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  »شوك و وحشت«استراتژي -شب بيستم و ششم
  
    زنداني بودنددر سامرهآه در محلي  اسراي ارتش آمريكا  از تنپيدا شدن 7-
   نيروهای آمريکايی بدون مواجهه با مقاومت جدی وارد تکريت شده اند-
ارند از حرف باستون گلوب نوشت اگر قرار است پيشرفت معقولي در عراق صورت گيرد، تندروها ناچ-

 .زدن درباره سرنگوني رژيم هاي ديگر منطقه دست برداند
تظاهرات مردم شهرهاي واشنگتن، سان فرانسيسكو، وين و هم چنين در سوئد، دانمارك و يونان -

 .برگزار شد
  
  

  آخرين تحوالت جنگ
  

  تکريت هم سقوط کرد

  2003 اوريل 13 -1382 فروردين 24يكشنبه -بي بي سي
  ايی بدون مواجهه با مقاومت جدی وارد تکريت شده اند نيروهای آمريک

سخنگوی ستاد سرفرماندهی نيروهای به رهبری آمريکا در عراق گفته است که واحدهای نظامی 
  .آمريکايی، بدون مواجهه با مقاومت قابل توجهی، وارد شهر تکريت، زادگاه صدام حسين، شده اند

  .ی استقبال کرده و داوطلب کمک به آنان شده اندبه گفته وی، ساکنان شهر از قوای آمريکاي
  برای مشاهده صفحه ويژه عراق اينجا را کليک کنيد

قبال گفته می شد که ممکن است صدام حسين و رهبران ارشد عراق در اين شهر موضع گرفته باشند 
  .تا به مقاومتی نهايی در برابر قوای آمريکايی دست بزنند

تکريت، زادگاه صدام حسين واقع در شمال عراق، ديدن کرده بود گفت که پيشتر، خبرنگاری که از شهر 
  .اهالی تکريت آماده تسليم شهر به نيروهای آمريکايی هستند

  شبکه سی ان ان نيز از تانکهای ترک شده در تکريت خبر داده بود 
ند در برابر وی در مصاحبه با بی بی سی از قول تعدادی از ساکنان تکريت نقل کرد که در نظر ندار

  .پيشروی نيروهای آمريکايی به مقاومتی دست بزنند
، خبرنگار خبرگزاری فرانسه، يکی از شيوخ قبيله ای تکريت به وی گفته بود که "لورن لوزانو"به گفته 

  .هياتی را برای مالقات با فرماندهان واحدهای آمريکايی اعزام کرده تا خواستار توقف بمباران شهر شود
 ساعت به اهالی تکريت فرصت دهند 48بيله ای افزوده بود که از آمريکاييان خواهد خواست اين رهبر ق

  .تا در مورد نحوه تسليم رزمندگان فداييان صدام مذاکره کنند
اين خبرنگار، که از سمت شمال به تکريت سفر کرده بود، خيابان های شهر را خلوت توصيف کرده و 

 از مردان مسلح حفاظت از اموال در برابر غارتگران را برعهده گفته بود که تنها گروه های کوچکی
  .داشتند

  .آنان نيز گفتند که از ورود قوای آمريکايی استقبال می کنند
شهر تکريت هدف بمباران شديد نيروهای آمريکايی بوده و به گفته خبرنگار خبرگزاری فرانسه، تعداد 

  .زيادی از ساختمان های شهر ويران شده اند
  روی به سوی تکريتپيش

قبال، سخنگوی ستاد مرکزی نيروهای به رهبری آمريکا اعالم کرده بود که واحدهای تفنگداران دريايی 
آمريکا به سرعت به سوی شهر تکريت، واقع در شمال عراق، پيشروی می کنند و به نزديکی شهر 

  .رسيده اند
ر آورند و در صورت مواجهه با نيروهای وفادار وی گفته بود که اين واحدها دستور دارند شهر را به تصرف د

  .به صدام حسين، آنان را نابود کنند
  .تکريت تنها شهر عمده عراق تلقی می شد که هنوز به تصرف نيروهای ائتالف در نيامده بود

گفته می شد ممکن است نيروهای گارد جمهوری وفادار به صدام حسين در نظر داشته باشند به 
  . اين منطقه دست بزنندمقاومت نهايی در
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 آوريل، شبکه تلويزيونی سی ان ان تصاويری را از يک گروه رزمی آمريکايی 12با اينهمه، روز شنبه، 
نشان داد که وارد يک پايگاه نظامی در شمال تکريت شده و در آنجا، تعداد زيادی تانک و خودروهای 

  .نظامی را مشاهده کردند که به حال خود رها شده بودند
 که به استفاده از فن آوری پيشرفته -ال اعالم شده بود واحدهايی از لشکر چهارم پياده ارتش آمريکا قب

 به داخل عراق اعزام شده اما هنوز معلوم نيست اين واحدها در کدام صحنه عملياتی -شهرت دارد 
  .شرکت خواهند داشت

گزارش می دهد که براساس برخی  - وزارت دفاع آمريکا -همزمان، خبرنگار بی بی سی در پنتاگون 
  .نشانه ها، به نظر می رسد که آمريکا در نظر دارد حضور نيروی دريايی خود در منطقه را کاهش دهد

  .اين اقدام به منزله واکنشی نسبت به تحول در صحنه نبرد تلقی شده است
از پنج ناوهای به گفته سخنگوی نيروی دريايی آمريکا، ممکن است در خالل چند روز آينده، يکی 

  .هواپيمابر آمريکايی منطقه را ترک گويد
  .  در عين حال، وی افزوده است که هنوز دستوری برای خروج اين ناو از منطقه صادر نشده است

  
  جايزه نقدي براي دستگيري آنها  تن از رهبران رژيم صدام و 52مشخصات 

ه در دستگيري صدام و سران رژيم عراق به به آساني آ: مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكايي اعالم آرد 
 .نيروهاي آمريكايي آمك آنند جايزه نقدي تعلق مي گيرد 

يك برنامه اهدا جوائز نقدي در ازاي ارائه اطالعات جهت دستگيري : گفت» سرگرد وينسنت بروآس «
  . رهبران آليدي عراق تنظيم شده است 

وزارت دفاع آمريكا روز .تيار مردم قرار داده خواهد شدتصاوير سران مورد نظر آمريكا در اخ: وي افزود 
 تن از رهبران رژيم صدام را در اندازه هاي جيبي تهيه و در سراسر عراق 52گذشته تصاوير و مشخصات 

 . پخش نموده است
  

  مقامات تحت پيگرد عراقی
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  روی کارت ها، تصاوير رهبران عراق که آمريکا به دنبال آنهاست، چاپ شده است
 مقام ارشد سابق عراق را در اختيار سربازان 55مقامات آمريکايی فهرستی شامل اسامی و تصاوير 

  .خود گذاشته اند تا در صورت شناسايی، آنها را دستگير يا به قتل برسانند
دوازه مرد "تصاوير اين افراد که به صورت ورق بازی چاپ شده است، مشتمل بر فهرست به اصطالح 

 برای توصيف صدام حسين و مقامات 2002اين عبارتی است که دولت آمريکا در پاييز سال . است" خبيث
نزديک به او، که به اتهاماتی مانند کشتار جمعی، شکنجه و حمالت شيميايی و ساير جنايت های 

  . جنگی تحت تعقيب هستند، به کار برد
دو پسر وی، سه برادر ناتنی و يک پسر : نيمی از اين دوازه نفر اعضای خانواده صدام حسين هستند

  .عمو
، پسر عموی صدام، که به دليل نقشی که در بمباران شيميايی "علی حسن مجيد"  کهتصور می شود

معروف شده است، در بمباران نيروهای " علی شيميايی" داشت به عنوان 1988عليه کردها در سال 
  .ائتالفی کشته شده باشد

از آنها هم در مقامات آمريکايی می گويند که رهبران عراق می کوشند تا از کشور بگريزند و بعضی 
  .تکريت، زادگاه صدام حسين، مخفی شده اند
  : از جمله افراد تحت تعقيب عراق عبارتند از

  
 از جمله اتهاماتی که به رييس جمهور ساقط شده عراق وارد آمده، کشتار کردها، ارتکاب :صدام حسين

ا در اطراف شهر کرکوک که طی آن ده ها هزار تن از کردها، ترکمن ها و آشوری ه" پاکسازی نژادی"به 
از آن مناطق اخراج شدند و اعدام های گروهی غيرنظاميان " عربی کردن"به عنوان بخشی از برنامه 

  .است1991پس از قيام کردها و شيعيان در سال 
  

 ساله صدام که فرمانده نيروهای فدايين و رييس کميته ملی المپيک عراق 38 پسر :عدی صدام حسين
، کميته ای که "ايندايت"بنا به اعالم . اقدامات بيرحمانه عدی در عراق زبانزد همه بودگفته شده که . بود

رهبران عراق را به دليل ارتکاب به جنايات جنگی تحت پيگرد قرار داده است، عدی شخصا در شکنجه 
گفته شده . کردن افراد شرکت داشته و همچنين به نيروهای تحت امر خود دستور شکنجه داده است

  . وی مرتبا اقدام به ربودن و تجاوز به زنان می کرده استکه
  

 سال 36وی که . پسر کوچکتر صدام حسين که برای جانشينی وی برگزيده شده بود:قصی حسين
وی متهم به سرکوب کردن . دارد، مسئول گارد جمهوری و سرويس اطالعاتی و امنيتی عراق بود

  . است1991ه و اعدام، پس از قيام شيعيان رد سال فعاليت های ناراضيان در بصره از طريق شکنج
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 ساله و معاون رييس شورای فرماندهی انقالب و معاون فرمانده 61 وی که :عزت ابراهيم الدوری

وی که در تکريت زاده شده . نيروهای مسلح عراق بود، مرد دست راست صدام به شمار می رود
 از يک کودتا در کربال جان سالم بدر 1998 سال وی در. نقشی کليدی در سرکوب قيام شيعيان داشت

  .وی در اتريش هم متهم به ارتکاب به جنايات جنگی شده است. برد
  

 67وی که .  همراه صدام حسين بود1950 تنها فرد مسيحی در کادر رهبری عراق که از دهه :طارق عزيز
 شده ترين چهره های حکومت سال دارد، به عنوان معاون نخست وزير عراق کار می کرد و از شناخته

  .وی متهم به همدستی در جنايات جنگی عليه ايران، کويت و مردم عراق است. صدام در غرب بود
  

وی متهم به .  ساله رييس جمهور عراق و فرمانده ارتش مردمی بود65 او معاون :طه ياسين رمضان
 و کشتار هزاران کرد 1991ل همدستی در اشغال کويت و مشارکت در سرکوب بيرحمانه شيعيان در سا

  .با استفاده از گاز سمی است1988در شهر حلبچه به سال 
  

 وی برادر ناتنی صدام حسين و همچنين رييس سابق سازمان اطالعاتی :برزان ابراهيم حسن التکريتی
 تصور می شود که پليس مخفی بدنام عراق هزاران نفر از مخالفان رژيم را. و اداره امنيت عمومی بود

  .وی همچنين سفير سابق عراق در دفتر سازمان ملل در ژنو بود. شکنجه کرده و کشته باشد
  

 وی رييس سابق شعبه حزب بعث در شمال عراق، نخست وزير سابق و معاون :محمد حمزه زبيدی
او متهم شده است به مشارکت در سرکوب قيام شيعيان و نظارت بر از . نخست وزير سابق عراق بود

  .  نيزارهای جنوب عراق که محل زندگی اعراب مرداب نشين استبين بردن
  

 وی منشی شخصی صدام حسين که ديدارهای صدام حسين را تنظيم می کرد و :عبد محمودالتکريتی
گفته شده است که او بسياری از دستورات سرکوبگرانه رژيم را به مقامات پايينتر . اغلب همراه وی بود

  .منتقل می کرد
  

 وی فرماندار کويت تحت اشغال عراق بود و همچنين فرمانده ارتش مردمی در کويت : النعمانعزيز صالح
 فرماندار 1980 و 1970وی در دهه . بود که متهم به همدستی در جنايات عليه شهروندان کويت است

  .کربال و نجف بوده و گفته می شود که در تخريب حرم های شيعيان در آن هنگام مشارکت داشته است
   

 او برادر ناتنی صدام حسين و وزير اطالعات سابق عراق است که گفته می :وطبان ابراهيم التکريتی
وی وزير کشور سابق نيز بود، که عدی .  عليه صدام مشارکت داشته است1991شود در سرکوب قيام 

  .به دليل نزاع با وی، گلوله ای به پايش شليک کرده بود
  

 . كا طي چند روز آينده خليج فارس و مديترانه را ترك خواهند آردسه فروند ناو هواپيمابر آمري
اس .اس.، مستقر در بندر يوآوسوآاي ژاپن و ناوهواپيمابر يو»آيتي هاوك«اس .اس.ناو هواپيمابر يو

مستقر در سن ديه گو پس از اتمام ماموريتشان آه بمباران عراق بود راهي آمريكا » آانستاليشن«
 . شوند مي

ي نيروهاي دريايي آمريكا در خليج  ي خلق چاپ چپن، تيموتي آيتينگ، فرمانده ي روزنامه به نوشته
و گروه » تئودور روزولت«اس .اس.فارس در يك آنفرانس خبري از مقر خود در بحرين اعالم آرد آه ناو يو

 . جنگي اش آه در مديترانه مستقر است به زودي منطقه را ترك خواهد آرد
او هواپيمابر به همراه گروه جنگي آنها براي جنگ در عراق در خليج فارس و مديترانه  فروند ن5پنتاگون 

 . مستقر آرده بود
و هفت فروند آشتي » لينكلن«. نيز راهي آمريكا شده است» آبراهام لينكلن«اس .اس.ناو هواپيمابر يو
روهاي دريايي آمريكا  ماه روي آب بوده است آه طوالني ترين مدت ماموريت ني9اش مدت  و گروه جنگي
  . ماه است6ماموريتهاي نيروي دريايي آمريكا حداآثر . شود شمرد مي

  
  بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق

  
  رقابت براي به دست گرفتن رهبري عراق

رقابت براي به دست گرفتن رهبري عراق آغاز شده است، در اين ميان بسياري احمد چلبي، رييس 
ي تايم در گفت  مجله. دانند ين رقابت ميي ملي عراق و از معارضان اصلي حكومت صدام را پيروز ا آنگره

 . ي دوران پس از صدام و شرايط حاآم بر عراق جويا شده است و گويي با چلبي نظريات وي را درباره
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ي آنچه آه در چند ماه  چلبي در اين گفت و گو درباره ، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تفويض سريع قدرت به مردم عراق امري است «: دار است، گفتآينده در عراق از اهميت بسياري برخور
ي مهمي است و  اين نكته. اين امر بايد خيلي سريع اتفاق افتد. آه اهميت آن از همه چيز بيشتر است

 » .بسياري خواستار آن هستند
ي آينده  هي اختالفاتي آه ميان سيا و پنتاگون دربار ي ملي عراق در پاسخ به سوالي درباره رييس آنگره

ها چه  آن چيزي آه واقعا مهم است اين است آه عراقي«: عراق و نقش وي وجود دارد، اظهار داشت
آنند مهم  آنچه آه مردم فكر مي. گيرد آينده عراق امري است آه در حال حاضر شكل مي. خواهند مي
ا به پذيرش امري توانند مردم ر درست است آه برخي عناصر سيا در عراق هستند اما آنها نمي. است

اين . پرستانه باشد دهند آه ميهن مردم به ندايي پاسخ مي. آه مخالف فرهنگ مردم است وادارند
 » .چيزي است آه مردم عراق در پي آن هستند

چلبي توضيح داد آه بهترين وسيله براي دستيابي به اين هدف گوش دادن و توجه آردن به خواست 
 مردم عراق اين است آه يك دولت عراقي جايگزين حكومت صدام مردم است؛ زيرا بزرگترين خواست

 . شود
ي ملي عراق در بخش ديگري از اين گفت و گو اعالم آرد آه وي از طرف دولت آمريكا وارد  رييس آنگره

 » .عراق نشده است از اين رو نبايد وي را يك عامل آمريكا دانست
ها تنها مرا از  آمريكايي. من خودم به عراق آمدم. دها من را وارد عراق نكردن آمريكايي«: چلبي گفت

ها از ما حمايت آردند، اما ما  من از اين امر خوشحالم آه آمريكايي. شمال به جنوب عراق منتقل آردند
 » .ما نيز در پيروزي بر حكومت صدام نقش داشتيم. به آنها تعلق نداريم
من «: روي عراق است، اظهار داشت ضر پيشي بزرگترين مانعي آه در حال حا وي هم چنين درباره

   ».بسيار نگران مسائلي هستم آه ممكن است ميان نيروهاي آمريكايي و مردم عراق پديد آيد
داند چه اتفاقي خواهد  هيچ آس نمي«: ي عراق گفت ي انتخابش به عنوان رهبر آينده چلبي درباره

 مقامهاي ديگري نيز در يك حكومت هستند آه نقش .ما بايد جايگاه يك رهبر را زياد بزرگ نكنيم. افتاد
  ».باشد آنها نيز مانند يك رييس جمهور با اهميت مي

  
  محاصره منزل آيت اهللا سيستانی در نجف

  2003 اوريل 13 -1382 فروردين 24يكشنبه -بي بي سي
د علی گزارشهای رسيده از عراق حاکی از اين است که گروهی مسلح در شهر نجف منزل آيت اهللا سي

سيستانی، مرجع شيعی را محاصره کرده و به او چهل و هشت ساعت فرصت داده اند کشور را ترک 
  .کند

شروع شده، در حالی که بنابر ) دوازدهم آوريل(روز  سيستانی می گويند محاصره از اطرافيان آيت اهللا
 بوده اما پسرش در برخی گزارشها، آيت اهللا سيستانی پيش از آغاز محاصره خانه خود را ترک کرده

  .خانه مانده است
هنگامی که نيروهای آمريکايی در مسير پيشروی خود به بغداد به شهر نجف رسيدند آيت اهللا 

سيستانی پيروان خود را به حفظ آرامش فراخواند که اين ابتکار عمل او با استقبال گرم آمريکاييها مواجه 
  .شد

برای مستقل ماندن نهادهای دينی از سياست که با ايرانی بودن آيت اهللا سيستانی و تالش او 
پشتيبانی غرب نيز همراه بوده از جمله داليلی است که آگاهان در مورد تهديدی که عليه وی وجود دارد 

  مطرح می کنند    
اما هم اکنون منزل آيت اهللا سيستانی تحت محاصره است و آمريکاييها هم در خطر از دست دادن يکی 

  . مهم خود در عراق قرار دارنداز پشتيبانان
بنابر گزارشها محاصره کنندگان منزل آيت اهللا سيستانی گروهی اند که خود را جماعت صدرثانی می 

نامند و رهبری گروه را سيد مقتدی صدر، فرزند بيست و دو ساله آيت اهللا سيد محمد باقر صدر در 
  .دست دارد که بتازگی لباس روحانيت بر تن کرده است

 اهللا سيد محمد باقر صدر که از روحانيان بلندپايه نجف و پايه گذاران حزب الدعوه، نخستين جنبش آيت
سياسی شيعی در عراق بود بيست و سه سال پيش به دست حکومت صدام حسين در عراق کشته 

  .شد
ع چهارشنبه گذشته نيز سيد عبدالمجيد خويی، روحانی شيعه و فرزند آيت اهللا خويی، يکی از مراج

مهم پيشين شيعه در مسجد امام علی در نجف کشته شد که مسئوليت ترور او نيز به جماعت صدر 
  .ثانی نسبت داده می شود
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آيت اهللا سيستانی و سيد عبدالمجيد خويی هر دو ايرانی اند و گفته می شود يکی از داليل مورد حمله 
  .قرارگرفتن آنان ايرانی بودنشان است

 ارتشی بسيار سطح پايينتر از خود را از شکست داد اکنون در عراق در  مريکا که ظرف سه هفته
  وضعيتی بسيار پيچيده تر از آنچه پيش بينی می کرد گرفتار آمده است    

 دليل ديگری که برای حمله به آيت اهللا سيستانی و سيدعبدالمجيد خويی مطرح است به رقابتهای 
  .دارددرونی ميان گروههای شيعی در عراق ارتباط 

گروههای عمده شيعی در عراق همچون مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق و حزب الدعوه از حمايت 
ايران برخوردارند و برای تشکيل حکومت اسالمی در عراق مبارزه کرده اند در حالی که آيت اهللا 

رت سيستانی و سيد عبدالمجيد خويی به تالش برای مستقل ماندن نهادهای مذهبی از سياست شه
  .داشته اند

اين دو روحانی شيعه همچنين از حمايت غرب برخوردار بوده اند و سيدعبدالمجيد خويی در لندن 
  .سکونت داشت و بنيادی اسالمی را در اين شهر اداره می کرد

شهر مذهبی نجف که قرنها مرکز روحانيت و مرجعيت شيعه بوده اهميت بسيار زيادی در کشور عراق 
معيت آن را شيعيان تشکيل می دهند و به خطر افتادن ثبات و امنيت آن می تواند دارد که اکثريت ج

  .تمام نقشه های آمريکا و بريتانيا را در عراق به هم بريزد
به نظر می رسد نيروهای آمريکايی مايل به مداخله برای پايان دادن به محاصره منزل آيت اهللا 

ی مداخله هم نداشته باشند اما اگر دست به مداخله سيستانی در نجف نيستند و امکان دارد تواناي
نزنند آمريکا و بريتانيا يکی از پشتيبانان مهم خود را در عراق آن هم در زمانی بسيار حياتی از دست 

  .می دهند
آمريکا که ظرف سه هفته ارتشی بسيار سطح پايينتر از خود را از شکست داد اکنون در عراق در 

  .ر از آنچه پيش بينی می کرد گرفتار آمده استوضعيتی بسيار پيچيده ت
  

  ديدار سيـدمحمـد باقر حكيم با حزب الدعوه اسالمي
  2003 اوريل 13 -1382 فروردين 24نبه يكش-ايسنا
ي  ي از حزب الدعوه اسالمي ديدار و درباره اهللا سيـدمحمـد باقر حكيم روز شنبه با يك هيات بلندپايه آيت

 . وضعيت حساس و خطرناك حاآم در عراق گفت آـرد
س اعالي اهللا سيدمحمد باقر حكيم، رييس مجل ، آيت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  انقالب اسالمي عراق در اين ديدار عالوه بر بررسي اوضاع حساس و خطرناك موجود در عراق، درباره
هاي اسالمي در اين مقطع زماني حساس و بررسي آينده عراق  لزوم ايجاد وحدت مشترك در ميان گروه

 . وگو آرد نيز گفت
مولي از جانب مجلس اعالي انقالب اسالمي در اين ديدار شيخ ابوابراهيم حمودي و شيخ محمد تقي ال

و ابراهيم جعفري، دآتر ابوشير، استاد ابوبالل، عبدالحليم الزهيري و سيدعلي عالق از جانب حزب 
  .الدعوه شرآت داشتند

  
  آيت اهللا العظمي سيستاني دفتر  اطالعيه

  2003 اوريل 13 -1382 فروردين 24يكشنبه -ايسنا
  »واتقوا فتنه التصيبن الذين ظلموا منكم خاصه«

 از ي نجف اشرف ـ روزگاري سخت، دشوار و آآنده ي علميه پس از آن آه مردم عراق ـ و به ويژه حوزه
ها را از  هول و هراس را گذراندند،قدرت الهي به زوال نظام ديكتاتوري در آن سامان رقم خورد و دل

اي سرشار از  امت مسلمان عراق به بازيافت شكوه ديرين اين حوزه اميد بسته است، حوزه. شادي آآند
  .علم، تقوي و فرازمندي

فرا گرفت،هرج و مرجي بدون هيچ گونه توجيه اما ناگهان شهر نجف اشرف را حالت هرج و مرج دشواري 
  .ديني و يا تاريخي سزامند موضع آشكار و روشن آن ديار
ي مسلمانان جهان آه عتبات مقدسه و حيات  دفتر آيت اهللا العظمي سيستاني ضمن اعالن به همه

 ي خطر جدي است، مسؤوليت هر گونه تعرض به امنيت اين مراجع عظام در نجف اشرف در آستانه
پيمان  ي نيروهاي هم ي نجف و مراآز ديني عراق را بر عهده شهر مقدس و حيات مراجع و فاضالن حوزه

خواهد آه به  هاي دولتي و تمام مؤمنان مي هاي اسالمي و عربي و سازمان دانسته، از تمام دولت
 و درستي ي نجف اشرف به استواري  از حوزه مسؤوليت ديني خود در رفع خطر گسترده و غافلگيرانه

  .عمل آنند
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  اهللا سيدمحمدباقر  آيت بيانيه
استواري و همكاري ايي از مردم عراق صبر،  با صدور بيانيه) يكشنبه( ديروز  اهللا سيدمحمدباقر حكيم آيت

 . براي حفظ امنيت و مقابله با هرج و مرج فعلي را خواستار شد
 : به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران متن اين بيانيه به شرح زير است

برد شما را  باشد؛ بسر مي ي عملكرد رژيم حاآم مي در زماني آه عراق در وضعيت خطرناآي آه نتيجه«
 . آنم  دعوت ميبه سه اصل

همكاري و هماهنگي با نيروهاي ملي و اسالمي آه در داخل عراق و براي خدمت به مردم مستقر  -1
 . هستند

هايي را در مناطق  خواهم آه آميته در اين وضعيت حساس براي آنترل هرج و مرج موجود از شما مي -2
ي  ي اداره شاير را در برگيرند و وظيفهها علما، دانشمندان و ع مختلف عراق تشكيل دهيد آه اين آميته

ها  دار شوند؛ آه هر يك از اين آميته محلي در مناطق مختلف و ارائه خدمات الزم به مردم را عهده
 . ي خود باشد ي مشخص شده مسئول منطقه

ع برادران و عزيزان در هر وجب از خاك عراق برادران مجاهدي وجود دارند؛ آه نقش تاريخي خود در دفا -3
خواهم  دهند؛ اين مجاهدان به همكاري شما نيازمندند، لذا از شما مي از حقوق مردم عراق را انجام مي

 ».آه با اين مجاهدين همكاري الزم را انجام دهيد
  

 . ي قرارداد برقراري نظم در عراق پس از صدام شد برنده
ي قرارداد چند   بشر است برنده، يك شرآت پيمانكاري نظامي آمريكا آه ناقض حقوقي آبزرور به نوشته

 . ميليون دالري برقراري نظم در عراق پس از صدام شد
 هزار پوند به حزب جمهوري خواه آمريكا آمك آرده است، از 100آه بيش از ) Dyncorp(شرآت دين 

ي اين آشور شروع به جذب نيروهاي پليس خصوصي آرده  ي گذشته از جانب وزارت امور خارجه هفته
 . است

 متبادر  اين سوال را به ذهن» دين«ي آبزرور، اعطاي اين قرارداد حساس به شرآت  ي روزنامه ه نوشتهب
 . سازد آه فعاليتهاي پليسي اين شرآت چه مواردي بوده است مي

 هزار پوند 100را به پرداخت » دين«يك دستگاه رسيدگي به امور استخدامي انگليس اخيرا شرآت 
 . سازمان ملل متهم آرده استغرامت به يك افسر پليس 

اطالع داده بود آه شرآت آنها اقدامات غيرقانوني انجام » دين«اين افسر پليس به آارمندان شرآت 
 . اين افسر سازمان ملل را از بوسني اخراج آرد» دين«به همين دليل شرآت . دهد مي

ي خصوصي آار حساس برقراري وزير دفاع سابق انگليس اعالم آرد، باور اين امر آه يك شرآت آمريكاي
 . قانون و نظم را در عراق بر عهده بگيرد سخت است

اعالم آرده است آه اين شرآت از سوي اداره امور اجراي قانون و مواد مخدر وزارت امور » دين«شرآت 
 . آند  آار مي خارجه

رشناسان با هاي اخيرا بازنشسته شده، نيروهاي محافظ زندان و آا به دنبال پليس» دين«شرآت 
 . ي امور قضايي است تجربه

  
  

  مسائل اقتصادي عراق آينده
  

  بدهي هاي خارجي عراق، ميراث حكومت صدام حسين 

  2003 اوريل 13 -1382 فروردين 24يكشنبه - راديو فردا-)پاريس(فريدون خاوند 
گتن برگزار در پايان نشست وزيران دارايي گروه هفت آشور بزرگ صنعتي، آه جمعه و شنبه در واشين

شد، اعالم شد آه اين آشور ها بر سر بازسازي عراق بر پايه قطعنامه سازمان ملل متحد و نيز ضرورت 
با اين حال ناظران آگاه مي گويند آه به رغم . حل و فصل بدهي هاي خارجي عراق به توافق رسيده اند

. نان به جاي خود باقي استاين اعالميه، اختالف نظر ميان قدرت هاي بزرگ بر سر آينده عراق همچ
 . جزيياتي در همين زمينه از فريدون خاوند

آيا وزيران دارايي گروه هفت آشور بزرگ صنعتي، در نشست جمعه وشنبه خود در واشينگتن، بر سر 
بازسازي عراق به توافق رسيده اند؟ متن انتشار يافته در پايان اين نشست از نوعي سازش خبر مي 

را مورد تأييد قرار » ضرورت تالش چند جانبه براي آمك به عراق«هفت در اعالميه خود وزيران گروه . دهد
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. در اين زمينه هواداري مي آنند» قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد«مي دهند و از 
از آمي بعد از اعالميه وزيران گروه هفت، آميته پولي و مالي صندوق بين المللي پول نيز در اعالميهاي 

قطعنامه تازه سازمان ملل متحد در باره عراق جانبداري آرد، با تكيه بيشتر بر جنبه هاي انساني اوضاع 
، آه نقش تعيين آننده »باشگاه پاريس«در همان حال صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از . عراق

 چه زودتر به مسئله اي را در بدهي هاي دولتي آشور هاي در حال توسعه دارد، درخواست آردند هر
جان اسنو، وزير خزانه داري آمريكا نيز گفت آه ملت عراق به تنهايي نمي . بدهي هاي عراق بپردازد

موضعگيري آمريكا در اين زمينه با مخالفت . تواند بار سنگين بدهي هاي آنوني اش را تحمل آند
اق مهم است، ولي آشور هاي فرانسه و آلمان روبرو است آه مي گويند البته پرداختن به بدهي عر

مي بينيم آه به . ديگري هستند به ويژه در آفريقا آه سخت مقروض اند و امكانات عراق را هم ندارند
رغم اعالميه روز شنبه گروه هفت درباره بازسازي عراق، اختالف نظر ميان آمريكا و انگليس از يكسو و 

پاريس و برلن، همچون مسكو، از آن . قي استفرانسه و آلمان از سوي ديگر همچنان به جاي خود با
 .بيم دارند آه زير فشار واشينگتن مجبور شوند مطالبات سنگين مالي خود را از بغداد فراموش آنند

  
    ايران-جنگ  

  
  به مردم عراقاي   خامنهسيدعلي ايت اهللا پيام 
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  ي عراق آشيده برادران و خواهران، ملت ستمديده و رنج
هاي جانكاه و آالم جانگدازي آه ملت غيور عراق در اين برهه از زمان  جانب از حوادث ناگوار و مصيبت اين

ا متاثر و متالم گشته، ضمن ابراز همدردي با عموم مردم، خاصه متحمل آن شده است، شديد
ي اسالم از خداوند  هاي رنجديده و داغدار براي همگان صبر و شكيبايي و عزت و عظمت در سايه خانواده

  .متعال مسالت دارم
ل قتل و انگيز، اخبار منتشره از هرج و مرج و فجايع دردناك از قبي گذشته از اين مشكالت و حوادث تاسف

آننده و دور از انتظار بوده، موجب تألم خاطر  غارت آه در برخي از مناطق روي داده، بسيار تلخ و نگران
ي آحاد ملت غيور و شجاع و مومن عراق بدانند آه تعرض به جان و مال افراد  همه. گشته است

  .خصوص در اين شرايط در شمار اآبر محرمات است به
ي مردم اعم از شيعه و سني است آه با هوشياري و بيداري  اسالمي همهي  در شرايط آنوني وظيفه

خود، بهانه را از دشمنان و متجاوزان بگيرند، با رعايت نظم عمومي و ابراز مهرباني و برادري به حمايت 
ديدگان  هاي مردمي به ياري مجروحان و خسارت از محرومان و مستمندان بشتابند و با تشكيل آميته

  . رعايت احترام علماي اعالم و مراجع عظام دامت برآاتهم بر همه واجب است. دهمت گمارن
الزم است با دخالت افراد دلسوز و متدين و همكاري و همفكري علما و روحانيون و ساير نخبگان و با 

محوريت مساجد، جلوي هرگونه هرج و مرج و قتل و تجاوز و غارت اموال عمومي و خصوصي گرفته شود 
ي وحدت و  ي شهروندان به وجود آيد تا ملت عراق بتواند در سايه  امن و محيط آرام براي آليهو فضاي

يكپارچگي، توانايي و آگاهي خود را به نمايش بگذارد و تمدن اصيل اسالمي و فرهنگ ملي و جايگاه 
  .واالي آن ملت قدرتمند و شجاع را باز يابد و موجبات رضاي خداوند سبحان فراهم گردد

  .روزي و سعادت براي اسالم و مسلمانان را خواستارمپي
  اي  سيدعلي حسيني خامنه

  1424 صفر 10
  

 ي انگليس ديدار سيد آمال خرازي با معاون وزير خارجه
ات و مطبوعات وزارت امور خارجه دآتر ي آل اطالع به نقل از ادارهبه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي جمهوري  ها و ديدگاه ي انگليس ، سياست سيد آمال خرازي در ديدار امروز معاون وزير خارجه
  .المللي را تشريح آرد هاي آشتارجمعي و امنيت و ثبات بين اسالمي ايران درخصوص تروريسم، سالح

درست است آه برآناري « : اري صدام، اظهار داشتوي با اشاره به خرسندي ملت و دولت ايران از برآن
دانستيم و  ي جهاني بود، ولي جنگ را براي تحقق آن راهي مشروع نمي صدام خواست مشترك جامعه

پرسي را پيشنهاد آرد و صدام آن  ايران با آگاهي از تبعات سوء منفي جنگ بر ملت عراق، برگزاري همه
 » .ارات سنگين به ملت عراق از صحنه ناپديد شدرا نپذيرفت و با خفت و وارد آوردن خس

تحوالت در عراق پيچيده « :وزير امور خارجه با ابراز نگراني از اوضاع نابسامان مردم عراق تصريح آرد
 » .است و اآنون نگراني اين است آه زمام امور به مردم عراق سپرده نشود
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تر يك حكومت مردمي در اين آشور ارزيابي  عگيري سري وي خروج نيروهاي بيگانه از عراق را عامل شكل
 » .به نفع بيگانگان نيست خود را در مسايل عراق درگير سازند« : آرد و گفت

« :ي عراق افزود دآتر خرازي با اشاره به ديدگاه جمهوري اسالمي ايران درخصوص حكومت آينده
 برپايي يك حكومت فراگير، ي عراق بوده و ي مردم عراق بايد مبناي حكومت آينده خواست و اراده

هاي مشروع  دموآراتيك و با مشارآت تمامي اقوام و مذاهب اين آشور، ضامن دوام و بقاي خواسته
 . مردم عراق خواهد بود

ي  جمهوري اسالمي ايران اميدوار است حكومت آينده« :چنين تاآيد آرد ي آشورمان هم وزير امور خارجه
 » .وجود با همسايگان پايبند و متعهد بوده، آنها را محترم شماردعراق به حسن همجواري و معاهدات م

دآتر خرازي در اين ديدار، ايفاي نقش فوري سازمان ملل در عراق را يك ضرورت و خواست مشترك 
توجه به خواست تمامي آشورها و اجمـاع « :المللي دانست و خاطرنشان ساخت ي بين جامعه
 » .حل سازنده و مفيد است ق يك راهي جهاني نسبت به بحران عرا جامعه

ي انگليس در اين مالقات، نقش جمهوري اسالمي ايران در تحوالت  مايك اوبرايان، معاون وزير امور خارجه
وگوي تهران و لندن در چهارچوب تحكيم مناسبات دو آشور و  نظر و گفت منطقه را مهم خواند و تبادل

 . رداي را حائز اهميت قلمداد آ تحوالت منطقه
لندن معتقد است سازمان ملل متحد بايد در تحوالت « :چنين تاآيد آرد ي انگليس هم معاون وزير خارجه

 » .باشد آتي عراق نقش مهم داشته باشد و خواهان ايجاد يك حكومت دموآراتيك در عراق مي
 

اي وزارت امور  معاون خاورميانه) يكشنبه(روز ديدبير شوراي عالي امنيت ملي در ديدار بعدازظهر 
ق انتصاب حاآم نظامي آمريكا در عراق، توهيني به ملت بزرگ عرا« :ي انگليس با وي گفت خارجه
  » .است

الزم بود مديريت عراق بعد از صدام، به : به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران،دآتـر حسن روحاني افزود
شد آه در اين صورت  شوراي رهبري موقت منتخب آنفرانس معارضين در لندن و شمال عراق واگذار مي

  .ما شاهد اين همه ناامني و هرج و مرج در عراق نبوديم
هاي مختلف نبايد  قوميت: گرايي و برخوردهاي قومي در عراق تصريح آرد  عدم قوميتوي با تاآيد بر

يك حكومت مرآزي مقتدر منتخب مردم و قانون يك فرد . باعث انشقاق و ضربه بر يكپارچگي عراق شود
  . ها را مرتفع سازد تواند نگراني يك راي،مي

مردم ايران و : ش آمده براي مردم عراق گفتدبير شوراي عالي امنيت ملي با اظهار تاسف از مصائب پي
  . اند منطقه از فجايع انساني آه در جريان جنگ رخ داد،بسيار متاثر شده

وي با تاآيد بر ضرورت رفتار حسنه نيروهاي ائتالف با مردم عراق و تامين نيازهاي انساني سريع مردم 
دوستانه بر روي مردم عراق  هاي انسان تمام مرزهاي رسمي ايران با عراق براي آمك: عراق اعالم آرد

  . باز است
تر نيروهاي نظامي  دآتر روحاني با تاآيد بر خواست جمهوري اسالمي ايران مبني بر ترك هرچه سريع

جمهوري اسالمي ايران از تمام پتانسيل خود براي جلوگيري از هرج و مرج و : ائتالف از خاك عراق گفت
  .استفاده خواهد آردثباتي در عراق  غارت اموال و بي

ي موقت امور عراق را ناموفق خواند و خواستار حضور سازمان ملل  وي طرح نيروهاي ائتالف براي اداره
  .در سازماندهي بحران عراق شد

شماري را از  هاي بي آه جمهوري اسالمي ايران خسارت دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اين
هاي ايران را در جنگ   در جريان جنگ تحميلي متحمل شده،خسارتها متعارف و غيرمتعارف عراق سالح

  . ساله بسيار زياد خواند و خواستار مكانيزمي براي تامين و جبران خسارت ايران شد8تحميلي 
ها و هجوم نيروهاي ائتالف را بخش سوم  ي عراق به آويت را بخش دوم خسارت چنين حمله وي هم
  . ها شد ر جبران اين خسارتهاي ايران دانست و خواستا خسارت

ي جمهوري اسالمي ايران در  دآتر روحاني با اشاره به اهميت بازسازي عراق، خواستار حضور فعاالنه
  . اين زمينه شد

ي برخورد نيروهاي ائتالف با گروهك تروريستي منافقين را مالك صداقت آنها در مبارزه  چنين نحوه وي هم
  . با تروريسم خواند

ي انگليس نيز در اين ديدار با اشاره به خوشحالي مردم عراق و  اي وزارت امور خارجه يانهمعاون خاورم
تر  منطقه از سقوط ديكتاتور بغداد، از تلفات انساني جنگ عراق اظهار تاسف آرده و به ترك هرچه سريع

  .دنظاميان آمريكايي و انگليسي به مجرد حصول اطمينان از ثبات و امنيت در عراق تاآيد آر
گيريم تا آنها  دانيم و تدابير الزم را به آار مي ما گروه منافقين را تروريست مي: گفت» مايكل اوبراين«
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  . عليه همسايگان عراق هيچ تحرآي نداشته باشند
تري با  لندن مايل است روابط گرم: وي نقش ايران در افغانستان و عراق را مثبت ارزيابي و تصريح آرد

  . تر از بين برود  خصومت بين ايران و آمريكا هرچه سريعايران داشته باشد و
دوستانه و نيازهاي ضروري و اساسي مردم  هاي انسان آمك: ي انگلس در ادامه گفت معاون وزير خارجه

آند آه سازمان ملل  عراق در اولين فرصت توسط نيروهاي ائتالف تامين خواهد شد و ائتالف تالش مي
  . ندمتحد نقش حياتي را ايفا آ

هاي آينده عراق را ترك آرده و تا دو سال آينده  بخشي از نيروهاي ائتالف ظرف هفته: وي اضافه آرد
هيچ نيروي نظامي آمريكايي و انگليسي در عراق حضور نخواهد داشت و مردم عراق به طور آزادانه 

  . ي آشور را انتخاب خواهند آرد مسووالن اداره
 روز جهت تامين نيازهاي 90وي فقط براي :  ژنرال گارنر آمريكايي گفتميكل اوبراين با اشاره به تصدي

ي امور عراق را به عهده دارد و يك آنفرانس ملي عراق بر انتخاب دولت موقت برگزار  انساني، اداره
  .خواهد شد
ها طول خواهد  آردند آه مقاومت طرح عراقي ماه نيروهاي ائتالف فكر مي: چنين تصريح آرد وي هم
 اما رژيم صدام خيلي زودتر از تصور ما سقوط آرد و دليل آن ديكتاتوري رژيم صدام و نارضايتي آشيد

  . مردم عراق از آن رژيم بود
 

  بررسي شيوه پوشش خبري جنگ عراق از صداوسيما
  جنگ در سايه

  2003 اوريل 13 -1382 فروردين 24 يكشنبه-روزنامه همشهري
سياست خبري صدا و سيما در انعكاس اخبار نظامي اين است آه قدرت دفاعي نيروهاي عراقي را 

بيش از آنكه هست نشان دهد و اگر قدرت دفاعي نيروهاي عراقي آنگونه بود آه صدا و سيما نشان 
 حوالي بغداد وارد شوند اما ديديم آه اين مي داد تا چند ماه ديگر هم نيروهاي مهاجم نمي توانستند به

  گونه نشد
  
  

و جنگ » واقعي«اينك، مردم جهان نظاره گر دو جنگ هستند؛ جنگ در دنياي : گروه ايران، اآرم ديداري
بحران آنوني در عراق دومين بحران در هزاره سوم ميالدي است آه با دو . »رسانه اي«در دنياي 

دو سال پيش در رويداد يازدهم سپتامبر و امسال در .  همراه است»رسانه اي«و » واقعي«بازنمود 
جامعه «رويداد بيستم مارس، افكار عمومي جهان رقابت رسانه ها را در عصري آه مي رود تا 

نظاره اي آه ديگر . را براي شهروندان خود مهيا سازد، به نظاره نشسته اند» حق اطالع«و » اطالعاتي
نسبت به هر آنچه از يك رسانه ارائه مي شود، همراه » پذيرش«و » اقناع«همچون دهه هاي گذشته با 

نسبت به آنچه عموما » شبهه«و » ترديد«به دليل تنوع و تكثر رسانه ها، نگاه مخاطب همراه با . نيست
» القا«و » تزريق«از دريچه تلويزيون هاي بين المللي و ملي به خصوص در شرايط بحراني جنگ، به آنان 

د و با اين پرسش اساسي همراه است آه به راستي جنگ واقعي آدام است؟ جنگ در مي شو
سرزمين هاي خشك پر از مين افغانستان و عراق با ملت هايي تحت ستم و ديكتاتوري طالباني و 

 اقتصادي آانون هاي -صدامي يا جنگ در شاهراه هاي اطالعاتي در گذرگاه هايي آه منافع سياسي 
  . اي جريان آزاد اطالعات، ناهموار مي سازدقدرت، راه را بر

• • •  
  انگاره جنگ در رسانه ها

واقعيت غم انگيز دنياي امروز آن است آه هنوز جنگ و آشمكش ساده ترين و قابل دسترس ترين ابزار 
براي تامين منافع شناخته مي شود، هنوز انديشه جنگ در اذهان پرورش مي يابد و هنوز ادبيات نفرت 

جنگ «ي شود و غم انگيزتر از آن، رسانه ها آه بايد منادي صلح و تفاهم باشند و ذائقه ترويج م
، »درگيري«آانون هاي قدرت را تغيير دهند، با انگاره سازي و اصرار بر ارزش هاي خبري » خواهانه

مي شوند و مي آوشند همچون » جنگ خواهانه«قرباني همان ذائقه » آشمكش«و » تضاد«، »جنگ«
را به افكار عمومي تزريق آنند تا به » ديگري«با شليك گلوله هاي جادويي، پيام ها و تصاوير گذشته 

گويي مخاطب، منفعل است، آن هم . محض اصابت، انگاره موردنظرشان در اذهان مخاطبان شكل گيرد
در عصري آه تنوع و تكثر رسانه اي، سايت هاي خبري و اطالع رساني و حتي وبالگ هاي شخصي با 

را از » واقعيت« اخبار و اطالعات حس آنجكاوي مخاطب را برمي انگيزاند تا مرز Onlineتوليد و توزيع 
نمايش تصوير زنده . تشخيص دهد» مخدوش و سانسور شده«يا واقعيت » واقعي نمايان شده«واقعيت 
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 تلويزيون آمريكا در و واقعي برخورد هواپيماها با برج هاي نماد ثروت وقدرت آمريكا از دريچه دوربين هاي
 در تهييج احساسات افكار عمومي آمريكا براي ترك Onlineروز يازدهم سپتامبر و تاثيري آه اين تصوير 

محيط آار و منزل و حضور در محافل عمومي به همراه داشت و مي رفت آه تعلق خاطر آمريكايي ها را 
ت آاهش دهد، به يكباره زنگ خطري را نسبت به دولت بوش به دليل فروپاشيده شدن نماد اين ابرقدر

براي سياستمداران آمريكا نواخت آه آنان را بر آن داشت تا در جريان جنگ ديگر اجازه ندهند دريچه 
مي شد تا مخاطبان آمريكايي آه » ديگري«تصوير بايد تصوير . نمايش دهد» هست«تلويزيون هر آنچه را 

م مرگ غريبانه و تروريستي هموطنان خود را چشيده براي نخستين بار پس از سال هاي طوالني، طع
بودند و احساسات آنان براي همدردي و همدلي با هر قرباني جنگ در هر سرزميني، جريحه دار شده 

از اين رو بود آه در سرزميني . بود؛ از نواخته شدن صداي طبل جنگ آمريكا در افغانستان خرده نگيرند
ي شد و آغازگر ادبيات آزادي رسانه اي بود، سانسور رسانه اي با آه مهد آزادي رسانه اي ناميده م

توجيه حفظ امنيت ملي خودنمايي آرد؛ اتفاقي آه عموما در آشورهاي جهان سوم مشاهده مي 
  . شود

دروازه باني خبر و تصوير جنگ در شرآت هاي چند مليتي رسانه اي و شبكه هاي بين المللي آه 
شبكه هاي خبري و . د، از محافل نظامي و سياسي آمريكا ديكته شدمدعي مقابله با سانسور بودن

 نظامي دولت آمريكا شدند و مي توانستند در به آارگيري اين شيوه -تلويزيوني ابزار تبليغات سياسي 
از پروپاگاندا موفق باقي بمانند اگر شبكه اي از خاورميانه، تصاوير واقع بينانه و حرفه اي از آنچه بر هر دو 

اگر در روز يازدهم سپتامبر يك بنيادگراي اسالمي از . ف درگير جنگ رفته بود، نمايش نمي دادطر
افغانستان عظمت و ابر قدرتي آمريكا را در دنياي واقعي فرو ريخت، عظمت و ابر قدرتي آمريكا در دنياي 

خالف هم در آنار صدا و آه اجازه داد تا صدا و تصوير م» الجزيره«رسانه اي نيز با تلويزيون ماهواره اي 
  . تصوير موافق شنيده و ديده شود، فرو ريخت

اين بار نيز رسانه هاي خبري آمريكا از انعكاس آزادانه . اين ماجرا بار ديگر در جنگ عراق رقم خورده است
و مستقالنه اخبار و تصاوير جنگ عراق محروم شده اند و بار ديگر اخبار و تصاوير مخدوش شده اي از 

آمار نظاميان آمريكايي و . يت جنگ از شبكه هاي تلويزيوني آمريكايي و انگليسي ارائه مي شودواقع
انگليسي آشته شده در جنگ عراق نيز با سانسور و دستكاري ارائه مي شود تا مبادا احساسات ضد 

ي با اين وجود، جهان به قدري آوچك شده و مرزها. جنگ افكار عمومي آمريكا و انگليس زنده شود
شبكه . جغرافيايي چنان از بين رفته آه ديگر آسي به مشاهده يك آانال تلويزيون بسنده نمي آند

هاي مختلف ماهواره اي و سايت هاي متعدد اينترنتي به طور مرتب توسط مخاطبان پيگير وقايع و 
 رويدادهاي جنگ عراق بازخواني، مرور و با يكديگر مقايسه مي شوند و هيچ خبري نمي تواند

بماند؛ حتي اگر آمريكا و انگليس، شوراي نظامي براي دروازه باني اخبار و تصاوير جنگ » مسكوت«
تدارك ببيند و خبرنگاراني آه به انعكاس واقع بينانه رخدادهاي جنگ مي انديشند و عمل مي آنند از 

  . صحنه واقعي جنگ اخراج شوند
  سكوت خبري يا اخبار مخدوش

در شرايط فوق العاده جنگ، سياست هاي خبري و اطالع رساني آشورها گرچه طبيعي مي نمايد آه 
به ويژه آشورهاي درگير جنگ دستخوش تغيير و تحول و محدوديت شود و سكوت خبري براي حفظ 

امنيت ملي و مصالح آشورها، پذيرفتني تلقي شود اما وارونه و مخدوش جلوه دادن وقايع ديگر 
ذهن جست وجوگر مخاطب براي دستيابي به خبر واقعي . ه جنگپذيرفتني نيست حتي در شرايط ويژ

جنگ، چنان نمود عيني يافته است آه حتي برخي شبكه هاي خبري بين المللي را آه عمدا يا سهوا 
عذرخواهي . اخبار تصرف شهرها را به اشتباه منعكس مي آنند، به عذرخواهي از مخاطب وامي دارد

سي، بستر مناسب تري را براي اعتراض آشورهاي مخالف اي آه گرچه ممكن است به لحاظ سيا
سياست هاي طرف هاي درگير جنگ فراهم سازد اما از منظر افكار عمومي موجب بازسازي اعتماد از 

  . بين رفته به آن رسانه مي شود
البته فقط آمريكا، انگليس و عراق به عنوان طرف هاي مستقيم درگير جنگ، نيستند آه سياست هاي 

پيامدهاي بحران . محدود آننده اي را در انعكاس وقايع جنگ به رسانه هاي خود ديكته آرده اندخبري 
 اقتصادي آشورهاي همسايه عراق، اين آشورها را نيز -عراق در منطقه به ويژه تهديد منافع سياسي 

ا در بر آن داشته است تا بر اساس تعاريف و برداشت خود از امنيت ملي، موضع گيري مشخص خود ر
عرصه سياست خارجي درخصوص اين جنگ اعالم آنند و از رسانه هاي خود انتظار داشته باشند آه 

  . پايبندي خود را در حفظ و رعايت اين موضع گيري به منصه ظهور برسانند
  موضع رسانه اي ايران
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با بحران در در ايران از زمان طرح احتمال حمله آمريكا به عراق نوع مواجهه دستگاه ديپلماسي آشور 
آشور همسايه عراق مورد بحث و تبادل نظر محافل رسمي و سياسي قرار گرفت و گرچه در برخي 

محافل سياسي اظهارنظرهاي افراطي درخصوص لزوم واآنش فعال ايران نسبت به جنگ در عراق 
شنيده مي شود اما با قطعي شدن زمان حمله آمريكا و انگليس به عراق، موضع رسمي دستگاه 

درواقع تصميم حكومت ايران بر اين بود آه با محكوم . اعالم شد» بي طرفي فعال«يپلماسي آشور د
آردن جنگ و قرباني شدن ملت ها به خاطر تخاصم دولت ها، از هيچ يك از طرفين جنگ جانبداري نكند 

 محكوميت دولت به بيان ديگر، در دفاع يا. و موجبات تحريك هيچ يك از آنها را عليه ايران فراهم نسازد
اين . اتخاذ آند» فعال«و در دفاع از حقوق مردم عراق موضع » بي طرفي«هاي درگير جنگ، موضع 

  . موضع پيشتر در جنگ آمريكا در افغانستان نيز اعالم شده بود
به دنبال اعالم رسمي موضع ايران، برخي اخبار غيررسمي از توصيه به رسانه هاي خبري درخصوص 

وه انعكاس اخبار مربوط به بحران احتمالي در عراق و رعايت چارچوب هاي امنيت ملي و دقت الزم در نح
گرچه اين دغدغه و توصيه در جنگ آمريكا در . موضع رسمي ايران در قبال اين بحران، حكايت مي آرد

كه نخست به دليل آن. افغانستان نيز وجود داشت اما در جنگ عراق به دو دليل اهميت مضاعف يافته بود
از پيشينيه رابطه مثبت با ايران برخوردار نيستند و آنترل موضع ) آمريكا و عراق(هر دو دولت درگير جنگ 

در قبال » بي طرفي«در قبال موفقيت يا شكست آمريكا و عراق دشوارتر از آنترل موضع » بي طرفي«
اره بحث رابطه با آمريكا دليل دوم اين بود آه مناقشه درب. موفقيت يا شكست آمريكا و افغانستان بود

طي دهه دوم پس از انقالب اسالمي و به ويژه در سال هاي اخير از سطح محافل و احزاب سياسي به 
عالوه بر . عرصه عمومي آشيده شده است و به لحاظ اجتماعي نيز آنترل اين مناقشه دشوارتر بود

ا در افغانستان و شائبه مخدوش اين، عملكرد برخي رسانه هاي خبري آشور در مواجهه با جنگ آمريك
شدن موضع رسمي دستگاه ديپلماسي آشور از سوي يك رسانه ملي و عمومي بر اين نگراني افزوده 

  . بود
  جانبداري در بي طرفي

گرچه روزنامه هاي سراسري آشور، به طور . آغاز جنگ در عراق با ايام تعطيالت نوروز در ايران همراه بود
ه نامه جنگ در ايام تعطيالت ترغيب و تشويق شده بودند و چند روزنامه نيز از غيررسمي به انتشار ويژ

همان روز نخست جنگ، ويژه نامه هايي را منتشر آردند اما در ايران صدا و سيما تنها رسانه اي بود آه 
مي توانست اخبار لحظه به لحظه جنگ را به اطالع مخاطبان خود برساند و غيبت مطبوعات، مسئوليت 

  . الع رساني اين واقعه مهم از سوي صدا و سيما را دو چندان آرده بوداط
دو روز اول جنگ، اطالع رساني سريع و لحظه به لحظه و تقريبا بي طرفانه شبكه هاي مختلف صدا و 

سيما از وقايع و رويدادهاي جنگ مورد توجه همگان قرار گرفت اما با آند شدن پيشروي نظاميان 
 روزه بود و به ويژه پس از برگزاري ٣ي در خاك عراق آه بر خالف پيش بيني تصرف آمريكايي و انگليس

تظاهرات خودجوش ضد جنگ در بسياري از آشورهاي جهان، حتي آمريكا و انگليس، شيوه اطالع 
از آن پس اخبار مربوط به احتمال شكست آمريكا در جنگ، مقاومت و . رساني اخبار جنگ متحول شد

ر برابر حمالت، اذيت و آزار غيرنظاميان نسبت به نظاميان، و تظاهرات ضد جنگ در ايستادگي عراق د
نوع تحليل ها و . جهان و تلفات و خسارات جاني جنگ در تصاوير و اخبار بيشتر مورد استفاده قرار گرفت

 ادبيات به آار رفته در برنامه هاي رسانه ملي گاليه و اعتراض هايي را برانگيخت و موجب شد آه
  . انتقادهايي نسبت به شيوه اطالع رساني اخبار جنگ مطرح شود

متهم » بي طرفي فعال«برخي محافل سياسي اين رسانه را به نقض موضع رسمي آشور مبني بر 
به طوري آه در نخستين جلسه مجلس شوراي اسالمي، عملكرد اين رسانه از سوي نمايندگان . آردند

رفت؛ انتقادي آه پيشتر درباره عملكرد اين رسانه در انعكاس اخبار مجلس مورد اعتراض و انتقاد قرار گ
  . جنگ افغانستان صورت گرفته بود

الهه آواليي عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در تذآر آيين نامه اي تصريح آرده 
 از رژيم برخالف اعالم سياست بي طرفي جمهوري اسالمي ايران، صدا و سيما از آغاز جنگ«بود آه 

به گفته اين » . سفاك بغداد حمايت مي آند در حالي آه وظيفه آن اطالع رساني بدون جانبداري است
صدا و سيما فقط خبر مي دهد آه اين قدر بمب به عراق اصابت آرد و چند آودك «نماينده مجلس، 

ايع جنگ بازگو تنوعي در اين خبرها نيست و با اين شيوه فقط يك گوشه از وق. آشته و زخمي شدند
درست . وظيفه ما دفاع از منافع مردم ايران است. . . مي شود وگوشه اي ديگر، مسكوت مي ماند

است آه دلمان براي مردم عراق مي سوزد اما آنان هم با سياست صدام، جلوي توپ و تانك قرار گرفته 
جلسه . يا تهييج شوداين سياست صدام است آه جنگ را به شهرها آشانده تا افكار عمومي دن. اند

  ». شوراي امنيت ملي نيز براي اين تشكيل شد آه از منافع مردم ايران دفاع آند نه از منافع عراق
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وقتي ما مي گوييم آمريكا نتوانست در القاي سياست هايش موفق باشد و «آواليي تاآيد آرد آه 
يق رسانه ها داشته باشيم و انحصار خبري او شكست، چرا بايد سعي در القاي خواسته هايمان از طر

يك تجربه شكست خورده را در پيش بگيريم؟ ما هنوز نپذيرفته ايم آنچه مطلوب ما است الزاما با آنچه 
  ». بهتر است قبل از اينكه واقعيت به صورتمان بخورد، آن را ببينيم. آه در حال وقوع است، يكي نيست

و سياست خارجي مجلس، عزت اهللا ضرغامي در پاسخ به اظهارات اين عضو آميسيون امنيت ملي 
مدعيان اطالع رساني جانبدارانه از صدام و رژيم بعث، يقينا «معاون پارلماني صدا و سيما تصريح آرد آه 

شيوه . . . هيچ مورد و مصداقي در اطالع رساني صدا و سيما در جهت اثبات ادعايشان پيدا نخواهند آرد
جنگ آمريكا عليه عراق مورد تاييد مقامات مسئول و ناظر به مصوبات اطالع رساني صدا و سيما در مورد 

  ». آميته جنگ شوراي عالي امنيت ملي است
  بي اطالعي شوراي نظارت صدا و سيما

هشت سال به مردم آشورمان گفتيم و از آنها خواستيم آه با صدام بجنگند حال مي گوييم از مردم «
نبود آه با ما جنگيد مردم عراق نيز با ما جنگيدند و جوانان ما را فقط صدام و دولت او . عراق دفاع آنيم

مردم عراق، فوج فوج در جانبداري از حزب بعث حاآم به جنگ ما برخاستند لذا . به شهادت رساندند
اين بخشي از اظهارات سيد » . جانبداري ما در اين جنگ، به هيچ وجه منافع ملي را تامين نمي آند

حقانيت «وي بروز جنگ عليه حزب بعث صدام را . وراي نظارت بر صدا و سيما استناصر قوامي عضو ش
در گرفتن انتقام خون شهداي » تقديرالهي«و دست » ايران و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس
 قانون اساسي شورايي ١۶۵بر اساس ذيل اصل «: ايران از صدام و حزب بعث مي داند و مي گويد

از هر يك از قواي مجريه، مقننه و قضاييه موظف به نظارت بر عملكرد صدا و سيما مرآب از دو نماينده 
 قانون اساسي نظارتي ٩٩گرچه تفسير شوراي نگهبان از وظيفه نظارت مصرح در اصل . هستند

استصوابي و نه استطالعي است اما حتي نظارت استطالعي شوراي نظارت بر صدا و سيما تاآنون 
اگر ما نظارت اين شورا را استطالعي بدانيم، صدا و . د به نظارت استصوابيمحقق نشده است چه رس

سيما موظف است آه سياست خبري خود را به اطالع شوراي نظارت بر اين سازمان برساند و اعالم 
آند آه در پوشش خبري و تصويري جنگ عراق بر اساس چه شيوه ها و دستورالعمل هايي عمل مي 

  ».  سياست ها به شوراي نظارت اعالم نشده استآند اما متاسفانه اين
مي خواند، » جانبدارانه«وي ضمن آنكه عملكرد صدا و سيما در پوشش خبري و تصويري جنگ عراق را 

در جلسه يكشنبه هفته گذشته شوراي نظارت بر صدا و سيما، تصميم گرفته شد «: خبر مي دهد آه
با شوراي امنيت ملي و سازمان صدا و سيما مكاتبه اي درخصوص نحوه پوشش خبري اين رسانه 

  ». صورت گيرد
  آلودگي سياسي

ولي اهللا شجاع پوريان نايب رئيس آميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي آه رياست آميته 
پوشش خبري صدا و سيما «تحقيق و تفحص از صدا و سيما را نيز برعهده دارد، بر اين اعتقاد است آه 

  ».  و عراق با موضع رسمي آشور، منافات داشته استدر انعكاس بحران آمريكا
سياست خبري صدا و سيما در انعكاس اخبار نظامي اين است «بر اساس تحليل اين نماينده مجلس 

آه قدرت دفاعي نيروهاي عراقي را بيش از آنكه هست، نشان دهد و اگر قدرت دفاعي نيروهاي عراقي 
 تا چند ماه ديگر هم نيروهاي مهاجم نمي توانستند به حوالي آنگونه بود آه صدا و سيما نشان مي داد،

  ». اما مي بينيم آه اين گونه نشد. بغداد وارد شوند
نوع تحوالت در منطقه، نشان مي دهد آه ما به طور عمد از واقعيت ها غفلت آرده «وي تصريح مي آند 

نسبت به آمريكا وجود دارد، در ايم و تا حدود زيادي ديدگاه هاي سياسي مختلفي را آه در آشورمان 
به نظر مي رسد آه سازمان صدا و سيما در چنبره گرايش . رسالت رسانه اي مان دخالت داده ايم

  ». سياسي گرفتار است و هيچ گاه نمي تواند خود را از آلودگي به ديدگاه هاي سياسي جدا آند
 رسانه مورد اعتراض شوراي عالي رويكرد اين«به گفته رئيس آميته تحقيق و تفحص از صدا و سيما 

  ». امنيت ملي هم قرار گرفته است
ماجراي «: شجاع پوريان از اينكه هيچ نظارتي بر صدا و سيما وجود ندارد، انتقاد مي آند و مي گويد

تحقيق و تفحص از عملكرد اين رسانه، نشان مي دهد آه اين سازمان به نظارت و تذآرات هيچ مرجع 
هد و بر همين اساس است آه رويه گذشته اين رسانه در پوشش اخبار جنگ نظارتي وقعي نمي د

  ». افغانستان اين بار با غلظت بيشتر در جنگ عراق تداوم يافته است
برنامه هاي بخش هاي مختلف خبري رسانه صدا و سيما نشان مي دهد آه پوشش «به اعتقاد وي، 

  ». برنامه ريزي قبلي استخبري اخبار جنگ از سوي اين رسانه ملي بر اساس يك 
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وي ابراز اميدواري مي آند آه با حساسيت سنجيده دستگاه ديپلماسي و امنيتي آشور، اين رسانه در 
فرصت باقي مانده سياست خبري خود را به شيوه واقع بينانه تر و به دور از هرگونه جانبداري اصالح 

  . آند
  زدودن انديشه جنگ

انديشه جنگ نيز پيش از عمل به جنگ و .  آن در اذهان شكل مي گيردقبل از عمل به هر آاري، انديشه
انديشه صلح نيز پيش از عمل به صلح شكل مي گيرد و در اين ميان، روزنامه نگاران، خبرنگاران و 

گزارشگران مسئول اند آه در ترويج فرهنگ و گفتمان صلح به جاي فرهنگ و گفتمان جنگ پيش قدم 
آغاز » انديشه جنگ رسانه اي«وهله نخست با پذيرش ذهني ضرورت زدودن اين پيش قدمي در . شوند

گزارش عيني وقايع و رخدادها آنگونه آه «مي شود و اينجاست آه اخالق حرفه اي رسانه اي در 
رخ مي نمايد و نماد و مالك قضاوت افكار » هستند نه آنگونه آه اشخاص حقيقي يا حقوقي مي خواهند

 آه در صورت پايبندي و عمل به آن، شكاف ميان رسانه و مخاطب را آاهش عمومي مي گردد؛ نمادي
مي دهد و به پيوستگي هر چه بيشتر مخاطب با رسانه مي انجامد و چنانچه آن رسانه، رسانه اي 

در اين صورت مي توان . ملي و حكومتي باشد، موجب اقتدار و استحكام پيوند حكومت و ملت مي شود
ورت وقوع جنگ واقعي، مردم جهان ديگر نظاره گر جنگ رسانه اي نخواهند بود بلكه اميدوار بود آه در ص

نظاره گر رقابت رسانه اي در انعكاس و بازنمود تصاوير و پيام هاي واقعي از سيماي پليد جنگي خواهند 
  .بود آه مي تواند با ادبيات صلح، پايان آشمكش را به ارمغان آورد

 
  جمعيتحليل جنگ در رسانه هاي 

  
  يي عراق دروغ گفته است هاي هسته ي برنامه چرا دولت آمريكا درباره

 »نيويورآر«ي  مجله
اي به جورج  شد تا با تصويب اليحه در بيست و چهارم سپتامبر گذشته، هنگامي آه آنگره آماده مي

رسمي هاي  بوش، رييس جمهور آمريكا اجازه دهد آه عليه عراق اعالن جنگ آند، يك گروه از مقام
ي روابط خارجي سنا را در جريان  ارشد اطالعاتي از جمله جورج تنت، رييس سازمان سيا آميته

. اين امر از اهميت شايان توجهي براي دولت بوش برخوردار بود. هاي تسليحاتي عراق گذاشتند توانايي
ار جمعي در هاي آشت ها آشكارا اين ادعاي رييس جمهور را آه عراق هنوز سالح برخي از دموآرات
 24درست قبل از . بردند تواند تهديدي عليه اياالت متحده باشد، به زير سوال مي اختيار دارد و مي

يي را آه از سوي دولت مطرح  سپتامبر، ال گور، معاون رييس جمهور پيشين سياست جنگ پيشگيرانه
شگيرانه، ديدگاهي بود آه به از ديدگاه ال گور دآترين جنگ پي. شده بود، به شدت مورد انتقاد قرار داد

آردند آه هيچ  ديدند، پيش خود فكر مي موجب آن آشورهاي جهان آه خود را مخاطب اين طرح مي
ي  ها نيز قصد داشتند تا اليحه تعدادي از دموآرات. قانون و رييسي به جز رييس جمهور آمريكا وجود ندارد

 .جايگزيني را تقديم آنگره آنند
چرا “ي اين آه  در گزارشي درباره» نيويورآر«ي  ، مجله)ايسنا(انشجويان ايران به گزارش خبرگزاري د

: ، با بيان مطلب فوق افزوده است”يي عراق دروغ گفته است هاي هسته ي برنامه دولت آمريكا درباره
ي روابط خارجي سنا حضور  ي توجيهي آميته هاي دو تن از آنهايي آه در جلسه براساس گفته«

ي در   چه آنچه در اين جلسه گذشت، جزو اطالعات طبقه بندي شده است و اين جلسهداشتند، اگر
هاي آلومينيومي  پشت درهاي بسته برگزار شد، اما تنت اعالم آرد آه سازمان سيا توانسته انتقال لوله

هاي  آاربرد اين لوله. را آه براي سانترفيوژ و غني سازي اورانيوم آاربرد دارد، تا عراق ردگيري آند
آلومينيومي براي سانترفيوژ اورانيوم امري است آه ثابت نشده است و در آن شك و ترديد وجود دارد؛ 

يي دارد و اين امر با اين حقايق جديد و مهم  هاي هسته اما اين بار بحث بر سر اين بود آه عراق برنامه
تي را دريافت آرده بود آه سازمان سيا اخيرا اطالعا“: شد آرد، به نوعي تاييد مي آه سيا ادعا مي

 تن اآسيد اورانيوم از 500 سعي آرده است تا 2001 و 1999هاي  ي سال داد عراق در فاصله نشان مي
تواند براي توليد سوخت  معروف است، مي” آيك زرد“گونه اورانيوم آه با عنوان  اين” .نيجر خريداري آند
توان آن را  يي متفاوت پردازش شود، مي به گونهيي به آار رود؛ حتي اگر اين ماده  راآتورهاي هسته

يي به آار برد و پنج تن از اين ماده براي ساخت يك بمب  غني سازي آرد و براي ساخت سالح هسته
هنگامي آه از ويليام هارلو، سخنگوي سيا خواسته شد تا توضيح بيشتري در اين . (اتمي آافي است

 .) باره بدهد، وي نپذيرفت
اي را رو آرد آه شامل تقريبا همان  در لندن، دولت توني بلر، نخست وزير انگليس، پروندهدر همان روز، 

ي سنا مطرح شد و در آن آمده بود آه عراق درصدد خريد ميزان قابل توجهي  اطالعاتي بود آه در آميته
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 ميزان چنين عنوان شده بود آه خريدن اين در اين پرونده هم. اورانيوم از يك آشور آفريقايي است
يي را  ي غيرنظاي و صلح آميز از مواد هسته گيرد آه عراق امكان استفاده اورانيوم در حالي صورت مي

هاي  گروه“: ي گاردين در اين باره نوشت اين ادعاها، بالفاصله باعث جلب توجه شد و روزنامه. ندارد
 ” .اند آار آفريقايي پيشنهاد فروش اورانيوم آرده تبه

ي روابط خارجي سنا،  ي آميته ي محرمانه ي آمريكا نيز در جلسه لين پاول، وزير امور خارجهدو روز بعد، آا
ي اورانيوم است، اورانيوم به  اعالم آرد آه عراق سعي دارد از آشور نيجر آه از توليد آنندگان عمده

 . يي رييس جمهور عراق دانست ي آشكاري از اميال هسته پاول اين امر را نشانه. دست آورد
اي با اآثريت آرا به  ي بعد قطعنامه ها شد و دو هفته اين اظهارات تنت و پاول باعث مجاب شدن دموآرات

تصويب رسيد آه به موجب آن رييس جمهور آمريكا اين قدرت را يافت آه عليه عراق اقدام نظامي انجام 
 » .دهد

، واشنگتن براي اولين بار نيجر را در نوزدهم دسامبر«: ي نيويورآر آمده است ي گزارش مجله در ادامه
چرا رژيم عراق “ي وزارت امور خارجه آه عنوان  اين اتهام در بيانيه. يي آرد متهم به فروش مواد هسته

البته اين اتهام هم از سوي عراق و هم . (داشت، مطرح شد” ي اورانيوم خود را مخفي آرده است؟ تهيه
 .) از جانب نيجر رد شد
عاتي پيشين در اين باره گفت آه اطالعات راجع به نيجر آن قدر مهم ارزيابي شد يك مقام رسمي اطال

آه در سيستم آمريكا از حساسترين ” بي.دي.پي“ي رييس جمهور موسوم به  هاي روزانه آه در گزارش
شود آن قدر  بي ثبت مي.دي.اطالعاتي آه در پي. شود، نيز ثبت شد اسناد اطالعاتي محسوب مي

 . ي اطالعاتي مجلس نمايندگان نيز به آن دسترسي ندارند تي اعضاي سنا يا آميتهمهم است آه ح
هاي   ژانويه بيان شد، از معامله براي خريد اورانيوم و نيز لوله28اي آه در تاريخ  بوش در سخنراني

بوش بيان . بوش اظهار داشت آه منبع اطالعات وي منابع انگليسي هستند. آلومينيومي سخن گفت
دولت انگليس فهميده است آه صدام اخيرا براي به دست آوردن ميزان قابل توجهي اورانيوم از  “:داشت

ها نداده است و سعي آـرده تا اين  ي اين فعاليت صدام هيچ توضيحي درباره. آفريقا تالش آرده است
 ”» .اقدامات را پنهان آند

در هفتم مارس محمد . يي متفاوت شد پس از اين بود آه قضيه به گونه«: مجله نيويورآر نوشته است
المللي انرژي اتمي در وين به شوراي امنيت سازمان ملل گفت آه اسناد  البرادعي، رييس آژانس بين

آژانس “: البرادعي اظهار داشت. بوده است” جعلي“مربوط به فروش اورانيوم از نيجر به عراق 
ا به نظر متخصصان، اين اسناد در واقع المللي انرژي اتمي به اين نتيجه رسيده است آه بن بين

اين “: حتي يك مقام ارشد سازمان انرژي اتمي از اين حد نيز فراتر رفت و گفت” .ساختگي هستند
توانم تصور آنم آه اين اسناد از يك آژانس اطالعاتي معتبر به  اسناد به حدي بد هستند آه من نمي

 ” .دست آمده است
آار و تحقيق بر روي اسناد را از پاييز گذشته، مدت آوتاهي پس از اين آه المللي انرژي اتمي  آژانس بين

المللي انرژي  ها درخواست سازمان بين پس از ماه. دولت انگليس مدارآش را رو آرد، شروع آرده بود
هاي  آه مسوول بررسي برنامه” ژاك باته“اتمي، اياالت متحده باالخره پذيرفته بود؛ آه اين اسناد را به 

 . يي عراق بود، تحويل دهد تههس
آژانس . تنها چند ساعت وقت داشت؛ تا تصميم بگيرد آه اسناد جعلي هستند يا نه” باته“تيم 
هاي رسمي نيجر و  المللي انرژي اتمي تعداد بسياري نامه و سند و ساير مدارك ارتباطي ميان مقام بين

المللي انرژي اتمي با آنها مواجه بود، بسيار  ابهامات و مسايلي آه آژانس بين. عراق دريافت آرده بود
ي  ، وزير امور خارجه” هابيبو آهللا“ را داشت، امضاي 2000در يك نامه آه تاريخ دهم اآتبر سال . فاحش بود

ي ديگر امضاي  يك نامه.  به بعد ديگر در اين سمت حضور نداشت، قرار داشت1989نيجر آه از سال 
يجر را داشت آه به وضوح آشكار بود آه اين امضا جعلي است و يك مقام ، رييس جمهور ن”تانجا مامادو“

توان با استفاده از اينترنت و  اين امضاها را خيلي راحت مي“: باره گفت رسمي آژانس انرژي اتمي در اين
 ” .با جستجو در گوگل به دست آورد

 آه بايد بر صحت شواهد ارايه از سوي ديگر حجم زياد اين اورانيوم نيز دليل ديگري بر اين مدعي بود
ي يك شرآت فرانسوي  نيجر از دو معدن اورانيوم آه تحت آنترل و اداره” هاي زرد آيك“. شده شك آرد

يي فرانسه، ژاپن و اسپانيا انتقال  هاي هسته ي اين معادن به شرآت ه شد و فرآورد بودند، تامين مي
 تن 500امكان ندارد آه بتوان “: ي اتمي گفته استالمللي انرژ يك مقام رسمي آژانس بين. شد داده مي

 ” .از اين اورانيوم را بدون اين آه آسي متوجه شود، به عراق انتقال داد
تواند بگويد آه  المللي انرژي اتمي نيز گفته است آه اين آژانس نمي يك مقام رسمي ديگر آژانس بين

شايد گروهي در اسراييل يا شايد “: اشتوي اظهار د. چه آسي واقعا اين اسناد را تهيه آرده است
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تعدادي از بازرسان ” .دانيم ها را ردگيري آرده باشد، ما دقيقا نمي ي نيجر فاآس آسي در وزارت خارجه
گيري اين اسناد از سفري آه سفير عراق در  المللي نيز بر اين گمان هستند آه شايد شكل آژانس بين

برخي نيز . شور آفريقايي از جمله نيجر داشته، ناشي شده باشد به چند آ1999ي سال  ايتاليا در فوريه
هاي خارجي سرويس اطالعاتي  آه بخش اطالعاتي مسوول عمليات” 16-ام“بر اين باور هستند آه 

هاي صورت گرفته با رم پس از بازگشت سفير  انگليس است، در اين قضيه نقش داشته و شايد با تماس
 » .يه آرده باشدعراق به ايتاليا، اسناد را ته

هاي اطالعاتي  هاي البرادعي با پاسخي از سوي دولت و سرويس افشاگري«: در ادامه آمده است
وگوي تلويزيوني دو روز پس از گزارش  پاول هنگامي آه در يك گفت. واشنگتن يا لندن مواجه نشد

اگر “: ي دانست و گفتي جعلي بودن اسناد مورد سوال قرار گرفت، اين قضيه را منتف البرادعي درباره
 ” !موضوع حل و فصل شده است، پس موضوع حل و فصل شده است

مطرح شدن موضوع جعلي بودن اسناد موضوعي بود آه باعث شد تا اعتبار اياالت متحده به زير سوال 
ي جعلي بودن اين اسناد در آمريكا منتشر شد و همين امر نيز  رود؛ اما در ابتدا تنها چند خبر درباره

در هشتم مارس، يك مقام رسمي آمريكايي آه اسناد مذآور را . ي فراموشي سپرده شد آم به بوته مآ
ما در اين “ي واشنگتن پست تنها به ذآر اين جمله اآتفا آرد آه  مورد بازبيني قرار داده بود، در روزنامه

 ”» .مورد گمراه شديم
 جعلي و اعترافات دروغ عاملي بوده آه در اسناد«: ي نيويورآر بيان شده است در انتها گزارش مجله

 هنگامي آه در آار بازرسان سازمان 1997هاي آمريكا و انگليس در قبال عراق از پاييز سال  سياست
اين امر باعث شده است تا در زمان حاضر در . ملل در عراق وقفه به وجود آمد، مورد توجه بوده است

ا آمريكا و انگليس اختالف بيفتد و اين آشورها بگويند آه شوراي امنيت ميان فرانسه، روسيه و چين ب
  ».اند آمريكا و انگليس نسبت به عراق خيلي سخت گير بوده

  
  القائده در بغداد
  از سايت شيرازه

ما در آستانه قرني سراسر خشونت ايستاده ايم مگر آنكه از اين مناقشه درس هاي الزم  «:رضا سادات
درست در همان . جنگ عراق روز يكشنبه روزنامه آبزرور با اين عبارت آغاز شدگزارش ويژه » . را بياموزيم

روز و مقارن با انتشار اين مقاله، مقامات ارشد پنتاگون از تكميل حلقه محاصره بغداد و اضمحالل نسبي 
جنگ عراق همچون نبرد افغانستان همه را متحير و گيج آرده . نيروهاي مدافع پايتخت عراق خبر دادند

برخي اين جنگ را گردابي مي دانند آه آمريكا را در خود فرو خواهد برد و به سلطه جهاني اياالت . است
متحده پايان خواهد داد و ديگراني هم هستند آه غلبه بر صدام را سرآغاز عصري نو مي دانند آه دوران 

عهدي : د اتفاق نظر دارندبه هر حال همه ناظران سياسي در يك مور. يكه تازي اياالت متحده خواهد بود
در ساعات بامدادين روز گذشته بغداد غرق در تاريكي و در سكوتي مرگبار به صداي . نو آغاز شده است

نيروهاي آمريكايي آه اآنون در دروازه هاي بغداد مستقر شده اند دچار . آتشبارها گوش فراداده بود
تانك ها راه . اين بگذارند آه جنگ تمام شده استآنان مي توانند قمار آنند و فرض را بر . ترديد هستند

خود را به سوي بزرگراه ها و بلوارهاي اصلي بغداد بگشايند و طي بيست دقيقه به مرآز اين شهر 
اينكه دفاع نه چندان جدي از بغداد و خيابان هاي ظاهرا : يك راه و يك نگاه ديگر هم وجود دارد. برسند

. ن دامي نگريست آه در ورايش هفته ها جنگ خونبار نهفته استساآت و آرام پايتخت عراق را چو
: آمريكايي ها مي توانند همان تاآتيكي را در پيش گيرند آه انگليسي ها در بصره دنبال مي آنند

شايد نيروهاي آمريكايي بتوانند در زماني نه چندان دور به . پيشروي گام به گام به سوي مرآز شهر
. د برسند و به حيات رژيم عراق پايان دهند اما اين پايان جنگ نخواهد بودسواحل دجله در قلب بغدا

. آمين ها و حمالت انتحاري ادامه خواهد يافت و شايد مدافعان پنهان شهرها به نبرد خود ادامه دهند
حتي اگر نيروهاي مهاجم بتوانند مقاومت صفوف محافظان بغداد و نيروهاي وفادار به صدام را به طور 

 در هم شكنند نمي توانند به خشم و نارضايتي جهان عرب و ملل تمامي منطقه سرپوش بگذارند آامل
و شايد همين مسئله بوده آه زمامداران آاخ سفيد را به سوي تشديد تدابير امنيتي در خاك اين آشور 

 . سوق داده است
ل از مقامات ارشد  آمريكا در گزارشي طوالني به نقNBCروز چهارشنبه هفته گذشته شبكه خبري 

دايره تحقيقات فدرال آمريكا موسوم به اف بي آي ادعا آرد گزارشات اطالعاتي واصله طي روزهاي اخير 
از تالش بن الدن و شبكه القاعده براي جذب بانوان و آموزش دادن آنها براي انجام حمالت انتحاري 

سلسله اي از عمليات انتحاري، آمريكا به ادعاي اين شبكه القاعده درصدد است با انجام . حكايت دارد
در همين رابطه اف بي آي براي اولين بار طي دو سال گذشته و . را دچار شوك آرده و در تنگنا قرار دهد
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در مبارزه خود با ترور براي معرفي يك زن پاآستاني تبار آه متخصص اعصاب است بيانيه اي صادر آرده 
 شبكه القاعده در ارتباط است و بازجويان اف بي آي درصددند گفته مي شود اين زن پاآستاني با. است

آمريكاييان ادعا دارند آه . تا با دستگيري او اطالعات جديدي در مورد فعاليت هاي القاعده آسب آنند
استفاده از مهاجمان زن پيش از اين به طور موفقيت آميز از سوي ديگر گروه هاي تروريستي آزموده 

. ئله علت تغييري استراتژيك در تصميمات محافل نزديك به بن الدن استشده است آه همين مس
 گفتند هيچ نشاني از قريب الوقوع بودن دور NBCبرخي از مقامات ارشد آمريكايي در گفت وگو با شبكه 

جديد حمالت انتحاري عليه منافع آمريكا در داخل يا خارج اين آشور در دست نيست اما به رغم اين 
انه هاي آمريكايي آماآان به جدي بودن تهديدي آه از سوي القاعده و خصوصا بانوان اظهارات، رس

عافيه صديقي، متخصص . آموزش ديده توسط القاعده متوجه اياالت متحده است، پاي مي فشرند
 ساله، همسر او اآنون به نماد تالش هاي 33 ساله پاآستاني تبار و همچنين محمدخان 31اعصاب 

آمريكا براي مبارزه با تروريسم و تهديداتي آه متوجه منافع اياالت متحده است تبديل دستگاه امنيتي 
 فوق دآتراي اعصاب و روان اخذ آرده در MITصديقي آه از انستيتو تكنولوژي ماساچوست، . شده اند

 . بوستون اقامت داشت و اخيرا چندين بار به حومه واشنگتن دي سي در ايالت مريلند سفر آرده بود
 آه NBCروزنامه واشنگتن پست هم روز شنبه با انتشار مقاله اي در مورد صديقي برخالف ادعاهاي 

تاآيد مي آند صديقي مستقيما در اقدامات تروريستي دست نداشته است به گفت وگوي مقامات 
ا به عدنان ايالت فلوريدا با خبرنگار اين روزنامه اشاره مي آند آه اين بانوي پاآستاني تبار تحصيلكرده ر

شكري جمعه آه تا .  ساله آه مظنون به عضويت در القاعده است، مرتبط مي دانند27شكري جمعه 
چندي قبل در ميامي، مرآز فلوريدا اقامت داشت به ناگاه ناپديد شد و اآنون اف بي آي جست وجوي 

ن يكي ديگر از ادله  در ادامه به عنواNBCشبكه تلويزيوني . وسيعي را براي يافتن او آغاز آرده است
ايجاد تغييرات تاآتيكي در شيوه هاي عملياتي، مديريتي القاعده به دستگيري تعدادي از افراد نزديك به 
محفل رهبري اين شبكه اشاره مي آند و اينكه اآنون رهبران ارشد القاعده به دليل اعترافات احتمالي 

يغات رسانه هاي آمريكا در مورد احتمال آغاز موج جديد تبل. دستگيرشدگان از آينده خود نگران هستند
دور جديدي از حمالت انتحاري در داخل خاك آمريكا بستر مناسبي براي افزايش بودجه پيشنهادي بوش 

در . براي جنگ عراق و تقويت توان مالي وزارت امنيت داخلي تازه تاسيس اين آشور را فراهم آورد
 اولين روزهاي ماه جديد ميالدي تقديم آنگره شد پيشنهاد طرحي آه از سوي دموآرات هاي آنگره و در

 ميليارد دالر اضافي براي 2/2 ميليارد دالري درخواستي بوش 7/74شده عالوه بر اختصاص بودجه 
در حالي آه اقتصاد آمريكا دوران رآود را پشت سر . اختصاص به وزارت امنيت داخلي در نظر گرفته شود

 سال مالي جديد حداقل ده ايالت ناچار خواهند بود براي صرفه جويي در مي گذارد و گفته مي شود در
هزينه ها از تعداد آارآنان خود بكاهند آنگره آمريكا با سخاوت بودجه هاي تكميلي وزارت امنيت داخلي 

بوش در اليحه تقديمي اخير خود به آنگره خواستار افزايش دو ميليارد دالري بودجه . را تصويب مي آند
 افزايش تمهيدات امنيتي در نقاط روستايي وآنترل تروريسم داخلي شده بود آه در جلسه ويژه

رسيدگي به اين درخواست سناتور هيالري آلينتون، سناتور دموآرات ايالت نيويورك در ميان ناباوري 
 .  ميليارد دالر شد3/4حاضران خواهان افزايش اين بودجه تكميلي به حداقل 

آنگره آمريكا پنجشنبه گذشته در اقدامي نمادين با گروهي از نيروهاي پليس، آتش نمايندگان دموآرات 
در . نشان و تكنسين هاي امداد پزشكي در آپيتول هيل آنفرانس مطبوعاتي مشترآي برگزار آردند

حال حاضر تقريبا تمامي نهادهاي دست اندرآار مبارزه با تروريسم و ارائه خدمات اضطراري زيرمجموعه 
 ميليون نفر از آارآنان بخش هاي 3/1 امنيت داخلي هستند آه گفته مي شود فعاليت حدود وزارت

در راستاي . خصوصي و دولتي آه در فعاليت هاي امدادي فعال هستند زيرنظر اين وزارتخانه است
 تقويت هر چه بيشتر اين وزارتخانه، تام ريج وزير امنيت داخلي پيشنهاد استخدام صدهزار نيروي پليس

تالش براي افزايش تمهيدات امنيتي در .  ميليارد دالر مطرح آرده است8/8جديد را با هزينه اي بالغ بر 
خاك آمريكا و دامن زدن به شايعات موجود در زمينه تهديدات تروريستي عليه منافع آمريكا به همين جا 

ه به شيوه اي خاص و  در گزارشي آCNNدر اولين ساعات روز شنبه اين هفته شبكه خبري . ختم نشد
به منظور تحريك افكار عمومي تهيه شده بود از آشف مواد سمي ريزين و سم بوتولينوم در يكي از 

نواحي دور افتاده شمال عراق خبر داد و در ادامه باز هم به نقل از مقامات اطالعاتي آه نخواسته اند 
هاي تروريستي وابسته به شبكه القاعده نامشان افشا شود ادعا آرد اين محل احتماال يكي از اردوگاه 

 . بوده آه از سوي شبه نظاميان وابسته به اين سازمان مورد استفاده قرار مي گرفته است
در گزارش مذآور به آزمايش هاي صورت گرفته توسط عوامل اطالعاتي آمريكا اشاره شده آه هنوز نتايج 

 هم در گزارشي NBCزارش شبكه تلويزيوني تقريبا مقارن با انتشار اين گ. شان منتشر نشده است
اختصاصي از وجود پايگاه آموزشي وابسته به القاعده در سرقات، به فاصله يك آيلومتري مرز مشترك 
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 ادعا مي آند پايگاه آشف شده در سرقات همان نقطه NBC. ايران و عراق در شرق اين آشور خبر داد
لسه پنجم فوريه گذشته شوراي امنيت سازمان ملل اي است آه پاول وزير امور خارجه آمريكا در ج

متحد عكس هاي ماهواره اي گرفته شده از آن را در اختيار نمايندگان ديگر اعضاي شورا قرار داد و 
 . مدعي شد القاعده در اين اردوگاه به عوامل خود نحوه توليد مواد شيميايي آشنده را آموزش مي دهد

 و در اولين روزهاي يورش نظامي ائتالف تحت رهبري آمريكا به سرقات آه گفته مي شد پيش از اين
عراق با موشك هاي آروز آمريكايي هدف قرار گرفته و با خاك يكسان شده است اآنون با آن آه چيزي 

 در NBC و CNN. جز تلي از خاك از آن باقي نمانده به خوراك شيپور تبليغاتي آمريكا تبديل شده است
 آشف گرانول ريزين و بوتولينوم آه در آف پوتين ها جاسازي شده بوده است در گزارشاتي جداگانه از
براي تكميل شوك رواني ايجاد شده و دامن زدن به گزارشاتي آه در مورد تهديد . سرقات خبر دادند

بيوشيميايي گروه هاي تروريستي منتشر مي شود روز پنجشنبه گذشته اف بي آي با صدور بيانيه 
 مردم آمريكا خواست دقيقا حرآات مشكوك را زيرنظر داشته باشند و تصريح آرد هسته هشدارآميزي از

هاي فعال در خاك آمريكا درصددند از عوامل شيميايي، ميكروبي مرگبار و به ويژه ريزين و بوتولينوم براي 
ز اخبار هشدار اف بي آي آه دو روز قبل ا. آلوده آردن آب آشاميدني و محصوالت غذايي استفاده آنند

 در اختيار رسانه ها قرار گرفته بود با گزارشات اين دو شبكه پر مخاطب NBC و CNNمنتشره از سوي 
 . آمريكايي تكميل شد تا شايد اندآي از تب مخالفان جنگ بكاهد و آنان را خلع سالح آند

شايعاتي آه در مورد به اعتقاد بسياري از ناظران با باال گرفتن مخاصمات نظامي ارتش آمريكا در عراق و 
احتمال گسترش جنگ در منطقه وجود دارد زمامداران آمريكا آنترل جامعه آمريكا و سامان دادن به 

وضعيت پر هرج و مرج اين آشور را در آنار برنامه هايي آه براي خاورميانه آماده آرده اند در دستور آار 
ند عراق در دوره زماني اي آوتاهتر از نبرد به رغم آنكه آمريكايي ها در تالش ا. خود قرار داده اند

افغانستان آه به سقوط طالبان از اريكه قدرت انجاميد به تصرف آامل نيروهاي آمريكايي درآيد اما گمان 
فتح سريع بغداد هر . مي رود نظاميان آمريكايي چندان عجله اي هم براي فتح آامل بغداد نشان ندهند

امه پنتاگون ثبت خواهد آرد اما مشكالت واشنگتن در سامان دادن به چند پيروزي درخشاني را در آارن
گالف نيوز روز يكشنبه در گزارشي به استراتژي آمريكا در رابطه با . آينده عراق را دو چندان خواهد آرد

در اين گزارش به مخالفت معارضين عراقي و آشورهاي عرب منطقه با . عراق بعد از جنگ پرداخت
ر نظامي آمريكايي براي عراق و طوالني شدن حضور آمريكايي ها در اين آشور اشاره انتصاب فرماندا

شده و در ادامه تصريح شده اآنون به رغم قطعيت نسبي امحاي رژيم صدام و سقوط بغداد به عنوان 
آخرين دژ باقيمانده حاآميت صدام، آينده عراق و تبعات جنگ مي تواند حاآميت آمريكا را در خارج و 

 . ل با چالش مواجه آندداخ
اعتراضات مسلمانان و ديگر مخالفان جنگ احتماال با پايان جنگ در عراق و اشغال آامل اين آشور 
هر . آمرنگ خواهد شد اما پايان اين اعتراضات مشكالت فراروي آمريكا را به طور آامل رفع نخواهد آرد

يامي براي ساير مخالفان آمريكا باشد اما چند پيروزي قاطع و همه جانبه آمريكا بر عراق مي تواند پ
. مشكل اصلي آمريكا آه پراآندگي تروريست ها در سطح جهان است آماآان به قوت خود باقي است

تعجيل نظاميان . در اين بين فتح سريع بغداد هم مي تواند مشكالت خاص خود را به دنبال داشته باشد
فزايش دور از انتظار تعداد قربانيان غيرنظامي را به آمريكايي براي فتح بغداد از يكسو ممكن است ا

همراه داشته باشد و از دگرسو فتح بغداد الزاما بايد با دستگيري يا قتل صدام همراه باشد تا در صورت 
مرگ يا زندگي . فرار صدام رسوايي ديگر براي دستگاه هاي نظامي و اطالعاتي آمريكا به وجود نياورد

طوره اي ديگري به وجود خواهد آورد و اين مسئله هم از ديگر مشكالتي است آه صدام از او قهرمان اس
شايد به همين دليل است آه آنان از . براي فتح بغداد پيش روي نظاميان ارشد آمريكايي قرار دارد

آنان محاصره طوالني بغداد با هدف به شورش . احتمال طوالني شدن محاصره بغداد سخن مي گويند
نان شهر و قتل صدام را دنبال مي آنند اما طوالني شدن روند اشغال هم مخاطرات خاص واداشتن ساآ

مهمترين مشكالتي آه چنين شرايطي در بر دارد تداوم روند رآود اقتصادي آمريكا و . خود را در پي دارد
 . تداوم اعتراضات جهاني به جنگ عراق است

 هزار نفر در ماه 108 از وزارت آار آمريكا از بيكاري روز يكشنبه اين هفته روزنامه واشنگتن پست به نقل
اين مسئله مهمترين خطري است آه انتصاب مجدد بوش در دور آينده انتخابات . مارس گذشته خبر داد

در گزارش واشنگتن پست تصريح شده .  را به مخاطره افكنده است2004رياست جمهوري در سال 
كاري و نه جنگ عراق مهمترين چالش هايي است آه بوش آاهش رشد اقتصادي، توقف روند اشاعه بي

در نظر گرفتن نرخ بيكاري در . براي انتصاب مجدد به رياست جمهوري اياالت متحده با آن روبه روست
درصد بالغ مي شود بدين معناست آه از زمان به قدرت رسيدن بوش در ابتداي 8/5آمريكا آه اآنون به 

تانك ها در دروازه بغداد .  از اتباع آمريكا شغل خود را از دست داده اند ميليون نفر1/2 حدود 2001سال 
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روزنامه اينترنشنال هرالدتريبون روز گذشته در . موضع گرفته اند اما اشغال بغداد پايان جنگ نخواهد بود
مهار تروريسم داخلي، . مقاله اي تاآيد مي آند پس از رفتن صدام شرايط چندان مساعد نخواهد بود

جهان . يق آمدن بر اعتراضات مخالفان ضد جنگ و فتح بغداد تنها گوشه اي از مشكالت واشنگتن استفا
 در حال ورود به تونل وحشت است و به هيچ عنوان نمي توان آنچه از راه مي رسد را پيش بيني آرد

  
  مخالفت با جنگ و تظاهرات ضد جنگ در جهان

  
توانستند مانع از حمله آمريكا به عراق شوند اين بار در مخالفان جنگ آه در تظاهرات پيشين خود ن

 . تظاهرات خود خواستار خروج نيروهاي ائتالف از اين آشور شدند
  

  انگليس
دهها هزار تن از مردم لندن در اعتراض به اشغال خاك عراق از سوي نيروهاي آمريكا و انگليس تظاهرات 

 . يي را برگزار آردند گسترده
گليسي با حمل پالآاردهايي خواستار خروج سريع نيروهاي آمريكا و انگليس از خاك تظاهرآنندگان ان

  .عراق شدند
ي ورود نيروهاي  ي تلويزيوني الجزيره، تظاهر آنندگان اين جنگ را نامشروع و نحوه به گزارش شبكه

 استعمار و آمريكا و انگليس به عراق و هم چنين آشته شدن غير نظاميان در اين آشور را شبيه به يك
 . اشغال خاك يك آشور دانستند

در اين «: جرمي آوربين، يكي از نمايندگان حزب حاآم آارگر، با شرآت در اين تظاهرات، اظهار داشت
 شهروند غير نظامي عراق آشته شدند و اين دليلي است مبني بر اين آه 5000جنگ تاآنون بيش از 
 » . صورت گرفته استي اشغال و استعمار يك آشور اين جنگ به شيوه

ما خواستار «: آين لوچ، يكي از معروفترين آارگردانهاي انگليسي نيز با شرآت در اين تظاهرات گفت
 » .خروج سريع نيروهاي آمريكا و انگليس و پايان دادن به اشغال خاك عراق هستيم

دم انگليس صورت ام تا بگويم اين جنگ به حمايت از مر من در اين تظاهرات شرآت آرده«: وي افزود
  ».نگرفته، بلكه با حمايت شرآتهاي بزرگ آمريكايي صورت گرفته است

 
 اسپانيا

مادريد همراه و ياور مردم « انجمن سياسي، اجتماعي و مردمي و با شعار 70مردم اسپانيا به دعوت 

 . يي را برگزار آردند تظاهرات گسترده» عراق است
هاي  اسپانيا در شهرهاي ديگري چون بارسلون و به دعوت انجمناين تظاهرات عالوه بر مادريد، پايتخت 

  .ديگري چون انجمن مخالفان جنگ برگزار شد
وزير اسپانيا را  ي تلويزيوني الجزيره، تظاهر آنندگان سياستهاي خوزه ماريا آزنار، نخست به گزارش شبكه

د و خواستار استعفاي وي و در حمايت از سياستهاي واشنگتن در جنگ با عراق را شديدا محكوم آردن
 . دولت فعلي اسپانيا شدند

تظاهرآنندگان هم چنين خواستار توقف سريع جنگ و خروج نيروهاي آمريكا و انگليس از خاك عراق 
 . شدند

  
  ايتاليا

 . مردم ميالن، تورنو و ديگر شهرهاي ايتاليا شاهد برگزاري تظاهرات ضدجنگ بودند
، تظاهر آنندگان با حمل پالآاردهايي خواستار توقف جنگ )ايسنا(يران به گزارش خبرگزاري دانشجويان ا

  .و خروج سريع نيروهاي آمريكا و انگليس از عراق شدند
 . هاي دوستداران صلح صورت گرفت ي تلويزيوني العربيه، اين تظاهرات به دعوت انجمن به گزارش شبكه

خواستار توقف جنگ » اسو« به شرآت آمريكايي هاي بنزين وابسته تظاهرآنندگان با تجمع در برابر پمپ
 . نفت شدند

يي را براي تامين مواد   ميليون دالري آمكهاي گسترده48با انعقاد يك قرارداد » اسو«شرآت آمريكايي 
 . سوختي به نيروهاي شرآت آننده در جنگ با عراق انجام داده است

ي آمريكا براي جنگ با عراق شعارهاي در شهر رم دهها هزار تن از مردم در اعتراض به سياستها
 . ضدجنگ سر دادند و خواستار پايان دادن به اين جنگ و خروج نيروهاي اين آشورها از عراق شدند
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اين تظاهرات با تدابير امنيتي شديد برگزار شد و هليكوپترهاي پليس بر فراز جمعيت تظاهر آنندگان به 
  .پرواز درآمدند

  
  آلمان

 . ار تن از مردم اين شهر در تظاهرات ضدجنگ شرآت آردند هز20در برلين نيز 
نشيني نيروها، از دولت آلمان خواستند مانع  تظاهر آنندگان ضمن درخواست براي پايان جنگ و عقب

 . پرواز هواپيماهاي آمريكايي و انگليسي بر فراز آلمان شوند
  

  بنگالدش

گترين تظاهرات ضدجنگي آه تا به حال در اين  هزار تن در پايتخت بنگالدش روز شنبه در بزر300حدود 

 . آشور از زمان آغاز جنگ در عراق برگزار شده بود، شرآت آردند
  .وزير بنگالدش بود ريزان اين راهپيمايي ضدجنگ اتحاديه عوام به رهبري شيخ حسن، نخست از برنامه
گليس را به تهاجم به عراق ي خلق چاپ چين، در اين تظاهرات مردم آمريكا و ان ي روزنامه به نوشته

 . متهم آردند
يي به آرايش صفوف شرآت آنندگان از تظاهرات پرداختند و دولت بنگالدش نيز روز  بسياري از افراد حرفه

گذشته اعالم آرد، آماده است پزشك و پرستار به عراق اعزام آند تا به بهبود اوضاع بهداشتي آن 
  .آشور بپردازند

  
  پرتغال

ا تشكيل يك زنجير انساني ميان مقر سازمان ملل و سفارت آمريكا در ليسبون سياستهاي مردم پرتغال ب

 . واشنگتن در حمله به عراق و سكوت سازمان ملل در برابر اين سياست را به شدت محكوم آردند
تظاهر آنندگان با حمل پالآاردهايي خواستار توقف سريع جنگ و دخالت سازمان ملل براي پايان دادن 

  .وضعيت نامناسب انساني در عراق شدندبه 
ي تلويزيوني العربيه، تظاهرآنندگان هم چنين خواستار خروج سريع نيروهاي آمريكا و  به گزارش شبكه

 . انگليس از خاك عراق شدند
  

  فرانسه

ها هزار تن از مردم سراسر جهان هم چنان به  به رغم نزديك شدن جنگ عراق به مراحل پاياني ده

 . دهند ظاهرات ضدجنگ ادامه ميبرگزاري ت
دهند؛ زيرا جنگ هنوز  برخي از فعاالن صلح طلب در فرانسه اعالم آردند به تظاهراتهاي خود ادامه مي

  .پايان نيافته است
نشيني نيروهاي انگليسي و  پست، بسياري از اين فعاالن خواهان عقب ي واشنگتن ي روزنامه به نوشته

ه آنها هشدار دادند با هر گونه عمليات نظامي آمريكا عليه سوريه يا هر آمريكايي از عراق هستند و ب
 . آشور ديگري مخالف هستند

پير ويالرد، نايب رييس جنبش صلح فرانسه اظهار داشت آه مردم هفت ماه است آه در خيابانها حضور 
 . دارند

اهر آنندگان پالآاردهايي تظ. هزار فرانسوي روز شنبه در خيابانهاي پاريس به تظاهرات پرداختند 11
نشيني نيروها، عدالت، صلح و  آتش بس، عقب«حمل مي آردند آه بر روي آنها نوشته شده بود، 

 » .دموآراسي
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ماراورهيدن هليارد، يك حقوقدان و از طرفداران حقوق مدني و يكي از سازمان دهندگان تظاهرات روز 

رگزار شده بود گفت اشغال خاك يك آشور به  بANSWERشنبه آه از سوي سازمان پاسخ بين المللي 

اين آه آنان بتوانند آشوري را با نيروي نظامي فتح آنند يك موضوع و اين که . معناي آزادسازي نيست

اعتراض آنندگان همچنين تظاهرات ديگري در روز . بتوانند آنرا به يك آشور مطيع آنند موضوع ديگر است

  .شنبه برگزار آردند

  

  ران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندانجنگ و خبرنگا
  

  سه خبرنگار مالزياييربوده شدن 
سه خبرنگار مالزيايي آه اخبار جنگ در عراق را پوشش «: گفت) يكشنبه(روز وزير مالزي دي نخست
 » .اند لح در بغداد ربوده شدهدادند از سوي مردان مس مي

، »عبداهللا احمد براوي« خبرگزاري ملي مالزي به نقل از ،)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 . وزير مالزي آورد، اين تيم شامل يك گزارشگر، يك عكاس و يك فيلمبردار بوده است نخست

فاق افتاد، اما جزئيات آن بالفاصله منتشر ي جنگ، اين حادثه صبح روز گذشته ات ي روزنامه به نوشته
 . نشد

بعد از اين آه دولت مالزي . ي گذشته به عراق وارد شدند يي بودند آه هفته  نفره28اين افراد جز گروه 
 . ي دولت به عراق رفتند سازمانهاي خبري غربي را به سانسور اخبار جنگ متهم آرد، اين افراد به هزينه

مقامات اين آشور . ي آمريكا به عراق مخالف بود شرقي به شدت با حملهاين آشور آسياي جنوب 
المللي  گناه ضربه زده و سبب افزايش فعاليتهاي تروريستي بين معتقد بودند، جنگ به شهروندان بي

 . آند اقتصاد جهاني را نيز با مشكل روبرو ميشود و از سوي ديگر  مي
  
  

  سي.بي.ي بي انتقاد شديد دولت انگلستان براي پوشش خبري شبكه
ها،  گري سي از جنگ عراق و به خصوص تصاوير پخش شده از غارت.بي.ي بي پوشش خبري شبكه

ودند اين يي رقيب را به دنبال داشت؛ چرا آه معتقد ب انتقاد شديد دولت انگلستان و سازمانهاي رسانه
 . دهد تصاوير دستاوردهاي نيروهاي مهاجم را منفي جلوه مي

سي جنگ سختي را پشت سر .بي.بي«:  خود نوشتي روز شنبه ي ديلي تلگراف در سرمقاله روزنامه
 » .گذاشت

ي خبري در ميدان جنگ آن را متهم به  اين روزنامه با وجود تقدير و تحسين از شهامت خبرنگار اين شبكه
 .  عمل آردن نمودمغرضانه
سي سعي داشت حوادث .بي.بي«: ي روزنامه عرب نيوز، در ادامه اين مطلب آمده است به نوشته

 » .منفي جنگ را نشان دهد
نظمي در بغداد انتقادهاي  سي در بغداد از غارت و بي.بي.خبرنگار بي ي اندرو گليگان،  گزارش روز جمعه

 . ا به همراه داشتوزير انگليس ر شديد دفتر توني بلر، نخست
ي اين تفكر بود آه شرايط در  دادند اشاعه نشان دادن تصاويري از آنچه مردم انجام مي«: اين دفتر گفت

 » .بغداد بسيار بدتر از زمان قبل از وقوع نيروهاي مهاجم است
ل شاهد اندرو قبل از آغاز جنگ در بغداد بوده و از اواي«: سي نيز در پاسخ به اين انتقاد گفت.بي.بي

  ».تمامي حوادث بوده است
  

  غارت و تخريب
  

  غارت گنجينه موزه بغداد 

  2003 اوريل 13 -1382 فروردين 24يكشنبه -بي بي سي
از دهها هزار اثر باستانی تنها سفال ها و اشياء سنگی باقی ماند ولی غارتگران بسياری از آنها را نيز 

  ندشکسته ا
هزاران قلم از اشياء ارزشمند تاريخی از موزه بغداد به سرقت رفته و يا به دست غارتگران نابود شده 

  .است
نبهل امين، قائم مقام مديريت موزه ملی عراق مسئوليت تخريب شدن آثار گردآورده شده در اين موزه را 

  .متوجه آمريکايی ها دانست که کنترل امور شهر را در دست نگرفتند
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ونسکو روز شنبه از آمريکا و بريتانيا خواست که در محوطه های باستانشناختی عراق و موزه ها نيرو ي
  .مستقر کند تا از غارت و تخريب گسترده جلوگيری شود

از روز چهارشنبه گذشته که بغداد سقوط کرد، مردان مسلح در خيابان های شهر به جوالن دادن 
دولتی، کاخ های رياست جمهوری و حتی بيمارستان ها مورد هجوم مغازه ها، ادارات . مشغول شده اند

  .غارتگران واقع شده است
  غارت چند ميليارد دالری

يکی از نگهبانان موزه گفت که روز پنجشنبه صدها نفر از غارتگران با هجوم به موزه، آثار هنری و اشياء 
  . نفيس را با خود بردند

   موزه به يغما رفت حاصل کار صدها باستانشناس و کارشناس
گزارشگرانی که پس از حادثه از موزه ديدن کرده اند بسياری از آثار موزه از جمله ظروف سفالی را 

  .شکسته و تخريب شده مشاهده کردند
.  هزار قلم از اشياء موزه بغداد يا به سرقت رفته و يا تخريب شده است170معاون موزه بغداد گفت که 
  .ران سال قبل بوده استاين اشياء متعلق به هزا

  .وی گفت ارزش اين اقالم ميلياردها دالر است
اگر آمريکايی ها فقط يک تانک و دو سرباز در مقابل موزه می گذاشتند چنين چيزی اتفاق " به نظر او 
  ".نمی افتاد

  محوطه های باستانی
نگهداری آثار و پيکره های اين موزه محل . گنجينه موزه بغداد به سحرگاه تمدن بين النهرين بازمی گردد

 ساله ای بود که نخستين نمونه 5000باستانی بابل و نينوا و سومر و نقش های برجسته آشور و الواح 
  .های نگارش بشری دانسته می شود

  .آثار نقره ای و طاليی گورستان اور نيز در همين موزه نگهداری می شد
پيش از آن از زمان جنگ خليج . گشايی شده بودموزه بغداد تازه شش ماه بود که به روی عموم باز

  . بسته بود1991فارس در 
عراق .  سال پيش می رسد10000عراق گهواره تمدن است و ديرينگی محوطه های باستانی آن تا 

زادگاه کشاورزی است و در آن چندين امپراطوری مرکزيت داشته است و سرچشمه های نگارش 
  .بشری نيز به اين سرزمين می رسد

شماری از موسسات از جمله موزه بريتانياپيش از آغاز جنگ خواسته بودند که از محوطه های تاريخی 
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