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

    
   بين المللي و منطقه ايرويدادهاي مهم

 
  اختالف روسيه و اوآراين و بحران انرژى در جهان  : اى آه گذشت جهان در هفته  

  2006اول ژانویه  – ١٣٨۴ دى 11شنبه یک:رادیو آلمان
    ها براى هميشه تامين خواهد شد؟   اما آيا سوخت آن. يابند هاى گازسوز در اروپا محبوبيت مى  اتومبيل

ربائى،  عراق همچنان درگير آدم: ال را، در دامن تنش هاى پايدار پشت سر نهاديم آخرين هفته س
هاى خونين ادامه يافت و در اروپا اختالف شديد  گذارى و عمليات انتحارى بود، در فلسطين درگيرى بمب

  . اوآراين و روسيه نگرانى آفريد
هاى خونين است و  ن صحنه تنش آه همچناآنيم، یبررسى اين هفته خود را، از خاورميانه آغاز م

 آن تواند یدر عراق، تنها اميد، م. انداز بهترى نيست چرخش سال در آن متاسفانه  نويدبخش  چشم
.  يابد سرباز آمريكائى و بخشى از نيروهاى انگلستان در سال آينده تحقق ٩٠٠٠باشد آه وعده خروج 

اند  ه آرام ساختن اوضاع ايفا آند دل بسته در زمينتواند یواشنگتن و لندن به نقشى آه مجلس ملى م
اين بار، حضور احزاب سنى مذهب در مجلس، شايد زمينه ساز تفاهم بيشتر .  پايه نيست و اين بى
  . هاى قومى و مذهبى عراق باشد ميان گروه

  
ما از ا.  هفته، پارلمان آره جنوبى نيز، با خروج حدود يك سوم سربازان خود از خاك عراق موافقت آرداين

ها دهها آشته و زخمى بر  هاى خونينى بوديم آه به گزارش خبرگزارى سوى ديگر شاهد ادامه تنش
دردناك ترين ماجرا، حمله به يك خانواده شيعه در نزديكى آربال بود آه منتهى به قتل يازده . جاى نهاد

 قصد فرار داشتند، حمام در يك زندان بغداد نيز، هنگامى آه گروهى از زندانيان. عضو اين خانواده شد
  .خونى به راه افتاد آه منتهى به قتل يازده زندانى و هشت محافظ شد

 افزود، یم” برنارد پالنش”هاى خود براى آزاد سازى مهندس   حالى آه دولت فرانسه بر تالشدر
 شورشيان، اغلب شهروندان. هاى شورشى، اين هفته يك مهندس لبنانى را نيز گروگان گرفتند گروه

به اين . اند  آه براى يارى رساندن به مردم وارد عراق شدهگيرند یدفاعى را گروگان م خارجى و بى
هائى از  اين هفته، حتى شاهد تظاهرات گروه. ها از پشتيبانى مردم برخوردار نيست دليل، اقدامات آن

  .هاى خارجى بودند مردم بغداد بوديم آه خواستار آزادى همه گروگان
  
پس از آن آه شبه نظاميان فلسطينى چند .  پرتنش را پشت سر نهاديمیا نيز، هفته فلسطين در

هاى قسام هدف قرار دادند، نيروى هوائى اسرائيل شش جاده منتهى به  شهرك اسرائيل را با موشك
ك  از يادها،در آنار اين رويد. شمال نوار غزه را بمباران و در اين منطقه يك نوار امنيتى حائل ايجاد آرد

سو هواداران گردان االقصى سه ساختمان دولتى را در نوار غزه براى چندين ساعت به اشغال درآوردند 
و از سوى ديگر هجوم صد مامور پليس فلسطينى، به يك گذرگاه مرزى ميان فلسطين و مصر، سبب 

ى آن به علت اين هجوم، يك دعواى خانوادگى اعالم شد آه يك پليس ط. فرار ناظران بين المللى شد
  . مانع فرار قاتل به خاك مصر شوندخواستند یماموران پليس ظاهرا م. قتل رسيده بود

هاى   اروپا، عالوه بر خبر پرتاب نخستين ماهواره آزمايشى راه ياب ساخت اروپا به فضا، اين درگيرىدر
 از طريق اتصال به ماهواره ردياب گاليله،. اوآراين و روسيه بر سر گاز  بود آه زمينه ساز بحث روز شد

 آن گفتند آه تا سال راحانيك موشك روسى، از پايگاه فضائى بايكونور قزاقستان به فضا پرتاب شد و ط
  .  ماهواره ديگر از اين نوع به فضا خواهند فرستاد٣٠ ميالدى ٢٠١٠
 به گذارد، ی چند روزى پيش از آغاز سال نو، اعالم آرد آه بهاى گازى را آه در اختيار اوآراين ممسكو،
در مقابل، اوآراين هم اعالم آرد آه در صورت افزايش نرخ گاز، به .  برابر افزايش خواهد داد۵حدود 

 اين آشور به اروپا اك درصد از گازى را آه روسيه از طريق خ١۵موجب قراردادى آه با روسيه دارد، 
گر، سياستمداران اروپائى را در برابر ها، يكبار دي اين درگيرى.  به نفع خود ضبط خواهد آردآند، یمنتقل م

  . ها، در آينده تا چه حد ضمانت اجرائى دارد اين پرسش قرار داد آه تامين انرژى آشورهاى آن
خط لوله بالتيك آه قرار است در :  در همين شرايط ، آژانس بين المللى انرژى هم اعالم آرددرست

: آارشناس ارشد آژانس گفت.  مفيد نخواهد بودآينده گاز روسيه را به آلمان برساند، براى آلمان
 بيشتر به ى و وابستگآند یروسيه، در حال حاضر، بيش از سى درصد گاز مورد نياز آلمان را تامين م”

  . ”اين آشور براى آلمان نگرانى آفرين خواهد بود
وسيه، بحران جهانى ها نيز نگران آن هستند آه اختالف اوآراين و ر ها، بلكه آمريكائى  تنها اروپائىنه

از اين رو، دولت آمريكا از .  براى آشورهاى صنعتى بيافريندیا انرژى را تشديد آند و مشكالت تازه
  . روسيه و اوآراين خواست آه اختالفات خود را فيصله بخشند

   طالعى  جواد
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
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   نزديك شد٢٠٠٤ ها در عراق به سال   آمريكايي٢٠٠٥ تعداد تلفات سال 
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 تن را به آام مرگ 20ها در سراسر عراق حداقل   انفجارها و تيراندازي2005در آخرين روز از سال 

ي در سربازان آمريكايي نيز در جشن سال نو شرآت آردند؛ اما ارتش از مرگ يك سرباز آمريكاي. فرستاد
 به سطح 2005ها در عراق در سال  اثر شدت جراحات وارده خبر داد آه به اين ترتيب تلفات آمريكايي

  .  نزديك شد2004تلفات آنها در سال 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، آميسيون انتخاباتي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 تن از اعضاي حزب سابق بعث صدام از 90راي حذف نام هاي سياسي ب عراق نيز از درخواست گروه
  . هاي انتخاباتي قبل از اعالم نتايج نهايي انتخابات پارلماني خبر داد فهرست

هاي   خواهان عدم حضور بعثي ي آرد عراق، ها به خصوص اآثريت شيعه و جامعه بسياري از عراقي
هاي عراق قلمداد   رد نقش اقليت در سياستسابق در دولت جديد هستند؛ اما اهل تسنن اين اقدام را

  . اند آرده
هاي ارتش آمريكا در آمك به مردم  اي از تحوالت سياسي در عراق و افغاستان و تالش بوش نيز در نامه

  .  و انجام انتخابات در افغانستان تقدير و تشكر آرد2005عراق جهت برگزاري انتخابات در سال 
ي آمريكايي و يك آمدين آه به همراه رييس  ديك فرودگاه بغداد، يك خواننده ، پايگاه نزCamp Victoryدر 

ي سرگرم آردن  آنند، وظيفه ستاد مشترك ارتش آمريكا براي تشكر از سربازان به شش آشور سفر مي
  . سربازان آمريكايي را بر عهده داشتند

دار به  هاي بزرگ دسته و ليوانهايي از قهوه  ژنرال پيتر پيس، رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا، بسته
هاي نظامي آمريكا هديه   هزار پوند قهوه را به واحد18سربازان هديه داد و گفت آه آارمندان آمريكايي 

  . اند داده
  . ي اهل تسنن را آشتند اما مردان مسلح در حمله به جنوب بغداد، پنج تن از اعضاي يك خانواده

در نزديكي پايگاهي واقع . ر بغداد نيز دو افسر پليس آشته شدنداي د ي انفجار يك بمب جاده در نتيجه
  .  مايلي شرق بعقوبه انفجار بمب پنج تن از اعضاي حزب اسالمي عراق را به آشتن داد10در 

هايشان بسته و به آنها  ي پليس، آنها موفق به يافتن اجساد شش مرد آه همگي چشم به گفته
شليك خمپاره نيز يك پليس را در بغداد . اند ر جنوب شرق بغداد شدهتيراندازي شده بود در يك فاضالب د

يك سرباز آمريكايي . مردان مسلح هم چنين صاحب يك سوپرمارآت را در بغداد آشتند. به آشتن داد
اي در بغداد زخمي شده بود، در اثر شدت جراحات وارده جان باخت و تلفات  ي خمپاره آه در حمله
تلفات .  بود2004 رساند آه تنها پنج تن آمتر از تلفات سال 2005 تن طي سال 841ها را به  آمريكايي
  .  تن رسيده است2172ها در عراق به  آمريكايي

ها از آشورشان  اند آه آرزوي آنها در سال جديد خروج آمريكايي هاي ساآن بغداد گفته برخي عراقي
 از نظاميان و نيروي پليس عراق آنها بتوانند آمريكا اعالم آرده آه با آموزش تعداد بيشتري. بوده است

  . ها بگذارند و نيروهايشان را آم آم از عراق خارج آنند ي عراقي مسووليت امنيتي را بر عهده
هاي سياسي   عضو حزب بعث آه آميسيون انتخاباتي خواهان حذف نام آنها از فهرست90بيش از 

  . اياد عالوي، نخست وزير سابق عراق استاست، شامل دو عضو ارشد حزب العراقيه متعلق به 
گويد آه هنوز درخواست رسمي در اين رابطه دريافت  سعد عاصم الجنابي، عضو ارشد گروه عالوي مي

  . نكرده است
گويد آه فهرست عالوي بزرگترين تعداد را در ميان   مدير اجرايي آميسيون بعث زدايي مي علي االمي

  .  نفر دارد90اين 
 تن در اختيار ندارد؛ اما اگر بعدا در 90گويد آه مدارك آافي براي ممنوعيت اين  خاباتي ميآميسيون انت

شوند؛ حتي اگر  ها مانع از حضور آنها در دولت مي ها اتهامات عضويت بعث ثابت شود، مقام دادگاه
  . هاي پارلمان شده باشند صاحب آرسي

  
ي صدام با وي ديدار  و روز قبل از شروع محاآمههيات دفاع يك يا د: يكي از وآالي صدام اظهار داشت

  . خواهد آرد
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 صالح - چاپ عربستان -ي الوطن  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در جريان تدابير العرموطي يكي از وآيل مدافعان صدام گفت آه خليل الدليمي از وآالي صدام، وي را 

اند، قرار داده  امنيتي آه دولت عراق و نيروهاي آمريكايي براي حمايت از اعضاي هيات دفاع اتخاذ آرده
  . است

العرموطي تاآيد آرد آه در راستاي ديدار با اعضاي هيات دفاع صدام، ابتدا با خميس الكردي وآيل مدافع 
ي دفاع از صدام و همدستانش صورت داده  ي نحوه زمينهبرزان التكريتي ديدار آرده و مذاآراتي نيز در 

  . است
ي صدام و هم دستانش نشستي را  ي محاآمه ي بررسي نحوه از دليمي خواستم تا در زمينه: وي افزود

  . بين هيات دفاع برگزار آنيم
ي بعدي  العرموطي تاآيد آرد، دليمي خاطر نشان آرده است آه يك يا دو روز قبل از شروع جلسه

  . ي صدام در سلول انفرادي وي را مالقات خواهد آرد محاآمه
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  . هاي پليس عراق خبر داد ي نيويورك تايمز نيز از افزايش مشاوران نظامي آمريكا در يگان روزنامه
ارتش آمريكا قصد دارد بر اساس : ي آمريكايي به نقل از يك منبع نظامي آمريكا نوشت اين روزنامه

  . ران نظامي خود را در پليس عراق در داخل و اطراف بغداد افزايش دهدطرحي جديد، تعداد مشاو
هاي نظامي عراق مشغول آموزش   مشاور نظامي آمريكايي در يگان40 در حال حاضر  :اين منبع افزود

  . نيروهاي پليس و امنيتي اين آشور هستند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  ی د11يکشنبه :  تهرانیروزنامه ها
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روزنامه های يکشنبه تهران در عنوان های خبری خود مصاحبه معاون سابق رياست :بی بی سی
  . جمهور سوريه را منعکس کرده و آن را آغازگر تحوالتی در منطقه ديده اند

 تحليل هائی درباره بودجه سال آينده و ادامه گمانه زنی ها درباره طرح روسيه و نظر ايران درباره آن؛
وضعيت اقتصادی کشور، درگيری مسلحانه در مرزهای شرقی کشور و سخنان تازه مصباح يزدی درباره 

  .ولی فقيه از جمله مطالب اين روزنامه است
  مصاحبه خدام

ر سوريه با چاپ عکس بزرگی از معاون اول سابق رياست جمهو" خيانت خدام به اسد" با عنوان اعتماد
 خدام   عبدالحليم های تر افشاگری  روشن  تعبيری  يا به با بشار اسد در گزارش اصلی خود نوشته مصاحبه

 و   است  فعال شدنش شد آماده  می  گفته  فوران کرد که  آتشفشانی  سوريه  جمهور سابق  رييس معاون
  . جديد پديد آورد  در خاورميانه  تحوالتی قرار است
ان اصلی صفحه اول خود را به مصاحبه خدام اختصاص داده و در سرمقاله خود به تحليل  که عنوشرق

  .علت افشاگری مهم و تکان دهنده نفر دوم سابق سوريه پرداخته است
 عبدالحليم خدام در معرض اتهام برای مشارکت در اداره نظامی است که به لبنان به شرقبه نوشته 

ست و شايد برای ايجاد حاشيه امنيتی به يکباره شمشير خود را از عنوان حيات خلوت امنيتی می نگري
  . رو بست

فرزانه روستائی شايعه ای را نقل کرده که در محافل سياسی کشورهای متمايل به عربستان سعودی 
به غير از ايران، نظام سياسی عراق نيز به شيعيان متعلق يا متمايل شده : جريان دارد که می گويد

معادالت و حذف اضافات در منطقه بايد به ترتيبی ادامه يابد که با حذف يک عامل شيعه، ادامه . است
شايد هم اظهارنظرات اخير . يعنی بشار اسد موازنه و تعادل با حکام سنی منطقه برقرار شود

  .عبدالحليم به همين دليل است
  طرح روسيه

   فناوری  بر انتقال ها مبنی  روس  طرح  به صی مشخ  پاسخ  ايران  ديپلماسی  هنوز تيم  نوشته گرچهاعتماد
،   ايران  از جانب  طرح  اين  پذيرش ، اما احتمال  است  کشور نداده  آن  خاک  به  اورانيوم سازی غنی
  .  است  پديد آورده  جهانی  را در سطح  متفاوتی های گيری موضع

  سازی  غنی  در بخش  ايران  کالن های اریگذ ، سرمايه  تحليلگران  برخی  عقيده  بهاعتمادبه نوشته 
ها و تجهيزات پذيرفته   سرمايه  از اين  نظر کردن  و صرف  تعليق  به راحتی  خواهد بود که  از آن  مانع اورانيوم
   ايران  گسترده های  تحريم  و احتمال  غرب  فزاينده  معتقدند تهديدهای  ديگر از صاحبنظران اما برخی. شود

 کشور   خاک  در داخل سازی  غنی  از سرگيری  برای  تهران  در تصميم  است  اروپا و امريکا ممکن از سوی
 با   توافق ، به  امنيت  شورای  به اش  اتمی  پرونده  ارجاع  را در آستانه  اسالمی تغيير ايجاد کند و جمهوری

  . سازد اروپا ترغيب
ريب اروپا خوانده و نوشته در نهايت آن کشور بازنده  در عنوان اصلی خود طرح روسيه را طرح فکيهان

  .بازی است
اين روزنامه از زبان يکی از اعضای دفتر تحکيم وحدت نوشته هيچ گونه تضمين قانونی وجود ندارد که 

منافع ما در خاک روسيه تامين شود و اين اقدامات فقط به اين منظور صورت می گيرد که ما را از 
روسيه می خواهد از غرب امتياز بگيرد و از طرفی هم می . هسته ای بازدارنددستيابی به فناوری 

خواهد ايران را خلع سالح کند و به سمت خود بکشاند و اگر موفق شود قطعا در آينده ايران هم به لحاظ 
  .سياسی و هم به لحاظ اقتصادی هزينه های هنگفتی را به روسيه خواهد پرداخت

 کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نوشته روس ها برای  از قول يکی از اعضایشرق
چرا که آنها به . محروم کردن ايران از چرخه سوخت هسته ای از ساير کشورهای اروپايی جلوتر هستند

لحاظ مسائل امنيتی نمی خواهند يک کشور قدرتمند دارای تکنولوژی هسته ای را در همسايگی خود 
  .ببينند

 گفته است از طرف ديگر روس ها به لحاظ اقتصادی نيز حاضر نيستند شرقنوشته اين عضو مجلس به 
بنابراين دستگاه ديپلماسی ايران . بازار پر سود ايران برای فروش سوخت هسته ای را از دست بدهند

بايد متوجه باشد که برای مشارکت با روس ها در رابطه با غنی سازی اورانيوم ابتدا حدود آن را تعريف 
  د و ثانيًا اين مشارکت را با چه سازوکاری می خواهيم دنبال کنيم؟کن

  واليت فقيه و مصباح
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آن را " پرتو سخن"خبر داده که آيت اهللا مصباح يزدی در سخنانی که روزنامه وابسته به وی همبستگی 
نقل کرده گفته است ولی فقيه يعنی جانشين امام معصوم، يعنی کسی که می خواهد حق را تعيين 

کند، او گاهی مصلحت می بيند بگويد شما رای بدهيد، هر چه شما رای داديد من قبول می کنم و 
  .گاهی دستور می دهد به چه کسی رای بدهيد که رئيس جمهور باشد

با تاکيد بر اين که ولی فقيه نصب و انتخاب نمی شود همبستگی اين استاد حوزه علميه قم به نوشته 
ست انتخابات رياست جمهوری اعتبارش به رضايت ولی است، مصلحت بلکه کشف می گردد گفته ا

اما حقيقت آن است که مردم دارند پيشنهاد می کنند و می . ديده که در اين شرايط مردم رای بدهند
  .گويند که ما اين فرد را می خواهيم امر با شماست، خواستی نصب کن، نخواستی نصب نکن

ست که در فرصت های مختلف هواداران جمهوری اسالمی در اهميت سخنان مصباح يزدی به آن جا
پاسخ مخالفانی که باالترين مقام کشور را دائمی و انتصابی می دانند با اشاره به مجلس خبرگان 

استدالل می کنند که اين مقام توسط خبرگانی تعيين و نظارت می شود که خود با رای مردم برگزيده 
  .شده اند

  خرافه پرستی
 معاون حقوقی رييس جمهور معاون حقوقی رئيس جمهور در پاسخ به سوالی درباره کيهان به نوشته

واضح است دولت با : موضوع مبارزه با خرافه پرستی که اخيرا در سطح جامعه مطرح شده است، گفت
هرگونه عوام زدگی و خرافه پرستی و اشاعه آن به شدت مخالف است اما نکته مهم اين است که 

 معلوم الحال به بهانه لزوم برخورد با خرافه پرستی با رندی به نوعی با مقدسات و دستورات برخی افراد
  .دينی نيز مخالفت می کنند

در هفته های اخير روحانيون بلند پايه و مقامات مختلف نسبت به شيوع خرافه پرستی در کشور 
  .هشدار داده اند

  اقتصادی
که بزودی به مجلس تقديم خواهد شد از قول معاون  در گزارشی از بودجه سال آينده کشور شرق

پارلمانی رييس جمهور نوشته تا پايان سال به پنج هزار ميليارد ريال يارانه و همين ميزان بودجه برای 
آموزش و پرورش و حدود دو هزار تا سه هزار ميليارد ريال برای امور بازنشستگان و ايثارگران و پرستاران 

  . ستو ساير موارد نياز ا
 کل ٨۵ در عين حال توجه داده که سياست دولت در بودجه سال شرقاين مقام دولتی به نوشته 

کشور، جلوگيری از افزايش بودجه جاری و حتی کاهش آن است و اگر افزايشی در بودجه ديده شود، 
  .فقط در بودجه عمرانی است

امی در مردم افزايش يافته ابراز  نوشته وزير کشور ضمن تاکيد بر اين که محبوبيت نيروی انتظشرق
  .اميدواری کرده است که دولت و مجلس با پانزده در صد بودجه افزايش بودجه برای اين نيرو موافقت کند

 از قول رييس کميسيون اقتصاد مجلس نوشته بودجه سال آينده دولت چهار در صد تورم ايجاد آفتاب يزد
  .می کنند
 درصد اعتبارات آموزش عالی کشور به ٩٠ عالی مجلس نوشته  از قول رييس کميسيون آموزشکيهان

 درصد بقيه نيز به امور فرهنگی، رفاهی ١٠. دستمزد اساتيد و مسائل متفرقه اختصاص داده می شود 
  .و مديريتی اختصاص می يابد که با اين اوضاع، بودجه ای برای امور پژوهشی داده نمی شود

 از   را دومين کشور پول شوی جهان پس  ايران  ملل  سازمان  مرکز پولشويی  از قول رييساعتماد
  . اعالم کرده است سوئيس

 صحراييان با اشاره به شسته شدن ساالنه ميلوينها تومان پول در ايران  به نوشته اين روزنامه مهدی
 کاال  به از مرزها   شود ولی بيش تر آن در خارج  می  داخلی  مصارف گفته است بخشی از اين مبلغ صرف

 شود   می  تبديل  ريال  کشور وارد و به  داخل  کاال و مواد مخدر به  قاچاقچيان  وسيله  و به  شده تبديل
  . شود  می  منتقل  رسمی های  بانک  و از آنجا به  شده الحسنه  قرض  وارد موسسات سپس

  نا امنی در مرزهای شرقی
جمهور که در جرين سفر احمدی نژاد به سيستان و در حدود يک هفته بعد از کشته شدن محافظ رييس 

  بلوچستان در راه های نا امن مرزی و در درگيری مسلحانه با دو تن ديگر به قتل رسيدند
 نوشته يک نفر از اشراری که در به شهادت رساندن محافظ رئيس جمهور جمهوری اسالمیروزنامه 

ه اين جنايت اعتراف کرده و معلوم شده که او در سفر به اين استان دست داشته اند دستگير شده و ب
انگيزه سياسی نداشته بلکه فرد دستگير شده از معتادانی بوده که با هدف سرقت اقدام به راهبندان 

  .نموده و مرتکب اين جنايت شدند
 کيلومتری سراوان و نزديک مرز ١۴همين روزنامه در جای ديگر خبر داده که يک پاسگاه انتظامی در 

ان مورد هجوم اشرار قرار گرفته و افراد پاسگاه ربوده شدند، ربايندگان همانها هستند که در قتل پاکست
  .محافظ رئيس جمهور نقش داشتند

  ی د11يکشنبه :  تهرانیروزنامه ها
  2006اول ژانویه  – ١٣٨۴ دى 11شنبه یک

سابق رياست روزنامه های يکشنبه تهران در عنوان های خبری خود مصاحبه معاون :بی بی سی
  . جمهور سوريه را منعکس کرده و آن را آغازگر تحوالتی در منطقه ديده اند
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ادامه گمانه زنی ها درباره طرح روسيه و نظر ايران درباره آن؛ تحليل هائی درباره بودجه سال آينده و 
درباره وضعيت اقتصادی کشور، درگيری مسلحانه در مرزهای شرقی کشور و سخنان تازه مصباح يزدی 

  .ولی فقيه از جمله مطالب اين روزنامه است
  مصاحبه خدام

با چاپ عکس بزرگی از معاون اول سابق رياست جمهور سوريه " خيانت خدام به اسد" با عنوان اعتماد
 خدام   عبدالحليم های تر افشاگری  روشن  تعبيری  يا به با بشار اسد در گزارش اصلی خود نوشته مصاحبه

 و   است  فعال شدنش شد آماده  می  گفته  فوران کرد که  آتشفشانی  سوريه  جمهور سابق  رييس معاون
  . جديد پديد آورد  در خاورميانه  تحوالتی قرار است
 که عنوان اصلی صفحه اول خود را به مصاحبه خدام اختصاص داده و در سرمقاله خود به تحليل شرق

  .بق سوريه پرداخته استعلت افشاگری مهم و تکان دهنده نفر دوم سا
 عبدالحليم خدام در معرض اتهام برای مشارکت در اداره نظامی است که به لبنان به شرقبه نوشته 

عنوان حيات خلوت امنيتی می نگريست و شايد برای ايجاد حاشيه امنيتی به يکباره شمشير خود را از 
  . رو بست

 سياسی کشورهای متمايل به عربستان سعودی فرزانه روستائی شايعه ای را نقل کرده که در محافل
به غير از ايران، نظام سياسی عراق نيز به شيعيان متعلق يا متمايل شده : جريان دارد که می گويد

ادامه معادالت و حذف اضافات در منطقه بايد به ترتيبی ادامه يابد که با حذف يک عامل شيعه، . است
شايد هم اظهارنظرات اخير .  سنی منطقه برقرار شوديعنی بشار اسد موازنه و تعادل با حکام

  .عبدالحليم به همين دليل است
  طرح روسيه

   فناوری  بر انتقال ها مبنی  روس  طرح  به  مشخصی  پاسخ  ايران  ديپلماسی  هنوز تيم  نوشته گرچهاعتماد
،   ايران  از جانب  طرح ين ا  پذيرش ، اما احتمال  است  کشور نداده  آن  خاک  به  اورانيوم سازی غنی
  .  است  پديد آورده  جهانی  را در سطح  متفاوتی های گيری موضع

  سازی  غنی  در بخش  ايران  کالن های گذاری ، سرمايه  تحليلگران  برخی  عقيده  بهاعتمادبه نوشته 
ها و تجهيزات پذيرفته   سرمايه ن از اي  نظر کردن  و صرف  تعليق  به راحتی  خواهد بود که  از آن  مانع اورانيوم
   ايران  گسترده های  تحريم  و احتمال  غرب  فزاينده  معتقدند تهديدهای  ديگر از صاحبنظران اما برخی. شود

 کشور   خاک  در داخل سازی  غنی  از سرگيری  برای  تهران  در تصميم  است  اروپا و امريکا ممکن از سوی
 با   توافق ، به  امنيت  شورای  به اش  اتمی  پرونده  ارجاع  را در آستانه اسالمی  تغيير ايجاد کند و جمهوری

  . سازد اروپا ترغيب
 در عنوان اصلی خود طرح روسيه را طرح فريب اروپا خوانده و نوشته در نهايت آن کشور بازنده کيهان

  .بازی است
چ گونه تضمين قانونی وجود ندارد که اين روزنامه از زبان يکی از اعضای دفتر تحکيم وحدت نوشته هي

منافع ما در خاک روسيه تامين شود و اين اقدامات فقط به اين منظور صورت می گيرد که ما را از 
روسيه می خواهد از غرب امتياز بگيرد و از طرفی هم می . دستيابی به فناوری هسته ای بازدارند

 و اگر موفق شود قطعا در آينده ايران هم به لحاظ خواهد ايران را خلع سالح کند و به سمت خود بکشاند
  .سياسی و هم به لحاظ اقتصادی هزينه های هنگفتی را به روسيه خواهد پرداخت

 از قول يکی از اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نوشته روس ها برای شرق
چرا که آنها به . ی جلوتر هستندمحروم کردن ايران از چرخه سوخت هسته ای از ساير کشورهای اروپاي

لحاظ مسائل امنيتی نمی خواهند يک کشور قدرتمند دارای تکنولوژی هسته ای را در همسايگی خود 
  .ببينند

 گفته است از طرف ديگر روس ها به لحاظ اقتصادی نيز حاضر نيستند شرقاين عضو مجلس به نوشته 
بنابراين دستگاه ديپلماسی ايران . ز دست بدهندبازار پر سود ايران برای فروش سوخت هسته ای را ا

بايد متوجه باشد که برای مشارکت با روس ها در رابطه با غنی سازی اورانيوم ابتدا حدود آن را تعريف 
  کند و ثانيًا اين مشارکت را با چه سازوکاری می خواهيم دنبال کنيم؟

  واليت فقيه و مصباح
آن را " پرتو سخن"يزدی در سخنانی که روزنامه وابسته به وی خبر داده که آيت اهللا مصباح همبستگی 

نقل کرده گفته است ولی فقيه يعنی جانشين امام معصوم، يعنی کسی که می خواهد حق را تعيين 
کند، او گاهی مصلحت می بيند بگويد شما رای بدهيد، هر چه شما رای داديد من قبول می کنم و 

  . بدهيد که رئيس جمهور باشدگاهی دستور می دهد به چه کسی رای
با تاکيد بر اين که ولی فقيه نصب و انتخاب نمی شود همبستگی اين استاد حوزه علميه قم به نوشته 

بلکه کشف می گردد گفته است انتخابات رياست جمهوری اعتبارش به رضايت ولی است، مصلحت 
دم دارند پيشنهاد می کنند و می اما حقيقت آن است که مر. ديده که در اين شرايط مردم رای بدهند

  .گويند که ما اين فرد را می خواهيم امر با شماست، خواستی نصب کن، نخواستی نصب نکن
اهميت سخنان مصباح يزدی به آن جاست که در فرصت های مختلف هواداران جمهوری اسالمی در 

 اشاره به مجلس خبرگان پاسخ مخالفانی که باالترين مقام کشور را دائمی و انتصابی می دانند با
استدالل می کنند که اين مقام توسط خبرگانی تعيين و نظارت می شود که خود با رای مردم برگزيده 

  .شده اند
  خرافه پرستی
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 معاون حقوقی رييس جمهور معاون حقوقی رئيس جمهور در پاسخ به سوالی درباره کيهانبه نوشته 
واضح است دولت با :  سطح جامعه مطرح شده است، گفتموضوع مبارزه با خرافه پرستی که اخيرا در

هرگونه عوام زدگی و خرافه پرستی و اشاعه آن به شدت مخالف است اما نکته مهم اين است که 
برخی افراد معلوم الحال به بهانه لزوم برخورد با خرافه پرستی با رندی به نوعی با مقدسات و دستورات 

  .دينی نيز مخالفت می کنند
ه های اخير روحانيون بلند پايه و مقامات مختلف نسبت به شيوع خرافه پرستی در کشور در هفت

  .هشدار داده اند
  اقتصادی
 در گزارشی از بودجه سال آينده کشور که بزودی به مجلس تقديم خواهد شد از قول معاون شرق

و همين ميزان بودجه برای پارلمانی رييس جمهور نوشته تا پايان سال به پنج هزار ميليارد ريال يارانه 
آموزش و پرورش و حدود دو هزار تا سه هزار ميليارد ريال برای امور بازنشستگان و ايثارگران و پرستاران 

  . و ساير موارد نياز است
 کل ٨۵ در عين حال توجه داده که سياست دولت در بودجه سال شرقاين مقام دولتی به نوشته 

 جاری و حتی کاهش آن است و اگر افزايشی در بودجه ديده شود، کشور، جلوگيری از افزايش بودجه
  .فقط در بودجه عمرانی است

 نوشته وزير کشور ضمن تاکيد بر اين که محبوبيت نيروی انتظامی در مردم افزايش يافته ابراز شرق
  .فقت کنداميدواری کرده است که دولت و مجلس با پانزده در صد بودجه افزايش بودجه برای اين نيرو موا

 از قول رييس کميسيون اقتصاد مجلس نوشته بودجه سال آينده دولت چهار در صد تورم ايجاد آفتاب يزد
  .می کنند
 درصد اعتبارات آموزش عالی کشور به ٩٠ از قول رييس کميسيون آموزش عالی مجلس نوشته کيهان

نيز به امور فرهنگی، رفاهی  درصد بقيه ١٠. دستمزد اساتيد و مسائل متفرقه اختصاص داده می شود 
  .و مديريتی اختصاص می يابد که با اين اوضاع، بودجه ای برای امور پژوهشی داده نمی شود

 از   را دومين کشور پول شوی جهان پس  ايران  ملل  سازمان  مرکز پولشويی  از قول رييساعتماد
  . اعالم کرده است سوئيس

ا اشاره به شسته شدن ساالنه ميلوينها تومان پول در ايران  صحراييان ب به نوشته اين روزنامه مهدی
 کاال   از مرزها به  شود ولی بيش تر آن در خارج  می  داخلی  مصارف گفته است بخشی از اين مبلغ صرف

 شود   می  تبديل  ريال  کشور وارد و به  داخل  کاال و مواد مخدر به  قاچاقچيان  وسيله  و به  شده تبديل
  . شود  می  منتقل  رسمی های  بانک  و از آنجا به  شده الحسنه  قرض رد موسسات وا سپس

  نا امنی در مرزهای شرقی
در حدود يک هفته بعد از کشته شدن محافظ رييس جمهور که در جرين سفر احمدی نژاد به سيستان و 

   های نا امن مرزی و در درگيری مسلحانه با دو تن ديگر به قتل رسيدندبلوچستان در راه
 نوشته يک نفر از اشراری که در به شهادت رساندن محافظ رئيس جمهور جمهوری اسالمیروزنامه 

در سفر به اين استان دست داشته اند دستگير شده و به اين جنايت اعتراف کرده و معلوم شده که او 
ته بلکه فرد دستگير شده از معتادانی بوده که با هدف سرقت اقدام به راهبندان انگيزه سياسی نداش

  .نموده و مرتکب اين جنايت شدند
 کيلومتری سراوان و نزديک مرز ١۴همين روزنامه در جای ديگر خبر داده که يک پاسگاه انتظامی در 

ايندگان همانها هستند که در قتل پاکستان مورد هجوم اشرار قرار گرفته و افراد پاسگاه ربوده شدند، رب
  .محافظ رئيس جمهور نقش داشتند

  
  گوناگون

  
  متن آامل مصاحبه عبدالحليم خدام با شبكه العربيه در شرق امروز

  2006اول ژانویه  – ١٣٨۴ دى 11شنبه یک
و صداى مهيب فروريختن يكى از ستون ! ناگهان شكاف: ، محمدعلى عسگرى شرقگروه بين الملل

 اين همان حادثه اى بود آه از مدت ها پيش ناظران و تحليلگران امور سوريه انتظارش را !هاى اصلى
وقتى چند ماه پيش غازى آنعان وزير آشور سوريه در دفتر آارش با يك گلوله به عمر خود پايان . داشتند

خروج بى . داد اين ظن قوت گرفت آه آستانه تحمل مقامات حزبى سوريه در حال فروپاشى است
پيشتر وقتى او استعفاى خود را . صداى عبدالحليم خدام به گونه اى بود آه آسى متوجه آن نشد

  تقديم بشار ا
  

به گفته آنها . سد آرد ناظران مى گفتند اين مى تواند نشانه پاآسازى درونى و اصالحات داخلى باشد
ند و اصالحات مورد نظر خود را اسد مى خواست با آنار زدن گارد قديم، نيروهاى تازه نفس را وارد آار آ

با . اما بشار اسد بيش از فكر آردن به اصالحات به حفظ نظام خود به هر قيمتى مى انديشيد. پيش برد
اين وصف ظهور ناگهانى عبدالحليم خدام در تلويزيون سعودى العربيه و افشاگرى او در واقع به تعبير يك 

خدام با اين آار خود گزارش آميته . پيش پاى بشار اسد بودروزنامه نگار سعودى يك انفجار انتحارى در 
تحقيق بين المللى پيرامون ترور رفيق حريرى را تاييد آرد و فشارهاى سياسى بين المللى بر بشار 

به گزارش منابع خبرى، عبدالحليم خدام در اظهارات خود گفت آشورش نسبت به . اسد را افزايش داد
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وى گفت هرگز فكر نمى آرد رفيق حريرى ترور شود اما از مدت ها پيش . دلبنان دچار خطاهاى زيادى ش
خدام در اظهارات . از بشار اسد شنيد آه گفته بود حرف هاى خيلى خيلى تندى به حريرى زده است

خود به اين بند از گزارش دتلو مهليس اشاره مى آرد آه در آن آمده بود بشار اسد به حريرى گفته 
وى با نكوهش اميل لحود رئيس جمهور ! يه نباشد لبنان را بر سرش خراب خواهد آرداست اگر تابع سور

لبنان گفت آنها اسد را به اين آار تحريك آرده اند اما نتيجه قطعى اين ترور را بايد تحقيقات بين المللى 
 همچنين با وى. خدام با تاييد خودآشى غازى آنعان گفت اين بازتاب اعمال او در لبنان بود. آشكار آند

او به گونه اى در لبنان عمل مى آند آه گويى قدرت مطلق است و : حمله شديد به رستم غزاله گفت
عبدالحليم خدام همچنين در مورد اينكه مى خواهند . من نتوانستم اسد را براى تعويض وى متقاعد آنم

وى تاآيد . س اتهام ببينداو را محاآمه آنند گفت هر آس به فكر محاآمه من باشد بايد خود را در قف
خدام مى گويد به پاريس آمده است تا خاطرات خود را . آرد آه هنوز حرف هاى زيادى براى زدن دارد

وى مى گويد هر آس مرا مى شناسد مى داند آه من حرف هاى مهم و زيادى براى گفتن . بنويسد
م آرده او را فردى احساساتى عبدالحليم آه مدعى است راه را براى جانشينى بشار اسد فراه. دارم

وى در عين حال . مى خواند آه زود تحت تاثير قرار گرفته و تصميم مى گيرد و سپس پشيمان مى شود
متن . مى گويد رابطه من با او خوب و عادى است و موقع خروج از سوريه با او خداحافظى آرده ام

صاحبه را تنها جهت اطالع رسانى و بدون روزنامه شرق متن اين م. مصاحبه او را در ادامه مى خوانيد
  .هيچ گونه داورى منتشر مى آند

•••  
  متن گفت و گوى العربيه با عبدالحليم خدام• 
مهمان امشب ما عبدالحليم خدام معاون سابق رئيس جمهور سوريه و آسى است ! بينندگان عزيز• 

ت خارجه اين آشور را برعهده سال وزار٣۵ به مدت ٧٠سال با حافظ اسد همراه بود و از سال ۵۵آه 
پس از روى آارآمدن بشار اسد، خدام .  به عنوان معاون رئيس جمهور معرفى شد٨۴داشت و از سال 

راز . پست خود را حفظ آرد تا اينكه سرانجام از تمام پست هاى سياسى و حزبى خود استعفا داد
سرش از اين نظام چيست؟ ابوجمال جدايى اين مرد قوى در نظام سوريه در دوران آقاى حافظ اسد و پ

در اين گفت و گو از اوضاع داخلى و خارجى سوريه، از لبنان و علل فروپاشى ] آنيه عبدالحليم خدام[
در . روابط دوستانه سوريه و لبنان و نيز از نحوه برخورد سوريه با دو پرونده عراق و فلسطين خواهد گفت

  تبعيد است يا به آنجا آمده است؟ و تا آى در اينجا خواهد بود؟ابتدا بفرماييد عبدالحليم خدام در پاريس 
واقعيت اين است آه من نه تبعيدى هستم و نه وطن خود را ترك آرده ام بلكه به پاريس آمده ام تا 

در مرحله اى آه من يكى از رهبران اصلى . مرحله حساس و مهمى از تاريخ سوريه و منطقه را بنويسم
 سياسى و اجرايى سوريه بودم اين يك تكليف ملى بود آه من تاريخ اين دوره را در حوزه برنامه  هاى

زيرا ما . براى اطالع نسل هاى آينده بنويسم و مردم را نسبت به وقايع درست و حقايق آگاه سازم
در پاريس مى توانم . توانستيم سوريه را به جايگاهى شايسته در دو حوزه عربى و بين المللى برسانيم

بله من آناره گيرى آرده ام . ور از جنجال هاى سياسى موجود در سوريه يادداشت هايم را بنويسمبه د
سوريه در قلب . دوباره به دمشق باز خواهم گشت. تا بنويسم ولى از آار سياسى آناره گيرى نكرده ام

با رئيس رابطه من . من نه تهديد شده ام و نه آسى به من بى احترامى آرده است. و خرد من است
من ديدگاه . اختالفات در ديدگاه چيزى را عوض نمى آند. جمهور بشار اسد خوب و دوستانه است

متفاوتى نسبت به او دارم اما پيش از ترك سوريه با او خداحافظى آردم و او مى داند آه من براى 
 گويند درست آنچه درباره تهديد و فشار مى. مدتى طوالنى به خاطر نوشتن اينجا مقيم خواهم بود

  .نيست يعنى تا االن درست نيست
  چرا تا االن؟ آيا انتظار داريد آه در آينده تهديد شويد؟•

  .البته آسانى آه گمراه شده اند تحريكاتى صورت دهند. انتظار دارم
  آيا از اينكه برگرديد و محاآمه شويد مى ترسيد؟ يا از اينكه پرونده  هايى را عليه شما رو آنند؟•

آنها فداآارى هاى مرا در راه اعتالى نام سوريه . همه سورى ها مى  دانند عبدالحليم خدام آيستاوًال 
اين حوادث به خاطر اين . آنها مى دانند آه من پنج بار تاآنون در معرض ترور قرار گرفته ام. مى شناسند

 اين بوده آه من از سياست به خاطر. نبوده آه مثًال در فالن آازينوى قمار با آسى اختالف پيدا آرده  ام
همه اينها مرا مى شناسند و اگر آسى جرات مى آند آه مرا محاآمه آند بايد در . سوريه دفاع آرده ام

  .نظر بگيرد آه خودش در قفس اتهام خواهد بود
  يعنى آيا پرونده هايى هست آه شما بخواهيد آنها را در اختيار ديگران قرار دهيد؟•

صحبت هاى زيادى هست آه من به خاطر مصلحت سوريه آنها را نمى ... ممن حرف هاى زيادى دار
خوب مى . آسى آه مى خواهد عليه من آارى آند خوب مى داند آه من چه چيز هايى دارم. گويم

  .داند آه من حرف هاى مهم و اساسى دارم
  دقيقًا اين حرف ها چيست؟• 

  .وقتى مصلحت سوريه اقتضا آند آنها را خواهم گفت
  نواده  شما االن در آجا هستند؟ فرانسه يا سوريه؟خا•

  .دمشق بودند اما همسرم براى گذران تعطيالت عيد به پاريس آمد
  پس به خاطر مسائل امنيتى نبوده و دوباره به سوريه بازخواهد گشت؟•

  .بله، باز مى گردند
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 آمد؟ او به شما چه گفت آيا بحث و جدلى هم پيش. در آخرين ديدار شما با بشار اسد اوضاع چطور بود•
  و شما چه پاسخى داديد؟

او فردى است آه به ادب شهرت دارد و . واقعيت اين است آه همه ديدارهاى ما دوستانه بوده است
من حتى . بخش اعظمى از اين رابطه به رابطه من و پدرش برمى گردد. احترام خاصى به من مى گذارد

دو روز پيش از آنكه سوريه را ترك آنم، با او ديدار .  باشديك آلمه هم نشنيده ام آه به من بد گفته
طبعًا بين ما اختالف نظر وجود دارد، اما احترام متقابل هم . آردم و حرف هاى ما دوستانه و فراگير بود

  .هست
يعنى در زمانى آه ديگر آن مقام سابق را . مى گويند شما سوريه را در شرايطى سخت ترك آرده ايد•

  اسخ شما چيست؟پ. نداشتيد
چنان آه . اما اين به خاطر سوريه بوده است. من در زمان دشوارى سوريه را ترك آرده ام. درست است

  .اشاره آردم مى خواهم تاريخ يك مرحله را بنويسم آه در آن من نقش اساسى داشتم
آيا اين . شما اولين مقام سورى در اين سطح بوديد آه از رهبرى حزب و دولت استعفا داده است•

  مسئله به اختالف شخصى شما با اسد برمى گردد يا به داليل ديگرى؟
ما .  در مرحله اى با بشار اسد آشنا شدم آه پدرش او را براى وراثت آماده مى آرد١٩٩٨من در سال 

ما . ديدارهاى زيادى با هم داشته ايم آه محور آنها اوضاع داخلى، اوضاع عربى و اوضاع بين المللى بود
به خصوص اصالحات سياسى آه زمينه هاى .  اصالحات جدى در سوريه اتفاق نظر داشتيمبر

ما درباره اوضاع . دموآراسى را توسعه دهد و آزادى عمل حزبى و آزادى هاى عمومى را تامين آند
براى همين وقتى به رياست جمهورى رسيد، . اقتصادى و نياز به اصالحات ريشه اى صحبت آرده ايم

 گرفتم با او همكارى آنم و هر آمكى آه الزم باشد، انجام دهم و تجارب چندين ساله خودم من تصميم
توسعه حزب . پس از اداى سوگند من پژوهش را درباره تحوالت حزب ارائه آردم. را در اختيار او قرار دهم

سى، من در اين پژوهش به مسائلى چون آزادى ها و دموآرا. يعنى توسعه رژيم سياسى در سوريه
اوضاع اقتصادى، نحوه خروج از بحران اقتصادى، مسئله رابطه اسالم و عربيت و مسئله نوگرايى 

به اعتقاد من اگر بشار اسد اين استراتژى را قبول آرده بود سوريه وارد اين ميدان   هاى مين . پرداختم
 اين است آه زيرا مشكل بزرگ. نمى شد و ما با اين فشارهاى خارجى و داخلى مواجه نمى شديم

ما در سطح رهبرى بر روى . دولت سوريه در مسيرى حرآت مى آند آه تاريك و مين گذارى شده است
 تصميم هايى هم گرفته شد آه مجموعه اى از اصالحات ٢٠٠٠مسائل اقتصادى تاآيد آرديم و سال 

در يكى از . وردمن اينها را به هيات وزيران فرستادم ولى آنجا خاك مى خ. اقتصادى را شامل مى شد
سفرهاى خود به فرانسه من با ژاك شيراك ديدار داشتم و از او خواهش آردم مجموعه اى از 

من پيشنهادهايى دادم اما همه اين پيشنهادها متوقف شد و به عمل درنيامد . آارشناسان را بفرستد
. رت نخواهد گرفتتا اينكه به اين نتيجه رسيدم آه اصالحات سياسى و اقتصادى يا ادارى هرگز صو

يا با وطن باشم يا با : با خودم خلوت آردم و خود را در بين دو راه ديدم. بنابراين تصميم به استعفا گرفتم
و من وطن را انتخاب آردم زيرا وطن يك حقيقت ثابت است و نظام مرحله اى گذرا در تاريخ است . نظام

و تمرآز . يدم؟ فردگرايى در قدرت و نزديكاندر اين خلوت چه د. مثل ساير نظام ها در ساير آشورها
رهبرى حزب و سازمان هاى مردمى وجود ندارد و نقش آنها تنها . قدرت و غياب آامل نهادهاى قانونى

مسئله دوم اين است آه با توقف اصالحات فساد رو . پوشش دادن به تصميم هاى رئيس جمهور است
  .دبه فزونى نهاد و دولت روزبه روز بدهكار مى ش

  منظور شما از نزديكان چيست؟• 
زمانى آه سورى ها لقمه اى نان براى . نزديكان يعنى پسرعمو، پسرخاله، نزديكان يعنى دوستان نزديك

چون قانون . خوردن پيدا نمى آردند، ثروت به طور غيرقانونى در دست مجموعه اى اندك انباشته بود
نيمى از مردم زير خط . دوده تنگ پيرامون حاآميت استآن چيزى آه وجود دارد منافع يك مح. وجود ندارد

با اين اوضاع ما نمى توانيم با فشارهاى خارجى مقابله . فقر زندگى مى آنند و نيمى ديگر روى خط فقر
آزادى مردم مصادره شده و هر آار سياسى ممنوع است و دستگاه هاى امنيتى بر همه جا . آنيم

  .سلطه دارند
ام ضرورت اصالحات و دادن آزادى به مردم و توقف سلطه نيروهاى امنيتى را مى  يعنى عبدالحليم خد• 

   سال بر اريكه قدرت بوديد نزديد؟٣٠خواهد؟ چرا اين حرف را موقعى آه 
 برگرديم، خواهيم ديد آه اين ديدگاه ها مطرح شده ٢٠٠۵ تا ١٩٧١اگر به آنگره هاى حزب در سال هاى 

قانون اساسى بر همين مبنا . يجاد فضاى باز و مشارآت مردم بود بر اساس ا١٩٧٠جنبش سال . است
در آن دوره آزادى احزاب سياسى مطرح شد اما پس از آن رآودهاى سياسى شروع . نوشته شده است

پس از فروپاشى شوروى و تحوالت مهمى آه در سطح جهان اتفاق افتاد در حوزه هاى اصول، . شد
ى من نقش يكى از اعضاى رهبرى حزب را داشتم و مانند آل ارزش ها، انديشه و شيوه هاى زندگ

از . چون قدرت اجرايى دراختيار نخست وزير بود. نقش اين رهبرى آه غايب بود نمى توانستم آارى بكنم
 آه رئيس جمهور بشار اسد به قدرت رسيد، چنانكه اسناد آن وجود دارد من پيوسته بر دو ٢٠٠٠سال 

و فشارهاى خارجى تاآيد داشتم و طرفدار گفت وگوى ملى بودم تا مردم نكته يعنى اصالحات داخلى 
تا اينكه نشست  هايى اتفاق مى ... اما نشستى نبود. مشارآت پيدا آنند و وحدت ملى تقويت شود

من در آنها مى گفتم آه نياز به اصالحات است و اينها ثبت شده . افتاد آه درباره مسائل اقتصادى بود
  . است
   صفحه اولادامه از
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شما مى گوييد آه افكارى اصالح طلبانه را مطرح مى آرديد و رئيس جمهور و اطرافيانش پاسخى به •
اما قبًال گفته بوديد آه بشار اسد افكارى اصالح طلبانه را مطرح مى آند اما گارد قديم . آن نمى دادند

   همان گارد قديم هستيد؟مانع انجام اين اصالحات مى شود، در حالى آه خود شما يكى از اعضاى
مى خواهند آوتاهى در اصالحات را توجيه . اين چيزى است آه دستگاه هاى اطالعاتى مطرح مى  آنند

چه عواملى باعث شد آه ما به اين برسيم؟ اولين . آنند و اين تقصير را به گردن گارد قديم بيندازند
  .ت عربى و بين المللىدوم برداشت نادرست از تحوال. مسئله فردگرايى در قدرت بود

  ببخشيد يعنى بشار اسد فردگرايى مى آند؟•
 ٢٠٠۴براى مثال در سال . دوم به خاطر برداشت نادرست از تحوالت منطقه اى و بين المللى بود. طبعًا

در آن زمان مارتين ايندايك هم آمد و با رئيس . داريل عيسى به سوريه آمد و با بشار اسد ديدار آرد
مارتين ايندايك از . داريل گفت آه براى تحكيم روابط سوريه و آمريكا آمده است.  آردجمهور ديدار

سياست هاى بوش در قبال عراق انتقاد آرد، سپس گفت آه چند روز بعد بارنز با يك هياتى خواهد آمد 
كا اما بشار اسد فكر آرد آه آمري. و به هر حال براى آمريكا، لبنان مهم نيست بلكه عراق مهم است

اما . سينه خيز آمده است تا به خاطر عراق با او گفت وگو آند و در همان حال مى خواهد در لبنان بماند
سومين عامل انفعال و واآنش . اين برداشت غلط آشور را به اين نتايج رساند. اين برداشت غلط بود

زيرا .  شوديعنى ويژگى هاى بدى آه مى تواند در يك مقام مسئولى جمع. هاى احساسى اوست
  .واآنش هاى احساسى، قدرت تشخيص درست و نادرست را از فرد مى گيرد

  چه واآنش هايى؟• 
بعد از مدتى مى . براى مثال آسى خبرى به او مى دهد و او با شور و هيجان تصميمى را مى گيرد

خوب . دتصميم مى گيرد اين خطا را تصحيح آن. فهمد آن چيزى آه به او گفته شده درست نبوده است
اين اشتباه بايد تصحيح شود ولى چرا احساساتى مى شويم؟ رئيس جمهور حافظ اسد قدرت فوق 

اين صفت مهمى براى آسى است آه مى خواهد آشورى را اداره . العاده اى در خويشتندارى داشت
مسئله ديگر حرفهايى است آه اطرافيان تحويل او مى دهند و به او مى فهمانند آه صاحب . آند
اگر ظلمى آرده باشد آن را . شخيص است و اگر خطايى آرده باشد اين خطا را درست جلوه مى دهندت

  .واى بر اطرافيانى آه چه توهماتى را القا مى آنند و تا چه حد نقش دارند. عدل تصور مى آنند
گونه رابطه شما با اينها چ. من مى خواهم به افراد خاصى چون آصف شوآت و ماهر اسد اشاره آنم• 

  بود؟
وقتى من در قدرت بودم جز از طريق وزير دفاع و رئيس ستاد مشترك با نيروهاى نظامى رابطه اى 

  .من آنها را مى شناسم ولى رابطه اى سياسى يا غيرسياسى بين ما وجود نداشت. نداشتم
جى شما در آنجا از سياست  خار. بين شما و فاروق الشرع در آنگره حزب بعث اختالفى پيش آمد•

حاال احساس ناآامى نمى آنيد آه او دومين نفر در سوريه شده است در حالى آه . آشور انتقاد آرديد
   سال با حافظ اسد بوديد؟٣٠شما 

دوم اينكه . اوًال من احساس ناآامى نمى آنم و نمى پذيرم آه فاروق الشرع را در مقابل من قرار دهيد
ه سياست خارجى در همان ابتدا گزارش او را رد آرد و او جلسه را اداره مى آرد و سوم اينكه آميت

من نمى خواهم بگويم آه اختالف زبانى بين ما . چهارم اينكه او اصًال در سوريه نفر دوم يا دهم نيست
  .وجود داشت

سورى ها مى . در رابطه با پرونده لبنان شما با هم بوديد. شما غازى آنعان را خوب مى شناسيد•
  داليل آن چه بود و آيا ترديدى در اين باره وجود دارد؟. شى آردگويند آه او خودآ

درواقع من اطالعاتى ندارم و آسى هم با من تماس نگرفته است چون مرحوم غازى آنعان در دايره اى 
اما اگر ما شرايط را مدنظر بگيريم و فشارهاى روحى را محاسبه آنيم مى توان گفت او . تنگ قرار داشت
اما به احتمال زياد . من البته نمى توانم نظر قاطعى بدهم.  خودآشى آرده استبه احتمال زياد

ما براساس ظواهر . نمى دانم در اين باره تحقيقى جدى صورت گرفته است يا نه. خودآشى بوده است
  .امر قضاوت مى آنيم

  اين فشارهاى روحى چه بود آه فردى را به انتحار مى رساند؟•
به يك افطار به همراه دوستانش دعوت شده بود و با آنها شوخى مى آند و او يك روز پيش از مرگش 

روز دوم تصوير ديگرى از او ديده مى شود آه نگران و پريشان است و . هيچ اثرى از ناراحتى هم نيست
آجا رفته است؟ با چه آسى تماس گرفته است و چه گفته؟ هيچ آس . از دفترش خارج مى شود

  .داقل من نمى دانمح. حقيقت را نمى داند
  اين دوره شما با او رابطه داشتيد؟•

گاه با تلفن با هم صحبت مى آرديم اما او در وزارت . من تقريبًا يك سال و نيم بود آه او را نديده بودم
. ديدارها آم بود و تقريبًا  يك سال و نيم متوقف شده بود. آشور مشغول بود و من دنبال آار خودم بودم

  . و ديدارها به اراده او نبودبه نظر من لغ
  يعنى از او خواسته مى شد آه ديدار با شما را لغو آند؟•

  .به نظرم اينطور بود
  چه آسى اين فشار را اعمال مى آرد و او را از شما دور مى ساخت، اختيار با چه آسى بود؟

 بازتاب متوجه غازى اين. به نظر من وضعيت لبنان بدون ترديد بازتاب بزرگى داشت. مسائل زيادى هست
البته غازى آنعان در لبنان اشتباهاتى داشت، آسى در اين باره بحثى ندارد اما او . شد نه رستم غزاله

رستم غزاله، مثل يك حاآم مطلق در لبنان . اگر خطا مى آرد با ادب برمى گشت و تصحيح مى آرد
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ى داد و حتى به نبيه برى يا به آقاى در يكى از دفعات شنيدم آه او به حريرى دشنام م. رفتار مى آرد
من به بشار اسد گفتم آه چرا در لبنان اينطور رفتار مى آند؟ و اين آار به آل آشور ضرر مى . جنبالط

گفتم او را ... با رهبران لبنان رفتارى غيرمعقوالنه دارد، به نخست وزير و ديگران دشنام مى دهد . زند
م و او عذرخواهى آرده است اما بعد از مدتى شنيدم آه آارهاى گفتند به او هشدار دادي. عوض آنيد

او مجرم . من گفتم اين راهزن است.  ميليون دالر گرفت٣۵يك بار از بانك . سوء او بيشتر شده است
به رئيس جمهور گفتم تو قدرت دارى، فرمانده ارتش . است بايد او را گرفت و گردنش را قطع آرد

  .نان او براى ما به وجود آوردهاين وضعيت را در لب. هستى
  !شما همين حرف ها را درباره رستم غزاله به رئيس جمهور گفتيد؟•

وقتى رئيس جمهور در سخنرانى خود در مجلس خلق گفت آه ما در لبنان اشتباهاتى داشتيم ... بله
گفت بعد . سپاريدمن به او گفتم يك آميته تحقيق تشكيل بده و افسرانى را آه آنجا بوده اند به دادگاه ب

  .اما نه تنها با رستم غزاله برخورد نشد بلكه به مقام تازه اى رسيد. روى اين فكر مى آنيم
 سوريه وارد لبنان ١٩٧۶سال . اجازه بدهيد به لبنان بپردازيم و شما داستان طوالنى آن را مى دانيد• 

شما دوباره براى تسليت . ن يافتشد و اين حضور با اشك هايى آه در منزل رفيق حريرى ريخته شد پايا
  رفيق حريرى را چه آسى آشت؟. به منزل او رفتيد

در حال حاضر تحقيقى بين المللى دارد . براى پاسخ به اين پرسش بايد منتظر نتايج تحقيقات باشيم
براى همين زود است آه بگوييم . صورت مى گيرد و همه آن را به رسميت شناخته و حمايت مى آنند

او را آشته است، اما من مى خواهم به تبليغاتى سياسى اشاره آنم آه عليه مرحوم چه آسى 
ما بايد بپرسيم آيا بين رهبرى سوريه و حريرى رابطه خوبى وجود داشت؟ اين . حريرى به راه افتاده بود

  .پرسش، مشكل را تا حد زيادى روشن مى آند
  هديد شده بود؟آيا پيش از ترور، رفيق حريرى در لبنان يا سوريه ت• 

  .بله، مرحوم حريرى بسيار تهديد شده بود
  تهديد به قتل؟• 

يعنى به صورتى آه رئيس سازمان امنيت در حالى آه با هفت تيرش بازى مى آند به آسانى آه با او 
  .ديدار آنند مى گويد

  شما از رستم غزاله صحبت مى آنيد؟• 
. ى چه در سوريه و چه در لبنان وجود داشتتهديدهاى زياد. مى گويد چنين و چنان مى آنم. بله

من اين حرف را از سه منبع شنيده ام؛ از ... حريرى مى گويد يك بار من به دمشق فراخوانده شدم
  .رئيس جمهور اسد، از خود حريرى و از غازى آنعان

  منظورتان همان ديدار آوتاه بين اسد و حريرى است؟• 
من . هور شنيدم آه طى ديدارى آه با او داشتم به من گفتنه، چندماه پيش از آن از طرف رئيس جم
  گفتم درباره نخست وزير لبنان مى گوييد؟

  يعنى قبل از استعفايش؟. يعنى موقعى آه هنوز نخست وزير لبنان بود•
من گفتم . بله، نخست وزير بود و اين حرف در حضور رستم غزاله و محمد خلوف و غازى آنعان زده شد

آن هم در حضور افسران دون پايه، آنجا بود آه فهميد . ا به نخست وزير لبنان مى گوييدچطور اين حرف ر
درخواست آرد آه با حريرى تماس گرفته شده و با او ديدار آند تا اين موضوع برطرف . اشتباه آرده است

  .شود
  اين حرف چه خشونتى را در دل داشت؟•

ا مى خواهيد و مى گوييد آه اجازه نمى دهم و هر شما نخست وزير لبنان ر... خشونت در بطن آن بود
چون دقيق همه را . تقريبًا مشابه اين حرف ها. آسى بخواهد از تصميم ما خارج شود او را له مى آنيم

فشارش باال رفته . حريرى بيرون آمد. اما مى دانم آه در نهايت خشونت و بى رحمى بود. به ياد ندارم
اين . غازى آنعان او را به دفترش برد و سعى آرد آه موضوع را آنترل آند. بود و خونريزى بينى پيدا آرد

 صحبت شد و به حريرى حمله شد آه آار ٢۵۵٩يك بار درباره قطعنامه . چيزى است آه همه مى دانند
بى سابقه اى ساالر در مورد لبنان انجام مى دهد و طايفه اش را گرد خود جمع آرده و اين بر ضد 

  .لخ، من پس از آن با رئيس جمهور تماس گرفتما. سوريه است
  با رئيس جمهور اسد؟•

اوضاع سياسى در . مى گفتم اين چه حرفى است آه مى گوييد. من پيوسته با او ارتباط داشتم. بله
درست است آه حريرى طايفه خودش را دور خود جمع آرده است ولى برويد . لبنان طايفه گرى است
. ش امل و شيعيان حزب اهللا آه شيعى است، حرآت مارونى ها، مسيحى هانبيه برى را ببينيد، جنب

چطور رفيق حريرى خطرى براى سوريه است اما ديگران خطر نيستند و آنها هم طايفه خودشان را جمع 
چند روز بعد بود آه من به آن مرحوم رساندم آه لبنان را ترك آند چون در سوريه اوضاع ناجور . آرده اند

  .بود
   از ترور او؟پيش•

  . البته من هرگز فكر نمى آردم آه سوريه دست به ترور رفيق حريرى بزند. چند ماه پيش از ترور او. بله
. گفته مى شود آه جلسه اى با حضور شش تن از مقامات سورى بوده آه شما هم يكى از آنها بوديد•

  ه ايد؟در اين جلسه فكر پاآسازى حريرى مطرح شده و شما با آن مخالفت آرد
  .اصًال، چنان جلسه اى نبوده. اين درست نيست
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شما مى توانيد تائيد آنيد آه دستگاه امنيتى سوريه ممكن است بدون اطالع بشار اسد دست به •
  چنان آارى زده باشد؟

اما از نظر اصولى هيچ دستگاه امنيتى در سوريه نمى تواند خود سرانه . ما بايد منتظر تحقيقات بمانيم
وى . اين حرف را بشار  اسد در مصاحبه خود با اشپيگل گفت و اتهام به سوريه را رد آرد. يردتصميم بگ

. گفت اگر سورى ها در اين قضيه دست داشته باشند به معناى آن است آه من در آن دست داشته ام
ه البت. يعنى سازمان اطالعات غير ممكن است آه به صورت انفرادى در اين ماجرا دست داشته باشد

  .اينها را بايد تحقيق روشن آند
. شما تنها مقام سورى اى بوديد آه در مراسم تسليت رفيق حريرى شرآت آرديد و به لبنان رفتيد• 

آيا شما از طرف بشار . پيش از آن هم به عيادت مروان حماده رفتيد آه مورد سوءقصد قرار گرفته بود
  .اسد فرستاده شده بوديد

به خاطر رابطه دوستانه اى آه بين من و .  نه به عنوان يك مقام رسمىنه من به طور شخصى رفتم
من . من استاد مروان حماده را به خاطر رابطه دوستانه اى آه داشتم ديدم. رفيق حريرى وجود داشت

چون او دوست من بود و . براى تسليت خانواده رفيق حريرى رفتم و در تشييع جنازه او هم شرآت آردم
  .م او چه خدمتى به سوريه آرده استمن خوب مى دان

  عالوه بر رستم غزاله چه آسانى بشار اسد را عليه رفيق حريرى تحريك مى آردند؟• 
در درجه اول ميل لحود رئيس جمهور لبنان، همچنين جميل السيد، دستگاه هاى امنيتى، بعضى از 

  .د لبنان بوديعنى تحريك اصلى از طرف خو. لبنانى هايى آه از حريرى ضرر مى ديدند
  در سوريه چه آسانى عليه او تحريك مى آردند؟• 

  .چون تاثير آنها محدود بود. افراد آمى
آيا تحريك از لبنان فقط از دستگاه هاى امنيتى بود يا رهبران سياسى هم در اين موضوع دخالت • 

  داشتند؟
دى هم ندارند ولى افرادى هستند آه نقش زيا. به طور اساسى دايره اطراف رياست جمهورى بود

  .اطالعاتى را به اين صورت به سازمان هاى امنيتى منتقل مى آنند
  آيا فرضيه احمد ابوعدس را قبول داريد؟• 

  . آسى آه فرضيه احمد ابوعدس را طرح آرده بسيار آودن بوده است
ا رادار تكنولوژى بااليى مى خواست ت. اين انفجار هزار آيلوگرم مواد منفجره مخصوص احتياج داشت

آيا احمد ابوعدس مى توانست اين همه مواد منفجره را به آنجا . هاى اتومبيل حريرى را از آار بيندازد
اگر او در اتومبيل بود پس جسدش يا الشه ماشين آجا است؟ من معتقدم هيچ  آدم عاقلى پيدا . ببرد

ه تكنولوژى بااليى داشته و چون اين آار احتياج ب. نمى شود آه بپذيرد ابوعدس پشت اين جنايت باشد
 نفر در آن باشند و اين عمليات ٢٠مقادير زيادى مواد منفجره و دستگاه هاى آنترل آننده آه حداقل 

اما . اين عمليات بزرگى بوده آه پشت سرش سازمانى قرار داشته است. بزرگ بايد مديريت مى شد
  .آدام سازمان؟ اين چيزى است آه بايد در تحقيق به آن رسيد

  نظر شما درباره گزارش دتلو مهليس چيست؟•
سليمان فرنجيه درباره حريرى مى . يعنى حمله تبليغاتى بر ضد حريرى را. شرايط را همه ما مى دانيم

عمر آرامى و . اين يك هفته قبل از ترور حريرى است.  يك پروژه خارجى بوده است١٩٩۶گويد او از سال 
او . گزارش مهليس حرفه اى بود. من خودم يك وآيل هستم. ...غيره هر آدام چيز هايى مى گفتند

او از . مهليس فردى حرفه اى و قاضى سرشناسى است. خالصه مطالبى را آه داشت آورده است
با وجودى آه اين جرم يك جرم سياسى بود اما آسانى آه مورد . سياسى آارى پرهيز آرده است

  .اتهام قرار گرفتند آن را سياسى مى آنند
قرار بود . الحليم خدام در ادامه مصاحبه خود در مورد روابط سوريه و لبنان بيشتر توضيح مى دهدعبد

بقيه صحبت هاى او را با . شبكه العربيه بخش تازه اى از مصاحبه خود با خدام را ديشب پخش آند
  .العربيه در روز هاى ديگر در روزنامه شرق بخوانيد
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