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احتمال حمل پيامي از سوي صدام حسين در پي تسليم طارق : تسليم طارق عزيز به نيروهاي ائتالف
  عزيز، 

  2003 آوريل 25 -1382 ارديبشت 5 جمعه -راديو فردا -)لندن(شهران طبري 
معاون نخست وزير حكومت سابق عراق، به نيروهاي ائتالف در عراق، آارشناسان در بريتانيا احتمال 

س حكومت سابق عراق براي آمريكا د آه وي ممكن است حامل پيامي از سوي صدام حسين، رئيدادن
 نفره مقامات تحت پيگرد حكومت سابق عراق، 55وزير امورخارجه بريتانيا گفت غاز فهرست . باشد

وي گفت حدس من آن است آه خود صدام .  نفر دستگير شده يا خود را تسليم آرده اند12تاآنون 
رديم حاآي از آنكه در اثر بمباران  عراق است و شب گذشته اطالعاتي از واشنگتن دريافت آحسين در

وي گفت بعضي از مردم عراق به قدري از او وحشت دارندآه . روز نخست جنگ، زخمي شده است
در . تاوقتي ثابت نشود به سر او چه آمده، مي ترسند او بازگردد و ظلم و جور گذشته را از سر بگيرد

ل را گوياي دشواري پيدا آردن اين سالح ها رد سالح هاي تخريب جمعي عراق وزير امورخارجه يك مثامو
مي داند و مي گويد با وجود اينكه همه مي دانستند آه وي سالح هاي شيميائي و ميكربي در اختيار 

ه او نشان دارد، چهار سال جستجوي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل نتوانست محل اين سالح ها را ب
 . ل اين سالح ها را فاش ساختدهد تا اينكه داماد او به اردن گريخت ومح

 پي تسليم طارق عزيز، معاون نخست وزير حكومت سابق عراق، مقامات ارتش در  - گلناز اسفندياري
قامت صدام حسين و پسران او و محل ا. آمريكا اعالم آردند آه طارق عزيز را مورد بازجوئي قرار دادند

 مقام فراري 55 تن از 12تاآنون . محل سالح هاي آشتار جمعي عراق از جمله سئواالت مطرح شده بود
 . بق عراق به اسارت گرفته شدندحكومت سا

  
  طارق عزيز نماد ديپلماسی حکومت صدام
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  اليرتبه عراقی امری غير عاديستطارق عزيز مسيحی است و اين موضوع در ميان صاحب منصبان ع

طارق عزيز معاون نخست وزير پيشين عراق، يکی از آشناترين چهره های عراقی در جهان به شمار می 
  .رود

وی که به عنوان وزير امور خارجه، درجنگ خليج فارس سخنگوی رژيم بغداد بود، بالفاصله در رسانه 
  .های غربی به چهره ای شناخته شده تبديل شد

ط فوق العاده اش به زبان انگليسی و توانائيش در ارائه ظاهری آرام و معتدل، وی را برای انجام اين تسل
  .نقش فردی مناسب می نمود

  بيگانه
  .او مسيحی است و اين موضوع در ميان صاحب منصبان عاليرتبه عراقی امری غير عاديست

  .ها نيستبر خالف ساير اعضای شالوده قدرت صدام، وی ازخاندان تيکرتي
، که در "غير قانونی بعث" در حزب 1950پيوند او با صدام به زمان فعاليت مشترکشان در اواخر سالهای 

  .آنزمان سعی در براندازی نظام پادشاهی تحت الحمايه بريتانيا داشت، باز می گردد
انوادگيشان پدرش پيشخدمت بود و موقعيت خ. آقای عزيز در نزديکی موصل در شمال عراق به دنيا آمد

  .بسيار پائين بود
آقای عزيزکه در جوانی در دانشگاه بغداد ادبيات انگليسی خوانده بود پس از پايان تحصيالت به حرفه 

  .خبرنگاری رو آورد و سردبير روزنامه اصلی حزب بعث شد
  .، به او کمک کرد1970اين امر در اولين مقام وزارتش، يعنی مقام وزارت اطالعات در سالهای 

اين شورا هياتی از صاحب منصبان عالی رتبه .  به شورای فرماندهی انقالب پيوست1977او در سال 
  .حزب بعث است که به شکلی موثر برعراق حکومت می کرد

  ديپلمات
  .آقای عزيز در لحظاتی کليديی از تاريخ معاصر عراق، نقش ديپلمات را بازی کرده است

درخواست کمک در دوران جنگ هشت ساله با ايران از آمريکا و از جمله دست آوردهای او می توان از 
  .ايجاد روابط محکم اقتصادی با شوروی نام برد

، پس از ديداری که آقای عزيز در کاخ سفيد با رونالد ريگان رييس جمهور وقت آمريکا 1984در سال 
  .داشت، روابط ديپلماتيک عراق با آمريکا احيا شد

نگی که متعاقب آن در گرفت در رسانه های بين المللی به شکل عمده ای وی پس از اشغال کويت و ج
  .مطرح شد
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 عازم سفری - جيمز بيکر-وی به منظور جلب حمايت از بغداد و مذاکره با وزير امور خارجه وقت آمريکا 
  .عجوالنه به پايتختهای خارجی شد

ايد، در جلسه ای در ژنو با حضور مشهور است که وی پيش آنکه روابط کشورش با آمريکا به خصومت بگر
  .از همان لحظه بود که جنگ اجتناب ناپذير شد. جيمز بيکر از پذيرش نامه جرج بوش پدر سر باز زد

  آرام و خونسرد
آقای عزيز تا پيش از دستگيری اش توسط نيروهای آمريکايی در عراق حوادث سرنوشت سازی را، از 

 با پشتيبانی ايران به قصد جانش ترتيب داده شده بود، با تصفيه سازی صدام گرفته تا سوء قصدی که
  .اقبال پشت سر گذاشته بود

  .کسانی که او را می شناسند، وی را مردی آرام، متين و خوش صحبت می دانند
سيگارهميشه بر لب در کنار عينک وسبيلش باعث شده بود تا برخی ظاهرش را با گروچو مارکس 

  .مقايسه کنند
غلط انداز، خونسردی و قابلِيت های موثر سياسی او را که باعث بقا و پيشرفتش در عراق اما اين ظاهر 

  . تحت حکومت صدام حسين شد نشان نمی دهد
  
  

  » سيا«ارتباط با القاعده، از ديد رئيس سابق : جازي، مقام ارشد اطالعاتي عراقدستگيري فاروق ح
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 زماني آه يك ارشد مخابرات، يعني سازمان جاسوسي صدام فاروق حجازي، سفير عراق در تونس، آه
جيمز ووزلي، رئيس سابق سازمان . حسين بود، نزديك مرز اردن توسط نيروهاي ائتالف دستگير شد

، در گفتگوئي با شبكه سي ان ان گفت اگر چه حجازي در فهرست )سيا(اطالعات مرآزي آمريكا 
وي گفت . رد، بزرگترين ماهي اي است آه به دام افتادهمقامات عراقي تحت تعقيب آمريكا قرار ندا

. حجازي هنگامي آه سفير عراق در ترآيه بود به افغانستان رفت و در آنجا با اسامه بن الدن مالقات آرد
آنگره ملي عراق، تشكل ضد صدام حسين مستقر در لندن، معتقد است آه حجازي رابط صدام حسين 

  .و بن الدن بود
  

  ي آشته شدن صدام است  شواهد نشان دهنده:  بوش ادعا آرد
وگوي تلويزيوني مدعي شد مدارآي آه در اختيار نيروهاي آمريكايي است،  جورج بوش در يك گفت

وي هم چنين گفت، . ي اين هستند آه صدام يا مرده يا به شدت زخمي شده است نشان دهنده
  . ، در عراق باقي خواهند ماندنيروهاي آمريكايي تا هر زمان آه الزم باشد

ي مدت   در پاسخ به سوالي دربارهسي.بي.تلويزيون انجورج بوش، رييس جمهور آمريكا در گفت و گو با 
تواند دو  مي«:  پاسخ گفت حضور نيروهاي آمريكايي و اين مطلب آه آيا اين مدت دو سال خواهد بود،

  » ؟داند  چه آسي مي تواند هم نباشد،  ، مي سال باشد
گويند آه اياالت متحده بايد  مردم مي«: براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، بوش اظهار داشت

  » .مان خاتمه پذيرفت، عراق را ترك آنيم خواهيم به محض اين آه ماموريت خارج شود و ما نيز مي
زي در اين باره توانيم تا زماني آه مطمئن نشديم، چي ما هرگز به طور قطع نمي«: بوش با اين حال گفت

  » .بگوييم
بوش عالوه بر اين گفت آه وي بر اين باور است آه هنوز ممكن است سالحهاي آشتار جمعي در 

  .عراق يافت شود
  

  ناتو آمادگي خود را براي استقرار در عراق اعالم آرد 
  2003 آوريل 25 -1382 ارديبشت 5-ايسنا

ي حضور نظامي در عراق پس از جنگ  ي ناتو در اروپا، ناتو آماده هي يكي از فرماندهان عالي رتب به گفته
  . است اما تاآنون چنين درخواستي از اين ائتالف نشده است

حلي براي اين  تا امروز هيچ دستورالعمل، طرح يا راه«: ي ناتو در اروپا گفت ژنرال جيمز جونز، فرمانده
  » .ي اين آار هستيم ادهآم اما در صورت ابالغ، . ايم حضور دريافت نكرده

ما منتظريم تا ببينيم آه خواستهاي سياسي چه خواهد «: ، وي افزودي گلف نيوز ي روزنامه به نوشته
  » .بود

آمريكا خواستار ايفاي نقش حافظ صلح ناتو در عراق شده و به اين ترتيب مقاومتهاي اوليه از جانب 
  . آشورهاي ضد جنگ از جمله فرانسه آاهش يافته است

  . ي آمريكا نيز ماه جاري از مقر ناتو در بروآسل ديدار آرد آالين پاول، وزير امور خارجه
توانيم اين آار را به نحو احسن انجام  اگر از ما خواسته شود ما با تمام منابع مي«: جونز تصريح آرد

  » .دهيم، اما ابتدا بايد از ما درخواست شود آه تاآنون نشده است
 سرباز نيروي واآنش سريع خود را مستقر 2000ناتو اميدوار است تا ماه اآتبر بتواند وي تاآيد آرد آه 

  . اين نيروها محور اصلي تغييرات ناتو است آه در آنفرانس ماه نوامبر مورد توافق قرار گرفت. آند
 مناسب اي ي خود در نيروي هوايي و زميني را در زمان و لحظه اميدواريم بتوانيم توان اوليه«: وي گفت

  » .نشان دهيم
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هم زمان يك مقام فرانسوي گفت آه فرانسه نيز آماده است نقش ناتو را مورد بررسي قرار دهد، اما 
  .ماند هاي آمريكا مي قبل از اين بررسي منتظر طرح

  
   سال از سرگرفت 14 را پس از  يي هاي هسته آمريكا ساخت سالح: لس آنجلس تايمز فاش آرد
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 سال گذشته دوباره 14آنجلس تايمز فاش آرد، آمريكا اعالم آرده است توانسته براي اولين بار ظرف  لس

يي را به دست آورد و هم چنين توليد پلوتونيوم براي ساخت بمب از  قابليت ساخت سالحهاي هسته
  . سرگرفته شده است

ي آشكاري از اين است آه   از سوي وزارت انرژي آمريكا نشانه، اعالم اين خبرآنجلس تايمز ي لس روزنامه
اش را  يي  با پايان دوران جنگ سرد، ساخت سالحهاي هسته80ي  پس از اين آه آمريكا در اواخر دهه

  . يي آمريكا بود ي سالحهاي هسته متوقف آرد، بايد در انتظار بازسازي مجدد مجموعه
يي بر محيط زيست از جمله عواملي  ا مخرب سالحهاي هستهپايان دوران جنگ سرد و تاثيرات شديد

  . بود آه ساخت اينگونه سالحها را متوقف آرد
براساس طرح جديد دولت بوش، وزارت انرژي آمريكا توليد محدود پلوتونيوم براي ساخت سالحهاي 

براي توليد صدها ي جديدي براي توليد قطعات مورد نياز  گيرد و هم چنين آارخانه يي را از سر مي هسته
  . آورد نوع از اين گونه بمبها در يك سال به وجود مي

يي از سوي وزارت  در ايالت آلورادو آه پيش از اين براي ساخت سالحهاي هسته» راآي فلت«پايگاه 
آورد،  گرفت آه به دليل آسيبهاي جدي آه به محيط زيست وارد مي انرژي آمريكا مورد استفاده قرار مي

  .بسته شد
  

  هاي آشتارجمعي تنها دستاويز بوش و بلر براي حمله به عراق بود  سالح: پست واشنگتن
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. اش را نابود آرده است هاي شيميايي و ميكروبي بوش در سخناني اعالم آرد آه احتماال صدام سالح
يز اصلي دولت بوش و بلر براي حمله به هاي آشتار جمعي در عراق تنها توجيه و دستاو وجود سالح
  . عراق بود
بوش در سخنان خود در مراسم ”: ي واشنگتن پست در گزارشي با اشاره به مطلب فوق نوشت روزنامه

يافتن «: واقع در ايالت اوهايو، گفت» ليما«ي تانكهاي آبرامز در شهر  ي سازنده جشن آغاز به آار آارخانه
خواهيم بدانيم آه آيا آنها را  دانيم آه او آنها را داشته است، اما مي ما مي. اردها به وقت نياز د اين سالح

  » .از بين برده يا پنهان آرده يا به جاي ديگري انتقال داده است
هاي ميكروبي و شيميايي  اين اولين باري بود آه بوش به شكست ارتش آمريكا و ديگران در يافتن سالح

  . ي آرد عراق اشاره
ي بازسازي عراق را بر عهده دارد تازه  ي نظارت و اداره ره آرد آه ژنرال جي گارنر، آه وظيفهبوش اشا

  . وارد عراق شده است
يابند اما اظهارات  هاي آشتار جمعي صدام را مي اند آه سالح مقامهاي دولت بوش به آرات تاآيد آرده

  . ي بود جديد بوش تقريبا نااميد آننده
برخي به طور . اند ها اطالع دارند به تازگي تسليم شده آه از اين برنامههايي  عراقي«: وي گفت

اما يك چيز مورد اطمينان .  دهيد ببينيم آه حقايق چه هستند  اجازه داوطلبانه و برخي به طريق ديگر،
  » .اش ديگر تهديدي براي آمريكا نيستند هاي آشتار جمعي است، صدام و سالح

  . سي گفت آه برخي مدارك از مرگ صدام حكايت دارد.بي. خبري اني بوش در گفت و گو با شبكه
آسي آه به طور مستقيم در آار حمالت بوده معتقد است آه صدام، به سختي مجروح «: وي افزود

  »”.آنيم شده اما تا زماني آه از اين موضوع مطمئن نشويم آن را اعالم نمي
  

هاي شيميايي در جنگ فرصت آافي  تفاده از سالحها براي اس عراقي: وزير دفاع انگلستان ادعا آرد
  اند  نداشته
  2003 آوريل 25 -1382 ارديبشت 5 -ايسنا 

وزير دفاع انگلستان اظهار داشت آه عمليات بازرسي در عراق از چارچوب سازمان ملل خارج شده 
  . است

 تصريح آرد سي.بي.در گفت و گو با خبرنگار بي) پنجشنبه(جف هون، وزير دفاع انگلستان روز گذشته 
ي وجود سالحهاي آشتار جمعي در عراق از چارچوب سازمان ملل  آه عمليات بازرسي در عراق درباره

  . خارج شده است و بايد آشوري غير از نيروهاي ائتالفي مسووليت اين آار را بر عهده گيرد
 آه بهتر است آه نيروهاي ايم ما بارها گفته«: ، وي گفتي الراي العام چاپ آويت ي روزنامه به نوشته

ي سالحهاي آشتار جمعي  آمريكايي و انگليسي بعد از ورود به عراق و آغاز عمليات بازرسي درباره
  » .وظيفه بازرسي را به گروههاي مستقل واگذار آند

ي جستجوي سالحهاي  در حال حاضر مساله بازگشت بازرسان تسليحاتي سازمان ملل به عراق درباره
  . باشد ر اين آشور مورد اختالف بين آمريكا و فرانسه و روسيه ميآشتار جمعي د

ي  هون اظهار داشت، آشورهايي وجود دارند آه آزمايشگاههاي مناسبي را در اختيار دارند آه آماده
  . عمليات بازرسي در عراق هستند، اما وي از بيان نام اين آشورها خودداري آرد
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اش را پنهان آرده است و دستيابي به اين  ي آشتار جمعيوي ابراز داشت آه رژيم صدام سالحها
  . سالحها نياز به وقت دارد

هون افزود آه دستيابي به سالحهاي آشتار جمعي عراق نياز به همكاري آساني دارد آه از مخفيگاه 
  . آنها اطالع دارد

جمعي بزودي هاي سالحهاي آشتار  وي اظهار اطمينان آرد آه برخي از مقامات آگاه به مخفيگاه
  . همكاريشان را با آنها از سر خواهند گرفت

وزير دفاع انگلستان در پاسخ به عدم استفاده رژيم صدام از سالحهاي شيميايي و ميكروبي در زمان 
شروع حمله نهايي نيروهاي آمريكايي و انگليسي به عراق ادعا آرد آه نيروهاي عراقي فرصت آافي 

  .اند سالحها در اختيار نداشتهبراي مجهز آردن و استفاده از 
 به عراق بدون موافقت سازمان ملل شكاف عميقي در اين سازمان ايجا  آمريكا با حمله :آوفي عنان
  آرده است 

  2003 آوريل 25 -1382 ارديبشت 5-ايسنا -ايسنا 
دن بايد در برابر اشغال عراق و مردم آن مسوول باشند و به مسووليت آوفي عنان گفت، واشنگتن و لن

  . خود عمل آنند
ي ژنو متعد باشند و  آمريكا و انگليس بايد به مفاد قطعنامه«: آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل افزود
  » .حقوق اسيران جنگي را در نظر بگيرد

من با تمام وجودم اميدوارم آه واشنگتن و « : فتي الراي العام چاپ آويت، عنان گ ي روزنامه به نوشته
  » .ي ژنو اعالم آنند لندن آشكارا و به دور از ابهام عزم خود را براي تعهد و دقت نسبت به مفاد قطعنامه

اين دو آشور بايد به عنوان اشغالگران خاك عراق نسبت به حفظ نظام عمومي، امنيت و «: عنان افزود
  » .سوول باشندسالمتي شهروندان عراقي م

ي جديدي در چارچوب احترام به حقوق بشر در  ي ما بايد اميدوار باشيم آه قطعنامه همه«: عنان گفت
  » .عراق بعد از پايان جنگ منعقد شود

: ي آمتري عليه انگليس گفت عنان با اشاره به انتقادهاي صورت گرفته عليه آمريكا و سپس با درجه
توجهي آمريكا نسبت به سرقت و هرج و مرج در عراق و اصالح نكردن  انتقادهاي زيادي نسبت به بي«

  » .شبكه هاي برق و آب صورت گرفته است
اقدام آمريكا در حمله به عراق بدون آسب موافقت سازمان ملل منجر به ايجاد شكافهاي «: عنان افزود

  » .عميقي در اين سازمان شده است
ي حقوق بشر در واآنش به اظهارات  آمريكايي در آميتهاز سوي ديگر جين آرك پاتريك، رييس هيات 

گيري  به نظرم شكافهاي عميقي آه در سازمان ملل ايجاد شده است به دليل موضع«: عنان ادعا آرد
  . آشور فرانسه صورت گرفته است

 » .است دقيق نيست و قابل انتقاد گيري عنان موضع«: پاتريك با انتقاد شديد از عنان مدعي شد
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  مخالفت يك رهبر بلندپايه شيعه عراقي با تاسيس نظامي شبيه جمهوري اسالمي ايران در عراق 
 2003 آوريل 25 -1382 ارديبشت 5 جمعه -راديو فردا–همايون مجد 

ن عراق و بعضي از رهبران مذهبي شيعه در عراق خواهان در حاليكه در روزهاي اخير بعضي از شيعيا
خروج فوري نيروهاي آمريكا از عراق شده اند، يك روحاني شيعه در مصاحبه با واشنگتن تايمز از 

 ساله آيت اهللا 51حسين صدر، فرزند . نيروهاي آمريكا خواست تا برقراري آامل نظم در عراق بمانند
ه واشنگتن تايمز، يكي از امامان ارشد شيعه در عراق توصيف آرد، گفت محمد باقر صدر، آه بنا به نوشت

اصراري ندارد آه عراق از ايران تقليد آند و حكومتي مشابه جمهوري اسالمي در عراق بر مسند قدرت 
حسين صدر در نخستين مصاحبه خود با يك روزنامه غربي گفت هرچند شيعيان عراق به ايران . بنشيند

ما الزم نيست براي اداره امور آشور از همان روشي آه ايرانيان در پيش گرفتند نزديك هستند، ا
  .وي گفت ما با آنها فرق داريم. استفاده آنند

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  آنند  ه آار ميي آينده آغاز ب هاي عراق از هفته وزارتخانه: جي گارنر ادعا آرد

  2003 آوريل 25 -1382 ارديبشت 5جمعه  -ايسنا
گارنر ادعا آرد آه نيروهاي تحت رهبري آمريكا در عراق توليد نفت و گاز در برخي مناطق  معاون جي

  . اند شمالي و جنوبي عراق را آغاز آرده
ي  ا جهت استفادهسرلشگر آارل اشتراك، يكي از معاونين گارنر مدعي شد آه اين نفت و گاز منحصر

  . شود برداري مي داخلي در عراق بهره
ي آمريكايي آه از سوي جورج بوش،  ژنرال بازنشسته ، جي گارنر، براساس گزارش خبرگزاري فرانسه

در آنفرانسي مطبوعاتي اظهار اميدواري ) پنجشنبه(ي امور عراق شده است روز گذشته  مسوول اداره
  .  آغاز به آار آنند ي آينده ههاي عراق تا هفت آرد، وزارتخانه
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شود، اما در هر يك از آنها يك هماهنگ  ها اداره مي ها از سوي عراقي خانه گارنر ادعا آرد، اين وزارت
  . حضور خواهد داشت» آمريكايي«ي  آننده

چلبي مرد خوبي است، اما فرد مورد نظر من و « : ي عراق تصريح آرد ي رهبري آينده گارنر درباره
ي  شوند و با ما براي تهيه ي آينده مشخص مي رهبران معارضين عراقي هفته. ي آمريكايي نيستنيروها

  » .آنند ي امور همكاري مي چارچوب مناسبي جهت اداره
هاي نفتي جنوب عراق استخراج خواهد شد و   هزار بشكه در روز از حوزه175  به گفته معاون گارنر،

  .هاي گاز نيز آغاز شود برداري از چاه روزهاي اخير بهرهنيروهاي آمريكايي اميداور هستند طي 
  

  !دهيم حكومت مذهبي به سبك ايران در عراق ايجاد شود اجازه نمي: رامسفلد
  2003 آوريل 25 -1382 ارديبشت 5جمعه  -ايسنا 

  هاي اسكاد در عراق بدست نياورده است  دولت بوش هنوز مدرآي دال بر وجود موشك
دهد يك حكومت مذهبي به سبك ايران در عراق ايجاد  يد آرد آه آمريكا اجازه نميدونالد رامسفلد تاآ

  . ي عراق را ندارند چنين گفت آه سوريه و ديگر آشورهاي منطقه حق مداخله در آينده وي هم. شود
اگر شما «: وگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس اظهار داشت دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا در گفت

ي يك حكومت شبيه ايران با حضور روحانيان در عراق چيست، پاسخ  يد بدانيد آه نظر ما دربارهخواه مي
  ”» !اين امر اتفاق نخواهد افتاد” :ما اين است

براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، رامسفلد اظهار داشت آه نيروهاي آمريكا و انگليس 
ي تحت تعقيب آمـريكا   نفـره55 فهرست چنان در جستجوي اعضاي سابق دولت صدام و اعضاي هـم

  . هستند
باشد؛ اما ليست اوليـه را آوتاه آرديـم تا   تن مـي200در حقيقت فهرست ما شامل « :وي افزود

  » .مهمترين افراد تحت تعقيب را تفكيك آرده و اميدواريم آه بقيـه نيـز به تدريج دستگير يا تسليم شوند
  . اند  نفري طي روزهاي گذشته دستگير شده55ي ليست  ي عالي رتبهرامسفلد ادعا آرد آه اآثر اعضا

ها سرآوب سياسي براي تطبيق خود با واقعيات جديد و  وي هم چنين گفت آه مردم عراق پس از دهه
  ! تصميم براي تشكيل دولت جديد و انتخابات به زمان نياز دارند

اي از پيشبرد روند برقراري ثبات  ير اميدوار آنندهرامسفلد آه قرار است به زودي از عراق بازديد آند، تصو
  . در عراق و آغاز تشكيل حكومت جديد ارائه داد

اآنون  هاي اضطراري هستند، هم هاي امداد آه متخصص مراقبت در همين حال وي اظهار داشت، گروه
  . ور وجود ندارددر حال ترك عراق هستند؛ چرا آه هيچ شرايط اضطراري از نظر تهيه غذا و آب در اين آش

ي عراق با مطرح آردن اينكه نه سوريه و  وزير دفاع آمريكا در رابطه با حضور آشورهاي خارجي در آينده
آنچه سعي بر انجام آن داريم، آاهش يا از بين بردن ميزان « :نه ايران نبايد در عراق مداخله آنند، افزود

ق هم نفوذ ايران در آشورشان را خواستار آنـم مردم عرا فكر مي. نفوذ خارجي تا حد امكان است
  » .نباشند

  . اي به اينكه نيروهاي آمريكايي و انگليسي تا چه مدت در عراق خواهند ماند، نكرد رامسفلد اشاره
ي  شبكه« : وي در رابطه با آنچه آه از سوي آمريكا جنگ با تروريسم خوانده شده است؛ گفت

ن الدن يك تهديد واقعي است؛ اما از ميزان اين تهديدها تروريستي القاعده به سرپرستي اسامه ب
ي اطالعاتي به اين باور رسيده آه القاعده به شدت  ترديدي نيست آه جامعه. آاسته شده است
  » .تضعيف شده است

هاي آوچك از طرف  وزير دفاع آمريكا افزود آه ارتش آمريكا اآنون سرگرم مقابله با برخي مقاومت
  . باشد هاي انسان دوستانه مي ي حكومت بعث و ايجاد امنيت و ارسال آمكي اعضا باقيمانده

وي ادعا آرد، گام بعدي تعيين ميزان خواست مردم عراق براي دخالت در توسعه و ايجاد يك حكومت 
 عراق در -هاي امنيتي با حضور نيروهاي مشترك آمريكا  ملي در عراق است و افزود آه ايجاد گشت

  . ز اين اهداف استبرخي مناطق يكي ا
ي روابط بلند مدت ارتش آمريكا با  در همين حال رامسفلد اظهار داشت آه هنوز زود است تا درباره

حكومت پس از صدام نظر بدهيم؛ اما بدون ترديد آمريكا در عراق پايگاه خواهد داشت و بر آناري صدام 
وي . ي خليج فارس مستقر بمانند  در منطقهدهد آه تعدادي از نيروهاي آمريكا به آمريكا اين امكان را مي

  . ذآري از مدت زمان اين استقرار نكرد
هاي اسكاد در عراق بدست  دولت بوش هنوز مدرآي دال بر وجود موشك« : چنين گفت رامسفلد هم
  ».ها بدون او احساس بهتري دارند دانيم آه صدام زنده يا مرده است؛ اما عراقي چنين نمي نياورده و هم

  
مردم عراق درباره نوع حكومت آينده تصميم :  ه ميهني آردستان عراق در تهراناديي اتح نماينده
  گيرند نه ديگران مي

  2003 آوريل 25 -1382ت  ارديبش5 جمعه –ايسنا 
  ما خواهان حكومت پارلماني فدرالي در عراق هستيم 

وگوي تفصيلي با خبرگزاري  شاسوار دانا، نماينده اتحاديه ميهني آردستان عراق در تهران در گفت
  » .ما خواهان حكومت پارلماني فدرالي در عراق هستيم«:ن تاآيد آرددانشجويان ايرا

در سخنراني جالل طالبي « :آنند؛ تاآيد آرد ها براي منافع خود آار مي وي با اشاره به اين آه آمريكايي
در اجالس صالح الدين تاآيد شد آه براندازي حكومت در عراق آار آساني است، ولي تشكيل حكومت 
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تواند حاآميتي بر  نمي) معارضه( و هيچ قدرتي در دنيا بدون همكاري گروههاي عراقي آار سختي است
  » .عراق مسلط آند

اند؛ در آينده نيز به عنوان  بايد ديد نيروهاي آمريكا آه اآنون مردم عراق از آنها استقبال آرده« : وي گفت
  » مانند يا خير؟ گر مي آزادي
ي عراق اظهار  راق در خصوص نقش آنفرانس ناصريه در آيندهي اتحاديه ميهني آردستان ع نماينده
اين آنفرانس سياسي نبود بلكه لجستيكي بود و در آن مساله چگونگي آنترل شهرهاي « :داشت

عراق، جلوگيري از دزدي، چپاول، و چگونگي برگشتن آب و برق به مردم بررسي شد و اين آنفرانس راه 
  » .ن مسايل سياسي مهم مربوط به آينده عراق بحث و بررسي شددرستي براي آينده عراق بود و در آ

شود  ي نزديك در بغداد برگزار مي اين آنفرانس در آينده« : دانا با اعالم خبر برگزاري آنفرانس بغداد گفت
  » .و اين آنفرانس با نام آنگره عراقي براي بررسي حاآميت برگزار خواهد شد

هاي گروههاي آرد آن را منحصر   عراق در تهران با اشاره به فعاليتي اتحاديه ميهني آردستان نماينده
ما قبل از سقوط صدام نيروهاي زيادي در داخل بغداد داشتيم « :به آردستان ندانست و خاطرنشان آرد

  » .آنيم و اآنون نيز در مناطق عرب نشين فعاليت مي
داخل شهرها بفرستيم؛ زودتر از ديگر در مناطقي از آردستان آه توانستيم نيرو به « :وي اضافه آرد

  » .شهرها جلوي چپاول و دزدي را گرفتيم
وي در خصوص ورود نيروهاي اتحاديه ميهني آردستان به آرآوك پس از سرنگوني صدام و خروج 

ما تنها براي جلوگيري از هرج و مرج وارد آرآوك شديم و اين آار با « :ي آنها، تصريح آرد دوباره
  » .ها صورت گرفت؛ به محض برقراري امنيت، نيروهاي اتحاديه عقب نشيني آرد ييهماهنگي آمريكا

نماينده اتحاديه ميهني آردستان عراق در تهران با تاآيد بر اين آه معارضين هيچ گاه در حاشيه 
معارضه در داخل عراق بودند و اآنـون آنترل بيشتر شهرهاي عراق در دست « :اند؛ اظهار داشت نبوده

آنفرانس بغداد براي تصويب آينده عراق . در آنفرانس ناصريه نيـز از معارضين دعوت شد.  استمعارضه
  » .شود نيز از معارضين تشكيل مي

دادند در  ها خود دولت انتقالي را تشكيل مي اگر معارضين در حاشيه بودند آمريكايي« : وي تاآيد آرد
  » .شد الدين با قدرت برگزار نمي س لندن و صالحصورت در حاشيه بودن گروههاي عراقي هيچ گاه آنفران

اين به معناي بي نقش بودن « :وي با بيان اين آه گروههاي عراقي صداي مردم عراق هستند؛ گفت
اند و ما براي تشكيل دولت انتقالي  اند و رژيم را ساقط آرده آمريكا در آينده عراق نيست؛ آنها آمك آرده

خواهيم آه تا بعد از تشكيل دولت انتقالي از عراق خارج  ن از آنها مياآنو! نياز به آمك آنها داريم
  » .شوند
عراق آشور مستقلي است و مردم عراق خود « : ي اتحاديه ميهني آردستان عراق تاآيد آرد نماينده

  » .گيرند درباره نوع حكومت و روابطشان با همسايگان تصميم مي
ترآها زماني آه « :لت فدرالي در عراق خاطرنشان آردوي درباره حساسيت ترآيه درباره تشكيل دو

آشوب و ناامني در عراق بوده از حكومت فدرالي نگران بودند و اآنون آه جنگ پايان يافته و رژيم صدام 
  » . ساقط شده است و امنيت به بيشتر نقاط بازگشته اين نگراني برطرف خواهد شد

اعتراف « :ايجاد امنيت در دو استان شمالي عراق، تاآيد آردوي با اشاره به اظهارات عبداهللا گل درباره 
  » .ترآها به آرامش و امنيت در اين استانها بسيار مهم بود

ما خواهان حكومت « :وي حكومت فدرالي را به معناي تاسيس حكومت آردي ندانست و اظهار داشت
 چون آمريكا آلمان و دموآرات فدرال هستيم و اين به معناي وحدت عراق است، آشورهاي ديگري

امارات متحد عربي نيز فدرال هستند و اين به معناي تجزيه عراق نيست همسايگان نيز اگر خواهان 
  » .امنيت و ثبات منطقه و عراق هستند بايد حكومت دموآراسي و تا حدي پارلماني فدرالي را قبول آنند

 جلسات پارلمان آردستان وي مدعي شد مشكالت سياسي ميان آردهاي عراق حل شده و اآنون
  . شود تشكيل مي

ما از جمهوري اسالمي « :وي در خصوص نوع روابط حكومت آينده عراق با همسايگان، خاطرنشان آرد
... هايي آه به معارضين عراقي از لحاظ انساني، اجتماعي و  ايران، سوريه و ترآيه به دليل آمك

  » . اين آشورها خواهيم داشتاند؛ سپاسگذاريم روابط خوبي در آينده با داشته
ما « :نماينده اتحاديه ميهني آردستان عراق درباره مسدود شدن خط لوله عراق به سوريه تاآيد آرد

دهيم، مسدود  هاي سوريه را با روابط خوب مي مسوول روابط آمريكا با سوريه نيستيم و پاسخ آمك
 وضعيتي ناامني در عراق وجود دارد؛ شدن خط لوله نيز در شرايط فعلي آه هنوز جنگ تمام نشده و

 ». خواهد گرفت و نه دولت آمريكاصورت گرفته است در آينده تصميم در اين باره را دولت انتقالي عراق
  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  با بازگشت عراق به بازارهاي توليد نفت؛
  يابد  تسلط عربستان بر بازارهاي جهاني نفت آاهش مـي

  2003 آوريل 25 -1382 ارديبشت 5-ايسنا
برداري از دومين ذخاير نفت جهان يعني عراق را آغاز آند و اين  شود تا بهره در حالي آه آمريكا آماده مي

  . رسد آه تسلط و حاآميت عربستان بر اوپك از ميان برود سترش دهد، به نظر ميامر را گ
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ي چگونگي ازسرگيري توليد نفت عراق و  وگوهاي خود را درباره گفت ) جمعه(وزاري نفت عضو اوپك امروز 
  . ميزان آن آغاز آردند

عربستان آشوري  1991، از زمان جنگ خليج فارس در سال ي خبـري بلومبرگ براساس گزارش شبكه
بود آه به دليل تحريم فروش نفت عراق و نظارت سازمان ملل بر آن، تامين بازار را به عهده داشته 

  . است
هاي جهاني به اين معني است آه عربستان ديگر نقشي  بازگشت عراق با تمام توان توليد به برنامه

  .تعيين آننده بر بازارهاي جهاني و قيمتهاي نفت نخواهد داشت
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  آميز است   عراقي فاجعه  کودکان وضعيت:  يونيسف
  1382 ارديبهشت 4پنجشنبه 

  .  آميز خواند  را فاجعه  در عراق  کودکان  بويژه  مردم  در اتريش ، وضعيت  مدير دفتر يونيسف- جام جم آنالين
   آب  به  عراق های بيمارستان:  کرد  منتشر شد ، اعالم  در وين شنبه  روز سه  که ای گئورگ در بيانيه

  . نياز دارند  فوری  پزشکی  ، دارو و تجهيزات  ، برق آشاميدنی
 در   از زباله  ايجاد کوهی  موجب  زباله های  ماشين ليت فعا عدم:   اظهار داشت  بيانيه  در اين مدير يونيسف

  .  است  شده  عراق های  بيمارستان  و خارج داخل
   دفن  تکريت  در غرب  واقع  کودکان  بيمارستان  يک  در باغ  اجساد آشته شدگان شمار زيادی:  گفت وی
  .دهند  می  تشکيل  را کودکان  قربانيان  درصد از اين  ده اند که شده
   افراد به  نود درصد اين  می شوند که  منتقل  بيمارستان  اين  هزار بيمار به٢   ، روزانه  بيانيه  اين  موجب به

  .  متبال هستند  خطرناک  عفونی بيماريهای
  . است  شده  مشاهده  عراق  جنوب  در مناطق  خطرناک  عفونی های  بيماری  مورد انواع270 از   بيش تاکنون

   دچار سوء تغذيه  که شود و کودکانی  می  انسان  بدن  غدد داخلی  تورم  موجب  عفونی  بيماريهای ناي
  . روبرو خواهند شد  با خطر مرگ  بيماری  اين  به  ابتالی هستند ، در صورت

  های يماری ب  به  درصد از مبتاليان90 ،   بموقع  درمان  عدم  در صورت  که  است  ذکر شده  اطالعيه در اين
 .   خواهند باخت  جان عفونی

  
  آمريكا-سوريه

  
هاي آشتار جمعي آه دليل اصلي جنگ عنـوان شـدند،  سالح: سخنگوي وزارت اطالع رساني سوريه

  آجا هستند؟
  جنگ عـراق اوليـن قدم از تالشهاي آمريكا براي تغيير شكل منطقه است 

  2003 آوريل 25 -1382 ارديبشت 5 -خبرگزاري فرانسه 
ي دولت سوريه، با رد اتهامات آمريكا عليه   يك سخنگوي بلندپايه براساس گزارش خبرگزاري فرانسه،

زند تاآيد آرد آه صلح پايدار در خاورميانه فقط با حل  دمشق مبني بر اينكه اين آشور به ترور دامن مي
  . ي فلسطين ايجاد خواهد شد مساله

تنها راه حل خاورميانه «: ني خود در واشنگتن گفتسخنگوي وزارت اطالع رساني سوريه در سخنرا
  » .سازي است ي اشغال و شهرك خاتمه

رساني سوريه با توجه به سرنگوني صدام گفت آه سوريه هرگز پناهگاه  شعبان، سخنگوي وزارت اطالع
  . دولتمردان عراقي نبوده است

شدند، آجا هستند، چه هاي آشتار جمعي آه دليل بزرگ و اصلي جنگ عنوان  سالح«: وي پرسيد
  » ي بغداد آه ميراث فرهنگي و هويت آنها بوده افتاده است؟  هزار قطعه آثار هنري موزه170اتفاقي براي 

آنند جنگ عراق اولين قدم از تالشهاي آمريكا براي تغيير  مردم منطقه فكر مي«: اين سخنگو افزود
 قدم به تهران و يك قدم به دمشق خواهند براي اين تغيير شكل يك شكل منطقه است، آنها مي

  » .بردارند
اهللا يك حزب سياسي است آه تنها هدفش آزادي خاآش  حزب«: ب اهللا لبنان گفت وي در رابطه گروه حز
  » .باشد از اشغال اسراييل مي

سوريه خواستار برقراري « : ي عراق گفت سخنگوي وزارت اطالع رساني سوريه در رابطه با مسئله
  » .، نه صلحي آه با تحقير و شكست مردم بدست آيدصلح دائم است

ترين مانع در  اهللا مهمترين و اصلي سناتور باب گراهام نيز در اين رابطه گفت آه حمايت سوريه از حزب
  .  واشنگتن است-بهبود روابط سوريه 

اقدام تواند به عنوان يك  ي تروريست جهاني نمي آموزش تروريستها و عمليات شبكه«: وي ادعا آرد
  » .قانوني و يك سازمان اجتماعي معرفي شود

توانيم با آشوري آه به  ما نمي«:ي اطالعاتي سنا را بر عهده دارد، مدعي شد گراهام آه رياست آميته
اي داشته  دهد؛ روابط موثر و سازنده هاي آموزشي آنها پناه مي اين تروريستها، سازمانها و اردوگاه

  » .باشيم
  » .شود اگر بشار اسد نتواند اين گروه را نابود آند، واشنگتن وارد عمل مي «:گراهام تاآيد آرد
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به خاطر آودآان و نوادگانمان «: و گفت! المللي خواند وي اين سازمان را يك تيم تروريستي بين
  ».اهللا تكرار آنيم توانيم اشتباه افغانستان و القاعده را با سوريه و حزب نمي

  
  

    ايران-جنگ  
  
  هاي حكومت ايران باشد  است عدم مداخله درعراق موضع تمام جناح آمريكا گفت اميدوار رامورخارجهوزي

 2003 آوريل 25 -1382 ارديبشت 5-راديو فردا-بيژن فرهودي 
آولين پاول، وزير امورخارجه آمريكا در مصاحبه با تلويزيون لبنان از اظهارات آمال خرازي، وزير امور خارجه 

ي آه گفته بود حكومت ايران در امور داخلي عراق مداخله نمي آند استقبال آرد اما جمهوري اسالم
وي گفت فكر مي آنم بسيار . گفت اميدوار است اين گفته موضع تمام جناح هاي حكومت ايران باشد

تاسف آور خواهد بود آه در اين لحظه آزادي عراق ما ناگهان شاهد ورود عناصري از ايران به داخل بخش 
وي گفت ما درك . نوبي عراق براي ايجاد شرايطي باشيم آه وضعيت بسيار بي ثباتي را به وجود آوردج

مي آنيم بين دو سوي مرز رفت و آمدهائي در جريان است و دو ملت از نظر تاريخي به هم نزديك 
اق هستند ولي ما نمي خواهيم شاهد آن باشيم آه آشوري بر صحنه غالب شود و بر نقطه اي از عر

وي افزود آمريكا قصد ندارد باعث هرگونه رخنه به داخل ايران شود و دليلي هم براي . اعمال نفوذ آند
  .اين آار وجود ندارد

  
پوشش خبري اقدامات تشكل برون مرزي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در تلويزيون جمهوري 

  اسالمي 
 2003آوريل  25 -1382 ارديبشت 5- راديو فردا-)تهران(آرش قويدل 

تلويزيون جمهوري اسالمي اطالعات مربوط به تشكل برون مرزي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق را 
آه در تهران مستقر است، پوشش خبري مي دهد و حجت االسالم عبدالعزيز حكيم، يكي از رهبران 

انمود مي سازد و اين تشكل را آه از ايران به عراق اعزام شده است، رهبر برجسته شيعيان عراقي و
تلويزيون دولتي ايران ادعا مي آند آه حكيم، آه بيش . او را مورد حمايت شيعيان عراق قلمداد مي آند

  . سال است در ايران زندگي مي آند، مورد حمايت صدهاهزار شيعه عراقي قرار دارد20از 
  

   در عراق قبضه آننديك نماينده آنگره آمريكا گفت نبايد گذاشت عوامل جمهوري اسالمي قدرت را
  )واشنگتن( مهتاب فريد، مصاحبه با دنا رورا باآر 

  2003 آوريل 25 -1382 ارديبشت 5-راديو فردا
به دنبال هشدار کاخ سفيد به جمهوري اسالمي مبني بر اجتناب از هر نوع مداخله در مسير دمکراسي 

ر داخلي عراق را ندارند، دنا رورا عراق و تاکيد مقامات جمهوري اسالمي بر اينکه قصد مداخله در امو
گويد در   نماينده جمهوريخواه کنگره آمريکا از کاليفرنيا، در مصاحبه با راديوفردا ميDana Rohrabacherباکر 

حال حاضر چه در افغانستان و چه در عراق اياالت متحده بايد اطمينان حاصل کند که همسايگان عراق 
وي يادآور شد که اکثريت مردم عراق و ايران . اتيک ايفا نکنندنقش مخربي در بازسازي دولتي دمکر

وي گفت در . شيعه هستند با اين تفاوت که شيعيان ايران، ايراني و شيعيان عراق، عراقي هستند
صورتي که روحانيون ايران سعي کنند قدرت را از طريق شيعيان عراق بدست گيرند، اين امر در تالش به 

: روراباکر افزود. شود ت انتخابي به شيوه دمکراتيک اقدامي مخرب محسوب ميمنظور استقرار يک دول
ما بايد به آنها براي به وجود آوردن ساختاري دمکراتيک کمک کنيم تا مردم عراق بتوانند رهبران خود را 

 ها بر وضعيت عراق اعمال نفوذ کرده سعي کنند با استفاده از آشوب و انتخاب کنند ونه اينکه ايراني
 . دينا روراباکرگفت انتخاب رهبرعراق با مردم عراق است. هرج ومرج، قدرت را قبضه نمايند

  
  مخالفت با جنگ و تظاهرات ضد جنگ در جهان

  
  ي بحث و بررسي جنگ عراق از سوي مخالفان جنگ در دانشگاه اوهايو برگزار شد  جلسه
  2003 آوريل 25 -1382 ارديبشت 5جمعه  -ايسنا 

وگو در خصوص جنگ  يي را براي بحث و گفت نشجويي ضدجنگ در دانشگاه اوهايو، جلسهيك گروه دا
  . عراق برگزار آرد

در اين جلسه دانشجويان مخالف جنگ، جهوري خواهان اين دانشگاه را براي نپذيرفتن دعوت براي 
  . شرآت در اين جلسه مورد انتقاد قرار دادند

اي آه از سوي اين دانشجويان انتشار يافت آمده   در بيانيه،بر اساس اعالم سايت اينترنتي آتنزنيوز
ما دانشجويان ضدجنگ، از اقدامات جمهوري خواهان دانشگاه اوهايو در شرآت نكردن در «: است
ايم و اين چهارمين باري است آه طي سال جاري اين  هاي ضدجنگ به صورت علني مايوس شده بحث

  » .آنند  است و دعوت ما را رد مي دهگروه از شرآت در اين مباحث اجتناب آر
خواه دانشگاه اوهايو را متهم آرده است آه به جاي شرآت آردن در  اين گروه ضد جنگ، گروه جمهوري

  . پردازد هاي آنها مي اين مباحث به مسخره آردن فعاليت
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ماهه در عراق در اين جلسات تعدادي از دانشجويان و اعضا اين دانشگاه آه اخيرا از ماموريت صلح پنج 
ي جنگ ويتنام و نيز چند تن از اساتيد اين دانشگاه سخنراني  اند، يكي از سربازان بازنشسته بازگشته
  .آردند

  
  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان

  
  تيراندازي به خبرنگاران خارجي در هتل فلسطين موجه بوده است : آمريكا ادعا آرد

  2003 آوريل 25 -1382ت  ارديبش5 -ايسنا 
آمريكا به اسپانيا ادعا آرد آه تيراندازي نيروهاي آمريكايي به طرف خبرنگاران در هتل فلسطين بغداد آه 
منجر به آشته شدن دو خبرنگار از جمله يك خبرنگار اسپانيايي شد، دفاع شخصي و آامال موجه بوده 

  . است
اي به همتاي اسپانيايي خود اعالم آرد آه نيروهاي  مهي آمريكا در نا آالين پاول، وزير امور خارجه

  . آمريكايي دستور دارند در برابر هر تهديدي از خود دفاع آنند
استفاده از زور در صورت «: ي خود آورده است ي خلق چاپ چين، پاول در نامه ي روزنامه به نوشته
 هتل فلسطين شناسايي شده  ها، يي تيراندازي توجيه شده است و آن زمان نيز محل تيرانداز مشاهده

  » .بود
اين هتل محل استقرار خبرنگاران . در هشتم آوريل، تانكهاي آمريكا به طرف هتل فلسطين شليك آردند

  . المللي در عراق در طول جنگ بود هاي بين و رسانه
ر و زخمي شدن اين اقدام منجر به آشته شدن خوزه آازه، خبرنگار اسپانيايي و خبرنگاران اوآرايني رويت

  . سه تن ديگر از اعضاي تيم خبرنگاري رويتر شد
اند آه حمله عمدي و در انتقام به پوشش خبري آشته شدن  برخي خبرنگاران مستقر در هتل گفته

  . غيرنظاميان عراق طي بمبارانهاي آمريكا بوده است
  . خبرنگاران تاآيد دارند آه هيچ تيراندازي از داخل هتل انجام نشده است

  . دولتهاي اوآراين و اسپانيا خواستار توضيح واشنگتن در رابطه با اين حمله شده بودند
  . انگليس در عراق و خلع صدام از قدرت بودند-اوآراين و اسپانيا از حاميان اقدام نظامي نيروهاي آمريكا 

  
   خبري آمريكا از جنگ عراق مغرضانه بوده است  پوشش: سي.بي.مدير بي

  2003 آوريل 25 -1382ت  ارديبش5 جمعه –ايسنا 
هاي خبري تلويزيوني آمريكا از جنگ عراق مغرضانه  سي اذعان داشت آه اآثر پوشش.بي.مدير بي

  . دهند ا از دست ميبوده و اگر به همين شكل ادامه يابد اعتبار و مشروعيت خود ر
من شخصا از اين «: سي در آنفرانسي در دانشگاه لندن گفت.بي.ي خبري بي گرگ دايك، مدير شبكه

  » .ام ها طي جنگ مورد بررسي قرار نگرفت، متعجب شده آه عملكرد رسانه
سي .بي.ي بي جنگ عراق ثابت آرد آه شبكه«: ي روزنامه ي خلق چاپ چين، وي افزود به نوشته

اما اين امر در آمريكا رخ داد و اگر هم چنان ادامه يابد . پرستي را با ژورناليسم تلفيق نكرده است ميهن
  » .هاي آمريكا زير سوال خواهد رفت ارزش و اعتبار رسانه

ما «: نام برد و گفت» پرستي افراطي ي ميهن شبكه«ي خبري فاآس نيوز به عنوان يك  دايك از شبكه
  » . هستيم فاآس نيوز چنين موضع سياسي اتخاذ آرده تعجب زده هستيمهنوز هم از اين آه شاهد
ي بوش اجتناب آردند، چرا آه بيم  هاي آمريكا از انتقاد از موضع جنگ طلبانه به اعتقاد دايك اآثر رسانه

پرستي   سپتامبر متهم به داشتن احساسات ضد ميهن11ي  آن داشتند آه به خصوص پس از حمله
  . شوند

  . طرفي خود را حفظ آنند و آمريكايي نشوند هاي انگليسي خواست بي نهوي از رسا
هاي آمريكايي  مان، ضروري است آه در مسير شبكه به خاطر حفظ دموآراسي«: دايك تصريح آرد
  » .حرآت نكنيم

هايي بود آه به دليل پخش اظهارات و ادعاهاي  سي نيز از جمله شبكه.بي.ي خبري بي شبكه
  . گذاران مورد انتقاد قرار گرفت انگليس از جانب برخي قانونمقامهاي عراقي و 

ها براي  در موقع جنگ، دولت انگليس در برخي موارد سعي آرد از رسانه«: دايك در اين رابطه گفت
  ».سي درگير آن شد.بي. بود آه بيتمرين افكار عمومي استفاده آند آه شايد اين تنها مشكلي

  
  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
 امون حزب اهللا لبنان آمریکا پيرC.B.Sگزارش شبکه 

 سایت بازتاب : منبع
 الهام قرهي : مترجم

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 : اشاره
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در اين . اهللا لبنان پرداخته است اي خود، به حزب  دقيقه60ترين برنامه پربيننده   آمريكا در تازهC.B.Sشبكه 
اهللا، شخصيت  هاي مالي ايران به حزب اهللا لبنان و مقايسه آن با القاعده، آمك گزارش تهديد قدرت حزب

 . اهللا و آمريكا بررسي شده است و محبوبيت سيدحسن نصراهللا و آينده دشمني حزب
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

نام آنها در فهرست است . باشد» رده دوم«و القاعده درواقع در » ها رتبه اول تروريست«اهللا  شايد حزب»
خواهيم  ما مي. در اين مورد جاي سؤال نيست و االن وقت مناسبي است. و نوبت آنها خواهد رسيد

 . »همه آنان را به يكباره به زير آوريم
اهللا  چند ماه پيش هنگامي آه ريچارد آرميتاژ، معاون وزير خارجه آمريكا به حزباينها سخناني است آه 

 . چنين برچسبي زد، در ذهنش بود
گفت، از دو دهه پيش آغاز شده است؛ زماني آه اين گروه در قالب  چيزي آه او درباره آن سخن مي

ما اآنون ديگر نشاني از مبارزان ا. آرد مبارزان بومي به دليل اشغال جنوب لبنان با اسراييل مبارزه مي
 . شود اهللا ديده نمي بومي در حزب

آند و  اهللا آمك مي  ميليون دالر به حزب100ها، دولت اسالمي ايران ساالنه  بر اساس گزارش
 . دهد هاي تسليحاتي خود را در اختيار چندين هزار نيروي ورزيده آن قرار مي سيستم

هاي اطالعاتي آمريكا، به آنان  فرستد و بر اساس سرويس ا ميايران همچنين، مشاوراني را به آنج
 . دهد حرآت مي

سناتور باب گراهام آه در مجلس سناي قبل، رييس آميته اطالعاتي بود و اآنون نامزد انتخابات رياست 
آيا «: پرسد گراهام مي. اهللا باشد دولت بوش بايد بيش از صدام نگران حزب: گويد مي جمهوري است، 

اهللا خطرناآتر است و  اهللا؟ به نظر من بدون شك، حزب  براي اياالت متحده خطرناآتر است يا حزبصدام
 . »بايد ابتدا به دنبال آن باشيم حتي قبل از جنگ با عراق

اهللا يك شبكه جهاني از حاميان اسالمي افراط گرا، به همراه تعداد بسيار زيادي  حزب«: گويد وي مي
 .  در اينجا خطر تروريستي ايجاد آنندعامل در آمريكا دارد تا

اين گروه حضوري برجسته از عامالن مهارت يافته در داخل اياالت متحده دارد آه منتظرند با اعالمي »
 . »وارد عمل شوند

اهللا  بندي شده آگاه بوديم، آيا بيشتر نگران آنان بوديم؟ آيا بيشتر از امروز از حزب اگر ما از اطالعات طبقه
 يم؟ ترسيد مي

ترسم نسبت به زماني آه از حضور  خوب، خود من بيشتر نگرانم و بيشتر مي«: گويد وي با قاطعيت مي
طلب هستند و در طول  آنها يك گروه تروريستي خشونت. خبر بودم گسترده آنها در اياالت متحده بي

 . » هستند ساله خويش، نفرت خود را از آمريكا نشان داده و در آرزوي قتل مردم ما25تاريخ 
 اشاره دارد آه 1983گذاري در پادگان تفنگداران دريايي در لبنان، سال  اين گفته سناتور گراهام به بمب

گويند آه اين حمله پاسخي بود به شليك  اهللا مي حاميان حزب.  تفنگدار آمريكايي شد241موجب مرگ 
 . اخلي لبنانهاي اسالمي در جنگ د خمپاره از سوي رزم ناوهاي آمريكايي به فرقه

آه در بيروت با وي مالقات » اهللا شيخ حسن نصر«اهللا،  نامد اما رهبر حزب آمريكا اين گروه را تروريسم مي
آرديم، اصرار دارد آه گروه وي ديگر هيچ خطري براي آمريكا ندارد و برخالف رهبر القاعده، خود را از هيچ 

اي آامال   نصراهللا نشنيده باشيد ولي وي چهرهممكن است چنين حرفي را هرگز از. آند آس پنهان نمي
 . آنند مردمي است؛ نه فقط در منطقه بلكه در ميان اعرابي آه در غرب زندگي مي

به . خواهند ها از آنان مي گويند آه اسراييلي ها، تنها چيزي را مي من معتقدم آمريكايي«: گويد او مي
 . »شود، نه چيز ديگر  خارج مي از دهان يك آمريكايينظر من اين اتهامي است از جانب يك اسراييلي آه 

آمتر . اهللا شد، آن را به يك نيروي مبارز قدرتمند تبديل آرد  سال پيش وقتي آه رهبر حزب10نصراهللا، 
 سال در لبنان بود و االن 8داند؛ آسي آه مدت  نگار، درباره او مي روزنامه »نيك بلندفورد«آسي بيش از 

 . اهللا است اهللا و شيخ نصر آتابي درباره حزبنيز در حال نوشتن 
اهللا آه صحبت آردم، طوري راجع به  من با چند نفر از مبارزان حزب. مردم عاشق او هستند«گويد،  او مي

آنند و  او فكر مي آنان شب، پيش از اينكه بخوابند به . زدند آه گويا همسر يا مادرش هستند او حرف مي
 . »بنابراين قدرت زياد او فراتر از رتبه و مقام استوي هميشه در فكر آنهاست؛ 

اي دارد آه متخصص حمله به  اين گروه مبارز اسالمي بسيار قوي است و آوماندوهاي ماهر و ورزيده
هاي  سالح مؤثر آنان بمب.  سال مناطق جنوبي لبنان را اشغال آردند22نيروهاي اسراييلي هستند و 

شود؛ همانند حمله سال  هاي اسراييلي منفجر مي زن آه با عبور گشتراديويي آنترل از راه دور است 
 سرباز خود را در لبنان از دست داده است و 900به گفته همگان، اسراييل بيش از .  در جنوب لبنان1983

نشيني اسراييل  نشيني آرد؛ به چشم جهان عرب اين عقب ها عقب ، از اين سرزمين2000در مه سال 
 ه سودي داشت؟ اهللا چ براي حزب

اهللا يك  منظورم اين است آه حزب. اهللا بود خوب، عامل تقويتي خوبي براي حزب«: گويد بلندفورد مي
ترين نيروي نظامي را آه خاورميانه تاآنون به خود ديده بود،  سازمان آوچك عربي، توانسته بود قوي

 . »شكست دهد 
را به شورش عليه اسراييل تشويق آرده و در اين راه ها از لبنان، نصراهللا فلسطينيان  با خروج اسراييلي
خود وي اذعان آرده است، مخفيانه نمايندگاني حامل اسلحه به آرانه باختري . به آنان آمك آرد

حتي برخي آودآان در نوار غزه شبيه او لباس . دانند فرستاده است؛ جايي آه او را يك قهرمان مي
آرد و  همچنين يك بار پسري نقش نصراهللا را بازي مي. زنند گذارند و عينك مي پوشند، ريش مي مي
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طلب  گذار شهادت پسري ديگر در آنار او نقش محافظ امنيتي را داشت و پسر ديگري نيز شبيه يك بمب
 . لباس پوشيده بود

 . آند ها را دارد و در انتخابات محلي شرآت مي اي از مدارس و بيمارستان اهللا، شبكه در لبنان حزب
جمهور مسيحي اين آشور، قهرمان به  اهللا آه فردي مسلمان است، حتي در نظر اميل لهود، رييسنصر

اهللا يك نهضت  توانم بگويم بيشتر لبنانيان، حزب ها، مي به نظر ما لبناني«: گويد لهود مي. رود شمار مي
به همين دليل . توانستيم در سرزمينمان آزادي داشته باشيم مقاومت ملي است و اگر نبود، ما نمي

 . »اهللا احترام زيادي قايل هستيم براي نهضت حزب
اهللا قايل است، آنترل مرز مشترك با اسراييل را به آنان واگذار آرده  لهود آه چنين احترامي برای حزب

. شوند اهللا و سربازان اسراييلي با فاصله چند ياردي در آن با هم روياروي مي است؛ مرزي آه اآنون حزب
هايي به اين  اهللا قبال راآت حزب. اهللا است و قسمت ديگر در اختيار اسراييل ت در اختيار حزباين قسم

ها را در اين منطقه  مرز شليك آرده بود و مقامات آمريكايي معتقدند آه آنان در دو سال گذشته راآت
الي ايراني آه هاي بسيار ع اند، از جمله راآت انبار و در غارها و استحكامات زيرزميني مخفي آرده

 . توانند تا پنجاه مايل دورتر به حيفا برسند مي
او در يك . آند نصراهللا با فراخوان علني به تروريسم عليه اسراييل، به عمليات انتحاري اشاره مي

 . »ها در فلسطين است آني صهيونيست ها تنها راه ريشه اين عمليات«: سخنراني گفت
شود و از طريق  پخش مي» المنار«روز از ايستگاه تلويزيوني آن هايي است آه هر  اين همان برنامه

اهللا نيز  به دليل حمايت واشنگتن از اسراييل، حزب. رسد ماهواره به مخاطبان در سراسر جهان مي
 . آند تبليغات تهاجمي شديدي عليه اياالت متحده اجرا مي

اي شيطاني نشان  آمريكا را چهرهشود، سياست خارجي  پخش مي» المنار«اين پيام تبليغاتي آه از 
دهد آه صورتش جمجمه است و لباسي به تن دارد آه  دهد و تصويري از مجسمه آزادي نشان مي مي

 . چكد ها از آن مي خون ديگر ملت
اي براي صدام  هيچ فايده با وجود آنكه نصراهللا از قدرتمندترين صداهاي ضد آمريكايي در خاورميانه است،

 . آند حقيقت او آمريكا را به خاطر روي آار آوردن صدام سرزنش ميدر . حسين نداشت
اياالت متحده چندين دهه از رژيم عراق حمايت سياسي و نظامي آرد، آنان اين دردسر را : وي گفت
ما بايد به دنبال آساني باشيم آه . بر اين باور نيستم آه صدام به تنهايي بايد پاسخگو باشد. ساختند

 . »دند، مانند دولت آمريكااز او حمايت آر
اما . نصراهللا، جنگ با صدام را نقشه شيطاني آمريكايي ـ صهيونيستي براي سلطه بر جهان عرب خواند

 چه چيز برداشتن صدام از قدرت، شيطاني است؟ 
بلكه در پي نفت عراق . اياالت متحده به دنبال برقراري دموآراسي در عراق نيست«: گويد نصراهللا مي
هاي سياسي خود را بر عراق و  خواهد، خواسته آمريكا مي. اي نيست ين آار بشردوستانهاست و ا
به نظر من مطمئنا اين مقاصد اخالقي نيستند و در . طور سلطه اسراييل را بر منطقه تحميل آند همين

 » .گوييم مقاصد شيطاني هستند حقيقت ما مي
ما اين : گويد او مي. ازده سپتامبر انتقاد آرده استنصراهللا از حمالت تروريستي عليه آمريكا از جمله ي

هايي  گري پذيريم و معتقديم با اسالم و تعاليم قرآن مغاير است و اجازه چنين وحشي ها را نمي روش
 سپتامبر چندين 11گويد، ما بايد از  او مي. ها نيست اما سناتور گراهام خريدار اين صحبت. دهند نمي

هاي تروريستي، تمايل دارند همان آاري را انجام  درسها اين است آه گروهدرس بگيريم؛ يكي از اين 
خواهند آه ما را  تشخيص دهند ـ و بنابراين مي» شيطان«اگر آنها اياالت متحده را . گويند دهند آه مي
 . »آنند تا اين مقصود خود را عملي آنند هايي را پيدا مي بكشند ـ راه

 هاي آشتارجمعي دارند؟   سالحآيا او متقاعد شده است آه آنها
اما مطمئنم آه از طريق  هايي دارند يا خير،  من مطمئن نيستم آه آيا آنها چنين سالح«: افزايد او مي

هاي شيميايي و بيولوژيكي دارد، و نيز توانايي آن در  تري از سالح رابطه نزديكشان با ايران آه انبار بزرگ
 . »ها را داشته باشند توانند اين سالح راق بيشتر است، مياي از ع هاي هسته به دست آوردن سالح

هاي آشتارجمعي داشته باشند، آيا آنها خواهند داشت؟ گراهام  اگر ايران از آنان بخواهد آه سالح
 . معتقد است آه خواهند داشت، آن هم در مقياس باال

دهد تا مبارزان  اهللا اجازه مي حزبسوريه نيز به . آند اهللا حمايت مي ايران تنها آشوري نيست آه از حزب
 . هاي سوريه و اراضي اين آشور، تحت آنترل خود در لبنان تعليم دهد خود را در اردوگاه

هاي تروريستي  هاي آموزشي آنها تعليم ديده و در فعاليت آساني آه در اردوگاه«: گويد گراهام مي
 » .اند اياالت متحده نفوذ آردههاي اخير به هسته اين گروه در  اند، در سال مهارت يافته

. اهللا هيچ گاه در آمريكا حمالت تروريستي انجام نداده است حزب» آي.بي.اف«بر اساس اظهارات 
هاي خارج مرزي هستند؛ همين و  گويد، اعضاي آن در حال فراهم آوردن پول براي فعاليت آي مي.بي.اف
اولين .  بود2001 سپتامبر 11 براي القاعده، »اولين گام«اين . دارد» گام اولي«هر سازماني يك . بس

 اهللا آي اتفاق خواهد افتاد؟  حمله به آمريكا از سوي حزب
ها دليلي دارند آه از آنها  اهللا پرسيديم، آيا آمريكايي جمهور لبنان و متحد سياسي حزب از لهود رييس

 » !ها؟ مطمئنا نه گويد، آمريكايي بترسند؟ او مي
بينيد؛ به  اما اين از همان نوعي است آه در مورد القاعده مي. يبان اسراييل استترين پشت آمريكا قوي

 . آند تا به اسراييل برسد اياالت متحده حمله مي
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 باور آنيد مطمئنا آنها چيزي ندارند آه به آمريكا يا شهروندان آمريكايي  خوب،«دهد نصراهللا اطمينان مي
 » .ن موضوع ديگري است و آاري به آمريكا نداردحمله آنند اما اسراييل دشمن ما است و اي

 . اما اين، آن چيزي نيست آه ماه گذشته، درست چند روز پيش از آغاز جنگ گفت
و افزود، » توانند، سرافكندگي اشغال دولت آمريكا را بپذيرند ما مطمئنيم مردم عراق نمي«: نصراهللا گفت

ها هشدار داد، ممكن است با  آمريكاييسپس به . »ممكن است اشغال دولت صهيونيستي باشد«
 . تفنگ، خون و عمليات انتحاري روبرو شوند

آند، چه با آن  جويانه را تشويق مي هاي آمريكا در منطقه، اين نوع اقدامات تالفي سياست«: گويد او مي
 اعراب من معتقدم ادامه سياست آمريكا از تمام. گويم من دارم واقعيت را مي. موافق باشيم چه نباشيم
 » .سازد؛ يعني صدها عرب و يك ميليارد و چهارصد ميليون مسلمان در جهان و مسلمانان، دشمن مي

  
*  
 

 نخست وزير سابق اسراييل» ايهود باراك«با » يديعوت آحرونوت«وگوی روزنامه اسراييلی گفت
 » بازتاب«سايت : منبع

  1382 ارديبهشت 4پنج شنبه، 
 . وزهاي جنگ آمريكا عليه عراق انجام شده استاين مصاحبه در آخرين ر: توضيح

-----------------------------------------------------------------------  
ده سال پيش هنگامي آه ايهود باراك، رييس ستاد مشترك بود، عملياتي را آغاز آرد آه در ظاهر 

نام » تساليم ب«اين عمليات . دور نبوداما در عين حال از ماجراجويي به . رسيد رويايي به نظر مي
  .چاپ انگليس، هدف از اين عمليات، ترور صدام حسين بود» فورين ريبورت«داشت و به نوشته روزنامه 

-----------------------------------------------------------------------  
 آميز بود؟  خاورميانه موفقيت آيا اين عمليات براي تغيير روند امور در :يديعوت آحرونوت*

 . سؤال بعدي را مطرح آنيد: ــ باراک
 گذارد؟  شود، چه تأثيري روي شما مي تصاويري آه از اوضاع عراق پخش مي *

آند زيرا عراق  ــ از آنجايي آه من يك اسراييلي هستم، اين تصاوير در من جوش و خروش ايجاد مي
از هيچ فرصتي براي ضربه زدن به اسراييل صرف نظر نكرده همواره رو درروي اسراييل قرار داشته و 

گيري نشود و مسايل  خواهم هشدار بدهم آه با عجله نتيجه اما به رغم همه اين مسايل مي. است
 . امنيتي فراموش نگردد

 داد؟  آردند، چه روي مي ها تا داخل بغداد مبارزه نمي اگر عراقي *
ها در رويارويي با دشمن و ضعف نظامي عراق  نظامي آمريكاييــ آنچه ما مشاهده آرديم، از برتري 

گران و آارشناسان را عليه شيوه  توانيم اظهارات يك هفته پيش تحليل حكايت داشت، به سختي مي
 . اداره جنگ بپذيريم

تحليلگران اين . بله آنچه ديديم نتايج همين شيوه اداره جنگ است و در يك هفته همه چيز دگرگون شد
 . ه را درك نكردند آه جنگ اخير در واقع به مثابه انقالبي مهم و در چارچوب جنگي سنتي استمسأل

آنند، جنگ عراق به مثابه پايه و اساس جنگ  هاي آمريكايي ادعا مي ايم آه ژنرال با وجود اين شنيده *
 آنند؟  مدرن است، آيا در اين زمينه مبالغه نمي

به عنوان مثال در جنگ جهاني دوم، آمريكا با .  آودتاها نيستــ اين آودتاي نظامي آمتر از ديگر
استفاده از چند دستگاه تانك و ديگر تجهيزات توانست از درياي مانش عبور آند و طي چند هفته 

 . فرانسه را به اشغال خود درآورد
 آه در آن مهار اين گونه آودتاها، مستلزم مدت مديدي است و اين مدت در مورد جنگ اخير و تجهيزاتي

 سال پيش به مثمر ثمر بودن اين نوع جنگ پي برديم و 16 ، 15ضمنا ما از . آند بكار گرفته شد صدق مي
در اين نوع جنگ، طرف مهاجم از .  سال پيش، يعني بعد از جنگ اول خليج فارس11آمريكايي ها از 

. اي به او وارد آند ند ضربهاي آه دشمن نتوا آند، به گونه مسافت دور از تجهيزات نظامي استفاده مي
نتيجه چنين اقدامي بسيار حايز اهميت است و هدف اصلي از آن، وارد آوردن خسارت و ايجاد رعب و 
وحشت در دل دشمن است، ضمنا همانطور آه شنيديم، در جنگ اخير از اين قضيه بسيار سخن به 

 . ميان آمد
نتظره متعددي مواجه شدند، از لحاظ لجستيكي ها با امور غيرم به رغم همه اين مسايل، آمريكايي *

 دچار مشكل شدند و مردم عراق با گل از آنها استقبال نكردند، نظر شما چيست؟ 
آنم آه نيروهاي آمريكايي از لحاظ لجستيكي با مشكل  ــ اين مسايل خيلي اهميت ندارد و باور نمي

اق قطعي شده و اگر صدام آشته نشود به عالوه بايد بدانيم آه سرنوشت جنگ عر. مواجه شده باشند
توان مسايل  ممكن است، جنگ چند روز ديگر طول بكشد و هنگامي آه همه چيز خاتمه يابد، آنگاه مي

 . اند، فاش ساخت ها در اين جنگ اعمال آرده امنيتي را آه آمريكايي
ين حال تالش در آن موقع مشخص خواهد شد آه چگونه جنگ شديد از چند جبهه آغاز گرديد و در ع

 . شد تا رهبر نظام عراق هدف قرار گيرد
ها خيلي خوب عمل آردند و راهي آه در پيش گرفتند، به آنها امكان داد آه با  به هر حال آمريكايي

استفاده از نيرويي نسبتا آم در مقايسه با وسعت عراق و ارتش قدرتمند اين آشور، تنها با حدود يكصد 
 . آشته جنگ را خاتمه دهند
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 اند، اين طور نيست؟  برخي از اين افراد با گلوله دوستان و رويدادهاي ديگر آشته شده *
شدگان از  ــ آري، در جنگ اول خليج فارس نيز شاهد اين قضيه بوديم، به طوري آه يك چهارم آشته

 را از سوي دوستانشان هدف قرار گرفته بودند و يك چهارم نيز در اثر ديگر حوادث غيرمنتظره جان خود
هنگامي آه پرده از مسايل پشت پرده جنگ عراق برداشته شود، آنگاه براي همه . دست داده بودند

. اند شود آه نيروهاي گارد رياست جمهوري چگونه و با چه سرعتي متالشي و تار و مار شده روشن مي
 آنكه با دشمن روبرو هاي وابسته به گارد رياست جمهوري طي دو روز و نيم پيش از تعداد زيادي از يگان

 . رود وارد عراق شدند شوند تارومار شدند، آمريكايي ها مانند آاردي آه در قالب آره فرو مي
 هزار سرباز به عراق يورش بردند و با استفاده از تكنولوژي برتر، عمليات خود را اجرا 120 تا 100حدود 

توان  به طور آلي مي. ويي و نبرد برسندآردند و نيروهاي ويژه عراق حتي نتوانستند به مرحله رويار
اند زيرا آنها اشغال شهرهاي عراق را، شرط  ريزان و طراحان نقشه جنگ خوب عمل آرده گفت آه برنامه

 . اند دستيابي به بغداد مطرح نكرده
 ها اآنون آن را ايد، اما آمريكايي  سال پيش مد نظر داشته15گوييد آه اين آودتاي نظامي را  شما مي *

 ها شكافي وجود دارد؟  اند، آيا بين ما و آمريكايي عملي آرده
. نمايي آنيم توانيم چنين جنگي را آغاز آنيم، به ويژه ما بايد در سرزمين واقعي خودمان قدرت ــ ما نمي

ها داراي توان نظامي بااليي  آمريكايي. ها شكاف عميقي وجود ندارد من معتقدم آه بين ما و آمريكايي
دهند، ضمنا ارتش آمريكا دستاوردهايي دارد آه ارتش   بودجه آالني را به اين امر اختصاص ميهستند و

 . دهند ديگر آشورهاي دموآراتيك آن را الگوي خود قرار مي
 چرا صدام از سالح شيميايي استفاده نكرد؟  *

. مهاجم شناخته شودشد تا وي نزد افكار عمومي يك فرد  زيرا باعث مي. ــ اين اقدام اصال منطقي نبود
البته بعيد نيست . دهم آه آسي جز صدام درصدد استفاده از اين سالح باشد اما من اآنون احتمال مي

آه صدام در واپسين لحظات از سالحي غيرمتعارف استفاده آند اما نه براي آشتار ديگران بلكه براي 
 طرف مقابل، متوسل به اين قبيل دستيابي به رواديد خروج از بغداد يا اينكه دست آم براي تهديد

 . ها بشود تا جواز خروج از آشور را دريافت آند سالح
 شويم؟  آيا اين بدان معناست آه ما در اين جنگ به طور جدي تهديد نمي *

زيرا . توانست ما را تهديد آند در آغاز اين جنگ هم رژيم عراق نمي. ــ اين احتمال بسيار ضعيف است
ولي در هر حال آمادگي دفاعي . شد آه خشم جهانيان عليه عراق برانگيخته شود اين اقدام باعث مي

 . اقدامات پيشگيرانه ما حالت بازدارندگي ايجاد آرد
ها نيروي زيادي در غرب عراق مستقر  هاي اطالعاتي احساس آردند آه آمريكايي برخي دستگاه *

العاده برطرف سازند، آيا همين طور  اي فوقه آنند تا خطر تهديد عراق عليه اسراييل را در حالت نمي
 است؟ 

ها اين آمادگي را نداشتند آه به قضيه غرب عراق بپردازند اما اين بار   آمريكايي1991ــ در آغاز جنگ سال 
اچ «هاي  آامال آمادگي داشتند و ابتدا نيروهاي خود را در غرب عراق مستقر آردند، سپس بر فرودگاه

آمريكايي، مشغول » 15اف « تنها چهار فروند هواپيماي 1991در سال . فتندسيطره يا» 3اچ «و » 2
ها از  اما آمريكايي. توانستند تمام تحرآات زميني را آنترل آنند زني در اين منطقه بودند و نمي گشت
هاي مدرن استفاده آردند و همين مسايل، خطر تهديدات عراق عليه اسراييل را به  نظام و سالح پياده
 اين خطر تا پايان جنگ همچنان به قوت خود باقي بود، اآنون 1991اما در سال . جدي آاهش دادطور 

 . شود سرنوشت جنگ قطعي شده و تا چند روز آينده همه چيز تمام مي
 مرحله بعدي چيست؟  *

 ها چگونه جانشين مناسب موقتي را براي نظام بغداد ــ طي چند روز آينده، خواهيم ديد آه آمريكايي
انتخاب خواهند آرد، به عالوه در بازسازي عراق ديگر آشورهاي جهان و مؤسسات وابسته به سازمان 

اي زمام امور را در دست گيرند آه  ها اصرار دارند، به گونه آمريكايي. ملل متحد نيز شرآت خواهند آرد
 . برانگيز نباشد حساسيت
اند؛ اين مرحله درواقع همان مرحله  ي شدهها اآنون وارد مرحله بسيار پيچيده و دشوار آمريكايي

آميز بودن اين مرحله ممكن است، سرنوشت بسياري از امور را مشخص  موفقيت. بازسازي عراق است
 . آند

شود آه  ها در بازسازي عراق و برقراري دموآراسي در اين آشور، باعث مي زيرا موفقيت آمريكايي
به اين ترتيب ايران اصالحات نظام را . د را جمع آنندآشورهاي عضو محور شرارت نيز دست و پاي خو

شود،  آامل خواهد آرد، قذافي از آار برآنار خواهد شد و مشكل آره از طريق ديپلماتيك حل و فصل مي
همچنين بشار اسد نيز خود را تنها خواهد يافت و به ناچا در سياست خود تجديدنظر خواهد آرد 

سازي و سروسامان دادن به عراق به مثابه پيامي مهم براي سازمان طور موفقيت آمريكاي در باز همين
 . هاي عربي مغرور است اهللا و ديگر دولت القاعده، حزب

 آيا به عقيده شما عمال در عراق دموآراسي برقرار خواهد شد؟  *
آند آه در عراق دموآراسي جيفرسوني برقرار شود اما همين آافي است آه در  ــ هيچكس تصور نمي

اين آشور مانند اردن و امارات، فضاي باز سياسي به وجود بيايد، بدون ترديد برقراري دموآراسي واقعي 
 . آشد سالها طول مي

 اما اگر آمريكا در اين مسير شكست بخورد چه خواهد شد؟  *
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پديده تروريسم در داخل اين آشور روح . شود ــ اگر شكست بخورد، عراق دچار هرج و مرج و آشوب مي
انگيزي و ايجاد نابساماني دراين آشور  ها، دست به فتنه گيرد و ترآها و ايراني اي به خود مي تازه
اند، دستخوش  زنند بعالوه آشورهاي عربي آه مخفيانه با آمريكا در جنگ عليه عراق همكاري آرده مي

 فراموش آنيم زيرا با شوند، ضمنا نبايد درگيري شديد ويرانگر هند و پاآستان را تزلزل و نابساماني مي
 . ناآرام شدن منطقه، ممكن است اين دو آشور دوباره درگير شوند

حال تصور آنيد آه اگر افسران ملسمان، قدرت را در پاآستان در دست گيرند، رويدادهاي خطرناآي به 
 . در اختيار دارد» 16اف «وقوع خواهد پيوست زيرا پاآستان بمب اتمي، موشك بالستيك و هواپيماي 

رسد، اسراييل براي راضي آردن جهان عرب و اروپا بايد بهاي سنگيني را بپردازد، به ويژه  به نظر مي *
 اند، نظر شما در اين زمينه چيست؟  ها طرح نقشه راه را ارايه آرده ها و آمريكايي اين انگليسي

لي ندارد نسبت به از آميز باشد، ديگر دلي ــ اگر عمليات برقراري آرامش و امنيت در عراق موفقيت
ما بايد . سرگيري روند سياسي ترس داشته باشيم، ضمنا اين امر به مصلحت اسراييل نيز هست

 . ديدگاه جورج بوش را مد نظر قرار دهيم
طرح نقشه راه دو وجهه آمريكايي و اروپايي دارد؛ وجهه آمريكايي با برخي اصالحات مختصر براي 

هاي خود  اند تا خواسته ها، تالش آرده ست تا وجهه اروپايي زيرا اروپاييها بيشتر قابل قبول ا اسراييلي
هاي بيشتري از اسراييل دارند و به  ها تا حد ممكن آاهش دهند و در مقابل خواسته را از فلسطيني

 . خواهند، عرفات از اين ميان رهايي يابد عالوه مي
 . ا بهتر استحله به هر حال نقشه تا حدي راه گشا است و از ديگر راه

برانگيز بود و اين امر حكايت از آن دارد آه تسويه حساب با  رفتار بشار اسد در طول جنگ، بسيار سؤال *
 گيرد، آيا اين طور نيست؟  او به زودي صورت نمي

اسد داراي آگاهي و اعتماد به نفس آافي نيست، تا . ــ من شخصا نسبت به او بسيار خوشبين هستم
ها به او، باعث شد آه وي اقدامات خود  ها و آمريكايي  آند، هشدارهاي ما اسراييليمسير خود را عوض

 . را در لبنان محدود آند
به هر حال اگر در عراق ثبات و آرامش برقرار . نشيني آنند وي نيروهاي خود را وادار آرد آه از لبنان عقب

 ترديد موضع سوريه نيز تحت تأثير قرار شود و نظامي چون نظام امارات در اين آشور روي آار آيد، بدون
خواهد گرفت زيرا ديگر پشتيباني چون نيروهاي عراقي براي اين آشور وجود نخواهد داشت، ضمنا بشار 

گيري در جهان چقدر دشوار است و اگر خودش قادر به  آند آه انزوا و گوشه اسد اين مسأله را درك مي
 ) 1.(او شرح خواهد داددرك اين مسأله نباشد، زنش قضيه را براي 

---------------------  
  :پی نوشت ::
  .گفتني است آه همسر وي يكي از تحليلگران دانشگاه آمبريج است .1
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