
  )22 ( دوران انتقالحمله به عراق
   2003 اوريل 10 -1382 فروردين 21پنج شنبه  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب بيستم و دوم
  

  نماينده عراق در سازمان ملل گفت آه حكومت صدام حسين تمام شده است**
  جنگ در مناطقي از عراق همچون تكريت ادامه دارد**
  .دوران پس از صدام حسين و حزب بعث در عراق آغاز شد**
  .تعدادي از شهروندان بغداد به غارت ادارات دولتي و مراآز حزب بعث مشغول هستند**
  

  آخرين تحوالت جنگ
  

خطاب به خبرنگارانی که بر در خانه اش در محمد دوری نماينده عراق در سازمان ملل متحد آقاي 
  .نيويورک تجمع کرده بودند گفت بازی تمام شد

می کرد صلح حکمفرما شود گفت ارتباط او با بغداد مدتهاست که به خاطر  آقای دوری که ابراز اميدواری
ع شده و برای دريافت اخبار از بغداد همچون ديگران جز تماشای اشغال اين شهر از سوی آمريکاييها قط

  .تلويزيون راه ديگری نداشته است
  

   ار رسانه هاي خبرياخبار آوتاه
  نيروي هوايي آمريكا اعالم آرد در حال حاضر اولويت عملياتهاي هوايي به شمال عراق منتقل شده-

 . است
 . اند نيروهاي آمريكا و انگليس لشكر گارد جمهوري عراق را در تكريت هدف قرار داده-
ت بمبمهاي زيرزميني روز آمريكا نتوانسته است در حمال«: سازمان اطالعات انگليس اظهار داشت-

گذشته در بغداد صدام، رييس جمهور عراق را هدف قرار دهد و چندي بعد از بمباران صدام محل 
  ».نشست را ترك آرد

ي نظاميان آمريكايي به محل  المللي حمله سازمان عفو بين«:خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد-
 » .اقامت خبرنگاران در بغداد را محكوم آرد

ي آمريكا آه قرار است رياست دولت عراق را به عهده بگيرد؛ آار خود را از  جي گارنر، ژنرال بازنشسته- 
  .القصر آغاز خواهد آرد بندر ام

ي نفت در برابر غذاي سازمان ملل اظهار  مقامات مسوول در برنامـه: خبـرگزاري رويتـر گزارش داد-
االهاي فرستاده نشده به عراق، به اين آشور ارسال  ميليون دالر از آ720يي شامل  داشتند مجموعه

 . خواهد شد
ي آمريكا به خبرنگاران جنايت جنگي  ي آنها حمله نگاران اعالم آرد آه به عقيده گروه حمايت از روزنامه-

 . بوده و خواستار رسيدگي سريع به موضوع شده است
 آشته شده است؛ تابعيت آمريكا را مي ي سرباز آلمبيايي خود آه در جنگ عراق آمريكا به خانواده- 

  .دهند
 سرباز به همراه تعدادي مهندسي و دآتر را بعد از متوقف شدن جنگ در عراق براي 50: فليپين-

 . رساني به نيروهاي آمريكايي اعزام خواهد آرد آمك
د شدن دو  در بغداد و مفقو15 سقوط يك فروند هواپيماي جنگي اف  مرآز فرماندهي آمريكا در سيليه، -

 . خلبان آن را تاييد آردند
  

  .دوران پس از صدام حسين و حزب بعث در عراق آغاز شد
  ) 2003 آوريل 9 (1382 فروردين 20بعد از ظهر روز چهارشنبه 
ند آه نيروهاي آمريكايي هم اآنون در شهر بغداد به سر ميبرند و براي تسلط خبر گزايهاي جهان خبر داد

 .آامل بر آن با نيروي مقاومي روبرو نيستند 
 به وقت بغداد نشان داد آه مجسمه صدام حسين آه در ميدان 6.35تلويزيون سي ان ان در ساعت 

 .دهها نفر از مردم پايين آشيده شدمرآزي شهر بغداد قرار داشت بوسيله سربازان آمريكايي و با حضور 
 .شبكه هاي خبري از تسلط آامل نيروهاي آمريكايي در بغداد خبر مي دهند 

ي خبري الجزيره، منابع اطالعاتي روسيه گفته اند، بر طبق يك قرارداد شهر بغداد در  به گزارش شبكه
ي خود در امنيت آامل براي  انوادهگيرد و صدام به همراه فرزندان و خ اختيار نيروهاي آمريكايي قرار مي

 . خروج از بغداد قرار مي گيرد
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  تكريت در مرآز توجه

اش تا  براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، صدام اميدوار است با فرار به زادگاهش، مردان قبيله
حتي اگر واحدهاي پشتيباني در اين محل آشته شده باشند، برخي . پاي جان از او حمايت آنند

انند تكريت به پناهگاه مستحكم حاميان صدام براي ايستادگي در برابر دولت جديد در بغداد تبديل نگر
 . شود

 . هاي زيادي براي حفاظت از صدام دارد اين شهر مكان
گذاري  اما سرمايه. ، اين محل، يك محل دور افتاده بود1968قبل از روي آارآمدن حزب بعث صدام در سال 

 هزار تن از مردمش تبديل 260تكريت به يك شهر پيچ در پيچ براي  زيربنايي و تجاري، عظيم دولت در امور 
 . شد

ي عراقي و همچنين  اين شهر اآنون ميزبان پادگان عظيم گارد رياست جمهوري سربازان آموزش ديده
 . پايگاه هوايي و آآادمي نيروي هوايي است

رگ وجود دارد آه صورتي آه صدام در آنها پنهان هاي رياست جمهوري پيچيده و بز در اين شهر مجموعه
 . به راحتي مي تواند از نظرها پنهان شود شود، 

  .شود تونلهاي زيرزميني اين شهر به سواحل شرقي رودخانه تقريس ربط دارند گفته مي
  

  رامسفلد بار ديگر لبه تيز حمله را متوجه سوريه کرد
   فروردين20چهار شنبه - بي سيبي

دونالد رامسفلد گفت که اين . وزير دفاع آمريکا می گويد که صحنه های امروز بغداد تاريخی بوده است
  .حوادث آينده خاورميانه را شکل خواهد داد

آقای رامسفلد گفت که صدام حسين به موزه ديکتاتورهای بيرحم و شکست خورده تاريخ کسانی چون 
تلر، لنين، چائوشسکو پيوسته است و او گمان نمی کند که جهان ديگر با تهديدی از جانب استالين، هي

  .سالح های کشتار جمعی صدام حسين روبرو باشد
اماا آقای رامسفلد هشدار داد که جنگ هنوز خاتمه نيافته است و صدام حسين و پسرانش هنوز بايد 

  .دستگير شوند يا وضعيت آنها روشن شود
گفت که به نظر می رسد سوريه هشداری را که هفته پيش در باره کمک نظامی به عراق وی همچنين 

  . داده شد ناديده گرفته است و اينکه مقامات ارشد عراقی در حال رفتن به سوريه اند
  

  عراق بايد به دست عراقی ها اداره شود
   1382 فروردين20-بي بي سي

، دولت کويت اعالم کرده است که با سقوط دولت عراق، در ميان واکنش های اوليه به رويدادهای عراق
  .اين کشور توسط مردم عراق اداره خواهد شد

احمد الصباح، وزير اطالع رسانی کويت، گفت که به باور او واشنگتن و متحدان آن، می دانند که نقش 
  .آنان کمک به مردم عراق برای اداره امور خودشان است

 مردم عراق بايد در مورد آينده خود تصميم بگيرند و رهبری عراق را وزير خارجه اردن نيز گفت که
  . خودشان تعيين کنند

با افتادن کنترل بغداد به دست آمريکايی ها، در جهان عرب، شادی مردم در بغداد همراه با تعجب و 
  .گاهی ناباوری در نظر گرفته می شود

 هر چند در جهان عرب سقوط حکومت صدام يک تحليلگر مسائل خاورميانه در بی بی سی می گويد که
حسين در نتيجه اشغال کشور توسط بيگانگان در نظر گرفته می شود، ولی تنها معدودی از کشورهای 

  .عربی از سقوط صدام حسين ناخرسندند
به گفته وی وضعيت عراق، اين نگرانی را در منطقه به وجود آورده که آمريکا ممکن است برای تغيير 

  . ديگر نيز اقدام کندحکومت های
همچنين خبرنگار بی بی سی می گويد که در جهان عرب بسياری از نبود مقاومت در مقابل نيروهای 

  .آمريکايی، احساس تحقير می کنند
  

  استقبال بوش و بلر از تحوالت در بغداد
   آوريل9- فروردين20چهارشنبه -بي بي سي

  اما جنگ هنوز خاتمه نيافته است اقتدار صدام از ميان رفته : بلر در مجلس عوام
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تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، گفته است که ظاهرا ساختار حکومتی و فرماندهی نظامی عراق در 
  .بخشهايی از بغداد، پايتخت، فرو ريخته است

در عين حال، آقای بلر، که در جلسه مجلس عوام بريتانيا سخن می گفت، هشدار داد که هنوز جنگ 
نيافته و ممکن است نيروهای آمريکايی و بريتانيايی با مقاومت قوای عراقی در بغداد و عراق خاتمه 

  .ساير نقاط آن کشور مواجه شوند
وی افزود که ترديدی ندارد که تسليحات کشتار جمعی در عراق وجود دارد و از جامعه جهانی خواست 

  .به تحقيقاتی دقيق و منصفانه در اين زمينه مبادرت ورزد
 مارس، در 9ارش خبرنگار بی بی سی از جلسه مجلس عوام، در پی تحوالت روز چهارشنبه، به گز

بغداد، به نظر می رسيد که اکثر نمايندگان بر اين باورند که جنگ عراق کمابيش به پايان خود رسيده 
  . است

ريتانيايی و از جمله ايان دانکن اسميت، رهبر حزب محافظه کار، حزب اصلی مخالف دولت، به نيروهای ب
  .آمريکايی در عراق تبريک گفت

يک سخنگوی نخست وزير می گويد که آقای بلر از ديدن تصاوير تلويزيونی امروز از بغداد خوشحال شده 
  .است ولی نسبت به ادامه وجود مقاومت هشدار می دهد

  دلگرمی بوش 
 بغداد، پايتخت، جرج بوش، رييس در پی انتشار گزارش های مربوط به از ميان رفتن اقتدار دولت عراق در

  .جمهوری آمريکا، گفته است از تحوالت اخير دلگرم شده است
  .در عين حال، وی افزوده است که جنگ عراق هنوز خاتمه نيافته است و عمليات نظامی ادامه دارد

  جرج بوش از تحوالت اخير بغداد دلگرم شده است 
ی به رهبری آمريکا، با تاييد اينکه دولت عراق ديگر همچنين، سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی نيروها

کنترل بغداد را در دست ندارد، در مورد ادامه عمليات نظامی برای مقابله با امکان مقاومت در نقاط 
  .مختلف عراق هشدار داده است

غداد، اظهارات مقامات آمريکايی زمانی انتشار می يابد که با پيشروی نيروهای آمريکايی در داخل شهر ب
  .تظاهرات ضد رژيم و غارت اموال در بخش هايی از پايتخت روی داده است

  
  معضل تبديل جنگ به صلح در عراق 

  1382 فروردين 20چهارشنبه -بي بي سي
  مردم بغداد دست به غارت فروشگاه ها و اموال عمومی زده اند 

  جاناتان مارکوس، خبرنگار بی بی سی در قطر 
صره و بغداد و موارد متعددی از تيراندازی های انتقام جويانه مقامات بعث طی با غارت بخش هايی از ب

  . روزهای اخير، خطر تشديد بی نظمی و ناديده گرفتن قانون در مناطق شهری عراق شدت يافته است
حتی اگر بخش عمده عراق به اشغال نيروهای آمريکا درآيد، درگيری های پراکنده می تواند به مدت 

  .  در مناطق مختلف عراق ادامه يابدچندين روز
  به اين ترتيب، نيروهای آمريکا و بريتانيا چگونه می توانند جنگ را در عراق به صلح تبديل کنند؟

در نواحی جنوبی عراق، نيروهای بريتانيا از هم اکنون در حال بررسی اين امر هستند که چگونه نقش 
  ه برقراری محافظت از صلح دارد، تبديل کنند    جنگی تمام عيار خود را به نقشی که بيشتر جنب

  . جنگ هنوز به پايان نرسيده است اما پايان آن نيز چندان دور به نظر نمی رسد
در نواحی جنوبی عراق، نيروهای بريتانيا از هم اکنون در حال بررسی اين امر هستند که چگونه نقش 

  . اری محافظت از صلح دارد، تبديل کنندجنگی تمام عيار خود را به نقشی که بيشتر جنبه برقر
سربازان بريتانيا می توانند کاله خودهای خود را به کاله های . اين کار از نظر ظاهری بسيار آسان است

  . معمولی تبديل کنند و اين کار را در بعضی نقاط نيز انجام داده اند
نحوه رفتار است که البته واکنش مردم اما اين تغيير، نشان دهنده يک تغيير اساسی تر در تاکتيک ها و 

  . محلی نيز در اين مورد بسيار اهميت دارد
حفظ نظم و امنيت، وظيفه ای بسيار متفاوت با جنگيدن است، حتی اگر اين جنگ با يک دشمن سازمان 

  . نيافته باشد
  . مشکالت ناشی از ندانستن زبان نيز کار برقراری نظم و مقررات را دشوار می کند

از هر چيز، نيروهای نظامی می خواهند که يک مدت زمان مشخص، مثال چند روز، بين اين دو پيش 
  .وظيفه فاصله بيافتد
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اين احتمال وجود دارد که جنگ به طور پراکنده . خود بغداد، احتماال مشکل به مراتب پيچيده تری است
احتمال به وقوع پيوستن بزرگترين در نقاط مختلف اين شهر به درازا بکشد و به گفته بعضی منابع، هنوز 

  کابوس يعنی استفاده از سالح های شيميايی را نيز نمی توان مردود دانست    
به گفته يکی از فرماندهان نظامی در مرکز فرماندهی نيروهای به رهبری آمريکا در قطر، اين امر به 

 سال هاست در دلهای خود مردم اين فرصت را خواهد داد که تا خشم و غضب خود عليه حکومت را که
  . محبوس کرده اند، بيرون بريزند و آرام شوند

به عنوان مثال، . اما يکی از نکات مهم، پيدا کردن شخصيت های محلی معتبر برای اداره امور است
بريتانيايی ها از رهبر يکی قبايل عراقی در جنوب اين کشور خواسته اند که به منظور تشکيل يک اداره 

  . احيه رهبران محلی را گرد هم آوردموقت در ن
هنوز واحدهايی از نيروهای عراقی باقی . اما عمليات نظامی حتی در جنوب نيز ادامه خواهد داشت

مانده اند که تا کنون در جنگ شرکت نکرده اند و نشانی هم از پيوستن آنها به جنگ به چشم نمی 
  .خورد

حرکت خواهد کرد تا به گفته يکی از سخنگويان، اين نيروهای مسلح بريتانيا به زودی به سمت شمال 
  . واحدها را تشويق کنند که سالح های خود را زمين بگذارند

اين احتمال وجود دارد که جنگ به طور پراکنده . خود بغداد، احتماال مشکل به مراتب پيچيده تری است
 احتمال به وقوع پيوستن بزرگترين در نقاط مختلف اين شهر به درازا بکشد و به گفته بعضی منابع، هنوز

  . کابوس يعنی استفاده از سالح های شيميايی را نيز نمی توان مردود دانست
  .اما فرايند تبديل جنگ به صلح، رفته رفته دست کم در برخی نقاط عراق، مشاهده می شود

  
  بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق

  
  :ساآرم حكيم در گفتگو با خبرگزاري فار

  شود نشست معارضين عراق هفته آينده برگزار مي
   آوريل9- فروردين20چهارشنبه 

 هفته آينده  :يك عضو آميته هماهنگي و پيگيري معارضين عراقي در لندن گفت: خبرگزاري فارس
معارضين عراقي اجالسي را در ناصريه عراق با هدف بحث و بررسي در مورد حكومت آينده عراق برگزار 

 . ردخواهند آ
معارضين عراقي به هيچ وجه با منصوب شدن  :اآرم حكيم در گفتگوي تلفني با خبرگزاري فارس افزود

يك فرماندار نظامي در عراق موافق نيستند و تنها بعضي از گروهها هماهنگي هايي را با امريكا در اين 
  . اند خصوص انجام داده
ماندار نظامي به مدت محدودي حداقل سه الي البته آنها موافق روي آار آمدن فر: وي اظهار داشت

  . شش ماه در عراق مي باشند و پس از آن خواهان تشكيل دولت موقت از سوي معارضين هستند
بعد از فتح بغداد مردم عراق در چند ماه اول : عضو آميته پيگيري و هماهنگي معارضين تصريح آرد

 اين امر صورت نگيرد مشكالت و مقاومتهايي منتظر تشكيل حكومت از سوي معارضين مي مانند و اگر
  . البته، نه به صورت مسلحانه از سوي مردم پيش خواهد آمد

حضور امريكا در عراق آثار منفي را بر آشورهاي منطقه خواهد گذاشت و همچنين اين آشور : وي گفت
 عراق وارد  فشارهايي را بر آشورهاي همسايه با استفاده از نيروي نظامي و راهكارهاي سياسي

 . خواهد آرد
 

  مردم عراق خواستار حكومت معارضان عراقي در دولت آينده عراق نيستند: سيا مي گويد
ادعا آرد، طي تحقيقات و اطالعاتي آه در دست است مردم ) سيا(سازمان اطالعات مرآزي آمريكا 

 . عراق خواستار حكومت معارضان عراقي در دولت آينده عراق نيستند
با توجه به تحقيقاتي «: اي، مقامات دولتي آمريكا و برخي از دفاتر اطالعاتي بيان داشت ائه نامهسيا با ار

آه در عراق صورت گرفته، هم چنين با توجه به اطالعات و مدارآي آه در دست ما است مردم عراق 
 » .ي اين آشور نيستند خواستار حكومت معارضان عراق در دولت آينده

ويزيوني الجزيره، اظهارات سيا در حالي است آه معارضان عراقي با وارد ساختن ي تل به گزارش شبكه
هاي گسترده خواستار تشكيل فوري دولت موقت انتقالي در عراق به رهبري شخصيتهاي عراقي  نشانه
 . هستند
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  چشم انداز انتصاب ژنرال گارنر بعنوان حكمران عراق
  2003يل  آور9-1382 فروردين 20چهارشنبه -راديو فردا

تحليل گران مسائل عرب مي گويند تعيين ژنرال گارنر به عنوان حکمران عراق با توجه به سابقه ضد 
 . فلسطيني و طرفداري از اسرائيل مي تواند مانع انجام وظيفه او در اين سمت باشد

فلسطيني ها در اعالميه اي که به امضاي ژنرال گارنر نيز رسيده، آمده است ): راديو فردا(امير آرمين 
اعالم اين اظهار نظر با اوضاع پيچيده خاورميانه اين فکر را . کودکانشان را با نفرت از اسرائيل بار مي آورند

. مطرح کرده است که شايد وي براي رهبري اداره عراق در دوران پس از جنگ، آدم مناسبي نباشد
اعالميه .  امنيت ملي ارتباط داردعربها و مسلمانان مي گويند ژنرال گارنر با موسسه يهودي امور

با اين کارنامه آيا او آدم . يادشده ضد فلسطيني را امضا کرده و سفري هم به اسرائيل داشته است
آمريکا -مناسبي بر نظارت بر بازسازي عراق است ؟ حسين ايويش سخنگوي کميته ضد تبعيض اعراب

گارنر يکي از چهل . د دچار وحشت مي شوندمي گويد صادقانه بگويم اگر عراقي ها اعالميه را ببينن
 سال پيش در آستانه قيام انتفاضه فلسطيني ها عليه اسرائيل، در 2نظامي بازنشسته بود که 

در آن اعالميه قويا از اسرائيل حمايت شده و . سرزمين هاي اشغالي اعالميه يادشده را امضا کرد
  .ونت ها معرفي شدندرهبران فلسطيني مورد مالمت قرار گرفته و مسوول خش

  
  ي فرانسه و  انگليس ديدار وزير امور خارجه

با يكديگر توافق آشورشان را ) چهارشنبه(اش ديروز  ي فرانسه و همتاي انگليسي وزير امور خارجه
 . ي جهاني اعالم آردند ي نياز به بازسازي عراق از سوي جامعه درباره

ي فرانسه  انگليس و دومينيك دوويلپن، وزير امور خارجهي  شكاف عميق بين جك استرا، وزير امور خارجه
 . ي نقش سازمان ملل در مذاآرات امروز مطرح نشد درباره

بين دو آشور صحبت آرد و » ارزشهاي مشترك«وي، دوويلپن از .تي.ي خبري آي براساس گزارش شبكه
 » .مان را با مردم انگليس بيان آنيم منديم آه همدلي ما عالقه«: گفت
ما . آنيم باز بايد تاييد آنيم از بسياري از چيزهايي آه توني بلر گفته است حمايت مي«: افزودوي 

 » .اميدواريم آه جنگ در عراق هر چه سريعتر پايان يابد
فارس  خواهيم آه لزوم ارسال آمكهاي بشردوستانه به خليج مي «: ي فرانسه ادامه داد وزير امور خارجه

 » .المللي بايد در آن نقشي جدي داشته باشد ي بين مان و جامعه يضرورتي محسوب شود آه همگ
ي روند صلح خاورميانه در راستاي بحران عراق و ايرلند شمالي  ي اهميت ادامه دوويلپن همچنين درباره

  .صحبت آرد
  

  يك چارچوب محكم و قاطع براي عراق پس از جنگ: ژاك شيراك
يد در نظارت بازسازي زيرساختهاي اقتصادي و سياسي رييس جمهور فرانسه گفت آه سازمان ملل با

 . داشته باشد» نقش محوري«عراق پس جنگ تحت رهبري آمريكا در اين آشور 
بر اساس خبر خبرگزاري فرانسه ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه پس از ديدار رودلوبوس با 

ل الزم و ايجاد شرايط امن، پس از طي مراح«: آميساريهاي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد، گفت
 » .تر آن است آه سازمان ملل در اين ميان نقش محوري داشته باشد رسد و عاقالنه وقت بازسازي مي
ي بازسازي  تواند اداره ي سازمان ملل است و تنها سازمان ملل مي اين وظيفه«: وي در ادامه گفت

 » . عهده داشته باشد در عراق را بر دوستانه اقتصادي، سياسي و اقدامات انسان
 انگليس به عراق بوده تاآيد آرد آه تنها -ي آمريكا  رييس جمهور فرانسه آه از مخالفان سرسخت حمله

 . ي جهاني، مشروعيت الزم را براي انجام چنين اقداماتي دارد جامعه
ند تا به تواند يك چارچوب محكم و قاطع براي عراق پس از جنگ ايجاد آ وي افزود آه سازمان ملل مي

 . اين ترتيب ثبات آشور و منطقه حفظ شود
ي فوري جنگ ميان نيروهاي آمريكا ـ انگليس و عراق و به حداقل  شيراك هم چنين خواستار خاتمه

 . رساندن ميزان تلفات تا حد امكان شد
ه طي توانند براي ايجاد هر چه سريعتر شرايطي آ ي گروههاي درگير بايد هر آنچه مي وي افزود آه همه

 . ها بتوانند مجددا تماميت ارضي آشور را حفظ آنند، انجام دهند آن عراقي
 . رييس جمهور فرانسه خواستار ارسال هر چه سريعتر آمكهاي انسان دوستانه به عراق شد

 » . اين ديدگاه در تمامي جهان و به خصوص در سراسر اروپا مشترك است«: وي گفت
 مذاآره با همتاي روسي خود، والديمير پوتين و گرهارد شرودر، شيراك روز جمعه و شنبه به منظور

 . آند صدراعظم آلمان در سنت پترزبورگ ديدار و گفت و گو مي
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 . ها آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل متحد نيز قراربود در اين نشست شرآت آند براساس گزارش
 شدت به استفاده از زور عليه بغداد قبل از جنگ، فرانسه، آلمان و روسيه از اعضاي شوراي امنيت به

  .مخالفت آرده بودند
  

  هيچ پيشرفتي در وضعيت معارضين ، پس از حمله به عراق ايجاد نشده است
  2003 آوريل 9-1382 فروردين 20چهارشنبه 

در گفتگو با خبرگزاري فارس » جنداالمام « عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و نماينده جنبش 
هيچ پيشرفتي : هم به برقراري حكومت نظامي در عراق تاآيد دارد ، گفتضمن بيان اينكه آمريكا هنوز 

 .در وضعيت معارضين ، پس از حمله به عراق ايجاد نشده است
  . معارضين خواستار تشكيل دولت منتخب مردم در عراق هستند: ادامه داد» سعد جواد « 

جديد در عراق توسط آمريكا يا وي با اشاره به اينكه هنوز مشخص نشده است آه روند تشكيل حكومت 
همچنين اين موضوع مطرح است آه حكومت در ابتدا در : سازمان ملل انجام مي شود ، تصريح آرد

  . دست يك نظامي آمريكايي باشد و سپس آن را به يك حكومت عراقي منتقل آنند
نيستند و مردم عراق از وقوع جنگ خوشحال : عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تصريح آرد

  . نيروهاي مهاجم مورد هدف آنان قرار گرفته و قرباني مي شوند
بسياري از استانهاي جنوبي عراق اشغال شده و : وي شرايط آنوني را بسيار حساس دانست و افزود

  . جنگ اآنون در بغداد متمرآز شده است
اي تعيين پايان جنگ و انتظار مي رود آه مبارزه در بغداد بر: گفت» جنداالمام « نماينده جنبش 

  . سرنوشت رژيم صدام حسين بسيار تعيين آننده باشد
  . وي تبعات انساني و خسارات اقتصادي حاصل از جنگ تا به امروز را محدود اما غيرقابل توجيه خواند

در پاسخ به پرسشي در خصوص احتمال حمله نظامي به آشورهاي ديگر پس از عراق » سعد جواد « 
 آمريكا تصميم بگيرد در عراق بماند ، مسلما براي ديگر همسايگان عراق خطر آفرين اگر ارتش: گفت

  . خواهد بود
به نظر مي رسد آه واشنگتن از ترآيه : وي در مورد وضعيت مناطق آردنشين شمال عراق تاآيد آرد

جتناب آرده خواسته است به مناطق تحت آنترل آردها در عراق حمله نكند و ترآها تا آنون از اين امر ا
  .اند
  

  تقسيم غنايم جنگ
معاون دبيرآل سازمان ملل با هشدار به آمريكا و انگليس گفت آه به تقسيم غنايم جنگ در عراق 

 . نپردازند
سي انگلستان اظهار .بي.ي بي ، معاون دبيرآل سازمان ملل در گفت و گو با خبرنگاران شبكه»ثاروز«

 . داشت آه عراق صندوق گنجي نيست آه بشود آن را تقسيم آرد
المللي  وي افزود آه براساس قوانين بين ي عربي،  ي البيان چاپ امارات متحده ي روزنامه به نوشته

نيروهاي آمريكايي و انگليسي حق مشارآت در بازسازي عراق و يا تشكيل دولت در اين آشور را بدون 
 . ارندموافقت شوراي امنيت ند

 » .شان و تسلط بر منافع طبيعي است تنها مساله مهم حق مردم عراق در تعيين آينده«: ثاروز گفت
گيري از منافع  ي تغيير جامعه يا دولت و يا بهره هاي ژنو درباره وي ادامه داد آه براساس تواقفنامه

 . گونه حقي ندارند اقتصادي آشورها آمريكا و انگليس هيچ
اگر آنها «: ي عراق است اظهار داشت  به اين آه بسياري از قوانين سازمان ملل دربارهثاروز با اشاره

المللي از شوراي امنيت  مايلند آه آار بيشتري را انجام دهند بايد براي دستيابي به حمايت قوانين بين
 » .استفاده آنند

، دبيرآل سازمان ملل در از سوي ديگر آرملين گفت آه ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه و آوفي عنان
 . ي آينده انجام خواهد شد به جمع پوتين و شرودر خواهند پيوست گفت و گوهايي آه اوايل هفته

نگاران به نقش مهم سازمان ملل در بازسازي عراق تاآيد آرد و  ژاك شيراك در گفت و گو با روزنامه
 » . تنها وظيفه سازمان ملل استبازسازي عراق در زمينه سياسي، اقتصادي، انساني و اداري«:گفت

  
    ايران-جنگ  

  
  ي روابط خارجي سناي آمريكا طرح يكي از اعضاي آميته
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  1382 فروردين20-ايسنا
طرحي را به سنا ) چهارشنبه(ي روابط خارجي سناي آمريكا قصد دارد؛ تا امروز  يكي از اعضاي آميته

فعاليت ” آمك به آنچه آه اين سناتور آن را  ميليون دالر در سال براي 50ارايه آند آه براساس آن 
  . در نظر گرفته شود“ برقراري دموآراسي در ايران

، در اين گزارش آمده است آه هدف از اين طرح، سرنگون )ايسنا(به گزارش خبـرگزاري دانشجويان ايران 
  ! آميز است آردن رژيم با اقدامي مسالمت

اون بك، سناتور جمهوري خواه آمريكا در اين اليحه ادعا آرده پرس، سام بر ي خبرگزاري يونايتد به نوشته
هاي رسيدن به اصالحات دموآراتيك داخل ايران  سياست آمـريكا بايد اين باشد آه از تالش«:است

اند حكومت دولت بايد به  حمايت نمايد، اين حمايت بايد از هزاران معترضي باشد؛ آه اعالم آرده
! دهد آه به سوي حكومتي سكوالر و دموآراتيك پيش رود يران اجازه ميرفراندوم گذشته شود و به ا

  ».گذارد و قصد ندارد تسليحات آشتار جمعي در اختيار گيرد ايراني آه به حقوق بشر احترام مي
ي روابط خارجي سنا از قول ريچارد لوگار، رييس اين آميته نيز گفت آه  اندي فيشر، سخنگوي آميته

  . آند آميز حمايت مي راسي در ايران به روش مسالمتوي از استقرار دموآ
توان از  اين فرصت در ايران وجود دارد آه تغييراتي را شاهد باشد و به اين ترتيب مي« : فيشر گفت

  » .تغييرات دموآراتيك سود برد
 رژيم صهيونيستي نيز در مصاحبه با خبرگزاري يونايتدپرس -ي روابط عمومي آمريكا  سخنگوي آميته

  .اي حمايت خواهد آرد اعالم آرد آه اين سازمان از چنين اليحه
هاي آارگري و نخبگان ايراني در سال گذشته  آند دانشجويان، اتحاديه خبرگزاري يونايتدپرس ادعا مي

هاي پايتخت و ديگر شهرهاي بزرگ آشورشان ريختند و تقاضا آردند آه رفراندومي  بارها به خيابان
  ! ات رژيم فعلي برگزار گرددي حي ي ادامه درباره

 ميليون دالر به بنيادي آه هدفش حمايت از 50براساس طرح براون بك، وزارت آشور آمريكا ساالنه 
يي  ي ماهواره خواهان ايران خوانده شده؛ پرداخت آند؛ آه اين آار را در حال حاضر با شبكه دموآراسي

  .دهد نجام ميآنجلس است؛ ا تلويزيوني و راديويي آه مرآزش در لوس
آند و به اين  تغييرات دموآراتيك در ايران ثبات آل منطقه را تضمين مي« :دراين اليحه ادعا شده است

آند تا چنين  شود؛ آه مرم عراق و عربستان را تشويق مي ترتيب به ايستگاه راديويي شبيه مي
  ».اصالحاتي را انجام دهند

  
   و جنگسيدمحمد خاتمي

ي  در نخستين جلسه) چهارشنبه(جمهور،امروز االسالم والمسلمين سيدمحمد خاتمي، رييس حجت
مشترك هيات وزيران و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در سال جاري، آخرين تحوالت منطقه و 

  .مسائل داخلي را مورد ارزيابي قرار داد
المللي و  ي تحليلي از شرايط بين جمهور در اين نشست با ارايه افت خبر ايسنا، رييسبه گزارش گروه دري

هاي اخير و توجه اين آشور را به خاورميانه از اين  اي، رفتار دو جريان عمده در آمريكا را طي سال منطقه
  .منظر تشريح آرد

رك صحيح شرايط را بيني و د خاتمي لزوم اتخاذ تدابير درست در موقعيت حساس آنوني، واقع
سياست : طلبانه گفت هاي جنگ خاطرنشان ساخت و با اشاره به تقابل افكار عمومي جهان با سياست

ها، همسو با خواست افكار  وگوي تمدن خارجي جمهوري اسالمي ايران در طرفداري از صلح و گفت
  .عمومي جهان و بسياري از آشورهاي دنيا و نيز در جهت مصالح بشريت است

زدن به نقش محوري سازمان ملل متحد و  جمهور با اشاره به عملكرد نادرست آمريكا در لطمه سريي
  . منافع درازمدت آمريكا را با اين رفتار مغاير دانست عمومي مردم جهان، ناديده گرفتن خواست افكار

:  و گفتي نظام سياسي عراق، اشاره آرد ي آينده هاي مختلف درباره جمهور به وجود ديدگاه رييس
هر عراقي، يك «سرنوشت مردم عراق بايد در اختيار مردم اين آشور باشد و حكومت عراق بر اساس 

  . رقم بخورد» راي
رييس شوراي عالي امنيت ملي آشور، آمادگي نظام را براي رويارويي با پيامدهاي وضعيت آنوني 

د، با تاآيد بر بسترسازي مناسب براي ي نظام هستن ترين پشتوانه آه مردم مهم اعالم آرد و با بيان اين
ها خواست تا به دور از هياهو، از  ها و گروه ي جناح ها، از همه ي عرصه ي مردم در همه حضور گسترده

  .نمايي فضاي جامعه و مايوس آردن مردم بپرهيزند سياه
  

  ئي براي تحقيق در باره آينده سياسي ايرانسفارش آاخ سفيد به يك موسسه پژوهشي آمريكا
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  فريدون زرنگار، مصاحبه با مايكل باآفيش، گزارشگر آلماني در واشنگتن
   2003 آوريل 9-1382 فروردين 20چهارشنبه -راديو فردا

روزنامه معتبر آلماني هاندلز بالت روز دو شنبه به قلم گزارشگر خود در واشنگتن خبر از ماموريت يافتن 
 . سسه پژوهشي از سوي آاخ سفيد براي بررسي احتمال تغييرات سياسي در ايران داده استيك مو

مايكل باآفيش، گزارشگر روزنامه معتبر آلماني هاندلز بالت، در شماره روز ): راديوفردا(فريدون زرنگار 
خ دوشنبه اين روزنامه در گزارشي خبر از ماموريت موسسه پژوهشي شوراي آتالنتيك از سوي آا

بنا بر اين گزارش . سفيد براي بررسي احتمالي تعويض چگونگي رژيم سياسي حاآم بر ايران داد
ها و امكانات بازپروري و تعويض سياسي ايران را در  است آه شانس شوراي آتالنتيك ماموريت يافته

نند جنبش توا ها مي شرايط حاضر مورد بررسي قرار دهد و به آاخ سفيد بگويد آدام چهره ها و شخصيت
از مايكل باآفيش مي پرسم گزارش وي بر اساس چه منابعي تهيه . دموآراسي ايران را رهبري آنند

چون يكي از . توانم به شما بگويم متاسفانه من نمي: شده است؟ وي در پاسخ به اين سئوال مي گويد
 . هاي منبع خبر همانا فاش نكردن منبع بوده است شرط پيش

ين موسسه ماموريتي از سوي آاخ سفيد دريافت داشته و آيا اين موسسه از وي مي پرسم چرا ا
گويد شوراي آتالنتيك، يك شوراي مستقل از احزاب سياسي  وي مي. هايي دارد سابقه چنين پژوهش

 تاسيس شده و سنتا به روي روابط اروپا و آمريكا آار مي آند و قبال هم 1961در آمريكا است آه سال 
 . هايي انجام داده است هشدرباره ايران پژو

ها کي قرار است در اختيار آاخ سفيد قرار گيرد، مي  او در پاسخ به اين پرسش که نتيجه اين پژوهش
از مايكل . ممكن است بيش از چند هفته يا چند ماه طول بكشد. گويد دقيقا زمان آن گفته نشده است

 پژوهش دنبال مي آند آدام است؟ وي ش، مي پرسم عمده ترين اهدافي آه آاخ سفيد با اين?بالکف
مي گويد هدف اين پژوهش بررسي تمام احتماالت در مورد ايران از جمله چگونگي تربيت مسالمت آميز 
. نخبگان سياسي در ايران آه اين پيش بيني ها احتمال يك تغيير و تحول مسلحانه را هم در بر مي گيرد

 رهبران احتمالي جنبش دموآراتيك در ايران و هدف ديگر اين پژوهش به گفته باآفيش شناسايي
  .اي در ايران است باالخره بررسي توانايي هسته

  
  رفسنجاني و اوضاع عراق

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تصميم آمريكا براي تشكيل يك حكومت نظامي در 
ي آمريكايي براي  تهتواند بپذيرد يك ژنرال بازنشس هيچ آس نمي«: عراق پس از جنگ تصريح آرد

 » .برند، حكومت آند  سال است تحت ديكتاتوري حزب بعث به سر مي30مردمي آه 
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص 

موزش ، در ديدار وزير، معاونين و مديران وزارت بهداشت، درمان و آ)چهارشنبه(مصلحت نظام امروز 
دانند آه هدف آمريكا از حمله به عراق دستيابي به نفت، تسلط بر منافع  همه مي«: پزشكي، گفت

منطقه و حفظ منافع اسراييل است؛ اما آاخ سفيد به بهانه آزادي و دموآراسي هم چنان به جنايات 
 » .دهد خود ادامه مي

و اقدامات ضد انساني نظاميان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به جنايات تكان دهنده 
ها راه حل پنهان آردن آن را هدف قرار  آمريكايي در عراق گفت، فاجعه آن قدر عميق است آه آمريكايي

 . دادن خبرنگاران دانستند تا آار آنها را محدودتر آنند
ي و هاشمي رفسنجاني اوضاع عراق را با افغانستان غير قابل مقايسه دانست و با اشاره به ناامن

ها را  تاريخ آمريكايي«: ي آمريكا به اين آشور گفت ي موجود در افغانستان پس از حمله مشكالت فزاينده
 » .هرگز نخواهد بخشيد

: ي مهاجمان به خبرنگاران در بغداد اظهار داشت از سوي ديگر هاشمي رفسنجاني در واآنش به حمله
ها به مباني انساني و  ها و انگليسي  آمريكاييرحمـي و عدم توجه هاي بسيار گوياي بي يكي از صحنه«

 » .گيرد المللي، حمله به خبرنگاران و مردم عراق است آه به خاطر نفت و سلطه انجام مي بين
ها از پخش تعداد اندك  ايشان تاآيد آردند، تكرار حمله به خبرنگاران نشان دهنده عصبانيت آمريكايي

شود و اين در حالي است  به مردم بي گناه به بيرون درج ميخبرهايي است آه از داخل عراق و حمله 
آه مهاجمان سانسور خبري در دنيا را خواستار هستند؛ به طوري آه اگر تصاويري نظير آودآي آه 

آرد، تكرار شود، دنيا را بيش از پيش تكان  دستانش قطع شده بود و براي اعضاي مصنوعي استمداد مي
اي از  وشبختانه خبرنگاران به خاطر امكاناتي آه دارند اين جنايت را آه نمونهخ«: ايشان افزود. خواهد داد

  ».ها بود، خوب منتشر آردند و شوك ديگري به وجدان بشري وارد آردند ديگر جنايات آمريكايي
  

www.iran-archive.com 



  آمال خرازي در جمع خبرنگاران پارلماني
   آوريل9- فروردين20چهارشنبه خبرگزاري فارس 

ال آمريكايي در عراق يك اشتباه استراتژيك است و به نظر من قدرت و حكومت بايد روي آار آمدن يك ژنر
 . گير باشند به نمايندگان عراق منتقل شود و مردم خود درباره حكومت آينده تصميم

به گزارش خبرنگار پارلماني فارس، آمال خرازي در حاشيه نشست مشترك دولت و مجلس به 
رود پايان بحران عراق نزديك باشد و البته به اين معنا نيست  آه پيش ميبه اين ترتيب : خبرنگاران گفت

  . شود آه بحران مرتفع مي
خرازي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر اينكه چنانچه مدل آرزاي در عراق پياده شود آيا ايران از 

قش سازمان ملل در بايستي ببينيم آه حكومت عراق چه خواهد شد و ن: آند يا نه گفت آن حمايت مي
  . آنجا بايد به طور جدي مورد نظر قرار بگيرد

تواند  آيد و چقدر مي حمايت ما بستگي به اين دارد آه ببينيم چه آسي روي آار مي: وي تصريح آرد
  . نظر ما را تامين آند

ا اين مجلس يك واقعيت است و نقش مهمي ر: وزير امور خارجه درباره آينده مجلس اعالي عراق گفت
ها بايد اعم از  به عنوان بخشي از مردم عراق در جهت تامين منافع اين آشور دارد و حقوق همه عراقي

  . شيعه و سني يا عرب آرد تامين شود
آمريكا استراتژي خاصي در عراق دارد و واقعا : وزير امور خارجه دربار استراتژي آمريكا در عراق گفت

  . شود با آمريكا همكاري آرد گونه مينيامده آه صرفا عراق را نجات دهد و چ
اگر هدف آمريكا برخورد با يك ديكتاتور بود آن موقع وضع جداگانه بود اما اهداف آمريكا سلطه : وي افزود

خرازي درباره پس گيري اجساد باقيمانده شهدا از . باشد به آل منطقه و باز آردن فضا براي اسرائيل مي
  . صليب سرخ جهاني در حال دنبال مساله هستيمدر اين باره از : دوران جنگ گفت

اين يك اشتباه استراتژيك است و به : وي درباره احتمال روي آار آمدن يك ژنرال آمريكايي در عراق گفت
گير  نظر من قدرت و حكومت بايد به نمايندگان عراق منتقل شود و مردم خود درباره حكومت آينده تصميم

  . باشند
 

  دشمن ديريندر ترديد ميان دو 
  2003 آوريل 9-1382 فروردين 20چهارشنبه -راديو فردا

جمهوري اسالمي در ترديد ميان دو دشمن ديرين محمد علي ابطحي مي گويد بهترين راه حفاظت ايران 
 . در برابر هر گونه مداخله خارجي، نهادينه ساختن دموکراسي در کشور است

پرزيدنت . المي ايران را به حمايت از تروريسم متهم ميکندامريکا جمهوري اس): راديو فردا(همايون مجد
از زمان آغاز جنگ در . بوش ايران را همراه با عراق و کره شمالي در آنچه محور شرارت ناميد گنجانيد

عراق، برخي چنين اظهار نظر کردند که امريکا پس از روشن کردن تکليف عراق، احتماال به گونه اي به 
اين نظر پس از آن قوت گرفت که دانلد رامسفلد وزير دفاع ايران و . حور خواهد پرداختدو عضو ديگر اين م

با اين حال گزارشي که رويتر منتشر کرده به نقل از ديپلماتها . نيز سوريه را به حمايت از عراق متهم کرد
پس از حاکيست که واشنگتن به تهران اطمينان داده که تشکيل دولتي با حمايت امريکا در عراق 

سرنگوني صدام حسين، بخشي از يک طرح منطقه اي براي محاصره ايران پس از سقوط طالبان در 
جمهوري اسالمي ايران بارها بر بي طرفي خود در جنگ با عراق .  ماه پيش نيست18افغانستان در 

. تار مي بيندبا اين وجود خود را بين امريکا و عراق که هر دو را دشمن مي داند گرف. تاکيد داشته است
اين بي طرفي روز سه شنبه پس از آن که يک راکت که از عراق پرتاب شده بود، در ناحيه خسروآباد 

گزارشها حاکيست که مقامات . درآبادان فرود آمد و يک دانش آموز را کشت، به آزمايش گذاشته شد
 علي ابطحي معاون در همين حال محمد. جمهوري اسالمي آن را يک رويداد طبيعي جنگ تلقي کردند

رئيس جمهوري اسالمي به خبرگزاري رويتر گفت که انتظار ندارد که امريکا پس از تمام شدن جنگ در 
عراق قدرت نظامي خود را متوجه ايران کند و براي وارد آوردن فشار نيازي به ابزار نظامي ندارد اما مي 

بشتري نداد اما رويتر مي نويسد که فشار ابطحي توضيح ي. تواند اين کار را از طرق ديگري انجام دهد
غيرنظامي مي تواند از جمله شامل اين هشدار به تهران باشد که تحريمهاي اقتصادي تشديد شود يا 
. واشنگتن سازمان ملل متحد را براي غيرقانوني اعالم کردن برنامه هسته اي ايران زير فشار قرار دهد

ويتر گفت بهترين راه حفاظت از ايران در برابر هر مداخله معاون رئيس جمهوري اسالمي به خبرنگار ر
هدفي که به نظر مي رسد محمد خاتمي از زمان برگزيده . خارجي، نهادينه ساختن دموکراسي است

نهادينه ساختن دموکراسي را برخي ديگر از .  دنبال کرده است97شدن به رياست جمهوري در سال 
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رجبعلي مزروعي نماينده مردم اصفهان در مجلس . ده اندمقامات جمهوري اسالمي نيز يادآور ش
 :شوراي اسالمي گفت

امروزه همه ما بايد بدانيم که در شرايط پر آشوب کنوني راهبرد رفع تهديدات ) صداي رجبعلي مزروعي)
خارجي و کاهش آسيب پذيريهاي داخلي با يد معطوف به تقويت هرچه بيشتر مشروعيت مردمي نظام 

حکومت و حکومتگران بايد به گونه اي رفتار نمايند که هر .  و رضايت عامه مردم باشدو جلب مشارکت
امروزه ما وظيفه داريم با درک و . ايراني ايران را متعلق به خود بداند و در دفاع از آن از بذل جان دريغ نکند

اد شور و اميد در تک تبيين شرايط جهاني و منطقه و تحوالت آتي راهي را درپيش گيريم که نتيجه آن ايج
تک شهروندان دامن زدن به همبستگي و وحدت ملي باشد و در تحقق اين امر همه ما بايد از خود 

 . گذشت نشان داده و کمک يکديگر باشيم
و در اين ميان ارزيابي آقاي ابطحي که ايران هدف بعدي امريکا نخواهد بود با ): راديو فردا(همايون مجد 

 ساله مهندسي که مغازه اي در بازار تهران دارد 61محمد . م تهران هماهنگي داردنگرش بسياري از مرد
از جمله آنهاست که به خبرنگار رويتر گفت ايرانيها مي توانند از کمکهاي امريکا براي براي پايان دادن به 

م اما نياز جمهوري اسالمي استفاده کنند و اضافه کرد که ما آماده رابطه مسالمت آميز با آمريکا هستي
اما نماينده . داريم پيام پشتيباني نيرومندي از امريکا بشنويم و مردم بقيه کارها را انجام خواهند داد

 :بيجار عقيده دارد
و اما روي ديگر سخنم با به اصطالح مدعيان روشنفکري و دموکراسي و سران آن ): صداي نماينده بيجار)

صالحات و کعبه آمال خود را در آغوش امريکا جستجو آناني که تحقق ا. حزب ورشکسته داخلي است
مي کردند، و در اين رهگذر به گمان کار علمي و تحقيقاتي حتي از ارائه اسناد و اطالعات به 

دستگاههاي خبري امريکا نيز مضايقه نکرده و در واقع مواد خام و گزاره هاي تصميم گيري درباره ملت 
از صهيونيسم جهاني به ارمغان فرستادند، و آناني که دم از ائتالف ايران را براي موسسه هاي خط بگير 

و صلح مي زدند، اينک از ائتالف جنگ حمايت مي کنند، براي گفتار و کردار خود به هزاران هواداري که 
 به آنها به عنوان عناصر خيرانديش و آزاديخواه اعتماد کردند، چه توضيحي دارند؟ 

به هر حال موافق يا مخالف، ايرانيها از هر گروه و طبقه اي، از باال تا پايين در ): راديو فردا(همايون مجد 
و بر اين . هر کجا، درمحافل سياسي و تصميم گيري تا خانه و خيابان تحوالت عراق را دنبال مي کنند
و سوي باورند که ادامه حضور امريکا در افغانستان و ادامه تکرار اآن در عراق خواه و ناخواه بر سمت 

  .آينده ايران اثر خواهد گذاشت
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

  گزارش گاردين درباره يك روز جنگ در بغداد
  1382 فروردين 20چهارشنبه -همشهري

در آرانه غربي رود دجله، سربازان آمريكايي در حال سرقت زيرسيگاري هايي از آاخ صدام حسين بودند 
در آرانه شرقي يك مأمور راهنمايي و رانندگي با هفت . واري مي گريختندو سربازان عراقي با زيرشل

تيري در دست راست و آالشينكف و تصويري از صدام در دست چپ آارواني را آه براي جشن گرفتن 
  .پيروزي تشكيل شده بود هدايت مي آرد

م اصلي را دريافت هشت ساعت بعد از تهاجم ارتش آمريكا به قلب رژيم صدام، مردم بغداد هنوز پيا
آاخ . بغداد در اختيار آمريكايي ها بود و هر وقت مي خواستند مي توانستند وارد آن شوند. نكرده بودند

صدام در آنار دجله، جايي آه مردم آنقدر از آن وحشت داشتند آه حتي نمي توانستند با انگشت خود 
حميد آامل آه لباس گارسون . ده بودآن را نشان دهند، اآنون محل رفت و آمد سربازان آمريكايي ش

هاي رستوران را پوشيده بود در خارج رستوراني در خيابان سعدون در شرق بغداد آه از روز دوشنبه 
شنيديم آه آمريكايي ها آمدند، اما آنها را تعقيب آرديم تا خارج : خالي از سكنه شده است گفت

فقط آمدند و ارتش . نمي  توانند آاري آنند. كردندهيچ جايي را اشغال ن. آنها هيچ آاري نكردند. شوند
  .آنها را بيرون انداخت

آنها با تعدادي نيرو آمدند و با خود دوربين . اين تبليغات آمريكايي است: مرد ديگري در رستوران گفت
ي هاي تلويزيويني آوردند فقط به خاطر اينكه بتوانند بگويند مناطق را اشغال آرده اند و بعد عقب نشين

  .آردند
 سال است برپايه دروغ و وحشت بنا شده، يك روز ديگر هم دوام ٣٠علي رغم اين تهاجم، آاخ صدام آه 

  .آورد
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محمدسعيدالصحاف وزير اطالع رساني عراق بر . بالفاصله پيروزي ديگر عراقي ها مورد تمجيد قرار گرفت
اين مهاجمان را قلع و قمع مي احساس من مانند هميشه اين است آه همه : بام هتل خبرنگاران گفت

اين مهاجمان نابود مي . حرف آنها را باور نكنيد. آنها حتي بر خودشان هم آنترلي ندارند. آنيم
 سال گذشته مردم خود را از ويرانه هاي يك ٢٠صدام در . صحاف براي اين آار آموزش ديده است.شوند

 ها در ادبيات عراقي ها، شكست نداشته هيچ آدام از اين جنگ. جنگ به جنگ ديگر رهبري آرده است
  .با پيروزي. اين جنگ نيز بايد به همان شيوه پايان يابد. است

  . صبح روز دوشنبه، جنگ در اين منطقه آغاز شد٨ساعت 
  .در بخش شرقي رود دجله يك تهاجم تمام عيار آغاز شده بود
برخي . غداد، ديروز باالخره در بغداد بودندآمريكايي هاچند روز بعد از ادعايي غلط مبني بر ورود به مرآز ب

  .برخي ديگر با زيرشلواري تسليم مي شدند. نيروهاي عراقي در حال فرار، خود را به رود مي انداختند
  ساعتي بعد گوشه اي از آاخ. يك تانكر نفتي آتش گرفت

 همچنان بر دو ساعت بعد، مقامات عراقي براي نشان دادن اينكه. به شدت آسيب ديد و ويران شد
آرانه غربي دجله تسلط دارند و ساختمان هاي دولتي و آاخ ها در اختيار آنهاست، خبرنگاران را با ترس 

بعد از گشتن در خيابان هاي خالي از سكنه بغداد، اتوبوس ها . سوار اتوبوس آردند و به آنار رود بردند
  .از رود گذشتند و به سمت وزارت اطالع رساني رفتند

  .ز عراقي از درون ساختمان براي خبرنگاران دست تكان دادندچند سربا
اين طرف ساختمان صداي تيراندازي . اتوبوس ها به راه خود ادامه دادند و به سمت هتل الرشيد رفتند

. اتوبوس ها عقب نشيني آردند. مي آمد و معلوم شد آه نيروهاي آمريكايي واقعا هتل را گرفته اند
نيروهاي عراقي يا در خيابان ها به گشت زني . ها باز هم شنيده مي شدهنگام ظهر صداي گلوله 

دو آاميون نيرو از رود . مشغول بودند و يا در پناهگاه ها از هواپيماهاي آمريكايي پنهان مي شدند
  .گذشتند تا در غرب دجله براي دفاع آماده شوند

خسارات درگيريهاي روز دوشنبه در . جان و خون خود را فداي صدام مي آنيم: سربازان شعار مي دادند
سربازاني آه تا . در بيمارستان الكندي هر چند دقيقه مجروحين وارد مي شدند. بغداد بسيار زياد بود

پزشكان مي گفتند، اين زن به تانك هاي . پوتين هايشان خوني بود و زن ميانسالي آه فرياد مي زد
  . ي همه آتش مي گشودند، بسيار نزديك شده بودآمريكايي آه در راه بازگشت از آاخ صدام به سو

شمارش نظاميان و شبه نظاميان عراقي آه در دفاع از آاخ صدام آشته شدند، غيرممكن است زيرا آنها 
يك هواپيماي آمريكايي بمبي قوي در منطقه اي مسكوني در . به بيمارستان نظامي منتقل شدند

خانه هاي اطراف مثل خانه هاي . هيبي همراه بوداين بمب با صداي م. شمال غرب بغداد انداخت
  .عروسكي متالشي شده بود

او آه همه چيز . آنها همسايگان من بودند. اين خانه من بود: مردي با نشان دادن ويرانه ها مي گويد
  .نمي توانم باور آنم آه اينطور شده است: خود را از دست داده مي گويد

 
 امپراتور تنها

 پيامدهاي اقتصادي جنگ عراق بر اقتصاد آمريكا
  1382وردين  فر20چهارشنبه -همشهري

اما جنگ عراق . اياالت متحده در حال حاضر ابرقدرت اقتصادي جهان است: گروه اقتصاد، عباس فتاح زاده
بدون مهاجران، سرمايه گذاران و . مي تواند وضعيت فعلي را تغيير دهد زيرا آمريكا به بقيه دنيا نياز دارد

مقاله اي آه مي خوانيد در هفته . ي گيردخريداران خارجي اقتصاد اين آشور در خطر تغييراتي قرار م
  .  نامه آلماني دي سايت منتشر شده است

    
فيل در مطبوعات آمريكا نماد حزب جمهوري خواه آه بوش عضو آن است به ( مجله اآونوميست : طرح

  )شمار مي رود
• • •  

 در خانه ها در مونت پليزانت واقع در تگزاس هنوز هم مي توان شيريني هاي سيب بزرگي ديد آه
در روز چهارم ژوئيه هر سال رژه ها و نمايش هاي گسترده اي به مناسبت سالگرد . درست مي شوند

 هزار ١٢در شهرك . استقالل آمريكا برگزار مي شود و اعتقاد به سرزمين پدري هنوز هم عميق است
 فاصله دارد دستگاه هاي نفري مونت پليزانت آه در شرق داالس قرار گرفته و با اتومبيل دو ساعت با آن

تلويزيوني شب و روز روشن هستند و جديدترين اخبار جنگ در تمامي اوقات شبانه روز از آنها پخش مي 
  . شود
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مي خوانند، ناحيه اي » آمريكاي ميانه«مونت پليزانت جزو جاهايي است آه خود آمريكايي ها آن را 
ياري از نواحي روستايي تگزاس اين شهرك همانند بس. مذهبي با مردماني داراي عرق وطن پرستي

در مونت پليزانت تقريبا همه حداقل يكبار در جنگ . نيز جوانان زيادي را به عنوان سرباز در ارتش دارد
جين . گروهي در جنگ جهاني دوم، گروهي در آره و گروهي هم در جنگ خليج فارس. حضور داشته اند

آمريكا در حال حاضر سعي » .ما از همه حمايت آرده ايم «:هينسون، يك داروخانه دار آوچك، مي گويد
دارد به جهان نشان دهد آه مي تواند چه با فشار نظامي و چه با فشار اقتصادي قدرت خويش را به 

در اين ميان تعداد زيادي از . اين برداشت را تقريبا همه روشنفكران آشور نيز پذيرفته اند. نمايش بگذارد
 فرانسوي معتقدند آه رئيس جمهور و وزير خارجه آشورشان در مخالفت با جنگ تجار و ديپلمات هاي

حداقل توماس فريدمن، ستون پرداز نيويورك تايمز، چنين چيزي را گزارش . عراق بيش از حد پيش رفتند
علت نگراني تجار و دپيلمات هاي مذآور عمدتا اين است آه فرانسه شديدا به تجارت با . داده است
  .  سرمايه گذاري هاي آمريكا وابسته استآمريكا و

با . جنگ عراق همچنان داغ است و تمامي خبرها هم براي نيروهاي مهاجم خبرهاي خوبي نيستند
وجود اين قدرت و برتري نظامي آمريكا چنان است آه بازار بورس حتي بعضا رشدهايي را هم شاهد 

بود؟ بعضي از آمريكايي ها مي گويند شاهد اما آيا دوباره شاهد روند نزولي سهام نخواهيم . است
ظاهر قضيه چنان است آه خيلي ها مي پرسند چطور ممكن است . چنين چيزي نخواهيم بود

  مهاجماني آه نيمي از تمام هزينه هاي تسليحاتي جهان را در اختيار دارند، شكست بخورند؟
اشيه خليج فارس ضرر چنداني در مجموع مي توان گفت اقتصاد آمريكا از نمايش قدرت نظامي در ح

 درصد توليد ناخالص داخلي آشور را ۵/٣ ميليارد دالري آمريكا ۴٠٠بودجه تسليحاتي . متحمل نمي شود
اين .  ميليارد دالر خرج دارد٨٠ تا ۶٠بنابر جديدترين برآوردهاي آاخ سفيد بمباران بغداد . تشكيل مي دهد

پنج . آمريكا يك مجموعه عظيم اقتصادي است. ن باال نيستارقام در مقايسه با حجم اقتصاد آمريكا چندا
درصد جمعيت جهان در آنجا زندگي مي آنند، اما حدود يك سوم توليد داخلي آل آشورهاي جهان در 

در ميان صد شرآت بزرگ آره زمين اغلب آنها دفتر اصليشان در اياالت متحده . آنجا صورت مي گيرد
گذاري دنيا وال استريت را بازار بورس اصلي و خانه خويش تلقي قوي ترين بانك هاي سرمايه . است

هيچ . هيچ آشور ديگر دنيا اينقدر فيلم، توليدات تلويزيوني و آثار موسيقي صادر نمي آند. مي آنند
دالر نيز به رغم ضعيف شدن همچنان ارز . آشور ديگري هم به اندازه آمريكا اختراعات ساليانه ندارد

آمريكايي ها مراآز اصلي شبكه جهاني اينترنت را تحت آنترل خويش . ن المللي استاصلي بازارهاي بي
اگر به آمارها توجه آنيم در ميان آشورهاي صنعتي . دارند و مديران برجسته جهان را آموزش مي دهند

  چه به لحاظ رشد، چه به لحاظ توليد و چه به-هيچ آشوري را نمي توان با اياالت متحده مقايسه آرد 
  . همه جا ارقام آمريكايي ها باالتر هستند. لحاظ بهره گيري از نيروي آار

اما نبايد فراموش آرد آه در ميان اخبار مربوط به جنگ اين خبر آه خالء . تمامي مطالب باال درست است
يكبار ديگر آمريكايي ها .  درصد افزايش يافته است، گم شد٢٨بيالن در اياالت متحده طي سال گذشته 

يكبار ديگر آنها در رقابت براي سرمايه گذاري ضررهايي . يش از صادرات خويش آاال و خدمات وارد آردندب
اين موضوع اگر چه مي تواند نشانه اعتماد به اين . جهان به آمريكا پول قرض مي دهد. را متحمل شدند

ي ادامه پيدا آند امكان اگر روند آنون. آشور باشد، اما مي تواند نقش يك بمب ساعتي را هم ايفا آند
گواه اين ادعا اتفاقاتي است آه . دارد آه جهان به فكر بيافتد تا طور ديگري با اياالت متحده برخورد نمايد

در آن زمان ارزش دالر شديدا نوسان . طي دهه هشتاد در دوران رياست جمهوري ريگان اتفاق افتاد
 پيامد آن تكان هاي بازارهاي مالي در سراسر جهان .»ترآيد« بازار بورس ١٩٨۶داشت و باالخره در سال 

سرمايه «: ، چنين هشدار مي دهد)IIE(امروز آاترين مان، آارشناس موسسه اقتصاد بين الملل . بود
گذاران بين المللي نسبت به گذشته سرمايه آمتري دارند و بيش از حد هم در سهام شرآت هاي 

: رمايه گذاري گلدمن ساآس همچنين اعالم مي آندبانك س» . آمريكا سرمايه گذاري آرده اند
  ». مشكالت مالي ناشي از خالهاي فزاينده در آمريكا به سرعت رو به افزايش گذاشته اند«

آمريكا براي آنكه رشد خويش را تداوم ببخشد به قرض آردن و حسن نيت سرمايه گذاران خارجي 
. ه ابعاد اقتصادي و قدرت نظامي آمريكا نيستجذب سرمايه گذاران هم تنها منوط ب. وابسته شده است

اما در مورد اينكه . ترديدي وجود ندارد آه اياالت متحده به لحاظ اقتصادي قدرت شماره يك دنيا است
همين اوايل دهه نود صحبت . چنين وضعيتي همچنان پابرجا باقي بماند، ترديدهايي به چشم مي خورد

از همان زمان هم . ه ها از اقتصاد اياالت متحده مطرح شدهايي پيرامون امكان نوعي خروج سرماي
  .  منتقدان خطرهايي را براي امپراتوري اقتصادي آمريكا قائل بودند
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به عنوان مثال پل . نسبت به وجود چندين شكاف در سيستم آمريكايي هشدار داده شده است
» عصر انتظارهاي تقليل يافته« نام آروگمن، اقتصاددان دانشگاه پرينستون، در آتاب پرفروش خويش به

رشد نابرابري ها و فاصله ميان فقرا و ثروتمندان در آشور را بررسي آرده و پيش بيني مي آند آه روز 
اين افراد در فقر و . خويش را پيدا مي آنند» روياي آمريكايي«به روز تعداد آمتري از مردم شانس تحقق 

 در زندگي واقعي آمريكا شاهد بوده ايم آه با گذشت زمان .آارهاي با حقوق پايين باقي مي مانند
بولينگ «منتقداني فرهنگي نظير رابرت پوتنام، نويسنده آتاب . فاصله ميان فقير و غني بيشتر مي شود

گروهي از آارشناسان نيز به واسطه . معتقدند آه آل جامعه آمريكا دچار شكاف مي شود» به تنهايي
 ۴٠امروز .  از وجود خطراتي براي جامعه علمي آمريكا مي رانندبرخي ضعف هاي آموزشي سخن

 برابر ۴٠٠ميليون نفر از شهروندان آمريكايي بيمه خدمات درماني نيستند و مديران به صورت ميانگين 
  . بيش از آارمندان و آارگران خويش درآمد دارند

در اواخر دهه نود رشد ناگهاني و . با وجود شرايط فوق بحث در اين زمينه ها تا حدود زيادي متوقف است
بعد از آن هم تقويت . غيرمنتظره بازار بورس و اقتصاد موجب شد تا بحث هاي مذآور آم رنگ شوند

روحيه وطن پرستي آه متعاقب حوادث يازده سپتامبر پديد آمد موجب شد تا بحث پيرامون ضعف هاي 
   چه؟اما حاال. اقتصادي آمريكا چندان مورد توجه قرار نگيرد

با آغاز جنگ واآنش بازار بورس طي روزهاي اخير ملهم از چيزي بود آه بسياري از اقتصاددانان و 
آلن . اقتصاد و قدرت آمريكا همچنان باال باقي مي ماند: پيشگويان در وال استريت به آن اعتقاد داشتند
تنها عامل تعلل در رشد » ناامني هاي ژئوپولتيكي«: گرينسپن، رئيس بانك مرآزي آمريكا، گفته است

بازار انتظار دارد آه پيروزي سريع آمريكا در عراق رشد اقتصادي را از بندهايي آه آن را . اقتصادي بوده اند
فرد برگستن، اقتصاددان آمريكايي، معتقد است آه اياالت متحده در . محدود آرده اند، رهايي ببخشد

بسيار محتمل است آه اقتصاد اياالت متحده طي «: يداو مي گو. آستانه رشد اقتصادي مجدد قرار دارد
با وجود اين برخي چنين خوشبيني اي را » .نيمه دوم سال جاري چهار تا پنج درصد رشد داشته باشد

من هنوز هم در ارتباط «: استفان روچ، اقتصاددان ارشد موسسه مورگن استنلي، مي گويد. نمي پذيرند
پيش بيني آرده آه در آينده » خط مشي هاي اقتصادي«موسسه » . مبا رشد اقتصادي آمريكا ترديد دار

به عبارت ديگر موسسه مذآور معتقد است . خواهيم بود» رشدي بدون ايجاد شغل«اي نزديك شاهد 
خبرهاي منتشره پيرامون . آه شاهد رشدي محدود بدون خلق موقعيت هاي شغلي بيشتر خواهيم بود

يكسري از شرآت هاي هواپيمايي . رآت ها تمامي ندارنداخراج هاي دسته جمعي و تعطيلي ش
اين شرآت ها در حال حاضر به استقراض . احتماال طي ماه هاي آينده اعالم ورشكستگي مي آنند

مصرف آنندگان آمريكايي هم آه موقعيت هاي شغلي خويش را در خطر مي بينند اخيرا . روي آورده اند
چنين وضعيتي موجب مي شود تا اقتصاد آمريكا آه . ج مي دهنددر خريدهاي خود تامل و احتياط به خر

  . براي تمام دنيا مهم است، در آوتاه مدت رشد خويش را تضمين شده نبيند
بدون رشد اقتصادي مداوم، مشكالت ساختاري اياالت متحده مجددا تقويت شده و به موضوع روز تبديل 

اين موضوع هستند آه تمامي دريافت آنندگان آمك از هم اآنون اقتصاددانان منتقد نگران . مي شوند
پول . هاي اجتماعي آه در دوران رشد در دهه نود شغل به دست آوردند، اآنون دوباره به فقر برگردند

علت نيز آن است آه مهم ترين مرد در دولت از مدت ها . براي برنامه هاي اجتماعي جديد وجود ندارد
 ٨/١جورج دبليو بوش قصد دارد طي دهه آينده مجموعا . يم گرفتهپيش در مورد اولويت هاي خويش تصم

بيليون دالر استقراض هاي جديد داشته باشد و اين پول را صرف فعاليت هاي نظامي و اجراي برنامه 
بوش تنها در صورتي مي تواند پول هاي مذآور را . هاي افراطي در زمينه آاهش ماليات ها آند

  . ه زودي رشدي مطابق الگوي دهه نود بيابدبازپرداخت آند آه آمريكا ب
وي مجبور است آه قبل از اجراي طرح خويش سرمايه گذاري هايي را انجام دهد و در اين راه جنگ 

به محض آنكه تصاوير مربوط به پيروزي در . خليج فارس نه تنها ضررساز نبوده بلكه مفيد هم خواهد بود
  . ادوارد دي.  شود، پيامدهايي را شاهد خواهيم بودبغداد از طريق تلويزيون هاي جهان منعكس

آمريكا به اين دليل اين همه «: لوتواك از مرآز مطالعات بين المللي و استراتژيك در واشنگتن مي گويد
سرمايه خارجي را جذب مي آند آه مردم فكر مي آنند اياالت متحده بسيار قوي است و به لحاظ 

واقعا تفوق نظامي به همين سادگي در جهان اقتصاد معنا و تفسير مي اما آيا » . ژئوپولتيكي امن است
  شود؟

جو اقتصاد عملكردي «: ، مي گويد»پارادوآس قدرت آمريكا«جوزف ناي، استاد هاروارد و نويسنده آتاب 
وضعيت اقتصاد «: اين استاد هاروارد ادامه مي دهد» . متفاوت از جو نظامي و وضعيت ژئوپولتيكي دارد

به عبارت » . مل زيادي بستگي دارد و بيشتر متكي به تعادل قوا ميان بلوك هاي مختلف استبه عوا
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آمريكا به بقيه دنيا وابسته است ولو اينكه خود تمايل نداشته باشد اين : روشن تر چنين مي توان گفت
  . واقعيت را جدي بگيرد

ه مصرف آنندگان دنيا نسبت به اين بخش اعظم اقتصاد متكي به صادرات آمريكا نيازمند ديدگاه دوستان
صادرات معادل ده درصد توليد ناخالص داخلي آشور است و ميليون ها موقعيت شغلي در . آشور است

مارك هايي جهاني نظير آوآاآوال در صورتي آه مصرف آنندگان آسيايي، . آمريكا را پوشش مي دهد
مپراتوري خودآامه بنگرند، ممكن است ضررهاي آمريكاي التين و يا اروپا به اياالت متحده به چشم يك ا

اين مصرف آنندگان تاآنون سبك زندگي آمريكايي و روحيات آمريكايي ها . قابل توجهي را شاهد باشند
آنها همين طور استوديوهاي موسيقي و . را به اتاق هاي نشيمن و آشپزخانه هاي دنيا منتقل آرده اند

  . ش مي برندفيلمسازي آمريكا را به خانه هاي خوي
يكي از رموز موفقيت اقتصادي آمريكا تاآنون اين نكته بوده آه اياالت متحده به صورت دائمي آشوري 

خانواده هاي جوان به همراه نيروي آار تازه نفس در جست وجوي روياي . جذاب براي مهاجران است
قابل توجهي در ايجاد جامعه به قول مجله اآونوميست آنها نقش . خويش از آمريكا به اين آشور مي آيند

اگر روند آنوني ادامه پيدا آند جامعه آمريكا اواسط قرن . ايفا مي آنند» جوان، مرآب و در آل پويا«اي 
در آن زمان اروپا آامال پير خواهد بود و اقتصادهاي .  سال جوان تر از جمعيت اروپا خواهد بود١۵جاري 

اما سوال زير هم اينجا پيش . تگي خميده خواهد شدملي آن زير بار پرداخت مستمري هاي بازنشس
  آيا اگر وجهه اياالت متحده در دنيا خدشه دار شود مهاجران باز هم خواهند آمد؟: مي آيد

از هم اآنون مهاجراني آه از ميان ملت هاي اسالمي آمده اند تحريك شده و بعضا از آشور رانده مي 
آلن گودمن، رئيس . شرايط دشوارتري پيدا مي آنندحتي دانشجويان خارجي هم به تدريج . شوند

من فكر مي «: موسسه تحصيالت بين المللي آه به ارائه بورسيه به دانشجويان مي پردازد، مي گويد
آنم در آينده راه پذيرش درخواست تحصيل طوالني تر شده و شايد سه برابر گذشته زمان و فعاليت نياز 

  ».داشته باشد
ن جنگ و متعاقب آن نظر مردم جهان نسبت به آمريكا منفي شود، اقتصاد آمريكا در صورتي آه طي زما

شرآت هاي آمريكايي همانند ساير : در زمينه هاي زير نيز پيامدهاي ناخوشايندي را شاهد خواهد بود
شرآت ها در سراسر دنيا به همكاري ادارات محلي وابسته هستند و آاهش همكاري اين ادارات به 

به .  ديدگاهشان نسبت به آمريكا مي تواند ضررهاي بزرگي را به اياالت متحده وارد سازددليل تغيير
عنوان مثال شرآت هايي آه مي خواهند با شرآت هاي اروپايي ادغام هايي را انجام دهند يابد ابتدا 

راي مايكروسافت، غول نرم افزارسازي جهان، ب. مجوز برخي سازمان هاي اتحاديه اروپا را آسب آنند
آنكه شيوه هاي بازاريابي و تبليغات خويش را در جهان پياده آند ابتدا بايد آنها را در مقابل آميسيون 

  .اتحاديه اروپا و دادگاه هاي ساير نقاط دنيا توجيه پذير بنمايد
سازندگان فيلم و . شرآت هاي هواپيمايي آمريكا به آسب مجوز فرود در فرودگاه هاي جهان نيازمندند

بدون آنكه . تلويزيوني در آمريكا بدون رعايت قوانين بين المللي آپي رايت پول چنداني درنمي آورندآثار 
در آشورهاي دور موافقت هاي الزم صورت گيرد آشاورزان آمريكايي نمي توانند از پيشرفت هاي خويش 

جف مادريك، يك . بهره برده و مواد غذايي دستكاري ژنتيكي شده را ابزار سودآوري خويش قرار دهند
تقسيم آردن دنيا به دوست و دشمن به لحاظ اقتصادي بسيار گران «: اقتصاددان نيويورآي، مي گويد

در دراز مدت بيش از آنكه هزينه هاي باالي جنگ و ناامني بازار نفت به اقتصاد آمريكا » . تمام خواهد شد
  . خواهد زدضربه بزند اين تقسيم بندي فوق است آه به اياالت متحده ضربه 

بسياري از قوانين بين المللي اقتصاد طي دهه . البته نمايش قدرت آمريكايي ها چيز تازه اي نيست
به عنوان مثال سازمان تجارت جهاني . هاي گذشته با اعمال نفوذ شديد اياالت متحده پديد آمده اند

)WTO (رات دور آتي مذاآ. آه چند سال پيش پديد آمد اختراع آمريكايي ها بودWTO آه با هدف 
آزادسازي بيشتر در تبادل آاال و خدمات در جهان شكل مي گيرد، مي تواند به صحنه اي براي يك 

حتي بحث هاي فرا «: جاگديش باگواتي، اقتصاددان دانشگاه آلمبيا، مي گويد. آزمايش بزرگ بدل شود
در » . تي بدل شده استآتالنتيكي پيرامون يارانه هاي آشاورزي نيز اآنون به نوعي بمبي ساع

درازمدت و با تداوم اختالف نظرها پيرامون موضوعاتي نظير جنگ عراق مسئله يارانه ها نيز مي تواند به 
  . يك موضوع خطرناك و شديدا اختالف برانگيز بدل شود، بسيار شديدتر و خطرناك تر از امروز

د آرد بستگي به اين دارد آه دولت بهايي را آه اقتصاد آمريكا به خاطر وضعيت جديد پرداخت خواه
لستر تورو از . جنگي بوش تا چه حد ديدگاه آمريكا محوري خويش را وارد عرصه هاي اقتصادي بنمايد

در آمريكا صداهاي زيادي شنيده مي شود آه مي «: مي گويد) MIT(موسسه تكنولوژي ماساچوست 
 صداها هم از جانب افراد بسيار نزديك به بسياري از اين. گويند موسسات بين المللي را بايد رد آرد

روبرت زوليك، نماينده تجاري اياالت متحده، مدت هاست آه در قالب استراتژي رسمي » . بوش مي آيد
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اين قراردادها آامال مطابق .  را دنبال مي آندWTOخويش انعقاد قراردادهاي تجاري دوجانبه خارج از 
قبل از جنگ عراق . باطي با سازمان تجارت جهاني ندارندسليقه آمريكا تنظيم مي شوند و هيچ ارت

واشنگتن آوشيد تا برخي آشورهاي در حال توسعه را با تهديد قطع آمك ها به جمع حاميان خويش 
  . بكشاند

شوراي امنيت سازمان ملل عرصه اين نمايش بود و اصوال بخشي از ديدگاه ديپلماتيك آمريكا را ترفند 
بته اين موضوع تنها در مورد جنگ عراق وجود نداشته و شاهد بوده ايم آه قبل ال. فوق تشكيل مي داد

فعاالن اقتصادي آمريكا نيز براي . از آن هم روش مذآور توسط اياالت متحده به آار گرفته شده است
  . جذب حمايت ها از سياست هاي تجاري دلخواهشان روش فوق را مورد استفاده قرار مي دهند

ز اتمام جنگ عراق استراتژي مذآور ادامه خواهد يافت يا نه، موضوعي است آه آامال به اينكه آيا پس ا
  . شايد حتي شاهد تقويت شدن استراتژي فوق هم باشيم. زمان و نحوه تمام شدن جنگ بستگي دارد

مي تواند جمله زير را به » ناي«اگر آمريكا در مدتي آوتاه پيروزي روشني به دست آورد، به گفته 
اما در » . اياالت متحده آن قدر قدرت دارد آه همه آارها را به تنهايي انجام دهد«: ي بنشاندآرس

صورتي آه جنگ به درازا بينجامد و خسارات گسترده شوند روند ضعف اقتصادي شدت بيشتري مي 
در آن صورت حتي در آمريكا هم ندايي آه جنگ را روشي . گيرد و رشد همچنان معوق مي ماند

بعد از آن شاهد خواهيم بود آساني آه انگشت به سوي . ب مي داند، بلندتر به گوش مي رسدنامناس
  . زخم هاي جامعه آمريكا و اقتصاد اين آشور مي آشند به شكلي آشكار رخ مي نمايند

در اين صورت بسيار محتمل خواهد بود تا در مونت پليزانت ديگر تنها در مورد جنگ جاري بحث نشود، 
  . پيرامون موضوع بيكاري در شهر و فقراي آن هم حرف بزنندبلكه مردم

  
  نگ در جهانمخالفت با جنگ و تظاهرات ضد ج

  
  تظاهرات هزاران نفر در برابر سفارت آمريكا در مسكو

هزاران نفر در مسكو در مقابل سفارت آمريكا دست به  )2003 آوريل 9-1382 فروردين 20چهارشنبه (ديروز
. شهر مسكو شاه شاهد بزرگترين تظاهرات ضد جنگ از آغاز عمليات  در عراق بود. تظاهرات زدند

تظاهرات به دعوت . ولين ساعات بامداد در مقابل سفارت آمريكا در مسكو تجمع آردندتظاهرآنندگان از ا
اآثر شرآت آنندگان . از حزب اتحاد آه از طرفداري آاخ آريملين و رييس جمهور روسيه است برگزار شد

در اين اجتماع را دانشجويان دانشگاه ها و مراآز علمي و همچنين اتحاديه هاي صنفي مسكو تشكيل 
در همين حال عده اي از دانشجويان اقدام به پرتاب سنگ و اشياء مختلف به سفرت آمريكا آردند . ادندد

از سوي ديگر تجمعي ديگر در مرآز . آه با واآنش سريع نيروها انتظامي از اين عمل جلوگيري شد
ايندگان را مسكو موجب به تاخير انداختن جلسه امروز صبح دوما شد و اين موضوع خشم بسياري از نم

از جمله يكي از نمايندگان جناح آمونيسم گفت ما براي برگزاري تظاهرات در روزهاي تعطيل . بر انگيخت
نيز به سختي مجوز قانوني دريافت مي آنيم در حالي آه حزب اتحاد آه از پشتيباني آريملين برخوردار 

ك سو از آمريكا پشتيباني آرده و از وي افزود پوتين از ي. است به راحتي مجوز الزم را دريافت مي آند
سوي ديگر تظاهرات ضد آمريكايي در مسكو برپا مي آند و اين نشانه آن است آه دولت روسيه آه 

موفق به جلوگيري از جنگ در عراق نشد با راه اندازي اين تظاهرات صرفا در صدد آسب آراء مردم 
  .روسيه در انتخابات آتي است

  
  انتينتظاهرات ضدجنگ مردم آرژ

هاي آمريكايي در   مقابل دفاتر شرآت »ها از عراق بيرون برويد يانكي«صدها تن از مردم آرژانتين با فرياد 
تجاوز به يك «بوينس آيرس، دست به تظاهرات ضدجنگ زدند و اقدام نظامي آمريكا در عراق به عنوان 

 . را محكوم آردند» آشور ضعيف
ام در آرژانتين، رستوران .بي.هاي عراق و حمله به ساختمان آي تظاهرآنندگان با در دست گرفتن پرچم

 . مك دونالد، در اين شهر را نيز مورد حمله قرار دادند
ها و  براساس گزراش خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين مردم با حمله به اين رستوران آامپيوترها و صندلي

 . هاي رستوران را شكستند شيشه
يكي از اين اعتراض . تجمع آردند» رپسول«شرآت نفت اسپانيا، شرآت آنها هم چنين در برابر دفاتر 
اين جنگ ناعادالنه است و هدفش فقط آنترل نفت «:  ساله بود، گفت20آنندگان آه يك دانشجوي 

 » .آمريكا بايد از عراق و افغانستان خارج شود. باشد عراق مي
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 آشور در سالهاي گذشته از نزديكترين اين. تظاهرات ضدجنگ در آرژانتين تقريبا هر روزه شده است
 . شد متحدان آمريكا در منطقه شمرده مي

 بسيار منفي  ها در آرژانتين نشان داده آه نظر مردم اين آشور نسبت به جورج بوش، آخرين نظرسنجي
 درصد از مردم معتقدند آه هدف جنگ تنها دسترسي به 70تر از نظرشان نسبت به صدام است و 

  .ي بوده استاهداف اقتصاد
  

  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان
  

  يادبود روزنامه نگاران کشته شده در هتل فلسطين
شامگاه روز سه شنبه، روزنامه نگاران خارجی مقيم بغداد به يادبود همکاران کشته شده خود 

  . مراسمی را در هتل فلسطين اين شهر برگزار کردند
 حمايت از روزنامه نگاران، مستقر در نيويورک، با ارسال نامه ای برای دونالد در همانحال، کميته

رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، خواستار انجام تحقيقاتی در مورد کشته شدن سه روزنامه نگار خارجی در 
  .بغداد شده است
  . بغداد کشته شدند مارس، اين سه روزنامه نگار در اثر آتش نيروهای آمريکايی در مرکز8روز سه شنبه، 

دريک مورد، دفتر شبکه تلويزيونی عرب زبان الجزيره در شهر بغداد هدف اصابت موشک قرارگرفت و يکی 
  .از خبرنگاران اين شبکه کشته شد

دو عکاس، يکی اسپانيايی و يکی اوکراينی، زمانی که هتل محل استقرار روزنامه نگاران غربی هدف 
  . حمله قرار گرفت، کشته شدند

المللي مستقر در بروآسل، آشته شدن سه تن از خبرنگاران در بغداد را به  فدراسيون خبرنگاران بين
دليل حمالت هوايي نيروهاي آمريكايي به مرآز استقرار خبرنگاران در اين شهر محكوم آرد و آن را يك 

 . جنايت جنگي خواند
 تنها خبرنگاران بوده است، در   حمالت،ترديدي نيست آه هدف اين«:  رييس فدراسيون گفت ايوان وايت،

 » .اند المللي را زير پا گذاشته اين صورت آنها به طور جدي و شديد قوانين بين
بمباران هتل محل اقامت خبرنگاران و «: ي خلق چاپ چين، دبيرآل فدراسيون افزود ي روزنامه به نوشته

جنگي آه به نام دموآراسي آغاز . جنگ بوداي در اين  منتظره ي غير هاي غربي حادثه گيري رسانه هدف
 » .شده است
 » .مسووالن اين حادثه بايد محاآمه شوند«:اي اعالم آرد وي در بيانيه

  
  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني

  
  نگرانی صليب سرخ از وضعيت بيمارستان های بغداد 

  .  در بغداد بسيار نگران استکميته بين المللی صليب سرخ می گويد نسبت به وضعيت خدمات پزشکی
  . به گفته اين کميته، پزشکان اين بيمارستان گفته اند تعداد مجروحان بسيار زياد است

يکی از نمايندگان صليب سرخ در بغداد به بی بی سی گفت يکی از بزرگترين مجتمع های بيمارستانی 
  . شهر اکنون برق و آب ندارد

  . بيمارستان، تنها شش اتاق عمل آن فعال استاز مجموع بيست و هفت اتاق عمل اين 
سازمان بهداشت جهانی می گويد نگران آن است تعداد زياد مجروحان باعث تمام شدن امکانات و 

    .وسائل پزشکی شود
  

  القصر و بصره ادامه دارد غارت و چپاول همچنان در ام
عراق و ساير مشكالتي آه اين ي امداد سازمان ملل نسبت به سيل مصدومان غيرنظامي در  ها آژانس

 . افراد با آن روبرو هستند، به دشت ابراز نگراني آردند
ي سازمان ملل گفت،  هاي انسان دوستانه ي فعاليت ، سخنگوي سازمان ملل درباره»وروتيك تاويو«

ا ي سازمان ملل در عراق آه در حال بررسي اين مساله ب راميرو لوپز داسيلوا، مدير امور بشردوستانه
 » .القصر و بصره ادامه دارد غارت و چپاول همچنان در ام «  :نيروهاي ائتالفي است، هشدار داد

 » .اند مدارس نيز در اين حمالت غارت شده«: ، سخنگوي يونيسف نيز گفت»ويونيا بلمونت«
اطمينان مردم بسيار افسرده هستند، ما بايد به آنها از ورود آاميونهاي حامل مواد غذايي «: وي افزود
 » .دهيم
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اش را از ميزان باالي مصدومان غيرنظامي در بغداد و تموج اين افراد  سازمان بهداشت جهاني نيز نگراني
 . در بيمارستانها ابراز آرد

  .اين شرايط بر پزشكان تاثيرگذارده و از سوي ديگر اين آشور را با آمبود مواد دارويي روبرو آرده است
  

  ي جنگآميز انسان ابعاد فاجعه
   فروردين20چهارشنبه -ايسنا

تر از جراحات ناشي از  آميز انساني جنگ را بسيار وحشتناك يك پژوهشگر مسائل اجتماعي ابعاد فاجعه
  .ها دانست  اين جنگ  و موشك بمب

وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري  پروين مؤمني، محقق و پژوهشگر مسائل اجتماعي و زنان در گفت
به بررسي ابعاد انساني جنگ و تأثيرات مخرب آن بر روي غير نظاميان و ) ايسنا(دانشجويان ايران 

  .الخصوص زنان پرداخت علي
ها جاي  تر از آن است آه در حال حاضر در اذهان انسان وي با بيان اين آه مفهوم جنگ بسيار متفاوت

يكديگر بود در حالي آه ها با  هاي نه چندان دور جنگ به معناي نبرد انسان در گذشته: گرفته، گفت
. آنند آرايي مي اآنون آالت و ادوات جنگي چون بمب و موشك و تانك در برابر غير نظاميان صف هم

 80گر آن است آه قربانيان واقعي جنگ غير نظامياني هستند آه نزديك به  مشاهدات عيني نشان
  .دهند درصد آنان را زنان و آودآان تشكيل مي

اي آه درگير   منطقه30نگاهي به جرايد فعلي دنيا در خصوص : هار داشتاين محقق در ادامه اظ
آميز اين  گر وضع رقت آنند، بيان هاي ناشي از جنگ را طي مي مناقشات مسلحانه هستند و يا بحران

، نيروهاي حافظ )از سي آشور درگير(بر اساس گزارشات سازمان ملل در پانزده آشور . آشورها است
 آشور نيروهاي بازسازي سياسي و حافظ صلح شرآت دارند و تنها در سه 12در صلح حضور دارند، 

ي سيرالئون، تيمور شرقي و جمهوري دموآراتيك آنگو، عالوه بر نيروهاي حافظ صلح، مشاوراني  منطقه
ي آشورهاي درگير  ي حمايت از زنان وجود دارد و اين امر در واقع بدين معنا است آه در بقيه در زمينه
  .اند شان ناديده گرفته شده  زنان و حقوقعمال

رغم  جنگ علي: ترين تأثيرات جنگ است، گفت مؤمني با تأآيد بر اين آه بمباران و موشك از ماليم
تر از تأسيسات نظامي و اقتصادي  دفاع را بسيار شديد هاي بي آورد، انسان تمامي فجايعي آه به بار مي

  .دهد مورد هجمه قرار مي
ي نوبل  ي جايزه برنده) Helen Kaldicalt(به تحقيقات صورت گرفته از سوي هلن آال ديكالت وي با اشاره 

 به بعد صورت گرفته 1991هاي  طبق تحقيقات وي در جنوب عراق آه طي جنگ آمريكا در سال: گفت
 هاي آمريكايي عليه عراق، ابتالء به سرطان خون در آودآان ها و موشك است به علت استفاده از بمب

  . برابر شده است12 تا 6اين منطقه 
ها  ها و بيابان ي آوه يك بررسي بر روي زنان و آودآاني آه طي جنگ، آواره: اين پژوهشگر در ادامه افزود

ها چه از طرف نيروهاي مهاجم و چه متأسفانه از  دهد آه اين افراد با انواع خشونت اند، نشان مي شده
  .وطنان خود مواجه هستند سوي هم

اي آه نسبت   با اشاره با آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان ملل در خصوص تهاجمات وحشيانهوي
بر اساس اين آمار در بوسني : گيرد، گفت هاي داخلي صورت مي ها و شورش به زنان و آودآان در جنگ

م مجبور  هزار زن مسلمان آه مورد تجاوز واقع شده بودند، از سوي نيروهاي مهاج50 تا 20و هرزگوين 
شوند، به  آه زنان حرمت ملي يك آشور محسوب مي از آن جايي. شدند آودآان خود را به دنيا آورند

  .شود ي ننگي بر دامن يك ملت محسوب مي دنيا آوردن فرزند دشمن لكه
ي قابل توجه اين است  يك نكته: اين پژوهشگر مسائل اجتماعي و زنان در ادامه به خبرنگار ايسنا گفت

جنگ بين ايران و عراق، هيچ موردي مبني بر سوءاستفاده و يا خشونت عليه زنان عراقي از آه در 
  . سوي نيروها و سربازان ايراني گزارش نشده است

 1999در سيرالئون در سال .  هزار زن تجاوز شد500 روآندا به 1994در جنگ سال : مومني اظهار داشت
 درصد 60 آودك دزديده شدند آه از اين ميان 4500ع شدند و  درصد زنان منطقه مورد تجاوز واق50بيش از 

در اوگاندا نيز آه شاهد جنگ داخلي است، طبق آمار . دختر بچه بودند آه باز هم مورد تجاوز واقع شدند
هاي جنسي   آودك را دزديده و مورد سوءاستفاده11300منتشر شده تا آنون نيروهاي شورشي داخلي 

  .اند و آارهاي شاق قرار داده
دهند آه  ي به ثبت رسيده را آودآاني تشكيل مي  خانواده6500در روآندا سرپرست حداقل : وي افزود

  .اند شان را در جنگ از دست داده خود سرپرست
شوند را  گر، نيروهاي حافظ صلحي آه براي تأمين صلح به آشورهاي درگير جنگ اعزام مي اين پژوهش
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ها بود آه به تخلفات حقوق بشري نيروهاي حافظ  سال: يح آردي جنگ دانست و تصر ترين چهره زشت
هاي نيروي غيردولتي حافظ حقوق بشري بر  گيري آه بر اساس پي شد تا اين صلح اهميتي داده نمي

اين موضوع تأآيد شد تا هيأتي توسط آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل براي بررسي اين وقايع تشكيل 
  .شد

مشاور و آارشناس سازمان ملل مأمور » ميشل گارسيا «  و فردي به نام Brahimyهيأت : مومني افزود
 آشوري آه گزارشاتي در 12ي دقيق اين هيأت بر روي  بر اساس مطالعه. رسيدگي به اين امر شدند
 عنوان شد آه حداقل در شش آشور با حضور نيروهاي حافظ صلح فحشاي  اين زمينه دريافت شده بود،

 12 در موزامبيك نيروهاي حافظ صلح، دختران 1992به عنوان نمونه در سال . فته استآودآان افزايش يا
 ساله را به دليل فقر و سوء تغذيه به عنوان افرادي فاحشه به خدمت نيروهاي حافظ صلح درآوردند 18تا 

  .اند و اين غير از آودآاني است آه مورد حمله واقع شده و سپس از سوء استفاده جنسي آشته شده
: اي در شوراي امنيت سازمان ملل دانست و گفت وي وقوع حوادث فوق را عاملي براي تصويب قطعنامه

اي   شوراي امنيت با اجماع اعضاء به تصويب رسيد و اين اولين قطعنامه1325ي   قطعنامه2001در سال 
  .است آه شوراي امنيت در خصوص تأثيرات جنگ بر روي زنان تصويب آرده است

رنگ ارزيابي آرد و  گونه حوادث را بسيار آم المللي در اين هاي بين گر، حضور و تأثير سازماناين پژوهش
المللي از قدرت اجرايي آافي براي پيشگيري از مناقشات  هاي بين متأسفانه سازمان: اظهار داشت

 نيستند و تنها مسلحانه و يا حداقل جلوگيري از آثار مخرب و وحشتناك آن بر روي زنان و آودآان برخوردار
هاي غير دولتي حقوق بشر براي جلوگيري از اين تهاجمات  توان به فشار افكار عمومي و سازمان مي

  .اميدوار بود
ي ژنو آه در هر چهار آنوانسيون تكرار شده، اشاره آرد و  هاي چهار گانه  آنوانسيون3ي  وي به ماده

ها  چ گونه مشارآت فعالي در برخوردها و خصومتي افرادي آه هي  بايد با همه3ي  بر اساس ماده: گفت
  ندارند، 

 انساني رفتار شود و از هر گونه رفتار تحقيرآميز -نظر از رنگ، نژاد، اعتقاد و جنسيت و مليت   صرف-
  .خودداري شود

ي نيروهاي حافظ صلح را  آه اآثر افراد تشكيل دهنده با توجه به اين: اين پژوهشگر اظهار داشت
دهند؛ انتظار ناجايي است آه در جنگ فعلي  ون آانادا، بلژيك، نروژ و آمريكا تشكيل ميآشورهايي چ

عليه مردم عراق، نيروي حافظ صلح آمريكايي آه آشورشان در جنگ عليه اين ملت شرآت داشته، 
  .بتوانند حافظ خوبي براي صلح و منافع اين مردم باشند

 آه از I.C.C:  دانست و اظهار داشتI.C.Cمللي را ال هاي بين مؤمني تنها ضامن اجراي آنوانسيون
اي به نام قانون رم تشكيل شده، به طور چشمگيري استانداردهاي جنايات جنگي خصوصا عليه  معاهده

  .زنان را باال برده است
I.C.C ي تمامي   آشور جهان براي محاآمه66 با حضور 2002 تشكيل و از اول جوالي 2002 آوريل 11 در

ي جنسي از زنان و دختران و غير نظاميان  هايي آه مبادرت به نسل آشي و سوء استفاده ولتافراد و د
 قاضي از تمامي 18در ماه گذشته بر اساس انتخاباتي آه صورت گرفت، . آنند، قدرت اجرايي يافت مي
ز گفتني است هنو. دهند هاي جهان انتخاب شدند آه هفت نفر از اين اعضا را زنان تشكيل مي قاره

  .، ملحق نشده استI.C.Cآشور ما به 
وي در پايان اظهار اميدواري آرد آه تمامي آشورها با استفاده از زنان فعال و مدافع حقوق بشر خود 

 معضالت موجود در جنگ را آه عمدتا غيرنظاميان 
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