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  »شوك و وحشت«استراتژي -شب هفدهم
  

هدف، گرسنه نگهداشتن غيرنظاميان، انهدام   ، حمالت آور و بي1949بر اساس آنوانسيون ژنو 
محيطي   تاسيسات الزم براي بقاي آنها و ايجاد خسارات وسيع، درازمدت و شديد زيست

عمليات امداد، احترام به زنان و آودآان، حمايت از زنان در برابر هرگونه .الم استممنوع اع
  . هاي پراآنده امري ضروري است هتك عفت و ايجاد تسهيالت الزم براي گردآوري خانواده

  

  آخرين تحوالت جنگ
  

  المللي صدام  درگيريهاي اطراف فرودگاه بين
 نبرد زميني شان را با نيروهاي عراقي در اطراف نيروهاي آمريكايي غروب روز پنج شنبه اولين

طبق گزارشهاي رسيده، نبرد در اطراف بغداد تا آخرين ساعات جمعه شب . بغداد آغاز آردند
  . نيز ادامه داشته است

 نظامي عراقي، 320براساس گزارش خبرگزاري رويتر، نظاميان آمريكايي تاآيد آردند آه اين 
  . اند اده بودههمگي از نيروهاي زميني و پي

مقامهاي رسمي نظامي آمريكايي هم چنين مدعي شدند، در نبرد صورت گرفته در اطراف 
 دستگاه آاميون، يك واحد 23 واحد پدافند ضدهوايي، سه دستگاه نفربر زرهي، 31بغداد 

توپخانه و يك دستگاه آاميون حاوي مهمات نابود شده يا به تصرف نيروهاي آمريكايي در آمده 
   .است

  
  آخرين مقاومت عراقيها در فرودگاه بغداد 

   آوريل 4گزارش صبح جمعه –راديو بي بي سي 
خبرنگاران غربی که در فرودگاه بين المللی صدام واقع در جنوب غرب بغداد همراه نيروهای 

  . آمريکايی هستند، می گويند نيروهای عراقی دست به حمالت متقابل زده اند
از آن صورت می گيرد که فرماندهان يگانهايی از يکی از لشگرهای تحرکات نيروهای عراق پس 

  . پياده نظام مکانيزه آمريکا گفتند کنترل بخش اعظم فرودگاه را در دست گرفته اند
خبرگزاری فرانسه به نقل از يک افسر آمريکايی گزارش داده است که تا زمانی که اتاقهای 

. ست، نمی توان امنيت فرودگاه را تضمين کردهمه ساختمانها مورد بازرسی قرار نگرفته ا
  . خبرنگاران می گويند گلوله های عراقيها به فضای اطراف فرودگاه شليک می شود

يکی از افسران آمريکايی گفته است چندين تانک عراقی منهدم شده و دست کم چهل 
  . عراقی به اسارت درآمده اند

يکی از گزارشهای . جمله اين اسرا هستندبه گفته وی، اعضای گارد جمهوری عراق نيز از 
ارسالی حاکی است که سيصد و بيست سرباز عراقی در جريان پيشروی نيروهای آمريکايی 

  . به سوی فرودگاه کشته شده اند
گزارش داد که در محوطه " ای بی سی"پيشتر، يکی از خبرنگاران شبکه تلويزيونی آمريکايی 

  . فرودگاه بغداد ايستاده است
ندهان آمريکايی می گويند تاکنون در مجموع دوهزار و پانصد عراقی به اسارت تفنگداران فرما

  .دريايی درآمده اند
  

  بمباران شديد بغداد 
همچنان مشغول ) جمعه(هواپيماهای آمريکايی در طول پنجشنبه شب تا اخرين ساعات ديروز

شديد انفجار به گوش می بمباران شهر بغداد، پايتخت عراق بودند و در مرکز شهر صداهای 
  . رسيد
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مرکز فرماندهی نيروهای آمريکا در قطر گفته است نيروهای تحت رهبری آمريکا مقرهای 
نيروی هوايی عراق را هدف قرار داده اند و توانايی اين کشور برای کنترل نيروی هوايی خود 

  کاهش يافته است  
وش می رسيد و آمريکاييها می گويند در حومه های جنوبی شهر نيز صدای رگبار توپخانه به گ

  .  نيروهای آنها اکنون برای تصرف دومين حلقه دفاعی اطراف شهر وارد جنگ شده اند
  

  دومين عمليات انتحاري 
مرآز فرماندهي ارتش آمريكا در قطر از انفجار خودرويي در يكي از پاسگاههاي ايست و 

آه به مرگ سه نظامي آمريكايي و زخمي بازرسي نيروهاي آمريكايي در مرآز عراق خبر داده 
راننـده اين خودرو و همچنين زني آه سرنشين آن . شدن دو تن ديگر از آنان انجاميده است

تلويزيون عراق با نشان دادن عكس زني آه در ماشين بوده او . اند بوده است؛ نيز آشته شده
 . را عامل اجراي اين عمليات انتهاري اعالم آرد

رسد زمان وقوع اين  گويند آه به نظر مي سي نظاميان آمريكايي مي.بي. بيبراساس گزارش
عمليات انتحاري ساعات پاياني پنجشنبه و هنگامي بوده است؛ آه خودروي مزبور در پاسگاه 
ايست و بازرسي نيروهاي آمريكايي واقع در هيجده آيلومتري سد حديثه واقع در غرب شهر 

 . ودش آربال در مرآز عراق متوقف مي
اين دومين مورد انفجار انتحاري طي جنگ در عراق است؛ انفجار انتحاري پيشين در نزديكي 

 . نجف و انفجار دوم در نزديكي آربال رخ داده است
  

  اظهارات وزير اطالع رساني عراق
محمد سعيد صحاف در تازه ترين بيانات خود خبر رسيدن نيروهای آمريکايی به فرودگاه بين 

 را تأييد کرده اما گفته است نيروهايی که به فرودگاه رسيده اند ارتباطشان را با المللی صدام
  .ديگر نيروهای آمريکايی از دست داده اند

صحاف می گويد عراق ممکن است دست به حمله ای عليه نيروهای آمريکايی دست بزند که 
ست که عراقيها به توصيف کرده ولی در عين حال اعالم کرده ا" حمله غيرمتعارف"وی آن را 

  .عمليات شهادت طلبانه متوسل خواهند شد نه به سالحهای کشتارجمعی
  

  تلويزيون  عراق  تصاويري از صدام حسين نشان داد
تلويزيون دولتي عراق ديروز  تصاويري از صدام حسين را نشان داد آه خطاب به مقامهاي 

  .  نيروهاي مهاجم مقاومت آنندداد آه چگونه در مقابل ي عراقي دستور مي رسمي بلندپايه
پيروزي قطعي «: در اين تصاوير تلويزيوني صدام خطاب به مقامهاي رسمي ارشد عراقي گفت

من به . در دستان ماست، اما آنچه آه اآنون به آن نياز است حضور در ميدانهاي جنگ است
  » .همه يادآور مي شوم آه امروز، روز آزمايش اصول است

براي به «: زاري رويتر، در تصاوير پخش شده از صدام، وي هم چنين گفتبراساس گزارش خبرگ
دست آوردن پيروزي، ما نبايد بگذاريم آه دشمن تصميم بگيرد و حمله آند، بلكه بايد راههايي 

  » .را بيابيم آه دشمن را خسته آند و نفس او را بگيرد
توان به معاون رييس   ميي نشان داده شده حضور داشتند از جمله شخصيتهايي آه در جلسه

  . جمهور عراق و وزراي دفاع و آبياري اين آشور اشاره آرد
ي خود را حفظ  براساس گزارش رسيده صدام هميشه از فرماندهان عراقي خواسته تا روحيه

  .اند، آنار روند توانند بجنگند بايد به نفع آنهايي آه آماده آنند و دستور داده آه آنهايي آه نمي
  

  ين در خيابانها بغدادصدام حس
بر اساس گزارش خبرگزاريها به نقل از تلويزيون بغداد، عصر روز جمعه رئيس جمهور عراق در 

  .يكي از خيابانهاي بغداد حضور پيدا آرده است
  

  گزارش در مورد ورود نيروهاي امريكايي به نجف
  پنجشنبه-راديو فردا

  العظمي ابوالقاسم خوئي  اهللا يي، فرزند آيتبا عبدالمجيد خو) راديوفردا(مصاحبه بيژن فرهودي 
  )نجف (
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  لطفا بفرماييد آه شهر االن تحت آنترل آي هست؟ ): راديوفردا(بيژن فرهودي 
نه فقط شهر نجف، . آامال شهر تحت تصرف نيروهاي ائتالف است): نجف(عبدالمجيد خويي 

ن مسجد آفه شرفياب ديروز م. بلكه شهرستانهاي اطراف هم در تصرف نيروهاي ائتالف است
فقط داخل شهر آوچك . شدم و بين راه نجف و آربال آامال در آنترل نيروهاي ائتالف است

قديمي نجف آه خود مرقد مطهر مولي علي قرار دارد و آن آوچه هاي قديم وتنگ شهر قديم 
آه از آن وضع سوء استفاده آردند و نيروهاي ائتالف نمي خواهند باسرعت وارد اين شهر 

من االن در جنوب حرم در خيابان . وند آه خداي نكرده به عتبات مقدسه آسيبي برسدش
مرآزي شهر به نام شارع المدينه قرار دارم و دو ساعت و نيم قبل در آن طرف شهر و حرم در 

شمال شهر صداي انفجار عظيمي به گوش رسيد و گفتند آه نيروهاي فدايي در يكي از 
  .، بعد از فرار مسجد را منفجر آردندمساجد شهر مخفي شده بودند

  ميزان استقبال مردم از نيروهاي ائتالف چگونه بوده؟.: ف.ب
من دراين هفته گذشته در طول منطقه جنوبي عراق از آربال تا بصره چندين : عبدالمجيد خويي

اوضاع شهر طبيعي بود و در بازار . بار وارد اين شهرهاي شيعه نشين مخصوصا ناصريه شدم
م خيلي خوشحال و راضي بودند و اطراف شهرها عشاير عربي بسياري از شيوخ و مرد

  .جوانانش با ما همراه شدند و وضع خيلي خوبه
 آيا آب و غذا به طور عادي ميان مردم تقسيم مي شود؟. از امكانات اوليه مردم بگوييد.: ف.ب

هاي عراقي پاآسازي شده اطراف شهر بصره و ناصري به خصوص ناصريه آه ديروز آامال از نيرو
بود امكانات خيلي خوب بود ولي وسط شهر مثل شهر جيوانيه و آربال هنوز اين امكانات 

بهشون نرسيده و وضع داخل شهر از يك هفته قبل ، شنبه گذشته آه از نظر نظامي شهر در 
انداختند و از محاصره بود، آب و برق نبود و از صبح امروز نيروهاي ائتالف بيمارستان شهر را راه 
  . اين لحاظ وضع خوب است ولي آمبود غذا و نبود آب و برق مردم را ناراحت مي آند

در شهر نجف آه شما االن حضور داريد وضعيت راديو تلوزيون اين ): راديوفردا(بيژن فرهودي 
  شهر چگونه است و چه برنامه هايي از راديو تلوزيون پخش مي شود؟ 

ي محلي آوچكي هست آه از طريق آن و همچنين ميكروفنهاي راديوها: عبدالمجيد خوئي
آوچكي به مردم پيغام مي فرستيم آه مردم از خانه هايشان بيرون نيايند و هنوز وضع مرآز 

شهر مشخص نيست و از عشاير و آساني آه هنوز در حال همكاري با نيروهاي صدام 
 و هم خودشان در امان باشند و هستند، درخواست مي آنيم آه سالحهايشان را آنار بگذارند

از روز سه شنبه تعداد زيادي از اين افراد دستگير شدند . هم به جان فاميلشان آسيبي نرسد
و همين افراد مناطق وجاهايي را آه هنوز در اشغال است به ما معرفي مي آنند و نيروهاي 

  .انتظامي مشغول پاسداري شهرند
آقاي آيت اهللا سيستاني قاعدتا ديگر تحت بازداشت . يددر مورد وضع آيات عظام بفرماي.: ف.ب

  بله؟. خانگي نيستند
متاسفانه هنوز همه آقايان در داخل خانه هايشان در مرآز شهر هستند و : عبدالمجيد خويي

ما با دوربين از راه دور مناطق و منازل مسكوني اين آقايان را در نظر داريم و سعي مي آنيم 
ان نرسد ولي هنوز وارد شدن به مرآز شهر هنوز آمي مشكل است آه آسيبي به اين آقاي

. ولي سعي مي شود امشب با پاآسازي اين مناطق بتوانم فردا صبح خدمت اين آقايان برسم
امشب دو فتوا از آيت اهللا سيستاني به دست ما رسيد آه يكي از مردم و مقلدينشون 

گري اين بود آه اموال عمومي دولت و درخواست آردند آه در اين مشكل بي طرف باشند و دي
واينها بايد براي خدمت به . موسسات حكومتي آه االن خالي هستند به غارت برده نشوند

  . مردم محفوظ نگاه داشته شوند ودر صورت چنين آاري آن فرد گناه بزرگي مرتكب شده است
  و شما مطمئن هستيد آه اين فتواها واقعي هستند؟ .: ف.ب

 و خط و امضاي ايشان است و ظاهرا واقعي هستند و همانطور آه عرض آردم به نام: خويي
اميدوارم تا چند ساعت آينده و تا قبل از صبح خدمت آقايان خواهم رسيد تا بتوانم وضعيت را 

  .بهتر روشن آنم
  در آربال چه خبر است؟.: ف.ب

 از برگشتن به من از ديشب از آربال خبر ندارم ولي ديشب در همچين ساعتي قبل: خويي
نجف در نزديكي آربال بودم و وضع اين شهر هم آرام بود ولي دقيقا مانند نجف بعثيها داخل 

عتبات مقدسه سنگر گرفتند و اين وضع را مقداري براي نيروهاي ائتالف مشكل مي آند زيرا 
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زودي اميدواريم با همين حصار اطراف اين شهرها به . نمي خواهند به اين عتبات آسيبي برسد
  .اين نيروها دستگير شوند

  
  گزارش جمعه راديو فردا

سيد عبدالمجيد خوئي، فرزند آيت العظمي، ابوالقاسم خوئي، درمصاحبه با راديوفردا 
 . وضعيت  شهر نجف  را چنين شرح مي دهد

   آوريل4جمعه 
ديشب نيروهاي ائتالف از اطراف حرم مطهر عقب نشيني آردند ): نجف(عبدالمجيد خوئي 
راد نيروهاي حزب بعث و فدائيان صدام آه در حرم بودند، از حرم مطهر خارج ولي نيمه شب، اف

ولي . از شهر نمي توانند خارج شوند زيرا شهر در محاصره است. شدند و همگي فرار آردند
 صبح به وقت محلي، درهاي حرم مطهر براي زيارت باز 10امروز از ساعت . حرم را تخليه آردند

و خارج مي شدند و تعداد زيادي از مغازه هاي بازار اطراف باز آردند و بود و مردم معمولي وارد 
رفت و آمد در خيابان ها خيلي بيشتر . شهر تقريبا دارد به صورت طبيعي خود بر مي گردد

امروز بعد ازظهر تقربيا حدود ساعت چهار تا ساعت شش به وقت محلي، خود . شده است
هر هم با ماشين رفتم و هم پياده مي شدم و قدم مي بنده در خيابان ها و بازارهاي داخل ش

زدم و مردم مي آمدند سالم و عليك مي آردند و خوش آمد مي گفتند و همگي خيلي 
خوشحال و با سالم و دست بوسي و صلوات، حدود دوساعتي مرآز شهر را دور زدم و خارج 

 .وضع بسيار طبيعي بود. شدم
 نجف االن چطور اداره مي شود؟خوب، شهر ): راديوفردا(بيژن فرهودي 

و هنوز دواير خالي است ولي خود . شهر نجف اداره رسمي دولتي ندارد: عبدالمجيد خوئي
مردم، بزرگان شهر، وجها، بعضي شيوخ عشاير و بعضي آقايان اهل علم، فعال به صورت موقت 

رده، و اداره جات يك آميته اي براي اداره شهر تشكيل داده اند و البته هنوز شروع به آار نك
آب و برق شهر هنوز قطع است ومردم از آمبود آب بيشتر شكايت مي . رسمي هنوز خالي اند

آردند و تنها نگراني آه روي مردم بسيار واضح بود و سئوال مي آردند، از وضع بغداد سئوال 
ده يا مي آردند و مي پرسيدند آيا بغداد هم تمام شده و مطمئن باشيم آه اين رژيم تمام ش

مثال خداي ناآرده هنوز احتمال هست آه بازهم رژيم به مسند قدرت برگردد و همان مشكل 
 .  تكرار بشود1991سال 

آيا نيروهاي ائتالف يا سازمان هاي انسان دوست بين . در مورد آمبود آب گفتيد: بيژن فرهودي
 المللي، آيا اينها مواد غذائي و آب را وارد شهر آردند؟ 

سازمان هاي انساندوستانه در شهر نيستند ولي نيروهاي ائتالف در تماس : خوئيعبدالمجيد 
هستند و در سئوال و جوابي آه با مردم هم مي شد همه از طريق راديوي محلي و بلندگو 

هائي آه روي ماشين هاشان دارند قول مي دادند به مردم آه اداره آب و برق را هرچه زود تر 
 .هللا شهر به زودي به وضع طببعي خود برمي گرددراه مي اندازيم و انشاءا

ديروز شما گفتيد آه آقاي سيستاني، آيت اهللا العظمي سيستاني در بازداشت .: ف.ب
بفرمائيد االن وضع . خانگي بودند ولي با ورود نيروهاي ائتالف اين بازداشت خانگي پايان يافته

 .آيت اهللا سيستاني و بقيه آقايان علما را در شهر نجف
تمام آقايان علما و به خصوص آيات عظام، حضرت آيت اهللا العظمي : عبدالمجيد خوئي

سيستاني، آقاي حكيم و آيت اهللا شيخ محمد اسحاق در همان دفتر در منزل خودشان مستقر 
االن تردد خيلي بيشتر شده و در منازل . هستند و مردم هم تردد زيادي دارند به منزل آقايان

  . هيچ نگراني ندارد و به طور طبيعي مثل قبل آار خودشان را ادامه مي دهندآقايان باز است و
  

  فتواي جديد صادر نشده
اهللا سيستاني،  فتوايي را آه در آن وي از پيروانش  ي الجزيره گزارش داد آه آيت شبكه

  . خواسته تا در مقابل نيروهاي مهاجم هيچ اقدامي نكنند، رد آرد
شنبه اعالم آرده بود آه  ، فرماندهي مرآزي آمريكا در قطر روز پنجبه گزارش خبرگزاري فرانسه

  . اهللا سيستاني، چنين فتوايي را صادر آرده است آيت
  

   ميليارد دالري80اي  بودجه
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هاي جنگ در عراق،   ميليارد دالري براي تامين هزينه80اي  ي آمريكا روز پنجشنبه بودجه آنگره
  . يكا، افزايش تالشهاي ضدتروريسم تصويب آردپرداخت پاداش به متحدين اصلي آمر

به موجب متمم اين اليحه آه به تصويب رسيد آاخ سفيد از انتقال اين بودجه به شرآتهاي 
  . آنند، منع شده است فرانسوي، آلماني، روسي و سوري آه در بازسازي عراق شرآت مي

يكا با درخواست بوش براي ي آمر براساس گزارش خبرگزاري رويتر، در يك اقدام ديگر، آنگره
  . آمك يك ميليارد دالري به ترآيه موافقت آرد

  . دولت جورج بوش در تالش براي جلب همكاري بيشتر ترآيه براي جنگ با عراق است
  . ميليارد دالري براي جنگ عراق موافقت آرد60ي اضطراري  سنا هم چنين با پرداخت بودجه

  
  
  

  عراقبحث و گفت و گو بر سر دولت آينده 
  

  آنوانسيون ژنو در مورد آشور اشغال آننده
اياالت «:  گفت آوريل 3ي سازمان ملل روز پنجشنبه  ي توسعه مارك ماالچ براون، رييس برنامه

  » .متحده براي استقرار دولت پس از صدام شانس آمي براي بازگشت به سازمان ملل دارد
لي حق ندارد صنايع نفت عراق را در المل وي هم چنين اظهار داشت آه آمريكا از لحاظ بين

  . ي بازسازي عراق بسيار بيشتر از درآمد فعلي نفت آن است اختيار بگيرد و هشدار داد هزينه
طبق آنوانسيون ژنو، آشور «: ي فاينانشيال تايمز، وي خاطرنشان آرد براساس گزارش روزنامه

تواند  ال شده است و آمريكا نميي آشور اشغ ي امور روزمره اشغال آننده تنها قادر به اداره
  » .قانون را تغيير دهد

  
  نامه نخست وزير بريتانيا به مردم عراق

   فروردين 15جمعه -گزارش بي بي سي
، نخست وزير بريتانيا، در نامه سرگشاده ای به مردم عراق قول داد که کشورشان "تونی بلر"

  .پس از جنگ توسط خود عراقيها اداره شود
 سربازان بريتانيايی در عراق پخش شده، در اينترنت گذاشته شده و توسط اين نامه توسط

  .پست الکترونيکی نيز برای مردم فرستاده شده است
در اين نامه آقای بلر نوشته است که سربازان بريتانيايی بيش از آنچه الزم باشد در عراق 

متحد به مردم اين کشور وی افزوده است که بريتانيا در ساخت عراقی آزاد و . نخواهند ماند
  .کمک خواهد کرد

در اين نامه وعده داده شده که درآمد حاصله از نفت عراق برای منافع مردم اين کشور 
  .استفاده شود

  
  مدت آوتاهي عراق را اشغال مي آنيم: جك استرا

جك استرا گفت آه نيروهاي انگليسي و آمريكايي پس از پايان جنگ و قبل از تشكيل دولت 

  .  مدت آوتاهي عراق را اشغال خواهند آردموقت،
در «: سي هم چنين ادعا آرد.بي.ي انگليس در گفت و گو با بي جك استرا، وزير امور خارجه

ي  ابتدا اشغال نظامي عراق وجود خواهد داشت؛ زيرا اين اقدام تنها راه قانوني و عملي اداره
  » .اين آشور است

اي است آه به  پس از اشغال نظامي مرحله«: ا افزودبراساس گزارش خبرگزاري فرانسه، استر
  » .شود شود آه از سوي سازمان ملل متحد تقويت مي تشكيل دولت موقت منتهي مي

برد مدعي  ي انگليس آه براي شرآت در اجالس ناتو در بروآسل به سر مي وزير امور خارجه
ظامي به تشكيل دولت آنچه آه ما خواستار آن هستيم انتقال سريع دوران اشغال ن«: شد

بعد از آن هم تشكيل يك دولت دائمي عراقي براي مردم عراق آه توسط خود . موقت است
  » .باشد ها مي عراقي

انگليس آه همراه آمريكا در حال جنگ با عراق است همراه با ساير آشورهاي اروپايي خواهان 
  . نقش مرآزي سازمان ملل در عراق پس از جنگ است
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ي ناتو گفت با اين آه  ي آمريكا پس از اجالس وزراي امور خارجه ل، وزير امور خارجهاما آالين پاو
احتمال حضور سازمان ملل در حكومت پس از عراق ممكن است، اما آمريكا نقش رهبري را بر 

  .عهده خواهد داشت
  

  نقش سازمان ملل
ش می کند تا در همين حال آقای بلر در مصاحبه ای با بخش عربی بی بی سی گفت وی تال

  .عراق پس از صدام حسين کشوری بهتر از عراق تحت حکومت صدام باشد
وی اذعان کرد که پس از برکناری صدام از قدرت، يک دوره انتقالی در عراق الزم است که در 

اين مرحله نيروهای آمريکايی و بريتانيايی کنترل اوضاع را به دست خواهد گرفت، ولی به گفته 
  .دوره تا حد امکان کوتاه خواهد بودآقای بلر، اين 

  .وی گفت که نمی تواند دقيقا بگويد که مرحله انتقالی چند هفته طول خواهد کشيد
  

   مذاآرات بين المللي بر سر آينده عراق
  مخالفت اتحاديه اروپا با تشكيل حكومت تحت الحمايه آمريكا 

  نگار راديواروپاي آزاد براساس گزارش جفري داناوان، خبر)راديوفردا(فريبا مودت 
   فروردين14پنجشنبه 

  
طرح آمريكا براي سپردن زمام عراق به دست يك حكومت غيرنظامي دست نشانده و ادامه 

اشغال نظامي عراق، با مخالفت اروپا روبرو شده است اما جفري داناوان، گزارشگر راديواروپاي 
د از جنگ باشد و به گونه اي آزاد مي گويد آمريكا قصد دارد بازيگر اصلي صحنه عراق بع

بريتانيا متحد . روزافزون براي اعطاي نقش عمده به سازمان ملل تحت فشار قرار مي گيرد
اصلي آمريكا در جنگ نيروي راننده اين نظريه بوده است آه سازمان ملل بايد با صدور يك 

ر را به قطعنامه جديد به دستگاه حكومت عراق بعد از جنگ مشروعيت ببخشد و اين آشو
تنها مسئله در اين . انتخاب يك رهبري جديد رهنمون شود و اروپا نيز با اين نظريه موافق است

ميان واشنگتن است ولي با توجه به عدم همكاري سازمان ملل آه ممكن است حاضر به 
آولين پاول، وزير امورخارجه آمريكا هفته گذشته گفت . دادن امتياز به سازمان ملل نباشد

 اين وظيفه دشوار را به انجام نرسانده است آه در پايان آن نتواند نقشي مسلط بر وقايع آمريكا
وي روز گذشته در بلگراد گفت آمريكا مصمم است وظيفه آمك به . آتي عراق داشته باشد

جفري داناوان مي نويسد در هر . عراق براي دست يافتن به حكومت مستقل را برعهده بگيرد
نكس، فرمانده نيروهاي آمريكا مسئوليت اداره عراق را در آغاز بر عهده حال ژنرال تامي فر

تحت نظارت وي يك دستگاه رهبري غيرنظامي به رياست ژنرال بازنشسته . خواهد گرفت
ارتش آمريكا، جي گارنر قرار خواهد گرفت آه وظيفه عمده آن بازسازي عراق و زمينه انتخاب 

  . يك دولت فراگير خواهد بود
يبا آراآر، يكي از مقامات سابق وزارت امورخارجه آمريكا و از مشاوران شوراي امنيت اما بچ

ملي به راديواروپاي آزاد راديو آزادي مي گويد مسئله اين است آه آيا بعد از تشكيل يك دولت 
موقت در عراق سازمان ملل وارد معرآه خواهد شد يا اياالت متحده همچنان امور را در دست 

  . گرفتخود خواهد 
وي گفت دفتر بازسازي و آمك هاي بشردوستانه ژنرال گارنر آه هم اآنون درمرآز آويت برقرار 
است وارد آشور شده و امور اداري عراق را تحت نظارت ژنرال تامي فرانكس در دست خواهد 

  . گرفت
لت اما اينكه آمريكا سازمان ملل و عراقي ها با يكديگر آار خواهند آرد جيزي است آه دو

روز گذشته نخست وزير بريتانيا گفت آه اداره عراق نبايد . آمريكا آن را در ابهام قرار داده است
وي گفت عراق براي نخستين . بر عهده آمريكا يا بريتانيا يا هيچ نيروي خارجي ديگري قرار گيرد

  .بار بعد از ده ها سال بايد توسط مردم عراق اداره شود
ديپندنت لندن، و به نقل قول از جيمز بيكر، وزير امورخارجه سابق بنا به نوشته روزنامه اين

آمريكا، اين خطر وجود دارد آه عراق تبديل به لبناني ديگر بشود آه در آن فرقه هاي مختلف 
شيعه و سني و نهادهاي سياسي، از جمله آردها، هر يك گوشه اي از خاك اين آشور را از 

با سرنگوني صدام هر گروهي آه زمام قدرت را در دست . آن خود و ملك طلق خود توصيف آند
راه حل، به گفته روزنامه . گيرد، بدون شك گروه ديگر را به شورش تحريك خواهد آرد
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اينديپندنت اين است آه آمريكائي ها در مسند قدرت قرار گيرند و با رفتن يك جايگزين قابل 
عراقي ها حكومت مي آنند و اطمينان قبول براي صدام، تظاهر به آن آرد آه عراقبي ها بر 

اما . حاصل آرد آه اين جايگزين از اهل سنت است تا مرآز عراق دچار شورش و ناآرامي نشود
. وزارت دفاع آمريكا مي گويد اين درست همان چيزي است آه مي خواهد از آن اجتناب شود

واند بيم استيالي فرقه آمريكا مي گويد يك دولت فراگير متشكل از تمام فرقه هاي عراق مي ت
اينديپندنت مي افزايد سرنگون سازي صدام در نفس . اي بر فرقه هاي ديگر را از ميان بردارد

درست است ولي ادامه اين روند بدون آاشتن نهال دمكراسي از دست دادن فرصت هاست و 
  .خيانتي است به هدف جنگ و به مردم عراق

  
  نظر چند آارشناس و مشاور بوش

احتمال دارد نيروهاي آمريكايي هنگام تشكيل دولت « :مشاوران ارشد جورج بوش گفتيكي از 
ملي جديد در عراق، مدت آوتاهي حمالت گسترده را عليه بغداد متوقف آنند و اين شهر را از 

  » .ساير شهرهاي عراق جدا آنند
« :ظهار داشت آوريل ا3شنبه  ژنرال ريچارد مايرز، رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا روز پنج

روزهاي آينده نه جنگ تمام عيار براي تصرف بغداد صورت خواهد گرفت و نه آنطور آه آه 
  » .ي متعارف بغداد صورت خواهد پذيرفت آنند؛ محاصره بيني مي بسياري پيش

زماني آه بغداد به طور آامل از « :سي، مايرز افزود.بي.ي خبري اي براساس گزارش شبكه
دا شود، آنگاه اين شهر آنترلي بر ساير مناطق آشور ندارد و اتفاقاتي ساير شهرهاي عراق ج

  » .افتد؛ ربطي به ساير شهرهاي عراق ندارد آه در بغداد مي
ي اطرافش توانايي برقراري ارتباط با  پس از اينكار، صدام و حلقه« :وي همچنين تصريح آرد

  » .نيروهاي ارتش عراق و آنترل آب و برق را نخواهند داشت
ي همه جانبه دولت  اظهارات مايرز نشان مي دهد آه نيروهاي آمريكايي قصد دارند بدون حمله

 تلفات زيادي در پي  ي همه جانبه صدام را از قدرت سياسي و نظامي خلع آنند؛ زيرا حمله
  . خواهد داشت

ات اين اظهار« :يكي از آارشناسان گروه سياست خارجي بوش با انتقاد از سخنان مايزر گفت
اما يك » .ممكن است اينطور نشان دهد آه نيروهاي آمريكايي قادر به سرنگوني بغداد نيستند

ي  اظهارات مايزر نشان دهنده« :آارشناس ديگر آه به طرحهاي دولت بوش آشنا است؛ گفت
صدام نبايد فكر آند آه . اين يك تاآتيك سياسي و رواني است.استراتژي آاخ سفيد است

ات نظامي نيروهاي آمريكايي و انگليسي، سقوط حكومت وي را به تعويق انجام نشدن عملي
اندازد، اما در حالي آه اآثر نيروهاي آمريكايي در خارج از بغداد مستقر مي شوند،  مي

نيروهاي ويژه در داخل شهر فعال هستند و با هدف قرار دادن اهدافي در صدد تضعيف رهبري 
  » .آيند عراق بر مي
خواهد از جنگهاي شهري  ي اين امر است آه پنتاگون تا چه حد مي  نشان دهندهاظهارات مايرز
  . اجتناب ورزد

مايرز در اظهارات خود به نكاتي اشاره آرده است؛ آه مورد دلخواه آمريكاست و از آن جمله 
  . توان به موارد زير اشاره آرد مي

دهند؛ آه از سوي  ل ميبيش از نيمي از جمعيت پنج ميليوني بغداد را شيعيان تشكي -1
 ! اند و آنها ممكن است براي هدف آمريكا مفيد واقع شوند حكومت صدام سرآوب شده

برد،  دولت موقت عراق زماني تشكيل خواهد شد و آغاز به آار خواهد آرد، اين آار زمان مي -2
 . اما اين آار صورت خواهد گرفت

دتا مواجه نشود، سريعا اقدام به سرنگوني اگر دولت عراق سقوط نكند و يا با آو« :مايرز گفت
  ».بايد با آن صبور برخورد آرد. آن نخواهيم آرد

  
  ي جي گارنر، معاون آنوني تامي فرانكس درباره
   فروردين15جمعه -ايسنا

ي جي گارنر، معاون  ي فوروارد درباره اي است آه در هفته نامه آيد، مقاله آنچه آه در زير مي
ي امور عراق را پس از صدام به عهده گيرد، انتشار  ه قرار است ادارهآنوني تامي فرانكس آ

   :نامه يهوديان آمريكاست نامه، قديمي ترين هفته اين هفته. يافته است
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ها به سمت جي  دهد، تمامي توجه در شرايطي آه آمريكا به تهاجمش به عراق ادامه مي»
 و پس از جنگ خليج 1991 در سال وي آه. ي عراق معطوف شده است گارنر، ژنرال بازنشسته

داد، به عنوان رييس دفتر جديد  فارس، غذا و سرپناه در اختيار آردهاي شمال عراق قرار مي
بازسازي و آمكهاي انسان دوستانه در پنتاگون، به آمك رساني به غير نظاميان، بازسازي و 

ال تامي فرانكس، ي عراق پس از جنگ نظارت خواهد آرد و گزارش آارش را به ژنر اداره
 » .ي نيروهاي امريكايي در خليج فارس ارائه خواهد داد فرمانده
ي يهودي امور امنيت ملي  شود گارنر با موسسه گفته مي«: ي اين مقاله آمده است در ادامه

ي، سازماني غيرانتفاعي است آه تقويت سياستهاي خارجي و  اين موسسه. در ارتباط است
  . ه دارددفاعي آمريكا را بر عهد

ي امور امنيت ملي آمريكا از اسراييل   براي نخستين بار و از سوي موسسه1998وي در سال 
 رهبر 26، يكي از   و مدت آوتاهي پس از شروع انتفاضه2000گارنر در اآتبر سال . ديدار آرد

! ندوستا«اين بيانيه آه . اي در حمايت از اسراييل امضا آردند نظامي آمريكا بود آه بيانيه
نام گرفت، از ارتش اسراييل خواست در مقابل » دوستانتان را در ميدان جنگ تنها نگذاريد

داري آنند  شود، خويشتن اقداماتي آه از سوي رهبري دولت خودگردان فلسطين طراحي مي
  » .و تعهد فلسطينيان به صلح را زير سوال برد

ي اخيرش  رچن نيز در شمارهي فو مجله«: ي فوروارد آمده است در بخش ديگري از مقاله
 و 1997وي در سال . گارنر، مهمترين تاجري است آه حتي تصور آن نيز دشوار است“: نوشت

در حالي آه يك ژنرال سه ستاره بود، بازنشسته شد و به سمت رياست سازمان تامين 
گيري براي موشكهاي خريداري شده در سال گذشته  هاي ارتباطاتي و هدف ي سيستم آننده

  ».”نصوب شدم
  

  وزيران امور خارجه فرانسه، آلمان و روسيه در پاريساجالس 

وزيران امور خارجه فرانسه، آلمان و روسيه ديروز جمعه در مالقاتي در پاريس، بر تقاضاي خود 
  . براي نقش آليدي سازمان ملل متحد در بازسازي عراق پس از جنگ تاآيد آردند

 سه آشور در پي مالقات روز پنجشنبه آنها با آالين پاول، وگوهاي وزيران امور خارجه اين گفت
  . وزير امور خارجه آمريكا در بروآسل صورت گرفت

سي در اجالس بروآسل، بار ديگر اختالف .بي.ي خبري بي بر اساس گزارش شبكه
اين سه آشور با آمريكا بر سر عراق نمايان شد و فرانسه، آلمان و روسيه بر مخالف 

  . اق تاآيد آردندخود با جنگ عر
  . دولت فرانسه معتقد است آه هيچ آشوري به تنهايي نمي تواند ثبات عراق را حفظ آند

اين گزارش حاآي است آه دومينيك دو ويلپين، وزير امور خارجه فرانسه همچنين در صدد 
صدا شوند  است از همتاهاي آلماني و روسي خود تضمين بگيرد؛ با اين تقاضاي فرانسه هم

  . ازمان ملل رياست دولت پس از صدام را بر عهده داشته باشد نه آمريكاآه س
فرانسه، آلمان و روسيه می گويند که فورا بايد به سازمان ملل متحد، به ويژه در رفع احتياجات 

  .بشردوستانه، نقشی اساسی به عهده بگيرد
تگوهای آنها بر وزرای خارجه اين سه کشور که در شهر پاريس ديدار داشتند گفتند که گف

  .بحران در وضعيت انسانی در عراق متمرکز بوده، موضوعی که شديدا آنها را نگران کرده است
دومينيک دويلپن، وزير خارجه فرانسه، پس از ديدار با همتايان آلمانی و روسی خود گفت عراق 

د اولويت اول با يک بحران ناشی از کمبود امکانات بشردوستانه روبرو است و حل اين بحران باي
  .هر انسانی باشد

ايگور ايوانف، وزير خارجه روسيه، گفت ادامه جنگ نتيجه غيرسازنده است و هر چه زودتر بايد 
  .به خصومتها پايان داده شود

اين سه کشور همچنين خواستار آن شدند که در مذاکرات مربوط به آينده عراق، همه نظرها و 
  .عقايد مورد توجه قرار گيرد

، روسيه و آلمان منافع تجاری در عراق دارند و بيم آن را دارند که آمريکا قراردادهای پر فرانسه
  .منفعتی را در عراق در انحصار خود بگيرد

گفتگوهای وزيران امور خارجه اين سه کشور در پی مالقات روز پنجشنبه آنها با کالين پاول، 
  . وزير امور خارجه آمريکا در بروکسل صورت می گيرد
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فرانسه، . ر اجالس بروکسل، بار ديگر اختالف اين سه کشور با آمريکا بر سر عراق نمايان شدد
  .آلمان و روسيه مخالف جنگ عراق هستند

آمريکايی ها می خواهند که نقش اصلی را در نحوه اداره عراق پس از جنگ داشته باشند اما 
گويند تنها سازمان ملل متحد می سه کشور روسيه، آلمان و فرانسه با اين امر مخالفند و می 

  .تواند اين نقش را داشته باشد
اخالقي، "در همين حال ژان پي ير رافارين، نخست وزير فرانسه گفته است آمريكا به لحاظ 

  . اشتباه آرد آه وارد جنگ با عراق شد" سياسي و استراتژيك
: يوني بيان داشتبراساس گزارش خبرگزاري رويتر، رافارين در اين گفت و و گوي تلويز

اند، اول از همه اشتباه اخالقي آنها است و من فكر  ها مرتكب سه اشتباه شده آمريكايي«
توانستيم عراق  ما مي. بوديم آنم ما بايد بگوييم آه بايد به دنبال جايگزيني براي جنگ مي مي

  » .آنيم اي متفاوت خلع سالح  را به شيوه
 سازمان ملل را براي اقدام نظامي عليه عراق به دست وي تاآيد آرد واشنگتن نتوانست مجوز

  . آورد
اند؛ زيرا  ها هم چنين مرتكب اشتباه سياسي نيز شده آمريكايي«: وزير فرانسه افزود نخست
ما . ي خاورميانه وجود دارد، آگاهيم ها و مشكالتي آه در منطقه ي ما به خوبي از سختي همه

ها چقدر جدي است و هر لحظه  ها و فلسطيني يبينيم آه درگيري اسراييل به خوبي مي
اين واقعا يك اشتباه سياسي بزرگ است آه بخواهيم . ور آند ممكن است آل جهان را شعله

  » .اي جنگ به راه اندازيم در چنين منطقه
: خواند و افزود» اشتباه استراتژيك«رافارين اشتباه سوم آمريكا را در به راه انداختن جنگ 

  » .تواند آل جهان را رهبري آند اتژيك آمريكا اين است آه فكر آرده يك آشور مياشتباه استر«
  .وي تاآيد آرد آه اروپا بايد نقشي اساسي در تاثيرگذاري بر جهان داشته باشد

  
  

    ايران-جنگ  
  

  نظام ايران اقدام ناراحت آننده اي انجام نداده
ي نظام ايران مشاهده نكرده است دانالد وزير دفاع آمريكا گفت اقدام ناراحت آننده اي از سو

رامسفلد، وزير دفاع آمريكا و ژنرال ريچارد مايرز، رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح آمريكا در 
در پاسخ به اين سئوال آه آيا نشانه . يك آنفرانس مشترك مطبوعاتي در پنتاگون شرآت آرد

 توجه يا بي اعتنائي آرده باشند، اي مشاهده آرده ايد آه ايران و سوريه به هشدارهاي شما
رامسفلد گفت هيچ راهي ندارم بدانم واآنش ايران چگونه بوده است، اما در ايام اخير چيزي از 

  .جانب ايران نديده ام آه شديدا ناراحت آننده باشد
  

  هيچ طرحي براي اقدام عليه ايران وجود ندارد

ي تهديدات  انگليس تمايلي ندارد؛ به برنامهتوني بلر و جك استرا آشكارا اعالم آردند آه دولت 

  . آمريكا براي گسترش جنگ عليه ايران يا سوريه، بپيوندد
وزير انگليس در پاسخ به سوال جري آوربين از اعضاي پارلمان انگليس آه  توني بلر، نخست

ه اطمينان دادن نسبت به مورد حمله قرار نگرفتن ايران و سوريه را پس از عراق خواستار شد
  . بود، گفت آه اصال قرار نيست چنين حمالتي صورت گيرد

ي  براساس گزارش خبرگزاري رويتر، پيش از اين اظهارات بلر، جك استرا، وزير امور خارجه
  .  هيچ طرحي براي اقدام عليه ايران وجود ندارد گفته بود،. سي.بي.انگليس نيز به راديو بي

ني من است آه قرار باشد؛ ايران يا سوريه اهداف بعدي استرا افزوده بود آه اين امر باعث نگرا
  . حمله باشند

  

  تر ي آغاز يك طرح وسيع ي آمريكا به عراق، نقطه حمله

www.iran-archive.com 



ي ايران، يكبار ديگر به اين  اظهارات تند وزراي دفاع و امور خارجه آمريكا در چند روز اخير درباره

تر آمريكا براي  ي آغاز يك طرح وسيع ي آمريكا به عراق، نقطه نظر قوت بخشيده است آه حمله

  . خاورميانه است
دولت انگليس به عنوان نزديكترين متحد آمريكا در جنگ جاري آه عليه عراق به راه انداخته 

هاي دونالد رامسفلد، وزير دفاع اياالت متحده آمريكا  شده است، از اظهارات و موضع گيري
  . فاصله گرفته است
ي  رغم مواضع مقامات آمريكايي جك استرا، وزير امور خارجه  بهسي،.بي.براساس گزارش بي

اي در لنـدن، بر حسن روابط لندن و تهران و تالش  انگليس روز چهارشنبه دوم آوريل، در مصاحبه
  . شخصي خود به منظور بهبود اين روابط تاآيد آرد

ات مقامات آمريكايي همچنين مايكل اوبرايان، معاون وزير امور خارجه انگليس در مورد اظهار
درخصوص ايران آه در روزهاي اخير نيز روبه افزايش بوده است؛ گفت آه اين انتقادها چيز 

  . آنند، جدي هم نيست ها منعكس مي اي نيست و آنطور آه برخي رسانه تازه
موضع ما بسيار واضح است؛ ايران با عراق فرق دارد؛ ايران يك دمكراسي در حال « : وي گفت
  » .ست و همكاري ما با ايران خوب بوده استگسترش ا

  ».ما مي خواهيم روابط خوب خود را با ايران حفظ آنيم«: اوبرايان گفت
  
  

  ي  تهران بخشهايي از حرفهاي رفسنجاني در نماز جمعه
   فروردين15  جمعه - خبرگزاري دانشجويان ايران

مريكا در منطقه، وابستگان به ي روند فعلي حرآات آ با ادامه: ي امروز تهران گفت خطيب جمعه
  . تحقير خواهند شد- حتي اگر در ايران باشند -آمريكا 
والمسلمين هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در  االسالم حجت
هاي امروز نماز جمعه تهران، با اشاره به مشكالت پيش روي آمريكا در جنگ با عراق،  خطبه
تواند جايگاه خود را  ري و استعماري و حالت غرور و تكبر خود، نميآمريكا با خوي استكبا: افزود

همچنين، اطالعات غلطي آه اين آشور به دست آورده و . المللي ارزيابي آند در عرصة بين
براساس آن دست به ارزيابي براي جنگ زده است، از جمله مشكاالت آمريكا در اين جنگ 

ي آاخ سفيد  ستراتژيك اين جنگ را بايد در پروندهدر حقيقت، اشتباه بزرگ تاريخي و ا. است
  .ثبت آرد

ي دروغگويي و رياآاري در  هاي غلط آمريكا پيش از جنگ، روحيه وي در عين حال ارزيابي
آمريكاييها و ادعاي شفافيت و آگاهي دادن به مردم را از جمله مشكالت پيش روي جنگ آمريكا 

آجا آه منافع خود را در خطر ببيند، واقعيت را از در اصل آمريكا هر : با عراق دانست و گفت
آند؛ اما در هيچ آجا اين مقررات را  الملل دفاع مي آند آه از موازين بين مردم پنهان و ادعا مي

  .آند رعايت نمي
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به مهاجمان به عراق هشدار داد آه اگر اهانت به اماآن 

 بيت آنان را نخواهند بخشيد و هر آسيبي آه به اين اماآن وارد مقدس ادامه يابد، محبان اهل
  .شود، بر آاخ سفيد نيز وارد خواهد آمد

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سالروز قطع رابطة سياسي ايران با آمريكا، 
ا سياست ما در جهت قطع رابطه نبود، اما همانند گذشته، آمريكا بود آه چنين وضعي ر: افزود

  . ايجاد آرد
ي اول نماز جمعه، تهاجم نظامي آمريكا به عراق را از حوادث  هاشمي رفسنجاني در خطبه

طرفي جمهوري  مهم جوامع اسالمي دانست و بر آالبد شكافي اين جنگ نابرابر و بي
  .اسالمي در اين جنگ تأآيد آرد

 
  المللي جنايتكاران جنگي دادگاه بين

   فروردين15 جمعه -ايسنا
آساني آه جنگ عراق : وآيل دادگستري با جنايتكار خواندن آغازگران جنگ عراق تاآيد آرديك 

  . المللي جنايتكاران جنگي محاآمه شوند را شروع آردند بايد در دادگاه بين
) ايسنا(سيد محمد جندقي، وآيل دادگستري به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي جنايتكاران جنگي تشكيل شده و   دادگاهي براي محاآمهالمللي، در دادگاه بين: گفت
دفاع به دست جنايتكاران تصويب شده است آه  قوانيني براي جلوگيري از آشتار مردم بي
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قاعدتا آغازگران جنگ عراق نيز بايد در اين دادگاه محاآمه شوند ولي ظاهرا هرگونه اقدام 
آنندگان اين جنگ  تواند شروع ي نميشود و آس آمريكا در جهت حفظ حقوق بشر تفسير مي

  . را به ميز محاآمه بكشاند
گونه تالشي براي  آه سازمان ملل متحد و شوراي امنيت هيچ وي با اظهار تاسف از اين

هاي حقوق بشر تنها به جنگ اعتراض  سازمان: جلوگيري از جنگ انجام ندادند، ادامه داد
  .  نداردآس قدرت جلوگيري از جنگ را آنند ولي هيچ مي

اند، نه جنگ براي صلح و  جنگي آه آمريكا و انگليس عليه عراق به راه انداخته: جندقي افزود
خيز عراق و  ي نفت نه جنگ براي دموآراسي است بلكه صرفا جنگ براي سلطه بر منطقه

  .جنگ نفت است
شاره به اي براي هجوم به ملت عراق خواند و با ا وي دموآراسي و حقوق بشر را تنها بهانه

سخنان سردمداران آمريكايي به : آند، گفت آه آمريكا به روستاهاي عراقي حمله مي اين
خوبي روشن آرده است آه اين جنگ براي حفظ مخازن نفت عراق براي خودشان و حفظ 

اسرائيل است ؛ زيرا اسرائيل از اين جنگ نهايت سوءاستفاده را انجام داده و به ملت فلسطين 
  . ه استظلم مضاعف آرد

آه براي مردم عراق نعمت  وزير انگليس مبني بر اين جندقي با اشاره به سخنان نخست
  آيا نعمت، آشتن مردم عراق و هجوم به منازل مردم است ؟: خواهند آورد، يادآور شد

  
  »رسالت«ي  نظر محمدآاظم انبارلويي، سردبير روزنامه

   فروردين15 جمعه -ايسنا
 انگليس به عراق، سرفصل جديدي از مناسبات حقوقي را در نظام ي آمريكا و بدون شك حمله

  . الملل باز خواهد آرد بين
وگو با خبرنگار سياسي ايسنا با  در گفت» رسالت«ي  محمدآاظم انبارلويي، سردبير روزنامه

عدم همگرايي دولتها و ملتها با آمريكا و انگليس در اين حادثه از عمل : بيان مطلب فوق افزود
شود و اين به لحاظ حقوقي بار خاص خود را  ياد مي» تجاوز آشكار«دو آشور با عنوان اين 

  . خواهد داشت
هاي  الملل، تجاوز آمريكا و انگليس را محكوم آرده و ملت ي بين آه جامعه وي با اشاره به اين

ورت رغم اين مواضع، حمله و تجاوز ص علي: دانند، تصريح آرد جهان اين حمله را نامشروع مي
ي وجودي سازمان ملل را زير سوال برده است و از  گرفته است و چنين رويكردي فلسفه

  . ها بايد به فكر نظام حقوقي جديدي براي جهان باشند ها و ملت اآنون دولت هم
ها به  ها و انگليسي آه در اين معرآه مشخص شد آمريكايي انبارلويي در ادامه با بيان اين

در اين :  تني در منطقه معتقدند، گفت8 تني و 10شونده  هاي هدايت دموآراسي آروز و بمب
  . گيرد دموآراسي، بمب و موشك جاي راي و آراي مردم را مي

اي است آه بايد شنيد  ي سياسي غرب سخن تازه اين مفهوم جديد در فلسفه: وي تاآيد آرد
  . و بر طراحان آن لعنت فرستاد

هاي جهان و عدم همگرايي  ر اين حادثه، آگاهي ملتآه موضوع مهم د وي با تاآيد بر اين
خشم و نفرت جهاني : هاي انگليس و آمريكاست، افزود هاي معتبر جهاني با سياست رسانه

اعتنا به فريادهايي آه حتي در آنار گوش  شود و آمريكا و انگليس، بي روز به روز بيشتر مي
  . آنند شنوند، عمل مي خود مي

انگليس تقريبا در اروپا . اي دارد  در اين عدم همگرايي، اروپا نقش ويژه:انبارلويي معتقد است
  . آنند منزوي است و روسيه و آلمان و فرانسه در اين عدم همگرايي نقش اول را ايفا مي

ها و  سازي را به يك رويا تبديل آرده است و آمريكايي اين رويكرد تز جهان: وي افزود
سازي فرهنگي توفيق چنداني از   و افكار عمومي و همسانها ها در مديريت رسانه انگليسي

  . دهند خود نشان نمي
گيري يك نظم جديد  هاي جهان به سمت شكل ها و دولت آه ملت انتظار اين: انبارلويي گفت

  . حقوقي بروند تقريبا منتفي است
 نظامي آمريكا و المللي با رفتار سخن گفتن از حقوق برابر و رفع تبعيض از قوانين بين: وي افزود

  . انگليس و جنايت اسراييل، چيزي شبيه به يك شوخي تلخ سياسي است
هاي مدرن و پيشرفته هستند و  هاي جهان مجهز به آخرين سالح قدرت: انبارلويي تصريح آرد

هاي  اند و بعد به دولت  آرده هاي ميكربي و شيميايي را توليد و در انبارها ذخيره آخرين سالح
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ها با موشك آروز و  آنند به سمت چنين هدفي نروند و اگر بروند سر و آار آن  ميديگر توصيه
  .  تني خواهد بود10هاي  بمب

الملل  ها آمريكا و انگليس، نظام بين هاي جهاني و در راس آن رفتار قدرت: وي در پايان تاآيد آرد
  .  صلح جهاني هستندترين تهديد براي اند و بزرگ را به قبل از جنگ جهاني اول و دوم برده

  
   

  بخشهايي از نظرات عطاءاهللا مهاجراني
   فروردين15-ايسنا

وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با اشاره به  وگوي تمدنها در گفت المللي گفت رييس مرآز بين
ترين  ناميد، اين مساله را مهم آنچه آن را مقاومت مردم عراق در مقابل نيروهاي مهاجم مي

  . در طول مدت جنگ و حتي استيالي اين آشور بر عراق برشمردمشكل آمريكا
وگو با اشاره به ساختار حكومتي آمريكا به تشريح داليل رويكرد  عطاءاهللا مهاجراني در اين گفت

ساختار حكومتي : قطبي شدن پرداخت و اظهار داشت اين آشور در هدايت جهان به سمت تك
اي در جهت  رد، از اين دو در هر مقطعي از واژهگرايي گرايش دا آمريكا به سمت يكجانبه

  .آند دستيابي به اين هدف استفاده مي
 از سوي وزارت دفاع آمريكا منتشر شده است 1992 وي با استناد به گزارشي آه در سال 

گشت،  در مقام وزارت دفاع اين آشور بازمي“ ديك چني“ آن گزارش آه به زمان حضور : گفت
  .ترين قدرت نظامي، تشريح آرده بود رهبري جهان به عنوان مهماهداف آمريكا را در 
 با شكلي ديگر منتشر شد و اهداف جهاني 2000  در سال 1992 گزارش سال : مهاجراني افزود

آنندگان اين گزارش را تيمي مرآب از افراد حاضر در  يي آمريكا را بيان آرد آه تنظيم و منطقه
  .دهند  تشكيل ميهاي آليدي وزارت دفاع آمريكا پست

 آمريكا، حاوي نكات 2000 گزارش سال : وگوي تمدنها تصريح آرد المللي گفت رييس مرآز بين
  .آيد مهمي است آه تقويت رهبري جهاني اين آشور يكي از آن موارد به شمار مي

 درصد از توليد 3/8 ي نظامي آمريكا  بيني شده بود بودجه در اين گزارش پيش: وي ادامه داد
 ميليارد 379 الص ملي اين آشور را به خود اختصاص دهد آه در حال حاضر، اختصاص رقم ناخ

آردن آن گزارش  توان اقدامي در راستاي عملياتي ي نظامي اين آشور را مي دالري براي بودجه
  .به شمار آورد

دفاع موشكي (مهاجراني از نپيوستن به پيمانهاي مربوط به سالحهاي موشكي ضدبالستيك 
همراه با :  آمريكا نام برد و افزود2000 به عنوان ديگر امور مورد تاآيد در گزارش سال ) نيجها

ي آمريكا به عراق به روشني  اين موضوع، ناديده گرفتن تصميمات سازمان ملل آه در حمله
شدن به   در هدايت جهان به سمت تك قطبي2000 نمايان شد از ديگر اهداف گزارش سال 

  .آيد شمار مي
ي بسياري از   ميليارد دالري نظامي آمريكا، از آل بودجه379 ي  ي با بيان اينكه بودجهو

دهد آه آنها  ها نشان مي رويكرد نظامي آمريكايي: آشورهاي خاورميانه بيشتر است، گفت
بينند و به لحاظ ناتواني در تامين منابع مورد نيازشان از  منافعشان را در حاآميت نظامي مي

نگري سوق  ، به سمت حاآميت نظامي آه در نهايت آنها را به سمت يكجانبهطريق طبيعي
  .آنند دهد حرآت مي مي

:  ميالدي گفت2004 ي آمريكا در سال   ميليارد دالري بودجه150 مهاجراني با اشاره به آسري 
  .پذير نيست ي نظامي، امكان تامين اين بودجه از راهي غير از اعمال سلطه

تعبيري آه مهاجمان : گيرشدن نيروهاي مهاجم در خاك عراق گفت مينوي با اشاره به ز
بود اما تعداد افراد بيگناه قرباني در اين “ جنگ سريع و تميز“ اين جنگ به آار بردند،  ي درباره

هاي جهاني نسبت به شروع آن، به همراه عدم دستيابي به اهداف  جنگ و امواج نارضايتي
هاي برپاآنندگان آن، جنگ تميز  رد آه اين جنگ بر اساس گفتهبيني شده، نشان از آن دا پيش

  .و سريعي نبوده است
ي جنگ آمريكا و عراق از سوي  وگوي تمدنها از افزايش بودجه المللي گفت رييس مرآز بين

مهاجمان و تصميم اين نيروها در تقويت آمي قوايشان به عنوان دليلي بر شكست استراتژي 
تغيير استراتژي مهاجمان از تصوري آه آنها از : ين جنگ ياد آرد و گفتهاي آغاز آنها در هفته

آردند گروههاي مخالف حكومت عراق آه  زيرا آنها گمان مي. شود مردم عراق داشتند متاثر مي
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هاي شمالي و جنوبي اين آشور سكني دارند با ورود نيروهاي مهاجم به آنان  در قسمت
  .خواهند پيوست
ها از اين  اي آه آمريكايي ها، نتيجه به رغم جدي و واقعي بودن اين نارضايتياما : وي ادامه داد

قضيه گرفتند اشتباه بود زيرا به صورت طبيعي، مردم در برابر نيروهاي مهاجم خارجي آه به زور 
  .آنند شان را فراموش مي شوند مقاومت و اساس اختالفات داخلي وارد خاك آشورشان مي

 اينكه در حال حاضر نوعي مقاومت ملي در بين مردم عراق عليه نيروهاي مهاجراني با تاآيد بر
ها و  ي آشيل آمريكايي اين مقاومت ملي، پاشنه: مهاجم ايجاد شده است، اظهار داشت

  .همان امري است آه آنها از آن غفلت آرده بودند
به عراق حاآم ها  وي موضع اخير ايران را مبني بر اين آه حكومتي را آه از طريق آمريكايي

  در صورت رويكرد ديگر آشورهاي منطقه: شناسد مناسب خواند و گفت شود به رسميت نمي
به اين موضع، حضور آمريكا در خاورميانه آمرنگ خواهد شد آه عدم توفيق بوش در انتخابات 

عد گيري خواهد بود زيرا از آن به ب جمهوري آمريكا از مهمترين پيامدهاي اين موضع بعدي رياست
آنند و اين امتيازي براي آشورهاي  ي خود مي ها وقتشان را صرف بازسازي چهره آمريكايي

  .شان بپردازند  سياسي و فرهنگي ي استقالل منطقه است آه به بازسازي وجهه
چنين سهم اعتراض نخبگان به جنگ آمريكا و  وگوي تمدنها، هم المللي گفت رييس مرآز بين

 حضور مردم در  ي به رغم اين موضوع، نحوه: و يادآور شدعراق را تاثيرگذار خواند 
دهد آه آنها جلوتر از نخبگان هستند و نخبگان تالشهاي  آميز نشان مي هاي اعتراض راهپيمايي

  .دهند الزم را انجام نمي
اي آه قرار دارند خود را به خيل  زمان آن فرا رسيده است تا نخبگان ما در هر رده: وي افزود

جهاني عليه حمله به عراق متصل آنند و با قلم و بيان خود اعتراضشان را نسبت به اعتراضات 
  .اين رويه نشان دهند

بايد نخبگان جهان اسالم و عرب نشان دهند آه نسبت به : چنين تاآيد آرد مهاجراني هم
گ تفاوت نيستند و روند امور را به سمتي هدايت آنند آه عرصه بر استبداد تن ي جنگ بي پديده
  .شود

  
  

  تظاهرات ضد جنگ در جهان
  

   آوريل3پنجشنبه -از گزارشهاي خبرگزاريهاو سايتهاي اينترنت
مردم ونزوئال در اعتراض به جنگ عراق در مقابل سفارتخانه آمريكا در آاراآاس دست به -- 

كا به عراق خواستار توقف تظاهرآنندگان با محكوم آردن حمالت نظامي آمري. تظاهرات زدند
  . هرچه سريعتر جنگ شدند

آنان با سردادن شعارهاي عليه بوش رئيس جمهور آمريكا و بلر نخست وزير انگليس ، آنها را 
» زندگي آري ، جنگ نه « عامالن تجاوز و نسل آشي دانستند و در بيانيه پاياني با عنوان 

  . تيابي به منافع اقتصادي و نفت استاعالم آردند آه هدف اصلي آمريكا از اين جنگ دس
  
مردم اين آشور در مقابل . تظاهرات گسترده اي در شهر هاي مختلف اندونزي برگزار شد-- 

سفارت امريكا در شهر جاآارتا و دو استان ديگر اين آشور تظاهرات گسترده اي را بر عليه 
  . امريكا برگزار آردند

آشور با امريكا شدند و همچنين از مردم خواستند مخالفان ضد جنگ خواستار قطع روابط اين 
 . تا آاالهاي امريكايي و انگليسي را تحريم آنند

  
هزاران تن از مردم عمان نيز با برپايي تظاهراتي تجاوزات آمريكا و انگليس به عراق را محكوم -- 

يري تظاهرآنندگان همچنين با حمل تصاو. آردند و متوقف شدن فوري جنگ را خواستار شدند
اند ، خواستار تالش آشورهاي  از آودآان و زناني آه در بمباران عراق آشته يا زخمي شده

  . عربي براي توقف جنگ شدند
اي بوده  مناطق سلطان نشين عمان در چند روز اخير شاهد راهپيمايي و تظاهرات گسترده

  . است
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ي ضد جنگ سر دادند و مردم قبرس با راهپيمايي به سوي سفارت آمريكا در نيكوزيا شعارها
  . همچنين تظاهر آنندگان بر متوقف شدن جنگ تاآيد آردند. پرچم آمريكا را به آتش آشيدند

آارآنان بخشهاي خصوصي و دولتي اين آشور نيز به نشانه همبستگي با مردم عراق نيم 
  .ساعت دست از آار آشيدند

  
نبه به جاي حضور در آالسهاي درس، هزاران دانش آموز در مادريد، پايتخت اسپانيا روز پنجش-- 

دانش آموزان مادريدي در اين حرآت . در تظاهرات ضد جنگ آمريكا عليه عراق شرآت آردند
خود ضمن محكوم آردن آمريكا خواستار استعفاي خوسه ماريا اسنار از رياست دولت اسپانيا 

موزان درجريان برنامه اين دانش آ. به دليل پيروي از واشنگتن در اين ماجراجويي خونين شدند
در خيابانهاي مرآزي " نه يك سرباز، نه يك گلوله، نه يك يورو"اعتراض آميز خويش با شعار

  . پايتخت اسپانيا راهپيمايي آردند
  
در اعتراض به حمله آمريكا به عراق سراسر دره آشمير در ايالت جامو و آشمير امروز در -- 

ها ، مراآز  نابع رسمي ، در طي اين اعتصاب مغازهبنا به گزارش م. اعتصاب به سر مي برند 
  . تجاري و مدارس تعطيل شد ومراآز دولتي به حالت نيمه تعطيل در آمد

  
راهپيمايي مردم فلسطين به مناسبت نخستين سالگرد آشتار اردوگاه جنين تبديل به -- 

  .گليس گرديدتظاهراتي براي نشان دادن همبستگي با مردم عراق در برابر حمله آمريكا وان
  
  

  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان
  

  .  هزار وب سايت در خصوص جنگ عراق هك شدند20ظرف چند روز اخير حدود 
دآتر علي جاللي، عضو هيات علمي دانشكده آامپيوتر دانشگاه علم و صنعت و قائم مقام 

 ايسنا، با بيان اين ITنگار سرويس وگو با خبر پژوهشكده الكترونيك اين دانشگاه، در گفت
ظرف روزهاي اخير سايت خبرگزاري الجزيره به علت پخش تعداد : مطلب، اظهار داشت

اي شد و توسط  هاي انگليسي و آمريكايي در جنگ عراق باعث عصباني شدن عده آشته
  . هكرها از آار انداخته شد

لفان و موافقان جنگ شيوع پيدا ها توسط مخا با جنگ اخير، بحث هك آردن سايت: وي افزود
هايي مانند خدا نگهدار نظاميان و  هاي طرف مقابل پيام آرد و آنها مدام با هك آردن سيستم

  . فرستند غير مي
ها از طريق پيام رساني ضد  همچنين با اولين حمله به بغداد عرب: وي در ادامه اظهار داشت

ها برخورد آردند و به اين ترتيب در آنار جنگ هاي آمريكايي و انگليسي با آن جنگ براي آمپاني
نظامي جنگ هكرها نيز به وجود آمده است، آه افزايش تعداد هكرها به يكي از معضالت 

  .اي اينترنت تبديل شده است شبكه
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  موقعيت زنان و آودآان در عراق
د را براي ياري رساندن به زنان عراق آماده يك آژانس وابسته به سازمان ملل متحد آه خو

آند، اخطار داده است آه نيازهاي بهداشتي اين قشر از مردم عراق ناديده گرفته  مي
  . شود مي

: ي وضعيت بهداشتي زنان عراق آورده است سي در گزارشي درباره.بي.ي خبري بي شبكه
برد به   در بغداد بسر ميدآتر ثريا عبيد، سرپرست صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، آه”

هاي انساني، اغلب از رسيدگي به نيازهاي زنان  در همهمه ارائه آمك« : سي گفت.بي.بي
  » .شود عراق غفلت مي

  . شوند  آودك در عراق متولد مي2000روزانه 
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. جمعيت زنان عراقي در تنگناي خطرناآي قرار دارد«: ويليام رايان، سخنگوي اين سازمان گفت
هاي اقتصادي و جنگ، سالمتي  تحريم. ها باال و حتي بدون جنگ نيز خطرناك است رينرخ باردا

  » .دهد زنان عراق را در حدي تضعيف آرده است آه آن را به سوي بحران سوق مي
گويد مشكالت بارداري و زايمان عامل اصلي مرگ زنان و دختران آواره در  صندوق جمعيت مي

  . عات و خدمات بهداشتي آمتر در دسترس استهاي ناآرامي است، زيرا اطال دوره
طي چند «: هاي انساني صندوق جمعيت سازمان ملل مي گويد پم دالرژي، رئيس واحد آمك

  » .ايم تا از قبل آماده باشد ماه گذشته، ما تجهيزات و تدارآاتي به داخل عراق منتقل آرده
تدارآات را از انبارها به درمانگاه ماموران اين سازمان طي هفته گذشته در بغداد برخي از اين 

  . ها منتقل آردند
رسد آمبود شديدي وجود داشته باشد، اما مساله  تا به حال، به نظر نمي« : دالرژي گفت

  » .دسترسي به تدارآات مهم است
  . روند به همين دليل به تدارآات دسترسي ندارند به گفته وي مردم از ترس از خانه بيرون نمي

هر زن به طور . يون جمعيت دارد و يك پنجم زنان آن در سن بارداري هستند ميل24عراق 
  . شود متوسط پنج بار باردار مي

 هزار زن باردار در اثر جنگ آواره و با 150آند آه  صندوق جمعيت سازمان ملل پيش بيني مي
  . عواقب منفي آن روبرو شوند

هاي اضطراري  برو هستند آه به مراقبت هزار زن با زايمان خطرناك رو20در اين ميان بيش از 
  . نظير سزارين نياز خواهند داشت

تواند سقط جنين را افزايش دهد و براي پرهيز از  ناراحتي رواني ناشي از جنگ نيز مي
  . هاي آشنده يا ناباروري در آينده، اين دسته از زنان به معالجه نياز خواهند داشت عفونت

  » .نان در داخل خانواده يا اجتماع مشكل آفرين استناباروري براي ز«: دالرژي گفت
اين رقم . سپارند  مادر به هنگام زايمان جان مي370 هزار تولد 100هم اآنون در عراق، در هر 

  .  نفر است21در جهان توسعه يافته 
 نوزاد 130رسند و در هر هزار مورد،  در عراق بيش از يك دهم آودآان به پنج سالگي نمي

  . سپارند پس از تولد جان ميبالفاصله 
برند آه بر سالمتي آنها در تمام  گويد يك چهارم نوزادان از آم وزني خطرناك رنج مي دالرژي مي

  . گذارد طول زندگي تاثير مي
 به بعد در عراق فعاليت آرده است و براي تامين 1972صندوق جمعيت سازمان ملل از سال 
  . هاي آموزشي فراهم آرده است  و دورهنيازهاي بهداشتي زنان باردار تدارآات

 ميليون دالر 5اين سازمان براي تامين نيازهاي شش ماه آينده زنان عراق، از جامعه جهاني 
  “.آمك خواسته است
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