
  )23(عراق در دوران گذار -حمله به عراق
   2003 اوريل 11 -1382 فروردين 22جمعه  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب بيستم و سوم
  

  غارات همگاني و گسترده در بغداد جريان دارد**
به گزارش خبرگزاريها مجيد خويي، فرزند آيت اهللا خويي آه رياست بنياد خويي در لندن را بر عهده **

  . در شهر نجف ترور شدداشت،
  
  

  آخرين تحوالت جنگ
  

  اخبار آوتاه از رسانه هاي خبري
  کرکوک، سومين شهر بزرگ عراق، در تصرف نيروهاي ائتالف آمريكا-
  .اسماعيل آاظم الدخان به عنوان رييس موقت العماره تعيين شد-
ده و اين منطقه پاك سازي درگيري نظامي در شرق بغداد به پايان رسي« :ي آمريكا  يك مقام بلندپايه-

  ».شده است
ي لس آنجلس تايمز، يك آارشناس آمريكايي اعالم آرد تا زماني آه سند معتبري مبني بر مرگ  روزنامه-

آنند آه وي مرده است و اگر مردم عراق هم چنان با ترس از  صدام نشان داده نشود مردم باور نمي
  .يابد آاهش ميصدام و حكومت وي زندگي آنند اميد به پيشروي 

صليب سرخ بين المللی در ژنو می گويد که کار خود را در بغداد با وجود بی قانونی حاکم از سرخواهد -
  . گرفت

 با رد ادعاي مخفي شدن صدام در سفارتخانه اين ، »الكساندر ياآو ونكف«به گزارش مسكو تايمز، -
سخنگوي . سي در عراق را، تضمين آندآشور در بغداد ، از آمريكا خواست تا سالمت ديپلماتهاي رو

  . بي اساس است و با واقعيت مطابقت ندارد" اينگونه ادعاها، مطلقا: وزارت امور خارجه روسيه گفت
، وزير امور خارجه روسيه ، در گفتگوي تلفني با همتاي آمريكايي خود ، از وي خواست تا »ايگورايوانف«-

اين درخواست روسيه از آمريكا درست سه روز . مين آند سالمت ديپلماتهاي روسي در بغداد را ، تض
  . پس از حمله به آاروان سفير روسيه در عراق ، به هنگام فرار از بغداد ، صورت گرفته است

  
  مجيد خويي ترور شد

به گزارش خبرگزاريها مجيد خويي، فرزند آيت اهللا خويي آه رياست بنياد خويي در لندن را بر عهده 
  .در شهر نجف ترور شد) پنج شنبه(داشت، ديروز 

جواد خويي، برادرزاده مجيد خويي، آه جريان واقعه را از زبان دو نفر از شاهدان ماجرا شنيده به راديو 
  .بي بي سي مي گويد سه چهار نفر از همراهان وي نيز آشته شده اند
  .تبنا بر اين گزارش ، اين حادثه در دفتر حرم اميرالمومنين اتفاق افتاده اس

به گفته برادرزاده مجيد خويي، حمله آنندگان دويست تا سيصد نفر بودند و ابتدا شروع به تيراندازي به 
  .طرف مجيد خويي و همراهانش آردند و سپس با قمه و چاقو به آنها حمله آردند
  . تلويزيون الجزيره نيز به نقل از يكي از بستگان مجيد خويي ترور وي را تاييد آرد

  
  حاری در بغداد حمله انت

 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -بي بي سي
از بغداد گزارش می رسد که دست کم يک سرباز آمريکايی در جريان حمله انتحاری به يک پست 

  . بازرسی نظامی کشته شده است
اين حمله انتحاری در نزديکی هتل فلسطين صورت گرفت و محل آن از صحنه های شادمانی روز 

ارشنبه که عراقی ها مجسمه صدام حسين را پايين کشيدند و شعار طرفداری از آمريکا سر دادند، چه
  . فاصله زيادی نداشت

با مقاومت مداوم عراقی ها مواجه بودند در ) پنجشنبه(نيروهای آمريکايی مستقر در بغداد در طول روز 
  . در دست داشته باشندحالی که به نظر می رسد اين نيروها بخش های بزرگی از شهر را 

در مناطق غربی و شمال شرقی شهر نيز وقوع درگيری هايی گزارش شده است و تفنگداران دريايی 
  . آمريکا در سواحل رودخانه دجله در نزديکی يکی از کاخ های صدام حسين هدف آتش سنگين بودند
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 جنگجويان عرب غير عراقی در همين حال، هواپيماهای آمريکا مواضعی را که گفته می شود تحت کنترل
  .  در منطقه منصور در غرب بغداد است، بمباران کرده اند

  
  کرکوک، سومين شهر بزرگ عراق، در تصرف نيروهاي ائتالف آمريكا

 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -راديو فردا
ي و مهم کرکوک را نيروهاي کرد با پشتيباني نيروهاي اياالت متحده، شهر شمال: بکتاش خمسه پور
بنابر گزارشها نيروهاي کرد کنترل کرکوک را در دست دارند و شماري از قواي عراق خود . تصرف کرده اند

بامداد امروز گزارشهايي مخابره شده اند که هواپيماهاي جنگي . را تسليم نيروهاي کرد کرده اند
  . آمريکايي به هدفهايي در نزديکي کرکوک حمله کرده اند

  
  نيروهای کرد از کرکوک خارج می شوند

  نيروهای آمريکايی در شمال عراق مستقر می شوند
  1382 فروردين 21پنجشنبه -بي بي سي

 آوريل با کمک نيروهای ويژه آمريکا شهر کرکوک را در شمال 10رهبران گروه های کرد که روز پنجشنبه 
  .وهای خود را از اين شهر خارج می کنندعراق به تصرف خود در آوردند، اعالم کردند روز جمعه نير

تصرف شهر کرکوک توسط نيروهای کرد با واکنش تهديد آميز دولت ترکيه که مخالف استقالل بخش 
  .های کرد نشين عراق است روبرو شده بود

سخنگوی اتحاديه ميهنی کردستان قبال تاکيد کرده بود که نيروهای کرد در کرکوک تحت فرمان آمريکايی 
  .ند و اگر به آنها دستور داده شود عقب نشينی کنند، اين کار را خواهند کردها هست

عبداهللا گل، نخست وزير ترکيه که قبال اعالم کرده بود در صورت تصرف کرکوک توسط نيروهای کرد، 
ارتش ترکيه را به داخل عراق خواهد فرستاد، روز پنجشنبه اعالم کرد که تعدادی ناظر نظامی را جهت 

  .اوضاع کرکوک به شمال عراق خواهد فرستادبررسی 
آقای گل گفت که کالين پاول، وزير خارجه آميريکا به وی اطمينان داده است که اياالت متحده اوضاع 

  .کرکوک را کنترل خواهد کرد
  تصرف کرکوک

ای نيروه. سربازان کرد با حمايت نيروهای ويژه آمريکايی، اوايل روز پنجشنبه وارد شهر کرکوک شدند
کرد به خبرنگار بی بی سی گفته اند که هنگام ورود به اين شهر، با مقاومت هايی رو به رو شده، ولی 

  .در مرکز شهر مردم از آنها استقبال کرده اند
  .چريکهای کرد مرکز شهر کرکوک را که در قلب ميدانهای نفتی شمال عراق واقع شده تحت کنترل دارند

اع آمريکا ابراز اميدواری کرده اند که آنچه در بغداد روی داده، ساير در همين حال، مقامات وزارت دف
نيروهای وفادار به حزب بعث در شهرهای ديگر عراق را ترغيب کند که به مقاومت عليه نيروهای 

  .آمريکايی پايان دهند
 خبرنگار بی بی سی می گويد که به دليل وجود ده لشگر ارتش عراق در شمال اين کشور و همچنين

چندين شهر ديگر عراق که ظاهرا در دست طرفداران صدام حسين است، عمليات نظامی بيشتر در 
  . شمال متمرکز می شود

مقامات نظامی آمريکا می گويند که عناصری از گارد جمهوری در اطراف شهرهای تکريت و موصل در 
  .حال تجديد سازمان هستند

 قطر گفت که نيروهای آمريکايی در حال انجام در عين حال سخنگوی فرماندهی مرکزی آمريکا در
حمالت هوايی عليه مناطقی بين موصل، سومين شهر بزرگ عراق و تکريت، زادگاه صدام حسين و 

  . همچنين مرز با منطقه تحت کنترل کردها درشمال هستند
نزديکی در همين حال يک مقام اتحاديه ميهنی کردستان گفت که نيروهای کرد کنترل شهر خانقين در 

  .  کيلومتری بغداد قرار دارد150اين شهر در . مرز ايران را به دست گرفته اند
  
  

  عضي نواحي بغداد همچنان مقاومت پراکنده اي وجود دارددر ب
 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -راديو فردا

در نيويورک محمد الدوري، سفير عراق در سازمان ملل گفت وي معتقد است جنگ :بکتاش خمسه پور
 . پايان يافته است
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بامداد .  مقاومت پراکنده اي وجود داردبا اينحال گزارشها حاکي است در بعضي نواحي بغداد همچنان
امروز سربازان نيروي دريايي آمريکا، با آتش سنگين توپخانه، خمپاره و سالح خودکار قواي وفادار به 

از سويي گزارشها از . صدام حسين را در هم کوبيدند و ناحيه اي را درشمال شرقي بغداد تصرف کردند
رودخانه دجله حاکي است سربازان نيروي دريايي اياالت منطقه شمال غربي بغداد و حاشيه شمالي 

به گفته يک افسر . متحده از ساعات اوليه سحرگاه امروز با مقاومت شديد قواي عراقي روبرو شده اند
 سرباز ديگر زخمي 13اياالت متحده طي درگيريها در شمال غربي بغداد يک سرباز کشته شده است و 

روهاي اياالت متحده براي يافتن طرفداران صدام مسجدي را در منطقه وي همچنين گفت ني. گرديده اند
در همين حال ژنرال ريچارد مايرز رئيس ستاد مشترک نيروهاي اياالت متحده گفت . جستجو کرده اند

 .آمريکا رهبران عراقي را هر کجا بروند تحت پيگرد قرار خواهد داد
  

  .عكس العمل بعضي از دولتمردان اروپا
شد اظهار  ودر صدراعظم آلمان آه از مخالفين سرسخت جنگ محسوب ميگرهاردشر

  » .باشد هاي خوبي در حال بروز است آه حاآي از پايان يافتن سريع جنگ مي نشانه:داشت
گوران اريكسون نخست وزير سوئد آه از ديگر مخالفان سرسخت جنگ بود در واآنش به اخبار ارسالي 

  . آه اين جنگ حتي يك روز بيشتر به طول بيانجامدخواهد هيچ آس نمي: از بغداد گفت
ي تصاوير پخش شده از تلويزيون،  نخست وزير انگليس هنگام مشاهده: سخنگوي توني بلر نيز ادعا آرد

اين در حالي است آه بلر يك روز قبل از اين اظهارات . همراه با مردم عراق به شادماني پرداخته است
نگ هنوز پايان نيافته است و هنوز نيروهاي عراقي از خود مقاومت نشان در پارلمان انگليس گفته بود ج

  .دهند مي
الكساندر آواز شنسكي رييس جمهور لهستان سقوط ديكتاتوري صدام را با سقوط ديوار برلين مقايسه 

  .آرد
 

  نيروها و تجهيزات نظامي عراق در آجا هستند 
ن، افسران آمريكايي هنوز نسبت به مفقود شدن براساس گزارش پايگاه اينترنتي ميدل ايست نيوزالي

هاي وفادار به صدام ترديد داشته و  تعداد زيادي از نيروهاي گارد رياست جمهوري و ارتش عراق و چريك
  . آنند نسبت به آن اظهار نگراني مي

آنم  فكر مي: ژنرال وينسنت بروآس، معاون مدير عملياتي مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكا در قطر گفت
  . هايي از اين رژيم باقي مانده است هنوز بخش

اند اما   هزار نيروي گارد رياست جمهوري نابود شده60اند آه اآثر  افسران اطالعاتي آمريكا تخمين زده
 18تاآنون هيچ حرفي از ميزان تلفات در ميان .  سرباز باقي مانده است7500حداقل سه تيپ متشكل از 

آمدند و عدي فرزند بزرگ صدام  ن، آه از وفادارترين نيروها به صدام به شمار مي هزار نيروي فداييا20تا 
  .سرپرستي آنها را بر عهده داشت گفته نشده است

.  چه آمده استT-72 تانك مدرن 700 هزار فروند تانك از جمله 2اما هنوز معلوم نيست آه به سر حداقل 
ال الك وود، سخنگوي . اند يا حتي تكريت روبرو نشدهنيروهاي آمريكايي با مقاومت چنداني در بغداد و 

شود ما همه چيز را  هيچ فرماندهي و آنترلي و رهبري در اين ميان ديده نمي: گويد نظاميان آمريكا مي
  .جنگيدند ولي انسجام نداشتند آردند آنها مي نابود آرديم آنها هم از جانب خودشان عمل مي

  
   فروردين20نبه تلفات انساني جنگ تا روز چهار ش

 تن از نيروهاي اين آشور در سه هفته اول عمليات آزادسازي عراق آشته 101: ارتش امريكا اعالم آرد-
  .  تن از نيروهاي اين آشور مفقوداالثر شده و هفت تن نيز به اسارت درآمده اند11همچنين .شده اند

  .  نيروهاي اين آشور آشته شده اند تن از30در طي تهاجم به عراق، : نيروهاي انگليسي ادعا آردند-
يك سخنگوي ارتش امريكا . از آمار نيروهاي آشته شده عراق، گزارشات درستي در دست نيست-

  . تن از اين نيروها در اسارت به سر مي برند300هفت هزار و : گفت
  

  اسراي جنگي عراقي
ين آشور دستگير آرده و به زودي  تن از نيروهاي عراقي را در ا7300نيروهاي تحت رهبري آمريكا حداقل 

  . روند قانوني تعيين سرنوشت آنها را آغاز خواهند آرد
هاي ارتش آمريكا آه مسوول اردوگاه زندانيان جنگي در ام القصر واقع در جنوب عراق  يكي از ژنرال

  . هزار زنداني آماده شود50باشد گفت قرار است اين منطقه براي حضور  مي
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هاي   تن از اين زندانيان آه زخمي هستند در بيمارستان236اري رويتر،حدود براساس گزارش خبرگز
  .محلي يا آشتي بيمارستاني آمريكا در خليج فارس تحت مراقبت هستند

باشند قرار است وآال به  ي ارتش آمريكايي مي ي بسياري زندانيان ام القصر از افسران بلندپايه به عقيده
  . ي آنها آار خود را آغاز نمايند ي محاآمه تماعي و نحوهي تعيين موقيت اج زودي درباره

ي آنها عنوان زنداني جنگي يا جنايت آار جنگي  پس از تحقيقات درباره: دالجاآونو،مسوول زندانيان گفت
تصميم گرفته خواهد شد اين آه آيا آنها در برابر نيروهاي ائتالف يا عليه مردم عراق دست به جنايات 

هاي اوليه قرار گرفته و برخي از   به گفته وي اآثر اين زندانيان در ام القصر تحت بازجويي.اند يا خير زده
  .اند آنها اطالعات خبري را ارايه داده

  
  . اند تمامي رهبران عراق ناپديد شده

هاي مخفي سازمان اطالعات مرآزي  ي واشنگتن پست گزارش داد پس از سقوط بغداد تيم روزنامه
 تجهيزات جاسوسي اين آشور آه براي نظارت بر رهبران عراق تشكيل شده بودند آمريكا و ارتش و

  . اند اعالم آردند تمامي رهبران عراق ناپديد شده
هاي  هاي سيا و عمليات تيم: خود ادعا آرد) پنجشنبه(ي ديروز  ي واشنگتن پست در شماره روزنامه
د روز گذشته دريافتند رهبران حزب بعث، رهبران ان ي آمريكا آه رهبران عراقي را تحت آنترل داشته ويژه

  .هاي هميشگي خود حضور ندارند ي عراقي در مكان گارد جمهوري نيروها و مقامات بلندپايه
يي از رهبران  براساس گزارش خبرگزاري رويتر، يك مقام ارشد دولت آمريكا اظهار داشت هيچ نشانه

  . عراقي در هيچ جايي نيست
تمامي اينها در يك لحظه اتفاق افتاده است تمامي مكالمات متوقف شده و : ردوي هم چنين تصريح آ

  . حكومت عراق آاري انجام نمي دهد
يافت نيز از روز  سعيد الصحاف وزير اطالع رساني عراق آه هر روز در جمع خبرنگاران در بغداد حضور مي

آنند آه برخي  ها گمان مياند آن فرماندهان نظامي آمريكا مدعي شده. گذشته ناپديد شده است
رهبران عراقي براي رويارويي نهايي به تكريت زادگاه صدام رفته اند و برخي ديگر نيز به سوريه فرار آرده 

  . اند
ي عراقي به  آارشناسان سيا معتقد هستند آه احتماال قطع شدن ناگهاني ارتباط بين اعضاي بلندپايه

منابع اطالعاتي آمريكا . دهد آه صدام هنوز زنده است يدستور صدام صورت گرفته است و اين نشان م
ها  اند و آن آشته شدن صدام در اولين حمالت آمريكايي يك احتمال ضعيف ديگر را هم مدنظر قرار داده

باشد در صورتي آه صدام زنده باشد احتمال پنهان شدن وي و مقامات ارشد حزب  عليه مواضع وي مي
  .بعث در تكريت زياد است

  
  بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق

  
  اهداف دونالد رامسفلد 

براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، دونالد رامسفلد اعالم آرد قبل از اعالم پيروزي نهايي در 
  .عراق آمريكا اهدافي دارد آه بايد به آنها نايل آيد
هار داشت آمريكا براي رسيدن به پيروزي  فروردين اظ20دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا روز چهارشنبه 

  . نهايي بايد آنترل آامل بغداد و ساير شهرهاي عراق را در اختيار داشته باشد
  :رامسفلد ديگر اهداف آمريكا را به شرح زير اعالم آرد

عراق،پيدا آردن و  دستگيري يا هر گونه برخورد منطقي ديگر با صدام پسران وي و مقامات ارشد-
  اند،  ها افتاده ها و ديگر افرادي آه در اين جنگ و جنگ خليج فارس به اسارت عراقي  آمريكاييبرگرداندن

  هاي نفتي شمال،  تامين امنيت حوزه-
  پيدا آردن و حفظ هر گونه تاسيسات مربوط به تسليحات آشتار جمعي عراق،-
   و يا انتقال تسليحات،ي عراقي حفاظت از مرزهاي عراق براي جلوگيري از فرار مقامات عالي رتبه-
پي بردن به اين آه عراق تسليحات آشتار جمعي خود را از چه طريق و با آمك آدام آشور به دست -

  آورده است،
  اند، يي اين آشور آگاهي داشته هاي هسته شناسايي دانشمندان عراقي آه از برنامه-
ي آنها به تسليحات آشتار هاي فعال در عراق و جلوگيري از دسترس دستگيري يا آشتن تروريست-

  جمعي،
  شناسايي محل اعضاي حزب بعث، اسناد و تسليحات آنها،

www.iran-archive.com 



هاي اطالعاتي عراق، سازمان امنيتي ويژه،شبه نظاميان فداييان صدام و  شناسايي اسناد سرويس-
  ي رياست جمهوري، اعضاي گارد ويژه

  .ر و بازگردان آنها به مردم عراقهاي متعلق به دولت عراق در خارج و داخل اين آشو شناسايي ثروت-
  

  دولت موقت عراق به سرپرستي جي گارنر
دولت موقت عراق به سرپرستي جي گارنر ژنرال بازنشسته آمريكايي، عراق را به سه ناحيه تقسيم 

  .خواهد آرد
 به سرپرستي گارنر آه وارد بندر ام القصر در ORHAهاي بشر دوستانه  سخنگوي دفتر بازسازي و آمك

  . اند، ادعا آرد آه اولين اولويت اين دفتر، آمك رساني به مردم عراق است وب عراق شدهجن
 مقام ديگر آمريكايي، 30 به همراه ORHA اينديپندنت، سرگرد جف جورجنن سخنگوي   روزنامه به نوشته

ل عراق نيز اند و قرار است دفاتر ديگر اين گروه در مرآز و شما  را در جنوب عراق برپا آردهORHAدفتر 
  .مستقر شود

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا از اعضاي حزب بعث صدام در دولت موقت عراق حضور دارند يا 
  با اين حال تجربه.  آن همچنان ادامه دارد اين يكي از تصميماتي است آه صحبت درباره: نه، گفت

  . شود زا  تواند ادامه يابد و مشكل نده ميافغانستان نشان داده است آه اتخاذ يك راه حل موقت در آي
  

  برنامه تلويزيونی آمريکا و بريتانيا برای عراق
 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -بي بي سي

  .قرار است آمريکا و بريتانيا با استفاده از کانال تلويزيونی عراق برای مردم اين کشور برنامه پخش کنند
 ساعت کار در روز آغاز 5ناميده می شود و کار خود را با " يون به سوی آزادیتلويز" اين برنامه جديد 

  .خواهد کرد که يک ساعت آن بر عهده بريتانياست
نيروهای ائتالف فاتح عراق نيستند و دوستان و آزادکنندگان عراق اند و يک روز بيش از ضرورت در عراق 

  .    نخواهند ماند
  عراق  تونی بلر در پيام خود به مردم 

فرستنده اين برنامه همان هواپيمای باری است که با تغيير کاربری به ايستگاه راديويی تبديل شده بود 
  .و برای عراق برنامه راديويی پخش می کرده است

در آغاز کار اين برنامه تلويزيونی رئيس جمهورآمريکا و نخست وزير بريتانيا در پيام های جداگانه ای به 
اين پيام ها در ديدار اخير دو . داده اند که دولتی بر پا کنند که نماينده همه مردم باشدمردم عراق قول 

  .رهبر در ايرلند شمالی ضبط شده است
در اين پيام های تلويزيونی که با زيرنويس عربی همراه است آقای بوش ضمن تعهد به حفظ احترام به 

رقرار شود و پس از بنای دولت فراگير سنت های مذهبی عراق قول داده است که نظم و قانون ب
  ". نيروهای ائتالفی خارج شوند"درعراق 

تونی بلر نيز می گويد که نيروهای ائتالف فاتح عراق نيستند و دوستان و آزادکنندگان عراق اند و يک روز 
  .بيش از ضرورت در عراق نخواهند ماند

 برای برنامه های دولتی تلويزيون عراق بعد از يک مقام بريتانيايی گفت که اين برنامه که اولين جانشين
چند دهه است شامل گزارش هايی از کمک های بشردوستانه خواهد بود و تيمی از مشاوران عراقی 

  .در تهيه آن همراهی خواهند کرد
  

  درخواست چلبی از آمريکا
  چرا ژنرال گارنر هنوز در کويت است؟: چلبی

 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -بي بي سي
که از گروههای مخالف رژيم صدام حسين است، از اياالت متحده " کنگره ملی عراق"احمد چلبی، رهبر 

  .آمريکا خواست تا فورا اقداماتی برای ايجاد دولتی موقت در عراق انجام دهد
از مردم عراق گرسنه هستند و اکنون به کمک ني: آقای چلبی به شبکه تلويزيونی سی ان ان گفت

  . دارند
چرا جی گارنر، ژنرال بازنشسته آمريکا که قرار است اداره عراق را به دست گيرد، هنوز در : وی پرسيد

  کويت است؟
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در پی اعالم ديک چنی، معاون رييس جمهور آمريکا، مبنی بر اينکه مخالفان صدام حسين روز شنبه در 
 تازه عراق را تعيين کنند، در مورد آقای گردهم می آيند تا رهبری) زادگاه آقای چلبی(شهر ناصريه 

  .چلبی اختالف نظر شديدی در دولت آمريکا بروز کرده است
مقامات وزارت خارجه آمريکا ساعاتی پس از اين اعالم، آن را تکذيب کردند و گفتند تاريخ و محلی برای 

  .چنين نشستی تعيين نشده است
 آقای چلبی را فردی غيرقابل اعتماد می داند و نگران به گفته خبرنگار بی بی سی، وزارت خارجه آمريکا

  .آن است که نشست ناصريه، در صورت برگزاری، تبديل به مراسم تاجگذاری برای احمد چلبی شود
آقای چلبی پيشتر در مصاحبه ای گفته بود که نيروهای آمريکايی بايد حداقل پس از پايان درگيريها در 

  .ر بمانندعراق به مدت دو سال در اين کشو
  . به گفته وی حدود دو سال طول خواهد کشيد تا قانون اساسی جديد عراق به تصويب برسد

 
  معارضان عراقي در شهر ناصريه

 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -ايسنا
تر دولت موقت در عراق با انتخاب مردم عراق  رهبران معارضين عراق خواستار استقرار هر چه سريع

  . ند تا خال ناشي از سقوط صدام و نبود رهبري در عراق به سرعت پر شودا شده
ي  ، قرار است روز شنبه تعدادي از رهبران برجسته)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هايشان براي تشكيل  معارضان عراقي در شهر ناصريه واقع در جنوب عراق با يكديگر ديدار آنند و طرح
  . انتقال آن به بغداد در آمتر از يك ماه آينده را به بحث و تبادل نظر گذارنددولت موقت و 

تريم  چاپ اسكاتلند، مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اصلي” اسكاتسمن“ي  ي روزنامه به نوشته
  . است گروه معارض شيعه در عراق به دليل حضور نظاميان آمريكا در اين نشست آن را بايكوت آرده

آنم  فكر مي. آنيم ما در نشست ناصريه شرآت نمي: ي اين گروه در لندن گفت اتي، نمايندهحميدالبي
هاي  اين نشست نيز قسمتي از اقدامات جي گارنر براي حكومت بر عراق است و ما در هيچ يك از پروژه

  . وي شرآت نخواهيم آرد
تقر در واشنگتن آه همكاري هاي مس ي واشنگتن تايمز، روبار سندي از تبعيدي ي روزنامه به نوشته

  .نزديكي با دولت بوش دارد گفت آه ايجاد دولت موقت تا چند روز آينده انجام خواهد شد
ي آردها در شمال عراق  محمد سبير، سخنگوي حزب اتحاد ميهني آردستان يكي از دو گروه برجسته

توانند  ها نمي د امريكاييتر دولت موقت در عراق جايگزين شو بايد هر چه سريع: مستقر در لندن گفت
  . ي امور عراق را بگردانند بهتر است هر چه زودتر قدرت به دست خود مردم عراق بايفتد همه

  .وي افزود آه عراق براي تضمين ثبات خود نيازمند حضور نيروهاي آمريكا است
.  آرده بودديك چني معاون بوش نيز نشست برنامه ريزي براي تشكيل دولت موقت را روز شنبه تعيين

 داخلي را براي حضور در اين 29 تبعيدي خارجي و 14 سياست مدار عراقي متشكل از 43آمريكا 
ي آمريكا در گفتگو با خبرنگاران  ريچارد بوچر، سخنگوي وزارت امور خارجه. نشست معرفي آرده است

وني براي بررسي اي باشد تا تريب هاي منطقه انتظار داريم آه اين نشست اولين سري از نشست: گفت
رود آه ژنرال جي گارنر  انتظار مي. ي عراق ايجاد شود و نظرات مردم عراق در آن مطرح شود آينده

ژنرال جف جرگينسن سخنگوي دفتر . ي عراق در اين نشست شرآت آند منتخب پنتاگون براي اداره
هنوز زود :  عراق گفتي پنتاگون مستقر در شهر ام القصر هاي انسان دوستانه بازسازي و ارسال آمك

ي حوادث بغداد و ماموريت خودمان صحبت آنيم هيچ جدول زماني تاآنون تعيين نشده  است آه درباره
  .تر به بغداد خواهيم رسيد اما ما هر چه سريع

در ناصريه و در گفتگوي تلفني با ) چهارشنبه(ي ملي عراق نيز روز گذشته  احمد چلبي رهبر گروه آنگره
هاي انسان دوستانه هر   آه گروه ژنرال گارنر براي برقراري نظم و قانون و ارسال آمكان گفت.ان.سي

  . تر راهي بغداد شود چه سريع
ژنرال گارنر آجاست؟ نيروهاي آمريكا صدام را شكست دادند اين مشكل نيست مساله : چلبي گفت

اينها به . شوند ب ميي حزب بعث است آه هم چنان تهديدي براي مردم محسو حزب بعث و باقيمانده
  .اقدامات خود ادامه خواهند داد برق، امنيت و آب براي مردم بايد زودتر تامين شود

هاي مذهبي و  هاي عراق شامل رهبران قبايل، شخصيت  تن از تبعيدي100شود حدود  گفته مي
روه بردند در اين نشست شرآت آنند قرار است اين گ مخالفان صدام آه در حبس خانگي به سرمي

هايي براي ايجاد دموآراسي و انتخابات در عراق اعالم آنند پس از آن گروهي متشكل از  دستورالعمل
 تن شوراي رياست جمهوري را تشكيل خواهند داد و پس از آن راه براي برگزاري آنفرانس بغداد 25 تا 20

  . هد شدو شوراي مشورتي عراق براي هدايت آشور به سوي ايجاد دولت منتخب هموار خوا
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ي دولت بوش سرپرستي هيات آمريكايي را در اين نشست بر عهده  ي ويژه زلماي خليل زاد نماينده
خليل . و ژنرال تامي فرانكس مسوول عمليات نظامي در عراق اعضاي منتخب را دعوت خواهد آرد. دارد

 رامسفلد رياست اين ي آمريكا و يك مشاور ناشناس دونالد زاد، رايان آروآر، معاون وزير امور خارجه
  .نشست يك روزه را بر عهده دارند

  
  برنامه تلويزيونی آمريکا و بريتانيا برای عراق

 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -بي بي سي
  .قرار است آمريکا و بريتانيا با استفاده از کانال تلويزيونی عراق برای مردم اين کشور برنامه پخش کنند

 ساعت کار در روز آغاز 5ناميده می شود و کار خود را با " تلويزيون به سوی آزادی" د اين برنامه جدي
  .خواهد کرد که يک ساعت آن بر عهده بريتانياست

نيروهای ائتالف فاتح عراق نيستند و دوستان و آزادکنندگان عراق اند و يک روز بيش از ضرورت در عراق 
  .    نخواهند ماند

   به مردم عراق  تونی بلر در پيام خود
فرستنده اين برنامه همان هواپيمای باری است که با تغيير کاربری به ايستگاه راديويی تبديل شده بود 

  .و برای عراق برنامه راديويی پخش می کرده است
در آغاز کار اين برنامه تلويزيونی رئيس جمهورآمريکا و نخست وزير بريتانيا در پيام های جداگانه ای به 

اين پيام ها در ديدار اخير دو . عراق قول داده اند که دولتی بر پا کنند که نماينده همه مردم باشدمردم 
  .رهبر در ايرلند شمالی ضبط شده است

در اين پيام های تلويزيونی که با زيرنويس عربی همراه است آقای بوش ضمن تعهد به حفظ احترام به 
و قانون برقرار شود و پس از بنای دولت فراگير سنت های مذهبی عراق قول داده است که نظم 

  ". نيروهای ائتالفی خارج شوند"درعراق 
تونی بلر نيز می گويد که نيروهای ائتالف فاتح عراق نيستند و دوستان و آزادکنندگان عراق اند و يک روز 

  .بيش از ضرورت در عراق نخواهند ماند
ين جانشين برای برنامه های دولتی تلويزيون عراق بعد از يک مقام بريتانيايی گفت که اين برنامه که اول

چند دهه است شامل گزارش هايی از کمک های بشردوستانه خواهد بود و تيمی از مشاوران عراقی 
  .در تهيه آن همراهی خواهند کرد

حاکم در همين حال، صليب سرخ بين المللی در ژنو می گويد که کار خود را در بغداد با وجود بی قانونی 
  .از سرخواهد گرفت

 
  تصميم دولت سوييس درباره داراييهاي رژيم بعثي عراق 

 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -راديو فردا-)کلن(شهرام ميريان 
شوراي فدرال سوئيس، آزاد سازي پولهاي متعلق به رژيم بعثي عراق و شرکتهاي عراقي را به صدور 

يت سازمان ملل يا بر تصميم سازمان ملل از طريق پيگيري يک روند قطعنامه اي از سوي شوراي امن
به اين ترتيب هرگونه داد و ستد پولي به ويژه حواله پول به . قضايي و حقوقي ممکن دانسته است

پس از خاتمه جنگ و انجام يک . مقامات بعثي يا شرکتهاي عراقي اکيدا ممنوع اعالم شده است
اين تصميم . هاي عراق در اختيار دولت قانوني آن کشور قرار مي گيردسلسله کارهاي حقوقي، دارايي

  . شامل اشخاص عادي عراقي که در سوييس داراي حسابهاي بانکي هستند نمي شود
با سقوط حکومت صدام حسين اکنون نوبت به داراييهاي خانواده صدام و محل ): آلن(شهرام ميريان 

 فدرال سوييس که سنتا کشور محل داراييهاي سران شوراي. اختفاي اين داراييها رسيده است
کشورها است، در آخرين تصميم خود، آزاد سازي پولها و داراييهاي مسدود شده حکومت بعثي عراق در 

 . سوييس را به صدور قطعنامه اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل وابسته کرده است
ومت عراق در سوييس اطالعي در دست نيست، با اگرچه از ميزان دقيق داراييهاي حک: شهرام ميريان

اينحال شوراي فدرال سوييس آزاد سازي پولهاي آن حکومت را بنا بر تصميم سازمان ملل از طريق 
اين تصميم شامل داراييهايي مي شود که . پيگيري يک روند قضايي و حقوقي نيز ممکن دانسته است

به اين ترتيب . ه مقر آنها در آن کشور قرار داردمتعلق به رژيم بعثي عراق و يا شرکتهايي است ک
هرگونه داد و ستد پولي به ويژه حواله پول به مقامات بعثي يا شرکتهاي عراقي اکيدا ممنوع اعالم 

 .شده است
اين تصميم دولت سوييس درحالي اتخاذ شده است که عراق روزهاي سرنوشت سازي را پشت سر 

 آمريکا از دولت سوييس و ديگر کشورها خواست که تمامي دقيقا بيست روز پيش نيز. مي گذارد
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روزنامه رويرزريشه چاپ سوييس که در شماره . حسابهاي مربوط به حکومت بعثي عراق را مسدود کنند
پس از خاتمه جنگ و انجام يک سلسله کارهاي حقوقي، : امروز خود به اين موضوع پرداخته مي گويد

اولين نهادي که مي تواند در اين ميان .  قانوني آن کشور قرار مي گيرددارا ييهاي عراق در اختيار دولت
درباره انتقال اين پولها تصميم بگيرد، شوراي امنيت سازمان ملل است که مي بايستي با صدور 

راه دوم ديگري که از سوي شوراي فدرال سوييس در . قطعنامه اي راه را براي حواله پولها هموار سازد
اين . مسدوديت داراييهاي رژيم بعثي ارائه شده، پيمودن يک روند حقوقي و قضايي استپيوند با رفع 

شورا در اين ميان اعالم کرده است که تصميم تازه شامل اشخاص عادي عراقي که در سوييس داراي 
 .حسابهاي بانکي هستند نمي شود

 
  راقي االصل دانشگاه چشم انداز آينده دموکراسي و جامعه مدني در عراق از ديد يک استاد ع

 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -راديو فردا
اکنون ديگر صحبت از جنگ موضوعي ثانوي است و آنچه جاي آنرا در صف اول گرفته، چگونگي حکومت 

  . جانشين است
شهران طبري در لندن در گزارشي، نظر پروفسور سامي زبيده استاد عراقي االصل علوم سياسي در 

 . نشگاه لندن و مولف کتابهاي متعدد در مورد خاورميانه و اسالم را مي پرسددا
در لندن شايد به سختي بتوان عراقي را پيدا کرد که ديروز از خوشحالي به ): راديو فردا(شهران طبري 

با اينحال وقتي هيجان و جوشش احساسات از سرنگوني صدام حسين کم کم . رقص نيامده باشد
آيا اين لحظه اي که ميليونها . ، بسياري به اين فکر مي افتند که من بعد چه خواهد شدفروکش مي کند

عراقي ساليان دراز در انتظارش بودند به عاقبتي خوش خواهد انجاميد؟ اختالف نظر در واشنگتن بر سر 
صوص آنکه چه کسي مصدر کار باشد و چگونه مسائل به پيش برده شود به بسياري از بد گمانيها به خ

صبح امروز امير الحسن بن طالل عموي ملک عبداهللا پادشاه اردن، به . در ميان اعراب دامن مي زند
اين . عراقيها خواهان عهده دار شدن مسئوليت اداره کشور خود هستند: رسانه هاي بريتانيا گفت

هاي ديگر به خواست آنها بايد در يک مجلس ملي به بحث و گفتگو گذاشته شود، نه آنکه از طرف دولت
از طرفي بسياري معتقدند مردم عراق ساليان دراز و شايد . عده خاصي که در تبعيد بوده اند واگذار شود

به جرات بتوان گفت از هنگام تاسيس اين کشور بعد از جنگ جهاني تحت حکومتهاي اقتدارگر، ديکتاتور 
 .و سرکوبگر به سر برده اند و تجربه دمکراسي ندارند

فکر مي :  سامي زبيده، استاد عراقي االصل علوم سياسي در دانشگاه لندن، مي پرسماز پروفسور
 کنيد تا چه حد خود مردم عراق براي تشکيل حکومتي دمکراتيک و پلوراليست آماده باشند؟

همانطور که به . راستش پاسخ ساده به اين سوال اين است که آماده نيستند: پروفسور سامي زبيده
ادهاي مرسوم دولت و جامعه، از طرف پيشين يا درهم شکسته شد و يا به انحصار در درستي گفتيد نه

خود نهاد . در نتيجه پايه هاي اجتماعي براي استقالل ساختها و نهادهاي اجتماعي وجود ندارد. آمد
ها حال با رفتن آن. دولت در عراق به صورت مالکيت فردي چند خانواده و شبکه ارتباطي آنها در آمده بود

به عالوه آنکه در عراق جامعه مدني به هيچ شکل و . هيچ زمينه اي وجود ندارد که بتنوان بر آن تکيه کرد
گروههاي مذهبي، : آنچه در عراق باقيمانده فقط اشکال خيلي اوليه گروهي است. فرمي وجود ندارد
 کرد با رهبران اين من فکر مي کنم آمريکاييها براي برقراري نظم سعي خواهند. قومي يا قبيله اي

گروههاي مختلف به يک توافقي برسند و آنها را مسئول اداره نظم کنند، همانطور که در بصره شاهد آن 
اما اينکه اين . در آنجا انگليسيها با منصوب کردن روساي قبايل اين کار را دنبال مي کنند. هستيم

 . بسيار نا معلوم استروساي قبايل يا گروهها چه کساني هستند و چه نقشي دارند، 
تا چه حد مي توان اطمينان داشت که افراد عراقي که امروز انتخاب مي شوند به : شهران طبري

 ديکتاتورهاي فردا بدل نگردند؟
. فقط بايد هوشيار بود و نگذاشت. هيچ تضميني نيست که چنين اتفاقي نيفتد: پروفسور سامي زبيده

دين بايد از خود تعهد نشان داده نگذارند چنين اتفاقي بيفتد، و در من فکر مي کنم در اينجا نيروهاي متح
عين حال همزمان سعي کنند نهادهايي را بسازند و شخصيتهايي را تقويت کنند که به نوعي حکومت 

 . سازندگي و تثبيت چنين نظامي کار بسيار دشواري است. دمکراتيک و ليبرال متعهد باشند
مام چشمهاي جهان متوجه روش آمريکا در عراق است، آنها به تعهدات آيا اکنون که ت: شهران طبري

 خود که مستلزم صبر و حوصله و مخارج بسيار است متعهد خواهند ماند؟
به قول يک منقد سياست . راستش سابقه آنها تا حال خيلي اميد بخش نبوده: پروفسور سامي زبيده

مت کن اجرا مي شد، اکنون آمريکا سياست نفاق خارجي آمريکا، در قديم سياست تفرقه بينداز و حکو
با اينحال از طرف ديگر در اين مدت به کرات از مقامهاي آمريکا . انداز و صحنه را ترک کن را پياده مي کند

www.iran-archive.com 



شنيده ايم که اين بار با بقيه موارد فرق دارد، و آنها به ساختن نهادهاي الزم براي دموکراسي در عراق 
 . متعهدند

با وجودي که گفتيد آمريکاييها قصد دارند افراد عراقي درون عراق را در راس کار بگذارند : يشهران طبر
اما عده اي در واشنگتن از جمله ديک چيني معاون رئيس جمهور اين کشور، احمد چلبي رئيس کنگره 

 ه چيست؟نظرتان در اين بار. ملي، گروه اپوزيسيون عراق در تبعيد را براي رهبري پيشنهاد کرده است
من مي دانم که بسياري به داليل روشن با احمد چلبي ميانه اي ندارند، اما : پروفسور سامي زبيده

من مي دانم . آنچه درباره او مثبت است، آن است که او به گروه، دسته يا قبيله خاصي وابسته نيست
عني حقوق فردي، که او سياستهاي قومي و قبيله اي را دنبال نمي کند و به مفهوم شهروندي، ي

اما اينکه چقدر بر اعتقادات خود پا بر جاي بماند . حکومت قانون و مفاهيم دمکراتيک مدرن اعتقاد دارد
 .نمي دانم

  
 بازسازي عراق براساس مناقصه بين المللي :پيشنهاد توتال فينا الف 

 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه 
 آوريل در 9 گروه نفتي توتال فيناالف فرانسه روز چهارشنبه  تيري دسمارست مدير-جام جم آنالين 

گفتگو با روزنامه اقتصادي اآو بلژيك گفت به عقيده وي بازسازي عراق بايد در چارچوب اعالم مناقصه 
  .هاي بين المللي انجام شود

 بازسازي بايد مناقصه هاي بين المللي اعالم شود تا مشخص گردد چه افراد و شرآتهايي در: وي افزود
  .و توسعه عراق شرآت خواهند آرد ، ولي خاطر نشان آرد قوانين بين المللي بايد رعايت شوند

در حال حاضر سازمان ملل متحد هرگونه سرمايه گذاري خارجي در عراق را ممنوع : وي در ادامه گفت 
اي سرمايه گذاري در به حالت تعليق در آمده است بنابراين بر «نفت در برابر غذا»آرده است و برنامه 

  .منابع نفتي عراق بايد قوانين مربوط به عراق تغيير يابند
در مورد صنعت نفت عراق بايد در مرحله اول ظرفيت توليد اين آشور در دهه اخير آه : دسمارست گفت 

مايه  ميليارد دالر سر5حدود سه ميليون بشكه در روز بود را دوباره برقرار آرد و براي اين آار به حدود 
  .گزاري نياز است 

شرآت نفت عراق قادر است اين مقدار سطح توليد را به خوبي اداره آند ، اما براي افزايش : وي افزود
  .ظرفيت توليد اين آشور بايد شرآت هاي نفتي بين المللي در طرحها شرآت آنند 

  .ري نياز دارد ميليارد دالر سرمايه گزا30 تا 20دو برابر آردن ظرفيت توليد نفت عراق به 
شرآت توتال فينا الف تمام نقشه هاي فني توسعه حوزه هاي نفتي بصره در نزديكي : وي تاآيد آرد

پايانه بندري فاو را در اختيار دارد و از لحاظ دانش فني دستكم يك سال از شرآت هاي رقيب جلوتر 
  .است 

: سه و امريكا ، گفت تيري دسمارست در پاسخ به پرسش در مورد تنشهاي موجود ميان فران
 .سهامداران توتال فينا الف در امريكا هيچگونه احساسات ضد فرانسوي ندارند

 
  جشن معاودين عراقي در ايران، به مناسبت سقوط صدام

  آنها خواستار برپايي يک رژيم اسالمي شدند
 ريختند و سقوط  آوراه عراقي با خوشحالي در خيابانهاي تهران2000به گزارش خبرگزاري فرانسه حدود 

اين عراقيها در محله دولت . آنها خواستار برپايي يک رژيم اسالمي شدند. صدام حسين را جشن گرفتند
در ميان مردم زنان، مردان و کودکان بسياري از . آباد در جنوب تهران ميان مردم شيريني پخش کردند

نهاي دولت آباد مي رقصيدند، مي آنها در حالي که با موسيقي عربي در خيابا. خوشحالي مي گريستند
 هزار آواره کشورهاي 200بر اساس آمارهاي رسمي بيش از . نه صدام نه امريکا فقط اسالم: خواندند

 سال پيش عراق را 19 ساله که 34آقاي جاسم جمالي يک عراقي . همسايه در ايران زندگي مي کنند
ن فکر نمي کنم هيچ چيز بتواند مرا ترک کرد گفت که اين خوشحالترين لحظه زندگي من است و م

ياسر جاللي يک عراقي ديگر گفت صدام بايد به يک ميدان عمومي برده شود تا . اينقدر خوشحال کند
بيشتر آوارگان عراقي، عراق را در اوايل سالهاي دهه . مردم عراق بتوانند او را در جمع شکنجه دهند

ان عراقي ايراني تبار را در پي جنگ اول خليج فارس از در زماني که رژيم بغداد هزار.  ترک کردند1980
 پس از قيام شيعيان عليه صدام حسين ناگزير به ترک عراق 1991بسياري نيز در سال . کشور اخراج کرد

 .شدند
  

  آنفرانس خبري دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا
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ي حزب بعث در عراق نمود و  وزير دفاع آمريكا سوريه را متهم به آمك به فرار اعضاي عالي رتبه
هاي ادعايي آمريكا در مورد دستيابي به  ي شمالي را مجدد تهديد آرد آه بايد تالش ايران،سوريه و آره

  .اند ها هنوز در عراق سالح آشتار جمعي پيدا نكرده آمريكايي. هاي آشتار جمعي را متوقف آنند سالح
نالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا در آنفرانس خبري خود ، دو)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

مانند، اما برخي ديگر راهي آشورهاي ديگر  برخي از فراريان در سوريه باقي مي: در پنتاگون گفت
  .خواهند شد
ي دولت از عراق خارج شده و به  اعضاي عالي رتبه: ي گاردين، رامسفلد گفت ي روزنامه به نوشته

  .اند سوريه رفته
ي حزب بعث  اآيد آرد آه آمريكا مدارآي دال بر اقدامات سوريه در تسهيل خروج اعضاي عالي رتبهوي ت

  . از عراق در دست دارد
ها به سوي عراق اشاره آرد اما به طور  وي هم چنين به وجود مدارآي از حرآت برخي از سوري

  .  متهم نكردمستقيم اين آشور را به آمك فعال در ممانعت از پيشروي نيروهاي مهاجم
ي آمريكا در امور آنترل سالح و  هشدار رامسفلد به دنبال اظهارات جان بولتون معاون وزير امور خارجه

المللي آه از سوريه و ديگر آشورهاي خاورميانه خواسته بود امكانات و شرايط جديدي  حفظ امنيت بين
  .براي ايجاد صلح در منطقه ايجاد آنند، ابراز شد

ه آشورهايي است آه بوش آنها را محور شيطان ناميده، نيست اما به دنبال سقوط سوريه از جمل
  . هاي جنگ طلبان آمريكا متوجه اين آشور شود صدام اين نگراني وجود دارد آه نگاه
آنم سوريه مثال خوبي است و من اميدوارم آه آنها دريابند  فكر مي: جان بولتون در ديدار خود از رم گفت

  .شان را بايد متوقف آنند هاي تسليحاتي هاي آشتار جمعي و برنامه الحجستجو براي س
هاي آشتار جمعي را آنار  فرصت خوبي است تا سوريه جستجو براي دستيابي به سالح: وي افزود

شود تا به اين ترتيب فرصتي براي  هاي منطقه نيز مي گذارد و هم چنين اين امر شامل ديگر حكومت
  . اورميانه را به وجود آورندپيشروي روند صلح در خ

  . يي رژيم صهيونيستي نكرد ي به توان تسليحات هسته ا بولتون اشاره
اين درحالي است آه انگلستان از تهديدهاي اخير دولت آمريكا عليه ايران و سوريه چندان استقبال 

  .گر باشندنكرده است و بيم آن دارد آه جنگ طلبان واشنگتن درصدد تغيير حكومت در آشورهاي دي
ي گاردين اولويت اول توني بلر، نخست وزير انگليس بر پيشبرد روند صلح ميان فلسطينيان و  به نوشته

  . ي پرترديد عرب را تا حدودي از نيات خود مطمئن سازد ها است تا به اين ترتيب جامعه صهيونيست
يس هيچ تهديدي متوجه تهران و ي انگليس نيز در روز دوشنبه گفت آه انگل جك استرا ، وزير امور خارجه

ي دوگانه در امور نظامي و  بيند و نسبت به آنترل واردات تجهيزاتي آه داراي استفاده دمشق نمي
  .غيرنظامي است تا حدودي اطمينان دارد

بلر نيز در گفتگوي تلفني با بشار اسد ، رييس جمهور سوريه به وي اطمينان داد آه انگليس مخالف 
  . استهدف گيري سوريه 

  .واشنگتن، ايران و سوريه را متهم به طرفداري و حمايت از گروه حزب اهللا لبنان نموده است
اند،اما  هاي آشتار جمعي در عراق نشده نيروهاي آمريكايي و انگليسي هنوز موفق به يافتن سالح

  .دبولتون تصريح آرد آه واشنگتن دستور آار خلع سالح را هم چنان فعاالنه در اولويت دار
هاي آشتار جمعي در دوران قبل از جنگ اميدواريم  ي توليد و تكثير سالح با توجه به مساله: وي گفت

  .آه تعدادي از آشورهايي آه به دنبال اين سالح ها هستند از اين امر درس خوبي بگيرند
است ي شمالي و ايران نوعي زنگ خطر محسوب شده  ذآر نام آره: ي گاردين همچنين نوشت  روزنامه

ي پيونگ يانگ از  اما شرآاي اروپايي و انگليس نظر مساعدي نسبت به تهران دارند ومعتقدند آه مساله
  .طريق ديپلماتيك قابل حل است

  .باشد ي واشنگتن مي بولتون نيز تاآيد آرد آه توقف مسالمت آميز اين برنامه از اصول اوليه
يي اين آشور در جهت  هاي هسته آرده آه برنامهي عرب نيوز اگر چه ايران اعالم  به نوشته روزنامه

اهداف مسالمت آميز است و سوريه نيز اتهام ارسال تجهيزات نظامي به بغداد را رد آرده بولتون ادعا 
يي خود ادامه دهد  هاي هسته ها نشان داده اگر ايران بخواهد به برنامه آرده است آه نظرسنجي

اند آه  ها گفته  درصد از آمريكايي42آنند و   عليه ايران حمايت ها از اقدام نظامي ممكن است آمريكايي
  . اگر سوريه به ارسال تجهيزات به عراق ادامه دهد دولت آمريكا بايد عليه اين آشور دست به اقدام بزند

ي اينديپندنت ديك چني، معاون بوش نيز هم زمان با سقوط بغداد، اظهار  ي روزنامه همچنين به نوشته
هاي خطرناك تا دريابند آه   عجيب و باور نكردني عراق پيام روشني بود براي تمامي گروهداشت جنگ

  .آمريكا توان و قدرت پيروزي در جنگ با تروريسم را دارد
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: براساس گزارش خبرگزاري رويتر، اگر چه وي به طور مستقيم به سوريه و ايران اشاره نكرد، اما گفت
دهد و با آشورهاي حامي تروريسم مقابله  بارزه با تروريسم انجام ميآمريكا هر آنچه آه بتواند براي م

ي ترور و خشونت  هاي آه به شيوه با برآناري رژيم ترور از عراق ما آشكارا به تمامي گروه. خواهد آرد
آنند نشان داديم آه آمريكا و متحدانش توان پيروزي در جنگ با تروريسم را  عليه مردم بي گناه اقدم مي

ها و حاميانشان براي آشاندن جهان به  مسووليت ما ايجاد صلح در جهان و ممانعت از تروريست. ددارن
  .مكاني وحشتناك است
ي سختي خورد اما نيروهاي آمريكا و انگليس تا زمان  رژيم صدام ضربه: ي خود گفت رامسفلد در مصاحبه

 ما هنوز جنگ طوالني در پيش داريم و اتمام آارشان و آزاد سازي مردم عراق به جنگ ادامه خواهند داد
  .مردم زيادي آشته خواهند شد، در اين باره اشتباه نكنيد

براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، رامسفلد هشت ماموريت در عراق را قبل از اعالم پيروزي 
  .آامل عنوان آرد

ي  اي عالي رتبهوي گفت آه اولويت اول بر دستگيري صدام، عدي و قصي پسران وي و ديگر اعض
  .حكومتي است

  . وي تصريح آرد آه مطمئن نيست آيا صدام و پسرانش هنوز زنده هستند يا خير
ها خواست درصورتي آه از سرنوشت  ژنرال ريچارد مايرز، رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا ،نيز از عراقي

  . زندانيان جنگي امريكا اطالع دارند به صليب سرخ اطالع دهند
  .زماني آه جنگ پايان يابد انتظار داريم آه اين زنان و مردان را درسالمت ببينم: مايرز گفت

  
    ايران-جنگ  

  
  پس از عراق، نوبت ايران است و نه سوريه: خاتمي

 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -سايت رويداد وابسته به جبهه مشارآت 
رعلني و مشترك هيأت دولت با نمايندگان مجلس رئيس جمهوري در جلسه غي» سيد محمد خاتمي«

بيني آرده آه در صورت تداوم اقدامات نظامي آمريكا در منطقه، ايستگاه بعدي تهاجمات ايران  پيش
 .خواهد بود
گويم ايران   در حالي آه من مي. آنند آه بعد از عراق، نوبت سوريه است  ها تحليل مي بعضي: وي گفته

خاتمي در عين حال با برشمردن داليل . اي به آمريكا بدهيم ايد هيچ گونه بهانهدر نوبت بعدي و لذا نب
 .مختلفي حمله نظامي آمريكا به آشوري ديگر پس از عراق را بعيد دانسته است

  
 خواهند خاتمي را فداي مذاآره با آمريكا آنند  مي

 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -سايت بازتاب
خباري در مورد جلسه غيرعلني مجلس، از سوي سايت حزب مشارآت، يكي از در پي انتشار ا

 بنده در جلسه غيرعلني ديروز حاضر بودم و آقاي  :گفت «بازتاب»وگو با  نمايندگان مجلس در گفت
يابد آه قصد دارند جايگاه و  اين اخبار از سوي آساني انتشار مي. خاتمي چنين سخناني مطرح نكرد

 . را قرباني مذاآره با آمريكا آنندوجهه آقاي خاتمي
هاي منتشرنشده سخنان ديروز آقاي خاتمي در مجلس، بسيار  برخالف اخبار مذآور، بخش: وي افزود

 .مثبت و خوب بود
آقاي خاتمي تأآيد آرد آه به دليل آنكه آمريكا در شرايط فعلي، مغرور و : اين نماينده مجلس ادامه داد

ذاآره با آمريكا در جهت منافع ملي نيست و آمريكا با ما از موضع باال سرمست از فتح بغداد است، م
 .برخورد خواهد آرد

رييس جمهور، حضور مردم را در صحنه مهمترين عامل بازدارندگي آمريكا از حمله به ايران : وي ادامه داد
 .هاي داخلي تأآيد آرد دانست و بر وفاق جناح

 هفته تعطيلي و سكوت آامل در جنگ عراق و امروز در گفتني است، سايت حزب مشارآت پس از سه
آستانه سخنان رهبري دست به انتشار اخباري از رييس جمهوري و رييس مجمع تشخيص مصلحت 

 .نظام در دفاع از مذاآره با آمريكا زده است
  

  !!راه سوم بازتاب براي مواجهه با آمريکا 
  1382 فروردين  21پنج شنبه -سايت دريچه
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اب نزديک به محسن رضايي دبير و عضو شوراي امنيت ملي در مقاله اي با عنوان  ايران و سايت بازت
  :آمريكا، برخورد از نوع سوم  به قلم فواد صادقي مدير مسئول خود   نوشت

پرسش اصلي اين است آه ايران بايد چه موضعي در قبال اياالت متحده اتخاذ آند، يا به عبارتي ديگر 
  بايست چگونه صورت گيرد؟ مريكا ميبرخورد ايران با آ

از پايان جنگ تحميلي تاآنون، دو نوع رويكرد اصلي در حاآميت جمهوري اسالمي نسبت به آمريكا ... 
شود، با تكيه بر اختالفات  رويكرد اول آه ادامه مواضع دهه اول انقالب محسوب مي: ديده شده است

ه ارتباط و همكاري دو آشور را متضمن قرباني شدن ايدئولوژيك ميان انقالب اسالمي و آمريكا، هرگون
  .دانست مواضع ايدئولوژيك انقالب مي

در پي ارائه هويت جديدي از ايران بود، معتقد به برقراري ) ره(رويكرد دوم آه پس از رحلت حضرت امام
مشترك بودند، گيري  رابطه با آمريكا به هر قيمت بود، طيف تكنوآرات و ليبرال ـ دموآرات آه در اين جهت

  .ديدند تجديدنظر در مواضع ايدئولوژيك را الزمه اين ارتباط مي
اما شرايط جديد جهاني آه از واقعه يازدهم سپتامبر آغاز شد، نشان داد آه مواضع مذآور، آارآيي ...

  . است خويش را از دست داده
بررسي . كا را تجربه آنيمرسد در شرايط آنوني قادريم نوع سومي از برخورد با آمري به نظر مي... 

شرايط جديد جهاني و موقعيت جديد آمريكا، نشانگر آن است آه زمينه الزم براي اتخاذ يك موضع 
ما قادريم با حفظ منافع ملي و مواضع ايدئولوژيك خود و . متفاوت در برابر اياالت متحده ايجاد شده است

. ، به نوعي خود را به آمريكا تحميل آنيمهاي آنوني در شعارها و مواضع گذشته لحاظ آردن واقعيت
آمريكا به  . اند آه قادر به مقابله با تمامي جهان نيستند واقعيت آن است آه مردان آاخ سفيد دريافته

همان اندازه آه در جريان جنگ عراق تالش دارد خود را مقتدر نشان دهد، نقاط ضعف خويش را نيز به 
ط جايگاه آمريكا در افكار عمومي به گواهي تظاهرات وسيع حتي اگر از سقو. نمايش گذاشته است

ضدجنگ در سراسر دنيا بگذريم، نوع برخورد ترآيه و آره شمالي با آمريكا، به خوبي نشان داد آه 
تواند آمريكا را در انفعال  اي تا چه ميزان مي استفاده از نقاط ضعف اياالت متحده و اهرمهاي فشار منطقه

  .قرار دهد
گرايي آنها است و زماني آه بتوان از موضع قدرت و   ويژگي سياستمداران آمريكايي، منفعتمهمترين

هاي فشار در اختيار خود با آنان برخورد آرد، نه تنها حاضر به پذيرش ما ـ  استفاده مناسب از اهرم
نوعي توازن شوند و به  باشند، بلكه حاضر به واگذاري امتيازات مهمي نيز مي همانگونه آه هستيم ـ مي
  .سياسي تن خواهند بود

در سايت "  بهترين فرصت براي مواجهه با آمريكا" صادقي چندي پيش هم در مقاله اي تحت عنوان
  :بازتاب نوشت

قطعي است آه بعد از عراق، آمريكا به سراغ ما خواهد آمد، و قطعي است آه ما نمي توانيم راه عراق 
هي است برخورد آمريكا با ايران از تهديد نظامي آغاز نخواهد شد را در مواجهه با آمريكا طي آنيم، بدي

آيا نبايد از اين . اما آيا ما بايد منتظر بمانيم و منفعالنه در انتظار اين باشيم آه آمريكا به سراغ ما بيايد
فرصت آه آمريكا در بدترين شرايط خارجي خويش بعد از جنگ ويتنام را تجربه مي آند و ما در بهترين 

  . سال گذشته به سر مي بريم، استفاده آنيم5شرايط داخلي طي 
اگر قرار است برخوردي درمقابله با آمريكا صورت گيرد ،چه بهتر آه ابتكار عمل به دست ايران باشد و چه 

تكذيب ارتباط با معارضين و شيعيان جنوب عراق .بهتر آه از اهرم هاي قدرت خود به خوبي استفاده آنيم
سبت به عملكرد همسايگان بي تفاوتي نسبت به آينده عراق همه و همه ناشي از موضع بي تفاوتي ن
  انفعال ماست

  :نتيجه گيري از پيشنهاد بازتاب براي فهم معناي راه سوم کار دشواري نيست جمله کليدي اينست
درت و گرايي آنها است و زماني آه بتوان از موضع ق مهمترين ويژگي سياستمداران آمريكايي، منفعت

هاي فشار در اختيار خود با آنان برخورد آرد، نه تنها حاضر به پذيرش ما ـ  استفاده مناسب از اهرم
شوند و به نوعي توازن  باشند، بلكه حاضر به واگذاري امتيازات مهمي نيز مي همانگونه آه هستيم ـ مي
  سياسي تن خواهند بود

 سياسي با آمريکا از مهمترين ويژگي سياستمداران !!يعني ما در راه سوم بايد براي رسيدن به توازن
چگونه ؟ طبعا با تامين منافع آنها اما نه از موضع . آنها استفاده کنيم !! آمريكايي يعني منفعت گرايي

  :به عبارتي روشن !! انفعال بلکه از موضع فعاليت و قدرت
  

  !!ا را در نظر بگيريدبه آمريکايي ها بگوييم ما منافع شما را تامين مي کنيم شما هم م
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از دوستان بازتاب مي خواهيم اگر ما اشتباه فهميده ايم ما را توجيه نمايند ولي اگر درست فهميده ايم 
جاي اين پرسش است که آيا آقاي رضايي هم اين موضع گيري را که قرائت ديگري از ژاندارم آمريکا در 

  اهانه بودن است ؛ قبول دارند؟؟منطقه يا در خدمت منافع آمريکا ولي از موضع سهم خو
  

  برنامه محافظه کاران آمريکايي براي تغيير نظام هاي ايران و سوريه 
 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -اردوان نيکنام، بر اساس گزارش رويتر-راديو فردا

ه هاي محافظه پس از براندازي نظام عراق در پي پيروزي هاي سريع نيروهاي آمريکايي در عراق، چهر
خبرگزاري رويتر در . کار در دولت آمريکا توجه خود را به سوي نظامهاي حکومتي ايران و سوريه کرده اند

گزارشي با همين عنوان از مايکل ليدن از نظريه پردازان محافظه کار آمريکايي نقل مي کند که دو روز 
 خبرگزاري رويتر مي نويسد هنوز سخن .پيش از سقوط بغداد گفت بايد نوبت سوريه و ايران نيز برسد

صريحي از کاربرد زور عليه ايران و سوريه در دولت آمريکا به زبان نيامده است، اما محافظه کاران در 
واشنگتن اميد دارند که سرنگوني رژيم صدام حسين به تهران و دمشق هشدار دهد که در پي 

 . دستيابي به سالحهاي نابودي انبوه نباشند
کنث آدلمن از دستياران پيشين پنتاگون و از نخستين پشتيبانان کاربرد زور ): راديوفردا(نيکنام اردوان 

عليه صدام حسين مي گويد من اميدوارم بتوانيم رژيمها را بدون استفاده از نيروي نظامي تغيير دهيم و 
ي با سالحهاي نابودي وي گفت ترکيب تماميت خواه. در مورد ايران و سوريه به کاربرد زور فکر نمي کنم

 . انبوه، تهديدي مرگبار براي جهان است
به گزارش رويتر در حاليکه بعضي از محافظه کاران آمريکا باور دارند که ماجراي عراق مي تواند 

سرمشقي براي همسايگان غير دمکراتيک اين کشور باشد، ديگران اميدوارند که اين رژيمها خود دست 
 . يميايي، زيستي و هسته اي بردارنداز دنبال کردن سالحهاي ش

جان بولتون معاون وزير خارجه آمريکا ديروز گفت اميدوار است ايران، سوريه و کره شمالي درس روشني 
يک مقام آمريکايي اما اظهار نظر کرد که واشنگتن هنوز تصميم . از رخدادهاي اخير گرفته باشند

با اينهمه وي گفت در برخور با تهديد . رفته استمشخصي درباره چگونگي برخورد با اين کشورها نگ
دانلد . کشورهايي که سابقه بدي دارند سياست آمريکا اين است که هيچ گزينه اي را از نظر دور ندارد

رامسفلد وزير دفاع آمريکا که پيشتر به ايران و سوريه هشدار داده بود در جنگ متحدين با عراق دخالت 
ديک چني .  مدارکي در دست دارد که سوريه به رژيم عراق ياري مي رساندنکنند روز گذشته تکرار کرد

معاون رئيس جمهور آمريکا نيز روز چهارشنبه بدون نام بردن از ايران و سوريه گفت آمريکا بايد براي 
شکست دادن تروريسم به هر کاري که الزم است دست بزند و با کشورهايي که از آن پشتيباني مي 

 .ندکنند مقابله ک
  

  درس عبرتی برای ايران
 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -بي بي سي

  جناحهای سياسی در ايران يکديگر را به بهانه دادن به دست آمريکا متهم می کنند
درپی سقوط بغداد به دست ارتش آمريکا، جان بولتون معاون امور کنترل تسليحاتی و امنيت بين المللی 

ايتاليا به سرمی برد در جمع خبرنگاران گفت اميدوار است کشورهای ايران، سوريه و که در رم پايتخت 
کره شمالی درس عبرتی از سرنوشت عراق گرفته و فهميده باشند که رفتن به دنبال سالحهای 

  .کشتارجمعی به نفع آنها نيست
ی در حال حاضر تالش وی گفت که دولت آمريکا در روند خود برای مقابله با توليد سالحهای کشتارجمع

خود را بر پايان بخشيدن به برنامه توليد سالح هسته ای در ايران و کره شمالی از راه صلح آميز متمرکز 
  .کرده است

دولت آمريکا در روند خود برای مقابله با توليد سالحهای کشتارجمعی در حال حاضر تالش خود را بر 
 در ايران و کره شمالی از راه صلح آميز متمرکز کرده پايان بخشيدن به برنامه توليد سالح هسته ای

  است    
اين در حالی است که کولين پاول، وزير خارجه آمريکا در گفت و گويی با روزنامه عربی الحيات که شنبه 
گذشته منتشر شد گفته بود کشورش قصد ندارد پس از پايان جنگ در عراق، عليه ايران دست به اقدام 

  . نظامی بزند
نی بلر نخست وزير بريتانيا نيز يک روز پيش از آن در گفتگو با بخش عربی بی بی سی گفته بود که تو

  . آمريکاييها مطلقًا هيچ برنامه ای برای حمله به ايران ندارند
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کولين پاول در مصاحبه با الحيات ايران را در عين حال به حمايت از تروريسم و توليد سالحهای اتمی 
  .ته بود برای برخورد با اين مسأله راه های ديگری غير از حمله نظامی وجود داردکرده بود اما گف

از سال گذشته ميالدی که جرج بوش رئيس جمهور آمريکا ايران را به همراه عراق و کره شمالی 
معرفی کرد، همواره اين گمان از سوی بسياری مطرح می شده که " محور شرارت"تشکيل دهنده 

ه نوعی هدف بعدی آمريکا در آنچه جنگ با تروريسم خوانده می شود، قرار گيرد و ممکن است ايران ب
حتی داخل ايران، بعضی از جناحهای سياسی به يکديگر هشدار می دادند که نبايد با بعضی اقدامات، 

  .بهانه به دست آمريکا داد
قصد حمله به ايران يا بعضی تحليلگران معتقدند اظهارات اخير مقامات غربی مبنی بر اينکه آمريکا 

  .  سوريه را ندارد، در شرايط کنونی بيشتر برای جلب افکار عمومی در جهان اسالم و عرب است
  

 تحليل سياسي هفته -سرمقاله جمهوري اسالمي
  صفحه سرمقاله21/01/1382 پنج شنبه -روزنامه جمهوري اسالمي

و هتك حرمت عتبات عاليات آه باعث جريحه  روزه متجاوزان آمريكايي و انگليسي به عراق 22تجاوز ..…
  . بازتاب گسترده اي در سراسر آشور يافت , دار شدن قلب شيعيان جهان بويژه ملت ايران شده است 

علما و مراجع تقليد با صدور پيام هايي به تبيين اوضاع آنوني پرداخته و مردم را به حفظ هشياري و 
دعوت از مسلمانان , چه در پيام مراجع و علما مشهود بود آن. حمايت از منافع مسلمين فرا خواندند

جهان براي مقابله با تجاوزات دولتهاي ياغي آمريكا و انگليس و اخطار نسبت به هتك حرمت عتبات و 
  . زنان و مردم بيدفاع عراق بود, همچنين حمايت از آودآان 

ني مي رود اينست آه همچون حوزه هاي علميه و مراجع دي, طبعا انتظاري آه از نخبگان علمي 
چشماني بيدار و ديده باناني آگاه در اوضاع خطير آنوني و در مقابله با سياستهاي استكبار جهاني آه 

اوضاع را دنبال آرده و مسلمانان را به انجام وظايف , منافع مسلمانان جهان را در مخاطره قرار داده 
ه سراسر آشور نيز در واآنش به اقدام تجاوزآارانه و در همين رابطه حوزه هاي علمي. خويش فرا خوانند

نجف و , جنايت بار آمريكا و انگليس در قتل عام مردم بيدفاع عراق و هتك حرمت اماآن مقدسه در آربال 
سامرا روز دوشنبه هفته جاري درسهاي حوزه را تعطيل آرده و در برپايي تجمعاتي اين اقدامات 

  . جنايتكارانه را محكوم آردند
جهان در نخستين روزها و هفته هاي سال جديد هجري شمسي شاهد جنگ و ويرانگري و جنايت 

نيروهاي مشترك آمريكائي و انگليسي در آخرين . آمريكا و هم پيمان اروپائيش انگليس عليه عراق بود
ت روز سال گذشته و در شرائطي آه افكار عمومي جهانيان هر روز خشم و نفرت خود را عليه تهديدا

نظامي واشنگتن عليه عراق ابراز مي داشتند بدون مجوز سازمان ملل حمله نظامي خود عليه عراق را 
در , اين حمالت آه به بهانه مجازات عراق بخاطر اختفا سالحهاي آشتار جمعي آغاز شد . آغاز آردند

ي از شرائطي صورت گرفت آه از يكسو بازرسان تسليحاتي سازمان ملل طي سه ماه جستجو اثر
سالحهاي ادعائي آمريكا و انگليس را آشف نكرده بودند و از سوي ديگر جامعه جهاني و سازمان ملل 
با . عميقا بر لزوم حل اين مشكل از طريق راه هاي سياسي و از جمله ادامه بازرسي ها تاآيد مي آرد

جنگ عليه عراق بطور اين حال آمريكا و انگليس بي اعتنا به افكار عمومي جهان تصميم خود را براي 
يكجانبه اتخاذ آردند و سپس از بيم وتو شدن قطعنامه مورد نظر خويش در شوراي امنيت سازمان ملل 

به يكباره اين سازمان را آنار نهاده و جنگ نابرابر خود عليه , روسيه يا چين , توسط آشورهاي فرانسه 
  . عراق را آغاز آردند

حليلگران سياسي مسائل خاورميانه گامي در جهت تصاحب نفت اين جنگ به اعتراف همه ناظران و ت
اعمال سلطه نظامي و سياسي بر اين آشور و تضمين امنيت رژيم اشغالگر صهيونيستي بوده , عراق 

نيروهاي . و به همين دليل جز صهيونيستها هيچ دولتي از اين تعرض جنايت بار و جنون آميز حمايت نكرد
 روز به تصرف خود درخواهند 5د مطمئن بودند آه بغداد را ظرف آمتر از متجاوز براساس محاسبات خو

آورد ولي مدت زمان اين جنگ نابرابر آه ميان دو ارتش قدرتمند غربي از يكسو و نظاميان عراقي تضعيف 
عراقيها در اين جنگ از .  سال تحريم بوقوع پيوست سه هفته بطول انجاميد12شده و خسارت ديده از 

با اين حال . ئي و دريائي خود بخاطر ممنوعيتهاي تحميل شده از سوي غربي ها محروم بودندنيروي هوا
.  روز در عراق معطل نگاه دارد20مقاومت آنان توانست ارتش هاي متجاوز انگليسي و آمريكا را به مدت 

 و در جريان حمالت دو ارتش بيگانه عليه عراق صدها خانه مسكوني هدف قرار گرفت و ويران شد
هزاران غيرنظامي جان خود را از دست دادند و حتي خبرنگاران نيز از حمالت نظاميان آمريكائي در امان 

  . نماندند و تعدادي از آنها به جرم گزارش آردن جنايات آمريكائيها آشته شدند
بي , لندن و واشنگتن حتي نسبت به خواسته ها و قول و قرارهاي وعده داده شده به معارضين عراقي 
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اعتنائي نشان داده و در شرائطي آه مردم عراق به خاك و خون آشيده ميشدند و آماج حمالت 
بدون توجه به اطمينان هائي آه سال گذشته در لندن و شهر , نظاميان آمريكائي و انگليسي بودند 

 گارنر آمريكائي ژنرال, صالح الدين عراق به معارضين اين آشور در مورد واگذاري قدرت به آنان داده بودند 
انتصاب گارنر آه هم پيمان ديرينه رژيم صهيونيستي است . را مامور تشكيل دولت آينده عراق آردند

نشان مي دهد آه گروههاي معارض عراقي از ابتدا بازيچه آمريكا و انگليس شده بودند و قولهاي لندن و 
  . گ عليه عراق بوده است واشنگتن به آنان صرفا براي ساآت نگاه داشتن ايشان در خالل جن

اين جنگ و . جنگ آمريكا و انگليس در عراق از جهتي ديگر نيز به نفع صهيونيستها جريان يافته است 
توجه افكار عمومي جهانيان به سمت عراق سبب شد صهيونيستها با فراغت و عزم راسخ تري به 

ان رژيم اشغالگر صهيونيستي در اين يك هفته نظامي. سرآوب قيام اسالمي ملت فلسطين بپردازند
تخريب . جنايات فراواني در دو منطقه غزه و آرانه باختري رود اردن عليه فلسطينيان مرتكب شدند

ترور فعاالن انتفاضه و بازداشتهاي گسترده مردم فلسطين ابعاد , گسترده مناطق مسكوني فلسطينيان 
در اين سه هفته به دفعات . وده است مختلف فشار صهيونيستها به فلسطينيان طي سه هفته اخير ب
اين حمايتها خود گواه روشني بر ماهيت . مقامات آمريكائي حمايت خود را از صهيونيستها ابراز داشتند

با اين حال همانگونه آه مقاومت ملت فلسطين . جنگ آمريكا و انگليس عليه عراق به شمار مي رود
طرحهاي استعماري ,  سرزمين عقيم گذارده است تاآنون تمامي نقشه هاي صهيونيستها را در اين

 دولتهاي بدسابقه انگليس و آمريكا نيز در سرزمين اسالمي عراق راه به جائي نخواهد برد
  

  خطرسقوط بهاي طالي سياه و فرو ريزي در آمد هاي ارزي ايران
  2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -راديو فردا-)پاريس(فريدون خاوند 

ل اقتصادي تهران از آن بيم دارند آه با پايه گذاري يك نظام تازه سياسي در بغداد، بازار نفت به  محاف
گفتار . زيان توليد آنندگان بر هم بخورد، بهاي اين آاال سقوط آند و در آمد هاي ارزي ايران آاهش يابد

 . آوتاهي را، در همين زمينه، از فريدون خاوند مي شنويم
سانات آتي بازار جهاني نفت در رابطه با تحوالت عراق و خطرسقوط بهاي طالي سياه  نو-فريدون خاوند

با . و فرو ريزي در آمد هاي ارزي ايران، در حال حاضر بزرگترين دلمشغولي محافل اقتصادي تهران است
 واژگون شدن نظام بعثي در بغداد و استقرار نظامي تازه به جاي آن در آينده ي نزديك، سياست نفتي

عراق چگونه تحول خواهد يافت و اين تحول چه پيآمد هايي براي بهاي نفت خواهد داشت؟ پاسخ 
سعيد شيرآوند، معاون اقتصادي . تكنوآرات ها و آارشناسان ايراني به اين پرسش عمدتا بدبينانه است

آشور وزير امور اقتصادي و دارايي بر اين باور است آه افزايش سهم عرضهي نفت عراق به عنوان 
نفتخيز، سهم آشور هاي ديگر از جمله ايران را آاهش ميدهد و اصوال، به گفته او، تسلط آمريكا بر 

دآتر رشيدي اقتصاد . به دنبال خواهد داشت» اوپك«عراق نقش تعيين آنندهاي را براي آمريكايي ها در 
وط شديد قيمت نفت و در دان ايراني مي گويد آه بزرگترين پيآمد فروريزي رژيم عراق براي ايران، سق

جمشيد پژويان، ديگر اقتصاد دان ايراني، احتمال خروج عراق پس از جنگ را . آمد هاي ارزي ايران است
ترس شديد از آاهش . مطرح ميكند، همراه با افزايش توليد اين آشور و آاهش بهاي نفت» اوپك«از 

 اين آشور طي چند سال گذشته بار احتمالي بهاي نفت در محافل اقتصادي ايران طبيعي است، زيرا
ديگر به افزايش پي در پي واردات معتاد شده و بر اساس پارهاي ارزيابي ها، حجم وارداتش تا پايان 

بنابراين آاهش در آمد هاي حاصل از نفت طبعا .  ميليارد دالر خواهد رسيد25سال جاري به باالي 
اما راستي . ه آسري بودجه را هم بيشتر ميكندحساب هاي خارجي ايران را در هم ميريزد و به عالو

چرا بايد عراق بعد از صدام حسين آاري آند آه قيمت نفت شكسته شود؟ نظام آتي بغداد هم براي 
مقابله با تعهدات بين المللي بر جاي مانده از دوران ديكتاتور و هم براي بازسازي خود به در يافتي هاي 

 .يدگاه، منافعش با ايران و ساير توليد آنندگان نفت گره مي خوردباالي ارزي نياز دارد و از اين د
 

 شوراي آتالنتيك گزارش روزنامه آلماني در باره تحقيق محرمانه به سفارش آاخ سفيد در باره تعويض
  رژيم در ايران را تكذيب آرد

  )واشنگتن(بيژن فرهودي، مصاحبه با ريچارد سي نلسون 
 2003 آوريل 10-1382دين  فرور21 پنج شنبه - راديوفردا

دکتر ريچارد سي نلسون مدير برنامه امنيت بين المللي در موسسه پژوهشي شوراي آتالنتيک در 
واشنگتن، خبر روزنامه آلماني هاندلز بالد در مورد انجام تحقيق محرمانه اي در باره ايران به سفارش 

 . کاخ سفيد را تکذيب مي آند
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وال راديو فردا که آيا شوراي آتالنتيک مشغول انجام چنين تحقيقي دکتر نلسون در پاسخ به اين سئ
من نمي دانم اين اطالعات از . نه و از مانيز تقاضاي انجام چنين بررسي نشده است: است مي گويد

وي افزود نه کاخ سفيد و نه هيچ ارگان ديگري از آمريکا از ما . کجا آمده است ولي کامال نادرست است
 . سي در مورد احتمال تغيير رژيم در ايران انجام دهيمنخواسته که برر

دکتر نلسون مي گويد شوراي آتالنتيک هيچ تحقيق سري انجام نمي دهد که از انتشار خبر آن 
 . خودداري ورزد و هر بررسي و تحقيق توسط اين شورا کامال در معرض ديد عموم قرار مي گيرد

موسسه پژوهشي شوراي آتالنتيک مي گويد چند سال نلسون، مدير برنامه امنيت بين المللي در 
آقاي نلسون گفت ما يک گروه کاري از طيف گسترده . پيش اين شورا دو تحقيق در مورد ايران انجام داد

اي از کارشناسان تشکيل داديم تا آينده روابط آمريکا و ايران را مورد بررسي قرار دهيم و کتاب تحقيقي 
 .  امريکا و ايران چگونه مي توانند روابط خود را بهبود بخشند، چاپ کرديمدر دو جلد در مورد اين که

دکتر نلسون مي گويد که شوراي آتالنتيک دو سال پيش تحقيقي در مورد گسترش تسليحات در ايران 
نظر دکتر نلسون را در مورد اين که موضع امريکا در قبال جنبش دموکراسي طلبانه . انجام داد

وي معتقد است اگر آمريکا بخواهد شخص خاصي را در . ي چگونه بايد باشد پرسيديمدانشجويان ايران
 .ايران تاييد و يا تشويق کند اين امر اثر معکوس خواهد داشت و جان آن فرد را به خطر خواهد انداخت

  
  بررسي روزنامه هاي امروز ايران 

 2003 آوريل 10-1382 فروردين 21پنج شنبه -راديو فردا-علي سجادي
روزنامه هاي ايران اکثرا خبر سقوط رژيم صدام حسين را با نوعي خوشحالي آشکار و نهان گزارش 

  . دادند
اين روزنامه در مقاله اي به قلم سعيد رضوي فقيه . صدام گريخت عنوان اصلي صفحه اول ياس نوست

دي پايان يافت و مي نويسد تراژدي سي و پنج ساله حکومت حزب بعث در عراق با يک ميان پرده کم
يکي از آخرين شاگردان مکتب ديکتاتورها پس از آبتني هاي بسيار در بحر رجز صحبت عراقين را رها کرد 

 سال 25و حزب بعث عراق براي هميشه در هم فرو ريخت همچنانکه . و به مقصدي نامعلوم گريخت
وي با . يخ از هم پاشيدپيش ترجمان ايراني آن حزب رستاخير همچون استخوان پوسيده جباران تار

اشاره به قادسيه دوم خواندن جنگ عراق عليه ايران توسط صدام حسين نوشته روياي قادسيه امروز 
براي هميشه بر باد رفته است و شايد در روزهاي آينده خبر برسد ک يزدگرد عرب را آسياباني به قصد 

دولف هيتلر راهي جز خودکشي پيش يا شايد چون آ. تصرف محتويات کيف همراه به قتل رسانده باشد
روي خود نبيند و شايد هم چون ميلوسوويچ در يک قفس شيشه اي به جرم اتهامات جنکي و غير 

  . جنگي در برابر دادگاه نورنبرگ قرار گيرد
. روزنامه ايران با عنوان روز سرنگوني مي نويسد بغداد از امروز زندگي بدو ن صدام را تجربه مي کند

مه از قول خرازي وزير امور خارجه ايران اعالم کرده است که برا ي منافع ملي هر کاري که همين روزنا
روزنامه حيات نو اقتصادي نيز سقوط بغداد را عنوان اول خود قرار داده و . الزم باشد انجام مي دهيم

  . پيش بيني کرده که روز جمعه پرونده عراق مختومه اعالم خواهد شد
مي نويسد حکومت عراق فروپاشيد و در سرمقاله اي با عنوا ن آن يک صدم درصد به روزنامه آفتاب يزد 

 درصدآراي مردم را 99/99آخرين به اصطالح انتخاباتي اشاره مي کند که رژيم صدام مدعي شده بود که 
. در اين مقاله آمده است عصر ديکتاتور پليد حاکم بر اين مردم مظلوم به سر آمد. به دست آورده است

 99/99ديکتاتوري که مردم کشورش را يک صدم درصد جمعيت عراق به حساب ميآورد و مدعي بود که 
صدام حسين .  درصد خبري نبود99/99ديروز آن يک صدم درصد در خيابانها بودندو از آن . درصمردم با اويند

 زنان و مردان نيز که چون مستي اليعقل همه را به مبارزه ميطلبيد ناجوانمردانه در پشت کودکان،
اکنون حکومتي دارد که از . عراقي سنگر گرفته و آنان را قرباني يک روز بيشتر حکومت کردن مي نمود

  . حکومت يک سوسک در الي جرز ديوار کم ابهت تر است
اين روزنامه به نقل از هاشمي رفسنجاني . روزنامه خراسان مي نويسد تاريخ مصرف ديکتاتور تمام شد

لحت نظام جمهوري اسالمي مي نويسد يک ژنرال بازنشسته امريکايي بر مردمي رئيس تشخيص مص
  . که سي سال است تحت ديکتاتوري حزب بعث هستند، حکومت کند

انتخاب مي نويسد وزير خارجه انگليس روز چهارشنبه . تيتر روزنامه انتخاب هم پايان رژيم صدام است
ه است ما وظيفه داريم تا تشکيل دولت انتقالي در پس از ديدار با همتاي فرانسويش در پاريس گفت

  .عراق بمانيم
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
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  اين جنگ دنيا را دگرگون خواهد آرد 

      از سايت پارس پژواك
http://www.parspejvak.com/    

مطلبي در بخش تحليل بين الملل اين ديدارگاه چاپ شد آه , در آغازين روزهاي دي ماه سال گذشته  
ن نمي تواند تك جها... «: در فرازي از آن تحليل آمده بود. بود» پايان روياي جهان تك قطبي«عنوان آن 

قدرت هاي قاره ها هر آدام برنامه ها و منافعي دارند آه باالخره در برهه اي خاص از . قطبي بماند
تضاد منافع و تمايالت نيز يك . تضاد آنها با تمايالت و منافع اياالت متحده آمريكا آشكار مي شود, زمان

بلوك بندي ها و توافق , ي اتحاديه هاسلسله پيامدها بر سياست آلي جهان مي گذارد آه به فروپاش
پايدار نخواهد ماند و , به آن صورتي آه مطرح شده, نظم نوين جهاني.... هاي نظامي آنوني مي انجامد

براي . (»...قدرت ها را به سمت مقابله با تنها ابرقدرت جهاني سوق خواهد داد, تضاد منافع, دير يا زود
  )انيد به بايگاني بخش تحليل بين الملل رجوع آنيدآگاهي از متن آامل اين تحليل مي تو

هنگامي آه نيروهاي نظامي آمريكا و انگليس تهاجم , 1381 اسفند 29در روز ,      آمتر از دو ماه بعد
از پنج قاره جهان صداهاي اعتراض . درستي اين نظريه هم به اثبات رسيد, خود را به عراق آغاز آردند
اوج گرفت و اين اوج , اين صداها. متحده ـ و دنباله روي آن انگليس ـ بلند شدآميزي عليه اقدام اياالت 

  .گيري هم اآنون نيز ادامه دارد
     تنها صداي مردم صلح طلب دنيا نيست آه در مخالفت با اقدامات نظامي آمريكا و انگليس شنيده 

ني نيز آه تا همين بلكه روساي دولت ها و شخصيت ها و سازمان هاي صاحب نفوذ جها, مي شود
اآنون علنا و گاه با لحني , دستكم براي حفظ ظاهر هم آه شده عليه آمريكا موضع نمي گرفتند, ديروز

  .به باد انتقاد گرفته اند) و به تبع آن سياست هاي انگليس را(تند سياست هاي آمريكا را 
كل گيري نوعي از هم گرايي هاي اآنون عمال شاهد ش.      اما آار به انتقاد آردن هم خاتمه نمي يابد

به برخي از بنياني ترين . منطقه اي و جهاني در برابر اقدامات اياالت متحده و شريك اصلي آن هستيم
  :دگرگوني ها اشاره اي گذرا مي آنيم

, اما پاره اصلي آن آه آلمان و فرانسه رهبريش را برعهده دارند,  گرچه اتحاديه اروپا دوپاره شده-     
افكار عمومي اين بخش از اروپا و حتي .  سياست هاي جهاني واشنگتن و لندن موضع گرفته استعليه

نيز هر روز , بخش ديگر آن آه دولت هايش از اتخاذ موضع منفي عليه جنگ عراق خودداري آرده اند
  .بيشتر از روز پيش ضد آمريكائي و انگليسي مي شود

واشنگتن به مسكو .  انگليس به مخالفت برخاسته است روسيه عمال با سياست هاي آمريكا و-     
و مسكو مداوما سياست ضد . اتهام مي زند آه سالح هاي جديد در اختيار رژيم صدام قرار داده است

  .آمريكائي خود را پر رنگ تر مي آند
ه  روزهاي نخست آغاز جنگ در عراق مصادف با انتقال قدرت به نسل جديد رهبران چين بود و ب-     

اما اآنون پكن هم انتقاد عليه سياست . همين دليل نيز پكن از اعالم مواضعي صريح خودداري مي آرد
  .هاي واشنگتن و مخالفت با آن را آغاز آرده است

,  گرچه دولت هاي آانادا و استراليا نيروهاي محدودي براي شرآت در جنگ عراق اعزام آرده اند-     
كار عمومي آشورهاي خود تحت فشار قرار دارند و لذا به نظر نمي رسد اما از سوي احزاب مخالف و اف

  .بيش از اين خود را آلوده بازي خطرناك واشنگتن و لندن آنند
آمريكائي آه در جنگ دوم خليج فارس از حمايت يكپارچه متحدان و دنباله روهاي خود , بدين ترتيب
خود را صرف مقابله با مخالفت ها و آارشكني هاي اآنون بايد بخش قابل توجهي از قواي , برخوردار بود

  .همان متحدان و دنباله روها آند
اآنون ,      قدرت هاي دست دوم و سومي هم آه تا همين اواخر گوش به فرمان واشنگتن بودند

ترآيه ابتدا با استقرار : نافرماني مي آنند و به خيلي از درخواست هاي آمريكا جواب منفي مي دهند
ي آمريكائي و انگليسي در خاآش مخالفت مي آند و سپس حتي اجازه عبور اين نيروها از نيروها

عربستان سعودي نه تنها در عمليات جنگي شرآت . خاآش را براي رسيدن به شمال عراق نمي دهد 
عمر موسي . بلكه خواستار توقف بي قيد و شرط تهاجم نيروهاي آمريكا و انگليس مي شود, نمي آند
 اتحاديه عرب لب به سخن مي گشايد و حتي آويت را متهم مي آند آه خاك خود را پايگاه دبير آل

حسني مبارك هم سكوت را مي شكند و اقدامات آمريكا و . تجاوز به يك آشور عربي آرده است
پس از آن آه آشورش متهم مي شود به نظاميان آمريكائي , پادشاه اردن. انگليس را محكوم مي آند

با دستپاچگي يك آنفرانس خبري تشكيل مي , ر از آنجا و نفوذ به خاك عراق را داده استاجازه عبو
با قاطعيت مي گويد اردن اجازه , دهد و در حالي آه خود مي داند آسي حرف هايش را باور نمي آند
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آرزاي «حتي آقاي چلبي هم آه همگان او را . استفاده از خاك و امكاناتش را عليه عراق نمي دهد
  .عليه سياست هاي واشنگتن موضع گرفته است, مي پنداشتند» اقعر

سازمان هاي بين المللي هم مواضعي گرفته اند آه همگي در راستاي مخالفت با روش هاي واشنگتن 
  .و لندن و ضديت با سياست هاي جنگ طلبانه آنها است

 انگليس گوياي اين واقعيت  روز پس از آغاز تهاجم نظامي آمريكا و13     مجموعه تحوالت سياسي طي 
اين دگرديسي توقف ناپذير . است آه ساختار سياسي جهان يك دگرديسي آامل را آغاز آرده است

اين دگرديسي به تولد نيروها و قدرت هايي در منطقه ها و قاره ها منجر خواهد شد و به جاي . است
 را بر روابط بين الملل حاآم نظام هاي جديدي, 1نظم نوين جهاني مورد نظر ريگانيسم و تاچريسم

  .خواهد آرد
  

  پيامدهاي جنگ
     حتي اظهارنظرهاي محافظه آارانه بلند پايگان آمريكائي و انگليسي گوياي آن است آه لندن و 

, اما ده روز پس از آغاز عمليات. واشنگتن انتظار رسيدن به يك پيروزي قاطع و سريع را داشته اند
  .الزامي است,  هزار نيروي آمريكائي ديگر به منطقه120يجه رسيدند آه اعزام مقامات پنتاگون به اين نت

     مقامات ارشد نظامي و سياسي آمريكا و انگليس جسته ـ گريخته اعتراف مي آنند در محاسبات 
اما اين اشتباهات آدام ها هستند؟ شايد بتوان . مربوط به عمليات نظامي اشتباهاتي شده است

  :را چنين برشمردبرخي از آن ها 
) شمال( محاسبه روي ترآيه به عنوان يك متحد مطيع آه اجازه دهد بدون دردسر جبهه دوم -     

  .در عراق گشوده شود) جنوب و جنوب شرقي(همزمان با جبهه اول 
بويژه آردها و شيعيان به عنوان جاده صاف آن ستون هاي نظامي ,  محاسبه روي نيروهاي معارض-

  ليسآمريكا و انگ
   محاسبه ي بسيار خوش بينانه در مورد شورش هاي گسترده ي مردمي عليه رژيم صدام-     
 درگيري با ارتش عراق در همان آغاز جنگ و در هم شكستن ستون فقرات اين ارتش آه فاقد -     

  .نيروي هوائي هم هست
ديده با نبردهاي ايذائي  در نظر نگرفتن اين فرض آه ممكن است يك نيروي شبه نظامي آموزش -     

  .حرآت نيروهاي مهاجم را آند سازد
فرماندهان ارتش عراق را براي برنامه ,  عدم توجه به اين موضوع آه امكان دارد عواملي از بيرون-     

  .ريزي يك جنگ تدافعي ياري داده باشند
واره اي و افكار عمومي  اتكاي بيش از حد واشنگتن و لندن بر آاربرد فناوري اطالع رساني ماه-     

  )چه از طريق پخش اخبار و شايعات مطلوب و چه از طريق سانسور خبري(سازي 
, منفعل پنداشتن تمامي دنيا در برابر قدرت برتر نظامي آمريكا,  مغرور شدن به پيروزي هاي گذشته-     

ن و چراي تمامي تكيه بر نفرت مردم عراق و آشورهاي منطقه از رژيم صدام حسين و حمايت بي چو
  آشورهاي عربي از اقدام براي ساقط آردن رژيم حاآم بر بغداد

  ....و 
, و علي رغم سانسور شديد خبري,      اين پيش فرض ها نادرست از آاردرآمد و از همان روز اول جنگ

آم تلفات و آم هزينه براي واشنگتن و لندن امكان , مشخص بود دست يابي به يك پيروزي برق آسا
  .ير نيستپذ

     اآنون وضع به مرحله اي رسيده است آه هم دولت آمريكا و هم دولت انگليس دهها ميليارد دالر 
هزينه جديد را براي ادامه ي جنگ از پارلمان هاي خود درخواست آرده اند و آمريكا هم ـ چنانكه ذآر 

  . هزار نظامي ديگر را به منطقه ضروري دانسته است120شد ـ اعزام 
اين بدان معنا .  با اين شواهد و قرائن مي توان نتيجه گرفت جنگ دامنه ي وسيعي خواهد يافت    

اما بدان معنا هم نيست آه آمريكا و انگليس به راحتي بتوانند , نيست آه رژيم صدام پايدار خواهد ماند
  .عراق و منابع نفتي عظيم آن را چون ميوه رسيده اي از شاخه بچينند

و اگر صداي خردمندان , ري در نگرش هاي سياستگذاران اصلي آمريكا و انگليس ايجاد نشود     اگر تغيي
جنگ عراق به درازا , و آينده نگران همچنان تحت الشعاع هياهوي آر آننده ي طبل هاي جنگ قرار بگيرد
 اين و چنانچه آار به. خواهد آشيد و شعله هاي آن به سرزمين هاي پيراموني نيز سرايت خواهد آرد

از خاورميانه و غرب آسيا خواهد گذشت و ساير , تندبادهاي برخاسته از اين آتش افروزي, مرحله برسد
  .قاره ها را هم تحت تاثير مستقيم قرار خواهد داد
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در زمينه ي , وزير دفاع آمريكا,  از جانب دونالدرامسفلد1382     اتهاماتي آه در آغاز دهه دوم فروردين 
يك پيش آگهي , به ايران و سوريه نسبت داده شد,  آمك رساني غير مستقيم به آنحمايت از عراق و

  .جدي در اين مورد است آه زبانه هاي جنگ عراق مي تواند به ساير آشورها هم سرايت آند
  

  منابع و ماخذ   
تحده  اقتصادي و نظامي اياالت م–آن گروه از خوانندگان آگاه آه تغييرات بنيادين در خط مشي سياسي 

موسوم به بانوي (آمريكا و انگليس را از دوران رياست جمهوري ريگان بر آمريكا و صدارت خانم تاچر 
بر انگليس پي گيري آرده اند مي دانند آه جنگ آنوني عراق ادامه ي همان پروسه اي است ) آهنين

  .سوم شده بودمو, به ريگانيسم و تاچريسم, آه در ادبيات سياسي دو دهه آخر قرن گذشته ميالدي
  
 *»مثل روباه آمدند، مانند ببر حكومت آردند و همانند مار ناپديد شدند«

آوششي فوري و همه جانبه و ايجاد پلي بين فعالين آزاديخواه داخل و خارج آشور حول نظام حكومتي 
 انتخابي و دموآراتيك، بدون شاه و شيخ، مانع تعيين سرنوشت ايران توسط بيگانگان خواهد شد

 يار آفامخدا
 2003 آوريل 10 – 1382 فروردين 21پنجشنبه 

صدام حسين به سرنوشت سياهي آه جاه طلبي هاي بي پايانش براي او رقم زده بود گرفتار شد و 
مردم عراق نيروهاي اشغالگر آمريكائي و انگليسي را . بسيار سريعتر از آنچه تصور ميرفت سقوط آرد

» فدائيان صدام«گارد رياست جمهوري عراق و اوباش . اع نكردندآزاديبخش نديدند ولي از صدام هم دف
 .هم، مثل گارد جاويدان آخرين شاه پهلوي، حباب هاي بزرگي بودند آه زود ترآيدند

صدام حسين اگر سوداي خوشبختي و رفاه مردم عراق را داشت ميتوانست حداقل دو جنگ ايران و 
 تحميل نكند و با استفاده از سالح شيميائي عليه مردم عراق و اشغال آويت را به مردم عراق و منطقه

او در همين حال سوداي رهبري اعراب را هم . آشورش رآورددار خونخواري و استبداد در منطقه نباشد
داشت و مي خواست مانند جمال عبدالناصر رهبر فقيد مصر چهره محبوب اعراب باشد، حال آنكه 

 .صداقت و مردم دوستي ناصر را نداشت
در حالي آه آمار مرگ يك ميليون آودك عراقي در اثر محاصره اقتصادي داده ميشد، صدام دهها آاخ 

صدام . براي خود ساخت و ميلياردها دالر ثروت مردم عراق را همراه با خانواده و قبيله اش غارت آرد
يكي از دهها آاخ او حسين در رده بندي ثروتمندترين هاي دنيا دهمين نفر بود و ميگويند آه وسعت تنها 

 !هم ميگذاشت» خانه مردم«او نام آاخ هاي خود را . از مساحت شهر لندن بيشتر بود
صدام و پسرانش دهها نفر از اطرافيان بخت برگشته خود را بدست خود و در مقابل دهها نفر ناظر و 

ق بود و بينهايت تماشاچي تا حد مرگ آتك زدند و آشتند، پسر دوم صدام آه رئيس سازمان امنيت عرا
خونخوار است، شبي مستخدم مخصوص صدام را آه واسطه آشنائي و روابط صدام با همسر زيباي 

رئيس شرآت هواپيمائي عراق شده بود و سر همسر اول صدام، مادر عدي و قصي، هوو آورده بود در 
 اين واقعه به خشم صدام آه از. يك ميهماني در مقابل چشم عموم حاضرين آنقدر آتك زد تا او را آشت

آوتاه زماني نگذشت آه اخبار راديو و تلويزيون عراق هر شب با ! آمده بود او را به سوئيس تبعيد آرد
التماس ميكردند » رئيس«پيامهاي اصناف و گروههاي مختلف مردم از سراسر عراق شروع ميشد آه به 

بقيه قصه را همه .  عراق باز گرددآه فرزندش را ببخشد و اجازه بدهد آه او از تبعيدگاه سوئيس به
از او بعنوان جانشين صدام . عراق بود» امنيت«ميدانند، آخرين سمت او رياست سازمان ترور موسوم به 

در جهان بود و » فراري«حسين نام ميبردند و يكي از بزرگترين آلكسيونرهاي اتومبيل گرانقيمت 
 .ه بودآلكسيوني از آاخهاي مختلف را براي خود تدارك ديد

واالگهرهاي صدام هم مانند شاهزاده ها و شاهدخت ها و آقازاده هاي ايران بزرگترين قاچاقچيان عراق 
 . بودند و محاصره اقتصادي غرب تنها آنها را حريص تر و ثروتمندتر آرد

ولي استعمار ميگويد آه با . اين همه موجب شد آه سقوط صدام و خاندان او هيچ تاسفي را برنيانگيزد
آزادي هيچ زمان در . اين ادعائيست آه هيچ آزادانديشي را فريب نميدهد. از جا آندن صدام آزادي ميآورد

گوهر بسيار ارزشمند آزادي هميشه . آوله پشتي نظاميان به ما مردم مشرق زمين داده نشده است
 .بهاي خود را طلبيده است

قد استقالل نيم بند آشورهاي منطقه را نيز استعمار آه مدعيست آزادي ميآورد، براي اين نسيه عمال ن
پنهان نميكنند آه در عراق حتي به ظاهري همچون حميد آرزاي افغاني نيز خود را مقيد . قرباني ميكند

 .نخواهند آرد و يكسره يك ژنرال آمريكائي را فرماندار عراق خواهند آرد
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ه اند آه هر بيگانه اي آه رهاندن مردم مردم آشورهاي نفت خيز منطقه در عمل بارها و بارها تجربه آرد
منطقه از چنگال گرگي را فرياد آرده، بنا بر سروده سعدي شيرازي هم او خود عاقبت گرگشان بوده 

بايد بسيار . گرگي خونخوارتر و در عين حال دزدي چراغ بدست تر آه گزيده تر برده است آاال. است
 تا تصور آرد آه آمريكا برنامه مارشالي براي آشورهاي ساده انديش بود يا مغرض و وابسته به استعمار

 .نفت خيز مسلمان نشين خاورميانه تدارك ديده باشد
گاه بايد براي «: بعد از جنگ جهاني دوم بنا به اندرز پير روباه استعمار وينستون چرچيل آه ميگفت

 و مداخله مستقيم استعمار غرب بتدريج چهره عوض آرده و بجاي حضور» بيشتر ماندن عزيمت آرد
نظامي در آشورهاي تحت استعمار خاورميانه، گماشته هاي محلي خود را بر سر آار گذاشت تا در 
روياروئي مستقيم با مردم آشورهاي تحت استعمار نباشد و خود خسارت جاني و مالي آمتري را 

ذخائر . مار آورده است سوداي ديگري را در سر استع2001 سپتامبر 11اما حادثه پر ابهام . متحمل شود
نفتي آشورهاي نفت خيز نزديك به آمريكا مانند مكزيك و ونزوئال، ذخايري استراتژيك نيستند و بر اساس 

اين در حاليست آه سروري آمريكا بر جهان .  سال ديگر به ته خواهند رسيد20برآوردهاي موجود تا 
.  غني و استراتژيك انرژي خاورميانه استمشروط به دسترسي قابل اتكا و اطمينان آن به منابع بسيار

در همين جاست آه ميتوانيم داليل مخالفت آشورهاي فرانسه، آلمان و روسيه با جنگ آمريكا و 
آلمان و فرانسه، بعنوان سومين و چهارمين قدرت اقتصادي جهان، و روسيه، . انگلستان با عراق را ببينيم

نند آه آمريكا با تسلط بر نفت خليج فارس برتري اقتصادي و در نوستالژي ابر قدرتي از دست رفته، ميدا
اگر همانطور آه هدف دولت بوش . سياسي خود بر اروپا و روسيه را عميق تر و پر نشدني خواهد آرد

است سناريوي تسلط بالمعارض و بدون چون و چراي آمريكا بر چاههاي نفت خاورميانه بر قرار شود 
اي اروپائي ها هم به اقمار اقتصادي آمريكا تبديل خواهند شد و دالر قدرت ديري نخواهد پائيد آه آشوره

 .از دست رفته خود را بدست خواهد آورد
 به از -دمي آب خوردن پس از بد سگال«به هر طريق براي ما ايرانيان صرف سقوط صدام، به مصداق 

ته و معلول و هزاران صدها هزار آش. هيچگونه تاسفي را برنيانگيخت» عمر هفتاد و هشتاد سال
خانواده بي سرپرست محصول جنگي بود آه جاه طلبي و توسعه طلبي صدام حسين با تجاوز به ايران 

اما با . تثبيت رژيم را به آيت اهللا خميني و آخوندها تقديم آرد» الهي«به ملت ما تحميل آرد و موهبت 
ه بعنوان خسارت مالي جنگ ايران و  ميليارد دالري آ1000رفتن صدام و جانشين شدن مخالفين او، 

البته مدال خيانت و پايمال آردن حقوق مردم . عراق ميتوانستيم از عراق بگيريم بطور قطع از دست رفت
 سال اخير 15ايران را بايد پيش از صدام به چرخانندگان اصلي رژيم اسالمي بخصوص به مسئوالن اين 

سيد علي خامنه اي . ري براي گرفتن اين خسارت نزدندداد آه مطلقا دست به هيچ عمل پيگير و در خو
بعنوان رئيس شورايعالي دفاع و رئيس جمهور حكومت اسالمي در دوران جنگ و رهبر حكومت پس از 
مرگ آيت اهللا خميني و شيخ علي اآبر هاشمي رفسنجاني بعنوان فرمانده و گرداننده اصلي جنگ و 

هم حتما بايد » اصالح طلبان«از . ئوليت را بعهده دارندقدرتمندترين فرد رژيم بالشك بيشترين مس
 سالي آه حاآم بوده اند آدامين قدم را در اين راه برداشته اند؟ بايد پرسيد چه 6پرسيد آه در اين 

سودائي انها را از پيگيري خسارات جنگ بازداشته است؟ و بايد از آقاي خاتمي اصالح طلب پرسيد آه 
  سال چه آرده است؟6مردم براي دريافت خسارات جنگ در اين در جهت احقاق حقوق حقه 

آمريكا به سوداي منافع مشخص خود در تمامي مرزهاي چهار سوي ميهنمان ايران مستقر شده و ترس 
. اما ترس واقعي رژيم روحانيون از مردم ايران است و نه از آمريكا. را در آخوندها تعميق آرده است
الهاست آه در محيطي مملو از ياس و ترس زندگي ميكند زيرا به هزار حكومت ارتجاعي روحانيون س

دليل روشنتر از آفتاب روزانه ميبيند آه مردم تحت سلطه آن نميخواهند با رسوم و روشهاي چندين قرن 
 .پيش زندگي آنند و در آمين هستند تا در اولين فرصت آنرا واژگون آنند

. دان تمامي ساختارهاي دموآراتيك اپوزيسيون در عراق بوديمبا سقوط رژيم عراق شاهد واقعيت تلخ فق
آوششي فوري و همه جانبه و ايجاد پلي بين فعالين آزاديخواه داخل . جامعه ايران چنين تلخكام نيست

و خارج آشور حول نظام حكومتي انتخابي و دموآراتيك، بدون شاه و شيخ، مانع تعيين سرنوشت ايران 
 :موقعيت آنوني ايران ترجماني از اين شعر است. دتوسط بيگانگان خواهد ش

 شهر خالي است ز اغيار، بود آز طرفي
 مردي از خويش برون آيد و آاري بكند

 .بيشتر بايد گفت مردمي از خويش برون آيند و آاري بكنند
 .به اميد اين نوروز دوباره ايران آه سر به قرنها خواهد آشيد
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 ضرب المثل چيني  *
  
  

  اهداف بعدي آمريكا
 
  ».اي مسالمت آميز هستند ش در پي تغيير حكومت در سوريه اما به شيوهمحافظه آاران دولت بو«

ي گزارشي تحليلي در  ي واشنگتن پست با ارائه ، روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
بايد تغييراتي در : پائول ولفووتيز معاون دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا گفت« :اين باره آورده است 

ولفووتيز رامسفلد و جان بولتون معاون وزير امور خارجه در امور آنترل سالح و امنيت .ريه به وجود آيدسو
 آوريل 9ي سوريه داشتند و رامسفلد روز چهارشنبه  المللي طي روزهاي اخير، اظهارات علني درباره بين

ولفووتيز . به فرار آنان نمودي حكومت صدام و آمك  اين آشور را متهم به پناه دادن به اعضاي عالي رتبه
اند آه اين تغييرات مسالمت آميز در دولت سوريه چه طور بايد به وجود آيد اما  ها نگفته و ديگر مقام

ي تغييرات آن هم به هر نحوي  ها به آرات از موفقيت جنگ عراق و گسترش دامنه بسياري از اين مقام
  » .گويند در منطقه مي

آنم بسياري از آشورها از جمله  فكر مي: معاون رامسفلد تصريح آرد« :د واشنگتن پست ادامه مي ده
هاي آشتار  سوريه در نهايت پيام واضحي از جنگ عراق خواهند گرفت اين آه بهتر است به دنبال سالح

  . ملي بهره نگيرند جمعي نباشند و از تروريسم به عنوان ابزاري براي سياست
تر در اين  شد ديگر حاميان دولت بوش را تشويق آرد تا صريح نيز مياظهارات رامسفلد آه شامل ايران 

ي گذشته گفت آه  رابطه صحبت آنند به طوري آه آري جيمز وولسي، از مديران سابق سيا چهارشنبه
  .حكومت فاشيست سوريه بايد تغيير آند

هاي  جانب ديگر مقامدولت سوريه اظهارات رامسفلد را نوعي تهديد قلمداد آرده و شروع اين سخنان از 
اما ژنرال آالين پاول . آمريكايي را نوعي هشدار آن هم با هدف برآناري حكومت سوريه دانسته است

هيچ آس در : ي الحيات در پنجم آوريل گفته بود ي خود با روزنامه ي آمريكا در مصاحبه وزير امور خارجه
نرال ريچارد مايرز، رييس ستاد مشترك ارتش آند و ژ دولت آمريكا از حمله به ايران و سوريه صحبت نمي

هاي شيميايي و ميكروبي عراق به  هاي مربوط به ارسال و انتقال سالح آمريكا روز دوشنبه گزارش
سوريه را آه اول بار در دسامبر گذشته توسط آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي مطرح شد رد 

  . آرد
هاي آشتار جمعي از عراق خارج و به آشور ديگري  سالحهيچ مدرآي وجود ندارد آه : مايرز گفت

هاي  ح هاي سازمان سيا به عنوان آشوري آه داراي سال ها در گزارش سوريه از مدت. منتقل شده باشد
  . هاي ممنوعه است قرار دارد هاي سالح  حمل آالهك هايي با قابليت ميكروبي و شيميايي و موشك
هاي مختلفي  راه: مسفلد و از حاميان اصلي جنگ عراق گفته استريچارد پرل از مشاوران نزديك را

اي  براي تغيير در مردم وجود دارد و من اميدوارم آه عراق پس از افغانستان در اين ميان مثال قانع آننده
ي برخورد با سوريه ميان دولت مردان آمريكا اختالف نظر وجود  هاست آه بر سر نحوه اما سال. باشد

هاي تروريستي همواره دردستور آار دولت آمريكا بوده   دولت سوريه به دليل حمايت از گروهدارد اگر چه
ي خوب بود و تاآيد داشت آه  هاي سابق، حافظ اسد يك مذاآره آننده ي يكي از ديپلمات اما به گفته

  .هاي عملياتي نيست آشورش پايگاهي براي فعاليت
اي با سازمان سيا در آشف و نابودي  مكاري فعاالنه سپتامبر ه11به عالوه سوريه پس از حمالت 

اظهارات اخير رامسفلد آه حاآي از آمك عجيب ايران . اعضاي القاعده در دمشق و حتي آمريكا داشت
و سوريه به عراق بود نه تنها آاخ سفيد بلكه سازمان سيا را در تعجب فرو برد و البته پي پت، متخصص 

روشن است آه سياست وزارت دفاع در : گويد امور خاورميانه ميسابق آژانس اطالعات دفاعي در 
هدف گيري و حذف دولت آنوني سوريه به عنوان فاآتوري در مناقشات اعراب اسراييل قرار گرفته 

  » .است
اگر چه ايران نيز از جمله اهداف بعدي دولت بوش شمرده «:واشنگتن پست همچنين آورده است 

هاي  يكي از ديپلمات. باشد وجه به سوريه بسيار بيشتر و شديدتر ميشود اما از نظر بسياري ت مي
المللي آمتري براي جنگ با سوريه نسبت به جنگ عراق وجود خواهد  گويد حتي حمايت بين سوري مي

داشت، توني بلر نخست وزير انگليس در آنفرانس بلفاست به اسد اطمينان داده بود آه آشورش 
  ».هدف بعدي نيست
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