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  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 

  
  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي

  
  آمريکا در عراق' سرسخت'پل برمر، نماينده 

  2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه -بي بي سي 
کاخ سفيد پل برمر، ديپلمات کهنه کار و مقام سابق وزارت خارجه را به عنوان فردی که وظيفه اش 

  .نظارت بر فرآيند گذار به دمکراسی در عراق است منصوب کرده است
 باالتر از ژنرال بازنشسته، جی گارنر، آقای برمر عالی رتبه ترين مقام غيرنظامی در عراق خواهد بود و

  .که مديريت امور اجتماعی و خدماتی عراق به او محول شده است قرار می گيرد
  . سال دارد بر کليه تالش های سياسی و روند بازسازی عراق نظارت خواهد کرد61آقای برمر که 

قرار ) ژنرال گارنر( وزارت دفاع با نصب جی گارنر، يک شخصيت وزارت خارجه باالتر از مقام مورد انتصاب
می گيرد، هرچند آقای برمر به دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا نزديک توصيف می شود و مستقيما به 

  .او گزارش خواهد داد
  .توصيف کرده است" دوست و شخصی بسيار با استعداد"آقای رامسفلد، پل برمر را يک 

تصاب آقای برمر اين است که او ميانجيگر آتش بسی ميان خبرنگار بی بی سی می گويد که هدف از ان
  .وزارت خارجه و وزارت دفاع باشد که برنامه های متفاوتی را برای عراق دنبال می کنند

توصيف " کارکشته و قابل"جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا ضمن اعالم خبر انتصاب پل برمر او را مردی 
  .کرد

 گيری درباره اين که کدام دسته از عراقی ها به دولت انتقالی عراق يکی از وظايف کليدی او به تصميم
  .خواهند پيوست مربوط می شود

او .  سال در وزارت خارجه آمريکا کار کرده بود23 برای 1989آقای برمر پيش از بازنشستگی در سال 
  .سمت های عالی گوناگون از جمله نقش دستيار اصلی شش وزير خارجه را به عهده داشت

او از جمله در کشورهای ماالوی، نروژ، هلند و افغانستان خدمت کرده است اما هرگز در خاور ميانه 
  .ماموريت نداشته است

همکاران سابقش در وزارت خارجه می گويند او به صراحت لهجه و . او به سرسختی مشهور است
  .قاطعيت معروف است و هميشه آماده موضع گيری است

 توسط 1986او در سال . يس سابق اداره مبارزه با تروريسم در وزارت خارجه استآقای برمر همچنين رئ
  .پرزيدنت ريگان به عنوان سفير مختار در امور مبارزه با تروريسم انتخاب شد

 زمانی که به رياست مشترک کميسيون 1999او سه سال بعد بازنشست شد اما بار ديگر در سال 
  . به خدمت عمومی بازگشتملی در امور تروريسم برگزيده شد،

 با انتشار گزارشی سياست های ضدتروريستی آمريکا را مورد نقد و 2000اين نهاد در تابستان سال 
  .بررسی قرار دارد

، او در جريان 2000در سال . بنابه گزارش های مطبوعاتی، اين نقش او را به پيشگوی فاجعه بدل کرد
 تروريستی از جمله احتمال انتشار مواد راديواکتيو جلسه شهادت در مجلس کنگره نسبت به حمالت

  .هشدار داد
او حتی يک بار علنا از پرزيدنت کلينتون خواست به رودررويی با تروريسم برخيزد و سياست سخت تری 

  .نظير سوريه، ايران و سودان اتخاذ کند" ياغی"در قبال کشورهای به اصطالح 
کيسينجر "د کسب و کار شد و در اداره شرکت مشاوره او پس از بازنشستگی از وزارت خارجه وار

  .که به هنری کيسينجر، وزير خارجه سابق تعلق دارد به او کمک کرد" آسوسيتس
  
  

  بازداشت يک مقام ارشد عراقی 
  2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه 

نيروهای به رهبری آمريکا، مستقر در قطر، اعالم کرده است که يکی ديگر ستاد سرفرماندهی مرکزی 
  .از رهبران رژيم سابق عراق بازداشت شده است

وی قاضی حمود االديب نام دارد و رياست شعبه حزب بعث و فرماندهی نيروهای شبه نظامی در 
  .استانداری غربی، شامل شهر کوت، را برعهده داشته است

 مقام ارشد عراقی که تحت تعقيب هستند، نام آقای 55 يافته توسط آمريکا شامل در فهرست انتشار
  . قرار دارد32اديب در رده 
  . دل اختصاص يافته است2به وی کارت 

معلوم نيست که آيا وی خود را تسليم نيروهای مستقر در عراق کرده يا توسط آنان دستگير شده 
  . است
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  ن  مردم عراق را به مبارزه  در برابر نيروهاي اشغالگر دعوت آـرد صدام حسي: با ارسال يك پيام صـوتي
صدام در سومين پيام شفاهي خود براي مردم عراق با خطاب قرار دادن مردم سني، شيعه، عرب، آرد 

خواهم با شما از چگونگي اشغال عراق سخن بگويم، بلكه  نمي« :و مسيحي اين آشور اظهار داشت
  » .نگي جنگ با اشغالگران و ايستادگي در برابر آنها سخن بگويمخواهم با شما از چگو مي

اين پيام شفاهي صدام آه توسط دو خبرنگار استراليايي در يك نوار صوتي به دست آمده است؛ تاآيد 
  . آند آه صدام زنده است و سخنان وي روز يكشنبه ظبط شده است مي

گويم  با شما از داخل خاك عراق عزيز سخن ميمن « :يي گفته است  دقيقه15صدام حسين در اين پيام 
  » .و بارها تالش آردم آه براي شما مردم عراق پيامهاي خود را برسانم

بايد تحت يك پرچم و با يك شعار متحد شويد و از آشور و تمدن خود به « :صدام هم چنين گفته است
  » . نام يك ملت واحد و مستقل حمايت آنيد

پنداشتند آه  نيروهاي آمريكايي در آغاز مي« :م حسين تصريح مي آندبر اساس اين ضبط صوت صدا
ي استقبال مردم عراق شگفت زده شدند و در حال  روند، اما از نحوه مردم با گل به استقبال آنها مي

  » .حاضر نيز از تغيير موضع برخي از مردم شگفت زده خواهند شد
مردم عراق در برابر اشغالگران آمريكايي « :ستچنين خاطر نشان آرده ا رييس جمهور سابق عراق هم

ايستادگي خواهند آرد و به جهان اعالم خواهند آرد آه اشغالگران شايد بتوانند خاك عراق را به اشغال 
در آورند، اما هرگز نخواهند توانست آه عشق به وطن و خاآشان را در دل مردم عراق به اشغال در 

  ».آورند
  

  عراقي از سوي نيروهاي آمريكايي  تن از اسراي 150آزادي 
 تن از اسراي جنگ عراق را آه اآثريت آنها از نظاميان پايگاه 150شنبه  نيروهاي آمريكايي روز سه

  . آمريكايي بوآا در جنوب عراق بودند آزاد آرد
  . نداسراي عراقي بعد از مدتي انتظار زير آفتاب با اتوبوس به ام القصر، بصره، ناصريه و نجف منتقل شد

المللي صليب سرخ به آنها آب و   بين سربازان نظامي آمريكا نيز قبل از سوار شدن اسرا از سوي آميته
  .غذا دادند

  
  : اعزام يک گروه از نظاميان آذربايجان به عراق صفر علي اف، وزير دفاع جمهوري آذربايجان گفت

 2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه - راديو فردا –ماني کسروي 
تفاهم نامه شرايط اعزام اين گروه، با . نفر از نظاميان اين کشور هفته آينده عازم عراق خواهد شد150

وي از پاسخ به اين سئوال که اين گروه تحت . فرمانده نيروهاي نظامي آمريکا در اروپا امضاء خواهد شد
ي سطح روابط آذربايجان و و. فرماندهي چه کشوري و در کجاي عراق مستقر خواهند شد خودداري کرد

 ماه مي 15جرج رابرتسون، دبير کل ناتو، روز : پيمان آتالنتيک شمالي، ناتو، را رضايتبخش خواند و افزود
محمد جعفرلي، از . وي همچنين از سفر خود به آمريکا در اواخر ماه جاري خبر داد. وارد باکو خواهد شد

ميان تهران و باکو، : با خبرگزاري غير دولتي آذرپرس گفتمسئوالن وزارت امنيت آذربايجان، در مصاحبه 
  .توافق نامه امنيتي امضاء شده و نهادهاي اطالعاتي دو کشور با يکديگر همکاري مي کنند

  
  دهد؛ به عـراق باز گردند     مي يي سازمان ملل اجازه آمريكا به بازرسان هسته

  2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه 
ي بازگشت به عراق و  ي سازمان ملل اجازه خبرگزاري رويتر، آمريكا به آژانس نظارت هستهبه گزارش 

باشد، را  يي متعهد مي هاي هسته ي منع گسترش و توليد سالح تاييد اين امر آه عراق به معاهده
  . خواهد داد

انس ترديدي نيست آه بازرسان آژ« : يك ديپلمات آمريكايي آه نخواست نامش فاش شود، گفت
  » .توانند به عراق بازگردند المللي انرژي اتمي مي بين

هاي آشتار  ي جهاني منع گسترش و توليد سالح وي با اشاره به اينكه عراق از امضاآنندگان معاهده
  » .شوند آنها از پايبندان به اين معاهده محسوب مي«: جمعي بوده گفت

د؛ اما تصريح آرد آه واشنگتن به نقش دراز مدت گردن وي نگفت آه بازرسان چه زماني به عراق باز مي
  .يي اين آشور توجه داشته است هاي هسته اين سازمان در عراق و نظارت بر فعاليت

  
  ي سازمان ملل را خواستار شد  لهستان براي اعزام نيروهايش به عراق صدور قطعنامه

، از آشورهايي آه قرار است  خود نوشت ، لهستان مه7ي گاردين در شماره روز چهارشنبه  روزنامه
نيروهايش در طرح نيروهاي چند مليتي ايجاد ثبات در عراق حضور داشته باشند تاآيد آرد آه براي اين 

  . استقرار بايد دستور سازمان ملل وجود داشته باشد
  . اين درخواست در نشست روز پنجشنبه مطرح خواهد شد

اش با اعالم موضع آشورش   آالين پاول، همتاي آمريكاييي لهستان پس از گفت و گو با وزير امور خارجه
ها  آنم در روزهاي پيش رو برخي طرح ما معتقديم آه به اين قطعنامه نيازمنديم، من درك مي«: گفت

  » .اي خواهد بود راهگشاي صدور چنين قطعنامه
  » .هدف حضور تمامي آشورهاي اعالم شده در عراق تا اواخر ماه جاري است«: وي گفت
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سازي  ي لهستان پس از ديدار با پاول از آلمان و ديگر آشورهاي اروپايي خواست در ثبات وزير امور خارجه
  . و بازسازي در عراق شرآت آنند

معاون وزير دفاع لهستان نيز گفت آه نيروهاي اين آشور به مدت يك سال در عراق مستقر خواهند شد 
  .شود  مي ي شش ماه و سپس اين استقرار شامل يك دوره

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  نماينده ويژه عراق تعيين شد

  2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه : خبرگزاري فارس
 . سفير انگليس در مصر بعنوان نماينده ويژه عراق منصوب شد» جان سوارز«

منظور آمك به امريكا براي ايجاد يك به گزارش خبرگزاري فرانسه، نماينده ويژه انگليس در عراق به 
  . دولت موقت در عراق پس از جنگ به اين سمت منصوب شده است

سوارز در حال حاضر به منظور آمادگي براي : سخنگوي سفارت انگليس در مصر با اعالم اين خبر گفت
  . اعزام به بغداد با مقامات ارشد انگليس در حال گفت و گو است

  . من اميدوارم آه در ايفاي نقشم موفق باشم: تسوارز در اين خصوص گف
  .وزير خارجه انگليس روز گذشته سوارز را به اين سمت منصوب آرد» جك استراو«
  
  آنند   گروه اصلي معارضان عراقي فردا با مقامات آمريكايي ديدار مي5

اقي فردا  نوشت، پنج گروه اصلي معارضان عر مه7ي  الحيات در شماره روز چهارشنبه  روزنامه
  . با مقامات واشنگتن ديدار و گفت و گو خواهند آرد) پنجشنبه(

پنج گروه اصلي معارضان عراقي روز پنج «: ي ميهني آردستان اظهار داشت جالل طالباني، رهبر اتحاديه
  » .شنبه با مقامات واشنگتن ديدار خواهند آرد

بارزاني، حزب اتحاد ميهني آردستان به اين پنج گروه اصلي، حزب دموآرات آردستان به رهبري مسعود 
ي ملي عراق به رهبري احمد چلبي، مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق  رهبري جالل طالباني، آنگره

  . به رهبري محمد باقر حكيم و حزب وفاق ملي به رهبري اياد عالوي هستند
ها گروه از معارضان از سوي ديگر تالشهايي براي برگزاري يك آنفرانس ملي گسترده با شرآت ده

  .عراقي در اواخر ماه جاري وجود دارد
  

  الدين را تعيين آـرد  آمريكا استاندار جـديد صـالح
  2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه 

واشنگتن استاندار استان « :ي نيروي نظامي آمريكا در تكريت اعالم آرد روز چهارشنبه فرمانده
  » .تعيين آردالدين در شمال بغداد را  صالح

واشنگتن حسين الجبوري را به « : ي نظامي آمريكا در تكريت اظهار داشت ميشل سيلفرمان فرمانده
  » .الدين تعيين آرد عنوان استاندار صالح

وي با همكاري نيروهاي آمريكايي، نيروهاي مستقل عراقي و نيز نيروهاي محلي «:سيلفرمان افزود
  ».انتخاب شد

  
  راق، مردم عراق را به حفظ وحدت ملي فراخواند رييس جمهوري اسبق ع

حكومت . عبدالرحمن عارف، رييس جمهوري اسبق عراق، مردم عراق را به حفظ وحدت ملي فراخواند
وي از مردم خواست با فراموش آردن .  با آودتاي حزب بعث عراق سرنگون شد1968عارف در سال 

 . گذشته در مسير بازسازي عراق متحد شوند
  

  هاي شهري براي اداره امور عراق آميته
  2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه : خبرگزاري فارس

هاي برجسته عراقي جهت اداره امور شهرهاي اين  بدنبال نشست شخصيت هاي سياسي و چهره
 . آشورآميته هاي شهري تشكيل شد

برگزاري فارس ضمن  در گفتگويي تلفني از آربال با خحسن حسيني عضو حزب عمل اسالمي عراق
اين نشستها در شهرهاي مختلف عراق همچون بصره، موصل و آربال : بيان مطلب فوق ، اظهار داشت

  . برگزار شده و در ساير شهرها نيز در حال برگزاري است
تنها نشست شهر موصل به نتيجه رسيده و نشستي آه امروز در آربال در همين خصوص :وي افزود

  . يجه به پايان رسيدبرگزار شده بود بي نت
علت عمده به نتيجه نرسيدن اين نشستها روي آار آمدن افرادي از حزب بعث مي باشد :حسيني گفت

  .و مردم به شدت با سپردن امور به انان مخالف هستند
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
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  برداشت يک ميليارد دالر پول نقد از بانک مرکزی عراق، پيش از آغاز جنگ درعراق
  2003  مه 6 –اديو آمريكا ر

مقامات وزارت امورخارجه اياالت متحده تأييد کردند که درست پيش از آغاز جنِگ تحت رهبری اياالت 
متحده در عراق، حدود يک ميليارد دالر پول نقد، از بانک مرکزی عراق بيرون کشيده شد، اما ميگويند 

مينه که قسی، يکی از دو پسر صدام حسين ترتيب نميتوانند گزارش روزنامه نيويورک تايمز را در اين ز
 . دهنده اين کار بود، تأييد کنند

مارس، بر بيرون 18بگزارش نيويورک تايمز، قسی و يکی از مشاروان نزديک صدام حسين، سحرگاه روز 
 . کشيده شدن اين پول، نظارت کردند

 بانک مرکزی عراق، از جانب يک مقام نامشخص عراقی ميگويد دستور بيرون کشيده شدن اين پول از
مقامات آمريکائی و عراقی به نيويورک تايمز گفته اند که نميدانند اين . شخِص صدام حسين، صادر شد

با اينهمه برخی از آمريکائيان حدس ميزنند که اين پول، احتماالً  به . پولها چه شده و به کجا رفته است
  سوريه منتقل شده است

  
  ي عراق پس از جنگشرايط فرهنگي و اجتماع

  
  تظاهرات دهها پزشک عراقی در بغداد

  2003 مه 7 –راديو آمريكا 
پزشکان عراق، امروز در اعتراض به وخيمتر شدن وضع نظام بهداشتی و درمانی در بغداد، و شخصی 

که از سوی اياالت متحده برای سرپرستی وزارت بهداری برگزيده شده است، در پايتخت عراق دست به 
 . ات زدندتظاهر

دهها پزشک عراقی در تظاهرات امروز خود در بغداد، اقدام آمريکا را در زمينه انتصاب علی شينان به 
سرپرستی وزارت بهداری تقبيح و محکوم کردند و گفتند که شينان با رژيم مخلوع صدام حسين 

 . پيوندهای نزديک و صميميانه ای داشته است
 جنگ در عراق روی داد، درحال حاضر بيمارستانهای بغداد با کمبود در پی چپاول و غارتی که در دوران

  .شديد تجهيزات بهداشتی و درمانی روبرو هستند
  

  درگيري در شمال بغداد سه آشته برجاي گذاشت
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در شمال بغداد خبر دادند آه در پي آن پزشكان و مقامات رسمي بغداد از درگيري بين اآراد و اعراب 
 .تاآنون سه تن آشته و دهها تن مجروح شده اند

 آيلومتري شمال 40در " خالص"به گزارش ديلي تلگراف، درگيريها زماني آغاز شد آه عربهاي شهر 
  . بغداد ، به سوي آارواني از آردهاي شهر آرآوك آه عازم بغداد بودند ، آتش گشودند

مردم در حال گرفتن انتقام :  از پزشكان بيمارستان بغداد، در اين خصوص گفت،»احمد محمود«
  . ازيكديگرند

اين پزشك عراقي ، شمار آشته شدگان درگيريهاي نژادي را آه تاآنون در اين بيمارستان ثبت شده، 
را به شمار تلفات به مراتب بيشتر از سه تن بوده است ، زي: سه تن گزارش داد، ولي در عين حال گفت

دليل شدت درگيري در اين منطقه، نيروهاي امدادي قادر نيستند تا اجساد و مجروحين را از صحنه خارج 
  . آنند

شب گذشته ،نيروهاي امريكايي براي برقراري امنيت وارد اين شهر شدند، ولي در اثر شدت درگيريها، 
اي را براي سرآوب اين درگيريها به اين  اند طي روزهاي آينده نيروهاي ويژه شهر را ترك آرده و وعده داده

  . شهر اعزام آنند
عربهاي اين مناطق هر اتومبيلي را آه شماره مناطق آردنشين داشته : شاهدان عيني گزارش دادند

  . هند باشد به آتش آشيده و سرنشين آن را مورد ضرب و شتم قرار مي د
را به اطالع نيروهاي امريكايي رسانده، وي سه روز پيش خبر اين درگيريها : شهردار شهر خالص گفت

  . ولي تاآنون هيچ گام مثبتي از سوي اين نيروها برداشته نشده است
شود آه درگيريها به داخل بيمارستان شهر نيز آشيده شده و عربهاي اين مناطق، مجروحين  گفته مي

  .دهند آرد بستري شده در اين بيمارستان را نيز مورد ضرب و شتم قرار مي
  
  ير نظاميان و سازمانهاي آمك رسانيغ
  

  صليب سرخ جهاني در خصوص وضعيت امنيتي عـراق به آمريكا هشدار داد 
صليب سرخ جهاني از نيروهاي آمريكا و انگليس خواست فعاليتهاي بيشتري براي حفظ امنيت در عراق 

  . انجام دهند
مبني بر اينكه اولويت اول تضمين ي رياض ديلي، اين درخواست در پي اعالم دولت آمريكا  به نوشته

  . هاي آشتار جمعي صدام است؛ اعالم شد امنيت عراق و يافتن انبارها و سالح
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ي  ي صليب سرخ جهاني قبل از ديدارش با جي گارنر، ژنرال بازنشسته ياآوب آلنبرگر، رييس آميته
فظ امنيت در عراق آمريكايي و حاآم عراق به صراحت هشدار داد آه بايد آارهاي بيشتري براي ح

  . صورت گيرد
المللي نيروهاي مهاجم به عراق وظايف و مسووليتهاي مشخصي در  وي گفت آه براساس قوانين بين

  .برقراري نظم و قانون و ايجاد رفاه مردمي و حفظ ساختارهاي ضروري نظير بيمارستانها دارد
  

  نگرانی از شيوع وبا در بصره
  2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه  -صره جين پيل، خبرنگار بی بی سی در ب

سازمان بهداشت جهانی می گويد که به دليل وضعيت نامناسب بهداشتی شهر بصره در جنوب عراق، 
  .بيم همه گير شدن بيماری وبا در اين شهر می رود

  . مورد وبا در دو بيمارستان اين شهر ثبت شده است17تاکنون )  مه6(از روز سه شنبه 
 وبا مقام های بهداشتی در شهر را چنان نگران کرده است که خواستار برگزاری جلسه ای برای بروز

  .بحث درباره راه های پيشگيری از شيوع گسترده آن شده اند
هر چند وبا همواره و به ويژه در ماه های گرم در اين شهر وجود داشته است، شمار موارد گزارش شده 

  .ا درآورده است ساعت زنگ خطر را به صد24طی 
  . مورد وبا مشاهده کرده اند17پزشکان در دو بيمارستان شهر می گويند که 

وبا يک بيماری باکتريايی است که در اثر آب آلوده پديدار می شود و گفته می شود بروز آن در اين مورد 
  .احتماال ناشی از اختالل و خسارت وارده به شبکه آبرسانی است

به علت فقدان امنيت در خيابان ها، . ب در جريان غارت پس از جنگ شکسته شدبسياری از لوله های آ
  .تعمير لوله های آب به کندی صورت گرفته است

سازمان بهداشت جهانی می گويد انتظار دارد وبا در شهر بصره شيوع يافته و احتماال صدها نفر را مبتال 
  .کند

ای بهبود وضعيت بهداشتی منطقه، با نيروهای اعضای اين سازمان روز پنجشنبه به منظور تالش بر
  . بريتانيايی که منطقه را کنترل می کنند، صليب سرخ و مقام های بهداشتی محل ديدار می کند

  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  اش از رياست مجلس اعالي انقالب اسالمي عـراق را تكذيب آرد  گيري اهللا حكيم خبر آناره آيت
  2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه  -ايسنا 

گيري خود از رياست اين مجلس پس از  رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اخبار مربوط به آناره
  . ورود به عراق را تكذيب آرد

وگو با خبرنگار  اهللا سيدمحمدباقر حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفت آيت
مطلب نقل شده از من در روزنامه « : ي اين مطلب تاآيد آرد درباره) ايسنا( دانشجويان ايران خبرگزاري

  » .الحيات صحت ندارد
ي گذشته در خبري آورده بود آه وي اعالم آرده است پس از ورود به عراق از سمت  الحيات دوشنبه

  . گرفتاش استعفا خواهد داد و مرجعيت شيعيان عراق را به عهده خواهد سياسي
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

  پيامهاي ايران و آمريكا به طور رسمي و مكتوب مبادله شده است
  2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه : خبرگزاري فارس

پيام آمريكا و ايران به يكديگر به صورت مكتوب و رسمي در سالهاي گذشته از : سخنگوي دولت گفت
 . سفارت سوئيس رد و بدل شده استطريق

به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري فارس، عبداهللا رمضان زاده در نشست هفتگي خود با 
در اينكه آمريكا با ما دشمني بسيار : براي آمريكا گفت» متخاصم«خبرنگاران درباره به آار بردن لفظ 

 است و بار حقوقي دارد و تشخيص اينكه داشته، شك نداريم اما به آار بردن لفظ متخاصم حقوقي
دولتي متخاصم هست يا نه تنها به عهده وزارت امور خارجه است آه وزارت خارجه چنين چيزي را 

  . تاآنون اعالم نكرده است
: رمضان زاده در پاسخ به سئوالي درباره اينكه آيا رئيس جمهور با همه پرسي موافق است يا نه گفت

انوني آه در قانون اساسي براي به تصويب رساندن قوانين دارد همه پرسي يكي از مكانيزم هاي ق
  . است و از اينكه مكانيزم هاي اجرايي آن طراحي و پيش بيني شود استقبال مي آنيم

 تن از نمايندگان و تقاضاي رئيس جمهوري دارد آه تاآنون 100همه پرسي نياز به مصوبه : وي افزود
  . جمهور ارايه نشده استچنين تقاضايي از سوي رئيس 

درباره بحث سايتها شوراي عالي : سخنگوي دولت درباره فيلتر آردن برخي سايتهاي اينترنتي گفت
انقالب مصوبه اي داشته آه وزارت پست و تلگراف و تلفن زمينه اي فراهم آند تا امكان دريافت سايت 

  . هاي ضداخالقي نباشد
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چون تجربه تشكيل شوراها از افتخارات دولت است و : ان گفتوي درباره همكاري دولت با شهردار تهر
بر اين اساس حمايت آامل و تام از همه شهرداران را وظيفه خود مي داند و درباره شهردار تهران نيز به 

  .طور خاص اين حمايت بايد بيشتر باشد
  
  

  انتقاد به رابطه آنسرن امريكايى با ايران
 2003 مه 7 –راديو آلمان 

 با Halliburtonيك نماينده پارلمان امريكا به روابط اقتصادى اى آه ميان آنسرن هاليبرتون : تنواشنگ
رييس اين آنسرن تا سه سال پيش . آشورهاى ايران، عراق و ليبى وجود داشته است، انتقاد آرد

 Henryنماينده پارلمان امريكا هنرى واآسمن . معاون رييس جمهور امريكا ديك چينى بوده است
Waxman آه از حزب دموآرات است، ديروز در نامه اى خطاب به به وزير دفاع امريكا دونالد رامسفلد 

Donald Rumsfeld ميالدى با وجود تحريمهاى دولت امريكا ١٩٨٠ نوشت آه آنسرن ياد شده از دهه 
آه روابط ميان اين نماينده در نامه خود مى افزايد . عليه اين سه آشور با آنها معامله مى آرده است

 نيز، يعنى در دوره رياست ديك چينى ٢٠٠٠ و ١٩٩۵آنسرن امريكايى با اين سه آشور در سالهاى ميان 
 . در اين آنسرن، ادامه يافته و به نظر مى آيد آه هنوز نيز وجود دارد

ه، اما به واآسمن در نامه خود به اطالعاتى آه مطبوعات در اختيارش نهاده اند و ديگر منابع استناد آرد
يك سخنگوى آنسرن هاليبرتون اتهامهاى نام برده شده را رد . جزييات معامله ها اشاره اى نمى آند

  .نكرد، و تنها تاآيد آرد آه آنسرن هاليبرتون همواره در چارچوب قوانين امريكا عمل آرده است
  

للي ناظر بر برنامه هاي ابراز نگراني آمريكا از همكاري ناآافي جمهوري اسالمي با نهادهاي بين الم
  اتمي 

   2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه ): راديو فردا(علي سجادي 
به نقل از يك مقام ارشد آمريكايي گفته شد آه ايران به اندازه آافي با بازرسان سازمان ملل متحد در 

 . مورد بررسي برنامه هسته اي جمهوري اسالمي همكاري نكرده است
 هفته پيش جان ورد، معاون وزارت امور خارجه آمريکا گفت ايران احتماال ):راديو فردا(همايون مجد 

اساسي ترين چالشي است که پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي تاکنون با آن روبرو شده 
او جمهوري اسالمي را به اجراي يک برنامه پنهاني و هشدار دهنده براي دستيابي به توانايي . است

جان بولتون معاون وزارت امور خارجه آمريکا در امور کنترل تسليحات موضوع . ه اي متهم کردهاي هست
و ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت . برنامه هسته اي ايران را در مسکو با مقامات روسي در ميان گذاشت

 . امور خارجه آمريکا نيز روز سه شنبه نظر مشابهي ابراز داشت
شناسان مي گويند اين امکان را که اسرائيل کاري را که سال ها پيش در در همين حال برخي از کار

 . مورد رآکتور هسته اي عراق انجام داد در ايران تکرار کند، نبايد ناديده گرفت
اين همه موجب شده است که گفته شود آه ايران در جلسه آژانس بين المللي انرژ اتمي در ماه آينده 

محمدالبرادعي رييس آژانس در ماه فوريه، به ايران رفت و پس از . د بوددر وين، موضوع عمده اي خواه
آن گفته شد که جمهوري اسالمي قادر است سانتريفيوژ گازي که يک عنصر اصلي در ساختن سالح 

 . هاي هسته اي محسوب مي شود، بسازد
 بتوانايي انتشار اين خبر موجب شد که مقامات آمريکايي، مدت زماني را که ممكن است ايران

 قادر خواهد شد اورانيوم 2005و حاال مي گويند تهران تا سال . تسليحاتي دست يابد، کاهش دهند
 .غني شده، به اندازه اي که براي ساختن تعداد زيادي بمب هسته اي در سال کافي باشد، توليد کند

کسب کند و مقامات از آن هنگام البرادعي تالش کرده است اطالعات بيشتري درمورد برنامه ايران 
آمريکايي مي گويند اگر گزارش او به هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان دهد که ايران 
 –پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي را رعايت نمي کند، ممکن است بحران هسته اي ديگري 

 .يد بوجود آ-در حالي که آمريکا بر سر همين موضوع با کره شمالي درگير است
خبرگزاري رويتر به نقل از يک مقام ارشد آمريکايي مي گويد به اعتقاد او اگر معلوم شود ايران همکاري 

او حاضر نشد در مورد گام . نمي کند، دست کم الزم است موضوع به شوراي امنيت گزارش داده شود
ري اسالمي به هايي که واشنگتن ممکن است بردارد و تاييد کند توضيح بدهد، ولي گفت که جمهو

  .دليل نقض يک پيمان عمده بايد زير فشار بين المللي بيشتري قرار گيرد
  
  

  سناتور سم براون بك دولت آمريكا را از مذاآره با جناح اصالح طلب جمهوري اسالمي برحذر داشت 
ن سم براون بک سناتور ايالت آرآانزاس پيش از ظهر سه شنبه در همايشي آه براي بررسي آينده ايرا
در موسسه اينترپرايز در واشنگتن تشكيل شده بود گفت اصالح طلبان در ايران نتوانسته اند نظام را 

 . اصالح آنند
  2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه ): راديو فردا: (همايون مجد

ظلم و سناتور سم براون بک، ايران و اهميت همبستگي با ايرانيان شجاعي را آه به گفته او در برابر 
ترور نظام اسالمي ايستادگي مي آنند و مي خواهند آشور خود را باز يابند هم مهمترين منبع 

تروريسم در جهان و هم تنها بزرگترين فرصت براي يك انقالب دموآراتيك آرام در اين عصر ناميد و گفت 
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وانده اي را آه معناي آن اينست آه آمريكا بايد هرگونه حرف درگيري و تماس با صالح طلبان خودخ
 . سالي آه در قدرت بودند اصالح آنند آنار بگذارد7نتوانسته اند نظام را در 

 سال هستند، مردم به درستي 35مردم زير % 70در آشوري آه در آن : سناتور سم براون بک گفت
ه اي آه تجرب: نظامي را آه قولهاي زياد به آنها داد مسئول ناهنجاريهاي زندگي خود مي دانند و افزود

براي پي بردن به اين موضوع . انقالب اسالمي به عنوان شكلي از دولت بود، شكست خورده است
اين آودآان شجاع و مادران و مادربزرگهاي آنها . آافي است آه به چهره هاي جوانان ايران نگاه آنيم
عتراض به خيابانها بروند، مي دانند هربار آه براي ا. همه چيز را براي يك زندگي بهتر به خطر مي اندازند

 . با زندان، شكنجه و شايد مرگ روبرو مي شوند
در موسسه اينترپرايز در واشنگتن » آينده ايران«سم براون بک سناتور ايالت آرآانزاس آه در همايش 

سخن مي گفت، آنچه را امروز در ايران مي گذرد و مقاومت مردم در برابر نظام از راههاي خالي از 
 : ناميد و افزود" راستي تاريخي" به خشونت را

به ايرانيان مي گويند آه آمريكا با ايران از در معامله . اما اين نظام به سادگي به آنار نخواهد رفت»
آمريكا از معترضين شجاعي آه زندگي و خون خود را نثار آزادي مي آنند حمايت نخواهد . درآمده است

به زودي از تحريمها خواهد ساخت و نظام اسالمي را به رسميت به آنها گفته مي شود آه آمريكا . آرد
 » .خواهد شناخت

سناتور براون بک چنين گفته هايي را آامال نادرست خواند و گفت جمهوري اسالمي مطرح ساختن 
چنين حرفهايي را مطمئن ترين راه براي دلسرد آردن مردم ايران و از بين بردن بارقه اميدي آه به آنها در 

 . ال آردن آزادي و برابري بيشتر الهام مي دهد، مي دانددنب
سناتور براون بک به تغييراتي آه در چند سال گذشته در ايران از جمله در نگرش مردم نسبت به آمريكا 

صورت گرفته است اشاره آرد و پرسيد آمريكا چگونه مي تواند با تروريسم درجايي آه با دشمنانش 
ود را ناديده مي گيرد، مبارزه آند؟ او گفت واقعيت ساده اين است آه درگير مي شود و دوستان خ

آنچه آنان به راستي . ايرانيان خود مشكلي را آه ايران براي بقيه جهان بوجود آورده است حل مي آنند
 .نياز دارند يك حمايت سياسي و معنوي نيرومند است

 
   جنبش دمكراسي مردم ايران براي حمايت دولت آمريكا از» براون بك«طرح هاي سناتور 

   2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه ): راديو فردا(علي سجادي 
سناتور سم براون طرح هايي براي پيشبرد دموکراسي در ايران ارائه کرد که تشکيل بنياد دموکراسي 

 . ايران از آن جمله است
روي سه موضوع مربوط به ايران، در کنگره  سناتور براون بک در حال حاضر بر ):راديو فردا(مهتاب فريد

 . آمريکا مشغول فعاليت است
 را 82چندي پيش سناتور براون بک با همکاري سناتور بايدن، و چند عضو مجلس نمايندگان، قطعنامه 

در اين قطعنامه که ضمن محکوم کردن جمهوري اسالمي از مردم ايران حمايت مي . تقديم کنگره کردند
. رژيم کنوني ايران از رشد نيروهاي دموکراتيک در اين کشور جلوگيري مي کند«: کند، آمده است 

. نگرش مثبت اياالت متحده بايد معطوف به مردم ايران باشد نه شخصيت هاي سياسي اين کشور
سياست آمريکا بايد جستجو براي يافتن دولتي دموکراتيک باشد که آزادي مردم ايران را به آنها 

 ».ريسم را محکوم کند و در صلح و امنيت با جامعه بين المللي به سر بردبازگرداند، ترو
همچنين سناتور براون بک ، خواهان افزودن تبصره اي با عنوان دموکراسي در ايران به طرح سياست 

سياست آمريکا در حمايت از دموکراسي در ايران و «: در اين تبصره آمده است. خارجي شده است
اهان ايجاد برنامه اي است که با ميزباني راديو فردا، آمريکاييان ايراني تبار بتوانند با تبصره هاي ديگر خو

خويشان خود در ايران درباره آرزوهايشان براي انجام يک همه پرسي تحت نظر ناظران بين المللي 
 » .آزادانه گفتگو کنند

ويي و تلويزيوني خارج از اين تبصره همچنين خواستار تخصيص کمک هاي مالي به برنامه هاي رادي
کمک هاي مالي همچنين . کشور در جهت اطالع رساني، پخش اخبار و اشاعه دموکراسي شده است

 . براي ترجمه کتاب، ويدئو و مطبوعات فارسي اهدا مي شود
سناتور براون بک همچنين گفت که در آينده نزديک طرحي براي ايجاد بنياد دموکراسي ايران که کمک 

به جامعه آمريکاييان ايراني تبار به منظور ايجاد ايستگاه هاي راديويي و تلويزيوني که هاي مالي 
 . مستقيما براي ايران برنامه پخش کنند ارائه خواهد داد

چندي پيش پس از پخش گزارش قطعنامه سناتور براون بک در حمايت مردم ايران از طريق راديو فردا، 
راديو خواست که چون او قادر به خواندن و نوشتن انگليسي يکي از شنوندگان ضمن يک ايميل از 

 . نيست، راديو فردا از سوي او از سناتور براون بک قدرداني کند
من از خواست شما براي برقراري ارتباط و اينکه «: سناتور براون بک در واکنش به اين شنونده گفت

 هاي سناتور براون بک قرار است در طرح» .نشان مي دهيد از رژيم ايران حمايت نمي کنيد متشکرم
  .آينده نزديک در کنگره آمريکا مورد بررسي قرار گيرد

  
  آمريكا باالخره آى وارد ايران خواهد شد؟

 2003 مه 5 –راديو آلمان 
 مهيندخت مصباح : برگردان
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اوضاع  خود مقاله اى را به بررسى در شماره دوشنبه پنجم ماه مه ”Frankfurter Rundschau” روزنامه
ايران اختصاص داده آه عنوان آن نارضايتى جوانان ايرانى از جمود سياسى آشور و استقبال طرفداران 

 ساله تهرانى آغاز ميشود 27مقاله با سخنان حسين دانشجوى . اصالحات از مداخله نظامى آمريكاست
افظه آاران در دستگاه خاتمى به ما وعده اصالحات داد اما نتوانست آارى پيش برد چون مح: آه ميگويد

حسين آه خواستار تغييرات در جامعه است با . قضايى و نهاد هاى ديگر سياسى راه او را سد آردند
  آمريكا باالخره آى وارد ايران خواهد شد؟ : بيصبرى ميگويد

  
حسين دانشجوى علوم سياسى دانشگاه تهران است و اين سوال را زمانى مى پرسد آه با شلوار 

او معتقد است تنها يك مداخله جانانه از خارج . يايى نشسته و فنجانى آاپوچينو مينوشدجين در تر
  . ميتواند در صفحه شطرنج سياسى ايران در صف آرائى نيروها به نفع اصالح طلبان ايجاد تغيير آند

  
ين فكر بسيارى ديگر از جوانان ايرانى همچون حس” فرانكفورتر روند شاو“به نقل از خبرنگار روزنامه 

براى اآثر ايرانيها . ميكنند و از همين رو بود آه از مداخله و حضور آمريكا در عراق استقبال آردند
نامشروع بودن جنگ و اين آه حمله به عراق فاقد مصوبه اى از سوى سازمان ملل بود، على السويه 

نها تنها تاثير و پيامد به گفته هرميداس باوند استاد علوم سياسى و حقوق بين الملل ، براى آ. است
علت اين است آه غالب مردم ايران ديگر معتقد . جنك در رشد و تكامل مسائل داخلى ايران اهميت دارد

به گفته اين استاد دانشگاه، . نيستند آه نظام سياسى ايران قابليت پذيرش اصالحات را داشته باشد
رصد آل راى دهندگان تهرانى ميشد تنها يك  د12شرآت ناچيز مردم در انتخابات شوراها آه تنها شامل 

هشدار به اصالح طلبان نبود، بلكه اعتراضى بود عليه آل سيستم سياسى و نشانه اى از اميد به 
  . رويدادهاى خارجى

  
به اعتقاد ناظران سياسى هنوزروشن نيست آه آدام : مى افزايد ”Frankfurter Rundschau”نشريه 

هرميداس باوند در اين . ر نظامى آمريكا در منطقه قوى تر خواهد شدجبهه سياسى ايران در پى حضو
مورد ميگويد حضور ارتش آمريكا در نزديكى ايران منجر به احساس عدم اطمينان در ميان تماميت 

اين ميتواند منتهى به در پيش گرفتن اين . خواهان شده چون مزه اجتناب ناپذيربودن تغييرات را چشيدند
از سوى ديگر بديهى است آه اگر اوضاع در عراق پر . انجام برخى اصالحات شتاب ورزندراه شود آه در 

هرج و مرج باقى بماند و بين عراقيها و سربازان آمريكايى درگيرى و مناقشه باشد، محافظه آاران 
باوند همزمان هراس ازآن دارد آه آمريكا در صورتى آه . خواهند توانست موقعيت خود را تقويت آنند

تحول و تغيير در عراق طبق ميل اش پيش نرود ، ايران را سپر بالسازد و اضافه ميكند آه بيم غرب از 
اتحاد و مناسبات تنگاتنگ ايران با اآثريت شيعه عراق خود عامل موثرى در دامن زدن به اين برآورد غلط 

  . مى باشد
  

يزدى رهبر نهضت آزادى ايران اشاره ميكند به سخنان اخير ابراهيم ” فرانكفورتر روند شاو“مقاله روزنامه 
قابل مشاهده . آه معتقد است نخستين نشانه هاى تغييرات در ايران پس از مداخله آمريكا در عراق

 نفر شامل نمايندگان مجلس، روزنامه نگاران، وزراى سابق ، اساتيد 250هفته گذشته . هستند
ر ساختند آه در برگيرنده حداقل خواستها براى دانشگاهها و اعضاى نهضت آزادى بيانيه اى را منتش

در اين بيانيه از جمله به آزادى فورى زندانيان سياسى و برچيدن . اصالحات سريع سياسى است
شوراى نگهبان اشاره رفته آه به عنوان مرجع تصميم گيرى هاى اساسى چون تاييد يا رد صالحيت 

به گفته يزدى اين نخستين بار .ر گرايان عمل ميكندنامزد هاى انتخابات مجلس و بازوى تواناى اقتدا
است آه چنين افرادى حول چنين خواستهاى مشترآى بيانيه اى امضا آرده اند و تا آنون نمايندگان 

اصالح طلب مجلس خود را از اقدام مشترك با ساير احزاب مخالف خارج از مجلس نظير نهضت آزادى آنار 
  . ز پيش تضعيف ميكردندميكشيدند و نهايتا خود را بيش ا

  
يزدى آه در سال :  در سطور پايانى خود چنين ادامه مى يابدFrankfurter Rundschauمقاله روزنامه 

جزو سرنشينان هواپيمايى بود آه آيت اله خمينى را به وطن باز گرداند،اعتقاد دارد آه اصالح 1979
چون به خوبى ديده اند آه معناى دخالت طلبان و محافظه آاران واقع بين تر و عملگرا تر شده اند 

نظر ابراهيم يزدى پر تجربه با آنچه دانشجوى جوان علوم سياسى حسين ابراز . خارجى يعنى چه
يزدى بر اين باور نيست آه دخالت آمريكا حالل مشكالت ايران باشد بلكه ميگويد . ميدارد متفاوت است 

  .ا آورند ايرانيها بايست خود نوباوه تغييرات را به دني
  

 مرجعيت شيعه، واليت فقيه، آمريكا 
 رسول جعفريان 
  سايت بازتاب

شايد تا اين زمان . يكي از پيامدهاي حمله به عراق، طرح مساله مرجعيت شيعه در جهان امروز است
بسياري از روشنفكران جهان عرب از آم و آيف قدرت و امكانات تشيع در عراق و مرجعيت شيعه آگاهي 

اما طي يك ماه گذشته منابع خبري غربي و عربي، اطالعات زيادي را در اين باره در اختيار نداشتند، 
 . اند قشر اهل مطالعه جهان عرب و حتي اروپايي ها قرار داده
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ها، هميشه آبشخوري سالم و يك دست نيست،  ها و سايت طبيعي است آه آبشخور اين روزنامه

اين مقاالت و گزارشها، نه تنها سابقه ذهني روشني نسبت به افزون بر آن آه بسياري از نويسندگان 
همچنين بسياري از آنها هيچ گونه حسن نيتي از . تشيع ندارند، بلكه از مخالفان مذهب شيعه هستند
به عالوه دست هايي از سوي غربي ها و . طرح مسايل عراق و مذهب تشيع در مطبوعات ندارند

تا به نوعي، تشيع و مرجعيت آن را لوث آرده و با وارد آوردن انواع و تواند در جريان باشد  وهابيها مي
نويسندگان الئيك شيعه هم در اين باره به . اقسام اتهامات به بدنام آردن آن در جهان اسالم بپردازد

 . زنند تعمد، به اين اختالفات دامن مي
 

از يك سو مساله اصلي آن . ه استاز اينها آه بگذريم، مرجعيت شيعه خود در آزموني سخت گرفتار آمد
رابطه اش با حكومت و واليت است آه در هميشه تاريخ، با آن درگير بوده و در اين باره ديدگاه هاي 

در حال حاضر بحث واليت فقيه در ايران، مساله اي است آه جامعه شيعه نمي . مختلفي داشته است
از آن جا آه پس از .  نظر مشخصي را ارايه دهدتواند به آن بي توجه باشد و بايد در اين باره اظهار

پيروزي انقالب درباره مساله مرجعيت و واليت فقيه مشكالتي پيش آمده ، امكان آن وجود دارد آه اين 
مبحث يكي از سوژه هاي اصلي مباحث آينده درباره مسايل دروني جامعه شيعه باشد و ناگزير به 

براي مثال گفته .  خارجي و مطبوعات عربي و غربي برسدگزارشها و تحليلهاي موجود در سايت هاي
شود آه فرضا شيعيان ايران به واليت فقيه اعتقاد دارند و شيعيان عرب ندارند؛ امري آه به هيچ روي 

 . صحيح نيست
 

طرح مساله سيد مجيد خويي و همراهي برخي . با آمريكاست» همكاري آردن يا نكردن«مساله ديگر 
 لندن با دولت اين آشور و آمريكا، اين فرض را مطرح آرد آه ممكن است، بخشي علماي عراقي مقيم

در اين صورت اين مشكل وجود دارد آه با توجه به . از مرجعيت شيعه درگير بحث همكاري با آمريكا شود
 ها ـ در حمله آنان به عراق، در پيشينه تاريخ شيعه بويژه مقاومت علماي شيعه عراق در برابر انگليسي

گيرودار جنگ جهاني اول و پس از آن ـ و همچنين تاريخچه اي آه براي مقاومت مرجعيت شيعه در برابر 
ها گفته مي شود چگونه سازگار است؟ به عالوه حتي در حال حاضر  تجاوزات روسها و تحريم انگليسي

دارند و اين خود نيز بسياري از مراجع شيعه اعتقاد به مقاومت جدي در برابر قدرت آمريكا و انگليس 
ممكن است به اختالفات ميان مرجعيت شيعه دامن زده و باز سوژه اي براي تحليلها و گزارش هاي 

 . خبري محافل مطبوعاتي عربي و غربي باشد
 

مشكل سوم، بحث شيعه عرب و ايراني است آه هم عربهاي افراطي الئيك به آن دامن مي زنند و هم 
. بعثي ها و بقاياي آنها هم در اين باره تاآيد دارند.  از نوع عربي دارنداحيانا آساني آه تفكر طالباني

حس ضد ايراني تبليغ شده . غربي ها هم اگر مصالحشان ايجاب آند، در اين باره داد سخن مي دهند
در عراق و عكس آن در ايران بر ضد اعراب، زمينه و بستر مناسبي است آه مي تواند در دامن زدن به 

اين درست است آه آمترين اختالفي ميان . ميان مرجعيت شيعه در عراق و ايران موثر افتداختالفات 
هاي عراق، به  مراجع ايران و عراق از اين زاويه وجود ندارد، اما به هر حال وقتي جماعتي مثل صدري

اين بهانه با مرجعيت بزرگ شيعه در نجف يعني آيت اهللا سيستاني درگير مي شوند، پيداست آه 
هايي در آار است، تا از اختالف عرب و عجم براي ايجاد اختالف ميان شيعه ايراني و عراقي  دست

 . فاصله بيندازد
 

 اآنون چه بايد آرد؟
 

مراجع تقليد سخت نياز به مشاوران آگاه . در مرحله نخست هيچ چيز بهتر از همكاري و همفكري نيست
اه مرجعيت نمي تواند حول تصميمات يك شخص يا پيداست آه دستگ. و جهان ديده و اهل فهم دارند

آنان بايد دستگاه مشورتي خود را استوار آنند و از افرادي آه به صداقت و فهم آنها . فرزندانش بگردد
وقتي همفكري ميان مراجع باشد طبيعي است آه تنها . اعتماد دارند براي تصميم گيري بهره ببرند

 . خواهد شدمصالح آلي جهان تشيع در نظر گرفته 
 

نكته دوم آن است آه دستگاه رهبري ايران آه از قدرت زيادي در ميان شيعيان جهان برخوردار است 
مالحظه مراجع موجود در ايران و عراق به ويژه چهره هاي شاخص را بكند و اجازه ندهد دست هاي 

كي دو بار اين اتفاق افتاده در گذشته، ي. پنهان و آشكار به بهانه هاي واهي به هتك حرمت آنان بپردازند
بي ترديد مصلحت جهان تشيع مهمتر از هر امر ديگري است و . و هر بار با عذر خواهي تمام شده است

 . مرجعيت، اساس و پايه مهم جهان تشيع مي باشد
 

در باره مساله واليت فقيه نيز بايد گفت، درست است آه در آن اختالف نظرهايي وجود دارد، اما افزون 
 آن آه در ايران اين مساله پذيرفته شده و به عنوان يك امر قانوني مقبول شده است، بسياري از بر

از جمله واليت فقيه مورد قبول آيت اهللا سيستاني به عنوان يكي از } مراجع عراق هم آن را قبول دارند؛
 هماهنگي هاي با اين حال الزم است در اين باره هم آارهاي فكري و. بزرگترين مراجع شيعه است
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حتي مي توان به فرمول هاي فقهي ديگري آه همه مراجع را به يك نقطه . بيشتري صورت گيرد
بي ترديد تمامي علماي شيعه اهميت ايران و رهبري آن براي حفظ تشيع . مشترك نزديك آند انديشيد
جنگهاي ايران و آساني از مراجع بزرگ نجف آه فتحعلي شاه قاجار را در . در جهان را درك مي آنند

روس به رهبري و فرماندهي پذيرفتند نمي توانند رهبري يك فقيه مبرز و عالم وارسته را آه توسط 
اما طبيعي است آه مي بايست براي ايجاد . مجموعه اي از فقهاي برجسته انتخاب شده است، نپذيرند

 . ردفضاي سالم ميان مراجع نوعي مشاوره عمومي و همفكري هاي مداوم صورت گي
 

بايد گفت مشكالت جامعه شيعه در اين مرحله بيش از آني است آه در اينجا به آن پرداخته شود و 
احتمال آن آه در آينده نزديك با تبليغات رسانه هاي خبري غربي و همچنين سوء استفاده عناصر فرصت 

ظيم قرار دارد و نمي اآنون شيعه در آستانه يك تحول ع. طلب در عراق و ايران جدي تر شود وجود دارد
بدون ترديد جناح هاي داخلي هم با همه . گذراند» باري به هر جهت« توان آينده آن را با بي توجهي و

اختالف مشربها، شيعه علي و حسين هستند و بايد در اين باره چاره انديشي آنند و آنچه را آه به 
د گوشزد آرده و خود از طرح آيد به آساني آه در مرتبه تصميم گيري هستن نظرشان درست مي

 .مسايل اختالفي در اين باره خودداري آنند
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

  نگاهي آماري به آخرين تهاجم آمـريكا به يك آشور ديگر 
  2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه  -نا ايس

براي مردم مظلوم عراق، دليل جنگ . هرگز در گذشته، تصاحب آزادي اين چنين خطرناك نبوده است«
رسيد؛ چرا آه آزادي موقعيتي را فراهم  نيروهاي انگليسي و آمريكايي چندان شرافتمندانه به نظر نمي

يجاد نكرد؛ اما جنگ عراق چيزي جز آشتار برايشان به ارمغان آورد آه رژيم ستمكار عراق آن را ا مي
  . نياورد

، رييس سابق سازمان اطالعات »جيمز وولسي«. توان يك جنگ بازدارنده خواند جنگ عراق را نمي
اين جنگ را جنگ جهاني چهارم ناميد، اما براي از بين بردن ابهامات پيرامون داليل ) سيا(مرآزي آمريكا 
  » .تواند مفهوم اين جنگ را روشن سازند مار بيشتراز سخنان ميوجود جنگ، آ

 ضمن بيـان اين مطلب در »تورونتو استار«ي  ، روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . پردازد گزارشـي بـه بررسي آمار پيـرامون تهاجم آمـريكا به عراق مي

اين  آنند، معتقدند آه  ريكا به هر آشوري حمايت ميي نظامي آم ها آه از حمله  درصد آمريكايي77
گنـاه در  شـود؛ بنـابرايـن حتـي اگر مردم بي ها مـربوط مي  تروريست2001 سپتامبر 11ها به حمالت  جنگ

  . ها آشته شوند، ايراد نـدارد اين جنگ
هاي  ح درصد مردم آمريكا معتقدند عراق مجهز به سال69 معلوم شد آه 2002در نظرسنجي سال 

يي در عراق وجود  اين در حالي است آه تجسسات نشان داد آه هيچ آالهك هسته. يي است هسته
  . ندارد

 سالگي با 20 درصد از سربازان آمريكايي باالتر از سن 9/53از سوي ديگر قبل از آغاز جنگ وزن 
  . ي مخاطبان است هگيري از اين مساله بر عهد استانداردهاي چاقي فدرال هماهنگي نذاشت؛ آه نتيجه

 درصد آن به 50 ميليارد دالر تخمين زده شده است؛ آه 850ي امور نظامي در جهان   هزينه2002در سال 
  .  درصـد اين هـزينـه متعلق به عـراق بـود0015/0آمريكا تعلـق داشت و 

  .  درصـد افزايش داشته است50ي دفاع ملي آمريكا   هزينه2007 تا 2000بين سال 
  .  در منطقه باقي مانده است1991ريك تن از اورانيوم مصرف شده از جنگ خليج فارس سال  مت320

  .  هزار سرباز آمريكايي از سندرم جنگ خليج فارس در رنج هستند200شود  گفته مي
  .  درصد افزايش يافته است700، ميزان سرطان در عراق 94 تا 1991بين سال 

ي دقيـق به  هاي هـدايت شده ات آمريكايي از نوع مـوشك درصد از مهم9فارس اول  طي جنگ خليج
ها در جريان جنگ اخير مورد استفاده قرار   درصد از اين بمب75سوي خاك عـراق پرتاب شده است آه 

  . گرفته شد
بوده » تام هاوك«هاي آروز   درصد از حمالت موفق از سوي موشك98در جريان جنگ خليج فارس اول 

  . است
  .  درصد بوده است10 پنتاگون، ميزان حمالت موفق پس از پايان جنگ هاي طبق تخمين

  .  هزار دالر است750ي يك واحد موشك آروز تام هاوك  هزينه
  . ي دفاع موشكي آرد  ميليارد دالر را صرف تحقيقات و توسعه4/7آمريكا در سال جاري 

هاي با   درصد از خانواده20ايي و هاي ثروتمند آمريك  درصد از خانواده10 بين 2001 تا 1998بين سال 
  . حداقل درآمد، شكاف بسيار بزرگي بوجود آمده است

اند آه چنـدين وب سايت آمريكايي را بايكوت  هاي فرانسوي پيشنهاد داده ها و آمپاني  تا از شـرآت400
  . آنند

 قانون اساسي  تاريخ نگار آمريكايي سال گذشته با امضاي دادخواستي از دولت بوش خواستند به1200
  . آمريكا براي اعالم جنگ احترام بگذارد
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فارس وارد اين آشور  خام از طريق خليج  درصد از نفت67 تا 54 حدود 2020دهد تا سال  آمار نشان مي
  . شود مي

 درصد از منابع انرژي جهان در آمريكا مورد 30آنند، اما شش درصد از جمعيت جهان در آمريكا زندگي مي
  . گيرد  مياستفاده قرار

 درصد از مردم آمريكا براي اطالع يافتن از جنگ به تلويزيون وابسته بودند و 89در جريان جنگ در عراق 
هاي   درصد از اخبار جنگ شبكه92، 2003 تا هفت فوريه 2002 سپتامبر 14اين درحالي است آه از 

 يا وزارت امور خارجه  پنتاگون اس مستقيما از طريق آاخ سفيد،.بي.سي و سي.بي.سي، اي.بي.ان
  . شود تامين مي

 سال قادر به پيدا آردن عراق بر روي نقشه 24 تا 18 درصد از افراد بين 13قبل از آغاز جنگ عراق تنها 
  . بودند

، مرآز »اپنين دايناميك«آمار مذآور از منابعي همچون وزارت دفاع آمريكا، نيويورك تايمز، شرآت 
لل، پنتاگون، سازمان بهداشت جهاني، سياست ملي انرژي، مرآز رساني فكيتوا، سازمان م اطالع

  . المللي گرفته شده است ي آنگره، واشنگتن پست، سازمان عفو بين تحقيقات پيو، دفتر بودجه
  

  جهان پس از جنگ
  

  ديدار نخست وزيران بريتانيا و استراليا در لندن 
 2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه - راديو فردا –فريبا مودت 

با توجه به اينکه : درباره آينده سياسي و اقتصادي عراق پس از جنگ توني بلر، نخست وزير بريتانيا گفت
بسياري از کشورهاي کوچکتر اروپااز جنگ عراق حمايت کردند، مي توان چنين نتيجه گيري کرد که 

اکنون در . حسين حمايت کردنداکثريت اعضاي اتحاديه اروپا از اقدام نظامي ائتالف عليه رژيم صدام 
مرحله پس از جنگ، ائتالف در صدد فراموش کردن گذشته و همکاري با مخالفان جنگ براي سر و 

عنصر مهم در دستيابي : جان هاوارد، نخست وزير استراليا نيز گفت. سامان دادن به اوضاع عراق است
  .سرائيل و فلسطينيان استبه پيروزي در شرايط صلح ، تالش براي دستيابي به صلح ميان ا

  
 تغييرات اوپك در راه است

 اآونوميست : منبع
 حميدرضا فتاحي : مترجم

  سايت بي عنوان
آيا سقوط صدام . سقوط صدام حسين باعث بروز مشكالتی برای اوپك و رهبران اين سازمان شده است

 حسين منجر به تغييرات ساختاری در بازار جهانی نفت خواهد شد؟ 
آه 1960آمريكايی های نفت خوار از سال های : ، از شيوخ معروف سعودي، معتقد استزآی يماني

برخی از . شوك قيمت ها در بازار نفت رخ داد، همواره در آرزوی نابود آردن آارتل نفتی اوپك بوده اند
مردان نفتی نزديك به جورج بوش، در محافل خصوصی شان از طرح هايی سخن رانده اند آه در آن 

عراق طی تقريبًا يك دهه، خواهد توانست بخش . ع نفتی طرفدار آمريكا و نفت خصوصی شدصناي
در اين صورت، ميزان عرضه نفت احتمالی توسط آمريكا و . مهمی از عرضه نفت بازار را به دست گيرد

شرآت های نفتی خصوصی شده عراق به مراتب بيشتر از توليد نفت توسط سعودی ها خواهد بود و 
جه عربستان نقش اساسی خود را در بازار نفت از دست خواهد داد و بازارهای جهانی نيز از نفت در نتي

به نظر می رسد در صورت اجرای چنين سناريويی می توان گفت، . ارزان قيمت، اشباع خواهند شد
بی قيمت ها در آينده براساس نيروهای عرضه و تقاضا تعيين خواهند شد نه به وسيله چهره ای ضد غر

رهبری آن ) Aramco(آه علی النعيمی وزير نفت آنونی عربستان سعودی و رئيس بالقوه شرآت دولتی 
ذخاير نفتی شرآت آرامكو بيش از بيست برابر ذخاير نفتی شرآت اآسون موبيل . ها را برعهده دارد

خيالت را مورد تاآيد برخی از هياهوگران بازار نفت، از زمان پايان جنگ عراق، قابل اجرا بودن اين ت. است
برای شروع اوپك از آشورهای عضو درخواست آرد آه در نشست اضطراری اين سازمان . قرار داده اند

 آوريل از وين شرآت آنند دستور جلسه اين نشست نيز ارزيابی نتايج جنگ آوتاه مدت در 24در تاريخ 
 . عراق بود

ار آاهش شديدی خواهد شد اقدام به افزايش اعضای اوپك با اين تصور آه عرضه نفت در بازارها دچ
دو روز قبل از . بيم اين می رود آه اين اقدام منجر به آاهش قيمت ها شود. توليد و عرضه نفت آردند

، ادعا آرد آه قصد خريد يك شرآت ديگر )Yukos(اجالس اوپك، شرآت بزرگ نفتی روسيه، يوآوس، 
، بدين ترتيب، يوآوس به شرآتی به مراتب بزرگ تر از غول را دارد) Sibneft) (احتماًال سيب نفت(روسی 

بنابراين، اين تنها عراق نيست آه موجب وحشت سعودی .  تبديل خواهد شدTotal Fina Elfفرانسوی 
ها شده است بلكه روسيه نيز در حال تبديل شدن به يك رقيب جدی است و در آخر به نظر می رسد 

 سعودی در حال حرآت است و آن اين آه برخی شايعات آه از منابع جريان ديگری نيز از درون عربستان
اگر اجالس اخير، اوپك، . قابل اعتماد به گوش می رسند از اخراج آقای نعيمی سخن به ميان آورده اند

آخرين اجالس آقای نعيمی بوده باشد می توان گفت آه جهان نفت بزرگ ترين چهره تاثيرگذار خود پس 
سعودی ها معموًال . نفوذ آقای نعيمی بر آمده از تبار شاهانه نيست. ست خواهد داداز يمانی را از د
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ترجيح می دهند وزرای نفت خود را از ميان چهره های غيرمنتسب به خاندان سلطنتی انتخاب آنند ـ 
 . بلكه بر آمده از تخصص فنی و مديريت غيرمعمول او بر بازارهای نفت است

، هنگامی آه قيمت ها بر اثر شوك نفتی سقوط آرد و موقعيت اوپك در بازار  ميالدي1990در اواخر دهه 
جهانی تضعيف شد، اين نعيمی و رئيس جمهور آنونی ونزوئال ـ هوگوچاوز ـ بودند آه با همكاری يكديگر 

 دالر 10اين اقدام منجر به افزايش قيمت ها از سطح . اقدام به آاهش توليد و بهبود جايگاه اوپك آردند
 دالر در يك سال بعد شد و عربستان سعودی را از خطر يك 30 به باالتر از 1998رای هر بشكه در سال ب

 2000 ميليارد دالر درآمد نفتی برای سعودی ها در سال 80نتيجه اين افزايش قيمت، . فاجعه مالی رهاند
 . ميالدی بود

تی عربستان سعودی دومين رآورد يك آارشناس امور نف) Obaid Nawaf(رقمی آه به ادعای نواف عبيد
اگر همان گونه آه شايعات ادعا می آنند، نعيمی در مسير اخراج . فروش نفت در تاريخ اين آشور است

 آه منجر به افزايش -قرار گرفته باشد اين اخراج احتماًال جريمه محاسبات اشتباه او در افزايش توليد 
تاد اتخاذ سياست هايی است آه می تواند منجر به زيرا او اس. عرضه در بازارهای نفت شد ـ نيست

ترفند اعضای اوپك تنها رسيدن به يك موافقت برای آاهش . آاهش نفت اضافی موجود در بازارها شود
توليد نيست بلكه آن ها به دنبال آاهش ميزان عرضه نفت پس از بازگشت به آشورهايشان هستند 

اگر بازارهای جهانی . ت نظم را به اوپك ديكته آندعربستان سعودی تنها آشوری است آه قادر اس
نفت طی هفته های آينده مجددًا به نظم و انضباط سابق باز گردد، علت آن احتماًال وعده ها 

وتهديدهايی است آه نعيمی ـ و يا جانشين او ـ به اعضای آوچك تر اوپك در خصوص پايداری به سهميه 
س می توان گفت، تضمين آاهش توليد نفت حتی از آنچه آه بر همين اسا. توليدشان متذآر شده اند

گفته می شود است، زيرا بخش بزرگی از افزايش توليد و عرضه آنونی متوجه اقدامات سعودی 
بازار در حال حاضر «: مايكل لينچ از موسسه مشاوره ای و تحقيقاتی انرژی و اقتصاد می گويد. هاست

دی ها از سطح توليد بسيار بااليی برخوردار هستند و چنانچه آامًال در اختيار سعودی ها است، سعو
 » . بخواهند توليد نفت را تا سطح معمول آاهش دهند با مشكل چندانی مواجه نخواهند شد

علی النعيمی طی اظهاراتی اخيرًا اعالم آرد آه شرآت نفتی آرامكو آاهش توليد نفت خود را حتی 
يال پردازان آمريكايی هر طور آه می خواهند بيانديشند، اما بايد خ. قبل از اجالس وين آغاز آرده است

اعتراف آرد؛ با توجه به توانايی و اراده ای آه عربستان سعودی برای آاهش و افزايش سريع عرضه 
نفت در اختيار دارد، قادر خواهد بود به نقش مهم خود به عنوان قيمت گذار اصلی بازارهای جهانی نفت 

ن گونه آه نعيمی اشاره آرد؛ عربستان سعودی با برخورداری از ظرفيت های بالقوه هما. ادامه دهد
چنين ظرفيت توليدی بود آه عربستان را قادر . توليد، همواره مديريت بازار را در دست خواهد داشت

ساخت ـ به مراتب بيشتر از هر آشور توليدآننده نفت غير اوپك ـ در دوره هايی بحرانی نظير انقالب 
 .  ميالدي، جنگ ايران و عراق و جنگ اول خليج فارس به آمك بازار بشتابد1969يران در سال ا

. نعيمی در هفته های اخير با استفاده از اين ظرفيت باالی توليد عربستان عرضه نفت را افزايش داد
 حاضر قادر عليرغم قدرت و مزيتی آه توسعه ظرفيت توليد به همراه دارد، نه عراق و نه روسيه در حال

برای دستيابی به چنين موقعيتی بايد ده ها ميليارد دالر . به توسعه ظرفيت عرضه نفت خود نيستند
 . صرف توسعه و تجهيز چاه های نفتی آرد آه ممكن است سال ها بدون استفاده باقی بمانند

سعودی ها در فكر با در نظر گرفتن تمامی جنبه ها و زوايای دنيای نفت، اين سوال مطرح است آه چرا 
 تاآنون وزير نفت آن ها بوده است ـ هستند؟ قابل قبول ترين 1995اخراج نعيمی ـ آسی آه از سال 

پاسخ برای اين سوال اين است آه نعيمی قدرت چانه زنی خود را در بخش سرمايه گذاری خارجی از 
ط وزير خارجه اين برای سال های متمادي، يك جناح قدرت در عربستان، آه توس. دست داده است

آشور هدايت می شد سرگرم گشايش بازارهای گاز طبيعی و توليد الكتريسيته اين آشور بر روی 
هر چند چنين اقداماتی منجر به خصوصی شدن آامل نفت سعودی ها و . سرمايه های خارجی بود

ابه نابودی اما نعيمی چنين طرحی را به مث. تملك آن ها توسط سرمايه گذاران خارجی نخواهد شد
اما . شرآت مورد عالقه اش ـ آرامكو ـ می داند و بدون ترديد با جنگ و دندان برای بقای آن خواهد جنگيد

به نظر می رسد رئيس قدرتمند اگزون موبيل . او نيز همچون صدام، به زودی در اين جنگ خواهد باخت
)Exxon - Mobil (نه ای دارد، اخيرًا از طريق آانال لی ريموند، آه سال ها است با نعيمی روابط خصما

های غيررسمی اعتراضات خود را درباره اشكال تراشی های آقای نعيمی در عقد قراردادهای گاز با اين 
 . آشور به گوش مقامات قدرتمند سعودی رسانده است

ی تهديد آرده است در صورت تداوم اين مانع تراشی ها اين شرآت دالرها) Lee Reymond(لی ريموند 
اگر شايعات درست بوده باشند، چشم انداز . خود را به آشور تازه آزاد شده عراق جاری خواهد آرد

آنونی مقامات پادشاهی عربستان را به اندازه آافی نگران آرده است تا در مقابل اقدامات نعيمی 
ر خواهد بود ـ هر چند موافقت با ورود سرمايه های جديد به عربستان به نفع اين آشو. ايستادگی آنند

مخالفت با اين سرمايه گذاری ها آار عاقالنه ای به نظر نمی رسد ـ اما تصور می رود نشانه ای حاآی 
اما . از رشد نارضايتی در اين پادشاهی وجود دارد اين فرايند هرگز به معنای پايان آار اوپك نخواهد بود

 .بوش و دوستان نفتی اش از آن راضی خواهند بود
  

  ونگوناگ
  

  پرونده برمر

www.iran-archive.com 



  2003 مه 7 – 1382 ارديبهشت 17چهارشنبه  -روزنامه همشهري 
 در وال استريت ژورنال منتشر آرد از دولت بوش خواست به برخي 1996برمر در مقاله اي آه سال 

آشورهاي خاورميانه براي پايان دادن حمايت از تروريسم هشدار دهد و در صورت لزوم عليه هر آشوري 
  لتيماتوم را ناديده گرفت دست به اقدام نظامي بزندآه اين او

دولت بوش، پل برمر نماينده سابق دايره مبارزه با تروريسم اين آشور در دوران زمامداري ريگان را به 
واآنش رسانه اي به اين انتصاب بر . عنوان ناظر ارشد آمريكايي تشكيل رژيم جديد عراق برگزيده است

ارت آشور متمرآز شده بود و اآثر رسانه هاي آمريكايي نوشتند با انتصاب يك اختالف نظر پنتاگون و وز
ديپلمات سابق به اين سمت آالين پاول وزير آشور اياالت متحده به توفيقي شايان توجه در مقابل 

  .  رقباي قدرتمند خود در وزارت دفاع دست يافته است
اي جدي اي در مورد استراتژي و تاآتيك هايي شكي وجود ندارد آه در داخل دولت آمريكا اختالف نظره

اآنون اين نكته روشن شده آه ژنرال بازنشسته جي . آه در عراق بايد به آار گرفته شود وجود دارد
گارنر آه از سوي رامسفلد براي هدايت اداره بازسازي و آمك هاي بشردوستانه تحت آنترل پنتاگون 

انتقالي تحت آنترل آمريكا با توجه به اعتراضات منصوب شده است در تالش براي تشكيل دولت 
  . عمومي شايع موجود درعراق به توفيق چنداني دست نيافته است

در همين حال انتصاب برمر بيش از هر چيز به دليل افشاي ماهيت رژيمي آه واشنگتن مترصد تشكيل 
شنگتن بر اين باور است آه اآنون بايد اين سوال را پرسيد چرا وا. آن در عراق است چشمگير مي نمايد

برمر از توان و قدرت آافي براي نظارت بر تشكيل دولتي آه مقامات آمريكايي اصرار دارند بايد به وسيله 
  . مردم عراق و براي آنان تشكيل شود، برخوردار است

ه خدمت  سال به عنوان ديپلماتي آارآشته و آهنه آار در وزارت امور خارجه اياالت متحد13برمر به مدت 
 1981در سال . آرد و در همين ضمن او روابط نزديكي با راست هاي حزب جمهوريخواه برقرار آرد

الكساندر هيگ وزير امور خارجه دولت ريگان، برمر را به عنوان دستيار ويژه وزير در مرآز مديريت بحران 
 آه وظيفه اش هماهنگ آردن چهار سال بعد او نماينده تام االختيار مبارزه با تروريسم شد. منصوب آرد

  . و گسترش روابط اياالت متحده با ساير آشورها در زمينه مبارزه با تروريسم بود
در واقع اين برمر بود آه بوش را ترغيب به صدور فرمان يورش هوايي به ليبي و بمباران طرابلس آرد آه 

. ندي قبول آرده بود آشته شدنددر اين عمليات چهل شهروند ليبيايي از جمله دختري آه قذافي به فرز
در بيانيه اي آه از سوي دولت آمريكا در مورد اين حمله منتشر شد دولت اين بمباران را دفاع از خود در 

  . برابر حمالت آينده توصيف آرد آه نسخه بدوي حمالت بازدارنده دولت بوش بود
شرآت او آه دست اندرآار امور پس از ترك وزارت امور خارجه برمر به محفل آيسينجر پيوست و در 

مشاوره است و شخص آيسينجر، وزير امور خارجه اسبق آمريكا مديريتش را برعهده دارد مشغول به 
در بين مشتريان اصلي اين شرآت، شرآت هاي بزرگ آمريكايي پيشرو هستند آه درصدد . آار شد

  . سوشيت مشاوره مي گيرندنفوذ به بازارهاي خارجي بوده و در اين زمينه از شرآت آيسينجر آ
دوستان تروريست ها بايد «مقاله اي را در وال استريت ژورنال منتشر آرد آه عنوان 1966برمر در سال 

در اين مقاله او از دولت بوش خواست در فاز اول به . را بر خود داشت» هزينه اين دوستي را بپردازند
 از تروريسم هشدار دهد و در صورت لزوم عليه برخي آشورهاي خاورميانه براي پايان دادن به حمايت

آشورهايي آه به اعتقاد او . هر آشوري آه اين اولتيماتوم را ناديده گرفت دست به اقدام نظامي بزند
بايد هدف حمالت نظامي قرار مي گرفتند ليبي، سوريه و سودان را در بر مي گرفت اما عجيب اينجا بود 

  .  آه عراق از قلم افتاده بود
 مجلس نمايندگان آن دوره آه تحت سلطه و نفوذ جمهوريخواهان بوده و نمايندگان 1999ر سال د

اين آميسيون خطوط . جمهوريخواه در آن اآثريت داشتند برمر را به رياست آميسيون تروريسم برگزيد
 او 2001آتبر در ا. راهنماي مبارزه با تروريسم را در زمينه امنيت ملي براي دولت آلينتون تبيين مي آرد

رئيس هيأت مديره و مدير اجرايي يك شرآت مشاوره شد آه به شرآت ها در مورد نحوه رويارويي با 
به دنبال وقوع حوادث . تهديدهاي تروريستي و بحران هاي بالقوه توصيه هاي آارشناسي ارائه مي داد

رت مقامات دولت بوش قرار  برمر به ناگاه دوباره در آانون توجهات و طرف مشو2001يازدهم سپتامبر 
او رياست آميسيوني را برعهده گرفت آه از سوي بنياد هريتج براي مبارزه با تروريسم و . گرفت

اين بنياد از موسسات تحقيقاتي نزديك به حزب . شناسايي تهديدات تروريستي تشكيل شد
  . جمهوريخواه و دولت بوش است

ن بود آه محدوديت هاي به وجود آمده براي سيا رفع شود در زمره اولين توصيه هاي او به آاخ سفيد اي
 و عمل به 1965وبه آژانس اطالعات مرآزي آمريكا اجازه داده شود باري ديگر به وضعيت خود در سال 

مباني آميسيون چرچ بازگردد آه به اين سازمان اجازه مي داد نسبت به ترور رهبران دولت هاي 
ردم در آشورهايي آه منتقد آمريكا هستند يا منافع ملي اين خارجي و سرنگوني رهبران منتخب م
برمر همچنين خواستار رفع قوانيني شد آه عوامل سيا را ملزم . آشور را تهديد مي آنند، اقدام آند

  . مي آند قبل از به خدمت گرفتن قاتالن شناخته شده مسئله را با روساي ارشد خود هماهنگ آنند
مر به همراهي جيمز ولسي رئيس سابق سيا در برنامه ويژه اي آه توسط اوايل سال جاري ميالدي بر

گروهي تحت عنوان آمريكايي هاي طرفدار پيروزي به تروريسم و دانشجويان جمهوريخواه دانشگاه 
در آن آنفرانس بود آه ولسي، از دوستان نزديك . آاليفرنيا و لس آنجلس برگزار شده بود شرآت جست

تروريسم را چهارمين جنگ جهاني نام گذاشت و پيش بيني آرد اين جنگ بيش از برمر جنگ جاري عليه 
  . جنگ هاي اول و دوم جهاني به طول انجامد
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. در دهه هايي آه از پي مي آيد ما افراد زيادي را به خشم خواهيم آورد«: ولسي در اين آنفرانس گفت
مي خواهيم دريابيد آه . خشمگين ببينيمما مي خواهيم شما را «: او به اعراب اشاره داشت و افزود» 

» . براي چهارمين بار طي يكصد سال گذشته اين آشور و متحدانش به خشم و خروش درآمده اند
ولسي آه يكي از پروپاقرص ترين و جدي ترين حاميان جنگ عليه عراق بود گفته مي شود قرار است 

اشنگتن پست طي مقاله اي در مورد و. پستي آليدي در مديريت بازسازي عراق را به عهده گيرد
انتصاب برمر آه از آن تحت عنوان پيروزي بزرگ پاول و تعديل سياست هاي جنگ طلبان در عراق ياد مي 

.  ساله فردي جنگ طلب است آه روابطي نزديك با نئومحافظه آاران پنتاگون دارد61برمر «: شود نوشت
  .وردار استاو از حمايت همه جانبه رامسفلد و ولفوويتز برخ

انتصاب برمر مويد رضايت بوش از نحوه عملكرد پنتاگون در عراق تا اين «مشاوران آاخ سفيد مي گويند 
  ». مقطع و ادامه روند جاري تا زمان تشكيل دولت جديد در اين آشور است

 

www.iran-archive.com 


	پنج شنبه  18 ارديبشت 1382- 8 مه 2003 

