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  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 

  
  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

    غيرنظامي آشته شدند2300در تهاجم آمريكا و انگليس به بغداد بيش از : بر اساس آمار بيمارستاني
  2003 مه 4 -1382 ارديبشت 14 شنبه يك -ايسنا 

گزارش آرده است بر اساس آمار منتشر شده از سوي بيمارستانهاي » ايج«ي استراليايي  هفته نامه
 شهروند غيرنظامي عراقي آه بيشتر 1101بغداد در حمالتي آه در زمان جنگ در اين شهر روي داد، 

  . آنان زن و آودك بودند، آشته شدند
 تن ديگر آه آنها 1255العات ديگري از سوي بيمارستانهاي بغداد اين هفته نامه افزوده است در آمار و اط

باشند، در ليست آشته شدگان قرار دارند و به اين ترتيب تعداد تلفات غير  نيز احتماال زن و آودك مي
  .  نفر است2300نظامي بغداد بيش از 

ا وجود دارد، شامل عنوان شده است مسلما آماري آه در ليست بيمارستانه» ايج«ي گزارش  در ادامه
اند يا در زير آوار دفن  باشد؛ زيرا بسياري از افراد در راه بيمارستان آشته شده تمام آشته شدگان نمي

  .شود  غير نظامي مجروح نيز ديده مي6800اند، هم چنين در آمار بيمارستان  گرديده
  

   سخنگوي صليب سرخ بين المللي خواستار دسترسي به همه زندانيان عراق شد
  2003 مه 4 -1382 ارديبشت 14 شنبه يك- راديو فردا –نازي عظيما 

کميته بين المللي صليب سرخ امروز بار ديگر خواستار داشتن دسترسي به همه زندانيان سياسي 
سخنگوي کميته بين المللي صليب سرخ، در اين باره ) Nada Doumani(نادا دوماني . عراقي گرديد

اق دسترسي ندارد و از نيروهاي اين سازمان هنوز به همه زندانيان و بازداشت شدگان در عر: گفت
روز گذشته . ائتالف به رهبري آمريکا خواست تا کنوانسيون ژنو در مورد اسيران جنگي را محترم بدارد

به اين ترتيب، تعداد زندانيان آزاد .  اسير جنگي ديگر را آزاد کرده اند342مقامات نظامي آمريکا گفتند که 
 عراقي ديگر در بازداشت نيروهاي ائتالف قرار 600ز سه هزار و هنو.  نفر رسيد740شده به پنج هزار و 

 . دارند
  

 . پرزيدنت بوش ميگويد اطمينان دارد که آمريکا در عراق تسليحات کشتار جمعی پيدا ميکند
  2003  مه3  -راديو آمريكا

نياز دارد و پرزيدنت بوش گفت عراق کشوری بزرگ است و پيدا کردن تسليحات ممنوعه در آنجا به وقت 
 . ممکن است هر لحظه رخ دهد

پرزيدنت بوش اين موضوع را در يک کنفرانس خبری مشترک با جان هوارد، نخست وزير استراليا مطرح 
دو . آقای هوارد در مزرعه شخصی پرزيدنت بوش در تگزاس ميهمان رئيس جمهوری آمريکا بود. ساخت

روريسم، خطر اتمی کره شمالی و طرح مناسبات آزاد رهبر در آنجا درباره بازسازی عراق، جنگ عليه ت
  تجاری بين دو کشور تبادل نظر کردند

  
  تشكيل سپاه بين المللى در عراق در طى ماه جارى

 2003 مه 4 -1382 ارديبشت 14 شنبه يك -راديو آلمان 
 مللى براىبه گزارش مقامات لهستانى قرار است در ماه جارى درعراق يك سپاه بين ال: واشنگتن/ آتن 

 Wlodzimierzاين خبر از سوى وزير امور خارجه لهستان. برقرارى مجدد نظم و امنيت شروع بكار آند
Cimoszewicz بر خالف وزير امور . در حاشيه ديدار او با همكارانش از اتحاديه اروپا در يونان اعالم شد

 ثبات در عراق هنوز تصميم قرار آنندهخارجه بريتانيا جك استراو گفت، در باره زمان استقرار يك سپاه بر
يك نماينده دولت آمريكا ديروز شنبه در واشنگتن گفت، طرح اين ريخته شده .قطعى گرفته نشده است

لهستان، بريتانياى آبير و آمريكا در هر يك از .  منطقه نظامى تقسيم گردد٣است آه، عراق حداقل به 
جانب سازمان ملل متحد حكمى براى بوجود  از. د آردمنطقه سپاه بين المللى را رهبرى خواهن٣اين 

 آشور مختلف شرآت داشته باشند در نظر گرفته ١٠آمدن يك سپاه بين المللى آه در آن قرار بود 
وزير امور خارجه آلمان يوشكا فيشر گفت، دولت آلمان از اين امر مطلع است اما در اين . نشده است

  .سپاه شرآت نخواهد آرد
  

  ژنرال تامي فرانكس به فلوريدا بازگشت سوشيتدپرس، خبرگزاري آ
 ي آمريكايي جنگ عراق از مرآز فرماندهي نيروهاي مستقر در قطر وارد ژنرال تامي فرانكس، فرمانده

وي روز جمعه يك روز پس از اعالم عملياتهاي نظامي در عراق توسط . مقر خود در تامپاي فلوريدا شد
  . جورج بوش راهي فلوريدا شد
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ي برخي وي پيشنهاد دونالد  شود، اما به عقيده رانكس احتماال تابستان سالجاري بازنشسته ميف
شنيسكي قرار . پذيرد رامسفلد، وزير دفاع در جانشيني ژنرال اريك شنيسكي، رييس ستاد ارتش را مي

  . است ماه ژوئن بازنشسته شود
مرآز فرماندهي شود اما گفته ي  هنوز معلوم نيست چه آسي جانشين ژنرال فرانكس، فرمانده

ي قطر جانشين احتمالي وي  شود ژنرال جان لبيزيد، معاون اول فرانكس در مرآز فرماندهي سيليه مي
  . خواهد بود

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  بازگشت پليس به خيابانهای بغداد

  2003 مه 4 -1382 ارديبشت 14 شنبه يك -بي بي سي 
صدها پليس عراقی تحت نظارت ارتش آمريکا به خيابانهای بغداد بازگشتند تا مأموريت خود را در حفظ 

  .سر بگيرندنظم عمومی از 
بيشتر اين افراد مسلح نيستند و اين در حالی است که ارتش آمريکا موافق است که هريک از آنها 

  .اسلحه کمری داشته باشد با خود حمل کند
خبرنگار بی بی سی از بغداد گزارش می دهد که در حالی که سربازان آمريکايی همچنان به گشتزنی 

  .حضور پليس عراقی کامًال مشهود استدر خيابانهای بغداد ادامه می دهند 
بی نظمی و بی قانونی مهمترين مشکلی بوده که پايتخت عراق از هنگام سقوط حکومت صدام 

  .حسين در اين کشور با آن مواجه بوده است
  

  سفير دانمارك در سوريه به عنوان حاآم موقت بصره تعيين شد : ي الوطن چاپ عربستان روزنامه
  . عيين سفير دانمارك در سوريه به عنوان حاآم موقت بصره خبر داديك منبع دولتي از ت

، سفير دانمارك در سوريه به مدت شش ماه حاآم »اولي ولير اولسن«: اين منبع دولتي اظهار داشت
ي دانمارك با صدور  در تاييد اين خبر وزارت امور خارجه. ي اين شهر خواهد بود بصره و مسوول اداره

اولسن به عنوان مسوول بازسازي بصره تعيين شده است و با مسووالن محلي «: آرداي اعالم  بيانيه
  ».عراق همكاري و تعامل خواهد آرد

  
  هايشان هستند، منتشر آرد   را آه خواهان ابقا در سمت ژنرال گارنر ليست نظاميان عراقي

راقي را آه اعالم آمادگي هايي از نظاميان سابق ع ها اعالم آردند آه ژنرال جي گارنر ليست خبرگزاري
  . اند؛ در مقامشان ابقا شوند؛ منتشر آرد آرده

ي نظاميان مستقل عراقي  ي آميته هاي مختلف، به وسيله هاي نظاميان سابق عراقي در پست ليست
هر پرسشنامه از شخص . اي آه هرنظامي بايد آامل آند، فراهم شده است بر اساس پرسشنامه

  .خواهد به يك بخش آارمندي برود واهد در مقام خودش بماند يا ميخ آند آه آيا مي سوال مي
  

  آمادگی مقام آلمانی برای حفظ مدارک امنيتی عراق 
  2003 مه 4 -1382 ارديبشت 14 شنبه يك -بي بي سي 

  
 اين چهار نفر در -و عدی، صدام حسين و قصی ) راست(تصاوير عابد حميد حمود منشی صدام حسين 

  صدر فهرست افراد تحت تعقيب آمريکا قرار دارند 
  

 - پليس مخفی آلمان شرقی سابق -رييس سازمان فدرال آلمان برای نگهداری پرونده های استاسی 
  .ی باقی مانده از رژيم سابق عراق کمک کنداعالم آمادگی کرده است در حفظ مدارک امنيت

، رييس اين سازمان، گفته است که می تواند در مورد نحوه اداره و استفاده از پرونده "ماريان بيرتهلر"
های دستگاه های امنيتی رژيم سابق عراق راهنمايی هايی را در اختيار ماموران عراقی و آمريکايی 

  .قرار دهد
نامه آلمانی از عراقی ها خواسته است فورا برای جمع آوری و حفظ اين مدارک وی در مصاحبه با يک روز

اقدام کنند تا جناياتی که دستگاه های امنيتی رژيم بعث عراق مرتکب آنها شده اند از ميان نرود و مانع 
  .از پيگرد مرتکبين به اين جنايات نشود

جنايتکاران و پيگيری دادخواهی قربانيان آنان خانم بيرتهلر چنين اقدامی را برای اجرای عدالت در مورد 
  .ضروری دانسته است

  .وی گفته است آمريکاييان بايد به عراقی ها در بازيافت و نگهداری اين مدارک کمک کنند
به گفته وی، هنگامی که زمان مناسب فرا برسد، آلمان آمادگی آن را دارد تا تجربه های خود در مورد 

  .ی را در اختيار مقامات عراقی قرار دهدبررسی پرونده های استاس
  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
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  وزير نفت موقت عراق تعيين شد 
نيروهاي تحت رهبري آمريكا در عراق اعالم آردند آه تا زمان تشكيل دولت جديد در عراق يك مقام 

  . شود صوب ميوزارت نفت سابق اين آشور به عنوان وزير نفت موقت من
شمير «اين نيروها اختيار آامل نظارت روزانه بر مديريت، بازاريابي و فروش نفت را به اين فرد آه 

  . نام دارد واگذار آردند» قوحبان
ي جنگ چاپ پاآستان، نيروهاي حاآم بر عراق هم چنين يك هيات مشورتي  ي روزنامه به نوشته
  . اند اجرايي آمريكايي سابق شرآت نفتي شل تشكيل دادهگيري به رهبري فيليپ آارول، رييس  تصميم

وزير نفت جديد عراق آه جايگزين مازن جمعه، وزير نفت سابق و يكي از اعضاي اصلي حزب بعث صدام 
ما متعهد هستيم آه نفت و ذخاير هيدروآربن عراق را براي مردم اين «: شده است، به خبرنگاران گفت

  » .آشور حفظ آنيم
  

  تعويق تصميم گيري درباره قروض خارجي دولت صدام حسين 
  2003 مه 4 -1382 ارديبشت 14 شنبه يك-فردا  راديو – مينا بهار مست

تا : معاون وزارت دارايي روسيه در جلسه بانک اروپايي بازسازي و توسعه، در تاشکند ازبکستان، گفت
ت بيشتري درباره قروض خارجي دولت صدام حسين روشن نشده، تصميمي درباره اين زماني که جزئيا

سرگئي کولوتوخين، به سخنان يکي از مسئوالن وزارت دارايي آمريکا پاسخ داد که . مسئله نبايد گرفت
از طلبکاران رژيم صدام حسين خواست هر چه زود تر براي کمک به بازسازي اقتصادي عراق، وضع 

 ميليارد دالر، شامل اصل و بهره، بدهي دارد که 126عراق . جي اين کشور را مشخص کنندقرضهاي خار
الزم : وي گفت. هشت ميليارد دالر اين بدهيها به روسيه است.  پرداخت نشده است1990از سال 

  .است درآمدهاي نفتي عراق براي پرداخت بدهيهاي آن به حساب آيد
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  درمانگاه تبعيديان در بصره
  2003 مه 4 -1382 ارديبشت 14 شنبه يك - بي بي سي

کمبود امکانات پزشکی در شهرهای مختلف عراق باعث تشکيل صفهای طويل در برابر معدود مراکز 
  درمانی می شود که کار خود را از سر گرفته اند

يک گروه پزشکی عراقی، که اعضای آن تاکنون به صورت تبعيد در خارج به سر می برده اند، به 
  .ن بازگشته و يک درمانگاه رايگان را در شهر بصره راه اندازی کرده اندکشورشا

اقدام اين گروه با تصميم سازمان ملل متحد برای از سرگيری ارايه کمک های بشردوستانه در بصره 
  .همزمان شده است

النس، اين گروه از هفت پزشک و تعدادی پرستار و داروساز تشکيل يافته که همراه با دو دستگاه آمبو
  .مقاديری دارو و ساير تجهيزات پزشکی در شهر مستقر شده اند

  .تمامی اين افراد پس از سيزده سال دوری از کشورشان به عراق باز می گردند
درمانگاه جديد توانسته است با کمک سازمان بهداشت جهانی بيست و هفت کارمند محلی نيز 

  .ن پزشکی را در اختيار حدود سيزده هزار بيمار قرار دهداستخدام کند و در نظر دارد هر ماه خدمات رايگا
  .تاکنون حدود يکصد تن از کارمندان خارجی سازمان ملل متحد نيز به عراق بازگشته اند

  .با شروع جنگ عراق، به کارمندان خارجی سازمان ملل دستور داده شد خاک آن کشور را ترک کنند
بازگشته اند در حال حاضر در شهر بصره مستقر شده اند که بيست و پنج تن از کارمندانی که به عراق 

  .دومين شهر بزرگ عراق است و بيش از يک ميليون جمعيت دارد
انتظار می رود تعداد بيشتری از کارکنان نهادهای مختلف سازمان ملل، از جمله سازمان بهداشت 

  .   ماه مه، وارد بصره شوند5جهانی، روز يکشنبه، 
 

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

هاي علميه سياهپوش  حوزه: هاي رژيم بعث  تن از علما و روحانيون در زندان130  شهادت با تاييد خبر 
  شوند  مي

  2003 مه 4 -1382يبشت  ارد14 شنبه يك -ايسنا 
  . ها روز عزا اعالم شده است گرفته با مراجع قم و لبنان، روز چهارشنبه در حوزه اساس توافق صورتبر 

 تن از علما و روحانيون شيعه از سوي رژيم بعث عراق صورت 130اين اقدام در پي تاييد خبر شهادت 
  .گيرد مي

ستاني در ايران با اعالم اين اهللا سي االختيار دفتر آيت االسالم والمسلمين شهرستاني، مسوول تام حجت
هاي درس حوزه تعطيل خواهد بود و   روز چهارشنبه تمام آالس :وگو با خبرنگار ايسنا افزود خبر در گفت

  . شود صبح اين روز مراسمي در مسجد اعظم قم برگزار مي
گ داشت علماي شيعه در مسجد ار عالوه بر اين، عصر روز چهارشنبه مراسم گرامي: وي اضافه آرد

اهللا سيستاني در تهران مراسم عزاداري را از طرف  شود و شب اين روز نيز دفتر آيت تهران برگزار مي
  . آند ايشان برپا مي
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 نفر 130شهرستاني تعداد علمايي را آه خبر شهادت آنها از سوي رژيم بعث عراق، تاييد شده است، 
اهللا سيدعزالدين  مرتضي خلخالي، آيتاهللا  در بين اين شهدا، اسامي علما آيت: اعالم آرد و گفت
اهللا سيدجعفر بحرالعلوم،  اهللا شيخ محمد انصاري قمي، آيت اهللا سيدعالء بحرالعلوم، آيت بحرالعلوم، آيت

  . شود اهللا احمد شاهرودي مشاهده مي اهللا شيخ محمدتقي جواهري و آيت آيت
  .اند  رسيدههاي رژيم بعث عراق به شهادت ي وي اين علما در زندان به گفته

  
  را روز عـزارداري اعالم آـرد  اهللا حكيم چهارشنبه  آيت
 تن از علما و مجتهدان 140ايي به شهادت رسيدن بيش از  اهللا سيد محمد باقر حكيم با صدور بيانيه آيت

ديني در زندانهاي رژيم صدام را به مردم عراق و تمام علماي ديني تسليت گفت و به اين مناسبت روز 
  . نبه آينده را روز عزاداري اعالم آردچهارش

به نقل از دفتر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  نظام ديكتاتور و ظالم سابق عراق به انجام عمليات وحشيانه« : تهران، در اين بيانيه آمده است

ترين اين عملياتها  هاي علميه دست زده بود آه وحشيانه يي عليه مردم مسلمان عراق و حوزه گسترده
  » .دستگيري دهها هزار تن از علما و روشنفكران عراق و به شهادت رساندن آنها بود

العلوم و  اهللا العظمي بحر ي آيت  تن از خانواده26از جمله اين شهيدان ديني « :دهد اين بيانيه ادامه مي
ي  هاي برجسته اهللا جواهري و از ساير خانواده ي آيت م و ده تن از خانوادهاهللا حكي ي آيت  تن از خانواده18

  ».اند اهللا خويي بوده اهللا انصاري و آيت اهللا مرعشي و آيت اهللا خلخالي، آيت علمي ديگر چون آيت
  

  ي عراق اشتباه و نادرست است  تصميمات و قراردادهاي آمريكا درباره: اهللا محمدباقر حكيم آيت
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هاي مطرح شده در عراق اظهار داشت، تشكيل يك دولت  اهللا محمدباقر حكيم با اشاره به اولويت آيت

ي انتقالي و چه بعد از گذشت  ي اراده و استقالل اين آشور باشد، چه در دوره مردمي آه دربرگيرنده
  . هاي مطرح شده در عراق هستند اين دوره و در زمان استقرار آامل از اولويت

اهللا محمد  ي عكاظ چاپ عربستان، آيت به نقل از روزنامه) ايسنا(گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به 
استقرار «: ي عكاظ افزود وگو با روزنامه باقر حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفت

ايج دردناك جنگ از امنيت، تشكيل يك نظام، باز گرداندن زندگي طبيعي به شهرهاي عراق و رهايي از نت
  » .هاي موجود در عراق است آه مطرح هستند ديگر اولويت
ي اصلي و اساسي  براي تحقق اين اهداف دو مساله«: ي تحقق اين اهداف اظهار داشت حكيم درباره

آه يك از اين مسايل آه تشكيل يك حكومت است، بايد دنبال شود، از مهمترين مسايلي است آه 
ي آن عدالت را براي مردم عراق  ي آن اين اهداف را تحقق بخشيد و به وسيلهي توان به وسيله مي

  » .محقق ساخت
هاي آمريكا براي عراق تصميماتي نيستند آه قابل نقض نباشند و ما معتقد  تصميم«: حكيم تاآيد آرد

ات هستيم آه اين تصميمات و قراردادها اشتباه و نادرست است و سرانجام اشتباه بودن اين تصميم
براي دولت آمريكا آشكار خواهد شد و در آن زمان است آه اين آشور با مشكالت حقيقي روبرو خواهد 

  ».شد
  

  جمعي در حوالي شهر نجف در عراق  آشف يك گوردسته
شد؛ آه  جمعي را آندند آه در آن بقاياي اجساد آساني ديده مي مردم عراق با دست خالي گور دسته

  .  ميالدي در اين آشور اعدام شده بودند1991 پس از قيام شيعيان در سال
، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، هنوز تعداد دفن )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

جمعي مشخص نشده است و اين احتمال وجود دارد؛ آه گورهاي ديگري نيز  شدگان در اين گور دسته
  . در نواحي پيراموني باشند

آرده است؛ قصد دارد  جلس اعالي انقالب اسالمي عراق آه اين حفاري را رهبري ميشود م گفته مي
  .بگذارد“ 1991شهداي سال “اي از يك گورستان را به اين اجساد اختصاص دهد و نام آن را  بخش ويژه

  
  عدم استقبال مردم عراق از حكومت روحانيون شيعه به سبك جمهوري اسالمي، از ديد يك آارشناس 

  2003 مه 4 -1382 ارديبشت 14 شنبه يك): راديوفردا( مجد همايون
اين از کجا ناشي مي . گفته مي شود که اختالفات بين آيت اهللا حکيم و آيت اهللا سيستاني وجود دارد

 شود ؟ 
 ريشه اين در اين است که علماي ايران، و آقاي صدر و ):آارشناس امور عراق، تورونتو(احمد مزارعي 

.  خويي در مسائل سياسي دخالت نمي کردندحکيم، اينها معتقدند که آيت اهللا سيستاني و آيت اهللا
ريشه عميق تر آن به اينجا بر مي گردد، ولي به لحاظ سياسي در شرايط فعلي فقط در سياست ايران 

و من . است که دولت جمهوري اسالمي مي خواهد از اين طريق امتيازاتي سياسي بگيرد، اگر بتوانند
مي در درون ايران دارد و با چهره زشتي که از خودش به نظرم با شرايط شکننده اي که جمهوري اسال

در عرصه جهاني نشان داده، مردم عراق، شيعيان عراق به طور عموم خيلي جلوتر از اينها هستند و به 
چنين ريسكي تن در نمي دهند و آساني که چنين درخواست هايي کرده اند، اصال شانس موفقيت 

 . اق، شيعيان عراق، پشتيباني نمي شوندندارند و به هيچ وجه از طرف مردم عر
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 . شما نقش مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق را چگونه مي بينيد.: م.ه
اين االن جنبش در عراق آمده و سپاه پاسداران چندي پيش يك عده از سپاه بدر را : احمد مزارعي

سري موسسات در فرستاده، و يکسري شهرها را به اشغال خود در آوردند، يک سري مساجد و يک 
بدون شک االن در اين بحبوحه، . اختيار خودشان قرار گرفته و مردم را به اصطالح ارشاد و کمک مي کنند

ولي به لحاظ عمقي و . که يک مقدار بلبشو است ممكن است از خودشان يک تظاهري داشته باشند
جامعه . نمي کنم و نمي توانندبه لحاظ سياسي در آينده عراق و تاثير گذاري بر آينده عراق، من باور 

بخصوص با تجربه اي . عراق بطور کلي جلوتر از آن است آه بتواند تفكر نوع جمهوري اسالمي را بپذيرد
مجلس اعال اين کوشش را مي کند مجلس اعال بدون شك وابسته به حكومت ايران . که از ايران دارد

اين روزها ممکن است بتوانند مقداري . دهستند و سياست هاي دولت ايران رادر آنجا پيش مي برن
اين آار را مي آند، . امکانات به مردم بدهند از طريق توزيع برخي مواد غذايي و امکانات رفاهي و اينها

جمهوري اسالمي، ولي اين آار با شک و ترديد از سوي شيعيان عراق روبرو خواهد شد و در دراز مدت 
 .شانس پيشروي نخواهد داشت

 نظر شما نقش مذهب در آينده عراق چه خواهد بود ؟ به .: م.ه
عليرغم وجود ديکتاتوري صدام، نوعي روابط الئيک در جامعه عراق وجود داشت و رابطه : احمد مزارعي

مذهبي در اختيار خود مردم بود و دولت در طول سالهايي که صدام حکومت مي کرد، به جريانات 
 شما اگر برگرديد از بعد از جنگ جهاني اول که دولت مدرن در مذهبي امکان نمي داد و حتي ماقبل آن،

عراق تشکيل شد، شما اگر نگاهي بيندازيد به احزاب سياسي در عراق، ما در آن دوره تنها يک حزب 
مذهبي در عراق داريم، اين حزب مذهب آنچنان نبوده و تمام احزابي که در عراق وجود داشته اند احزاب 

چهار حزب اساسي مثال در زمان پادشاهي عراق تماما . حزاب ملي، دمکراتيکامروزي بوده اند، ا
در عراق در اين دوره مذهب جداي از زندگي سياسي مردم . احزابي مثل احزاب ملي خود ما بوده اند

بوده است و نقش آنچناني در زندگي سياسي و اجتماعي مردم وجود نداشته و بخصوص در دوره صدام 
 در ايران پيش آمد، امكان اينكه مردم عراق بروند به سوي يک جريان مذهبي، وجود و با تحوالتي که

ندارد و تفکر اجتماعي در عراق يک تفکر مذهبي نيست و يک تفکر سمت گيري مدرنيسم دارد تا تفکر 
 .مذهبي

اثرگذار نکته اي که شما به آن اشاره کرديد، مي تواند در وضعيت کشورهاي ديگر مانند ايران هم .: م.ه
 باشد؟

حاال واقعا کار نداريم که آمريکا چطور . من اتفاقا از اين نظر خيلي خوش بين هستم: احمد مزارعي
ولي آنچه که مسلم است ما اگر يادمان باشد هميشه در عراق حتي تا همين روزهاي . برخورد کند

ي فعاليت هاي هنري مثل يک سر. اخير که حزب بعث بر سر کار بود جريانات الئيک مقاله مي نويستند
جامعه عراق از اين نظر مي تواند تاثير بگذارد به لحاظ غير . تئاتر، نويسندگي، شعر و اينها داشتند

حتي براي اينکه بدانيد، در جامعه . به لحاظ اينکه مردم خواستار حکومت مذهبي نيستند. مذهبي بودن
شگاهي، امكانات فرهنگي عمومي خيلي زياد عراق حتي در دوره صدام، امكانات آموزشي، امكانات دان

ببينيد در عراق . بود و اينها تمامش سمت گيري مذهبي نداشتند و جريانات مذهبي بسيار ضعيف بودند
بگذريم در چند شهر . تا سال ها اذان گفته نمي شد در مساجد، قرآن خوانده نمي شود در مساجد

ي تواند يک پديده خوبي باشد، بخصوص با تجربه اي مسائل مذهبي بود ولي در کل عراق نبود و اين م
که در ايران داريم، تاثير مثبتي مي گذارد در ايران، از اين نظر البته اگر مردم عراق بتوانند و من نمي 

توانم چطور واقعا دولت آمريکا اجازه بدهد يک حکومت دموکراتيک در آنجا برقرار شود، ولي اگر چنانچه 
 .ران تاثير مي گذاردبشود، مطمئنا بر اي

 
 
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

  لغو معامله تسليحاتي ايران و آلمان بر اثر فشار آمريكا 
  . چاشني انفجاري به ايران شد44آلمان مانع از ارسال 

  سايت بازتاب
انند در ساخت تو ها مي نامه فوآوس، مقامات گمرك آلمان مدعي شدند، اين چاشني به نوشته هفته

  .اي مورد استفاده قرار گيرد هاي هسته بمب
  . بودند، نيز بازجويي شدندBehlkeها از شرآت آلماني  دو برادر ايراني آه خريدار اين چاشني

ها به ايران  اگر اين چاشني: يك مقام وزارت امور خارجه آلمان آه خواست نامش فاش نشود گفت
گرفت و به دنبال آن اگر در ايران مورد استفاده  ض تهديد قرار ميرفت، روابط خارجي آلمان در معر مي

  .شد گرفت، اوضاع بدتر مي قرار مي
 گمان داشت آه اين سفارش براي استفاده در داخل آشور آلمان بوده و شامل Behlkeآوري  شرآت فن

  .شود قوانين آنترل صادرات نمي
  

  رود  م آه آمريكا به طرف نابودي و مرگ مييقين داري: فقيه در سپاه پاسداران ي ولي نماينده
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جا آه  رود ولي ما بايد تا آن ما يقين داريم آه آمريكا به طرف نابودي و مرگ مي« :اهللا موحدي آرماني آيت
  » .توان داريم با مقاومت و ايستادگي امت اسالمي، جلو ظلم استكبار را بگيريم

ه نقل از روابط عمومي آل سپاه پاسداران انقالب اسالمي به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ب
فقيه در ستاد  ي مسوول نمايندگي ولي اهللا موحدي آرماني طي سخناني در مراسم توديع و معارفه آيت

مشترك سپاه با اشاره به تجاوز آمريكا به عراق و اشغال آن آشور هدف اصلي متجاوزان را ضربه زدن به 
ايد عمق اين حوادث را درك آنيم؛ آه هدف اسالم است آنها ديدند اسالم سد ب« :اسالم دانست و گفت

ها را تشكيل بدهد و در تمامي مسايل ريز و درشت  اسالمي آه ماهيت حكومت. راه آنها است
ها دخالت آند؛ يا به طور آلي بگويم هدف ضربه به حكومتي است؛ آه محور اصلي آن واليت  حكومت

  » .باشد ارز آن انقالب اسالمي ايران ميي ب فقيه است آه نمونه
ها، چراغ سبز به آمريكا  النفس با گفتن بعضي از حرف نبايد اجازه داد برخي افراد ضعيف« :وي ادامه داد

آمريكا و ايادي آن بايد بدانند آه ايران، افغانستان و عراق نيست آه داراي ارتشي مزدور و خائن . بدهند
  » .يروهاي مسلح مومن، متعهد و باايمان بااليي برخوردار استالحمداهللا ايران از ن. بود

خواهد آه يك سپاه پاسداران و بسيج داراي استقامت داشته  امروز خدا از ما مي« : وي در پايان گفت
فقيه در سپاه است؛ آه  باشيم آه اين مقاومت و عشق به شهادت است و اين از وظايف نمايندگي ولي

  » .ايدبايد راه را هموار نم
 از زحمات  در پايان مراسم فوق آه با حضور فرماندهان و آارآنان ستاد مشترك سپاه برگزار شد،

االسالم ميرمرشدي به عنوان مسوول  تبار تقدير به عمل آمده و حجت االسالم حسين صفري حجت
  .فقيه در ستاد مشترك معرفي شد نمايندگي ولي

  
ي اسالمي در باره منع گسترش سالح هاي هسته اي، از ديد پيشنهاد مذاآره مستقيم آمريكا و جمهور

  يك آارشناس 
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  )واشنگتن(مهتاب فريد، مصاحبه با جرج پرآوويچ، پژوهشگر بنياد صلح آارنگي 
رييس جمهوري آمريکا در پيام هفتگي راديويي خود گفت آمريکا به دشمناني که عليه اين کشور توطئه 

 از تروريسم حمايت به عمل مي آورند يا در صدد توليد جنگ افزار هاي کشتار جمعي هستند مي کنند،
و مبارزه با تروريسم حتي پس از جنگ با عراق . فرصت نخواهد داد دست به اقدامي عليه آمريکا بزنند

 هاي  کارشناس امور منع گسترش سالحGeorge Perkovichاخيرا جرج پرکوويچ . نيز ادامه خواهد يافت
هسته اي در يک مقاله پژوهشي به آمريکا توصيه کرده براي منع گسترش سالح هاي هسته اي با 

آقاي پرکوويچ، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد دولت ايران در ماه آينده به پاره . ايران وارد گفتگو شود
 . اي از ابهام ها درباره برنامه هسته اي خود پاسخ خواهد داد

جرج پرکوويچ، کارشناس امور منع گسترش سالح هاي هسته اي به آمريکا ): راديوفردا (مهتاب فريد
هشدار مي دهد که بايد براي جلوگيري از توسعه سالح هاي کشتار جمعي، گفتگويي بين ايران و 

 :آقاي پرکويچ مي گويد. آمريکا صورت گيرد
 براي ايران و آمريکا به وجود آورده تا با برآناري رژيم عراق فرصت تازه اي را): واشنگتن(جرج پرآوويچ 

استفاده از آن، آمريکا ديگر ايران را به چشم يک نظام طرد شده نگاه نکند و به ايران بار ديگر اطمينان 
بدهد که آمريکا خواهان صلح با آن کشور است و تنها راه اين اطمينان دادن، با توجه به تحوالت جديد 

 .گفتگوي منطقه اي استمنطقه خليج فارس، آغاز يک 
در جواب اين سئوال که مقامات جمهوري اسالمي بارها گفته اند با قوانين بين المللي و نيز .: ف.م

سازمان بين المللي انرژي اتمي همکاري کامل دارند چه دليلي دارد که ايران پروتکل الحاقي را امضا 
 :آقاي پرکوويچ مي گويد.کند

للي انرژي اتمي اکيدا از ايران مي خواهد اين پروتکل را امضا کند و با سازمان بين الم: جرج پرآوويچ
اطمينان بين المللي در اين باره که ايران به تعهدات خود عمل مي کند در حد بسيار گسترده اي بهبود 

مشکل ايران و کشورهاي نظير ايران اين است که از نظر تکنيکي اين نوع کشورها مجازند . مي يابد
ابليت غني کردن اورانيوم را داشته باشند و اين در حالي است که مي توان از اين اورانيوم حدي از ق

اما به صرف توليد اورانيوم غني شده نمي توان اين کشور ها را . براي ساختن سالح اتمي استفاده کرد
 .ياغي ناميد

ي، تمام مسووليت هاي خود از آقاي پرکوويچ سئوال کرديم که آيا سازمان بين المللي انرژي اتم.: ف.م
را به خوبي انجام مي دهد به اين پرسش پاسخ مثبت مي دهد اما مي افزايد مسئوليت هاي سازمان 

آقاي پرکوويچ کارشناس امور منع . بين المللي انرژي اتمي بسيار محدود و اختيارات آن هم محدود است
 :گسترش سالح هاي هسته اي مي گويد

 اخير آقاي البرادعي رييس سازمان انرژي اتمي از ايران سوال هايي درباره رشته در بازديد: جرج پرآوويچ
فعاليت هاي اتمي ايران مطرح شد و ماموران اين سازمان، پاره اي از فعاليت هاي مبهم را زير سوال 

 . برند
ين ابهامات به گفته آقاي پرکويچ، کارشناس نيروي اتمي، قرار است در ماه آينده دولت ايران به ا.: ف.م

 .پاسخ بدهد
 

 فشار آمريكا، مطالبات ما 
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  رسول جعفريان
  بازتابسايت 

باره   و هر لحظه يكي از مسؤوالن آمريكايي در ايناين روزها فشار آمريكا بر ايران رو به فزوني گذاشته
 در عراق، در تالشند تا اهرم ها با ميدان دادن به منافقين از سوي ديگر آمريكايي. آنند اظهارنظر مي

فشاري براي ايران دست و پا آرده، مانع از آن شوند تا ايران بتواند به ملت عراق آمك آرده و حق 
 . آندپايمال شده شيعيان را احيا

 
دليل اين همه فشار چيست؟ روشن است آه دولت ايران، نه به بعثيان پناه داده و نه همسر و فرزندان 

 پس براي چه بايد اين اندازه تهديد شود و تحت فشار قرار گيرد؟. صدام را به اين آشور راه داده است
 

 :آند رسد آمريكا دو هدف را دنبال مي به نظر مي
 

داخلي شبه اپوزيسيون و برخوردار از تمام مواهب جمهوري اسالمي آه از نخست آنكه نيروهاي 
گيري   فشارهاي بيشتري بر دولت و مراجع تصميماند، تهديدات آمريكا عليه ايران را جدي گرفته ترس،

 .هاي آن همراه شوند بياورند تا در برابر آمريكا آوتاه آمده و با سياست
 

رساني به مردم مظلوم عراق است آه پس از سي  ايران در آمكهدف دوم آمريكا، محدود آردن دست 
درست در . مذهبان خود دارند سال زندگي سخت تحت سلطه حزب بعث، نياز به پشتوانه روحي از هم

 نفره، آوچكترين مزاحمتي براي 55ها را رها آرده و به جز يك ليست  اي آه آمريكا همه بعثي لحظه
آورد،  اند، فراهم نمي دها بلكه هزاران نفر از مردم عراق را به آشتن دادههايي آه برخي از آنان، ص بعثي

آيد آه سالهاست از وطن خويش  به بهانه ارتباط با ايران، به ايجاد مزاحمت براي معارضان عراقي برمي
اند و سگ را رها  سنگ را بسته«به راستي بايد سخن سعدي را بر زبان جاري آرد آه . اند آواره
 .»دان آرده

 
ها بايد آزاد باشند، اما معارضان مسلمان پس از تحمل اين همه  اين چه سياستي است آه بعثي

مصيبت نتوانند در آشور خود تصميم بگيرند و صاحب حق باشند و برخوردار از حمايت يك دوست؟ برخي 
 گاه  لعلوم و غيره،هاي برجسته شيعه عراق مانند خاندان شبر، حكيم، صدر، بحرا از اين افراد، از خاندان

اند؛ افرادي آه هر  اند، از دست داده تا پنج نفر از اعضاي خانواده خود را آه از روحانيون برجسته بوده
 .اند اي در حوزه نجف بوده آدام استوانه

 
اما درست در همين حال، دولت آمريكا براي تهديد اين افراد مسلمان و وارد آوردن فشار بر ايران براي 

دن به مشتي شيعه مظلوم، بايد از يك گروه تروريستي آه خودش طي سالها نام آنها را در آمك نكر
» السيد الرييس صدام حسين« حمايت آند؟ گروهي آه هميشه دم از  ها گذاشته بود، ليست تروريست

اين با آدام منطق سازگار است، . زده و سالها با آردها و معارضين دولت عراق مقابله آرده است مي
طور آه روزگاري براي مهار ايران از صدام  انديشند و همان جز آنكه آمريكايي به چيزي جز منافعشان نمي

 .آنند ها حمايت مي آردند، اآنون از تروريست حمايت مي
 

ها چه آرده است؟ اآنون نزديك به دوازده  آمريكا در مقابل پايمال شدن حقوق شيعيان به وسيله بعثي
هاي بعثي به شهادت   نفر از علماي برجسته شهر نجف و آربال در زندان135سال است آه بيش از 

هاي  هاي آنان تا به امروز اطالعي از آنان داشته و حتي سازمان اند، بدون اينكه خانواده رسيده
شهادت اين تعداد عالم شيعه آه در . المللي تالشي براي يافتن خبري از آنان صورت داده باشند بين

هاي جنايتكار و خطرناك بوده است؟ آيا آمريكا  مانند است، آيا جز به دست همين بعثي  بيتاريخ شيعه
آه مدعي است، براي احياي حقوق پايمال شده اين مردم آمده است، نبايست براي اثبات ادعاهاي 

ر هاي برجسته را بشناساند و آنان را به سزاي اعمالشان برساند؟ به ه آم قاتالن اين چهره خود دست
ها گرفته شود و روزگاري برسد آه فردي مانند مختار در عراق ظهور  ها از بعثي حال بايد انتقام اين خون

 .هاي بعثي و حاميان منافق آنان را از ميان بردارد الجوشن ذي  و شمربنآند و عمر سعدها
 

 ايران و شيعيان همه اين فشارها و سروصداهاي مسؤوالن آمريكايي عليه ايران براي قطع ارتباط ميان
 اما آيا حق ندارد از مردم عراق  روشن است آه ايران قصد مداخله سياسي در عراق را ندارد،. است

ها عقب نگاه داشته  حمايت معنوي آند و آنان را آه طي صد سال گذشته و به ويژه در دوره بعثي
يكا جز با بهانه فراهم آوردن آمك آند؟ مگر آمر اند، در راه رسيدن به موقعيتي آه حق آنان است، شده

دموآراسي، به اين آشور آمده است؟ براي آمريكا مانند روز روشن است آه شيعيان عراق ارتباطشان 
به . دانند طور آه آردهاي عراقي، ايران را حامي اصلي خودشان مي همان. را با ايران قطع نخواهند آرد

ها  اما پيش از آنكه آمريكايي. آنار بيايند، نخواهد داشتاي با ايران  اي جز آنكه به گونه همين دليل چاره
. اند تا با تبليغات، فضاي تندي را بر ضد ايران فراهم آنند بخواهند امتيازي بدهند، بنا را بر آن گذاشته

هاي افراطي ـ فرقاني عراقي  حتي بايد در انتظار بود آه براي قطع رابطه ايران با شيعيان عراق، از گروه
 .استفاده آنند آنند،   نام شيعه با نفوذ عجم مخالفت ميآه تحت
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ها بايد بدانند آه اين سياست به جايي نخواهد رسيد، زيرا مرجعيت در عراق، در بيشتر  اما آمريكايي

اآنون هم اآثريت قريب  هم. اوقات ايراني بوده و هميشه از سوي عشاير عرب عراق حمايت شده است
اهللا سيستاني و ديگر مراجع ايراني و  ز اعراب شهرنشين تا عشاير، مقلد آيتبه اتفاق شيعيان عراق، ا

گرايي   آه تحت تأثير جو تسلط حزب بعث به عرببايست حساب مشتي ماجراجو طبعا مي. مبرز هستند
 .هاي شيعه جدا شود زنند، از عشاير و توده افراطي دامن مي

 
آنند و با وارد آردن  لي هم تهديدهاي آمريكا را بزرگ ميبرخي منابع خبري داخ در اين ميان و متأسفانه، 

تر از آن هستند آه در  مايه آبروتر و بي  بيمنافقين. سازند نام منافقين در اخبار روزانه، از آنان مترسك مي
دير يا زود . عراق آينده، آن هم در ميان مردم اين آشور، اعم از شيعيان و آردها موقعيتي داشته باشند

مريكا سوءاستفاده سياسي خودش را از اين فرومايگان ـ آه هر از چندي در دامن داللي وقتي آ
غلطند ـ برد، آنان را مانند آهنه حيض به دور خواهد انداخت و نهايت لطفي آه در مقابل اين  مي

اي  فروشي به آنان خواهد آرد، آن است آه جايي را براي اسكان آنها در نقطه خودفروشي و وطن
 .ت در نظر خواهد گرفتدوردس

 
ها آه  در عين حال، بايد به آمريكايي. مسؤوالن ايراني نبايد از اين تشرها هراسي داشته باشند

تري بگيرند و  ترديد به اهميت موقعيت ايران در عراق واقفند، در عمل تفهيم آنند آه تصميم عاقالنه بي
رند؛ سهمي معنوي آه ايران بتواند در حاضر باشند سهمي براي ايران در عراق آينده در نظر بگي

 ايجاد وحدت هاي خود، با بازسازي روحيه شيعيان عراق شرآت آند و به عالوه، با استفاده از تجربه
 .هاي جديد ببندد ميان شيعه و سني، راه را براي پديد آمدن دشواري

 
گرا باشد ـ اين راهي  عاگر آمريكا حسن نيت داشته باشد ـ و دست آم اگر حسن نيت ندارد، تنها واق

تواند  مسؤوالن ايراني بايد آگاه باشند آه آمريكا نمي. است آه بايد بپيمايد و دست از تهديد ايران بردارد
بايست براي حفظ  براي مدت طوالني در عراق بماند و هر دولتي آه در اين آشور به قدرت برسد، مي

بنابراين اين فشارها مقطعي و صرفا براي . يزدخود هم آه شده، منافقين را از اين آشور بيرون بر
 با يك سياست اصولي، در مقابل بايد تالش آرد تا. آفريني است و نبايد از آنها هراسي داشت جنجال

 سختي افتاده است، وادار به قبول  همچنان حامي مردم مظلوم عراق بود و آمريكا را آه در مخمصه
اندازه معارضان عراقي بتوانند در امور داخلي عراق سهم هر . هاي به حق مردم عراق آرد خواسته

 .بيشتري داشته باشند، نفوذ دولت آمريكا محدودتر خواهد بود
 
   

  
  

  مخالفت با جنگ و تظاهرات ضد جنگ در جهان
  

  پاپ ژان پل دوم برقراري صلح در جهان را خواستار شد خبرگزاري آسوشيتدپرس، 
 خارج از مادريد  از چند صدهزار تن از جواناني آه در راهپيمايي درپاپ ژان پل دوم روز شنبه گذشته

گردهم آمده بودند خواست به حاميان صلح تبديل شده و خشونت و تروريسمي را آه در حال انتشار 
  . آن آنند نفرت و مرگ در جهان هستند، ريشه

وي با سخن گفتن از صلح مخالفتش را . را موضوع اصلي سخنانش قرار دادپاپ در ديدار از اسپانيا صلح 
 هزار جوان اطراف پايگاه هوايي 600پليس تخمين زد، بيش از . راق نشان دادي آمريكا به ع با حمله

  . اند ي مادريد را پر آرده ، واقع در حومه»آاترو ونتوس«
  

  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان
  

  عراق در صدر فهرست خطرناآترين آشورها براي خبرنگاران قرار گرفت 
رين مناطق  آشوري آه به عنوان خطرناآت10ي حمايت از خبرنگاران اعالم آرد، عراق در صدر  آميته

دليل اين صدرنشيني افزايش تعداد تلفات خبرنگاران طي . جهان براي خبرنگاران عنوان شده، جاي دارد
  . جنگ عراق بوده است

ي اين گروه به  به نقل از راديو آمريكا، در گزارش منتشره) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 آه خبرنگاران در آشورهايي چون ويتنام و آوبا با مناسبت روز جهاني آزادي مطبوعات آمده است

  . اند رو بوده زنداني شدن و آزار و اذيت روبه
 آشور به ترتيب زير مشخص 10ها براي خبرنگاران  ترين مكان ي اين گروه از خطرناك در فهرست منتشره

ريتره، توگو، آلمبيا و ي باختري و نوار غزه، ا عراق، آوبا، ويتنام، افغانستان، چين، آرانه«: اند شده
  » .بالروس
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  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

 ) صدام حسين! (اگر من بروم در عراق جنگ داخلي راه خواهد افتاد
 ، ژورناليست و مردم Inga Roggeگفتگو با رشيد قويليب، عضو حزب کمونيست عراق و اينگا روگه 

  .ش تهيه مي کندکه سال هاست در کردستان عراق گزار) آلماني(شناس 
  

   Lichtblick in der Hoelle:  ـ تيتر اصلي2003از ماهنامه آلماني کنکرت، شماره چهارم،ماه آوريل سال 
   Corry Goergueکوري گورگو : مصاحبه گر
 فريدون صالحي: برگردان

  نقل از سايت گويا
  

ها با اين کار نه تنها يک استدالل آمريکا براي دست زدن به جنگ باعراق اين است، که آن : ـ کنکرت
خطر عمومي را از ميان بر مي دارند، بلکه و مهم تر از همه مي خواهند مملکت را از ديکتاتوري صدام 

اگر به گزارش . حسين نجات بدهند، استداللي که مقبول بخشي از چپ هاي آلمان هم واقع شده
" راق حتا براي اين جنگ به عنوان مطبوعات اعتماد کنيم، به نظر مي رسد که بخش بزرگي از مردم ع

 چرا حزب کمونيست عراق مخالف اين جنگ است؟. لحظه شماري مي کنند" نجات
به نظر ما اين جنگ مردم عراق را دچار فالکتي بزرگ خواهد کرد آن چيزي را هم که از : ـ رشيد قويليب

کراسي به بار مي آورد و نه چنين جنگي نه دم. اينفرا استروکتور کشور باقي مانده نابود خواهد کرد
آن ها . اياالت متحده آشکارا از اشغال نظامي و ايجاد يک فرمانداري نظامي حرف مي زند. حقوق بشر

حزب کمونيست عراق . نقض حقوق بشر و ديکتاتوري وحشيانه صدام حسين را فقط بهانه قرار داده اند
. رال که کرد ها در آن به حقوق خود برسندخواهان يک آلترناتيو دمکراتيک براي عراق است، دولتي فد

 .اما اياالت متحده در پي آن است که ديکتاتوري فعلي را با يک ديکتاتوري جديد تعويض کند
منظور ما، وقتي مي گوئيم ما مخالف اين جنگ هستيم، به هيچ وجه : اما يک مطلب بايد روشن باشد

. ما پاسيفيست نيستيم.  صدام حسين نيستيمبه اين معني نيست که ما حاضر به توسل به زور عليه
 .ما سال ها عليه اين رژيم مبارزه مسلحانه کرده ايم

. يکي از سخن گويان پ . اظهار نظر هاي سازمان هاي کرد ولي طور ديگري به نظر مي رسد: ـ کنکرت
ه ناجي نگاه ما به آمريکائي ها به ديد: " در مجله اشپيگل مي گويد) اتحاديه ميهني کردستان(ک. يو 

 ، اين تجربه 1996 و 1991آيا کرد ها مکررن، مثلن در سال هاي ." مي کنيم و منتظر آمدن شان هستيم
را نکرده اند که آمريکا همواره سر به زنگاه که شده، دست شان را در حنا گذاشته؟ و اين جنگ آيا 

 فالکتي براي مردم کرد به بار نخواهد آورد؟
نه سياست مداران و نه مردم کرد براي راه حل جنگ هورا .  ها دو گانه ستموضع کرد: ـ اينگا روگه

اگر امروز احزاب کرد از اياالت متحده پشتيباني مي کنند، بايد به اين مسئله توجه داشت که . نکشيدند
تنها حفاظ و تضمين . کرد ها خودشان که دولتي ندارند که اين دولت منافع آن ها را نمايندگي کند

به همين . خودگردان کرد ها، پوشش هوائي ایاالت متحده و انگلستان در شمال عراق استحکومت 
در اين که رژيم . جهت جلب کرد ها براي آمريکا بسيار ساده است، احزاب کرد آلترناتيو ديگري ندارند

بعث، در صورت برداشته شدن اين پوشش حفاظي، نيرو هاي خود را به کردستان گسيل خواهد کرد، 
  .لن نبايد ترديد داشتاص

در عين حال نبايد از نظر دور داشت که ُکرد ها و تمامي اپوزيسيون االن بيش از سي سال است که بر 
تمام اپوزيسيون بر سر اين موضوع توافق . عليه رژيم صدام حسين به صورت مسلحانه نبرد مي کنند

 با توجه به اين شرايط، اين انتظار که .نظر دارد که سرنگوني اين رژيم تنها از طريق نظامي ميسر است
اين نيرو ها راه حل به اصطالح مسالمت آميز را بپذيرند، با توجه به اين پيشينه کاملن پوچ و بي معني 

به ويژه که کشور هاي فرانسه، آلمان و روسيه در طي دوازده سال گذشته هيچ گونه اقدامي در . است
ه بر اساس آن از عراق اجراي موازين دمکراسي و رعايت  شوراي امنيت، ک688جهت تحقق قطعنامه 

 .حقوق بشر و حقوق اقليت ها خواسته شده است، انجام ندادند
ما به پشتيباني خارج . موضع ما نفي همکاري بين المللي به طور کلي نيست: ـ رشيد قوي ليب

مونيست در آخرين کميته مرکزي حزب ک. نيازمند هستيم، اما جنگ و اشغال عراق را رد مي کنيم
قطعنامه خود خواهان برگزاري يک کنفرانس بين المللي زير نظارت سازمان ملل و با شرکت نيرو هاي 

 .اپوزيسيون عراق شده است
 تن از نماينده گان اپوزيسيون عراق در لندن گرد هم آمدند تا 300تقريبن ) 2002(در ماه دسامبر: ـ کنکرت

براي ادامه اين تبادل نظر ها چندي . اق بعد از جنگ به تبادل نظر بپردازنددر باره ُمدل آلترناتيو براي عر
  .برگزار شد) شمال عراق"( صالح الدين" پيش گرد هم آيي ديگري در 

 چرا شما در اين گرد هم آيي ها شرکت نداشتيد؟
 جنگي به اعتقاد ما کنفرانس لندن تنها يک کنفرانس تبليغاتي در جهت نقشه هاي: ـ رشيد قوي ليب
در اين کنفرانس صرفن در . و نتايج مذاکرات اين کنفرانس از قبل مشخص شده بود. اياالت متحده بود

مسئله مربوط به راه تعويض اين . مورد اوضاع فعلي عراق و در مورد عراق بعد از صدام بحث و گفتگو شد
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جاي شک نيست . اشترژيم، و اين که صدام حسين چطور بايد سرنگون شود، در دستور بحث قرار ند
  .که اگر اياالت متحده صدام را سرنگون کند، خودش هم در مورد آينده آن تصميم خواهد گرفت

نکته ديگر که ما به آن انتقاد داريم، اين است که ترکيب نماينده گان شرکت کننده در کنفرانس و ترکيب 
نگرفته، بلکه کاملن بر نماينده گان در شوراي سخن گو، بر اساس جهت گيري هاي سياسي صورت 

ما اين کار را بسيار خطرناک مي دانيم . اساس تقسيمات و تعلقات مذهبي و قومي صورت گرفته است
اين ُمدل، بي شباهت به مدل لبنان، که فرانسوي ها در سال . زيرا که بذر بحران هاي آتي را مي کارد

ُمدلي که خود يکي از داليل عمده . يست آن را در قانون اساسي آن کشور گنجاندند ن1943 و 1926هاي 
اما ما علي رغم همه ي اين اختالف نظرات با بسياري از . بروز جنگ داخلي در لبنان در دهه هفتاد شد

نيرو هاي شرکت کننده در کنفرانس که در لندن حضور داشتند، روابط بسيار خوبي داريم و با آن ها 
 .همکاري مي کنيم

حزب دمکرات کردستان ( پ . د. و ک) اتحاديه ميهني کردستان( ک . يو. رد، پدو حزب بزرگ ُک: ـ کنکرت
در کنفرانس لندن حضور داشتند و االن هم عملن ميهمان دار و برگزار کننده ادامه اين کنفرانس ) عراق

اين دو حزب تا چه اندازه توانستند خواسته هاي خودشان را به کرسي . در صالح الدين هستند
 بنشانند؟

در لندن اساسنامه اي به تصويب رسيد که در آن يک قانون اساسي دمکراتيک و : اينگا روگهـ 
فدراليسم يکي از اساسي ترين خواست هاي کرد . سيستمي فدرال را براي عراق آينده در نظر دارد

اين واقعيت که تمامي گروه هاي اپوزيسيون بر سر اين مسئله به توافق رسيده اند، خودش . هاست
 بسيار مهمي است ـ چرا که پذيرش اين اصل مبشر اين است که در عراق دولتي مي تواند سر کار قدم

بيايد که راه خود را از ناسيوناليسم عرب و وابستگي هاي قومي و مذهبي جدا مي کند و به اين 
 مشکل اما درست در همين جاست ـ چرا که نيرو هاي افراطي ناسيوناليست. معضالت بدرود مي گويد

نکته ديگري که در اين کنفرانس به تصويب رسيد، گنجاندن . به اين ساده گي تن به تسليم نخواهند داد
موضوعي که بيشتر از همه با اعتراض . اصل انطباق قوانين حقوقي با قوانين شرع در قانون اساسي بود

ي صدام گرفته البته تصميمات قطعي بعد از سرنگون. يزيدي ها، مسيحيان و سکوالر ها مواجه شد
 .خواهد شد
، و هم چنين در طرح هاي "خاورميانه شناسان" در گزارش هاي بسياري از به اصطالح : ـ کنکرت

استراتژيست هاي اياالت متحده اغلب صحبت از گروه هاي مختلف قومي مي شود و اين هشدار که 
 .ممکن است عراق تکه تکه شود

د از سرنگوني رژيم در عراق اقليت ها به جان يکديگر مي من بر اين نظر نيستم که بع: ـ اينگا روگه
اين تصويري است که اين موسسات تخصصي ارائه مي کنند، موسساتي که ترجيحن به عشاير . افتند

و قبايل به عنوان مراکز اصلي قدرت نگاه مي کنند، به جاي اين که به دنبال اين پاسخ باشند که مردم 
 . عنوان نماينده گان خود ببينندچه کساني را بيشتر مايلند به

 هرگز صحبتي از آن نبود، از 1991تقسيم به اصطالح قومي عراق، که تا پيش از : ـ رشيد قوي ليب
اياالت متحده از آن به . طرف برخي از نيرو ها براي حقنه کردن اهداف شان مورد استفاده قرار مي گيرد

کند، صدام حسين هم دقيقن از همين استدالل عنوان بهانه ايي براي اشغال نظامي استفاده مي 
 .اگر من بروم، در عراق جنگ داخلي مي شود: استفاده مي کند

مثلن ترکيه، . اين ُمدل زمينه مداخله کشور هاي همسايه در عراق را نيز فراهم مي آورد: ـ اينگا روگه
اده شود، آن وقت بايد به اگر به ُکرد ها منطقه اي فدرال د: که ادعاي خودش را عنوان هم کرده است
کشور هاي همسايه، ايران، سوريه، ترکيه، اردن، همه به . ترکمن ها هم منطقه اي فدرال داده شود

. دنبال گروه هايي مي گردند تا براي شان ُرل محافظ بازي کنند ـ ايران شيعه ها، ترکيه ترکمن ها و الخ
ي شود و اين مسئله تنها تا اندازه اي يک مشکل به ُبعد قومي مسئله عراق بيشتر از خارج دامن زده م

 .عراقي است
: صدام حسين خودش هم يکي از مسئولين اين شکاف قومي ـ مذهبي است: ـ رشيد قوي ليب

 پايه خود را از دست داد، سعي کرد در نقش نماينده سني ها بر عليه 1991وقتي حزب بعث او در سال 
 .شيعه ها عرض اندام کند

حتا مرکز تحقيقات ترکيه . يه اين سياست را به شکل همه جانبه اي دنبال مي کندترک: ـ کنکرت
حرف از دو ميليون ترکمن ساکن در عراق مي زند، اين رقم در ترکيه به سه، چهار ) آلمان(دانشگاه اسن

 .و حتا پنج ميليون هم بال برده مي شود
کشور . گسترده ايي در کردستان حاکم بود و تا اواسط دهه نود، فقر 1991بعد ار جنگ : ـ اينگا روگه

به خصوص ترکيه که برنامه کمک رساني بزرگي را . هاي همسايه از اين مسئله سوء استفاده کردند
اين مسئله موجب شد که بخش بزرگي از . طراحي کرد، تنها شرط دريافت اين کمک ترکمن بودن بود
ا به عنوان ترکمن جا بزنند تا بتوانند از اين کمک مردم محروم ُکرد با آموختن چند کلمه اي ترکي خود ر

اين آن اعدادي است که پايه ي . اين طور بود که خيلي ها به عنوان ترکمن ثبت شدند. ها استفاده کنند
در حالي که تعداد کل . ادعا هاي ترکيه را مبني بر وجود سه ونيم ميليون ترکمن، تشکيل مي دهد

 .دان کرد روي هم رفته سه و نيم ميليون نفر استجمعيت ساکن در منطقه ي خود گر
ُکرد ها به وسيله " ترکمن کردن"کرد ها يا ترکمن ها، و يا " عرب کردن"سياست : ـ رشيد قوي ليب

صدام در کرکوک توده هاي . شناسنامه، اولين بار توسط صدام حسين به مورد اجرا گذاشته شد
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نوان عرب کرد، به اين منظور که دُمگرافي ترکيب جمعيت وسيعي از ُکرد ها را مجبور به ثبت خود به ع
 .مناطق را عوض کند

چطور مي توان مدعي شد که آمال سياسي . اين ُمدل، تعلق قومي را معيار قرار مي دهد: ـ کنکرت
نماينده گي شود؟ حزب کمونيست به " ش" يک انسان لزومن از طرف نماينده گان قومي ـ مذهبي 

پايه ي اجتماعي آن ها . بن تمامي اقليت ها را درون صفوف خويش گرد آورده بودخصوص در گذشته تقري
ادعاي انحصار نماينده " شوراي عالي انقالب اسالمي" حاال ما شاهد اين هستيم که . شيعيان بودند

 .گي همه ي شيعيان را دارد
اما بايد ميان . شيعه ها بزرگترين گروه مذهبي در عراق را تشکيل مي دهند: ـ رشيد قوي ليب

. مردمي که به لحاظ تعلق مذهبي شيعه هستند و هواداران احزاب شيعه ـ اسالمي فرق قائل شد
 کشاورزان فقيري بودند که توسط خان هاي فئودال استثمار مي 1958اکثريت شيعه ها تا قبل از انقالب 

ي کرد، بسياري از آن جا که حزب کمونيست از خواست هاي اجتماعي آن ها پشتيباني م. شدند
 .جايگاه خود را در درون حزب کمونيست مي دانستند

در طول بيست و پنج سال اخير احزابي قدرت گرفته اند که اسالم سياسي را در صدر برنامه خود قرار 
من شخصن شيعه هستم، هزاران فرد . اما نماينده شيعيان خواندن اين احزاب اشتباه است. داده اند

اما تا زماني که در عراق .  هيچ وجه اشتراکي با احزاب اسالميستي ندارندشيعه وجود دارند که
 .دمکراسي وجود ندارد، نمي توان گفت کدام حزب اکثريت مردم را پشت سر خود دارد

 اپوزيسيون و حزب کمونيست عراق چقدر قدرت دارند؟: ـ کنکرت
تند، و آن ها که به خصوص بعد از بايد بين گروه هايي که در عراق داراي پايه هس: ـ رشيد قوي ليب

جريان هايي که در عراق داراي پايه هستند، عبارتند از .  در خارج تشکيل شده اند فرق گذاشت1991
ُکرد ها، ناسيوناليست ها، چپ ها که نيروي اصلي آن ها را حزب کمونيست تشکيل مي دهد، و حزب 

ليون عراقي ساکن خارج و بخشن با کمک  گروه هاي ديگري از ميان چهار مي1991بعد از . اسالمي
 .اياالت متحده شکل گرفتند

حزب کمونيست که نقش تعيين کننده اي در جنگ رهائي بخش و در مبارزه بر عليه سلطنت ايفا کرد، 
در مناطق مرکزي و جنوبي کشور . امروز فقط قادر است در کردستان عراق به شکل قانوني فعاليت کند

در طي اين فعاليت هاي زير زميني ما تا کنون هزاران نفر از رفقاي مان را از . استفعاليت ما زير زميني 
پس از سي و چهار سال جنگ و . با توجه به اين مسئله بسيج مردم کار دشواري است. دست داده ايم

اما ما هم چنان از پايه مستحکمي . ديکتاتوري، همه گي نيرو هاي اپوزيسيون تضعيف شده اند
شرايط براي مبارزه ما چپ ها بسيار دشوار است، چون ما بر خالف فراکسيون هاي ديگر، . مبرخورداري

نه . در مناطق روستايي جنوب پتانسيل قيام بسيار قوي است. کشوري را نداريم که پشتيبان ما باشد
 تنها اسالميست ها، آن طور که اغلب ادعا مي شود، بلکه کمونيست ها و گروه هايي که وابسته به

 .هيچ سازماني نيستند، دسته هاي پارتيزاني خود را سازمان داده اند
بدون شک ُکرد ها در بين نيرو هاي اپوزيسيون از تجربه طوالني تري در نبرد برخوردار هستند : ـ کنکرت

و در عين حال داراي انفرا استروکتوري هستند که کارا است، چون کرد ها مجبور به فعاليت زيرزميني 
 در عين حال اين هم حقيقتي است که سرنوشت ُکرد ها هم بيش از ديگران با اين تحوالت رقم .نيستند

 کردستان، به عنوان نمونه اي براي يک عراق دمکراتيک از چه لحاظ اهميت دارد؟. خواهد خورد
 به  به بعد هيچ گونه کمکي دريافت نکردند، موفق1991علي رغم اين که ُکرد ها از سال : ـ اينگا روگه

البته هنوز بسياري چيز ها در آن نا مطبوع است، ولي باز . پايه گذاري يک حکومت دمکراتيک شده اند
حد اقل دست آورد اين مسئله اثبات اين است که عراقي ها در تحقق . هم پرتوئي است در تاريکي
ا نيز به ما اين دوازده سال گذشته در کردستان در عين حال اين مطلب ر. دمکراسي ناتوان نيستند

براي ممانعت از برخورد هاي نظامي بر سر . آموخت که خواست دمکراسي به تنهايي کفايت نمي کند
اپوزيسيون بايد ببيند براي . قدرت در عراق بعد از صدام به چيزي بيشتر از قول هاي شفاهي نياز است

رار باشد مردم ملعبه دست اگر ق. خلع سالح نيرو هاي ميليشيا چه راه حلي را مي تواند اختيار کند
 .تمايالت قدرت جويانه قرار گيرند، جامعه ملل بايد در بناي دمکراسي در کشور شرکت کند

در توافق نامه اي ميان ترکيه و اياالت متحده در ماه فوريه، عملن به ترکيه اجازه اشغال : ـ کنکرت
دهد که روي اياالت متحده به آيا اين مسئله نشان نمي . قسمت بزرگي از کردستان عراق داده شد
 عنوان پوشش حفاظي نبايد حساب باز کرد؟

واشنگتن به ُکرد ها اين تضمين را داده بود که اشغالي از طرف ترکيه صورت نخواهد : ـ اينگا روگه
بد نبود . عمل کرد ترکيه در نگاه ُکرد ها، عمل کرد قدرتي استعمارگر است! گرفت، و حاال اين مطلب

فعالين جنبش صلح از .  رابطه با تهديد هاي ترکيه نيز از خودش حساسيت نشان مي دادجنبش صلح در
چرا آن ها سر مرز ترکيه نمي . ترکيه به بغداد مي روند تا در آن جا يک سپر دفاعي انساني درست کنند

 روند تا بر عليه تهاجم احتمالي ارتش ترکيه به کردستان عراق اعتراض کنند؟
خود اين مسئله نيز عزم ما را . رکيه در حال حاضر به خطر بزرگي تبديل شده استت: ـ رشيد قويليب

اما اعتراض گسترده اي بر عليه ورود احتمالي ارتش ترکيه به خاک عراق . در نفي جنگ جزم تر مي کند
ه، عالوه بر آن ورود احتمالي ارتش ترکي. در اين زمينه ُکل اپوزيسيون عراق وحدت نظر دارد. وجود دارد

 .موجب ترغيب ايران نيز خواهد شد و آن ها نيز ادعا هاي خود را علم خواهند کرد
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آيا . ُکرد ها با دولت فدرال آلمان است" اولين آشنايي" حلبچه اسمي است که مترادف واژه : ـ کنکرت
 مسئولين آلماني فروشنده سالح هاي شيميايي اصلن محاکمه يا محکوم شده اند؟ و آيا غرامتي ـ چه

 به شکل نقدي يا شکل ديگر ـ به قربانيان داده شده است؟
چند پرونده به جريان افتاد که اکثر آن ها بسته شد ـ بخش بزرگي از اين صادرات به عنوان : ـ اينگا روگه

آن جا هم که دادستاني پرونده اي را به جريان انداخت، در اکثر . تخطي از مقررات شناخته شد، نه جرم
تنها در سه مورد حکم زندان صادر شد، آنتون بويرله ـ . يقي براي متهمين بريده شدموارد حبس تعل

هوادار صدام ـ اهل کاوفبويرن به پنج سال و شش ماه، چهار نفر ديگر از روسا و مديران شرکت ها به 
زماني که بازجويان سازمان ملل در اوائل دهه نود، . حبس هايي بين دو تا پنج سال محکوم شدند

عات بسيار دقيقي در مورد صادر کننده گان برنامه تسليحات شيميايي صدام اعالم کردند، به اطال
سرعت اتحادي از سکوت شکل گرفت، که در آن دولت سوسيال دمکرات و سبز ها و دستگاه قضايي 

  .هم شرکت داشتند
 کنند، پشتيباني مي تقاضاي پرداخت غرامت به ُکرد ها، از طرف سبز ها قبل از اين که در ائتالف شرکت

حزب . از زماني که در دولت سهيم هستند، گوش شان در برابر اين خواست ُکردها کر شده است. شد
 از اين تقاضا پشتيباني کرده و خواهان مصوبه اي از طرف پارلمان شده PDSسوسياليسم دمکراتيک 

 و به کرد ها غرامت است، که در آن، جنايت حلبچه به عنوان جنايت در حق بشريت شناخته شود
 .پارلمان، با راي سبز ها، اين مصوبه را رد کرد. پرداخت شود

 در صورت بروز جنگ چه خطري از جانب رژيم متوجه مردم عراق است؟: ـ کنکرت
او از قيامي مشابه قيام . تدارکات نظامي صدام مردم عراق را نشانه گرفته است: ـ رشيد قويليب

ستور خلع درجه کليه افسران ارشد ُکرد، شيعه، ترکمن و مسيحي و اخيرن د.  در هراس است1991
اين بدان معنا است که صدام از وجود مقاومت در ارتش هم در . اعزام آن ها به مناطق ديگر داده شد

بستگان کمونيست ها و اپوزيسيون شديدن زير نظر قرار گرفته اند و مرتب تهديد مي . هراس است
  .شوند

دستگاه اداري از موصل به تکريت زادگاه صدام انتقال .  و اطراف آن متمرکز شده استکل ارتش در بغداد
خيابان هاي منتهي به بغداد و بخش هاي شهر حاال از طرف واحد هاي ويژه هم مزيد . داده شده است

بنا براين صدام قصد ترک کردن عراق را ندارد و به . بر نيرو هاي عادي تحت مراغبت قرار گرفته است
از اين جهت من از جنبش صلح تقاضا دارم، در کنار نفي جنگ، . گفته خودش مي خواهد قيامت بر پا کند

 .محکوميت رژيم ديکتاتوري در عراق را هم به نمايش بگذارند
مردم کردستان وحشت دارند که بار ديگر مورد حمالت سالح هاي کشتار جمعي قرار : ـ اينگا روگه

آن ها، اياالت متحده نه ماسک و نه دارو هاي مناسب، هيچ کدام را براي علي رغم تقاضا ي . بگيرند
  .آلمان هم اين تقاضا را رد کرده است. محافظت از مردم در اختيار کرد ها قرار نداده است

هيچ چيز مانع صدام و آدم کش . اگر صدام اين بار سرنگون نشود، رژيم تنها برنده ي ميدان خواهد شد
بدون شک در درون ارتش نيز برنامه هايي براي کودتا . ه از اپوزيسيون انتقام نگيرندهايش نخواهد شد ک

اگر شوراي امنيت دخالت نظامي . وجود دارد، آن ها نيز جان سالم از اين پاک سازي ها بدر نخواهند برد
ورت کشتار در عراق را رد کند، آن وقت بايد مخالفين جنگ از تعويض رژيم پشتيباني کنند، در غير اين ص

 . مخالفين فعلي جنگ آن وقت نگويند، که اين خواست آن ها نبود. ديگري در عراق به راه خواهد افتاد
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