
  )43(عراق در دوران گذار -حمله به عراق
  

   2003 اول مه -1382 ارديبشت 11پنج شنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي  -شب چهلم و سوم 
  
  . تن ذآر آرد495 نفر و تعداد زخمي ها را 137آمريكا ديروز شمار آشته هاي خود را در جنگ عراق *
  

  آخرين تحوالت جنگ
  

  پرزيدنت بوش فردا شب اعالم خواهد کرد که عمليات عمده رزمی در عراق به پايان رسيده است
 2003 آوريل 30 – 1382 ارديبهشت 10چهارشنبه -راديو آمريكا 

يکا از عرشه يک ناو هواپيمابر اياالت متحده پرزيدنت بوش فردا شب در يک سخنرانی خطاب به ملت آمر
 . اعالم خواهد کرد که عمليات عمده رزمی در عراق به پايان رسيده است

بگفته آری فاليشر سخنگوی کاخ سفيد، سخنان پرزيدنت بوش از عرشه ناو هواپيمابر يو اس اس 
در ايالت کاليفرنيا بازميگردد،  ابراهام لينکلن که دراقيانوس آرام بسوی لنگرگاه اصلی خود، سن ديه گو

 . ايراد خواهد شد
ه است که اين سخنرانی را کاخ سفيد از تمامی شبکه های تلويزيونی عمده اياالت متحده خواست

آقای فاليشر گفت گرچه سخنرانی رئيس جمهوری اياالت متحده، نمايانگر . مستقيمًا پخش کنند
سخنگوی کاخ سفيد . ری رسمی مخاصمات نيستفرارسيدن لحظه مهمی است اما بمنزله پايان گي

  توجه داد که هنوز هم بقايای خطر درعراق وجود دارد
  

  ديدار رامسفلد از بصره
  2003 آوريل 30 – 1382 ارديبهشت 10چهارشنبه - بي بي سي

  دونالد رامسفلد با استقبال نيروهای بريتانيايی مستقر در بصره وارد فرودگاه شهر شد 
چهل روز پس از آغاز جنگ آمريکا عليه عراق، دونالد رامسفلد، وزير دفاع اياالت متحده، برای انجام 

  .بازديدی از عراق وارد آن کشور شده است
  . عاليرتبه ترين مقام دولت آمريکاست که از زمان سقوط رژيم صدام حسين از عراق ديدن می کندوی

آقای رامسفلد با هواپيما از کويت وارد شهر بصره، واقع در جنوب عراق، شد و در فرودگاه مورد استقبال 
  .نيروهای بريتانيايی مستقر در اين شهر قرار گرفت

راق تاکيد بر اين ديدگاه آمريکا اعالم شده که عراق متعلق به مردم آن هدف از سفر آقای رامسفلد به ع
  .کشور است

در پيام ضبط شده وزير دفاع آمريکا خطاب به مردم عراق آمده است که اياالت متحده نمی خواهد کشور 
  .آنان را اداره کند

نند که اطمينان يابند يک وی افزوده است که نيروهای آمريکايی تنها تا زمانی در خاک عراق باقی می ما
  .نظام دمکراتيک در آن کشور مستقر می شود

دونالد رامسفلد در آستانه سفر به بغداد گفت که مردم عراق آزاد شده اند و ديگر ناگزير نيستند زير 
  .چکمه يک رژيم سفاک زندگی کنند

می منطقه و جهان، وی گفت که سقوط رژيم سابق عراق نه تنها برای مردم آن کشور، بلکه برای تما
  . تحولی مفيد و مثبت بوده است

  .قرار است آقای رامسفلد از بصره عازم بغداد شود
وزير دفاع آمريکا به منظور قدردانی از کشورهای خليج فارس، که در جنگ عليه عراق به نحوی به آمريکا 

  .کمک کردند، و مالقات با نيروهای آمريکايی عازم چند کشور منطقه شده است
  .ر اين سفر، وی از عربستان سعودی نيز ديدار و با مقامات آن کشور مذاکره کردد

آقای رامسفلد اعالم کرده است که دولت های آمريکـا و عربـستان سـعودی موافقـت کـرده انـد تمـامی                       

  .پايگاه های نظامی آمريکا در عربستان بسته و تقريبا تمامی نظاميان آمريکايی از آن کشور خارج شوند
  
  اندازی مجدد در تظاهرات فلوجه تير

  2003 آوريل 30 – 1382 ارديبهشت 10چهارشنبه -بي بي سي 
  تظاهرکنندگان فلوجه خواستار تخليه مدرسه شهر از سربازان آمريکايی هستند

گزارش شده است که برای دومين بار طی سه روز اخير، سربازان آمريکايی مستقر در شهر فلوجه در 
  .از تظاهرکنندگان معترض دراين شهر آتش گشوده اندعراق به سوی گروهی 

  .خبرنگار بخش عربی بی بی سی گزارش کرده است که دراين حادثه، چند نفر کشته شده اند
تيراندازی در جريان تظاهرات صدها تن از اهالی شهر صورت گرفت که در مقابل ساختمان ستاد 

  .رده بودندواحدهای چترباز آمريکايی مستقر در فلوجه اجتماع ک
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يک سخنگوی نظامی آمريکا گفته است که از داخل جمعيت به سوی يک ستون نظامی آمريکايی که از 
  .کنار تظاهرکنندگان عبور می کرد تيراندازی شد

  .سربازان آمريکايی نيز به اين تيراندازی پاسخ دادند
وجه به بررسی اين حادثه اين سخنگو گفته است که فرماندهان آمريکايی و شهردار و مقامات شهری فل

  .پرداخته اند
 آوريل، نيز گروهی از مردم فلوجه در مقابل محل استقرار نيروهای آمريکايی در آن 28شامگاه دوشنبه، 

  .شهر دست به تظاهرات زدند که به تيراندازی سربازان آمريکايی به سوی آنان منجر شد
تمان يک مدرسه بودند نيروهای آمريکايی به به گفته اهالی شهر، تظاهرکنندگان خواستار تخليه ساخ

  . عنوان مقر خود از آن استفاده می کنند
  .به گفته منابع بيمارستانی در شهر، سيزده تن از تظاهرکنندگان در آن حادثه جان خود را از دست دادند

دوشنبه نيز فرمانده نيروهای آمريکايی در فلوجه گفته است که قبل از تيراندازی به سوی جمعيت در روز 

  .نفرات وی هدف تيراندازی قرار گرفته بودند
  

  کشته شدن دو جوان عراقي در تظاهرات خشونت آميز اخوان المسلمين در فالوجه 
 کيلومتري 50 دو جوان عراقي در تظاهرات جديدي در شهر فالوجه در ):راديو فردا، بغداد(احمد رافت 

تظاهرات امروز، در اعتراض به کشته . الف کشته شدندشمال بغداد در پيامد درگيري با نيروهاي ائت
 نفر در روز دوشنبه گذشته در تظاهرات مشابهي در 70 جوان عراقي و زخمي شدن بيش از 13شدن 

اين اولين بار است که سازمان . اين شهر از سوي سازمان اخوان المسلمين تشکيل داده شده بود
جوانان سني فالوجه، .  صدام حسين ظاهر مي شوداخوان المسلمين در صحنه سياسي عراق پس از

از روز دوشنبه خواهان عقب نشيني نيروهاي ائتالف از اين شهر هستند و تهديد مي کنند در صورت 
کشته شدن اين دو . حضور سربازان آمريکايي در فالوجه، دست به عمليات انتحاري عليه آنها خواهند زد

، پنجشنبه، در فالوجه برگزار خواهد شد، مصادف با ورود دانلد جوان که مراسم تشييع جنازه شان فردا
دانلد رامسفلد که در فرودگاه بين المللي بغداد مورد . رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، به بغداد است

استقبال فرماندهان نيروهاي ائتالف قرار گرفت، قرار است در عصر روز چهارشنبه، با ژنرال بازنشسته 
دانلد رامسفلد قبل از ترک بصره به سمت .  اداره موقت عراق مالقات داشته باشدجي گارنر، مسئول

هدف بعدي ما، بازسازي اقتصادي عراق و ايجاد : بغداد، در فرودگاه اين شهر به خبرنگاران گفت
در بغداد بيم آن مي رود که دامنه تظاهرات فالوجه و درگيري با . سيستمي دمکراتيک دراين کشور است

از صبح روز چهارشنبه، نيروهاي . ي ائتالف، به پايتخت و ديگر شهرهاي عراق نيز کشيده شودنيروها
ائتالف در پايتخت عراق، تدابير امنيتي سخت تري را اتخاذ کرده اند و به تظاهر کنندگان اجازه نمي دهند 

ل شده اند، نزديک به ساختمانهايي که به مراکز رياست اداره نظامي و غير نظامي نيروهاي ائتالف تبدي
تنش سياسي در بغداد ک در روزهاي گذشته تا حدي کاهش يافته بود، در پيامد درگيريهاي . شوند

فالوجه، افزايش يافته و احتمال مي رود در تجمع شيعيان در روز پنجشنبه در نجف، به مناسبت رحلت 
 .پيامبر اسالم نيز به درگيري با نيروهاي ائتالف بيانجامد

  
  ر فلوجهتشييع جنازه خشمگين د

  آمريکايی ها در فلوجه در آماده باش کامل اند 
  کارولين هاولی در فلوجه

  2003 آوريل 30 – 1382 ارديبهشت 10چهارشنبه -بي بي سي 
)  آوريل30(به دنبال قتل دو مرد توسط نيروهای آمريکايی در شهر عراقی فلوجه که صبح روز چهارشنبه 

  .روی داد، تشييع جنازه های غضب آلودی برای آنها برگزار شده است
  . نفر ديگر در جريان تظاهرات ضدآمريکايی زخمی شده اند15 حداقل مقام های بيمارستانی می گويند

 عراقی در جريان تظاهراتی در يک مدرسه که دوشنبه شب گذشته روی داد 13اين حادثه پس از قتل 
  .صورت می گيرد

آمريکايی ها پافشاری می . آنچه امروز در فلوجه روی داد هنوز موضوع داغ جنجال و کشمکش است
  .عراقی ها آمريکايی ها را به دروغگويی متهم می کنند. ها در دفاع از خود تيراندازی کرده اندکنند که آن

قاتل ها، "گروه های کوچکی از تظاهرکنندگان به تظاهرات در طول روز ادامه دادند و شعارهاِيی نظير 
  .شنيده می شد" قاتل ها

راض به تيراندازی های دوشنبه شب آنها اصرار می ورزند که تظاهرات صبح روز چهارشنبه در اعت
  .مسالمت آميز بود و تنها سالحی که برخی مردم به دست داشتند سنگ و کلوخ بود

اما يک سخنگوی ارتش آمريکا گفت مردی در داخل جمعيت به تفنگی مسلح بود، و به سربازان داخل 
  .يک وسيله نقليه نظامی شليک کرد و سپس هدف آتشبار قرار گرفت

اما وقتی . بخواهند در صلح و آرامش تظاهرات کنند من به حق تجمع آنها احترام می گذارماگر مردم 
و اين شامل گروه اقليتی از مردم . شروع به شليک گلوله و سنگ اندازی می کنند مشکل پيش می آيد

  .    ما اميدواريم با کمک رهبران شهر و قبايل محلی بتوانيم اين افراد را کنترل کنيم. است
  خنگوی نظامی آمريکا  س
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اگر مردم بخواهند در صلح و آرامش تظاهرات کنند من به حق تجمع آنها : "سخنگوی نظامی آمريکا گفت
و . اما وقتی شروع به شليک گلوله و سنگ اندازی می کنند مشکل پيش می آيد. احترام می گذارم

 شهر و قبايل محلی بتوانيم اين افراد ما اميدواريم با کمک رهبران. اين شامل گروه اقليتی از مردم است
  ."را کنترل کنيم

اما عراقی ها در فلوجه می گويند اين سربازان آمريکايی هستند که نياز به کنترل دارند، و آنها را 
  .جايگزين ناخوانده صدام حسين می خوانند

آمريکايی ها ما را . اما او کارهای خوبی برای ما کرد. می دانم، صدام يک جنايتکار است: "يک مرد گفت
  ."می کشند

و آمريکايی ها . ، و چيزهايی از اين قبيل"مرگ بر بوش"مردم به اين ساختمان می آيند و می گويند "
  ."اولين حادثه دوشنبه بود. دومين بار است. و اين اولين بار نيست. شروع به شليک می کنند

 شهر عقب نشينی کنند، اما برخی از برخی از مردم شهر می گويند آمريکايی ها بايد به حاشيه
تندروها سوگند می خورند که آمريکايی ها را وادار به پرداخت خون عراقی هايی کنند که بر زمين ريخته 

  .اند
 م به مردم عراق پيام صدا

   2003 آوريل 30 – 1382 ارديبهشت 10چهارشنبه  -سايت بازتاب 
جمهور سابق عراق در پيامي، مردم اين آشور را به شورش عليه نيروهاي اشغالگر  صدام حسين رييس

  .آمريكا و انگليس فراخواند
لين بار پس از آغاز صدام حسين در پيامي آه روز جشن تولدش در تكريت ميان مردم پخش شد، براي او

  .ها فراخواند گيري ضداسراييلي، مردم عراق را به قيام عليه صهيونيست جنگ با موضع
، صدام با اشاره به اينكه اشغالگران همه بيگانه هستند و اين امر »القدس العربي«به گزارش روزنامه 

ست، براي نجات عراق شود، لذا بر همگان چه شيعه و چه سني واجب ا به همه مردم عراق مربوط مي
 .تالش آنند

 
 :متن آامل نامه صدام به اين شرح است

از صدام حسين به مردم بزرگوار عراق و تمامي آشورهاي عربي ـ اسالمي و همه بزرگواران در آل 
 جهان

اي آساني آه در قلبها و عقلهايتان، . به عراق، يادآور هجوم وحشيانه هالآو است) بوش(هجوم آمريكا 
بر شما پيروز نخواهند شد مگر اينكه شما خود خيانتكار ) متجاوزان(آنها ! ربيت و اسالميت استافكار ع

آشورهاي همسايه به شما و آشورتان خيانت آردند، هرگز به آنها . باشيد و به خفت و خواري تن دهيد
  .واهللا اگر انديشه مقاومت در دلهايتان باشد، پيروزي از آن شماست. اميد نداشته باشيد

هاي عربي ـ اسالمي  گويم، مادامي آه آيان صهيونيستي در سرزمين من حقيقت را براي شما مي
خيمه زده و سرزمين فلسطين را غصب آرده است، اجازه آرام زيستن و امنيت را به مسلمانان منطقه 

 .نخواهند داد
ه و سني، ترآمن، آرد و عليه اشغالگران قيام آنيد و به سخنان آساني آه به اختالف شيع! مردم عزيز

در پيش داشته ) مبارزه با اشغالگري(زنند گوش ندهيد، همگي شما يك هدف واحد  آشوري دامن مي
 .باشيد

خورم آه تمام اين  هيچ قصري در عراق به اسم شخصي صدام نيست، قسم مي! اي مردم عراق
اي  رده بودم و االن در خانههاي طوالني ترك آ قصرها به اسم دولت عراق است و من آنها را از زمان

 .آنم آوچك زندگي مي
همه چيز را فراموش آنيد و فقط در برابر اشغالگران بايستيد، زيرا آنها فقط به فكر غارت اموال و 

 .هايتان هستند سرمايه
آنم آه هرگز به آمريكا و انگليس روي خوش نشان نداد و به صراحت  من به حزب بعث افتخار مي

 .اين حزب بود آه در برابر اسراييل ايستادگويم، تنها  مي
بدانيد آه روز آزادي و پيروزي براي ما و امت اسالمي فرا خواهد رسيد و اين بار مثل هميشه، حق پيروز 

 .ها، ادارات، مدارس و دين و وطنتان باشد خداوند نگهدار شما، سرمايه. شود مي
 .روعشباد فلسطين و دفاع مش باد عراق و مردمش، زنده زنده

 28/4/2003. 1424 صفر 26. صدام حسين
*  

 دستگيري يكي از متحدان رهبران القاعده در بغداد 
  1382 ارديبهشت 10چهارشنبه  -بازتاب 

شنبه يكي از متحدان و  بنا بر گفته يكي از مقامات رسمي وزارت دفاع آمريكا به فاآس نيوز، روز سه
  .شد، در بغداد دستگير شدهمكاران ابوموساب الزرقاوي آه نام او فاش ن

الزرقاوي يكي از متحدان و همكاران ارشد اسامه بن الدن، هنوز آزاد است و گروه او مرتبط با القاعده 
  . بوده است

فاآس نيوز ادعا آرده است، الزرقاوي در ماههاي ژانويه و مي براي معالجه، از راه ايران به عراق رفته 
  .نارهاي گروه القاعده در افغانستان مجروح شده بودرسد آه در سمي چون به نظر مي. است

اند آه او يك پاي خود را از دست داده و از متحدان القاعده است آه آمريكا سخت  نامي گفته  منابع بي
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  . به دنبال اوست
آمريكا الزرقاوي را به داشتن مليت اردني متهم آرده و او را يكي از طراحان قتل لورنس فولي، ديپلمات 

  .يكايي در عمان در اآتبر گذشته دانسته استآمر
هاي الزرقاوي دليلي براي اثبات ارتباط القاعده با عراق  پيش از جنگ در عراق پاول گفته بود آه فعاليت

الزرقاوي عراق را ترك آرد و . است و همچنين گفت آه گروه الزرقاوي در بغداد شكل گرفته است
  .ن او ماندندمشخص نيست آه االن آجاست اما همكارا

الزرقاوي و فرد دستگير شده، مشكوك به داشتن ارتباط با انصاراالسالم هستند؛ گروهي متشكل از 
آردهاي سني در شمال عراق ـ و البته او متهم به دست داشتن در چند برنامه ديگر از جمله طرح 

  .هاي هزارساله است هاي توريستي در اردن و عمان در طول جشن انفجار هتل
*  
 
  

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
 رود  حكيم هفته آينده به عراق مي

  1382 ارديبهشت 10چهارشنبه  -سايت بازتاب 
اهللا  بنا به داليلي، سفر آيت: گفت» بازتاب«يك منبع نزديك به مجلس اعالي شيعيان عراق به خبرنگار 

مدباقر حكيم به عراق آه قرار بود در هفته جاري و همزمان با ايام عزاداري صورت بگيرد، يك هفته به مح
 .تأخير افتاده است

 .سفر رييس مجلس اعال، شرايط داخلي عراق را متحول خواهد آرد: وي افزود
هاي  ت و درگيريمجلس اعال و سپاه بدر در پي درگيري نظامي با ارتش آمريكا نيس: اين منبع ادامه داد

روز گذشته و امروز فلوجه، به وسيله نيروهاي سني مذهب به رهبري شيخ تكريتي سازماندهي شده 
 .است

ژنرال گارنر، رييس دولت عراق در روزهاي اخير چندين بار تمايل خود را به ديدار : اين منبع در خاتمه گفت
ا براي مالقات با عبدالعزيز حكيم به آوت سفر با عبدالعزيز حكيم ابراز آرده است و حتي پيشنهاد داده ت

 .آند
  

  جهان پس از جنگ
  

  آمريكا به تنها قدرت رسمي جهان تبديل خواهد شد : برژينسكي
  .ي روابط آمريكا و چين پرداخت اش به بررسي تحليلي آينده ترين سخنراني برژينسكي، در تازه

   2003 آوريل 30 – 1382ت  ارديبهش10چهارشنبه 
اش را به  فورد، وي سخنراني ي استان ، به نقل از روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

گيري جهان در سال جاري، تحليلي از جهت گيري سياست خارجي فعلي چين،  چهار بخش، شكل
ال آند تا به اهدافش دست يابد، هايش اعم وضعيت داخلي چين و تغييراتي آه آمريكا بايد در سياست

  .تقسيم آرد
وي گفت آه موضوع روابط چين و آمريكا مبحثي بسيار گسترده است چرا آه چيني آه آنها 

  .الملل حضور دارد، بسيار متفاوت است ي بين شناختند با چيني آه امروز در عرصه مي
هاي اطالعاتي آه عليه اتحاد   زمينهبرژينسكي تاريخ روابط خوب بين دو آشور را از زمان جنگ سرد و در

شد، دانست گفت آه پس از آن دوران روابط بين دو آشور به صورتي عادي  جماهير شوروي اعمال مي
  .تعريف شد

ي اروپا، ژاپن،  بيني آرد آه اتحاديه اش پيش ي سخنراني مشاور سابق امنيت ملي آمريكا در ادامه
  .واهند بود قدرتشان را در سطح جهاني افزايش دهندروسيه و هند در قياس با آمريكا قادر نخ

ماند  تا زماني آه اين شكاف بنيادي وجود داشته باشد، نه تنها آمريكا ابرقدرت باقي مي« : وي گفت
  ».بلكه به تنها ابرقدرت جهان تبديل خواهد شد

نديد و به اين اش را خواهند پس ي برژينسكي تمام آشورهاي جهان زندگي به سبك آمريكايي به عقيده
  .ترتيب آمريكا به تنها قدرت رسمي جهان تبديل خواهد شد

چين به قدرتي شاخص در منطقه تبديل خواهد شد و بازيگري خواهد بود آه به صورتي « : وي گفت
ترين بازيگران مستقلي خواهد بود آه  توان گفت آه يكي از مهم فزاينده اهميت آسب خواهد آرد و مي

  ».ماند يدر آنار آمريكا م
با اين حال وي شكاف طبقاتي در چين را مورد انتقاد قرار داد و تصريح آرد آه چنين سيستمي از نفوذ 

  .چين بر آسياي مرآزي و دو آره خواهد آاست
آنند تا  اختالف نظر بين آمريكا و چين بسيار آم شده است و هر دو طرف تالش مي« : برژينسكي گفت

  ».شودسطح روابط بيش از پيش عادي 
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اي را  وي گفت دو آشور بر سر موضوعات تايوان، حقوق بشر، تجارت و تكثير تسليحات منافع جداگانه
  .آنند دنبال مي

 سپتامبر رو به توسعه 11ي  مشاور سابق امنيت ملي آمريكا روابط بين چين و آمريكا را پس از حادثه
  .مكاري بيشتري با هم داشته باشنددانست و گفت آه پس از آن حادثه دو طرف احساس آردند بايد ه

  . آمريكا و چين مثبت ارزيابي نمود ي شمالي را نيز در تحكيم روابط بين يي آره وي بحران هسته
برژينسكي تصديق آرد آه بايد دليل مخالفت چين با بروز جنگ در عراق آه به نوعي مخالفت با آمريكا 

  .شد، بررسي شود محسوب مي
  . ع تايوان در اين مقطع زماني بسيار حساس است و بايد مورد نظر قرار گيردي وي موضو بنا به گفته

باره با هم موافق  اند آه در اين چين و آمريكا توافق آرده« : مشاور سابق امنيت ملي آمريكا افزود
  ».نباشند

  
    ايران-جنگ  

  
  ه آمريکا، برنامه هسته اي جمهوري اسالمي را تهديدي بزرگتر از کره شمالي ناميد مديرآل وزارت خارج

  2003 آوريل 30 – 1382 ارديبهشت 10چهارشنبه -راديو فردا-)کلن(شهرام ميريان 
جان اس ولف، مديرآل وزارت خارجه آمريکا در امور منع گسترش سالح هاي هسته اي، در گردهمايي 

 در ژنو، جمهوري اسالمي را متهم به توسعه برنامه هاي اتمي کرد و منع توليد سالحهاي اتمي
برنامه اتمي عراق مدتها است که : وي گفت. حكومت ايران را حتي تهديدي بزرگتر از کره شمالي ناميد

جمهوري اسالمي . از بين رفته است و کره شمالي نيز احتماال به چنين سرنوشتي دچار خواهد شد
: وي افزود. د که در عراق و کره شمالي مانع فعاليتهاي بازرسان تسليحاتي شدهمان راهي را مي رو

 . اين کشمکشي است بين ايران و همه کشورهاي جهان است
 

  اشغالگران بدانند، سرنوشت صدام در انتظار آنان است : مقام معظم رهبري
نفر از آارگران و معلمان، رهبر معظم انقالب اسالمي، صبح امروز در ديدار هزاران : خبرگزاري فارس 

ضمن تاآيد بر لزوم ارتقاي جايگاه معنوي و حل مسائل معيشتي اين دو قشر ارزشمند، به مسائل 
ملت عراق همچون همه ملتها بانيروهاي اشغالگر : بسيارمهم جاري در عراق اشاره آردند و افزودند

 . در انتظار آنان استمخالت آرده است و اشغالگران بداند آه سرنوشت صدام، خيلي زود،
 ارديبهشت سالروز شهادت استاد مطهري و روز 12 ارديبهشت روز آارگر و 11در اين ديدار آه درآستانه 

، امام حسن مجتبي و حضرت علي بن موسي الرضا )ص(معلم انجام شد، ايشان، نبي مكرم اسالم 
بر مكم اسالم، معلم بزرگ بشريت بود پيام : را برجستگان عالم خلقت خواندند و افزودند) عليهما اسالم(

زد و اين نشان دهنده ارزش و جايگاه معلم و آارگر نزد پروردگار و دين  و بر دستان آارگران بوسه مي
  . مبين اسالم است

ماهيت حقيقي دمكراسي «اي، اوضاع آنوني عراق را صحنه عبرت ملتها و افشاء  اهللا خامنه حضرت آيت
آمريكا صريحا : خواندند و خاطرنشان آردند» ن دوستانه آمريكا و انگليسآمريكايي و شعارهاي انسا

اعالم آرده، حتي اگر هم مردم عراق، حاآميتي اسالمي بخواهند؛ اين خواست عمومي را نخواهد 
ها آشكار  براي ملت» دمكراسي و مردم ساالري امريكا«اما با اين موضعگيري، معناي واقعي  پذيرفت،

  . شد
 امريكا را در حمايت از گروهك تروريستي منافقين، برمالآننده حقيقت شعارهاي ضد ايشان، موضع

دستان منافقين بخون ملت ايران، آردهاي عراقي و شيعيان : تروريستي اين آشور برشمردند و افزودند
آنند، آنوقت امريكا با  عراق آغشته است و آنها به اينگونه اقدامات ترورويستي خود افتخار هم مي

  . آند  از اين گروهك تروريستي اعالم حمايت مي ستاخي تمام ضمن ادامه شعارهاي ضد تروريستي،گ
دهد آه از ديدگاه آمريكا، اگر   اينگونه واقعيات نشان مي: اي خاطرنشان آردند اهللا خامنه حضرت آيت

  . تروريسم در خدمت منافع آاخ سفيد باشد خيلي هم خوب و مفيد است
نشان  هاي عراقي را،  هاي مردم و برهم زدن امنيت خانواده  اسالمي، حمله به خانهرهبر معظم انقالب

ها دانستند و با اشاره به سرآوب تظاهرات  دهنده ماهيت تساهل و تسامح مورد ادعاي انگليسي 
 بخوبي  حقوق بشر و انسان دوستي امريكا و انگليس، در عراق،: مردم در چند شهر عراق گفتند

  .  استگر شده جلوه
: از علل اصلي سرنگوني حكومت بعث برشمردند و افزودند ايشان، جدايي صدام از مردم عراق را،

دهند، بنابراين خيلي  شنوند و فرياد آنها را با گلوله جواب مي اشغالگران نيز صداي مردم عراق را نمي
  . زودتر از صدام، به سرنوشتي نظير او مبتال خواهند شد

  :اي طبيعي خواندند و افزودند ها با اشغالگران را پديده  مخالفت ملت اي، نهاهللا خام حضرت آيت
هاي خود در عراق را به حساب تحريك ايران و ديگران نگذارند چرا آه  ها، ناآامي ها و انگليسي امريكايي

  بلكه جوانان، مردان و زنان عراقي، همچون تمامي ملتها، بطور آند، ايران هيچكس را تحريك نمي
  . آنند  اشغالگران را تحمل نمي طبيعي،

هاي مسلمان با حضور امريكا و   بيداري اسالمي را عامل مخالفت ملت رهبر معظم انقالب اسالمي،
نسيم بيداري و عطر  امت اسالمي در پرتو رايحه انقالب اسالمي، : انگليس ارزيابي آردند و افزودند

لفان اسالم هرآجا قدم بگذارند، با موج عظيم بازگشت به معارف الهي را احساس آرده و مخا
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  . هاي مردمي روبرو خواهند شد مخالفت
هاي مسلمان به ملت ايران، مسووالن و آحاد ملت را به  اي با اشاره به توجه ملت اهللا خامنه حضرت آيت

و عزت و تالش مسووالن و آحاد ملت، ايران را به اوج سعادت : تالش وآار بيشتر دعوت آردند و افزودند
تشويق و ترغيب  هاي اسالمي را به حرآت پرشتاب تر در اين راه پرافتخار،  رساند و ملت رفاه و تمدن مي

  . آند مي
  

  آمريكا جمهوري اسالمي را فعال ترين آشور باني و حامي تروريسم در جهان معرفي آرد 
  ): راديوفردا(بيژن فرهودي 

.  باقي ماند2002، فعال ترين آشور باني و حامي تروريسم در جهان در سال جمهوري اسالمي ايران
عات وامنيت در برنامه ريزي و حمايت از اقدامات تروريستي سپاه پاسداران انقالب اسالمي و وزارت اطال

دخالت داشتند و به تشويق يك رشته گروه هاي مختلف آه از تروريسم براي پگيري اهداف خود 
از . در ارتباط با القاعده، آارنامه ايران آارنامه اي متفاوت بوده است. نند ادامه دادنداستفاده مي آ

ضاي القاعده را بازداشت آردو به دولت هاي خارجي تحويل دادو از سوي يكسو، ايران تعدادي از اع
ولت ديگر، به برخي از اعضاي القاعده تقريبا سرپناه داده شده است و حتي ممكن است عناصري از د

 . ايران از آنها محافظت مي آنند
صر القاعده در ايران، مراقبت از مرزهاي طوالني و صعب العبور ايران دشوار است و وجود تعدادي از عنا

با اين حال، بعيد است آه عناصر . تالش ها براي يافتن و دستگير آردن افراطيون را پيچيده مي سازد
 .يتي رعب انگيز ايران فرار آنندالقاعده بتوانند از چنگ سرويس هاي امن

ال خود را چه به  ايران نقش فع2002بنا به گزارش وزارت امورخارجه آمريكا در باره تروريسم، در سال 
آقاي آيت اهللا . صورت لفظي و چه به صورت عملياتي، در تشويق فعاليت هاي ضداسرائيلي حفظ آرد

ل به عنوان يك غده سرطاني ياد آرد و اين سيدعلي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي، از اسرائي
 . افتنقطه نظر در سخنراني ها و موعظه هاي ديگر مقامات جمهوري اسالمي بازتاب ي

جمهوري اسالمي پابه پاي لفاظي هاي خود، از لحاظ عملياتي نيز فعال ماند، و گروه هاي لبناني حزب 
 -ن وجبهه خلق براي آزادي فلسطين اهللا و جبهه امتناع، به ويژه حماس، جهاد اسالمي فلسطي

ران همچنين ته. فرماندهي عمومي، را از آمك هاي مالي، سرپناه، تعليمات و سالح برخوردار ساخت
گروه هاي حزب اهللا و گروه هاي فلسطيني مخالف روند صلح را به هماهنگ سازي برنامه خود و افزايش 

 . فعاليت هاي تروريستي عليه اسرائيل تشويق آرد
هوري اسالمي ايران همچنين از گروه هاي افراطي در آسياي ميانه، افغانستان و گروه هائي با جم

حمايت آرد هرچند اين آمك ها آمتر از آن چيزي بود آه به گروه هاي مخالف  ارتباط القاعده در عراق
 .اسرائيل تعلق گرفت

ي در فرودگاه هاي غيرنظامي  ايران به پروتكل سرآوب اقدامات خشونت آميز غيرقانون2002در سال 
و   آنوانسيون12جمهوري اسالمي ايران پنج پروتكل از . مخصوص پروازهاي بين المللي ملحق شد

  .پروتكل بين المللي مربوط به تروريسم را امضا آرده است
  

ي حضور آمريكا  با ادامه -نافقين دروغگويي خود را ثابت آرد آمريكا با حمايت از م: هاشمي رفسنجاني
  در عراق و منطقه مخالفيم 

  2003 آوريل 30 – 1382 ارديبهشت 10چهارشنبه -ايسنا
ها با حمايت از گروهك منافقين  آمريكايي « :حجت االسالم والمسلمين اآبر هاشمي رفسنجاني گفت
  ».دروغگويي خود را مبني بر مبارزه با تروريسم ثابت آردند
ر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز د به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران، 

به نظر من آمريكا به  « :ي بازديد از مصالي تهران در جمع خبرنگاران در مورد آينده عراق گفت حاشيه
اما مسائل اساسي بعد از جنگ شروع . خيال خودش بخش آسان و خشن جنگ را تمام آرده است

نساني ي ا مساله  مهمترين مساله،  ها و هواپيماها خيلي آاربرد ندارند، وقتي آه موشك. شود مي
عنوان  به. روند حقيقتا مردم عراق مشكل بسيار جدي در راه حضور آمريكا در منطقه به شمار مي. است 

  ».اي آه در فلوجه و موصل اتفاق افتاد اشاره آرد توان به دو حادثه نمونه مي
. دارندها اعتماد ن مردم عراق به آمريكايي« : تصريح آرد وي با اشاره به مشكالت معيشتي مردم عراق،

ها خوششان  مردم عراق هم از قيافه آمريكايي. ترسند آه مردم به آنها نزديك شوند ها مي آمريكايي
  ».آيد نمي

االن شرايط بسيار سختي در عراق وجود دارد آه امواج آن «  :رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود
ها را  چكي نيست و عراقيمساله آو به خاك و خون آشيدن مدارس در عراق، . رسد به همه جا مي

  ». بعد از جنگ است به هر حال مهمترين مساله،. آند تر مي تر و آمريكاييها را خشن عصباني
اظهار  وي در مورد قرار داد آتش بس بين آمريكا و منافقين و حمايت آمريكا از اين گروهك تروريستي، 

ي ضد   سپتامبر وجهه11بعد از آمريكا . هاست اين مساله رسوايي بزرگي براي آمريكايي« :آرد
. دهد هاي دنيا را در دامان خودش پرورش مي تروريستي به خودش گرفته بود و حاال بدترين تروريسيت

گونه  در هيچ جاي دنيا تروريستي آه اين هايي هستند آه در نماز جمعه بمب منفجر آردند؛  آنها همان
  ».عمل آند وجود ندارد

www.iran-archive.com 



چون هم مردم عراق  آمريكا با اين آارش دروغگويي خود را اثبات آرد، « :هاشمي رفسنجاني تصريح آرد
  ».پذيرد اي را نمي از آنها عصباني هستند و هم دنيا چنين مساله

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر ارزيابي فعاليت 
اي آه  همان رويه«  :تصريح آرد  زدايي، چنين سياست تنش دستگاه دپيماتي آشور در طول جنگ و هم

ي حضور آمريكا در  ما در جنگ بي طرف بوديم، اما با ادامه. ي خوبي بود در طول جنگ اتخاذ آرديم، رويه
سقوط صدام و حزب بعث به نفع منطقه و عراق است؛ اگر آمريكا نخواهد . عراق و منطقه مخالفيم

تواند به نفع مردم و منطقه مفيد باشد ولي اگر  ند، مياش را در عراق پياده آ ي استعماري روحيه
ها مخالف  هايش را ادامه دهد، وضعيت بد خواهد شد و جمهوري اسالمي با اين شرارت بخواهد شرارت

  ».است
وي در پاسخ به اين سوال آه اگر آمريكا بخواهد در عراق بماند، ايران چه سياستي را بايد اتخاذ آند، 

شان حاآم باشند و هيچ آشور  ت ما اين است آه مردم عراق بر سر نوشتسياس« :تصريح آرد 
  ». خود را بر مردم عراق تحميل آنند ها و حتي خودمان، نبايد دخالت و نظرات خارجي، حتي همسايه

توانند آشورشان  ها ميدان داده شود، مي مردم عراق مردم رشيدي هستند، اگر به آن « :وي ادامه داد
  ».ما هم بايد آمك آنيم، آمريكا هم بايد آمك آند تا آنها روي پاي خودشان بايستند. را اداره آنند

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از اين گفت وگو در پاسخ به پرسشي در مورد آغاز 
من فكر .  خوبي است ي ي گذشته، تجربه ي شوراهاي دوره تجربه « :به آار شوراي شهر تهران، گفت

  ».ي جديد را براي مردم مفيدتر آنند توانند دوره م شوراها با اين تجربه ميآن مي
  
  

  بررسي سياست بي طرفي فعال جمهوري اسالمي در قبال جنگ عراق، در جرايد آلماني 
  2003 آوريل 30 – 1382 ارديبهشت 10چهارشنبه -راديو فردا-)کلن(شهرام ميريان 

روزنامه آلماني ديول، در تفسيري به قلم ديتريش الکساندر، به سخنان احتياط آميز وزير امور خارجه 
جمهوري اسالمي اشاره کرد مبني بر عدم دعوت مردم عراق براي بر پايي حکومتي شبيه حکومت 

ه نقل از سپس اين نشريه ب. ايران و عدم لزوم نگراني آمريکا براي نفوذ جمهوري اسالمي در عراق
تعدادي از نيروهاي سپاه پاسداران جمهوري اسالمي نيز در مراسم اربعين : نيويورک تايمز نوشت

: اين مقاله سپس مي افزايد. حسيني در کربال حضور داشتند و به حضور نيروهاي ائتالف اعتراض کردند
معارض عراق يعني مجلس نفوذ ايران را بر عراق نمي توان ناديده گرفت، چرا که بزرگترين نهاد شيعي 
ايران پس از خاتمه جنگ، . اعالي انقالب اسالمي در ايران توسط شيعيان عراقي شکل گرفته است

دست از سياست بي طرفي فعال برداشته و خواهان سهمي در حکومت آينده عراق از طريق مجلس 
: م رودولف شيملي نوشتروزنامه ديگر آلماني، زوددوکه، چاپ مونيخ نيز در تفسيري به قل. اعال است

اول، ندادن بهانه به دست آمريکا و دوم : حاکميت ايران پس از جنگ در عراق دو هدف را دنبال مي کند
عزيمت . تشکيل حکومتي در عراق با نظري خوش به ايران که پذيراي برپايي پايگاه از سوي آمريکا نشود

ت ايران را تضعيف مي کند، اما از نظر سياسي روحانيان شيعه به عراق نيز هر چند از لحاظ ديني موقعي
 . به نفع ايران است

  
  تشديد تحرآات نظامي آمريكا در مرز ايران و عراق

 1382 ارديبهشت 10چهارشنبه-همشهري
  اجالس بغداد به علت اختالف بر سر حضور نظامي آمريكا دوپاره شد

  .رزي ايران و عراق افزودندنيروهاي آمريكايي ديروز به دامنه تحرآات خود در مناطق م
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بعقوبه مرآز استان دياله عراق، نيروهاي آمريكايي گفته اند از سحرگاه 

. سه شنبه نبرد براي شناسايي يك گروه ناشناخته را آغاز آردند اما موفق به اين آار نشده اند
ز ساختمان هاي محل اقامت نظاميان آمريكا را آمريكايي ها گفته اند اين گروه ناشناخته مسلح يكي ا

  .زير نظر داشته اند
 واشنگتن مرتبط دانست و عمليات -خبرگزاري فرانسه اين عمليات را با جنگ لفظي اخير بين تهران 

ايران از مخالفان حضور آمريكا در عراق است، اما بارها ادعاي . نام نهاد» جنگ با سايه ها«دياله را 
  .بني بر مداخله در عراق را تكذيب آرده استآمريكايي ها م

در همين حال، خبرگزاري رويتر گزارش داد گروههاي عراقي در اجالس روز دوشنبه در بغداد بر سر آليات 
اين آنگره آه قرار است يك ماه ديگر تشكيل شود، دولت موقت . تشكيل يك آنگره ملي توافق آردند
  .تخابي تعيين خواهد آردآينده عراق را به شيوه انتصابي يا ان

 نماينده اي آه در اجالس بغداد شرآت آرده بودند بر سر مدت حضور آمريكايي 250براساس اين گزارش 
خبرگزاري رويتر بدون اشاره به تعداد موافقان و مخالفان ادامه حضور . ها در عراق به توافق نرسيدند

  .افق و مخالف تقسيم شدآمريكا در عراق گزارش داد اجالس بغداد به دو گروه مو
همزمان با اين اجالس هزاران تن از شيعيان عراق عليه اجالس بغداد و حضور آمريكايي ها در عراق 

  .تظاهرات آردند
 تن 13از سوي ديگر، بر اثر تيراندازي نيروهاي آمريكايي به سوي تظاهرآنندگان طرفدار صدام حسين، 

ان آه روز دوشنبه در سالروز تولد صدام حسين به تظاهرآنندگ.  تن ديگر زخمي شدند45آشته و 
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خيابان آمده بودند و با خود عكس هايي از صدام و پرچم عراق حمل مي آردند به سوي يك مدرسه آه 
  . آمريكايي ها در آن سكونت داشتند، حرآت آردند

ظاهرآنندگان بـه   توصيف آرد و گفت ت    » دفاع از خود  «يك مقام آمريكايي، تيراندازي به سوي عراقي ها را          
يك عراقي آه شاهد صحنه بوده است اين ادعاي آمريكايي . سوي نيروهاي آمريكايي تيراندازي آرده اند     

  .ها را تكذيب آرد و گفت تظاهرآنندگان هيچ تهديدي متوجه آمريكايي ها نكرده بودند
  

   .ايران بيش از سوريه آمادگي انقالب و دگرگوني دارد: معاون وزير دفاع آمريكا
 آوريل 30 – 1382 ارديبهشت 10چهارشنبه - راديو فردا–همايون مجد بر اساس گزارش واشينگتن تايمز 

2003 
در ايران : پاول ولفوويتس، قائم مقام وزارت دفاع آمريكا در مصاحبه اي با خبرنگار واشنگتن تايمز گفت

پاول ولفوويتس طراح اصلي . ستقابليت يك انقالب دموآراتيك وجود دارد اما در سوريه چنين امكاني ني
سياست پرزيدنت بوش در عراق تلقي مي شود و همراه با دانلد رامسفلد، وزير دفاع و ديك چيني، 

وي در مصاحبه اي با . معاون رييس جمهوري در راس فهرست طرفداران جنگ عليه عراق قرار داشت
در ايران . ي در هر دو جا الزم استواشنگتن تايمز به سوريه و ايران اشاره آرد وگفت اصالحات سياس

قابليت براي يك انقالب دموآراتيك وجود دارد امادر سوريه آه حزب بعث در آن حاآم است امكان آمتري 
اآنون براي آمريكا در خاورميانه فرصتي پيش آمده آه نشان دهد بعنوان آزاد : وي گفت. ديده مي شود

ود يقين دارد سالح هاي آشتار جمعي در عراق پيدا خواهد وي افز. آننده و نه فاتح به آنجا رفته است
ايران آشوري باز تر است با : معاون وزير دفاع، در مصاحبه خود ضمن مقايسه ايران و سوريه گفت. شد

 . تنوع عقايد اما سوريه با تغيير سياسي چندان ميانه اي ندارد
  

  ايران تهديد بزرگي براي جهان محسوب مي شود: وولفويتز
ايران : معاون وزير دفاع امريكا در مذاآرات آنترل تسليحات در ژنو گفت» پل وولفويتز«: رگزاري فارسخب

 .تهديد بالقوه بزرگي براي جهان محسوب مي شود
چاپ امارات، وي ضمن تكرار اتهامات واهي عليه ايران، برنامه هاي هـسته             » البيان  « به نوشته روزنامه    

ــري خ  ــاك و ســـــــــــــــــــــــــ ــران را خطرنـــــــــــــــــــــــــ ــد اي ايـــــــــــــــــــــــــ   . وانـــــــــــــــــــــــــ
  . ايـــران تـــالش دارد بـــه ســـالح هـــاي غيـــر متعـــارف و تكنولـــوژي هـــسته اي دســـت يابـــد : وي افـــزود

دستيار وزير خارجه امريكا ادعا آرد به رغم اينكـه ايـران اعـالم داشـته آـه از انـرژي هـسته اي در جهـت                     
 در پيش گرفته و در      مقاصد صلح آميز و انرژي برق استفاده مي آند ولي در عين حال راه انكار و نيرنگ را                 

  . ســـر راه بازرســـان تـــسليحاتي ســـازمان ملـــل در آـــره شـــمالي و عـــراق خلـــل ايجـــاد آـــرده اســـت 
آنچه آه آژانس انرژي اتمي و گروههاي خاص اخيرا اعالم آرده اند ترس عميقي را از اهداف و                : وي گفت 

ــر مـــــــــــــــي انگيـــــــــــــــزد     . مقاصـــــــــــــــد ايـــــــــــــــران در ايـــــــــــــــن زمينـــــــــــــــه بـــــــــــــ
له آشور هايي هستند آه نياز به اصالحات سياسي دارند و زمينه وقـوع              سوريه و ايران از جم    : وي افزود 

ــود دارد      ــران وجــــــــــــــــــ ــك در ايــــــــــــــــــ ــالب دمكراتيــــــــــــــــــ ــك انقــــــــــــــــــ   . يــــــــــــــــــ
سفير اسرائيل در واشنگتن نيز پيش از اين خواهان تغيير حكومت هـاي ايـران و سـوريه از طريـق انـزواي            

  .ده بود سياسي ، تحريم هاي اقتصادي و افزايش فشارهاي تبليغاتي و رواني ش
  

  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان
  

  نفوذ شبكه تلويزيوني العالم، وابسته به جمهوري اسالمي، در ميان شيعيان عراق 
وريل  آ30 – 1382 ارديبهشت 10چهارشنبه - راديو فردا-علي سجادي، بر اساس گزارش نيويورك تايمز

2003  
با بازگشت جريان برق به بغداد، اهالي بغداد براي نخستين بار مي توانند از برنامه هاي تلويزيوني 

شبكه تلويزيوني العالم، از نزديكي مرز عراق و ايران توسط جمهوري اسالمي از طريق . استفاده آنند
دولت بوش با نگراني . ي آند ساعته براي عراق برنامه بزبان عربي پخش م24يك فرستنده قوي بصورت 

شبكه العالم از ماه فوريه آغاز به آار آرد و در . شاهد نفوذ بنيادگرايان جمهوري اسالمي در عراق است
يك عراقي تحصيل آرده آمريكا، تلويزيون العالم را يك . واقع يگانه منبع خبري براي مردم عراق است

ت شبكه العالم را اطالعرساني به مردم همه حسين بهشتي پور سرپرس. شبكه تبليغاتي مي خواند
 . آشورهاي عرب مي داند

  
  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
 ما بر سر دو راهي نيستيم

 محمدرضا شالگوني 
از زماني که معلوم شد حکومت آمريکا مّصمم است به هر قيمتي که شده رژيم صدام را براندازد؛ به 

و اکنون . مي بعد از صدام نمي تواند هماني باشد که قبٌال بودراحتي مي شد دريافت که جمهوري اسال
که ارتش آمريکا در عراق مستقر شده است و حکومت بوش هم چنان تاکيد مي کند که اوًال به اين 
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زودي ها قصد بيرون رفتن از عراق را ندارد و ثانيًا نمد مالي جمهوري اسالمي را يکي از اولويت هاي 
زه در ارکان جمهوري اسالمي چنان است که رهبران رژيم به هذيان گويي افتاده اصلي اش مي نگرد؛ لر

مثًال خامنه اي در نخستين اظهار نظر رسمي اش بعد از سقوط صدام؛ با لحن فيلسوفانه اي به بي . اند
در هر کشوري بين ملت؛ مديران و مسئوالن : "طرفي مردم عراق در جنگ اشاره مي کند و مي گويد

انگار نه انگار که خودش دقيقٌا همان کسي است که ". فتد؛ مسأله به همين گونه خواهد بودفاصله بي
يا هاشمي رفسنجاني که مترنيخ نظام محسوب مي شود؛ . مردم ايران از دست اش به جان آمده اند

ي يا محسن رضاي. پيشنهاد مي کند که بر قراري رابطه ديپلماتيک با آمريکا به رفراندوم گذاشته شود
ُکري مي خواند ) باشد" مصلحت نظام"که قاعدتٌا مشغله اصلي اش بايد(دبير مجمع تشخيص مصلحت 

به نظر مي رسد رهبران جمهوري اسالمي ! که اگر آمريکا به سوريه حمله کند با ايران طرف خواهد شد
 . دامه بدهندمانند صدام حسين محکوم اند تا آخرين لحظه هاي موجوديت رژيم اين هذيان گويي ها را ا

اّما مشکل اصلي کشور ما اين نيست که در معرض دست اندازي آمريکا قرار گرفته است؛ مسأله اصلي 
اين است که گرفتار حکومتي هستيم که ادامه _ که همه بدبختي هاي مان از آن ناشي مي شود_ ما

 قرن تجربه جمهوري اکنون بعد از يک ربع. موجوديت اش بزرگ ترين تهديد عليه موجوديت کشور ماست
اسالمي؛ بزرگ ترين شانس ما اين است که اکثريت خردکننده مردم ايران ادامه موجوديت اين رژيم را 
تحّمل ناپذير مي يابند و بنابراين شرايطي بوجود آمده است که بتوانند آن را به زير بکشند و با تکيه بر 

ولي درعين حال؛ خطر بي . تيک بر پا کنندخودشان؛ نظامي دموکرا) منفي و مثبت(آگاهي و تجربيات 
واسطه اي که ما را تهديد مي کند اين است که جنبش آزاديخواهي مردم ايران هنوز با نيروي نفي 

بيش از آن که بدانند چه مي خواهند؛ مي دانند چه _ در مقياس توده اي_ پيش مي رود يعني ايرانيان
الزمه حياتي شکل گيري اراده عمومي معطوف به ترديدي نيست که اين نيروي نفي . نمي خواهند

و اگر متناسب با آن؛ يک . آزادي است؛ ولي براي رسيدن به آزادي و تأسيس دموکراسي کافي نيست
نيروي اثباتي کافي براي تأسيس دموکراسي پا نگيرد؛ رهايي از چنگ استبداد حاکم خود مي تواند 

 درست از طريق براندازي 1357ور که در انقالب همان ط. مقدمه شکل گيري استبداد ديگري باشد
چيزي که ادامه موجوديت جمهوري . استبداد پهلوي بود که به جهنم جمهوري اسالمي پرتاب شديم

اسالمي را در اين دوره به طور ويژه خطرناک تر مي سازد اين است که نفرت از آن در ميان اکثريت 
. ر از آگاهي و اراده توده اي معطوف به دموکراسي استعظيم مردم ايران آشکارا گسترده تر وعميق ت

بنابراين بخش قابل توجهي از مردم ايران؛ مي توانند به هر نيرويي که راه گريزي از جهنم جمهوري 
 .خطر آمريکا از اين جاست. اسالمي به روي شان بگشايد؛ پناه ببرند

رايي ضد آمريکايي با تکيه بر جنبش توده يک ربع قرن پيش ايران نخستين کشوري بود که در آن اسالم گ
است که اکثريت " دنياي اسالم" و اکنون ايران يکي از نمونه هاي نادر در به اصطالح. اي به قدرت رسيد

اين چرخش کامل . مردم آن به نحو ساده لوحانه اي نسبت به آمريکا خوش بيني نشان مي دهند
به عبارت . موداري از ورشکستگي ايدئولوژيک آن ساله جمهوري اسالمي است و ن24محصول حاکميت 

و در نتيجه بيزاري از . ديگر؛ مردم ايران اکنون آمريکا را از طريق جمهوري اسالمي شناسائي مي کنند
و اين يکي از تناقض . جمهوري اسالمي؛ دشمنان آن را دوست و دوستان آن را دشمن خود مي دانند

 در مرحله کنوني که اگر به موقع حل نشود پي آمدهاي هاي جنبش آزاديخواهي مردم ايران است
 . بسيار خطرناکي خواهد داشت

الزم مي دانم يک بار ديگر تاکيد کنم که بي زاري مردم از کائنات جمهوري اسالمي نه تنها چيز بدي 
نيست؛ بلکه تنها صخره اميدي است که بدون ايستادن روي آن هيچ چيز پيشرويي را در کشور ما نمي 

اين بي زاري محصول بي واسطه تجربه مردم از جهنمي است که يک ربع قرن آن را . وان بوجود آوردت
و مخصوصًا به هر چه مخالف جمهوري اسالمي؛ " جمهوري اسالمي_ نه"اّما خوش بيني به . زيسته اند

ه با آن فرق دارد؛ اين خوش بيني محصول شناخت تجربه نيست؛ محصول جنبي عاطفه منفي نسبت ب
شناخت عاطفي . به عبارت ديگر؛ محصول يک شناخت عاطفي معکوس است. جمهوري اسالمي است

معکوس هر چند پديده قانون مندي است که در همه جنبش هاي ضد استبدادي نقش پر رنگي ايفاء 
 . مي کند؛ ولي شناخت قابل اتّکايي نيست

 قربانيان يک نظام استبدادي است که باالخره فراموش نبايد نکنيم که هر جنبش ضد استبدادي؛ جنبش
درست به دليل گرفتاري در چنگال استبداد؛ در دست يابي به داوري متوازن با محدوديت هايي واقعي 

 . روبرو هستند و معموًال در باره مخالفان استبداد حاکم داوري خوش بينانه اي دارند
قعي است؛ نه صرفًا به دليل استقرار ترديدي نيست که آمريکا يک خطر وا. برگرديم به خطر آمريکا

نيروهاي نظامي اش درحساس ترين مرزهاي کشور ما و طرح هاي اعالم شده اش براي کشور ما و کل 
منطقه خاور ميانه؛ بلکه بيش از همه به دليل خوش بيني ساده لوحانه بخش بزرگي ازجمعيت کشور ما 

 بيني محصول جنبي بي زاري از جمهوري اّما همان طور که اشاره کردم؛ اين خوش. نسبت به آن
اسالمي است و پديده اي است قانون مند که مقابله با آن تنها با بحث و يادآوري جنايات امپرياليسم 

تا جمهوري اسالمي پا برجاست و تا موضع خصمانه آمريکا نسبت به آن ادامه . آمريکا ممکن نيست
بنابراين تا حد بداهت روشن است که مقابله با خطر . فتدارد؛ اين خوش بيني به آمريکا ادامه خواهد يا

. آمريکا در امتداد پيکار موثر عليه جمهوري اسالمي قرار دارد و بدون آن معنايي نمي تواند داشته باشد
فراموش نبايد کرد که بزرگ ترين قدرت دفاعي هر کشوري در مقابل خطر خارجي؛ مخصوصًا در دنياي 

ر اکنون کشور ما در مقابل خطر آمريکا بي دفاع است؛ دليل اش اين است که اگ. امروز؛ مردم آن است
بخش بزرگي از مردم ايران اين خطر را نمي بيينند و شايد حتي مداخله احتمالي آمريکا را نجات بخش 
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اينها از طريق مشاهده اثر گذاري پيکار ضد استبدادي و کشف ظرفيت هاي عظيم جنبش . مي دانند
. مستقل مردم در بستر اين پيکار است که مي توانند از اين توّهم يا نقطه کور بيرون بيايندهاي توده اي 

هر چه سنگر بندي هاي مدني مردم براي خواست هاي بي واسطه شان کسترده تر شود و اثر گذاري 
 پيکار ضد استبدادي بر آمده از اين سنگر بندي هاي مستقل؛ مشهودتر گردد؛ دخيل بستن به کرامات
نجات دهندگان داخلي و خارجي بي اعتبارتر خواهد شد و شمار هر چه بيشتري از مردم در خواهند 
يافت که خطر نجات دهندگان کمتر از سرکوب کنندگان نيست و نجات دهنده امروزي به سرعت مي 

گان مي مگر نه اين است که تنها درماندگان و به زانو در آمد. تواند به سرکوب کننده بعدي تبديل شود
توانند به نجات دهنده دخيل ببندند؟ ايران فقط و فقط از طريق قدرت مند شدن مردم آن مي تواند در 

آخر چگونه ممکن است مردمي که حق حاکميت . مقابل خطر خارجي و از جمله آمريکا قابل دفاع باشد
ند به نحوي با معنا شان به صورت کامًال صريح و تئوريک در قانون اساسي حاکم نفي شده است؛ بتوان

شان در مقابل خطر خارجي دفاع کنند؟ تشديد فشار "حاکميت ملي"از) يعني نه به صورت خيالي(
براي . آمريکا بر جمهوري اسالمي و حتي رويا رويي احتمالي آنها؛ ما را بر سر دو راهي قرار نمي دهد

هم با هر نوع سلطه مستقيم و غير رسيدن به دموکراسي ما ناگزيريم هم با استبداد حاکم در بيفتيم و 
چنين مبارزه اي؛ عليرغم همه پيچ و تاب هاي عملي احتمالي اش؛ به لحاظ . مستقيم خارجي

 .سياسي مبارزه واحدي است که پويايي اش از نيازها و خواست هاي خود مردم بر مي خيزد
ويند؟ ناگفته روشن است که حال ببينيم آنهايي که مردم ايران را بر سر دو راهي مي بينند؛ چه مي گ

هم مدافعان جمهوري اسالمي و هم دخيل بستگان به نقش نجات بخش آمريکا؛ هر دو؛ ما را بر سر دو 
هم وجود دارند که هر چند نه رژيمي " عاقلي"بعالوه؛ آدم ها و جريان هاي. راهي قرار مي دهند

ن در دو جبهه شرط عقل نيست و واقع هستند و نه وابسته به آمريکا؛ ولي معتقدند که درگيري هم زما
بيني حکم مي کند که در صورت حاد شدن رويا رويي جمهوري اسالمي و آمريکا؛ با يکي از اين دو متحد 

اّما حقيقت اين . ها به رژيم يا به آمريکا البته گمراه کننده و نادرست است" عاقل"چسباندن اين. شويم
در هر حال؛ طرفداران منطق . راهي واقعًا تعيين کننده استاست که نقش آنها در جا انداختن منطق دو

 :دوراهي؛ در نهايت به دو اردوي اصلي تقسيم مي شوند
اردوي ائتالف با جمهوري اسالمي براي مقابله با خطر آمريکا؛ و اردوي ائتالف با آمريکا براي رهايي از 

هر . ن؛ منطق واحدي را تبليغ مي کننداين دو اردو؛ عليرغم تقابل آشکار شا. استبداد جمهوري اسالمي
دو مي کوشند نشان بدهند که مردم بدون پيوستن به قطب مورد نظر آنها بازنده خواهند بود؛ هر دو ما 
را در دو راهي انتخاب ميان زانو زدن در مقابل استبداد يا تن دادن به سلطه امپرياليسم مي بينند و مي 

 .گويند از اين انتخاب گريزي نيست
را که ") مشارکتي ها"از خامنه اي و رفسنجاني گرفته تا خاتمي و کروبي و(رف هاي رژيمي هاح

مخصوصًا بعد از حمله آمريکا به عراق؛ همه براي مقابله با تهديدهاي آمريکا؛ ورد وحدت مي خوانند؛ 
 .زيرا همه با آنها آشنا هستند و همه به نسبت به آنها بي اعتناء. عمدًا کنار مي گذارم

زيرا ُدم خروس وابستگي شان از اعتبار . به تبليغات وابستگان مستقيم به آمريکا نيز فعًال نمي پردازم
فقط به دو نمونه از نظرات آنهايي اشاره مي کنم که با جريان هاي . استدالل هاي شان مي کاهد

ومتي ها؛ از علني مخالف رژيم در داخل کشور مرتبط اند و به خاطر پيوندهاي تاريخي شان با حک
 . سرکوب خشن تا حدي در امان اند و راحت تر از جريان هاي ديگر اپوزيسيون مي توانند نظر بدهند

مذهبي _ ملي"که غالب شان از طيف (  تفر از فعاالن سياسي170نمونه اول بيانيه اي است که حدود 
اسي ايران پيرامون تحوالت بيانيه نيروهاي سي" فروردين منتشر کرده اند؛ با عنوان21در ) هستند" ها

براي نقض حاکميت ملت " اينها با اشاره به حمله آمريکا و انگليس به عراق و برنامه هاي آنها ". منطقه
براي مقابله با " جمهوري اسالمي" تصميم گيرندگان اصلي"ي منطقه؛ ابراز اميدواري مي کنند که "ها

الزامات هم بستگي و وحدت "و. را فراهم بياورند" زمينه وحدت کليه نيروها......تهديدهاي جدي خارجي
بدون تشکيل "را در اين مي بينند که همه زندانيان سياسي آزاد شوند؛ روزنامه ها و نشرياتي که " ملي

" اجراي کامل قانون اساسي "اند ؛ اجازه انتشار داشته باشند؛ زمينه الزم براي "دادگاه توقيف شده
از طريق مجلس و دولت "وابي بر انتخابات پايان داداه شود؛ و مطالبات ملت فراهم بيايد؛ به نظارت استص

به عبارت ديگر؛ نويسندگان اين بيانيه؛ ضرورت اتحاد با همين رژيمي را . بر آورده شود" منتخب مردم
آن؛ " تصميم گيرندگان اصلي"مطرح مي کنند که مردم از دست اش به جان آمده اند؛ ضرورت اتحاد با 

تصميم "و براي جوش دادن اين اتحاد؛ به . ستگاه واليت با تمام سپاه و نهاد و جهاداش رايعني د
فضاي مناسب و مساعد براي "توصيه مي کنند که اندکي سرکوب ها را تعديل کنند تا " گيرندگان اصلي

اّما به . "ايجاد وحدت و انسجام ملي فراهم کردد و جامعه ايران در برابر تهديدهاي خارجي مصونيت يابد
از اوضاع به مراتب دقيق تر از خيال بافي هاي " تصميم گيرندگان اصلي"تجربه مي دانيم که ارزيابي 

آنها بهتر مي دانند که هر گونه تعديل سرکوب؛ فرمان روايي شان را . امضاء کنندگان اين بيانيه است
 مراتب راحت تر است تا متقاعد آنها بهتر مي دانند که کنار آمدن با آمريکا به. ناممکن خواهد ساخت

آنها اين خواهد بود که به " تصميم"بنابراين. کردن مردم ايران به گردن گداشتن به جمهوري اسالمي
و از همين االن مي توان ديد که اين کار را آغاز کرده . بهانه مقابله با خطر آمريکا؛ سرکوب را تشديد کنند

 .اند
ته ها و گفته هاي کساني ديد که بر خالف امضاء کنندگان بيانيه نمونه دوم را مي توان در ميان نوش

از ميان اينها اخيرًا دو نفر با جسارت . اتحاد در مقابل خطر آمريکا؛ مدخله آمريکا را نجات بخش مي بينند
و وقاحت بيشتري به دفاع از آمريکا برخاسته اند؛ مرتضي مرديها و نيما راشدان؛ که هر دو شيفته گان 
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بوده اند و هر دو در بساط خاتمي سينه مي زده اند و اکنون به جاي خميني؛ چهره نوراني "  راحلامام"
از ديد کارشناسان نظامي؛ دو :" راشدان در هفته دوم جنگ عراق نوشت. جرج بوش را در ماه مي بينند

 تاريخ جهان جنگ اخير؛ يعني عمليات سقوط طالبان و آزاد سازي عراق؛ کم هزينه ترين عمليات نظامي
و با وجداني بسيار آرام و حتي با ذوق زدگي حيرت ". به لحاظ تلفات غير نظامي ؛ ارزيابي شده اند

تقريبًا نصف شمار افرادي است "انگيزي ياد آوري کرد که رقم کشته شدگان غير نظامي عراقي تا کنون
اکنون که ". رانندگي جان باخته اند روز گدشته در کشور ايران بر اثر تصادفات 13که در روز سيزده بدر و 

مورد اعتماد نيما راشدان؛ پرونده جنگ را " کارشناسان نظامي"پنج هفته بعد از شروع حمله به عراق؛ 
همه بيمارستان هاي آن به مرده شور خانه . مختومه اعالم کرده اند؛ مردم عراق نه برق دارند و نه آب

ترين رودخانه خاور ميانه؛ به جيره آب آشاميدني ارسالي از مردم بصره در کنار پرآب . تبديل شده اند
بزرگ ترين . تقريبًا همه زير ساخت هاي مدرن عراق متالشي شده است. کويت چشم دوخته اند

و بدتر از . گنجينه تاريخ طوالني اين کهن ترين گهواره تمدن انساني به يغما رفته است
اشدان ترتيبي داده اند که مردم عراق خود را در چهره مورد اعتماد نيما ر" کارشناسان نظامي"همه؛

تحقير انگيز غارت کنندگان موزه ها و بيمارستان ها تماشا کنند؛ تحقيري که حتي در غارت بغداد بدست 
ديد "جهت اطالع نيما راشدان ها ياد آوري مي کنم که از . قشون ُهالکوخان هم ديده نشده بود

 نيز خيلي باال 1991مار کشته شدگان غير نظامي در روزهاي جنگ آن چناني؛ ش" کارشناسان نظامي
زيرا جامعه شهري . نبود؛ ولي بعد از تمام شدن عمليات نظامي بود که مرگ آرام غير نظاميان آغاز شد

تصادفي نبود که طبق تحقيق سازمان غذا . امروزي بدون زير ساخت هاي مدرن به سرعت فرو مي ريزد
 سال اول بعد از جنگ؛ حدود 5؛ فقط تلفات کودکان عراقي در1995ل در سال و کشاورزي سازمان مل

 بار 12بعالوه شمار مبتاليان به سرطان خون؛ مخصوصًا در مناطق جنوبي عراق .  هزار نفر بود576
که از هر نوع بحث علني در اين باره وحشت (آن چناني" کارشناسان نظامي"افزايش يافته بود که جز

.  اين باورند که اين در نتيجه به کارگيري اورانيوم تخليه شده در عمليات نظامي بوده استهمه بر) دارند
. يعني نوعي سالح هسته اي که بتدريج عمل مي کند و اثرات اش بسيار پايدارتر از بمب اتمي است

 . سالحي که اين بار نيز بسيار گسترده تر از جنگ قبل در عراق به کار گرفته شد
" لزوم و ضرورت سرنگوني سريع و کم هزينه"؛ با اشاره به جنايات عظيم رژيم صدام حسين؛نيما راشدان

اّما همه مي دانند که اوًال رژيم صدام حسين؛ القل بعد از انقالب ايران؛ مورد . آن را مّوجه مي داند
کرد و در فاصله حمايت فعال آمريکا بود و او با تشويق و حمايت آمريکا و انگليس بود که به ايران حمله 

 عمًال 1991ثانيًا در جنگ . هميشه از حمايت آمريکا برخوردار بود) يعني تا حمله به کويت (1990 تا 1980
 استان عراق بدست مردم افتاد؛ و فقط با محاسبه 18 استان از 14تا آستانه سرنگوني پيش رفت و 

افت و به آن قتل عام هاي وحشتناک کامًال آگاهانه حکومت جرج بوش پدر بود که از سرنگوني نجات ي
 .مردم به پا خواسته عراق پرداخت

. ثالثًا بعد از آن نيز امکان سرنگوني صدام بدون توسل به جنگ وجود داشت ولي مطلوب آمريکا نبود
 90کافي است به ياد داشته باشيم که گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل براي عراق؛ در دهه 

بازرسي ويژه اي نيز براي بررسي , که مانند بازرسي سالح هاي کشتار تودهايبارها پيشنهاد کرد 
. فعال مساله حقوق بشر در زير نظر شوراي امنيت ايجاد شود و در باره جنايات رژيم صدام تحقيق کند

آنها حتي . اّما قدرت هاي بزرگ و در رأس شان آمريکا و انگليس عالقه اي به اين پيشنهاد نشان ندادند
از همه اين ها که . اي برگزاري يک انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل؛ صدام را زير فشار قرار ندادندبر

بگذريم؛ معلوم نيست نيما راشدان چه تعداد از تلفات غير نظاميان را غير قابل تحّمل و غير مجاز مي 
ين جنگ کشته مي شدند؛ نيما  هزار نفر غير نظامي ها در ا40 هزار نفر؛ 4داند؟ آيا اگر به جاي مثًال 

مرتضي مرديها با به به و " از کجا آغاز کنيم؟"راشدان حاضر بود جنگ را محکوم کند؟ او که از مقاله
مرتضي مرديها در آن مقاله؛ . چهچه ياد مي کند؛ حتي در آن صورت هم بعيد بود؛ جنگ رامحکوم کند

پس مي بينيم . ناگازاکي مّحق مي داندآمريکايي ها راحتي در قتل عام اتمي مردم هيروشيما و 
در ضمن فراموش . مسأله تلفات جنگ از نظر افرادي مانند راشدان و مرديها چيز در خور توجهي نيست

و فقط از مردم بي ( ساله عراق که با اصرار آمريکايي ها بر قرار شد و ادامه يافت 12نکنيم که تحريم 
بيش از قتل عام اتمي هيروشيما و ناگازاکي ) ز صدامياندفاع غير نظامي عراق قرباني گرفت و نه ا

 .تلفات داشت
؛ مالن آلبرايت؛ وزير 1996در سال . و آمريکايي ها اين قتل عام را با محاسبه کامًال آگاهانه سازمان دادند

در پاسخ به اين سوال  Stahl آمريکا در مصاحبه با CBS شبکه Minutes 60خارجه وقت آمريکا در برنامه 
 هزار کودک عراقي هزينه سنگيني براي ادامه تحريم ها نيست؟ با خون سردي جنايت 500که آيا مرگ 

کارانه اي اعتراف کرد که اين هزينه اي است که مردم عراق براي سرنگوني صدام بايد بپردازند؟ آنها 
رمول معروف ف. کنند" سوء استفاده "مي خواستند صدام برود و لي مردم عراق نتوانند از سقوط او

 . بود" حفظ حکومت صدام بدون صدام"آنها
) وژاپن و ويتنام و هـر جـاي ديگـر   (بي تفاوتي راشدان ها و مرديها نسبت به کشتار مردم بي دفاع عراق  

نشان مي دهد که آنها به انسان ها به عنوان يک وسيله مي نگرند؛ در بهترين حالـت وسـيله اي بـراي                       
ن نگرش بود که آنها ديروز کشتار کمونيست و مجاهد و ضد واليت فقيـه و    با همي . رسيدن به يک امر خير    
را الزم و موجه مي ديدند و بـا همـين ديـد اسـت آـه امـروز                   " اسالم باب محمدي  "بهايي را براي استفرار   

نگـرش همـان   . آشتار صدها هزار انسان بي دفاع را ظاهرًا براي استقرار مدرنيته؛ قابل توجيه مي داننـد            
بـه نظـر مـي رسـد        : "نيمـا راشـدان مـي نويـسد       ! ود؛ جهت اعتقاد حضرات تغييـر کـرده اسـت         است که ب  
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استقرار دموکراسي در کشورهايي نظير عراق نيز محتاج توجه ويژه جهان جهاني شده باشد واّال تا دنيا                 
 دنياست؛ صدام و يا هزار صدام ديگر سوار بر احساسات جاهلي و تعصب آميز توده هاي آموزش نديـده و   

اسالم :تصور نيما راشدان از دموکراسي و مدرنيته به شدت آغشته به        ". دور از مدنيت حکم خواهند راند     
جوهر دموکراسي و البته مدرنيته دموکراتيک؛ بـيش از هـر جيـز پـاي بنـدي بـه ايـن                    . است" ناب محمدي 

گـر تبـديل    اصل ساده است که هر انساني خود يک هدف است و نبايد به وسيله اي در دست کسان دي                  
نيمـا راشـدان    . انسان معتقد و متعهد به اين اصل؛ در مـرگ هـر انـساني مـرگ خـود را مـي بيننـد                      . شود

نمي توانند بد و خوب شـان را خـود          " تا دنيا دنياست  ) "و ايراني ها؟ چرا نه؟    ( مدعي است که عراقي ها    
سـت مـي دانـد کـه چنـين          اّما مرتصي مرديها که چنـد پيـراهن بيـشتر از او پـاره کـرده ا                . تشخيص بدهند 

يـک  : " فوريه گذشته نوشت؛ هـشدار داد 15او در مقاله اي که در ذّم تظاهرات جهاني ضد جنگ            . نيست
آيـا  . نشده ميليوني ضـد جنـگ لنـدن يـا مادريـد را در خيابانهـاي تهـران          " اديت  "لحظه تصّور کنيد تظاهرات   

و همـه متعلقـات اش؛ ازجملـه    يکساعت بعد از شروع تظـاهرات؛ ايـن جنـبش عليـه جمهـوري اسـالمي                 
به نظر مي رسد آنها از سر خام فکري و ناداني نيست که بـه آمريکـا                 ". اصالح طلبان بر نخواهد خاست؟    

اسـت  " اديت نـشده  ) "به قول مرديها  (دخيل بسته اند؛ بلکه وحشت از ظرفيت هاي عظيم بيداري مردم            
  .که قبض روح شان مي کند
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