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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(دولتهای بزرگرژیم ایران و 

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

  شود دور دوم مذاآره ايران و آمريكا برگزار مي
  )2007 ژوئيه  24(1386  مرداد 2شنبه سه 

  .شود ران و آمريكا امروز در بغداد و در سطح سفرا برگزار ميدور دوم مذاآرات اي:سرمايه
هوشيار زيباري وزير امورخارجهء عراق روز گذشته در حالي از زمان برگزاري دور دوم مذاآرات ايران و 
آمريكا خبر داد آه يك روز پيش از آن سخنگوي وزارت امور خارجهء ايران زمان برگزاري اين مذاآره را 

  .آردنامشخص اعالم 
دور اول مذاآرات ايران و آمريكا با جنجال و سر و صداي فراوان با هدف يافتن راهكاري براي خروج عراق 

از بحران ناامني آه پس از اشغالگري گريبانگير آن شده در شرايطي برگزار شد آه حساسيت پشت يك 
الشعاع  يت مذاآره را تحت سال محور27ميز نشستن نمايندگان تهران و واشنگتن براي اولين بار پس از 

چه در اين دور از مذاآرات مورد توجه قرار گرفت تنها آب آردن يخ روابط دو  قرار داد و بر همين اساس آن
به . وگو بپردازند تر از قبل به گفت آشور بود تا با شكستن قبح مذاآرهء نمايندگان ايران و آمريكا راحت

 ابعاد پيشرفت مذاآرات، مكالمات غيررسمي و محرمانه ميان گران تنها راه افزايش عقيدهء برخي تحليل
هاي علني با جنجال و حواشي زياد تنها به تبادل شكايات ختم  برگزاري نشست. دو آشور است

  .شود و معموال از ارزش آمي نيز برخوردار است مي
هاي حاآم بر  و ناامنيآرد  آفريني متهم مي گري و بحران پيش از اين بارها تهران، آمريكا را به اشغال

در مقابل واشنگتن نيز تهران را به . آرد   هاي غلط واشنگتن اعالم مي عراق را ناشي از سياست
  .ها متهم آرده بود جو و در اختيار قرار دادن تسليحات به آن هاي ستيزه همراهي با گروه

هاي نمايندگان ايران و آمريكا وگو هوشيار زيباري، وزير امور خارجهء عراق نيز با اشاره به اهداف گفت
مند نيست آه خاك آشورش به محل تسويه   دولت عراق به هيچ وجه عالقه«تاآيد آرده بود آه 

  ».هاي شخصي آشورها تبديل شود حساب
اعتمادي ميان دو آشور آه بناي  با اين شرايط و با حاآم بودن فضاي مسموم و برپا بودن ديوار بلند بي

عالوه بر اين بايد اضافه آرد، . گشت، دور اول مذاآرات برگزار شد طوالني برميهاي  آن نيز به سال
ها در واقع مجال برگزاري نشستي آرام را از دور اول مذاآرات  سازي رسانه آفريني و حاشيه جنجال
  .گرفت

وگوي حسين آاظمي قمي،سفير ايران در بغداد با رايان  بر همين اساس حاصل چهار ساعت گفت
; فير آمريكا در بغداد تنها مطرح شدن پيشنهاد تهران براي تشكيل گروه سه جانبهء امنيتي بودآروآر س

وگو با  پيشنهادي آه به طور جدي مورد موافقت آمريكا قرار نگرفت و آروآر در پايان اين نشست در گفت
اين معني ديگري مگر همين آاري آه ما اآنون انجام داديم غير از «خبرنگاران با تعجب اعالم آرد آه 

  ».دارد
تري از سوي  رساني و پردازش آم از اين روي دور جديد مذاآرات ايران و آمريكا نسبت به ماقبل با اطالع

شود تا شايد از اين طريق حساسيت موجود بكاهد آه اين از جديت دو طرف براي به  طرفين برگزار مي
  .نتيجه رسيدن محور مذاآرات حكايت دارد

 هيات ايراني را عالوه بر حسين آاظمي قمي آه سرپرستي هيات را به عهده دارد در نشست امروز
مديرآل شوراي عالي » رضا اميري«رييس ستاد ويژهء عراق در وزارت خارجه و » حسين امير عبدالهيان«

  .دهند امنيت ملي تشكيل مي
در اين ديدار سفير . دار آردندوزير عراق دي آنندهء ايران روز گذشته با نوري المالكي، نخست هيات مذاآره

راهبرد اصلي ايران در شروع دور دوم مذاآرات آمك به ملت و دولت عراق «: ايران در بغداد تاآيد آرد آه
بوده و اميدوارم آه از اين طريق بتوان خواست و منافع ملت عراق را به منظور آاهش دردها و برقراري 

  ».امنيت محقق آرد
آه ايران  المالكي از اين عات و مطبوعات وزارت امور خارجه در اين ديدار نوريبه گزارش ادارهء آل اطال

قدرداني آرده و ابراز اميدواري آرد تا دور  وزير عراق براي ادامهء مذاآرات را پذيرفته است،  دعوت نخست
  .دوم مذاآرات در چارچوب حمايت از دولت عراق بتواند به نتايج مطلوبي نايل شود

راهبرد اصلي ايران در شروع دور دوم «:  اعالم آمادگي طرف ايراني براي مذاآرات تصريح آردقمي نيز با
مذاآرات آمك به ملت و دولت عراق بوده و اميدوارم آه از اين طريق بتوان خواست و منافع ملت عراق 

  ».ا مناسب آردها و برقراري ثبات و امنيت از طريق ايجاد سازوآاره را به منظور آاهش دردها و آالم آن
جمهوري و طارق الهاشمي،  اي نيز با جالل طالباني، رييس همچنين هيات ايراني ديدارهاي جداگانه

آنندهء ايران ابراز اميدواري آرد تا  الهاشمي در ديدار با هيات مذاآره. جمهوري عراق داشت معاون رييس
  .مذاآرات طرف ايراني با آمريكايي سازنده باشد
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هاي  رايزني«: ضمن تاآيد بر حمايت دايمي ايران از مردم و دولت قانوني عراق گفتآاظمي قمي نيز 
  ».جامعي درخصوص نحوهء برپايي دور جديد مذاآرات با مقامات عراق انجام شده است

همچنين جالل طالباني نيز از اهتمام جمهوري اسالمي ايران به حل مسايل عراق و آمك به دولت و 
  .دملت آشورش قدرداني آر

طالباني با اشاره به جايگاه و اهميت ايران در منطقه ابراز اميدواري آرد آه مذاآرات ايران و آمريكا گامي 
  .تر از مردم و دولت منتخب عراق باشد رو به جلو در حمايت بيش

در هر حال امروز بار ديگر منطقهء سبز امنيتي عراق و دفتر نوري المالكي براي دومين بار ميزبان 
حلي  حلي براي خروج عراق از بحران منجر به يافتن راه ات ايران و آمريكاست تا شايد يافتن راهمذاآر

اعتمادي ميان تهران و واشنگتن و گام برداشتن به سوي مذاآره براي پايان  آردن ديوار بي براي آوتاه
  .مسايل مورد مناقشهء دو آشور شود

  
  را رد نکردرانی اهي علی نظامنهیبراون گز

  )2007 ژوئيه  23(1386  مرداد 1شنبه دو
 خبر داده و رانی اهي ها علمی تحردی از احتمال تشدا،يتانی برری براون، نخست وزگوردون:بی بی سی

 . کشور مردود ندانسته استنی اهي علی انهی را به عنوان گزی نظاماتيعمل
ه خبرنگاران گفت اعتقاد دارد که در پاسخ ب) اول مرداد ماه (هي و سوم ژوئستي براون روز دوشنبه بیآقا
 در راه خواهد زي نیگری دی قطعنامه هایاحتماال به زود" مؤثر است و رانی اهي وضع شده علی هامیتحر
 ."بود

 صادر کرده که رانی ای هسته ای برنامه هاهي سازمان ملل متحد تا کنون دو قطعنامه علتي امنیشورا
 می کشور مشمول تحرنی ای هسته ای هاتيبا فعال مؤسسات و اشخاص مرتبط یبر اساس آن برخ

 . شده اندی المللني بیها
 که - ی سازی غنقي کرده اند که به تعلدي تأکی اسالمی جمهوری ها، مقام هامی تحرنی رغم وضع ابه

 . دهندی تن نم- است رانی ای در مناقشه هسته اري درگی طرف هایخواست اصل
 ی تونیري دهد که به رغم کناره گی نشان مايتانی برریست وز نخیري موضعگندی گوی ناظران میبرخ

 از یکی به عنوان ايتانی نکرده و بریريي تغرانی ای کشور در قبال مناقشه هسته انی ااستيبلر، س
 یهور در مورد جمی فعلی هایري سازمان ملل متحد قصد دارد روند سختگتي امنی دائم شورایاعضا
 .ردي بگی را پیاسالم
 ني در آژانس برانی اندهی نماه،ي اصغر سلطانی فرانسه به نقل از علی خبرگزارنينبه همچن دوشروز
 . شودی فردا آغاز منی گزارش کرده که گفتگوها در مقر آژانس در و،ی اتمی انرژیالملل
 ی برایرانی گفت مقامات ا،ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مد،ی گذشته محمد البرادعهفته

 کشور به بحث و گفتگو نی ای اتمی برنامه هایموافقت کردند که درباره اهداف اصل" ر بانينخست"
 .ننديبنش
 اراک ني آب سنگساتي آژانس از تاسنی بازرسان ادی بر صدور اجازه بازدی مبنرانی امي تصمني همچنیو

  . کندداي ادامه پتي وضعنی کرد که ایدواري مثبت خواند و ابراز امیرا حرکت
  

  ي مهم بين المللي و منطقه ايرويدادها
  

 پيروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکيه
  )2007 ژوئيه  22(1386 تير 31شنبه یک:فردا

 انتخابات پارلمانی ترکيه نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه به رهبری   درصد آرا٩٧  شمارش
  . قاطع دست يافته است  اين کشور به يک پيروزی   نخست وزير  رجب طيب اردوغان

در انتخابات پيش از موعد پارلمانی ترکيه که روز يکشنبه بيست و دوم ژوئيه برگزار شد حزب عدالت و 
 و بدون  بنابراین این حزب به تنهایی.  از پارلمان ترکيه را به دست آورد کرسی  ٣۴١توسعه توانست 

  .اتئالف قادر خواهد بود که دولت جدید را تشکيل دهد
 کرسی ٢٧۶ يک کرسی های مجلس يعنی   بتواند نصف به عالوه ، حزبی که ترکيه بق قانون اساسیط

  . تنهايی دولت تشکيل دهد پارلمان را تصاحب کند، می تواند به
 کرسی از پارلمان ترکيه را در ١١٣ در صد آرا ٢١حزب جمهوری مردم به رهبری دنيز بايکال با کسب 

 ٧٠در صد آرا   ١۴ /۵ به رهبری دولت باغچه لی با کسب  رکت ملیاختيار خواهد داشت و حزب ح
  .نماينده در پارلمان خواهد داشت

 نفر از آنها را شخصيت های کرد ٢٣ کرسی پارلمان را در اختيار بگيرند که ٢۶افراد مستقل نيز توانستند 
  .ترکيه تشکيل می دهد

ت و توسعه خود را آماده برگزاری جشن به گزارش خبرگزاری ها هواداران حزب اسالم گرای عدال 
  .پيروزی می کنند

نخست وزير ترکيه پس از .  آقای اردوغان محسوب می شود نتيجه انتخابات اخير پيروزی اخالقی برای
  .بحران بر سر انتخابات رياست جمهوری خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود

الت و توسعه عبداهللا گل وزير امور خارجه را کانديد پست عد حزب اسالم گرای بحران زمانی آغاز شد که
  .رييس جمهوری ترکيه کرد
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ارتش و احزاب سکوالر ترکيه می گويند حزب عدالت و توسعه ترکيه می خواهد جدايی دين از دولت را  
لمان از بين ببرد و با چنين استداللی به مخالفت و ممانعت از از رای گيری رياست جمهوری ترکيه در پار

  .آقای اردوغان برای خروج از بن بست دستور برگزاری انتخابات پيش از موعد را صادر کرد. شدند
 احزاب   حزب بصورت حزبی در انتخابات شرکت کرده و نامزدهای بقيه١۴،   حزب سياسی ترکيه۵٢از  

  . درصد، بطور مستقل در انتخابات مشارکت داشتند١٠برای عبور از قانون حد نصاب 
 ٧٣٩۴   احزاب مختلف، رويهمرفته  به  نامزد وابسته۶۶٩۵ عمدتا کرد هستند با   نامزد مستقل که۶٩٩

  . رقابت پرداختند  کرسی پارلمان به۵۵٠نامزد انتخابات برای تصاحب 
 درصد آراء کل کشور را ١٠   مجلس بايد روی هم رفته  هر حزبی برای ورود به طبق قانون انتخابات ترکيه

  .ردبدست بياو
  

) يكشنبه(امروز  گراي عدالت و توسعه ترآيه توانست در انتخابات پارلماني حزب اسالم
  . درصد آرا را از آن خود آند٦/٥١ 

ان ترك .ان.ي سي از خبرگزاري رويتر، شبكه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
دوغان، نخست وزير ترآيه بيش از نيمي از رجب طيب ار گزارش آرد با شمارش يك چهارم آرا حزب حاآم

  .آرا را از آن خود آرده است
 درصد آرا را آه الزمه و حد نصاب ١٠ اند بيش از  توانسته چنين دو حزب ديگر نيز تاآنون در اين انتخابات هم

  .دست آورند ورود به پارلمان است، به
 درصد آرا را به دست ٧/١٣ نيز  MHP گراي ملي  درصد آرا و حزب٢/١٥ توانسته  CHP حزب چپ گراي

  .آورده است
 صبح به وقت محلي انداختن ٧  از ساعت ) يكشنبه)  ميليون نفر از مردم ترآيه امروز٥/٤٢ بيش از 

  .زودهنگام پارلماني آغاز آردند هاي انتخابات شان را به صندوق آراي
ه، حزب حاآم اين آشور، راي خود را عدالت و توسع رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترآيه و رهبر حزب

احمد نجدت سزر، رييس جمهور اين آشور نيز . به صندوق انداخت -  استانبول-در بزرگترين شهر ترآيه 
  .در آنكارا راي داد

آانديداي مستقل براي اين انتخابات رقابت  ٦٩٩    آانديدا از جمله٧٣٩٤  حزب سياسي و در مجموع  ١٤  
  .آردند

 جايگاه ٧٠٠   هزار و ١٥٨  ترآيه حائز شرايط راي دادن در   ميليوني٧٠   ميليون تن از جمعيت ٥/٤٢ بيش از 
 ٥٥٠  شان را براي پارلمان  انتخاباتي در سراسر اين آشور بودند تا نمايندگان  منطقه٨٥  اخذ راي در 

  .ترآيه برگزينند عضوي
  . يافتپايان  بعد از ظهر به وقت محلي٥  گيري در ساعت  راي

اما به دليل ناآامي در انتخاب رييس جمهور آينده اين  قرار بود اين انتخابات در چهار نوامبر برگزار شود
رياست جمهوري از سوي احزاب مخالف ترآيه در اواخر ماه آوريل و اوايل  آشور پس از تحريم انتخابات

  .شد انتخابات اآنون برگزار  ماه مه، اين
هاي اقتصادي  گرا به لطف سياست اسالم داد حزب عدالت و توسعه  ميها نيز نشان نظرسنجي

  .پيروز شود تواند به راحتي در اين انتخابات اش مي موفق
نتيجه اين . شد سکوالر اين کشور محسوب مي انتخابات پارلماني ترکيه آزمون سختي براي نظام

سالمي و دموکراسي موازنه برقرار کند، است ميان اصول ا انتخابات براي نظام سکوالر ترکيه که درتالش
  .اي دارد اهميت ويژه

  .بحران سياسي موجود ترکيه گرفته شده است تصميم به برگزاري انتخابات زودهنگام، به منظور حل
توسعه، عبداهللا گل وزير خارجه را که تمايالت  اين بحران زماني ايجاد شد که حزب حاکم عدالت و

  .جمهوري نامزد کرد سمت رياستمذهبي دارد، براي احراز 
سکوالر ترکيه را به خطر خواهد انداخت و با  ارتش و احزاب مخالف ادعا کردند که انتخاب گل، نظام

  .همين استدالل، مانع انجام راي گيري شدند
وون دن برونده نيز بر انتخابات ترکيه نظارت  هياتي از مجمع پارلماني شوراي اروپا به رياست لوک

  .داشت
پارلماني ترکيه، براي حصول اطمينان از برگزاري قانوني  برونده گفت حضور اين هيات در صحنه انتخابات

  .اين انتخابات است
  .داند دولت را سند موفقيتش مي رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه کارکرد اقتصادي

  .سطح شهرها جمع آوري شدترکيه، شنبه شب از  تمام پوسترهاي تبليغاتي بر اساس قانون انتخابات
مجموعه اصالحات پيشنهادي دولت رجب طيب  اين انتخابات تالشي است براي حل بحراني که بر سر

  .ادوغان در قانون اساسي ايجاد شده است
توسط مردم است، در حالي که در حال حاضر  از جمله اين اصالحات انتخاب مستقيم رييس جمهور

  .کند ب ميپارلمان رييس جمهور را انتخا
اي اسالم گرايانه را  متهم مي کنند که برنامه رييس جمهوري فعلي ترکيه و هواداران وي حزب حاکم را

  .کند اين ادعا را رد مي در دستورکار خود دارد اما دولت اردوغان
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 به عنوان سرپرست وانفی اگوری ایرا به جا"  سوبولفنيوالنت "ه،ي روسی جمهورسي رئني پوتريمیوالد
  .  انتخاب کردهي روستي امنیشورا
  )2007 ژوئيه  20(1386 تير 29ه جمع
 ی سمت معاونت شورا1999 سوبولف که از سال ه،ي مهر به نقل از منابع روسی گزارش خبرگزاربه
  . سمت منصوب شدنی به اوانفی اگوری ای استعفارشی را بر عهده دارد پس از پذهي روستيامن
 مي تصممي شد تنظسي تاس1992 ی جوال3 که در هي روستي امنیشورا فهي وظی اساس قانون اساسبر
  . استدهی به خود دري دب10 نهاد نی است و تاکنون ای ملتي امنني تأمنهي در زمی جمهورسي رئیها
 از او ني به پوتی نامه ای طرًاي را بر عهده داشت اختي امنی شورااستی ر2004 که از سال وانف،ی اگوریا

  . موافقت کندشیتعفاخواست تا با اس
 1972 گذرانده و از سال یتي امنیها  خود را در ارگانتي ساله بخش اعظم فعال60 سوبولف  گرچه
 فدرال تي و سازمان امنی سازمان فدرال ضد جاسوست،ي، وزارت امن"ب. گ. کا" در ی مختلفیها پست
 یگری به دنبال فرد دني دهد که کرملی نهاد نشان منی او بر ای سمت سرپرستکني داشته، لهيروس
  .  نهاد استنی ایري دبیبرا

 نی سمت ممکن است ماهها بطول انجامد و انی ای مناسب برای شخصافتنی باورند که نی آگاه برامنابع
 کشور، اقتدار نی در ای جمهوراستی ر2008 رود پس از انتخابات سال یبدان سبب است که احتمال م

  . شودلی تبدی جمهوراستی در مقابل ساختار ری به وزنه ایت و حابدی شی نهاد افزانیو قدرت ا
 ی دومایسخنگو" زلفی گرسیبور" مبارزه و کنترل مواد مخدر ، ی اداره دولتسيرئ"  چرکسفکتوریو"

 ناني جانشی داخللگراني هستند که به باور تحلی افرادهي کل روسیدادستان" کای چایوری" ویدولت
 وز دارد هنی کامال جدیتي چرکسف که شخصشتري با وجود شانس بنکي باشند، لی موانفی ایاحتمال

  . شودی نمدهی باره دنی در ایاتفاق نظر
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  براي پايان اشغال پنج ساله عراق " تايم"راهكار
    نيويورك ، خبرگزاري جمهوري اسالمي 

  )2007  هي ژوئ21(1386 ري ت30شنبه 
  

مه آمريكايي تايم در گزارشي مفصل به بررسي چگونگي پايان اشغال پنج ساله عراق و آغاز  ناهفته
  . هزار سرباز آمريكايي از آن آشور پرداخته است ١۶٠  عقب نشيني 

دو انديشه بزرگ در مورد اقدام بعدي آمريكا در عراق وجود دارد آه تقريبا هر دو :  روز جمعه نوشتتايم
  . شتباه هستندآنها به صورت قطعي ا

آنند معتقد است  ها در آنگره آمريكا از آن حمايت مي  نوشته تايم، نخستين ايده آه اآثر دمكراتبه
  . بايستي از عراق خارج مي شد ها قبل مي آمريكا از مدت

تواند رخ دهد اين است آه نيروهاي آمريكايي هرچه سريع تر از  اي آه هم اآنون مي بهترين مساله""
ها را مجبور آنند آه سرنوشت خود را به دست گيرند و آشورهاي حوزه خليج   شوند، عراقيعراق خارج

  . فارس را متقاعد سازد آه از حاشيه بيرون آيند
 اين ديدگاه، حضور گسترده نيروهاي آمريكايي در خاورميانه بهترين ابزار ممكن براي القاعده جهت بنابر

روج از عراق بهترين راه براي خنثي آردن اين احتمال جذب نيروهاي جديد است و به همين علت خ
  . است
آند براي نجات ارتش و  ميليارد دالري آه ماهانه در جنگ هزينه مي ١٠  تواند از   بر آن آمريكا ميعالوه

  . سپاه تفنگداران دريايي آه در حال سقوط هستند استفاده آند
اين . ادامه جنگ تا هر زماني است آه الزم باشد نظر گروه دوم آامال مشخص است آه تنها راه ممكناز

گروه آه با مقامات دولت بوش هم عقيده هستند اعتقاد دارند آه خروج نيروهاي آمريكايي از عراق 
 فارس و به خليجثباتي  باعث راه افتادن حمام خون در عراق، دادن پيروزي هاي بزرگ به القاعده ، بي

  . قاط براي حمله به متحدان ما و خاك آمريكا خواهد شدها در تمامي ن قدرت رسيدن تروريست
اي جز اين ندارد آه  اين خطرات قرار دارند معتقدند آمريكا هيچ گزينه  و حاميان آن آه در معرضسفيد آاخ

اي آه به گفته خود آنها يك  تا زمان شكل گيري دمكراسي در عراق در اين آشور باقي بمانند، پروژه
  . نجاميدنسل به طول خواهد ا

 سال پس از تهاجم آمريكا به عراق هيچ آدام از اين خط مشي ها معني چنداني ندارد ،حمايت چهار
ها خواستار بازگشت نيروهاي خود به خانه هستند ولي آنها  سياسي از جنگ آاهش يافته، آمريكايي

 عراق خارج ازه آمريكا دانند آه اين اتفاق به زودي رخ نخواهد داد و هر زماني آ اين مساله را نيز مي
  . تواند بسيار آشفته تر و خشونت آميز تر شود شود، اين آشور مي

اند آه در خاورميانه هيچ آنترلي بر وقايعي آه ممكن است رخ بدهد ندارند و   اين مساله را آموختهآنها
 آه انتظار ديدگاه شما نسبت به جنگ يا چگونگي شكل گيري آن هرچه آه باشد، وقايع احتماال آنگونه

  . رود رخ نخواهد داد مي
ها   حالي آه آاخ سفيد و آنگره بر سر جدول هاي زماني و معيارها، برآوردهاي اطالعاتي و گزارشدر

آنند، سئوال واقعي آه وجود دارد همان سئوالي است آه هيچ آدم از طرفين به خوبي به آن  بحث مي
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 ممكن ارهاييم آه خطرات را به حداقل برساند و آدهند، يعني ما چگونه از عراق خارج شو پاسخ نمي
  . را به نحو احسن انجام دهد

اند پاسخ به اين  ها است آه اعالم آرده  مغزهاي استراتژيك در دو حزب جمهوريخواه و دمكرات ماهبهترين
 سئوال اين است راه خروج خود از عراق را درهم و برهم آنيم، زيانهاي خود را با دقت آاهش دهيم و

  . توانيم از اين ماموريت نجات دهيم سعي آنيم آنچه را آه مي
 در بهترين شرايط نيز عقب نشيني آمريكا از عراق باعث وارد شدن لطمه به شهرت آمريكا خواهد حتي
البته اين رسوايي منافعي را نيز به همراه خواهد داشت، در صورتي آه آمريكا به صورتي . شد

 از تجاوزات يتواند توانايي خود براي پيشبرد منافعش و جلوگير د، آمريكا ميخردمندانه از عراق خارج شو
  . فراتر از عراق را مجددا به دست آورد

بنابر اين طرح ما .  ما به آن نياز داريم يك شعار سياسي نيست، بلكه يك سياست چند جانبه استآنچه
نيز  ٢٠٠٨  قب نشيني و از اواسط سال بايد به دولت عراق صريحا اعالم آنيم آه قصد داريم از عراق ع

  .  باز گردانيمهعقب نشيني منظم خود را از اين آشور را آغاز آنيم و نيمي از نيروها را به خان
ترين منافع آمريكا  هزار تن از نيروهاي آمريكايي در عراق باقي خواهند ماند تا از حياتي ١٠٠  تا  ۵٠   حدود

عده و جلوگيري از گسترش جنگ داخلي تقريبا اجتناب ناپذير عراق به يعني عدم ارائه پناهگاه به القا
آشورهاي همسايه دفاع آنند، البته آاهش حضور نظامي آمريكا در عراق بايد با افزايش فعاليت هاي 

  . ديپلماسي آمريكا در منطقه همراه باشد
اين . رد و نه رقيبان او آهسته از عراق چندان اميد بخش نيست و نه جرج بوش را راضي خواهد آخروج

. وضعيت احتماال بسيار شبيه به همان وضعيت آشفته اي است آه نيروهاي آمريكايي هم اآنون دارند
 وضعيتحال آنكه عقب نشيني مسئوالنه باعث به حداقل رسيدن تلفات آمريكا و خروج آمريكا از 

اني آه مملو از گزينه هاي در جه. شود آه هم اآنون در داخل آشور درگير آن شده است سياسي مي
  . بد است، عقب نشيني چند مرحله اي بهترين گزينه موجود است

 هاي سياسي در مورد عراق ديگر مفيد نيست، در روزهاي اخير در مجلس سنا، دمكراتها خود را بحث
  . آردند براي تشكيل جلسه شبانه در مورد قطعنامه ديگري آه محكوم به شكست بود آماده مي

روز عقب  ١٢٠  تهيه شده بود خواستار آن بود آه دولت طي " جك ريد"و " آارل لوين"يحه آه توسط  الاين
ها  اي از نيروها را در عراق باقي بگذارد تا با تروريست نشيني از عراق را آغاز آند و تنها تعداد بيان نشده
  . مبارزه و از سفارت آمريكا در بغداد محافظت آنند

آردند آه دمكرات ها آنها را تمام شب بيدار نگه   جمهوريخواهان اگر احساس نمي بود بسياري ازممكن
آردند ولي  اند تا به ضرر بوش براي خود امتياز آسب آنند به صورت خصوصي از آن حمايت مي داشته

 به بيش دگوين رسيد نيز آارشناسان لجستيكي ارتش مي حتي در صورتي آه اين اليحه به تصويب مي
  . روز براي بازگرداندن نيمي از نيروها از عراق زمان احتياج دارند  ١٢٠ از 

هزار نيروي خود  ١٢٠  شوروي براي خروج .  اين است آه خروج سريع از عراق بسيار دشوار استواقعيت
خواستند به آشور خود آه در همسايگي  هرچند آنها تنها مي. ماه زمان صرف آرد ٩  از افغانستان 

  . نيروي خود را از دست دادند ۵٠٠  ازگردند، ولي در اين راه بيش از افغانستان بود ب
هزار نيرو به همراه تجهيزات و  ٣٠  نزديك به (گردان جنگي  ١٠   گفته مقامات پنتاگون، خارج آردن به

ماه به طول خواهد انجاميد،البته اين تنها بخشي از تصوير است  ١٠  دستكم ) نيروهاي پشتيباني آنها
خواهند با آغاز عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از اين  غيرنظامياني نيز وجود دارند آه احتماال ميزيرا 

  . آشور خارج شوند
ها هزار عراقي وجود دارد آه ممكن است وقتي  هزار پيمانكار آمريكايي و ده ۵٠   ميان آنها حدود در

  . بخواهيم از عراق خارج شويم به محافظت احتياج داشته باشند
بخش قابل مالحظه (زميني -هزار خودروي جنگي ۴۵  اند   نظامي آمريكا اخيرا به آنگره اعالم آردهمقامات

  پايگاه،  ١۵  هم اآنون در عراق است آه در ) ها  اي از آل تانك ها، بالگردها، نفر برهاي زرهي، و آاميون
  .  شده اندآندهانبار مهمات پرا ١٠  مرآز تامين سوخت و  ١٨  انبار تجهيزات،  ٣٨
.  تجهيزات يا بايد نابود و يا به آمريكا بازگردانده شوند تا در دست گروه هاي مختلف عراقي قرار نگيرنداين

  . مقامات آمريكايي تالش خواهند آرد تا حد ممكن تمامي تجهيزات را از عراق خارج آنند
انده لجستيك ارتش آمريكا بود و فرم ١٩٩١  آه در دوران جنگ خليج فارس در سال " ويليام پاگونيس"

آند  ارسال تجهيزات به عربستان و در نهايت خروج از آن را فرماندهي آرده بود به مانع ديگري اشاره مي
  . آنند آه اآثرا به آن توجهي نمي

 گفته وي بازرسان آشاورزي آمريكا تاآيد دارند آه پيش از آنكه اين تجهيزات وارد آمريكا گردد، به
  . نظامي بايد عاري از هرگونه ميكروب ميكروسكپي باشندتجهيزات 

 محض آنكه آمريكا تصميم به عقب نشيني گيرد، خطرات امنيتي عليه نيروهايي آه قصد خروج از به
ميدان نبرد را دارند افزايش خواهد يافت و هر اندازه اين عقب نشيني سريع تر صورت گيرد خطرها 

  . بيشتر خواهد شد
س، نيروهايي آه در حال خروج هستند تمرآز خود را از دست مي دهند و به اهدافي  گفته پاگونيبه

شوند زيرا شبه نظاميان داخلي معموال براي اثبات جرات خود اقدام به تيراندازي به  آسان تبديل مي
  . آنند آه در حال عقب نشيني هستند نيروهايي مي

ز عقب نشيني جزئي از عراق حمايت ژنرال بازنشسته ارتش آرميكا آه ا" باري مك آافري"
ها قرار داديم،  گويد پس از آنكه بسياري از تجهيزات را نابود آرديم يا آن را در اختيار عراقي آرده،مي
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 واهندنيروهايي آه به سمت سواحل در حرآت هستند تا از آشور خارج شوند مورد تيراندازي قرار خ
  . گرفت
  . ي نيست، بلكه تنها مسير باقي مانده استا  تدريجي از عراق مسير عاقالنهخروج
 آاهش حضور نظامي نيروهاي آمريكايي در عراق باعث آاهش تلفات آن خواهد شد، ولي هرچند

دهنده اي آه وجود دارد اين است آه با آاهش تلفات نيروهاي آمريكايي، تلفات در ميان  واقعيت تكان
  . ها قطعا افزايش خواهد يافت عراقي
يق ميزان تلفات ممكن نيست ولي اآثر ناظران معتقدند در صورت خروج نيروهاي  بيني دقپيش

ها آه هم اآنون بيش از يك هزار نفر در ماه است شديدا افزايش خواهد  آمريكايي، تلفات در ميان عراقي
  . يافت

  
يون هرچند ممكن است عراق به رواندايي ديگر تبديل نشود آه در آن طي شش ماه بيش از نيم ميل...

  به قتل رسيدند، ولي احتماال همانند يوگسالوي سابق خواهد شد آه از سال  ١٩٩۴  نفر در سال 
  . هزار نفر جان خود را از دست دادند ٢۵٠  حدود  ١٩٩۵  تا  ١٩٩٢

 هيچ بحثي وجود ندارد آه با خروج نيروهاي آمريكايي، بغداد فورا تحت سلطه شبه نظاميان همچنين
  . ها توسط جوخه هاي مرگ افزايش خواهد يافت گرفت، همچنين قتل سنيشيعه قرار خواهد 

 سني و برخي از عناصر حكومت سابق صدام حسين نيز در مقابل با سالح اصلي خود يعني شورشيان
ها و ايستگاه هاي پليس شيعيان  خودروهاي بمب گذاري شده اقدام به حمله عليه بازارها، زيارتگاه

  . خواهند نمود
نتايج طرح افزايش نيروي آمريكا اين بوده آه آمريكا مسئوليت بيشتري را بر عهده شيخ هاي  از يكي

ها در عراق حضور  البته تا زماني آه آمريكايي. قبايل سني قرار داده و به آنها تسليحات نيز داده است
آتش زدن در  به بيهدارند اين خطر قابل مديريت است ولي در صورت خروج آنها، طرح آنوني آمريكا ش

  . جنگلي خشك خواهد بود
  .  درحالي است آه خطر موجود تنها خطر آشتارهاي فرقه اي نخواهد بوداين
گويد نگراني اصلي ما اين است آه اگر آمريكا اعالم آند قصد   از ديپلمات هاي ارشد عربي مييكي

ر در تمامي گروه هاي خروج آامل از عراق را دارد اين مساله ممكن است باعث تشويق برخي از عناص
  . هاي خود را پيش ببرند سياسي گردد آه حال خواهند توانست برنامه

ها پس از مدت آوتاهي خشونت و انفجار بار ديگر   اين ميان برخي از آارشناسان معتقدند عراقيدر
آنند بهتر است آمريكا تاريخ  آنترل آشور خود را به دست خواهند گرفت و به همين علت فكر مي

 عقبها را مجبور آند پيش از آغاز  قيقي را براي عقب نشيني خود از عراق اعالم آند تا عراقيد
  . نشيني با يكديگر در مورد آنترل عراق به توافق برسند

خورد آه نشان دهد دولت آنوني عراق قادر خواهد بود   هم اآنون نشانه هاي زيادي به چشم نميالبته
  . يگان عراق براي ايجاد ثبات در اين آشور تالش آنندخود را حفظ آند يا اينكه همسا

  
. اي تبديل شود  سناريوي ممكن در مورد عراق جنگي داخلي است آه به يك درگيري منطقهبدترين

آشورهاي سني منطقه مانند عربستان، اردن و سوريه اقدام به ارسال آمك هاي مالي و تسليحاتي 
 به االبله با شيعيان بپردازند و ايران نيز در اين ميان احتمبه سني هاي عراق خواهند آرد تا به مقا

  . حمايت از شيعيان خواهد پرداخت
مساله اي آه ما در : الملل مي گويد مدير بخش خاورميانه مرآز مطالعات استراتژيك و بين" جان آلترمن"

ماني آه ديگران در ديگر آشورها شاهد آن بوده ايم، حال چه در ايرلند يا فلسطين، اين است آه تا ز
 در داخل آشور هاآنند، ما شاهد نمايندگاني از آن خارج از يك آشور اقدام به آمك هاي مالي مي

  . دهند خواهيم بود آه آشتار را انجام مي
مدير مرآز امنيتي جديد آمريكا آه يك مرآز مطالعاتي غير حزبي است هشدار داده " ميشل فلورنوي"

ثبات تر شدن  كا از عراق پيامدهاي زنجيرواري را خواهد داشت آه باعث بياست آه خروج ناگهاني آمري
 توليدآنندگان نمنطقه يا حتي وقوع جنگ بين عربستان با ايران و عراق شود آه سه آشور در رديف اولي

  . نفت در جهان هستند
  

وده، بسيار غير منطقي اي نب  به اينكه آمريكا با نيروهاي آنوني خود قادر به مهار آشتارهاي فرقهباتوجه
ها ديگر يكديگر را به قتل نرسانند ولي  است آه فكر آنيم آاهش نيروها باعث خواهد شد آه عراقي

 از مداخله ديگران در يآمريكا با داشتن حضوري آمرنگ تر در عراق، از قدرت نظامي بهتري براي جلوگير
اي آمريكايي از عراق، هنوز برخي از پس از عقب نشيني اآثر نيروه. اين آشور برخوردار خواهد شد

  . نيروها بايد در عراق باقي بمانند تا از گسترش جنگ داخلي جلوگيري آنند
 عقب نشيني مرحله اي از عراق همچنان بايد بر پر سرو صداترين استدالل دولت بوش يعني حاميان

 پناهگاه در اين آشور جلوگيري ها بايد در عراق باقي بمانند تا از دستيابي القاعده به اينكه آمريكايي
با آاهش حمايت جمهوريخواهان از جنگ عراق، استفاده پنتاگون از لفاظي القاعده . آنند فائق آيند

  . شديدا افزايش يافته است
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ترين برآورد اطالعات ملي را منتشر آرد آه در آن گفته شده بود القاعده  ژوئيه ، دولت بوش تازه ١٧   در
هاي خود با القاعده در عراق براي طراحي حمالت عليه  ها و تماس هد آرد تا از توانايياحتماال تالش خوا

  . خاك آمريكا استفاده آند
  

  . بار به نام القاعده اشاره آرد ٢٧   نيز در سخنراني ماه گذشته خود بوش
ارتش آمريكا : گويد الملل مي از تحليلگران امنيتي در مرآز مطالعات استراتژيك و بين"آنتوني آوردسمن"

درصد از حمالت عراق را برعهده دارد و ديگر گروه هاي  ١۵  معتقد است گروه القاعده در عراق تنها حدود 
  . ها را برعهده دارند درصد باقي مانده از خشونت ١۵   درصد و شبه نظاميان شيعه نيز  ٧٠ سني حدود 

ستند و احتماال بيشترين خسارت را در  آنكه به گفته آوردسمن اين حمالت مرگبارترين حمالت هحال
در حال حاضر گروه القاعده در عراق براي اسامه . پيش بردن عراق به سمت جنگ داخلي بر عهده دارد

 و لقاعدههرچند آه ارتباط بين رهبران ا. بن الدن و معاون ارشد او ايمن الظواهري ارزشمند است
  . نيروهاي جهادي در عراق بسيار باريك است

  
شود به اين سازمان آمك مي آند پول بيشتري جمع   آه القاعده در عراق مرتكب ميهايي نتخشو

  . آوري و نيروهاي جديدي جذب آند
 اين واقعيت وجود دارد آه القاعده در عراق در حال فرار است و آمريكا دستگيري يكي از فرماندهان ولي

  . ارشد آن در عراق را اعالم آرده است
ها  توانند با تروريست ها از اين آشور خارج شوند، آنها مي ها معتقدند وقتي آمريكايي  از عراقيبسياري

شوراي رستگاري انبار شديدا به مبارزه با القاعده پرداخته و ديگر به آنها اجازه . قاطعانه تر برخورد آنند
  . دهد در اين استان پناه گيرند نمي
ها در استان انبار به عناصر القاعده حمله  ست سني آمريكا طي هفته هاي اخير اعالم آرده ادولت
  اند پس چرا اين اقدام در صورت عقب نشيني نيروهاي آمريكايي بايد پايان يابد؟  آرده
ها آه امروز شاهد آن هستيم به   گفته آوردسمن، اگر ما از عراق خارج شويم، بسياري از تنشبه

لذا عراق ديگر به پناهگاه ساده اي براي القاعده ها هدايت خواهد شد و  سمت القاعده و ديگر گروه
  . تبديل نخواهد شد

  
 تهديد گسترده تر جهادگرايان در عراق يا ديگر آشورها در صورت عقب نشيني نيروهاي آمريكايي البته

هايي آه براي محدودتر شدن ماموريت نيروهاي آمريكايي ارائه شده  در اآثر طرح. از بين نخواهد رفت
 ضد يروهايخواستار آن هستند آه تعداد محدودي از ن) پيشنهادات گروه مطالعه عراقحتي (است 

  . تروريستي آمريكا در عراق باقي بمانند
فرمانده سابق مرآز فرماندهي آمريكا نيز آه خواستار عقب نشيني تدريجي از درگيري " آنتوني زيني"

  . هداف القاعده شكايت نخواهد آردهيچ آس بخاطر حمله آردن به ا: گويد فرقه اي عراق است مي
هزار نيروي خود آه در عراق باقي خواهند  ٧۵   درحالي است آه آمريكا بايد در مورد توانايي هاي اين

  . ماند نيز واقع گرا باشد
من مي خواهم در هر جايي آه : گويد باره مي از شوراي روابط خارجي آمريكا در اين"استفن بيدل"

آنم اگر نيمي از نيروهاي خود را از عراق خارج و مابقي آنها   نابود آنم، ولي فكر نميتوانم القاعده را مي
  . را به بيابان ها منتقل آنيم ديگر چنين توانايي داشته باشيم

 جنگ عراق باعث خستگي نيروهاي آمريكايي شده است، ولي اين جنگ تقريبا يكي از هرچند
   .ها عليه ثبات جهاني است ترين چالش فوري

  
با آاهش .  يافتن موانع در عراق به معني پايان مسئوليت هاي آمريكا در برابر جهان نخواهد بودپايان

نيروهاي آمريكايي از عراق، اين آشور ديگر موضوع اصلي براي احساسات ضد آمريكايي در جهان 
  . نخواهد بود

و عقالني را آه زماني در اختيار  همه مهم تر اينكه آمريكا بار ديگر توانايي هاي نظامي، اقتصادي از
داشت، به دست خواهد آورد و با استفاده از آن منافع خود در ديگر نقاط جهان را پيش خواهد بود و 

  . وجهه خود را نيز بهبود خواهد بخشيد
 اين مساله نيازمند نوعي تالش هاي ديپلماتيك خواهد بود آه دولت بوش تا آنون از دنبال آردن آن البته
ترين نقطه شروع عراق خواهد بود آه آمريكا بتواند از طريق آن بين  بديهي. آرده است اري ميخودد

  . ها يك توافقنامه پايدار ايجاد آند شيعيان و سني
 گفته يكي از مقامات وزارت امور خارجه آمريكا، آنچه امروزه به آن نياز داريم تمايل بيشتر به تعامل با به

ها است آه   اين اختالفات فرقه اي و همچنين تعامل بيشتر با ايرانيان و سورينيروهاي تندرو در دو طرف
البته به گفته ديپلمات هاي آمريكايي آاخ سفيد مخالف اين . همگي در آينده عراق نقش خواهند داشت

  . مساله است
 با اسراييل  بر عراق، تالش هاي بيشتر براي تشكيل يك دولت فلسطيني پايدار آه در نهايت بتواندعالوه

به توافق برسد خود باعث خواهد شد تا يكي ديگر از منافع احساسات ضد آمريكايي و تندروي اسالمي 
  . از بين برود
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ثباتي در افغانستان نيز توجه آند و ممكن است مجبور شود برخي از   همچنين بايد به افزايش بيآمريكا
  . ت از دولت متزلزل آابل به افغانستان اعزام آندشوند براي حماي نيروهاي خود را آه از عراق خارج مي

آه در دانشگاه جانز هاپكينز سياست خارجي آمريكا را " مايكل مندلبام" اين آار شدني است؟ آيا
آند هشدار داده است آه منافع احتمالي بدست آمده از هر عمليات نجات محدود هستند و  تدريس مي

  . شود شامل مساله عراق نيز مي
ها است اظهار داشت هنگامي آه عمليات حمله به  اشاره به اينكه هدف ما محدود آردن خسارت با او

عراق آغاز شد ما چنين موفقيتي را مد نظر نداشتيم، خروج از عراق آند، آشفته و دردناك خواهد بود 
ه از محل  آرسيمولي هر اندازه آه اين مسير دشوار باشد، همچنان اين امكان وجود دارد آه به محلي ب

  "". آنوني بسيار ايمن تر باشد
  

  بررسي جريان هاي سياسي مذهبي در عراق 
   بصيرت-پايگاه اينترنتيگيهان به نقل از 

  )2007ژوئيه  16(1386 تير 25دوشنبه 
عراق پس از اشغال همچنان درگير مناقشات شديد و گسترده است و ريشه اين بي ثباتي به دو عامل 

مي گردد، بازيگر مهم خارجي در عرصه مناقشات عراق آمريكاست آه تاآنون مهم داخلي و خارجي بر
  .نتوانسته خود را از طريق اشغال عراق به دست آورد

از سوي ديگر، تحوالت عراق ناشي از بازيگران درون صحنه سياسي اين آشور نيز هست و اگر از اين 
از اين . ه اين آشور، ناقص خواهد بودبازيگران شناخت درستي نداشته باشيم، راهبردهاي ما نسبت ب

رو، ضرورت دارد آه جريانات موجود در عراق را با توجه به گرايش ها، گفتمان ها، تأثيرگذاري و تعامل و 
  .تعارض آنها با يكديگر و دولت هاي منطقه و بازيگران فرامنطقه اي مورد بررسي قرارگيرد

در مجموع، سه گروه عمده شيعه به . ق هستندشيعيان يكي از بازيگران اصلي صحنه تحوالت عرا
در عراق فعاليت دارند آه به دليل قدرت و قابليت نفوذشان، در » سيدعلي سيستاني«عالوه آيت اهللا 

  :اين سه گروه به قرار زير هستند. تحوالت از اهميت خاصي برخوردار هستند
  
   جريان صدر-1
 به دست عوامل صدام ترور 1999ه در سال است آ» سيدمحمدصادق صدر«فرزند » سيدمتقدا صدر«

  . اعدام شده است1980پدر بزرگش نيز در سال .شد
علي رغم اينكه بسياري از تحليلگران غربي مقتدا صدر را فاقد مشخصات الزم براي رهبري شيعيان مي 

 طرفداران وي. دانند، ولي در شرايط فعلي از پشتيباني قشر وسيعي از مردم عراق برخوردار است
اغلب جوانان تنگدستي هستند آه فقر و بدبختي خويش را به اشغالگران، به ويژه آمريكا، نسبت مي 

. مقتدا صدر شرط آنار گذاشتن مشي مبارزه عليه اشغالگران را بيرون رفتن آنها از عراق مي داند. دهند
راه » جيش المهدي«مقتدا از ميان جوانان، سپاهي تحت عنوان . او نفوذ زيادي در ميان عشاير دارد

او مسائل عراق و فلسطين را مرتبط و مشترك اعالم مي آند و از اين طريق، خود را . اندازي آرده است
  .در صحنه آشورهاي عربي قرارمي دهد

ما به فلسطينيان و ساير ملت هاي ستمديده در خاور نزديك اطمينان مي دهيم «صدر اعالم آرده است 
همچنين، او خود را حامي حماس و حزب اهللا . آه نبرد خواهيم آرد و بر ستمگران پيروز خواهيم شد

، به ويژه مقتدا صدر با اين ويژگي هاي خود، حمايت قشر عظيمي از ناراضيان سني. معرفي آرده است
به طور آلي، مي توان خصوصيات جريان صدر را به قرار زير . در فلوجه، را نيز به خود جلب آرده است

  :مشخص آرد
 اين جريان با اشغالگري آمريكا به شدت مخالف است و هرگونه مماشات با اين آشور را حرام مي -1

  داند،
  اند، اين جريان خود را مخالف ساير جريان هاي شيعه نمي د-2
   داراي يك منطق دروني است مبني بر اينكه شيعيان بايد به صورت يك آل تجزيه ناپذير حفظ شوند،-3
   خود را در مقابل مراجع بزرگ شيعه مثل آيت اهللا سيستاني قرارنمي دهد،-4
   با ايران اسالمي رابطه ويژه اي دارد،-5
 بغداد آه بالغ بر دو ميليون نفر زندگي» صدر« داراي پايگاه اجتماعي قابل توجهي است و در شهرك -6

  .مي آنند بيشترين طرفدار را دارد
  
   جريان معتدل-2

منظور از جريان معتدل در درون شيعيان، به گروه هايي اطالق مي شود آه سعي دارند از طريق 
. ندمكانيسم هاي مسالمت آميز و مذاآره و با استفاده از ظرفيت هاي مدني، اهداف خود را پيش ببر

  . هستند»حزب الدعوه«و » مجلس اعال«مهمترين جريان معتدل در عراق 
اعضاي اصلي اين تشكل از ميان مخالفان رژيم .  تأسيس شد1982مجلس اعالي اسالمي در نوامبر 

 1980هدف از تأسيس مجلس اعال در اوايل دهه . صدام و برخي از اعضاي سابق حزب الدعوه بوده اند
.  به نيروهاي جهادي عراق با همكاري اعضاي حزب الدعوه عليه رژيم بعث بوده استدر واقع تمرآز دادن

  .مجلس اعالي اسالمي از همان ابتداي شكل گيري، توانست از يك وجهه بين المللي برخوردار شود
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اما بعد از مدتي، اختالفات آن با اعضاي حزب الدعوه افزايش يافت و تعدادي از گروه هاي وابسته به آن، 
سيدمحمد « ميالدي، مجلس بيشتر به طرفداران آيت اهللا 1980در اواخر دهه. مجلس اعال را ترك آردند

اختصاص يافت، پس از حمله آمريكا به عراق و سقوط رژيم بعث، الدعوه بار ديگر به مجلس » باقر حكيم
ي مي پردازند و به اعال پيوست و اآنون اين دو تشكل مهم در آنار يكديگر، براي آينده عراق به همكار

  .عنوان دو حزب منظم و با قدرت در ساختار سياسي عراق حضور دارند
مجلس اعالي اسالمي عراق و الدعوه اآنون دو عالم بزرگ شيعيان عراق را با خود دارند، مجلس اعال 

و » سيدمحسن حكيم«و پدر ايشان، مرحوم آيت اهللا » سيدمحمد باقر حكيم«اعتبار شهيد آيت اهللا 
اين دو شخصيت، از علماي بانفوذ . را با خود دارند» سيدمحمدباقر صدر«زب الدعوه اعتبار شهيد ح

  ».جامعه تشيع عراق به شمار مي آمدند
نقش برجسته اي در ساختار سياسي عراق » سيدعبدالعزيز حكيم«در حال حاضر اين تشكل با رهبري 

  .دارد
  : ويژگي هاي اصلي اين جريان عبارت است از

داراي پايگاه اجتماعي گسترده در ميان شيعيان عراق است، به گونه اي آه به لحاظ رتبه بندي، در : الف
  . درون شيعيان مقام اول را دارد

  . ارتباط بسيار تنگاتنگ با مرجعيت شيعه، به ويژه حضرت آيت اهللا سيستاني دارد: ب
  . جايگاه شيعيان را ارتقا دهداين جريان سعي دارد از ظرفيت هاي مدني و مسيرهاي سياسي، : ج
نسبت به حضور اشغالگران نگاه ابهام آميز دارد و با صراحت تاآنون در راه خروج آنها موضعي نداشته : د

  . است
  .با جمهوري اسالمي ايران داراي روابط بسيار حسنه اي است: ر
   

   جريان الئيك -3
.  سياسي در عرصه سياسي عراق استيكي از سكوالرترين و معتدل ترين نيروهاي» اياد عالوي«

. شيعه بودن وبعثي بودن او باعث شد آه به نوعي سمبل اتحاد شيعيان الئيك و سني در عراق باشد
اآثر جريانات قومي، مذهبي و سياسي مخالفت جدي با اونداشته اند، وي در پايان جنگ، ازمعدود 

و ارتش عراق مخالفت آرد و آن را باعث افزايش افرادي بود آه با اقدام نيروهاي ائتالف در انحالل حزب 
  . هرج و مرج دانست

اعتراض شديد او به حمله گسترده ارتش آمريكا به فلوجه نيز موجب افزايش نسبي محبوبيت او در بين 
  : مختصات مهم جريان الئيك عبارتند از. مردم شد

  . پايگاه اجتماعي گسترده در ميان مردم عراق ندارد: الف
  . له روي سياست هاي راهبردي آمريكا در عراق استدنبا: ب
  . با جريانات شيعي اصيل ستيز دارد: ج
  . با ارتباط ميان عراق جديد و جمهوري اسالمي ايران مخالف است: د
  . با همسايگان عرب سني در منطقه هم صدا است: ر
  . با مرجعيت عراق ارتباط ندارد: ز
  

  اني حضرت آيت اهللا العظمي سيد علي سيست
. آيت اهللا سيستاني مرجعيت اسالمي شيعيان عراق را برعهده گرفت» خوئي«پس از وفات آيت اهللا 

ايشان در حال حاضر چهره بانفوذ حوزه هاي علمي شيعه در اين آشور محسوب مي شود در واقع آيت 
ن در عراق به اهللا سيستاني در حال حاضر، رهبري ديني شيعيان را به عهده دارد، و مرجع تقليد شيعيا

شمار مي رود، وي عالوه بر عراق، در پاآستان، افغانستان ، عربستان، آشورهاي خليج فارس، 
  . شيعيان اروپا، آمريكا و ايران نيز مقلداني دارد

 آمريكا را مجبور آرد تا نسبت به اصالح طرح انتقال قدرت به 1382 آذر 15حضرت آيت اهللا سيستاني در 
  . مردم عراق اقدام آند

ما با ايجاد يك نظام : رئيس جمهور عراق، عنوان آرد» جالل طالباني«وي همچنين ، در ديدار با 
دموآراتيك و مردم ساالر در عراق مخالفتي نداريم، بلكه بر ضرورت ايجاد چنين نظامي تاآيد هم مي 

  . آنيم
  

  جريان آرد 
 عراق را شكل مي دهند، قدرت به لحاظ قدرت تشكيالتي، گروه هاي آرد دومين حوزه قدرت سياسي

با برخورداري ازمنابع . آنها به ويژه از آن جهت است آه در يك حوزه جغرافيايي مشخص مستقر هستند
شمال عراق و حمايت نظامي آمريكا، از عمده ترين وموثرترين نيروهاي سياسي عراق به شمار مي 

ستگي آامل برخوردار نيستند و ميان آنها با اين همه، آردها نيز از لحاظ دروني از وحدت وهمب. روند
رقابت هاي سياسي و ايدئولوژيك بر سر قدرت به چشم مي خورد، به طور آلي، طيف هاي سياسي 

  : آرد را در سه جريان اصلي مي توان تقسيم بندي آرد
   جريان هاي سنتي قبيله اي حزب دموآرات آردستان -1
  ميهني آردستان  نيروهاي چپ گراي سوسياليست آرد اتحاد -2
  نيروهاي اسالم گراي آرد جنبش اسالمي آردستان عراق-3
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   قومي آردي-جريان هاي سنتي-1
اين جريان آه به نوعي قوي ترين و با نفوذترين جريان سياسي عراق به شمار مي رود، در حزب 

ابق حزب رهبر س» مالمصطفي بارزاني«پسر » مسعود بارزاني«به رهبري ( ) دموآرات آردستان عراق 
و . حزب دمكرات آردستان آنترل بخش مهمي از آردستان عراق را در دست دارد. تجلي يافته است

سالها نيز بر منابع مالي شمال عراق نظير عوارض و مالياتهاي مرزي نظارت داشت و در سالهاي دهه 
تان نقش حزب آردس.  توانست نوعي دولت خودگردان منطقه اي در شمال عراق به وجود آورد1990

  .عليه رژيم عراق داشته است) ش1370) (1991(عمده اي در قيام فوريه 
  نيروهاي چپ گراي سوسياليست آردي-2

  نمايندگي اصل اين جريان را اتحاديه آحاد ميهني آردستان 
 به 1975اتحاديه ميهني در سال . رهبري مي شود» جالل طالباني«آه توسط . به عهده دارد( ) عراق 

  .ولوژيك از حزب دمكرات آردستان عراق منشعب شددليل ايدئ
اتحاديه ميهني از سوي جريانهاي آوچك چپ گراي آردي نيز حمايت مي شود، و بسياري از آنها در 

به ( ) حزب عمل براي استقالل آردستان . قلمرو تحت نفوذ اتحاديه ميهني به فعاليت مشغول هستند
گروه آوچك چپ گراي آرد، و 5متشكل از ( ) آردستان اتحاديه دمكراتيك » يوسف حنايوسف«رهبري 

حزب زحمتكشان آردستان عمده ترين گروه هاي چپ گراي راديكال قومي آرد تحت حمايت اتحاديه 
  .ميهني آردستان عراق هستند

  نيروهاي اسالم گراي آرد-3
. شده اند در صحنه سياسي عراق ظاهر 1990اسالم گرايان آرد در واقع بيشتر در سال هاي دهه 

عثمان «م، توسط شيخ 1986در ( ) اولين گروه اسالم گراي آرد به نام جنبش اسالمي آردستان عراق 
عالوه بر جنبش اسالمي گراي آردستان عراق، جنبش هاي اسالم گراي . بنيانگذاري شد» عبدالعزيز

  :ديگر نيز در منطقه آردي فعال بوده اند برخي از آنها عبارتند از
و اتحاديه » مسعود بارزاني«پسر عموي » ادهمه بارزاني«به رهبري شيخ ( ) قالب آرد حزب اهللا ان

  .»صالح الدين محمد بهاالدين«به رهبري ( ) اسالمي آردستان 
نفر دوم صحنه قدرت در بغداد بود، با دولت عراق مبارزه » صدام« وقتي آه 1970آردها از اوايل دهه 

، 1975، آمريكا و اسرائيل از آردهاي عراق در سال »رژيم پهلوي«ان آردند، اما بعد از توقف حمايت اير
صدام همچنين ساآنان آرد شهر آرآوك را با زور بيرون آرد بعد از . جنبش چريك هاي آرد فرو پاشيد

جنگ اول خليج فارس و خودمختاري نسبي آه براي آردها فراهم شده بود، آنها در مناطق شمالي 
آردها در اين دوره مطبوعات آزاد و يك گروه . ارس و مساجد خود را بدست گرفتندعراق آنترل اقتصاد، مد

دو حزب اتحاديه ميهني و دموآرات سال ها اختالف و . شبه نظامي تاسيس و انتخابات برگزار نمودند
درگيري داشتند، اما در آستانه حمله آمريكا به عراق، دوطرف براي حفظ منافعشان اختالفات را آنار 

. شته و اآنون يك صدا سخن مي گويند آنها اآنون به صراحت مي گويند از گذشته درس گرفته اندگذا
چون جنگ قدرت ضربه سنگيني به آنها وارد آرد، اآنون آنان به خواسته هايشان، آه بخشي از حكومت 

ك عراق به نظر من، بهترين شعار، ي: طالباني، رئيس جمهور عراق، مي گويد. عراق باشند رسيده اند
دموآراتيك، پارلماني و فدرالي است، ما نبايد وقت خود را با شعارهايي به هدر بدهيم، آه تحقق آنها 

  .همه محال باشد
طالباني افزود، از داليلي آه باعث شد من از بارزاني جدا شوم اين بود آه ايشان تمايل قبيله اي و 

البته اين ديدگاه در دوره اي از زندگي من بود . دليل ديگر، ديدگاه مائوئيستي من بود. عشيره اي داشت
اما اينك خود را سوسياليست و معتقد به دموآراسي و حقوق بشر آه در بيانيه جهاني حقوق بشر 

ما به علت چپ بودنمان در آن هنگام : دليل ديگر موضع گيري نسبت به آمريكا بود. آمده است، مي دانم
  : مقوله ها بوديم، خصوصيات جريان هاي آردي عبارت است ازضدآمريكايي، ضدامپرياليسم و ضد اين

  نوعي علقه هاي عاطفي بين رهبران آرد و نظام جمهوري اسالمي ايران وجود دارد،-1
  آردها در مقايسه با ساير گروه ها، مناقشه اي با شيعيان ندارند،-2
  مشكالت جدي دارند،) ترآيه(آردها با همسايه شمالي خود -3
 ها در منطقه آردنشين نفوذ دارند و مي خواهند از اين طريق براي ايران مزاحمت ايجاد صهيونيست-4

  .آنند
  
  جريان سني-3

حمله آمريكا به عراق، براي جامعه سني عراق آه به نوعي به ساختار قدرت نظام صدام وصل بودند 
اآنون . كومت مي آردندنگراني ايجاد آرد، زيرا آنها اقليتي بودند آه دهه هايي بر اآثريت جامعه ح

بخش اعظم جمعيت اهل تسنن عراق از اشغال آشورشان ناراضي اند لذا، امروز شبه نظاميان سني 
آه برآيندي از افراطيون سلفي، تكفيري و نيز بعثي هاي زخم خورده هستند، دست به حمالت مي زند 

 بهره گيري از سازماندهي و آنها از حمايت معنوي و گاه مادي برخي رژيم هاي عرب برخوردارند، با
  .تكنيك هاي پيشرفته، عراق را به معرآه اي خونين تبديل آرده اند

اين گروه ها، نه تنها اشغالگران را هدف قرار مي دهند، بلكه مردم بي گناه و به ويژه شيعيان و حتي 
ن گروه ها، تأسيسات و زيرساخت هاي عراق از حمالت تروريستي آنها در امان نمانده است، هدف اي

انتقامجويي و بازداشتن عراق از سير در روند جاري و بازگشت حاآميت اقليت همانند دهه پيشين 
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عراق است و براي اين منظور، شبه نظاميان سني در عراق در قالب گروه ها و سازمان هاي مختلفي 
  : شكل گرفته اند آه عمده ترين آنها در ذيل نام برده مي شوند

  )ارتش اسالمي در عراق(قاعده در سرزمين راندين سازمان جهادال-
  ،)جبهه اسالمي مقاومت عراق(ارتش انصار سني -
  ،)مجلس شوراي مجاهدين(جبهه ملي قومي، اسالمي در عراق -
  )مناصر و اهل سنت(مقاومت اسالمي ملي -
  ، )جنبش اسالمي مجاهدين(ارتش عمر -
  ،)ارتش مجاهدين(هيأت دعوت ارشاد و فتوي -
  بازان صحابه سر-

ارتش راشدين، ارتش طائفه منصوره، گروه : البته گروه هاي ديگري آه حضور آمتري دارند، عبارتند از
گردان هاي ) شيران توحيد(عصائب اهل عراق، گردان هاي الغضب االسالمي، گردان هاي اسود التوحيد 

  ، ارتش فاتحان)شمشيرهاي حق(سيوف الحق 
صحنه امروز عراق بيشترين حمالت را عليه شيعيان آن آشور انجام مي الزم به ذآر است آه آنها در 

دهند آه مبارزه با آنها در قالب عمليات انتحاري، هيچگونه ارزش نظامي ندارد، بلكه بيان آننده عمق 
  .آينه آنها به مردم مظلوم عراق است، آه امروز بار تجاوز متجاوزين را بر دوش مي آشند

  ود در عراق برنامه هاي سياسي خود رااغلب شبه نظاميان موج
به طور واضح و روشن اعالم نمي آنند، ولي آنها اهداف خود را به جاي تمرآز بر بيرون راندن نيروهاي 
اشغالگر متوجه شيعيان آرده اند، مجموع فعاليت هاي جريان سني در صحنه عراق را مي توان، اين 

  :گونه آرايش بندي آرد
جريان سعي دارد با حضور در پارلمان و حكومت، امتيازات مربوط به اهل تسنن در اين :  جريان معتدل-1

اين گروه خود را با سياست هاي آشورهاي همسايه همراه ساخته تا با فشار بر . عراق را افزايش دهد
  .آمريكا و شيعيان موقعيت خود را نسبت به وضعيت موجود متحول سازد

 عمدتًا عمليات خود را متوجه شيعيان چه در عرصه حكومت و چه اين جريان:  جريان سلفي تكفيري-2
در عرصه دفاع و چه در عرصه مردمي آرده و تصميم دارد با آشوب در عراق و انفجار بمب، موازنه موجود 

اين جريان بنا بر اطالعات موجود، ارتباطاتي را با سازمان هاي . در عراق را به نفع اهل تسنن تغيير دهد
  .آشورهاي عربستان، اردن، مصر و حتي موساد و سيا برقرار آرده استاطالعاتي 

اگرچه در درون جريان بعثي ممكن است شيعياني هم وجود داشته باشند، اما عمده « جريان بعثي -3
اعضاي اين جريان را اهل تسنن تشكيل داده و به جهت علقه هاي سازماني آه به حزب بعث داشته 

  . عراق به وضعيت قبل از اشغال هستنداند، در صدد بازگرداندن
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ایران
  )2007 ژوئيه  23(1386  مرداد 1شنبه دو:فردا

به دنبال پخش یک برنامه تلویزیونی با حضور فرمانده نيروی انتظامی تهران صدای و کيهان روزنامه 
  .وری اسالمی را به برخورد توهين آميز با احمد رضا رادان متهم کردسيمای جمه

این روزنامه با اشاره به سئواالت مجری برنامه تلویزیونی کوله پشتی در خصوص طرح امنيت اجتماعی  
مجری اين برنامه با طرح مطالب آنايه آميز به گونه ای رفتار آرد آه « از سوی نيروی انتظامی نوشته 

 شأن رسانه ملی بود و ثانيًا فرمانده زحمت آش نيروی انتظامی تهران و طرح امنيت اخالقی به اوًال دون
  ».نوعی به مسخره گرفته شدند

کيهان در عين حال اشاره مجری به برخورد خشونت آميز نيروی انتظامی با زنان و جوانان در طرح امنيت 
ن صدا و سيما برای تخریب چهره نيروی مسئوال» برنامه ریزی شده«و » اقدام مشکوک«اجتماعی را 

  .انتظامی معرفی کرد
 مشاور ارشد ریيس جمهوری اسالمی به احزاب را منعکس کرده و از قول  ، هشدارایرانروزنامه 

  ».ولوم انتخابات را تنظيم کنيد« به احزاب و روزنامه ها نوشته  مجتبی ثمره هاشمی خطاب
هاشمی که همزمان دو سمت مشاور ارشد احمدی نژاد و به نوشته ارگان رسمی دولت،آقای ثمره 

 و جفا به آشور  معاون سياسی وزارت کشور را بر عهده دارد، تند شدن فضاى انتخاباتى را زودهنگام
 ساعت قبل از روز ٢۴فضاى انتخاباتى بايد نزديک انتخابات غليظ شده و اوج آن « دانسته و گفته
  ».انتخابات باشد
 و از   عين حال از دفاع وی از محدود کردن روش های تبليغ نامزدهای انتخاباتی خبر دادهروزنامه ایران در

  .قول وی نوشته تبلغ در انتخابات تاثيری ندارد
 به منظور  ، ازنامه جمعی از نمایندگان مجلس به ریيس جمهوری اسالمیاعتماد ملیروزنامه 

ای دولتی با رسانه های غيردولتی خبر داده جلوگيری از برخورد تهديد آميز و سليقه ای دستگاه ه
  .است

این روزنامه به نقل از سعيد ابوطالب عضو کميسيون فرهنگي مجلس نوشته در این نامه به برخورد با 
  .برخی روزنامه ها ، سايت ها و خبرگزاری ها اشاره شده است
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ر دارد، برخي فشارها برای به گفته این نماینده مجلس طی اين نامه که در مرحله جمع آوری امضا قرا
 ايسنا و ايلنا و يک سايت ايرانيوز مورد تاکيد قرار گرفته  تغيير روش و شيوه ها و مديريت دو خبرگزاری

  .است
اعتماد ملی انتقاد آقای ابوطالب نسبت به نحوه توزيع يارانه های نقدی بين مطبوعات و خبرگزاری های 

برخی سايت های غير رسمی که مخاطب ندارند، « وی نوشته غير دولتی را نيز منعکس کرده و از قول
  ».بودجه کالنی از وزارت ارشاد دريافت کرده اند

به نوشته این روزنامه، .  خبر داده که حال آيت اهللا مشكيني بحراني استجمهوری اسالمیروزنامه 
ی و ريوی ریيس مجلس خبرگان همچنان در وضعيت بحراني بسر می برد و عالوه بر مشكالت خون

  . نيز دچار مشكل شده است سيستم دفاعی بدن وی
و زير دستگاه تنفس » يو .سي .آی « جمهوری اسالمی با اشاره به اینکه آقای مشکينی همچنان در 

وضعيت ريوی هنوز آنترل نشده و حال وی «مصنوعی است، به نقل از سرپرست تيم پزشكي نوشته
  ».حادتر شده است

  .اقشه درباره انتخاب دو حقوقدان شورای نگهبان خبر داده است از مناعتمادروزنامه 
به نوشته این روزنامه، روز گذشته مجلسی ها معترض به تعجيل ریيس مجلس در رای گيری برای 

انتخاب سه نفر از حقودانان پيشنهادی قوه قضائيه برای عضویت در شورای نگهبان بودند اما حداد عادل 
گيری زودرس،اين استناد را در جلسه غيرعلنی آورد که دو نفر از کانديداها ریيس مجلس در توجيه رای 

عازم سفر خارج با هاشمی شاهرودی هستند و به همين دليل بايد رای گيری در همين جلسه صورت 
  .گيرد

اعتماد درعين حال خبر داده که نمایندگان مجلس دیروز به عباسعلی کدخدائی سخنگو و عضو فعلی 
  .ن برای ادامه عضویت در شورای نگهبان رای ندادندشورای نگهبا

  . درصدی سفر به شمال کشور خبر داده است70 از آاهشهمشهریروزنامه 
 چند هفته از سهميه بندی بنزين، مسافرت به شهرهای شمالی  به نوشته این روزنامه،با گذشت

  . درصد آاهش داشته است٧٠آشور در فصل تابستان نسبت به سال گذشته تا 
محمدعلي فرخ مهر ریيس اتحاديه هتلداران و هتل آپارتمانداران استان تهران با اشاره به اين مطلب،به 

اين تاثير منفي در همه هتل های آشور محسوس بوده است، اما عمده اين رآود در «این روزنامه گفته
  ».نقاط شمالی و مناطق زيارتي ديده می شود

 درصدی مسافرت به تهران نيز خبر ٣٠ران استان تهران از آاهش همشهری از قول ریيس اتحاديه هتلدا
  .داده است

  
 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران 

  )2007 ژوئيه  22(1386 تير 31شنبه یک:فردا
شيرين عبادی، برنده جایزه صلح نوبل » متهم وکيل نمي شود«، طی ياداشتی با عنوانرسالتروزنامه 

اری را به دليل شرکت در سخنرانی موسسه ويلسون به اقدام برای و وکيل مدافع هاله اسفندي
  . جمهوری اسالمی متهم کرد» براندازی نرم«

اسامی برخی از افراد در اعترافات تلويزيونی سه تن از متهمين « نويسنده اين روزنامه با اشاره به اينکه 
راسی از سيمای جمهوری اسالمی اصلی پرونده براندازی نرم که هفته گذشته در برنامه به اسم دموک

حلقه های ديگر «:و با استناد به خبر آرشيوی روزنامه کيهان، ادعا کرد» پخش شد سانسور شده است
زنجيره پروژه براندازی نرم با هوشياری نهادهای امنيتی شناسايی شده اند اما ذکر اسامی آنها به 

  » .فرصت بعدی موکول شده است
مي تواند برای اين اشخاص تعيين کننده باشد «را فرصتی ناميد که » رصتاين ف«رسالت در عين حال 
  » .که تصميم بگيرند

 و برخی ديگر از  يادداشت روزنامه رسالت که نامی مستعار را برپيشانی خود دارد، شيرين عبادی
ند شايد اگر اين افراد در اين فرصتی که پيش آمده است از خصومت دست برندار« :منتقدان را تهديد کرد

کمتر از چند سال ديگر در مقابل دوربين هايی بنشينند که امروز اسفندياری، تاجبخش و جهانبگلو 
  » .نشستند
  . از ابراز نگرانی مادر منصور اسانلو از وضعيت پسرش خبر داده استاعتماد ملیروزنامه 

 جامعه کارگری ايران و ریيس به نوشته اين روزنامه، يازده روز پس از دستگيری منصور اسانلو، از فعاالن
 از وضعيت نامعلوم پسرش و عدم امکان مالقات با او  سنديکای کارگران شرکت واحد تهران، مادر وی

  . ابراز نگرانی کرد
در طول دو سال گذشته پسرم يا «:به نوشته اعتماد ملی، مادر آقای اسانلو به اين روزنامه گفته است

  » .ه آزاد شده باز در بيم و هراس بوده ايم که دستگيرش کننددر زندان بوده و يا هنگامی هم ک
 روز است که من و همسر و فرزندانش از منصور اسانلو بي خبر هستيم ١١« : است وی همچنين گفته

  » .و نه تنها اجازه ديدار با او را نداريم بلکه حتی نمي دانيم که به چه جرمی دستگير شده است
ری دور دوم مذاکرات ايران و آمريکا در روز دوشنبه، اول مرداد، خبر داده ، از برگزاهمشهریروزنامه 
  . است

به نوشته اين روزنامه، پس از آنکه هفته گذشته منوچهر متکی، وزير امور خارجه از قريب الوقوع بودن 
اين گفت وگوها پس از «انجام دور دوم گفت وگوها خبر داد، روزنامه همشهری کسب اطالع کرده که 
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 تشديد برخورد با مظاهر  ، به نقل از مسئول اطالع رسانی نيروی انتظامی تهران بزرگ ازکيهانروزنامه 
  . از روز دوشنبه خبر داده است» بد پوشش«

با اماکنی که لباس های «نيروی انتظامی اعالم کرده است که از اول مرداد ماه به نوشته اين روزنامه، 
تنگ و چسبان و مانتوهای کوتاه می فروشند برخورد می شود و آرايشگری هايی که موی پسران را با 

  » .مدل های غربی آرايش می کنند نيز پلمب می شوند
دستگيری زنان و «: اين نيرو نوشته استکيهان از قول سرهنگ مهدی احمدی، معاون اطالع رسانی 

دختران بدحجابی که در مرحله اول طرح، تذکر دريافت کرده بودند، دستگيری زنانی که مانتوی تنگ بر 
تن دارند و پسرانی که موهايشان را به سبک غربی آرايش کنند، بخش ديگری از مرحله جديد طرح 

  » .امنيت اجتماعی است
سرنوشت نامعلوم درآمدهای نفتی پس از انحالل سازمان «اشتی با عنوان ، در يادداعتمادروزنامه 
جامعه و «، پيش بينی کرده که با رويکرد فقدان تعهد به نظام برنامه ريزی از سوی دولت، »مديريت

 و خيلی از مسائل در کشور به طور مرتب دچار سرگردانی و آشفتگی ٨٧  دستگاه ها و بودجه سال
  » .می شوند
در اين « برادران شرکا، نويسنده اين يادداشت و از کارشناسان اقتصادی با اشاره به اينکه حميدرضا

 درصد درآمدش به صورت مستقيم و غير مستقيم وابسته به درآمد های نفتی، ٩٠ تا ٨٠کشور که بين 
 يک اگر«، هشدار داده که »گاز و مشتقات نفتی است و اين درآمد ها در اختيار دولت قرار می گيرد

دستگاه قوی برنامه ريزی، ساماندهی و بودجه بندی شده دقيق وجود نداشته باشد معلوم نيست که 
  » .سرنوشت کشور به کجا ختم می شود

  .  از احتمال جيره بندی آب در کرمان خبر داده استايرانروزنامه 
 و به گفته مديرعامل به نوشته اين روزنامه، کرمان با مسئله کمبود منابع آب آشاميدنی روبه رو است

  . شرکت آب و فاضالب استان کرمان، احتمال جيره بندی آب در اين استان جدی است
خشکسالی سبب افت شديد فشار آب زير زمينی در اين : ايران از قول محمد تربتی نوشته است

 ۴٠ود مدير عامل آب و فاضالب کرمان با اشاره به آمار هشت سال قبل مبنی بر وج. استان شده است
در آينده ای نزديک و پيش از «حلقه چاه آب آشاميدنی در دشت حسين آباد کرمان هشدار داده که 

  » .پايان امسال، اصلی ترين مشکل استان کرمان تأمين آب آشاميدنی خواهد بود
  .  خبر داده است که تا پايان امسال، راه آهن خصوصی می شودتهران امروز،روزنامه 

حسن زياری، عضو سابق شورای شهر تهران و از نزديکان ریيس جمهوری اسالمی به  دنبال انتصاب  به
راه آهن برای خصوصي « : عنوان مديرعامل راه آهن، اين روزنامه به نقل از مديران راه آهن نوشته است

سازی به سازمان خصوصي سازی معرفی شده که امور مقدماتی آن انجام و امسال واگذار خواهد 
  » .شد
ن امروز در عين حال از قول آقای سعيد نژاد، مدير عامل سابق راه آهن با يادآوری حادثه انفجار قطار تهرا

حادثه نيشابور حادثه بسيار تلخی برای همه مردم و در تاريخ «:در خط ريلی نيشابور، نوشته است
  » .حوادث ريلی ايران يکی از بي سابقه ترين حوادث و حتی در دنيا کم سابقه بود

  . تايج تحقيق اين انفجار با گذشت پنج سال از وقوع آن کماکان در اختيار افکار عمومی قرار نگرفته استن
  

  جام زهر'از صدور قطعنامه تا 
 مسعود بهنود

  روزنامه نگار مستقل
  )2007 ژوئيه  20(1386 تير 29ه جمع

حليلگران آزادیهای به نوزده سال بعد از پایان جنگ هشت ساله ویرانگری که به گفته ت:بی بی سی
دست آمده از انقالب را از ميان برد و آرزوهای انقالبيون را نقش بر آب کرد، در حالی که تحوالت منطقه 

 هزار نفر معلول ٢٣ای و جهانی احتمال دریافت غرامت و خسارت را از ایران گرفته است، از آن جنگ جز 
 برند و تورم و گرانی که هنوز دولتها با صرف جنگی که به گفته دولتمردان در عين عسرت به سر می

  .ميلياردها دالر درآمد نفتی موفق به مهار آن نشده اند، چيزی به جا نمانده است
خبرهای گهگاهی از انفجار مين عمل نکرده، موشک منفجر نشده و مرگ یکی از قربانيان بمبهای 

یزانشان با شوق، به سودای نبرد با کفر و شيميایی به یاد صدها هزار خانواده می اندازد که چگونه عز
حضور در بهشت به ميدان جنگی رفتند که اینک دیگر کسی مدافع آن نيست و کسی اشتياقی به بر 

  .دوش کشيدن مسئوليت تصميمهای مقطعی آن ندارد
 شورای امنيت به تصویب ۵٩٨قطعنامه ] 1366 تير سال 29مصادف با  [١٩٨٧روز بيستم ژوئيه سال 

 اعضای شورای امنيت سازمان ملل رسيد اما رسانه های دولتی ایران جز خبری عادی از آن تمامی
  .پخش نکردند

پس کسی گمان نداشت که این قطعنامه بتواند حدود یک سال بعد، زیر فشارهای متعدد و از جمله 
 تلفات ورود آمریکا به حاشيه جنگ، پيامهای هشدار دهنده مسکو، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش

  .جنگ، توسط حکومت جمهوری اسالمی پذیرفته شود و به هشت سال جنگ پایان دهد
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با وجود آنکه از اواسط جنگ مشخص بود که سياست مهار دوگانه آمریکا که با موافقت اروپاييها همراه 
 شد، امکان پيروزی ایران قوی تر را به صفر رسانده اما نفوذ آیت اهللا خمينی باعث می شد با هر

سخنرانی وی هزاران نفر عازم جبهه های جنگ شوند و این اميدواری به وجود آید که با ادامه پایداری 
  .بتوانند عراق را سرکوب کنند، آرزویی که سرانجام تحقق نيافت

یک سال بعد، جنگ بدون پيروزمند واقعی پایان گرفت، گرچه هر دو کشور به مردم خود چنين وانمود 
  .ه اندکردند که پيروز شد

در سالهای اخير، افشاگریهای مقامات تصميمگير و تصميمساز نشان می دهد که هر چقدر بر سر 
 و ١٩٧۵و همگان بر این باورند که صدام حسين با لغو قرارداد [مسئوليت آغاز جنگ اتفاق نظر وجود دارد 

اما ] یران حمله ور شدبه تصور از هم پاشيدگی ارتش ایران بعد از انقالب، با نيروی هوایی به خاک ا
درباره تصميمگيری به ادامه جنگ و به اعالم پذیرش قطعنامه شورای امنيت و پایان جنگ اختالف 

  .نظرهایی وجود دارد که کشف حقيقت را دشوار می کند
 شورای امنيت سازمان ملل که درباره جنگ ایران و عراق صادر شد و به فاصله اندکی ۵٩٨قطعنامه 

ا پذیرفت با بی اعتنائی چمهوری اسالمی روبرو شد که اکثر دولتمردان آن، تبليغات دولت عراق آن ر
داخلی را باور کرده بودند که همان است که بعد از بيست سال هنوز فرمانده یکی از لشکرهای سپاه 

غرب چنين درخواستی را برای نجات مزدوران عراقی از : "پاسداران قطعنامه را چنين توصيف می کند
 رزمندگان اسالم داشت که در آن به ارتشهای دو کشور توصيه می کرد به پشت مرزهای خود دست

  ".برگردند و آتش بس را بپذیرند
  .اما واقعيتهای جبهه جنگ، سرنوشت دیگری را نشان داد

شبه جزیره فاو، بزرگترین منطقه ای که نيروهای مسلح جمهوری اسالمی به دست آورده و عمًال ارتباط 
  .را با خليج فارس قطع کرده بود، از دست رفتعراق 

 محمد رسول اهللا و معاون فعلی امنيت ستاد نيروهای ٢٧حاج محمد کوثری فرمانده سابق لشکر 
ما در فاو نيروی : " اتفاق افتاد چنين توصيف می کند١٣۶٧مسلح، شرایطی را که در فروردین سال 

د عراق مقاومت کند نداشتيم، از سوی دیگر جو جامعه ما آنچنانی که بتواند در مقابل تجهيزات بسيار زیا
در آن مقطع در راستای انتخابات دوره سوم بود، نزدیکی امتحانات پایان سال هم مزید بر علت شده بود 

 تر باشد چون عمده نيروهای ما بسيجيانی بودند که آماده امتحان  که عراق در بازپس گيری فاو راحت
 هم حالت آرامش وجود داشت، همه این عوامل دست به دست هم دادند تا  ها  شدند، در جبهه می

  ".عراق، آن هم با پشتيبانی آمریکا به فاو حمله کرد و آنجا را بازپس گرفت
گزارشها نشان می داد که روزهای سخت تری برای اقتصاد کشور در پيش است، فشار بر مردم شدت 

  .د از روند اداره مملکت افزایش یافته استگرفته، آنها بشدت فرسوده شده اند و انتقا
در همين زمان بود که گروهی از افراد واقع نگر در داخل جمهوری اسالمی دست به کار یافتن راهی 

  .سياسی برای پذیرفتن قطعنامه و پایان آبرومندانه جنگ شدند
اکبر هاشمی سال گذشته فرمانده پيشين سپاه پاسداران برای چندمين بار زبان به انتقاد از 

رفسنجانی فرمانده وقت جنگ گشود، با این ادعا که بعد از صدور قطعنامه امکان پيروزی برای نيروهای 
مسلح ایران وجود داشت اما آقای هاشمی با انتشار نامه ای به امضای بنيانگذار جمهوری اسالمی 

  . نسته بودنشان داد که آیت اهللا خمينی هم ادعای وی را بلندپروازانه و خطرناک دا
عالوه بر نامه افشاشده آیت اهللا خمينی که جناح تندرو و هواداران دولت محمود احمدی نژاد بشدت از 

خواندند، مهمترین افشاگریهای دیگری که فضای " از اسرار جنگی"افشای آن انتقاد کردند و حتی آن را 
محمدجواد الریجانی، وزیر و آن دوران حکومت را نشان می دهد، مجادله قلمی علی اکبر والیتی و 

  .معاون وزارت خارجه دوران جنگ است
محمدجواد الریجانی ادعا می کند که عده ای از دولتمردان بدون داشتن ابتکار عمل فقط چشم به دهان 
روحانيون دوخته بودند و به استناد اینکه مملکت صاحب دارد با هر نوع ابتکاری از جمله شکستن تابوی 

  .لفت می کردندپایان جنگ مخا
آقای الریجانی همزمان با بيستمين سالگرد صدور قطعنامه با اشاره به سفرهایش به نيویورک و دیگر 

نه تنها نخست وزیر وقت، رئيس : "کشورها که در آخرین هفته های جنگ صورت می گرفت نوشته
نمی شدم که آن جمهور و رئيس مجلس بلکه حضرت امام در جریان قرار می گرفتند و تا من مطمئن 

بزرگوار نظر مساعد دارند، قدمی برنمی داشتم اما آقای والیتی در تمام طول این مذاکرات، حتی یک 
لحظه هم حاضر نشدند به موضوع، نتایج، متن و مسير توجه کنند و همواره می گفتند چون حساسيت 

  ".عمومی وجود دارد، من مخالفم
بعد از صدور "ذاکرات بر سر قطعنامه شورای امنيت شده بود، بنا به نوشته جواد الریجانی که مسئول م

 تحت فشار آمریکا، شورای امنيت سازمان ملل متحد به ایران اخطار داد که اگر موضع خود ۵٩٨قطعنامه 
 روشن نکند، قطعنامه جدیدی صادر خواهد شد که ایران را تحت فشار می ۵٩٨را نسبت به قطعنامه 

شناسی و نظر مسئوالن بر این بود که نباید اجازه داد چنين قطعنامه ای صادر گذارد و تمام کارهای کار
جلسه برگزار کرد و ] یکی دیگر از معاونان وزارت خارجه[شود، آقای والیتی در اتاق آقای شيخ االسالم 

 تا من وزیر خارجه ام، اجازه نمی دهم که: " بودم صدا کرد و گفت۵٩٨مرا که مسئول مذاکرات قطعنامه 
زنگ زدند و گفتند که ) ره(، درست دوازده ساعت بعد، مرحوم حاج احمدآقا "این قطعنامه قبول شود

حضرت امام فرموده اند بروید نيویورک و آنها را متقاعد کنيد که ما قطعنامه را رد نکرده ایم و قصد رد 
  ."کردن هم نداریم
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"  خشکسالی فکری و عملی در دیپلماسیبه"آقای الریجانی، وزیر خارجه زمان جنگ را متهم کرده که 
مبتال بوده و آن را زیر لعاب قانونگرایی و اینکه مملکت صاحب دارد، یک کارشناس حرفی زده که نمی 

  ."شود و از این قبيل امور پنهان کرده است
  را پذیرفت از معاونت وزارت خارجه کنار598محمدجواد الریجانی هشت ماه پس از آنکه ایران قطعنامه 

  .رفت
علی اکبر والیتی می گوید که آقای الریجانی به خواست وزارت اطالعات از معاونت وزارت خارجه برکنار 

  . شد
  پذیرش قطعنامه

با عنوان ریيس شورای عالی [ در این ميان، روایت آیت اهللا موسوی اردبيلی، رئيس قوه قضایيه وقت 
  .و فرمانده سپاه پاسداران گم شددر گفتگوهای پدیدآمده بين فرمانده جبهه ها ] قضائی

آیت اهللا موسوی اردبيلی در روایت خود گفته است که وقتی سران کشور در حضور آیت اهللا خمينی 
جمع بودند که بر ادامه جنگ تأکيد داشت و شکستهای آن روزی را به چيزی نمی گرفت و اصرار می 

دهد، پيدا بود که گزارش آقای هاشمی کرد که مؤمن از کشته شدن در راه حق ترسی به دل راه نمی 
رفسنجانی که بر اساس جمع آوری اطالعاتی از دولت و نيروهای نظامی به دست آمده، نتوانسته بود 

  .کارگر بيفتد
به گفته آیت اهللا موسوی اردبيلی، که پنج سال قبل باز هم آن را مؤکد کرد، آیت اهللا خمينی در این 

ه را داشت، در حالی که بشدت متأثر شده بود اظهار می دارد برای لحظه که قصد پایان دادن به جلس
ما کشته شدن توسط موشکها و بمبهای صدام افتخاری است و مردم هم مجسمه ما را خواهند 

ساخت اما اگر با فشاری که بر مردم وارد می آید آنها ما را بکشند این دیگر نه که افتخاری نيست بلکه 
  .سرشکستگی تاریخی است

ر چند روایت نشان می دهد که با اصرار چند تن از حاضران در آن جلسه، مقرر می شود یکی از ه
  .مسئوالن، پذیرش قطعنامه را اعالم کند و واکنشهای احيانًا منفی نصيب وی شود

با پيشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی، خود وی داوطلب چنين کاری می شود اما بعد از گذشت چند 
  .مينی دستور می دهد که الزم نيست و خود نامه ای به ملت خواهد نوشتدقيقه آیت اهللا خ
که رهبر جمهوری اسالمی با نوشتن آن پایان جنگ را اعالم داشت و خطاب " جام زهر"نامه مشهور به 

به جنگنده ها گفت که با خدای خود معامله کرده و چنين تصميمی گرفته است، به بحثها و گفتگوهایی 
  .سن رضائی در جبهه های جنگی وجود داشت، پایان دادکه به گفته مح

در دهمين سال بعد از جنگ محسن رضائی در آخرین روزهای فرماندهی سپاه پاسداران در مصاحبه ای 
  .با روزنامه سالم برای اولين بار گالیه خود را از آقای هاشمی رفسنجانی بازکرد

با جمع آوری ميزان نيازهای واحدهای نظامی و به گفته وی، نماینده وقت ولی فقيه در شورای جنگ 
دولت، این نتيجه را به دست آورد و در اختيار دیگران گذاشت که خزانه خالی است، کشوری حاضر به 

  .دادن وام و فروش نسيه نيست، تلفات جبهه ها هم فزون شده است
و دولت تهيه شده بود و به گفته وی این آمار بر اساس جمعبندی خواستهای حداکثری نهادهای نظامی 

  .ارائه دهندگان آمار نمی دانستند که برای چه منظوری آن را اعالم می کنند
 شورای امنيت سازمان ملل گرچه بيست سال پيش، شور و هيجانی در مردم ایجاد ۵٩٨صدور قطعنامه 

د، شوکی سال بعدش که پذیرش قطعنامه توسط ایران اعالم ش)  تير27(نکرد اما در هيجدهم ژوئيه 
  . اقتصادی و اجتماعی بود که کاهش ناگهانی بهای ارز و خودرو از جمله نشانه های آن بود

در آن زمان در قفسه های فروشگاهها چيزی دیده نمی شد، تقریبًا همه کاالها کوپنی و جيره بندی 
  .شده بود و بهای ارز در بازار آزاد چند برابر نرخ رسمی آن بود

  غرامت و خسارت
غرامت و خسارت که گمان می رفت در زمانی دریافت آن قطعی بوده است، بعد از پایان جنگ تبدیل اما 

  . به افسانه ای شد و در سياست خارجی ایران عمًال به صورت مسئله ای درجه دوم در آمد
ود صدام حسين به فاصله دو سال بعد از پایان جنگ ایران و عراق، ناتوان از پرداخت بدهی دوران جنگ خ

به کویت حمله برد و کوتاه زمانی بعد با ضربه های مهلک ارتش آمریکا و متحدانش ناگزیر شد از آن 
کشور خارج شود و محدودیتهایی را بپذیرد که بعد از دوازده سال تحمل مصائب بزرگ، سرانجام به حمله 

 جنگ به ایران باقی نظامی نيروهای تحت رهبری آمریکا به آن کشور انجاميد و جایی برای طلب غرامت
  .نگذاشت

به نوشته محمدرضا دبيری، کارشناس مسائل بين المللی، حقوق حقه ایران در هر زمان در حال و 
آینده، بویژه درخصوص مطالبه غرامات به صورت جدی پابرجاست اما در شرایط فعلی شاید بند هشت 

مع دستگاه سياست خارجی را داشته قطعنامه بيش از دو بند دیگر قطعنامه امکان بررسی و پيگيری جا
  .باشد

اگرچه در زمان تصویب قطعنامه با وجود صدام حسين و حزب بعث در عراق "به نوشته این کارشناس، 
نشينهای  ای در خليج فارس به وجود آید و ایران و عراق و شيخ  امکان اینکه ترتيبات امنيتی منطقه 

ای ملتزم کند، وجود  گونه  مللی یا حتی تفاهم سياسی بهال جنوب خليج فارس را با ابزار حقوقی بين 
تفاهمهایی که سياست دوستانه و تشنج زدایی قبلی را کمی مکدر کرده  نداشت اما اکنون هم با سوء

  ". شود است، شرایط مساعدی در افق دیده نمی 
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که [ الن جنگی  شورای امنيت، اجتماع جمعی از معلو۵٩٨در آستانه بيستمين سالگرد صدور قطعنامه 
نشان از آن داشت که هنوز این گروه با همه تبليغاتی که جناح محافظه کار ] جانبازان خوانده می شوند

  .به نام آنان انجام می دهد از ساده ترین امکانات معيشتی محرومند
ال بر بر پالکاردهای عده ای که در برابر ساختمان ریاست جمهوری تظاهراتی به راه انداختند جمالتی د

  .پشيمانی آنان از شرکت در جنگ به چشم می خورد
" جانباز معسر" هزار ٢٣بعد از آن تظاهرات بود که یکی از مشاوران رئيس جمهور اعالم داشت که 

  .شناخته شده اند که باید سازوکاری برای کمک به آنان پيدا شود
ار کردند که اینک هيچ خبری از آن اینان کسانی هستند که گرانبهاترین عنصر وجود خود را در جنگی نث

 .نيست
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