارى پيش بينى مى شود عبد). سمت و يا بالعكس وجود دارد
، وزارت نفت )شيعه(وزارت آشور . آند و رياست فراآسيون پارلمانى ائتالف يكپارچه را بر عهده گيرد

 ).عرب سنى(و وزارت دفاع ) آرد(، وزارت خارجه )شيعه(
 ها، از هم اآنون با توجه به نتايج شمارش آرا و پيش بينى: احتمال نخست وزيرى عادل عبد المهدى

برخى منابع . رايزنى براى تعيين نخست وزير از ميان نامزدهاى اصلى اين پست شروع شده است
شانس عادل عبدالمهدى مرد بانفوذ در مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق را نسبت به ديگران بيشتر 

ك از آنها از نظر خصوصيات از بين گزينه هاى موجود در بين شيعيان براى نخست وزيرى، هر ي. مى دانند
نخست وزير آنونى يعنى ابراهيم . فردى، سياسى و مقبوليت بيرونى در وضعيت متفاوتى قرار دارند

جعفرى اگر چه در درون خود ائتالف يكپارچه مقبوليت الزم را دارد و حكيم به عنوان رئيس مجلس اعال به 
كيم و وى از يكديگر ديده نشده اما مشكل آنجا وى اعتماد دارد و هنوز نشانه اى از انتقاد متقابل ح

است آه آردها آه قرار است دولت ائتالفى با همكارى آنان شكل بگيرد از عملكرد جعفرى راضى 
 عصبانى و ٢٠٠٧نيستند و از نقش وى در به تعويق افتادن تعيين سرنوشت آرآوك تا آخر سال 

تعددى خود براى احراز اين مقام نامزد نشده شخص عبدالعزيز حكيم نيز به داليل م. خشمگين هستند
است و به رغم اينكه رهبر فهرست شيعيان پيروز است اما ترجيح داده آه در نقش رهبرى اين جريان 

از سوى ديگر احتمال نخست وزيرى احمد چلبى آمتر است زيرا وى . حاضر شود و نه نخست وزير
خود را از اين جريان در شرايطى آه در مورد بازسازى، تالش آرد تا با جدايى از ائتالف يكپارچه، حساب 
لذا بعيد است آه ائتالف يكپارچه ثمره پيروزى را در . آارآمدى و برقرارى امنيت زير سئوال بود جدا آند

در چنين شرايطى احتمال . شرايطى به وى هديه آند آه در به دست آوردن آن نقشى نداشته است
وى آه اآنون معاون . ئوريسين و آادر برجسته جناح حكيم وجود داردنخست وزيرى عادل عبدالمهدى ت

رئيس جمهور است نزد شيعيان به عنوان يك عنصر آارآمد معروف است و در بين آردها ذهنيت منفى 
ضمن آنكه هم به آمريكا نزديك است و هم . آه نسبت به جعفرى وجود دارد در مورد وى صدق نمى آند

در ) جناح جعفرى(و حزب الدعوه ) جناح حكيم(د تعادل قدرت بين مجلس اعالاگر چنين شو. به ايران
در دولت آنونى جعفرى نخست وزير است و حكيم رئيس . درون ائتالف يكپارچه نيز بايد رعايت شود

اگر عادل عبدالمهدى نخست وزير شود، قاعدتًا براى ايجاد تعادل بايد جعفرى . فراآسيون پارلمانى
 .پارلمانى يا معاون رئيس جمهور شودرئيس فراآسيون 

 سال ٢٧پيروزى شيعيان مذهبى در انتخابات عراق مى تواند : ادامه چالش شيعيان مذهبى و سكوالر
پس از پيروزى انقالب ايران به معناى حاآميت دومين دولت شيعى در خاورميانه باشد اگر چه دولت 

زيرا در عراق ساخت » دولتى با برترى شيعيان« را ايران را مى توان دولت شيعى نام نهاد و دولت عراق
با اين وجود شيعيان سكوالر در عراق از مذهبى ها شكست .  ايران استمذهبى و سياسى متفاوت از

آنها همچنان در پارلمان و در . خورده اند ولى اين به معناى پايان چالش اين دو تفكر در عراق نيست
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ضمن آنكه چينش و ترآيب ائتالف حاآم و اپوزيسيون در مورد چالش . آينده به پاى همديگر خواهند پيچيد
 و سكوالرها قابل تعميم نيست و برخى از آنها آه در دولت ائتالفى حضور خواهند يافت مذهبى ها

و برخى آه در خارج از ) نظير جريانات تحت رهبرى بارزانى و طالبانى(گرايشات سكوالريستى دارند 
 ). مانند هيات علماى مسلمين(حكومت هستند، تمايالت مذهبى دارند 

 واقعيت آن است آه آمريكا خواهان پيروزى جناح عالوى و سپس وادار :دولتى آه مطلوب آمريكا نيست
اما نتيجه انتخابات و دموآراسى در . آردن آردها و عرب هاى سنى به تشكيل دولت ائتالفى با وى بود

به همين دليل آمريكا انگشت اتهام را به سوى . عراق آن چيزى نيست آه آمريكايى ها مى خواستند
البته اتهامات آمريكا عليه ايران مبنى بر دخالت در . نتخابات عراق دراز آرده استدخالت ايران در ا

انتخابات عراق تا حدود زيادى طبيعى و قابل انتظار به نظر مى رسد زيرا به رغم حمايت هاى غير علنى 
تخابات اخير و تلويحى آمريكايى ها از جناح سكوالر عالوى اين جناح به عنوان جناح نزديك به آمريكا در ان
در واقع . موفقيتى به دست نياورد و در مقابل ائتالف نزديك به ايران پيروزى گذشته خود را تكرار آرد

آمريكا چون نمى تواند به طور مستقيم از انتخاب و راى مردم عراق انتقاد آند و آن را زير سئوال ببرد به 
در . ير سئوال بردن نتايج انتخابات استطور غير مستقيم با طرح اتهام دخالت هاى ايران، درصدد ز

شرايطى آه آمريكايى ها انتخابات عراق را پيروزى سياسى براى خود و تائيدى بر درستى تصميم 
زير «و » تائيد اصل انتخابات«حمله به عراق مى دانند، طرح چنين اتهاماتى در واقع آنها را در برابر 

البته به دليل عدم همخوانى نتايج انتخابات با تمايالت . به تناقض مى رساند» سئوال بردن نتايج آن
آمريكا بايد در هفته هاى آتى هم در انتظار فشار آمريكا بر گروه هاى پيروز شيعه در نحوه تشكيل دولت 

تناقض ديگر اين است آه آمريكا مايل است براى متحد آردن آردها و جناح عالوى تالش آند ولى . بود
لت ناگزير از همكارى با جناح حكيم و جعفرى به عنوان جناح پيروز و داراى اآثريت آردها براى تشكيل دو

هستند و نمى خواهند به خاطر همسويى با آمريكا از همكارى با جناح حكيم و جعفرى و حضور در 
از سوى ديگر آمريكا آه ناچار به پذيرش نتايج انتخابات است، تالش مى آند . دولت چشم پوشى آنند

نخست بزرگنمايى . قل برروى سه مسئله به عنوان دستاورد هاى حمله خود به عراق تكيه آندآه حدا
دستاورد هاى حمله آمريكا از طريق تبليغ بر روى انتخابات و مصداق آوردن انتخابات به عنوان نماد 
آراتيك در تشكيل نظام سياسى جديد در عراق، عبور از دوره انتقالى و آغاز دوران استقرار يك دولت دمو

اين آشور و ذآر تمامى اين پروسه به عنوان تائيدى بر درستى تصميم حمله به عراق و خلع صدام 
دوم، ارائه عراق جديد به عنوان مدلى براى دفاع از تز آمريكا در مورد توسعه سياسى در . حسين

ز تداوم حضور نظاميان خاورميانه و سوم بهره بردارى تبليغاتى و ابزارى از مسئله انتخابات در دفاع ا
آمريكايى در عراق و پاسخ دادن به حمالت و انتقادات دموآرات ها و قانع آردن افكار عمومى مردم 

 .آمريكا
دولت بوش در شرايطى آه تحت فشار است آه : چالش هاى روياروى آمريكا در عراق بعد از انتخابات

ج آند براى چهار چالش اصلى روياروى آمريكا سال آينده بخش عمده اى از نيروهاى خود را از عراق خار
پيروزى -٢ناتوانى آمريكا در سرآوب القاعده و بقاياى بعث  -١: در عراق پاسخى واضح و شفاف ندارد

شيعيان مذهبى و حاآميت آنان بر دولت در چهار سال آينده و شكست شيعيان سكوالر در انتخابات 
ه سوى توسعه روابط با ايران و آنچه آه خود آمريكايى ها گرايش جدى رهبران جديد عراق ب-٣پارلمانى 

 .آن را نفوذ روز افزون ايران در عراق مى دانند
جناح حكيم و جعفرى به عنوان جناح پيروز در انتخابات، : راهبرد شيعيان براى تشكيل دولت وحدت ملى

علت . آرده استبر تشكيل دولتى با حضور همه جريانات سياسى آرد، شيعه و عرب سنى تاآيد 
اصرار جناح حكيم و جعفرى براى دخالت دادن بخش بزرگى از جريانات حتى شكست خورده و اقليت در 

دولت اين است آه آنها خواهان پيشبرد امور با حضور تمامى گرايشات سياسى موجود در عراق 
عيين آند و اگر اقليت  ماده از قانون اساسى را ت۵٢ضمن آنكه پارلمان قرار است مفاد دقيق تر . هستند

با دولت همراه نباشد حتى در صورت تصويب مفاد مذآور با تكيه بر راى اآثريت شيعى پارلمان، فضاى 
به عبارت ديگر شيعيان در عين اآثريت . انتقاد از شيعيان و نحوه حكومت آردن آنها تشديد خواهد شد
 وحدت طلبى و پيشبرد امور با رعايت بودن در پارلمان درصدد نشان دادن سعه صدر و دور انديشى و

از طرف ديگر تمايل و . ديدگاه هاى بخش بيشترى از جريانات سياسى، قومى و مذهبى آشور هستند
تصميم آردها براى حضور در هر دولتى در عراق آنونى حتمى است زيرا در وهله اول براى آنها حضور در 

اآنون نيز آه ائتالف يكپارچه در . ئتالف آننددولت مرآزى مهم است و سپس اينكه با چه جريانى ا
انتخابات عراق به پيروزى رسيده آردها و شيعيان به رغم برخى اختالفات، اشتراآات بسيارى براى 

دفاع از قانون اساسى جديد، ريشه آنى بعثى ها، توزيع ثروت ها و درآمد . تشكيل دولت ائتالفى دارند
ضمن آنكه . اعده و نا آرامى ها ازجمله اين وجوه مشترك استهاى ملى، فدراليسم و مخالفت با الق

آردها دومين گروه قدرتمند در پارلمان آنونى و جديد به شمار مى روند و آنار گذاشته شدن آنها از 
در شرايطى آه از عادل عبدالمهدى تئوريسين مجلس . دولت، خطر گريز از مرآز آنها را بيشتر مى آند

زير احتمالى نام برده مى شود وى در روزهاى اخير مذاآرات با آردها و حزب اعال به عنوان نخست و
را شروع آرده است و مذاآرات تشكيل دولت با نقش ) بزرگ ترين حزب عرب هاى سنى(اسالمى 

در واقع جناح حكيم و جعفرى قصد دارند به رغم آسب حدود . جدى و آليدى وى شروع شده است
هم آردها و هم اعراب سنى را تشويق به تشكيل دولت )  آرسى١٣٨در حدود (نيمى از آرسى ها 

وحدت ملى آنند و حتى از عالوى مهم ترين رقيب خود نيز آه در انتخابات شكست سختى خورده براى 
در مجموع سياست عمومى جناح جعفرى و حكيم به عنوان قدرتمندترين . حضور در دولت دعوت آرده اند
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ه خنثى آردن فتنه رويارو قرار دادن شيعيان و سنى ها در عراق بوده جريان شيعى در عراق، هموار
اين سياست در سطح عالى از سوى آيت اهللا سيستانى سياسى ترين مرجعى آه از وى به . است

در حالى آه پيش . عنوان فرزند مكتب غير سياسى نجف نام برده مى شد مورد تائيد قرار گرفته است
به دليل تعلق آيت اهللا سيستانى به مكتب نجف و عقايد استادش مرحوم از سقوط صدام شايع بود آه 

آيت اهللا خويى وى يك فرد غير سياسى است ولى ايستادگى هاى وى در برابر اجراى طرح هاى آمريكا 
و نيز رفع فتنه جنگ داخلى و مذهبى بين عراقى ها ثابت آرد آه ايشان به شدت سياسى است اما 

حمايت آيت اهللا سيستانى از ائتالف يكپارچه در انتخابات گذشته .  داراستراه و روش خاص خود را
باعث پيروزى اين جناح شد اما پس از آن و در شرايطى آه قانون اساسى تدوين شده و در چارچوب 

نظام پارلمانى پيروزى شيعيان به عنوان دارنده اآثريت جمعيت عراق محرز گرديده بود، آيت اهللا 
تشخيص مصداق را )ضرورت مشارآت فراگير مردم در انتخابات(داد آه با تبيين موضوع سيستانى ترجيح 

اين موضع گيرى نه تنها باعث فراگير تر شدن نقش و جايگاه آيت اهللا . به خود مردم واگذار آند
سيستانى و مرجعيت در بين تمام عراقى ها شد بلكه هنگامى آه مردم و رهبران جريانات مختلف 

ستانه انتخابات احساس آردند آه شخصيت و جايگاه وى از سوى شبكه ماهواره اى الجزيره عراقى در آ
نتيجه انتخابات نيز نشان داد همان . مورد خدشه واقع شده، حمايت علنى خود را از وى آشكار آردند

نيز نزديك گروه و جريانى پيروز گرديد آه در انتخابات قبلى مورد تائيد آيت اهللا سيستانى بوده و اآنون 
در همين چارچوب قرار است به زودى سازمان بدر و هيات علماى . ترين ديدگاه ها را به ايشان دارد

امضاى توافقنامه مذآور نه تنها فشار روانى موجود را بر . مسلمين نيز يك توافقنامه همكارى امضا آنند
 آلى آيت اهللا سيستانى و شيعيان به ويژه سازمان بدر آاهش مى دهد بلكه در راستاى سياست هاى

مراجع و روحانيون ارشد شيعى زمينه هاى بهانه جويى براى راه انداختن جنگ و فتنه مذهبى بين 
شيعه و سنى را خنثى مى آند زيرا در صورت تشديد اختالفات مذهبى و درگيرى هاى فرقه اى بين 

د زيرا وضع آنونى نشانگر سنى ها و شيعيان، اين شيعيان هستند آه از جنگ و آشوب ضرر مى آنن
برترى شيعى در حاآميت است و هر نوع گسترش نا آرامى، حكومت نوپاى شيعيان را تضعيف و فضا را 

براى ادامه حضور نامشروع آمريكايى ها و بهره بردارى و سو ءاستفاده بقاياى رژيم بعث و القاعده فراهم 
ر در دولت جديد نيز ادامه همين سياست دعوت ابراهيم جعفرى از اعراب سنى براى حضو. مى سازد

طرح اين موضوع از جانب جعفرى تا حدودى باعث خنثى شدن تالش هاى عالوى براى جمع . است
آردن اعراب سنى و آردها در مقابل ائتالف يكپارچه مى شود و از سوى ديگر مانع از سوءاستفاده 

 در گذشته نيز جناح حكيم و جعفرى تالش .بقاياى بعث از رويارو قراردادن شيعيان و سنى ها مى شود
نمودند آه با واگذارى رياست پارلمان به حاجم حسنى از متحدان عرب سنى خود، ضمن اعطاى نقش 
سياسى به عرب هاى سنى مانع سوءاستفاده عالوى و تندرو هاى عرب سنى نظير بقاياى حكومت 

 بخش هايى از اعراب سنى به دولت با وجود اين طبيعى خواهد بود آه در هر شرايطى. بعث شوند
 .جديد نپيوندند و در پارلمان همراه با جناح عالوى نقش جناح منتقد را ايفا آنند

با وجود اين بزرگ ترين اتحاد سياسى عرب هاى سنى در : اعتراض عرب هاى سنى به نتايج انتخابات
جبهه . را مردود اعالم آرده استعراق، نتايج اوليه انتخابات پارلمانى هفته گذشته در استان بغداد 

. وفاق ملى عراق تهديد آرده است اگر نتايج انتخابات تغيير نكند مانع تشكيل دولت جديد خواهد شد
سه گروه اصلى عرب هاى سنى آه جبهه وفاق ملى عراق را تشكيل داده اند مى گويند آه در 

د توسط هيات برگزارى انتخابات شده انتخابات بغداد تخلف شده است و خواستار اعالم انتخابات مجد
ما نتايجى را آه توسط هيات برگزارى : عدنان الدليمى يكى از رهبران جبهه وفاق ملى گفته است. اند

طارق الهاشمى دبيرآل حزب اسالمى عراق نيز هيات برگزارى . انتخابات اعالم شده نمى پذيريم
الح المطلق رهبر جبهه گفت وگوى ملى عراق با ص. بر حذر داشته است» بازى با آتش«انتخابات را از 

اشاره به نتايج اوليه انتخابات مجلس نمايندگان عراق گفت آه گروه وى به هر قيمتى باشد اجازه 
اياد عالوى نخست وزير سابق عراق و رئيس ائتالف ملى . تشكيل مجلس ملى و يا دولت را نخواهد داد

به نتايج انتخابات عراق خواسته است تا در نشستى اين العراقيه نيز از روساى گروه هاى معترض 
وى در بيانيه اى با دعوت به برگزارى اين نشست اعالم آرده آه ليست هاى . مسئله را بررسى آنند

انتخاباتى آه تصور مى آنند در آرايشان تقلب صورت گرفته، مى توانند در اين نشست به بررسى اين 
دت از ديدگاه هاى ضد ايرانى برخوردار است مدعى دخالت ايران در عالوى آه به ش. مسئله بپردازند

عالوى آه مخالف گسترش روابط بين ايران و عراق است از چهره هاى داراى . انتخابات شده است
وى در دوران رياست خود بر دولت موقت عراق نيز عناصر بعثى ضد ايرانى را در . سوابق بعثى است

و خود نيز به رغم سفر هاى مكرر حكيم، بارزانى و طالبانى به )  شعالنحازم(دولت خود مشارآت داد 
در دوره وى اتهامات بسيارى در مورد دخالت . تهران، حاضر نشد در مقام نخست وزير راهى ايران شود

ايران در امور عراق از طرف شعالن و نقيب وزراى دفاع و آشور وى مطرح گرديد ولى وزراى آرد نظير 
اآنون نيز وى همراه با شعالن، مهدى الحافظ و .  خارجه حاضر به تائيد اين اتهامات نشدندزيبارى وزير

عالوى با اتهامات مذآور هم سطح چالش خود با ايران را . وائل عبداللطيف همين خط را دنبال مى آنند
 .ارتقا داده و هم در تالش است تا پيروزى جناح حكيم و جعفرى را زير سئوال ببرد

حال آه اعراب سنى در انتخابات راى چندانى به دست نياورده و پس از : س به جاى انتخاباتآنفران
شيعيان جناح حكيم و جعفرى و آردها در رتبه سوم به بعد قرار گرفته اند، تالش خواهند آرد آه ضمن 

قه اى و اعتراض به نحوه برگزارى انتخابات به سمت راهكار هايى نظير برگزارى آنفرانس و همايش منط
اصوًال اآثر اعراب سنى به طور آلى و در چارچوب يك سياست آالن و راهبردى . بين المللى حرآت آنند
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درصدد پيشبرد امور عراق از مسيرى غير از انتخابات هستند زيرا در انتخابات وزن جمعيتى و سياسى 
ا قادر به اعاده سلطه سنتى آنها اندك است و اگر قرار باشد آه انتخابات معيار تقسيم قدرت باشد آنه

به همين دليل خواهان توجه به مكانيسم هايى مانند برگزارى آنفرانس در . خود بر عراق نخواهند بود
خصوصيت اين نوع آنفرانس ها اين است آه طرفين شرآت آننده در . سطوح ملى يا منطقه اى هستند

هار نظر برابر پيدا مى آنند و به جاى آن صرف نظر از ميزان جمعيت و وزن انتخاباتى شان، فرصت اظ
طبيعى است آه در چنين شرايطى . مالك تقسيم قدرت قرار مى گيرد» توافق سياسى«، »راى مردم«

از طرف ديگر منظور اعراب سنى .  درصد جمعيت عراق ضايع مى شود۶۵حق شيعيان به عنوان دارنده 
پاى آشور هاى عربى به معادالت سياسى و از برگزارى آنفرانس منطقه اى يا بين المللى، آشاندن 

امنيتى عراق ازجمله مسئله تقسيم قدرت است و طبيعى است آه در يك آنفرانس منطقه اى 
 .آشورهاى عربى مستقيم يا غير مستقيم جانب اعراب سنى عراق را خواهند گرفت

 تر و صريح تر از عربستان همراه با مصر وحتى پيشگام: عراقى آه عراق دلخواه سران عرب هم نيست
به نفع » تضعيف هويت عربى و سنى عراق«آن آشور، معتقد است آه حمله آمريكا به عراق باعث 

لذا با حذف صدام و مهم تر از آن آاهش نقش و . آن آشور شده است» تقويت هويت آردى و شيعى«
 گرفتن عوامل نزديك جايگاه اعراب سنى در ساختار حكومتى جديد عراق، فرصت براى نفوذ ايران و قدرت

سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان دو ماه قبل طى . به ايران در عراق جديد بيشتر شده است
سخنانى در شوراى روابط خارجى آمريكا اعالم آرده بود آه آمريكا استان هاى ميانى و جنوبى عراق را 

اگرچه وزير . تى ايران قرار دارندرها آرده و اين استان ها تحت تسلط سرويس هاى اطالعاتى و امني
آشور شيعه عراق به تندى به اين مواضع فيصل جواب داد و گفت بيابان نشين هاى شتر سوار نمى 

اما در . توانند دموآراسى و تمدن را به مردم عراق آه سابقه چند هزار ساله تمدن دارند، ياد بدهند
روابط جديد ايران و عراق و نزديكى سران مجموع مصر و عربستان و اآثر آشورهاى عرب سنى، از 
اين ديدگاه عربستان و مصر، در هنگام . شيعه و آرد عراق به ايران به طور جدى ناخرسند هستند

انتخابات در چارچوب اظهارات رسمى مسئوالن ارشد آنها و نيز جنگ روانى تبليغاتى رسانه هايى چون 
يه ايران و تالش براى دامن زدن به آوچك ترين اختالفات الجزيره، العربيه، الحيات و الشرق االوسط عل

سخنان ضد ايرانى شاهزاده ترآى بن فيصل در . بين ايران و عراق ازجمله در مسئله منافقين ديده شد
. آستانه انتخابات سومين مورد از اين نوع اظهارات از سوى مقام هاى ارشد عربستان به شمار مى رفت

اظهارات شاهزاده . ادشاه عربستان نيز سخنان مشابهى را بر زبان آورده بودپيش از آن ملك عبداهللا پ
ترآى بن فيصل آه برادر سعود الفيصل و رئيس سابق سرويس هاى اطالعاتى عربستان است نشان 

مى داد آه اين نوع اظهارات نه اتفاقى است و نه شخصى بلكه نشانگر سياست عمومى عربستان در 
اين نوع اظهارات در واقع نشانگر اختالف نظر جدى ايران و عربستان در مورد . قبال تحوالت عراق است

 .آينده عراق است و امكان توافق دو آشور بر سر مسائل عراق در آوتاه مدت وجود ندارد
دولت جديدى آه با برترى شيعيان و آردها : وعده هاى حكيم و جعفرى و انتظارات افزايش يافته مردم

راى دهندگان آرد تحقق .  چالشى به نام انتظارات افزايش يافته روبه رو استتشكيل مى شود با
فدراليسم را در شمال مى خواهند و شيعيان جنوب وعده هاى حكيم پيش از انتخابات درباره برقرارى 

با توجه به استقرار فدراليسم در شمال عراق و ميزانى از . فدراليسم در جنوب را فراموش نكرده اند
رد ها بر ثروت هاى طبيعى اين منطقه از قبيل آب و نفت و گاز، شيعيان نيز خواستار ايجاد ايالت تسلط آ

) حله( استان عمدتًا شيعه نشين آشور ازجمله استان هاى بابل ٩يا ايالت هاى فدرال شيعى در 
.  هستندو بصره) سماوه(، آربال، نجف، مثنى )العماره(ميسان ) ذى قار ناصريه(قادسيه ) آوت(واسط 

ايجاد ايالت يا ايالت هاى مذآور به شيعيان امكان مى دهد آه ادعاهاى مشابهى در مورد مالكيت بر 
بخشى از ثروت هاى طبيعى اين مناطق داشته باشند و يا ادعاهاى آردها در مورد مالكيت ثروت هاى 

با اعالم فدراليسم درصدد عالوه بر اين همان گونه آه آردها . نهفته در مناطق آردنشين را تعديل آنند
تثبيت هويت مناطق مذآور به عنوان مناطق آردنشين هستند، شيعيان نيز با طرح اين موضوع در حال 
. تثبيت هويت اين مناطق به عنوان مناطق شيعه نشين و بهره بردارى از آن در موارد مقتضى هستند

ر شمال و جنوب ميانه خوبى ندارند و ضمن آنكه در اين ميان عرب هاى سنى با هر دو نوع فدراليسم د
آن را به ضرر خود مى دانند آه در مناطقى از آشور مستقر هستند آه ثروتى چون نفت در آنجا آمتر 

  .پيدا مى شود
  

 ايران برنده بزرگ  عراق
  ٢٠٠۵ دسامبر 22 - ١٣٨۴ اول دیپنج شنبه :سرمقاله شرق
 مهران آرمى

لمانى عراق و روشن شدن نسبى نتايج آن، مرحله اى از بازى بزرگ با برگزارى موفقيت آميز انتخابات پار
در اين انتخابات ائتالف يكپارچه عراق آه استخوان . ميان ايران و اياالت متحده به سود ايران پايان يافت

بندى آن را سياستمداران و احزاب مورد حمايت ايران تشكيل مى دهند، توانست پيروزى اش در 
گذشته را تكرار آند، تا بار ديگر دولت اياالت متحده ناگزير يك بار ديگر به دشمن خود براى انتخابات ژانويه 

نتيجه انتخابات عراق يك بار ديگر ثابت آرد آه برگ برنده . دريافت تضمين هايى درباره آينده عراق رو آورد
ير و خرد ديپلماتيك تحوالت سياسى در اين منطقه در دستان ايران قرار دارد و طبيعتًا چنانچه تدب

حكمفرما باشد، اين طرف برنده خواهد بود آه چارچوب و بستر تحوالت يا احتماًال مذاآراتى را آه 
در انتخابات عراق اگرچه احزاب شيعى طرفدار ايران و احزاب . آمريكايى ها خواهان آنند، تعيين مى آند
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ادند ولى طرفداران آمريكا ازجمله ائتالف آرد نزديك به ايران هر دو پيروزى گذشته خود را استمرار د
احزاب غربگرا به رهبرى اياد عالوى نه تنها نتوانست آرسى جديدى در پارلمان به دست آورد بلكه تا 

متقابًال گروه هاى وابسته به اقليت اهل سنت آه مخالفت . نيمى از پايگاه مردمى خود را از دست داد
الت متحده از خود نشان مى دهند و بخشى از مقاومت ها و شديد ترى با حضور نظامى و سياسى ايا

شورش هاى ضد آمريكايى را سامان مى دادند، توانستند خالء ناشى از شكست غربگرايان را پر 
اگرچه اياالت متحده از شرآت فعاالنه اقليت اهل سنت در انتخابات ابراز خوشنودى آرد، اما برآيند .آنند

ى سياسى از سنى، آرد و شيعى در انتخابات فضايى را شكل مى حضور و مشارآت همه گروه ها
بنابر شرايط جديد، موقعيت هر يك . دهد آه نفوذ سياسى آمريكا را در عراق از پيش هم آمتر مى آند

 .از طرفين بازى بزرگ در عراق بدين صورت است
ق مصدر آار است آه جمهورى اسالمى مطمئن است آه در چهار سال آينده دولتى در عرا:  ايران-الف

دولت برخاسته از پارلمان عراق دولتى .مى تواند بهترين روابط دوستانه را ميان دو آشور ايجاد آند
براى ايران . خواهد بود ائتالفى آه همچنان آرد ها و شيعيان استخوان بندى آن را تشكيل مى دهند

را با حكومت هاى پيشين عراق فرصتى مطلوب خواهد بود آه بسيارى از مشكالت مزمن تاريخى خود 
البته اين امر . با دولت جديد سامان بخشد و چشم انداز صلح آامل ميان دو ملت و آشور را ترسيم آند

مشروط به آن است آه اآثريت شيعيان بتوانند رضايت اقليت اهل سنت را با سهيم آردن آنها در 
دن آنها به دست آورند و به آنها و آشورهاى حكومت، قرار دادن آنها در متن حكومت و نه به حاشيه ران

عربى حامى شان اين تضمين را بدهند آه روابط دوستانه ايران و عراق نه تنها تهديدى را متوجه اين 
اقليت و آشورهاى عربى نمى آند بلكه مى تواند به مثابه پلى براى دوستى ميان دو حوزه عربى و 

دست برتر ايران در معادالت عراق مى تواند به يارى از سوى ديگر . فارسى فرهنگ اسالمى باشد
دست ديگر آن در سياست خارجى آه در پرونده هسته اى و مذاآره با اروپايى ها به نمايندگى از 

تمدنى غرب درگير است بشتابد تا با تجميع امكانات و نيروهاى خود منافع ملى _ مجموعه سياسى 
يهى است جمهورى اسالمى بدون استفاده از وضعيت مطلوب بد. خود را در اين مذاآرات ارتقا بخشد

خود در عراق نمى تواند نتيجه دلخواه را از سر ميز مذاآره با سه آشور اروپايى بگيرد و ايران بايد بتواند 
 .بين اين دو ارتباطى محكم برقرار آند

ران تمام مى شود به همان اندازه آه گذشت زمان در معادالت عراق به سود اي:  اياالت متحده-ب
مشكل آمريكا نه در داخل عراق آه در خاك خود . همچون ساعت شنى به زيان آمريكا عمل مى آند

نهفته است چرا آه مقايسه ميزان تلفات آمريكايى ها و مقاومت ها در برابر سياست هاى آمريكا در ماه 
اما افكار عمومى در آمريكا و هاى اخير نسبت به گذشته نشان از بهبود وضعيت آمريكا در عراق دارد 

افزايش فشارهاى حزب دموآرات دولت جورج بوش را شديدًا در تنگنا براى اعالم زمان خروج از عراق قرار 
اياالت متحده اگرچه مى تواند به خود ببالد آه در عراق پيروزى نظامى آسب آرده، اما نمى . داده است

طبيعتًا چه از اين رويكرد آه . روزى سياسى تبديل آندتواند ادعا آند آه برترى نظامى اش را به پي
دولتى هوادار جمهورى اسالمى در عراق روى آار مى آيد و چه از اين منظر آه دير يا زود تحت فشار 

افكار عمومى ناگزير به ارائه زمان بندى خروج از عراق خواهد شد، اياالت متحده از نظر سياسى ناآام 
هر چند مقامات آمريكايى شرايط فعلى عراق را بهترين زمان براى . رودتحوالت عراق به شمار مى 

نشستن با ايران بر سر ميز مذاآره مى دانند، اما واقع امر حكايت از اين مى آند آه زمان آنونى براى 
ايران در بهترين حالت قرار دارد تا بتواند در قبال ارائه آمك به آمريكايى ها براى خروج بى دردسر از 

ايران بايد بتواند از نقطه قوت خود در تحوالت سياسى عراق براى . اق، بيشترين امتياز را بگيردعر
پوشيدن آسيب پذيرى هاى خود در مسائل ديگر و از جمله پرونده هسته اى استفاده آند و چنانچه 

ديگر نقطه به عبارت . موفق به اين آار نشود، پيروزى سياسى در منطقه به تنهايى آارگر نخواهد بود
قوت ديپلماسى ايران در جايگاه منطقه اى آشور است و نقطه ضعف آن در پيوندهاى جهانى و به طور 
خاص نداشتن ارتباط مستحكم با جامعه جهانى و جمهورى اسالمى بايد بتواند از موقعيت برتر منطقه 

  .ل برگردداى خود براى ارتقاى موقعيت جهانى اش بهره بگيرد و به متن سياست بين المل
  

 سال آينده ادامه 5حمالت در عراق براي حداقل : بيني آرد ي سابق دولت انگليس در عراق پيش نماينده
 . خواهد داشت

  ٢٠٠۵ دسامبر 22 - ١٣٨۴ اول دیپنج شنبه 
به نقل از پايگاه خبري اسكاتسمن، سر جرمي گرينستاك، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

ها طول  سال: وگو باخبرگزاري اسكاي نيوز گفت ابق دولت انگليس در عراق در گفتي س نماينده
 . آشد تا نيروهاي ائتالف بتوانند امنيت و ثبات در عراق را تامين آنند مي

ها، حاميان صدام، جهاديون خارجي و  ي قابل توجهي براي اهل تسنن، بعثي ي وي انگيزه به عقيده
 . ها وجود دارد تر آردن اين درگيري حاميان القاعده براي طوالني

 . آنند ها درگيري را توجيه مي افراد و موضوعات زيادي وجود دارند آه سال: گرينستاك گفت
هايي آه پس  هنوز بسيار زود است آه بگوييم آيا اين جنگ ارزش خشونت و بي قانوني: وي تصريح آرد

 . از خلع صدام رخ داده را داشته است يا خير
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع ل تحلي
  

  یجمعه دوم د:  تهرانیهفته نامه ها
  ٢٠٠۵ دسامبر 23 - ١٣٨۴  دی2ه جمع

دور تازه مذاکرات ایران و اروپا درباره پرونده هسته ای سخنان جنجالی رئيس جمهور درباره :بی بی سی
 حامل خبرنگاران 130اپيمای سی اسرائيل، مفاسد اقتصادی، مرگ و مير ناشی از آلودگی و سقوط هو

  .مهمترین عناوین هفته نامه های چاپ تهران است
 ارگان خبرگزاری دولتی ایران گزارشی از دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی ایران جمعه

  .منتشر کرده که در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است
اروپا قصد دارد فضا را به حالت قبل برگرداند اما ایران به به نوشته ارگان خبرگزاری جمهوری اسالمی، 

  .طرحی تازه فکر می کند و در وین در باره این آن توضيح خواهد داد
این نشریه اضافه کرده که ایرانيها پيشنهادهای جدیدی در مذاکره با نمایندگان سه کشور آلمان، 

ت اروپایيها در خصوص غنی سازی اورانيوم در فرانسه و بریتانيا مطرح خواهند کرد اما بر سر درخواس
  .خارج از ایران مصالحه نخواهند کرد

غنی سازی اورانيوم در خارج از ایران یکی از پيشنهادهايی است که ظاهرًا روسيه ارائه کرده اما 
  .مقامات ایرانی می گویند چنين پيشنهادی دریافت نکرده اند

ی در سطح کارشناسی برگزار می شود و علی الریجانی دبير دور جدید مذاکرات بعد از وقفه ای طوالن
شورای عالی امنيت ملی ايران گفته است که محور مذاکرات عدم انحراف ایران در غنی سازی خواهد 

  .بود
  دیپلماسی هجومی

سخنان جنجال برانگيز محمود احمدی نژاد درباره کشتار یهودیان در اتاقهای گاز و نسل کشی آنان که 
شهرت یافته و انتقال یهودیان به اروپا و کانادا همچنان موضوع بحث نشریات داخلی " لوکاستهو"به 

  .است
 در گزارش هفتگی اش بی تجربگی آقای احمدی نژاد را در عرصه بين المللی رد می کند و اميد جوان
وتاه آقای احمدی نژاد به دپيلماسی هجومی معتقد است و می گوید هر قدر هم که ک: "می نویسد

  ".بياييم رهایمان نمی کنند پس باید تهاجم داشته باشيم
به نوشته این نشریه، رئيس جمهور منتقد جدی سياست تنشزدایی در دوران اصالحات است و این 

  .چنين راهبردی را در شرایط کنونی مناسب نمی داند
ند ماه گذشته را  که در اصفهان منتشر می شود در عنوان اصلی خود سخنان رئيس جمهور در چصدا

  .بررسی کرده که به عقيده نویسنده واکنشهای بسياری برانگيخته است
 سخنان وی درباره قرار گرفتن در هاله ای از نور در سخنرانی سازمان ملل باعث شده تا صدابه نوشته 

این برخی بگویند که وی نباید اعتقادات مذهبی را پشتوانه سياستها و مواضع خود قرار دهد چون در 
  .صورت هر گونه ناکامی او می تواند اساس باورهای مذهبی را خدشه دار سازد

به نوشته این نشریه، سخنان آقای احمدی نژاد درباره نابودی اسرائيل هم موجی از انتقادات بين 
  .المللی برانگيخته و باعث محکوميت جمهوری اسالمی در شورای امنيت شده است

انصار حزب اهللا به دفاع از سخنان رئيس جمهور پرداخته و از قول یکی از  ارگان یالثاراتدر مقابل، 
مواضع اصولی و کوبنده رئيس جمهور در سياست خارجی کشور بخصوص بحث : "خوانندگانش نوشته

انتقال اسرائيل به اروپا و امریکا بسيار بجا و ارزشمدارانه بود که توانست کشورهای اروپایی و اسرائيل 
  ."هجومی به موضع تدافعی بکشاندرا از موضع 

 ارگان حزب مؤتلفه هم در سرمقاله این شماره به دفاع از سخنان آقای احمدی نژاد پرداخته و شما
نوشته که این اظهار نظر لرزه بر اندام حاکمان غربی انداخته چون از موضع عقالنی، کامال منطقی و 

  .عدالت محور برخوردار است
توصيف کرده و گفته که این " افشاگرانه"ؤتلفه نيز موضع رئيس جمهور را محمدنبی حبيبی دبيرکل م

  .موضع در تمامی مجامع جهانی قابل دفاع است
  مفسدان اقتصادی

 در عنوان اصلی خود قوه قضائيه را به کوتاهی در مقابله با مفسدان اقتصادی متهم کرده و پرتوسخن
  ."ند فساد گسترش می یابداگر مفسدان اقتصادی احساس امنيت کن: "تيتر زده

به نوشته این نشریه جرم کسانی که با ارتکاب مفاسد اقتصادی مبانی اجتماعی جامعه اسالمی، 
باورهای مردم و اعتماد عمومی به دولت اسالمی را سست می کنند از جرم کسانی که گروههای 

  .مسلح و محارب راه می اندازند، کمتر نيست
هللا نيز در عنوان اصلی خود به افشاگری درباره مفاسد اقتصادی پرداخته و  ارگان انصار حزب ایالثارات
  "دولتهای سازندگی و اصالحات رکورددار فساد مالی: "تيتر زده

ارگان انصار حزب اهللا به نقل از مهدی کوچک زاده نماینده تهران نوشته در برنامه سوم توسعه نزدیک به 
  .ه که یک سوم آن مربوط به وزارت نفت است هزار ميليارد تومان تخلف صورت گرفت23

آقای کوچک زاده اتهاماتی به برخی از مدیران سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت تعاون و 
  . وزارت بازرگانی وارد کرده است

  تلفات آلودگی هوا
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تلفات : "وشتهسالمت در عنوان اصلی خود به نقل از رئيس مبارزه با آلودگی هوای وزارت بهداشت ن
  ."آلودگی هوای تهران بيش از کشتگان سقوط هواپيما

افراد سالم وجوانان و هر : "شيدا ملک افضلی رئيس اداره مبارزه با آلودگی وزارت بهداشت گفته است
کس که می تواند باید حتی المقدور در شرایط فعلی در تهران نماند زیرا اطالعات به دست آمده نشان 

ضعيت وحشتناکی در تهران روبه رو هستيم و ميزان مرگ و مير ناشی از آن در طول یک می دهد که با و
  ."هفته کمتر از تلفات سقوط هواپيما نبوده است

 برابر ميزان مجاز، منوکسيد کربن تنفس 144به گفته خانم ملک افضلی، تهرانيها هفته گذشته هر روز 
  . شده اندکردند و همه شهروندان دچار مسموميت با این ماده

 26به نوشته سالمت با سه برابر شدن آلودگی در آذرماه شمار تلفات ناشی از بيماريهای تنفسی از 
  . مورد افزایش یافته است107مورد به 

 مورد 449مجموع مرگ و مير ناشی از امراض ریوی و سکته قلبی نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
  . مورد رسيده است658به 

  تصویر سقوط
 را بازسازی کرده و به ارائه تصویری از زمان بلندشدن 130 سقوط هواپيمای سی هری جوانهمش

 دقيقه پرداخته که هواپيما در شهرک توحيد سقوط کرده 42 و 13 دقيقه تا 24 و 13هواپيما در ساعت 
  .است

موتورها خبر بر اساس تصویر ارائه شده هشت دقيقه بعد از پرواز زمانی که خلبان از خراب شدن یکی از 
  .داده هواپيما دقيقًا از کنار فرودگاه تازه تاسيس آیت اهللا خمينی رد شده است

 هشت دقيقه بعد نيز هواپيما ازباالی فرودگاه قلعه مرغی گذشته اما همشهری جوانبه نوشته 
  .خلبان حالت را آن قدر اضطراری ندیده که در این فرودگاه بنشيند

برج مراقبت پرواز را با خلبان چاپ کرده که در لحظه سقوط برج مراقبت به این نشریه بخشی از مکالمات 
خلبان هشدار داده که به سمت چپ متمایل شده و فورًا به حالت عادی بازگردد اما در این لحظه صدای 

  .یاحسين خلبان بلند شده و هواپيما از صفحه رادار خارج شده است
  

  یيکم د:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ دسامبر 22 - ١٣٨۴ اول دینبه پنج ش

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود سخنان رهبر جمهوری اسالمی را :بی بی سی
درباره لزوم تقويت بنيه دفاعی برای مقابله با آمريکا منعکس کرده، پايان مذاکرات يک روزه هسته ای 

ات در مورد سانحه سقوط هواپيمای حامل خبرنگاران را با ايران و اروپا، اعالم نتايج انتخابات عراق، تحقيق
  .اهميت ديده و از اجتماع بسيجی ها در مخالفت با قوه قضاييه خبر داده اند

 نوشته دور نخست مذاکرات هسته ای ايران و اروپا ديروز در حالی پايان يافت که ايران جو حاکم جوان
  .نسبت مذاکرات ابراز بدبينی کردندبر مذاکرات را خوب ارزيابی کرد و اروپاييان 

 همراه گزارشی درباره مذاکرات يک روزه ايران و اروپا مصاحبه خبرنگار اين روزنامه را با سخنگوی شرق
شورای عالی امنيت ملی منعکس کرده که در آن گفته شده است با مذاکرات ديروز بن بست پرونده 

  . هسته ای شکسته شد
ايران از مذاکره و يا مواجه شدن با آمريکا واهمه ای : "ی گفته است، حسين انتظامشرقبه نوشته 

' مقدمه الزم'ولی در اين سال ها هميشه يک . اين موضوع جزء خطوط قرمز تهران هم نيست. ندارد
  ."دولت واشنگتن بايد از رفتار دردسرساز برای ايران دست بردارد. پيش کشيده شده

منه ای از مراسمی در دانشکده افسری ارتش را با اهميت ديده اند  بازديد آيت اهللا خاکيهان و رسالت
  . که گفته است کشورها برای مقابله با سلطه جويی آمريکا بايد بنيه دفاعی خود را تقويت کنند

 در مقاله ای به رهبران کشورهای عربی هشدار داده که اگر آمريکا به ايران حمله کند آنها در رسالت
  .رندنوبت بعدی قرار دا

 نظامی موضوع گزارش های روزنامه ١٣٠تحقيقات مجلس و گروه بازرسی درباره سقوط هواپيمای سی 
  . های متعدد امروز است

 سردار افشار معاون فرهنگی ستاد نيروهای مسلح اعالم کرده است که پس از خراسانبه نوشته 
 فاقد جعبه سياه ١٣٠سی  نفره تحقيق معلوم شده هواپيماهای ٢٩بررسی های شبانه روزی هيات 

واحد راهنمای نيروی هوايی ( خلبان با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد و کاروان  هستند، ولی نوار مکالمه
و همچنين تصوير گراف از حرکت هواپيما در رادار موجود است که تاکنون به طور کلی مورد ) ارتش

  . اند بررسی و استفاده قرار گرفته 
، اين مقام گفته است از چهار مايلی باند که خلبان وضعيت را عادی اعالم کرده آفتاب يزدبه نوشته 

اند، به مدت يک دقيقه و  با هم ضبط شده) ع(است تا هنگام سقوط که يک لحظه صدای فرياد يا حسين 
در همين گزارش احتمال داده شده که ارتباطات الکترونيک .  ثانيه هيچگونه پيامی ارسال نشده است۵٠
  . ب صدمه ديدن سيستم ارتباطی هواپيما و گمراهی خلبان شده باشدموج

 نفره بررسی کننده ١٩ رئيس مجلس گفته سه کارشناس غيرنظامی به ترکيب هيئت کيهانبه نوشته 
همين روزنامه از قول .  می پيوندند تا گفته نشود که همه نظامی بودند١٣٠-علت سانحه سقوط سی

حقيقات درباره سقوط هواپيماست گفته است به علت آنکه اين هواپيما يک نماينده مجلس که پيگير ت
  .سيستم ثبت اطالعات پرواز نداشت در اين باره نقص وجود دارد
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مفسد ٧٠ خبر داده که در اعتراض به اطالعيه اخير قوه قضائيه مبنی بر تأخير در انتشار اسامی کيهان
  .گستری تهران تجمع اعتراض آميزی برگزار کردنداقتصادی، صدها دانشجوی تهرانی در برابر کاخ داد

 نوشته بسيج دانشجويی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با صدور بيانيه ای با انتقاد ايرانروزنامه 
از عدم اعالم مفسدين اقتصادی، فاصله بين مسئوالن و مردم را از نتايج خطرناک مصلحت سنجی بی 

  . مورد قوه قضاييه دانسته است
ه نوشته اين روزنامه، دانشجويانی که در قوه قضاييه اجتماع کرده بودند خواسته اند تا در هنگام ب

بررسی مفاسد اقتصادی چهار دانشجوی حقوق هم نظارت داشته باشند و در عين حال از مسئوالن 
  . قوه قضاييه که توان مقابله با مفسدان را در خود نمی بينند، خواسته اند که استعفا بدهند

 رييس قوه قضاييه در يک برنامه تلويزيونی گفته است ايرانهمزمان با اين انتقادها، به نوشته روزنامه 
  . بايد برای جلوگيری از فرار مغزها و سرمايه ها با دقت و سرعت مديريت کنيم

 ١٠٠ آيت اهللا شاهرودی گفته امروز کشورهای حاشيه خليج فارس قراردادهای ايرانبه نوشته روزنامه 
ميلياردی با ساير کشورها منعقد می کنند و تا سال های سال زمينه استفاده از اين منابع را فراهم 

  . نبايد گذاشت اين فرصت ها از دست ايران برود. کرده اند
 محسن رضايی گفته کميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در حدود همبستگیبه نوشته 

يسيون جلساتی را به طور مداوم تشکيل می دهد که تاکنون آيين ماه است که تشکيل شده و اين کم٢
وی . نامه داخلی اين کميته به تصويب رسيده است و در حال تهيه گزارش هايی از قوای سه گانه است

  .اما هنوز هيچ قضاوتی بر روی عملکرد هيچ سازمان يا ارگانی نداشتيم: افزود
م ديوان محاسبات خبر داده که پرونده چهار وزير سابق در  از قول يک مقاايراندر همين حال روزنامه 

  . دست بررسی جهت اثبات تخلف و يا تبرئه آنهاست
 وزيران نفت، مخابرات، تعاون و همينطور مسئوالن سابق بانک مرکزی از جمله کسانی ايرانبه نوشته 

  .هستند که متهم به تخلفند
 سياست خارجی گفته است گزارش ديده بان  رييس کميسيون امنيت ملی وآفتاب يزدبه نوشته 

  . حقوق بشر در مورد دو وزير کابينه احمدی نژاد هيچ ارزشی ندارد
اشاره عالالدين بروجردی به گزارشی است که دو هفته قبل از سوی سازمان ديده بان حقوق بشر 

رکناری آنها و درباره پورمحمدی و محسنی اژه ای وزيران کشور و اطالعات منتشر شد که خواستار ب
  انجام تحقيقاتی مستقل درباره نقش آن دو در اعدام ها و قتل های ساليان گذشته شده بود
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