
  )28(عراق در دوران گذار -حمله به عراق
  

   2003 اوريل 16 -1382 فروردين 27چهار شنبه  
  »شوك و وحشت«استراتژي -شب بيستم و هشتم

  
نه تاسيس ، آمريکا نخستين گام رسمی را برای فراهم کردن زمي)ديروز( آوريل15روز سه شنبه، **

  . دارددولتی جديد در عراق بر مي
جلسه ناصريه به رياست زلمی خليل زاد، مشاور ويژه جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، تشکيل **
  .شد
 طلب در اين گفتگوها شرکت مي حدود شصت عراقي از گروههاي سني، شيعه، کرد و سلطنت**
دفتر ژنرال جي گاردنر، فردي که آمريکا وي را براي اداره موقت عراق برگزيده مي گويد قصد دارد . کنند

  .دولت عراق را ظرف ماههاي آينده به عراقيها واگذار کند
  

  آخرين تحوالت جنگ
  

  اخبار آوتاه از رسانه هاي جمعي
ا که تظاهرکنندگان در ناصريه با انتشار يک بيانيه، نشست ناصريه و هر نوع قطعنامه ای ر-بي بي سي-

  . در آن تصويب شود، رد کردند
" نيروی اسالمی مردمی" گزارش های دريافتی حاکی از آن است که گروهی به نام -بي بي سي-

  . عراقی ها را به شرکت در اين راهپيمايی دعوت کرده بود
ی اوليه خبرنگار بی بی سی در کويت می گويد اين نگرانی وجود دارد که ممکن است احساس آسودگ-

مردم عراق از سقوط رژيم صدام حسين به تدريج به نوعی انزجار از حضور آمريکاييان، به عنوان قوای 
  .اشغالگر، تبديل شود

  
  

  نبرد اصلی عراق خاتمه يافت
   آوريل15 سه شنبه -بي بي سي

 گفته اند که نبردهای اصلی در عراق خاتمه يافته و در نتيجه، - وزارت دفاع آمريکا -منابع پنتاگون 
  .بخشی از نيروهای نظامی آمريکايی از منطقه خارج می شوند

سرلشکر استانلی مک کريستال، سخنگوی پنتاگون، گفته است که جنگ عراق وارد مرحله ای شده 
  .ای عراقی درگير شونداست که واحدهای آمريکايی انتظار ندارند در نبردهای عمده ای با قو

به گفته وی، سقوط تکريت و ساير شهرهای عراق نشان داده است که تشکيالت فرماندهی و سازمان 
ارتش و قوای رزمی عراق فروپاشيده و اين نيروها امکان دست زدن به تهاجمی منظم را از دست داده 

  .اند
عراق را به شکلی تغيير دهند که بيشتر مقامات آمريکايی تصميم گرفته اند که توازن نيروهای خود در 

  .متوجه کمک به بازسازی پس از جنگ در آن کشور باشد
در اجرای اين تغييرات، قرار است ناوهای هواپيمابر کيتی هاوک و کانستليشن ظرف هفته آينده منطقه 

  .خليج فارس را ترک گويند
  .وايی خود را از منطقه فراخواندهفته گذشته، بريتانيا نيز بخشی از واحدهای نيروی دريايی و ه

  . همچنين، دولت استراليا گفته است که در نظر دارد نيروی دوهزار نفری خود را از عراق خارج کند
  

   تن آشته و صدها تن ديگر زخمي شدند10در موصل 
 در تيراندازي نيروهاي آمريكا به سوي، ي تلويزيوني الجزيره  آوريل شبكه15به گزارش روز سه شنبه 
 تن آشته و صدها تن ديگر از اعضاي شرآت آننده در اين تجمع زخمي 10تجمع مردمي در موصل 

مردم موصل در اعتراض به تغيير استاندار شهرشان و مخالفت با استاندار جديد تجمعي را برگزار . شدند
 . آردند

 . ي مردم آردندنيروهاي آمريكايي با اين تجمع مردمي درگير شدند و اقدام به تيراندازي به سو
  

  : آخرين تحوالت جنگ
  تيراندازي در موصل و اجالس اوپوزيسيون عراق در ناصريه

  1382 فروردين 26 -2003 آوريل 15 -راديو فردا-اردوان نيكنام

ژنرال وينسنت بـروآس، در مقـر فرمانـدهي مرآـزي نيروهـاي آمريكـا در دوحـه اظهـار داشـت نبـرد قابـل                         

از . به حريق در آخرين چاه آتش گرفته شده در عراق پايان داده شد. ي ندادمالحظه اي امروز در عراق رو

نيروهـاي ائـتالف توجـه خـود را بـه امـر يـاري رسـاني بـراي                   . غارت اموال در شهرهاي بغداد آاسته شـد       

در جريـان تيرانـدازي هـاي امـروز در شـهر موصـل، در       . تشكيل دولت بعد از جنگ در عراق معطوف آردنـد       
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با پايان تقريبي نبـرد آمريكـا و بريتانيـا بـراي تعـويض      .  تن آشته و ده ها تن زخمي شدند      شمال عراق ده  

نظام عراق، مقامات اين دو آشور امروز مذاآره با گروه هاي عراقي را براي بحـث در بـاره چگـونگي اداره              

نجـام مـي   مذاآرات در جوي از بي اعتمـادي ميـان گـروه هـاي عراقـي در ناصـريه ا      . اين آشور آغاز آردند 

 هزار نفر در شهر ناصريه به برگزاري نشست سران اوپوزيـسيون عـراق و مقامـات آمريكـا       20حدود  . شود

نخـست وزيـر اسـرائيل خواهـان اخـراج جنگجويـان            . براي تعيين حكومت آينده اين آـشور اعتـراض آردنـد          

د در فهرسـت    وزيـر امورخارجـه بريتانيـا گفـت برعهـده سـوريه اسـت ثابـت آنـ                 . فلسطيني از سوريه شد   

  .سوريه دسترسي به سالح هاي آشتار جمعي را انكار آرد. آشورهاي ياغي از نظر آمريكا جاي ندارد
  

   در عراق نيست1990هيچ اثري از اسراي آويتي جنگ خليج فارس 
 آوريل اعالم آرد، هنوز هيچ 14ارتش آمريكا روز دوشنبه : اعالم آردند آه) سه شنبه(خبر گزاريها ديروز 

، يك ژنرال »وينست بروآس«. اند  در عراق پيدا نكرده1990 از اسراي آويتي جنگ خليج فارس اثري
وي در » .ام ي يافتن اين افراد به دست نياورده تاآنون من هيچ چيز مثبتي درباره«: ارتش آمريكا گفت

 » . آنيمتوانيم هيچ گزارشي در اين باره منتشر ما نمي«: نشستي در مقر فرماندهي مرآزي قطر گفت
ي آشورشان از سوي نيروهاي عراقي ليستي از مفقود  شهروندان آويتي بعد از اشغال هشت ماهه

 . شدگانشان را فراهم آوردند
 . ي آمريكا به عراق به عنوان مسير آغازين جنگ بود آويت در حمله

  
ها پيدا  نتهيچ گونه سالح آشتار جمعي در اين وا-آزمايشگاه سيار تسليحات شيميايي و ميكروبي

  نشده است
 وانت دفن شده در زيرزمين را 11 آوريل ادعا آرد آه نيروهايش 14يك ژنرال آمريكايي در عراق دوشنبه 

 . تواند آزمايشگاه سيار تسليحات شيميايي و ميكروبي باشد اند آه مي آشف آرده
شتار جمعي در اين هيچ گونه سالح آ « : زرهي ارتش آمريكا گفت101، از لشكر »بن فريكلي«ژنرال 
 » .ها پيدا نشده است وانت

 . اند ها را در نزديكي تاسيات تسليحاتي در خارج از شهر آربال پيدا آرده سربازان اين ژنرال آمريكايي وانت
ي گاردين، اين تاسيسات اواخر فوريه از سوي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل  ي روزنامه به نوشته

 . دمورد بازديد قرار گرفته بو
هاي شيميايي در حال حاضر وجود دارند و اآنون ما بايد دريابيم  اين آزمايشگاه«: ژنرال فريكلي ادعا آرد
، اسناد مربوط 101لشكر  « :فريكلي ادعا آرد» .شده است يي مي ها چه استفاده آه از اين آزمايشگاه

 همچنين تجهيزاتي به ارزش يك ميليون در اين وانتها. اند ها پيدا آرده به يك هزار بمب آتش زا را در وانت
 » .دالر پيدا شده است

اين در حالي است آه بازرسان سازمان ملل هنگام بازرسي از آربال، به مورد مشكوآي برخورد 
 . اند نكرده

  
  ي صدام پناه دادن به رهبران حكومت سرنگون شده - جك استرا-سوريه

يه بستگي دارد آه با ادعا آرد، اين امر به سور) شنبه سه(روز جك استرا دي،  خبرگزاري رويتربه گزارش 
ي صدام، ثابت آند آه  ي پناه دادن به رهبران حكومت سرنگون شده پاسخ دادن به اتهامات موجود درباره

 . نيست» آشوري خودسر«
خواندن سوريه خودداري آرد، اين در حالي است آه » خودسر«ي انگليس از  جك استرا، وزير امور خارجه

 . ام دادآمريكا اين آار را روز گذشته انج
سوريه فرصت دارد تا ثابت «: استرا در آنفرانس خبري در مرآز فرماندهي آمريكا در قطر اظهار داشت

ما انتظار داريم سوريه اين حقيقت جديد را درك . بندي آشورهاي خودسر جايي ندارد آند آه در تقسيم
 » .و به سمت جلو حرآت آند

ات شيميايي وجود دارد آه سوريه بايد به آنها پاسخ سواالتي از جمله تسليح«: وي در ادامه افزود
 » .دهد

آنيم  ما در انگليس سعي مي«: ي انگليس در بخش ديگري از اظهارات خود بيان آرد وزير امور خارجه
 » .روابط خود را با سوريه ارتقا دهيم

ي نظامي عليه آنها  استرا خبري مبني بر اينكه انگليس و آمريكا ليستي از آشورها را براي انجام حمله
 . تكذيب آرد اند،  تهيه آرده

آمريكا طي چند روز اخير فشارهاي زيادي را بر سوريه وارد آورده و اين آشور را به پناه دادن به مقامات 
 . ي تسليحات شيميايي و حمايت از تروريسم، متهم آرده است ي صدام، توسعه دولت سرنگون شده

 . هايي را وضع خواهد آرد م آرد آه عليه اين آشور تحريمآمريكا روز گذشته سوريه را مته
  

  بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق
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  نشست ناصريه، اعتراض گسترده مردم
   2003 آوريل 15 سه شنبه -بي بي سي

  يعيان عراق فرصت يافته اند مراسم مذهبی خود را آزادانه برگزارکنندش
گروه های عراقی اولين نشست بررسی آينده سياسی کشور خود را که توسط آمريکا ترتيب داده 

  . شده، برگزار کردند
 اين گفتگوها که در چادری در کنار باقيمانده های شهر تاريخی اور واقع در مرکز عراق و در مجاورت
ناصريه انجام می شود، رهبران قومی و مذهبی مناطق شيعه نشين، سنی نشين و کردنشين و 
  . همچنين شخصيت های مخالف حکومت صدام حسين را که در تبعيد بسر می برند، گردهم آورد

ژنرال بازنشسته، جی گارنر، که آمريکايی ها او را برای رهبری دولت موقت عراق برگزيده اند، در آغاز 
ست ناصريه گفت مهد تمدن بشری، مناسبت ترين محل برای برگزاری گفتگوهای مربوط به ايجاد نش

  . يک عراق آزاد است
  ژنرال گارنر اجالس ناصريه را محل تشخيص رهبران آينده عراق دانسته است 

ود و شرکت کنندگان در اين مورد به توافق رسيدند که عراق بايد دمکراتيک باشد، قانون بر آن حاکم ش
  . حزب بعث صدام حسين رييس جمهوری سرنگون شده عراق، بايد منحل شود

  . هيات های شرکت کننده موافقت کرده اند که ده روز ديگر مجددا با هم ديدار کنند
زلمی خليل زاد، فرستاده ويژه آمريکا در عراق اين اجالس را فرصتی برای شروع گفتگو در مورد چگونگی 

وی گفت آمريکا تمايلی به حکومت کردن بر عراق ندارد و می .  امن و موفق خواندايجاد يک کشور آزاد،
  . خواهد به عراقی ها کمک کند نه آنکه امور را به آنها ديکته کند

يکی از گروه های شيعه عراقی يعنی مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق که با نقش آمريکايی ها در 
مقر مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق در ايران . را تحريم کردسازماندهی اين اجالس مخالف بود، آن 

  . است
احمد چلبی، رهبر کنگره ملی عراق که مورد حمايت پنتاگون، وزارت دفاع آمريکاست، نيز خود در اين 

همچنين هيچ نماينده ای از طرف سازمان ملل متحد در .مذاکرات شرکت نکرد و نماينده خود را فرستاد
  .ضور نداشتاين مذاکرات ح

  
  گارنرهاي جي توصيه 

    آوريل15سه شنبه، -بي بي سي
همچنين، جی گارنر، ژنرال بازنشسته آمريکايی که مسووليت اداره موقت عراق به وی محول شده، 

ای ايجاد دمکراسی در گفته است که پيشرفت در نحوه اداره شهر بندری ام القصر می تواند الگويی بر
  .سرتاسر عراق باشد

ژنرال گارنر، با اشاره به ارتباطی که بين ريش سفيدان ام القصر و مردم ايجاد شده، گفته است که اين 
ارتباط به مردم شهر کمک کرد تا روندهای دمکراتيک خاص خود را ايجاد کنند و بتوانند موسسات خدمات 

  .شهری را مجددا به کار بيندازند
ی که آستانه سفر به ناصريه و شرکت در اجالس شخصيت ها رهبران گروه های مختلف عراق سخن و

می گفت، افزود که هدف از برگزاری اين اجالس، آغاز گفتگوهايی است که سرانجام به مشخص شدن 
  . رهبران بالقوه عراق منجر خواهد شد

  .ر کشورشان را در دست بگيرندبه گفته ژنرال گارنر، اين افراد خواهند توانست اداره امو
وی تاکيد کرد که نيروهای آمريکايی و بريتانيايی مستقر درعراق نقش خود در ارايه خدمات بشردوستانه 

  .را ادامه خواهند داد
  

  در ميدان فردوس شهر بغداد در تظاهرات
  1382 فروردين 26 سه شنبه -ايسنا

روهاي آمريكايي در خاك عراق با وجود حضور در اعتراض به حضور ني) شنبه سه(روز مردم بغداد دي
 . ي نظاميان آمريكا در ميدان فردوس شهر بغداد تظاهرات برگزار آردند گسترده

تظاهرآنندگان با حمل پالآاردهايي آمريكا را مسئول وقوع هرج و مرج و غارت در شهرهاي عراق 
 . دانستند

ان با سر دادن شعارهايي خواستار خروج سريع ي تلويزيوني الجزيره، اين تظاهرآنندگ به گزارش شبكه
 . آمريكاها از خاك عراق شدند

ي خبري تصاويري  ي خبري الجزيره، در بغداد طي ارتباط مستقيمي با اين شبكه خبرنگار اعزامي شبكه
از اين تظاهرات را ارسال آرد آه در آن خشم و انزجار مردم بغداد را از وجود نيروهاي آمريكايي در عراق 

 . به نمايش نگذاشت
ي در اين تظاهرات  اآثريت مردم شرآت آننده«: ي خبري الجزيره اظهار داشت خبرنگار اعزامي شبكه

گيرد از طرف  معتقد بودند آه تمام هرج و مرجهاي موجود در شهرها عراق و غارتهايي آه صورت مي
 » .نيروهاي آمريكايي و توسط واشنگتن سازماندهي شده است

مردم بغداد در حالي آه ميان تانكهاي آمريكايي و نيروهاي اين آشور آامال محاصره و تحت «: وي افزود
دادند و خواستار تشكيل يك دولت مردمي توسط اين نيروها  آنترل بودند شعارهاي ضدآمريكايي سر مي

  ».شدند
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دو تشكل آرد و دو گروه اوپوزيسيون برون مرزي عراقي از شرآت در نخستين اجالس گروه هاي عراقي 

  امتناع آردند 
  2003 آوريل 15سه شنبه -)ناصريه، عراق(جمشيد زند، مصاحبه با پيمان پژمان -راديو فردا

 برون مرزي مخالف رژيم صدام رهبران دو تشكل آرد عراقي و احمد چلبي، رئيس يك تشكل از نيروهاي
حسين، و آيت اهللا حكيم، رهبر يك تشكل شيعيان عراقي تحت الحمايه جمهوري اسالمي، اعالم آردند 

آه در نخستين اجالس شصت گروه عراقي آه امروز قرار است با حضور زلماي خليل زاد، نماينده ويژه 
 .  شرآت نخواهند آردآاخ سفيد در امورخاورميانه، در شهر ناصريه برگزار شود،

 مي گويد شماري از ماموران وزارت امورخارجه آمريكا مستقيما پيمان پژمان، خبرنگار راديوفردا در ناصريه
از گروه ها خواسته شده نماينده . از واشنگتن و همچنين از مرآز فرماندهي آمريكا در دوحه مي آيند

ن اولين جلسه از سلسله جلسات تصميمگيري اي. بفرستند اما روساي آنها شخصا شرآت نخواهند آرد
احمد چلبي اعالم آرد آه . در باره آينده عراق است آه مقامات آمريكائي مي خواهند تشكيل بدهند

تقسيم سمت هاي موجود در حكومت . جدول عملي داده نشده آه مطالب مورد بحث چه خواهد بود
 . دموقت از جمله مسائل مورد بحث در اين جلسات خواهد بو

گروه هاي مخالف صدام حسين با نيروهاي آمريكا دچارتفرقه شده اند زيرا نيروهاي آمريكائي مـي گوينـد        
مقامات اصلي بين آمريكائيان تقسيم شوند در حاليكه گروه هاي عراقي اعتقاد دارند آه تمام مقامـات و                  

مـد چلبـي آـه مـورد     گـروه اح  . دو گروه عراقي مـشخص هـستند      . سمت ها بايد به عراقي ها داده شود       
فرد ديگري هست به نام نجيف . حمايت پنتاگون قرار دارد ولي وزارت امورخارجه آمريكا از او راضي نيست

صالحي، آه رئيس سابق ارتش عراق بود و اين دو گروه بين شـان رقابـت اسـت و معلـوم نيـست آـدام                         
  .ن است قدرتمند تر باشدپيروز خواهد شد ولي چلبي به خاطر روابطش با مسئوالن آمريكائي ممك

  
  ديدار  حكيم با جالل طالباني در تهران

  1382 فروردين 26سه شنبه -ايسنا
ي وي تاآيد آرد دولت آمريكا مرتكب يك سلسه  اهللا حكيم در ديدار با جالل طالباني و هيات بلندپايه آيت

 . اشتباهات در عراق شده است
اهللا سيدمحمد باقر حكيم، رييس مجلس اعالي   آيت،)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 در ديدار با جالل طالباني، رهبر حزب ميهني آردستان  )دوشنبه(انقالب اسالمي عراق عصر روز گذشته 
ي امور داخلي اين آشور  واشنگتن در دور نگه داشتن مردم و نيروهاي سياسي عراق از اداره«: گفت

 » .مرتكب اشتباه شده است
طالباني در اين ديدار تاآيد آردند، اين اشتباه آمريكا منجر به ايجاد هرج و مرج و غارتي آه در حكيم و 

 . گيرد؛ شده است شهرهاي عراق صورت مي
اين دو مقام با اشاره به دخالت نيروهاي سياسي معروف عراق در برخي از مناطق شمال، مرآز و 

ط اين افراد آزاد شده و در حال حاضر تحت آنترل جنوب عراق اظهار داشتند، در تمام مناطقي آه توس
اين افراد است، غارت و حتي هرج و مرج صورت نگرفته است و اين نيروها تواستند عالوه بر محافظت از 

 . ي مردم امنيت را براي مردم اين مناطق ايجاد آنند اموال عامه
به عدم وجود امنيت داخلي در هاي واشنگتن نسبت  توجهي ي بي حكيم و طالباني همچنين از ادامه

ي  ها منجر به ايجاد خطرات گسترده توجهي شهرهاي عراق ابراز نگراني آردند و اظهار داشتند اين بي
 . ديگري خواهد شد

در اين ديدار آه در دفتر حكيم در تهران برگزار شد و دو ساعت به طول انجاميد؛ عبدالعزيز حكـيم، ريـيس                
ب اسالمي، شيخ ابراهيم حمودي، عضو شـوراي مرآـزي ايـن مجلـس،              دفتر جهادي مجلس اعالي انقال    

صدرالدين القبانحي، مسئول بخش عقيـدتي سياسـي مجلـس اعـال، محمـد هـادي االسـدي، مـسئول                  
  .اهللا حكيم شرآت داشتند ي سياسي و برخي ديگر از معاونين آيت بخش تبليغات و عضو آميته

  
  

   و سازمانهاي آمك رسانيغير نظاميان
  

  علی اسماعيل عباس برای مداوای پزشکی با هواپيما از بغداد به کويت منتقل می شود
  2003 آوريل 15 -1382 فروردين 26 -بي بي سي

پزشکان در کويت گفته اند که مقدمات انتقال يک پسربچه عراقی از بغداد به منظور درمان در کويت 
  .فراهم آمده است

 دوازده ساله عراقی، که علی اسماعيل عباس نام دارد، در اثر بمباران هوايی بغداد در اين پسربچه
  .هفته گذشته به شدت مجروح شد و عالوه بر سوختگی شديد، دو دست وی نيز قطع شده است

گفته می شود که وضع جسمانی علی اسماعيل رو به وخامت گذاشته و در صورتی که به سرعت 
  .نگيرد، ممکن است در اثر مسموميت خونی جان خود را از دست بدهدتحت درمان خاص قرار 
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 آوريل، با 15روزنامه ديلی ميرور، چاپ بريتانيا، نوشته است که انتظار می رود وی اواخر روز سه شنبه، 
  .هواپيما به کويت منتقل شود

  .ترتيب انتقال وی با مداخله دولت بريتانيا داده شده است
ريکايی در بغداد ترتيبات الزم برای پرواز هواپيمای حامل اين پسربچه عراقی به سخنگوی تفنگداران آم

  .کويت را تاييد کرده اما گفته است که جزييات اين برنامه هنوز نهايی نشده است
تصاوير علی اسماعيل عباس به طور گسترده در نشريات سرتاسر جهان چاپ شده و برای گردآوری 

  . و همچنين ساير قربان جنگ عراق تالش هايی صورت گرفته استاعانه به منظور کمک به وی 
  

  خواهيم آه به وظايف خود آامال عمل آنند ما از قدرتهاي اشغالگر مي
  1382 فروردين 26-ايسنا

آميسر حقوق بشر سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت، به نفع نيروهاي آمريكا و انگليس است آه 
 . زمان ملل انجام دهندبازسازي عراق را تحت نظارت سا

، سرجيو ويرا، آميسر حقوق بشر سازمان ملل در امور )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در صورتي آه آمريكا و انگليس از طريق شوراي امنيت «: اظهار داشت ) دوشنبه(حقوق بشر روز گذشته 

 اهدا آننده بلكه از سوي نهادهاي سازمان ملل آار آنند نه تنها از سوي اعضاي شورا و آشورهاي
 » .المللي پول حمايت خواهند شد المللي از قبيل بانك جهاني و صندوق بين بين

در صورتي آه اين نيروها به دنبال آسب «: براساس گزارش منابع خبري منطقه، ويرا خاطر نشان آرد
 » .خواهد بودي عراق باشند، بسيار به نفع آنها  ه مشروعيت شوراي امنيت براي آيند

ي تلفات غيرنظامي  ي اين آه آيا نيروهاي مهاجم به عراق به تعهدات انساني خود در زمينه وي درباره
نيروهاي ائتالفي سعي خود را آردند اما در مناطق پرجمعيتي همچون بغداد  «: اند يا نه گفت عمل آرده

 » .اجتناب از دادن تلفات غيرنظامي غيرممكن است
ي شكـــست قـــدرتهاي اشـــغالگر در انجـــام وظـــايف   يگـــري از اظهـــارات خـــود دربـــاره ويـــرا در بخـــش د

در حال حاضر در عراق و بـه ويـژه در بغـداد خـال               «: شان براساس آنوانسيون ژنو تصريح آرد       بشردوستانه
خـواهيم آـه بـه وظـايف خـود آـامال عمـل                قانون و نظم به وجود آمده است و ما از قدرتهاي اشغالگر مي            

  ».آنند
  
  
    ايران-گ  جن
ديد براي حفظ قلمرو دانند؛ اما استراتژي ج ها سوريه را هدف بعدي آمريكا مي به رغم اين آه آمريكايي«

 » .دهد آه ريچارد پرل و داگالس فيت از رهبران آن هستند، بيشتر به سمت ايران توجه نشان مي
ي تحليلي و ذآر  با ارايه» اينتوشاپ« سايت اينترنتي ،)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 دادن تاوان انقالب ايران در اين افراد مدعي هستند آه اآنون زمان پس«: مطالب فوق آورده است
هاي اخير  ، اشغال سفارت آمريكا در تهران و اقدامات تروريستي صورت گرفته طي سال70ي  دهه
 . باشد مي

ها هيچ توجيهي براي اين امر ندارند آه نيروهاي اطالعاتي آمريكا، انگليس و اسراييل در سال  آمريكايي
 .  آار آنها نهايتا منجر به جنگ ايران و عراق شداند و  عامل سقوط دولت ملي مصدق بوده1953

 در عراق نيز تكرار شد؛ جايي آه آمريكا، انگليس و اسراييل با طراحي 1963اين حماقت در سال 
 ساله به نام صدام نقش حياتي ايفا 25در اين آودتا يك جوان . آودتايي، نخست وزير عراق را خلع آردند

 . يي عراق عليه ايران و آويت شد هاي منطقه گاين آودتا نيز منجر به جن. آرد
ها به خاطر  تمام اين برنامه.  هم چنان دست نخورده باقي مانده است2003اين نقطه نظر در سال 
 ميالدي از ملي شدن صنعت نفت ايران و 60 و 50هاي  آمريكا و انگليس در دهه. مسايل اقتصادي است

ي  آمريكا وارد آننده.  نيز هم چنان وجود دارد2003ر سال اين نگراني د. عراق احساس نگراني آردند
 درصد از توليدات انرژي جهان است؛ در حالي آه تنها پنج درصد از جمعيت جهان را دارا 30بيش از 

 . باشد مي
 درصد از ثروت جهان را در اختيار داريم؛ اما تنها 50 گفته بود آه ما 1948آمريكايي در سال ” جورج آنان“
ما بايد فكر . باشيم و براي حفظ اين آار بايد آارهايي انجام دهيم رصد از جمعيت جهان را دارا مي د3/6

 . آردن به حقوق بشر، افزايش سطح زندگي و دموآرات آردن جهان را متوقف آنيم
 سال است آه 50به همين جهت بيش از . اند پايبند بوده” آنان“ي  آمريكا و اروپاي غربي به اين توصيه

مريكا، انگليس، فرانسه و ديگر آشورهاي اروپايي از طريق آودتا، حمالت پيشگيرانه و تبليغات گسترده آ
 » .رهبران خليج فارس و خاورميانه آه اين مناطق را شكل داده بودند، از ميان برداشتند

... تيز وجنگ طلبان آمريكايي از جمله رامسفلد، ديك چني، ولفوو«: ي اين تحليل آمده است در ادامه
. خواهند ايران هدف بعدي حمالت آمريكا باشد خواهند آه اختالفات با ايران حل شود؛ بلكه مي نمي

آمريكا در اوايل جنگ عليه عراق، حريم هوايي ايران را نقض آرد و چندين موشك آروز نيز به اهداف ايران 
اين حمالت را انجام داده تا بدين رسد ارتش آمريكا  به نظر مي. اصابت آرد... در آبادان و خرمشهر و 

هاي اين آشور  طريق دفاع هوايي ايران را آزمايش آرده باشد؛ تا در صورت حمله به ايران از توانايي
تواند هشداري به ايران باشد آه در بخش جنوب شرقي عراق  چنين مي اين حمالت هم. آگاهي يابد
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هاي بي ثبات سازي در   عمليات2004 تا نوامبر 2003آمريكا، انگليس و اسراييل بين آوريل . دخالت نكند
ي جهاني نشر اطالعات دروغ براي آوچك شمردن توان نظامي  ايران را افزايش خواهند داد و در مسابقه

هاي آمريكايي در ايران  هاي آمريكا با گروگان بر همين اساس رسانه. سياسي ايران شرآت خواهند آرد
. گذارند ي را به نمايش مي ي جنگ آمريكا تصاويري از اين حادثه م تشنهوگو خواهند آرد و به مرد گفت

رضا پهلوي، فرزند شاه . دهند ها هم چنين تصاوير ديگري براي محكوم آردن ايران را نشان مي اين رسانه
سي و غيره حضور بيشتري .بي.سي، ان.بي.ان، فاآس نيوز، اي.ان.هاي سي سابق ايران در شبكه

 . خواهد داشت
هاي رسيده نيز حاآي از آن است آه فعاليت عوامل سازمان اطالعات مرآزي آمريكا در اطراف و  زارشگ

داخل ايران افزايش يافته است و نيروهاي ويژه آمريكا، انگليس، استراليا آه خارج از افغانستان و آويت 
هاي  ستفاده از استراتژي و تاآتيكبا ا! اند، عمليات آزادي ايران به طور مخفيانه در ايران آارگاه ايجاد آرده

 » .ها را آغاز خواهند آرد عام عراقي به آار گرفته شده در قتل
ها  يكي از اين راه. هايي پيش روي خود دارد ايران انتخاب«: خوانيم در بخش ديگري از اين تحليل مي

. يي است  هستهاش و آزمايش موفقيت آميز آن يا نشان دادن تجهيزات يي هاي هسته افزايش برنامه
دومين انتخاب ايران اين است آه بخشي از ائتالف ضدآمريكايي جديد با حضور روسيه، هند، فرانسه، 

جورج بوش معتقد است آه اسالم . آخرين انتخاب نيز اين است آه خلع سالح شود. آلمان و چين شود
هاي  نطقه نيز چيزي فراتر از جنگي آنوني در م مبارزه. بايد از سر راه بهره برداري از نفت برداشته شود

ها مدعي هستند آه روز قيامت براي مردم عراق، ايران، سوريه و عربستان  صليبي نيست و آمريكايي
 سال ديگر تاريخ در اين باره قضاوت خواهد 100اما ! سعودي فرا رسيده است و آنها آزاد خواهند شد

 » .آرد
  

  نگاه روزنامه فرانكفورتر آلگماينه به تاثير جنگ عراق بر ايران
 2003 آوريل 8 -راديو المان

مطبوعات . شكى نيست آه جنگ عراق موضوع محورى گزارشها و تحليهاى رسانه هاى دنياست
 همسايه آلمانى زبان نيز از اين قاعده مسثنى نيستند، اما در عين حال، موضع و تحوالت آشورهاى

روزنامه وزين آلمانى فرانكفورتر آلگماينه تسايتونگ در شماره پيشين خود، در . عراق را نيز دنبال ميكنند
گزارشى تحليلى به قلم خانم آرسيتيانه هوفمان منتشر آرده آه در آن تاثير جنگ آنونى عراق بر ايران 

 . مورد بررسى قرار گرفته است
از چند هفته قبل تلويزيون ايران هر شب صحنه هائى از تظاهرات ”: در اين گزارش از جمله آمده است

حاآى از مخالفت با جنگ عراق در آشورهاى مختلف جهان، از امريكا گرفته تا مالزى و از مادريد و برلين 
گرفته تا آاراآاس و بوگوتا نشان ميداد، ولى در اين گزارش ها هيچگاه اسمى ز ايران برده و خبرى از 

در واقع در حاليكه در بسيارى آشورهاى . مل و نظر مردم خود اين آشور پخش نميشدعكس الع
اسالمى، و همچنين آشورهاى مختلف در قاره هاى اروپا و امريكا و آسيا تظاهراتى عظيم به نشانه 
مخالفت با جنگ عراق بر پا ميشد، در جمهورى اسالمى ايران آارى در اين رابطه صورت نميگرفت، تا 

در روز جمعه گذشته ، يعنى يكهفته پس از شروع جنگ عراق، ايرانيها هم به خيابانها آمده و آنكه 
ولى همه اين آارها به دعوت زمامداران و دولت ايران و پس از برگزارى مراسم . تظاهراتى بر پا آردند

 در اين تظاهرات نماز جمعه صورت گرفت و از يك هفته قبل راديو و تلويزيون ايران مرد را دعوت به شرآت
 “ .ميكردند

نكته قابل تآمل همينجا است آه با وجود اينكه ضديت و مخالفت با امريكا ”: فرانكفورتر آلگماينه ميافزايد
از بيست سال و اندى قبل شعار و دآترين سياست دولت ايران است، مخالفت ايرانيان با جنگ عراق 

 و مخصوصآ آشورهاى عربى بود، و در حالكه مثآل خيلى محدودتر از اعتراضات ديگر آشورهاى اسالمى
زمامداران مصر مجبور بودند اعتراضات مردم را با توسل به زور مهار آنند، در ايران استفاده از تبليغات 

با وجود اينها صورت نگرفتن تظاهرات . دولتى الزم بود تا مردم را به حرآت درآورند و به خيابانها بكشانند
خود مردم ايران . نى را نميتوان نشانه موافقت اآثريت خاموش يرانيان با جنگ تعبير آردو اعتراضات خيابا

مانند اشتغال به : دالئل پيش پا افتاده اى براى عدم شرآت در تظاهرات ضد جنگ اقامه آرده اند
ولى آنچه مشهود است . برگزارى مراسم عيد نوروز، يا گرفتاريهاى اقتصادى و يا بيحوصلگى عمومى

وافقت اقشار وسيع مردم ايران با مشى و سياست آلى زمامداران آشور در قبال جنگ عراق، يعنى م
مخالفت قاطعانه با آن، و در عين حال حفظ روش بيطرفانه، و ضمنآ سعى زيرآانه آنها به اجتناب از 

در دراز مدت در واقع مسئولين دولت ايران بخوبى ميدانند آه . تشديد بحران و درگيرى با واشنگتن است
متزلزل شدن ارآان اجتماع عراق و افزايش فشار امريكا ميتواند بصورت خطرى جدى درآيد، ولى در آوتاه 

مدت اين جنگ جبهه هاى مختلف سياسى را با يكديگر، و هم مردم را با آادر رهبرى آشور متصل و 
 “ .متحد ميكند

سياستمداران ايران و مخصوصآ رهبر مذهبى بسيارى از دالئلى آه ”: اين روزنامه در ادامه مينويسد
آشور آيت اهللا خامنه اى براى مخالفت با جنگ عراق ذآر ميكنند، مورد تآييد مردم، حتى منتقدين رژيم 

از . واقع ميشوند، و اين امر مخصوصآ در مورد انگيزه دولت امريكا براى دست زدن به جنگ صدق ميكند
قعى دولت امريكا نفت است و تضمين امنيت اسرائيل و نيزبرنامه نظر بسيارى از مردم ايران انگيزه وا

. درازمدت آن آشور براى نظارت و ايجاد نظمى جديد در منطقه خليج فارس تا آسياى ميانه و افغانستان
اين ادعاى واشنگتن آه ميخواهد نقش پرچمدار آزادى و دمكراسى را در جهان ايفا آند نه تنها بخاطر 
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قبال مسئله فلسطين و اسرائيل، بلكه همچنين از اينجهت مورد ترديد و ناباورى واقع روش آن آشور در 
حسين را از مسند قدرت ساقط -ميشود آه به قول يك استاد دانشگاه تهران اگر امريكا ميخواست صدام

وح  ميالدى نكرد؟ و ايرانيها توجهى به تغيير عميقى آه در فكر و ر١٩٩١آند، چرا اين آار را در سال 
 “ .امريكائيها پس از وقايع يازدهم سپتامبر بوجود آمده، ندارند

به هر حال جنگ و انقالب بيشتر در ذهن و وجدان ”: در خاتمه گزارش فرانكفورتر آلگماينه آمده است
طبقه متوسط سنى ايران نقشى ثابت بجا گذاشته است، و بيعالقگى يا ضديت ايرانيهاى مسن تر با 

 ميالدى برميگردد آه دولت امريكا بدست عمال سازمان ١٩۵٣ميق تر دارد و به سال امريكا سابقه اى ع
اى در ايران آودتا براه انداخت و حكومت ملى و محبوب نخست وزير -آى-سرويس مخفى آن آشور سى

وقت آشور دآتر مصدق را ساقط آرد و از همان موقع مواعيد امريكائيها مبنى بر حمايت از مردم 
آميت ملى اعتبار و صداقت خود را از دست دادند، و اين اميد ايرانيها آه امريكا در نقش ساالرى و حا

امروز .رفيقى صديق آنها را از سلطه استعمارى انگلستان و روسيه نجات خواهد داد تبديل به يآس شد
 به ديده حتى روشنفكران ايرانى آه در برابر نظام و حكومت اسالمى موضعى انتقادى دارند و به امريكا

 “.سو،ظنى عميق مينگرند
  
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

  نگاهي به تاريخچه، سوابق و گرايش مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق
  مجلس در تبعيد

 1382 فروردين 26سه شنبه -همشهري
  

» مجلس اعالي انقالب اسالمي«در ميان گروه هاي معارض عراقي : گروه ايران ـ صفاءالدين تبرائيان
اين تشكل آه مي آوشد جايگاه مهم . بيشترين مراوده و قرابت را با جمهوري اسالمي ايران داراست

 اسالمي از سوي ترين نماينده شيعيان در عراق آينده را به دست آورد، به دليل گرايش به جمهوري
اين همه . نيروهاي ائتالفي و سران اياالت متحده آرام آرام به حاشيه تحوالت عراق فرستاده مي شود

در حالي است آه ايران در شرايط آنوني منطقه و با تحوالت شكل گرفته در مرزهاي شرقي و غربي 
ان اين آشور را احساس مي خود بيش از هميشه نياز به حفظ نفوذ در عراق و به ويژه در ميان شيعي

  . آند
  چگونگي شكل گيري مجلس اعال  

   
رژه نيروهاي سپاه بدروابسته به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در منطقه دربندي خان عراق، 

  مجله فرانسوي لوپوئن:عكس
   

تاسيس مجلس به دنبال .  باز مي گردد١٩٨١به سال » مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق«پيدايي 
گفت وگوهاي مفصل و رايزني هاي فراوان نخبگان معارض در صحنه سياسي عراق صورت گرفت آه اين 
رجال و گروه ها، هر يك نظرگاه سياسي خاصي را نمايندگي مي آردند، ليكن مخرج مشترك همه آنها 

ارويي يافتن راه حلي به منظور خروج از بن بست سياسي موجود و اتفاق نظر بر نوع سمت گيري در روي
  . با رژيم بعث حاآم بر عراق بود

ارتش آزاديبخش «در گام نخست، موضوع ايجاد مجلس اعال مطرح نبود، از اين رو سنگ بناي آنچه به 
اين ارتش متاثر از وقوع رخداد انقالب اسالمي در ايران و . نام برده شد، وضع گرديد» اسالمي در عراق

در پي آن، هسته . ه پاسداران انقالب اسالمي، تكوين يافتايجاد واحد نهضت هاي آزاديبخش درون سپا
ايجاد شد؛ و سرانجام » دفتر انقالب اسالمي در عراق«سپس . نهاده شد» جماعت علماي مجاهد«

رجال و گروه هاي اسالمي فعال معارض در عرصه سياسي عراق پس از مذاآرات طوالني بر تاسيس 
 نظر پيدا آردند و مجلس تازه تاسيس فعاليت خود را در اتفاق» مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق«

  . ابعاد سياسي، تبليغي، فرهنگي، نظامي و خدماتي آغاز آرد
  سير تطور مجلس

مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق از بدو تاسيس تاآنون مشخصا سه مرحله معين درون تشكيالتي 
 نفر عضو ١۶ذاران مجلس متشكل از نخست، مرحله تاسيس است آه بنيانگ. را پشت سر نهاده است

بودند آه برخي از آنان نمايندگي جريان و گرايش خاصي در طيف معارضه عراقي را يدك مي آشيد و در 
ميان آنان سياستمداران و روحانيون شناخته شده اي حاضر بودند آه مبادرت به تهيه و تدوين آيين نامه 

دوم، مرحله . اي مدت زمان شش ماه تعيين شددر آن برهه رياست مجلس بر. داخلي مجلس آنند
در اين برهه شمار . گسترش و تحول در مجلس اعال بسيار زودتر از انتظار آغاز و پشت سر نهاده شد

 نفر افزايش يافت آه البته تغيير و تحوالتي را درون تشكيالت مجلس پديدار ٣٣اعضاي مجلس به 
و باالخره در مرحله سوم شاهد رشد . ال معين شددر اين مرحله رياست مجلس به مدت دو س. ساخت

 نفر افزايش يافت و از اين زمان ٨٠در اين مرحله، تعداد نمايندگان مجلس به . چشمگير مجلس هستيم
اعضاي شوراي . شاهد شكل گيري مجمع عمومي براساس چارت جديد تشكيالتي مجلس هستيم

شوراي مرآزي مبادرت به انتخاب رئيس مرآزي مجلس از سوي مجمع عمومي برگزيده مي شوند و 
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اعضاي شوراي مرآزي به هنگام برپايي اجالس هاي مهم . مجلس و همچنين هيأت اجرايي مي نمايد
  . از آشورهاي گوناگون جهان به مقر اصلي مجلس آه در تهران قرار دارد، فراخوانده مي شوند

  رياست مجلس
اضر به افشاي نامه اعضاي خود نبود و آنان به صورت مجلس اعال در مراحل يكم و دوم سير تطور خود ح
آن هنگام تصميم گرفته شد براي مجلس يك . نهان روشانه و مخفي به آار خود ادامه مي دادند

سخنگوي رسمي برگزيده شود تا بازگوآننده و شرح دهنده موضع مجلس در آنفرانس هاي مطبوعاتي 
 آيت اهللا سيدمحمود هاشمي عهده دار رياست مجلس  ماه به طول انجاميد٣٠در اين مدت آه . باشد

اگر چه پس از آن ديري نپاييد آه اعضاي مجلس آيت اهللا سيدمحمدباقر حكيم را به رياست . اعال بود
پس از آن آيت اهللا هاشمي از .  سال عهده دار اين مسئوليت است١٩مجلس برگزيدند و وي حدود 

آيت اهللا هاشمي، . ات مجلس شرآت نمي آندمجلس آناره گيري آرد و سال هاست در جلس
نخستين رئيس مجلس اعال مدت زمان طوالني را در اين آشور زيست و در پي پيروزي انقالب اسالمي 

در مدت اقامت ايشان خانواده وي به دفعات مورد تعرض ماموران حزب بعث قرار گرفت آه . به ايران آمد
ير شدند آه سال هاست هيچ اطالعي از سرنوشت آنان در نتيجه آن سه برادر ايشان در عراق دستگ

  . نيست
  حكيم آيست

محمدباقر، فرزند آيت .  سال پيش در نجف اشرف ديده به جهان گشود۶۶آيت اهللا سيدمحمدباقر حكيم 
اهللا العظمي سيدمحسن طباطبايي حكيم، مرجع علي االطالق شيعيان پس از درگذشت آيت اهللا 

نسب خاندان حكيم آه از سادات طباطبايي به . ني به شمار مي آيدالعظمي سيدابوالحسن اصفها
جد اين خاندان، يعني آيت اهللا سيدمهدي حكيم از . مي رسد) ع(شمار مي آيند به امام حسن مجتبي

بزرگان علما و سرآمد مجتهدان عصر خود بود آه چندي در لبنان اقامت داشت و در آن جا نيز به خاك 
هللا سيدمحسن حكيم در حوزه نجف مقارن با آغاز جنگ جهاني اول و تهاجم آوشش آيت ا. سپرده شد

آيت اهللا حكيم جوان نيز همگام با ديگر علماي مبارز . نيروهاي انگليسي به عراق و اشغال اين آشور بود
حكيم در زمره مراجعي است . در صفوف مجاهدين در جبهه هاي نبرد به رويارويي با متجاوزان پرداخت

ايشان نخستين مرجعي است آه نسبت به صدور حكم . وشياري سياسي بااليي بهره مند بودآه از ه
جهاد با غاصبان قدس شريف اهتمام ورزيد و به مبارزه مجاهدين فلسطيني به منظور احقاق حقوق 

فتاواي وي درباره عمليات فداييان فلسطيني عليه متجاوزان به . قانوني شان مشروعيت ديني بخشيد
به هر روي از آيت اهللا العظمي حكيم . ي آه قبله اول مسلمين جهان شهره عام و خاص استسرزمين

به يادگار ماند و محمدباقر پنجمين پسر ايشان به ) مجموعا از دو همسر عراقي و لبناني( فرزند پسر ١٠
ت آه اگر چه بايد توجه داش. مادر محمدباقر از خانواده اي سرشناس در لبنان است. شمار مي آيد

  . خاستگاه تاريخي خاندان حكيم به اصفهان باز مي گردد
سيدمحمدباقر حكيم نزد آيات عظام سيديوسف حكيم، سيدابوالقاسم خويي و سيدمحمدباقر صدر تلمذ 

 سالگي به عرصه ١۴وي از .  سالگي از سوي آيت اهللا ياسين به درجه اجتهاد نائل آمد٢۵آرد و در سن 
. زير نظر پدرش مشارآت داشت» حزب الدعوه االسالمية« در بنيانگذاري ١٩۵٩سياست گام نهاد و در 

» آليه اصول الدين« به عنوان استاد علوم قرآني در ١٩۶۵ تا ١٩۶۴محمدباقر حكيم در خالل سال هاي 
حضور در جمع اساتيد دانشگاهي در انفتاح فكري او . بغداد به تدريس اشتغال داشت) دانشكده الهيات(

همين امر . وي همواره در آنار اشتغاالت علمي و ديني به سياست نيز توجه خاصي داشت. موثر بود
باعث شد در مدت اقامت در عراق سه مرتبه از سوي ماموران حزب بعث دستگير و در آخرين مرتبه 

 ماه زندان در پي صدور عفو عمومي رهايي يافت و ١٨محكوم به اعدام گردد آه البته پس از گذراندن 
 نفر ۵٠ سال شمار ٢۴در خالل حدود . ماه پس از پيروزي انقالب اسالمي ناگزير رهسپار ايران شدچند 

از افراد خاندان حكيم به دست حزب بعث حاآم بر عراق به شهادت رسيدند آه سرشناس ترين آنها 
 آيت اهللا سيدعبدالصاحب حكيم، حجت االسالم سيد علوم الدين حكيم، حجت االسالم: عبارتند از

سيدمحمدحسين حكيم، حجت االسالم سيدآمال حكيم، حجت االسالم سيدعبدالوهاب حكيم، 
سيداحمد حكيم، آيت اهللا سيدمجيد حكيم، حجت االسالم دآتر سيدعبدالهادي حكيم، حجت االسالم 
سيدحسن حكيم، حجت االسالم سيدحسين حكيم، حجت االسالم سيدمحمدرضا حكيم، سيدمحمد 

يم، سيدضياءالدين حكيم، سيدبهاءالدين حكيم، حجت االسالم حكيم، سيدمحمدعلي حك
آه در اين ميان شش نفر از برادران آيت اهللا سيدمحمدباقر صدر در خيل شهدا . سيدمحمدمهدي حكيم

ياد آرد آه » بحرالعلوم«و » شبر«، »صدر«پس از خاندان حكيم، مي توان از خاندان هاي . هستند
يادآوري اين نكته ضروري است آه . ي رژيم بعث حاآم بر عراق شدندمتحمل آسيب هاي فراواني از سو

هشت مرتبه به جان آيت اهللا ) استخبارات(تاآنون از سوي سازمان اطالعات و امنيت عراق 
  . سيدمحمدباقر حكيم سوءقصد شده آه همه آنها با ناآامي مواجه شده است

  امكانات مجلس
 نشريه ١٠از سوي مجلس در حال حاضر . تي در اختيار داردمجلس اعال به سهم خود امكانات و تجيهزا

مجلس داراي چند ايستگاه فعال راديويي، سايت اينترنت و يك آانال تلويزيوني است . منتشر مي شود
همچنين با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از عراقي ها در ايران . آه البته ساعات محدودي برنامه دارد

 اقامت دارند چند درمانگاه در تهران، شهرري و ورامين دارد آه پزشكان حاذقي اداره و به ويژه در تهران
همچنين مجلس داراي دفاتر نمايندگي مهمي در ژنو، لندن، وين، دمشق و بيروت . آن را برعهده دارند

افزون بر آن شماري از نيروهاي مورد وثوق و اطمينان مجلس در بسياري از آشورهاي جهان . است
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. پراآنده اند. . . ند استراليا، آانادا، آمريكا، هلند، فنالند، دانمارك، سوئد، آلمان، فرانسه، اتريش ومان
تالش مجلس براي بازگشايي دفتر در برخي آشورها و از جمله اياالت متحده به رغم آنكه در اين آشور 

 داشتن روابط بسيار مجلس با وجود.  هزار عراقي زندگي مي آنند هنوز به جايي نرسيده است٢٠٠
حسنه با آويت و عربستان سعودي در اين آشورها فاقد دفتر نمايندگي است چرا آه قوانين حاآم بر 
اين آشورها اجازه گشايش دفتر براي هيچ يك از احزاب مخالف، نه فقط مجلس اعال، بلكه براي همه 

از آانال هاي مختلف به صرف نظر از آمك هاي مردمي و خاص ديگري آه . جريان ها را نمي دهد
مجلس اعال مي رسد، دولت آويت روابط صميمانه به ويژه پس از اشغال اين آشور از سوي رژيم عراق، 

اگرچه خاستگاه اين روابط به گذشته دور بازمي . با مجلس اعال و مشخصا آيت اهللا حكيم برقرار آرد
ترام متقابل با آويتي ها و دولت آن آشور بود گردد و آيت اهللا العظمي حكيم نيز داراي روابط همراه با اح

و اين دولت نخستين دولت از دولت هاي حاشيه خليج فارس بود آه از ايشان درخواست تعيين قاضي 
به هر . جعفري براي شيعيان آن آشور آرد آه وي نيز قاضي لبناني شيخ ابراهيم سلمان را تعيين آرد

 هفته مهمان دولتمردان اين آشور است و همواره در روي سيدمحمدباقر حكيم همه ساله حدود دو
مدت اقامت خود ضمن حضور در جلساتي آه از سوي شيعيان آويت به مناسبت هايي برگزار مي شود 

جلساتي را دارد و از آمك هاي . . . با مقامات ارشد آويتي نظير امير، وليعهد و وزير دفاع، وزير آشور و
يك مرتبه نيز بر سر بلوآه شدن يكي از همين آمك هاي مالي آه از گويا . آنان بهره مند مي گردد

سوي دولت آويت به حساب مجلس واريز شده بود مشاجره اي با برخي آارگزاران آشورمان در دولت 
مجلس اعال داراي مدارسي براي تحصيل فرزندان عراقي، همچنين حوزه هاي . قبلي صورت گرفته بود

  . شد و شمار قابل توجهي محصل علوم ديني را براي تبليغ جذب آرده استعلميه به ويژه در قم مي با
  ماهيت فعاليت هاي مجلس

نوع فعاليت مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، سياسي و تبليغي است و در مقاطعي مشي 
مجلس خود را . مسلحانه در رويارويي با عوامل رژيم بعث حاآم بر عراق در دستور آار قرار مي گيرد

زم به برخورد قهرآميز با مأموران حزب حاآم مي داند و در اين تقابل سعي مي آند آمترين آسيب به مل
 مقاومت اسالمي عراق و مشخصا نيروهاي وابسته به مجلس به دفعات ١٣۶٩سال . غيرنظاميان برسد

تلويزيون و آاخ رياست جمهوري و چند مرآز مهم دولتي از جمله وزارت دفاع، فرودگاه نظامي، راديو و 
هدف قرار دادن يكي از . يكي از مقرهاي سازمان امنيت عراق را مورد حمله آن هم با آاتيوشا قرار دادند

آاخ هاي صدام در چهار نوبت آن هم در عرض يكسال در فضاي رعب و وحشت و حاآميت پليسي اين 
ب نيست آه مبادرت به بايد دانست آه فعاليت مجلس اعال به ماندن يك حز. آشور، آار آساني نيست

نام نويسي از افراد و عضوگيري آند، بلكه چونان پارلماني است آه اعضاي آن را نمايندگان طبقات 
از اين رو مجلس طيف گسترده و آحاد مردم عراق را مخاطب قرار . مختلف اجتماعي تشكيل مي دهند

 حاآم بر عراق از ريشه دارترين به نظر مي رسد مجلس اعال در ميان گروه هاي مخالف رژيم. داده است
و وسيع ترين اقبال مردمي برخوردار است و اين امر از سوي شماري از صاحبنظران مورد پذيرش واقع 

  . شده است
  تحوالت اخير و شوراي مرآزي  

    
طي چند سال اخير فعل و انفعاالتي در مجلس اعال روي داده آه متأثر از شرايط تازه اي است آه در 

راق و منطقه روي داده است، از اين رو مجلس شاهد حضور چشمگير نسل دوم از جوانان و صحنه ع
به نظر مي رسد پنج، شش نفر از خانم ها در اين مرحله . براي نخستين مرتبه زنان در مجلس بود

 افزون بر آن و رؤساي عشاير نيز نمايندگاني را براي برقراري ارتباط و. موفق به حضور در مجلس شدند
 نفر تغيير يافته ١۵ نفر به ١٠شمار شوراي مرآزي مجلس نيز چندي است از . حضور در مجلس برگزيدند

تشكيالت مجلس همچنان حالت نيمه مخفي ـ نيمه علني دارد و طبيعي است از معرفي آنان . است
اهللا در شوراي ياد شده نمايندگاني از حوزه علميه، سازمان عمل اسالمي، حزب . خودداري مي شود

: برخي چهره هاي شاخص مجلس و شورا عبارتند از. عراق، سپاه بدر و نيروهاي مستقل حضور دارند
شيخ علي موال دبير اجرايي مجلس، مهندس شهاب مسئول واحد بين المللي، استاد ابوياسين 

 مسئول تبليغات، ابوهاني مسئول نيروهاي بسيج و واحدهاي نظامي، مهندس بيان نماينده مجلس در
سوريه، دآتر حامد بياتي نماينده مجلس در لندن، حجت االسالم صدرالدين قبانچي و حجت االسالم 

  . سيدعبدالعزيز حكيم هستند
  سپاه بدر

مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق پيش از آغاز جنگ تحميلي تهاجم نيروهاي صدام به ايران، بر 
از اين رو در . و ناگزير به اتخاذ مشي مسلحانه شداصالح ناپذيري رژيم بعث حاآم بر عراق تأآيد ورزيد 

آغاز جنگ مبادرت به تأسيس واحد نظامي در مناطق شمالي عراق آه از آنترل نيروهاي عراقي خارج 
مجلس همچنين با گروه هاي آوچك . مي شد آرد و واحدهاي عملياتي خود را در آنجا مستقر ساخت

شروع و تداوم جنگ . ا به منظور اقدام قهرآميز برقرار ساختاما پرشور و فعال درون عراق ارتباطاتي ر
تحميلي فرصت مناسبي را در اختيار مجلس قرار داد تا در صحنه عمل به ارزيابي استعداد و توان خود از 

از اين زمان درون چارت تشكيالتي و سازماني مجلس اعال واحد نظامي، . بسيج نيروي متعارض بپردازد
 موظف به سازماندهي نيروهاي داوطلب عراقي و همچنين برخي از اسراي عراقي اين واحد. لحاظ شد

اين عده در مناطقي از شمال عراق در حومه مريوان و . بود آه حاضر به جنگ با رژيم صدام شده بودند
مشخصا اطراف شهرهاي سيدصادق، خرمال، حلبچه، همچنين حاج عمران، قره داغ و يا مناطقي چون 
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ديگر بخش ها در شمال بصره مستقر شدند و داخل خاك عراق دست به عمليات ايذايي ام النعاج و 
سپاه بدر ابتدا يك گردان بود آه پس از آن استعداد نيروهايش به تيپ رسيد و سپس به لشكر و . نمودند

سپاه بدر مدت ها به . دست آخر پس از جنگ دوم خليج فارس و آزادسازي آويت موسوم به سپاه گرديد
به تعبير ديگري نيروهاي سپاه بدر به . رت فعال در مناطق جنوبي، مياني و شمال عراق حضور داردصو

دسته نخست درون ايران، دسته دوم به صورت پراآنده داخل خاك عراق، . سه دسته تقسيم مي شوند
 در و دسته سوم در منطقه آردستان عراق و مشخصا در حوزه تشكيالت اتحاديه ميهني آردستان عراق

آيت اهللا سيدمحمد باقر حكيم افزون بر اينكه رئيس مجلس اعالي انقالب . سليمانيه مستقر هستند
مسئوالن مجلس اعال . اسالمي عراق است، فرمانده آل نيروهاي مسلح اسالمي عراق نيز هست

وهاي همواره از افشاي تعداد نيروهاي سپاه بدر خودداري مي آنند اما به نظر مي رسد تعداد آل نير
سپاه بدر داراي پايگاه هايي است آه در آنها به آموزش نيروهاي عراقي .  هزار نفر است١٣آنان بالغ بر 

 بسيار فعال ظاهر شد و در ١٩٩١سپاه بدر در جريان انتفاضه ماه شعبان به سال . پرداخته مي شود
ار عمل را به دست مناطقي چون عتبات عاليات و مشخصا شهرهاي آربال و نجف، همچنين بصره ابتك

  . گرفت
  ضرورت سرنگوني رژيم فاشيستي

بي شك مقاومت مسلحانه در عراق ممكن نيست به هدف ها و مقاصد خود بدون تكيه بر اقدامات 
مجلس اعال مبارزه مسلحانه با رژيم صدام را ضرورتي مي داند . گسترده سياسي و تبليغي دست يابد

از اين رو مجلس، انجام فعاليت هاي سياسي، . آورده استآه البته بستر آن را خود رژيم فراهم 
تبليغي، فرهنگي در عراق را مورد توجه قرار داد و مهم ترين منظورهاي خود در حوزه عراق را صيانت از 
وحدت ملي عراق از رهگذر برقراري ارتباط مناسب و اصولي با آحاد مردم به ويژه اقليت ها و قوميت ها 

وابط حسنه با اآراد، ترآمن ها و به خصوص اهل سنت، عشاير و قبايل عراقي در ايجاد ر. معرفي آرد
الزمه چنين تعاملي است . . . مناطق گوناگون چون موصل، تكريت، آرآوك، سليمانيه، اربيل، خانقين و

آه مجلس بدان دست يازيده است، همچنين برقراري پيوندهايي با نظاميان مستقل عراقي آه قادرند 
مرآز «يكي از اقدامات مجلس اعال تأسيس . ي در صف بندي سياسي آينده عراق ايفا آنندنقش مهم

است آه دفتر آن در تهران مي باشد و مسئوليت هاي اين مرآز به عهده » اسناد حقوق بشر در عراق
 ساله دهمين و آخرين فرزند از ۵۶سيدعبدالعزيز حكيم . حجت االسالم سيدعبدالعزيز حكيم است

يت اهللا العظمي سيدمحسن حكيم است آه رياست آميته پشتيباني از آارآرد داخل عراق در پسران آ
وي به ويژه در آنفرانس هايي آه اخيرا در واشنگتن، لندن، صالح . مجلس اعال را نيز يدك مي آشد

  . برپا شد به عنوان نماينده رسمي و تام االختيار مجلس اعال شرآت داشت... الدين و
  حكومت ملي

جلس به منظور تشكيل جبهه گسترده در برابر رژيم عراق اولويت را به رهايي مردم عراق از يوغ رژيم م
از اين رو نيروهاي مجلس تكاپوي فراواني را در ابعاد مختلف سياسي و فكري آغاز . صدام داده است

 در تهران با ١٩٨۵آرده اند آه در اين زمينه به برپايي آنفرانس هايي منجر شد آه نخستين آن به سال 
عنوان آنفرانس براي مردم عراق برپا شد و در آن گروه هاي معارض با ماهيت غيراسالمي نيز شرآت 

در پي آن گردهمايي هايي با عنوان راهبرد مشترآي در دمشق منعقد شد آه منجر به صدور . آردند
 در صالح ١٩٩٢و سپس در  در بيروت ١٩٩١پس از آن همايش هايي طي سال هاي . بيانيه هايي نيز شد
هدف .  پذيراي گروه هاي ديگري از نيروهاي اپوزيسيون بود١٩٩۶شهر دمشق هم در . الدين برگزار شد

. مجلس اعال در تمامي اين هم انديشي ها اتخاذ شيوه عمل مشخص از سوي معارضين عراقي بود
ه نظام جايگزين حاآميت صدام طيف معارضين عراقي در اين گردهمايي ها به اين رهيافت نائل آمدند آ

و حزب بعث بايد قائل به تكثر سياسي باشد و پس از سرنگوني وي، نوع رژيم سياسي را آه مايلند از 
اقدامي آه تنها از طريق برگزاري انتخابات آزاد و با رأي . طريق حضور در همه پرسي مشخص سازند

ص نوع حكومت در عراق جالب است و ديدگاه مجلس اعال نيز در خصو. يكايك مردم ممكن مي شود
. رويكردي آه چندان با نام مجلس ممزوج نيست. مجلس به استقرار حكومت ملي در عراق قائل است

يكي از . سران مجلس درباره موضوعاتي چون حجاب هم به تمكين در برابر رأي و اراده مردم معتقدند
ه آردستان عراق است آه تصميم گيري دغدغه ها پس از فروپاشي حزب بعث و سقوط صدام نيز مسئل

درباره آن با وجود قائل شدن به تكثر سياسي به خود مردم عراق واگذار خواهد شد و اراده ملت آن را 
به نظر مي رسد شرايط حساس آنوني و ارتباطات تنگاتنگ و نزديك مجلس اعال با . تعيين خواهد آرد

نمونه اين رويكرد را .  ضرر مجلس برگردانده باشدزمامداران جمهوري اسالمي معادالت سياسي را به
. مي توان در تازه ترين اظهارات دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا و ديگر مسئوالن آمريكايي مالحظه آرد
ناظران سياسي اين قبيل موضع گيري ها را ناشي از خودداري نيروهاي مجلس اعال در عدم پذيرش 

 در نخستين جنگ آالسيك هزاره سوم در عراق مي دانندايفاي نقش پياده نظام آمريكا 
 

  اي چرب براي بوش و حاميان وي عراق طعمه
  1382 فروردين 26سه شنبه : خبرگزاري فارس

 . دولت بوش عراق را به عنوان منبع پر سود درآمد براي حاميان خود در نظر گرفته است
اين آشور و بازسازي آن را براي ماليات تحليلگران اقتصادي آمريكا هزينه حمله به عراق، اشغال 
  . دهندگان آمريكا بيش از يكصد ميليارد دالر برآورد آردند

شوند پا  اين در حالي است آه تعداد معدودي از شرآتهاي آمريكايي آه از جانب دولت بوش حمايت مي
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  . اختصاص داده اندبه نوعي به آنها وابسته هستند تمامي منافع قراردادهاي بازسازي عراق را به خود 
 ميليارد دالري با 7خواري، انعقاد قرارداد  نمونه بارز اين رانت: همان گونه آه در خبرها آمده است

  . جمهوري آمريكا تعلق دارد اين شرآت به ديك چني معاون رئيس. ها ليبرتون است شرآت
اق و خلع سالح اين آشور اين گونه حمايتهاي آشكار ادعاي دولت بوش مبني بر ايجاد دموآراسي در عر

  . را زير سوال برده است
 اصلي اين جنگ را مردم آمريكا تقبل آردند و افزايش هزينه جنگ بر آسري  با توجه به اين آه هزينه

بودجه دولت آمريكا متبلور شده است، ديگر آسي باور نمي آند آه هدف آمريكا از اين جنگ ايجاد صلح 
  . ست و آرامش در عراق نه سودآوري ا

رغم اين آه اين جنگ خرابيهاي زيادي بر عراق متحمل آرده است، حتي اگر به اين مساله اعتقاد  علي
 آمريكا عليه عراق و تحريمهاي اقتصادي آمريكا ، آشور عراق 1990نداشته باشيم، تنها خرابيهاي جنگ 

  . را به يك ويرانه تبديل آرده است
هاي مخابراتي و برق اين آشور  صنايع نفتي و شبكه. اخت شوندها، پل ها و مدارس بايد تجديد س جاده

  . اند آه بايد هزينه زيادي براي تعميرات آنها صرف شود ضربات زيادي ديده
  . همه اين خرابيها زمينه را براي سودآوري شرآتهاي آمريكايي در بازسازي آنها فراهم آورده است

اي است آه حتي  دادها با شرآتهاي آمريكايي مسالهسازي در انعقاد قرار اما فقدان رقابت و شفاف
دموآراتهاي آنگره آمريكا نيز نسبت به اين مساله اعتراض آرده و خواستار ارائه برنامه مدون بوش در 

  . بازسازي عراق شدند
ديگر شرآتهاي آمريكايي آه تاآنون با آنها قرارداد همكاري بسته شدند عبارتند از شرآت بكتل آه در 

ر جورج شالتز وزير سابق دولت بوش است و شرآت فلور آه تحت مديريت مستقيم پنتاگون اداره اختيا
 .شود مي

 
 اياالت متحده بايد رهبرى آند، نه حاکميت

 بيل آلينتون، رئيس جمهور سابق اياالت متحده 
  مریم طریری : مترجم

 1382 فروردين 26سه شنبه -سايت بي عنوان
نی بی مانند از تاريخ بشرى از نظر سلطه سياسى، اقتصادى و نظامى قرار اياالت متحده اکنون در زما

اقتصاد هند . توانست به اندازه ما يا حتى بيشتر از ما رشد آند  سال گذشته اقتصاد چين مى30در . دارد
توانست چنين  داد؛ مى آرد و ثروتش را براى تسليحات هدر نمى هم اگر جنگ با پاآستان را متوقف مى

 سال گذشته، اگر اتحاديه اروپايى براى اتخاذ موضع واحد سياسى 30در . ى داشته باشدوضعيت
بنابراین در دنيایى که همه به . نمود آرد از لحاظ اقتصادى و سياسى موثرتر مى واقتصادى تالش مى

 . توانيم رهبرى آنيم و نه حاکميت یکدیگر وابسته هستند، ما تنها مى
آيا ما . ايه چگونگى استفاده ما از اين موقعيت جادويى و حساس می باشدقضاوت درباره آمريكا بر پ

 تالش آرديم؟ آيا ما مردم را ملزم به زندگى بر طبق شيوه و 21براى سوق دادن جهان به سوی قرن 
بينش مان آرديم؟ يا اینکه آیا ما با رهبرى، الگو دادن و تاثير گذاشتن بر جهان، تالش کردیم تا جهانى 

  که در آن مردم همانگونه که ما دوست داریم، با ما رفتار کنند؟ بسازیم
توانست انجام دهد مطرح  استاد من، سناتور ویليام فولبرایت، يكبار گفت بهترين آارى آه آمريكا مى

نمونه ای هوشمندانه از جهانی که بدون فرضيات اخالقی بتواند از نظر مادی سودمند «شدن بعنوان 
ما بايد جامعه خود را به الگویی از سعادت بشر تبدیل کنيم و خود را دوست انقالب «که بود؛ و این» باشد

اجتماعى بدانيم و در تالش برای شتی دادن جهان متخاصم از روشهایی فراتر از مقابله به مثل استفاده 
تا مدیر دهد ما را بعنوان دوست و همدرد انسانيت ببيند  وى همچنين گفت که بيشتر ترجيح مى» .کنيم

 .  انسانيت مغرور و عبوس مدرسه
حال این حرفها به امروز چه ربطی دارد؟ آيا اين بدان معنى است آه آمريكا نبايد نيروى نظامى قدرتمند 

 زیادى الزم است از  آيا اين به این معنى است آه نبايد وقتى زور براى نجات جان عده. داشته باشد؟ نه
بدان معنى است آه ما بايد به اندازه آافى متواضع باشيم تا بدانيم به اما اين . آن استفاده آرد؟ نه

بنابراین غالبا روش انجام کارها به اندازه آارى آه . ندرت راه حل نهایی در امور بشردوستانه وجود دارد
 . دهيم اهميت دارد انجام مى

اى  اق شگفت آور براى عدهما بايد تشخيص دهيم آه وابستگی متقابل ما به جهان در زمانى آه يك اتف
آزادى و . از ما بهترين موقعيت را براى گرفتن امتياز به وجود آورده است هنوز موهبتی پيچيده است

تسامحی که ما به ديگران در جهانی مملو از تقسيمات سياسى، اقتصادى، مذهبى و اجتماعى داده 
ى آسانى آه از این وابستگی متقابل دهد و درد و بيگانگ ایم، ميزان آسيب پذيرى ما را افزايش مى

 . بخشد آنند را شدت مى احساس محروميت مى
 سپتامبر، القاعده از مرزهاى باز، مسافرت راحت و دستيابى آسان به اطالعات و 11به عالوه، در 

 نفر آنان مسلمان بودند استفاده 200 آشور آه بيش از 70 نفر از 3100تكنولوژى آه ما از آن برای آشتن 
 . ی کردیم، بهره جستم

 مسئوليت آمريكا در حال حاضر که ما سلطه داریم چيست؟ : پس سئوال اين است
من معتقدم که این موقعيت براى ساختن جهانى است که فراتر از وابستگی متقابل به سوی یک 

 . جامعه جهانی مجتمع با مسئوليتهاى مشترك، منافع مشترک و ارزشهاى مشترك حرکت کند
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سازمان ملل .  از موسسات جامعه جهانى آه اولين آنها سازمان ملل است حمايت آنيمما بايد
ما تا کنون نقش خود .موسسه ای است که هنوز با اینکه ناقص است ولی مناسب جامعه جهانی است

 را به طور کامل در آن ایفا نکرده ایم؛ اما این سازمان همه چيزی است که ما در اختيار داریم و اکنون که
ما در جهانی با وابستگی های متقابل زندگی می کنبم، باید حتما حمایت کامل خود را در زمينه 

ما باید یک استراتژی امنيتى منطقى .ساختن جامعه جهانی مجتمع از سازمان ملل به عمل بياوریم
قصد ضرر براى استفاده از قدرت آمريكا در جهت جلوگيرى از عمليات خرابكارانه و مجازات افرادى آه 

و » طرح مارشال«و » جرج مارشال«و ما بايد همچنين مثال ژنرال . رساندن به ما را دارند داشته باشيم
را به خاطر داشته باشيم و جهانى بسازيم آه » برنامه فولبرایت«و » سناتور فولبرایت«همچنين 

دف آمكهاى خارجی و اين ه. دوستان و شرآای زیادی داشته باشد و تروریستهای کمتری در آن باشند
ما نبايد . بخشيدن بدهيهای خارجی کشورهای ضعيف، مبارزه با ايدز و آموزش تمام آودآان جهان است
 . درمورد انتظاراتمان خيلى ایده آل فكر آنيم ولى در ارزشها و دیدگاه هایمان باید آرمانگرا باشيم

اجباری که مردم برای تعریف : بوده ایماز ابتداى جامعه بشرى تا آنون، ما به مصيبتی شيطانی مبتال 
کردن معنای زندگی خود با آن روبرو بوده اند آه مفهوم زندگي خود را با برشمردن خصوصيات مثبت 

اى، فرهنگى، سياسى و مذهبى به آنها شبيه هستند و با ذکر ابعاد  آسانى آه از لحاظ نژادى، قبيله
آنند آه باید به  آنگاه مردم احساس مى. د تعریف کنندمنفی آنهایی که دیدگاهی متفاوت با آنان دارن

آسانى آه با آنان متفاوت هستند ــ وقتی که آوچك و بى قدرت باشند ــ ظلم آنند و از این کار 
به هرحال محدوده های وسيعتر وابستگی متقابل به مردم یاد داده است که انسانيت . خودداری نكنند

 . رامی قرار گرفته اند را قبول آنندافرادی را که يكبار مورد بی احت
آه هستيم » ما«در حقيقت، کل تاریخ بشریت می تواند به مثابه جدالی ثابت براى توسعه تعريف اینکه 

از آغاز تاریخ تا زمان فروريختن ديوار برلين در . آه هستند تلقی شود» آنها«و کوچک کردن معنای اینکه 
ن وجود نداشت که در آن بتوان اجماعی از همکاری جهانی را ، واقعا هيچ برهه ای از زما1989سال 

اجماعی که در آن نه تنها اختالفات دیدگاههایمان را تحمل کنيم بلکه بر پایه این تئوری . بوجود آورد
ساده که تفاوتها زندگی ما را جذاب تر می کنند و در سایه اختالفات انسانيت مشترک ما بيشتر اهميت 

 . انيم آن را محترم بدانيمپيدا می کند، بتو
پس از . پذير نبود زمانى آه سازمان ملل تشكيل شد، تشکيل جامعه جهانى بواسطه جنگ سرد امكان

، ديوار برلين 1989در . ، چين برای برقراری ارتباط با سایر نقاط جهان اقداماتی را انجام داد70آن، در دهه 
 آردن بروز عملى رویای اجماع دولتهای جهان فرصت  سال براى پيدا13در نتيجه ما تنها . فرو ريخت
 . داشتيم

اى، آاهش  براى رسيدن به آن هدف، ما بايستى با ديگر آشورها در مورد ممنوعيت آزمايشهای هسته
دماى زمين، تاسيس دادگاهی بين المللى و قدرت دادن به تقویت پيمانی بر ضد سالحهاى بيولوژيكى 

ظر من دولت کنونی از انجام موارد باال منصرف شده یا اینکه نتوانسته متاسفانه به ن. همكارى آنيم
اين کار باعث می شود جهانيان دقيقا در . قراردادهای مربوط به هر یک از موارد یاد شده را تقویت کند

اه زمانی که ما به اتحاد قویتری برای مبارزه با تروریست و دفاع از ملت خود احتياج داریم در مورد ما اشتب
 . فکر کنند

 سال اخير، اعضای اتحادیه اروپا با هم رشد 13در . ولى با وجود اين عقب گردها، هنوز خوشبين هستم
اند، سازمان ملل ثابت آرده است آه قابليت بيشتری برای مقابله با مشكالت در بالكان و جاهاى  آرده

 . ديگر را دارد
 . لح در ايرلند شمالى پذيرفته شداند؛ پيمان ص تر شده روسيه و چين به غرب نزديك

و ملل ثروتمند جهان با بخشش بدهيهاى کشوهای دیگر و سرمايه گذاری روزافزون براى مبارزه با ايدز 
 . کمکهای بيشتری انجام داده اند

ما هيچ چاره ای نداریم جز اینکه بياموزیم با هم زندگی کنيم؛ بجای مناقشه با هم همکاری کنيم؛ با 
هر آسى سزاوار داشتن يك : لسله قوانين ساده، احساسات مشترک خود را بروز دهيمپيروی از س

فرصت است، هر آسى نقشى براى ايفا دارد، ما وقتى که با هم هستيم کارها را بهتر انجام 
 . آنيم با هم متفاوت نيستيم دهيم، ما به حدی که فكر مى مى

اين، آاِر سياست است و در این آار هميشه . ما هنوز موسساتی براى ساختن چنين جهانى نداريم
تفاوتهايى در عقايد و برخورد بين منافع و ارزشها وجود دارد همانطور آه امروزه حتى در ارزیابی های 

 . بينيم ساده مى
آند، زيرا حل آـردن مـسائل جهـان بـه      آنم جهان به سمت و سوى درستی حرآت مى ولى من فكر مى  

همه ما بايد وظيفه خود را براى اينكه نتيجه کـار           . غير قابل تصور شده است    تنهایی و بدون کمک دیگران      

  .را به زودی ببينيم تا حد امكان انجام دهيم

  
  در آنوانسيون ژنو برحفاظت از جان غيرنظاميان تاآيد شده است

  ي اينديپندنت رابرت فيسك، تحليلگر روزنامه
ود و آشورهاي همسايه انجام داده است؛ اما درست است آه صدام جنايات جنگي زيادي عليه مردم خ

ايم، اين آزادي به آابوسي براي مردم اين آشور تبديل  در حال حاضر آه براي آزادي عراق جشن گرفته
 .شده است
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باره با اشاره به مطالب فوق آورده  ي تحليلي در اين ي اينديپندنت با ارايه رابرت فيسك، تحليلگر روزنامه
ها براي آنها  غارت و بي نظمي را براي شادماني آزادي و دموآراسي آه آمريكاييمـردم عراق « :است

آه نيروهاي انگليسي پاسخي  ها در بصره آغاز شد؛ جايي غارتگري. اند اند، انتخاب آرده به ارمغان آورده
 . اند ها نداده به اين ميگساري عراقي

هاي بصره گفت آه مردم اين شهر  ي غارت ارهيي درب گانه جف هون، وزير دفاع انگليس با اظهارات بچه
هاي بصره در سراسر  پس از آن آه تصاوير غارت. آنند هاي خود را از دست نيروهاي بعثي آزاد مي دارايي

جهان پخش شد، يكي از فرماندهان انگليسي حاضر در اين شهر گفت آه حوادث روي داده در بصره 
 » .ت آه غارت و چپاول در آنوانسيون ژنو ممنوع شده استاين در حالي اس. هيچ ربطي به آنها ندارد

زماني آه يك دولت اشغالگر حاآميت يك آشور ديگر را در اختيار «: ي اين تحليل آمده است در ادامه
شود؛  گيرد، به طور اتوماتيك مسوول حفاظت از جان شهروندان اموال و نهادهاي آن آشور مي مي

ي شهر ناصريه هستند آه به خاطر اتومبيلش يك روز پس  ول قتل رانندهبنابراين نيروهاي آمريكايي مسو
هاي آلمان و  ها هم چنين مسوول غارت سفارتخانه آمريكايي. از آزادي اين شهر آشته شده است

 . اسلواآي، مرآز فرهنگي آلمان و بانك مرآزي عراق در بغداد هستند
اند و ما  ها به راحتي اين موارد را ناديده گرفته ها و انگليسي اما اينها در حالي است آه آمريكايي

 » .دهيم آه به اين آار ادامه دهند نگاران نيز به آنها اجازه مي روزنامه
ي رابرت فيسك، روزنامه نگاران براي آشته شدن اخالق در جنگ آمريكا عليه عراق آمك  به عقيده

. نامد گر به عراق را نيروهاي موئتلفين ميسي، نيروهاي تجاوز.بي.ي بي به عنوان مثال شبكه. اند آرده
ي غيرنظامي را هدف قرار دادند  ي آشتن صدام و فرزندانش محله ي گذشته به بهانه اين نيروها هفته

سي انتظار دارند توضيح دهد آه .بي.در حال حاضر مردم از بي.  غيرنظامي آشته شدند14آه طي آن 
 شود؟  اخالقي محسوب نميچرا بمباران مناطق غيرنظامي يك اقدام غير

زماني آه . در آنوانسيون ژنو برحفاظت از جان غيرنظاميان تاآيد شده است«: فيسك مي افزايد
دادند، خواسته شد آه اين اصل در  ي خود عليه جنوب لبنان را ترتيب مي ها حمالت خصمانه اسراييلي

اخت آمريكا به يك آمبوالنس شليك هاي س نظر گرفته شود؛ اما زماني آه يك خلبان اسراييلي با موشك
ها اذعا آردن يك نيروي حزب اهللا در اتومبيل  آرد و طي آن سه آودك و دو زن را آشت، اسراييلي

اسراييل براي آشتن . اظهاراتي آه ثابت شده، همه نادرست است. مشابهي حضور داشته است
و اين همان آاري است آه مخالفان خود، محكوم شدن به خاطر آشتن غيرنظاميان را قبول آرد 

 » .دهند ها در حال حاضر آن را انجام مي آمريكايي
در جنگ خليج فارس و جنگ . شود اين آاري است آه مرتبا انجام مي«: فيسك در انتها نوشته است

خواهند به آنها پايبند  چرا آمريكا و انگليس به قوانيني آه از ديگران مي. بالكان نيز چنين حوادثي روي داد
 » باشند، پايبند نيستند؟

 
 

  نوام چامسكي با وگويي گفت
 آمريكا است؛در UCLAنظران بزرگ جهان و استاد دانشگاه  نظريه پردازان و صاحبنوام چامسكي از 

ي  هايش درباره ي نظريات و ديدگاه يي ديلي تايمز به چاپ رسيده، به ارايه وگويي آه در روزنامه گفت
وگو به نقل از خبرگزاري دانشجويان  برگردان اين گفت. جنگ عليه عراق و پيامدهاي آن پرداخته است

 : يران به شرح زير استا
آيا . هاي عراق آن چه را آه شاهد هستيم، پايكوبي و شادي مردم عراق است در خيابان: سوال 
 آرد؟ هاي صورت گرفته با جنگ تعبير  توان اين امر را بر ضد مخالفت مي

 هر .ها محدود است و با تاخير انجام شده، متعجب هستم بينم اين شادي من از اين آه مي: چامسكي
شخص حساس و مسوولي بايد از سقوط حكومت يك فرمانرواي مستبد خوشحال باشد و از اين آه 

 هاي  بيند تحريم مي
اما در مورد . شود، نبايد احساس ناراحتي آند خردآننده با آنار رفتن اين ديكتاتور برداشته مي

 يافتن حكومت ديكتاتوري و ها همگي پايان دانم اين مخالفت هاي ضدجنگ تا آنجايي آه من مي مخالفت
هايي آه  هاي ضدجنگ با تحريم به همين دليل است آه مخالفت. ها را خواستار بودند پايان يافتن تحريم
ي نابودي قرار داده بود و احتمال انجام يك انقالب داخلي عليه صدام را ازميان برده  عراق را در آستانه
بديل به يك قاتل وحشي شود آه از سوي حاآمان اين امر باعث شد تا صدام ت. بود، مخالف بود

ها و نه دولت  هاي ضدجنگ پافشاري بر اين امر داشت آه عراقي مخالفت. شد واشنگتن نيز حمايت مي
مخالفان ضدجنگ هم . آمريكا، بايد عراق را اداره آنند و در حال حاضر نيز بايد به اين موضوع توجه داشت

به رغم اين مسائل موضوعات اصلي هم چنان به قوت خود .  بودندچنين نگران پيامدهاي انساني جنگ
 ها يا   چه آسي عراق را اداره خواهد آرد، عراقي-1: باقي است
 آيا مردم آمريكا اجازه خواهند داد تا حكومت فعلي آمريكا حاآميت -2هايي از تگزاس؟  دار و دسته

 ه به عهده داشته باشد؟ المللي در آيند سياسي آنها را در موضوعات داخلي و بين
ي بوش  هاي مطرح شده آيا اين امر ناقض بهانه. هيچ سالح آشتار جمعي در عراق پيدا نشد: سوال

 براي جنگ نيست؟ 
رهبري آمريكا هم چنان . درست است؛ اما تنها براي آساني آه ديد شديدا منطقي دارند: چامسكي

اگر . هاي آشتار جمعي در عراق تاآيد دارد ود سالحهمان طور آه فليشر اخيرا در اظهاراتش گفته بر وج
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آنها بتوانند چيز خاصي پيدا آنند آه احتمال آن بسيار بعيد است، آن را در بوق و آرنا خواهند آرد و 
آنند؛ اگر هم چيزي پيدا نكنند، همه چيز همان طور آه مرسوم است، به دست  گوش همه را آر مي

 . فراموشي سپرده خواهد شد
تواند باعث از ميان رفتن  هاي آشتار جمعي همين االن پيدا شود، آيا اين امر مي  اگر سالح:سوال

 هاي ضدجنگ شود؟  مخالفت
ها و نظريات با توجه به آن چه آه به  خط مشي. اين امر به صورت منطقي غيرممكن است: چامسكي

 . هاي بعدي گيرد نه براساس يافته آن اعتقاد وجود دارد، شكل مي
 آنيد پس از اين تهاجم در عراق دموآراسي حاآم شود؟  آيا گمان مي: سوال

من اين ديدگاه را . اين امر بستگي به اين دارد آه شما دموآراسي را چگونه معني آنيد: چامسكي
آنم آه تيم بوش در پي ايجاد يك فرم رسمي دموآراسي است؛ اما بعيد است آه  دنبال مي
يعه در عراق جايي براي اظهار نظر داشته باشند؛ زيرا اينها نزديكي با ها بگذارند اآثريت ش آمريكايي

ها بگذارند آردها جايگاه واقعي در دولت آينده  ايران را خواستار هستند؛ يا بعيد است آه آمريكايي
مسلما شكل گيري دموآراسي در عراق هم سو و موافق با اهداف سلطه طلبي آمريكا . داشته باشند
 . خواهد بود

 ي آمريكا به عراق بگيرند، چيست؟  پيام و درسي آه آشورهاي مختلف جهان بايد از حمله: والس
آمريكا قصد . اش را جدي بگيرد پيام اين است آه دولت بوش قصد دارد استراتژي امنيت ملي: چامسكي

اين است آه اگر تر  پيام خاص. دارد با زور بر دنيا غلبه آند و به اين صورت ثابت آند آه يك ابرقدرت است
ي معتبر انجام  خواهيد خود را از حمالت آمريكا در امان بدانيد، بهتر است آه يك اقدام بازدارنده شما مي

هاي آشتار جمعي و تروريسم  شود آه پيامد و پيام اين حمله حذف سالح اين گونه تصور مي. دهيد
 . باشد؛ آه اين روزها به بحث مطرح روز تبديل شده است

هاي آمريكايي در به راه انداختـن اين جنگ و بعـد از آن، در توجيه اين جنگ چه بوده  نقش رسانه: سوال
 است؟ 

ي تهديدي آه از جانب عراق، امنيت ملي  ها چندان به تبليغاتي آه دولت آمريكا درباره رسانه: چامسكي
 سپتامبر و تروريسم 11وجه آمريكا را در خطر قرار داده است، متكي نبودند؛ بلكه توجه آنها بيشتر مت

شد اين بود آه آيا آمريكا  سوالي آه مطرح مي. آردند ها رابه طريق خود تقويت مي ها نيز پيام برخي. بود
 . اي قابل قبول در داخل اجرا آند هايش را با هزينه توانسته طرح

ارشان را آن طور آه دستور آار بعدي بوش و تيمش چه خواهد بود، آيا آنها قادر هستند دستور آ:سوال 
 خواهند به پيش ببرند؟  مي

هاي معتبري  گزارش. تواند سوريه يا ايران باشد اند آه هدف بعدي مي آنها آشكارا اعالم آرده: چامسكي
ي  هايي براي تجزيه درصد برداشتن گام) ترآيه، اسراييل و برخي ديگر(وجود دارد آه آمريكا و متحدانش 

 . يگري نيز ممكن است وجود داشته باشدايران هستند؛ اما اهداف د
چه موانعي در حال حاضر در سر راه بوش و متحدانش وجود دارد و چه موانعي ممكن است بعدا :سوال

 پديد آيد؟ 
 . مهمترين مانع در حال حاضر داخلي است؛ اما اين به ما بستگي دارد: چامسكي

ه به عراق و جهاني سازي وجود داشته يي ممكن است ميان حمل آنيد چه رابطه شما فكر مي: سوال
  چيست؟  هاي مخالف جهاني سازي و جنبش هاي صلح طلبانه ي ميان حرآت باشد و رابطه
در اجـالس   . هاي صورت گرفته براي جهاني سـازي بـود          حمله به عراق آشكارا برخالف تالش     : چامسكي

ها بـه حـدي بـود آـه پـاول عمـال        تجهاني اقتصاد آه در ماه ژانويه در داووس سوييس برگزار شد، مخالف         

هـايي   هاي صلح طلب و جنـبش  جنبش. ي مربوط به اعالم جنگ عليه عراق را اعالم آند          نتوانست پرونده 

  .توان گفت آه طرفدار اجراي عدالت در جهان هستند، در حال حاضر معتقدند آه ديگر چيزي نمي
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