
  )31(عراق در دوران گذار -حمله به عراق
  

   2003 اوريل 19 -1382 فروردين 30شنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي  -شب سي و يكم  
  

 آخرين تحوالت جنگ
 هاي آشتار جمعي در عراق در اولويت قرار ندارد  تجسس براي يافتن سالح

 2003 آوريل 18 -1382 فروردين 29 جمعه –ايسنا 
 » .رفت، به پايان رسيد جنگ در عراق زودتر از آنچه آه انتظار مي«: ي آمريكا گفت ر خارجهمعاون وزير امو

ي جنگ، پل ولفوويتز، معاون وزير امور  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
براي وجود «: ددر مصاحبه با يك آانال تلويزيوني آمريكايي ادعا آر) جمعه(ي آمريكا امروز  خارجه
 » .هاي آشتار جمعي در عراق ما مدارك معتبري در دست داشتيم سالح

اما در شرايط فعلي تجسس براي يافتن اين تجهيزات در اولويت قرار ندارد، بلكه اآنون ما «: وي افزود 
 ».ايم مان را به برقراري ثبات در اين منطقه معطوف آرده توجه

  
 وزير نفت سابق عراق دستگير شد

ارتش آمريکا اعالم کرده است که کردهای شمال عراق يکی از اعضای دولت صدام حسين را که نام وی 
 . نفر ارائه شده توسط آمريکا بوده، به آنها تحويل داده اند55در فهرست 

رييس منطقه ای حزب بعث " سمير عبدالعزيز النجيم"يک سخنگوی نظامی آمريکا از اين فرد به عنوان 
  . اد، نام برددر شرق بغد

 آوريل در شهر موصل در شمال عراق به آمريکايی ها تحويل 17گفته شده است که وی پنجشنبه شب 
  .داده شد

  . آقای النجيم، تا اوايل سال جاری وزير نفت عراق بود
خبرنگار بی بی سی می گويد اين فرد گاهی روابط خوبی با صدام حسين داشته و گاهی هم از جمع 

 . بيرون بوده استنزديکان صدام
  

 بليكس براي بازگشت به عراق اعالم آمادگي آرد 
   فروردين 29 جمعه –ايسنا 

اند تا به عراق بازگردند تا تاييد آنند آه آيا  گويد آه تيم بازرسان متخصص وي آماده هانس بليكس مي
 . هيچ تسليحات آشتار جمعي در عراق هست يا نه

توانند نقش مهمي در  ي سازمان ملل گفت آه بازرسان ميهانس بليكس، رئيس بازرسان تسليحات
 . اعتبار بخشيدن به هر نوع عمليات آاوش توسط نيروهاي آمريكايي و انگليسي بازي آنند

ي خبري، وي گفت آه هنوز  اي با اين شبكه س، در مصاحبه.بي.ي خبري بي بر اساس گزارش شبكه
 . هاي آشتار جمعي عاري است حبراي اين قضاوت زود است آه عراق واقعا از سال

تواند نوك يك آوه يخ  اند آه مي هاي خود شواهدي به دست آورده بليكس افزود آه بازرسان در بررسي
 . شناور باشد و از تسليحات پنهاني ممنوع حكايت آند

در عين حال، به گفته وي، اين امكان هم وجود دارد آه چنان شواهدي واقعا چيزي جز باقيمانده 
 . هايي آه سالها پيش متوقف شده نباشد امهبرن

دآتر بليكس گفت، وي اآنون بيشتر . عراق پيش از جنگ اصرار داشت آه هيچ سالح ممنوعي ندارد
متمايل است به اين آه ادعاي عراق را باور آند، وي افزود آه البته براي بيان يك نظر قاطع زمان الزم 

 . است
پيشرفت به «: او ابراز اميدواري آرد. در شوراي امنيت سخن بگويدرود بليكس هفته آينده  انتظار مي

توان همه اين منطقه را  تر در خاورميانه به آن منتهي شود آه ببينيم چگونه مي سمت يك صلح گسترده
 ».هاي آشتار جمعي عاري ساخت از سالح

  
 بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق

  
 در خواست گردهمايي در کربال 
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 س اعالي انقالب اسالمي عراق مخالفت خود را با هر نوع سلطه خارجي اعالم آردمجل
  آوريل18 جمعه – راديو فردا –مريم احمدي 

آيت اهللا محمد باقر حکيم رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق بزرگترين گروه مخالف رژيم 
قالل عراق و در مخالفت با دولت پيشين، روز پنجشنبه از شيعه هاي اين کشور خواست در دفاع از است

وي گفت از عراقيها مي خواهم به کربال بيايند و با هر نوع . تحت کنترل امريکا، در کربال گرد هم آيند
سلطه خارجي مخالفت کنند و از تشکيل دولت عراقي مدافع استقالل، آزادي و عدالت براي همه، 

عراق به آسوشيتدپرس گفته است که براي سخنگوي مجلس اعالي انقالب اسالمي . پشتيباني کنند
عبدالعزير حکيم برادر . مردم عراق سلطه عراق بهتر از ديکتاتوري سرنگون شده صدام حسين نيست

بازگشت وي مي . آيت اهللا محمد باقر حکيم مي گويد آيت اهللا حکيم به زودي به عراق باز مي گردد
ه در مورد مجلس اعالي انقالب اسالمي که پيوندهاي مقامات اياالت متحد. تواند پيروانش را تقويت کند

محکمي با دولت ايران دارد، نگرانيهايي دارند و از آن مي ترسند که اين گروه بخواهد در عراق يک دولت 
 .گرد همايي کربال در روز اربعين انجام مي گيرد. اسالمي روي کار بياورد

# 
 تظاهرات مردم عراق عليه اشغالگران 

 2003 اوريل 18خش فارسي جمعه بي بي سي ب
هزاران تن از مردم بغداد پس از برگزاری نماز جمعه به خيابانها ريختند تا به آنچه اشغال کشورشان به 

 .دست بيگانه می دانند اعتراض کنند
و " اشغال نه"تظاهرکنندگان پرچمها و پالکاردهايی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود 

  . هت حفظ وحدت عراق می دادندشعارهايی در ج
خبرنگار بی بی سی که در صحنه تظاهرات حاضر بوده آن را بزرگترين تظاهرات ملی گرايانه عربی از 

هنگام پايان جنگ در عراق ذکر می کند که حاکی از اين است که تسخير خاک عراق به دست نيروهای 
  .آورده استآمريکايی و بريتانيايی احساسات مردم آن را به غليان در

به گفته او پيش از برگزاری تظاهرات يکی از خودروهای نظاميان آمريکايی به قصد توزيع کمکهای 
انسانی داشت به اشتباه وارد محوطه مسجد و ميان صفوف نمازگزاران شد و خشم نمازگزاران را بر 

  .انگيخت
های آمريکای برای اينکه از بروز وی می گويد نمازگزاران خشمگينانه به راه افتادند اما فرمانده نيرو

  .هرگونه درگيری پيشگيری کند نيروهایش را ماهرانه از نزديکی آنان دور کرد
  

   ده کشته در موصل
از شهر موصل در شمال عراق خبر می رسد دست کم ده نفر در تظاهرات ضدآمريکايی کشته شده 

ر منزل فرماندار اين شهر، توسط خبرنگار بی بی سی می گويد که برافراشتن پرچم آمريکا ب. اند
  .سربازان آمريکايی از سوی مردم به عنوان نماد اشغالگری محسوب شده است

سخنگوی ارتش آمريکا گفته است که از اين به بعد پرچم آمريکا در شهرهای عمده عرب نشين، بر 
  . افراشته نخواهد شد

راق برای همکاری، سبب تشکيل درهمين حال دعوت نيروهای آمريکايی از افسران سابق ارتش ع
  .صفی از داوطلبان در مقابل مقر آمريکايی ها در موصل شده است

اين دعوت بخشی از تالش آمريکا برای همکاری با نيروهای محلی از جمله پليس عراق است تا 
در روزهای گذشته اقدامات خشونت آميز گسترده ای . بدينوسيله وضعيت امنيت شهر بهتر شود

 .راق مشاهده شده استدرشمال ع
  

  برپايي اولين نماز جمعه در عراق بعد از فروپاشي رژيم صدام 
 2003 آوريل 18 جمعه –ايسنا 

 نمازگزاران عراقي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق را خواستار شدند 
ع در واق» امام ابوحنيفه النعمان«ي مردم عراق بعد از جنگ آمريكا امروز در مسجد  اولين نماز جمعه

 . ي بغداد برگزار شد ي اعظميه منطقه
، اين نماز جمعه به يك اجتماع اعتراض آميز نسبت به )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 . حضور نيروهاي آمريكايي در عراق تبديل شد
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ضمن ي تلويزيوني ابوظبي، مردم شرآت آننده در اين تظاهرات با سر دادن شعارهايي  به گزارش شبكه
محكوم آردن استقرار نيروهاي آمريكايي در عراق مسئول اصلي ايجاد هرج و مرج و ناامنيني در عراق را 

 . آمريكا معرفي آردند
تظاهرآنندگان هم چنين با حمل پالآاردهايي خواستار خروج سريع نيروهاي آمريكايي و انگليسي از 

 . خاك عراق شدند
لماي ديني عراق مردم را به برگزاري نماز جمعه و انجام گيرد آه ع اين تجمع در حالي صورت مي

 . تظاهراتي اعتراض آميز نسبت به حضور نيروهاي آمريكايي در عراق دعوت آردند
نيروهاي آمريكا خواستار ورود به محل برگزاري نماز جمعه شدند آه با مقاومت مردم مواجه شدند و 

 .وندنتوانستند به محل برگزاري اين تظاهرات وارد ش
## 

 مسايل اقتصادي آينده عراق
  

 شرکت آمريکايی عراق را می سازد
  2003 آوريل 18 جمعه -استفن اونس خبرنگار بازرگانی بی بی سی

 .دولت آمريکا يک قرارداد بزرگ بازسازی در عراق را به يک شرکت آمريکايی واگذار کرده است
عراق و سيستم آب و فاضالب اين کشور برای تعمير و بازسازی نيروگاه های برق " بک تل"شرکت 

با اينهمه، مجموعه قراردادهای ديگری که به .  ميليون دالر ارزش دارد34قراردادی را امضا کرده است که 
 . ميليون دالر می رساند680دنبال خواهد آمد ارزش کل قراردادها را به 

رگ ترين شرکت ساختمانی بک تل که از طريق يک روند قابل مناقشه برنده اين قرارداد شد بز
تنها شرکت های آمريکايی می توانستند برای اين کار پيشقدم شوند و هيچ مناقصه . آمريکاست

 .عمومی اعالم نشده بود بيشتر به خاطر آنکه شرکتها از کشورهای ديگر کنار بمانند
چ ترديدی هم در اما در عين حال هي. بک تل ارتباط های نزديکی با حزب جمهوريخواه در آمريکا دارد

توانايی های فنی آن برای کارهای ساختمانی عظيم مانند بازسازی نيروگاه ها و سيستم های 
 . آبرسانی وجود ندارد

 ميليونی نهايتا برای بازسازی مدارس و بيمارستان ها و ديگر 30انتظار می رود اين قرارداد اوليه 
 . ميليون دالر برسد700ه چيزی در حدود ساختمان های دولتی گسترش يابد و ارزش مجموعه آن ب

بود که مدير آن ديک چنی معاون " هالی برتون"يکی از کمپانی هايی که در مناقصه شرکت نداشت 
رئيس جمهوری است ولی اين شرکت قرارداد ديگری را برده است که به بازسازی چند حوزه نفتی می 

 .پردازد
  

 .ريم اقتصادي عراق مخالف استرفع تحروسيه با اين پيشنهاد آمريكا براي 
ايگور ايوانف با اشاره به درخواست بوش براي رفع تحريم اقتصادي عراق به گزارش تلويزيون الجزيره، 

اظهار داشت، درخواست آمريكا به اين شيوه غيرممكن است و روسيه با اين درخواست مخالفت 
 . آند مي

اين درخواست جورج بوش، رييس جمهور آمريكا بايد «: ي روسيه افزود ايگور ايوانف، وزير امور خارجه
براساس قوانين موجود در شوراي امنيت انجام شود؛ بنابراين بايد پس از پايان عمليات بازرسي در عراق 

 » .در اين باره تصميم گرفت
 توانيم ما تا قبل از اين آه از سالحهاي آشتار جمعي عراق اطمينان حاصل نكنيم نمي«: ايوانف افزود

 » .هاي اقتصادي عراق را لغو آنيم تحريم
موافقت با اين درخواست واشنگتن غيرممكن است و روسيه با اين پيشنهاد «: وي هم چنين گفت

 ».آمريكا آامال مخالف است
  

 آمريكا-سوريه
  

 پای صحبت پاول
 به نظر می رسد پرونده ای که آمريکا برای سوريه درست کرده روز به روز قطورتر می شود

  2003 آوريل 17 پنج شنبه –اجر هاردی تحليلگر بی بی سی در امور خاورميانه ر
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در حالی که بين سوريه و آمريکا جنگ لفظی شديدی جريان دارد و آمريکا دولت سوريه را به پشتيبانی 
از تروريسم و حکومت صدام در عراق متهم می کند، کولين پاول وزير خارجه آمريکا قصد خود از سفر به 

 .توصيف کرده است" صريح و بی پرده"ريه را گفت و گوهای سو
آقای پاول با اينکه هنوز هيچ زمانی برای سفرش به دمشق تعيين نکرده اما گفته است که در گفت و 
 .گوهايش با رهبران سوريه به موضوع پيش بردن صلح ميان اسرائليها و فلسطينيان نيز خواهد پرداخت

ق عملی شود و او با همتای سوری اش فاروق الشرع ديدار کند، اين دو اگر سفر کولين پاول به دمش
 .حرفهای زيادی برای گفتن به يکديگر دارند

آمريکاييها سوريه را متهم می کنند که مقامهای بلندپايه عراقی همچون فاروق حجازی را پناه داده 
 است که آمريکاييها او را رابط احتمالی عراق و القاعده می دانند 

 .ه نظر می رسد پرونده ای که آمريکا برای سوريه درست کرده روز به روز قطورتر می شودب
در اين پرونده از سالح شيميايی پيدا می شود تا رابطه با حزب اهللا لبنان و پشتيبانی نطامی از صدام 

 .حسين
 را پناه داده آمريکاييها سوريه را متهم می کنند که مقامهای بلندپايه عراقی همچون فاروق حجازی

 .است که آمريکاييها او را رابط احتمالی عراق و القاعده می دانند
سوريه همه اين اتهامات را بجز رابطه با حزب اهللا رد می کند و اين سازمان را جنبشی مشروع می 

 .داند
ان سوريها اميدوارند سفر کولين پاول به دمشق فضای پرتنشی را که ميان دو کشور شکل گرفته از مي
ببرد، آنها به سخنان آقای پاول بدقت گوش داده اند که گفته بود آمريکا هيچ طرحی برای حمله به 

 .سوريه ندارد
 .آنها همچنين می خواهند ببينند کولين پاول برای احيای روند صلح خاورميانه چه طرحی دارد

مورد صلح خاورميانه فعالتر وزارت خارجه آمريکا اعالم کرده است که هم کولين پاول و هم جرج بوش در 
 .خواهند شد

  
 . انداز اجراي يك تحريم تجاري غربي عليه سوريه است آمريكا در حال بررسي چشم

 2003 آوريل 18 -1382 فروردين 29 جمعه –ايسنا 
مقامات آمريكايي اعالم آردند، دولت آمريكا به منظور تحت فشار قرار دادن دمشق براي تسليم 

 . هاست معي و دانشمندان عراقي در حال بررسي يك سري از تحريمهاي آشتار ج سالح
براساس گزارش پايگاه اينترنتي ميدل ايست نيوزالين، آنها ادعا آردند، انتقال دانشمندان و تجهيزات 

ي آشورهاي مسلح به اين  تواند اين آشور را در رده يي و ميكروبي عراقي به سوريه مي هسته
تواند تهديدي براي آمريكا و ساير متحدانش در خاورميانه و  راين اين آشور ميها قرار دهد؛ بناب سالح

 . جنوب اروپا به حساب آيد
رويم انجام اقدامات  ما همان طور آه به جلو مي«: ي آمريكا در اين باره گفت آالين پاول، وزير امور خارجه

ما اآنون با مقامات . آنيم  بررسي ميي مباحثات ديپلماتيك، اقتصادي يا ساير مسايل را احتمالي درباره
 » .هايمان آگاه سازيم آنيم آنها را از نگراني سوريه در تماس هستيم، بنابراين سعي مي

 . هايي آه آمريكا قرار است بر دمشق اعمال آند، سخن نگفت ي نوع تحريم پاول در سخناش درباره
اما فروش تجهيزات غيرنظامي و شماري   آمريكا فروش تجهيزات نظامي به سوريه را تحريم آرده است،

 .هاي دو منظوره را آزاد گذارده است از سيستم
  

 شرآت آنندگان در اجالس رياض از سوريه حمايت خواهنـد آرد
 اند آه بايد به دنبال شرآاي غيرعرب باشند  اعراب با جنگ اخيـر درك آرده

 2003 آوريل 18جمعه –ي ديلي تايمز به نقل از ايسنا  روزنامه
ي اين آشور و پيامدهاي  ي آينده آيند؛ تا درباره در رياض گردهم مي) جمعه(همسايگان عراق امروز 

 . وگو آنند سقوط صدام بر اين آشورها گفت
ي ترآيه،  ي پيشنهاد اين ديدار بوده است امروز ميزبان وزراي خارجه عربستان سعودي آه ارايه دهنده
 .  بودايران، سوريه، اردن و آويت خواهد

شود؛ بحرين و مصر نيز در اين نشست آه اولين  ي ديلي تايمز، پيش بيني مي ي روزنامه به نوشته
هيچ يك از آشورهاي شرآت آننده . ي عراق پس از صدام است؛ شرآت آنند نشست گسترده درباره

ي اين  آيندهخواهند در  ي خوبي با عراق نداشتند، اما مي در اين اجالس در دوران حكومت صدام رابطه
 آشور حرفي براي گفتن داشته باشند؟ 
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خواهيم سياست مشترآي پيدا آنيم تا آن را پاي  ما مي” :ي عربستاني اظهار داشت يك مقام برجسته
 “ .هاي بشردوستانه در بازسازي عراق باشد تواند آمك ميز مذاآره ببريم و اين امر مي

ي چگونگي روابط  نده در اين اجالس دربارهي اين مقام عربستاني آشورهاي شرآت آن به گفته
ي عراق آه از عكس العمل  آشورهاي همسايه. وگو خواهند آرد ي عراق گفت سياسي با دولت آينده

ي احتمالي عراق به مناطق آرد،  ي عراق در هراس هستند؛ نگران تجزيه هاي خود در قبال تجزيه اقليت
 . شيعه و سني نشين هستند

مات حاضر در رياض تمامي آشورهاي شرآت آننده در اين اجالس از يكديگر ي يك ديپل به گفته
ترسند و ترآيه نگران قدرت گرفتن آردها در شمال عربستان سعودي و بحرين نگران قدرت شيعيان  مي

ي برگزاري اين اجالس تصريح آرد آه اعراب با جنگ اخير عليه  يك آارشناس مصري درباره. هستند
. ي عرب آارايي چنداني ندارد و بايد به دنبال شرآاي غير عرب باشند ه اتحاديهعراق درك آردند؛ آ

شـود شرآت آنندگان در اين ديدار حمايت لفظي نيز از سوريه انجام دهند؛ آمريكا سوريه  بيني مي پيش
را متهم آرده است؛ آه تسليحات آشتار جمعي در اختيار دارد و به رهبران حزب بعث عراق پناه داده 

 .ستا
  

  ايران-جنگ 
  

 خواهيم صلح واقعي را نه از سر ضعف آه از روي قدرت مي:خاتمي
 همه براي حاآميت ملت عراق بر سرنوشتش تالش آنند 

 2003 آوريل 18 -1382 فروردين 29 جمعه –ايسنا 
چنين سازمان  انديشند، هم ها مي ي جهانيان و آشورهايي آه به آزادي ملت همه: جمهور گفت رييس
 .ي عراق بتواند بر سرنوشتش حاآم شود  تالش آنند تا ملت رنجديدهملل

االسالم والمسلمين سيدمحمد خاتمي در مراسم  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران،ايسنا، حجت
گذار جمهوري اسالمي ايران، برگزار شد، با بيان   آه صبح امروز در محل مرقد بنيان گراميداشت روز ارتش

ويژه همسايگان عراق را در تشكيل حكومت مردمي در اين آشور   آشورهاي منطقه بهاين مطلب، نقش
 . مورد تاآيد قرار داد

امروز صدام از عراق رفته اما : وي با اشاره به تداوم حضور مهاجمان بعد از سقوط رژيم بعث عراق گفت
 .چنان در اين آشور حضور دارند هم) نيروهاي مهاجم(نظاميان 
اند،  هايي آه مردم عراق در طول دوران حكومتگري صدام متحمل شده ا اشاره به رنججمهور ب رييس

هاي جبار و ستمگر بودند آه نه  ي يكي از حكومت مردم عراق يك ربع قرن تحت سلطه: اظهار داشت
 هاي بيگانه، لطمات فراواني هاي منطقه جفا آرد و با تكيه بر قدرت ي ملت تنها به ملت خود بلكه به همه

 . را به منطقه تحميل آرد
ي دوران جنگ تحميلي را يادآور شد و از آن به عنوان يكي از  ساله چنين حوادث هشت وي هم
 . هاي رژيم عراق به ملت ايران نام برد خسارت

ما نه از سر ضعف بلكه از سر : طلبي ملت ايران اشاره آرد و گفت ي سخنانش به صلح خاتمي، در ادامه
 را در جهان خواستاريم و با اتكا به ايمان الهي و با تاآيد بر آمادگي آامل و دفاع از قدرت، صلح واقعي

 . آنيم آيان آشور و تماميت ارضي، جهانيان را به صلح دعوت مي
جمهور  ي خاورميانه از محورهاي ديگري بود آه رييس هاي آشتارجمعي، به ويژه در منطقه انهدام سالح

 .اآيد آرددر سخنراني امروزش بر آن ت
## 
  
 دولت بوش از خط مشي ايران در خصوص عراق؟» آسودگي«

  فروردين 29سايت رويداد جمعه 
در شماره روز پنجشنبه خود، در خبري درباره حمالت هوايي اخير » نيويورك تايمز«روزنامه آمريكايي 
مليات، نيروهاي هاي سازمان مجاهدين خلق در عراق گزارش داد آه در پي اين ع آمريكا عليه پايگاه

نيويورك تايمز در معرفي گروه رجوي نوشته . آنند زميني آمريكا نيز اعضاي اين سازمان را تعقيب مي
سازمان مجاهدين خلق، يك گروه مسلح مخالف جمهوري اسالمي ايران است آه هزاران «: است

دولت . اند آرايي آرده اق صفنيروي آن مجهز به تانك و توپخانه از يك دهه قبل در مجاورت مرز ايران در عر
 و در دوره رياست جمهوري بيل آلينتون، سازمان مجاهدين را يك گروه تروريستي 1997آمريكا از سال 
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آرده  گويند اين گروه، از ارتش صدام حسين پشتيباني مي هاي دولت بوش مي خواند و اآنون مقام
 ».است

ها  حمالت دولت ايران است آه طي سالهاي اخير دهبا اين حال برنده اصلي اين : "نيويورك تايمز نوشت
هاي مجاهدين آه قصد ساقط آردن جمهوري اسالمي را  تن از سربازان خود را در حمالت فرامرزي چريك

 ." دارند از دست داده است
در پي حمالت هوايي در روزهاي اخير نيروهاي : اند هاي وزارت دفاع آمريكا گفته بنابر اين گزارش، مقام

نام " ارتش آزاديبخش ملي"يني آمريكا نيز براي تعقيب و دستگيري اعضاي سازمان مجاهدين و آنچه زم
 . اند دارد وارد عمل شده

رود برخي از اعضاي اين  انتظار مي: به نوشته اين روزنامه، يك مقام دولت آمريكا روز چهارشنبه گفت
 . گروه به زودي تسليم شوند
آمريكا حداقل دو پايگاه سازمان مجاهدين خلق، از :  افسر ارتش آمريكا نوشتنيويورك تايمز به نقل از يك

آرده " ويران" آيلومتري شمال بغداد را 100در " اردوگاه اشرف"جمله ستاد فرماندهي نظامي آن به نام 
هاي مجاهدين ابتدا در يك آنفرانس خبري در روز سه شنبه از سوي ژنرال  خبر حمله به پايگاه. است
. ما هنوز دنبال اين گروه هستيم: "وي گفت. رد مايرز، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا، فاش شدريچا

آنم بايد صبر آنيم تا زمان نشان  اين آه اين مسأله چه تأثيري بر روابط آمريكا و ايران بگذارد، فكر مي
 ." دهد

ه آمريكا از دو حزب دموآرات و  نماينده آنگر150تواند بيش از  به نوشته نيويورك تايمز، اين حمالت مي
اند، به  جمهوريخواه را آه سازمان مجاهدين را يك منبع مؤثر فشار عليه جمهوري اسالمي توصيف آرده

اي از دولت بوش خواستند نام سازمان  اين گروه از نمايندگان آنگره، در ماه نوامبر، در نامه. خشم آورد
 . ف آندهاي تروريستي حذ مجاهدين را از فهرست گروه
هنوز معلوم نيست آيا اين حمالت به منظور تشكر آمريكا از سياست عدم : "نيويورك تايمز اظهار نظر آرد

هاي ارشد  دخالت ايران در جنگ عراق صورت گرفته است يا خير؟ در آاخ سفيد و ساير مراآز، مقام
 عمًال به عنوان نيرويي امنيتي اند از آنجا آه اين گروه شاخه اي از ارتش عراق بود و دولت آمريكا گفته

 ." آرد، هدف قرار گرفته است براي دولت سابق عراق عمل مي
بنابه اين گزارش، يك مقام دولت بوش گفت آه اين حمالت، حرآتي مثبت براي تشكر از دولت ايران 

 . توصيف آرد" يك هدف نظامي منطقي و مناسب"هاي مجاهدين را  نبوده است و اردوگاه
جويانه ايران در نبرد  مشي غيرمداخله با اين حال، دولت بوش نسبت به آنچه خط: "نيويورك تايمز نوشت

هاي آمريكايي در  شود مقام تصور مي." آند ابراز آسودگي آرده است آمريكا در عراق توصيف مي
طرفي خود در   بياند هاي ايراني از آنها خواسته هاي منتهي به جنگ در مذاآراتي مخفيانه با مقام ماه

 .جنگ را حفظ آنند
، يك مقام عالي رتبه ائتالف مخالفان دولت ايران آه سازمان "محمد محدثين"بنا به اين گزارش 

هاي مجاهدين در  مجاهدين بخشي از آن است، در تماسي تلفني از پاريس، تصديق آرد آه پايگاه
 . رد، توسط آمريكا بمباران شده استتوصيف آ" يك اقدام حيرت انگيز و قابل تأسف"حرآتي آه وي 

محسن رضايي، فرمانده سابق سپاه «: نيويورك تايمز به نقل از خبرگزاري جمهوري اسالمي نوشت
به گزارش » .هاي مجاهدين ترغيب آرده بود پاسداران، در ماه اوت گذشته آمريكا را به حمله به پايگاه

ها در جريان حمالت آلي خود به  اگر آمريكايي: "خبرگزاري جمهوري اسالمي آقاي رضايي گفته بود
هاي مجاهدين خلق را از حمله معاف آنند، اين نشانه برخورد دوگانه آنها در مبارزه با  عراق، پايگاه

نيت آمريكا به سوي  هاي مجاهدين حمله آنند، حسن ها به پايگاه تروريسم خواهد بود اما اگر آمريكايي
 ."ما تلقي خواهد شد

نيويورك تايمز، سازمان مجاهدين به غير از اردوگاه اشرف، داراي دو پايگاه ديگر در نزديكي به نوشته 
 آيلومتري شمال شرقي بغداد و 100در نزديكي شهر مقداديه در حدود " اردوگاه علوي. "بغداد است

ري مرز  آيلومت35 آيلومتري شمال شرق بغداد واقع در 130در نزديكي شهر جلوال در " اردوگاه انزلي"
هاي سازمان مجاهدين، حداقل يكي از اين دو پايگاه نيز هدف  بنابه اين گزارش، به گفته مقام. ايران

 .حمله قرار گرفته است
اين گروه پيش از آغاز حمله آمريكا «: آقاي محدثين، سخنگوي ائتالف مخالفان جمهوري اسالمي، گفت

رد تا نشان دهد قصد دخالت در عمليات نظامي  پايگاه خود را در جنوب آن آشور تخليه آ4به عراق 
هاي آمريكايي به اين گروه اطمينان داده بودند آن را هدف حمله قرار نخواهند  برخي مقام. آمريكا را ندارد

: بنابه اين گزارش، وي از ذآر جزئياتي درباره زمان و ابعاد حمالت آمريكا خودداري آرد اما گفت» .داد
در روزهاي اخير، حمالت فرامرزي «و همچنين اشاره آرد آه » رت گرفته استهاي مكرري صو بمباران«
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 نفر از اعضاي اين 28نيز از سوي نيروهاي ايراني عليه مجاهدين صورت گرفته است آه به مرگ حداقل 
 ».سازمان منجر شد

  
 تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
 .پيش ازخريدبمباران کنيد

 .نئومی کالين:از
  ازشهابىمهرن:برگردان

 http://www.roshangari.com-نقل از سايت روشنگران
 سرمايه گذاران آشکارااينطور پيشبينی می کنند که پس از ريشه گرفتن *

 مالکيت خصوصی درعراق، نوبت ايران،عربستان سعودی وکويت خواهد بود که 
 مشاورانرژي، .ناچارابرای رقابت دربازارنفت، صنايع خودراخصوصی کنند

 درايران،اين همانند آتش به :"بحاني،به مجله وال استريت چنين ميگويدراب س
 ".... خرمن خواهد بود

سازمان ملل در برقراری : ، معاون وزير دفاع آمريکا، پل ولفوويتز، اينرا آشکارا گفت٢٠٠٣ آوريل۶در روز 
 سر کار "بيشترالاحتما"رژيم آمريکايی حداقل شش ماه . دولت موقت عراق نقشی نخواهد داشت

و به اين ترتيب، پيش از اينکه مردم عراق بتوانند در مورد انتخاب دولتشان اظهار نظری . خواهد بود
از همان : " بگفته ولفوويتز. بکنند، اشغالگران تصميمات اقتصادی اساسی برای آينده عراق را گرفته اند

، به غذا، به دارو نياز دارند، فاضالب آخر مردم به آب. روز اول بايد مديريت اجرايی کارآمدی سرکار باشد
 ". بايد کار بکند، برق بايد کار بکند، و اينها همه مسئوليت ائتالف است

ولکن نقشه های آمريکا برای . خوانده می شود" بازسازی"روند بکار انداختن ساختارهای درونی معموال 
ای خالی انگاشته خواهد شد که بجای بازسازي، عراق چون صفحه . عراق از اين بسيار فراتر ميرود

افراطی ترين پردازنده گان سياست های ليبرال نوی واشنگتن، نقشه اقتصاد ايدآلشان روی آن پياده 
ميليارد ۴٫٨قرارداد . مالکيت خصوصی تام، متعلق به خارجيان، و درهای گشوده بر تجارت آزاد: کنند

داده شده است، و " استيودورينگ"شرکت آمريکايی دالری برای مديريت بندر ام القصر، از همين حاال به 
از " آژانس توسعه بين المللی آمريکا. "قرارداد های مشابهی برای اداره فرودگاه روی ميز حراج است

شرکت های فرا ملی دعوت کرده است که روی همه چيز پيشنهاد خريد بگذارند، از دوباره سازی جاده 
هيچگونه محدوديت زمانی هم برای اين قراردادها .  درسی مدارسها و پل ها گرفته تا توزيع کتابهای

چه موقع اين قراردادها، به قراردادهای طويل المدت برای خدمات آب، ترابري، راه . ذکر نشده است
لوايی برای خصوصی کردن خواهد " بازسازی"سازي، مدارس و تلفون بدل خواهند شد؟ چه موقع اين 

 شد؟ 
 کنگره آمريکا بنام دارل ايسا، اليحه ای را پيش روی کنگره گذاشته است که بر يکی از جمهوری خواهان

طبق آن، وزارت دفاع آمريکا، در عراق پس از جنگ، سيستم تلفونی موبايل سی دی ام ای را برای 
بنا به گفته فرهاد مانجو در مجله اينترنتی . آن، بکار خواهد گرفت" صاحب امتيازان آمريکايی"منفعت 
ن، سی دی ام ای سيستمی است که تنها در آمريکا، نه در اروپا، بکار می رود، و سازنده آن، سالو

دولت آمريکا . بعد هم نوبت نفت است. شرکت کوالکوم، يکی از پشتيبانان سخاوتمند دارل ايسا ميباشد
آمريکا . زندميداند که صالح نيست آزادانه درباره فروش ذخاير نفت عراق به اکسون موبيل و شل حرفی ب

چلبی که در گذشته وزير نفت عراق بوده، و . اين را به عهده کسانی چون فاضل چلبی گذاشته است
ضروری است که مبالغ هنگفتی : "می باشد، ميگويد" مرکز مطالعات جهانی انرژی"حال رئيس اجرايی 

ی ازآن تبعيديان چلبی يک". وارد کشور بشود و تنها راه آن خصوصی کردن بخشی از صنايع نفت است
عراقی است که به وزارت امور خارجه آمريکا توصيه کرده اند چگونه نفت را خصوصی کند که خود پشت 

در ششم آوريل امسال اين گروه تبعيدی محبت کرده در طی کنفرانسی که در لندن .آن ديده نشود
بروی شرکت های فراملی برگزار کردند، خواستار آن شدند که عراق بزودی پس از جنگ درهای خود را 

دولت بوش هم به جبران اين محبت قول داد که بسياری از اين تبعيديان عراقی در صدر . نفت باز کند
 . مقامات دولتی قرار خواهند گرفت

اين . بعضی ميگويند تصور اينکه اين جنگ برای نفت است ساده نگری است، که البته درست است
" آزاد"و اگر جلوی اين روند گرفته نشود، عراق . لفون، بنادر و داروستجنگ برای نفت، آب، راه، قطار، ت

تعجبی ندارد که اين همه شرکت های فرا ملی برای عراق دندان . فروخته ترين کشور زمين خواهد بود
هم به " تجارت آزاد"نه تنها هزينه بازسازی بيش از صد ميليارد دالر خواهد بود، بلکه اخيرا . تيز کرده اند
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شمار کشورهای در حال توسعه که . يوه کمتر خشونت آميزش، رونق چندانی نداشته استش
خصوصی کردن اقتصادشان را رد می کنند فزونی گرفته است و باال ترين ارجحيت تجاری بوش، يعنی 

به همچنين . در سراسر آمريکای التين بشدت مورد مخالفتند" مناطق تجارت آزاد کشورهای آمريکايی"
حه اين اتهامات که آمريکا و اروپا هنوز به قول و قرار های گذشته شان عمل نکرده اند، وعده های در بحب

سازمان تجارت جهان در مورد مالکيت فکري، زراعت و خدمات، گوش شنوايی نداشته و به بن بست 
ليفش در چنين شرايطی ابر قدرتی که در حال افول اقتصادی ولی معتاد به رشد است تک. رسيده اند

چيست؟ چطور است که جای قرارداد های مکتوب تجارت آزاد که در پشت درهای بسته سازمان تجارت 
جهان، با قلدری بازارهای جهانی را به چنگ می گيرد، به تجارت آزاد افسار گسيخته داده شود، تا در 

شورهای مستقل نبردگاههای جنگ های پيش دستانه بازارهايی نو را تسخير کند؟ چراکه مذاکره با ک
آسانتر اين است که کشورها را از هم دريد، اشغالشان کرد و آنگاه از نو بشکلی . کار سختی است

آنگونه که بعضيها ادعا می کنند، بوش تجارت آزاد را رها نکرده است، تنها . مطلوب بازسازيشان نمود
ن به يک کشور بدشانس اکتفا اين دکتري". قبل از خريد بمباران کنيد: " دکترين جديدی برگزيده است

سرمايه گذاران آشکارا اينطور پيشبينی می کنند که پس از ريشه . نمی کند، از آن بسيار فراتر ميرود
گرفتن ماکيت خصوصی در عراق، نوبت ايران، عربستان سعودی و کويت خواهد بود که ناچارا برای 

رژي، راب سبحاني، به مجله وال استريت مشاور ان. رقابت در بازار نفت، صنايع خود را خصوصی کنند
اين امکان وجود دارد که به زودی " در ايران، اين همانند آتش به خرمن خواهد بود: "چنين می گويد

 . آمريکا راه خود را، با بمباران، به منطقه کامال بکری از تجارت آزاد باز کند
بنا بقول . متمرکز بوده است" عادالنه"تا بحال مباحث روزنامه ها در مورد بازسازی عراق بر تقسيم 

" اين رفتار شايسته ای نيست"اتحاديه اروپا، کريس پاتن، " روابط خارج از اتحاديه"مامورعالی رتبه بخش 
که آمريکا تمامی قرارداد های پر آب را برای خود بردارد، آمريکا بايد ياد بگيرد که سهم ديگران را نيز 

 الف فرانسوی را به پر منفعت ترين ذخاير نفتی دعوت کند، بچال بايد اکسون بايد توفال فينا: بدهد
ولی رنجش کريس پاتن از . بخشی از قرارداد های فاضل آب را به تيمز واتر بريتانيا بدهد، و از اين قبيل

چه . يکجانيه گرايی آمريکا و درخواست تونی بلر برای نظارت سازمان ملل، فرقی در اصل مطلب ندارد
يکند که کدام يک از اين شرکت های فراملي، پرمنفعت ترين معامالت در عراق پيش از فرقی م

دموکراسی و حراج پس از سقوط صدام، نصيبشان شود؟ چه فرقی می کند که خصوصی کردن بشکل 
يکجانبه توسط آمريکا، يا بشکل چند جانبه توسط آمريکا، اروپا، روسيه و چين انجام بگيرد؟ کسانی که از 

 شايد بخواهند چيزی را هم برای – کسی چه می داند – در اين بحث غايبند مردم عراقند که شرکت
پس از پايان بمبارانها، خسارات هنگفتی به عراق تعلق خواهد گرفت، اما در غياب . خودشان نگاه بدارند

: اق نيستهيچگونه روند دموکراتيک، هدف اين نقشه پردازی ها پرداخت خسارات، بازسازی و ترميم عر
 . دزدی کالن در نقاب بخشش است، خصوصی کردن بدون نمايندگی دموکراتيک است. راهزنی است

اين مردم گرسنه و رنجور ازتحريم ها، و داغان از جنگ، وقتی که از اين ضربه هولناک چشم باز کردند 
خواهند برد که اين مردم پی . می بينند که کشورشان از زير پايشان کشيده شده و بفروش رفته است

نويافته که جان عزيزانشان را گرفت، با افساری از پيش بسته از تصميمات اقتصادی غير قابل " آزادی"
. برگشتی آمده است، که هم هنگام با بارش بمبها بر سرشان، در دفاتر بزرگ تجاری گرفته می شدند

ينيد، به دنيای عالی دموکراسی آنوقت است که به اين مردم ميگويند بياييد رهبران جديدتان را برگز
 ! خوش آمديد

 ” حاال نوبت پيروزي صلح است“:برندگان صلح نوبل خطاب به بوش
 ي اينديپندنت روزنامه

 جايزه صلح نوبل را به طور مشترك با 1993رييس جمهور سابق آفريقاي جنوبي و آسي آه در سال 
ي  از ابتدا معتقد بودم آه جامعه«: گويد ق مينلسون ماندال برنده شد، در رابطه با جنگ آمريكا با عرا

گذارند،  المللي بايد اقدامي جدي عليه صدام انجام دهد، عليه آساني آه حقوق بشر را زير پا مي بين
آوري يا تالش براي  عليه آساني آه خود بزرگ بين هستند، آساني آه صلح جهاني را با جمع

من اقدام جدي را خواستار هستم؛ اما اآنون . ندآن هاي آشتار جمعي تهديد مي آوري سالح جمع
 » .ام آه اقدامات نظامي بايد آخرين گزينه باشد متقاعد شده

دبليو دي آلرك، رييس جمهور سابق آفريقاي جنوبي .، اف)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
المللي و در  ب قوانين بينتر در چارچو المللي گسترده و محكم ي درست ايجاد وفاق بين شيوه«: گفت

المللي است آه در اين راستا، سازمان ملل آه براي برخورد با  چارچوب استفاده از نهادهاي بين
 » .ترين است مشكالت و شرايط دشوار جهاني نظير اين ايجاد شد، مناسب
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هاي ويژه  اگر برنامههاي بازدارنده برداشته نشود،  اگر گام«: ي اينديپندنت، وي افزود ي روزنامه به نوشته
شود آه طي  به اجرا در نيايد، اگر ديپلماسي قوي براي بازدارندگي اجرا نشود، خطرات بزرگي ايجاد مي

ها از اين امور براي ايجاد احساسات نفرت انگيز بيشتر  شود و تروريست تر مي آن موقعيت تروريسم قوي
 » .پذير نيست، استفاده خواهند آرد  توجيههاي ضدآمريكايي براي توجيه آنچه هرگز و ايجاد انگيزه

 به دليل اقدامات صلح آميزش در آمريكاي 1987ي صلح نوبل در سال  ي جايزه اسكار آرياس سانچز، برنده
من در اين آرزو هستم آه اين .  با قرون قبل متفاوت باشد21اآثر ما اميدواريم آه قرن «: مرآزي نيز گفت

ها از طريق مذاآره باشد؛ اما ما  ها و درگيري مكاري و حل و فصل اختالفگرايي، ه قرن، قرن چند جانبه
 » .ايم آغاز بدي داشته

. خورد ها شكست مي رفتند آه ديپلماسي ها بايد زماني به جنگ مي  دولت21در آغاز قرن « : وي افزود
و ما اآنون با يك دآترين داد، اقدام و جنگ يك جانبه بود؛ اما متاسفانه اين جنگ رخ داد  آنچه نبايد رخ مي

به نظر من دولت . هاي بازدارنده آه همواره غير قانوني خواهد بود آامال جديد روبرو هستم، دآترين جنگ
 11ي  المللي پس از حادثه ي بين صدايي آه در جامعه ها، حسن نيت و هم آمريكا تمامي عاليق، احترام

قدرت، حق است؛ نه اينكه حق “بخواهد به اين ايده آه اگر آمريكا . سپتامبر بدست آورد، را از دست داد
 » .شود  تبديل مي21 به جنايتكار قرن 20است، ادامه دهد، به سهولت از قهرمان قرن ” يك قدرت

فكر «: گويد  مي1989ي صلح نوبل در سال  ي جايزه هاي تبت و برنده داالي الما، رهبر مذهبي بودايي
حل مناسب  راه. ناسبي براي حل و فصل مشكالت باشدي م ي خشونت، شيوه آنم شيوه نمي

 » .تر و صبورتر باشيد بايد مصمم. وگو است ها، مذاآره و گفت درگيري
ممكن است، اين شيوه از لحاظ زماني مدت بيشتري طول بكشد؛ اما اين راه «: وي معتقد است

ره و با آشتي و در نهايت از طريق مذاآ گو،  و ي درست و واقعي است، حل و فصل از طريق گفت شيوه
 » .حل است تغيير دادن فكر ديگران و احساس ديگران، اين آخرين راه

آند؟ حداقل در جنگ دوم جهاني  چرا يك طرف، طرف ديگر را سرآوب مي«: دااليي الما اظهار داشت
 ي آره: شود هاي مثبتي ديده مي در جنگ نيز جنبه. هاي دموآراسي و آزادي غرب حفظ شدند ارزش

جنوبي نجات يافت و نجات آن نه تنها از لحاظ آسب آزادي، بلكه از لحاظ ايجاد رفاه بود؛ اما در جنگ 
ي مثبتي داشت؛   پديد آمد و خرابي و چيز ديگري بدست نيامد و افغانستان، شايد نتيجه ويتنام، فاجعه

 » .آنم كوت ميي آن بگوييم بنابراين س اما جنگ عراق هنوز بسيار زود است آه چيزي درباره
ي   به دليل تاسيس موسسه1985 نوبل  ي مشترك جايزه برنارد لون، استاد دانشگاه هاروارد و برنده

در اين مسير، ما « : گويد يي در اين رابطه مي المللي براي ممانعت از بروز جنگ هسته فيزيك دانان بين
هاي دموآراسي آمريكا در اين  از ارزش و هم زمان  زند، برگشتيم به جنگ، جايي آه زور حرف اول را مي

هاي دموآراسي آمريكايي را با بمباران شهرها و  توانيد ارزش چطور مي. شود آشور سخن گفته مي
ام؛ اما هنوز اميدوارم، جهان گرايي نبايد  ها به تصوير بكشيد؟ من مايوس و شگفت زده شده دهكده

 » .متوقف شود
نگاران، افكار عمومي را به حرآت در  است آه با آنار گذاشتن روزنامهاينترنت ابزار ارتباطي «: وي افزود

باشند و اهميتي به سواالت افكار عمومي در  هاي ثابت مي نگاران در واقع بازتاب ديدگاه روزنامه. آورد مي
 ميليون تن، در سراسر جهان در مخالفت با جنگ 15 تا 10 فوريه، حدود 15در . دهند وراي تيترها نمي

سابقه بود و به عالوه آمريكا آه تصويري از يك آشور قدرتمند، آزاد،  اين بي.  به تظاهرات زدنددست
منصف و نگران نسبت به ستمديدگان از خود به جاي گذاشته بود، همه چيز را خراب آرد و جهان براي 

توان  چيز را ميخيلي چيزها در تاريخ وجود دارد، مثل جوشيدن آب، همه . اولين بار واقعيات را شناخت
ي من ما  به عقيده. افتد؛ اما ناگهان بخارها به انفجار منتهي خواهد شد جوشاند، هيچ اتفاقي نمي

ي بخار و انفجار هستيم و زماني آه اين اتفاق رخ داد، همه چيز به سرعت هر چه  اآنون در لحظه
 » .دانم بيشتر فاش شد؛ اما اين اتفاق چطور رخ داد، نمي

ي جنگ عراق   در باره1995ي صلح نوبل در سال  ي جايزه ت، فيزيكدان و برندهجوزف روتبال
منشور آنوني سازمان . سرنگون ساختن يك حكومت دليل قانوني براي آغاز جنگ نيست«:گويد مي

ي آشورها را به رسميت شناخته است و بنابراين هر آشوري هر آنچه درون  ملل، تماميت ارضي همه
ما منشوري داريم آه . ن مردمش، نبايد دليلي براي آغاز جنگ عليه اين آشور شودخود دارد، خواه آشت

هاي زيادي دارد؛ اما بهترين چيز، حفظ امنيت جهاني است؛ در غير اين صورت استبداد حاآم  نقطه ضعف
 » .خواهد شد
 11ي  هخواهم به مردم خاطرنشان آنم آه سرنگوني صدام به دليل حمل من مي«: افزايد روتبالت مي

اين صيانت . گيري شده بود  سال پيش يا شايد بيشتر تصميم12اين حمله از . سپتامبر به آمريكا نبود
براي . هاي خاص در آمريكا آه اآنون نومحافظه آار خوانده مي شوند، اشاعه شد خشونت توسط گروه
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دي نيست آه آمريكا تردي. ها گفتند آه آمريكا بايد خواست خود را بر ديگر آشورها اعمال آند سال
به يقين از لحاظ نظامي بيش از تمامي آشورها داراي قدرت نظامي . ترين آشور جهان است قوي

است؛ اما اثر جنبي اين سياست اين است آه خواست قلبي و اصلي آنها تحميل افكارشان به ديگران 
 » .است

آه آيا عراق سالح آشتار جمعي دارد، بايد دريافت «ي صلح نوبل  ي جايزه ي اين فيزيكدان برنده به گفته
آن وقت تصميم گرفت آه آيا موضع آمريكا و انگليس درست نبوده يا خير؟ از طرف ديگر، اگر سالحي 

آنم، تمامي مذاآرات اين رهبران  استفاده نشده، اگر سالح ميكروبي يا شيميايي يافت نشده، فكر مي
 است و حتي در  توجيه جنگ اشتباه و دروغ بودهوزير انگليس درمجلس عوام براي  و به خصوص نخست

 » .صورت پيروزي در جنگ، او بايد استعفا دهد
 در اين رابطه 1983ي صلح نوبل در سال  ي جايزه لخ والسا، رييس جمهور سابق لهستان و برنده

در . گرفت المللي بايد جلوي جنگ را مي عراق خطرناك بوده است؛ اما به نظر من وحدت بين«: گويد مي
اين سازمان منبعي براي اقدام موثر . ي سازمان ملل است آه دست به اقدام بزند آينده اين وظيفه

 » .ي استفاده از زور را خواهد داشت خواهد بود و تنها سازمان ملل اجازه
 ما بايد از آمريكا براي متوقف آردن اين مرد ديوانه و حكومت صدام تقدير آنيم؛ اما«: والسا معتقد است

بايد آمريكا را براي آغاز جنگ بدون حمايت سازمان ملل و عدم آمك و حمايت از سازمان ملل مواخذه 
 » .آرد

گذرد، نظر آند و به سرعت موثر بودن سازمان ملل در شرايط  اميدوارم جهان به آنچه مي«: گويد وي مي
ژاد پرستي، پاآسازي قومي گري، ن در شرايط متفاوتي مثل تروريسم، ضد يهودي: متفاوت را درك نمايد
ي عرب و سازمان ملل بايد نقش آليدي در عراق  پس از خلع رژيم عراق، اتحاديه. و درگيرهاي مرزي

در اين . ي عراق را بر عهده گيرد پس از جنگ داشته باشند و سازمان ملل حق دارد، به نام جهانيان اداره
البته، ايجاد اين چيزها آسان . سيار ممكن استروز و در اين شرايط احتمال ايجاد چيزهاي با ارزش ب

بنابراين عراق پول زيادي دارد و در . ي جهان نيازمند اين نفت هستند عراق نفت دارد و بقيه. نيست
 » .صورت همكاري مردم در ايجاد روح وحدت، بازسازي به سرعت انجام خواهد شد

 به دليل اقدامات بشر دوستانه در 1980ي صلح نوبل در سال  ي جايزه آدولف پرز اسكوييول، برنده
براي هشت سال، . ها هستم؛ اما اين مورد خاص بود من مخالف تمام جنگ«: آمريكاي التين نيز گفت

آمريكا عراق را براي جنگ با دشمن آمريكا يعني ايران مجهز آرد و آمك نمود و اآنون زماني آه همه 
 » . شودخواستند صدام نابود چيز تغيير آرده، آنها مي

آمريكا، سازمان ملل را . المللي بودند قربانيان اصلي اين جنگ سازمان ملل و قوانين بين«: گويد وي مي
ها  المللي و پروتكل المللي، معاهدات، آنوانسيوهاي بين آنها قوانين بين. به طور آامل به حاشيه آشاند

ام براي دبيرآل  همانطور آه در نامه. درا زير پا گذاشتند و به طور سيستماتيك حقوق بشر را نقض آردن
آاران عليه بشريت محكوم  اسپانيا و استراليا بايد به عنوان جنايت اعالم آردم، رهبران آمريكا، انگليس،

المللي يا سازمان ملل، زمينه را براي  با زير پا گذاشتن قوانين بين. اين بساير جدي و ناگوار است. شوند
ه آردند، به طوري آه هيچ آشوري نتواند با آنها مخالفت آند و نگران اين انجام جنگ پيشگيرانه آماد

اگر سازمان ملل نتواند اقدام آند، اگر آمريكا دادگاه . باشد آه آنچه در عراق رخ داده، بر سر آنها نيز بيايد
ي  المللي جرايم را به رسميت نشناسد، آن وقت وضعيت قوانين انساني چه خواهد شد؟ آينده بين

 » ي بشري و در رويارويي با خودآامگي و استبداد جهاني چيست؟ عدالت اجتماعي در جامعه
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