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  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

مبارزه با ترور و آشورهاي حامي تروريسم بعد از جنگ عراق با شدت بيشتري : رئيس جمهوري آمريكا
  دامه خواهد يافت ا

  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه ): راديوفردا(امير آرمين 
جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در پيام هفتگي راديويي گفت آمريكا به آشورهايي آه عليه اين آشور 

توطئه مي آنند، از تروريسم حمايت به عمل مي آورند يا درصدد توليد جنگ افزارهاي آشتار جمعي 
رصت نخواهد داد دست به اقدامي عليه آمريكا بزند و مبارزه با ترور حتي پس از جنگ عراق با هستند ف

 . شدت بيشتري ادامه خواهد يافت
رئيس جمهوري آمريكا پيروزي در جنگ عراق را اعالم آرد، اما گفت جنگ عليه : راديوفردا(مسعود ملك 

منان آمريكا پيش از آنكه فرصت ضربه زدن به اين تروريسم هنوز و تا مدتها ادامه خواهد يافت تا همه دش
وي اقدام نظامي به رهبري آمريكا عليه رژيم صدام . آشور را داشته باشند از ميان برداشته شوند

هرچند ارتباط موثق و قاطعي تا آنون ميان اين دو ارائه . حسين را با مبارزه عليه تروريسم مرتبط دانست
ام هفتگي راديويي گفت جنگ عراق پيروزي در مقابل تروريسم است، پرزيدنت بوش در پي. نشده است

هاي پراآنده شبكه هاي تروريستي هنوز در بسياري از آشورها آار مي  هسته. جنگي آه ادامه دارد
 .آنند و ما با توجه به اطالعات آزاد روزانه مي دانيم آه دارند عليه مردم جهان توطئه مي آنند

 آه منظورش ايران، آره شمالي، سوريه و ساير آشورهايي است آه به پرزيدنت بوش در هشداري
: هاي آشتار جمعي هستند، گفت ادعاي واشنگتن حامي تروريست هستند يا درصدد ايجاد سالح

 . آمريكا دست روي دست نمي گذارد تا خطر تهديدهاي هسته اي، شيميايي و ميكربي گسترش يابد
اي را در دفاع از آشور به اجرا درآورد و به تعقيب دشمن و  بي سابقهدولت ما اقدامات : جرج بوش افزود

رئيس جمهوري آمريكا از متحدان در جنگ . نابودي او پيش از هرگونه اقدام از جانب او ادامه خواهد داد
 . عراق از جمله استراليا سپاسگزاري آرد آه به عراق نيروي نظامي فرستادند

 
  انتقاد بوش از طارق عزيز

  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه -بي سي بي 
جرج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريکا، گفته است که طارق عزيز، معاون نخست وزير سابق عراق، که 

  .در حال حاضر در بازداشت نيروهای آمريکايی قرار دارد، با اين نيروها همکاری اطالعاتی نمی کند
قات با جان هوارد، نخست وزير استراليا که در حال آقای بوش که در مزرعه اش در تگزاس و در مال

ديداری از آمريکا است، سخن می گفت افزود آقای عزيز چه زمانی که دولتمرد عراق بود و چه اکنون که 
  .در بازداشت است نمی داند که چگونه حقيقت را بگويد

  اق بود طارق عزيز که مدت مديدی با رهبر عراق همکاری داشت سالها وزير خارجه عر
رئيس جمهور آمريکا گفت وی مطمئن است که آمريکا اطالعات مهمی را از مقامات پايين رتبه عراقی 

  .بدست خواهد آورد حتی اگر مقامات عاليرتبه تر عراقی کمتر همکاری کنند
وی افزود مطمئن است که نيروهای آمريکا شواهدی از سالحهای کشتار جمعی عراق بدست خواهند 

  .آورد
 عزيز که مسيحی است شناخته ترين چهره از مقامات عراق در جهان خارج پس از صدام حسين طارق
  .است

  .طارق عزيز که مدت مديدی با رهبر عراق همکاری داشت سالها وزير خارجه عراق بود
  . نفره افراد مورد تعقيب آمريکا در جای چهل و سوم قرار داشت55او در ليست 

  . آوريل تسليم نيروهای آمريکايی کرد24 آقای عزير خود را در تاريخ
  

  طرح آمريكا و بريتانيا براي تشكيل يك نيروي چند مليتي حافظ صلح در عراق 
  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13 شنبه - راديو فردا –بيتا سهند 

روي يک مقام بلند پايه آمريکايي گفت اياالت متحده آمريکا و شرکاي ائتالفي آن، در حال تـشکيل يـک نيـ        
آنها قصد دارند، کـشور را بـه سـه بخـش تحـت رهبـري               . چند مليتي براي استقرار ثبات در عراق هستند       

ساير کشورهاي داوطلب براي تامين نيروي مـورد نيـاز بـراي حفـظ     . آمريکا، بريتانيا و لهستان تقسيم آند    
وزيـر  . ر بـر نمـي گيـرد      اين ائتالف، نيروهاي تحت فرماندهي سازمان ملـل را د         . صلح ثبت نام خواهند کرد    

 کـشور غيـر نـاتو و    4 کشور کـه  16دفاع بريتانيا اين طرح را در نشستي در لندن روز چهارشنبه با شرکت         
فرانـسه، آلمـان و روسـيه،       .  کشور ناتو خواهند بود، از جمله اياالت متحده آمريکا و بريتانيا مطـرح کـرد               12
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بودنـد بـه ايـن بـه اصـطالح کنفـرانس مقـدماتي              سه متحدي که مخالف حمله به عراق به رهبري آمريکا           
 . عمليات ائتالفي استقرار ثبات، دعوت نشده بودند

 
  نيروهای بين المللی به عراق می روند

در قطعنامه پيشنهادی آمريکا و بريتانيا، سازمان ملل در بازسازی و کمک رسانی در عراق نقش ايفا 
  خواهد کرد

  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه  -بي بي سي 
اياالت متحده آمريکا ابراز اميداوری کرده است که يک نيروی نظامی بين المللی در عراق استقرار يابد و 

  .برای بازگرداندن ثبات به آن کشور تالش کند
قسمت اول توسط : يک مقام آمريکايی گفت که طبق برنامه عراق به سه قسمت تقسيم خواهد شد

ود و دو قسمت ديگر توسط نيروهای بين المللی که تحت فرماندهی نيروهای آمريکايی محافظت می ش
  .بريتانيا و لهستان قرار خواهند داشت

اين مقام گفت که آمريکا و بريتانيا در حال آماده سازی قطعنامه ای برای شورای امنيت سازمان ملل 
راق داده شده متحد هستند که در آن به سازمان ملل متحد نقشی در بازسازی و کمک رسانی در ع

  . است
  .بر اساس اين قطعنامه، سازمان ملل نقشی از حفظ صلح در آن کشور نقشی نخواهد داشت

، وزير خارجه بريتانيا، گفت که هنوز تصميم نهايی درباره اعزام نيروهای بين "جک استرا"در همين حال 
  .المللی گرفته نشده است

 آن طور که وی مطلع شده، قرار اسـت ايـن کـار آخـر                ، وزير خارجه لهستان گفت    "ولوديميرز سيموسويچ "
 .ماه مه انجام شود

  
  واآنش اتحاديه اروپا به برنامه آمريكا براي تثبيت موقعيت سياسي عراق 

آمريكا برنامه خود را به منظور تثبيت موقعيت سياسي عراق، به اتحاديه اروپا  ):راديوفردا(علي سجادي 
  .ارائه آرد
  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه ): رداراديو ف: (ليلي صدر

روز شنبه آلمان سختگيرترين منتقد آمريكا در مورد جنگ عراق، با بي ميلي برنامه آمريكا را درباره 
در اين برنامه قرار است نيروهايي به منظور تثبيت . تقسيم عراق به سه ناحيه مختلف امضا آرد

اما آنها و سازمان ملل ازيكديگر مستقل عمل . دموقعيت سياسي عراق به آن آشور فرستاده شون
 . خواهند آرد

. اي يونان گردآمده بودند اين برنامه آمريكا باعث تعجب وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا شد که در جزيره
ها آمده است آه آمريكا پيشنهاد آرد عراق را به سه ناحيه تقسيم آنند و بريتانيا، لهستان و  در گزارش

دانمارك، هلند، : گويند هاي آمريكايي مي مقام. ا، هريك نيروهاي خود را در يك ناحيه مستقر آنندآمريك
 . ايتاليا، اسپانيا، اوآراين و بلغارستان نيز نيروهاي الزم را تامين خواهند آرد

آرد و جك استرا، وزير امور خارجه بريتانيا، با همتايان آلماني و فرانسوي خود در خارج از جلسه صحبت 
. دوستانه نقشي اساسي خواهد داشت هاي انسان به آنها گفت سازمان ملل متحد در بازسازي و آمك

وزير امور خارجه لهستان نيز گفت اولين . اما در برنامه تثبيت موقعيت سياسي عراق شرآت نخواهد آرد
 .شوندگروه براي تثبيت موقعيت سياسي عراق بايد تا آخر ماه مي جاري وارد اين آشور 

  
 

  رييس پليس تازه منصوب بغداد استعفا آرد 
رييس پليس تازه منصوب بغداد به دليل مشكالت پيش آمده در ايجاد نيروي محلي در عراق براي 

  . برقراري نظم و قانون اين آشور استعفا آرد
ي نيروهاي به نقل از خبرگزاري رويتر، آلن آينگ، سخنگو) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . خواست راه را براي جوان ترها باز آند آمريكايي گفت، زهير النعيمي، رييس پليس بغداد مي
 هزار دالر پول 380فعاليتش را آغاز آرده بود توانست بيش از ) ارديبهشت( آوريل چهارم 24النعيمي آه از 

  .  آيلو طال از غارتگران به دست آورد100و 
 ميليوني عراق 5 دستگاه ماشين پليس هم آانون در پايتخت 100 پليس و 3000ي آينگ حدود  به گفته

  . به گشت زني مشغول هستند

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
رئيس جمهوري آمريكـا، پـال برمـر، معـاون سـابق وزارت امورخارجـه را بـه سـمت مـدير بازسـازي عـراق                           

  منصوب آرد 
 2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13نبه  ش- راديو فردا –مهتاب فريد 

 مقام سابق وزارت امورخارجه آمريكا، متخصص امـور تروريـسم و   L .Paul Bremer ساله، 61پال برمر، . ال
عضو سابق شرکت مشاوران هنري آيسينجر، در چند روز آينده از سوي دولت بوش، به عنوان مدير امور     

www.iran-archive.com 



رار است زير نظر مستقيم دانلـد رامـسفلد وزيـر دفـاع             آقاي برمر ق  . بازسازي به عراق فرستاده مي شود     
آقاي برمر از حمايت آقاي رامسفلد و پال وولفويتز، قائم مقام وزارت دفاع آمريکـا               . آمريکا انجام وظيفه کند   

برمـر  . برخوردار است و نشان تمايل رئيس جمهوري آمريكا به ماندن عراق زير نظر وزارت دفاع تلقي شـد  
در همـين حـال، وزارت امـور خارجـه     . ت و معلوم نيست که کي به عـراق خواهـد رفـت   هنوز در آمريکا اس  

 وزير امور خارجـه  6 سال به عنوان دستيار اصلي 23زيرا او در مدت . آمريکا نيز از اين انتصاب استقبال کرد  
ژنــرال بازنشــسته جــي گــارنر، مــسئوليت خــود را در دفتــر بازســازي و آمــك هــاي . خــدمت کــرده اســت

وستانه زير نظر برمر، ادامه خواهد داد و زلماي خليل زاد، و رايان آراآر، مديرآل وزارت امورخارجـه                  انساند
  مهتاب فريد. به گفتگو با رهبران بالقوه عراق ادامه خواهند داد

  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  مديران جديد وزارت نفت عراق انتخاب شدند 
داره امور وزارت نفت عراق به رياست يك عراقي و يك گروه آمريكا گروه مديريتي جديدي را براي ا

  . مشاوران به رياست يك آمريكايي برگزيد
 با بيان اين - ژنرال بازنشسته آمريكايي و رييس اداره بازسازي عراق پس از جنگ -گارنر  معاون جي
ه عهده گرفتن سمت  با ب-ريزي وزارت نفت عراق پيش از جنگ  ثامر غضبان ـ مدير برنامه: مطلب افزود

  . موقت رياست اجرايي اين گروه مديريتي در وزارت نفت عراق موافقت آرده است
اين مقام آمريكايي همچنين از تشكيل گروه مشاوران وزارت :  در اين رابطه گزارش دادخبرگزاري فرانسه

ن را برعهده نفت عراق خبر داد آه فيليپ آارول و فاضل عثمان به ترتيب مقام رياست و معاوني آ
  . خواهند داشت

  .دار بوده است را عهده” شل”آارول در گذشته رياست شرآت نفتي 
عثمان نيز در گذشته به عنوان رييس سازمان بازاريابي شرآت ملي نفت عراق خدمت آرده است و 

  . هاي ديگري نيز در وزارت نفت اين آشور داشته است مسووليت
  . ق خارج شد و در ترآيه سكني گزيد از عرا1980گفتني است، وي در دهه 

  
  سود آمپاني نفتي شل دو برابر شده است

 به دنبال حمله آمريكا به عراق و افزايش قيمت نفت، سود آمپاني نفتي شل دو برابر -خبرگزاري فارس
 . شده است

 درصـد   96) ژانويـه تـا مـارس     (به گزارش بي بي سي، سـود خـالص آمپـاني شـل در سـه مـاه گذشـته                     
  .  ميليــــــــــــــــــــارد دالر رســــــــــــــــــــيد91/3 يافتــــــــــــــــــــه و بــــــــــــــــــــه افــــــــــــــــــــزايش

آيـد و فراتـر       اين ميزان سود رآورد جديدي در آمپاني شل به حساب مي          : مسؤوالن اين شرآت معتقدند   
ــت   ــوده اســـــــــــــــــــــــــ ــان بـــــــــــــــــــــــــ ــارات آارشناســـــــــــــــــــــــــ   . از انتظـــــــــــــــــــــــــ

ــه      ــل روزان ــاني ش ــزارش، آمپ ــابراين گ ــته اســت     27بن ــودآوري داش ــدت س ــن م ــي اي ــون دالر ط   .  ميلي
  . آنـد  ين آمپـاني نفتـي اسـت آـه رآـورد جديـدي در درآمـد نفتـي ثبـت مـي                طي اين هفته، شـل سـوم      
 درصـدي سـود     132 برابر شدن سود خود و بريتيش پتـروليم نيـز از افـزايش               3پيش از اين اگزون موبيل از       

ــد  ــر داده بودنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــود خبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دالر  50/31بر پايه اين گزارش، متوسط قيمت نفت برنت درياي شمال در سه ماهه اول سـال جـاري بـه                     

ــال     ــدت در ســ ــين مــ ــه همــ ــسبت بــ ــه نــ ــيد آــ ــي 2002رســ ــشان مــ ــزايش نــ ــد ، ده دالر افــ   . دهــ
  . اين در حالي است آه آمپاني شل نسبت به آنترل عرضه جهاني نفت توسط اوپك هشدار داد

  
  

  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ
  

  بازگشايی مدارس بغداد
  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه  -بي بي سي 

برای اولين بار پس از سرنگونی رژيم صدام حسين، رييس جمهوری سابق عراق، مدارس بغداد 
  .بازگشايی شده اند

تصاوير رهبر سابق عراق از ديوار کالس ها پايين کشيده شده اما عکس های او همچنان در کتاب های 
  .درسی باقی است

شانه مهمی از بازگشت تدريجی خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد که بازگشايی مدارس ن
  .وضعيت عادی به شهر است

  .با اينهمه، بسياری از آموزگاران نگران دريافت حقوق خود هستند
همچنين، برخی از والدين نسبت به وضعيت امنيتی شهر اطمينان ندارند و ترجيح می دهند فرزندانشان 

  .به جای رفتن به مدرسه، فعال در خانه بمانند
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  نگجهان پس از ج

  
  جهان نيازمند ايجاد نظم نوين جهاني است : پوتين

ي نوع نظم جهاني مورد نظرش پس از جنگ  المللي بايد درباره ي بين ي والديمير پوتين جامعه به عقيده
الملي بود، تصميم  تحت رهبري آمريكا با عراق آه تهديدي بر جايگزين شدن زور به جاي قوانين بين

  . گيري آند
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، والديمير پوتين، رييس ) ايسنا(زاري دانشجويان ايران به گزارش خبرگ

بحران عراق، نفت، پول، «: رييس جمهور اوآراين گفت جمهور روسيه پس از ديدار با لئونيد آوچما، 
تر از همه اين است آه ما پاسخ دهيم چه نوع جهاني  ي آنها مهم است اما مهم اعتبار، همه

  » .واهيم بسازيمخ مي
ي اصلي جنگ در  اي به اعالم پايان مرحله به گزارش اين خبرگزاري، اگر چه پوتين در سخنانش اشاره

عراق توسط جورج بوش، رييس جمهور آمريكا نكرد، اما اظهاراتش در واقع درخواست از آمريكا براي آنار 
فتن مخالفتها در سراسر جهان و شوراي ي آرملين تمايل خطرناك براي ناديده گر گذاشتن آنچه به عقيده

  . شود، بوده است امنيت سازمان ملل در برخورد با مسائل جهان عنوان مي
اگر . المللي را تشكيل خواهد داد؟ اين مهمترين مسئله است چه چيز معماري امنيت بين«: پوتين گفت

حفظ منافع يكديگر پاسخ ترين شيوه و براساس اصول دموآراسي، برابري،  ما اين سوال را با درست
  » .ايم دهيم بحران عراق را به سرعت و بطور موثر حل آرده

پوتين آه بارها خواستار دادن نقش محوري به سازمان ملل در بازسازي عراق شده تصريح آرد آه 
  . داند المللي را مهمتر از دستيابي به اهداف مالي مي ي دراز مدت امنيت بين روسيه مسئله

ي نظم جهان  مهمترين چيز اين است آه موقعيت روسيه را به خاطر پول به آينده«:  آردپوتين تاآيد
  » .فروشيم نمي

  . المللي بايد در رابطه با بازسازي عراق به يك توافق آلي برسد ي بين وي تصريح آرد آه جامعه
  

  ت درآمد شرآتهاي آمريكايي پس از حمله به عراق افزايش ياف:رآود اقتصادي در آمريكا
  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه –خبرگزاري فارس 

عليرغم رآود اقتصاد آمريكا ، شرآتهاي آمريكايي شرآت آننده در حمله آمريكا به عراق و بازسازي 
 . عراق از افزايش درآمد خود در سه ماهه اول سال جاري خبر دادند

ايي آـه در حملـه آمريكـا بـه عـراق            به گزارش روزنامه الوطن چاپ عربستان سـعودي ، شـرآتهاي آمريكـ            
آردند و همچنين شرآتهايي آه قراردادهاي بازسـازي عـراق را بـا آمريكـا منعقـد                   نقش فعالي را ايفا مي    

  . آردنــــــد ، در ســــــه ماهــــــه اول ســــــال جــــــاري درآمــــــد قابــــــل تــــــوجهي آــــــسب آردنــــــد  
تهاي آمريكـايي بـه     آند و بـسياري از شـرآ        اين در حالي است آه اقتصاد آمريكا دوران رآود را سپري مي           

ــرده     ــراج آـــ ــوجهي اخـــ ــل تـــ ــاس قابـــ ــود را در مقيـــ ــدان خـــ ــان دهـــــي ، آارمنـــ ــل زيـــ ــد دليـــ   . انـــ
شرآت آمريكـايي نـورتروب ژرمـن آـه در سـاخت آـشتيهاي جنگـي ، بمـب و تجهيـزات نظـامي فعاليـت                          

آند ، نقش بسيار اساسي در تامين تجهيزات نظامي آمريكا در طول جنگ در عراق ايفاء آرده اسـت                    مي
ــاري از    و ــه اول ســال ج ــد آن در ســه ماه ــه  149 در آم ــون دالر ب ــت 174 ميلي ــزايش ياف ــون دالر اف   .  ميلي

بنــابر ايــن گــزارش ، شــرآت نفتــي هــاليبرتون آــه بــراي خــاموش آــردن چاههــاي نفــت عــراق و حفــظ    
بـر  زيرساختهاي صنايع عراق با دولت آمريكا وارد معامله شده بود ، از افزايش صد در صدي درآمد خـود خ                   

  . داد
 ميليـون دالر در سـه ماهـه اول    43 بـه  2002 ميليون دالر در سه ماهـه اول سـال    22درآمد اين شرآت از     

  . ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد
همچنين شرآت مهندسي و ساختماني فلور آه در قراردادهاي بازسازي عراق مشارآت آرده اسـت از                

  .افزايش بي سابقه درآمد خود در سه ماهه اول سال جاري خبر داد
  
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  يونيسف نسبت به سرنوشت آودآان عراقي هشدار داد 
هشدار داد آه در ) يونيسف(، صندوق آودآان سازمان ملل براساس گزارش خبرگزاري يونايتدپرس

ي، توجهي به آودآان و جوانان عراقي، هزاران تن خواهند مرد و صدها هزار تن نيز با بيمار صورت بي
  . ماندن از مدارس مواجه خواهند بود خشونت، استثمار و عقب

اي خطاب به تمامي گروههايي آه    با انتشار بيانيه مه2روز جمعه آارل بالمي، مدير اجرايي يونيسف 
ممكن است جنگ تمام شده باشد، اما آارهاي انجام «: در عراق پس از صدام نقش دارند، اظهار داشت

  » .آند خطر مرگ همچنان آودآان عراقي را تهديد مي.  داردي بسياري وجود نشده
ي عراق  ما از احزاب عراقي و نيز گروههاي شرآت آننده در تعيين ساختار آينده«: بالمي گفت

  » .خواهيم حفاظت از آودآان را اولويت آارشان قرار دهند مي
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مدارس صورت گرفته است و در اين بيانيه هم چنين تصريح شده است آه تالش آمي براي بازگشايي 
  . برند بيش از يك چهارم از آودآان عراقي زير پنج سال، از سوء تغذيه رنج مي

  
  المللي به عراق براي بررسي شرايط پناهندگان قبل از جنگ   آارمند بين5اعزام 

  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه  -خبرگزاري يونايتدپرس 
به منظور بررسي وضعيت داخل عراق و شرايط پناهندگان قبل ) شنبه(المللي ديگر امروز  پنج آارمند بين

  . روند از جنگ ساير آشورها و آغاز مراحل بازگشت آنها به وطنشان به شمال بغداد مي
شان را ترك آرده  يي  خانواده فلسطيني بايد آپارتمانهاي اجاره250«: سازمان صليب سرخ فلسطين گفت

ها حق  رستان صليب سرخ فلسطين مستقر شوند؛ چرا آه مالكان خانههاي نزديك بيما و در اردوگاه
  » .آند ي ساختمان هايشان را از دولت دريافت نمي اجاره

  . هستند» روويشد« عراق نيز دهها عراقي منتظر ورود به اردوگاه پناهندگان در -در مرز اردن 
 تـن از قوميتهـاي      1000قـه هـم چنـين       در ايـن منط   . اين افراد به مدت يك ماه در اين مرآز مستقر هستند          

  .اند مختلف مستقر شده
  

   است  تسهيالت درماني بغداد در اثر بمباران هوايي به شدت خسارت ديده: سازمان بهداشت جهاني
 بيمارستاني 36 بيمارستان از 9سخنگوي سازمان بهداشت جهاني اعالم آرد، : خبرگزاري يونايتدپرس

  . اند  است، به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اثر بمباران خسارت ديدههاي اين سازمان آه در دست تيم
 تسهيالت درماني آه شامل بيمارستانها و مراآز ويژه 168از مجموع «: اين سخنگو خاطرنشان آرد

 مرآز ديگر به 14 مرآز خسارت بسيار اندآي ديده، 25 پايگاه بهداشت سالم باقي مانده، 128است 
  » . مرآز نيز آامال ويران شده استشدت صدمه ديده و يك

با اين حال هنوز مشخص نيست خسارت وارد آمده بر ايـن بيمارسـتانها در اثـر بمبـاران بـوده                     «: وي افزود 
  ».است يا غارت

  
  

  آمريكا-سوريه
  

  ي ضرورت استقرار امنيت در منطقه با صراحت آامل سخن گفتم  با مقامات سوريه درباره: آالين پاول
ي تلويزيوني الجزيره ، آالين پاول طي يك آنفراس خبري در دمشق اظهار  ش ديروز شبكهبنا به گزار
ي الزم جهت استقرار امنيت در منطقه با  ي ضرورت ايجاد زمينه من با مقامات سوريه درباره«: داشت

  » .صراحت آامل سخن گفتم
شار اسد، رييس جمهور سوريه جمعه وگو با ب ي آمريكا آه براي ديدار و گفت آالين پاول، وزير امور خارجه

هدف از ديدارم با اسد شنيدن آرا و «: شب  وارد دمشق شد، در يك آنفرانس خبري آوتاه اعالم آرد
  » .ي تغييرات ايجاد شده در منطقه است نظرات او درباره

  » .وگوهاست اي از گفت هدف از سفر به سوريه انجام پاره«: پاول افزود
هاي  آه از طرف واشنگتن براي برقراري صلح و امنيت در سرزمين» ي راه نقشه«ي  وي هم چنين درباره

ها ميان  وگو اي براي از سرگيري گفت اين طرح وسيله«: اشغالي مطرح شده است، اظهار داشت
  » .ها است ها و اسراييلي فلسطيني

ي  با اسد ديدار و دربارهپاول امروز «: ي خبري الجزيره پس از پايان اين آنفرانس خبري اعالم آرد شبكه
  » .وگو و تمام اين اتهامات را بررسي خواهد آرد اتهامات واشنگتن نسبت به اين آشور گفت

وگوي پاول با مقامات  ي راه از مهمترين محورهاي گفت نقشه«: ي الجزيره اعالم آرد از سوي ديگر شبكه
  » .سوريه است
ي با تروريسم از مهمترين  مبارزه«: داشتي خبري هم چنين به نقل از پاول بيان  اين شبكه
  » .هاي آمريكا است و اين عمليات نبايد متوقف شود مسووليت

  
  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

مخالفت اآثريت شيعيان عراق با الگوبرداري از حكومت جمهـوري اسـالمي، از ديـد يـك آارشـناس امـور                     
  عراق 

  ): راديوفردا(مريم احمدي 
يک کارشناس مسائل عراق مي گويد برخالف آنچه که در روزهـاي اخيـر، شـنيده شـده اسـت شـيعيان                      
عراقي نمي خواهند حکومتي شبيه ايران در آنجا روي کار آيد و جمهوري اسالمي ايران نخواهد توانست 

 مجد با ايشان    آقاي احمد مزارعي، ساکن تورنتوي کانادا در گفتگويي که همايون         .بر اکثريت آنها نفوذ کند    
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بـه  . انجام داده است همچنين مي گويد شيعيان عراق منافع خود را در همکاري با اهل تسنن مي دانند            
 . نخستين بخش اين مصاحبه توجه بفرمائيد

 بعد از حمله آمريکا به عراق و سرنگوني صدام حسين، اين مسئله عنوان شـد                ):راديوفردا(همايون مجد   
ق نفوذ مي کند و بر آنها اثر خواهد گذاشت و آنها را به قول مقامـات آمريکـايي                   که ايران بين شيعيان عرا    

به نظر شما اين گفته تا چه اندازه درست است و نفوذي که ايـران در ميـان شـيعيان            . تحريک خواهد کرد  
 عراق دارد تا چه حد است ؟

 نظـر تـاريخي هميـشه موضـع          ببينيد شيعيان عراق کال از     ):آارشناس امور عراق، تورانتو   (احمد مزارعي   
نـه  . چون به هر حال دولت در عراق هميشه در دست سني ها بـوده اسـت               . ضعيف داشته اند در عراق    

اخيرا حزب بعث و قبال دولت عثماني ها بلکه به لحاظ تـاريخي هـم ايـن اخـتالف بـر مـي گـردد بـه بنـي                             
بعـد از تـشکيل دولـت       . نـد هاشم و بني اميه و شيعيان هميشه در عراق يـک موضـع شـکننده داشـته ا                 

مدرن عراق بعد از جنگ جهاني اول، دوباره در اين دوره که دولت عراق شکل مدرن به خودش گرفت، در                    
يعنـي  . اين دوره طوالني تـا سـقوط صـدام، بـاز هـم شـيعيان موضـع مـستحکمي در دولـت نداشـته انـد                         

 درصـد   65 بـه هـر حـال يـک          امـا . هميشه به اصطالح مواضع دست دوم يا دست سوم به آنها مي دادنـد             
مردم عراق هستند و هميشه کوشش کرده اند يک جوري منافع خودشان را حفظ کنند با وصل شدن به 

از آن طرف هم يـک واقعيتـي کـه هـست شـيعيان در عـراق يـک موضـع                     . ايران يا بهرحال جاهاي مختلف    
بـه  . ر دولتي در عراق بکننـد     شکننده دارند و آن اينکه نمي توانند يک موضع گيري مستحکمي در برابر ه             

خاطر اينکه تمام کشورهاي عربي، سني هستند و به دولت عراق کمک مي کنند و شيعيان به تنهايي                  
حاال دولت ايران در اينجا کوشش مي کنـد         . نمي توانند يک قدرت نمايي از نظر سياسي يا نظامي بکنند          
 اخير ايران کوشش کرده در آنجا شيعيان را         از اين وضعيتي که پيش آمده سوء استفاده کند و در روزهاي           

چـون شـيعيان    . به طرفداري از خودش بکشاند ولي شيعيان در عراق موضعي مخالف دولت ايران گرفتند             
عراق اگر بخواهند طرفداري از دولت ايران بکنند، در مقابل عراقـي هـا يـک دشـمني بزرگـي هـم از نظـر                    

لذا به نظر من نمي آيد . براي خودشان درست مي کنندمردم عراق و هم از نظر مردم کشورهاي عربي     
 .که شيعيان عراق پيروي کنند از دولت ايران

بنابراين نگراني دولت آمريکا از اينکه ممکن است ايران در شيعيان عراق نفوذ کند، زياد وارد نيست                .: م.ه
 ؟

 شما ببينيد در زمـان جنـگ   .هميشه چنين بوده. من اين را به لحاظ تاريخي مي گويم.  نه:احمد مزارعي 
ولـي شـما هيچگـاه نديديـد        .  درصد بدنه پايين آن شـيعه بودنـد        70 يا   60ايران و عراق، ارتش صدام حدود       

چرا؟ چون شيعيان عراقي خود را عراقي مي دانند و در رابطه با ملـت عـراق                . تمرد بشود در ارتش عراق    
ل مـذهبي و يـک سـري مـسائل گـذرا بـر       اينکـه ايـران در يـک سـري مـسائ     . مسائلشان را حل مي کنند   

عراقي ها تاثير گذار باشد اين عمق نمي تواند پيدا کند و در سطح مي ماند و بـه خـصوص االن کـه يـک                          
ولي شما ببينيد در چند روز گذشته شيعيان عراق به شکل گـسترده             . تحول تازه اي در عراق پيش آمده      

چـرا؟ چـون شـيعيان عـراق     . ي هـا نمـاز خوانـده انـد    اي رفته اند در مسجدي در غرب بغداد و آنجا با سـن      
منافعشان را در اتحاد با سني ها مي دانند و کشورهاي عربي و در حقيقت اينها عراقي هستند و ايران                 

 .يک نقش جنبي مي تواند داشته باشد و االن ايران من فکر مي کنم نمي تواند تاثير گذار باشد
 رسيد که برخي از شيعيان عراق خواستار يک حکومت اسالمي،            در پايان اين خبرها گزارش هايي      .:م.ه

 .شبيه ايران شده اند
 ببينيد، حتي خود آيت اهللا صدر اين را انکار کرد و گفت ما هيچوقت خواستار چنين چيـزي                   :احمد مزارعي 

نيستيم و نماينده مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، آقـاي اديـب در تهـران، يـک مـصاحبه اي دارد بـا                       
مجله انتقاد متعلق به حزب اللهي هاي محافظه کار ايران در لبنان، ايشان اعالم مي کند که ما خواستار 

خواستار برقراري حکومتي از نوع ايران نيـستيم و بطـور ضـمني تمـام اينهـايي کـه در                    . خشونت نيستيم 
 چارچوب ايران شـايد     حاال يک عده اي تندرو و يک عده از حزب اللهي ها خارج از             . راس هستند مي دانند   

مـن  . بتوانند کاري کنند ولي دولت ايران هم حتي به عواقب بد اين کار براي شيعيان عراق مطلـع اسـت                   
فکر مي کنم شيعيان عراق حتما به اين ريسک تن در نمي دهند که بخواهند بـه دنبـال سياسـت هـاي                       

  .جمهوري اسالمي بيافتند
  

  ي عراق هستند  لي آينـدهروحانيون شيعه تعيين آنندگان اص: گاردين
  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه  -ايسنا 

ي عراق هستند، شيعيان آنترل اآثر  ي آينده در حالي آه آمريكا و متحدانش سرگرم بحث درباره”
  “ .اند بخشها در شهرهاي عراق را در دست گرفته

ي عراق   آنندگان اصلي آيندهي اين آه روحانيون شيعه تعيين ي گاردين در گزارشي درباره روزنامه
دهند  شيعيان آه اآثريت جمعيت عراق را تشكيل مي”: هستند، با اشاره به مطلب فوق آورده است

اآنون نه تنها آنترل بيمارستانها بلكه تمامي بخشهاي مردمي از . سالها توسط صدام سرآوب شدند
  . اند جمله مراآز فرهنگي، اجتماعي و پليسي را در دست گرفته

هاي حضور شيعيان در بيمارستها راضي نيست و اعالم آرده آه با اين  آمريكا چندان از ديدن صحنه
مشكل مقابله خواهد آرد اما حتي اگر شيعيان بخواهند داوطلبانه اين آنترل را تحويل دهند در سطح 

  . اند محلي جاگير شده
  . ره، آربال و نجف هم مشهود استاين آنترل در اآثر بخشهاي بغداد و ديگر شهرهاي جنوب نظير بص
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شود بلكه پشت در فلزي  ي عراق در ميان مذاآرات احزاب مخالف شناخته شده مشخص نمي آينده
  . خورد ي نجف، شهر اصلي شيعيان و محل استقرار روحانيون شيعه رقم مي آهنه حوزه

 برخوردار بودند و زنان از حقوق مساوي با مردان. ي سكوالر بود در زمان صدام عراق يك جامعه
  . توانستند لباسهاي غربي بپوشند مي

  
انفجار انبار مهمات توسط نيروهاي  :عراق در گفتگو با خبرگزاري فارس» جنداالمام « نماينده جنبش 

  آمريكايي روزانه جان چندين عراقي را مي گيرد
  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13 شنبه :خبرگزاري فارس

در گفتگو با خبرنگار ما ضمن » جنداالمام « اسالمي عراق و نماينده جنبش عضو مجلس اعالي انقالب 
انفجار انبار مهمات :  افزود بيان اينكه انتخاب دولت موقت عراقي هنوز با مشكالت جدي روبروست ،

 .  روزانه جان چندين عراقي بي گناه را مي گيرد توسط نيروهاي آمريكايي در مناطق مسكوني ،
 سال اين آشور را به حمام       35اگرچه مردم عراق از شر ديكتاتوري آه به مدت          : اآيد آرد ت» سعد جواد   «

  .  آســوده شــده انــد امــا آينــده آنهــا هنــوز آــامال مــشخص نــشده اســت           خــون تبــديل آــرده بــود ،   
نقشي ايفا نمي آننـد، ادامـه    » جي گارنر   « وي با اشاره به اينكه مخالفان رژيم سابق عراق ، در دولت             

 خواهنـد    عارضين عراقي نقش آليدي را در دولت انتقالي آه پس از دولت گارنر سر آـار مـي آيـد ،                    م: داد
ــت   . داشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مردم عـراق نـسبت بـه نيـات اصـلي آـاخ سـفيد               : عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تصريح آرد       
ــد  ــد دارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . ترديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ارهايشان بازنگشته انـد  مردم هنوز به سر آ: وي با اشاره به مشكالت موجود در شهرهاي عراق افزود   
اآثر زيربناهاي اقتصادي تعطيل شده ،نيمي از خدمات ضروري از آار افتاده و امنيـت آامـل در شـهرهاي                    
ــدارد   ــود نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــراق وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  اند  ي عراقي در روزهاي اخير از مرز ايران وارد عـراق شـده هزاران شيعه:  تايمز روزنامه فايننشيال

  » .اند وزهاي اخير از مرزهاي ايران وارد عراق شدهي عراقي در ر هزاران شيعه« 
  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه 

ي فايننشيال تايمز با اشاره به اين مطلب ادعا  ، روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نيروهاي بدر در اي با اين روزنامه گفته است اآثر افراد  در مصاحبه“ منبع موثق در شهر قم” آرد آه يك 

  . اند هاي گذشته از طريق مرزهاي ايران با تجهيزات آامل نظامي و تانك به عراق وارد شده هفته
اهللا  اند آه آنها نيز با آيت فقط تعداد آمي از آنها در ايران مانده” :براساس ادعا اين روزنامه وي گفته است

  “ .شوند حكيم از ايران خارج مي
 به اظهارات محسن حكيم از منابع نزديك به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق ي اين گزارش در ادامه

خواهد استقرار سيستمي  هاي معارض مي اشاره شده آه گفته است چيزي آه ايران از گروه
 در راستاي حفظ  دموآراتيك در عراق است آه به اسالم احترام بگذارد؛ چرا آه اين موضوع بهترين گزينه

  . عدم تهديد آن از سوي عراق خواهد بودامنيت ايران و 
 

  ي آمريكا شويم ما با صدام نجنگيديم آه مستعمره: ها در برابر صـدام ي عراقي سمبل مبارزه
  در صورت لزوم حاضرم عليه نيروهاي آمريكا و انگليس وارد عمل شـوم 

  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه  -ايسنا 
هاي جنوب عراق  ها در برابر صدام، در باتالق بارزه و مقاومت عراقي، سمبل م”ابوحاتم“ سال، 13براي «

ي اين مبارز  شود آه صدام حتي اطالعي از چهره گفته مي. جنگيد و صدام هرگز نتوانست وي را بيابد
شهرت يافته، نداشت و حتي براي تصوير اين مبارز نيز جايزه تعيين آرده ” ها فرمانرواي باتالق“آه به 
  » .بود
 به مطالب فوق در گزارشي  ي گاردين با اشاره ، روزنامه)ايسنا( گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به

شبيه » لورنس عربستان«يا » رابين هود«ي ابوحاتم، وي را به   ساله13ي مبارزات و فرارهاي  درباره
 براي يافتنش ها در جستجوي وي بودند و مرزهاي عراق را دانسته آه حتي خبرنگاران غربي آه سال

  . چون پليس مخفي عراق ناآام ماندند جستجو آردند؛ نيز موفق به ديدار با وي نشدند و هم
ها  گويد، بسياري از افسانه وگويش پس از سقوط صدام مي ابوحاتم در اولين گفت«: گاردين افزوده است

  . در رابطه با وي حقيقت داشته است
اند، به منبع مزاحمت هميشگي براي  مجبور به حرآت بودهگويد، با گروه آوچكي آه همواره  وي مي

اند با اين نيروها وارد يك جنگ آشكار شوند؛ اما حضور  ارتش عراق تبديل شده بود و آنها اگر چه نتوانسته
  » .ها را ناممكن ساخته بودند و ورود آنها به باتالق

دانست من چه شكلي هستم  تي نميصدام ح“: گويد ابوحاتم مي«: گاردين در ادامه بيان داشته است
  ” .ها دينار فقط براي عكس من بپردازد و حاضر بود ميليون

گويد، حاضر است  وي مي. از ابوحاتم براي شرآت در نشست معارضان عراقي در ناصريه دعوت نشد
سالح را براي حل و فصل سياسي اوضاع آنار بگذارد؛ اما در صورت لزوم حاضر است عليه نيروهاي 

  . يكا و انگليس وارد عمل شودآمر
  . باشند  انداز، نارنجك و مسلسل مي  مرد مسلح به خمپاره، نارنجك1000نيروهاي تحت فرمان وي تقريبا 
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اگر مردم . ها در عراق و مدت زمان اين حضور بستگي دارد اينها به ماهيت حضور آمريكايي“:گويد وي مي
ما با صدام . داريم ين گروهي خواهيم بود آه سالح بر مياز من بخواهند با اين نيروها بجنگم، ما اول

  ”» .ي آمريكا شويم نجنگيديم آه مستعمره
نام اصلي ابوحاتم، عبدالكريم محمود الهتاب است و در «: گاردين در انتهاي اين گزارش نوشته است

 در 1986 تا 1980وي از سال . ي علميه تحصيل آرده است  در عماره به دنيا آمده و در حوزه1958سال 
  . زندان ابوغريب بوده است

اهللا لبنان  اهللا است؛ اما هيچ ارتباطي با گروه حزب ابوحاتم تاآيد دارد آه اگر چه نام گروه وي حزب
  . گيرد نداشته و از جانب هيچ آشور يا شخص خاصي مورد حمايت قرار نمي

گويد از شنيدن   عراق را ترك آنند و ميابوحاتم اميدوار است آه نيروهاي آمريكا و انگليس هر چه زودتر
“ : وي اعالم آرده است. طرح ايجاد چهار پايگاه دايم نيروهاي آمريكايي در عراق نگران شده است

  ”» .خواهم نيروهاي خارجي بر ما مسلط شوند نمي
 
  
  
  

  آمريكا و مداخله رژيم ايران در عراق
  

موآراسي در عراق بايد با توجه به مباني ديني، د: ي تلفني با نخست وزير اسپانيا خاتمي در مكالمه

  معنوي و فرهنگي اين آشور بنا شود 
  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه  -ايسنا 

ي روابط دو  ي تلفني، درباره در مكالمه) شنبه(رييس جمهور آشورمان و نخست وزير اسپانيا ظهر امروز 
  . جانبه و آخرين تحوالت منطقه تبادل نظر آردند

ي آشورهاي جهان  يد محمد خاتمي، رييس جمهور ايران، حكومت مردمي در عراق را به نفع همهس
تهران معتقد است دموآراسي در عراق بايد با توجه به مباني ديني، معنوي و « : دانست و گفت

  » .فرهنگي اين آشور بنا شود
ي مردم ساالر در عراق را خاتمي آمادگي جمهوري اسالمي ايران براي همكاري در جهت ايجاد حكومت

خاطرنشان ساخت و گفت آه تداوم حضور نيروهاي نظامي در عراق شكست فراواني به دنبال خواهد 
  . داشت

هاي تروريستي مخالف ملت ايران ادعاي اين  رييس جمهور سپس با اشاره به حمايت آمريكا از گروه
  . آشور در مبارزه با تروريسم را مورد ترديد دانست

ي خاورميانه و فلسطين تاآيد آرد  چنين بر خواست ايران براي برقراري صلح و ثبات در منطقه همخاتمي 
ي مردم  ايران به اراده. شود صلح پايدار جز با احقاق حقوق حقه تمام فلسطينيان مهيا نمي« : و گفت

  » .گذارد فلسطين براي تعيين آينده خود احترام مي
  .  مادريد را يادآور شد- دو جانبه و اجرايي شدن توافقات تهران رييس جمهور لزوم تداوم همكارهاي

اسپانيا از برقراري حكومتي « : ي تلفني گفت خوزه ماريا آزنار، نخست وزير اسپانيا نيز در اين مكالمه
  » .آند ها در آن نقش داشته باشند، حمايت مي ها و گروه ي جناح دموآراتيك در عراق آه همه

ي سياسي عراق را يادآور شد و با اشاره به  چنين نقش شيعيان در آينده ا همنخست وزير اسپاني
دولت آشورش خواهان برقراري صلح و حل بحران در « : ي خاورميانه گفت اهميت ثبات در منطقه

  » .فلسطين است
آزنار نقش ايران در بازسازي و ايجاد ثبات در عراق را خاطرنشان ساخت و همكاري جدي آشورهاي 

  . ن و منطقه در مبارزه با تروريسم را خواستار شدجها
  
  

  ديدگاه اکونوميست درباره روابط ايران و آمريکا
  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه  -بي بي سي 

دارد که در آن به " نشانه های يک طرفه" خود مطلبی با عنوان هفته نامه اکونوميست در شماره جديد
  .داخته استبررسی روابط ايران و آمريکا پر

اين نشريه می نويسد که محافظه کاران نگران ايران ممکن است در فکر يک مصالحه بی سر و صدا 
  .باشند

اکونوميست در اين مقاله شرايط فعلی ايران را با در نظر گرفتن جنگ عراق بررسی می کند و به تحليل 
  .اعمال مقامات جناح محافظه کار در ايران می پردازد

 نويسد که مقامات ارشد ايرانی بر خالف رويه معمول خود سعی می کنند تا از اکونوميست می
  .رويارويی با آمريکا بر سر عراق خودداری کنند

به نظر می رسد برخی از محافظه کاران به اين نتيجه رسيده اند که برای اينکه آنها يک دهه ديگر زمام 
ريکا ممکن است بی خطرترين راه باشد، ولی اين امور را در دست داشته باشند از سرگيری روابط با آم

  پاداشی است که ممکن است برخی از محافظه کاران نخواهند آن را با ساير همکاران خود تقسيم کنند  
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، که زمانی رييس سپاه پاسداران بود خواستار اقداماتی برای کاهش تنش شده و "محسن رضايی"
ان به عراق در دستيابی به يک دولت دمکراتيک و فراگير کمک کمال خرازی وزير خارجه ايران می گويد اير

  .خواهد کرد
اکونوميست اين سئوال را مطرح می کند که آيا ايران از سياست ضد آمريکايی خود دست برداشته 

تا هنگامی که ديوارهای خيابان های تهران پر از سخنان : است، و در پاسخ به اين سئوال می نويسد
ی، رهبر ايران، است که قول می دهد طرف آمريکا را نگيرد و مادام که شخص او آيت اهللا خامنه ا

دمکراسی غربی را محکوم می کند، دست بر داشتن علنی او از اعتقادات ديرينه اش دشوار خواهد 
  . البته پشت درهای بسته ممکن است نظر او متفاوت باشد. بود

موافق دارد، برای رهبر ايران که حرف آخر را در سياست با توجه به اينکه جرج بوش با تغيير حکومت نظر 
خارجی اين کشور می زند، داليل خوبی ديده می شود که بدون سرو صدا بر تغيير سياست ايران در 

  . اين زمينه صحه گذارد
نويسنده يادآور می شود که تا به حال اين محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران، بوده است که خواستار 

هتر با آمريکا می شد و محافظه کاران که به آيت اهللا خامنه ای نزديک هستند، همواره مانع اين روابط ب
  . کار می شوند، ولی پس از جنگ عراق ممکن است وضع تغيير کرده باشد

به نظر می رسد برخی از محافظه کاران به اين نتيجه رسيده اند که برای اينکه آنها يک دهه ديگر زمام 
دست داشته باشند از سرگيری روابط با آمريکا ممکن است بی خطرترين راه باشد، ولی اين امور را در 

پاداشی است که ممکن است برخی از محافظه کاران نخواهند آن را با ساير همکاران خود تقسيم 
  . کنند

يارات به نظر نويسنده اکونوميست، اگر چه آيت اهللا خامنه ای به کسی اجازه نمی دهد که مقام و اخت
او را به مبازره بطلبد، ولی ممکن است با نظر اکبر هاشمی رفسنجانی، محافظه کاری با نفوذ و 

اشاره به سخنان {عملگرا، مبنی بر آنکه اکنون وقت اتخاذ سياست مسالمت آميز فرا رسيده است 
  . باشدموافق } اخير آقای رفسنجانی در مورد برگزاری رفراندم برای برقراری روابط با آمريکا

جالب اين جاست در حالی که آقای خاتمی که در ا بتدا با صداقت قصد کنار آمدن با دولت آمريکا را 
داشت، به همان ميزان که محافظه کاران به کنار آمدن با آمريکا گرايش پيدا می کنند، اکنون به آمريکا و 

  به خصوص جرج بوش بی اعتماد شده است  
 سازد که نماينده ايران در سازمان ملل متحد به گونه ای از آمريکا انتقاد نويسنده مقاله خاطر نشان می

کرده که می شد فکر کرد اين انتقاد از جانب نماينده آلمان يا فرانسه بيان شده است، نه يکی از 
از سوی ديگر شخص آيت اهللا خامنه ای نيز در . محور شرارت"کشورهای، به گفته جرج بوش، عضو 

  .ق در برابر موشک های بريتانيايی که در خاک ايران فرود آمده بود بی تفاوت باقی ماندجريان جنگ عرا
در ادامه مقاله می خوانيم که آقای رضايی که متحد قوی آقای رفسنجانی است از اينکه سکوت ايران 

خلق بدون پاداش مانده شکايت کرده است و به اينکه نيروهای آمريکايی با واحدهای سازمان مجاهدين 
آقای رضايی می گويد بريتانيا به ايران . در مورد آتش بس به توافق رسيده اند اعتراض کرده است

  .اطمينان داده بود که پايگاه های مجاهدين خلق در عراق بمباران شده و آنها از بين برده خواهند شدند
تی می داند آقای اگر چه وزارت خارجه آمريکا هنوز سازمان مجاهدين خلق را يک سازمان تروريس

رضايی ابراز نگرانی کرده است که آمريکا از سازمان مجاهدين خلق به خصوص کادر سياسی آن در اروپا 
  .عليه حکومت ايران استفاده خواهد کرد

به عقيده اکونوميست جالب اين جاست در حالی که آقای خاتمی که در ابتدا با صداقت قصد کنار آمدن 
 به همان ميزان که محافظه کاران به کنار آمدن با آمريکا گرايش پيدا می کنند، با دولت آمريکا را داشت،

  .اکنون به آمريکا و به خصوص جرج بوش بی اعتماد شده است
البته اين برای آمريکا تفاوت چندانی نخواهد کرد چون دولت آمريکا زحمت تفاوت قائل شدن بين اصالح 

  .ود نمی دهدطلبان و محافظه کاران در ايران را به خ
در پايان مقاله، نويسنده در واکنش به اظهارات علی تاجرنيا، نماينده مجلس ايران از جناح اصالح طلب، 

می گويد که آمريکا هيچ دليل استراتژيکی برای برقراری روابط با ايران ندارد و می پرسد ممکن است 
ن به طور غافلگير کننده ای به نتيجه اکنون اگر آمريکا چنين فکر کند، ولی اگر برنامه هسته ای ايرا

  برسد، آن صورت سياست آمريکا چه خواهد بود؟ 
  

  نگاه و سياست آمـريكا نسبت به ايـران به ماننـد نگاه انگليس نيست : فـر صفايي
  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه  -ايسنا 

كايي و انگليسي نسبت به ايران تنها راه موفقيت در قبال تناقضات گفتاري و رفتاري بين مقامات آمري
  . حذف همه موانعي است آه بر سر راه دموآراتيك شدن قوانين و دموآراسي در آشور وجود دارد

وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران  عباس صفايي فر، دبير انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در گفت
ريكا و عدم حضور نيروهاي آمريكايي در به دليل قطع رابطه سياسي ايران و آم« :، اظهار داشت)ايسنا(

گذرد؛  ايران آنها تحليل دقيقي از آن چه آه داخل آشور و درون جريانهاي سياسي و اجتماعي ما مي
  » .وجود ندارد
انگليس در ايران حضور فعال دارد و ارتباط خوبي با ايران دارد؛ هم چنين اين آشور در تمام « :وي افزود

  » .رج از منطقه نقش آگاه نسبت به مسايل دارداي و خا مذاآرات منطقه
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نگاه آمريكا و سياست آن نسبت به ايران به مانند نگاه انگليس به ايران « : صفايي فر خاطرنشان آرد
  » .نمايد آند و در راستاي آن عمل مي نيست؛ آمريكا ديدگاهش را نسبت به ايران اعالم مي

اي از  پاره« :اي را تعريف آند؛ خاطرنشان آرد ظام منطقهخواهد ن وي با اشاره به اين آه آمريكا مي
اختالفات و ديدگاههاي متفاوت بين آمريكا و انگليس نسبت به ايران ناشي از تفاوتي است آه ميان اين 

  » .دو آشور وجود دارد و در حقيقت انگليس مشاور آمريكاست
ه دنبال تثبيت منافع و امنيت ملي باشد؛ بايد         اگر ايران ب  « :دبير انجمن دفاع از آزادي مطبوعات يادآور شد       

  ».به سمت وحدت ملي و وفاق گام بردارد
  

پراآندگي ديدگاههاي سياستمداران آمريكا و انگليس نسبت به ايران، علت تناقض گويي : بادامچيان
  آنهاست 

  2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه  -ايسنا 
اختالف ديدگاههاي سياستمداران « : تصـريح آردي اسـالمـي رييس مرآز سياسي جمعيت موتلفـه

آمريكا و انگليسي و پراآندگي نظرهايشان نسبت به ايران، دليل تنافض گويي آنها نسبت به آشورمان 
  » .است

 -وگو با خبرنگار سياسي  اسداهللا بادمچيان، رييس مرآز سياسي جمعيت موتلفه اسالمي در گفت
امات آمريكايي و انگليسي نسبت به ايران را مربوط به ديدگاههاي ها و گفتار مق خارجي تناقض در روش

  . مختلف انديشمندان و سياستمداران اين آشورها نسبت به منافعشان در رابطه با آشورمان دانست
ها قبل و بعد از پيروزي انقالب نسبت به ايران وجود داشته است؛  گويي بادامچيان با يادآوري اينكه تناقض

 در هيات حاآمه آمريكا چند گروه وجود دارد، گروهي معتقدند بايد ايران را سرآوب آرد و در «:تاآيد آرد
آردند؛ گروه ديگر معتقدند سرآوب ايران از عهده آنها بر  دوران جنگ نيز همين مباحث را مطرح مي

امل دست شود سرآوب آرد پس بايد با نظام ايران به توافق و تع آيد زيرا يك ملت و دين را نمي نمي
برخي . گروهي نيز معتقدند بايد فشار را بر نظام ايران افزايش دهند تا ايران به تعامل با آنها برسد. يابند

  » .گويند بايد با ايران تعامل متقابل داشته باشند دانند و مي نيز ايران را فشار پذير نمي
طلبي و تحقق دموآراسي هاي انساني، صلح  ها مربوط به ارزش به گفته وي مجموعه اين تناقض

  . نيست، بلكه تنها منافع دولتهايشان مهم است
ها  رفتار اخيرآمريكايي« :وي با تحليل عملكرد آمريكا و انگليس نسبت به جمهوري اسالمي ايران، گفت

دانند، مربوط به پراآندگي دروني  نسبت به ايران آه گاه خود را حامي يك گروه و گاه گروه ديگر مي
اند آه اين مباحث درايران جوابگو نيست و به جنگ رواني ازطريق  خيرا نيز متوجه شدها. آنهاست

  » .اند گسترش ابتذال و فساد و دامن زدن به نارضايتي عمومي پرداخته
علت اين « :بادامچيان با اشاره به اختالف شديد موجود در جهان غرب نسبت به ايران يادآور شد

دولت و مردم ايران بايد بايد راه خود . حفظ منافعشان نسبت به ايران استها پراآندگي ديدگاه در  تناقض
را بروند و بدانند آه ايستادگي محكم در مواضع حق و نگران نبودن از شايعات از مشكالت جلوگيري 

  » .توانند ساقط آنند مگر از درون ساقط شده باشد يك نظام را از بيرون نمي. آند مي
هاي  اهي از ديدگاههاي موثر در هيات حاآمه اين آشورها در تنظيم سياستبادامچيان بر ضرورت آگ

  . آلي و آالن در اتباط با ساير آشورها تاآيد آرد
هاي واقع نگر و افراطي نگر در هيات حاآمه آمريكا خاطرنشان  وي با اشاره به وجود تفاوت ميان طيف

  » . سياسي بر آنها توجه آنيمبايد حساب بازها را از آبوترها جدا و در محاسبات« :آرد
هاي آشور استفاده از فرصت اين اختالف  ريزي ها و برنامه بايد در نوع طراحي« :وي ابراز عقيده آرد

  » .ديدگاهها را مورد توجه قرار دهيم
تاآنون نيز به همين صورت بوده است، در مساله قطعنامه ،جنگ خليج « :بادامچيان در پايان اضافه آرد

ه با اتحاديه اروپا و مسايل منطقه و افغانستان و اخيرا نيز جنگ عراق سياست آالن ايران فارس رابط
  » . منطقي، خردمندانه و با توجه به منافع و مصالح جهان اسالم و ملت ايران انجام شده است

  
چنان ) ع(مردم عراق با الهام از مكتب امام حسين:  عضو شوراي مرآزي جمعيت موتلفه اسالمي

  ي به آمريكا بدهند؛ آه شكست ويتنام در برابر آن آوچك باشد شكست
   -ايسنا 

عضو شوراي مرآزي جمعيت موتلفه اسالمي در مراسم سوگواري دهه آخر صفر در دفتر جمعيت 
را عبرت گرفتن از تاريخ عاشورا ) ع(موتلفه اسالمي استان قم يكي از لوازم مجالس امام حسين

معظم رهبري تاآيد فراواني بر ساده زيستي و دوري آنها از تشريفات و اين آه مقام « :دانست و گفت
) ع(دنيا طلبي و رفاه زدگي دارند؛ در راستاي عبرت از تاريخ اسالم است آه زمينه ساز قيام امام حسين

  » .شد
االسالم محمد خرسند مبارزه با ظلم و  به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، حجت

علت زنده بودن نام و مقام امام نيزاين « : هاي اين حادثه برشمرد و ادامه داد تكبار را از ديگر درساس
لذا به همين جهت تمام سالطين ظلم و جور از . برداري باشد است آه در هر زمان قابل استفاده و بهره
هاي مردم  هام بخش تودهمبارزه آردند؛ چون نام او ال) ع(آغاز تا امروز با عزاداري براي امام حسين

  » .است
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مراسم اربعين در عراق تمام معادالت « :وي با اشاره به مراسم اربعين حسيني در آربال افزود
آنها براي فرار از اين واقعيت آه براي آنها پيش آمده . استكباري آمريكا را در عراق و منطقه بهم ريخت
خواهند بگويند، ولي اگر  نند؛ بگذاريد هر چه ميآ ايران را متهم به دخالت در امور داخلي عراق مي

چنان درسي به آمريكا خواهند ) ع(آمريكا از عراق خارج نشود؛ مردم عراق با الهام از مكتب امام حسين
  » .داد آه شكست آمريكا در ويتنام در مقابل آن آوچك باشد

شد؛ امروز از  ن شنيده مي سال پيش فقط از ايرا20شعار مرگ بر آمريكا آه « : خرسند اظهار داشت
شود و بعضي افراد به اصطالح اصالح طلب و  سراسر دنيا و حتي در خود آمريكا نيز شنيده مي

خواهيد آمريكا به ايران حمله نكند؛ برويم با آمريكا مذاآره و توافق آنيم تا  گويند اگر مي روشنفكرنما مي
 سال مرگ بر آمريكا از آرده خود پشيمان 20 بعد از هاي مبارز دنيا بگويد ايران بعد آمريكا به تمام ملت

  » .است؛ پس شما نيز اين راه را ادامه ندهيد
را ) ع(زنند در واقع هدف امام حسين امروز آساني آه دم از مذاآره با آمريكا مي« :وي ادامه داد

د بدانند ملت ايران اين افرا. آردند اند واال اين چنين در برابر دشمن احساس ضعف و زبوني نمي نشناخته
آند و از قيام امام  تا زماني آه روي اصول خود ايستاده است و پشت سر واليت فقيه حرآت مي

گيرد؛ هيچ وقت شكست نخواهد خورد؛ شكست ما زماني خواهد بود آه از اصول  الهام مي) ع(حسين
  » .و مواضع اوليه انقالب اسالمي دست برداريم

  
  

  ضد جنگ در جهانمخالفت با جنگ و تظاهرات 
  

  شـود  در دانشگاه آنت آمـريكا برگزار مـي) يك شنبه(تظاهرات ضـدجنگ امروز 
در دانشگاه ايالتي آنت آمريكا برگزار ) يكشنبه(ترتيب دهندگان تظاهرات ضدجنگي آه قرار است امروز 

  . شود؛ اعالم آردند آه به رغم مخالفت مسووالن اين دانشگاه تظاهرات صورت خواهد گرفت
ها  به رغم مخالفت« :ي ضدجنگ دانشگاه آنت انتشار يافت آمده است اي آه از سوي آميته در بيانيه

  » .اين تظاهرات فردا برگزار خواهد شد
هاي  ي تالش ي ادامه اين اقدام تنها نشان دهنده« : رييس اين آميته گفتBeaconي  ي مجله به نوشته

  » .هر نوع نارضايتي استدانشگاه و نيز مسووالن شهر براي سرآوب 
اين آميته بيشتر براي برپايي تظاهرات اعتراض آميز به مناسب سـالروز آـشتار چهـار دانـشجو در سـال                

هدف از برپايي اين تظاهرات اعتراض به جنگ بي پايان آمريكا با ترور اعـالم               .  مجوز دريافت آرده بود    1970

هاي دانـشگاه   است آه با در نظر گرفتن سياستشده است، اما رييس انجمن اين دانشگاه اعالم آرده         

  .آند هاي آن، اين برنامه را لغو مي و احتمال برهم خوردن جريان عادي فعاليت
  
  

  خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان
  

  براي مردم عراق شد  يي آمريكايي  ي تلويزيوني ماهواره شبكه
يي عربي زبان خود را براي مردم مسلمان  ن ماهوارهي تلويزيو دولت آمريكا در روزهاي گذشته شبكه

  . اندازي آرد عراق راه
نام دارد و از سوي خانم شرلي ريگان، آه سال » ديجيتال گريس«يي  ي تلويزيوني ماهواره اين شبكه

  . شود گذشته با تالش فراوان آنترل سرويس خبري فدرال را بر عهده گرفت، اداره مي
ها را پخش  اخبار غير مذهبي و بيانيه» ي خبري گريس شبكه«ان .ان.سيي خبري  ي شبكه به گفته

  . آند مي
سي نيز هم اآنون به آار توليد و پخش شش ساعت اخبار در .بي.آژانس خبري دولت انگليس يعني بي

  .دهد  و فاآس نيوز ادامه  ميABC, CBS, NBC. PBSهاي  عراق و پخش اخبارهاي رسيده از شبكه
» گريس«ي  هاي اخبار عصرگاهي شبكه  است آه هيچ مشكلي با پخش برنامهسي گفته.بي  بي
  .ندارد

  
  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
 دآترين جديد

 ZNET: منبع
  نقل از سايت شيرازه وابسته به روزنامه همشهري

چامسكي يكي از منتقدان آآادميك سياست خارجي آمريكا است آه از : ترجمه غالمرضا رضايي نصير 
او معتقد است نفت تنها علت حمله . دگاه چپ به نقد استراتژي جديد وزارت خارجه آمريكا مي پردازددي

 به عراق نيست، به زودي طرح حمله به آشورهاي ديگري در خاورميانه به اجرا در مي آيد
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 به نظر شما چرا آمريكا به عراق حمله آرد؟ •
احتماال سياستگزاران آمريكا انگيزه هاي مسلما آنچه من مي گويم بيشتر حدس و گمان است و 

اما در يك مورد مي توانيم اطمينان آامل داشته باشيم و آن اين آه پاسخ هاي . متفاوتي داشته باشند
از سپتامبر . بوش، پاول و بقيه دولتمردان آمريكايي به اين سوال را به هيچ وجه نبايد جدي گرفت

ن ها آنقدر متناقض سخن گفته اند آه ديگر هيچ شكي در گذشته آه طبل هاي جنگ به صدا درآمدند آ
آن ها با اطمينان مي . يك روز تنها مسئله اين است آه عراق خلع سالح شود. اين مورد باقي نمي ماند

در تمام » . ما اطمينان داريم آه عراق سالح آشتار جمعي دارد و علت جنگ اين بوده و هست«: گويند
ه خلع سالح سازمان ملل نيز، بهانه همين سالح هاي آشتارجمعي بود، هر مدت نمايش خنده دار برنام

اگر واقعا هدف خلع سالح عراق از سالح هاي آشتار جمعي بود . چند نمي شد آن را زياد جدي گرفت
آه آارش را خوب انجام مي داد و مي توانست آنرا ) UNMOVIC(تيم بازرسان تسليحاتي سازمان ملل 

گر لزومي به بحث در اين مورد وجود ندارد، چرا آه يك روز پس از اعالم اين آه تنها اما دي. ادامه دهد
حتي اگر سالح آشتار : علت جنگ سالح هاي آشتار جمعي عراق است، دولتمردان آمريكايي گفتند

جمعي هم در عراق وجود نداشته باشد، باز هم آمريكا به عراق حمله خواهد آرد، زيرا خود را متعهد به 
سپس شنيديم آه مسئله تغيير رژيم هم نيست زيرا در اجالس آزور . اين آشور مي داند» غيير رژيمت«

بوش و بلر با انتشار اولتيماتومي به سازمان ملل اعالم داشتند آه حتي اگر صدام و دارودسته اش 
راري روز بعد هدف برق. آشور عراق را ترك آنند، باز هم آن ها به اين آشور حمله خواهند آرد

در جهان اعالم شد و در مجموع، بسته به شرايط و نوع مخاطبان هر روز هدف جديدي » دموآراسي«
  . براي حمله به عراق عنوان شد

  
اما در تمام موارد يك موضوع مشترك بوده . بنابراين طبيعي است آه هيچ آس اين نمايش را جدي نگيرد

 به صدام حسين 1991در سال . ياالت متحده باشداست، اين آه در نهايت آنترل عراق بايد در دست ا
اجازه داده شد آه با بي رحمي تمام قيامي را آه ممكن بود به سرنگوني وي بيانجامد سرآوب آند زيرا 

براي واشنگتن يك فونتا هاي عراقي با مشت آهنين و بدون صدام حسين بود آه » بهترين چيز در دنيا«
به نقل از توماس (رت تمام و با حمايت و تاييد آمريكا اداره مي آرد به همان سبك صدام، آشور را با قد

و قيام مردم ممكن بود آشور را به دست ) فريدمن خبرنگار ارشد بخش ديپلماتيك روزنامه نيويورك تايمز
رژيم تحريم هاي مرگباري آه در سال هاي بعد به عراق . آساني بسپارد آه اوامر آمريكا را اطاعت نكنند

 شد، آشور را به نابودي آشاند، ديكتاتور را قدرت بيشتري بخشيد و مردم را مجبور ساخت آه تحميل
بدين ترتيب تحريم ها احتمال . او در توزيع آاالهاي اساسي تكيه آنند) آامال آارآمد(براي بقا به نظام 

مارآوس، دواليه، انقالب مردمي عليه رژيم صدام را، از آن دسته انقالب هايي آه ديگر مستبدان نظير 
چائوشسكو، موبوتو، سوهارتو و بسياري ديگر را آه تا آخرين روزهاي حكومت خونبار خود مورد حمايت 

همان طور آه سال ها است آن ها آه عراق را بهتر از . دولتمردان فعلي اياالت متحده بودند، از بين برد
ن ساخته اند، اگر تحريم ها نبود همه مي شناسند، مثل دنيس هاليدي و هانس ون اسپونك خاطرنشا

به احتمال زياد صدام نيز همان راهي را مي رفت آه ديگر همپالگي هايش طي آرده بودند، اما 
سرنگوني رژيم از درون براي آمريكا قابل قبول نبود، زيرا در آن صورت خود عراقي ها زمام امور آشور را 

 . ال تاييد مي آنداجالس آزور اين مسئله را آام. به دست مي گرفتند
اپوزيسيون . اين آه چه آسي بر عراق حكومت خواهد آرد همچنان مسئله اصلي مورد مناقشه است

مورد حمايت آمريكا خواسته است آه سازمان ملل نقش اصلي را در عراق پس از جنگ ايفا آند و آنترل 
د محمد باقر حكيم، يكي از از سوي ديگر سي. آمريكا بر بازسازي و حكومت اين آشور را رد آرده است

چهره هاي برجسته اپوزيسيون شيعه و رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در مصاحبه با 
ما مي دانيم آه اين جنگ براي تحميل هژموني آمريكا بر «: مطبوعات خاطرنشان ساخته است آه

وي بر اين امر » .زاديبخشاز نظر ما اياالت متحده يك نيروي اشغالگر است نه يك نيروي آ. عراق است
تاآيد دارد آه سازمان ملل بايد بر انتخابات نظارت آند و سربازان خارجي هر چه زودتر از عراق خارج 

. سياستگزاران آمريكايي برداشت آامال متفاوتي دارند. شوند و امور عراق را به مردم اين آشور واگذارند
ژيم هاي دست نشانده در مناطق تحت نفوذ اياالت آن ها قصد دارند يك رژيم دست نشانده به سبك ر

برنت اسكوآرافت، مشاور امنيت ملي بوش . متحده مثل آمريكاي مرآزي و حوزه آارائيب برقرار سازند
اگر در اولين «: وي به تكرار بديهيات مي پردازد و مي گويد. اول، اين نكته را به خوبي روشن مي سازد

نيم، راديكال ها پيروز شوند، چه اتفاقي مي افتد؟ ما چه بايد بكنيم؟ انتخابات آزادي آه برگزار مي آ
 ».مسلما ما اجازه نخواهيم داد آه آن ها قدرت را در دست بگيرند

مطالعات اخير نشان مي دهد آه از مراآش تا لبنان و . اين مسئله در مورد آل منطقه صدق مي آند
استار نقشي بزرگ تر براي چهره هاي اسالمي در  درصد از مردم اين منطقه خو95خليج فارس، حدود 

حكومت هستند و همين درصد اعتقاد دارند آه تنها مسئله آمريكا در اين منطقه آنترل نفت و محافظت 
آشتي ناپذيري با واشنگتن به سطحي بي سابقه رسيده است و اين تصور آه . از اسرائيل است

بات واقعا دموآراتيك را تحمل خواهد آرد، در خوشبينانه واشنگتن تغييراتي ريشه اي ايجاد آند و انتخا
در پاسخ به سوال بايد بگويم، بدون شك يكي از داليل حمله آمريكا . ترين حالت، تصوري خنده دار است

به عراق به دست گرفتن آنترل دومين ذخاير نفتي بزرگ جهان است آه موضع آمريكا را در اقتصاد جهان 
چرا آمريكا در اين . اما اين امر علت بروز جنگ در اين برهه را توضيح نمي دهد. ردباز هم قوي تر خواهد آ

 آغاز شد و تبليغات دولتي در 2002زمان به عراق حمله آرد؟ به صدا در آمدن طبل جنگ در سپتامبر 
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اآثريت مردم باور آردند آه عراق . رسانه ها به موفقيت چشمگيري براي جلب حمايت از جنگ نائل شد
هديدي فوري براي امنيت ملي آمريكا محسوب مي شود، حتي بسياري متقاعد شدند آه عراق در ت

 درصد از مردم معتقد بودند آه عراق 3پس از اين حمالت تنها ( سپتامبر دست داشته است 11حمالت 
ه تعجبي ندارد آه اين اعتقاد ب. و قصد دارد حمالت جديدي راه بيندازد) در آن ها دست داشته است

حمايت از جنگ منجر شد، اما اين اعتقادات فقط مختص اياالت متحده بود و حتي در ايران و آويت آه 
قبال از سوي صدام مورد تجاوز قرار گرفته بودند، آسي ديگر از صدام هراسي به دل نداشت هر چند از 

ت و سال ها آن ها به خوبي مي دانستند آه عراق ضعيف ترين حكومت منطقه اس. او متنفر بودند
. تالش آرده بودند آه عراق را، برخالف مخالفت هاي شديد آمريكا، با نظام منطقه اي هماهنگ سازند
  . اما تبليغات موثر رسانه هاي آمريكايي باعث شد آه مردم اين آشور از افكار عمومي جهان جدا بيفتند

  
ن حوادث مبارزات انتخاباتي مياندوره اي يكي از اي. تبليغات ماه سپتامبر با دو حادثه مهم ديگر مقارن شد

آارل راو، مدير تبليغاتي جمهوريخواهان خاطرنشان ساخته بود آه جمهوريخواهان براي حفظ . آمريكا بود
امنيت ملي آشور بايد به عراق حمله آنند، زيرا راي دهندگان براي حمايت از آمريكا به حزب 

 آسي نبوغ سياسي داشته باشد تا بفهمد اگر مسائل الزم نيست. جمهوريخواه اعتماد بيشتري دارند
اجتماعي و اقتصادي در مبارزات انتخاباتي عمده مي شد، دولت بوش شانس زيادي براي پيروزي 

اين استراتژي .  بود2002حادثه دوم انتشار استراتژي امنيت ملي دولت آمريكا در سپتامبر . نداشت
براي .  سياست خارجي خود آمريكا، دچار اشمئزاز ساختبسياري را در سراسر جهان از جمله نخبگان

اولين بار در تاريخ پس از جنگ جهاني دوم يك دولت قدرتمند با صداي بلند و به وضوح اعالم آرده بود آه 
قصد دارد با استفاده از زور و براي هميشه بر جهان حكومت آند و هر گونه مخالفت بالقوه را به شدت 

اطالق مي شود، اما اين » جنگ پيشدستانه«وعات به اين استراتژي، دآترين در مطب. در هم بكوبد
گاهي اوقات نيز آن را . اصطالح اساسا غلط است زيرا بسيار فراتر از پيشدستي و پيشگيري است

اما اين اصطالح هم به درستي ماهيت استراتژي را توضيح . مي نامند» جنگ هاي بازدارنده«دآترين 
 استراتژي مي توان تهديداتي را به ميل خود اختراع آرد و اين تهديدات ممكن است طبق اين. نمي دهد
 . در برابر آمريكا نباشند» نافرماني«چيزي جز 

به . وقتي دآتريني اعالم مي شود، بايد اقداماتي انجام گيرد تا نشان دهد آه موضوع جدي است
راجر اوون، مورخ خاورميانه از دانشگاه . ندطوري آه آن را يك نرم جديد در روابط بين الملل تلقي آن

بايد جنگي به صورت نمونه سرگيرد تا ديگران درس «: هاروارد در توضيح علت حمله به عراق مي گويد
اما چرا عراق؟ موضوع اينجا است آه سوژه اين جنگ » ...بگيرند آه به دآتريني جديد توجه آنند، وگرنه

بدون شك حمله . ال بايد آشوري بي دفاع و در عين حال مهم باشداو. بايد داراي چند ويژگي مهم باشد
اهميت آن را . عراق به طور آامل هر دو ويژگي را دارا بود. به بوروندي آمكي به اين استراتژي نمي آرد
عراق قدرت نظامي چنداني نداشت و طي سال هاي . آامال بديهي است و همچنين ضعف آشكار آن

. ح شده بود؛ ضمن اين آه بخش اعظم جامعه آن به آستانه فقر رسيده بود عمدتا خلع سال1990دهه 
هزينه هاي نظامي اين آشور حدود يك سوم هزينه هاي آشوري مثل آويت و بسيار پايين تر از هزينه 
هاي نظامي ابرقدرت منطقه يعني اسرائيل بود آه عمال تبديل به يك پايگاه نظامي خارجي براي اياالت 

به منظور تثبيت دآترين جديد » جنگ الگووار«بنابراين عراق يك گزينه عالي براي . ستمتحده شده ا
روزنامه نيويورك تايمز به . بود» هنجار روابط بين الملل«حكومت بر جهان با استفاده از زور به عنوان يك 

: تنقل از يكي از مقاماتي آه در تدوين پيش نويس استراتژي امنيت ملي دخيل بوده است، نوش
انتشار اين استراتژي نشانه اي بود دال بر اين آه عراق اولين آزمايش خواهد بود، اما آخرين نخواهد «
 ». بود

آيا اين امر منطق ضدجنگ را . اآنون شاهد شادي مردم در خيابان هاي شهرهاي عراق هستيم •
 تضعيف نمي سازد؟

هر آدم عاقلي از سرنگوني . ام بروز پيدا آردمن از اين متعجبم آه چقدر اين پايكوبي ها محدود و ديرهنگ
صدام ديكتاتور و پايان تحريم هاي ويرانگر استقبال مي آند و مسلما عراقي ها در صف اول قرار مي 

اما اپوزيسيون ضدجنگ، حداقل آن بخش آه من با آن آشنايي دارم، هميشه موافق اين هدف ها . گيرند
ريم ها مخالفت مي آرد، زيرا تحريم ها عالوه بر ويران آردن به همين دليل بود آه با تح. بوده است

جنبش ضدجنگ، اصرار . آشور عراق احتمال انقالبي در داخل عليه رژيم صدام را هم ضعيف مي ساخت
داشت آه خود عراقي ها و نه دولت آمريكا بايد آشور عراق را اداره آنند، هنوز هم بر اين موضوع اصرار 

چه آسي عراق را اداره خواهد آرد، ) 1: (اشد؛ اآنون دو مسئله مهم باقي مي مانددارد و بايد داشته ب
آيا مردم آمريكا اجازه خواهند داد يك گروه، آوچك ) 2(عراقي ها يا يك باند آمريكايي در آرافورد تگزاس؟

 ارتجاعي برنامه هاي خود را بر سياست داخلي و بين المللي آشور تحميل آند؟
آيا اين مسئله منطق بوش را زير . ح آشتار جمعي اي در عراق پيدا نشده استتاآنون هيچ سال •

 سوال نمي برد؟
همان طور اظهارات اخير آري فلچر . اين تنها در صورتي است آه آسي اين منطق را جدي گرفته باشد

احتمال اگر چيزي پيدا آنند، آه . نشان مي دهد، رهبري آمريكا هنوز هم به اين مسئله تظاهر مي آند
اگر هم نتوانند چيزي پيدا . آن آم هم نيست، آن را به عنوان توجيهي براي جنگ در بوق خواهند آرد

 . آنند طبق معمول موضوع را به فراموشي مي سپارند
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اگر اآنون سالح هاي آشتار جمعي در عراق پيدا شود و صحت آن نيز تأييد گردد آيا اين امر موضع  •
 مي سازد؟مخالفان جنگ را تضعيف ن

سياست ها و عقايد مختلف در مورد آن ها براساس آنچه مي دانند يا به . اين يك محال منطقي است
 . طرزي معقول به آن اعتقاد دارند، شكل مي گيرند، براساس آنچه در آينده آشف خواهد شد

 آيا امكان دارد در اثر حمله به عراق در اين آشور دموآراسي برقرار شود؟ •
تصور من اين است آه گروه . چه معنايي در نظر داشته باشيم» دموآراسي«اين دارد آه از بستگي به 

اما بعيد مي نمايد آه . بوش قصد دارد نوعي دموآراسي رسمي و بدون محتوا را در آنجا مستقر سازد
مثل بقيه آن ها به اآثريت شيعه اجازه عرض اندام بدهند، زيرا اين احتمال وجود دارد آه آن ها بخواهند 

آشورهاي منطقه روابط نزديك تري را با ايران برقرار سازند و اين چيزي است آه دارودسته بوش به هيچ 
همچنين بعيد به نظر مي رسد به آردها نيز آه خواستار نوعي خودمختاري . وجه خواستار آن نيستند

رت آشور ترآيه آه يكي از در چارچوب يك ساختار فدرال هستند، حق زيادي اعطا شود، زيرا در اين صو
نبايد واآنش . مهم ترين پايگاه هاي قدرت آمريكا در منطقه محسوب مي شود سخت آزرده خواهد شد

 درصد 95ترآيه آه به خواسته ! هاي جنون آميز اخير از سوي دولتمردان آمريكايي را در برابر جنايت بزرگ
ن از پايگاه هاي نظامي را نداده است، جدي از جمعيتش گردن نهاده و به آمريكا اجازه استفاده آرد

اما همين واآنش دليل ديگري است بر نفرت شديد دولتمردان فعلي آمريكا از دموآراسي و دليل . گرفت
مثل تمام منطقه، دموآراسي واقعي در . ديگري براي اين آه نبايد لفاظي هاي آن ها را جدي گرفت

اين آشور » حياط خلوت«هد بود، درست همان طور آه در عراق در خدمت منافع و هژموني آمريكا نخوا
 . يعني آمريكاي مرآزي و جنوبي طي يك قرن چنين بوده است

 دولت هاي جهان چه پيامي را از اين جنگ دريافت آرده اند؟  •
پيام اين است آه دولت بوش ميل دارد استراتژي امنيت ملي اش جدي گرفته شود، اين دولت قصد دارد 

يك پيام مهم ديگر آه مورد . ده از زور بر جهان مسلط شود و اين آار را براي هميشه ادامه دهدبا استفا
آره شمالي آن را نشان داده، اين است آه اگر مي خواهيد در برابر حمله آمريكا از خود دفاع آنيد بهتر 

بر اين است آه بسياري از ناظران سياسي را عقيده . است يك نيروي بازدارنده معتبر داشته باشيد
 . نتيجه متحمل اين امر توليد و تكثير سالح هاي آشتار جمعي خواهد بود

نقش رسانه هاي جمعي آمريكايي در هموار آردن راه، براي جنگ با عراق و سپس منطقي جلوه  •
 دادن آن چه بود؟

 11ر حمالت رسانه ها تبليغات دولت را در مورد خطر عراق براي امنيت آمريكا، دخالت اين آشور د
سپتامبر و ديگر عمليات تروريستي و غيره را تكرار مي آردند آه البته از اين نظر انتقادي بر آن ها وارد 

نتيجه در نظرسنجي . برخي از رسانه ها نيز از سوي خود اين مسائل را بزرگ تر جلوه مي دادند. نيست
 . ها بسيار حيرت انگيز بود

 مه خود را دنبال آنند، چه چيز در دستور آار آنان قرار دارد؟اگر بوش و گروهش بتوانند برنا •
آن ها علنا اعالم آرده اند آه هدف هاي بعدي ممكن است سوريه و ايران باشند آه احتماال به معناي 
لزوم بر پايي يك پايگاه نظامي قدرتمند در عراق خواهد بود؛ اين هم دليل ديگري است در اثبات اين آه 

گزارش هاي موثقي وجود دارد مبني بر اين آه آمريكا . ي يك دموآراسي معنادار وجودندارداحتمال برقرار
اما . گام هايي در جهت تضعيف ايران برداشته اند) ترآيه، اسرائيل و برخي آشورهاي ديگر(و متحدانش 

منابع اين منطقه داراي . براي مثال منطقه آند شرايط مناسبي دارد. هدف هاي ديگري هم وجود دارد
قابل مالحظه اي، از جمله نفت است؛ دچار آشوب است و جنبش هاي مردمي مستقل در آنجا وجود 

در ضمن اين منطقه در محاصره پايگاه هاي نظامي آمريكا است و نيروهاي . دارد آه تحت آنترل نيستند
 . دالبته مي توان به هدف هاي ديگري هم فكر آر. آمريكايي از قبل در آنجا حضور دارند

در حال حاضر چه موانعي در برابر برنامه هاي بوش و همكارانش وجود دارد و چه موانعي ممكن است  •
 بعدا به وجود بيايد؟

 . اما اين به عملكرد مردم آمريكا بستگي دارد. مانع اصلي مخالفت داخلي است
دستور آار اين جنبش برداشت شما از اپوزيسيون ضدجنگ در آمريكا چيست و اآنون چه چيزي بايد در  •

 قرار گيرد؟
جنبش ضد جنگ به لحاظ اندازه و برنامه هايش آامال بي سابقه بوده است، اين چيزي است آه من 

 سال گذشته تجربه اي در اين 40قبال هم درباره آن صحبت آرده ام و مطمئنا براي هر آسي آه در 
ن جنبش درحال حاضر، به نظر من بايد دستور آار اي. زمينه داشته است، اين امر آامال آشكار است

تالش در اين زمينه باشد آه عراق به دست خود عراقي ها اداره شود و اين آه اياالت متحده خسارت 
اعمالي از قبيل حمايت از صدام حسين، ( سال گذشته انجام داده است، بپردازد 20اعمالي را آه طي 

؛ و اگر )و تلفات بيشتري از جنگ ها داشته استجنگ و تحريم هاي بي رحمانه آه احتماال خسارات 
اين صداقتي است آه نمي توان از آمريكا انتظار داشت، حداقل آمك هاي مالي قابل مالحظه اي به 

از موضوعات مهم . مردم عراق بكند و اجازه دهد مردم عراق هر طور آه مي خواهند از آن استفاده آنند
نگ قرار گيرد، مخالفت جدي و ممانعت از اجراي برنامه هاي بي ديگر آه بايد در دستور آار جنبش ضدج

در همين رابطه بايد تالشي جدي در جهت جلوگيري از . نهايت خطرناك در استراتژي امنيت ملي است
افزايش بي سابقه فروش تسليحات صورت گيرد، زيرا اين امر باعث مي شود جهان مكاني وحشتناك تر 

جنبش ضد جنگ به طور تفكيك ناپذيري به جنبش عدالت . تنها آغاز آار استاما اين . و خطرناك تر شود
 . جهاني مرتبط است آه اهداف بسيار وسيع تري را مد نظر دارد
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به نظر شما چه رابطه اي بين حمله به عراق و جهاني سازي شرآت هاي چند مليتي وجود دارد و  •
 باشد؟رابطه بين جنبش ضدجهاني سازي و جنبش صلح چه بايد 

در اجالس اقتصادي جهان . حمله به عراق شديدا در مراآز اصلي جهاني سازي مورد اعتراض قرار گرفت
در داووس، در ژانويه مخالفت آن قدر شديد بود آه پاول مجبور شد به هنگام اعالم موضع آمريكا در مورد 

گ با عراق را رهبري جنگ و اعالم اين آه آمريكا حتي بدون حمايت هيچ آشوري هم به جز بلر جن
جنبش هاي عدالت جهاني و صلح آن قدر در اهدافشان به هم نزديك هستند آه . خواهد آرد، فرياد بزند

اما نبايد فراموش آنيم آه برنامه ريزان استراتژي جديد نيز مثل ما . حرف زيادي در اين مورد نمي توان زد
بي «آنان به » جهاني سازي«د آه نسخه آنها پيش بيني مي آنن. اين ارتباط را تشخيص مي دهند

دامن مي زند و اين به معناي رشد آندتر اقتصاد و لطمه ديدن اقشار فقير و بيشتر » ثباتي مزمن مالي
آنها پيش بيني مي آنند آه عميق تر شدن رآود اقتصادي، بي . شدن شكاف بين اغنيا و فقرا است

ايي هاي قومي، ايدئولوژيكي و مذهبي را به همراه ثباتي سياسي و از خودبيگانگي فرهنگي، افراط گر
خشونتي آه هدف اصلي آن اياالت متحده است، تشديد مي آند و اين به معناي عمليات تروريستي 

به . طراحان نظامي با اين منطق افزايش هزينه هاي نظامي را طلب مي آنند. بيشتر عليه آمريكاست
نيم بفهميم در جهان چه مي گذرد و تا آنجا آه مي نظر من دستور آار جنبش اين است آه سعي آ

 . توانيم در قبال اتفاقات بي تفاوت نمانيم
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