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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(یم ایران و دولتهای بزرگرژ

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

  کنيمی حمايت می سازیاز تحريم مرتبط با غن: الوروف
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 و ی الوروف، وزير امور خارجه روسيه، حمايت کشورش را از منع صادرات فن آوریگئسر:بی بی سی
پيشنهاد شده از '  گستردهیتحريم ها' اورانيوم به ايران اعالم کرده، اما گفته ی سازیمواد مرتبط با غن

 . داندیم" نامتناسب با واقعيت موجود" بريتانيا، فرانسه و آلمان را یسو
نمايندگان بلندپايه پنج )  دسامبر5( شود که روز سه شنبه ی مطرح میدر حال الوروف ی آقاسخنان

 آيند تا بر سر نحوه برخورد با ی امنيت و آلمان در پاريس، پايتخت فرانسه، گردهم میعضو دائم شورا
 . اين کشور مذاکره کنندی هسته ایايران و متن پيش نويس قطعنامه عليه فعاليت ها

 با وجود حمايت اياالت متحده، با مخالفت روسيه ی سه کشور اروپايیشده از سو کنون پيشنهاد طرح تا
 ی اسالمی شده عليه جمهوری پيش بينیمواجه شده که به گفته وزير امور خارجه اش، تدابير تنبيه

 . داندیم' غيرمسئوالنه و مخرب'ايران را 
در مقابله با ايران شده اند و از  بيشتر ی خواستار سختگيری آمريکايی است که مقام های در حالاين

 . کنندی روسيه و چين خواسته اند با وضع تحريم عليه ايران همراهیدولت ها
 سه شنبه، نيکالس برنز، معاون وزير امور خارجه آمريکا، به خبرنگاران گفت انتظار دارد چين و روسيه روز

 رود در نشست نمايندگان یانتظار نمروند حرکت خود را سرعت ببخشند، اما در عين حال اعالم کرد که 
 .حاصل شود' یشگشاي' در مورد نحوه برخورد با ايران ی تصميم گيری برا5+1بلندپايه گروه 

 به توافق بر سر ی وزير امور خارجه فرانسه، گفته بود شش قدرت جهان،یبالز- فيليپ دوستپيشتر
 حساس برنامه ی معلق کردن بخش ها ازی تنبيه ايران به خاطر خودداری برایپيش نويس قطعنامه ا

 . اش نزديک شده اندیاتم
ايران ] یاتم[ عليه برنامه اشاعه یبا روسيه توافق کرده ايم تا تحريم هاي: " گفتیبالز- دوستیآقا
 خواهيم یم...  بالستيک آن کشور اتخاذ کنيمی و برنامه موشک های حساس اتمی فعاليت هایيعن

 ." امنيت سازمان ملل دست پيدا کنيمیکن در شورابه گسترده ترين توافقنامه مم
 اروپا در ی شرکت در کنفرانس سازمان امنيت و همکاری اين حال وزير امور خارجه روسيه که برابا

 گسترده ی برد، روز سه شنبه به خبرنگاران گفته است با تحريم هایبروکسل، پايتخت بلژيک، به سر م
 یاوضاع شود و از سرگير' وخامت' تواند موجب ی میاقداماتعليه ايران موافق نيست چراکه چنين 

 . گفتگو با ايران را غيرممکن سازد
 31 ايران از ضرب االجل ی اخير در مورد نحوه واکنش شورا به سرپيچی امنيت در ماه های شورایاعضا

 . اورانيوم دچار اختالف نظر شديد بوده اندی سازی تعليق غنیاوت برا
 امنيت سازمان ملل ی نژاد، رئيس جمهور ايران، نسبت به اقدام شوراید احمد همين حال محمودر

 2007 مارس 21 (ی خورشيدیعليه اين کشور هشدار داده و اعالم کرده که تا پيش از پايان سال جار
 .در ايران برپا خواهد شد' ی بزرگ هسته ایجشن ها') یميالد
 خود، که آن را تنها ی هسته ای به توقف فعاليت ها مکررا اعالم کرده اند که حاضری ايرانی هامقام
 ايران غيرصلح ی اتمی که هدف برنامه های غربیاما کشورها.  دانند، نيستندی می تامين انرژیبرا

   اورانيوم هستندی سازی حساس مربوط به غنی دانند، خواستار تعليق فعاليت هایآميز م
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  
نشيني فوري نيروهاي  س مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در ديدار با آاندوليزا رايس با عقبريي

  . آمريكايي از عراق مخالف آرد
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به نقل از خبرگزاري فرانسه، سيدعبدالعزيز حكيم، رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
: ي آمريكا اظهار داشت قالب اسالمي عراق بعد از ديدار با آاندوليزا رايس، وزير خارجهمجلس اعالي ان

هاي بيشتر به نيروها و  دولت عراق از نيروهاي آمريكايي خواسته است تا زمان اعطاي مسووليت
  . مسووالن عراقي در راستاي مبارزه با تروريسم در عراق باقي بمانند

  . مي از سوي ايران به آمريكا نبوده استحكيم تاآيد آرد آه حامل پيا
هايي آه بايد به منظور تامين نيازهاي نيروهاي مسلح  حل در اين ديدار به بررسي راه: وي تصريح آرد
  . شان اتخاذ شود پرداختيم ي سالح، آموزش و ارتقاي توان امنيتي عراق در زمينه

ها و با   عراق بايد توسط خود عراقيمشكالت: رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاآيد آرد
  . همكاري آشورهاي منطقه و جهان حل شود
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وي بار ديگر پيشنهاد آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل را در خصوص برگزاري آنفرانس جهاني در 
  . خصوص اوضاع عراق رد آرد

 مراجع در همين حال خبرگزاري آويت نيز گزارش داد آه حكيم ضمن هشدار نسبت به تضعيف نقش
مراجع ديني تاآنون تنها دليل عدم ايجاد جنگ داخلي گسترده در عراق : ديني در عراق تاآيد آرد

  . اند بوده
نظاميان و قراردادن سالح در اختيار دولت و نيروهاي وابسته به آن شد  وي خواستار منحل ساختن شبه

 .  
آميز  ي عراق را در اقدامات خشونتحكيم مشارآت نيروهاي بدر وابسته به مجلس اعالي انقالب اسالم

  . رد آرد
ي تشكيل دولت نجات بخش ملي به جاي  هاي عراقي درباره حكيم در خصوص درخواست برخي گروه

. آند ها در اين زمينه يك اوهام است آه به ذهن برخي خطور مي صحبت: دولت نوري مالكي تصريح آرد
اش بايد از  اند، لذا برآناري عراقي به آن راي داده ميليون 12دولت آنوني يك دولت قانونمند است آه 

  . طريق پارلمان باشد
ها  رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در خصوص مسووليت نيروهاي آمريكايي در قبال خشونت

هاي سياسي عراق بر تمديد حضور نيروهاي آمريكايي همزمان با انتقال  گروه: در اين آشور تاآيد آرد
تمديد حضور نيروهاي خارجي در عراق . هاي امنيتي به نيروهاي عراقي اجماع آردند ليتتدريجي مسوو

  . تنها به مدت يك سال بوده است
اين پيشنهاد از سوي : ي پيشنهاد تمديد حضور نيروهاي خارجي در پارلمان گفت ي عدم ارايه وي درباره

ها مختص به پارلمان آه بررسي مقامات شوراي امنيت ملي عراق بررسي شد چرا آه اين مساله تن
ي اين پيشنهاد در پارلمان نيازمند موافقت پارلمان  البته ارايه. هاي جهاني را برعهده دارد، نيست توافق
  . است

قانون اساسي عراق تاآيد آرده است آه : وي بار ديگر بر ايجاد نظام فدرالي در عراق تاآيد آرد و افزود
 مساله آه نظام فدراليسم نخستين گام در جهت تقسيم عراق عراق يك دولت فدرالي است و اين

  . باشد درست نيست
  . شود فدراليسم هرگز منجر به تقسيم عراق نمي: حكيم در ادامه افزود

  
  هاي عراق بايد در داخل و توسط دولت و ملت اين آشور حل شوند بحران: زيباري در قاهره
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ي عرب با  وزيران امور خارجه اتحاديه ر زيباري در بدو ورود خود به قاهره براي شرآت در نشستهوشيا

هاي اين  المللي براي حل بحران تشكيل آنفرانس بين تاآيد مجدد خود بر عدم موافقت حكومت عراق با
  . شوندبايد در داخل عراق و توسط دولت و ملت اين آشور حل هاي عراق  بحران :آشور اعالم آرد

ي تلويزيوني الجزيره، هوشيار زيباري،  از شبكه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي  ما هم چنان معتقديم آه بحران: خبرنگاران اظهار داشت وگو با ي عراق در گفت وزير امور خارجه

  . به مسايل داخلي عراق هستندها مربوط الملي مطرح شود زيرا اين بحران بين عراق نبايد در آنفرانس
رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق مبني  وي هم چنين با اشاره به اظهارات عبدالعزيز حكيم،

يي نسبت به  هاي منطقه من از واآنش: اظهار داشت بر باقي ماندن نيروهاي آمريكايي در عراق
ن نيروهاي آمريكايي در عراق حرف وي مبني بر باقي ماند ام زيرا سخنان اظهارات حكيم شگفت زده

  .در سابق توسط شوراي امنيت اتخاذ شده است اي نيست و اصال اين تصميم تازه
تاخير نسبت به زمان برگزاري آغاز خواهد شد  اين نشست با يك ساعت: خبرنگار الجزيره اظهار داشت

ي عرب انجام گيرد موضوع  هاي اوليه وزيران امور خارجه نشست ترين بحثي آه قرار است در و اساسي
  .هاي عراق است براي حل بحران يي برگزاري آنفرانس منطقه

هاي عراق جايگزين طرح سازمان ملل  بررسي بحران يي براي قرار است اين طرح يعني آنفرانس منطقه
  .المللي شود براي برگزاري آنفرانس بين

هاي اوليه  قرار است در نشست: ظهار داشتغربي ا اين در حالي است آه يك مقام ديپلماتيك بلندپايه
يي عراق با حضور آشورهاي  موضوع برگزاري آنفرانس منطقه ي عرب ي اتحاديه وزيران امور خارجه

المللي مطرح و تاثير گذار بر عراق مطرح شود و به احتمال بسيار زياد  بين همجوار و برخي از طرفهاي
  .هد رسيدپيشنهادي با راي اآثريت به تصويب خوا اين

منتشر شود و به موضوع دعوت ) چهارشنبه(فردا  اين در حالي است آه در گزارش بيكر آه قرار است
نيز چنين پيشنهادي آمده است و اساس پيشنهاد بيكر يكي از  آمريكا براي خروج از عراق متمرآز شود

ر آشورهاي همجوار يي با حضو هاي عراق تشكيل آنفرانس منطقه بحران هاي موجود براي حل حل راه
حل پيشنهادي بر اساس اين گزارش خروج نيروهاي آمريكايي از عراق در آستانه  راه است و نيز دومين

  .است 2008 سال
هاي سوريه و  ي عرب موضوع ميانجيگري  اتحاديه ي خارجه در نشست امروز وزيران: خبرنگار الجزيره گفت
 . و گفتگو گذاشته خواهد شدنيز به بررسي هاي عراق ايران براي حل بحران

  
 ییکای آمری شدن هفت نظامیکشته و زخم/  نفر 75 یري و دستگیعراق97 شدن یکشته و زخم
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 نی افراد مظنون از مهمتریري شده و دستگی بمب گذاری مسلحانه و انفجار بمب و خودروهاحمالت
 . شدندی زخمای کشته ییکای آمری و هفت نظامیعراق97 آن انی جر امروز عراق بود که دریدادهایرو
 عراق گزارش دادند که بر اثر انفجار یتي فرانسه، منابع امنی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 آن، ی به سویراندازي اتوبوس در شمال بغداد و تکی کی شده در نزدی بمب گذاری دستگاه خودروکی

 . شدندی زخمگری نفر د9 کشته و عهي اوقاف ش کارمند اداره15
 شده در ی بمب گذاری سه دستگاه خودروی در پی عراق گفتند که انفجار پسي حال، منابع پلني همدر

 مرکز فرآورده کی کی در نزدی عراق14 به کشته شدن دستکم زيدر غرب شهر بغداد ن" اعيالب"محله 
 . منجر شدگری نفر د25 شدن ی و زخمی سوختیها
 ی آکادمانی خروج دانشجوانی شده در جری بمب گذاری دستگاه خودروکی منابع افزودند که انفجار نیا
 .دي نفر انجام12 شدن یدر شمال بغداد به کشته شدن هفت نفر و زخم" خيالصل" عراق در محله سيپل

 به زي بغداد نیربدر جنوب غ" العامل" بازار در محله کی شده در ی بمب گذاری دستگاه خودروکی انفجار
 . منجر شدگری شدن پنج نفر دیکشته شدن سه نفر و زخم

 به کشته شدن دو کودک و زيشهر بغداد ن" القاهره" حال؛ اصابت چهار گلوله خمپاره به محله ني همدر
بغداد کشته " رموکيال" بر اثر انفجار بمب در محلهی عراقی و دو نظامدي انجامگری نفر د10 شدن یزخم

 . شدندی زخمگریتن دو چهار 
 فرد مظنون را در مناطق 56 ساعت گذشته، 24 اعالم کرد که در طول ی اهياني در بزي دفاع عراق نوزارت

 . کشور بازداشت کرده استنیمختلف ا
 متهم به گردي مورد پی شبه نظام19 ی عراقیروهاي عراق اعالم کردند که نیتي منابع امنگر،ی دی سواز

 . کردندريدر جنوب بغداد دستگ" مثلث مرگ" منطقه موسوم به  را دریقتل و غارتگر
 کشور براثر واژگون شدن خودرواش نی ای نظامکی امروز اعالم کرد که کای که ارتش آمرستي درحالنیا

 کشته ی نظامکی در بغداد، ییکای آمریروهاي به نروزیدر شمال بغداد کشته شده است و براثر حمله د
 شده در عراق از ه کشتییکای آمراني افراد؛ شمار نظامنیه اند که با احتساب ا شدی زخمگریو پنج تن د

  . استدهينفر رس900 هزار و 2 به یالدي م2003 کشور در ماه مارس سال نیزمان حمله به ا
  
   است گانی با مشارکت همسای اجالس منطقه الي خواستار تشکعراق : ی المالکینور
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 یبا مشارکت کشورها"ی منطقه ای اجالسیبرگزار" گفت که بغداد خواستار رعراقی وزنخست

  .  کشور استنیدرا"  و ثباتتي امنتیتقو" تبادل نظر درباره یهمجوار، برا
 خود در شهر ی مطبوعاتی در گفتگوی فرانسه، المالکی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 تبادل نظر ی برای همجوار منطقه ای را به کشورهایی دعوتنامه هایوحدت ملدولت : بغداد گفت 
 و سمیرور با تییاروی کشور به منظور رونی از دولت اتی و ثبات درعراق و حماتي امنتیومشارکت در تقو

  . فرستدی قانون شکن  میگروهها
 و وفاق ی آشتتیو تقی در راستازي عراق نیاسي سیروهاياجالس ن:  خاطرنشان کرد ني همچنیو
 شرکت ی احزاب و نهادهاندگانی شود و در آن نمای برگزارمیالدي می ماه جارمهي کشور ننی در ایمل

  . شرکت خواهند داشتی وحدت ملتی تقوی براانهای جرری عراق و سایاسيکننده در روند س
 ی ملثاقي مکی توافق درباره ،یاسي سیروهاي اجالس نیهدف از برگزار:  گفت رعراقی وزنخست

 کردن آنها مي اقشار مختلف مردم و سهی همکاری و گشودن افق های طائفه ایريدرحرام دانستن درگ
 مسلح در تالش ی و گروههایستی تروریروهاي است که نیدر خارج کردن کشور از مرحله دشوار کنون

  . کردن اوضاع و اشاعه هرج و مرج در کشور هستندی بحرانیراب
  

  دود ناامنى عراق به چشم همه خواهد رفت: » ايران«ير خارجه عراق در گفت وگو با هوشيار زيبارى، وز
  ٢٠٠۶ دسامبر 5 - ١٣٨۵ آذر 14شنبه سه 

 ـ مديريت امور ديپلماسى دولت امروز عراق با فردى است آه در ايام نه چندان دور  ایرانگروه بين الملل
ران و اصحاب رسانه  آن روزها وى را در آنار خبرنگا. نامى آشنا در فهرست اپوزيسيون رژيم بعث بود

  .رهبر حزب دموآرات آردستان عراق، مسعود بارزانى مى ديدند
اآنون مسئول ديروز امور بين المللى آردستان عراق بر آرسى رياست وزارت خارجه دولت بغداد تكيه 

شغله و سختى را مى زيبارى نيز چون ديگر همكارانش در آابينه نورى مالكى روزهاى پرم. آرده است
براى او تنظيم ارتباطات بين المللى حكومت نوپاى عراق، وظيفه اى دشوارتر از رتق و فتق امور . گذراند

تيم ديپلمات هاى عراق در هفته اى آه گذشت رايزنى گسترده  و . تجارى و اقتصادى اين آشور است
. هاى آنترل ناامنى در اين آشور پيش بردندپردامنه اى را در پايتخت هاى خاورميانه به اميد يافتن راه 

زيبارى از اين . وزير خارجه عراق در اين راستا به اتفاق همسنگر ديروزش، جالل طالبانى به تهران آمد
وزير امور خارجه در ساعات پايانى به پيشنهاد گفت . ديدار به عنوان سفرى موفق و حياتى ياد آرد

بارى نيز همچون ديگر مقام هاى بغداد، ذهنى آآنده از دغدغه زي. پاسخ مثبت مى دهد» ايران«وگوى 
خشونت هاى جارى عراق دارد و اميدوار است دولت هاى منطقه و طرف هاى بين المللى دولت جديد 

باقى حرف هاى ديپلمات آشور همسايه را در متن . بغداد را در عبور از اين بحران پرمخاطره تنها نگذارند
  :پيش رو دنبال آنيد

  در شرايط حساس امروز عراق، چه اهدافى را در مذاآره با تهران دنبال آرديد؟
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اين سفر در اين زمان بسيار مهم و حياتى بود چرا آه گفت وگوهاى بسيار مهمى را درباره اوضاع عراق، 
ايران آشورى مهم و مؤثر در معادالت سياسى منطقه . منطقه و جهان با مسئوالن ايران انجام داديم

  . و سفر رئيس جمهور عراق و وزيران همراه ايشان به تهران نيز دليلى بر اين تأثير استاست
به نظر مى آيد آه در حال حاضر پرونده خشونت هاى داخلى دستور آار اول دولتمردان عراق است ، 

  پيرامون اوضاع امنيتى عراق در گفت وگو با دولتمردان ايران چه مباحثى مطرح شد؟
براى گسترش روابط امنيتى ايران و عراق و درخواست از ايران براى مقابله با تروريسم بله؛ گفت وگو 

موجود در عراق از موضوعهاى جدى در مذاآرات تهران بود زيرا ما اعتقاد داريم آه اگر اوضاع امنيتى 
ناك خواهد عراق به همين صورت ادامه پيدا آند نه تنها براى عراق بلكه براى همسايگان و ايران نيز خطر

مسئوالن ايرانى نيز عالقه فراوانى به ايجاد امنيت و برقرارى ثبات در عراق از خود نشان دادند و ما . بود
اين توجه و حساسيت را در ديدار با حضرت آيت اهللا خامنه اى، آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، آيت اهللا 

ز طرفى تمايل مشترآى در ميان ا. هاشمى شاهرودى و آقاى احمدى نژاد و آقاى متكى لمس آرديم
ما مصرانه از . دو همسايه براى برقرارى روابطى براساس اعتماد، احترام متقابل و عدم دخالت وجود دارد

مقام هاى جمهورى اسالمى ايران درخواست آرديم آه از ما و از دولت عراق آه دولتى قانونى و 
نونى، دموآراتيك و دوست جمهورى اسالمى دولت عراق، دولتى منتخب، قا. منتخب است حمايت آنند

  .ايران است و اين پيام نخست ما در اين سفر بود
ايرانى ها چنان آه از مواضع مقام هاى تهران پيداست عزم جدى براى گشودن باب يك همكارى همه 

 حال جانبه و استراتژيك با دولت جديد عراق دارند اما عملياتى آردن اين انديشه روابط استراتژيك در
اين دوگانگى و تعارض را نيز طرف هاى بين المللى به ويژه . حاضر با نوعى دوگانگى مواجه است

نيروهاى آمريكايى حاضر در عراق به وجود آورده اند آه از يك طرف از ايران و سوريه براى مشارآت در 
 اين دو آشور مى آنند، حل بحران عراق دعوت به عمل مى آورند و از طرف ديگر انواع اتهام ها را متوجه

  شما چگونه با اين تعارض آنار مى آييد؟
ما روابط . ما همواره گفته ايم و مى گوييم آه عراق هيچ مشكلى در ارتباط با همسايگان خود ندارد

مشارآت اين آشورها در . ديپلماتيك مثبت و مؤثرى را با ترآيه، ايران، سوريه، اردن و عربستان داريم
 ثبات و امنيت در عراق يك مسأله اساسى است و جزو درخواست هاى ما بوده و عمليات برقرارى

  .هست
آيا در اجرا و تحقق اين ايده مشارآت آشورهاى همسايه موانع و يا محدوديت هايى وجود داشته 

  است؟
از طرف ما تاآنون آوتاهى صورت نگرفته است اما برخى آشورهاى همسايه به اندازه اى آه ما خواهان 

  . بوديم، به درخواست هايمان براى مشارآت پاسخ مثبت ندادندآن
دوست داشتم از زبان شما، نگاه واقعى طرف هاى آمريكايى را پيرامون بحث مشارآت همسايگان 

به ويژه اين آه گفته مى شود آميته تحت رياست جيمز بيكر براى . عراق در پروژه امنيت عراق بدانم
اين قضيه را چطور . سايگان عراق پيشنهادهايى به دولت بوش داده استبرقرارى رابطه اى مؤثر با هم

  ارزيابى مى آنيد؟
بايد ديد نتايج . درخواست هاى آميته بيكر تاآنون علنى نشده است و فقط در اندازه حرف و گمان است

 از سوى ديگر بايد بگويم آه دولت عراق همواره از. نهايى بررسى هاى اين آميته چه خواهد بود
برقرارى رابطه ميان ايران و آمريكا استقبال مى آند ولى اين امر بستگى به تصميم اين دو آشور دارد و 

مسأله اساسى اين است آه حكومت عراق آينده و . ما نمى توانيم دخالتى در اين موضوع آنيم
. آيد قرار مى دهدسرنوشت خود را تعيين مى آند و اين را در فرآيند رايزنى هاى ديپلماتيك خود مورد تأ

به هر حال ما به عنوان دولت عراق موافق برگزارى گفت وگو ميان ايران و آمريكا براى حل مشكالت 
  .عراق هستيم

آقاى زيبارى به نظر مى آيد، تحوالت جديد صحنه عراق و موج جديد خشونت هايى آه با انفجارهاى 
رسانه هاى عراقى از احتمال درگيرى چنان آه برخى . شهرك صدر شروع شد، ماهيت متفاوتى دارد

  ارزيابى شما از اين فصل حوادث عراق چيست؟. فرقه اى خبر داده اند
البته يك سرى درگيرى مذهبى در برخى مناطق رخ . آرزوى ما اين است آه اين اتفاق هيچ زمان نيفتد

ين مسائلى آه حكومت عراق با تمام توان مى آوشد بر اوضاع مسلط شود و از بروز چن. داده است
  .تهديدآننده پايه حكومت است جلوگيرى آند

اعتقاد خيلى از ناظران سياسى نيز اين است آه حلقه جديد حوادث عراق موقعيت دولت مالكى را 
جدا از اين مسأله آه طرف هاى بين المللى به مسئوليتشان در اين باره عمل نمى . هدف گرفته است

   چه تمهيداتى انديشيده ايد؟آنند شما براى عبور از اين بحران
بخشى از مذاآرات ما نيز در اين . دولت همه توان خود را براى مهار اين بحران ها به آار بسته است

بدون ترديد . راستا است آه همه طرف هاى خارجى دولت بغداد را در مواجهه با اين حوادث يارى آنند
انه را آنترل آند نه تنها در مقابل ملت عراق، اگر دولت نتواند گروه هاى شبه نظامى و عمليات مسلح

بلكه در برابر همه آشورهايى آه امنيت و منافع آنها به وضعيت عراق پيوند خورده پاسخى نخواهد 
  .داشت

  درباره هوشيار زيبارى
رهبران دو حزب معروف آردستان عراق يعنى اتحاديه ميهنى و حزب دموآرات را در صحنه مذاآرات 

آه به عنوان طراح امور ديپلماتيك اتحاديه ميهنى » برهم صالح« همراهى مى آردند، سياسى دو نفر
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آه سمت رسمى مسئول امور بين الملل حزب دموآرات » هوشيار زيبارى«جالل طالبانى مطرح بود و 
  .بارزانى رابرعهده داشت

. بغداد منتقل شدندبا سقوط صدام و تشكيل دولت جديد عراق، هر دو ديپلمات آردها از سليمانيه به 
برهم صالح ، آرسى مهم معاونت نخست وزيرى را به عهده گرفت و هوشيار زيبارى آه به سمت وزارت 

  .امور خارجه آابينه مالكى راه پيدا آرد
او داراى مدرك آارشناسى جامعه .  ميالدى در آردستان عراق متولد شد١٩۵٣هوشيار زيبارى در سال 

  . انگلستان استEssexارشناسى ارشد اين رشته از دانشگاه شناسى از دانشگاه اردن و آ
 ١٩٧٩در سال .  مسئول جامعه دانشجويان آرد در انگلستان بود١٩٧٨ـ ١٩٨٠وى در فواصل سال هاى 

زيبارى همانند بسيارى از فعاالن آرد . وى به عضويت شوراى مرآزى حزب دموآرات عراق انتخاب شد
 نيز لباس چريكى به تن آرد و همراه با مرشد خود مسعود عراق، در عين فعاليت سياسى مدتى

بارزانى رهبر حزب دموآرات آردستان عراق سرگرم مبارزات مسلحانه اى با رژيم بعثى صدام حسين در 
مبارزات مسلحانه او و همفكرانش با تهاجم نظامى دوباره بعثى ها ناآام .  شد١٩٨٠ـ١٩٨٨سال هاى 

در همين مقطع، زيبارى مسئوليت امور ديپلماسى و . سرآوب شدماند و به صورت خشونت آميزى 
 در ١٩٩١در سال .  را عهده دار شد١٩٨٨ـ ١٩٩١مذاآرات خارجى حزب دموآرات در فواصل سال هاى 

وى مسئول برگزارى چندين آنفرانس معارضين . طول جنگ اول خليج فارس سخنگوى حزب دموآرات بود
زيبارى بخشى از شهرت خود را مديون دوران تشكيل دولت . ددولت صدام در رژيم قبلى آشورش بو

در اين برهه است آه وى به عنوان يكى از چهره هاى اصلى . خودمختار آردها درسليمانيه عراق است
معارض رژيم صدام در خارج از عراق شناخته مى شود و پس از سقوط صدام حسين، زيبارى در سوم 

  .ه عراق برگزيده شد و تاآنون در اين عنوان باقى مانده است به عنوان وزير خارج٢٠٠٣سپتامبر 
   

هاي جداگانه  ديگر در عمليات ارتش آمريكا از آشته شدن شش تن از نيروهايش و مجروح شدن دو تن
  .در بغداد خبر داد

  ٢٠٠۶ دسامبر 4 - ١٣٨۵ آذر 13شنبه دو
اري فرانسه، ارتش آمريكا با صدور از خبرگز به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي نظامي جداگانه در شمال و غرب بغداد  در عمليات اي اعالم آرد آه شش تن از سربازانش بيانيه
  .شدند آشته و دو تن ديگر نيز مجروح

 تن 2890عراق از آغاز جنگ عليه اين آشور به  به اين ترتيب آمار سربازان آمريكايي آشته شده در
  .رسيد
ي  در مسير گشتي نظاميان آمريكا در منطقه هاي انتحاري قام پليس عراق نيز از يك عملياتيك م

  .الميثاق در جنوب شرق موصل خبر داد
  .نيروهاي پليس به اين منطقه خودداري آردند نيروهاي آمريكايي مكان انفجار را بسته و از ورود

وجو و حمله به نزديكي شهر الكاظميه در  عمليات جست اي از يك نيروهاي آمريكايي همچنين در بيانيه
  .آن شش شبه نظامي دستگير شدند شمال بغداد خبر دادند آه به دنبال

وابسته به تشكيالت القاعده و دستگيري يك  از سوي ديگر، ارتش آمريكا از آشته شدن دو تروريست
  .مظنون در عملياتي در شمال بغداد خبر داد

گذاري خودروها و حمالت تروريستي در  ها در بمب تروريست امريكا آمده است آه ايني ارتش  در بيانيه
  .عراق نقش داشتند

گذاري شده و مقاديري  آشف يك خودروي بمب نيروهاي آمريكايي طي اين عمليات همچنين موفق به
  .شدند ها سالح و موشك در محل استقرار اين تروريست

  .شدند نون ديگر دستگيردر اين عمليات همچنين شش فرد مظ
  .المهدي در بصره را آشتند نيروهاي انگليسي در عراق نيز يكي از افراد لشگر

 درگيري بين شبه نظاميان لشگر المهدي و  :آرد خبرگزاري بحرين به نقل از يك مقام پليس عراق اعالم
  .نيروهاي اين لشگر آشته شدند نيروهاي انگليسي در شهر بصره يك تن از

  .هيات همراهش به عراق خبر داد گزاري عراق نيز از سفر وزير دفاع بلغارستان وخبر
  .بلغارستان از عراق اعالم شده است نشيني نيروهاي سازي جهت عقب هدف از اين سفر زمينه

ياسين حرابه عضو گروه صدر به دست شبه نظاميان  اين خبرگزاري همچنين در خبري ديگر از ترور شيخ
  .دادناشناس خبر 

  .ي الميالد در جنوب نجف ترور شد منطقه براساس اين گزارش اين عضو گروه صدر مقابل منزلش در
عراق نيز آه به قاهره سفر آرده، در يك آنفرانس  ي از سوي ديگر، هوشيار زيباري وزير امور خارجه

ي ملي در اش بر ضرورت فعال ساختن طرح آشت همتاي مصري مطبوعاتي مشترك با احمد ابوالغيظ
  .عراق تاآيد آرد

دولت عراق و آمك به رهبران عراقي جهت خروج از  ابوالغيظ نيز به آمادگي مصر در همكاري آامل با
  .تاآيد آرد هاي امنيتي موجود در اين آشور بحران
ي   صدام و همدستانش در ارتباط با پرونده محاآمه ي تلويزيوني الجزيره نيز از ازسرگيري دادگاه شبكه

  .االنفال و قتل عام آردها خبر داد
  .ها در حال برگزاري است ن وآالي آ ي دادگاه با حضور تمامي متهمان و جمعي از اين جلسه
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ارتش انگليس در غرب بصره مورد حمالت موشكي  هاي پايگاه: يك منبع امنيتي عراق نيز گزارش داد
  .شبه نظاميان ناشناس قرار گرفت

 .ن حمله چيزي گزارش نشده استهاي اي از ميزان خسارت
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  سه شنبه چهاردهم آذر:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ دسامبر 5 - ١٣٨۵ آذر 14شنبه سه 

روزنامه های تهران اخبار و گزارشهايی درباره انتخابات شوراها و فعاليتهای دو جناح :بی بی سی
ود نقل کرده اند که نشان می دهد اصالح طلبان توانسته اند به فهرست سياسی در صدر اخبار خ

  .مشترکی دست پيدا کنند اما محافظه کاران در چندين گروه منشعب شده اند
مخالفت حقوقدانان با تمديد دوره مجلس شورای اسالمی، لغو عملی قانون ممنوعيت استقرار صنايع 

غازه هايی که نام خارجی دارند و خودروهايی که شعارهای در محدوده اطراف تهران، هشدار پليس به م
  .خارجی در پشت آنها نوشته شده از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

، علی کردان يکی از حقوقدانان مشاور شورای نگهبان گفته است طرح همزمانی کيهانبه نوشته 
ديد شود با قانون اساسی انتخابات مجلس و رياست جمهوری که موجب می شود دوره مجلس تم

  .مغايرت دارد
به گفته آقای کردان مردم براساس قانون اساسی و طبق قوانين جاری به نمايندگان مجلس هفتم برای 

مدت چهارسال رأی داده اند و اين نمايندگان فقط چهار سال نمايندگی مردم را برعهده دارند و طبق 
 صالحيت اصيل نيست و لذا تمديد يک سال به دوره قاعده حقوقی، هيچ وقت صالحيت وکيل بيشتر از

  .فعلی مجلس برخالف قانون اساسی است
گفتنی است که اکثريت نمايندگان مجلس دو روز پيش فوريت طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست 
جمهوری را به تصويب رساندند که در صورت تصويب نهايی آن يک سال و اندی به عمر مجلس هفتم 

  . شودافزوده می
 کيلومتری تهران ١٢٠يک ماه بعد از آن که مقامات دولتی لغو قانون ممنوعيت استقرار صنايع در محدوده 

را تکذيب کردند و در حالی که کارشناسان دولتی و غيردولتی محيط زيست نسبت به لغو اين قانون 
، استاندار تهران داده که های کامران دانشجو  خبر از گفته  همبستگیچهل ساله ابراز نگرانی کرده اند

  .تأکيد کرده است ورود صنايع پاک به محدوده تهران بدون مشکل است
 به اين ترتيب فصلی جديدی گشوده شد که در روزهای آينده برگهای ديگری هم همبستگیبه نوشته 

  . بر آن افزوده می شود که نظرات مخالفان و موافقان بسيار اين ماجرا خواهد بود
و به نوشته اين روزنامه گفته براساس موافقت دولت مبنی بر استقرار صنايع پاک و آقای دانشج

 اندازی اين گونه صنايع در داخل اين شعاع منعی  کيلومتری تهران، ايجاد و راه١٢٠غيرآالينده در شعاع 
  .ندارد

وج فشار اياالت  خبر داده که سرگئی ايوانف وزير دفاع روسيه ديروز در اظهاراتی جديد و در اآينده نو
 سازی اورانيوم خود را متوقف سازد تا زمينه  متحده بر ايران تأکيد کرده که ايران بايد کليه فعاليتهای غنی

  .ای اين کشور فراهم شود  المللی بر سر ادامه برنامه هسته  برای آغاز مجدد گفتگوی بين
 در کيهان ايران پيوست منتشر کرده و  همين خبر را با عنوان روسيه به جمع هواداران تحريمآفتاب يزد

سرمقاله خود توجه داده که از ابتدا روسيه با پرونده هسته ای ايران بازی می کرد که امتيازاتی از آمريکا 
  .بگيرد

 خبر داده که گره قيمتگذاری گاز صادراتی ايران به پاکستان و هند با پيشنهادهای گروه همبستگی
  . است همچنان در ابهام" صلح" و سرنوشت طرح خط لوله  شدهالمللی نيز باز ن مشاور بين 
المللی پروژه که از   باوجودی که انتظار می رفت با انتشار گزارش مشاور بين همبستگیبه گزارش 
جانبه اجرای طرح ايجاد شود،  بست سه کشور انتخاب شده است، گشايش جديدی در بن  سوی سه 

  . است ی مشاور، طرح را به فاز جديدی کشاندهاعالم مخالفت هند با قيمت پيشنهاد
سه روز پيش روزنامه های تهران از گفتگوهای تلفنی رئيسان جمهور ايران و پاکستان خبر داده و گمانه 

  .زنی کرده بودند که با اين گفتگوها خط لوله گاز صلح به کار می افتد
ژن نامدار زنگنه وزير سابق نفت خبر داده که  در صدر اخبار خود از نامه رئيس قوه قضائيه به بيکارگزاران

مطابق آن تائيد شده است که وی در طول دو دهه ای که در دولتهای سابق وزارت داشته بر ثروت خود 
  .و خانواده اش چيزی اضافه نشده است

 در سرمقاله خود به ياد آورده که در انتخابات رياست جمهوری نامزدهای جناح راست بويژه کارگزاران
رئيس جمهور فعلی به فساد و ناپاکی مديران و مديريتهای سابق اشاره می کرد و در ميان امواج 

تبليغات منفی عليه رقيب، وزارت نفت و مديران آن جايگاه خاصی پيدا کردند و کانون و محور تبليغات بر 
  .اساس بزرگنمايی ضعف رقيب شدند

پس از پانزده ماه فعاليت دولت جديد و حضور :"ه با اشاره به اطالعيه قوه قضائيه نوشتکارگزاران
نيروهای خودی در جای جای وزارت نفت و صدها شرکت تابعه اين وزارتخانه معلوم شده که شعار ياد 

شده تقريبًا مابه ازايی نداشته است، وزير نفت سابق ايران در آن روزگاران دشوار زير شديدترين فشارها 
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تی خويش و همکارانش صدايش به جايی نمی رسيد اما حاال جا دارد قرار داشت و برای اثبات پاکدس
  ".که کسانی که اتهام به وزير سابق نفت وارد کرده اند از او پوزش بخواهند

 از قول سرتيپ نجفی، يکی از فرماندهان نيروی انتظامی نوشته اتاقهای پرو فروشگاههای سرمايه
  . است خود مراقب باشند شود اما خانمها بهتر لباس بانوان کنترل می

به نوشته اين روزنامه سرتيپ نجفی گفته است در سال گذشته سه مورد تخلف از بوتيکها گزارش 
  .شده بود که با هماهنگی دستگاههای قضايی با اين اماکن برخورد قانونی شد

دند که با برخورد برخی بوتيکها با قراردادن دوربين فيلمبرداری در اتاقهای پرو مرتکب جرائم غيراخالقی ش
  . اداره اماکن به مدت چند ماه توقيف شدند

 از قول مديرکل نظارت بر اماکن عمومی که در ايران به طور مخفف اداره اماکن صاحب قلمروزنامه 
 کنند،  توجهی می  خارجی که به تذکرات بی  خوانده می شود نوشته توقيف فروشگاههای دارای نام

  .آغاز شده است
هايی  کنند و مغازه   افرادی که در تبليغات محيطی خود از اصطالحات خارجی استفاده می به گفته وی

اند و شرکتها و  که بدون اطالع از قانون از نامهای خارجی برای فروشگاه خود استفاده کرده 
 کنند تحت تعقيب قرار می گيرند و وسائل توليدکنندگان بزرگ کاال که از عناوين خارجی استفاده می 

  .حمل و نقل بين شهری هم نبايد از عبارات و اصطالحات خارجی روی وسيله خود استفاده کنند
  

   آذر13دوشنبه :  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ دسامبر 4 - ١٣٨۵ آذر 13شنبه دو

روزنامه های صبح دوشنبه تهران در عنوان های اصلی خود از سفر رجب اردوغان، نخست :بی بی سی
تصميم های مجلس برای . ان و ديدار وی با رهبر جمهوری اسالمی گزارش داده اندوزير ترکيه، به اير

پرداخت يک ميليارد دالر به بخش بهداشت که برای پرداخت حقوق کارکنان خود و تجهيزات بيمارستانی 
دچار دشواری است، و برگزاری همزمان انتخابات رياست جمهوری و مجلس هر چهار سال يک بار، و 

ستانی تهران به ده روزنامه و تهديد آن ها به توقيف از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هشدار داد
  .هاست
 در صدر اخبار خود گزارش داده که دادستان تهران ده روزنامه را به اين عنوان که تبليغات پيش آينده نو

ه در صورت ادامه اين کار از موعد انتخابات را شروع کرده اند، مخاطب قرار داده و به آن ها هشدار داده ک
  . تا پايان انتخابات توقيف خواهند شد

 از نامه ای خبر داده که اصالح طلبان به رييس سازمان صدا و سيمای ايران نوشته و در آن کارگزاران
خبر داده که در برنامه های خبری شبکه های خبر و شبکه دو جهت گيری هايی عليه اصالح طلبان به 

 آن جمله تخريب چهره های سياسی اصالح طلب، بزرگنمايی نقاط ضعف آنان، ايجاد عمل می آيد که از
  .اختالف بين گروه های اصالح طلب، است

. به نوشته اين روزنامه، پوشش اين شبکه ها يکطرفه بوده و در ذهن بينندگان ابهام ايجاد می کند
ح طلب و انتشار اخبار  نوشته که تمسخر بعضی اقدامات و سخنان شخصيت های اصالکارگزاران

قديمی با هدف اختالف افکنی ميان اين گروه است در حالی که همواره جهت گيری های خبری و 
  .گزارشی در خصوص گروه های موسوم به اصولگرا با ديد مثبت ارائه می شود

  طرح همزمانی انتخابات رياست جمهوری و مجلس
ان انتخابات رياست جمهوری و مجلس آينده خبر داده  از تصميم مجلس به برگزاری همزماعتمادروزنامه 

در عين حال برخی ناظران چنين عملی را مخالف قانون . که فوريت طرح آن به تصويب رسيده است
  . اساسی دانسته اند

 روزنامه ديگر صبح خبر داده، آقای ميرتاج الدين که از طراحان تجميع انتخابات شوراها و صاحب قلم
، با همزمانی انتخابات رييس جمهور و مجلس مخالف بوده و گفته مجلسی که مجلس خبرگان است

جمهوری انتخاب شود، خطر دارد چون احتمال از بين رفتن تفکيک قوا و کم رنگ   همزمان با دولت و رئيس
که در مجلس ) دو، دو(به گزارش اعتماد نمايندگان محافظه کار با با فريادهای . شدن آن وجود دارد

  . های وی قطع شود مخالفت است سخنان اين نماينده را رد کردند و باعث شدند دقايقی صحبتنشانه 
.  در عنوان اصلی خود از مناظره غيرمستقيم سعيد حجاريان و مصباح يزدی گزارش داده استآينده نو

 اين به نوشته اين روزنامه چندی قبل آقای حجاريان مدير نشريه توقيف شده صبح امروز در مقاله ای
موضوع را مطرح کرد که اگر ولی فقيه قصد عزل مجلس خبرگان را داشته باشد و يا مجلس خبرگان قصد 

بر اساس همين گزارش . عزل رهبر را و در يک زمان دست به اين کار بزنند کدام يک نافذ خواهد بود
 از ديگری تشکيل مصباح يزدی با چاپ مقاله ای در نشريه تحت نظر خود گفته است که هر کدام زودتر

  .و باز اين گفته هم با پاسخی از جانب اين چهره سرشناس اصالح طلبان روبرو شده است. شده باشد
 از زبان يک نماينده مجلس نوشته در حالی که باالبردن بهای بليت هواپيما تنها چاره تقويت سرمايه

ا بر افزايش قيمت هواپيما ناوگان و جلوگيری از سوانح هوائی است شخص رييس جمهور عمال راه ر
های   پرداخت يارانه به شرکت که  آقای اسماعيل زاده با بيان اينسرمايهبه نوشته . بسته است

شود، اما حجم اين  ها مطرح می هواپيمايی راه ديگری است که برای جلوگيری از ضرر دهی اين شرکت
  .يارانه را برای دولت سنگين عنوان کرده است

  ژاد برای گرويدن به مسيحيتدعوت از احمدی ن
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به .  از اختالل در خدمات اينترنت کشور خبر داده که از روز جمعه آغاز گشته و هنوز ادامه داردآينده نو
 فجيره در خارج از -نوشته اين روزنامه مقامات مخابراتی علت اين اختالل قطع فيبر نوری مسير جاسک 

 اند تا پنج روز آينده تعميرات طول خواهد کشيد و در اين های ايران در خليج فارس ذکر کرده و گفته آب
  .مدت نيمی از شبکه قطع خواهد بود

 روزنامه صبح خبر داده که دادستان قم روی آوردن مردم به رمالی و دعانويسی را جمهوری اسالمی
. ی کرداز مشکالت استان قم دانسته و از دستگيری فردی خبر داده که خود را امام چهاردهم معرفی م

به نوشته اين روزنامه، اين مدعی جمکران را قبله معرفی کرده و با چاپ کتابی درصدد فريب افکار 
  . نفر از کسانی که به تبعيت او درآمده اند نيز دستگير شده اند۵۵همراه وی . عمومی بود
ه  خبر داده که يکی از کشيشان مشهور آمريکا از محمود احمدی نژاد دعوت کرده بهمبستگی

همه (به نوشته اين روزنامه بيل مک گينس مدير پايگاه اطالع رسانی الو آل پيپل . مسيحيت رو آورد
ای سرگشاده، ضمن تاييد آن چه رييس جمهور ايران در نامه اش به  در نامه ) مردم را دوست بداريد

  .مردم آمريکا مطرح کرده بود، چنين درخواستی را مطرح کرده است
  

   از محاسبات اشتباه سياستمداران در عراقسهم آمريكايى ها
  جنگى بر پايه تصورات نادرست

  ٢٠٠۶ دسامبر 5 - ١٣٨۵ آذر 14شنبه سه :ایران
  پوراندخت مجلسى: برگردان/ سايت تام پين : منبع/  جان براون و رى مك گاورن 

متوجه شده جنگ عراق بيشتر براساس رشته اى از تصورات شروع شد ولى اآنون بيشتر آمريكايى ها 
بشود توهمى بيش نيست و هرگز اين اتفاق » بر وفق مراد«اند آه امكان اين آه در عراق اوضاع 

پيام اصلى انتخابات اخير آنگره نيز همين بود ولى هنوز هم اين نگرانى وجود دارد آه ما . نخواهد افتاد
سيله دولت، آنگره، قربانى توهمات خود در عراق شويم توهمات ناشى از تصورات غلطى آه به و

  .و جريان غالب رسانه اى ترويج شده است) وزارت دفاع(پنتاگون 
هنوز جريان هايى سعى بر آن دارند شكستى را آه رئيس جمهور آمريكا در عراق به وجود آورده است 

  .آه يكى از آنها آميسيون بيكر ـ هاميلتون است. به حداقل برسانند
  ه خروج ما از مشكل عراق را مى يابد؟آيا آميسيون بيكر ـ هاميلتون را

به رهبرى جيمز بيكر و ) ISG(امكان اين آه آميسيون تحقيق درباره يافتن راه حلى براى مشكل عراق 
  لى هاميلتون، موفق باشد با خوش بينى بى دليل در رسانه ها 

ق دارد آه در سر اين امر به ويژه در مورد روزنامه هايى نظير واشنگتن پست مصدا. روبه رو شده است
مقاله هاى خود بيشتر حالت دفاعى به خود گرفته اند تا به گردان گرفتن تقصير اين وضع براى رسانه 

جورج دبليو بوش در هر حال . هايى آه سه سال جنگ را تشويق آرده اند، مناسب تر به نظر مى رسد
ان الزم را در اختيار او قرار مى دهد اين آميسيون زم. مى تواند از نتايج آار اين آميسيون بهره مند شود

تا به شكست جمهورى خواهان در انتخابات سرو سامانى بدهد و شكست عراق را نه تنها به عملكرد 
تبديل آند و شايد از اين هم ) بخوانيد مشكل دموآرات ها(جمهوريخواهان بلكه به مشكل هر دو حزب 

راقى ها آند و آن را از يك معضل جهانى به مشكل بدتر، اين آه موقعيت خونين عراق را متوجه خود ع
داخلى براى عراق تبديل آند در اين صورت، توجه رسانه ها تنها به آنچه واشنگتن مى گويد معطوف 

 تالش ISGمى شود در تمام اين مدت البته آمريكايى ها تشويق مى شوند اين گفته ها را باور آنند آه 
  .ميز خروج از عراق را بيابدمى آند به طور مشخص راه موفقيت آ

اساسًا گزينه هاى مناسبى . اما آنچه اين گروه تحقيق مى تواند واقعًا انجام دهد آامًال محدود است
اين يا آن پيشنهاد تنها مى تواند آمك آند تا آاخ سفيد آن گزينه اى را آه به نظر مى رسد . وجود ندارد

  .مصيبت و بدبختى آمترى دارد، انتخاب آند
ى به نظر مى رسد آه دولت بوش مى خواهد انتظارها از گروه بيكر ـ هاميلتون را در ميان آميسيون ول

ها و آميته هاى مختلف آاهش دهد و اين نكته را آه آميته مذآور نوشدارويى است براى رفع تشنگى 
  . ، در خط خبرى رسانه ها آمرنگ آند

هور ناچيز نيست، بوش براى مالقات نورى در تالش براى اين آه نشان داده شود نقش رئيس جم
پيشرفتى را آه در مذاآره آميته تحقيق در مورد «مى رود تا ) اردن(المالكى نخست وزير عراق به امان 

حاصل شده » انتقال امنيت و مسئوليت به دولت بغداد و نقش دولت هاى منطقه در حمايت از عراق
استفان هادلى در اين باره به روزنامه ها گفت آه عالوه مشاور امنيت ملى . است با او به بحث بگذارد

 هاميلتون، رئيس جمهور مى خواهدنظر گوناگون ديگرى را هم بشنود و با -بر نظرات آميته تحقيق بيكر 
  .در نظر گرفتن آنها و شنيدن نظر نورى المالكى درباره عراق تصميم بگيرد

ظر در مورد سياست آمريكا در عراق را با مجهز ادعاى همراهان بوش اين است آه دولت بوش تجديدن
مثًال وزارت دفاع درتحقيقات خود به اين نتيجه رسيده . شدن به نظر آارشناسان خود، پيش مى برد

اين استراتژى را يكى از مقام هاى وزارت دفاع . است آه يك استراتژى دوگانه مى تواند آارساز باشد
.  آوتاه مدت آه مرحله گذارى است به طرحى درازمدتطرح بزرگ ولى: اين طور خالصه مى آند

 هزار نفر ٢٠مفهوم طرح اين است آه حضور نظامى آمريكا درعراق به مدت چند ماه و با تعداد حدودًا (
نيروى اضافه بر نيروى فعلى خواهد بود به طورى آه نيروهاى آمريكايى بتوانند آنترل اوضاع را در دست 

آمريكا آماده خواهد شد به مدتى طوالنى حضور نظامى خود در عراق » ان آوتاهدور«بگيرند و پس از اين 
تنها با چنين روشى امكان دارد؛ در حالى آه هنرى آيسينجر » پيروزى«: آنها مى گويند). را ادامه دهد
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توصيه هاى گوناگونى براى انتخاب . مشاور رئيس جمهور گفته است آه پيروزى در عراق ناممكن است
 هاميلتون تنها مى تواند پيشنهادى باشد درميان -ارد آه پيشنهاد خردمندانه گروه تحقيق بيكر وجود د

 توسط ياران بوش تنزل داده شده ISGبه اين ترتيب عمًال و به طور عمد اهميت گروه . پيشنهادهاى ديگر
  .است

  آيا راه نجات ، آموزش عراقى ها است؟ 
بازان آمريكايى مدت ها است آه نظر دولت و پنتاگون را به آموزش سربازان عراقى براى جانشينى سر

نظرى آه چند روز گذشته به وسيله ژنرال ابى . عنوان آليد موفقيت در عراق به خود جلب آرده است
ظاهرًا آموزش سربازان و پليس عراقى به وسيله آمريكايى . زيد در اظهاراتش در مقابل آنگره، تكرار شد

آمريكايى ها را از خط آتش دور : اين آار چند فايده دارد. ارآمد به نظر مى رسدها يك گزينه عملى و آ
نگه مى دارد، تأثير اشغال را ماليم تر مى آندو موجب مى شود آه سربازان آمريكايى مربى و آموزش 

 از اين ها مهمتر به صورتى دلخواه مسئوليت امنيت و نظم را به عهده. دهنده به نظر آيند، نه متجاوز
  .خود عراقى ها مى گذارد

نخست اين آه ارائه . ولى داليل زيادى وجود دارد آه در سودمندى و تأثير اين آموزش ترديدبه وجود آيد
از جمله . گزارش پشت گزارش دليل بر اين است آه طرح آموزش آمريكايى نيز آارى از پيش نخواهد برد

دوم اين . رش توماس اى ريكز در واشنگتن پستو در گزا» سالن«در مقاله اخير مايكل شرر در نشريه 
آه ترديد وجود دارد نيروهاى آمريكايى آه هدف بسيارى از دشمنى ها در عراق اند در حالى آه با 

بتوانند حتى ) اگر مسأله ندانستن زبان را هم ناديده بگيريم(شرايط محلى آشنايى چندانى ندارند 
سوم اين آه آموزش نظامى . راقى خود منتقل آننددانش هاى ويژه نظامى را هم به همتايان ع

شش گام به «نيروهاى آمريكايى به خودى خود آامل است ولى مشكل را مى توان در مقاله اخير 
طبق گفته سربازى در عراق، واحد اومدت ها «: اريك اگلند در ويكلى استاندارد، متوجه شد» پيروزى

چيزى آه صدها بار . گر انفرادى را پاآسازى آردوقت شان صرف اين شدآه چگونه مى توان يك سن
مشكل اين است آه دشمنى آه در عراق . پيش از آن آموزش ديده بوديم تا به سبك آنها انجامش دهيم

با آن روبه روييم در سنگرها پنهان نمى شود بلكه با تاآتيك هاى مختلفى عمل مى آند و به راحتى در 
  ».داخل جمعيت با مردم قاطى مى شود

آنها » آموزش«بنابراين مسأله اصلى با توجه به ايجاد يك نيروى امنيتى قابل اتكاى وطنى در عراق 
بلكه آن طور آه يك آارشناس نومحافظه آار در يكى از لحظات خردمندى خود خاطرنشان مى . نيست
ارى مخلصانه احتمال اين آه افراد مسلح عراقى وفاد. است» حمايت و وفادارى افراد آموزش ديده«: آند

اى نسبت به حكومت مرآزى عراق داشته باشند يا به هر حكومت احتمالى عراق، در آينده قابل پيش 
  .بينى ، بسيار آم و يا حتى هيچ است

 اگر -در واقع اختالف هاى قومى و مذهبى و نفوذ گسترده اين اختالف ها و دسته بندى ها در ارتش 
يروهاى متعصب، آن قدر رايج و فراگير است آه جاى ترديد است نيروى پليس را ذآر نكنيم به وسيله ن

  نام برد؟» ارتش عراق«آه آيا مى شود از ارتشى به نام 
  نوعى آنترل را ادامه خواهيم داد

نوعى اعتقاد ريشه دار وجود دارد آه شايد از خوش بينى هميشگى آمريكايى نشأت مى گيرد و آن اين 
اين خوش بينى باعث مى شود . رت آنترل تحوالت در عراق را داردآه آمريكا هنوز هم آم و بيش قد
 محور بحث - افزايش نيروهاى آمريكايى در عراق و يا بيرون آوردن آنها -حمايت از سياست هاى متفاوت 

باشد و به ندرت اين احتمال مورد توجه قرار گيرد آه ممكن است شرايط، به بحرانى تبديل شود آه ما 
ممكن است به طور ساده لوحانه » منطقه سبز«. ا تصميم مى گيريم در آنجا عملى آنيمنتوانيم آنچه ر

از لحاظ روانى براى خانواده هاى آمريكايى آرامش بخش باشد ولى به طور خطرناآى به دور از واقعيات 
  .عراقى آه هر روز وضع خطرناك تر و شكننده ترى دارد. عراق است

آنترل اوضاع را در دست «عاقالنه درباره تصور واهى )  نوامبر١۵(ن سيمون جنكينز در روزنامه گاردي
همان طور آه به آغاز پايان نزديك مى شويم، پيش از اين آه واقعيت جاى «: هشدار مى دهد» داريم

در حال . انكار و نپذيرفتن را بگيرد، سينه صاف آردن ها و به سينه آوبيدن هاى زيادى را خواهيم داشت
هفته گذشته در آمريكا، همان طور آه در بريتانيا، از ناآگاهى افراد . حكم مى راند» نكارا«حاضر هنوز 

مخالف جنگ در مورد عمق فاجعه عراق تكان خوردم چرا آه آنها اين جنگ را با جنگ ويتنام و ياحتى 
در اينجا هرج و مرج آامل .  ولى اين جنگ ها يك جور نيستند-جنگ بالكان مقايسه مى آنند 

. شروع مى شود، معنى ندارد... حاال بايد در عراق چه بكنيم: همه حرفهايى آه با جمله. مفرماستحك
اين . ما توانمندى آارى را نداريم. ما در موقعيتى قرار نداريم آه بتوانيم آارى در آنجا انجام دهيم

  ».مشخصه هرج و مرج است
، ما بايد درباره »نه«ا درعراق گفته اند به طور خالصه، در زمانى آه مردم آمريكا به سياست آمريك

وسوسه ها و آرزوهاى واهى سياستمداران هشيار باشيم، آرزو در مورد آنچه آمريكا هنوز مى تواند در 
آنگاه ما مى توانيم با ايمنى به اوضاع سروسامان بدهيم و بين . يك آشور رنج آشيده انجام دهد
گرفته تا آنفرانس » شورشيان«و حتى » دشمنان« وگو با  از گفت-راهكارها بهترين را انتخاب آنيم 

هاى بين المللى در اين باره هدف ما بايد نزديك ترين زمان ممكن براى بيرون آوردن نيروهاى آمريكايى از 
  . عراق باشد و اين آه به عراقى ها اجازه دهيم سرنوشت آشورشان را خود تعيين آنند
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