
  )34(عراق در دوران گذار -حمله به عراق
  

   2003 اوريل 22 -1382 ارديبشت 2سه شنبه  
  »شوك و وحشت«استراتژي  -شب سي و چهارم 

  
  آخرين تحوالت جنگ

  
  معاون پيشين نخست وزير عراق به دام افتاد

  2003 آوريل 21-بي بي سي
قی را که تحت تعقيب آمريکا قرار دارد کنگره ملی عراق خبر داده که يکی ديگر از مقامهای پيشين عرا

  .به دام انداخته است
بنابه گزارش اعضای کنگره ملی عراق، اين فرد محمد حمزه زبيدی نام دارد و عضو شورای رهبری 

  . انقالب، باالترين نهاد تصميم گيرنده در عراق بوده است
يم کنگره ملی کرد به نيروهای گفته می شود او همچون داماد صدام حسين که روز يکشنبه خود را تسل

  .آمريکايی تحويل داده شده است
  .او همچنين عهده دار سمت معاون نخست وزير بوده است

با دستگيری آقای زبيدی تعداد مقامهای عراقی که تاکنون به دست آمريکا افتاده اند به هشت نفر می 
  .رسد

رده در ترکيب برگه های بازی ورق آراسته آمريکا فهرستی را که از مقامهای تحت تعقيب عراقی تنظيم ک
است که صدام حسين و دو پسرش جای برگه های موسوم به شيطان را پر می کنند و بقيه مقامهای 

تحت تعقيب عراقی هريک عنوان يکی از برگه های پنجاه و دوگانه بازی ورق را به خود اختصاص می 
  .دهند

بی بی پيک را داراست و عاليرتبه ترين مقام عراقی به محمد حمزه زبيدی در اين فهرست جايگاه برگه 
  .شمار می رود که در پی حمله آمريکا به اين کشور به اسارت درآمده است

  
  رويدادهاي جنگ در عراق 

  2003 اوريل 21 -1382 دوشنبه اول ارديبشت - راديو فردا-جمشيد چالنگي
ز ژنرال بازنشسته جي گارنرکه توسط کاخ آن گونه که روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است، امرو

وي از چندي پيش دفتر . سفيد به عنوان مسئول بازسازي عراق برگزيده شده، وارد بغداد مي شود
 تن از کارشناسان نظامي و غيرنظامي امريکا در دفتر 400بيش از . مرکزي خود را در کويت تاسيس کرد

از جمله وظايفي که کاخ سفيد به جي گارنر .  کنندآقاي گارنر براي بازسازي عراق انجام وظيفه مي
 . سپرده است سازماندهي حکومت انتقالي عراق و بازسازي اقتصاد اين کشور است

جرج واکر بوش رئيس جمهوري امريکا مي گويد نشانه هاي مثبتي در اين مورد که سوريه متوجه 
سوريه . ن شده است، ديده شده استهشدار امريکا در مورد پناه دادن به فراريان حکومت صدام حسي

هفته پيش نماينده سوريه . پيش از اين پذيرفتن افراد حکومت صدام حسين را خاک خود تکذيب کرده بود
در سازمان ملل متحد بر آمادگي سوريه براي همکاري با امريکا در مورد پيامدهاي سقوط حکومت صدام 

وي در عين .  مقامات دمشق را مثبت ارزيابي کردرئيس جمهوري امريکا اظهارات. حسين تاکيد ورزيد
من نگران : وي گفت. حال گفت هيچگونه نگراني درباره تظاهرات ضد امريکايي اخير در عراق ندارد

آنها تا پيش از آن که ما . آزادي زيباست و زماني که مردم آزادند عقايد خود را بيان مي کنند. نيستم
  .ا بيان کنند اما اکنون مي توانندبياييم، نمي توانستندعقايد خود ر

  
  ها قرار داد  هاي آشتار جمعي را در اختيار آمريكايي ها از سالح يك دانشمند عراقي اولين نشانه

، آارشناسان نظامي آمريكا )2003 اوريل 21 -1382دوشنبه اول ارديبشت (به گزارش خبرگزاري فرانسه
ي ساخت مواد  آنند موفق به يافتن مواد اوليه ميهاي ممنوع جستجو  آه عراق را براي يافتن سالح

اين آارشناسان اين آشف را مهمترين آشف اينگونه مواد تا اين . سمي ممنوع در خاك عراق شدند
  . اند زمان خوانده

خبرگزاري فرانسه گزارش داد، يك تيم از نظاميان آمريكا اين مواد را آه در زير خاك پنهان شده بودند 
شود بيش از يك دهه در   ارائه شده از جانب يكي از دانشمندان عراقي آه گفته ميبراساس اطالعات

  . اند آرده آشف آرده هاي تسليحات شيميايي عراق فعاليت مي برنامه
گويد آه از راه دور شاهد بردن مقامهاي آمريكايي به اين محل  ي تايمز مي جودي ميلر، خبرنگار روزنامه
  .ستتوسط دانشمند عراقي بوده ا

  
  آمريکا در عراق نمی ماند: رامسفلد

  2003  آوريل 21 دوشنبه -بي بي سي
دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريکا گفته است که به اعتقاد او احتمال کمی وجود دارد که آمريکا به تحکيم 

  .حضور دائمی خود در عراق بپردازد
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 گفت با عصبانيت محتوای اين مقاله آقای رامسفلد که در اشاره به يک مقاله نيويورک تايمز سخن می
  . پايگاه عراق در دراز مدت استفاده کند4را رد کرد که مدعی است آمريکا قصد دارد از 

  .    روی کار آمدن يک دولت دوست در عراق حتی به کمتر شدن حضور آمريکا در منطقه خواهد انجاميد
  

اگون صحبت می کرد پايه گزارش روزنامه دونالد رامسفلد  وزير دفاع آمريکا که در نشست خبری پنت
  .نيويورک تايمز را مطلقا نادرست خواند

. آقای رامسفلد گفت که اين موضوع هرگز حتی در بحث های داخلی دولت بوش هم طرح نشده است
وی در ادامه افزود که روی کار آمدن يک دولت دوست در عراق حتی به کمتر شدن حضور آمريکا در 

  .جاميدمنطقه خواهد ان
  

  صدام بهتر است خود را نشان ندهد : بوش
جورج بوش با هشدار به صدام اظهار داشت، در صورتي آه وي زنده است بهتر است خود را نشان 

  . ندهد؛ در غير اين صورت هدف ارتش آمريكا قرار خواهد گرفت
ه در پايگاه نظامي در ، جورج بوش، رييس جمهور آمريكا آ)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آنم آه  در صورتي آه صدام زنده است من او را نصيحت مي«: گفت، افزود جنوب تگزاس سخن مي
  » .دوباره خود را نشان ندهد؛ زيرا ديگر حاآم عراق نيست

ي بهتري خواهد داشت و  عراق بدون صدام آينده«: ي البيان چاپ امارات، بوش افزود ي روزنامه به نوشته
  » .تواند حاآم عراق باشد ر نمياو ديگ

نبايد از اين «: ي تظاهرات مردمي در عراق براي خروج سريعتر آمريكاييها از خاآشان ادعا آرد بوش درباره
  » .تظاهراتها نگران باشيم و در واقع اين تظاهراتها نگران آننده نيست

اق است و بعد از سالها محدويت اين تظاهراتها سنبل آزادي مردم عر«: ي مدعياتش افزود بوش در ادامه
  » .توانند آزادانه نظرات خود را بيان آنند اين مردم مي

  
  داماد و محافظ شخصي صدام خود را تسليم نيروهاي معارض آردند 

ي ملي عراق جمال مصطفي عبداهللا سلطان التكريتي، داماد و  ي سخنگوي گروه معارض آنگره به گفته
ي ملي عراق  ي صدام خود را تسليم نيروهاي معارض گروه آنگره رجستهخليد حمود، يكي از محافظان ب

  . در بغداد نمودند
، تكريتي در بازگشت از سوريه خود را تسليم آرد، اما هنوز براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس

  . معلوم نيست آه وي تحت فشارهاي سوريه خود را تسليم آرده است ياخير
ريكا از دولت دمشق خواست به درخواستهاي آمريكا براي همكاري بر ضد رييس جمهور آم جورج بوش، 

  . اعضاي محفل داخلي صدام توجه آند
ي حزب بعث را پناه دهند،  ايم نبايد اعضا و مقامهاي عالي رتبه آنها اين پيام ما را آه گفته«: بوش گفت

  » .اند شنيده
اي بوده است وي نفر چهلم  ر امور قبيلهالتكريتي همسر حال، دختر آوچك صدام و معاون رييس دفت

  . ليست سياه مقامهاي تحت تعقيب عراقي بوده است
از تكريتي ) يكشنبه(ي ملي روز گذشته  ي نظامي گروه معارض آنگره نيروهاي عراق آزاد، شاخه

  . اند آه وي را به زودي تحويل نيروهاي آمريكا خواهند داد بازجويي آرده و اعالم داشته
ي امنيت شخصي  جنگ رياست اطالعات عراق را بر عهده داشت و از جمله اعضاي برجستهحمود طي 

  . آمده است وي به شمار مي
ي عراق به نام عبدالخليق  يكي از دانشمندان برجسته همچنين نيروهاي آمريكا روز يكشنبه گذشته 

  . عبدالغفار را دستگير آردند
تواند اطالعات موثر و با ارزشي  ي دولت عراق بوده ميشود وي آه مسوول دفتر تحقيقات علم گفته مي
 ليست سياه 54عبدالغفار نفر . ها قرار دهد يي عراق در اختيار آمريكايي هاي تسليحاتي هسته از برنامه

  .آمريكا بوده است
  
  هاي آشتار جمعي در عراق آمريكا را در مخمصه قرار داده است  نبود سالح: آي.تي.پي

هاي آشتار جمعي  ي، دولت آمريكا آه ماه فوريه گذشته جزئيات گرافيكي سالحآ.تي.به گزارش پي
عراق را به شوراي امنيت سازمان ملل تحويل داد، اآنون بعد از انجام تحقيقات گسترده حتي نتوانسته 

هاي ميكروبي را آشف آند و در مخمصه افتاده  است يك عامل عصبي يا يك آزمايشگاه متحرك سالح
  . است
براي من «: زند ي تايم به نقل از يك مقام وزارت امور خارجه نوشت، آاخ سفيد با ناله فرياد مي مجله

  » .مقداري سالح آشتار جمعي پيدا آنيد
نويسد، اعضاي دولت اآنون بايد پيوند جديدي را  ي تايم مي آي، مجله.تي.براساس گزارش خبرگزاري پي

مان ملل احساس آنند؛ چرا آه آنها نيز افرادي هستند با هانس بليكس، رييس بازرسان تسليحاتي ساز
  . برد گويند يك چنين اموري زمان زيادي مي آه مي
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هاي تسليحات شيميايي و  گفتند، زرادخانه ي اعضاي دولت آمريكا مي  همه چند ماه قبل از آغاز جنگ،
به هر حال در حال . ن بردتوان آنها را از بي ميكروبي صدام آنچنان خطرناك هستند، آه تنها با جنگ مي
  . يابد حاضر فشار وارد آمده بر مقامات دولت روزانه افزايش مي

 نفره را براي تحقيق اعزام آرده است و براي آشف هر سالح آشتار جمعي 3000پنتاگون يك گردان 
  . دهد  هزار دالر پاداش مي200پنهان شده 

  .اند آه هيچ مدرآي را پيدا نخواهند آرد ر رسيدهدهد آه آنها به اين باو به هر حال همه چيز نشان مي
  

  ترآيه براي اعزام نيروهايش به عراق آمادگي آامل دارد : عبداهللا گل
عبداهللا گل با اشاره به درخواست واشنگتن از آنكارا براي اعزام نيرو به عراق اظهار داشت، ترآيه 

  . آمادگي آامل براي اعزام نيروهايش جهت شرآت در عمليات برقراري صلح در عراق را دارد
آنكارا طي  « :ي ترآيه افزود  عبداهللا گل، وزير امور خارجه،)ايسنا(نشجويان ايران به گزارش خبرگزاري دا

  » .چند روز ديگر رسما آمادگي خود را براي اعزام سربازان و ديگر نيروهاي الزم به عراق اعالم خواهد آرد
 اعالم خواهد آرد آنكارا تصميم نهايي خود را زماني«: ي االهرام چاپ مصر، گل افزود ي روزنامه به نوشته

  » .هاي خود را به طور مفصل به ترآيه ارائه دهد آه واشنگتن خواسته
ي شديدالحن عليه  گيري اعراب در قبال آمريكا و جلوگيري از صدور يك بيانيه آنكارا در موضع«: گل افزود

  ».يي داشت واشنگتن در اجالس وزيران خارجه آشورهاي عربي نقش عمده
  

  بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق
  

  جی گارنر برای نظارت بر بازسازی عراق وارد بغداد شده است 
  2003  آوريل 21 دوشنبه -بي بي سي

 های دسترسی مجدد بغداد به نيروی برق از جمله اولويت های اصلی در راه اندازی مجدد زيرساخت
  .خدمات شهری بوده است

با وصل برق شهر، امکان تلمبه آب و راه اندازی شبکه آب لوله کشی فراهم می شود و همچنين 
  .بيمارستان های بغداد می توانند فعاليت عادی خود را تاحدودی از سر بگيرند

ای خود به پيشتر اعالم شده بود که چند شرکت هواپيمايی خارجی هم نسبت به از سرگيری پرواز ه
  .بغداد ابراز تمايل کرده اند

شرکت هواپيمايی بريتيش ايرويز و شرکت گلف اير گفته اند که قراردادهای دوجانبه قبلی آنها با عراق 
همچنان به قوت خود باقی است و به محض دريافت اطمينان از امنيت پرواز به عراق، پروازهای خود به 

  .بغداد را از سر خواهند گرفت
يرجين اتالنتيک هم، که يک شرکت هواپيمايی بريتانيايی است، اعالم کرده که مايل به از شرکت و

  .سرگيری پروازهای منظم به عراق است
همچنين، جی گارنر، ژنرال بازنشسته آمريکايی، که آمريکا او را مامور اداره موقت امور عراق کرده، برای 

  .داد، پايتخت، شده استنخستين بار پس از سقوط رژيم صدام حسين وارد بغ
دولت آمريکا ژنرال گارنر را مامور کرده است تا زمان استقرار دولت ملی عراق، مسووليت بازسازی آن 

  .کشور را برعهده بگيرد
  .گروه های اصلی شيعيان عراق گفته اند که هرنوع گفتگو با ژنرال گارنر را تحريم خواهند کرد

  
  يک ميليون زائر در کربال

  2003  آوريل 21 دوشنبه -بي بي سي
 سال توانستند در 25از سوی ديگر، اجتماع صدها هزار از شيعيان عراقی که برای اولين بار پس از 

  .مراسم اربعين در کربال شرکت کنند نيز حساسيت هايی برانگيخته است
برگزاری مراسم سوگواری برای حسين بن علی سومين امام شيعيان از طرف رژيم صدام حسين 

  .نوع شده بودمم
انتظار می رود در روزهای آينده تا يک ميليون نفر برای زيارت مرقد امام حسين و برادرش عباس به کربال 

صدها هزار نفر از زائران پای پياده به کربال عازم شده اند و صف زائران به صد کيلومتر می . وارد شوند
  .رسد

در هفته . ضعيت امنيتی در مراسم شرکت نکرده اندبرخی از روحانيون شيعه به دليل عدم اطمينان از و
های اخير تهديدهای مختلفی عليه روحانيون صاحب نام مطرح شده و در اولين مورد به قتل مجيد خوئی 

  .روحانی ميانه رو در نجف انجاميد

يکا رد در همين حال، شماری از روحانيون با استفاده از فرصت از زائران خواسته اند که به نفی حضور آمر      

  .عراق بپردازند و همچنين خواستار برپايی حکومت اسالمی شده اند
  

   منتشر شد در بغدادتوسط حزب آمونيست اين آشور » طريق الشعب« با نام نخستين روزنامه عراق
  2003 اوريل 21 -1382دوشنبه اول ارديبشت -الشرق االوسطروزنامه 
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ها  ها و رسانه بعد از حمله آمريكا و انگليس به عراق و اشغال اين آشور آه طي آن تمامي روزنامه
  .ن روزنامه بعد از سقوط بغداد در اين شهر منتشر شدسمعي و بصري عراق نيز از آار افتاد، نخستي

است آه » طريق الشعب«اي آه بعد از سقوط حكومت صدام در عراق منتشر شده،  نام اولين روزنامه
  .توسط حزب آمونيست اين آشور منتشر شده است

قرار اين روزنامه در واقع سخنگوي حزب آمونيست عراق است آه به طور رايگان در اختيار مردم 
  .گيرد مي

الشرق االوسط علت استقبال مردم از اين .اين روزنامه از سوي مردم با استقبال مواجه شده است
ها و راديو و تلويزيون در عراق و تشنگي مردم براي اطالع از وضعيت جهان و  روزنامه را توقف ديگر روزنامه

  .داند عراق مي
ه بود آه در آن از حكومت خونين صدام به شدت انتقاد شده  اين روزنام نام سر مقاله» انهدام ديكتاتوري«

  .است
گفتني است حزب آمونيست عراق، روز گذشته محل استقرار اين حزب در ميدان اندلس بغداد را افتتاح 

  .آرد
  

  مسيحيان عراق آيينهاي عيد پاك
 31 عراق در روز  در گزارشي آه از بغداد مخابره آرد گفت مسيحيانتلويزيون سيانان در روز يكشنبه

 درصد جمعيت عراق مسيحي 3. فروردين آيين عيد پاك مسيحي را در آليساهاي خود گرامي داشتند
  . ميباشند

خبرنگار سيانان از بغداد گزارش داد آن چه در ميان اقليت مسيحي در جريان آيينهاي عيد پاك مشهود 
 آشور و اين آه چه آسي سرآار ميآيد، ثباتي سياسي اين برقراري صلح و نگراني از بي بود تمايل به

سيانان گفت ما در گذشته سنتها و مراسم خودمان را داشتيم و  يك مسيحي عراقي به. ميباشد
اما اآنون احساس ترس ميكنيم و . آار ميكنيم آسي با ما آاري نداشت و از ما سؤال نميكرد چه

  .نگرانيم
 مذهبي داشتيم، اما اآنون بسياري نگران آنند آه يك مادر مسيحي ديگر گفت در رژيم گذشته ما آزادي

   اين آشور بخواهد سنتها و قوانين خود را برآنها اعمال آندي اآثريت شيعه
  

  تظاهرات ضد آمريکايی در بغداد
  2003  آوريل 21 دوشنبه -بي بي سي

در همين حال، جی گارنر ژنرال بازنشسته آمريکايی که رياست يک دولت موقت را در عراق بر عهده 
  .خواهد داشت وارد بغداد شده است

  .مزمان بود با تظاهرات خشمگينانه صدها تن از شيعيان در پايتخت عراق بر ضد آمريکاورود او ه
حدود دو هزار تن از شيعيان اين کشور با راهپيمايی به طرف مرکز شهر شعار سردادند و خواستار آزادی 

  .سه تن از روحانيان خود شدند
يار خشمگين به نظر می رسيدند و خبرنگار بی بی سی از بغداد گزارش می دهد که تظاهرکنندگان بس

حتی به سيم خارداری که حايل ميان آنها و سربازان مسلح آمريکايی بود حمله ور شدند اما 
  .برگزارکنندگان تظاهرات جمعيت را کنترل کردند

يکی از روحانيان شيعه در مصاحبه با بی بی سی گفت تظاهرکنندگان خواستار آزادی سه روحانی 
 گفته او يکشنبه شب که پس از شرکت در مراسم اربعين در کربال در حال بازگشت شيعه بودند که به

  .به بغداد بوده اند به دست نظاميان آمريکايی بازداشت شدند
  

وزير دفاع آمريکا تاکيد کرد نظام دمکراتيک آينده عراق به جمهوري اسالمي در ايران شباهتي نخواهد 
  داشت 

   2003 اوريل 21ه دو شنب): راديوفردا(علي سجادي 
دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا تاکيد کرد که آمريکا خواهان نظامي دمکراتيک در عراق است و نه 

 . نظامي مشابه به آنچه در ايران حاکم است
 در کنفرانس مطبوعاتي روز دوشنبه در پنتاگون، خبرنگاري از دانلد رامسفلد، ):راديوفردا(بيژن فرهودي 
يکا پرسيد آيا ايالت متحده از تشکيل يک جمهوري اسالمي درعراق در چارچوب اصولي وزير دفاع آمر

اصولي که رئيس جمهوري آمريکا تشريح کرده، : دمکراتيک حمايت خواهد کرد؟ آقاي رامسفلد گفت
آمريکا طالب عراقي است که از تماميت ارضي خود محافظت کند، همسايگان خود . کامال روشن است

اي نماينده در دولت داشته  هاي قومي و مذهبي مختلف بتوانند به گونه د، مردم عراق، گروهرا تهديد نکن
عراقي دمکراتيک که در آن آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي مذهب . باشند ونظرات خود را بيان کنند

 .رعايت شود
ت خود را انتخاب خواهند کرد، در نهايت اين مردم عراق خواهند بود که شکل دول: وزير دفاع آمريکا افزود

 . نه آمريکا و نه ائتالف و نه کس ديگري
عبارت جمهوري اسالمي تداعي کننده نظام حاکم : خبرنگار دردنباله سئوال خود به آقاي رامسفلد گفت

 : آقاي رامسفلد در پاسخ گفت. در ايران است
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 I don’t characterize what goes on in Iran as a democratic system. I: دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا
don’t think I would say that it fits the principles that I just indicated.  

. کنم بتوان آنچه در ايران حاکم است نظامي دمکراتيک توصيف کـرد             آقاي رامسفلد گفت فکر نمي    .: ف.ب
در ايـران   . ريح کـردم، مطابقـت داشـته باشـد        کنم نظام موجود در ايـران بـا اصـولي کـه مـن تـش                 فکر نمي 

گيرنـد،    کنند آنچه گروهي کوچک از روحانيون در مورد مملکت تـصميم مـي              بسياري از مردم احساس مي    
  .اي نيست که آنها بخواهند بر اساس آن زندگي کنند شيوه

  
  1424آربال ـ اربعين 

 سيدضياءالدين احتشام
 سايت بازتاب

ن اهللا سيدمحمدباقر حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با فراخوان اخير خود، نشا آيت
 .شناس است داد آه سياستمداري وقت

 
است، ) ع(او چند روز پيش، از شيعيان عراق خواست تا در روز چهارشنبه آه مصادف با اربعين حسيني 

اين فراخوان عمومي آه ناظران سياسي، آن . از سراسر آشور راهي آربال شوند و به عزاداري بپردازند
شود آه آمريكا به هيچ وجه مايل نيست  يطي انجام ميخوانند، در شرا مي» نمايش قدرت شيعيان«را 

 درصد جمعيت عراق 60شيعيان بيش از . مجلس اعال در تحوالت آتي عراق نقش محوري داشته باشد
اند در هرم قدرت قرار  گاه نتوانسته دهند اما در تاريخ سياسي معاصر اين آشور، هيچ را تشكيل مي

لذا . دانند رفت از اين محروميت تاريخي مي  مغتنم براي برونآنها سرنگوني صدام را فرصتي. بگيرند
 ميان مجلس اعالي در اين. گيري از اوضاع جاري، حقوق سياسي خود را بازيابند آوشند با بهره مي

انقالب اسالمي عراق، به عنوان بزرگترين گروه شيعي و تنها گروه شيعه آه نيروي مسلح در اختيار 
اين گروه با جمهوري اسالمي ايران، روابط . ق داراي نفوذي غيرقابل انكار استدارد، در ميان مردم عرا

لذا آمريكا سعي دارد، مجلس اعال را از بازي . نزديكي دارد و حتي دفتر مرآزي آن نيز در تهران است
 در دار بودن اين مجلس و نفوذ آن در ميان مردم و آثرت شيعيان لكن با توجه به ريشه. قدرت آنار بگذارد

نيز بر آن صحه گذاشته و » سي.بي.بي«اي است آه  اين نكته. رسد عراق، اين امر شدني به نظر نمي
هاي  اعالم داشته است آه آمريكا در رابطه با مجلس اعال دچار مشكل بزرگي است و چنانچه سياست

 هجري 1424ين مراسم اربع. باره خواهد شد تري نيز در اين هاي جدي الزم را لحاظ نكند، دچار چالش
شود آه مجلس اعالي انقالب اسالمي، چند روز پيش با تحريم  قمري، در حالي سازماندهي مي
به نقل از برخي » المستقبل«دار همايش مردمي است؛ همايشي آه  اجالس ناصريه، اينك خود عهده

 نيست اين رقم هرچند آه معلوم. بيني آرده است، پنج ميليون نفر در آن شرآت آنند منابع عراقي پيش
هايي آه از چند روز پيش، از شهرها و روستاهاي مختلف عراق ـ  انگيز محقق شود لكن گروه شگفت

آنندگان در  دهند آه ميزان شرآت پياده يا سواره ـ به سوي آربال در حال حرآت هستند، نويد اين را مي
 .اين همايش بزرگ مذهبي و سياسي بسيار زياد خواهد بود

م اربعين امسال در آربال با حضور جمعيت چشمگيري برگزار شود و متوليان مراسم نيز آن چنانچه مراس
توان انتظار داشت پس از آن، شيعيان عراق و مشخصا مجلس اعالي انقالب  را به خوبي اداره آنند، مي

  با جرأت و اعتماد به نقش بيشتري در صحنه تحوالت سياسي آشور خويش حاضر شوند و در اسالمي،
 .تر و برتر عمل آنند پيگيري مطالبات خود قوي

 
آنها به . اند اي براي مراسم اربعين در نظر گرفته اند آه تدابير امنيتي ويژه نيروهاي آمريكايي اعالم آرده
هاي موضوع و احساسات مردم عزادار و  اند، لكن با توجه به حساسيت نوع اين تدابير اشاره نكرده
ها در جهت محدوديت عزاداران  وني، هرگونه اقدامي آه از سوي آمريكاييموقعيت بسيار شكننده آن

 .تواند حوادث بزرگي را به دنبال آورد و بهاي سنگيني به طرفين تحميل آند صورت بگيرد، مي
   زمان زيادي باقي نيست؛ آيا اين روز در تاريخ سياسي عراق ماندگار خواهد شد؟1424تا اربعين 

  
  ايجاد دموآراسي در عراق، حداقل پنج سال به طول مي انجامد

   1382بهشت  اول اردي:خبرگزاري فارس
علي رغم اين آه عمليات نظامي : ، رئيس آميته روابط خارجي سنا روز گذشته گفت»ريچارد لوگار « 

به ديكتاتوري صدام پايان داد، ولي برنامه ريزي براي دوران پس از صدام بسيار مالل آور بوده و نيازمند 
 .صرف وقت زيادي است

ايجــاد يــك سيــستم : ضــمن اعــالم ايــن نكتــه، افــزودبــه گــزارش آسوشــيتدپرس، ايــن ســناتور امريكــايي 
ــد    ــال بــــــه طــــــول خواهــــــد انجاميــــ ــنج ســــ ــداقل پــــ ــراق، حــــ   . دموآراتيــــــك قدرتمنــــــد در عــــ

روند بازسازي عـراق، نيازمنـد سـعي و تـالش     : لوگار در مصاحبه با تلويزيون ان بي سي خاطر نشان آرد 
  . گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسترده اي اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــرد  ــصريح آــــ ــن صــــــورت ا    : وي تــــ ــادي در ايــــ ــاآنون آــــــار زيــــ ــه اســــــت  تــــ ــام نگرفتــــ   . نجــــ
لوگار با ذآر اين نكته آه استراتژي نظامي و تاآتيك هاي امريكا در جنگ با عراق بسيار قابـل توجـه بـود،                       
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اما اقدامات مقتضي در خصوص استقرار دموآراسـي در عـراق، بايـستي از همـان ابتـداي سـقوط             : گفت
  .صدام انجام مي شد، آه متاسفانه انجام نشد

  
  ينده عراقمسايل اقتصادي آ

  يك ژنرال پيشين عراقي رياست هيات عراق در اجالس اوپك را به عهده خواهد داشت : رويتر
ي  ، يك ژنرال پيشين عراقي آه معاون فرماندار بغداد در دوره)2003 آوريل 21دوشنبه (به گزارش رويتر 

د آرد به عهده پس از جنگ است اعالم آرد آه وي رياست هياتي را آه در اجالس اوپك شرآت خواه
  . خواهد داشت

يك منبع آگاه در اوپك اعالم آرد هيات عراقي را ژنرال جودت العبيدي سرپرستي خواهد آرد و در اين 
. ي صدام شرآت خواهند آرد هيات مقامهاي رسمي ارشد عراقي در امور نفت از دولت سرنگون شده

  .  اجالس اوپك وارد وين شود آوريل يك روز پيش از آغاز23هيات عراقي قرار است در روز 
بينند يك  اند از اين آه مي بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر، دست اندرآاران صنعت نفت اعالم آرده

اين در حالي است آه به رغم اين . اند ي عراقي به اين سرعت شكل گرفته است متعجب هيات بلندپايه
شود اما شكل گيري سريع  ق مشاهده ميآه آشوب و هرج و مرج در بيشتر بخشهاي زندگي مردم عرا

ها اهميت بسياري براي مشخص شدن وضعيت  توان اين گونه تعبير آرد آه آمريكايي چنين هياتي را مي
  . اند نفت در عراق و بازسازي صنايع نفتي اين آشور قائل

به خبرگزاري العبيدي آه سالهاي زيادي را به عنوان معارض حكومت صدام در خارج از عراق به سر برده 
رويتر گفت آه وي نامزد رفتن به وين شده است و محسن الزبيدي، فرماندار بغداد وي را براي اين آار 

  . برگزيده است
  » .من رياست هيات عراقي در اجالس اوپك را به عهده خواهم داشت«: وي گفت

ي، ريـيس ايـن آنگـره       ي ملـي احمـد چلبـ        الزبيدي، فرماندار بغداد آه يك مقام معـارض عراقـي در آنگـره            
شود اعالم آرده است وي از سوي يـك شـوراي رهبـران محلـي بـه عنـوان فرمانـدار بغـداد               محسوب مي 

 و توسـط چـه    انـد آـه چنـين شـورايي آـي      تعيين شده است با اين حال نه وي و نه آمريكا توضـيح نـداده          
  .آساني شكل گرفته است

  
  ريكاآم-سوريه

  
 درصد از 10هاي احتمالي آشتار جمعي آشورهاي عربي برابر تنها  آل سالح: وريهي س وزير امور خارجه

  هاي موجود در اسراييل است  سالح
  2003  آوريل 21 - 1382دوشنبه اول ارديبهشت -ايسنا

برد گفت، اتهامات آمريكا  ي سوريه با اعالم اين آه آمريكا در وضعيت سردرگمي بسر مي وزير امور خارجه
  . عليه سوريه براي پنهان آردن موضوعي ديگر است

ي تلويزيوني مصر با ابراز خرسندي از  ي سوريه در گفت و گويي با شبكه الشرع، وزير امور خارجهفاروق 
  » .ي سردرگمي غيرمنتظره آمريكا در عراق است اتهامات آمريكا نتيجه«:  اروپا درقبال سوريه افزود موضع

ه خاك عراق با تظاهرات آمريكا بعد از ورود ب«: ي البيان چاپ امارات، شرع افزود ي روزنامه به نوشته
ي مردم در مخالفت با وجود نيروهايش مواجه شد و اين بيانگر آن است آه واشنگتن در دو  گسترده
  » .اش نيز آوتاه مدت بوده است ي سياسي و اخالقي شكست خورده و پيروزي نظامي جبهه

اتهامات آاذبي دانند آه اتهامات واشنگتن عليه سوريه  ي آشورها مي همه«: شرع هم چنين گفت
  » .است آه در پس آنها قصد دارد چيز ديگر را مخفي آند

اش را به سوريه منتقل آند؛ در  هاي ممنوعه اين آامال دور از منطق است آه صدام سالح«: شرع افزود
  » .ها نياز داشت حالي آه خود شديدا به اين سالح

 سوريه روابط نزديكي وجود نداشت و ميان عراق و«: ي روابط سابق دمشق با عراق گفت شرع درباره
 بود آه روابط دو 1998روابط ديپلماتيك ميان دو آشور براي مدت طوالني متوقف شده بود و تنها از سال 

  » .طرف آمي بهبود يافت
 درصـد از    10اگر فرض آنيم آه آشورهاي عربي سالح آشتار جمعي در اختيـار دارنـد تنهـا                 «:شرع افزود 

هـايي آـه ايـن دولـت دارد سـالح         باشـد و ايـن رقـم در برابـر سـالح             اختيار آنها مي  سالحهاي اسراييل در    
  ».ناچيزي است

  
    ايران-جنگ  

  
 افشاي اقدامات آاخ سفيد عليه ايران 

  1382اول ارديبهشت  -سايت بازتاب
آند، ايران گزينه  هرچند سوريه هدف بعدي آمريكا اعالم شده ولي يك باند متنفذ در آمريكا تالش مي

 .اصلي حرآت نظامي آمريكا پس از عراق باشد
نتاگون و داگالس فيشر مشاور ارشد دونالد رامسفلد از ريچارد پرل، رييس سابق شوراي مشورتي پ

 .هاي سرشناس اين باند سياسي هستند چهره
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اين باند سياسي : وگو با چند منبع آگاه نزديك به محافل آمريكايي گزارش داد در گفت» بازتاب«خبرنگار 
 يعني 1979ت اي در آاخ سفيد تأآيد آردند، بهترين فرصت براي جبران شكس هفته گذشته در جلسه

 . فراهم شده است…سقوط شاه، اشغال سفارت آمريكا، بحران گروگانگيري و
زاد  پل ولفوويتز، دونالد رامسفلد، ريچارد آرميتاژ، اليوت آبرامز و زلماي خليل در اين جلسه ديك چني، 

 .حضور داشتند و دستور جلسه، حسابرسي ايران بوده است
 ايران در جنگ عليه عراق و اصابت چندين موشك به ايران آه حتي بنا بر اين گزارش، نقض حريم هوايي

 .آشته و زخمي نيز در بر داشت، آامال عمدي و براي محك زدن واآنش جمهوري اسالمي بوده است
دانند ولي بيشتر آنان  ، افراد ياد شده، حمله به ايران را ضروري مي»بازتاب«به گزارش منبع خبري 
يعني يك سال ديگر؛ از اين رو آغاز . در دوره دوم رياست جمهوري بوش صورت گيردمعتقدند، بايد اين آار 

 .اند بيني آرده  پيش2004 تا نوامبر 2003طرح حمله به ايران را براي آوريل 
و روزنامـه واشـنگتن تـايمز، تبليغـات      PBSو  CNN, Fox, ABC, NBC, CBSهـاي   بنـابراين گـزارش، شـبكه   

. ه در دستور آار دارند و مأموريت آنها نيز شرور نشان دادن دولت ايـران اسـت   ضدايراني را به طور گسترد    
هـاي   در اين راستا اتهامات نقـض حقـوق بـشر، حمايـت از تروريـسم و تـالش بـراي دسـتيابي بـه سـالح                    

اي تكرار شده، ضمن اينكه حوادث تاريخي مثل گروگانگيري، چاشني اين عمليـات روانـي خواهـد                   هسته
  .شد

  
 يكا در مورد محتواي برنامه شبكه العالمخواست آمر
 سايت دريچه

در يكي از جلسات هيات دولت در سال جديد خرازي وزير امور خارجه گفته است آه آمريكائيها از پخش 
برنامه شبكه جديدالتاسيس العالم به شدت ابراز ناراحتي و نگراني آرده اند و از ايران خواسته اند تا در 

ين شبكه تغييرات اساسي به وجود آورند و اخيرا نيز يكي از خبرنگاران اين شبكه محتواي برنامه هاي ا
شبكه العالم مدت دو ماه .در عراق توسط نيروهاي آمريكائي بازداشت شد ولي ساعاتي بعد أزاد گرديد

است آه توسط صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران تاسيس شده و در همين مدت مخاطبان زيادي 
اعتراض آمريكائيها و افراطيون داخلي از عملكرد صدا و سيما به طرز شگفت . دا آرده است دز جهان پي

 .انگيزي همزمان شده است
  

  :رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي درواآنش به پيامد هاي فرهنگي جنگ امريكا وعراق 
ساني آردند، مابه اين امريكايي هاسرمايه گذاري عظيمي برروي رسانه ها، فيلم ها، هنر واطالع ر

  .موضوع توجهي نكرديم
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ها، هنر و به طور آلي،  ها، فيلم ها با سرمايه گذاري عظيم بر روي رسانه آمريكايي:محمدي عراقي گفت
ي ديگران توجيه آردند؛ آنها اطالع رساني در اين زمينه، فرهنگ جنگ را، هم براي مردم خود و هم برا

دانند آه حتي با قدرت نظامي هم بدون فراهم آردن بستر فرهنگي مناسب، قادر به ادامه فعاليت  مي
 خود نيستند 

بــه گــزارش خبرنگــار فرهنگــي خبرگــزاري فــارس، محمــدي عراقــي، رئــيس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات 
يكي از نتايج خواسته يا ناخواسته      :  اظهار داشت  هاي گروهي   اسالمي در گفت و گو با خبرنگاران رسانه       

 سـپتامبر ،    11امريكا، رو به رو قرار گـرفتن اسـالم بـا غـرب بـود ؛ همـان اتفـاقي آـه بعـد از حادثـه                              جنگ  
ــايي ــد      امريكـــ ــواهي آردنـــ ــذر خـــ ــم عـــ ــد هـــ ــتند و بعـــ ــان داشـــ ــه آن اذعـــ ــان بـــ ــا خودشـــ   . هـــ
ــزود ــع اســالم      آن: وي اف ــليبي، در واق ــگ ص ــه جن ــا اشــاره ب ــا ب ــد  ه ــارزه طلبيدن ــه مب ــسلمانان را ب   . و م

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي در رابطه با اقدامات انجام گرفته از سوي اين سازمان توضـيح                 
قصد داريم آنفرانسي بين المللي و با عنوان پيامدهاي جهاني جنگ، بـه حاشـيه رانـدن صـلح بـين                     : داد

ــا و دوري از منطـــــــــق گفـــــــــت و   ــيمالملـــــــــل از ســـــــــوي آمريكـــــــ ــزار آنـــــــ   . گـــــــــو برگـــــــ
ها برنده اصـلي      اين جنگ، جنگي ساده و عادي نبوده و نيست؛ صهيونيست         : محمدي عراقي اضافه آرد   

هـا حرآـت آردنـد؛ در هـر حـال، مقطـع               هـا نيـز در جهـت منـافع صهيويـست            اين ميدان بودنـد و آمريكـايي      
يت سـنگيني را    حساسي را پشت سر مي گذاريم و ملت عراق، روشـنفكران و علمـاي دينـي، مـسوول                 

  . برعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده دارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
وي در پاسخ به سوال خبرنگار فرهنگي خبرگزاري فـارس آـه پرسـيد ايـن سـازمان در رابطـه بـا فرهنـگ                         

: طرفـي ايـران در جنـگ عـراق تابـه حـال چـه آـرده اسـت، اظهـار داشـت                        سازي صلح و تبيين نقش بـي      
ر و به طور آلي، اطالع رساني در اين         ها، هن   ها، فيلم   ها با سرمايه گذاري عظيم بر روي رسانه         آمريكايي

داننـد آـه حتـي        زمينه، فرهنگ جنگ را، هم براي مردم خود و هم براي ديگـران توجيـه آردنـد؛ آنهـا مـي                    
  . قدرت نظامي هـم بـدون فـراهم آـردن بـستر فرهنگـي مناسـب، قـادر بـه ادامـه فعاليـت خـود نيـستند                           

ريـزان و     ايـم و برنامـه      به اين موضوع توجهي نكـرده     متاسفانه، ما   : رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات افزود     
انــد، در حــالي آــه يكــي از  مــديريت آــشور نيــز نقــش مهــم روابــط و مناســبات فرهنگــي را بــاور نداشــته 
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  . تـــــــــرين اقـــــــــدامات، تخريـــــــــب همـــــــــين مناســـــــــبات فرهنگـــــــــي اســـــــــت  خطرنـــــــــاك
 هستيم و اين نتيجه     المللي مواجه   اعتمادي در سطح بين     ما با يك بحران بي    : محمدي عراقي اضافه آرد   

ها در توجيه جنگ طلبي خود بوده است ولي مـا در برابـر ايـن حرآـت چـه آـرده                        همان اقدامات آمريكايي  
  ! ؟ ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وي ديدار با رهبران اسالمي و مسيحي لبنان، گفت و گو با آنان در جهت آسب مشارآت اين رهبران در                  
ضاي شوراي جهاني آليـساها و خاورميانـه در         تشكيل آنفرانس بين المللي صلح و عدالت، مالقات با اع         

  . هاي آتـي عنـوان آـرد        زني با متفكران مسلمان و مسيحي را از اقدامات اين سازمان در ماه              قاهره و راي  
محمدي عراقي، همچنين از هنرمندان و فيلمسازان خواست تـا بـا تهيـه آثـار هنـري در جهـت گـسترش                    

هـاي فرهنگـي الزم را        سـازي   هـاي امريكـا، زمينـه       جـويي   فرهنگ صلح و آشنا آردن مردم جهان با سـلطه         
  .انجام دهند

  
  دولت عراق بايد عراقي باشد:  سخنگوي وزارت امور خارجه

  2003  آوريل 21 - 1382دوشنبه اول ارديبهشت -ايسنا
دولت عراق بايد با راي و نظر مردم عراق تعيين شود و «: ي آشورمان گفت سخنگوي وزارت امور خارجه
  ».ل قبول نيستندحكام تزريقي و تحميلي قاب

ي هفتگي خود با خبرنگاران  ي،در جلسه به گزارش ايسنا،حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه
ي بسياري از موضوعات  در اين سفر درباره« : ي انگليس به تهران گفت ي سفر مشاور وزير خارجه درباره

هايمان،خطري آه متوجه  رانيهاي آشتار جمعي بحث آرديم آه در اين زمينه ما نگ از جمله سالح
همچنين در خصوص اهداف اتهاماتي آه به .منطقه است و منابع تهديد در اين زمينه را اعالم آرديم

ي حقوق بشر بحث آرديم و اعالم آرديم آه امكانات  شود و در زمينه جمهوري اسالمي ايران زده مي
  ».آميز است يي ما براساس مقاصد صلح هسته

والت منطقه و عراق و سياستهاي آالن دو آشور را از ديگر محورهاي مذاآرات اين سفر وي در ادامه، تح
هايمان را در خصوص ضرورت خروج  اين سفر فرصت خوبي بود تا بتوانيم ديدگاه«: برشمرد و گفت

ي عراق مبني بر حق تعيين سرنوشت مردم براساس يك فرد،  ي آينده نيروهاي مهاجم و همچنين درباره
  ». را با طرف انگليسي مطرح آنيميك راي

سياست « : ي اظهارات جك استرا مبني بر تاييد روند همكاري ايران در بحران عراق تاآيد آرد وي درباره
ها  جمهوري اسالمي ايران در اين بحران عاقالنه بود و مورد تاييد آشورهاي عربي و اسالمي و غربي

سياست ما سياست عدم مداخله بود و . راق، همكاري بودها، همكاري نكردن با ع از ديد انگليسي. بود
آشورهاي اسالمي و عربي به تقليد از سياست ايران، سياست عدم همكاري با عراق را در پيش 

  ».گرفتند
ي دقيق منطبق بودن سياست ايران با  ي سياست ايران را نشانه وي اظهار نظرهاي موجود درباره
آند، منطبق با منافع آشور  آنچه جمهوري اسالمي ايران دنبال مي«: واقعيات عنوان آرد و تاآيد آرد

  ».است
ي آشورمان، اجالس رياض را فرصت خوبي براي تبادل ديدگاههاي  سخنگوي وزارت امور خارجه

« : آشورهاي همسايه و برخي آشورهاي غيرهمسايه مانند مصر ارزيابي آرد و خاطر نشان آرد
ي پاياني منعكس شد و بر ضرورت خروج   اسالمي ايران اآثرا در بيانيههاي جمهوري پيشنهادها و ديدگاه

نيروهاي مهاجم از عراق، ايجاد عراق دموآرات، حمايت از سوريه و جلوگيري از تكرار تهاجم عليه 
  ».آشورهاي ديگر تاآيد شد

: هاي عربي و غير عربي دانست و اظهار داشت وي اجالس رياض را موجب گسترش همگرايي
ايم آه بايد از تكه تكه شدن  ست جمهوري اسالمي ايران نيز اين بوده است و تاآيد آردهسيا«

  ».آشورهاي اسالمي پرهيز شود و با همگرايي اهداف بلندتري را دنبال آنند
  .ي پاياني آن موفقيت آميز بود ي وي،اجالس رياض و بيانيه به گفته

هوري اسالمي ايران در قبال تشكيل دولت ي موضع رسمي جم وي در پاسخ به سوال ايسنا درباره
جمهوري اسالمي ايران نظرش را به صراحت گفته « :موقت به رياست ژنرال گارنر در عراق تاآيد آرد

مردم عراق . ما معتقديم دولت عراق بايد عراقي باشد و هيچ دولت غير عراقي قابل قبول نيست.است
يد با آمكهاي بشردوستانه، دولت عراق با راي و نظر با. عاقل، با شعور، صاحب تاريخ و فرهنگ هستند

  ».مردم عراق تعيين شود و حكام تزريقي و تحميلي غير قابل قبول هستند
ايم آه عراق  هاي رهبري و رييس جمهوري اعالم آرده گيري در ابتداي امر نيز درموضع«: وي اضافه آرد

  ».ها اداره شود بايد به دست عراقي
ي ايران در سازمان ملل  ي ديدار خليل زاد و نماينده ي الشرق االوسط درباره نامهوي در خصوص خبر روز

موضوع بحث ظريف و خليل زاد «: با تاآيد بر اينكه الشرق االوسط خبر مرده را زنده آرده است تاآيد آرد
  ».هايي داشتند ي اجالس ها در اين خصوص صحبت ي افغانستان بوده و در حاشيه درباره

ي نزديك سفري به   در آينده ي آشورمان بااعالم اين آه وزير امور خارجه زارت امور خارجهسخنگوي و
ي اين  اين سفر به آشورهاي شمال ايران انجام خواهد شد و برنامه«: منطقه خواهد داشت، گفت

  ».سفر و زمان آن بعدا اعالم خواهد شد
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ي و جمهوري اسالمي ايران زدايي را بخشي از سياستهاي آالن دولت خاتم وي سياست تنش
ميزان روابط . ي اين سياست رسيد توان به ارزيابي درباره با بررسي مصاديق مي«: برشمرد و تصريح آرد

برخي موضوعات مانند درياي . ما با همسايگان و اينكه اآنون با هيچ يك از همسايگان مشكلي نداريم
ها از فضاي  وضعيت روابط با اروپايي. ين وضع استخزر زمان بر است؛ اما روابط ما با همسايگان در بهتر

 سال از نظارت حقوق بشر 20ي حقوق بشر ما پس از  درباره. اعتمادي به همكاري رسيده است بي
در ديپلماسي . گذاري در ايران در آمتر از دو سال بهتر شده است نرخ ريسك سرمايه. بيرون آمديم

ارت خارجه و رييس جمهور باعث تثبيت اوضاع نفت شد نفتي، در زمان آاهش قيمت نفت تالشهاي وز
با آشورهاي آسياي دور، چين و ديگر نقاط خوب آار . آه اين بدون داشتن روابط با اوپك غير ممكن بود

  ».آرديم
ي  ممكن است اين سياست جايي جواب نداده باشد، ولي موفقيت اين سياست در همه«: وي افزود

  ». مورد مقصر طرف مقابل استدهد آه در اين موارد نشان مي
آند و به معيارها پايبند نيست و متحدين  آسي آه زبان زور را تكرار مي«: آصفي در ادامه اظهار داشت

  ».زند، بنابراين نقص از سياست ما نيست گذارد و دور مي خود را آنار مي
ر ارزيابي آرد و زدايي، اعتمادسازي و مشارآت سياسي آشورمان را جامع و فراگي وي سياست تنش

افتد، مشكل از  اگر يك آشور بيرون مي. گيري نشده است اين سياست بر يك آشور خاص هدف«: گفت
ي مسائل با  لذا در همه. تواند قضاوت آند ها افكار عمومي مي در طرح ديدگاه. طرف متقابل بوده است

  ».م استآزادي بيان نشود و از منظر آارشناسي در آشور طرح اينگونه مسايل مه
سياستهاي «: وي هرگونه ابهام در سياستهاي جمهوري اسالمي ايران در قبال آمريكا را رد آرد و گفت

 نيز مجري است، سياستهاي ما نسبت  وزارت خارجه. شود ما در اين زمينه در باالترين سطح تعيين مي
  ».اي وجود ندارد به آمريكا شفاف است و هيچ سياست دوگانه

پور در ديدار با مقامات سوري و لبناني مطرح شده مبني  هاراتي آه به نقل از محتشميي اظ وي درباره
پور پرسيد  اين را بايد از آقاي محتشمي«: اند، اظهار داشت بر اينكه برخي در داخل مرعوب آمريكا شده

اين بحث را . ندا اند ياخير؛ اما قطعا هيچ جناح يا گروهي در داخل مرعوب آمريكا نشده آه آيا اين را گفته
آنند آه هدفشان ايجاد شكاف در داخل و وانمود آردن اين است  هاي خارجي مطرح مي برخي از رسانه

  ».آه آمريكا در ايران پايگاه دارد
طرح اينگوه مسايل صحيح نيست و براساس نظر مسوولين ما بايد با همدلي و اعتماد در «: وي افزود

  ».گيرد اين مسايل با اهداف خاصي صورت مي. ت آنيمراستاي ايجاد فضايي پر اعتماد حرآ
ي آشورمان در پاسخ به سوالي، تبادل انرژي را داراي مكانيزم خاص خود  سخنگوي وزارت امور خارجه

ي آامل اين روند  دانست و اظهار داشت آه خريد يا فروش انرژي نافي يكديگر نيستد و در يك چرخه
  .طبيعي است

اهللا حكيم براي خودداري از ورود به عراق، اظهار  است انگليس از آيتي خو وي همچنين درباره
  ».آنند ايشان براساس تشخيص و نظر خود عمل مي«: اطالعي آرد و گفت بي

ي وزارت    ريـيس دانـشكده   «:  گفـت   وي با رد هرگونـه تغييـر و تحـول در سـطح ميـاني وزارت امـور خارجـه                   
اآنـون مـا در   .  نقـل و انتقـال معـاونين نيـز صـحيح نيـست      خارجه، استعفا نداده اسـت و اخبـار مربـوط بـه     

  ».اند درست نيست گيري براي سفرا هستيم ولي اسامي آه مطرح شده ي تصميم مرحله
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

  مخالفت آمريكا با سپردن نقش به سازمان ملل، از ديد سفير سابق ايران در سازمان ملل 
  2003 اوريل 21 -1382 دوشنبه اول ارديبشت -راديو فردا

  )ويرجينيا(مصاحبه با فريدون هويدا . همايون مجد
درحالي آه آشورهاي ديگر بر آن تاآيد . اره نقش سازمان ملل در بازسازي عراق ادامه داردبحث درب

آقاي فريدون هويدا سفير سايق ايران در سازمان ملل متحد در مصاحبه . دارند، آمريكا با آن مخالف است
 : با راديو فردا در مورد نقش سازمان ملل در بازسازي عراق مي گويد

 .خيال مي کنم که سازمان ملل متحد نبايد نقشي دربازسازي عراق داشته باشدمن : فريدون هويدا
 چرا؟): راديو فردا(همايون مجد
 1945براي اين که سازمان ملل متحد سازماني است که بعد از جنگ بين الملل دوم در : فريدون هويدا

 سياسي جهاني تاسيس يافت و تمام قسمت هاي قانون اساسي سازمان ملل متحد جوابگوي اوضاع
 تمام اوضاع دنيا صورتي ديگر به خود 1992و بعد از انقراض شوروي در سال . 1945آن زمان بود يعني 

و بنابراين به عقيده من بايد قانون اساسي سازمان ملل متحد تغييراتي پيدا کند تا با اين اوضاع . گرفت
 کشور عضو 200ر حال حاضر در حدود و اضافه مي کنم که سازمان ملل متحد د. جديد تطبيق پيدا کند

و بنده نمي دانم که چطور ممکن است به چنين .  آشور از اين کشورها حکومت مستبد دارند150دارد و 
 .حکومتهاي مستبدي در مورد بازسازي يک کشور مستبدي که حکومتش سقوط کرده شرکت کنند

مان ملل در بازسازي عراق تاکيد مي ولي کشورهايي مثل فرانسه و آلمان و روسيه بر نقش ساز.: م.ه
 .کنند

 .خب بي خود مي کنند: فريدون هويدا
 چرا؟.: م.ه
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و از صدام حسين دفاع . بي خود براي اين که شرکت نکردند در براندازي صدام حسين: فريدون هويدا
 .کردند

اين . رايط امروزاشاره کرديد به تغيير فرم يا تغيير قانون اساسي سازمان ملل براي تطبيق با ش.: م.ه
 تغيير به نظر شما چطور بايد انجام بگيرد و شامل چه چيزهايي بايد باشد؟

مالحظه مي فرماييد شوراي امنيت سازمان ملل متحد مسئول نگه داشتن يا حفظ صلح : فريدون هويدا
 دارد  عضو دايم5اين شوراي امنيت که از طرف متفقين آن زمان داير شد . در جهان است، در درجه اول

وقتي مذاکره براي تشکيل . در آن زمان متحدين اصلي انگليس و امريکا و روسيه بودند. که حق وتو دارند
سازمان ملل متحد انجام شد، روزولت و چرچيل و بعد استالين تصميم گرفتند به فرانسه و چين هم حق 

مان بود و يک حکومتي از خود در آن زمان اگر به خاطر داشته باشيد، فرانسه تحت اشغال آل. وتو بدهند
علت اين که به فرانسه حق وتو دادند؛ اين بود که مي خواستند . داشت که حکومت طرفدار نازيها بود

حاال اگر امروز نگاه بکنيد يک کشوري مثل فرانسه اصال نه از . اروپا در اين شوراي امنيت وزني پيدا کند
 ضمنا بعد از انقراض شوروي، روسيه هم ديگر از خيلي .نظر اقتصادي ونه از نظر نظامي وزنه اي نيست

ضمنا چارتر سازمان ملل متحد بنا شده بود بر . لحاظ ديگر آن مقام و اهميت سابقش را از دست داده
چطور ممکن است . اساس حقوق بشر و احترام به حقوق بشر که درخود چارتر و دو قسمتش ذکر شده

ثانيا چطور ممکن است که يک . ود به عضويت شوراي امنيتيک کشور مستبدي مثل سوريه انتخاب ش
اين اتفاقي که در . کشور تروريست مثل ليبي بيايد بشود رياست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل

ابتداي سال جاري انجام گرفت، بزرگترين دليلي است که بايد در سازمان ملل متحد تغييرات اساسي 
 .داده شود

که سازمان ملل بايد از امريکا خارج شود و در يک نقطه ديگر دنياآغاز به کار بعضي ها معتقدند .: م.ه
 .کند

 .خيال مي کنم بسيار کار خوبي خواهد بود: فريدون هويدا
 چرا؟.: م.ه

 .براي اين که امريکا را راحت مي کنند: فريدون هويدا
 متهم مي کنند که به آقاي دکتر بعضي از کشورهاي جهان سوم بيشتر، سازمان ملل متحد را.: م.ه

 شما چه فکر مي کنيد؟. صورت ابزاري در دست قدرتهاي بزرگ از جمله امريکا درآمده
اين کشورهاي دنياي سوم خودشان حکومت ديکتاتوري .بسيار بيجاست اين حرفشان: فريدون هويدا

 اين که مردم تا. دارند و بهتر است خودشان رعايت حقوق بشر را بکنند و به داد مردم خودشان برسند
 .خودشان را با ظلم اداره کنند

آخرين سوال اين که در دنياي قرن بيست و يک و بعد از اتفاقاتي که در خاورميانه افتاد، سازمان .: م.ه
 ملل هنوز هم مي تواند در حفظ صلح، آشتي دادن ملتها و حل اختالفات نقش بازي کند؟

 کشور عضو و سازمان ملل 198طور که عرض کردم از سازمان ملل متشکل است از همان: فريدون هويدا
تمام تصميمات سازمان ملل متحد چه در مجمع عمومي چه در . متحد جدا نيست از اين کشورها

گاهگاهي براي . بنابراين هيچ نقشي نمي تواند داشته باشد. شوراي امنيت با اکثريت آراي اعضاست
ين کار اما سازمان ملل متحد در نيم قرني که موجود توجيه، پاي سازمان ملل متحد را مي کشند در ا

  .بود در دعواهاي مهم بين کشورها هيچ مداخله اي نداشت
  

   يي آوچك را از سوي آنگره خواستار شد هاي هسته ي سالح آمريكا لغو ممنوعيت توسعه
  1382 اول ارديبهشت -ايسنا به نقل از گزارش خبرگزاريها

 تصويب 1993يي آوچك آه در سال  ي تسليحات هسته دولت آمريكا از آنگره خواست قانون منع توسعه
  . شد را لغو آند

 اين قانون را لغو آرده و 2004ي امور دفاعي سال مالي  ي بودجه دولت آمريكا در صدد است در اليحه
  . يي آوچكي را خواستار شد هاي هسته ي يك چنين سالح بيشتري را براي تحقيق دربارهي  بودجه

اين قانون را در مجلس نمايندگان معرفي » اسپرات«و » فرس«هاي   دو دموآرات به نام1993در سال 
  . آردند

  . نوع استيي با قدرت انفجار آمتر از پنج آيلومتر مم هاي هسته ي سالح طبق اين ماده تحقيق و توسعه
ي   با ارائه2004ي امور دفاعي سال مالي  ي بودجه نويس اليحه دولت بوش در ماه فوريه همراه با پيش
  . مدرآي لزوم لغو اين قانون را بيان آرد

يي بر  اين ماده تاثير بسيار منفي«: در اين مدرك آه از سوي خبرگزاري آيودو منتشر شد، آمده است
هاي آشتار جمعي گذارده است،  حمايت از استراتژي ملي مبارزه با سالحتالشهاي دولت آمريكا براي 

ها زايل  هايمان جهت جلوگيري از توسعه ي اين سالح از سوي ديگر تالشهايمان را براي تقويت توانايي
  » .آرده است

هـاي آـشتار جمعـي        يي از بـين بـردن سـاير سـالح           هاي هسته   يكي از موارد استفاده از يك چنين سالح       

هـاي   هاي سـرويس  وزارت دفاع اين مدارك را به آميته. اند ت آه در عمقهاي بسيار بزرگ مدفون شده      اس

  .مسلح ارائه داده است تا دليل عقالني اين امر را بيان آند
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