
  )19(حمله به عراق 
  

   2003 اوريل 7 -1382 فروردين 18دوشنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب نوزدهم
  

 بمب يـك هـزار   5 پوندي هدايت شونده و فروند 600 فروند بمب 60هاي مستقر در آيتي هاوك     جنگنده**

  .اند پوندي هدايت شونده از طريق ماهواره بر اهداف مورد نظر در اطراف بغداد فروريخته
 شهر ديگر انگليس تظاهرات 30 آوريل در لندن و 12در انگليس در نظر دارند روز » ائتالف توقف جنگ«** 

تظاهرات مشابهي در همين روز در بسياري از آشورها برگزار خواهد . يي را سازمان دهي آنند گسترده
 . شد

  

  آخرين تحوالت جنگ
  
  
  

 آنترل حريم هوايي بغداد
هاي پروازي  هاي تحت رهبري آمريكا در ماموريت ژنرالهاي نيروي هوايي آمريكا جنگندهي يكي از  به گفته

 . آنند ي زميني هموار مي خود برفراز بغداد زمينه را براي آغاز حمله
ژنرال ميشل موسلي، از مقر فرماندهي نيروهاي مهاجم در عربستان سعودي اظهار اميدواري آرد آه 

 .  شهري سرنگون شودحكومت عراق قبل از آغاز جنگ
هاي مهاجم ماموريت خود را  ، وي گفت آه تعداد زيادي از جنگدهبراساس گزارش سايت اينترنتي آنانوا

 . اند براي آنترل حريم هوايي بغداد و هموار آردن راه براي آغاز حمالت زميني آغاز آرده
 بمب يك هزار 5ه و فروند  پوندي هدايت شوند600 فروند بمب 60هاي مستقر در آيتي هاوك  جنگنده

  .اند پوندي هدايت شونده از طريق ماهواره بر اهداف مورد نظر در اطراف بغداد فروريخته
  

 . صداي انفجارها به طور غيرمعمولي زياد بود

 6روز يكشنبه  از بغداد گزارش آرد صداي انفجارهاي شديدي در اوايل بامداد خبرنگار خبرگزاري فرانسه

 . داد شنيده شد از قلب بغآوريل
هدف دقيق اين حمالت هنوز مشخص نشده، اما خبرنگار خبرگزاري فرانسه گفت صداي انفجارها به 

 . طور غيرمعمولي زياد بود
ي رياض ديلي، يكي از انفجارهاي صورت گرفته در نزديك هتل فلسطين بود آه اآثر  ي روزنامه به نوشته

 . برند خبرنگاران خارجي در آن به سر مي
ن در حالي است آه اوايل شب گذشته نيز يك موشك در رودخانه دجله و نزديك آاخ اصلي رياست اي

 . جمهوري صدام فرود آمد
ي دجله از آب دود غليظي بلند شد و اين در حالي است آه صداي  بر اثر سقوط اين موشك در رودخانه
 . شد هواپيماها برفراز منطقه شنيده مي

ها و موشكهاي نيروهاي مهاجم مورد  رياست جمهوري نيز پياپي توسط بمباز سوي ديگر مقرهاي گارد 
هم چنين گزارش شد نيروهاي آمريكايي روز گذشته با ورود به بغداد براي اولين بار . گيرد حمله قرار مي

 .  سرباز عراقي را آشتند1000پس از آغاز جنگ 
م آمريكا مدعي شد آه ارتش عراق در بغداد يكي از فرماندهان نيروهاي پياده نظاسرهنگ ديويد پرآينز، 

 . به صورت يك نيروي جنگي سازمان يافته وجود ندارد ديگر
ي عراقي در آنار تمام خيابانها به  وي هم چنين ادعا آرد در تهاجم به بغداد اجساد نيروهاي آشته شده

 . خورد چشم مي
هاي گارد رياست جمهوري و اعضاي ي آمريكايي گزارش شده است نيرو به رغم اظهارات اين فرمانده

 . اند حزب بعث مقاومت شديدي در مقابل مهاجمان داشته
ي آمريكايي آشته و دو سرباز ديگر  يك افسر ارشد نيز گفت در جريان تهاجم صورت گرفته يك فرمانده

 . زخمي شدند
خوزه ماريا آزنار، با » شوراي جنگ«در همين حال جورج بوش، رييس جمهور آمريكا روز گذشته با تشكيل 

 . وزير اسپانيا تماس تلفني گرفت نخست
تماس تلفني با آزنار بخشي از تماسهاي بوش با «: ي آاخ سفيد در اين باره نوشته شده است در بيانيه

 » .رهبران جهان بود و در اين گفت و گو موضوعات متنوعي از جمله عراق مورد بحث قرار گرفت
 . ك تله آنفرانس با اعضاي شوراي جنگ برگزار آردپس از تماس با آزنار، بوش ي
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  پيشروی ارتش بريتانيا به مرکز شهر بصره
   فروردين17شامگاه يكشنبه  -گزارش بي بي سي

  برخی از اعضای حزب بعث در خانه های خود در بصره به اسارت در آمده اند
ا عمق اين شهر پيش رفته اند و نيروهای بريتانيايی در اقدام برای تسلط بر شهر بصره در جنوب عراق ت

سه يگان از نيروهای پياده، تانک و ديگر خودروهای زرهی ارتش بريتانيا با حمايت توپخانه اين ارتش و 
  .همچنين هليکوپترهای توپدار آمريکايی وارد بصره شده اند

شروی در بصره در طول ساعات روز هليکوپترهای ترابری نفرات بيشتری به منطقه انتقال داده اند تا پي
  .ادامه يابد

ناخدا ال الکوود سخنگوی نيروهای بريتانيايی در خليج فارس می گويد نيروهای بريتانيايی به بخش 
اصلی و قديمی شهر رسيده اند و يکی از گزارشگران نيز می گويد که فرودگاه بصره به تصرف اين 

  .نيروها درآمده است
 دارد، ناخدا الکوود می گويد مقاومت عراقيها در برابر آنان به با اينکه تيراندازی شديد در بصره جريان

شکلی پراکنده و سازمان نايافته است و تصميم به ورود به بصره پس از آن اتخاذ شد که گمانه زنيهای 
  .اوليه نشان داد مقاومت چندانی در برابر اين پيشروی صورت نخواهد گرفت

ی گفته اند که مردم بصره به خيابانها آمده و به آنان خوشامد سربازان بريتانيايی به خبرنگار بی بی س
  .  گفته اند

  
  آمريکاييها می کوشند پلی بر رود دجله را به تصرف خود درآورند 

آمريکاييها با خمپاره، توپ و موشک به آتش عراقيها که با اسلحه سبک انجام می شود پاسخ می 
  .گويند

غداد نيروهای عراقی را ديده است که در مقابل تفنگداران خبرنگار رويتر در حومه جنوب شرقی ب
  .آمريکايی که در تالش برای فتح پلی بر رود دجله بوده اند مقاومت می کرده اند

نيروهای آمريکايی به تقويت مواضع خود در حومه بغداد پرداخته و يک تيپ کامل که مجهز به صدها 
  .ست که اطراف بغداد استقرار دارندخودروی زرهی است به ديگر نيروهايی پيوسته ا

  .خبرنگار بی بی سی می گويد اوضاع شهر آرام است اما نوعی اضطراب ميان مردم احساس می شود
به گفته وی خيابانهای بغداد امروز شاهد کاهش رفت و آمد خودروها بوده و بسياری از مغازه داران 

  .فروشگاههای خود را باز نکرده اند
الم کرده که ورود و خروج شهروندان از بغداد از ساعت شب عصر تا شش بامداد تلويزيون عراق اع

  .ممنوع است
  

  از سرگيري بمباران بغداد با شدت بيشتر 
   فروردين17 يكشنبه-راديو فردا): راديوفردا(بهمن باستاني 

به ساعتي پس از نيمه شب يکشن.  ساعت آرامش با شدت از سر گرفته شد4بمباران بغداد بعد از 
انفجار چند راکت مرکز بغداد را لرزاند و بالفاصله شليک توپخانه ارتش آمريکا عليه مواضع عراقي، از سر 

در حمله شنبه شب منطقه . اين حمله در پس حمله شب گذشته به مرکز بغداد انجام شد. گرفته شد
قامت خبرنگاران هتل فلسطين، محل ا. اي در يکصد متري هتل فلسطيل بغداد مورد حمله قرار گرفت

ساعتي پيش از اصابت اين . هاي خبري وزير اطالع رساني بغداد است خارجي در بغداد و محل کنفرانس
 . بمب، وزير اطالع رساني عراق، در يک کنفرانس خبري، شرکت کرده بود

ا محمد سعيد الصحاف، وزير اطالعات عراق، بغداد را همچنان در کنترل نيروهاي عراقي عنوان کرد ام
توانند  همزمان ژنرال ويکتور رنارد از فرماندهان ارتش آمريکا گفت نيروهاي ائتالف هر لحظه اراده کنند مي

 .داخل پايتخت عراق وارد شوند
جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا نيز، در سخنراني هفتگي خود خطاب به مردم اين کشور اظهار داشت 

رئيس جمهوري آمريکا گفت نيروهاي ائتالف به . کند حکومت عراق، آخرين روزهاي خود را سپري مي
با آزاد کردن هر روستا، نيروهاي ما از . هاي قاطعي عليه حکومت صدام حسين دست يافته اند پيشرفت

شوند و ترس از اينکه ديکتاتور در جان عراقي ها خانه کرده  هاي اين حکومت بيشتر آگاه مي بي رحمي
 .شود باشد عميق تر مي

بنابر گفته فرماندهي . هاي خود قرار دادند ائتالف مناطقي در بصره را هدف بمباران جنگندهنيروهاي 
مرکزي آمريکا در قطر، اين بمباران ها محل اقامت علي حسن المجيد از بستگان و مشاوران نزديک 

علي حسن المجيد، که به علي شيميايي شهره است فرمانده . صدام حسين را هدف قرار داد

www.iran-archive.com 



هاي شيميايي حلبچه  بر اثر بمباران. ميالدي بود 1988هاي شيميايي حلبچه در سال  بمبارانمستقيم 
حکومت عراق از . در کردستان عراق، هزاران نفر که بيشتر زنان و کودکان کرد عراقي بودند کشته شدند

  .سرنوشت علي حسن المجيد در پي بمباران شب گذشته بصره هنوز خبري منتشر نکرده است
  

  ه اشتباهي به پيشمرگان آردحمل
) يكشنبه(برادر مسعود بارزاني نيز در ميان مجروحان بمباران ديروز  بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر

برادر مسعود بارزاني، رهبر حزب “ وجيه بارزاني“ حال . هواپيماهاي آمريكايي در شمال عراق قرار دارد
 . دموآراتيك آردستان عراق وخيم است

درگيري ميان نيروهاي پيشمرگ آرد و نيروهاي ارتش عراق در )  فروردين17يكشنبه ( ديروز پيش از ظهر
 آمريكايي مواضع نيروهاي عراقي را شديدا بمباران 16محور اربيل محور شدت گرفت و هواپيماهاي اف 

ا مورد اصابت در اين بمباران تعدادي از نيروها و نفربرهاي آردها و نيروهاي آمريكايي نيز اشتباه. آردند
 سرباز آمريكايي شديدا 4 پيشمرگ آرد، 20چند بمب قرار گرفت آه در طي آن عالوه بر آشته شدن 

اما مهمترين نكته در . مجروح شدند و گفته مي شود دو نفر از اين سربازان بعد از بمباران جان سپردند
.  منصور بارزاني پسر وي بودبمباران ديروز مجروح شدن شديد وجيه بارزاني برادر مسعود بارزاني و

همچنين موضع تعدادي از خبرنگاران منطقه هم مورد اصابت راآت و بمباران هوايي قرار گرفت آه طي 
 به دليل bbcآن تعداد زيادي از نمايندگان خبري رسانه ها و از جمله جان سينسون خبرنگار راديو 

ون هيچ اطالعي از اين خبرنگاران زخمي اگرچه تا آن. جراحات وارده راهي بيمارستان اربيل شدند
نيست اما ساعتي قبل خبر رسيد آه وجيه و منصور بارزاني براي مداوا به يكي از بيمارستانهاي ترآيه 

 نيروي عراقي بعالوه 47اين اتفاق در حالي روي داد آه قواي پيشمرگ از صبح امروز . منتقل شدند
 و تعداد زيادي جنگ افزار و خودروي نظامي را به اشغال شهردار بعثي شهر آلفون آوپري را اسير آرده

 خود در آورده بودند
افکن آمريکائي آغاز شد   بمب60اي عليه مواضع نيروهاي عراقي در کردستان عراق توسط  حمالت تازه

که از پيشروي نيروهاي زميني آمريکا و پيشمرگان کرد به سوي شهرهاي نفتي موصل و کرکوک 
 .  آيلومتري آرآوك رسيده اند30آنها به . دکنن پشتيباني مي

  
  اظهارات ژنرال بروآس

سخنگوي مرآز فرماندهي آمريكا در قطر تاآيد آرد آه جنگ تا سرنگوني آامل حكومت صـدام ادامه 
 . خواهد داشت

وي در پاسخ به اين سوال آه تاآنـون هيـچ سالح آشتار جمعي در عراق آشف نشده و در صـورت 
پس از جنگ نيز به «: ها تكليف چه خواهد بود، گفت ت و پيدا نشدن اين سالحسرنگوني حكوم

دهيم و انتظار داريم آه ديگران نيز در اين جستجو ما را  جستجوي خود براي يافتن اين سالحها ادامه مي
با . آنند، اما ما اطمينان داريم آه اين رژيم داراي سالحهاي آشتار جمعي فراوان است همراهي مي

 » .اند  حال نيروهاي آمريكايي هنوز هيچ سالح آشتار جمعي در اين آشور نيافتهاين
هيچ مقاومت «:  افزود بروآس با ادعاي اين آه جنگ در واقع فقط عمليات براي آزادسازي عراق است،

ها چريكي و تقريبا بدون  شود و بيشتر جنگ ها ديده نمي اي از جانب عراقي يا جنگ سازمان دهي شده
 » .باشد ان دهي جدي از جانب آنها ميسازم

  
  

  جنگ رواني و تبليغاتي
رساني عراق با اشاره به ادعاهاي آمريكا مبني بر ورود تعدادي تانك به جنوب بغداد اظهار  وزير اطالع

ي جنگ رواني آنها و تبليغاتي براي سرپوش گذاشتن بر شكست  داشت، اين ادعاها در ادامه
 . آمريكاست

تصاويري آه از سوي خبرگزاري «: رساني عراق مدعي شد حاف، وزير اطالعمحمد سعيد الص
 » .ها پخش شده است، تصاوير واقعي از جنوب بغداد نبوده است آسوشيتدپرس به تمام خبرگزاري

در شمال ” ابوقريب“ي  تصاوير پخش شده مربوط به منطقه«:به گزارش الجزيره، الصحاف ادعا آرد
 » .اند وهاي آمريكايي در آنجا محاصره شدهفرودگاه صدام است آه نير

يي را به نيروهاي آمريكايي وارد سازيم  هاي گسترده ايم خسارت ما توانسته«:چنين ادعا آرد الصحاف هم
اند و تصاوير پخش شده مربوط به همان  ي ابوقريب محاصره شده و در حال حاضر آنها در منطقه

 » .هاست درگيري
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ايم آه از دروغ  ما خبرنگاران را به مناطق جنوب بغداد و اطراف آن برده«: فزودرساني عراق ا وزير اطالع
 » .بودن ادعاهاي آمريكا اطمينان حاصل آنند

الجزيره به نقل از خبرنگار اعزامي خود در بغداد گفت، هيچ گونه تانك يا نيروهاي آمريكايي در جنوب 
 . شود بغداد مشاهده نمي

گونه نيروي نظامي در جنوب  اند و هيچ ن خارجي ديگر نيز اين خبر را تاييد آردهخبرنگارا«: اين منبع افزود
 » .اند بغداد يا اطراف آن مشاهده نكرده

  
 .  مايلي جنوب شرق بغداد، به شدت در جريان است70جنگ در آربال، واقع در 

تبديل شده و هاي آربال به جنگ تن به تن  ، جنگ در اآثر آوچهي خبري الجزيره ي شبكه به گفته
نيروهاي آمريكايي مدعي هستند آه . باشد هاي اين شهر شاهد درگيري گسترده و سخت مي خيابان

 . اند هاي فدايي صدام را در اين شهر آشته  تن از چريك75
  

  ي آشورهاي سودان و مصر هستند آشته شدن نيروهاي مسلحي آه تبعه
ادعا آرد آه نيروهاي مسلحي را آه ) يكشنبه (روزديارتش آمريكا  بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر

 . ي آشورهاي سودان و مصر هستند؛ در عراق دستگير آرده يا آشته است تبعه
ي ژنرال وينسنت بروآس، سخنگوي نظامي نيروهاي آمريكا در مرآز فرماندهي نيروهاي  بنا به گفته

دستگير شدگان نيروهاي آمريكايي را به آمريكا و انگليس در قطر با اشاره به اين مطلب آه برخي از اين 
اند؛ گفت آه اين اردوگاه در جنوب شرقي بغداد واقع شده  هاي آموزشي اين گروهها هدايت آرده اردوگاه

 . باشد ي ارتباط بين رژيم صدام با تروريسم مي دهنده است و نشان
 .  دانستتوان اين اردوگاه را مربوط به سازمان به خصوصي وي گفت با اين حال نمي

هاي نظامي آمريكا پس از هجوم به عراق تا به حال عراق را  گيرد آه مقام اين ادعا در حالي صورت مي
 . اند هاي تروريستي متهم آرده به اعمال تاآتيك
برخي از اين افراد سوداني، برخي « : اند، ادعا آرد هايي آه دستگير شده ي خارجي بروآس درباره

برخي از آنها را آشتيم و برخي را دستگير نموديم و . اير آشورها بودندمصري و برخي متعلق به س
ي  آنها درباره. اند ايم از آساني بوده است آه دستگير شده اطالعاتي را آه در حال حاضر به دست آورده

 » .هاي رژيم چيزهايي گفتند آه بسيار وحشتناك است نقشه
اند؛ اين اردوگاهي  ه چرا نيروهاي آمريكا متقاعد شدهبروآس اطالعاتي غيردقيق و ناقص در اين باره آ

ها بوده است، گفت آه اين اطالعات از دستگير شدگان به دست آمده است و  براي آموزش تروريست
  .باشد شواهدي آه در آنجا پيدا شده؛ مويد اين مطلب مي

  
  جنگ عراق به زودي خاتمه نمي يابد

اگر چه نيروهاي تحت رهبري امريكا در نبردهاي عراق :  گفت، نخست وزير استراليا امروز»جان هوارد«
موفق شده و همچنين توانستند تا وارد بغداد شوند، ولي اين موفقيت ها مبين پايان سريع جنگ 

 .نيست
  .  هنوز جنگ ادامه دارد :، جان هوارد در تلويزيون استراليا ضمن اعالم اين خبر، افزودبه گزارش رويتر
  ." در حال حاضر احمقانه است آه مردم در خصوص پايان جنگ، سخني به ميان آورند"  :وي تصريح آرد

 هزار نفره شامل نخبگان نيروهاي نظامي اين آشور، جت هاي 2استراليا هم پيمان امريكا، يك نيروي 
جنگنده و آشتي هاي جنگي را به منطقه خليج فارس فرستاده است تا در آنار نيروهاي امريكا و 

  . درجنگ بر ضد عراق شرآت داشته باشدانگليس 
 و 1991 روزه بر ضد عراق پيشرفت بهتري نسبت به جنگ خليج فارس 17 نبرد  :هوارد خاطر نشان آرد

  . همچنين جنگ افغانستان و آوزوو داشته است
  ." ممن قصد ندارم تا زمان پاياني جنگ را پيش بيني آنم، من واقعا نمي توانم چنين آاري آن " :وي افزود

پيروزي در گرو عادل آردن صدام حسين نيست بلكه تنها با تغيير : نخست وزير استراليا در ادامه گفت
  .رژيم امكان پذير است

  
  ي مسلحانه قرار گرفت اتوبوس حامل سفير روسيه مورد حمله

 اين اتوبوس حامل سفير روسيه و تعداد بسياري از ديپلماتهايي تلويزيوني الجزيره  به گزارش شبكه
 . ي مسلحانه قرار گرفت  بود؛ مورد حمله آشور آه از بغداد به سوي دمشق راهي شده

 . اين حمله منجر به زخمي شدن تعـدادي از ديپلماتهاي روسيـه شـد
هنـوز هويت عامالن اين حمله تشخيص داده نشده است و هيـچ يك از طرفهاي درگير در اين جنگ اين 

 . نگرفته استعمليات مسلحانه را به عهده 
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سخنگوي والديمير پوتين، اعالم آرد بالفاصله بعد از وقوع اين حادثه سفيران آمريكا و عراق در روسيه 
 . ي مسلحانه توضيحات الزم را ارائه دهند فرا خوانده شدند؛ تا در مورد اين حمله

 . همچنين روسيه خواستار رسيدگي سريع به وضعيت مجروحان اين حادثه شد
ي مسلحانه با ديدار آونداليزارايس، از  الجزيره در مسكو اظهار داشت همزماني اين حملهخبرنگار 

 . روسيه براي مقامات آمريكايي بسيار نگران آننده است
رايس در حال حاضر وارد مسكو شده است و قرار است در ديدار با والديمير پوتين، رييس « :وي افزود

 . وگو آنند د از جنگ گفتي آينده عراق بع جمهور روسيه درباره
مقامات دولت روسيه به خاطر برخي از داليل از جمله داليل امنيتي، ديدار رايس از « :اين منبع افزود

 » .هاي داخلي ابالغ نكرده است روسيه را به رسانه
  
  
  

  بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق
  

  اولين قدمهای تشکيل دولت پس از صدام
   فروردين17امگاه يكشنبه  ش-گزارش بي بي سي

  راجر هاردی، تحليلگر مسايل خاورميانه در بی بی سی
مقامات آمريکايی در نظر دارند تا اولين قدمهای ايجاد يک تشکيالت اداری غير نظامی برای عراق پس از 

  .صدام حسين را در چند روز آينده اتخاذ کنند
 که از سوی مقامات آمريکايی مسئول ايجاد در همين خصوص جی گارنر، ژنرال بازنشسته آمريکايی،

ام "چنين تشکيالتی است، قرار است بخشی از تيم تشکيالتی خود را از کويت به جنوب عراق به بندر 
  .منتقل کند" القصر

پس از يک دوره حکومت سه ماه نظامی آمريکا در عراق به " تشکيالت موقت عراق"گفته شده که اين 
  کار مشغول خواهد شد  

ن اقدامات که اولين تالشهای آمريکا برای عراق پس از صدام است در حالی صورت می گيرد که اي
  .نيروهای آمريکايی فشارهای نظامی خود را بر بغداد، پايتخت عراق، ادامه می دهند

  .يک کنفرانس مطبوعاتی در کويت برگزار کند)  آوريل7(آقای گارنر قرار است که روز دوشنبه 
  .بشوند" ام القصر"وارد )  آوريل8(ا قرار است که اعضای گروه آقای گارنر روز سه شنبه براساس گزارشه

هدف اين است تا سنگ بنای يک تشکيالت جديد غير نظامی در مناطق جنوبی عراق ايجاد شود و به 
  .تدريج اين تشکيالت قدرت خود را به ديگر نقاط عراق منتقل کند

کهای انسان دوستانه و بازسازی زيرساختارهای تخريب شده از به نظر می رسد که در حال حاضر کم
  .اولويتهای تشکيالت جديد باشد

ناميده " تشکيالت موقت عراق"اما کار ژنرال گارنر در عين حال آماده کردن فضا برای آنچيزی است که 
  .شده است

) پس از صدام(ولت عراق به عبارت ديگر کار ژنرال گاردنر اين است که وی با افرادی که در نهايت در د
  .شرکت خواهند کرد، گفتگو و تبادل نظر کند

تشکيالت موقت "البته عده کمی معتقدند که آمريکاييان پس از اين دوره کوتاه قدرت را در اختيار مقامات 
  .قرار دهند" عراق

ق است، از سوی ديگر و در حاليکه ژنرال گارنر در صدد انتقال بخشی از همکاران خود به جنوب عرا
  .مسائلی همچنان حل نشده باقی مانده است

از جمله اين مسايل نقش سازمان ملل متحد در عراق پس از صدام و اين موضوع است که آيا اين 
اقدامات برای مردم عادی عراق بخشی از روند دمکراسی در عراق است و يا نوع جديدی از تسلط 

  خارجی بر اين کشور؟  
  

 ستقالل عراق منم رييس شوراي ا: چي پاچه
  از سايت بازتاب

عراق » شوراي استقالل«من مسؤول تشكيل : وزير سابق امور خارجه عراق گفت» چي عدنان پاچه«
 .ام شده آه مديريت دوران انتقالي اين آشور را بر عهده خواهد داشت،

سني و يك قرار است آه سه شيعه، دو : چي نوشت با پاچه» فوآوس«وگوي  به نقل از گفت» انتخاب«
 .آرد نيز عضو شوراي استقالل عراق باشند

پرستان عراق، هر نوع دولتي را آه از سوي متفقين  ميهن: برد، افزود چي آه در تبعيد به سر مي پاچه
 .تعيين شده باشد، نخواهند پذيرفت

www.iran-archive.com 



 .آنند ي ساله را از عناصر نزديك به آمريكا ارزيابي م80گفتني است برخي تحليلگران، اين سياستمدار 
  

  شرآت آمريكايي اگزون موبيل براي تصاحب قراردادهاي نفتي رشوه پرداخت آرد
شرآت آمريكايي اگزون موبيل براي انعقاد قراردادهاي نفتي پرسود با قزاقستان به مقامهاي اين آشور 

 .رشوه پرداخت آرده است 
ت رشوه به مقامهاي آشور دادستان مرآزي آمريكا شرآت نفتي اگزون موبيل اين آشور را به پرداخ

   .قزاقستان متهم آرد
جيمز : به گزارش نيويورك تايمز ، پيتر نيمن مشاور دادستاني آمريكا اين مساله را افشا آرده و گفت

 ميليون دالر به دو مقام عاليرتبه 78گيفن بازرگان آمريكايي آه در اين شرآت نيز فعاليت دارد، مبلغ 
  . تا قراردادهاي پر سود نفتي با اين آشور منعقد آندقزاقستاني رشوه پرداخت آرده 

بنابر اين گزارش ، مقامهاي اين شرآت عالوه بر رشوه خواري به پولشويي و عدم پرداخت ماليات نيز 
  .متهم هستند

  
  توجه جورج بوش به دوران پس از جنگ

 به دوران پس از جنگ  گزارش آرده است توجه جورج بوش به ميزان قابل توجهي از جنگخبرگزاري رويتر
 . در عراق معطوف شده است

القصر  دفتر بازسازي و آمكهاي انساني پنتاگون، در حال آماده شدن است تا عمليات خود را در بندر ام
 . در جنوب عراق آغاز آند

آنچه آه ما در پي ايجاد آن هستيم، حتي قبل از آنكه «: يك مقام رسمي آمريكايي در اين باره ادعا آرد
نگ در عراق به پايان برسد، اين است آه براي بازسازي وارد مناطقي در عراق شويم آه نسبتا آرام ج

 » .هستند
از سوي ديگر در لندن، پناهندگان عراقي با مقامهاي رسمي ارشد آمريكايي توافق آردند آه شرآتهاي 

 . ته باشنداي در احياي صنعت نفت عراق پس از جنگ داش المللي نفت بايد نقش عمده بين
ي سازمان ملل را در دوران پس از  اين در حالي است آه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا نقش برجسته

ها اين واشنگتن و متحدانش  جنگ در عراق منتفي دانسته است و اعالم آرده بر خالف اعتراض اروپايي
 . اشتدر جنگ هستند آه نقشهاي آليدي را در عراق پس از جنگ به عهده خواهند د

 11نشينند تا دشمنان حمالت  هاي آزاد منتظر نمي ملت«:اش ادعا آرد بوش هم چنين در نطق هفتگي
 » .سپتامبر ديگري را به راه اندازند

  
 بيل آلينتون و اينده عراق

تواند نقش موثري بر روي اين آشور بگذارد گفت، وي فكر  بيل آلينتون با اعالم اين آه جنگ در عراق مي
 . سازمان ملل بايد نقش چشمگيري در عراق پس از جنگ ايفا آندآند،  مي

آه تا اواسط نيمه )  آوريل5شنبه ( بيل آلينتون، رييس جمهور سابق آمريكا در سخنراني شنبه شب 
ي آينده  ي تصميم گيري درباره آنم ما بايد به سازمان ملل اجازه من فكر مي«: شب طول آشيد گفت

 » .عراق را بدهيم
 گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، آلينتون در ضيافت شامي آه از سوي شوراي مطالعات براساس

خواهم مردم عراق آزاد  من مي«:  مخاطبش ادعا آرد800 به  جهاني آارائيب ترتيب داده شده بود،
 » . بسيار وحشتناك بود1991آنم تنها گذاردن آنها در سال  من فكر مي. شوند

توانيم دهيم، تمام آردن آارمان در افغانستان براي  آاري آه ما ميمهمترين «: وي هم چنين گفت
 » .آشتن رهبر القاعده است

  

    ايران-جنگ  
  

  بررسي دو ديدگاه در تفسير اهميت و پيامد سفر وزير امورخارجه اسپانيا به تهران 
   فروردين 17يكشنبه ): راديوفردا(بهمن باستاني 

وروزه از ايران به تهران رفته تا درباره تقويت مناسبات دوجانبه و وزير خارجه اسپانيا براي ديداري د
 هاي انسان دوستانه اسپانيا به عراق از طريق ايران با مسووالن جمهوري اسالمي گفتگو کند  کمک

سفر آنا پاالسيو، وزير امور خارجه اسپانيا به ايران و اقامت دو روزه وي در ايران از ): راديوفردا(امير آرمين 
به موجب يک ديدگاه، جمهوري . دو ديدگاه مورد بررسي کارشناسان و صاحبنظران قرار گرفته است

اسالمي اين بار هم مثل مورد روماني چائوچسکو، روي اسب بازنده شرط بندي کرده و با دولتي در حال 
اي گسترده ه تقويت مناسبات است که که به دليل حمايت از جنگ با عراق در داخل اسپانيا با مخالفت

اي روبرو شده و اين مخالفت ها، موقعيت دولت راست گراي خوزه ماريا اسنار را تا حد زيادي در داخل 
شود اين است که دولت  ديدگاه ديگر که در ايران زياد روي آن تبليغ مي. کشور تضعيف کرده است

کنند  ا و بريتانيا متهم مياسپانيا زير فشار مخالفان جنگ که دولت اسنار را به دنباله روي از آمريک
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خواسته است با تقويت مناسبات با تهران نشان دهد که به رغم حمايت از جنگ مستفل از آمريکا عمل 
مادريد . و با اين نظر محافل تندروي آمريکا موافق نيتس که بعد از صدام بايد به سراغ ايران رفت. کند مي

کاري که توني .  اين نظر دولتمردان آمريکا فاصله بگيردبا فرستادن وزير امور خارجه اش خواسته است با
بلر نخست وزير و جک استراو وزير امور خارجه بريتانيا هم در چند روز گذشته انجام داده و تاکيد کردند 

خانم پاالسيو در ديدار با محمد خاتمي در تهران . هاي بعدي نخواهند بود ايران، و سوريه هدف حمله
ت مناسبات دوجانبه، بايد موانع گفتگوهاي دولت ها را از سر راه برداريم تا دولت ها گفت عالوه بر تقوي

اتحاديه اروپا هم که اسپانيا، عضو آن است از تهران خواسته . هاي يکديگر از نزديک آگاه شوند به ديدگاه
خشد، ميثاق است پيش از نهايي شدن همکاري بازرگاني، تهران بايد کارنامه حقوق بشر خود را بهبود ب

بين المللي حقوق زن را بپذيرد و مجازات سنگسار را ممنوع سازد و اسرائيل را به رسميت بشناسد يا 
تهران ضمن اينکه در زمينه لغو مجازات . دست کم از مخالفت خصمانه با اسرائيل دست نگهدارد

ادن کمترين امتيازي در هائي دارد اما در زمينه به رسميت شناختن اسرائيل حاضر به د سنگسار آمادگي
 .حال حاضر نيست

سازد  هاي اسپانيا و ايران را به هم نزديک و تا حدي از ديدگاه واشنگتن دور مي امر ديگري که ديدگاه
تاکيد تهران و مادريد بر استقرار حکومت مبتني بر نمايندگي در عراق پس از صدام و تقويت نقش 

 خاتمي در مورد تحميل دولتي به مردم عراق از سوي محمد. سازمان ملل متحد در اين زمينه است
اندازد و بر شدت  آمريکا هشدار داده و گفته است چنين وضعي ثبات و صلح خاورميانه را به خطر مي

  .افزايد تروريسم مي
  

  1382 فروردين 10-- پيام عباس امير انتظام
 به نام خداوند جان و خرد

  درس عبرتی از تاريخ 
 :هم ميهنان عزيز 

جنگ، پديده ای که در زمره بزرگترين فجايع ضد بشريت به شمار می رود، در آينده ای نه 
اما آسيب های هولناک آن با گذشـت . چندان دور در کشور عراق به پايان خواهد رسيد

در آغاز اين سال نوين خورشيدی نيز، مردم ستم کشيده عراق . ساليان، التيام نخواهد پذيرفت
ار، بهاری خونبار را با خاکسپاری قربانيان تجربه می کنند و در انتظار پايان با ديدگانی اشکب

دوران دهشت آلود و جنايت انگيز و پر خفقان بيست و شش سال حکومت استبدادی صدام، 
 .روزها را می شمرند

اين نخستين بار نيست که حکومتی خود کامه، بی خرد و جنايت پيشه، برای پاسداری از 
وع خود، مردمی را به سرنوشتی شوم دچار کرده، کار را به جائی ميکشاند که قدرت نا مشر

اکنون آزاد . مردم، تحقير و شرمساری ياری بيگانگان توانمند را، برای رهائی تاب می آورند
کاش پيشتر، در اين ساليان، صدام به خواسته مردم عراق تن در : انديشان جهان می پرسند
می با نظارت سازمان ملل متحد به استقرار حاکميت مردم گردن می می داد و يک رفراندم مرد

 . نهاد و سرنوشتی بهتر برای او و مردم عراق رقم می خورد
 !هم ميهن

ملت ما نيز سالهاست که در سرنوشت خود دخالتی ندارد و به نام دين روزگاری را برايمان 
در جهان امروز که .  تاريخ ايران استفراهم آورده اند که در زمره تيره ترين و تلخ ترين دوران

پديده هائی چون جهانی شدن، دهکده جهانی و انقالب ارتباطات مطرح است، سرنوشت 
به ويژه در . هيچ کشوری نميتواند با حوادث و تحوالت در کشورهای ديگر بی ارتباط باشد

ليج فارس پيداست خاورميانه و خ. مناطق مشترک جغرافيائی، اين بستگی ها مستقيم است
بهتر است، از تجربه سه دهه گذشته و روزگار امروز با . دگرگونيهای بزرگی را در پيش رو دارد

تامل و تدبر، درس بياموزيم و يک دل و يک زبان برای دست يابی به دموکراسی پيش از 
رويارويی با بن بستهای سياسی و فرو غلطيدن در سرنوشتی تباه تر و تاريک تر از آنچه 

اره خود را در برگزاری رفراندوم برای برگزيدن تداوم حکومت مذهبی يا بر پائی هست چ
حکومت مردم ساالر و حاکميت ملی جست و جو کنيم و خواسته بر حق خود را با حضور در 

 .ميدان سياست پايمردانه پيگيری نماييم
ستقيم مردم در با آرزوی پيروز و سر افرازی ملت ايران و حفظ تماميت ارضی کشور و دخالت م

 عباس امير انتظام .  سرنوشت خويش
  

  موضوع امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران
   فروردين17يكشنبه -ايسنا
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ي امروز آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي،  ترين محور مورد توجه نمايندگان در جلسه مهم
  .موضوع امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران بود

وگو با خبرنگار ايسنا  يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتراد، عضو آميس محمد آيانوش
تحوالت سياسي و نظامي در عراق و : ي بحران عراق اظهار داشت ي امروز درباره ي جلسه درباره

ي امروز آميسيون امنيت ملي  فعاليتي آه مسؤوالن جمهوري اسالمي در اين باره داشتند، در جلسه
هايي آه در  ها و برنامه ها، استراتژي ها و سؤاالت خود را در مورد سياست دگاهمطرح و نمايندگان نيز دي

  .ي توضيحات پرداختند دست اجراست، ارايه دادند؛ وزراي مربوطه نيز به ارايه
هاي آنان نسبت به  اين جلسه صرفا جهت اطالع نمايندگان و انعكاس ديدگاهها و نگراني: وي ادامه داد
ترين محور مورد توجه نمايندگان در آن بحث، امنيت ملي  ل شده بود و مهماي تشكي مسائل منطقه

جمهوري اسالمي و تأثير تحوالت مربوط به جنگ در عراق بر روي منافع ملي ما بود آه در اين مورد 
  .پيشنهادها و راهكارهاي مختلفي نيز ارايه شد

ها و  شكيل نشده بود، در نتيجه ديدگاهبندي و اتخاذ تصميم ت  براي جمع جلسه: آيانوش راد يادآور شد
  .هايي نيز از سوي مسؤوالن ارايه شد سؤاالت مختلف مطرح و پاسخ

  
  ايران و آمريكا، برخورد از نوع سوم 

 مديرمسئول بازتاب -فؤاد صادقي
  1382فروردين 17سايت بازتاب يكشنبه 

داد سياستمداران آمريكايي با يك تغيير موضع ناگهاني آالين پاول در رابطه با ايران و سوريه، نشان 
  .اند اند موضع دولت انگلستان در قبال جمهوري اسالمي را پذيرفته هفته تأخير، وانمود آرده

اآنون پرسش اصلي اين است آه ايران بايد چه موضعي در قبال اياالت متحده اتخاذ آند، يا به عبارتي 
  گيرد؟بايست چگونه صورت  ديگر برخورد ايران با آمريكا مي

از پايان جنگ تحميلي تاآنون، دو نوع رويكرد اصلي در حاآميت جمهوري اسالمي نسبت به آمريكا ديده 
شود، با تكيه بر اختالفات  رويكرد اول آه ادامه مواضع دهه اول انقالب محسوب مي: شده است

تضمن قرباني شدن ايدئولوژيك ميان انقالب اسالمي و آمريكا، هرگونه ارتباط و همكاري دو آشور را م
  .دانست مواضع ايدئولوژيك انقالب مي

در پي ارائه هويت جديدي از ايران بود، معتقد به برقراري ) ره(رويكرد دوم آه پس از رحلت حضرت امام
گيري مشترك بودند،  رابطه با آمريكا به هر قيمت بود، طيف تكنوآرات و ليبرال ـ دموآرات آه در اين جهت

اي آه اين گروه ـ آه بخش اقتصاد و  چهره. ديدند  ايدئولوژيك را الزمه اين ارتباط ميتجديدنظر در مواضع
 سال اخير در اختيار آنان قرار داشته است ـ از آمريكا و غرب تصوير 14سياست خارجي آشور در 

هاي برگرفته از الگوهاي غربي آه طي  سياست. آردند، الگوي آامل دموآراسي و رفاه بود مي
گيري  گذشته در سياست، اقتصاد و فرهنگ آشور به اجرا درآمد، نشان دهنده همين جهتهاي  سال
هاي خود را بر آشور تحميل آرد، ولي منافع در خور توجهي نصيب ملت و  اين برداشت، آسيب. است

  .آشور نشد
رآيي اما شرايط جديد جهاني آه از واقعه يازدهم سپتامبر آغاز شد، نشان داد آه مواضع مذآور، آا

  . است خويش را از دست داده
از سويي تصميم آمريكا به دخالت و حضور مستقيم در جهان ـ به ويژه خاورميانه ـ، سياست دشمني 

جمهوري اسالمي ديگر قادر نيست از سويي در تبليغات و . معنا ساخته است زباني ايران با آمريكا را بي
جويانه  طرفانه و مسالمت مشي بي ، اما در عمل خطگيري رسمي بر دشمني با آمريكا تأآيد ورزد موضع

موضع انفعالي سخنگوي وزارت خارجه در مورد به رسميت شناختن تسلط . را مقابل آمريكا اتخاذ آند
اهللا   درصد از سرزمين فلسطين، تقديم افغانستان به آمريكا در اجالس بن و توصيه به حزب78اسراييل بر 

  .در مدت اخير است! طرفانه اي از اين عملكرد بي ط وزير خارجي، گوشهلبنان در عدم تحرك نظامي توس
ديگر اياالت متحده، آن سوي جهان نيست آه بتوان با صداي بلند براي او پيغام  فرستاد، بلكه از شمال 

گونه آه سياستمداران عجول آاخ  غربي تا جنوب و شمال شرقي آشور را احاطه آرده است و همان
دهنگامي از خود بروز دادند، به دنبال تعيين تكليف نهايي با ايران پس از جنگ عراق سفيد، عاليم زو

  .بنابراين تفاوت ديگر بين شعار و عمل، در صحنه سياست خارجي قابل تداوم نيست. هستند
از سويي ديگر، شيفتگي و مرعوب بودن گروههاي تكنوآرات و ليبرال در برابر آمريكا نيز حاصلي جز زيان 

  .در بر نداشته استملي 
اند و آن نفي  مبلغان تئوري دموآراسي و ليبراليسم غربي با پارادوآسي عميق مواجه شده

الگوي آزادي و «ها از سوي  هاي فردي و اجتماعي، حقوق شهروندي و حقوق ملت دموآراسي، آزادي
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الشعاع  ا را تحتاست آه مواضع سنتي اين طيف در نزديكي ايدئولوژيك با آمريك» دموآراسي در جهان
  .قرار داده است

همچنين مواجهه منفعالنه اين طيف در طول يك دهه گذشته، حاصلي براي آشور به همراه نياورده 
ايران در حالي بخش قابل توجهي از وجهه و نفوذ خود در جهان اسالم و منطقه را از دست داد . است

  .ت و نمونه بارز آن جريان افغانستان بودآه در مقابل آن، امتياز قابل توجهي به دست نياورده اس
بررسي . رسد در شرايط آنوني قادريم نوع سومي از برخورد با آمريكا را تجربه آنيم اما به نظر مي

شرايط جديد جهاني و موقعيت جديد آمريكا، نشانگر آن است آه زمينه الزم براي اتخاذ يك موضع 
ما قادريم با حفظ منافع ملي و مواضع ايدئولوژيك خود و . تمتفاوت در برابر اياالت متحده ايجاد شده اس

. هاي آنوني در شعارها و مواضع گذشته، به نوعي خود را به آمريكا تحميل آنيم لحاظ آردن واقعيت
آمريكا به  . اند آه قادر به مقابله با تمامي جهان نيستند واقعيت آن است آه مردان آاخ سفيد دريافته

 جريان جنگ عراق تالش دارد خود را مقتدر نشان دهد، نقاط ضعف خويش را نيز به همان اندازه آه در
حتي اگر از سقوط جايگاه آمريكا در افكار عمومي به گواهي تظاهرات وسيع . نمايش گذاشته است

ضدجنگ در سراسر دنيا بگذريم، نوع برخورد ترآيه و آره شمالي با آمريكا، به خوبي نشان داد آه 
تواند آمريكا را در انفعال  اي تا چه ميزان مي  نقاط ضعف اياالت متحده و اهرمهاي فشار منطقهاستفاده از
  .قرار دهد

گرايي آنها است و زماني آه بتوان از موضع قدرت و  مهمترين ويژگي سياستمداران آمريكايي، منفعت
نها حاضر به پذيرش ما ـ هاي فشار در اختيار خود با آنان برخورد آرد، نه ت استفاده مناسب از اهرم

شوند و به نوعي توازن  باشند، بلكه حاضر به واگذاري امتيازات مهمي نيز مي همانگونه آه هستيم ـ مي
  .سياسي تن خواهند بود

بايد بپذيريم آه در شرايط جديد جهاني دشمني صرف و مذاآره منفعالنه، هيچ يك شيوه مناسبي در 
  .برخورد با آمريكا نيستند

  
  ت ضد جنگ در جهانتظاهرا

  
  هاي جهان پاپ ژان پل دوم، رهبر آاتوليك  سخنراني هفتگي

 پايان سريع جنگ در عراق را خواستار شد و نگرانيش را  آوريل6هاي جهان روز يكشنبه  رهبر آاتوليك
 . نسبت اوضاع غيرنظامياني آه از جنگ لطمه خواهند خورد، ابراز آرد

ي جهان آه به شدت با جنگ مخالف بوده است، به پيروانش آه براي ها پاپ ژان پل دوم، رهبر آاتوليك
آار آردن براي صلح ضرورتي «: بودند، گفت پترز واتيكان جمع شده اش در ميدان سن سخنراني هفتگي

 » .دائمي است
اين واقعيتي است آه همه «: هاي جهان گفت براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، رهبر آاتوليك

 » . دارندبه آن ايمان
افكار من در حال حاضر متوجه عراق و آساني است آه در اين جنگ درگير «: پاپ ژان پل دوم افزود

آنند، آزمايش سختي  دفاعي آه در اين شهرها زندگي مي آنم آه غيرنظاميان بي من فكر مي. اند شده
 » .گذارند را پشت سر مي

 خواهد يافت و فضايي براي بخشش، عشق و صلح اگر خدا بخواهد اين جنگ به زودي اتمام«: وي افزود
 » .آيد به وجود مي
 » .ي نظامي آمريكا به عراق وجود ندارد هيچ دليل قانوني يا اخالقي براي توجيه حمله«: پاپ تاآيد آرد
هاي جهان هم چنين از تاثير اين جنگ بر روابط ميان مسيحيان و مسلمانان ابراز نگراني  رهبر آاتوليك

 . آرد
  
  
 ظاهرات در آلمان ، ايتاليا ، آروواسي، دانمارك ، اسپانيا ، آفريقاي جنوبي ت

خارج از مقر نيروهاي مسلح آمريكا گردهم » هايدلبرگ« مخالف جنگ در پارك 2000« : پليس آلمان گفت
 » .آمده و آشتار هزاران مردم مظلوم عراق را محكوم آردند

 آليدي امدادهاي دولت برلين به نيروهاي مهاجم را براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، آنها ارسال
خواستار شده و با تصميم دولت براي اجازه دادن به نيروهاي آمريكايي جهت استفاده از حريم هوايي 

 . هاي نظاميانشان مخالفت آردند آلمان و دسترسي به پايگاه
 . رات ضدجنگ زدندنيز دست به تظاه» آارسروهه« و  »منهايم«از سوي ديگر شماري از مردم 
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شان را به رنج شهروندان عراقي معطوف آردند، اين در حالي  در دانمارك و آروواسي نيز مخالفان توجه
 دانمارآي، با تشكيل يك 1000آنند در حدود  است آه دولتهاي اين دو آشور از اين جنگ حمايت مي

 . آوپنهاگ از اين جنگ انتقاد آردندي انساني در اطرف سفارتهاي آمريكا، انگليس و آمريكا در  زنجيره
مردم آفريقاي جنوبي در يك تظاهرات گسترده فروش تجهيزات نظامي به نيروهاي انگليسي و آمريكايي 

 . را محكوم آردند
 تن از مردم مخالف جنگ در 3500هاي گروهي آفريقاي جنوبي اعالم آردند، در حدود  پليس و رسانه

 .  به تظاهرات زدنددست» آيپ تاون«و » يوهانسبورگ«
اي از دولت خواستند تجارت  براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، آنها در اين اجتماع با تنظيم بيانيه

 . تجهيزات نظامي به آمريكا و انگليس و حاميانشان استراليا را متوقف آنند
اين تجهيزات به ادامه روند فروش «: خبرگزاري رسمي آفريقاي جنوبي به نقل از اين بيانيه آورده است

 » .ي حمايت دولت از اين جنگ است آمريكا و انگليس به منزله
ها، داريه زنگي و ساير   تن از مردم به صدا درآوردن طبل500پايتخت آروواسي نيز حدود » زاگرب«در 

 . آالت موسيقي بزرگترين تظاهرات ضد جنگ آشورشان را بعد از آغاز جنگ تشكيل دادند
 . ي هفت آيلومتري انساني را تشكيل دادند  هزار تن در شهر بندري والنسيا يك زنجيره30در اسپانيا نيز 

واقع در شمال » آويانو« تن از مردم با اجتماع در خارج از پايگاه هوايي عظيم 1000در ايتاليا نيز حدود 
 . غرب ايتاليا از جنگ نامشروع آمريكا به عراق انتقاد آردند

 » . تن از مردم ايتاليا نيز در تظاهرات ضدجنگ ديگري شرآت آردند6500حدود «: وزير آشور ايتاليا گفت
 
  

  
  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان

  
  نگاران آزاد تهران بيانيه انجمن صنفي روزنامه

 اي، هم صدا با صلح طلبان جهان، توقف جنگ نگاران آزاد تهران با صدور بيانيه انجمن صنفي روزنامه
 . پايان آمريكا عليه مردم عراق را خواستار شد بي

جهان در «: ي اين انجمن آمده است به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، در بيانيه
تمام شواهد نشان از آن دارد آه ساز و آارهاي موجود . ي يك دگرگوني بزرگ قرار گرفته است آستانه

آشند و در بدترين  المللي، در بهترين حالت، آنار مي هاي بين سازمان. دده ديگر به نيازها پاسخ نمي
. آنند ها شرآت نمي مردم در راي گيري. شوند حالت، به ابزار دست خداوندان زر و زور بدل مي

. رود صورتك دموآراسي به آنار مي. اند هاي پارلماني مشروعيت خويش را از دست داده دموآراسي
 » .رود، زندگي است شود و در اين ميان آنچه آه به يغما مي ات هويدا ميي آريه انحصار چهره

ها  بندي شود و صف تر مي رويم، جهان شفاف هر چه به پيش مي«: ي مذآور افزوده شده است در بيانيه
آردند، به سر آمده و به نظر  هايي آه مرز ميان خوب و بد را آم رنگ مي دوران ايدئولوژي. تر مشخص

مرزهاي . م اآنون در سراسر جهان، تمامي توحش در برابر تمامي تمدن، قد علم آرده استرسد ه مي
هاي  مرز ميان تمدن و توحش در موضع گيري گروه. تمدن و توحش بر مرزهاي جغرافيايي منطبق نيست

هاي تمدن و توحش در هر قلمرويي مشاهده  گيرد؛ از اين رو جلوه ها شكل مي انساني در قبال موقعيت
 » .شود مي

 نگاران آزاد تهران عنوان شده آه هم اآنون در جهان معاصر، نيروهاي  ي انجمن صنفي روزنامه در بيانيه
 . اند طلب، پرچمدار نظم نوين جهاني و نيروهاي صلح جو، پرچمدار هبمستگي مردم سراسر جهان جنگ

صلح و عدالت به هم گروه هم چنين تاآيد شده است آه در اين برهه از تاريخ، سه مفهوم آزادي، 
نگاران هم صدا با صلح طلبان جهان، توقف  اند؛ از اين رو انجمن صنفي روزنامه خورده و در گرو يكديگر

 . جنگ آمريكا عليه مردم عراق را خواستار است
اين جنگ بدون آسب مجوز از سازمان ملل متحد انجام گرفته «: در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است

 » . قرباني اصلي آن زنان و آودآان هستنداست و
نگاران  نگاران آزاد تهران ابراز اميدواري آرده است؛ تا جبهه روزنامه در همين حال انجمن صنفي روزنامه

هاي پراآنده به شيوه سازمان يافته به  مدافع صلح در ايران ايجاد گردد؛ تا اين قشر بتواند، به جاي تالش
  .زه با جنگ بپردازدترويج فرهنگ صلح و مبار

  
  

  اخبار متفاوتي از جنگ آمريكا و عراق منتشر مي شود

www.iran-archive.com 



 حميد ضيايي پرور، در وبالگ خبرنگار، 
اخبار متفاوتي از جنگ آمريكا و عراق منتشر مي شود به گونه اي آه برخي گمان مي آنند اين رسانه 

يده هاي نويني رخ داده است آه ها از دو جنگ متفاوت سخن مي گويند اما با اين حال در اين جنگ پد
  :به لحاظ رسانه اي مي توان بعضي از آنها را بدين شرح برشمرد 

 هر دو طرف متخاصم ستاد اطالع رساني جنگ تشكيل داد ه اندعراق در بغداد و آمريكا در قطر و -١
 هتل به محل ٣هردو به صورت روزانه آنفرانس خبري با حضور خبرنگاران برگزار مي آنند تنها در بغداد 

  اقامت خبرنگاران اختصاص يافته است 
 نفر مي ۵٠٠ پديده جديدي به نام ؛خبرنگاران همراه ؛ايجاد شده يعني خبرنگاراني آه تعداد آنها به -٢

رسد و قبال دوره هاي آموزش نظامي را فراگرفته اند و پا به پاي سربازان و تفنگداران مهاجم حرآت مي 
ورند و با آنها در همان چادرها مي خوابند و اخبار را مستقيم از جبهه ها ي جنگ آنند با آنها غذا مي خ

  گزارش مي آنند
 انحصار رسانه اي سي ان ان و بي بي سي از بين رفته است و شبكه هاي جديدي همچون الجزيره -٣

خباري از جنگ و العالم و المنار اخبار متفاوتي از جنگ مخابره مي آنند و با همه تدابير اتخاذ شده ا
  منتشر مي شود آه در بسياري از اوقات مورد پسند پنتاگون نيست

 جنگ رواني شديدي ميان دو طرف جريان دارد آه شدت آن گاهي با شدت جنگ برابري مي آند -۴
  رسانه ها مهمترين ابزار اين جنگ رواني هستند 

 جهت اطالع رساني متكثر نشان داد  اينترنت به عنوان يك رسانه مدرن و جديد ظرفيتهاي خود را در-۵
ايجاد صدها سايت و وبالگ در باره جنگ انحصار رسانه هاي سنتي را شكسته است امروز حتي يك 

شهروند عراقي توانسته است در وبالگ خود در زير بمباران شديد جنگند ه هاي آمريكايي و انگليسي از 
  وضعيت زندگي مردم بغداد براي مردم دنيا بنويسد

تظاهرات ميليونها نفر در سراسر جهان بر ضد جنگ نشان مي دهد آه رسانه هاي تحت سلطه  -۶
  مهاجمان نتوانسته اند به يكسان سازي افكار عمومي جهان به نفع آمريكا بپردازند 

 آشورهاي همسايه بحران همچون ايران هم نتوانسته اند به يكسان سازي افكار داخلي خود در -٧
بپردازند مخاطبان امروزه از منابع متنوعي براي خبرگيري برخوردار هستند آه ماهواره زمينه اخبار جنگ 

  ها و اينترنت از جمله آنها هستند
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  اعمال انواع تجاوزات و تضييع حقوق انساني زنان در جنگ
  فروردين17يكشنبه -ايسنا

سرپرستي،  ع حقوق انساني خود ، هتك حرمت ، فقر، آوارگي و بيزنان با تحمل انواع تجاوزات و تضيي
ناپديد شدن نزديكان و متالشي شدن بنيان خانواده خود بار سنگين جنگ را مدتها بر دوش خواهند 

 . آشيد
با بيان  وگو با خبرنگار اجتماعي ايسنا  در گفتشهين موالوردي، رييس انجمن حمايت از حقوق بشر زنان

: ل آشتار و مرگ و مير زنان و آودآان به دليل شرايط ناگوار جنگ بيشتر است، افزود اين آه احتما
رو آرده و اين امر سبب افزايش شديد شمار تعداد  جنگها در نهايت زنان را با فقر شديد و استيصال روبه

 . زنان سرپرست خانوار و برخوردار نبودن آنها از حمايتهاي ويژه خواهد شد
هاي بسياري در مورد مسايل بهداشتي ، رفاهي، تغذيه،  توجهي و آوتاهي  اين آه بيوي با اشاره به

گيرد،  مراقبت پزشكي و ارائه خدمات اجتماعي در هنگام جنگ به غيرنظاميان بخصوص زنان صورت مي
همچنين دولتها با اعمال اقدامات فرامرزي و يكجانبه براي افزايش قدرت خود از تحريمهاي : گفت

 به عنوان فشار سياسي استفاده آرده و در اين ميان بيشترين آسيب با عوارضي طوالني اقتصادي
 . شود مدت به آودآان و زنان وارد مي

رئيس انجمن حمايت از حقوق بشر زنان با تاآيد بر توجه به نقش زنان و تضمين حضور مؤثر آنها در 
زنان به عنوان آموزگاران و مربيان : ردگيري مربوط به صلح و ميانجيگري اظهار آ تمامي سطوح تصميم

آميز مناقشات ، ميانجيگري ،  صلح نقش مهم و مؤثري براي ايجاد صلح، آموزش آن، حل و فصل مسالمت
 . آنند آاهش پيش داوري و احترام به تنوع فرهنگي در جوامع انساني ايفا مي

بر اين اساس بايد ايجاد صلح و : مع گفتموالوردي در پايان با اشاره به تقويت اين نقش مؤثر زنان در جوا
المللي به عنوان محوريت سازمان ملل و حاآميت مقررات منشور ملل متحد براي دستيابي  امنيت بين

آميز مورد توجه قرار گرفته و از اقدامات يكجانبه ، فرامرزي و  به صلح ، آرامش و همزيستي مسالمت
 . ل آيدالملل ممانعت جدي به عم مغاير با حقوق بين

  
  شمار تلفات و مجروحان در بغداد
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اعالم آرد آه شمار تلفات و مجروحان در بغداد به ) يكشنبه(روز المللي صليب سرخ دي ي بين آميته
 . هاي اين شهر قادر به شمارش افراد تحت درمان نيستند حدي است آه بيمارستان

 آس قادر نيست آه رقم دقيق هيچ«: اي آورده است المللي صليب سرخ در بيانيه ي بين آميته
اند، مشخص آند؛ چرا آه پس از هر آمبوالنسي آه از  هايي را آه به بيمارستان انتقال داده شده زخمي

 » .آيد رود، آمبوالنس ديگري حامل مجروحان به بيمارستان مي بيمارستان مي
 : ب سرخ آمده استالمللي صلي ي بين ي آميته بر اساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، در بيانيه

دانند در  رسانند و حتي مجروحاني آه مي ها مي ها را از سطح شهر به بيمارستان ها زخمي آمبوالنس«
 » .روند مانند و با پاي خودشان تا بيمارستان مي نزديكي بيمارستان هستند، منتظر آمبوالنس نمي

شود،  نده در عراق محسوب ميما آه تنها سازمان امداد رساني اصلي باقي» طرف سوييس بي«گروه 
اش  ي شبانه شدگان را اعالم نكرد و ادعاي آمريكا مبني بر اين آه در حمله شمار تخميني آشته

 .  عراقي را بكشد، تاييد ننمود3000 تا 2000توانسته بين 
 ها تحت فشار هستند و تمام بيمارستان«: المللي صليب سرخ تاآيد شده است ي بين ي آميته در بيانيه

ها  با وجود اين آه شرايط بيمارستان. پردازند وقفه به درمان مجروحان مي ها بي آارآنان اين بيمارستان
 » .آنند فرساست با اين حال آارآنان به خوبي اين وضعيت را اداره مي بسيار سخت و جان

ي احتياج رسان  آب ها به شدت به سيستم با اين حال در اين بيانيه تصريح شده است آه بيمارستان
 . دارند

ها و تاسيسات آبرساني از ژنراتورهاي تامين برق استفاده  با رفتن برق در بغداد، بسياري از بيمارستان
 . آنند مي

المللي صليب سرخ اعالم آرده است؛ آه نماينـدگان اين سازمان آه در بصره  ي بين از سوي ديگر آميته
اي از  اشتي در اين شهـر در آنترل است و هيچ نشانهاند آه وضعيت بهد برند، گزارش داده به سر مي

  .شود بروز اپيدمي نيز ديده نمي
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