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

   
   عراقدرادهاي عراق و نيروهاي موثر رويد

  
  صدام حسين به دار آويخته شد

  ٢٠٠۶ دسامبر 30 - ١٣٨۵ دی 9ه شنب
صدام حسين، رهبر سابق عراق که تا زمان سرنگونی توسط نيروهای تحت رهبری آمريکا :بی بی سی

  . خته شده استحدود يک ربع قرن بر عراق حکومت کرد، به جرم ارتکاب جنايات عليه بشريت، به دار آوي
تلويزيون رسمی عراق صحنه هايی را نشان داده که در آن، صدام حسين به محل چوبه دار برده می 

وی در حالی نشان داده می شود که يک پالتوی سياه رنگ بر تن دارد و هنگامی که حلقه طناب . شد
  . به دور گردنش قرار داده می شود آرام به نظر می رسد

  . شان نقاب داشتند او را تا پای چوبه دار همراهی می کردندچند مرد که بر صورت
  . تصاويری که بعدا پخش شد، جسد رييس جمهور سابق عراق را در کفن سفيد نشان می داد

  مراسم اعدام
گروهی اندک از عراقی ها، . شاهدان می گویند هنگام اعدام صدام، اذان صبح در بغداد پخش می شد

الکی، نخست وزیر، و یک روحانی اهل سنت، در پایگاهی بيرون منطقه موسوم ازجمله نماینده نوری الم
  . به سبز گردهم آمده بودند

هيچ خارجی در جریان اعدام حاضر نبود، ولی ماموران امنيتی آمریکا که صدام را از زندان آورده بودند، 
  . بيرون ساختمان محل اجرای حکم موضع گرفته بودند

وقتی او را تحویل : "نيت ملی عراق آن لحظات را اینگونه توصيف می کندموفق الرباعی مشاور ام
در آنجا یک قاضی، بازرس کل، معاون وزیر دادگستری، معاون . گرفتيم، او را به اتاق اجرای حکم بردیم

وقتی او را به ما تحویل دادند، به دستش دستبند زده . وزیر کشور و چند معاون دیگر حضور داشتند
بعد صدام را به . صدام نشست و قاضی حکم اعدام را قرائت کرد. ی قرانی روی سينه داشتبودند، ول

  ."او بسيار، بسيار شکسته شده بود. همين. پای چوبه دار بردیم و او داشت شعار می داد
به گفته شاهدان، بعد از قرائت حکم، صدام قرآن را به کسی سپرد و گفت که آن را به یکی از 

  .  دهددوستانش تحویل
سپس صدام که پيراهنی سفيد و کت سياه ضخيمی به تن داشت، در حالی که پاهایش به زمين 

دستانش از پشت دستبند خورده بود و چند مامور . کشيده می شد، بطرف چوبه دار هدایت شد
  . نقابدار، دورش حلقه زده بودند

کشد و شاهد اعدام نباشد، اما او ماموران اجرای حکم به صدام کيسه ای پارچه ای دادند تا برسرش ب
  . نپذیرفت، که به نوعی آخرین سرکشی پيش از مرگش بود

در حالی که ماموران . شاهدان می گویند نه در گفتار و نه در کردارش نشانه ای از تاسف دیده نمی شد
تمام این . طناب دار را دور گردنش می انداختند، صدام شهادتين را گفت و بعد دریچه زیرپای او باز شد

  .ماجرا بيشتر از چند دقيقه طول نکشيد
از بيم آن که حرف و حدیثی در مورد اعدام بر سرزبانها نيافتد، از ماجرای اعدام صدام فيلمبرداری شد، 

صدام حسين، : ولی تلویزیون عراق لحظه مرگ صدام را تاکنون نشان نداده، ولی پيام آن صریح است
  .عراق بود، مرده استمردی که بيش از دو دهه حاکم 

تلويزيون عراق همچنين تصاويری از نوری المالکی، نخست وزير اين کشور را نشان داد که در حال 
  . امضای حکم مرگ صدام است

 ساله عراق به 69تلويزيون رسمی عراق در موقع اعالم خبر اعدام صدام، ضمن توصيف رييس جمهوری 
  . بيانگر پايان يک دوره تاريک در تاريخ عراق استعنوان يک جانی، اعالم کرد که اعدام او 

پيشتر، موفق الربيعی، مشاور امنيت ملی دولت عراق که شاهد به دار آويخته شدن رهبر سابق اين 
  . کشور بوده، گفت صدام حسين پيش از بامداد به دار آويخته شده و اعدام او فيلمبرداری شده است

  .  دار آورده شد، نسخه ای از قرآن با خود داشت و آشفته بودوی گفت صدام حسين با دستبند به محل
  .آقای الربيعی افزود صدام مقاومت نکرد اما حاضر نشد کيسه سياه را بر روی سرش قرار دهد

اعدام صدام در يک ساختمان قديمی متعلق به وزارت دفاع عراق که هم اکنون تحت کنترل آمريکايی 
  . هاست، صورت گرفت

  . ر آويخته شدن صدام، نيروهای آمريکايی در بغداد به حال آماده باش کامل درآمده انددر پی به دا
گزارش می رسد که در برخی از نقاط شيعه نشين شهر، مردم به نشانه شادمانی اقدام به شليک 

  . گلوله هوايی کرده اند اما شهر به طور کلی آرام گزارش شده است
 بودند که دو تن از ديگر شخصيت های بلندپايه حکومت صدام نيز رسانه های عراقی ابتدا اعالم کرده

  . همراه او اعدام شده اند اما موفق الربيعی گفته است که تنها صدام اعدام شده است
برزان التکريتی، برادر ناتنی صدام حسين و عواد البندر، از قضات سابق عراقی قرار است هفته آينده و 

  . دام شوندپس از تعطيالت عيد قربان اع
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در 1982صدام و اين دو نفر در اتهام صدور دستور قتل حدود يک صد و پنجاه شيعه عراقی در سال 
  . روستای دجيل، مقصر شناخته شدند

تلويزيون عراق پس از اعالم خبر به دار آويخته شدن صدام به پخش سرودهای ملی پرداخت و سپس 
  ."ار اعدام شدصدام جنايتکار با چوبه د: "گوينده اعالم کرد

اين تلويزيون همچنين تصاويری از شيعيانی را نشان داد که اعدام صدام را جشن گرفته و در خيابان ها 
  . مشغول رقص بودند

به " جنايت عليه بشريت"رهبر سابق عراق در دادگاهی ويژه که بيش از يک سال ادامه داشت، به جرم 
  .اعدام با چوبه دار محکوم شد

  دامواکنش دختران ص
افرادی که در اردن با دو دختر بزرگ صدام هستند، گفته اند آنها با اندوه و صبر خبر اعدام پدرشان را 

  . دريافت کردند
يکی از دوستان دو دختر صدام گفته است آنها وقتی ديدند پدرشان با شجاعت با اجرا کنندگان حکم 

  .  در اردن در تبعيد زندگی می کننداين دو دختر صدام. اعدام خود روبرو شد، احساس غرور کردند
دو داماد صدام ابتدا به اردن . همسران اين دو دختر صدام ده سال قبل به دستور او کشته شدند

  . پناهنده شده بودند اما پس از بازگشت به عراق، اعدام شدند
  . گفته می شود کوچک ترين دختر صدام و همسر او در قطر هستند

زارش کرده بود که يکی از دختران صدام حسين تقاضا کرده که جسد پدرش در خبرگزاری رويتر پيشتر گ
  .يمن دفن شود

  . عدی و قصی، پسران صدام سه سال قبل توسط نيروهای آمريکايی کشته شدند
  "اعدام بی درنگ"

گفته می شود که مقامات آمريکايی مايل بودند که رهبر سابق عراق پس از سال نو مسيحی اعدام 
  .شود
  . نوری مالکی نخست وزير عراق اصرار ورزيد که اجرای حکم اعدام صدام حسين نبايد تأخير شوداما

آقای مالکی در گفتگو با مقامات آمريکايی در عراق، موافقت آنها را با اعدام صدام پيش از تعطيالت سال 
  . نو مسيحی جلب کرد

ده درخواست کرده بودند که با تحويل گروه وکالی مدافع صدام حسين از قاضی دادگاهی در اياالت متح
  . رهبر سابق عراق از دست مأموران آمريکايی به مأموران عراقی مخالفت کند

  .به نظر وکالی مدافع صدام حسين، دادگاه او با موازين حقوقی درستی انجام نگرفته است
قاضای وکالی صدام آنها قصد داشتند از اعدام رهبر سابق عراق جلوگيری کنند، اما قاضی آمريکايی ت

  .حسين را نپذيرفت
زمان و مکان به دار آويخته شدن صدام اعالم عمومی نشد، زيرا بيم می رفت که اعدام او به آشوب و نا 

  .امنی در کشور دامن بزند
اين حکم .  شروع شد و حدود يک سال بعد با حکم اعدام او پايان يافت٢٠٠۵ اکتبر ١٩محاکمه صدام در 
  . دسامبر پس از ابرام نهايی به حالت قابل اجرا در آمد٢۶ اعالم شد و در در پنجم نوامبر

  
 صدام حسين در زادگاهش به خاک سپرده شد

  ٢٠٠۶ دسامبر 31 - ١٣٨۵ دی 10ه یکشنب
در بغداد به دار آويخته )  دسامبر30شنبه (صدام حسين رهبر سابق عراق که روز گذشته :بی بی سی

 .در تکريت به خاک سپرده شدشد، در عوجه روستای زادگاهش 
گزارش شده است که در مراسم خاکسپاری صدام حسين در اين شهر، حدود هفتصد تن از افراد قبيله 

 .ابوناصر و شماری از وابستگان او حضور داشتند
 توسط نظاميان آمريکايی کشته شدند، در همين ٢٠٠٣عدی و قصی پسران صدام حسين نيز که سال 

 .رده شده اندقبرستان به خاک سپ
بستگان صدام حسين گفتند که او در وصيتنامه خود ابراز تمايل کرده که در عوجه يا رمادی دفن شود، و 

 .خانواده صدام به داليل امنيتی شهر رمادی را ترجيح داده بودند
 . ، به دار آويخته شد"ارتکاب جنايت عليه بشريت"صدام حسين، به جرم 

 انتشار ويدئوی اعدام صدام
ک روز پس از اعدام رهبر سابق عراق، ويدئوی مراسم اعدام در برخی سايتهای اينترنتی منتشر شده ي

 .است
اين تصاوير ويديويی که ظاهرًا به وسيله موبايل و به صورت غير حرفه ای گرفته شده، ابتدا در برخی 

 .شدسايتهای اينترنتی و سپس به عنوان يک عنصر اصلی در چندين شبکه خبری پديدار 
اين تصاوير تبادله سخنان طعنه آميز ميان رهبر پيشين عراق و کسانی را نشان می دهد که در برابر او 

 . در محل اجرای اعدام حاضرند اما چهره آنها ديده نمی شود
؛ ديگری مقتدا صدر، !"مستقيم به طرف جهنم:"يک نفر از حاضران مراسم خطاب به صدام فرياد می زند

 . ی شيعه را ستايش می کندروحانی بنيادگرا
صدام حسين در حال پاسخ دادن به طعنه های آنان نشان داده می شود که مجريان اعدام را بی بهره 

 . می خواند) ال اله اال اله و محمدًا رسول اهللا(از شجاعت يک عرب می خواند و در همين حال شهادتين 
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 .نار زده می شود او از ريسمانی آويزان می شوددر اين هنگام، تخته اعدام ناگهان از زير پای صدام ک
يک تن از شاهدان مراسم اعدام پيشتر به بی بی سی گفته بود که صدای شکستن گردن صدام 

 .حسين را شنيده است
شبکه های خبری، از جمله تلويزيون الجزيره و چندين شبکه آمريکايی، فشرده اين ويدئو را پخش کرده 

 .ه شدن صدام حسين از طناب دار را نشان می دهداند که لحظه کوتاه آويخت
 .اين ويدئوی معشوش به احتمال زياد توسط يک تلفن همراه گرفته شده است

اما معلوم نيست که چه کسی اين تصاوير را برداشته و آيا پخش اين ويدئو نتيجه يک تصميم رسمی 
 .بوده است يا خير

 'تاريک'
 ساله عراق به عنوان يک ۶٩ خبر اعدام صدام، ضمن توصيف رهبر تلويزيون دولتی عراق در هنگام اعالم

 . است" پايان يک دوره تاريک در تاريخ عراق"، اعالم کرد که اعدام او بيانگر "جانی"
جسد صدام حسين، : "گفت) AFP(موسی فرج از بستگان رهبر سابق عراق به خبرگزاری فرانسه 

، در محلی که خود او در زمان حکومتش ) گرينويچ صبح به وقت1( ساعت چهار صبح به وقت محلی 
 ".ساخته بود، در مرکز عوجه به خاک سپرده شد

تصاوير صدام حسين در حالی که در کفن پيچيده شده بود، از تلويزيونهای سراسر جهان نشان داده 
 .شد

شان يک فيلم ويدئويی که از سوی دولت عراق منتشر شده، آخرين لحظات زندگی صدام حسين را ن
می دهد که از پذيرفتن سرپوش سياه از مردان نقابداری که مامور به دار آويختن او هستند، خودداری 

 .می کند
صدام حسين در اين ويدئو، پيراهن سفيد و باالپوش ضخيم سياه رنگی به تن دارد و دستانش از پشت 

 .بسته است
ز قرآن را به همراه داشت که پيش از مقامات عراقی حاضر در صحنه عدام گفته اند که او نسخه ای ا

 .رفتن به پای چوبه دار، آن را به کسی سپرد تا به دوستانش تحويل دهد
اعدام صدام حسين، در محوطه سازمان اطالعات ارتش عراق صورت گرفت، جايی که به گفته مقامات 

 .عراقی، شاهد اعدام شماری از مخالفان صدام، توسط رژيم سابق عراق بوده است
 دامه خشونتهای فرقه ایا

جان سيمپسون خبرنگار بی بی سی که در بغداد به سر می برد، می گويد دولت عراق، نگران امکان 
 .تبديل شدن آرامگاه صدام حسين به يک زيارتگاه سياسی نخواهد بود

به گفته خبرنگار بی بی سی، مقامات عراقی معتقدند که نفوذ عملی صدام حسين در اين کشور، با 
 .عدام او کامًال پايان يافته استا

خشونتهای فرقه در عراق ادامه يافت و دست کم ) شنبه(اما پس از اعدام صدام حسين، روز گذشته 
 . نفر ديگر زخمی شدند150هفتاد تن، در يک سلسله انفجار جان خود را از دست دادند و حدود 

 .  تن انجاميد37 کشته شدن بدترين انفجار در يک محله شيعه نشين بغداد روی داد که به
 .  تن ديگر نيز، در شهر کوفه در اثر انفجار در يک مينی بوس کشته شدند31

گزارش شده است که مردم خشمگين، مردی را که اندکی پيش از انفجار، از مينی بوس پايين پريده بود 
  .کشتند

  
  .  تن رسيد3000 در عراق به  آمريكايي زمان با آغاز سال نو ميالدي، تعداد سربازان آشته شده هم

  ٢٠٠7  ژانویه1 – ١٣٨۵  دی 11ه دوشنب
 2003به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، از آغاز ماه مارس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . اند  هزار سرباز آمريكايي در عراق آشته شده3000تاآنون، 
  . يابد ها در عراق افزايش مي بعد از اعدام صدام خشونتها معتقدند  اين در حالي است آه آمريكايي

ترين سال براي   را بدترين و سخت2006نگاران، سال  المللي روزنامه ي بين از سوي ديگر، اتحاديه
  . نگاران دانست روزنامه

ده نگاران معرفي ش ها و روزنامه ترين مكان براي رسانه بر اساس اين گزارش، عراق نيز به عنوان خطرناك
  . است

 تن 81 به 2006نگاران آشته شده در سال  تعداد روزنامه: سازمان خبرنگاران بدون مرز نيز اعالم آرد
  . نگار نيز در عراق و نوار غزه ربوده شدند  روزنامه56رسيد و 

نگاران و اهالي  ترين آشور براي روزنامه عراق براي چهارمين سال پي در پي در صدر فهرست خطرناك
  . عرفي شدرسانه م

نگاران آشته شده در عراق از آغاز جنگ آمريكا عليه اين آشور به  ها، تعداد روزنامه بر اساس اين گزارش
  .  تن از آنها بر اثر حمالت ارتش آمريكا جان باختند19 تن رسيده است آه 170حدود 

نگاران دارد معرفي  نامههمچنين فيليپين نيز به عنوان دومين آشور آه بدترين شرايط را براي فعاليت روز
  . شده است

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
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   ماهی د11 تهران، یروزنامه ها
  ٢٠٠7  ژانویه1 – ١٣٨۵  دی 11ه دوشنب

روزنامه های دوشنبه تهران که بيش تر آن ها بعد از سه روز منتشر شده اند، عنوان های اصلی خود را 
اعدام صدام . د که در دو روز گذشته در صدر گزارش های جهانی بوده استبه خبری اختصاص داده ان

حسين ديکتاتور سابق عراق با عکس هائی از لحظه به دار آويختن وی که زينت بخش صفحات اول 
  .روزنامه هائی است که در مقاالت خود هم اين حادثه را از زوايای مختلف بررسی کرده اند

  زودهنگام
که کيهان برای تيتر اول خود برگزيده "  صدام به جهنم رفت، دنيا در انتظار نوبت بوش"عنوان غيرمتعارف 

  .بدون آن که منبع آن قيد شده باشد. به نقل از محافل خبری دنيا آورده شده 
اعتماد ملی در تيتر نخست خود با عنوان رازهای ديکتاتور به گور رفت، همان مضمونی را به کار برده که 

  .ياد کرده است" اعدام زودهنگام"مه خبرگزاری جمهوری اسالمی از آن به عنوان ايران روزنا
اعتماد ملی در مقاله ای اعتراض کرده که صدام در حالی اعدام شد که تنها يک مورد از جنايات وی، يا 

ناتمام ماندن روند رسيدگی به اتهامات صدام اين ابهام را به . همان جنايت الدجيل، بررسی شده بود
وجود آورده است که چه کسانی با تعجيل در اعدام او باعث شدند تا ابعاد مکتوم و پنهان جنايات وی 

  برای هميشه دفن شود؟ 
رسالت در سرمقاله خود با تاکيد بر اين که اعدام صدام زودهنگام بود نوشته اگر صدام در خصوص 

شد و   از حقايق روشن میگرفت طبعا بسياری تحميل جنگ عليه ايران مورد مواخذه قرار می
  .شد مسئوليتهای آمريکا به عنوان حامی و مشوق اصلی صدام برمال می

کيهان در سرمقاله خود نوشته صدام حسين مطيع آمريکا بود اما کمی بعد سرکشی کرد و بنای 
 بی آن ها هم سبيل جناب ديکتاتور را دود دادند. ناسازگاری گذاشت و منافع آمريکا را به خطر انداخت

  .آنکه انبوه اطالعات او از همراهی آمريکا و اروپا در جنايات وی برمال شود
  پيش بينی ها

کارگزاران بيش بينی کرده که مرگ صدام در کوتاه مدت وضع امنيتی عراق را بدتر می سازد، اما در آينده 
 و درگيری ها اين اميد بسيار پررنگ است که با حذف صدام مردم عراق روزهای بهتری داشته باشند

  . روزبه روز محدودتر شود
به نظر اين روزنامه زاويه مهم ديگر از اين رخداد آن جاست که صدام اولين ديکتاتور در خاورميانه بود که 
به اين حد از خواری و ذلت کشيده شد، به دار مکافات آويخته شد و همه اينها جلوی چشم ملت رنج 

  . ديده اش رخ داد
ر سرمقاله همبستگی نوشته اعدام ديگر مقامات کليدی سابق عراق در روزهای علی صالح آبادی د

به اعتماد سردبير همبستگی . تر از اعدام صدام مايوس و منفعل خواهد کرد ها را بيش آينده، بعثی
آشام برای  ها به دليل خسارات مالی و جانی ناشی از جنگ که اين ديکتاتور خون ايرانيان و کويتی

تر  ها خوشحال نباشند، کم تر از عراقی  دو کشور به بار آورد، از اعدام ديکتاتور بغداد اگر بيشمردمان اين
  . ها نيستند ن از آ

  توصيف ها
سرمايه در گزارش خود يادآوری کرده که صدام سومين ديکتاتوری است که در ماه دسامبر پس از 

  .پينوشه، ديکتاتور سابق شيلی و نيازاف، ديکتاتور ترکمنستان از صحنه روزگار حذف شدند
او در پای چوب . رضا حجسته رحيمی در مقاله ای در اعتماد ملی نوشته صدام يک ديکتاتور بود

او از دشمنان عراق نام می برد درحاليکه . انی را مطرح کرد که چندان قابل فهم و تحليل نبودنددار،سخن
  . خود، دشمن اصلی مردم عراق بود

نويسنده مقاله اعتماد ملی تاکيد کرده که رفتار يک ديکتاتور نه بر مبنای عقل که برپايه دل خواسته 
 منطقی متصف به خود درپای چوبه دار نيز چنان های توهم آلود اوست و از همين روست که صدام با

صدام درهنگام مرگ ازيک سو . سخن می گفت که گويی هنوز رئيس جمهور مردمان عراق است
اسيردر دستان مردمی بود که سالها بر آنها حکومت می کرد و از سوی ديگر، اسير شخصيتی ساخته و 

  . پرداخته سال ها ديکتاتوری
 دنيای اقتصاد اظهار نظر کرده که حمله نظامی تحت رهبری آمريکا به عراق محمود صدری در سرمقاله

ها و گرايش ناگزير آنها به مذاکراتی بود که تاکنون  در مقدمه فروکش کردن جنبش مسلحانه فلسطينی
ای نداشته به همين جهت گروه هائی، رهبران عرب را بابت تنها گذاشتن عراق در برابر تهاجم  نتيجه

رزنش می کنند و معتقدند که آن ها عرب را در برابر غرب خوار و خفيف کردند و موازنه قوای آمريکا س
  .هم زدند ای را به نفع ايران و ترکيه به منطقه

  
   ديماه9:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶ دسامبر 30 - ١٣٨۵ دی 9ه شنب
ادامه واکنش های هفته روزنامه های اولين روز هفته تهران در عنوان های اصلی خود در :بی بی سی

گذشته درباره قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل عليه فعاليت های هسته ای ايران، از زبان افراد 
  .مختلف و بعضی رسانه های خارجی نوشته اند که اين قطعنامه ارزش ندارد

عراق، اين روزنامه ها ضمن کم اهميت دادن به صدور حکم قطعی اعدام صدام حسين ديکتاتور سابق 
پيام رهبر جمهوری اسالمی به مناسبت موسم برپائی مناسک حج، درگذشت وزير دادگستری و رد 
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مصوبه مجلس درباره لغو تصميم دولت در مورد ساعت کار بانک ها را با اهميت دانسته و در صفحات اول 
  .خود نقل کرده اند

.  روزنامه های تهران منتشر نشده انداز آن جائی که امروز بين دو روز تعطيل رسمی قرار گرفته، اکثر
تنها روزنامه های دولتی و وابسته به بودجه عمومی هستند که انتشار عادی خود را ادامه داده اند و 
روزنامه های متعلق به بخش خصوصی و مستقل اولين شماره اين هفته خود را روز دوشنبه منتشر 

صاوير زيبائی از برف به خود اختصاص داده که در چند عکس های بيشتر اين روزنامه ها را ت. خواهند کرد
 اعالم شده است که در سه روز آينده اطالعاتروز گذشته سراسر کشور را پوشانده بود اما به نوشته 

 با عنوان برف کوالک کرد همين خبر را باالی صفحه اول خود تکرار کرده کيهان. هوا آفتابی خواهد بود
  .است

ی از مقاالت و اظهارنظرهای رسانه های مختلف جهان گرد آورده که تحليل هائی  گزارشکيهانروزنامه 
 از  کيهاندر بخشی از گزارش. عليه قطعنامه شورای امنيت و تاکيد بر قدرت جمهوری اسالمی دارند

قول کارشناسان نظامی آمريکائی نوشته شده آمريکا بايد از هر حرکت نظامی عليه ايران پرهيز کند 
  . اد جهان به هم می ريزدچون اقتص

 در صدر اخبار خود نوشته در پايان هفته ای که شورای امنيت سازمان ملل قطعنامه تحريم ايرانروزنامه 
های جديد هسته ای و موشکی را عليه ايران صادر کرد، برخی از مقام های غربی و بين المللی به 

  . شدند» يران، نه استراتژی تهديدسياست گفت وگو با ا«طور تلويحی خواستار در پيش گرفتن 
در حالی در محافل " مذاکره با ايران" بدون اشاره به کشور و مقام خاصی نوشته زمزمه  کيهانگزارشگر

خبری انتشار يافت که مقام های هسته ای و نهادهای تصميم گير ايرانی نيز در طول هفته گذشته به 
  . ذاکره به قطعنامه شورای امنيت پاسخ گفتندروشی اصولی اما با باز گذاشتن شانس تفاهم و م

 در خبری به نقل از رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی ايران نوشته اطالعاتروزنامه 
درخواست هايی از اروپا برای گفت وگو از طريق چندين کانال ديپلماتيک به دست ما رسيده است و 

  .  می کندشورای عالی امنيت ملی اين درخواست ها را بررسی
 در گزارشی نوشته مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی هم خواستار توافق متقابل رسالتروزنامه 

  . برای رسيدن به يک راه حل طوالنی مدت درباره موضوع هسته ای ايران شده است
  شورای امنيت از گفته های دکتر١٧٣٧ برای نشان دادن ناکارآمد بودن قطعنامه جمهوری اسالمی

اکبر اعتماد اولين رئيس سازمان انرژی اتمی ايران نقل کرده که در مصاحبه با بی بی سی گفته است 
اول آنکه مرز ميان . اين قطعنامه به سه دليل نمی تواند جلوی پيشرفت برنامه هسته ای ايران را بگيرد
، دوم آنکه تجهيزات و فناوری ها با توجه به مصارف مختلفی که در صنايع دارند مشخص نيست

کشورهائی وجود دارند که به تصميم های شورای امنيت سازمان ملل اعتنا نمی کنند و سوم آنکه 
ايران می تواند تجهيزات مورد نياز خود را از بازار سياه تهيه نمايد و برنامه های هسته ای خود را ادامه 

  .دهد
ت کار بانک های کشور را به جای دو روز بعد از آن که مجلس با تشکيل جلسه فوق العاده ای ساع

 روزنامه دولت در صدر اخبار خود نوشته شورای نگهبان قانون اساسی، با ايرانسابق خود برگرداند، 
استناد به اصلی از قانون اساسی که قوا را از دخالت کردن در وظايف همديگر منع می کند مصوبه 

  . مجلس را رد کرد
عت شروع فعاليت بانک ها با مصوبه دولت از اول مهرماه برای دوره  يادآوری کرده که سا ايرانروزنامه

 صبح اعالم شد که با اظهارنظرهای مختلف کارشناسان، نمايندگان مجلس ٩ای آزمايشی و سه ماهه، 
و فعاالن عرصه بانکی کشور رو به رو شد در همين حال شماری از نمايندگان مجلس ضمن اين که در 

، تقاضای بازگشت ساعات کار بانک ها را مطرح کردند، طرحی دوفوريتی را به نامه ای به رئيس جمهور
  .همين منظور در دستور کار قرار دادند

 بدون اشاره به اين که تصميم دولت تمام کشور را در بر می گرفت و بعد از آشکار شدن مشکالت ايران
برای تهران بوده است و در ضمن آن، محدوده عملش به تهران منحصر گرديد نوشته که اين مصوبه فقط 

نوشته چند ساعت قبل از تصميم گيری مجلس، نمايندگان وزارت کشور، پليس راهنمايی و رانندگی در 
هيأت دولت گزارشی را از تأثير مثبت دوره سه ماهه اجرای طرح دولت دادند که نشان می داد اين طرح 

  .در کاهش ترافيک صبحگاهی تهران موثر بوده است
 از مصوبه ای در هيات دولت خبر داده که بر اساس آن دانشگاه های خواجه نصير، عالمه ايرانامه روزن

  .طباطبايی و تربيت معلم تهران در هم ادغام می شوند
 در توجيه تصميم دولت گفته اين دانشگاه ها شعبه ها و واحدهای ايرانوزير علوم به نوشته روزنامه 
 شعبه و مرکز جدا ٣٠ان مثال، دانشگاه های عالمه و خواجه نصير بيش از متعدد و پراکنده دارند به عنو

در تهران دارند و خوابگاه های آنها نيز در سطح شهر پراکنده است، بنابراين سرويس دهی در اين 
  .دانشگاه ها با مشکالت زيادی روبرو است

  
  نگاهى بر راهبرد نوين رجال شيعه عراق

  ٢٠٠7 یه ژانو1 – ١٣٨۵  دی 11ه دوشنب
  محمد نورى

به دشمن اصلى زندگى تبديل شده است،الجرم آارنامه گروه ها وقدرت » خشونت«درعراقى آه :ایران
اگرمسأله امروز و هر روز . ها نيز بايد با عيار بردبارى وپايدارى آنان در برابر عفريت خشونت ارزيابى  شود
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ت، پس مسأله دنياى سياست نيز نبايد و مردم زخم خورده عراق، حفظ گوهر زيستن در توفان مرگ اس
نمى تواند جز اين باشدآه چه آسى هزينه مبارزه با دشمن خشونت رابه جان خريده است، چه 

جريانى راه و انديشه خويش را از قافله خشونت وخشونت ورزان جداساخته است وآدامين جناح از اين 
راق، عيار و معيارى دقيق تر از اين آبشخور خون وخشونت سود مى برد؟دربازار سياست اآنون ع

  . پرسش ها براى سنجش راستى وصالحيت مدعيان صلح وآزادى نمى توان يافت
  دست شستن ازهمه چيز به بهاى زنده ماندن عراق

پديده حيرت انگيز دوران امروز اين است آه عراقى ها تاآنون براى حفظ نظام نوينى آه با گريز از چنگ 
اند، نزديك به ده ها هزار قربانى تقديم آرده وهرروزچندين تن به اين جرگه افزوده ديكتاتورى برپاآرده 

  .مى شود
حسب قراين وشواهد، رقم قربانيان شيعه دراين دوران خونين . دراين آمار، سهم بزرگ را، شيعيان دارند

  .گذار، بسى فراتر از ميزان آشته شد گان عصر ديكتاتورى بعثى ها است
رآى تاريخى از سرگذشت سياه عراق درسه دهه ديكتاتورى، رهبران شيعه عراق رابه آنچه پيداست ،د

اينك عراق نوين، . طراحى سخت ترين الگوى مقاومت وپذيرش سنگين ترين رسالت آشانده است
  .دوران جانكاه گذار را با تكيه بر نجيب ترين جريان سياسى خويش سپرى مى آند

له، عبوردادن جامعه اى غوطه ور در تعصبات طايفه اى وعصبيت هاى برنامه راهبردى شيعيان دراين مرح
  .نژادى، به جامعه اى مداراطلب و بردبار درعرصه همزيستى سياسى است

 سال آارنامه سياسى گروه ها و رهبران شيعه در نزاع خونين عراق، به وضوح ٣نگاهى ازسرانصاف به 
حول وانتقال جامعه عراق از نظم وساختارى اين واقعيت را آشكارمى آندآه آنها درمسيراين ت

گويى پيمان نانوشته اى . استبدادزده به نظمى دموآراتيك ،همه دشوارى ها را بر خود هموار آرده اند
براجتماع شيعيان حكمفرما است آه همه چيز، مال، جان و فرزند، بايد فدا شود تا عراق شاهد 

جامعه : اى ديگر اين تفكر مى تواند چنين تعبير شود آهمعن. وگمشده خود، صلح وآزادى رادرآغوش گيرد
  .شيعه پيشمرگ شود تا عراق بار ديگر به دام ديكتاتورى گرفتار نشود

براين پايه است آه » بينش تاريخى« به نظر مى آيد ،تابلوى حرآت رهبران شيعه دراين برهه، يك
ناسبات و انديشه هايى آه آن نظام هرچند نظام ديكتاتورى بعث سقوط آرده اما هنوز ساختارها ، م

استبدادى را به  بارآورد، پابرجاست وبرانداختن اين ساختارسخت جان، مجاهدتى بزرگتر از انتفاضه دهه 
بدون ترديد هيچ عنصرديگرى غيرازاين بينش سياسى قادرنبود درپيكره سياسى . مى طلبد٩٠ و٨٠هاى 

و آنها را به اين درجه از انعطاف و مدارا دربرابر طيف را بدمد » مقاومت تاپاى مرگ«شيعيان عراق روح 
  .نامهربانى ها وآينه توزى ها وصبورى در برابر خشونت ورزى ها وادارآند

  آارنامه آامياب رجال شيعه
اين گفته ها، پيش درآمدى بودند تا بر آخرين موقعيت جبهه سياسى شيعه ونيز تازه ترين طرحها 

اين مرور وتأمل ازآن حيث ضرورى .پرآوازه آنان درپيش گرفته اند نگاه اندازيموتدابيرى آه رهبران ومراجع 
است آه شيعيان درآانون تحوالت سياسى عراق قرارگرفته اند وهر تصميم رجال شيعه تبعاتى تعيين 

محوريت نقش شيعه فقط ناشى ازاين نيست آه آنان اآثريت جمعيت و . آننده درفرايند وقايع دارد
مان رادراختياردارند، يا آنكه دولت و دستگاه ديوانساالرى در اختيارآنان است، بلكه نگاهها ازآن اآثريت پارل

روبه اراده رجال سياسى شيعه دوخته شده آه آنان با انتخاب هاى سخت وگزينه  هاى بس مهم 
، و از همين منظراست آه حتى رقيبان وبدخواهان اين جريان درمحافل غربى وعربى. روبروهستند 

ازنقش اين گروه به عنوان آليد ثبات عراق ياد مى آنند و مى گويند راه سياست آينده اين سرزمين از 
  .اراده وتصميم رهبران شيعه مى گذرد

سال از قرارگرفتن نمايندگان شيعه درمتن سياست وديپلماسى ٣ازهمين روست آه با گذشت حدود 
سين ومخالفانش به ديده رشك وحسادت نگريسته بغداد دوستان اين جناح درآارنامه  آن به چشم تح

به باور بيشتر ناظران سياسى عراق ،جناح شيعه درميدان سخت وملتهب عراق بسيارآم اشتباه .اند
ظاهرشده است و درقياس باگروههايى آه نوسانى شديد ازخصومت تارفاقت باغرب راپيشه آرده 

آنهادرعين حفظ خطوط وحدود تفكر . وده استاند،رفتاراحزاب شيعه نماد اعتدال ورزى و عقالنيت ب
سياسى خويش، مناسباتى مبتنى برحفظ منافع ومصالح ملى عراق، با جريانهاى داخلى وبين المللى 

آرزوى حريفان شيعه اين بودآه توان اين جريان درتوفان تندروى وستيزه جويى با رقباى . پيشه آرده اند
اما نهاد رهبرى شيعه .جبهه شيعه ازدرون دچار تالشى شودداخل وخارج آاهش يافته و به زعم آنان، 

برطريقى گام نهادآه مراجع دينى آن را ترسيم آردند، ازجمله اصول گره گشاى اين تفكر، اين بودآه از 
بدو تأسيس حكومت نوين ، محورومدار امور را، رأى وخواست مردم قرار داد و در تداوم اين سياست 

رهاورد اين مجموعه تاآتيك ها و . وستان ومدارا بادشمنان راپيشه خواهد آرداعالم آرد آيين مروت باد
استراتژى ها، رهبرى برترى بالمنازع احزاب شيعه درميدان رقابت، ناآارآمدشدن سالح تفرقه وجلب 

  . اعتماد بى سابقه مردم ونخبگان داخل وخارج عراق بود
  برنامه راهبردى عبورازبحران

درقبال اين . ر ،جبهه سياسى شيعه باشرايط تازه وانتخابهاى مهم روبرو استاما اآنون درفصلى ديگ
انتخاب ها، راهبردى تازه ازسوى بزرگان شيعه درنشست نجف به امضا رسيد، دراين مجموعه آه ازآن 
مى توان به عنوان مانيفست شيعيان براى عبور از شرايط بغرنج امروز ياد آرد،هم فهرست چالشهاى 

  .ف شيعيان و هم تهديدات درونى حاآميت عراق مطرح وچاره جويى شده استدرونى ائتال

www.iran-archive.com 



آنچه ازمباحث اين نشست استنباط مى شود، اين آه جبهه سياسى شيعيان درسومين سال تجربه 
دولت دارى خود در حلقه اى ازفشارها، رقابت ها وخصومت هاى بازيگران داخلى وخارجى احاطه شده 

جريان شيعه، يك وضعيت استثنايى وغير قابل قياس باآل ادوار تاريخ وضعيت سياسى اآنون . است
  .عراق است

بدنه اجتماعى وآحادجمعيت غيرنظامى : شايد بتوان مختصات اين شرايط سخت راچنين ترسيم آرد
بدنه مبارزاتى وشبه نظامى . شيعه،آماج بيرحمانه ترين حمالت شبكه خشونت گران واقع شده است

يش المهدى ـ به رهبرى مقتدى صدرـ و نهاد پليس ونيروهاى حافظ نظم سازمان آن آه دردوقالب ج
. يافته اند هم ازسوى ارتش آمريكا و انگليس وهم ازسوى جوخه هاى خشونت وترور موردتهاجم است

وباالخره پيكره سياسى جريان شيعه آه سه طيف بزرگ ـ حزب الدعوه،مجلس اعالوگروه صدريون ـ 
حفظ ائتالف لرزان حكومت مرآزى در بغداد و :ند گردآورده است با دو وظيفه سنگينرادرائتالفى نيروم

حفظ انسجام احزاب شيعه درجنوب ازيك سو و رقابت باحريفان سرسخت داخلى ومنطقه اى ازسوى 
همين شرايط موجب شد بزرگان شيعه ودررأس آن مرجع با نفوذ و مقتدر اين جريان ـ .ديگر روبرو است

  .ستانى ـ آادرسياسى اين ائتالف رابه شور و نشستى عاجل درنجف فراخوانندآيت اهللا سي
فعاالن سياسى شيعه درحالى به توصيه هاى رهبر خويش گوش سپردندآه مناطق و محالت شيعه 

نشين با سيل تازه خشونت،رنگى ازتراژدى نسل آشى به خود گرفته است وتحمل موج ويرانگرشيعه 
رجال سياسى شيعه پيشتر خبريافته بودندآه شبكه خشونتگران . تآشى بسيار سخت و سنگين اس

به سازوبرگ جديدى ازجانب حريفان منطقه اى شيعه وبرخى دولتهاى عربى تجهيز شده اندوبراى 
ائتالفى . ساقط آردن دولت شيعه اين بارائتالفى بس وسيع تر ازجناح بندى گذشته شكل گرفته است

ه آارومتعصب عرب و در سوى ديگر برخى ازطرف هاى به اصطالح آه در يك سوى آن دولتهاى محافظ
دوستان غربى بغدادقرارگرفته اند وهمين ائتالف ناميمون است آه مجوز روشهاى جديدانسان آشى 

وآدم ربايى درمناطق ومقرهاى شيعيان راصادرمى آند و در همان حال، حلقه متحدان غير شيعه دولت 
  . فرامى خواندمالكى رابه گشودن جبهه معارضه

مجموعه اين رخدادها يك پيام واحد را به رجال سياسى شيعه منتقل آرد آه، موقعيت برتر شيعيان 
وموفقيت هاى آنان درعبور ازآزمون خشونت هاى خيابانى ورقابتهاى سرآش سياسى، براى حريفان 

بردى تازه براى به هر حال ،نشست بزرگان شيعه درنجف راه.داخل وخارج غير قابل تحمل شده است 
دوره جديد حيات سياسى اين جريان ارائه آردآه اساس آن نگهدارى وحراست از خط مشى مدارا و 

  .پرهيز از خشونت وبازى ويرانگر برادر آشى وجنگ طايفه  اى است 
سياستگذاران شيعه دراين راهبردبراى حفظ انسجام درون ائتالف شيعه ودورآردن آفت اختالفى آه 

. ه است، خواهان بازگشت دوباره گروه مقتدى صدر به حلقه دولت مالكى شدنددرآمين نشست
خبرهاى فرداى نشست حاآى ازاين بود آه اين تدبير شيوخ شيعه مؤثر افتاده و طيف مقتدى صدر، اين 

  . روحانى منتقدبا پيوستن مجدد حاميانش به دولت عراق موافقت آرده است
آهنگ يك آودتاى خزنده راعليه دولت مستقرشيعه دارد براى گسستن رشته دوم ترفندهايى آه 

،ميهمانان نشست نجف به دو پاره ازآراى مرجع نافذشان تمسك جستند،آيت اهللا سيستانى درتوصيه 
اى آه جايگاه يك فتواى شرعى راپيداآردبه صراحت اعالم آرد تضعيف دولت مالكى دروضعيت آنونى 

 فوق آن بود آه سياستگذارشيعيان دسته بنديهاى عين تضعيف آشوراست وحلقه تكميلى سياست
تازه سياسى با عناوين تندرو وميانه رو راآه مى رفت حتى درصفوف احزاب شيعه نيز رخنه ايجاد آند 

اگر بخش نخست راهبرد رهبرى شيعه براى حمايت ازمالكى ،آانونهاى اپوزيسيونى را .مردود شمرد
قرشيعه ناآام مى گذارد، بخش دوم اين تدبير، بى گمان، درآرزوى براندازى نخستين نهادحكومت مست

  .حفره هاى تازه شكاف سياسى در پيكره احزاب شيعه رابست
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