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   2003 اوريل 29 -1382 ارديبشت 9سه شنبه  
  »شوك و وحشت«استراتژي  -شب چهلم و يكم 

  
  

  آخرين تحوالت جنگ
  

  آمريکا وارد عصری نوين شده است
  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8دوشنبه 

  ار و از آنان تشکر کرد دونالد رامسفلد با نيروهای آمريکايی مستقر در قطر ديد
دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، که از قطر ديدن می کند، گفته است که آمريکا اينک وارد عصری نوين 

شده است که در آن بايد به اقدامات پيشگيرانه دست برند و از تهاجم تروريست ها و دولت های 
  .تروريست جلوگيری کند

های آمريکايی در ستاد سرفرماندهی عمليات عراق در قطر سخن می وزير دفاع آمريکا که در جمع نيرو
گفت، افزود که جنگ افغانستان و جنگ عراق نشان داد که آمريکا در اين راستا آغاز خوبی داشته 

  .است
شيوه زندگی "آقای رامسفلد گفت که ممکن است اوضاع جهان نابسامان باشد اما آمريکا و متحدانش 

  .ردرا حفظ خواهند ک" ما
وی اشغال عراق توسط نيروهای نظامی به رهبری آمريکا را واقعه ای مهم دانسته است که در تاريخ 

  .نظامی جهان ثبت خواهد شد
به گفته آقای رامسفلد، اين جنگ به دليل ترکيب بی سابقه توان جنگی، دقت عمل، سرعت عملياتی 

  .ان بوده استو انعطاف پذيری آن تحولی قابل توجه در تاريخ جنگ های جه
وزير دفاع آمريکا گفت که تصاوير پايين کشيدن مجسمه های صدام حسين توسط مردم عراق قطعا در 

در سال (و آزادی پاريس از اشغال آلمان نازی ) 1989در سال (کنار صحنه های فرو ريختن ديوار برلين 
  .همواره در يادها باقی خواهد ماند) 1944

ق گفت که تاکنون سابقه نداشته است که گروهی چنين بزرگ در مورد وی در پاسخ منتقدان جنگ عرا
  .امری تا اين اندازه در اشتباه بوده باشند

وزير دفاع آمريکا به منطقه خليج فارس سفر کرده است تا از رهبران کشورهايی که از حمله آمريکا به 
  .عراق حمايت کرده اند قدردانی کند

نيز سفر کند و احتمال دارد ديداری از عراق نيز در برنامه وی گنجانده انتظار می رود وی به افغانستان 
  .شود

  
  مالقات پرزيدنت بوش با آمريکائيان عرب تبار

 .رئيس جمهوری اياالت متحده تا اواخر هفته جاری رسماً  خبر پايان گيری جنگ در عراق را اعالم کند
پرزيدنت بوش امروز درشهر ديربورن ايالت ميشيگان با آمريکائيان عرب تبار مالقات ميکند و طی سخنانی 

 . نه ای را برای عراِق آزاد شده ارائه ميدهددر برابر آنان، بينش خوش بينا
رئيس جمهوری اياالت متحده، در ديربورن که درنزديکی شهر ديترويت قرار دارد و منزلگاه تعداد بسيار 
 . زيادی ازمهاجران عرب به آمريکا است با رهبران آمريکائيان عرب تبار ديداری خصوصی خواهد داشت

 بوش سخنرانی خود را عمدتاً  به اين مسئله اختصاص خواهد داد بگفته سخنگوی کاخ سفيد، پرزيدنت
که عراق چگونه ميتواند با همسايگانش در صلح زندگی کند و نمونه و نماينده يک دمکراسی اسالمی 

 . شود
با اينهمه مشاوران پرزيدنت بوش ميگويند که پيش بينی نميشود رئيس جمهوری اياالت متحده تا اواخر 

  .اً  خبر پايان گيری جنگ در عراق را اعالم کندهفته جاری رسم
  

  آند  آمريكا پايگاه عمليات هوايي خود را از عربستان به قطر منتقل مي
، آمريكا مرآز اصلي عملياتهاي هوايي خود در ي نيويورك تايمز در شماره ديروز خود نوشت روزنامه

اين اقدام اولين گام در آاهش موثر نيروهاي آمريكا در . آند ر منتقل ميخاورميانه را از عربستان به قط
  . دهي مجدد حضور نظامي آمريكا در منطقه عنوان شده است عربستان و سازمان

پايگاه نظارتي آمريكا براي نظارت بر صدها ماموريت هوايي «: ي نظامي گفت رتبه يكي از مقامهاي عالي
ي جاري از پايگاه هوايي ملك سلطان رياض به پايگاه هوايي العديد، قطر  در عراق و خاورميانه طي هفته

  » .آه سال گذشته ساخته شد منتقل مي گردد
ي اين نقل و انتقال دائمي خواهد بود يا نه تصميمي است آه جورج  وي افزود، اينكه آيا تصميم درباره

  . ي آن نظر بدهند ربارهبوش، رييس جمهور و دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا بايد د
ي نظامي آمريكا در  ي نارضايتي عربستان سعودي از حضور گسترده اما با تمام شدن جنگ عراق و ادامه

ي پايگاه قطر به عنوان مرآز  اين آشور، فرماندهان آمريكايي معتقدند آه زمان آن رسيده است تا درباره
   .گيري شود عملياتهاي هوايي آمريكا در آينده تصميم
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اينكه ما «: ژنرال تامي فرانكس، رييس مرآز فرماندهي آمريكا در گفت و گو با خبرنگاران در ابوظبي گفت
توانيم برخي عملياتها  دانيم تا زماني آه اين پايگاه هست مي معلوم نيست اما مي. مانيم يا نه آنجا مي

واهيم بود اما ما به اين مرآز منتقل دانم چه مدت آنجا خ را از آنجا انجام دهيم؛ بنابراين در آينده نمي
  ».دهيم شده و برخي علمياتهاي هوايي را از آنجا انجام مي

  
  البرادعي بازگشت بازرسان سازمان ملل به عراق را خواستار شد 

  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8 دوشنبه –ايسنا 
گشت بازرسان تسليحاتي يي، خواهان باز محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي هسته

  . سازمان ملل به عراق شده است
سي، البرادعي در گفت .بي.ي خبري بي به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي خبري گفت آه تيم بازرسان تسليحاتي سازمان ملل داراي اعتبار و دانش آافي  و گويي با اين شبكه
  . در عراق استو ضروري براي انجام بازرسي 

البرادعي گفت آه تيم بازرسان داراي اجازه از سازمان ملل براي بازگشت به عراق است همان 
  . اي آه نيروهاي ائتالفي با تمسك به آن به جنگ عليه عراق رفتند قطعنامه
شناسيم و از مراآز  شناسيم، اسناد را مي ما متخصصان عراقي را مي. ما آارشناس داريم«: او گفت

  » .ليحاتي خبر داريمتس
ما آساني هستيم آه همه جا اعتبار داريم، بخاطر آن آه ما نمايندگان جامعه بين «: البرادعي تاآيد آرد

اگر خواهان آن باشيم آه نتايج به . شود المللي هستيم و اين باعث استقالل و شفافيت عملكرد ما مي
به خصوص در جهان عرب و اسالم، بازرسان مورد قبول باشد ) از بازرسي تسليحاتي عراق(دست آمده 

  ».سازمان ملل متحد بايد محور اصلي چنين نتايجي را تشكيل دهند
  
  
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق
  

  آخرين تحوالت عراق امروز در بغداد 
  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8دوشنبه  - راديو فردا –ژان خاکزاد 

 سازمانهاي اپوزيسيون رژيم پيشين عراق گرد هم مي آيند تا مقدمات تولد يک نظام صدها تن از اعضاي
اين در حالي است که به گزارش خبرگزاري فرانسه قرار . سياسي تازه در کشورشان را فراهم کنند

ديدار وزير دفاع از بغداد در . است دانلد رامسفلد وزير دفاع اياالت متحده امريکا از بغداد ديدن کند
رامسفلد پس از گذراندن چند . چارچوب سفرهايي است که او به منطقه خليج فارس انجام مي دهند

در اين حال يکي ديگر از اعضاي رژيم . ساعت در ابوظبي راهي مقر نيروهاي امريکا در دوحه قطر شد
حاتي ژنرال حسام محمد امين رابط ميان بازرسان تسلي. صدام حسين به دام نيروهاي امريکا افتاد

بدين ترتيب او سيزدهمين مقام عراقي است که به اسارت . سازمان ملل متحد و رژيم صدام حسين بود
از سوي ديگر محمد محسن زبيدي که خود را فرماندار بغداد ناميده . نيروهاي امريکايي درآمده است

فرانکز فرمانده در مورد سرنوشت صدام حسين، ژنرال تامي . بود، توسط نيروهاي امريکا بازداشت شد
نيروهاي ائتالف در عراق به خبرنگاران گفت که هيچ دليلي و مدرکي ندارد که صدام حسين هنوز در قيد 

وي تاکيد کرد که طارق عزير که از روز جمعه در بازداشت نيروهاي ائتالف به سر مي برد با . حيات باشد
محمد البرادعي . اي ائتالف قرار داده استاين نيروها همکاري مي کند و اطالعات زيادي دراختيار نيروه

رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي هم ابراز اميدواري کرد که بازرسان اين سازمان و بازرسان 
  . سازمان ملل متحد بتوانند به عراق بازگردند

  
  نشست بغداد پايان يافت

  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8شنبه  دو-بي بي سي 
   نماينده، از گروه های مذهبی، سياسی و قومی مختلف در اين کنفرانس حضور دارند 300حدود 

 نماينده، از گروه های مذهبی، سياسی و قومی مختلف در بغداد با هدف گفتگو 300نشست حدود 
  .انتقالی در عراق پايان يافته استدرباره تشکيل يک دولت 

  .شرکت کنندگان اين گردهمايی موافقت کردند تا ظرف چهار هفته آينده بارديگر بايکديگر مالقات کنند
در " کنگره عمومی ملی"بر اساس بيانيه ای که در پايان اين نشست منتشر شد موافقت گرديد که يک 

  . الزم برای تشکيل يک دولت انتقالی عراقی اتخاذ شودطول ماه آينده برگزار شود تا در آن راهکارهای
پيشتر جی گارنر، ژنرال بازنشسته آمريکايی که اداره عراق را به عهده دارد، در اين نشست گفت که 

  .دولت عراق بايد دولتی دمکراتيک به نمايندگی از کليه گروه ها باشد
و از جمله اعضای مجلس اعالی انقالب ميزبانی اين نشست را مقام های آمريکايی بر عهده دارند 

  .اسالمی عراق که گفتگوهای قبلی را تحريم کرده بود در آن حضور داشتند
گفتگوهای دوشنبه مصادف است با تولد صدام حسين، روزی که در گذشته با جشن های مفصل 

  دولتی همراه بود  
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به اين گفتگوها اعتراض کنند، درحالی که چند صد مسلمان شيعه در قلب بغداد گرد آمده بودند تا 
  .هليکوپترها، تانک ها و سربازان آمريکايی در اطراف تاالر کنفرانس حلقه امنيتی محکمی ايجاد کردند

  تعهد درباره نفت
حدود دو ساعت پس از موعد مقرر گشايش يافت و نمايندگان به )  آوريل28(کنفرانس روز دوشنبه 

  .د به کنفرانس مورد بازرسی قرار گرفتندهنگام عبور از حلقه امنيتی برای ورو
يک دولت "پس از قرائت قرآن، آقای گارنر طی يک سخنرانی برای حضار گفت هدف از اين همايش ايجاد 

  ."دمکراتيک است که نماينده همه مردم، مذاهب و قبايل باشد
  ستند    خيلی مديون آمريکا و بريتانيا ه) صدام(مردم عراق به خاطر اخراج اين ديکتاتور 

  . گفت ابزار الزم برای بازسازی عراق بايد در اختيار مردم اين کشور گذاشته شودشيخ حسين صدر 
آقای گارنر اشاره کرد که نخستين اولويت بازگرداندن نظم است و افزود که گفتگوها پيرامون مسائل 

  .در بغداد انجام خواهد شد)  آوريل29(امنيتی روز سه شنبه 
رنگار بی بی سی در گزارشی درباره اين ديدار گفت که بيش از هر چيز، تعهد آقای کلر مارشال، خب

  .گارنر داير بر اين که نفت عراق متعلق به مردم آن کشور است، با تشويق و کف زدن حضار روبرو شد
  گفتگوهای امنيتی

  .ندهيات های نمايندگی در اين همايش درباره فقدان امنيت، برق و آب ابراز نگرانی کرد
  .اما خبرنگار بی بی سی می گويد که يک رهبر صاحب نفوذ شيعه عراقی با لحنی مثبت سخن گفت

مردم عراق به خاطر اخراج اين ديکتاتور : "شيخ حسين صدر، مسوول شورای اسالمی شهر لندن گفت
  ."خيلی مديون آمريکا و بريتانيا هستند) صدام(

  . اين کشور اداره شودوی افزود که عراق تنها می تواند توسط مردم
  .ژنرال گارنر قبال گفته بود که اميدوار است فرآيند تشکيل دولت عراق در پايان هفته جاری آغاز شود

  . اما او اخطار داد که پيش از آنکه امکان بازسازی کشور فراهم شود بايد امنيت برقرار شود
  تحريم گفتگوها

اقی از داخل و خارج کشور و کسانی است که به مدعوين کنفرانس روز دوشنبه شامل نمايندگان عر
  .اعتقاد آمريکا می توانند در آينده رهبری عراق را به عهده گيرند

  .با اين حال، در آغاز اين ديدارها بالفاصله روشن نبود کدام گروه های عراقی در آن حضور دارند
آن، که عمدتا نامزد پنتاگون نمايندگان کنگره ملی عراق در کنفرانس هستند، اما احمد چلبی، رهبر 

  .برای هدايت عراق تصور می شود، غايب به نظر می رسد
  .گزارش می شود که حداقل يک گروه شيعه اين همايش را تحريم کرده است

گفتگوهای دوشنبه مصادف است با تولد صدام حسين، روزی که در گذشته با جشن های مفصل 
  .دولتی همراه بود

  .شده عراق در شصت و ششمين سالروز تولد او نامعلوم استاما سرنوشت رهبر ساقط 
نيروهای تحت فرماندهی آمريکا عراق را در کنترل خود دارند، اما با اعتراضات خيابانی در بغداد مواجه 

  .هستند
آخرين تظاهرات با تجمع صدها تن از شيعيان در بغداد انجام شد که اعتراض داشتند روحانيون شهر 

  .ن گفتگوها به خوبی نمايندگی نشده اندمقدس نجف در اي
خودخوانده بغداد، محمد محسين الزبيدی " شهردار"تظاهرکنندگان همچنين پالکاردهايی را در حمايت از 

  .که توسط نيروهای آمريکايی بازداشت شد، به همراه داشتند
ی برای بازگرداندن آمريکا آقای زبيدی را به تالش برای کارشکنی در مسير تالش های نيروهای ائتالف

  .خدمات اوليه به پايتخت جنگ زده عراق متهم کرده است
زبيدی نامه هايی به افراد و سازمان ها ارسال کرد و به آنها : "آمريکا در بيانيه ای در اين باره نوشت

برق، آب و (گفت که تا زمانی که او تاييد نکرده است، به محل کار خود در تاسيسات خدمات عمومی 
  ."و بانک ها بازنگردند) بفاضال

مقام های نظامی آمريکا گفتند که آنها متعهد هستند در تشکيل دولتی عراقی به مردم آن کشور کمک 
  .کنند، اما تا آن زمان نيروهای ائتالفی تنها مرجع مشروع قدرت در عراق خواهند بود

  
  ديدار گروه های عمده عراقی بدون دخالت آمريکا

  پم اوتول خبرنگار بی بی سی
  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8شنبه  دو-بي بي سي 

شماری از گروه های عمده سياسی عراق می گويند که انتظار دارند رهبران يا نمايندگان ارشد شورای 
  .در بغداد ديدار کنند)  آوريل30(شش نفره رهبری روز چهارشنبه 

 کنفرانسی به اين نشست که به گفته آنها توسط گروه های عراقی سازمان داده خواهد شد در پی
  .ميزبانی آمريکا با حضور چند صد عراقی در روز دوشنبه در بغداد صورت خواهد گرفت

شورای رهبری پيشتر در سال جاری در شمال عراق انتخاب شده بود و شامل رهبران کنگره ملی، 
ی مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق، اتحاديه ميهنی کردستان، حزب دمکراتيک کردستان، پيمان مل

  .    عراق و عدنان پاچچی، يک چهره ارشد سنی است
مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق، يک گروه عمده شيعه، می گويد که نماينده ارشد خود را به اين 

  .ديدار اعزام خواهد کرد زيرا توسط عراقی ها سازمان يافته است، نه آمريکايی ها

www.iran-archive.com 



تخاب شده بود و شامل رهبران کنگره ملی، شورای رهبری پيشتر در سال جاری در شمال عراق ان
مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق، اتحاديه ميهنی کردستان، حزب دمکراتيک کردستان، پيمان ملی 

  .عراق و عدنان پاچچی، يک چهره ارشد سنی است
 در بغداد با مانورهای سياسی ميان گروه های مختلف که اهداف متضادی)  آوريل28(ديدار روز دوشنبه 

  .را دنبال می کنند همراه بود
برخی از گروه های عمده شيعه اين ديدار را تحريم کردند يا تنها اعضای پايين رتبه خود را به آن اعزام 

  .کردند، عمدتا به اين دليل که آمريکا ميزبان آن بود
ا را به نفع ما نيست و نبايد چنين به نظر برسد که آمريکايی ها م: "يک منبع عراقی چنين گفت

  ."دستچين می کنند
  

  مشارکت شيعيان در ساختار سياسی
واشنگتن از يافتن ساز و کاری به منظور فراهم کردن امکان مشارکت کامل شيعيان در فرآيند سياسی 

  .شيعيان بزرگ ترين گروه در عراق هستند. آن کشور سخن گفته است
 حدودی به عنوان پلی برای پر کردن ممکن است شورای رهبری که روز چهارشنبه ديدار خواهد کرد تا

  .اين شکاف عمل کند
مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق، يک گروه عمده شيعه، نماينده ارشد خود را به اين ديدار اعزام 

گروه الدعوه، يک حزب ديگر شيعه که مالقات روز دوشنبه در بغداد را تحريم کرده است نيز . خواهد کرد
  .رای رهبری در صورت بسط اين شورا اشاره کرده استبه امکان شرکت خود در شو

  . اما روشن نيست دستور کار اين ديدار چه خواهد بود
گروه های تبعيدی که تازه به عراق بازگشته اند، به اميد تحصيل . از سويی حساسيت ها ادامه دارد

  .نقشی اساسی در دولت انتقالی آينده عراق به تکاپو افتاده اند
 بسياری از کسانی که در دوره حکومت صدام حسين در عراق مانده اند تصور می کنند در همين حال،

  .که آنها بايد تصميم گيرنده هرنوع حکومت بعدی باشند
  . اما ظهور چهره های رهبری عراق احتماال نيازمند زمان خواهد بود

 های سابق مظنون در همين حال، احتماال برخی از مردم عراقی نسبت به آمال های سياسی تبعيدی
  .باشند

  
  يابد  ميهاي سياسي در عراق تداوم  نشست: ي گارنر ها ي برنامه هنگ آنندههما

  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8شنبه دوي الشرق االوسط چاپ لندن، به نقل از روزنامهايسنا 
ي گارنر در عراق با اشاره به نشست بغداد آه با حضور صدها تن از  ي برنامه هماهنگ آننده

حضور بسياري از «: شود، گفت برگزار مي) دوشنبه(ي معارضان عراقي امروز  هاي برجسته شخصيت
  » .شست شاهد خواهيم بودنمايندگان مردم عراق را در اين ن

ي آمريكايي آه از سوي واشنگتن  ي جي گارنر، ژنرال بازنشسته ي برنامه آننده ، هماهنگ»باربارا بودين«
نشست ناصريه «: نگاران اظهار داشت وگو با خبر ي امور عراق تعيين شده است، در گفت براي اداره

  » .نخواهد بوداولين قدم بود و اين نشست آخرين نشست سياسي در عراق 
نشست ديگري را براي جلب حمايت رهبران سياسي و «: ي جي گارنر افزود ي برنامه آننده هماهنگ

  » .آشنايي بيشتر با اين افراد برگزار خواهيم آرد
در اين نشست نمايندگان عراقي شرآت آننده از سراسر عراق خواهند بود و با توجه « : وي تاآيد آرد

تري  ي آنها، نمايندگان شرآت آننده به صورت بسيار گسترده ها و ادامه نشستبه استمرار اين گونه 
  » .شرآت خواهند آرد

ي حزب دموآرات آردستان آه نخواست نامش فاش شود،  از سوي ديگر يكي از مسووالن برجسته
ي اين هفته در بغداد برگزار  نشست ديگري از سوي معارضان عراقي روز چهارشنبه«: اظهار داشت

  » .اهد شدخو
ي منتخب  اين نشست بسيار مهم با شرآت آميته « :ي جي گارنر افزود ي برنامه هماهنگ آننده
  » .الدين در آردستان عراق برگزار خواهد شد نشست صالح

مسعود : ي موقت عراق تعيين شدند، عبارتند از الدين آه براي اداره ي منتخب نشست صالح آميته
ي   جالل طالباني، رهبر حزب ميهني آردستان، احمد چلبي، رهبر آنگرهبارزاني، رهبر حزب دموآرات،

ي سابق عراق، عبدالعزيز حكيم، معاون رييس مجلس  چي، وزير امور خارجه ملي عراق، عدنان پاچه
  . اعالي انقالب اسالمي عراق و اياد عالوي، دبيرآل جنبش وفاق ملي عراق

شود،  نشستي آه در روز چهارشنبه در بغداد برگزار مي «:ي حزب دموآرات تاآيد آرد اين مقام برجسته
  » .مختص به اين آميته خواهد بود

ي الشرق االوسط از شرآت نكردن  گيرد آه روزنامه اظهارات اين مقام حزب دموآرات در حالي صورت مي
  . مسعود بارزاني در اين نشست خبر داد

آند و تنها هياتي از اين حزب به نمايندگي  نمياين روزنامه بيان داشت، بارزاني در اين نشست شرآت 
  .بارزاني در اين نشست شرآت خواهند داشت

  
  تظاهر آنندگان عراقي توقف نشست بغداد و تشكيل يك نشست مردمي را خواستار شدند 
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  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8 دوشنبه –ايسنا 
هم زمان با آغاز نشست معارضان عراقي در بغداد به رياست ژنرال گارنر هزاران تن از مردم با همراه 

  . اي را برگزار آردند رات گستردهشخصيتهاي مذهبي تظاه
ي تلويزيوني الجزيره، تظاهرآنندگان خشمگين با سر دادن شعارهايي توقف سريع اين  به نقل از شبكه 

  . نشست و برگزاري نشست، ديگر را خواستار شدند
ي آمريكا براي  تظاهرآنندگان با رد چنين نشستي به دعوت آمريكا و به رياست جي گارنر، نماينده

ي امور عراق اعالم آردند، در صورت برگزاري نشست در عراق بايد يك نشست عمومي تشكيل  دارها
  . شود آه نمايندگان گروههاي مختلف مردم در آن شرآت آنند

هاي اطراف ساخنكان برگزاري اين نشست اقدام به برگزاري  اين تظاهر آنندگان هم چنين در خيابان
  . نماز جماعت آردند

در حالي آه نشست بغداد با  « :ي خبري اظهار داشت زيره طي ارتباط مستقيم با اين شبكهخبرنگار الج
دو ساعت تاخير برگزار شد، لحظه به لحظه بر تعداد تظاهرآنندگان مخالف با برگزاري اين نشست 

  » .شود افزوده مي
 و با  فلسطين شدهدر حال حاضر چهار تن از نمايندگان اين تظاهرات وارد هتل «: وي هم چنين افزود

  » .اند نيروهاي آمريكايي وارد گفت و گو شده
اين نمايندگان مردمي به نيروهاي آمريكا اعالم آردند آه نمايندگان حوزه بايد در «: خبرنگار الجزيره افزود

اين اجالس شرآت آنند؛ در غير اين صورت واشنگتن روزهاي سختي را در پيش خواهد داشت و با 
  » . روبرو خواهند شدمشكالت فراواني

تظاهرآنندگان هم چنين خروج سريع نيروهاي آمريكايي و تشكيل يك دولت مردمي توسط مردم عراق را 
  . خواستار شدند

تظاهرات مردم . ي علميه در آينده عراق شدند اين تظاهرآنندگان هم چنان خواستار نقش محوري حوزه
  .آمريكايي صورت گرفتبغداد با تدابير شديد امنيتي از جانب نيروهاي 

  
  دو حزب عمده آرد در بغداد دفتر داير آردند 

  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8دوشنبه  - راديو فردا -امير آرمين 
با سقوط رژيم صدام حسين حزب دموآرات آردستان عراق و اتحاديه ميهني آردستان، آه دو گروه 

خسرو جاد مقام . اتري در پايتخت عراق داير آردندعمده آرد در عراق هستند به بغداد بازگشتند و دف
حزب دموکرات کردستان عراق روز يکشنبه در مصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت اين حزب به دنبال 

به گفته او کردها . برکناري رژيم صدام حسين، در روز نهم آوريل گذشته مجددا به بغداد باز گشته است
حضور حزب دموکرات کردستان . يوني پايتخت عراق را تشکيل مي دهند ميل5يک ميليون نفر از جمعيت 

عراق به رهبري مسعود بارزاني و و اتحاديه ميهني کردستان عراق به رهبري جالل طالباني در بغداد در 
اين دو حزب از .  سال حکومت صدام حسين، بستگي به جذر و مدهاي سياسي داشته است24طول 
مال عراق را به عنوان يک حکومت خودمختار مورد حمايت امريکا در دست  مشترکا کنترل ش1991سال 
يك مقام آرد آه نخواست نامش فاش شود گفت، روحانيون شيعه تحمل ديدن احزاب آرد را در . داشتند

  .جنوب عراق ندارند
  

  نيروهاي ائتالف خواستار برچيدن بازرسي هاي مسلحانه شبه نظاميان آرد شدند 
  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8دوشنبه  -يو فردا  راد-ليلي صدر 

به نيروهاي شبه نظامي آرد هشدار داده شد آه تا روز دوشنبه ايست بازرسي ها و گشت زني هاي 
 هوابرد گفت نيروهايش 2سرهنگ جو آندرسن فرمانده تيپ . مسلحانه را در اطراف موصل متوقف آنند
 اتحاديه ميهني آردستان عراق و حزب دموآرات آردستان آماده اجراي قانون در مورد اعضاي مسلح

وي گفت به اعضاي مسلح اين احزاب اجازه داده مي شود که سالحهاي خود را در مقر . عراق هستند
دفتر حزب خود يا مجتمعهاي مربوط به اعضاي حزب نگه دارند اما هنگام گشت زدن نمي توانند مسلح 

وي .  صبح روز دوشنبه مسلح باشند، خلع سالح خواهند شد10 وي گفت نگهباناني که پس از. باشند
افزود رهبران گروههاي شبه نظامي مي توانند گروه کوچکي از محافظان شخصي مسلح را همراه خود 

. از زمان سقوط موصل اختالفها بين شهروندان عرب و اقليت بزرگ کرد زياد شده است. داشته باشند
از سوي ديگر حضور اين شبه .هاي کرد را مسبب نا امني مي دانندبسياري از شهروندان عرب، نيرو

  .نظاميان سبب نگراني حكومت ترآيه شده است
  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

ي تحصيالت مذهبي از ايران به نجف و آربال باز  ي عراقي براي ادامه روحانيون شيعه:آسوشيتدپرس
  گردند  مي

  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8 دوشنبه –ايسنا 
ي عراقي از ايران به سوي شهرهاي مقدس نجف و آربال در  با سرنگوني صدام، روحانيون شيعه« 

  » .شوند عراق آه از مراآز اصلي آموزش علوم شيعه هستند،راهي اين آشور مي
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 از طالب آه در روزهاي اخير صدها تن« :خبرگزاري آسوشيتدپرس ضمن اعالم خبر فوق آورده است
  ».گردند ي تحصيل در شهرهاي مذهبي به وطن خود باز مي اآثريت آنها عراقي هستند، براي ادامه

  
  مسايل اقتصادي آينده عراق

  
با به حاشيه راندن سازمان ملل؛ واشنگتن آنترل درآمد نفتي عراق در اختيار ژنرال گارنر : تايمز خبر داد

  دهد  قرار مي
  2003 آوريل 28 -1382رديبهشت  ا8 دوشنبه –ايسنا 

اي آه طي آن  هاي جاري با جلب حمايت شوراي امنيت از قطعنامه آمريكا در نظر دارد طي هفته”
شود، آنترل منابع و درآمدهاي نفتي عراق  سازمان ملل در رابطه با مسئله عراق به حاشيه آشيده مي

  ” .را به دولت موقت اين آشور و ژنرال گارنر منتقل نمايد
ي قدرت ميان پنتاگون و  پس از منازعه”: ي تايمز در گزارشي با اشاره به مطلب فوق آورده است روزنامه

ي آمريكا، آاخ سفيد در نهايت نظر تندروهاي پنتاگون مبني بر اينكه واشنگتن بايد  وزارت امور خارجه
هاي اين آشور را لغو  يمسازمان ملل را تحت فشار قرار دهد تا دولت موقت عراق را تاييد آند و تحر

  . نمايد مورد قبول و حمايت قرار داد
ي آنوني  پس از پايان يافتن مرحله)  خردادماه13(هدف اعالم دولت جديد عراق در آنفرانس سوم ژوئن 

پس از آن دولت موقت آنترل فروش نفت . ي نفت در برابر غذاي سازمان ملل عنوان شده است برنامه
  . المللي پول در دست خواهد گرفت ك جهاني يا صندوق بينعراق را با نظارت بان

واشنگتن آه هنوز از امتناع سازمان ملل براي حضور در نشست مخالفان حكومت صدام خشمگين 
اي را براي ايفاي نقش مشورتي در ايجاد دولت  است از دبيرآل سازمان ملل خواسته تا نمايندگان ويژه

  . جديد عراق معرفي نمايد
 18 نماينده از 18هاي بازگشته   تن از تبعيدي9 تن از اعضاي دولت موقت شامل 27يك فرمول، براساس 

  . استان عراق خواهد بود
 عضو شوراي 15ي جاري مطرح شود با مخالفت جدي  بعيد است طرح آمريكا آه قرار است اواخر هفته

  . امنيت قرار گيرد
پاريس . باشند ن نقش محوري به سازمان ملل مياين در حالي است آه روسيه و فرانسه خواستار داد

هاي غيرنظامي عراق شده، اما هم چنان تاآيد دارد آه قبل از لغو آامل  خواستار تعليق فوري تحريم
  . ها بازرسان بايد تاييد آنند آه عراق خلع سالح شده است تحريم

ي   آه نيروهاي ائتالف وظيفهالمللي به عراق نيست و گفته است آمريكا خواستار بازگشت بازرسان بين
  ”.گيرند خلع سالح عراق را بر عهده مي

  
  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني

  
  آنند  ها از ژنرال تامي فرانكس به عنوان جنايتكار جنگي شكايت مي عراقي
  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8دوشنبه  - ايسنا 

غيرنظاميان و مردم عادي عراق در صدد شكايت از ژنرال تامي فرانكس و ديگر مقامهاي نظامي آمريكا به 
  . هي در بلژيك به اتهام ارتباط جنايات جنگي در عراق هستنددادگا

ي واشنگتن تايمز، جان فرهون، وآيل  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شود آه نيروهاي ائتالف مسئول آشتار غيرنظاميان  بروآسلي گفت آه در شكايت اين افراد نوشته مي

  . گران در غارت بيمارستانها است تيراندازي به آمبوالنس و عدم مهار غارت ر بغداد، عراقي، بمباران بازا
هاي آمريكايي طي عمليات   عراقي است آه خود را قرباني يا شاهد خشونت10ي حدود  وي نماينده

  . دانند آزادسازي عراق مي
هام عليه ژنرال فرانكس ي ات فرهون گفت آه براساس اين شكايت از قاضي بخش خواسته شده تا درباره

  . بررسي آند
اگر اين اتهام عليه ژنرال فرانكس و ديگر مقامهاي آمريكا صادر شود آنها در دادگاه بلژيك محاآمه خواهند 

  . شد
  » .آنم به آن مرحله برسيم آند اما فكر نمي المللي صادر مي بلژيك دستور حكم جلب بين«: فرهون افزود

ي دولتي هشدار داد  يك مقام عالي رتبه. يي نسبت به اين اتهام داشت گينانه دولت بوش واآنش خشم
آه اگر اين شكايت توسط دادگاه بررسي شود و مقامهاي بلژيك اتهامي عليه فرانكس و ديگر مقامها 

  . صادر آنند بلژيك با عواقب ديپلماتيك روبرو خواهد شد
 پاول، وزير امور خارجه تا زماني آه مشغول المللي از بوش و آالين فرهون گفت آه براساس قوانين بين

توان شكايت آرد؛ به همين دليل تامي فرانكس و ديگر  آار جنگي نمي آار هستند به عنوان جنايت
  .اند مقامهاي نظامي هدف اين شكايت واقع شده

  
    ايران-جنگ  
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يكبار ديگر به , در گفتگويي با تلويزيون سي ان اندونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا و ژنرال تامي فرانكس 
  . امور داخلي عراق هشدار دادندرژيم آخوندي در مورد دخالت در 

در باره تحرآات مزدوران رژيم ايران به داخل عراق «رامسلفد وزير دفاع آمريكا در پاسخ به اين سوال آه 
اياالت متحده و نيروهاي ائتالف اجازه نخواهند نيروهاي همسايه تالش آنند در : چه نظري دارد گفت

هدفمان , حال آه ما آنجا هستيم. ين قضاوت را خواهند آردمردم عراق ا. عراق را تحت تأثير قرار دهند
درك من اين است آه مردم عراق اعمال نفوذ : وزير دفاع آمريكا افزود. اين است آه چنين خواهد شد

آنها به دنبال يافتن يك راه حل عراقي هستند و نه يك راه . اضافي از آشورهاي همسايه را نمي پذيرند
  .هيم به مردم عراق يك دولت مشابه دولت ايران تحميل شودما نمي خوا. حل ايراني

, دقيقاًَ. من با وجه نظامي وعملياتي آن آار دارم: ژنرال تامي فرانكس نيز در پاسخ به همين سوال گفت
ما از ابتداي اين عمليات گفته ايم آه هيچ گونه مداخله نظامي را در اين عمليات آه در عراق جريان 

در چارچوب : ژنرال تامي فرانكس اضافه آرد. من در اين رابطه جدي هستم, البته. نمي پذيريم, دارد
ما , از نظر عملياتي. ما متعهد هستيم آه امنيت و تماميت ارضي عراق را تإمين آنيم, توانمندي هايمان

  . قطعًا اين آار را خواهيم آرد
  

وندي در خاك عراق توجه دست اندرآاران ملك عبداهللا پادشاه اردن ضمن ابراز نگراني از دخالت رژيم آخ
  . امور عراق را به اين موضوع جلب آرد

اگر ما در عرض چند : .  ملك عبداهللا با اشاره به خالء قدرت در عراق گفتبه گزارش خبرگزاري رويتر
ايران ممكن است از خالء قدرتي آه در جنوب . هفته آينده آاري نكنيم فكر ميكنم اوضاع وخيم شود

: پادشاه اردن ضمن اشاره به تحوالت جنوب عراق اضافه آرد. بوجود آمده است سوءاستفاده آندآشور 
ممكن است ايرانيان بخواهند از شرايط عراق بهره برداري آنند زيرا آه پيوند هاي قوي تاريخي و مذهبي 

: بداهللا گفتملك ع). آه مي توان از آن بهره برداري آرد(و اآثريت شيعه در جنوب عراق وجود دارد 
من فكر ميكنم همه ما از اينكه اوضاع به آن . خالئي آه در حال حاضر وجود دارد آمك آننده نيست

اوضاع , اگر ما در عرض چند هفته آينده آاري نكنيم. ناخرسند هستيم, سرعتي آه بايد پيش نرفت
  . وخيم مي شود

  
  بلر خواهان رفتار شفاف و مسئوالنه ايران در عراق شد

  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8 دوشنبه - سي بي بي
  بلر می گويد توجه خاص ايران را به عراق درک می کند

تونی بلر نخست وزير بريتانيا امروز در نشست ماهيانه خود با خبرنگاران، گفت انتظار دارد ايران رفتار 
ه اين گفته او به هيچ وجه به شفاف و مسئوالنه ای در قبال عراق داشته باشد اما بالفاصله تأکيد کرد ک

  .معنی متهم کردن ايران نيست
در اين نشست خبری، خبرنگار بی بی سی از آقای بلر پرسيد که آيا او با مقامهای آمريکايی در مورد 

دخالت ايران در امور داخلی عراق همنظر است و وی در پاسخ گفت اين نکته را درک می کند که ايران 
  .رد اما هيچ اتهامی متوجه ايران نمی کندبه عراق توجه خاصی دا

تونی بلر افزود که گفت و گوهايی ميان دولتهای ايران و بريتانيا در جريان است و ابراز اميدواری کرد که 
  .اين گفت و گو ها به سطوح باالتری ميان مقامهای طرفين ارتقا يابد

هداف بعدی آمريکا در جنگ با تروريسم وی در پاسخ به خبرنگار ديگری که پرسيد آيا ايران و سوريه ا
هستند گفت اظهارات مربوط به حمله احتمالی آمريکا به ايران و سوريه مبتنی بر تئوری توطئه است و 

  .او عالقه ای به اين حرفها ندارد
آقای بلر تأکيد کرد که هيچ برنامه ای برای حمله به ايران و سوريه وجود ندارد اما در عين حال اظهار 

  .ت که ايران و سوريه از گروههای تروريستی حمايت می کنندداش
  

  خواهد شاهد حكومتي نظير ايران در عراق باشد  آمريكا نمي: رامسفلد 
  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8دوشنبه  -سي، .بي.ي خبري بي  به نقل از شبكهايسنا 

دهد   عربي، بار ديگر هشدار داد آه آمريكا اجازه نمي دونالدرامسفلد در ديدارش از امارات متحده
  . ي اين آشور نفوذ داشته باشند ي عراق در تعيين آينده آشورهاي همسايه

  . ر عراق باشدخواهد شاهد حكومتي نظير ايران د دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا گفت آه آمريكا نمي
ها در اين آشور طي جنگ با  ي امكان سوخت گيري جنگنده وي از رهبران امارات به دليل حمايت و اجازه

  . عراق تشكر آرد
  . وي قرار است با نظاميان و فرماندهان آمريكايي درگير در جنگ عراق در مقرهاي نزديك دوحه ديدار آند

  .نستان نيز ديدار آندي جاري از افغا قرار است رامسفلد در هفته
ي مسافرتي رامسفلد است آه به داليل امنيتي زمان آن  شود آه سفر به عراق نيز در برنامه گفته مي

  .اعالم نشده است
  

استقرار حكومت متكي به آمريكا در عراق شرايط دشواري براي :الملل دانشگاه رازي استاد روابط بين
  آورد  ديپلماسي ايران به وجود مي

  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8 دوشنبه –ايسنا 

www.iran-archive.com 



الملل دانشگاه رازي، وضعيت اقتصادي و اجتماعي عراق را تحت  يندآتر محمد ابوالفتحي،استاد روابط ب
تشكيل حكومت فدرالي با توجه به « :تاثير دگرگونيهاي سياسي اين آشور دانست و اظهار داشت

خصايص مذهبي و زباني آه شكل خاصي را به ترآيب جمعيتي اين آشور داده است؛ هنگامي ثبات و 
  ».رد آه تقسيم بندي فدرالي در اين آشور به وجود آيدآو آرامش را در عراق به وجود مي
آرد در ادامه به سناريوي آمريكا آه خواهان پياده آردن آن در آشور  وگو مي وي آه با خبرنگار ايسنا گفت
خواست آمريكا تشكيل يك حكومت تمرآز گرا با حمايت و پشتيباني « :عراق است اشاره آرد و افزود

هاي زيادي مواجه خواهد شد چرا آه اوضاع داخلي   مدت آمريكا با دشوارياوست آه مطمئنا در بلند
  » .اي و جهاني با چنين سناريوي موافق نيست عراق و محيط منطقه

دآتر ابوالفتحي در ادامه لشگرآشي اياالت متحده و انگلستان به عراق و سرنگوني حكومت اين آشور 
ها به منافع  صرف نظر از طمع اين قدرت« :انست و گفترا در راستاي منافع تعريف شده اين دو آشور د

و ذخاير عراق، به وجود آمدن يك حكومت با گرايشات سكوالريستي در راستاي منافع آمريكا و خواست 
اي و جهاني، از ديدگاه آمريكا بايد به  ي عراق در مناسبات منطقه سياستمداران اين آشور است و آينده

اي و جهاني آمريكا عراق نقش تكميل آننده و مكمل را بر  ي اهداف منطقه هاي باشد آه در زنجير گونه
  » .عهده داشته باشد و يا تهديدي بالفعل و بالقوه براي رژيم اسراييل نباشد
تواند مورد قبول جمهوري  وي در ادامه با بيان اين آه حاآميت يك رژيم ميليتاريستي در عراق نمي

ي اياالت متحده در مرزهاي غربي ايران و فعل و انفعاالت   گستردهحضور« :اسالمي باشد تصريح آرد
  ».نظامي اين آشور تاثيرات منفي هم به صورت بالفعل و بالقوه خواهد داشت

وي ميزان نفوذ ايران را در ميان شيعيان عراق عاملي نگران آننده براي آمريكا دانست و خاطرنشان 
ه آمريكا در عراق شرايط دشواري براي ديپلماسي جمهوري در صورت استقرار يك حكومت متكي ب« :آرد

اسالمي پديد خواهد آمد آه البته شدت و ضعف آن بستگي به تحوالت آينده و نوع برخورد و تلقي مردم 
  ».عراق نسبت به آن حكومت دارد

اي شوراي ه الملل دانشگاه رازي در خاتمه با بيان اين آه اعمال نفوذ در تصميم گيري استاد روابط بين
با توجه به شكاف ميان اعضاي « :امنيت مانع عملكرد طبيعي و بهينه سازمان ملل شده است گفت

دايم شوراي امنيت در خصوص مساله عراق و برخوردهاي متنوع هريك از آنها در شروع بحران و مراحل 
اثيرگذاري در بعدي آن عملكرد سازمان ملل تنها در مرحله يك عملكرد حقوقي بوده است و امكان ت

الملل را نخواهد داشت و آينده سازمان ملل بستگي به عملكرد و نگاه قدرتهاي  موضوعات حاد بين
  ».جهاني دارد

  
تاثير مناسبات با آمريكا و لغو تحريم ها بر تحول نظام سياسي در ايران، از ديد يك فعال رابطه ايران و 

  آمريكا 
 28 -1382 ارديبهشت 8دوشنبه )پرينستون(نگ امير احمدي بهنام ناطقي، مصاحبه با هوش :راديوفردا

   2003آوريل 
در حاليکه کارشناسان ادامه حالت نه جنگ نه آشتي ميان آمريکا و جمهوري اسالمي را قابل دوام 

اي را در شرايط  دانند، در آمريکا، فعاالن سياسي ايراني هوادار حقوق بشر برگزاري چنين رابطه نمي
اين دسته از مخالفان . دانند م مباني متزلزل نظام جمهوري اسالمي در ايران ميحاضر موجب تحکي

جمهوري اسالمي در آمريکا، دراعتقاد لزوم پرهيز از هرنوع مذاکره و رابطه ميان آمريکا و حکومت کنوني 
 عقيده هستند که حتي بحث جانبدارانه کار جمهوري اسالمي هم ايران، با شاخه تندروي جناح محافظه

  . داند ها را نيز جرم مي در اين باره در رسانه
آقاي دکتر هوشنگ اميراحمدي، استاد اقتصاد دانشگاه راتگرز نيوجرسي، که از طريق شوراي ايراني 

کند، درمصاحبه  دار است، براي برقراري رابطه ميان دو کشور تالش مي آمريکائي، که رياست آن را عهده
دهد که حکومت ديکتاتوري در کشورهائي که با آمريکا رابطه  اصر نشان ميگويد تاريخ مع با راديوفردا مي

 . حسنه داشتند، به دمکراسي تبديل شد
 کشور در دنيا، از آسيا تا آفريقا تا 35 سال گذشته، 25 در ):پرينستون، نيوجرسي(هوشنگ اميراحمدي 

در همه اين موارد، . سي گذار کردندالتين آمريکا تا اروپاي شرقي و جاهاي ديگر، از ديکتاتوري به دمکرا
شان با آمريکا بسيار  بدون استثنا، اين کشورها رابطه عادي با آمريکا داشتند و بعضي از اينها رابطه

در همين زمان، شش هفت کشور در دنيا با آمريکا مسئله . حسنه بود، مثل کره جنوبي يا تايوان
مي اقتصادي سياسي را بر اين ها وارد کرده و داشتند، و آمريکا هر نوع تحريم يا فشارهاي نظا

هاش را در عراق  نمونه. هيچکدام از اين کشورها نتوانستند از ديکتاتوري به دمکراسي گذار بکنند
 سال و در ليبي داريم و در سوريه داريم و به يک 50داشتيم در کره شمالي داريم و در کوبا داريم 

 . شکلي در ايران
 : افزايد  يراحمدي، فعال رابطه ايران و آمريکا، ميآقاي هوشنگ ام.: ن.ب

کساني که مخالف رابطه ايران و آمريکا هستند، به شکلي، آن آلترناتيو صلح را رد : هوشنگ اميراحمدي
کنند و چون در رابطه ايران و آمريکا آن وضعيت نه جنگ و نه صلح ديگر قابل دوام نيست، بنابراين،  مي

کنند يعني آمريکا را بگيرند که با ايران همان کاري را بکند که با  جنگ را انتخاب ميخود به خود آلترناتيو 
 .عراق مثال کرد يا با افغانستان کرد

گويد برقراري رابطه  شنويم که در مصاحبه با راديوفردا، مي صداي آقاي هوشنگ اميراحمدي را مي.: ن.ب
آمريکا عليه جمهوري اسالمي منجر شود، با بهبود هاي اقتصادي  تواند به لغو تحريم با آمريکا، که مي
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آورد که برعکس  وضع اقتصادي ايران و افزايش رفت و آمد و مبادالت فرهنگي، رفاه نسبي به وجود مي
 .ساز تحوالت دمکراتيک است فقر و کمبودها، زمينه
ين کشورها فقيرتر کند و در واقع هرچه ا تحريم ها مردم اين کشورها را فقيرتر مي: هوشنگ اميراحمدي
کنند، براي اينکه حتي وقت  شان توانائي کمتري براي مبارزه با ديکتاتورها پيدا مي بشوند، در واقع مردم

 .اين را که مبارزه کنند و در جريان سياسي وارد شوند، نخواهند داشت
بطه نزديک دهد که را  عليه حکومت شاه، نشان مي1356گويد انقالب سال  آقاي اميراحمدي مي.: ن.ب

حکومت ايران با آمريکا کمکي به تحکيم حکومت شاه نکرد و رفاه اقتصادي ايران در دوران شاه، زمينه 
 .ساز انقالب بود

ها ريختند و انقالب کردند، فقير  هاي تهران شدند و به خيابان ملتي که وارد خيابان: هوشنگ اميراحمدي
ياست ومشکل دمکراسي و عدالت را پيش کشيد نبود و چون ديگر مشکل آب و نان نداشت، مشکل س

دانيم، آمريکا به  و از آن طريق در جهت سرنگوني شاه عمل کرد و در واقع در اينجا همانطور که همه مي
 .دهنده، در اين انقالب بر عليه شاه عمل کرد عنوان يک نيروي محرک، يک نيروي شتاب

هاي اقتصادي آمريکا،   و کمبودها، ناشي از تحريماز نظر آقاي هوشنگ اميراحمدي، فقر اقتصادي.: ن.ب
گذاري خارجي و بيکاري گسترده شده است،  که باعث رکود اقتصاد ايران، محروميت ايران از سرمايه
 . افزايد کند و بر قدرت نسبي حکومت مي عمال مردم را بيشتر از شرايط رفاه به دولت نيازمند مي

ها را به طور نسبي  کنند، قدرت دولت نکه مردم را فقير ميها، ضمن اي تحريم: هوشنگ اميراحمدي
شود در حاليکه خود  ها بيشتر مي کنند، چرا که وابستگي مردم به دولت نسبت به مردم زياد مي

 . برند ها، يا نيروهاي کنار دولت، از تحريم سود مستقيم مي دولت
اني آمريکائي، که درراه برقراري آقاي هوشنگ اميراحمدي، بنيانگذار و سرپرست شوراي اير.: ن.ب

کند،  ها و اطالعرساني، تالش مي رابطه ميان آمريکا و جمهوري اسالمي از طريق برگزاري کنفرانس
گويد مواضع مخالفان جمهوري اسالمي در خارج از کشور که مخالف هرگونه رابطه ميان ايران و  مي

 .کند جمهوري اسالمي، تطبيق ميکار  آمريکا هستند، با مواضع شاخه تندرو جناح محافظه
جاي سئوال است و بهتر است که افرادي که مخالف رابطه و عادي شدن رابطه : هوشنگ اميراحمدي

ترين جناح داخل هيات حاکمه  هستند، توضيح بدهند که چرا مواضع آنها با مواضع کيهان ومواضع خشن
 .ايران، يکي است

 
  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
   دعوت بلر براي تشکيل جهان تک قطبي

   1382 ارديبهشت ماه 8دوشنبه  -شبكه خبري جام جم 
تک توني بلر ، نخست وزير انگليس در مصاحبه اي اتحاديه اروپا و امريکا را به تشکيل يک قدرت واحد و 

بلر در گفتگو با روزنامه فايننشال تايمز اظهار کرد که بهترين شيوه براي جلوگيري از . قطبي دعوت کرد
يکجانبه عمل کردن واشنگتن اين است که صفها را با اين کشور پيوند داد و از مخالفت با امريکا 

 قدرت متفاوتي وجود برخي خواستار جهان چند قطبي هستند که در آن مراکز: وي افزود. خودداري کرد
تجاوز يک زير . داشته باشد؛ اما من معتقدم که اينها فورا به مراکز قدرت متخاصمي تبديل خواهند شد

دريايي جاسوسي امريکا به حريم آبي روسيه در نزديکي سواحل شبه جزيره کامچاتکا واقع در خاور دور 
زير : ين خبر به خبرگزاري اينترفکس افزودمقر نيروهاي نظامي شمال شرق روسيه با اعالم ا. تجاوز کرد

دريايي جاسوسي امريکا رزمايش نيروهاي شمال شرق روسيه را که روز يکشنبه برگزار شد، زير نظر 
پس از کشف اين زيردريايي ، کشتيهاي جنگي و هواپيماهاي روسي آن را وادار به ترک حريم . گرفته بود

 دريايي روسيه کردند
  

  گوناگون
  

  کنفرانس سازمان منع سالحهای شيميائی در الهه
  2003 آوريل 28 -1382 ارديبهشت 8شنبه  دو-بي بي سي 

  سودابه جوادی در هلند
ای شرکت در کنفرانس سازمان منع بر)  آوريل28( کشور جهان روز دوشنبه 151نمايندگان بيش از 

  .سالحهای شيميائی در مقر اين سازمان واقع در شهر الهه گردآمدند
هدف ازاين کنفرانس که تا نهم ماه مه ادامه خواهد داشت بررسی نتايج حاصله از تالشهای سازمان 

حات منع سالحهای شيميائی در شش سال گذشته و يافتن راههای موثرتر برای مقابله با تسلي
  .شيميائی جهان است

 کشور منجمله ايران روسيه چين 151بر اساس کنوانسيون جهانی منع سالحهای شيميائی که تاکنون 
آمريکا و بريتانيا آنرا بامضاء رسانده اند تمامی سالحهای شيميائی بايد نابود شود تا هيچکس واز جمله 

  ی کشتار جمعی استفاده کنند  سازمانهای تروريستی نتوانند از آن بعنوان وسيله ای برا
به گفته مقامات اين سازمان يکی از مسائل مورد بحث در اين کنفرانس احتمال وجود سالحهای 

شيميائی در عراق است و اينکه در صورت يافتن چنين سالحهائی نقشی نيز به بازرسان اين سازمان 
  .داده خواهد شد ياخير
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 کشور منجمله ايران روسيه چين 151يميائی که تاکنون بر اساس کنوانسيون جهانی منع سالحهای ش
آمريکا و بريتانيا آنرا بامضاء رسانده اند تمامی سالحهای شيميائی بايد نابود شود تا هيچکس واز جمله 

  .سازمانهای تروريستی نتوانند از آن بعنوان وسيله ای برای کشتار جمعی استفاده کنند
سال پيش که اين سازمان رسما آغاز بکار کرده است بسياری از به گفته مقامات اين سازمان از شش 

 در صد از صنايع شيميائی جهان تحت 90از آن گذشته . زرادخانه های تسليحات جهان نابود شده است
  . نظر اين سازمان قرار دارد

نيز سازمان منع سالحهای شيميائی به پيش برد طرحهای کاربرد صلح جويانه و سودمند مواد شيميائی 
  .کمک می کند که برای عمران اقتصادی و پيشرفت صنايع کشورهای عضو حياتی است

اعضاء اين سازمان که تقريبا تمامی کشورهای جهان را تشکيل می دهند فاقد سالحهای شيميائی 
هستند؛ گرچه آمريکا دارا بودن زرادخانه محدودی از سالحهای شيميائی را قبول کرده و قول نابودی آنرا 

 تن مواد شيميائی است که می تواند در ساخت سالحهای 40ده است و روسيه نيز هنوز دارای دا
  .شيميائی مورد استفاده قرار گيرد

از زمان جنگ جهانی اول تالشهای زيادی برای جلوگيری از کاربرد سالحهای شيميائی بعمل آمده است 
 سالحهای شيميائی عليه سربازان ايرانی و اما بدنبال استفاده عراق از. که تاثير چندانی نداشته است

کردهای عراقی لزوم يک پيمان جهانی برای جلوگيری از اين گونه سالحها بيش از هر زمان ديگری 
  .ضرورت يافت
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