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  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

  خاتمه جستجو برای تسليحات ممنوع در عراق
  2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21 يك شنبه -بي بي سي 

 آمريکاييان تا کنون شواهد قطعی در -جهيزات متحرک مشکوک به توليد تسليحات ممنوعه در عراق ت
  مورد برنامه های تسليحاتی رژيم عراق به دست نياورده اند

گزارش شده است که ماموران آمريکايی جستجو برای يافتن تسليحات کشتار جمعی درعراق به کار 
  .خود در آن کشور خاتمه می دهند

کنون اين گروه نتوانسته است در مورد برنامه های رژيم سابق عراق برای دسترسی به اين نوع تا
  .تسليحات به شواهدی دست يابد

روزنامه آمريکايی واشنگتن پست، با انتشار گزارشی، گفته است که کارشناسانی که سرپرستی گروه 
احتماال ماه آينده آن کشور را ترک نظامی کشف تسليحات کشتار جمعی در عراق را برعهده داشته اند 

  .خواهند کرد
اين کارشناسان به روزنامه واشنگتن پست گفته اند که انتظار ندارند با جستجوی مناطق مختلف عراق 

  .موفق به کشف انبارهای حاوی مواد قابل استفاده در تسليحات شيميايی شوند
ر مورد محل های احتمالی وجود اين گونه به گفته آنان، اطالعات تهيه شده توسط منابع آمريکايی د

  .تسليحات عموما يا نادرست بوده يا اين محل ها دستخوش غارت و آتش سوزی شده است
به نوشته اين روزنامه، جستجو برای يافتن تسليحات کشتار جمعی ادامه خواهد يافت اما از اين پس 

ات دانشمندان عراقی و مقامات رژيم مهم ترين منبع کسب اطالعات برای يافتن اين تسليحات اعتراف
  . سابق آن کشور خواهد بود

   
  آند  مي المللي به عراق مخالفت  آمريكا با بازگشت بازرسان بين: اينديپندنت

  2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21يك شنبه  -ايسنا 
ميكروبي يا ها و مواد شيميايي،  به رغم شكست بازرسان آمريكايي در يافتن مدارآي آه از وجود سالح

  .المللي به اين آشور است چنان مانع بازگشت بازرسان بين يي در عراق حكايت آند، آمريكا هم هسته
ي پيشنهادي آمريكا و انگليس به شوراي  نويس قطعنامه ي اينديپندنت، در پيش ي روزنامه به نوشته

  . بودامنيت حتي نامي از بازرسان سازمان ملل به سرپرستي هانس بليكس، نيامده
گويند آه نيروهاي ائتالف مستقر در عراق  چنان سرسخت و قاطع مي هاي آمريكايي هم با اين حال مقام

نيازي به بليكس آه قرار است، آخر ماه ژوئن از سمت رياست آميسيون نظارت و تاييد سازمان ملل 
  .بازنشسته شود، ندارند

كي آمريكايي در عراق جامع نبوده و صداي با اين حال اقدامات انجام شده از سوي آارشناسان تكني
ها بنا بر ادعاي جورج بوش، رييس جمهور آمريكا چندان  انتقادها از عملكرد اين افراد و اينكه اين سالح

  .اند، بلند شده است اولويت خاصي نداشته
افتاده ها  ها به دست تروريست آنند اين سالح ها ادعا مي گويند، اگر همانطور آه مقام منتقدان مي

ها و مواد در آن وجود دارد،  باشد، دولت آمريكا بايد آار بيشتري براي حفاظت از مناطقي آه اين سالح
  .انجام دهد

 
  درخواست آمريكا براي حضور نيروهاي هندي در عراق 

نيروهاي هند و پاآستان آه تا چند ماه پيش رو در روي هم ايستاده بودند به زودي طبق درخواست 
  . عمليات حفظ صلح در عراق آنار هم قرار خواهند گرفتآمريكا در

واشنگتن در تالش است نظر دو آشور را براي پيوستن به لشكر چند مليتي مستقر در عراق جهت 
  .آنترل اين آشور و ميسر آردن راه بازگشت سربازان آمريكايي به خانه جلب آند

  . لندن ارائه خواهد شددر» ايجاد نيرو«ي آينده در آنفرانس  اين پيشنهاد هفته
اند و  مقامات آشورهاي آمريكا و هند اعالم آردند، آنها ماه گذشته اين موضوع را مورد بررسي قرار داده

، مشاور امنيت ملي هند و همتاي »براجش ميشرا«ي جاري از سوي  رود در هفته انتظار مي
  .اش مورد بحث قرار گيرد آمريكايي

  .در امور عراق به دليل نداشتن فضاي سياسي آزاد نگران استدهلي نو از همكاري نيروهايش 
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  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق
  

  بازنگری تشکيالت بازسازی عراق
  2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21 يك شنبه -بي بي سي 

خت اياالت اعضای تشکيالت آمريکايی اداره امور مناطق مرکزی عراق، شامل بغداد، به واشنگتن، پايت
  .متحده، فراخوانده شده اند

  .، مسوول اين گروه نيز به آمريکا بازگشته است"باربارا بوداين"
بازگشت اين گروه بخشی از بازنگری فعاليت های تشکيالت ايجاد شده توسط آمريکا و بريتانيا برای 

  .بازسازی عراق توصيف شده است
  .خود بازخواهد گشت اطالعی در دست نيستدر اين مورد که آيا خانم بوداين به سمت قبلی 

خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد که عمليات بازسازی عراق، که باربارا بوداين سرپرستی آن را 
  . برعهده داشته، با انتقاد شديد مردم عراق مواجه بوده است

صدام حسين را عراقی ها ناتوانی اين تشکيالت در کاهش مشکالت مردم آن کشور پس از سقوط رژيم 
  .مورد انتقاد قرار داده اند

به گفته خانم بوداين، حتی برخی از کسانی هم که در اين تشکيالت عضويت داشته اند اعتراف می 
کنند که به علت نداشتن آمادگی الزم برای اجرای وظايف خود، فعاليتشان گرفتار هرج و مرج بوده 

  .است
  .ه موقت امور عراق به آن کشور عزيمت کندقرار است اوايل آينده سرپرست جديد ادار

  .از سوی جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، برای اين ماموريت انتخاب شده است" پل برمر"
در عين حال، معلوم نيست که نقش آينده ژنرال جی گارنر، که مسووليت هماهنگی امور بازسازی 

  . عراق را برعهده داشته، در ترتيبات جديد چه خواهد بود
  

ي اين آشـور نقشي  گارد جمهوري عـراق منحل شده و در آينـده: رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا
  نخواهـد داشت 

   2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21يك شنبه 
به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا اعالم آرد گارد جمهوري سابق 

  .  از جنگ عراق هيچ نقشي را به عهده نخواهد گرفتي بعد عراق منحل است و در مرحله
يرز، رييس ستاد مشترك آمريكا با بيان اين خبر افزود نيـروهاي گارد جمهوري به همراه  ريچارد مي

يگانهاي ويژه ديگر در عراق منحل خواهند شد و هم چنين گستردگي ارتش عراق از حالت سابق خود 
  . آمتر خواهد شد

خي از اعضاي ارتش عراق آه در جنگ آمريكا با عراق شرآت داشتند و با نيروهاي بر« :يرز افزود مي
  » .آمريكايي نيز درگير شدند؛ به ارتش جديد عراق خواهند پيوست

  . يرز گفت قسمتي از نيروهاي هوايي عراق مجددا تشكيل خواهند شد مي
ي امـور عـراق و پـل برمـر،            كـا در اداره   يرز، جي گارنر نماينـده آمري       عالوه بر مي  ) يكشنبه(قرار است امروز    

  .ي آمريكا در عراق در قطر دور هم جمع شده و مسائل عراق مورد بحث و بررسي قرار دهنـد نماينده
  

المللي  استقـرار رژيمـي با ثبـات، دمـوآراتيك و مورد شناسايي در سطح بين: ي فرانسه وزير امور خارجه
  د ها قـرار دار در عراق، در قلب اولويت

   2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21يك شنبه 
ي فرانسه گفت جدا از مرحله حاد فعلي، استقـرار رژيمـي با ثبـات، دمـوآراتيك و مورد  وزير امور خارجه

  .هاي ماست المللي در عراق، در قلب اولويت شناسايي در سطح بين
ور خارجه فرانسه با بيان اين مطلب در به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، دومينيك دو ويلپن، وزير ام

نويس قطعنامه انگلستان و آمريكا در مورد عراق آورده است؛ ساختمان صلـح بسيـج  خصوص پيش
ي جهـاني در بـرابـر گستردگي تهـديدها و  طلبد، ساختمان صلـح مستلزم وحـدت جامعـه همگان را مـي

  . خطرهاي تفـرقه است
ها  فرانسه، اولويت بر ارايه پاسخ به مسايلي است؛ آه عراق امروزه با آندهد آه از نظر  وي ادامه مي
  .ها، خلع سالح، مديريت منابع نفتي يا حتي خروج از برنامه نفت در مقابل غذا رژيم مجازات: درگير است

در بخشي از اظهارات وي مطرح شده است آه فرانسه آه به اعتقادات خود پايبند است، با ذهني 
هدف فرانسه تبيين . آند با مشاوره تنگاتنگ با شرآاي خود، مذاآرات خود را آغاز ميسازنده و 

ي  ترين پشتيباني ممكن جامعـه آارهايي متناسب با منـافـع مـردم عـراق است آه از گستـرده ه را
  . مند باشنـد جهـاني بهـره

 از رهگذر نقش محوري براي تامين مشروعيت اين رژيم ضروري است جامعه جهاني با قدرت تمام و
سازمان ملل متحد اقدام آند و فرانسه آماده است با تمام شرآاي خود براي اقدام در اين جهت بسيج 

  » .شود
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  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  زمان بيشتری برای توليد نفت نياز است
  2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21 يك شنبه -بي بي سي 

است بر اساس تخمينهای جديد به عمل آمده از صنايع نفت عراق سرپرست صنايع نفت عراق گفته 
مدت زمان بيشتری نياز است تا صدمات وارد شده به تاسيسات نفت عراق بازسازی شوند و در نتيجه 

  .توليد نفت به سقف اعالم شده برسد
وجه به به گفته سرپرست صنايع نفت عراق که در يک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد سخن می گفت با ت

تخمينهای جديد از صدماتی که جنگ و غارت به تاسيسات نفتی عراق زده است، رسيدن به سقف 
  .توليد يک ونيم ميليون بشکه نفت در روز تا پايان ماه جاری ميالدی، امکان پذير نيست
  .وی افزود انتظار می رود عراق بتواند در حال حاضر يک ميليون بشکه در روز توليد کند

  .ن حدود يک سوم توليد نفت عراق قبل از حمله نيروهای ائتالف به اين کشور استاين ميزا
اين مسئول عراقی در عين حال گفته است که سقف توليدی اعالم شده بزودی قابل دسترسی خواهد        

  .بود
  

   ميليارد دالر هزينـه نيـاز دارد 93 سـال وقت و 10بازسازي عـراق : ي اسپانيا ويـژه آميسيون
  2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21به يك شن

 ميليارد دالر هزينه نياز 93  سال وقت و 10 ي اسپانيا بازسازي عراق به  براساس برآورد آميسيون ويژه
  . دارد

هاي   رسانه- چاپ چين -ي خلق  ، به نقل از روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي   ماه اوليه24  در بازسازي عراق اعالم آرد آه طي محلي گزارش دادند آه آميسيون مشارآت

 ميليارد دالر ديگر بايد 75 ي بعدي   ساله٨ ي   ميليارد دالر نياز است و براي يك دوره18 بازسازي حدود 
  . پرداخته شود

. آميسيونر آميسيون مشارآت در بازسازي گزارشي از جزييات اطالعات مربوط را ارايه داد“ فرناندوويز” 
ي اول مشارآت  شود؛ در مرحله راساس اين گزارش روند بازسازي در عراق به دو مرحله تقسيم ميب

 ميليارد دالر براي امور فوري نياز خواهد داشت و در مرحله دوم ٧/١ الملل ي بين آژانس آمريكايي توسعه
  .بايد بر مبالغ اهدايي تكيه آرد

  
  

  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ
  
  ق بازار فروش آنتن هاي ماهواره اي و تلفن همراه درعراق، از ديد واشنگتن پست رون

   2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21يك شنبه - راديو فردا –) آلن(شهرام ميريان 
آنطور که روزنامه ها خبر مي دهند در عراق بازار خريد و فروش بشقاب هاي ماهواره اي و تلفن هاي 

 به نوشته يک خبرنگار روزنامه واشنگتن پست مردم عراق پس از سرنگوني .همراه رونق گرفته است
صدام حسين با آنکه اغلب از داشتن برق بي بهره اند، با ولعي وصف ناشدني براي دستيابي به خبر و 

خبرنگار اين روزنامه در آغاز . اطالعات دست اول از خارج به خريدن گيرنده هاي ماهواره اي مشغولند
 از حمومت صدام حسين و ممنوعيت بهره گيري از بشقاب هاي ماهواره اي در اين دوران گزارش خود

خبر مي دهد و مي نويسد رژيم بعثي در حدود سه دهه تمامي تالش هاي خود را به کار بست تا مردم 
عراق به اطالعات موثق از منابع مستقل دسترسي نداشته باشند، ولي همين که سرنگوني دولت 

.  مسجل شد، سيل بشقاب هاي ماهواره اي از کشورهاي پيراموني به عراق سرازير شدصدام حسين
يک فروشنده اينگونه دستگاه ها با خوشحالي فراوان به خبرنگار واشنگتن پست مي گويد به زودي 

 دستگاه ماهواره اي به مردمي که با ولع خواهان 600 روز گذشته 10ثروتمند خواهد شد چراکه در عرض 
  . ات دست اول هستند فروخته استاطالع

  
  سازمان ملل به آارگيري استراتژي براي پاآسازي عراق را خواستار شد 

  2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21يك شنبه  -ايسنا 
ي زيست محيطي سازمان ملل در بحرين  پاآسازي محيط زيست عراق توسط دفتر محلي برنامه

  .شود هماهنگي مي
 زيست محيطي در عراق آه توسط اين گروه تهيه شده آمده است آه در گزارش مربوط به اوضاع

  .باشد بسياري از معضالت محيط زيستي در عراق هشدار دهنده و نيازمند پاآسازي فوري مي
ي آب و سيستم فاضالب، پاآسازي مناطق آلوده  اولويت در پاآسازي محيط زيست به احياي منافع تهيه

  .باشد ها مي ش امكان شيوع بيماريو پاآسازي محلهاي فاضالب و آاه
  .هاي داراي اورانيوم غني شده اولويت ديگر عنوان شده است ارزيابي علمي از محلهاي احتمالي سالح

ي  در ادامه اين گزارش آمده است آه جنگهاي اخير وضعيت زيست محيطي عراق را نسبت به دو دهه
  .پذير آرده است قبل به شدت آسيب
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انهدام . باشد يكي و زيرساختهاي زيست محيطي عراق بسيار قابل توجه ميي فيز تخريب گسترده
زيرساختهاي صنعتي و نظامي طي درگيريهاي مختلف باعث آزاد شدن مواد فلزي و ديگر مواد خطرناك 

  . در هوا، خاك و منابع آب شرب شده است
  .استي هوا را به دنبال داشته  هاي نفت آلودگي گسترده دود ناشي از سوخت چاه

  
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  سازمان خواربار جهاني نسبت به خطر قحطي در عراق هشدار داد 
  2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21 يك شنبه -ايسنا 

صنعت آشاروزي در عراق در معرض ) FAO(طبق تحقيقي سازمان خواربار جهاني سازمان ملل 
  .فروپاشي قرار داد
دهد آه اين حادثه بر  ي آبزرور، يك ارزيابي ويژه از سوي اين سازمان نشان مي به نوشته روزنامه

  .آورد محصوالت و ماآيان ضربه بيشتري وارد مي
ي اصلي غالت، آود و سموم در مرآز و جنوب اين آـشور اسـت بـه     انبار دولتي آه به عنوان تامين آننده    

  .اند غارت رفته
  

  ا مذهبي حكومت عرفي  ي-شيعيان و آينده عراق
  

رهبر تشکل شيعيان عراقي تحت الحمايه جمهوري اسالمي در بازگشت از تبعيد خواستار تشکيل يک 
  نظام اسالمي در عراق شد 

   2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21يك شنبه - راديو فردا -بکتاش خمسه پور 
عنوان مجلس اعالي  آيت اهللا سيد محمد باقر حکيم، رهبر يك تشکل برون مرزي شيعيان عراق آه تحت                

 سال اقامـت در ايـران،   23انقالب اسالمي عراق، در ايران مستقر است، پس از بازگشت به عراق بعد از        
وي در ورزشـگاه شـهر بـصره خطـاب بـه            . در عـراق شـد    » مـدرن «خواستار تـشکيل يـک نظـام اسـالمي          

آـه نمايـانگر    جمعيت حاضر گفت خواهـان تـشكيل يـك دولـت آـامال مـستقل دمكراتيـك در عـراق اسـت                       
وي افراط گرائي اسالمي را محكـوم آـرد و مخالفـت            . مسلمانان و مسيحيان و تمامي اقليت هاي باشد       

 1970آيـت اهللا حكـيم آـه در دهـه           . خود را با هرنوع دولـت دسـت نـشانده خـارجي در عـراق اعـالم آـرد                  
 اقامت در ايران، بـه       سال 23ميالدي به خاطر مخالفت با صدام حسين زنداني وشكنجه شده بود، بعد از              

  .عراق بازگشت
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

  ديدار مقامات ايران و آمريکا
  2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21 يك شنبه -بي بي سي 

  اياالت متحده در زمينه مسائل اسرائيل و فلسطين و همچنين تحوالت عراق با ايران مرتبط است: پاول
در روزهاى اخير گزارش هاى گوناگونى پيرامون مذاآرات مستقيم و غيرمستقيم ميان ايران و آمريكا 

  . منتشر شده است
  . خبرگزارى رويتر منتشر آرد)  مه11( در اين زمينه را روز يكشنبه تازه ترين خبر

بنا به گزارش رويتر اخيرا مقامات دو آشور در ژنو پيرامون مسائل افغانستان و عراق و حضور نيروهاى 
  . آمريكا در منطقه ديدار رو در رو و دو جانبه داشته اند
انستان در مذاآرات چند جانبه شرآت آرده بودند؛ اما پيشتر نيز مقامات دو آشور در رابطه با مسائل افغ

گزارش رويتر به نقل از يك مقام وزارت امور خارجه آمريكا مى گويد در ديدار اخير مقامات دو آشور آه با 
  . آمك سازمان ملل متحد تدارك شده بوده گروه يا آشور ثالثى حضور نداشته است

 نه به منظور از سرگيرى روابط ميان دو آشور بلكه در اطراف بنا به اظهار اين مقام آمريكائى گفتگوها
  . مسائل خاص مورد عالقه دو طرف بوده است

آالين پاول، وزير امور خارجه آمريكا، نيز به خبرنگاران گفت آه اياالت متحده در زمينه )  مه10(روز شنبه 
  . مسائل اسرائيل و فلسطين و همچنين تحوالت عراق با ايران مرتبط است

وى ." ما راههائى براى ارتباط با ايرانى ها داريم آه به طور مرتب از آن استفاده مى آنيم:" وى گفت
ما به دنبال گفتگوى مستقيم به آن صراحتى آه با سوريه گفتگو مى آنيم نيستيم اما راه هائى : "افزود

  ."براى ارتباط داريم آه از آنها استفاده مى آنيم
انتشار شايعاتى مبنى بر ديدار زلمى خليل زاد، مشاور ويژه رئيس جمهور هفته گذشته به دنبال 

آمريكادر مسائل خاورميانه و جنوب آسيا، با سفير ايران در سازمان ملل متحد آرى فليشر، سخنگوى 
آاخ سفيد، نيز بدون اين آه اين خبر را تأييد يا تكذيب آند گفت آه اياالت متحده و ايران راه هاى 

  .زم را دارندارتباطى ال
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بنا به اظهار وزير امور خارجه آمريكا مهم ترين موضوع گفتگوهاى ايران و آمريكا پيرامون برنامه هاى 
به گفته آالين پاول از ايران . تسليحاتى ايران بخصوص در زمينه توليد سالح هاى هسته اى است

  .راتژيك اخير تجديد نظر آندخواسته شده است آه در سياست هايش در منطقه با توجه به تحوالت است
به نظر آارشناسان زمينه ديگر مورد عالقه و گفتگوى دو آشور وضعيت نيروهاى سازمان مجاهدين خلق 

  . ايران در عراق است
ظاهرًا هرچند دولت آمريكا خواستار آاهش توان عملياتى نيروهاى سازمان مجاهدين خلق در عراق 

  .راى بازگرداندن اعضاى اين سازمان به ايران را ندارداست اما آمادگى پذيرش خواست ايران ب
آولين پاول روابط موجود ميان ايران و آمريكا را با تجديد مناسبات سياسى ميان دو آشور مربوط نمى 

مسأله روابط سياسى در حال حاضر از جانب هيچ يك از دو آشور تحت بررسى : " به گفته او. داند
  ."  نيست

 
  

  آمريكا-سوريه
  

  سازد  سـوريه با استفاده از دانشمندان عـراقـي سالح ميكروبـي مـي: آمـريكا ادعا آرد
  2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21يك شنبه -ايسنا 

هاي تسليحات ميكروبي سوريه توسط آارشناسان عراقي  امهي آمريكا نگران است آه برن اياالت متحده
  . و قطعات وارد شده از عراق تقويت شده باشد

هاي  ، به نقل از پايگاه اينترنتي ميدل ايست نيوزالين، مقام)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 طي يك سال گذشته از آمريكايي مدعي هستند آه سوريه هم آارشناس و هم مواد و قطعات الزم را

  .صدام دريافت آرده است
گويند پناه گرفتن تعدادي از دانشمندان تسليحات آشتار جمعي عراق در سوريه،  ها مي اين مقام

هاي ميكروبي و شيميايي و استفاده از اين مواد در  تواند دمشق را به توان استفاده از سالح مي
  . هاي توپ برساند هاي موشكي و گلوله آالهك

ها قبل به دنبال دستيابي به توان  سوريه از مدت« :ها ادعا آرد بر اساس اين گزارش يكي از اين مقام
ي نزديك قادر به  ي توسعه و پيشرفت در آينده تسليحات شيميايي و ميكروبي بوده است و در نتيجه

  ». ها خواهد شد ساخت اين سالح
  .ي توان تسليحات ميكروبي خود است  حال توسعهسازمان سيا در ماه آوريل گزارش داد آه سوريه در

  
  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
  فقط بغداد سقوط نكرد

  روزنامه الحيات 
  خالدالدخيل  :نوشته

   1382 ارديبهشت 21  يكشنبه -تقل از همشهري 
آنچنان آه رئيس جمهور پيشين عراق قبل از جنگ وعده داده بود، مغول دوران پاي ديوارهاي بغداد 

اين آار را نه در بيرون ديوارهاي بغداد . خودآشي نكرد آن آه دست به خودآشي زد خود رژيم عراق بود
ه بود؟ مي گويند اتفاقي آه افتاد چ. انجام داد» الفردوس«آه در قلب آن شهر و دقيقًا در ميدان 

واقعيت اين . خودآشي رژيم عراق يا سقوط آن بسيار سريع تر از آن اتفاق افتاد آه پيش بيني مي شد
بعضي . است آه بسيار سريع تر از آن چيزي بود آه اعراب آرزو مي آردند و عكس آن را انتظار داشتند

. افتاد سرآغاز يك مقاومت مردمي باشدها آرزو مي آردند آنچه را در ام القصر و بصره و ناصريه اتفاق 
مقاومت مردمي با ماهيت خود شورشي است بر ضد . چقدر زيبا و اميدبخش بود اگر چنين مي شد

چون از خاك و تاريخ و انسان اين سرزمين دفاع مي آند و پيش از آن از . شكستن و فروپاشيدن ناگهاني
 چنين مقاومتي مي توانست در چارچوب رژيمي چون اما آيا. حق اين مردم براي زندگي و آزادي و امنيت

  رژيم عراق و حزب بعث تصور شود؟
يادم مي آيد، غسان سالمه وزير فرهنگ لبنان آه فردي روشنفكر و محقق بود و به حزب بعث وابسته 

اگر مقاومتي در عراق صورت : نبود، پيش از سقوط بغداد در يك آنفرانس تلويزيوني به اعتراض گفت
چه خواهد شد؟ اين پرسش دردناآي بود و در بطن آن به پوشالي بودن وضعيت داخلي تمام نگرفت 

در آشفته بازار جنگ غافل شديم آه اولين خط مقاومت از داخل عراق و . آشورهاي عربي اشاره داشت
. پيش از شروع جنگ آغاز مي شود و فراموش آرده بوديم آه چنين خطي اساسًا در عراق وجود ندارد

با سرعتي برق آسا، . لش اتفاقاتي است آه در طول جنگ رخ داد به خصوص پيش از سقوط بغداددلي
طي سه هفته رژيمي سقوط آرد آه بيش از سي سال با تمام توان بشري و مالي و طبيعي اش 

بدتر از آن فروپاشي . با فروپاشي رژيم، مقاومت هم با سرعتي برق آسا سقوط آرد. ساخته شده بود
از آنجا آه ادارات دولتي و نه . نيتي شهرها بود و آن حالت غارت و هرج و مرجي آه به وجود آمدنظام ام

. مكان هاي خاص هدف اساسي اين غارت بود، عكس العمل مردم را نسبت به حكومت نشان مي داد
يعني آشكار شد آه مردم تمايل دارند آنچه را سال ها تحت چكمه هاي امنيتي رژيم در سينه حبس 
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انتقام گرفتن از تصاوير صدام حسين و مجسمه هايش بارزترين وجه اين قضيه . آرده بودند، بيرون بريزند
  . بود

اوًال يعني آسي آه در ام القصر و بصره مقاومت مي آرد نه . اين ها يعني چه؟ يعني خيلي چيزها
 مقاومتي، شاهدي بر سقوط بغداد بدون هيچ. عناصري از مقاومت مردمي بلكه عناصري از رژيم بودند

دوم يعني اين آه تمام تصاوير و مجسمه هايي را آه صدام حسين در خيابان ها و ميادين . اين ادعاست
و ساختمان ها نقش آرده بود جز بر احساس تنفرد و تحقير مردم نيفزوده بود و در اين عبرتي است 

د دارد آه در و ديوارهايش پر از چون آشورهاي عربي متعددي وجو. براي آن هايي آه عبرت مي گيرند
سوم يعني ناديده . تصاوير و مجسمه هاي رئيس و رهبر آن آشور است؛ دمشق و تريپولي نمونه اش

گرفتن حقوق ملت ها از نظر آزادي و عدالت و مساوات، باعث مي شود تا حكومت ها مهم ترين منابع 
داده و به همين خاطر در لحظات بحراني يعني مشروعيت خود را از دست . قدرت خود را از آف بدهند

در فاصله بين انتظار . ديگر ملت ها دليلي براي گردآمدن بر دور چنين حكومت هايي در خود نمي بينند
تقريبًا از همين جا بود آه اين . داشتن و آرزوداشتن است آه فاجعه فرهنگ عرب خود را مي نماياند

ومت آشيد و چنان آه انتظار مي رفت يا آرزو مي شد سوال تكرار مي شد؛ چرا بغداد دست از مقا
مقاومت نكرد؟ آخر مقاومت براي آه؟ آخر مقاومت براي چه منظوري؟ هيچ آس نمي داند، به هر حال 

به نظر آن ها . روشن بود آه ملت عراق تصميم خود را پيش از جنگ گرفته بود. مقاومتي صورت نگرفت
چه بسا ملت عراق به اين نتيجه رسيده بود آه مقاومتش جز در . اين جنگ، جنگ با رژيم بود نه آن ها

  .   خدمت رژيم حاآم بر اين آشور نخواهد بود
   
  

پس چرا صدام حسين تصميم به مقاومت گرفت يا مواجهه رودررو را : اينك اين سوال باقي مي ماند
 توانست با ملتش هم او نمي. پذيرفت؟ او آه نمي توانست با آمريكا برخوردي نظامي داشته باشد

توان آن را نيز نداشت آه . با آشورهاي همسايه نيز نمي تواست رابطه خوبي برقرار سازد. آشتي آند
باالتر از اين ها، از دوازده سال پيش آشكار بود آه جنگ دوم خليج . تحريم هاي بين الملل را بردارد

شكار بود آه اياالت متحده، عراق را هدفي آ. آخرين رودررويي آمريكا و عراق نخواهد بود) ١٩٩١(فارس 
ناوگان پنجم آمريكا در خليج فارس مستقر بود و مناطق . استراتژيك براي خود در منطقه قرار داده است

پرواز ممنوع بر جنوب عراق اعمال شده بود و اين بهانه اي روزانه براي تجسس و حتي حمله به عراق 
ازمان ملل متحد محكم آردن تحريم هاي اعمال شده بر عراق يكي از اهداف اصلي آمريكا در س. بود
 ١١سپس حوادث . به اين ترتيب هر گونه منفذي را براي گفت وگو با رهبران عراق مسدود آرد. بود

سپتامبر پيش آمد و از نظر داخلي و بين المللي شرايط براي اجراي يك نمايشنامه امنيتي آماده شد و 
يشگيرانه به هر دشمني آه مي تواند تهديدي براي امنيت آمريكا محسوب در پي آن استراتژي حمله پ
  . شود، به اجرا گذاشته شد

رهبري عراق از اين همه چه مي فهميد؟ سياست هاي اين رهبري طي دوازده سال گذشته نشان 
م مي داد آه چه بسا اطالع داشت سياست منطقه اي آمريكا به سمت يك رودررويي تعيين آننده با رژي

سياست هاي . او پيش مي رود اما در عين حال آوشيد تا با تهوري توجيه ناپذير با موضوع برخورد آند
. به خصوص اظهارات تمام رهبران عراقي پيش از جنگ. داخلي و خارجي رژيم همين را نشان مي دهد

نكرد هيچ در درون، رژيم سعي . اظهاراتي آه به نحو بارزي تحريك آننده و حتي تهديدآننده بود
شايد اطمينان داشت آه سرنخ هاي امنيت . اصالحاتي را پديد آورده يا راه آشتي را در پيش گيرد

در خارج نيز جز اين حرفي براي گفتن . داخلي را چون در دست دارد، احتياج به چيز ديگري نيست
آه چيزي ارائه دهد اما بدون اين . نداشت آه از اعراب بخواهد براي پيشگيري از وقوع جنگ تالش آنند

تا آمكي به اين موضوع باشد و يا توجيهي براي ايفاي چنين نقشي از سوي ساير آشورهاي عرب 
آشكار بود آه رهبري سياسي عراق بر لبه يك پرتگاه ايستاده است و تنها انتظار مي آشد با . باشد

يم عراق اين رويكرد را با اين همه چرا رژ. دخالتي بين المللي و منطقه اي جلوي جنگ گرفته شود
  انتخاب آرد چرا و چگونه عراق و امت عربي به اراده فردي يك نفر دل بستند؟

روز سقوط بغداد، بي ترديد يك روز تاريخي بود و آسي آه اين حادثه را چنين انتخاب آرد، خود صدام 
 و مهاجم سقوط آرد يك روز تاريخي بود، چون يك بار ديگر بغداد به دست نيروهاي اشغالگر. حسين بود

اما تاريخي بودن اين روز به اين خاطر بود آه شاهد . و پذيراي حكومت نماينده جديد عموسام شد
رژيمي آه نمونه اي بود از بدترين ويژگي هاي . سقوط يكي از برجسته ترين رژيم هاي عربي معاصر بود

بيله گرايي، فساد و در آنار اين ها ديكتاتوري، فردپرستي، استبداد، ق: يك رژيم عربي در طول نيم قرن
اما روبناي آن . اين ها عناصر زيرساخت اين رژيم بود. حكومتي نظامي، اطالعاتي محكم و بي سابقه

مرآب بود از فرهنگي مبتني بر ترآيبي از همين صفات و نمايش آن ها به صورت ارزش هايي آه در 
مي شد؛ طلبكار بودن، پرده دري، به آار بردن زباني رفتار رهبران اين رژيم در داخل و خارج نشان داده 

آيا سقوط رژيم عراق هشداري است نسبت . فرودست و نشان دادن حالتي از بي باآي مرز ناشناس
  به پايان يافتن مرحله اي آه اين گونه رژيم ها در آن متولد شده و آغاز مرحله اي تازه؟ 

آه سقوط رژيم عراق بر اثر تحوالت درون جامعه يكي اين : دو نكته اين پرسش را مطرح مي سازد
اگر هر آدام از اين حالت ها به وجود آمده بود، . عراقي يا درون اين رژيم سياسي عربي اتفاق نيفتاد

مسئله دوم اين آه اين تحول در اثر دخالت . تغييري بود آه به دست عراقي ها يا اعراب حاصل شده بود
چنين تغييري در معرض مشكالت . ورالعمل سياسي آن ها پديد آمدنيروهاي خارجي و مطابق با دست
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راهكارهاي دفاع فرهنگي نخستين مسئله اي است آه در چنين مواقعي تحريك . فراواني خواهد بود
از اين رو جامعه براي دفاع از هويت فرهنگي و شخصيت خود منزوي مي شود و در خود فرو . مي شود

اما معموًال رژيم هاي سياسي از اين منزوي شدن طبيعي .  استمي رود و اين مسئله اي طبيعي
سوءاستفاده آرده و آن را به يك نيروي سياسي سرسختانه تبديل مي آنند تا به وسيله آن از بقاي 

اين گونه رژيم ها، از اين هويت اولين خط دفاعي . خود بر قدرت و مقاومت در برابر تغييرات حفاظت شوند
از طرف . زند و آن را به پناهي ملي و امن در مقابل تهاجم خارجي تبديل مي آنندرا براي خود مي سا

ديگر از آارآرد آن نه تنها براي بقاي سياسي خود بلكه براي بقاي هر چيز، بدون تغييري واقعي در 
  . ترآيب آلي رژيم تحميل شده بر اثر حمله خارجي، استفاده مي آنند

رفتارهاي آنان پس از سقوط رژيم نيز همين را . ر سياسي را داشتندعراقي ها سال ها بود آرزوي تغيي
اعراب نيز، يا اآثريتشان، احساس مي آردند ناپديد شدن رژيم عراق به نفع اعراب . نشان مي داد

پيش از اين . اما نه عراقي ها و نه اعراب بدون دخالت خارجي قادر به انجام چنين آاري نبودند. است
ايجاب مي آرد آه نيروهاي عراقي از آويت خارج شوند ولي بايد آمريكا مي آمد تا هم نيز منافع اعراب 

از اين رو، روز سقوط بغداد يك . صدام را از آويت اخراج مي آرد و هم رژيمش را از عراق بر مي داشت
 را به چون در آن روز يك بار ديگر اعراب و عراقي ها آنار آشيده و مسئوليت هاي خود. روز تاريخي بود

. در عين حال اين روز براي خاطره اعراب روزي گيج آننده است. آمريكايي ها و انگليسي ها واگذار آردند
روزي آه از يك طرف به خاطر سقوط رژيم بغداد شادي آور و به خاطر حضور نيروهاي خارجي حزن آور 

  . هيچ آس نمي داند پس از اين چه خواهد شد. بود
ار است آه امور در دست آساني است آه ارتش هاي خود را براي سرنگوني حداقل تا اين زمان آشك

چرا آزادي : با اين همه پرسش هايي ذهن را به خود مشغول مي آند. رژيم صدام حسين فرستادند
عراق توسط عراقي ها صورت نگرفت؟ چرا توسط توده هاي عراقي نشد؟ آيا مي توان همين پرسش را 

آيا آگاهي . چرا اين آزادي توسط اعراب صورت نگرفت: سي اعراب پرسيداز عقل عربي و فرهنگ سيا
سياسي اعراب تا آنجا گسترده است آه پرسيده شود آيا عراق به اقدامي عربي براي آزادي از چنگ 

هرگز اتفاق . رژيم حاآم بر آن احتياج نداشت؟ سنت هاي عربي مي گويد اين پيشينه اي خطرناك دارد
اما به نظر مي رسد همين سنت . از يك رئيس جمهور عربي بخواهند آناره گيري آندنيفتاده آه اعراب 

هاي دست و پاگير بود آه در چنين حالتي باعث شد تا سقوط رژيم عراق به دست ارتش آمريكا و 
. آيا آنچه اتفاق افتاد يك آزادسازي واقعي بود؟ واآنش ملت عراق چنين مي گويد. انگلستان صورت گيرد

آري، اما چه چيزي همراه با بغداد . بغداد سقوط آرد. سمي اعراب نيز همان را تاييد مي آندسكوت ر
سقوط آرد؟ چقدر آرزومندم حق با من باشد آه گفتم سقوط بغداد آخرين نشانه از سقوط نظام منطقه 

  . اي اعراب بود
  
  

  جهان پس از جنگ
  

  هند يك آزمايش موشكي ديگر انجام داد 
  2003 مه 11 -1382بشت  اردي21يك شنبه 

به گزارش خبرگزاري رويتر، ساعتي بعد از تمام شدن ماموريت صلح ريچارد آرميتاژ در آسياي جنوبي، 
  .هوا به هواي آوتاه برد خود را انجام داد» آسترا«هند دومين آزمايش موشك 

) سالح استآه در زبان سانسكريت به معناي (آزمايش آسترا «: يك سخنگوي امور دفاعي هند گفت
هاست به طور موفق در ساحل شرقي آشور انجام  بخشي از اقدامات بهبود سيستم قانوني سالح

  .شد
  

  گوناگون
  

  بـرنـد  نزديكان بوش از جنگ با تـرور سـودهاي آالن مـي
   2003 مه 11 -1382 ارديبشت 21يك شنبه  -ايسنا 

 مديريت يك شرآت آمريكايي را بر جيمز وولسي، رييس سابق سيا و مشاور متنفذ بوش آه اآنون«
  ».به جيب زده است” جنگ با ترور“ها دالر از  عهده دارد، ميليون

ي  ي آبزرور با بيان اين مطلب در گزارشي درباره ، روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شان شده است،  صيبدستياران جورج بوش، رييس جمهور آمريكا آه سود آالني از جنگ با تروريسم ن

هاي   در جنگ عراق و از اعضاي آليدي دفتر سياست وولسي از جنگ طلبان برجسته«: آورده است
 11اين شرآت سه ماه پس از حمالت . است” پاالدين آاپيتال“دفاعي پنتاگون و مدير شرآت خصوصي 

  .سپتامبر تاسيس شد
  .هاي شغلي بهـره گيـرد وان فرصت سپتامبر به عن11ي  اين شرآت توانست از پيامدهاي حادثه

هايي است؛ آه هدفشان ممانعت از حمالت مضر، دفاع  گذاري در شرآت اولين اولويت پاالدين، سرمايه
در برابر حمالت، هماهنگي با پيـامدهاي حمله يا باليا و بهبودي از حمالت تروريستي و ديگر تهديدهاي 

  ».امنيتي در داخل عنوان شده است
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گذاران   ميليون دالر از سرمايه300 جاري  رود تا پايان سال پاالدين آه انتظار مي«: ده استآبزرور افزو
ي ضد   ميليارد دالر در پروژه60بدست آورده باشد، تخمين زده آه طي چند سال آينده دولت آمريكا 

با  تن از اعضاي دولت 9مرآز تحقيقات آمريكا نشان داده است آه . تروريسم هزينه خواهد آرد
 ميليارد دالر سـود 76 بيش از 2002 و 2001آاران دفاعي و دالالن اسلحه ارتباط دارند و طي سال  مقاطعه
  :توان به فهرست زير اشاره آرد از جمله اين افراد مي. اند برده

ي پر  را بر عهده داشته است، توانسته معامله” برتون هلي“ي شرآت نفتي  آه زماني اداره:  ديك چني-
  .ي نفتي بدست آورد را پس از جنگ عراق در زمينهسودي 

 ميليون 125ي  بي است آه معاهده.بي.دونالد رامسفلد مدير غير اجرايي شرآت اروپايي مهندسي اي-
 هزار دالر قبل از پيوستن 190رامسفلد . ي شمالي را بدست آورد پوندي تامين دو راآتور آب سبك در آره

  . زدبه دولت بوش از اين راه به جيب
است آه در ” تريمي“ريچارد پرل از اعضاي متنفذ هيات سياست دفاعي پنتاگون و از شرآاي شرآت -

، دالل سالح عربستاني ”عدنان آاشوگي“اين شرآت براي . آند آار ايجاد امنيت داخلي فعاليت مي
 و سنگاپور را اي فرستاد و طي آن اعالم آرد آه نگراني از تروريسم تقاضاها در اروپا، عربستان نامه

  .بخشد شدت مي
ايـن  . اسـت ” بكتـل “ي شـرآت   آه از اعضاي هيات مديره) ي سابق آمريكا وزير امور خارجه(جورج شولتز  -

ي پرسود بازسازي عراق اسـت و شـولتز، ريـيس             ي معاهده   شرآت بزرگترين مقاطعه آار آمريكايي برنده     

  ».ط نزديكي با آاخ سفيد داردباشد آه رواب ي آزادسازي عراق مي ي آميته هيات مشاوره
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