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شب بيستم-استراتژي «شوك و وحشت»

فرياد روشنفكران و آزاديخواهان ايران عليه جنگ در عراق**
ما هم صدا با جنبش جهاني ضد جنگ خواست هاي خود را به شرح زير اعلم مي داريم:

ـ اقدام عملي و گسترده و قاطع جهاني براي توقف فوري جنگ بي هيچ قيد و شرط
 ـ وادار ساختن سازمان هاي بين المللي، به ويژه سازمان ملل متحد به انجام وظايف خود براي تامين صلح و دفاع از حقوق بشر، به

ويژه مردم بي پناه عراق، كه تاكنون معوق مانده است.
ـ محاكمه جنايتكاران جنگي و جنگ افروزان در دادگاه صالح بين المللي

ـ رسيدگي فوري به وضع مصيبت ديدگان عراق به منظور پيشگيري از گسترش فجايع انساني

آخرين تحولت جنگ

خبر كوتاه-گزارش خبرگزاريها
 منابع نظامي آمريكا اعلم كردند، سربازان ارتش آمريكا وزارت اطلع رساني بغداد را تصرف نكرده است و

در اطراف اين ساختمان سنگر گرفته اند. 
 خبرنگار رويتر از بغداد: گارد رياست جمهوري با استفاده از موشك از وزارت اطلع رساني عراق دفاع

مي كند 
 الجزيره: نيروهاي عراقي تمام پلهاي بغداد را تحت كنترل شديد قرار داده اند و عبور و مرور ماشينها را به

سختي كنترل مي كنند. 
فاكس نيوز: لشكر سوم پياده نظام وارد بغداد شد. 

 دستگاه نفربر زرهي وارد بغداد شدند. 40 دستگاه تانك به همراه 56منابع ارتش آمريكا اعلم كرد: 
 يك مسئول بلنـدپايه ي پنتاگون: ورود به بغداد براي نشان دادن قدرت نظامي و ارسال هشدار به صدام

است و عمليات اشغال بغداد هنوز آغاز نشده است. 
  نيروي كنگره ي ملي عراق در نزديكي شهر ناصريه مستقر شده اند؛700فاكس نيوز اعلم كرد نزديك به 

تا به گفته ي سخنگوي اين كنگره به نيروهاي تحت رهبري آمريكا كمك كنند. 
 خبرگزاري رويتر نيز گزارش داد:« يك ژنرال آمريكايي اعلم كرد عراقي ها براي كند كردن ورود آمريكايي ها

به بغداد دو پل را بر روي رودخانه ي دياله منفجر كرده اند. 
 ارتش آمريكا همچنين اعلم كرد پس از انفجار پل ها، هنگ دوم نيروهاي آمريكايي ديگر راه هاي ورود به

شهر را بررسي مي كنند. 
 خبرگزاري رويتر نيز سخنان وزير امور خارجه ي كويت را نقل كرد كه گفته است، در صورتي كه مردم

 عراق پس از پايان جنگ هر چه سريعتر قدرت را در دست نگيرند، وي نگران ناديده گرفته شدن حق آنها
براي تعيين سرنوشتشان است. 

  هوابرد ارتش امريكا كه در فرودگاه بغداد مستقر هستند با101 آوريل  ، نيروهاي لشكر 6از روز يكشنبه 
نيروهاي نظامي عراق درگير هستند.

  آوريل ، نخستين هواپيماي نظامي امريكا در فرودگاه بغداد فرود آمد.اين هواپيما يك6روز يكشنبه 
  به وقت محلي در باند غربي فرودگاه بغداد فرود20 بود كه حوالي ساعت 130هواپيماي ترابري سي 

آمد.
 شبكه ي خبري فاكس نيوز اعلم كرد به علت انفجار پل ها، تانكها نمي توانند از پل ها عبور كنند.طبق

 عراقي كشته شده اند. 100ادعاي نيروهاي آمريكايي در اين درگيريها 
 فرونـد موشك زميـن به هواي رولند ساخت فرانسه را در اطراف فرودگاه بغداد پيدا كرده اند. 35آمريكايي ها همچنين ادعا كردند؛ 

 همزمان با تنگ شدن محاصره ي بغداد و احتمال بازگشت نفت عراق به چرخه ي توليد، قيمت نفت در
بازارهاي جهاني دو درصد كاهش يافت. 

 پل ولفووتيز، معاون وزير دفاع آمريكا نيز اعلم كرد آمريكا درصدد است؛ برنامه هاي تلويزيوني و راديويي
خود را به جاي برنامه هاي عراق از تلويزيون اين كشور پخش كند. 



 رويتر گزارش داد نيروهاي آمريكايي كنترل دو كاخ صدام در كنار رود دجله، معبد سرباز گمنام و همچنين
چندين بزرگراه را در دست گرفته اند. 

ادامه عمليات آمريکا در بغداد؛ مقاومت پراکنده شبه نظاميان 
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شبه نظاميان مسلح عراقی در نقاط حساس شهر بغداد مستقر شده ا ند
 واحدهای پياده و زرهی ارتش آمريکا در يک رشته عمليات تهاجمی عليه قوای عراقی، به مرکز بغداد

رسيده و تعدادی ساختمان و امکانات دولتی را اشغال کرده اند.
 تصاوير تلويزيونی از بغداد تانک های آمريکايی را نشان می دهد که در برابر کاخ اصلی صدام حسين،

رييس جمهوری عراق، مستقر شده اند.
سربازان آمريکايی به کاخ اصلی صدام در بغداد وارد شدند 

يک افسر آمريکايی در برابر همين کاخ با يک خبرنگار بريتانيايی در مورد عمليات اخير مصاحبه کرد.
 تصاوير ويديويی از داخل کاخ نشان دهنده اثاثيه مجلل آن و حمام هايی است که شيرآلت آن را آب طل

داده اند.
 در داخل شهر بغداد، زد و خورد سنگين در کناره های رود دجله ادامه دارد و هواپيماهای نظامی

آمريکايی بر فراز منطقه پرواز می کنند.
هيچ اثری از دفاع ضدهوايی عراق در بغداد ديده نمی شود.

 خبرنگار بی بی سی در بغداد، که با اتومبيل از مرکز شهر ديدن کرده، می گويد بخش اعظم اين ناحيه
هنوز در اختيار نيروهای عراقی است.

 به گزارش وی، شبه نظاميان موسوم به فداييان صدام نگهبانی از پل های روی رودخانه دجله را برعهده
گرفته و در خيابان های شهر پست های بازرسی ايجاد کرده اند.

 در حالی که صدای تبادل آتش در مرکز شهر به گوش می رسد، وزير اطلعات عراق تاکيد کرده است
که نيروهای آمريکايی قدرت نفوذ به شهر بغداد را نداشته اند.

هدف عمليات
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 مقامات آمريکايی گفته اند که گرچه در عمليات بغداد به پيشروی هايی دست يافته اند، اما هنوز تا
پايان کار راه زيادی در پيش است.

 سرتيپ وينسنت بروکس، سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی نيروهای به رهبری آمريکا در عراق، گفته
 است که دولت عراق هنوز تا حدودی بر اوضاع شهر تسلط دارد و نوعی ساختار فرماندهی باقی مانده

است.
 به گفته منابع آمريکايی مردم عراق با نظاميان آمريکا همکاری می کنند و بخصوص روحانيون در شهر

نجف در حفظ ثبات شهر موثر بوده اند  
 وی، که در يک نشست خبری در قطر سخن می گفت، افزود که نيروهای آمريکايی با مقاومت های

پراکنده ای در بغداد مواجه بوده اند.
 سرتيپ بروکس گفت که عمليات نيروهای آمريکايی عمدتا در اطراف بغداد تمرکز يافته اما در حال حاضر،

هدف آنان تصرف اراضی و مستقر شدن در مواضع داخل شهر نيست.
 پيشتر، منابع پنتاگون - وزارت دفاع آمريکا - گفته بودند که منظور از عمليات تهاجمی اخير در بغداد

 نمايش قدرت و نشان دادن اين نکته است که نيروهای آمريکايی قادرند در زمانی که خود تصميم می
گيرند به هر نقطه ای که مايل هستند وارد شوند.

 سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمريکا گفته است که نظاميان آمريکايی از کمک مردم عراق برخوردار

 می شوند و به خصوص به روحانيون در شهر نجف اشاره کرده که، به گفته وی، کمک موثری به حفظ

ثبات شهر کرده اند.

مصاحبه روزانه بروكس در قطر
 سخنگوي مركز فرماندهي نيروهاي آمريكا در سيليه قطر اظهار داشت: «هنوز تا تسلط كامل بر بغداد زمان بسياري باقي مانده

است.» 
 وينست بروكس، سخنگوي مركز فرماندهي نيروهاي آمريكا در سيليه قطر كه در يك كنفرانس خبري سخن مي گفت، افزود: «ما تمام

تمركز خود را بر روي سيستم هاي دفاعي عراق قرار داده ايم.» 



 به گزارش شبكه ي تلويزيوني الجزيره، سخنگوي مركز فرماندهي نيروهاي آمريكا در سيليه ادعا كرد:
 «نيروهاي ما هم اكنون بر اكثريت مناطق مركزي شهر بصره تسلط پيدا كرده اند، اما تاكنون قسمتهايي

از اين شهر به تصرف كامل درنيامده است.» 
 وينست افزود: «نيروهاي عراقي در مساجد و ديگر اماكن شهري تجمع كرده اند و سلحهايي كه تاكنون
 به عنوان غنيمت به دست آورده ايم بسيار بيشتر از سلحهاي موجود در مقرهاي صدام بوده است و در

برخي از قصرهاي صدام اثري از سلح نبوده است.» 
 سخنگوي مركز فرماندهي نيروهاي آمريكا هم چنين ادعا كرد: «نظام حاكم در عراق آينده يي ندارد و

تاكنون تسلطتش را بر اكثريت مناطق بغداد از دست داده است.» 
 وي افزود: «با وجودي كه ما بسياري از سلحهاي خطرناك عراق مانند موشكهاي دوربرد را هدف قرار
 مي دهيم و مي توانيم با آنها مقابله كنيم، اما اين رژيم هنوز هم به امكانات دفاعي و جنگي خطرناك

مجهز است و ما سعي مي كنيم كه آنها را ويران سازيم.» 

كنفرانس روزانه وزير اطلع رساني عراق در فضاي باز
وزير اطلع رساني عراق ، خبر تصرف وزارت اطلع رساني بغداد و هتل الرشيد را تكذيب كرد. 

 محمد سعيد الصحاف،اظهار داشت: «هم اكنون من از مقر وزارت اطلع رساني به سوي هتل الرشيد حركت كردم و در اين دو محل
هيچ خبري از نيروهاي آمريكايي وجود نداشت و تا لحظاتي ديگر خبرنگاران را به نقاط مختلف شهر بغداد خواهيم برد.» 

 به گزارش شبكه ي الجزيره، صحاف افزود: «تعداد بسياري از نيروهاي آمريكايي كه قصد ورود به بغداد را
داشته اند، كشته شده اند.» 

 وي هم چنين افزود: «آمريكايي ها به لحظه ي موعود رسيده اند و در نزديكي ديوارهاي بغداد خودكشي
مي كنند.» 

 صحاف خطاب به خبرنگاران گفت، قبل از اين كه از خبري مطمئن نشده اند؛ آن را ارسال نكنند؛ زيرا در
 اين صورت بازيچه و آلت دست آمريكا خواهند شد و در جنگ رواني اين كشور كه تاكنون شكست خورده

است، نقش خواهند داشت. 
 خبرنگار الجزيره در بغداد طي يك ارتباط مستقيم با اين شبكه خبري اظهار داشت: « هم اكنون ما در نزديكي وزارت اطلع رساني

بغداد هستيم و جز تعدادي از سربازان عراقي كه در اين محل مستقر هستند چيزي غيرطبيعي ديگري مشاهده نمي شود.» 
 وي افزود: «با وجودي كه اثري از وجود نيروهاي آمريكايي در داخل يا اطراف وزارت اطلع رساني نيست،

اما صـداي درگيـري هاي شديد از اطراف بغداد به گوش مي رسد.»

اشغال بصره
 خبرگزاري رويتر گزارش داد، نيروهاي انگليسي كنترل اكثريت شهر جنوبي بصره را در اختيار خود دارند، اما در برخي مناطق با

مقاومت نيروهاي عراقي مواجه هستند. 
انگليس همچنين اعلم كرده است سه تن از نيروهاي اين كشور در درگيري هاي بصره كشته شده اند. 

شده است. 

 درخواست از سوي داوطلبان مصري5000
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  درخواست از سوي افرادي دريافت كرده اند كه داوطلب رفتن به5000انجمن وكلي مصر اعلم كرد كه ظرف چهار روز گذشته 
عراق و جنگ با نيروهاي ائتلفي در عراق هستند. 

 روزنامه الهرام چاپ مصر نوشت، اين انجمن در فعاليت هاي ضدجنگ و برگزاري تظاهرات ضدجنگ فعال است. به گفته اين
 انجمن داوطلبان از گروه هاي سني مختلف به دفاتر اين انجمن آمده و خواهان رفتن به عراق و همراهي با عراقي ها در جنگ عليه

نيروهاي ائتلفي شده اند. 
  نفر را از طريق سوريه و از راه زميني به عراق200يكي از مقامات اين انجمن گفت: « در ابتدا 

مي فرستيم.» 
  ساله داوطلب گفته است كه او55اين داوطلبان شامل دانشجويان، دكترها و وكل هستند. يك راننده 

حتي حاضر است دست به اقدامات انتحاري نيز بزند. 
 يك داوطلب ديگر كه داراي سه فرزند است گفت كه گاو خود را براي هزينه سفر به عراق فروخته است.

او مي گويد كه فقط در مقابل تانك هاي نيروهاي ائتلفي مي ايستد و راه آنها را سد مي كند. 
 به مانند بسياري ديگر از مصري ها، اين داوطلبان معتقدند كه جنگ عليه عراق حمله غير منصفانه و

تجاوزكارانه است. 



 بسياري در مصر با عراقي ها همدردي مي كنند و عميقا معتقدند كه حمله عليه عراق به معني حمله
عليه اسلم است. 

 در همين خصوص مفتي بزرگ الزهر براي اين داوطلبان و آنهايي كه در عراق دست به عمليات انتحاري
مي زنند دعا كرده است. 

ديدار كونداليزارايس، مشاور امنيت ملي بوش با ولديمير پوتين
 خبرنگار الجزيره در مسكو طي يك ارتباط مستقيم با اين شبكه ي خبري اعلم كرد:« منابع موثق از روسيه گلوله هاي شليك شده به
 اتوبوس حامل سفير و ديپلماتهاي روسيه را از نوع آمريكايي تشخيص دادند و اظهار داشتند اين حمله ي مسلحانه از سوي نيروهاي

زميني آمريكا در كنار نيروهاي هوايي اين كشور صورت گرفته است.» 
 خبرنگار الجزيره همچنين افزود: « پنتاگون تاكنـون اين حمله را حتي به طور اشتباهـي به عهـده نگرفته

است و معتقد است نيـروهاي زميني عراق به سوي اين اتوبوس شليك كرده است.» 
 خبرنگار الجزيره همچنين افزود: « ديدار كونداليزارايس، مشاور امنيت ملي بوش كه هم اكنـون با

 ولديمير پوتين رييس جمهور روسيه به پايان رسيده است؛ موفقيت آميز نبوده است و اين حادثه شكاف
و اختلفات اين دو كشور را بيشتر كرده است.» 

 همچنين در اين گزارش بيان شده است:« اكثـريت روزنامه هاي روسيه درباره ي اين حادثه نوشته اند؛ كه
 ايـن هشـداري به پوتيـن است؛ كه بايد از سياستهاي آمريكا دنباله روي كنـد و به صفوف موافقان اين

كشـور بپيونـدد.»

لباس هاي ضدشيميايي
 در حالي كه دولت آمريكا ادعا مي كرد عراق از سلح هاي شيميايي عليه نيروهاي دشمن استفاده مي كند، تفنگداران دريايي آمريكا

 آوريل لباس هاي ضدشيميايي خود را كه براي محافظت در برابر حملت شيميايي استفاده مي كردند، از تن خارج6روز يكشنبه 
كردند. 

 به نظر مي رسد اين اقدام تفنگداران دريايي آمريكا نشان دهنده ي از بين رفتن احتمال استفاده ي نيروهاي عراقي از تسليحات شيميايي
باشد. 

 براساس گزارش خبرگزاري رويتر، پيتر راملر، از فرماندهان نيروي دريايي آمريكايي در اين باره گفت:
«اطلعات حاكي است كه خطر استفاده از تسليحات شيميايي كاهش يافته است.» 

 لشكر اول تفنگداران دريايي آمريكا لباسهاي ضدشيميايي خود را بيرون آورده اند، اما ساير تفنگداران
دريايي آمريكا هم چنان از اين لباسها استفاده مي كنند. 

بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق

جاي گارنر در يك نگاه
 1938 آوريل 15تولد : 

تحصيلت : ليسانس تاريخ دانشگاه فلوريدا ، فوق ليسانس مديريت عمومي از دانشگاه دريايي 
  توپخانه108 به عنوان ستوان دوم (به عنوان كماندو) ، عضو تيپ 1962ماموريت به جنگ در ويتنام سال 

  ، افسر ارشد در1986 تا 1984 دفاع ضدهوايي در اروپا در سالهاي 32دفاع ضدهوايي ، فرمانده تيپ 
  ، دستيار ارشد در مدرسه توپخانه ضدهوايي ، افسر ارشد1990 تا 1988مركز هوايي فورت بليس 

 ، فرمانده ارشد در جنگ اول خليج فارس و طراح نقشه1992 تا 1990نظامي امريكا در آلمان در سالهاي 
  تا92هاي نظامي دفاع ضدهوايي و سيستم پاتريوت ، افسر ارشد امريكا در منطقه شمال عراق در 

 1996 ، قائم مقام رئيس اداره ارتش 1996 تا1994 ، فرمانده دفاع استراتژيك و افسر ارشد امريكا در 94
 و رئيس شركت ، پرزيدنت كمپاني دوتامي1997تا 

ژنرال جنجالي
1382 فروردين 18دوشنبه همشهري-

 مدتي پيش رسانه ها به نقل از مقام هاي وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) گزارش دادند كه پس از
 سرنگوني صدام حسين، جي گارنر ژنرال بازنشسته آمريكايي، حاكم عراق خواهد شد. اين شايعه

 هيچگاه رسما تأييد نشد و حتي آمريكا و انگليس در سه روز اخير بر اين نكته تأكيد كردند كه حكومت
آينده عراق را مردم اين كشور انتخاب خواهند كرد. اما به هر حال نام گارنر هنوز بر سر زبانهاست.

 خبرگزاري رويتر ديروز در گزارشي سابقه و ويژگي هاي اين ژنرال بازنشسته آمريكايي را اينگونه بررسي
كرد: 



  بود كه گروههايي از كردها به هنگام بدرقه گارنر در پايان «مأموريت بشردوستانه اش» كه از۱۹۹۱سال 
 جان آنها در برابر تهاجم هاي ارتش صدام حسين رئيس جمهور اين كشور حمايت كرده بود وي را به

عنوان قهرمان بر دوش خود بال بردند.
  ساله اكنون در حالي براي بازگشت به عراق آماده مي شود64دوازده سال از آن ماجرا مي گذرد، گارنر 

 26كه جرج دبليو بوش رئيس جمهور آمريكا از وي خواسته است سمت حاكم نظامي موقت حدود 
  ستاره مانند يك۳ميليون نفر جمعيت اين كشور را به عهده گيرد. اما معلوم نيست اين ژنرال بازنشسته 

قهرمان مورد استقبال قرار گيرد.
 اين كهنه كار جنگ ويتنام خود را در وسط منازعه ميان پنتاگون و وزارت امور خارجه آمريكا مي بيند كه بر

 سر موضوع كدام يك بايد نقش بيشتري در انتخاب دولت انتقالي در عراق پس از صدام حسين ايفا
كنند، اختلف دارند.

 سازمانهاي كمك رساني از اينكه بايد زير نظر مردي فعاليت كنند كه زماني اونيفورم نظامي مي پوشيد
 و جوابگوي ژنرال تامي فرانكس فرمانده آمريكايي است شاكي هستند و معتقدند وظيفه كمك رساني

بشردوستانه پيچيده تر خواهد شد.
 برخي ديپلماتها در سازمان ملل متحد كه نگران هستند بتوان نقش مهم آمريكا را در عراق كاهش داد،
 درباره سمت نظامي، ارتباطهاي صنايع دفاعي و حمايت وي از گروه مخالفان تبعيدي كنگره ملي عراق

 به عنوان نيرويي براي آينده عراق ترديد دارند. بسياري از كشورهاي عربي و اسلمي پس از بازديد
  كه به هزينه گروه فشار يهودي صورت گرفت، به وي اعتماد ندارند و1988گارنر از اسراييل در سال 

 استدلل مي كنند كه آمريكا براي تأمين امنيت اسرائيل به اعزام نيروي بيشتري به خاورميانه نياز دارد.
 گارنر در خصوص برنامه هايش براي عراق پس از جنگ، در رسانه هاي عمومي چندان سخن نگفته

است و در اوايل ماه مارس در برابر كميته روابط خارجي سنا گواهي نداد

پل ولفوويتز : «تشكيل دولت عراق پس از جنگ و سرنگوني صدام به بيش از شش ماه وقت نياز دارد.» 
 پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريكا در يك گفت و گوي تلويزيوني در پاسخ به اين سوال كه آيا عراقي ها مي توانند به همان

  خليج فارس، دولت مستقل تشكيل دادند، اين دولت را به وجود آورند گفت: «اين كار مدتي1991سرعتي كه كردها پس از جنگ 
وقت نياز دارد و طولني تر خواهد بود.» 

 براساس گزارش خبرگزاري رويتر، وي در گفت و گو با فاكس نيوز اظهار داشت: «آنچه در شمال عراق رخ
 داد، شش ماه طول كشيد، اما شرايط اكنون پيچيده تر است و شايد اين كار مدت بيشتري طول بكشد.»

 ولفوويتز ادعا كرد، دولت انتقالي پس از جنگ پلي خواهد بود ميان دولت مردمي تحت رهبري آمريكا و
دموكراسي كه به زودي توسط خود عراقي ها ايجاد مي شود. 

 ولفوويتز، كه نقش كليدي در شكل گيري سياستهاي جنگي آمريكا داشته در گفت و گو با سي.بي.اس
 گفت كه آمريكا با شركاي جنگي خود و معارضان عراقي درباره ي چگونگي دولت موقت گفت و گو كرده و

معتقد است اين دولت پلي ميان دولت ائتلفي و دولت نهايي عراق است. 
 به گفته ي وي سرعت تشكيل دولت انتقالي به اين بستگي دارد كه معارضاني كه هم اكنون در بغداد
 به سر مي برند چه زماني احساس مي كنند كه مي توانند صدايشان را با صداي عراقي هاي معارض در

تبعيد يكي كنند. 
 دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا از بوش خواسته است كه نام برخي از عراقي هاي در تبعيد را به

عنوان تشكيل دهنده ي دولت موقت در جنوب عراق اعلم كند. 
 ولفوويتز نقش سازمان ملل در عراق پس از جنگ را در حد ارسال كمكهاي بشردوستانه براي مردم

 عراق توصيف كرد و ادعا كرد كه اين سازمان نقش مهمي خواهد داشت، اما مسوول دولت موقت نظير
آنچه در كوزوو گذشت نخواهد بود. 

 وي ادعا كرد: «سازمان ملل مي تواند مكانيزمي براي آوردن كمك به مردم عراق باشد، اما هدف انتقال
 قدرت و فعال سازي يك حكومت در اسرع وقت مي باشد، نه اينكه يك دولت خارجي روي كار آوريم بلكه

دولتي از خود مردم عراق.» 
 ولفوويتز در پاسخ به اين سوال كه آيا شركتهاي فرانسوي، روسي و آلماني فرصتي براي بستن قرارداد
بازسازي عراق خواهند داشت، ادعا كرد: « اين تصميم توسط دولت مشروع عراق گرفته خواهد شد.» 

 معاون رامسفلد گفت كه آمريكا احتمال پس از جنگ عراق نظير آنچه در آلمان پس از جنگ دوم جهان رخ
داده حضور دائم نظامي اش در عراق را حفظ خواهد كرد. 

 پل ولفوويتز در پاسخ به اين سوال كه حضور نظامي آمريكا در عراق نظير آلمان خواهد بود، گفت:
«امكان دارد» با اين حال وي به سرعت افزود: «هنوز زود است كه درباره ي اين برنامه ها صحبت كنيم.» 



 وي گفت: «بسياري از اين مسائل بايد با شراكت دولت عراق كه نماينده ي مردم است،  تصميم گيري
شود. ما بايد به آنجا برويم تا بتوانيم با حضور آنها اين تصميمات را بگيريم.» 

 ولفوويتز معتقد است كه حكومت صدام بر جا نخواهد ماند و ائتلف تحت رهبري آمريكا مسووليت اصلي
 براي اداره ي كشور حداقل براي شش ماه پس از جنگ را بر عهده خواهد داشت. با اين حال وب ادعا

كرد كه آمريكا نمي خواهد براي حكومت به عراق دراين كشور بماند. 
 وي خاطر نشان كرد:  «نمي توان درباره ي دموكراسي صحبت كرد و گفت كه رهبران كشور دموكراتيك را

ما انتخاب كرده ايم.» 

آمريکا چلبی را در عراق مستقر کرد
چلبی ميان مخالفان صدام محبوبيتی ندارد

راجر هاردی تحليلگر بی بی سی در امور خاورميانه
2003 اوريل 7- 1382 فروردين 18راديو بي بي سي فارسي- دوشنبه 

 نيروهای آمريکايی انتقال صدها تن از اعضای کنگره ملی عراق و رهبر آن احمد چلبی را به اين کشور را
از راه هوا آغاز کرده اند.

 کنگره ملی که يکی از گروههای مخالف حکومت صدام حسين است پايگاهی در شهر ناصريه در جنوب
عراق بنا کرده است.

 به ورود احمد چلبی و پيروانش به عراق به عنوان اقدام وزارت دفاع آمريکا در جهت بال بردن اعتبار آقای
چلبی ميان مردم عراق نگريسته می شود.

 احمد چلبی در ميان مخالفان صدام حسين يکی از همراهان و همکاران نزديک وزارت دفاع آمريکا به
 شمار می رود و از اين پس نيز قرار است پيروان او که به سلح سبک مجهز و به نيروی آزاد عراق

 موسومند نقش رابط ميان مردم عراق و نيروهای آمريکايی را پيشه کرده و امر کمک رسانی به مردم را
به عهده بگيرند.

 چلبی از دوستان نزديک ديک چنی معاون رئيس جمهور آمريکا و تعدادی از مقامهای برجسته پنتاگون،
سنا و کنگره آمريکاست    

 نقشه اعلم شده آمريکاييها که پل ولفويتز معاون وزارت دفاع آمريکا هم ديروز بر آن تأکيد کرد اين است
 که آينده عراق را به هيچ گروه خاصی نسپرند اما در عين حال غيرممکن است منتقدان احمد چلبی در

اين انديشه نباشند که قرار است او برای در دست گرفتن حکومت در عراق درنظر گرفته شود.
 آقای چلبی دوستان بانفوذی دارد که در ميان آنها ديک چنی معاون رئيس جمهور آمريکا، سردمداران

 پنتاگون (وزارت دفاع آمريکا) و تعدادی از سناتورها و همچنين نمايندگان برجسته کنگره آمريکا به چشم
می خورند.

 اما در مقابل دوستان آقای چلبی، دستگاه اطلعاتی آمريکا و وزارت خارجه اين کشور اعتقاد دارد که او
 برای قرار دادن رهبری عراق در دست او بيش از حد مخالفت برانگيز است و او نمی تواند مورد پذيرش

عراقيها و دنيای عرب قرار گيرد.
 سران سنی مذهب خاورميانه به احمد چلبی شيعه مذهب اعتماد ندارند و او در ميان مخالفان تبعيدی

صدام حسين نيز محبوبيتی ندارد.
مردم عادی عراق نيز به او به چشم وابسته نزديک آمريکا می نگرند. 

 سال در عراق2نيروهای آمريکايی 
آقای چلبی مورد حمايت پنتاگون است
2003 اوريل 7- 1382 فروردين 18راديو بي بي سي فارسي- دوشنبه 

 احمد چلبی، رهبر "کنگره ملی عراق" که از گروههای مخالف رژيم صدام حسين است، گفته است که
نيروهای آمريکايی بايد حداقل پس از پايان درگيريها در عراق بمدت دو سال در اين کشور باقی بمانند.
 آقای چلبی که مورد حمايت پنتاگون است، در گفتگويی با شبکه تلويزيونی سی بی اس آمريکا گفته

 است که نيروهای آمريکايی تا زمانی که انتخابات در عراق صورت می گيرد بايد در اين کشور باقی
بمانند.

به گفته آقای چلبی حدود دو سال طول خواهد کشيد تا قانون اساسی جديد عراق به تصويب برسد.



  نفر از نيروهای آنها برای کمک به نيروهای ائتلفی به700مقامات "کنگره ملی عراق" گفته اند که 
رهبری آمريکا به جنوب عراق رفته اند.

 به گفته يک سخنگوی اين کنگره برخی از اين افراد در درگيريها شرکت خواهند کرد و برخی ديگر در
توزيع کمکهای بشر دوستانه. 

آمريكا دولت موقت عراق را تشكيل داد
2003 اوريل 7- 1382 فروردين 18دوشنبه روزنامه ايران: 

 در غوغای كركننده انفجار بمب ها و موشكها و نيز صدای رگبار گلوله ها در عراق كه ميان طرفين متخاصم
 به گوش می رسد، اولين جلسه تشكيلت اداری غيرنظامی برای عراق فردا (سه شنبه) در بندر ام

القصر برگزار خواهد شد.
 بدين ترتيب ، دولت موقت عراق به رياست ژنرال بازنشسته جی گارنر پا به عرصه حيات می گذارد! به
 گفته شبكه خبری بی.بی.سی و هفته نامه آبزرور (چاپ لندن) پس از آنكه گارنر امروز (دوشنبه) يك

 كنفرانس مطبوعاتی را در شهر كويت (پايتخت كويت) انجام خواهد داد، گروه او كه شامل سياستمداران
، نظاميان و مقامهای اطلعاتی سابق آمريكا هستند، راهی ام القصر خواهند شد.

 شبكه تلويزيونی المنار لبنان در همين ارتباط گفت: هشت عضو اين گروه سمت های اصلی را در اين
 دولت موقت برعهده خواهند داشت و در عين حال ، سمت های خدماتی برعهده هشت عراقی خواهد

بود كه پيش از اين با اداره اطلعات امنيت آمريكا همكاری داشته اند.
 در همين ارتباط، روزنامه نيويورك تايمز از جيمز وولسی (رئيس سابق سيا)، تيموثی كارنی ، باربارا

 بودين ، روبين ، رافائل و كنتون كيث (سفيران سابق آمريكا در سودان ، يمن ، تونس و قطر) به عنوان
 كسانی نام برده است كه به ترتيب ، عهده دار اداره وزارتخانه های اطلعات ، وزارت صنايع ، شهرداری

بغداد، وزارت بازرگانی و وزارت امورخارجه خواهند بود.
 ضمن آنكه از رابرت ريلی رئيس سابق راديو صدای آمريكا به عنوان كسی كه شبكه راديويی جديد عراق

را راه اندازی خواهدكرد، نام برده می شود.
 در همين خصوص ، رسانه های غربی گفته اند كه با تشكيل اين تشكيلت كه دولت موقت نام گرفته

 است ، ايده ايفای نقش سازمان ملل متحد كه نه تنها دبيركل آن سازمان و اكثر كشورهای جهان ، بلكه
 سياستمداران ميانه رو در آمريكا خواهان آن بودند، به احتمال بسيار به دست فراموشی سپرده خواهد

شد.
هفته نامه آبزرور چاپ لندن ديروز از آغاز روند تغيير رژيم عراق از سوی آمريكا خبرداد.

 به گزارش ايرنا، اين هفته نامه به نقل از مقامات آمريكايی نوشت: باوجود آنكه جنگ در بغداد همچنان
 ادامه دارد، آمريكا آماده است اولين مرحله تاسيس دولت موقت عراق را تا روز سه شنبه (فردا) انجام

دهد.
 به نوشته اين نشريه ، آمريكا به سرعت برای تشكيل مراحل اوليه دولت غيرنظامی عراق كه اين كشور
 را پس از جنگ اداره می كند، آماده شده است و اين امر جلوگيری از جاه طلبی كشورهای اروپايی برای

 ايجاد دولت موقت عراق خواهدبود، البته اين امر تا زمانی است كه برسرنقش سازمان ملل متحد در
عراق پس از جنگ توافق شود.

 آبزرور نوشت: اين درحالی است كه كاندوليسا رايس مشاور امنيت ملی آمريكا ايفای نقشی مهم از
سوی سازمان ملل متحد در عراق را منتفی دانسته است.

 به نوشته اين هفته نامه ، تصميم برای ايجاد دولت موقت در عراق در پاسخ به يادداشت های كالين
 پاول وزيرامورخارجه آمريكا به دونالدرامسفلد وزيردفاع اين كشور صورت می گيرد كه طی آنها قويا

 خواسته شده بود كه آمريكا تا پيش از پايان جنگ در عراق از حوزه اختيارات درنواحی تحت كنترل خود
فراتر رود.

 براساس اين گزارش ، مقامات پنتاگون به آبزرور گفتند كه دولت آمريكا مصمم است تا طرح رامسفلد را
 اجرا كند و دراين ميان ، كاربردی برای نقش سازمان ملل متحد نمی بيند و اين نهاد بين المللی را خنثی

توصيف می كند.
 اين گزارش می افزايد: قراراست اين پيشنهاد در پی بازگشت جورج بوش از نشست جنگ كه درهفته

جاری در ايرلند شمالی برگزارمی شود، توسط وی و نزديكترين مقامات امنيتی مورد بحث قرارگيرد.
 با اين حال ، مقامات آمريكايی دردوحه قطر گفتند كه بخش هايی از دولت نوپای عراق در بندر ام القصر

تشكيل خواهدشد.
 آبزرور نوشت: دولت موقت عراق توسط دفتر بازسازی و كمكهای بشردوستانه پنتاگون و تحت مديريت



ژنرال بازنشسته جی گارنر تشكيل خواهدشد و اين دفتر به پنتاگون پاسخگو خواهدبود.
 اين هفته نامه انگليسی نوشت: اين تصميم ، ضربه ای برای ديپلماتهای اروپايی خواهدبود كه پنجشنبه

گذشته از پاول خواستار اجازه ايفای نقش ازسوی سازمان ملل متحد شده بود.
 اقدام آمريكا برای تشكيل دولت موقت عراق با كنارگذاشتن سازمان ملل متحد در مراحل اوليه تشكيل

 اين دولت ، درعين حال تونی بلر نخست وزير انگليس را در پيش از نشست خود با بوش در موقعيت
دشواری قرار می دهد و اين درحالی است كه بلر به ايفای نقش از سوی سازمان ملل متحد تمايل دارد.
 براساس اين گزارش ، وزيردفاع آمريكا دو يادداشت را درهفته گذشته به كاخ سفيد ارائه داد كه درآنها از

بوش قويا خواستار آغاز تشكيل نهادهای دولت جديد عراق در نواحی تحت كنترل آمريكا شد.
 رامسفلد گفت: نهادهای جديد، تبعيدی های عراقی را كه به كشور بازگشته اند، تحت سرپرستی

غيرنظامی های آمريكايی كه به ژنرال گارنر پاسخگو هستند به كار خواهندگرفت.
آبزرور نوشت: با اين حال ، طرح رامسفلد حتی در داخل دولت آمريكا نيز با مخالفت روبرو شده است.

 براساس اين گزارش ، در اين ميان اداره منطقه جنوبی عراق به عهده ژنرال بازنشسته باك والترز
 خواهدبود و ژنرال بروس مور منطقه كردنشين شمال عراق را اداره خواهدكرد و خانم باربارا بودين سفير

پيشين آمريكا در يمن با استقرار در بغداد، اداره امور منطقه مركزی عراق را عهده دارخواهدبود.
 در اين حال ، مارك گروسمن قائم مقام وزارت خارجه آمريكا در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه ای الحيات

 گفت: پس از سرنگونی رژيم صدام حسين ، دولت آينده عراق با حضور معارضان داخل و خارج اين كشور
تشكيل می شود.

 وی تاكيدكرد كه نيروهای مهاجم خواهان استقرار دائمی در عراق نيستند و پس از بازگشت آرامش به
اين كشور در كوتاهترين مدت ، حاكميت را به عراقی ها واگذار خواهند كرد.

 گروسمن خاطرنشان كرد: درمرحله انتقالی ، تصدی برخی وزارتخانه هاهمچون وزارت بهداشت بلفاصله
 به عراقی ها واگذار خواهدشد، اما واگذاری وزارتخانه های حساسی مانند دفاع و امنيت ، نياز به مدت

زمان بيشتری دارد.
 اين مقام آمريكايی اظهارداشت: آمريكا درصدد تعيين يك حاكم نظامی آمريكايی در عراق نيست و هدف

واشنگتن اين است كه عراقی ها خود كشورشان را اداره كنند.
 گروسمن گفت: تغييررژيم در عراق و بهبود روابط اين كشور با همسايگان خود زمينه را برای ايجاد

روابطی بهتر با اسرائيل فراهم خواهدساخت.
 وی ابراز اميدواری كرد كه آمريكا با تغيير رژيم در عراق ، بتواند بسياری از مسائل را درمنطقه خاورميانه

تغييردهد و آرامش و دموكراسی را دراين منطقه مستقرسازد.

گشودن درهاي اقتصاد كشور به روي شركتهاي بين المللي
2003 اوريل 7- 1382 فروردين 18دوشنبه ايسنا- 

 يك معارض ارشد عراقي گفت: «معارضان عراقي در نظر دارند بعد از سرنگوني صدام با گشودن درهاي اقتصاد كشور به روي
شركتهاي بين المللي به اقتصاد تك محصولي عراق كه به نفت وابسته است خاتمه دهند.» 

 به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «دارا عطار»، مشاور امور نفتي عراق بعد از خاتمه ي اجلس دو روزه يي در لندن
گفت: «ما در نظر داريم اقتصاد تك محصولي كشور را تغيير دهيم.» 

  نفره  يي است كه از سوي وزارت امور15براساس گزارش منايع خبري منطقه، عطار كه عضو هيات 
 خارجه ي آمريكا براي طراحي سياست نفت عراق پس از جنگ منصوب شده است، در ادامه ادعا كرد:

«عراق به يك كشور فدرال تبديل خواهد شد، بنابراين اقتصادش نيز بايد تغيير كند.» 
 وي افزود: «عراق همچنان عضو اوپك باقي خواهد ماند، اما در صورتي كه بتواند توليدش را بيشتر كند،

براي ثابت نگه داشتن بازار نفت بين المللي آن را محدود نخواهد كرد.» 
  ميليون بشكه در روز است كه اين ميزان در برابر2/2عطار گفت: « در حال حاضر توليد نفت كشور 

  ميليون بشكه ي اوپك بسيار اندك است. در آينده منافع ملي براي ما جزء مهمترين نكات2/3سهميه ي 
خواهد بود.» 

 طبق گفته ي عطار، آنها در نظر دارند سطح توليدات نفتي را ظرف شش تا هشت سال به شش ميليون
 ميليارد دلر مي رسد. 40بشكه در روز برسانند، بدين ترتيب ميزان درآمد صنعت نفت به 

 وي افزود:« ما به سرمايه هاي خارجي خوش آمد خواهيم گفت و از اين طريق خواهيم توانست نفت را
به مردم بازگردانيم.»

جنگ قدرت در واشنگتن بر سر مساله ي عراق



 در بحبوحه ي جنگ قدرت در واشنگتن بر سر مساله ي عراق كه پنتاگون و دفتر معاون رييس جمهور آمريكا را در برابر دفتر امور
 خارجه و كنگره قرار داده است، دولت آمريكا روز شنبه تلش كرد تا مساله ي تشكيل يك دولت موقت در عراق بعد از جنگ را به

اتمام برساند.
 روزنامه ي اينديپندنت ضمن بيان اين مطلب در گزارشي درباره ي جنگ قدرت در واشنگتن نوشت: « اين جنگ نه تنها مقامات

 آمريكايي كه كار نظارت بر وزراي جديد را به عهده خواهند داشت، نگران كرده است؛ بلكه نقش رهبران معارض عراقي و ميزان
 دخالت سازمان ملل را نيز زير سوال برده است. در حال حاضر نيز بين مقاماتي هم چون كالين پاول، وزير امور خارجه، دونالد

  عضوه ي رژيم جديد عراق اختلف نظر وجود دارد.23رامسفلد، وزير دفاع و پل ولفووتيز، معاونش براي نظارت بر كابينه ي 
 پنتاگون هفته ي گذشته  ليست هشت كانديداي وزارت امور خارجه را رد كرد، اما نهايي بودن اين راي

 هنوز مشخص نيست. در كويت نيز يك گروه از وزراي آمريكايي كه قرار است در عراق حكومت را به
 دست بگيرند، هنوز منتظرند؛ بدانند بعد از جنگ عراق تحت رياست جي گارنر، ژنرال بازنشسته ي

آمريكايي كار خواهند كرد يا نه. 
 اين مقامات شامل سفراي سابق آمريكا در كشورهاي عرب هستند و گفته مي شود شماري از مقامات

انگليسي نيز در حال كار با آنها هستند.» 
 اين روزنامه در ادامه نوشت: « گفته مي شود اين مقامات در حال همكاري با معارضان عراقي جهت
 تنظيم آينده ي عراق هستند؛ اما وزراي احتمالي ديگر نيز اكنون به دليل درگيري بين پنتاگون و وزارت

امور خارجه در واشنگتن يكه و تنها رها شده اند. 
 تاكنون پنتاگون “جيمز وولسي”، رييس سابق سيا در دولت كلينتون را براي اداره ي وزارت اطلعات عراق

 كانديدا كرده است. وولسي هم چنين يكي از حاميان سر سخت احمد چلبي، رييس كنگره ي ملي
 عراق براي ايفاي يك نقش مهم در عراق بعد از جنگ است؛ اما طي روزهاي اخير جبهه ي جديدي در

جنگ بوروكراتيك واشنگتن بر سر چلبي باز شده است. 
 رامسفلد در اقدامي جهت در تنگنا قرار دادن وزارت امور خارجه با ارسال نامه اي به جورج بوش، رييس

جمهور آمريكا از وي خواسته است تا دولت موقت عراق تحت نظارت رهبران معارض ايجاد شود. 
 انتظار مي رود اقدام رامسفلد با مخالفت شديد وزارت امور خارجه روبرو شود؛ چرا كه اين وزارت معتقد

 عراق را ترك كرده است حاميان زيادي در كشورش ندارد. 1956است، چلبي كه از سال 
 با اين حال اين اقدام بي اعتمادي شديدي نسبت به دخالت مردم عراق در اداره ي كشورشان به وجود

آورده است.» 
 روزنامه ي اينديپندنت هم چنين نوشت: «از سوي ديگر شخصيت هاي بي طرف عراقي، درگيري در

 واشنگتن را نه تنها انحراف از كار بازسازي عراق مي دانند؛ بلكه معتقدند آمريكا تنها به طرح هاي
 استعماري نوين خود مي انديشد. كنگره آمريكا روز پنجشنبه ي گذشته هنگامي كه سنا و مجلس

  ميليارد دلر هزينه ي بازسازي عراق اصرار ورزيدند، به5/2نمايندگان بر نظارت وزارت امور خارجه بر 
حمايت از پاول وارد دعوا شد. 

 پاول نيز هفته ي گذشته بر نظارت اعضاي آمريكايي و انگليسي به ويژه آمريكا بر عراق تاكيد ورزيد؛ اما
وي در مقايسه با پنتاگون دخالت بيشتري را براي سازمان ملل قايل است.» 

جنگ  -  ايران

انتقاد از عملكرد جانبدارانه صدا و سيماي جمهوري اسلمي
مهدي خلجي، مصاحبه با احمد زيدآبادي

2003 اوريل 7- 1382 فروردين 18 دوشنبه راديو فردا:
  الهه كوليي نماينده مجلس شوراي اسلمي در جلسه علني مجلس از عملكرد خبري صدا و سيما در
 پوشش خبري اين سازمان انتقاد كرد و گفت بر خلف اعلم سياست بي طرفي ايران، همچنان صدا و
 سيما از آغاز جنگ از رژيم بغداد حمايت مي كند. به گفته وي وظيفه صدا و سيما اطلع رساني بدون
 جانب داري است. وي اضافه مي كند اين سازمان فقط خبر مي دهد كه اينقدر بمب به عراق اصابت
 كرد و چقدر كودك كشته و زخمي شدند و در ادامه تاكيد مي كند كه با اين شيوه فقط يك گوشه از

 وقايع جنگ بازگو مي شود و گوشه ديگر مسكوت مي ماند. درباره نحوه خبررساني صدا و سيما، احمد
زيد آبادي روزنامه نگار در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: 

 احمد زيد آبادي: كساني كه با مسائل سياسست هاي خارجي و دنيا آشنا هستند و اخبار جنگ را از
 طريق رسانه هاي بين المللي و اينترنت و ماهواره ها دنبال مي كنند همه اينها نسبت به نوع اطلع
 رساني صرا و سيما ناراحت و گليه مند هستند و در واقع احساس مي كنند كه يك نوع سردرگمي



 براي مخاطبانش ايجاد كرده. اين نوع اطلع رساني دو اشكال عمده دارد. يكي اينكه از لحاظ ارزشي از
 فداييان و شبه نظاميان حزب بعث به گونه اي جانب داري مي شود كه گويي اينها از توده مردم عراق

 هستند و مرتبا از دفاع اينها صحبت مي شود. اما سوا از اين مسئله ارزشي نوع اطلع رساني به نظر
 من از لحاظ حرفه اي هم پر از اشكال است. صدا و سيما قدرت تفكيك خبرهاي مطبوعاتي از خبرهاي
 رسمي و شايعات را ندارد. مجموعا در هر بخش خبري مجموعه اي از شايعات ضد و نقيض و همينطور

 نقل قولهاي بي پايان را مطرح مي كند و اين به قدري زياد است كه حتي يك بيننده عادي هم اگر
بخواهد نسبت به عراق ابراز همدردي داشته باشد نمي فهمد در آنجا چه اتفاقي دارد مي افتد.

 مهدي خلجي (راديو فردا): اقاي ضرغامي معاون صدا و سيما در دفاع از عملكرد صدا و سيما گفته كه
 اين نوع عملكرد صدا و سيما درباره جنگ مورد تاييد مسئولن و مقامات جمهوري اسلمي است

 همچنين ما وضعي شبيه اين را در خبرگزاري ايسنا و ايرنا كه مهمترين خبرگزاريهاي ايران هستند مي
 بينيم. شما فكر مي كنيد اين طرز خبر رساني با موضع ايران در مورد جنگ در سطح ديپلماتيك آيا

همخواني و انسجام دارد؟
 احمد زيد آبادي: در واقع ايران موضع رسميش بي طرفي است و همينطور اصل جنگ را هم نا مشروع

 اعلم مي كند. بنابراين سعي مي كنند كه سياست هاي خبري متناسب با اين دو موضع باشد اما
 عموما در اطلع رساني از موضع بي طرفي خارج مي شود، در عين حال من فكر مي كنم كه سياست

 خبري ايران مبتني بر اين است كه اول سعي دارند آمريكا را يك قدرت پوشالي كه اساسا توان
 تاثيرگذاري در سطح جهان ندارد و ممكن است در باتلقي مانند ويتنام گرفتار شود سعي مي كنند

 اخبار را به سمت چنين تمايلي هدايت كنند و از همين رو بسياري از اخبار تحريف شده و ناقص خواهد
 بود. در عين حال سعي مي كنند كه خودشان را به عنوان صدام حسين هم معرفي نكنند اما با نوع

 سياست خبري كه پيش گرفتند عمل اين اتفاق افتاده به طوريكه هركس تلوزيون را تماشا كند احساس
 مي كند كه صدام حسين يك قهرمان ملي است و نيروهاي وفادار به او هم افرادي كامل ملي گرا و

 انسان دوست هستند كه در حال مبارزه با قواي متجاوز آمريكا هستند. اصل سياست البته واقع بينانه
 نيست و گمراه كننده است و طبيعتا متناسب با اين سياست، سياست خبررساني هم پر از اشكال و

ابهام و نقص است.

دريادار پرويز فرشچيان: حضور نيروهاي بيگانه براي ما خبر خوشي نيست
2003 اوريل 7- 1382 فروردين 18دوشنبه ايسنا- 

 جانشين فرمانده دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسلمي ايران، گفت: قطعا كشور ما از
جنگ منطقه متضرر خواهد شد و حضور نيروهاي بيگانه براي ما خبر خوشي نيست . 

 دريادار پرويز فرشچيان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان اين مطلب در مورد تاثير
 اوضاع منطقه بر فضاي كشور، افزود: مسلما جنگ تبعات سويي دارد چه براي كشوري كه جنگ در آن

واقع مي شود و چه براي همسايگان آن . 
 وي گفت: اميدواريم كه ضرر و زيان ناشي از جنگ در منطقه محدود به وقايع حال شود و توسعه و

گسترش بيشتري نداشته باشد. 
  روز از آغاز جنگ، خاطرنشان كرد: تاكنون بيش از چندصد موشك19فرشچيان با اشاره به گذشت 

 تاماهاك كروز به اهداف گوناگون در عراق شليك شده كه خسارات زيادي را به اين كشور وارد كرده
است و يكي از اهداف آمريكا، فلج كردن بخش اقتصادي عراق است. 

 وي با بيان اينكه نظاميان عراق با لباس شخصي در ميان مردم عراق قرار مي گيرند، آن را تاكتيك جديدي
 خواند كه عراقيان در جنگ پياده كرده اند و اظهار داشت: در حال حاضر عراق شيوه جديدي را براي دفاع

از خود به كار گرفته است و آن استفاده توام از نظاميان و غيرنظاميان است. 
 جانشين فرمانده دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتش، قدرت تكنولوژيك آمريكا و انگيس را برتر از عراق

 دانست و افزود: نيروي هوايي آمريكا بسيار قوي تر از عراق است و فضاي عراق را كامل در اختيار دارد
 كه امتيازي بسيار ارزشمند براي نيروهاي مهاجم است. در حقيقت، شايد ضعف نيروهاي عراقي در

قبال نيروهاي مهاجم باعث پيشروي مهاجمان در خاك عراق شده است. 
 فرشچيان تصريح كرد: طبيعي است وقتي آمريكا بخواهد تسلط خود را بر منطقه تحميل كند، چاره اي

 جز حمله نظامي را در پيش نگيرد چون از راه سياسي نمي تواند بر منطقه مسلط شود. عراق يكي از
 كشورهاي داراي ذخاير غني نفت و گاز است و به دست آوردن اين ذخاير براي آمريكا بسيار حياتي

است. 
 وي در خاتمه تصريح كرد: آمريكاييها از اين طريق مي خواهند كشورهاي اتحاديه اروپا، ژاپن و چين را كه

از مصرف كنندگان عمده انرژي در جهان هستند، در تنگنا قرار دهد و از اين راه بر آنان مسلط شود. 



 ابراز اميدواري سفير بريتانيا در تهران نسبت به رفع اختلفات سياسي بريتانيا و آمريكا با جمهوري
اسلمي از طريق ديپلماتيك 

2003 اوريل 7- 1382 فروردين 18 دوشنبه راديو فردا:
 مينا بهارمست (راديوفردا): عليرغم تصميم سفارت بريتانيا در تهران براي خارج كردن برخي از كاركنان

 غير ضروري و اعضاي خانواده ها از تهران بعد از تهديد بمب گذاري در اين سفارت، ريچارد دالتون سفير
 بريتانيا در تهران در گفتگويي با رسانه ها نسبت به گسترش روابط اقتصادي ايران بريتانيا عليرغم برخي

اختلف نظرهاي سياسي، ابراز اميدواري كرد. 
 آرش قويدل (تهران): ريچارد دالتون، سفير بر?تان?ا در تهران با تاكيد بر بركناري دولت عراق و خلع سلح
 صدام حس?ن، اعلم كرد حمله نظامي عليه دولت صدام پس از سالها مدارا با سياست هاي اين رژيم
 بود، و بر اساس قطعنامه سازمان ملل صورت گرفت. وي گفت ما به دنبال برقراري دموكراسي و آزادي

 در عراق هستيم و معتقديم راهي جز حمله نظامي براي رسيدن به اين هدف وجود ندارد. وي تاكيد كرد
 نيروهاي ائتلف پيروز خواهند شد و پس از برقراري امنيت در اين منطقه هرچه زودتر خاك عراق را ترك

 خواهند كرد. سفير بر?تان?ا با ابراز تاسف از كشتار غير نظاميان در اين جنگ افزود ما تلش مي كنيم اين
 تلفات را به حداقل برسانيم و براي رسيدن به اين مهم بسياري از بمباران هوايي را در حين انجام

 متوقف كرديم. وي گفت نيروهاي ائتلف همچنين در تلش هستند كوچكترين آسيبي به اماكن مقدسه
 خود اقدام به حمله عليه آنها كرده بود. 1991شيعيان در عراق وارد نيايد در حالي كه صدام در سال 

 ريچارد دالتون در ادامه با تاكيد بر ادامه روابط با تهران ابراز داشت ما به دنبال گسترش بيش از پيش
 روابط اقتصادي با تهران هستيم و بر اين روابط ارزش مي نهيم. وي با اشاره به همكاري ايران و بريتانيا

 در برقراري صلح و ثبات در منطقه و همچنين مبارزه با مواد مخدر اعلم كرد عليرغم اختلف نظر تهران و
 لندن در برخي مسائل سياسي ما به گسترش روابط خود در چهارچوب اتحاديه اروپا با ايران ادامه

خواهيم داد. 
 سفير بريتانيا در آخر ابراز اميدواري كرد اختلفات سياسي ميان ايران و بريتانيا و آمريكا از طريق

ديپلماتيك حل شود و صلحي فراگير در منطقه خاور ميانه سايه افكند.

حميدرضا آصفي: هيچ نگراني از تهديد نظامي آمريكا عليه ايران نداريم
2003 اوريل 7- 1382 فروردين 18دوشنبه ايسنا- 

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان گفت: « ما هيچ نگراني از تهديد نظامي آمريكا عليه ايران نداريم.» 
 به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايرن دكتر حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در جلسه هفتگي خود

با خبرنگاران درگذشت خبرنگار عكاس ايراني، كاوه گلستان را به جامعه مطبوعات كشور تسليت گفت. 
 وي در خصوص سفر وزير امور خارجه كشور ما به تركيه به نگراني شديد ايران و تركيه از تشكيل كشور
 جديدي به نام كردستان اشاره كرد و اظهار داشت:« طبيعي است كه ايران و تركيه به عنوان دو كشور

همسايه ي عراق تحولت اين كشور را دنبال كنند و در اين خصوص رايزني هايي داشته باشند.» 
 وي حفظ تماميت ارضي و يكپارچگي عراق و توجه به ملحظات و نگراني هاي كشورهاي همسايه را از

 محورهاي مذاكرات ايران و تركيه عنوان و تصريح كرد: «هيچ روندي بدون حمايت كشورهاي همسايه
 بدون در نظر گرفتن آنها پايدار نخواهد بود و اين مساله در مذاكرات مطرح شد و دو كشور مواضع

يكساني داشتند.» 
 سخنگوي وزارت امور خراجه هرگونه تفاهم و توافق جمهوري اسلمي ايران با آمريكا درباره ي عراق را رد

كرد. 
 وي در پاسخ به سوالي درباره سفر وزير امور خارجه اسپانيا به ايران و اين كه آيا پيامي از سوي ايران
 براي پاول خواهند برد؛ يا خير؟ يادآور شد:« جك استرا و پاول سفرهايي به اسپانيا خواهند داشت، اما

قرار نيست از سوي ايران پيامي به آنها منتقل شود.» 
 وي در خصوص تهديدات ايالت متحده آمريكا عليه جمهوري اسلمي ايران خاطرنشان كرد:« اگر منظور

 تهديد در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي است؛ اين تهديدات بوده و اكنون نيز هست؛ اما اگر منظور
تهديد نظامي است؛ ما در اين زمينه نگراني نداريم.» 

 آصفي با اشاره به توان نظامي بال و روابط خوب كشورمان با كشورهاي ديگر احتمال تهديد نظامي
 آمريكا عليه ايران را رد كرد و گفت: « همپيمانان آمريكا نيز با اقدام نظامي عليه ايران مخالفند؛ هر چند

 در برخي محافل تندرو آمريكا اين نظر وجود دارد، اما مسوولين آمريكايي تهاجم نظامي عليه ايران بعد از
عراق را نفي كرده اند.» 



 آصفي درباره ي آغاز به كار تشكيلت دولت موقت عراق از فردا، اظهار داشت:« كساني كه به دنبال
 چنين طرح هايي هستند؛ از بافت واقعي عراق اطلعي ندارند؛ موضوع عراق حق تعيين سرنوشت

 است؛ كه بايد به مردم سپرده شود و در حكومت آينده عراق مردم و قوميت هاي مختلف شركت داشته
باشند.» 

 وي با تاكيد بر ضرورت نقش آفريني سازمان ملل در آينده عراق طرح هاي مختلف بدون در نظر گرفتن
 واقعيت عراق را غيرعملي برشمرد و ادامه داد: « انگليس نيز معتقد است كه بايد دولت آينده عراق به
سازمان ملل ارجا داده شود و طرح هايي كه با وضعيت عراق سازگاري ندارد؛ نمي توانند موفق شوند.» 

 سخنگوي وزارت امور خارجه خروج ديپلمات هاي انگليسي از ايران را تكذيب و اعلم كرد:« افرادي كه
خارج شده اند برخي اعضاي خانواده هاي ديپلمات ها بودند.» 

 وي در پاسخ به سوال ايسنا درباره ي تهديد سفارت انگليس در تهران يادآور شد: « وزارت امور خارجه
 متوجه نگراني هاي سفارت انگليس شده است و سعي شده تا اين نگراني ها برطرف شود و سفارت

انگليس مانند گذشته به كار خود ادامه دهد و جاي نگراني نيست.» 
 آصفي در خصوص تحركات مجلس اعلي انقلب اسلمي عراق و سپاه بدر تاكيد كرد: « تصميمات

 مجلس اعلي انقلب اسلمي عراق و سپاه بدر به عنوان تشكيلت عراقي مستقل از ايران است و
ايران نيز دليلي براي دخالت در كار آنها نمي بيند.» 

 سخنگوي وزارت امور خارجه درباره وضعيت منافقين در عراق تصريح كرد: « تعدادي از آنها كه فريب
 خورده بودند و نادمين با هماهنگي وزارت اطلعات بازگشته اند و ما به كشورهايي اروپايي كه روابط
 خوبي با ما داشته اند در خصوص اين گروهك تروريستي هشدار داده ايم؛ تا اجازه ندهند كشورشان

مامن تروريستها شود.» 

تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

شباهت هاي ناگزير تاريخي
 آوريل4نقل از وبلگ داور-جمعه 

 شرايط حاكم بر جهان انسان را ناگزير از توجه به ماهيت پديده ها مي سازد.تامل درلجام گسيختگي
 عمل امپرياليسم امريكا براي اعمال هژموني بر جهان مشابهت هاي ناگزيري را بين فاشيسم هيتلري

وفرمانروايان فعلي كاخ سفيدنمايان مي سازد 
ـ مدعاي كنوني سردمداران كاخ سفيد تئوري “ بسط دموكراسي ” در جهان كنونيست.همانطور كه1.

 ايدئولوژي نازيها نيز بر پايه تئوري “ كمبود فضاي حياتي ” استوار بود . تبليغات نازي در حاليكه به اتش
 شوونيسم دامن مي زد وانمود مي كرد كه گويا همه اشفتگيها ونا بساماني هاي المان ( بويژه بحران

 ) ناشي از زيادي جمعيت است. وراه چيرگي بر اين دشواري كه به1929-1933اقتصادي سالهاي 
)1وسيله مات هاي ديگر پديد امده است تصرف سر زمين هاي ديگران است(

ـوضعيت سهامداران كابينه اقاي بوش به اين شرح است: 2
 ـ آقای "ديک چنی" معاون رئيس جمهور از سهام داران بزرگ صنايع "هالی بورتون"، توليد کننده وسايل

صنعت نفت است که سال های سال با عراق روابط تجارتی داشت. 
 ـ آقای "پل او نيل" وزير دارائی از سهام داران بزرگ شرکت "آلکوا" بزرگترين توليد کننده آلومينيوم در

  تن اکسيد سولفور است. سهام وی در اين60.000جهان و بزرگترين تخريب کننده محيط زيست با توليد 
 ميليون دلر است. آلومينيوم در صنايع هواپيما سازی زياد بکار می رود. 62شرکت ارزشی معادل 

  ميليارد1.2ـ آقای "دون اوانز" وزير بازرگانی قبل از پيوستن به کابينه جورج دبليو مدير کل شرکت بزرگ 
دلری نفتی "تام براون" بود. 

 ـ آقای "دونالد رامسفلد" وزير دفاع عضو هيات مديره شرکت داروئی "جی. دی. سيرال" و "جنرال
اينسترومنت" که در بخشهای الکترونيک و ارتباط فعال است.

 70.000ـ آقای اسپنسر آبراهام وزير نيرو و انرژی از لبييستهای صنايع ماشين سازی است و بيش از 
 دلر در طی مبارزات انتخاباتی خود از اين بخش از صنايع دريافت کرد که سهم عمده آن توسط "دايملر ـ

کرايسلر" پرداخته شد.
 ـ آقای "تامی تامسون" وزير بهداری، لبيست صنايع دخانيات و سهامدار شرکت "فليپ موريس". وی

 دلر در طی مبارزات انتخاباتی از اين شرکت دريافت کرده است. 72000
 ـ وزير کشور خانم "گيل نورتون" قبل از پيوستن به کابينه مشاور حقوقی شرکت نفتی "نورتون دلتا

 پتروليوم" و مدافع حقوق اين شرکت بود و احتمال� پس از خاتمه کار خود در کابينه مجددا� به شرکت خود



باز خواهد گشت. 
 ـ آقای "کولين پاول" وزير امور خارجه عضو هيات مديره شرکت "گلف استريم ايروسپيس" است که

 سازنده هواپيماهای جت خصوصی می باشد. در عين حال ايشان عضو هيات مديره "آ ـ او ـ ال" و ارزش
 مليون دلر است. 4سهام ايشان در اين شرکت بيش از 

 ـ آقای "نورمن مينتا" وزير راه و ترابری از لبيست های شرکتهای هواپيمائی و هواپيما سازی چون
 "بوئينگ"، "لک هيد"، " يونيون پاسيفيک" و "نورث وست ايرلين" است. ايشان تنها "دمکرات" در درون

کابينه بوش است و از "کلينتون" به ارث برده شده.
 ـ آقای "اندرو کارد جونيور" رئيس دفتر کاخ سفيد قبل از اينکار مهمترين لبيست شرکت "جنرال موتور"

بود. 
 ـ خانم "کوندولنسا رايس" مشاور امنيتی جورج بوش پيش از اين بخاطر فعاليتهای خود در هيت مديره

 تنی بنام وی ثبت گرديده است.130.000شرکت نفتی "شورون" يک تانکر نفتی 
  سال در سمت مشاور شرکت دخانيات "فيليپ5ـ آقای "کارل رو " مشاور سياسی جورج بوش، قبل� 

 موريس" اشتغال داشت و از هنگامی که به خدمت کاخ سفيد درآمد دائما� مورد انتقاد است که وی از
 موقعيت خود برای دفاع از منافع شرکت مزبور که وی در عين حال سهام دار آن است، استفاده می
 کند. وی همچنين از موقعيت خود استفاده کرد و در روند امتزاج شرکت "اينتل" که وی سهام دار آن
 است، دخالت کرده و بدين صورت باعث رشد ارزش سهام اين شرکت شده است. سهم وی از اين

 ميليون دلر تخمين زده می شود. 2.5 تا 1سهام بين 
 ـ آقای کن نث لی" يک مشاور ديگر رئيس جمهور در هيات مديره شرکت برق و انرژی "انرون" که

 بزرگترين تامين کننده انرژی در آمريکا است، شاغل بکار بود. وی در سمت جديد خود کماکان بنفع اين
 شرکت فعاليت می کند و خواستار آزاد سازی (د رگوليشن) بازار برق است. با اين سياست و ترفند

)2 ميليارد دلر سرمايه انباشته است(100های مشابه شرکت "انرون" اکنون بيش از 
و وضعيت حاكمان فاشيست آلمان هم به شرح زير بوده است 

 به دست گرفتن قدرت به وسيله نازيها نشانه ان بود كه بورژوازي انحصارگر در المان چيره شده
 است .سياست داخلي وخارجي كشور المان يك جا زير كنترل غول هاي صنايع سنگين وجنگي ان

 كشور قرار گرفت .مرتجع ترين وتجاوز كارترين عناصر سرمايه دار الماني بر همه شئون آ ن ملت فرمانروا
 گرديدند. پيوند نزديك دارودسته نازيها وسرمايه داران كلن هرچه بيشتر استوارگرديد ،به گونه اي كه

 عده اي از سردمداران نازيها بزودي در شمار انحصارگران ميليونر در امدند. هرمن گورينگ ثروت كلني در
  ميليون مارك در اختيار6000اثر غارت اموال “ غير آريايي ها” اندوخت . بنگاه او سرمايه اي در حدود 

  دلر در امريكا پس انداز داشت .ژوزف گوبلزدر نتيجه ازدواج با3،500،000گرفت . علوه بر اين 
 ماگداكوانت ، دختر يك بانكدار آلماني ، ميليونر شد. ادولف هيتلر هم كه ديكتاتور بود سرمايه فراواني به

هم زد .
 نازيها حتي پيش از رسيدن به قدرت از كمك مالي انحصارگران آلماني بر خوردار بودند. اين كمك مالي

 به ابتكار كروپ مالياتهايي براي مزد كارگران وحقوق1933بعدا به شكل منظمي پاييد. در ماه مه 
 كارمندان تعيين شد وبا اين ترتيب سرمايه كلني براي ادولف هيتلر پديد امد . در اينجا كارگران ناگزير

بودند خونخوارترين دشمنانشان را ثروتمند كنند. در نخستين 
 مارك عايد20،000،000مارك بود ودر سال دوم 8،400،000سال در امديكه از اين راه بدست امد بالغ بر 

)1گرديد .(
 ـ نظاميگري وافزايش بودجه نظامي دفاعي در دوران بوش به رقم هاي سر سام اور وبي نظيري در3

 تاريخ جهان رسيده است .اين روند از سالها پيش به صورت خزنده پيش امده تا امروز كه ركورددار
  كشور جهان برابري مي كند..توجه به سير45تاريخي گشته است.اين بودجه با بودجه سالنه بيش از 

افزايش بودجه جنگي المان هيتلري هشدار دهنده است.
شمسي )1315 (1936به محض اينكه هيتلر به قدرت رسيد بيدرنگ سرگرم تهيه جنگ گرديدودر سال 

 هنگاميكه كنگره حزب نازي در نورمبرگ نقشه چهارساله اي را به منظور افزايش سر سام اور گنجايش
  شمسي )-1312(1933جنگي كشور تصويب كرد، اين كار با سرعت بيشتري انجام پذيرفت. درسال 

 9000 شمسي) اين مبلغ به 1315(1936 ميليون مارك براي صنايع جنگي تعيين گرديد ، در سال 700
 شمسي)1312(1933درصد بودجه جنگي سال 1125شمسي) به 1318(1939ميليون مارك ودر سال 

رسيد .
 )جمع هزينه ها ييكه براي تهيه جنگ در آلمان شد بالغ بر1312-1318(1939-1933درفاصله سالهاي 

 هزار ميليون مارك به مصرف تهيه اسلحه وده هزار ميليون مارك55 ميليون مارك بود. از اين مبلغ 90،000



 هزار ميليون مارك به مصرف سرمايه گذاري جهت25صرف تهيه مواد خام استراتژيك وذخيره انها وتقريبا 
تهيه سازوبرگ نظامي رسيد.

 تهيه فراورده هاي جنگي ، منابع عظيم مالي ومادي را در خود فروبرد.مثل دركارخانجات هواپيما سازي
 هزار نفر رسيد.53 هزار نفر به 3يونكرس تعداد كارگران از 

 نيروهاي مسلح براي طرح تعرض نازيها با سرعت افزايش يافت.جدول زير گوياي اين رشد وافزايش
)1است.(

======== شرح1932 ====1936 ====1939
 =======جمع كل لشكرها7 ======36 ======103

 ======- =======لشكر زرهي3 ======6
 ======- ======- =======لشكر موتوريزه8

 طرح جنگ برق اسا وفلج كردن دشمن در حداقل زماني ممكن طبل بزرگ تبليغات بوش ودارودسته اش
را رنگين تر كرده 

 است . تكيه وتاكيد بر قدرت نظامي وفن اوري پيشرفته در فلج كردن وفتح مواضع استراتژيك دشمنان
 فرضي بخش جدايي ناپذير از سخنان تهييجي سران امريكاست . واين طرح وتئوري در زمان فاشيست

هاي الماني هم چنين بوده است .
 ژنرالهاي الماني كه با علقه رهبري هيتلر را مورد تاييد قرار داده بودندسخت براي بسيج نيروهاي

مسلح المان كوشيدند.
 انها خوب مي دانستند كه چيرگي بر تمام جهان وتصرف سرزمين هاي ديگران كاري بس دشوار است
 .به اين انگيزه براي تاكتيك جنگ هاي غافلگيرانه كه عامل مهمي در بزانو در اوردن دشمن بود اهميت

 شمسي)ژنرال هينس گودريان ضمن مقاله اي از مزاياي حمله1314(1935ويژه اي قايل شدند.در سال 
 ناگهاني سخن راند اونوشت “در ظرف يك شب درهاي اشيانه هاي هواپيماها .گاراژهاي وسايل موتوري

 گشوده خواهد شد، موتورها به صدا در خواهند امد ويگانهابه ماموريت جنگي گسيل خواهند شد .
 نخستين ضربت ناگهاني از هوا مناظق صنعتي وتوليد مواد خام دشمن را در هم خواهد كوبيد ، واين

 نواحي را فلج خواهد كرد.حكومت ومراكز نظامي دشمن از كار خواهند افتاد،وخطوط مواصلتي ان
 كشوراز ميان خواهد رفت. در نخستين هجوم ناگهاني استراتژيك ، يگانهاي نيروي زميني كم وبيش به

)1سر زمين دشمن راه خواهند يافت .”(
 آنچه را كه امپرياليسم امريكا بعنوان اشتباه استراتژيك ناديده گرفته است در گام اول عدم وجود دشمن

 مشتركي چون اتحاد جماهير شوروي در شرايط كنوني براي امپرياليست ها كه سبب حداقلي از
 همدلي با المان را فراهم مي اورد وآگاهي ساير امپرياليست ها از منافع عاجل خويش درمناطق

 مختلف جهان ودر گام دوم عدم توجه به برايند حركت افكار عمومي مترقي جهان درحمايت از صلح
 وعدالت اجتماعي ودر گام سوم عدم محاسبه مقاومت هاي ملي – محلي در برابر تهاجم امپرياليستي

 است. دورنيست كه اين عوامل وهزاران عامل كمنمود ديگر امپرياليسم امريكا را حداقل به “ واترلوي
)(بقول تسوماخ )دچار نمايد.3ديپلماتيك ” (
پي نوشت:

 تاليف گ . ا . دبورين ترجمه : كيخسرو كشاورزي1369ـ راز هاي جنگ جهاني دوم انتشارات گوتنبرگ 1
ـ وبلگ داور2
ـ وبلگ داور  3

ارزيابي ديدار رهبران آمريكا و بريتانيا در بلفاست: از ديد دو كارشناس 
شهران طبرى (لندن)، مصاحبه با جرج يافي و رزماري هاليس

2003 اوريل 7- 1382 فروردين 18 دوشنبه راديو فردا:
 به گفته ناظران امور توني بلر نخست وزير بريتانيا در ديدار عصر امروز خود با رييس جمهور آمريكا در

 بلفاست از خواهد خواهد خواست بازسازي عراق را پس از جنگ بين المللي كند. آقاي بلر كه پيش از
 اين ملقات با كوفي عنان دبيركل سازمان ملل ديدار نمود درباره تاييد حكومت پس از جنگ از طرف

 سازمان ملل با او گفتگو كرد. نخست وزير بريتانيا معتقد است سازمان ملل هيچ تمايلي به اداره عراق
 پس از جنگ ندارد. اما تاييد حكومت عراق پس از جنگ از طرف سازمان ملل براي مشروعيت يافتن آن

 ضروري است. از جرج يافي مدير كل بخش مطالعه هاي خاورميانه در چتن هوس لندن و تحليلگر مسائل
 اين منطقه مي پرسم فكر مي كنيد حاصل اين گفتگو چه باشد؟ ما مي دانيم كه دولت آمريكا هم اكنون
 تصميم گرفته است دست كم شش ماه پس از جنگ در عراق بماند. اين همان زماني است كه آنها در



 افغانستان هم ماندند كه البته طولني تر شد. به همين خاطر ما بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه آمريكا
 يك سال بعد از جنگ هنوز در عراق حضور داشته باشد. ما همچنين از فرم اداره عراق بوسيله آمريكا نيز

 آگاهيم. آنها اداره وزارتخانه هاي عمده آنها را به عهده مي گيرند. ساختمان اداري موجود را حفظ مي
 كنند و تركيبي از عراقي هاي داخل و خارج را به انجام كارها ميگمارند. به اين ترتيب چهارچوب مسائل

 بعد از جنگ روشن است. آنچه هنوز نامعلوم است اين است كه جامعه بين الملل تا چه حد بر اين روال
 صحه خواهد گذاشت و ثانيا مخارج آن از كجا تامين خواهد شد. ما مي دانيم كه براي مثال صنعت نفت

 عراق قرار است كه خصوصي شوداما اين به تنهايي مسئله مخارج پس از جنگ را حل نمي كند و در
 اين قسمت است كه آمريكا مايل است جامعه بين المللي مشاركت كند. جرج يافي در مورد اينكه نقش
 بلر در اين ملقات چه خواهد بود به راديو فردا مي گويد : من فكر مي كنم نفوذ آقاي بلر تا آنجا است كه
 توانسته رييس جمهور آمريكا را قانع كند براي مذاكره به بريتانيا بيايد در عوض آنكه خودش به آمريكا رود.
 او همچنين از بوش خواهد خواست براي طرح بعد از جنگ بيشتر نظر وزارت خارجه آمريكا را دنبال كند تا

 نظر پنتاگون. او بعلوه خواهان تاييد حكومت بعد از عراق از طرف سازمان ملل است. دكتر رز مري
 هاليس مدير كل بخش خاورميانه چتن هوس در همين مورد نقش توني بلر با ملقات با جرج بوش با ديد

 خوش بينانه تري صحبت كرده مي گويد من فكر مي كنم توني بلر يك فهرست تقاضاهايي دارد كه در
 صحبت با پرزيدنت بوش مطرح مي كند. او اين فهرست را سبك سنگين كرده مي خواهد ببيند چه مقدار
 از آنرا مي تواند در گفتگو مستقيم با رييس جمهور آمريكا بدست آورد. خانم رز مري هاليس معتقد است

 در راس فهرست تقاضاهاي آقاي بلر مسئله مشاركت دادن سازمان ملل قرار دارد اما مي افزايد امل
 واضح است كه دولت بوش خواهان در پيش گرفتن روشي است كه اول بيشترين كارايي را داشته باشد

 و ثانيا منطقي ترين باشد. اگر آنها جنگ را برده اند پس به طور يقين صلح هم از آن آنها است. بعلوه
 پيش از جنگ كاسه صبر آنها در برابر كشورهاي مخالف در برابر سازمان ملل لبريز شد و فكر مي كنند

 اين كشورها علت جنگ و مسئله امنيت جهاني را درك نكردند و سد راه آنها شده اند پس اكنون جز
 اينكه طرف مشورت قرار داده شوند و در كمكهاي بشردوستانه شركت داشته باشند نبايد انتظار سهم

 بيشتري را داشته باشند. جرج يافي مي گويد انتظار سهم بيشتر در امر بازسازي مسئله شركتهاي
 خصوصي است. آنچه از كشورهاي مخالف جنگ خواسته مي شود مشروعيت بخشيدن به نقش

 آمريكاست: آنها به وضوح گفتند اگر اين جنگ بدون تاييد سازمان ملل انجام گيرد به هيچ وجه به
 مشروعيت بخشيدن به نقش ايالت متحده آمريكا در عراق شركت نخواهند كرد و به علوه نخواهند

گذاشت اتحاديه اروپا نيز چنين كاري كند.

تغيير ساختار صنعت نفت عراق و احتمال تضعيف بيشتر اوپك
1382 فروردين 18همشهري-دوشنبه 

عراقيهاي در تبعيد با خصوصي سازي صنعت نفت عراق موافقت كردند

  فروردين) بر سر راه اندازي مجدد و16 آوريل (۵مقامات ارشد دولت آمريكا و تبعيديان عراقي روز شنبه 
احياي صنعت نفت عراق پس از خاتمه جنگ بوسيله شركتهاي نفتي بين المللي به توافق رسيدند.

 خبرگزاري رويترز گزارش داد: اين مذاكرات كه در لندن ميان متخصصان صنعت نفت عراقي تحت حمايت
 دولت فدرال آمريكا و مقامات ارشد دولت واشنگتن انجام شد، بدون ذكر محدوديت هاي اعمال شده در

زمينه توليد و صدور نفت پس از جنگ به پايان رسيد. 
 يكي از نمايندگان كرد عراقي در همين ارتباط و در گفت وگويي با رويترز اعلم كرد: هر چند نخستين كار

 در اين زمينه، متمركزكردن تمام قوا براي بازسازي تسهيلت و امكانات موجود است، اما مذاكره با
 شركتهاي مهم و بزرگ نفتي در خارج از اين كشور و به توافق رسيدن با آنها نيز كار مهم ديگري است

كه بايد بسرعت انجام گيرد.
 وي گفت: اين سرمايه عراقي ها است كه براي يك دوره موقتي كوتاه مدت تا روي كار آمدن يك دولت

مردمي بايد بخوبي از آن محافظت شود.
 به گفته دارا عطار، مشاور نفتي در گروه مخالفين صدام حسين، رئيس جمهوري عراق، بحثهاي سرمايه

 گذاري هاي خارجي كه بيشتر به قراردادهاي مشاركت در توليد نفت مربوط مي شود و به زمان روي
  ماه تا دو سال از تاريخ عقد قرارداد اعتبار۶كارآمدن يك حكومت صددرصد عراقي بازمي گردد، بين 

خواهد داشت.
 عطار افزود: اين ايده جالبي براي از دست نرفتن كل سرمايه مردم عراق است، زيرا ما مي دانيم كه

شركتهاي بزرگ نفتي به اين نفت و قراردادهاي آن نياز دارند.



 قرار است اين برنامه ابتدا به دولت موقتي تحت حمايت آمريكا و سپس به دولت انتقالي ارائه شود تا
كارهاي مربوط به صنعت نفت به سرعت آغاز شود. 

 نمايندگان در تبعيد عراقي پس از اين نشست با انتشار بيانيه اي به مردم عراق قول دادند كه تمام
تلشها براي استخراج نفت و گاز طبيعي براي سوددهي به مردم اين كشور خواهد بود. 

 در اين بيانيه همچنين آمده است كه عراق و دولتمردان آن بايد محيط اقتصادي خوبي براي جذب
سرمايه گذاري هاي خارجي به وجود آورند. 

 عطار همچنين در پاسخ به سئوال رويترز اظهار داشت: عراق حكومتي فدرال خواهد داشت و بدين
ترتيب اقتصاد آن بايد بهتر از سابق در خدمت دولت و مردم درآيد. 

 عراق همچنان عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت، (اوپك) باقي خواهد ماند، اما براي بازسازي
 سريعتر كشور ديگر در قيد رعايت محدوديتهاي توليد و صدور نفت اعمال شده از سوي اين سازمان

نخواهد بود. 
 مطمئنا در اين راستا هيچ مشكلي با اوپك وجود نخواهد داشت تا زماني كه توليد نفت ما به دوران قبل

  ميليون بشكه در روز برسد. پس از رسيدن به اين مرحله،۵/۳از اعمال تحريم هاي سازمان ملل يعني 
تازه درخواست اصلي ما براي بازسازي جنبه جدي تري به خود مي گيرد.

 براساس اين گزارش، اين گروه هدف اصلي سياستهاي نفتي در اين كشور را افزايش درآمدهاي نفتي
عنوان كرده ا ند.

 عطار گفت: اين ديگر بسته به نظر اوپك است كه عراق را با افزايش سطح توليد به هر ميزان، همچنان
در اين سازمان نگاه دارد يا خير. چرا كه عراق به علت تحريم ها سالهاي زيادي را از دست داده است. 
 اين امر به منزله زنگ خطري براي اوپك و راهبرد اعلم شده از سوي عربستان سعودي محسوب مي

 شود. پيش از آغاز به جنگ، عربستان پيشنهاد داده بود كه پس از خاتمه جنگ براي حمايت از بهاي
 دلر نزول نكند.25نفت، صدور آن براي مدتي بطور محدود انجام شود تا بهاي نفت به زير 

 عربستان تنها كشوري است كه پس از آغاز اعمال تحريم ها عليه عراق پس از جنگ خليج فارس در
 ، با افزايش توليد و صادرات نفت خود به كمك آمريكا و ديگر كشورهاي عمده واردكننده نفت۱۹۹۱سال 

شتافت.
 گفته مي شود كه شركتهاي نفت دولتي عراق در شمال و جنوب و نيز شركت سومو، شركت نفت
 دولتي عراق، در همان روزهاي آغازين جنگ از خطر آتش سوزي مصون مانده اند اما توصيه اصلي و

 مهم به مسئولن صنعت نفت عراق آن است كه سومو هرچه سريعتر بازسازي و با يك سازماندهي
 جديد مجددا مشغول به كار شود. اما نمايندگان در تبعيد عراقي چندان با بازگشت به كار سريع صنعت

نفت عراق در كوتاه مدت كه ممكن است به ديگر بخشهاي آن آسيب وارد كند، موافق نيستند.

اين اقدام آمريكا در نهايت منجر به فعاليتهاي تروريستي بيشتر خواهد شدميخاييل گورباچف: 
 ميخاييل گورباچف، از آمريكا خواست، «غرور قدرت» خود را زير پا گذارد و از صدام خواست اگر چه براي نجات مردم از

فاصله ي جنگ بسيار دير شده، اما از قدرت كناره گيري كند. 
  در بيروت گفت: «هنوزESCWAميخاييل گورباچف، رييس جمهور اتحاد جماهير شوروي سابق در سخنراني خود در مركز 

 خيلي دير نشده، اما فرصت بسيار كوتاه است. اكنون حرف بر سر روزهاست نه هفته ها و من نمي توانم تصور كنم كسي خون ريزي
را بر اين امر ترجيح دهد.» 

 به نوشته ي روزنامه ي ديلي استار، چاپ بيروت، وي گفت: «صدام هنوز يك فرصت ديگر براي نجات
 مردمش دارد، اما اين كار به برداشتن يك گام از جانب او نياز دارد. او بايد خودش تصميم بگيرد، تصميمي
 كه راه را براي ايجاد تغييرات در كشور همراه مي كند و اين مي تواند آغاز روندي باشد كه منجر به نجات

عراق و جهان از فاجعه ي جنگ باشد.» 
 ميخاييل گورباچف كه براي اولين بار از بيروت ديدار مي كرد افزود، به اعتقاد وي پس از اين تصميم،

صدام، خانواده اش و وابستگان نزديك به او در امان خواهند. 
 وي تصريح كرد كه پس از اين امر،  جنگ متوقف مي شود، شوراي امنيت سازمان ملل نمايندگان و دولت

موقت براي اداره ي كشور را براي يك دوره ي انتقالي انتخاب خواهد كرد. 
 وي گفت: «نيروهاي اشغالگر به تدريج جاي خود را به حافظان صلح كه تحت نظارت سازمان ملل

هستند خواهند داد و كمكها و برنامه هاي بشردوستانه براي مردم عراق به سرعت اجرا مي شود.» 
 ميخاييل گورباچف، طي سخنراني خود ايده ي «آزادسازي عراق» را كه دولت آمريكا معتقد است آغاز

تغييرات مثبت در منطقه خواهد بود مورد انتقاد قرار داد و آن را غيرمسئولنه خواند. 
وي گفت: «اين يك مدينه ي فاضله ي خطرناك و تصور باطل است.» 



  سپتامبر است11ميخاييل گورباچف اذعان داشت: «اگر اقدام نظامي عليه عراق واكنش به حادثه ي 
اصل واكنش درستي نيست. من مي گويم اين جنگ خطرناك است و براي جهان و آمريكا مضر است.» 

 گورباچف افزود :«زماني بود كه كمونيستها مي گفتند غيرممكن براي بولشويك ها وجود ندارد. همين ايده و تصور باطل اكنون از
 جانب برخي آمريكاييها عنوان مي شود. اقدام نظامي عليه عراق، بدون مجوز شوراي امنيت و مغاير با اصول قوانين بين المللي

بزرگترين نشانه از اين تصور باطل است.» 
 رييس جمهور اتحاد جماهير شوروي سابق افزود:  «هيچ كس ترديدي ندارد كه نيروهاي آمريكا - انگليس

برنده ي جنگ در عراق هستند، اما بايد ديد اين پيروزي با چه هزينه اي بدست مي آيد.» 
 وي با اظهار اين كه اين جنگ تنها باعث رنج و عذاب مردم عراق نيست بلكه تهديدي براي سازمان ملل،

 اين پيروزي سر آغاز وقوع سناريوهاي فاجعه آميزشوراي امنيت و قوانين بين المللي مي باشد، گفت: «
در خاورميانه است.» 

 به گفته ي گورباچف، اگر قوانين بين المللي وجود نداشته باشد اگر فقط در حد عبارات روي كاغذ بمانند
 آن وقت ديگر كشورها نيز از آمريكا تبعيت خواهند كرد و اين اقدام آمريكا در نهايت منجر به فعاليتهاي

تروريستي بيشتر خواهد شد. 

مخالفت با جنگ و تظاهرات ضد جنگ در جهان

فرياد روشنفكران و آزاديخواهان ايران عليه جنگ در عراق
ما هم صدا با جنبش جهاني ضد جنگ خواست هاي خود را به شرح زير اعلم مي داريم:

ـ اقدام عملي و گسترده و قاطع جهاني براي توقف فوري جنگ بي هيچ قيد و شرط
 ـ وادار ساختن سازمان هاي بين المللي، به ويژه سازمان ملل متحد به انجام وظايف خود براي تامين صلح و دفاع از

حقوق بشر، به ويژه مردم بي پناه عراق، كه تاكنون معوق مانده است.
ـ محاكمه جنايتكاران جنگي و جنگ افروزان در دادگاه صالح بين المللي

ـ رسيدگي فوري به وضع مصيبت ديدگان عراق به منظور پيشگيري از گسترش فجايع انساني
آزادانديشان جهان، مردم آگاه و صلح طلب

 براي ما بسي دردناك و تاسف بار است كه بار ديگر شاهد شعله ور شدن آتش جنگ و مردم سوزي در گوشه اي
 از جهان هستيم. جنگي وحشيانه كه آمريكا و متحدان آن با قدرت نظامي سهمناك خود در رويارويي با يكي از

خودكامگان سركوبگر و مرتجع منطقه عليه مردم محروم و بي دفاع عراق به راه انداخته اند.
 جنگي كه هدف اصلي آن تامين منافع سرمايه سلطه طلب جهاني و حل بحران هاي دروني آن به قيمت قرباني

 شدن جان هزاران انسان بي گناه است. جنگي ويرانگر كه جز آوارگي و بي خانماني ، گسترش فقر، بيماري،
 تخريب محيط زيست، نابودي زير ساخت هاي اقتصادي و تقويت دايره كور نفرت و تروريسم حاصل ديگري براي مردم

منطقه به ارمغان نخواهد آورد.
 دولت آمريكا و متحدان آن ادعا مي كنند كه هدفشان از برافروختن آتش جنگ سرنگوني رژيم ديكتاتوري عراق و
 استقرار نظام دموكراسي در اين كشور است. و اين در حالي است كه هنوز پرونده ده ها مداخله خونين و ضد
 مردمي گذشته آن ها عليه مردم منطقه و تقويت خودكامگان محلي در خاورميانه و ميهن ما ايران بسته نشده

است.
 آيا كساني كه خود در شكل گيري و رشد ضد انساني ترين گروه هاي تروريستي از قبيل طالبان و خودكامه ترين
 رژيم هاي دست نشانده در منطقه خاورميانه، از جمله عراق، دخالت آشكار داشته اند مي توانند اهداف واقعي

خود را پشت شعارهاي مبارزه با تروريسم و دفاع از دموكراسي پنهان كنند؟
 ارتش مهاجم كه با نقض تمامي ميثاق هاي بين المللي به شيوه اي قلدرمآبانه آتش جنگ را در منطقه برافروخته
 است مدعي آن است كه براي كنترل سلح هاي كشتار جمعي به ميدان آمده است، در حالي كه خود از مخوف
ترين سلح هاي سنگين و دوربرد، بمب هاي خوشه اي و بمب هاي ده تني عليه مردم عراق استفاده مي كند.

به گمان ما اين جنگ جنگي است عليه بشريت و براي تامين مطامع و منافع سرمايه سلطه گر جهاني.
مردم آزاده و صلح دوست جهان

 مردم ايران كه سال هاست درد و رنج جنگ و خودكامگي را تجربه كرده و از نخستين پيشگامان جنبش هاي
 آزاديخواهانه در منطقه بوده اند. مي دانند كه اين جنگ ربطي به مبارزه با تروريسم يا دفاع از آزادي مردم عراق

ندارد و خوي امپرياليستي و سلطه جويانه آن را مي شناسند.
 ما مي دانيم كه در تقابل غارتگران منابع نفتي و خودكامگان مرتجع بومي، باز اين مردم ستمديده اند كه جان و مال
 و امنيت و آزادي خود را از دست مي دهند. ما مجبور نيستيم ميان دو قطب جنايت يكي را انتخاب كنيم. انتخاب ما

نيروي توانمند و متمدن بشري براي صلح و آزادي است.



 ما هم صدا با جنبش جهاني ضد جنگ، كه همانا بازدارنده ترين نيروي مردمي عليه جنگ است، خواست هاي خود
را به شرح زير اعلم مي داريم:

ـ اقدام عملي و گسترده و قاطع جهاني براي توقف فوري جنگ بي هيچ قيد و شرط
 ـ وادار ساختن سازمان هاي بين المللي، به ويژه سازمان ملل متحد به انجام وظايف خود براي تامين صلح و دفاع از

حقوق بشر، به ويژه مردم بي پناه عراق، كه تاكنون معوق مانده است.
ـ محاكمه جنايتكاران جنگي و جنگ افروزان در دادگاه صالح بين المللي

ـ رسيدگي فوري به وضع مصيبت ديدگان عراق به منظور پيشگيري از گسترش فجايع انساني
 با آرزوي همبستگي جهاني براي صلح، عدالت و آزادي
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 ) نادر اسداللهي (كارشناس۱۱٠) حسن مجربي (فعال اجتماعي)، ۱٠۹) رحيم رئيس نيا(مترجم و نويسنده)، ۱٠٨(عكاس)، 

 ) مجيد الهامي (فعال۱۱۳) ابراهيم رضايي (معلم)، ۱۱٢) مسعود لدني (فعال اجتماعي)، ۱۱۱ساختمان و فعال اجتماعي)، 

 )۱۱٧) پرويز مرسلي (شيميست)، ۱۱٦) پروين كهزادي (فعال اجتماعي)، ۱۱٥) ناصر بهبهاني (مدير صنعتي)، ۱۱٤اجتماعي)، 

 ) مهدي زرخواه۱٢٠) مقصود زرخواه (مدير توليد صنعتي)، ۱۱۹) اسد كوپال (مدير توليد صنعتي)، ۱۱٨كامبيز كريمي (حسابرس)، 

 ) محسن اسداللهي (كارشناس۱٢۳) كاظم اسداللهي (كارشناس ساختمان)، ۱٢٢) اصغرزرخواه (كفش دوز)، ۱٢۱(كفش دوز)، 

 ) سعيد۱٢٦) محمدرضا فرمانبر (كارشناس ساختمان)، ۱٢٥) ناصر اسداللهي (كارشناس ساختمان)، ۱٢٤ساختمان)، 

 )۱۳٠) هما كريمي (حسابدار)، ۱٢۹) پرويز فرمانبر (كارمند)، ۱٢٨) بهناز فرمانبر (كارمند)، ۱٢٧اسماعيلي (كارشناس ساختمان)، 

 ) مژگان حمزه لو (روزنامه نگار)،۱۳۳) بابك پاكزاد (روزنامه نگار)، ۱۳٢) كاوه نوراني (نقشه بردار)، ۱۳۱عليرضا غفاري (حسابرس)، 

 )۱۳٧) منوچهر كياني (اقتصاددان)، ۱۳٦) رجب رسول زاده (مهندس برق)، ۱۳٥) حسين حيران پور (كارشناس چاپ)، ۱۳٤



 ) امير حسين شيروي۱۳۹) ژاله شادي طلب (جامعه شناس و استاد دانشگاه)، ۱۳٨رخشان بني اعتماد (كارگردان سينما)، 

 ) محمد صاحب۱٤٢) جليل آخورده (فعال اجتماعي)، ۱٤۱) فرامرز معتمد دزفولي (استاد دانشگاه)، ۱٤٠(استاد دانشگاه)، 

 ) همايون بوستاني (فعال۱٤٦) عزت اله جعفري (فعال اجتماعي)، ۱٤٤) غلمرضا خدادادار (فعال اجتماعي)، ۱٤۳محمدي (دبير)، 

 ) ابراهيم موسوي (روزنامه۱٤۹) مهدي چناري (روزنامه نگار)، ۱٤٨) علي محمد جهانگيري (فعال اجتماعي)، ۱٤٧اجتماعي)، 

 )۱٥۳) بهناز كياني (فعال اجتماعي)، ۱٥٢) رضا جديدي (فعال اجتماعي)، ۱٥۱) مجتبي گهستوني (روزنامه نگار)، ۱٥٠نگار)، 

 ) حسين۱٥٦) محمد كيانپور (فعال اجتماعي)، ۱٥٥) مسعود ارجمند (كارشناس امورفرهنگي)، ۱٥٤پوريا شيرازي (كتاب فروش)، 

 ) مجيد مددي (مترجم و پژوهشگر)،۱٥٨) علي اصغر راشدان (مترجم و نويسنده)، ۱٥٧افشار (كارشناس و استاد دانشگاه)، 

 ) هوشنگ۱٦٢) عادل بيابانگرد جوان (شاعر)، ۱٦۱) حشمت كامراني (مترجم)، ۱٦٠) رضا معتمدي (وكيل دادگستري)، ۱٥۹

 ) احمد پوري۱٦٥) فرزانه نشاط خواه (بازيگر تئاتر و نويسنده)، ۱٦٤) احمد فتحي (وكيل دادگستري)، ۱٦۳عاشورزاده (نويسنده)، 

 ) رضا خندان مهابادي (منتقد و۱٦٨) ابراهيم يونسي (نويسنده)، ۱٦٧) قطب الدين صادقي (كارگردان تئاتر)، ۱٦٦(مترجم)، 

 ) فرامرز سدهي۱٧٢) غلمعلي كريمي (شاعر)، ۱٧۱) نصرت مهرگان (مترجم)، ۱٧٠) رضا زاهد (نويسنده)، ۱٦۹پژوهشگر)، 

 ) هما۱٧٦) احمد جواهريان (مترجم)، ۱٧٥) خسرو باقري (مترجم)، ۱٧٤) هاشم بني طرفي (فعال اجتماعي)، ۱٧۳(شاعر)، 

 ) بزرگ پور جعفر (روزنامه نگار و۱٧۹) محترم ميرعبدا ياني (ويراستار)، ۱٧٨) هادي پاكزاد (مترجم)، ۱٧٧احمد زاده (مترجم)، 

 ) سحر سيدي۱٨٤) سياوش مختاري (مترجم)، ۱٨٢) حسين حسينخاني (ناشر)، ۱٨۱) كبوتر ارشدي (شاعر)، ۱٨٠مترجم)، 

 ) بهزاد فراهاني (بازيگر تئاتر و۱٨٧) جواد مجابي (شاعر و نويسنده و منتقد)، ۱٨٦) فرزانه آقايي پور(نويسنده)، ۱٨٥(نقاش)، 

 ) سعيد عيسي زاده۱۹٠) علي دهقاني (اقتصاددان)، ۱٨۹) بهزاد بهزادي (وكيل دادگستري و نويسنده)، ۱٨٨سينما)، 

 ) شهل۱۹۳) شكوفه شكوري (فعال اجتماعي)، ۱۹٢) حسين طهماسب پور شهرك (شاعر و نويسنده)، ۱۹۱(اقتصاددان)، 

 ) رضا چايچي۱۹٦) حميد بي آزار (فعال اجتماعي)، ۱۹٥) مهدي پناهي (فعال اجتماعي)، ۱۹٤انتصاري (فعال اجتماعي)، 

 ) رحيم۱۹۹) احمد شايگان (فيزيك دان و فعال اجتماعي)، ۱۹٨) خسرو پارسا (جراح، نويسنده و فعال اجتماعي)، ۱۹٧(شاعر)، 

 ) مجيد توليي (مهندس كشاورزي و روزنامه نگار)،٢٠۱) حميد احراري (مهندس ارزش)، ٢٠٠رحيم زاده اسكويي (اقتصاددان)، 

 ) مرضيه مرتاضي٢٠٤) مجيد پيمان (مهندس مكانيك)، ٢٠۳) حبيب اله پيمان(استاد دانشگاه، پژوهشگر و نويسنده)، ٢٠٢

 ) محسن فرشاد٢٠٦) ماشاءاله مديحي (پزشك متخصص اطفال و مترجم)، ٢٠٥لنگرودي (كارشناس امور تربيتي و پژوهشگر)، 

 ) هرمز مميري (كارشناس٢٠٨) علي افضل صمدي (شيمي ـ فيزيك اتمي ـ استاد دانشگاه)، ٢٠٧(حقوقدان و استاد دانشگاه)، 

 ) بهزاد فولدي (فيزيكدان و٢۱٠) محمود زنديان (مهندس كشاورزي و كارشناس دادگستري)، ٢٠۹ارشد مديريت و نويسنده)، 

 ) يونس٢۱۳) شاهرخ سحابي (فعال اجتماعي و پژوهشگر)، ٢۱٢) كاووس شيرين زاده (فعال اجتماعي)، ٢۱۱استاددانشگاه)، 

 ) عزت ا سحابي (فعال اجتماعي و٢۱٥) احمد صدر حاج سيد جوادي (حقوقدان و فعال اجتماعي)، ٢۱٤اورنگ (ناشر)، 

 )٢۱٨) رضا رئيس طوسي (استاد علوم سياسي دانشگاه)، ٢۱٧) محمد بسته نگار (حقوقدان و پژوهشگر)، ٢۱٦پژوهشگر)، 

 ) علي اكبر معين فر (مهندس زلزله٢٢٠) محمد محمدي اردهالي (بازرگان)، ٢۱۹حسين رفيعي (شيميست و استاد دانشگاه)، 

 )٢٢٤) تقي رحماني (پژوهشگر)، ٢٢۳) هدي صابر (پژوهشگر)، ٢٢٢) رضا عليجاني (روزنامه نگار و پژوهشگر)، ٢٢۱شناس)، 

 ) حسين شاه حسيني (كارشناس امور ورزش و٢٢٦) طاهره طالقاني (دبير آموزشي)، ٢٢٥اعظم طالقاني (فعال اجتماعي)، 

 )٢٢۹) سعيد مدني پژوهشگر آسيب هاي اجتماعي)، ٢٢٨) محمد ملكي (استاد دامپزشكي دانشگاه)، ٢٢٧فعال اجتماعي)، 

 ) حميد نوحي٢۳٢) مسعود پدرام (روزنامه نگار)، ٢۳۱) عليرضا رجايي (پژوهشگر و روزنامه نگار)، ٢۳٠محمد عمراني (پژوهشگر)، 

 ) كيوان صميمي٢۳٥) امير طيراني (روزنامه نگار)، ٢۳٤) وحيد ميرزاده(مهندس ساختمان)، ٢۳۳(آرشيتكت و استاد دانشگاه)، 

 ) سيمين٢۳٨) حمشيد جهانزاده (كارگردان و بازيگر تئاتر)، ٢۳٧) علي صداقتي خياط (نويسنده و پژوهشگر)، ٢۳٦(روزنامه نگار)، 

 ) رسول اميري (فعال٢٤۱) جلل محمد لو (فعال محيط زيست)، ٢٤٠) جلل ستاري (پژوهشگر)، ٢۳۹دانشور (نويسنده)، 

 ) رضوان مقدم (فعال محيط٢٤٤) محمد شريف (وكيل دادگستري)، ٢٤۳) احسان محمد نژاد(فعال دانشجويي)، ٢٤٢دانشجويي)، 

 )٢٤٨) عزت الملوك محبوب (فعال صلح)، ٢٤٧) حامد پورشعبان (شاعر)، ٢٤٦) جاويدان زرگري (وكيل دادگستري)، ٢٤٥زيست)، 

 )٢٥۱) حسين نمازي (فعال صلح)، ٢٥٠) عزت اله نجفي مقدم نژاد (فعال صلح)، ٢٤۹مهرگان نجفي مقدم نژاد (فعال صلح)، 

 ) اكرم محبوب (فعال صلح)،٢٥٤) عفت محبوب (فعال صلح)، ٢٥۳) كايوكوشجري (فعال صلح)، ٢٥٢محمد شجري (فعال صلح)، 

 )٢٥٨) احسان محبوب (فعال صلح جهاني)، ٢٥٧) كبري بهشتيان (فعال صلح جهاني)، ٢٥٦) نسرين محبوب (فعال صلح)، ٢٥٥

 )٢٦۱) سودابه فرهنگ دوست (فعال اجتماعي)، ٢٦٠) يداله نجفي (فعال صلح جهاني)، ٢٥۹عبداله نجفي (فعال صلح جهاني)، 

 ) كوشا٢٦٤) پويا محبوب (فعال صلح جهاني)، ٢٦۳) پيمان عرفان طلب (فعال اجتماعي)، ٢٦٢حميد بهشتيان (فعال اجتماعي)، 

 ) نازنين٢٦٧) نويد عليي (فعال صلح جهاني)، ٢٦٦) معصومه محبوب (فعال صلح جهاني)، ٢٦٥محبوب (فعال صلح جهاني)، 

 )٢٧٠) شقايق محبوب (فعال صلح جهاني)، ٢٦۹) مرضيه محبوب (فعال صلح جهاني)، ٢٦٨عرفان طلب (فعال صلح جهاني)، 

 )٢٧۳) ترانه فلح راد (فعال صلح)، ٢٧٢) نسرين سلطاني (فعال محيط زيست)، ٢٧۱شيده نيلوفر معيني (فعال محيط زيست)، 

 )٢٧٦) محمد حسين كوچصفهاني (فعال صلح)، ٢٧٥) نوشين اختران (فعال صلح)، ٢٧٤خيرالنساء حقگذار شهيدي (فعال صلح)، 

 ) عبدالجليل مستشاري٢٧۹) علي عاليشاه (فعال صلح)، ٢٧٨) ارشد پورحبيب (فعال صلح)، ٢٧٧حميد پورجبيب (فعال صلح)، 

 ) مسعود داوران٢٨٢) محمد شجاعي (فعال اجتماعي)، ٢٨۱) فاطمه ايزدي (پزشك)، ٢٨٠(شيميدان و استاد دانشگاه)، 

 ) اقدس چرونده (پژوهشگر٢٨٥) يوسف پژوه (كارشناس ساختمان)، ٢٨٤) جليل فائض پور (خواننده)، ٢٨۳(كارشناس ساختمان)، 



 ) فريدون٢٨٨) حميد آصفي (تعمير كار صوتي تلويزيون)، ٢٨٧) عباس عبدالرحيم (متخصص تاسيسات)، ٢٨٦ادبيات كودكان)، 

 ) مهدي غني٢۹۱) يوسف موليي (استاد دانشگاه)، ٢۹٠) مسعود آقايي (مهندس عمران)، ٢٨۹سحابي (استاد دانشگاه)، 

 )٢۹٥) منوچهر بصير (مترجم)، ٢۹٤) محمد بهزادي (فعال اجتماعي)، ٢۹۳) مرتضي كاظميان (روزنامه نگار)، ٢۹٢(روزنامه نگار)، 

 ) ابراهيم٢۹٨) فرزانه سرافراز (فعال دانشجويي)، ٢۹٧) محمدرضا سرافراز (فعال اجتماعي)، ٢۹٦پروانه قاسميان (فعال زنان)، 

 ) مهدي۳٠۱) پانته آ ابريشمكار (فعال دانشجويي)، ۳٠٠) خديجه مقدم (فعال محيط زيست)، ٢۹۹مختاري (كارگردان سينما)، 

 ) علي۳٠٥ـ عليرضا رئيس دانا (ناشر)، ۳٠٤) ايرج كابلي (زبان شناس)، ۳٠۳) سيمين بهبهاني (شاعر)، ۳٠٢غبرايي (مترجم)، 

 )۳٠٨) صديق تعريف (خواننده و مدرس دانشگاه)، ۳٠٧) منصور اسانلو (كارگر اتوبوسراني)، ۳٠٦اصغر مهدي زادگان(مترجم)، 

 ) سودابه۳۱٠) عبدالكريم خسروي(مهندس توليد)، ۳٠۹محمد اسماعيل حيدرعلي (محمد حيدري، نويسنده و روزنامه نگار)، 

 )۳۱٤) مهدي نويد (مترجم)، ۳۱۳) شاپور نويد (مهندس كشاورزي)، ۳۱٢) داريوش نويد (مترجم)، ۳۱۱محسني (پرستار)، 

 ) سياوش گازراني (تكنيسين۳۱٧) داريوش وثوق (مترجم)، ۳۱٦) ژاله مرادي (معلم)، ۳۱٥شايسته ناصري (مدير مهدكودك)، 

 )۳٢۱) حسين كلتيان (فعال دانشجويي)، ۳٢٠) فاطمه شاه نظري (حسابدار)، ۳۱۹) بهرام لـله گاني (معلم)، ۳۱٨برق)، 

 )۳٢٤) خسرو سينايي (كارگردان سينما)، ۳٢۳) امير جليلي (فعال دانشجويي)، ۳٢٢مرتضي مرادي (فعال دانشجويي)، 

 ) اسعد نقشبندي۳٢٧) محمد صادقلو (روزنامه نگار و عكاس)، ۳٢٦) فرح اصولي (نقاش)، ۳٢٥گيزلوارگاسينايي (نقاش)، 

 ) اكبر مشهدي برات (كارگر۳۳٠) شاهرخ يعقوبي (دامپزشك)، ۳٢۹) سعيد صاحب محمدي (فعال اجتماعي)، ۳٢٨(عكاس)، 

 ) آتشا محمد لو۳۳۳) يعقوب مهديون (دبير سابق سنديكاي كارگران كفاش)، ۳۳٢) نصراله تك (كارگر نساجي)، ۳۳۱نساجي)، 

 ) محمد حاجي۳۳٦) فرخنده حاجي زاده (نويسنده و ناشر)، ۳۳٥) حميد محمودي (اتحاديه چايكاران)، ۳۳٤(فعال دانشجويي)، 

 ) پرديس حاجي زاده (طراح۳۳۹) ليلي جللي نيا (بازيگر تئاتر)، ۳۳٨) پژمان سلطاني (ناشر)، ۳۳٧زاده (نويسنده و ناشر)، 

 ) آذر منصوري (فعال اجتماعي زنان)،۳٤٢) ايرج سلطاني (كتاب فروش)، ۳٤۱) پوريا حاجي زاده (موسيقي دان)، ۳٤٠گرافيك)، 

 ) عبدالفتاح سلطاني (وكيل۳٤٥) نيكو يوسفي (ناشر و روزنامه نگار)، ۳٤٤) پيمان سلطاني (موسيقي دان و نويسنده)، ۳٤۳

 )۳٤۹) سعيد صديق (شاعر)، ۳٤٨) حميدرضا آتش برآب (مترجم)، ۳٤٧) شيرين عبادي (وكيل دادگستري)، ۳٤٦دادگستري)، 

 ) شهاب مقربين (شاعر)،۳٥٢) شاهرخ تندرو صالح (نويسنده)، ۳٥۱) يونس تراكمه (نويسنده)، ۳٥٠عفت كيميايي (شاعر)، 

 )۳٥٦) محمدرضا جوان روح گيوي (مهندس محاسب)، ۳٥٥) بهزاد موسايي (روزنامه نگار)، ۳٥٤) حميد آقاجاني پور (شاعر)، ۳٥۳

 ) حسن قرباني۳٥۹) فخري حسيني (خانه دار)، ۳٥٨) پروين نعمتي (فعال دانشجويي)، ۳٥٧محمد سالري راد (جامعه شناس)، 

 ) نصير كواري (كارگر كتابفروش)،۳٦٢) احمد عباسي (ناشر و كتابفروش)، ۳٦۱) مينا عرفاني (فعال اجتماعي)، ۳٦٠(ناشر)، 

 ) شيوا۳٦٦) حسن عشايري (متخصص مغز و اعصاب)، ۳٦٥) محمد عشايري (جراح)، ۳٦٤) احمد دºرگلي (مهندس توليد)، ۳٦۳

دولت آبادي (استاد دانشگاه و روانشناس)...

(امضاءها ادامه دارد)

 كساني كه مايلند امضاء ايشان نيز ذيل اين بيانيه گذاشته شود مي توانند موضوع را از طريق پست الكترونيكي ديدارگاه پارس

پژواك به نشاني ذيل اعلم كنند.
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غير نظاميان و سازمانهاي كمك رساني

شرايط بحراني بهداشت براي پنج ميليون ساكن بغداد
 آژانس هاي امداد بين المللي درباره ي شرايط بحراني بهداشت براي پنج ميليون ساكن بغداد هشدار دادند و اعلم نمودند كه

بيمارستانهاي بغداد انباشته از مجروحان و كشته شدگان جنگ شده است. 
 فاضله غيب، سخنگوي سازمان بهداشت جهاني گفت: «ما فكر مي كنيم كه طي روزهاي آتي و همراه با بمبارانهاي هر روزه ي شهر

 اوضاع بهداشتي بدتر شود؛ چرا كه ساختمان هاي بيشتري تخريب شده و تعداد مجروحان غيرنظامي شدت خواهد يافت.»
 براساس گزارش شبكه ي خبري ا.بي.سي، كميته ي صليب سرخ جهاني مستقر در ژنو نيز اعلم كرد
 كه بيمارستانهاي بغداد لبالب از مجروحان شده و منابع كشور رو به تحليل است و انتظار يك فاجعه ي

فزاينده مي رود. 
 يك مقام سازمان بين المللي بهداشت جهاني گفت كه بيمارستان اصلي بغداد مملو از بيمار است و

دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي و دارو هر لحظه سخت تر مي شود. 
 غيب» گفت گزارشهايي از كمبود برخي داروها نظير آنتي بيوتيك، مسكن، و وسايل جراحي داده شده«

است. 
  داروي ضروري و ارسال54 محل اصلي تامين دارو براي تهيه 10اعضاي سازمان بهداشت بين المللي با 

هر چه سريعتر آن به بغداد تماس گرفته اند. 
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