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  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

 بازداشت برادرزن صدام
ام حسين رهبر حکومت نيروهای تحت فرماندهی آمريکا در عراق می گويند که لؤی خيراهللا برادرزن صد

  .بازداشت کرده اند) شانزدهم مه(ساقط شده اين کشور را سه روز پيش 
لؤی خيراهللا از ياران نزديک عدی پسر صدام حسين و از مقامهای اطالعاتی امنيتی عراق بود اما نام او 

 . در فهرست پنجاه و پنج مقام عراقی که آمريکا تحت تعقيب قرار داده است
  

  .دربار صدام روز گذشته در بغـداد آشته شـدشاعر معروف 
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه

به نقل از خبرگزاري دي ولت آلمان، داوود آيسي، شاعر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 سرود، روز گذشته در جريان درگيري وي با دربار صدام آه اشعاري در مخالفت با دولت آمريكا مي

  .اش به قتـل رسيد گروههاي ناشناس در مقابل خانه
اند؛ به  ي قبلـي رژيـم عـراق حضور داشتـه  نفـر از افـرادي آه در آابينه55بنابراين گزارش تاآنون 

  .اند ي نيروهاي آمريكايي دستيگر شـده وسيله
  

  آمارتلفات وارد آمده به غيرنظاميان دربغداد در طول جنگ
 19 -1382 ارديبشت 29  دوشنبه - راديو فردا – گزارش روزنامه لوس آنجلس تايمزامير آرمين بر اساس 

  2003مه 
 بيمارستان دربغداد ومناطق اطراف آن گزارش داد 27يک روزنامه چاپ آمريکا با استناد به سوابق 

ز  غيرنظامي درپايتخت اين کشورجان خود را ازدست دادند و بيش ا1700درجريان جنگ عراق، دست کم 
  .  هزار نفرمجروح شدند8

روزنامه لس آنجلس تايمز در گزارشي نوشت بيش از يک ماه پس ازپايان جنگ درعراق، هنوزهيچ گونه 
آمار رسمي درباره تلفاتي که دراين جنگ به غيرنظاميان وارد آمده منتشر نشده است، درصورتي که 

بهائي که دراين جنگ ازلحاظ اخالقي چنين آماري مي تواند نقش مهمي را براي جهانيان درارزيابي 
  .ومعنوي پرداخته شد، ايفا کند

 20گزارش لس آنجلس تايمزازتعداد تلفات غيرنظاميان، يک مدت پنج هفته اي را دربر مي گيرد که از 
مارس آغاز مي شود وبمباران هاي اوليه آمريکا را تا جنگ زميني براي اشغال پايتخت عراق شامل مي 

 آوريل 9 براثرانفجار بمب هاي منفجرنشده دردوهفته ونيم اوليه پس ازسقوط بغداد درتلفاتي که. شود
اين آمار، . وارد آمد و مجروحاني که پيشترجان خود را ازدست داده بودند نيزدراين محاسبه آمده است

  .قربانياني را نيزشامل مي شود که درجريان جنگ، ونه الزاما به دست آمريکائي ها، کشته شدند
ه علت خطرمسافرت وازکارافتادن سيستم هاي ارتباطاتي، حوادث مربوط به بسياري ازاين قربانيان ب

وبا فروپاشي دولت مرکزي، مقامات بيمارستان ها مي گويند به نظرنمي . هرگزگزارش نشده است
 رسد هيچ سازمان عراقي اکنون در موقعيتي قرارداشته باشد که بتواند برمبناي گزارش ها، آماري

  .ازتلفات جمع آوري کند
ويليام آرکين عضوارشد مرکزآموزش هاي استراتژيک درمدرسه مطالعات پيشرفته بين المللي وابسته به 
دانشگاه جانزهاپکينز گفت چه بسا تا زودترازتابستان ويا حتي پس ازآن نتوان دانست چند نفرغيرنظامي 

  .رمي رسدکشته شدند، اما تعداد آن ها احتماال به چندين هزارنف
آقاي آرکين که مشاورنظامي گروه ديده بان حقوق بشردرجريان ارزيابي اين گروه ازتعداد تلفات درجنگ 

 وهمچنين برآورد ميزان تلفات وارده به غيرنظاميان درجنگ افغانستان درسال 2000يوگسالوي درسال 
يت شونده را درکاهش  بود، مي گويد غيرممکن است که بتوان تاثيراستفاده ازسالح هاي هدا2001

تلفاتي که به غيرنظاميان وارد مي آيد بدون آگاهي ازتعداد غيرنظامياني که درجريان حمالت هوائي يا 
  . زميني کشته شده اند، محاسبه کرد
 غيرنظامي عراقي کشته 3500 خليج فارس، عده اي بالغ بر 1991آقاي آرکين گفت درجريان جنگ سال 

تقريبا تمامي اين عده درجريان . ا درمنطقه بغداد جان خود را ازدست دادند نفرآن ه700شدند که حدود 
وي افزود دشواراست که بتوان تعداد تلفات وارده به غيرنظاميان درجنگ . حمالت هوائي کشته شدند

  . عراق را با جنگ هاي پيشين آمريکا مقايسه کرد زيرا وضعيت جنگ ها متفاوت است
وق بشر وکمک هاي انسان دوستانه کوشش مي کنند آماري ازتلفات وارد هم اينک چند گروه هوادارحق

گروه ديده بان حقوق بشراقدامات خود . آمده به غيرنظاميان دربغداد وهمچنين درسراسرعراق تهيه کنند
  .را دراين مورد ازهفته پيش آغازکرده است

  
سه تن از سربازان آمريكايي در ) يكشنبه(فرماندهي مرآزي نيروهاي آمريكايي اعالم آرد، روز گذشته 

  .سه حادثه جداگانه در عراق آشته و چهار تن ديگر زخمي شدند
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ها براثر انفجار انبار مهمات در بغداد  به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره در قطر، يكي از اين آمريكايي

  .  زخمي شدنددر اين حادثه سه تن ديگر نيز. آشته شد
ي دوم به دليل واژگون شدن آاميون، يك تن از سربازان پياده نظام آمريكايي آشته و يك تن  در حادثه

  .ديگر زخمي شد
در حادثه سوم نيز يك تن از سربازان آمريكايي براثر اصابت گلوله آشته شد آه به گفته فرماندهي 

  .ي غيرعمدي بوده استمرآزي آمريكا، تيراندازي به سوي اين سرباز آمريكاي
  .  تن از سارقان عراقي خبر داد129از سوي ديگر يكي از افسران آمريكايي از دستگيري 

  
   آشته و زخمي برجا گذاشت  7درگيري در آاظمين 
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29  دوشنبه -خبرگزاري آار ايران

در آاظمين به " باالت "  بازار پوشاك گرد در  مشاجره لفظي بين شهروندان عراقي و فروشندگان دوره
  . تن انجاميد4آشته شدن دو نفر و زخمي شدن 

الملل ايلنا، در پي اين حادثه نيروهاي آمريكايي و انگليسي به سرعت منطقه   بين  به گزارش سرويس
 بروز اين دخالت در راستاي جلوگيري از.درگيري را به محاصره درآورده و افراد مسلح را بازداشت آردند

  .مجروحان به بيمارستاني در آاظمين منتقل شده اند.هرگونه آشوب در بغداد صورت گرفته است
  .اند   آمريكايي در مناطق مختلف بغداد آشته و زخمي شده9در روزهاي گذشته 

  
ناخشنودي رييس آژانس بين المللي انرژي اتمي از عدم موافقت آمريكا با تجديد ماموريت بازرسان 

   در عراقتسليحاتي
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه

رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي از اين که آمريکا به درخواست او براي موافقت با بازگشت بازرسان 
  . تسليحاتي به عراق، پاسخ نداده، ابراز ناراحتي کرد

ارغ التحصيالن مدرسه فلچر محمد البرادعي آه پيش از سخن گفتن در جمع ف): راديو فردا(همايون مجد 
در دانشگاه تاپز با خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت، بازرسان نياز دارند در مورد گزارشهايي که 

از غارت گسترده تاسيسات هسته اي عراق و امکان ابتالي مردم به بيماري ناشي از برخورد با 
ت او ماه پيش از وزارت امور خارجه البرادعي گف. تشعشعات هسته اي منتشر شده است، تحقيق کنند

  . آمريکا درخواست کرده که چنين کاري انجام گيرد اما تا کنون پاسخي دريافت نکرده است
رئيس آژآنس بين المللي انرژي اتمي گفت بدون توجه به گزارشها بايد بازرسان اجازه يابند به عراق 

محمد البرادعي . ر کرده است، به پايان برسانندبازگردند و ماموريتي را که شوراي امنيت به آنان واگذا
بازرسان را کساني که داراي بيشترين تجربه هستند، مي دانند با چه کساني مصاحبه کنند و کارشان 

را چگونه انجام دهند، ناميد و گفت آنها مسلما بهتر از نيروهاي ائتالف قادر خواهند بود وظيفه روشن 
  . تکميل کنندساختن سالحهاي ممنوعه عراق را 

بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد پيش از آن که نيروهاي اياالت متحده آمريکا، جنگ عليه عراق را 
آژانس بين المللي انرژي اتمي که مسئوليت دنبال آردن سالحهاي . آغاز کنند، کشور را ترک کردند

 نشانه هايي از تجديد برنامه اتمي را به عهده دارد، نتوانسته است، آنگونه که واشنگتن مدعي بود،
محمد البرادعي گفت بازرسان ماه آينده در مورد آنچه که در ايران . سالحهاي هسته اي عراق پيدا کند

او حاضر نشد در باره متن . پيدا کرده اند، گزارشي به جلسه هيئت مديره آژانس ارائه خواهند داد
  .ران هستندگزارش توضيح بدهد و گفت بازرسان آژانس هنوز در اي

  
  توسط عوامل حزب بعث برق چند شهر عراق قطع شد

    2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29  دوشنبه: خبرگزاري فارس
، برق چند شهر عمده عراق از عصر روز گذشته تاآنون »مصيب«در اثر انفجار پست اصلي برق شهر 

  .قطع شده است
، »نجف«عصر روز گذشته، برق شهرهاي به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري فارس از عراق، از 

  . و چند شهر ديگر عراق قطع شده است» مصيب«، »آربال«، »حله«
علت اصلي قطع برق اين است آه پست اصلي برق اين شهرها آه مشترآا در شهر مصيب واقع 
است، توسط عواملي آه به احتمال زياد بازمانده هاي حزب بعث هستند، منفجر شده و طي يك 

  . خرابكارانه از بين رفته استعمليات 
اعضاء سابق حزب بعث در اين خصوص اعالميه هايي را در ميان مردم : مردم اين شهرها ادعا مي آنند

  . پخش آرده اند آه در آن اعالم شده بود آه قصد چنين آاري را دارند
يه صدام بر مردم شهر مصيب همچنين اظهار داشته اند آه اعالميه ها و شعارهايي آه شبها برعل

  . ديوارها چسبانده و نوشته مي شود، صبح روز بعد پاره و خط خورده مي شود
اعضاء سابق حزب بعث در ميان مردم هستند و به اعمال خالف دست : اهالي اين شهر ادعا مي آنند

  . مي زنند

  

www.iran-archive.com 



  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق
  

  سريع مجلس ملي و دولت موقتبرنامه مسئول بازسازي عراق براي تشکيل 
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29  دوشنبه - راديو فردا –گلناز اسفندياري 

پال برمر، مسئول بازسازي و کمکهاي انساندوستانه عراق گفت که قصد دارد هر چه سريعتر زمينه . ال
عضاي شوراي شهر آقاي برمر در ديدار با ا. تشکيل مجلس ملي و دولت موقت در عراق را فراهم کند

موصل، گزارش برخي از روزنامه ها مبني بر اينکه آمريکا قصد ندارد به اين زودي دولت موقت در عراق 
در همين حال کرول بالمي، مديرعامل يونيسف، صندوق کودکان سازمان ملل، . تشکيل دهد را رد کرد

موضع مانع از رفتن کودکان به در بغداد گفت که نا امني بزرگترين مسئله فعلي در عراق است و اين 
  .مدرسه مي شود

  
  وارد شهر موصل شد» پل برمر«

  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29  دوشنبه :خبرگزاري فارس
، مسئول غيرنظامي امريكا در امور عراق امروز به منظور پايان دادن تثبيت موقعيت نيروهاي »پل برمر«

  .ر شمال عراق شدامريكايي، پس از جنگ عراق، وارد شهر موصل د
به گزارش خبرگزاري فرانسه، برمر همچنين به منظور انجام مذاآراتي در مورد انجام خدمات عمومي به 

  . اين شهر شمالي عراق سفر آرده است
و تعداد ديگري از اعضاء شوراي شهر موصل آه توسط نيروهاي » غنيم الباسو«وي قرار است تا با 

  . ر و گفتگو آندامريكايي انتخاب شده اند، ديدا
  . اعراب، اآراد، ترآمن ها و مسيحيان است: گفتني است آه ساآنان شهر موصل شامل

، رئيس صندوق »آارول بالمي«وضعيت بهداشتي و غذايي در عراق نامطلوب مي باشد به نحوي آه 
 آودآان سازمان ملل روز گذشته خواستار بازگشت فوري آودآان عراقي به مدارس و بهبود اوضاع

  . نامطلوب بهداشتي و غذايي اين آشور شد
، صندوق حمايت از آودآان سازمان ملل متحد اقداماتي را براي بازگرداندن آودآان »يونيسف«: وي افزود

  . به آالس هاي درس، آموزش معلمان و تامين مايحتاج دانش آموزان انجام داده است
  . اق ابراز نگراني آردبالمي از وضعيت نامطلوب اوضاع بهداشتي در شهرهاي عر

  
  اقدامات پل برمر، اذعان به اشتباهات آمريکا

  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه-راجر هاردی، تحليلگر بی بی سی در امور خاورميانه 
پل پرمر، مسوول تازه اداره امور عراق، سرگرم تجديد نظر جدی در نيازهای امنيتی اين کشور و طرح 

  .آينده آن استهای موجود برای 
  .آقای برمر تنها يک هفته پس از ورود به بغداد در هر دو زمينه با چالش های جدی روبرو شده است

هيچ قدرتی حاضر نيست به اشتباهات خود اذعان کند، اما پل برمر طی يک هفته گذشته با اقدامات 
صلح در عراق، بی مباالتی کرده خود به زبان بی زبانی گفته است که آمريکا در مرحله انتقال از جنگ به 

  است    
عيان ترين مشکل، بازگرداندن امنيت و خدمات به ويژه در بغداد بوده است و آقای برمر در اين مورد بدون 

تلف کردن وقت بر افزايش تعداد نيروهای آمريکايی در خيابان های بغداد تاکيد کرده و گفته است که 
  .عمل بيشتری نشان خواهند دادنيروهای آمريکايی در حفظ نظم شدت 

اما روشن است که او همچنين سرگرم ارزيابی دوباره در نحوه رسيدگی به گذار از حکومت آمريکايی به 
  .عراقی است

هرچند او حاضر نيست به طور علنی به اين موضوع اقرار کند، اما نشانه ها حاکيست که اين انتقال 
  .ت خواهد گرفتآهسته تر از آنچه قبال گمان می رفت صور

گروه های سياسی عراق که قبال ناراضيان حکومت صدام حسين به حساب می آمدند و اکنون خود را 
با آقای )  مه16(رهبران نوظهور کشور قلمداد می کنند، بالفاصله در پی مالقاتی غيرعلنی در روز جمعه 

  .برمر به گفته های او انتقاد کرده اند
 امنيت و خدمات به ويژه در بغداد بوده است و آقای برمر در اين مورد بدون عيان ترين مشکل، بازگرداندن

تلف کردن وقت بر افزايش تعداد نيروهای آمريکايی در خيابان های بغداد تاکيد کرده و گفته است که 
  نيروهای آمريکايی در حفظ نظم شدت عمل بيشتری نشان خواهند داد    

بر عراق " دوره نامعينی"ايی ها و بريتانيايی ها مجبور هستند برای او به طور مکرر گفته است که آمريک
وی از پايبندی نسبت به يک جدول زمانی برای تحويل قدرت به يک دولت موقت عراقی . حکومت کنند

  .خودداری کرده است
  .جی گارنر، فرماندار قبلی عراق، گفته بود که هسته چنين دولتی طی ماه جاری پديدار خواهد شد

  .ن پيش بينی اکنون بيش از حد خوشبينانه به نظر می رسداي
عراق " رهبران نوظهور"آمريکايی ها از آن هراس دارند که اگر در قدرت بخشيدن به گروهی که مايلند 

بخوانند، شتاب به خرج دهند، دولتی ضعيف و ناپايدار ايجاد خواهد شد که نمی تواند به مشکالت عاجل 
  .کشور رسيدگی کند
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از سوی ديگر اگر آنها خود بر عراق حکومت کنند و نفت و درآمد نفتی آن کشور را در کنترل داشته اما 
  . باشند، ممکن است به عنوان قدرت های استعماری نوين مورد نفرت و انزجار مردم قرار گيرند

  
اش در  ولگريي ترآيه اظهار داشت آه آنكارا براي بهبود روابط با گروههاي آرد، آنس وزير امور خارجه

  . شهرهاي آردستان عراق را بازگشايي آرد
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه

 عبداهللا گل، - چاپ آويت -ي الراي العام  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ود ببخشيم و به همين حال وقت آن رسيده است آه همكاريمان را بهب«: ي ترآيه گفت وزير امور خارجه

  » .هايي افتتاح آنيم دليل قصد داريم در سليمانيه و اربيل، آنسولگري
  . وي افزود آه اين دعوت از سوي گروههاي آرد شمال عراق صورت گرفته است

ي آرآوك افتتاح خواهد آرد آه اين به معني  هايي را در منطقه گل تصريح آرد آه آشورش بيمارستان
  . استايجاد روابط خوب

  
  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ

  
  هاي درس هاي عراق به آالس بازگشت دانشجويان و اساتيد دانشگاه

  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه
براي نخستين بار پس از جنگ در اين ) يكشنبه(هاي عراق روز گذشته  دانشجويان و اساتيد دانشگاه

تند و پس از شناسايي اعضا حزب بعث، سعي آردند آنها را از هاي درس بازگش آشور به آالس
  . دانشگاه بيـرون آنند

، دانشجويان دانشگاه بغداد با در دست داشتن )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي اجرايي و آموزشي حضور نداشته  هايي درخواست آردند آه فعاالن حزب بعث در پست پرچم
  . باشند

باشد؛ با  ترين دانشگاه بغداد مي ي نيويورك تايمز، اساتيد اين دانشگاه نيز آه بزرگ ي روزنامه هبه نوشت
گيري  هاي مختلف اين دانشگاه راي اي براي انتخاب رييس موقت و روساي دانشكده تشكيل جلسه

  . ه بودندگيري نيروهاي آمريكايي در مقابل درهاي ورودي دانشگاه مستقر شد در زمان اين راي. آردند
ي آمريكا آه در ميان اين اساتيد حضور داشت؛ گفت آه نيروهاي  اندرو اردمان، يك مقام وزارت خارجه

  !ي رياست دانشگاه بغداد را صادر خواهنـد آرد تحت امر آمريكا در عراق راي نهايي درباره
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

، بريتانيا و آلمان را به فروش اسلحه به کشورهاي ناقض حقوق عفو بين الملل، آمريكا، روسيه، فرانسه
  بشر متهم کرد

  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29  دوشنبه - راديو فردا –گلناز اسفندياري 
 G8سازمان عفو بين الملل کشورهاي آمريکا، روسيه، فرانسه، بريتانيا و آلمان از کشورهاي عضو گروه 

ورهايي که جزو بدترين ناقضان حقوق بشر به شمار مي آيند اسلحه را متهم ساخت که به برخي کش
اين سازمان در گزارشي که پيشاپيش نشست سران هشت کشور صنعتي جهان در اويان . فروختند

)Evian ( فرانسه منتشر شد، نوشت که درسي که اعضاي گروهG8 بايد از بحران عراق بياموزند، اين 
 اجازه صدور اسلحه به کشورهايي را صادر کند که حقوق بشر را نقض است که جامعه بين المللي نبايد

  .اين سازمان از جمله به فروش اسلحه به رژيم صدام حسين اشاره کرد. مي کنند
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  تظاهرات شيعيان در بغداد براي مخالفت با حضور نيروهاي ائتالف در عراق
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه- راديو فردا -)بغداد(پيمان پژمان 

در يکي از بزرگترين تظاهرات مسلمانان شيعه در بغداد، هزاران تن امروز مخالفت خود را با حضور 
تظاهر کنندگان که عکسهاي رهبران مختلف شيعه از جمله آيت اهللا . نيروهاي ائتالف اعالم کردند

صادق صدر و محمد باقر صدر را در دست داشتند، بدون حادثه اي با نيروهاي خميني و آيت اهللا محمد 
اين تظاهرات در حالي صورت مي گيرد که . آمريکايي دور و بر خيابانها، به شعارهاي خود ادامه دادند

يکي از رهبران . نيروهاي ائتالف همچنان مشغول برنامه ريزي براي تعيين دولت موقت عراق هستند
ما خواهان دولت حقيقي عراقي هستيم که در آن نيروهاي خارجي : دگان به خبرنگاران گفتتظاهر کنن

: در همين حال يک روزنامه بغداد امروز صبح به نقل از خبرنگار خود در نجف گفت. شرکت نداشته باشند
نيت و سه رهبر حوزه علميه از جمله آيت اهللا سيستاني و آيت اهللا حکيم تاکيد کردند که استقرار ام
  .برگشتن زندگي روزمره به حالت عادي خود و تشکيل دولت موقت، اولويتهاي اول آنها است

  
  هزاران تن از شيعيان در بغداد تظاهرات آردند
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  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه:خبرگزاري فارس
توسط نيروهاي امروز هزاران تن از شيعيان عراق به منظور اعالم مخالفت خود با اشغال آشورشان 

  .مهاجم، راهپيمايي آرامي را در شهر بغداد انجام دادند
به گزارش آسوشيتدپرس، در حالي آه هزاران تن از شيعيان به تظاهرات ضد امريكايي دست زدند، 

  . نيروهاي امريكايي بدون هيچ گونه دخالتي تنها نظاره گر اين تظاهرات بودند
، منطقه شمالي »عظيميه «ابل يكي از مساجد اهل تسنن در  هزار نفر از شيعيان در مق10بيش از 

  . حرآت آردند» خادميه«شهر بغداد تظاهرات آردند و سپس به نزديكي منطقه 
  . بعد از پايان راهپيمايي در حدود پنج هزار نفر در مقابل مقبره امام موسي آاظم، جمع شدند

  . را حمل مي آردند) هر(برخي از تظاهرآنندگان نيز تصاوير حضرت امام خميني 
ما تصميم داريم تا در مقابل يك مسجد : "، ترتيب دهنده اين راهپيمايي در اين باره گفت»رشيد حمدان«

  ." سني گردهم آييم، تا اتحاد بين شيعه و سني را نشان دهيم
  . اين تظاهرات توسط گروههاي مذهبي بغداد ترتيب داده شده است: وي افزود

  . ات بعد از سقوط صدام در اين آشور مي باشداين بزرگترين تظاهر
  ". نه شيعه، نه سني، تنها وحدت اسالمي: "جمعيت شرآت آننده در اين تظاهرات فرياد مي زدند

ما خواستار عراقيهاي : همچنين بر روي پالآاردهايي آه آنها حمل مي آردند نيز نوشته شده بود
  . راستين هستيم، نه تعدادي دزد

 نيز تعدادي از نيروهاي امريكايي در پشت بام هاي اطراف محل راهپيمايي مستقر در طي تظاهرات
  . بودند ولي هيچ گونه دخالتي نكردند

 
  راهپيمايی ضد آمريکايی در بغداد

  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه-بي بي سي 
  تند روحانيون شيعه نيز به حمايت از حکومت اسالمی در تظاهرات بغداد شرکت داش

هزاران نفر از ساکنان بغداد به مناسبت روز والدت پيامبر اسالم در اين شهر راهپيمايی کرده و عليه 
  .حضور نيروهای اياالت متحده در عراق شعار داده اند

راهپيمايان، ضمن دادن شعارهايی حاکی از خوشنودی از سقوط رژيم صدام حسين، خواستار آن شده 
  .عيين حکومت آينده عراق دخالتی نداشته باشداند که اياالت متحده در ت

در اين راهپيمايی پيروان تشيع و تسنن شرکت داشتند و پالکاردهايی با شعارهای سياسی با خود 
  .حمل می کردند

  .گروهی از روحانيون شيعه هم در اين تظاهرات شرکت داشتند
  . در عراق حمايت می کردندبرخی از تظاهرکنندگان در شعارهای خود از تشکيل يک حکومت اسالمی

به گزارش خبرنگاران، با ادامه مذاکرات برای ايجاد تشکيالتی برای اداره موقت امور عراق محافل مذهبی 
  . می کوشند حضور بيشتری در صحنه سياسی آن کشور داشته باشند

ما به گرچه حمايت از تشکيل حکومت اسالمی بيشتر از سوی رهبران مذهبی شيعه تبليغ می شود، ا
نظر می رسد آنان از بيم بروز درگيری های فرقه ای، می کوشند پيروان تسنن را نيز در طرح اين 

  . خواست خود شرکت دهند
  در زمان رژيم سابق عراق، اهرم های اصلی قدرت حکومتی در دست اهل تسنن بود

  
راق به اين ي فرانسوي مدعي شد آه بازگشت رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي ع يك روزنامه

  .آشور بر اساس توافقنامه مقامات ايران و آمريكا آه در ژنو بوجود آمده بود؛ صورت گرفته است
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه

 - چاپ امارات متحده عربي-ي البيان  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اهللا  اعالم آرد آه موضوع بازگشت آيت) يكشنبه(روز گذشته “  انشينيهلوآانار” ي فرانسوي  روزنامه

 سال تبعيد در ايران، به 23محمد باقرحكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق بعد از 
شود؛ آه طي آن دولت بوش مسووليت حفظ سالمت حكيم را بر عهده گرفته  ي ژنو مربوط مي توافقنامه
  ».است

اي آه  تحليلگران معتقدند آه در صورت صحت اين اطالعات توافقنامه« :مطلب آمده استي اين  در ادامه
اي است آه قبال با بن الدن به  بين واشنگتن و حكيم به امضا رسيده است؛ درست مشابه توافقنامه

  ». سپتامبر، اشغال افغانستان و عـراق شـد11امضا رسيده بود آه نهايتا منجر به حمالت 
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-ايران آمريكا و 
  

  آمريكا با شعار دموآراسي مردم عراق را از حقوق مسلم خود محروم آرده است: سيد علي خامنه اي
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29  دوشنبه -خبرگزاري آار ايران، ايلنا 

 با حرآت بيداري اسالمي و اي با اشاره به مخالفت دشمنان اسالم و در رأس آن آمريكا  آيت اهللا خامنه
فجايع : بازگشت به عزت و هويت اسالمي، از آمريكا بعنوان شر و شيطان مجسم ياد آردند و افزودند

فلسطين و قضاياي عراق آزمايشگاه تاريخي و سياسي در مقابل ديدگان امت اسالمي است آه بايد از 
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هاي رژيم صهيونيستي در فلسطين   جنايتآن درس بگيرند زيرا آمريكا با شعار دموآراسي و آزادي از 
  .آند و با همين شعار مردم عراق را از حقوق مسلم خود محروم آرده است  حمايت مي

  
نشيني از عراق  ي ملت عراق تن ندهد، مجبور به عقب آمريكا اگر موضع خود را تعديل نكند و به اراده

  .شود مي
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه
ي شانزدهمين   آيت اهللا آصفي دبيرآل مجمع جهاني اهل بيت در اجالس ويژه ش خبرنگار ايسنا،به گزار

هاي جهان را به  سياست خارجي آمريكا، ملت: المللي وحدت اسالمي اظهار داشت آنفرانس بين
  .آند ها را هدايت مي تحقير آشانده و اين گستاخي و غرور آمريكا است آه ذهنيت آن

دانند، لذا با توجه  گري آمريكا را مردود مي عراق و نيروهاي اسالمي عراق همه، اشغالملت : وي افزود
شود آه طبيعتا چنين رويارويي متوازن نخواهد  به اين مسأله، آمريكا ناچار به رويارويي با مردم عراق مي
  .نشيني آند بود و آمريكا ناچار خواهد شد آه در برابر اين مبارزه عقب

 سال تحت ظلم و ديكتاتور صدام بود آه دستاورد اين محنت، آگاهي و 35ملت عراق : دآصفي ادامه دا
ي اين رشد سياسي اين بود آه مردم عراق در تظاهرات  رشد سياسي و مقاومت و صبر بود آه نتيجه

  .خود، خواهان تشكيل يك حكومت اسالمي شدند
ي آمريكا و دفاع از  ع در برابر سلطهدر خصوص موضع و ديدگاه شر) ع(دبيرآل مجمع جهاني اهل بيت 

ي جديدي از تعامل با جهان   سپتامبر وارد مرحله11آمريكا پس از حوادث : ملت عراق اظهار داشت
  .اسالم شد آه نتايج آن اشغال عراق و افغانستان و گسترش نفوذ آمريكا در عراق بود

عمال فشار اقتصادي و سياسي بر اين تهديدات عليه سوريه، ايران، ليبي و سودان و ا: وي ادامه داد
هاي خود در مقابل آمريكا و اسرائيل، اعمال فشار بر سوريه و لبنان براي  آشورها براي تعديل سياست

رغم سقوط صدام، تحميل  ي سلطه بر عراق علي اهللا، ادامه هاي خود نسبت به حزب تعديل سياست
  . سپتامبر بود11ستان، از ديگر آثار حوادث فرهنگ معين و مشخص بر آشورهايي مثل عربستان و پاآ

  
  ايران و ارتباط با امريکا

  شاهين پرويزي
shahin@siahsepid.com  

  نقل از سايت سياه و سفيد
http://www.siahsepid.com/  

با حضور نيروهاي امريکايي درمنطقه و تحوالت اخير منطقه اي و فرو پاشي نظام ديکتاتوري عراق و و با 
رامريکا در کشورهاي همجوار ايران، باعث ان شده تا دست اندرکاران و مسئولين نظام توجه به حضو

ارتباط با کشوري که بيست و . رات و سياست خارجي خود تجديد نظر کنندجمهوري اسالمي در تفک
گرگ و "سه سال شيطان بزرگ ناميده شد و رابطه با ان توسط بنيانگذار جمهوري اسالمي، رابطه 

خوانده شد، در شرايط فعلي، بظاهر تنها راه حل بقاي حکومت اسالمي شده است، تا جايي " ميش
  .رتباط بدون قيد وشرط با امريکا سخن به ميان مي اوردکه اقاي کمال خرازي از ا

  
با نگاهي به حضور امريکا بعد از جنگ جهاني دوم در خاور ميانه و همراهي ان با دولت انگليس در کنترل 

کردن و بدست اوردن منابع نفتي منطقه، هميشه سياسگذاري انان، حضورشان را به سمتي سوق 
اما به نظر نويسنده .نند به راحتي با پزهاي مختلف در منطقه حضور يابندداده تا در شرايط متفاوت بتوا

هميشه در به نتيجه رسيدن و کامگيري از سياستگذاري هاي خويش از دوست و همراه خود، انگليس 
عقب مانده است، و شايد اين بدليل عدم شناخت صحيح امريکايي ها از شرايط سياسي، فرهنگي 

گ عراق، نيروهاي انگليسي در جنوب مستقر شدند و نيروهاي امريکايي در مثال در جن( منطقه باشد
شمال، و اين به در خواست دولت انگليس بدليل شناخت بيشتر ايشان به مناطق مذهبي و بخصوص 

و اين باعث گرديده تا در تصميم گيري هاي خود تجديد نظر کنند و براين .) شيعه نشين عراق بوده است
زيرا . ادي با سياست گذاري دوست ديرينه خويش انگليس داراي اختالف باشندمسئله به شکل بني

هميشه حمايت دولت انگليس، دولتهاي بنيادگرا را شامل مي شده است و بالعکس حمايت دولت 
 1357امريکا، دولتهاي رفورميست را در بر مي گرفته است، که نمونه بارز ان در کشور ما در انقالب سال 

  .بودکامال مشهود 
با توجه به سخنان صاحبان قدرت در امريکا و تحليلگران سياسي، دوره دولتهاي بنياد گرا براي حضور در 

 با فروپاشي سيستم کمونيستي و دستيابي انان به مناطق اتحاد - روسيه-برابر طرف ديگر قدرت جهان
م نوين جهاني و با جماهير شوروي سابق، به اتمام رسيده است، و همچنين با توجه به برنامه نظ

حضورامريکا در راس ان، دولتهاي ارام و همراهي را مي پسندد تا شرايط متفاوت همراهي هاي الزم را 
از اينرو با نگاهي به اين تعريف، مي توان . در جهت تثبيت سياستگذاري هاي منطقه اي انجام دهند

 گراي منطقه خواهد شد و قطعا دريافت که تغيير و تحوالت منطقه اي شامل تمامي کشورهاي بنياد
  .ايران نيز از اين امر مستثني نخواهد بود

با حضور نظام کمونيستي در شمال منطقه خاورميانه، و سياست انان در دستيابي به ابهاي گرم و 
زيرا حضور نظامي ( مناطق جنوبي، دولتهاي غربي را بران داشت تا به فکر راه حلي منطقي و کم خرج 

از اينرو با بوجود اوردن کمربند سبزدر جنوب . حضور حکومت کمونيستي را کم رنگ نمايند) پر هزينه بود
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به همين دليل بود که همزمان با انقالب .( اين کشور خطر حضور انان را تا فروپاشي از بين بردند
نظامي اسالمي در ايرن، روسيه که منافع خود را در منطقه از دست رفته مي ديد، به افغانستان حمله 

  .)کرد
اما در شرايط فعلي و با فروپاشي سيستم کمونيستي و فتح ان توسط کمپاني ها و شرکتهاي 

امريکايي، ديگر خطري انان را تحديد نمي کند و از طرفي با بوجود امدن گروهاي مبارز و يا تروريستي 
 منطقه اي انان تحت حمايت دولت هاي بنياد گراي منطقه و همچنين حضور اسرائيل، و مشکالت صلح

  .را بر ان داشته تا با يک بازنگري عميق به شرايط حاضر در صدد تغيير دولتهاي بنيادگرا برايند
حال دولتمردان ايران با توجه به شرايط موجود، بعد از سالها سردادن شعارهاي ارمانگرايانه و از دست 

هي جزگردن نهادن به شرايط هاي دادن فرصتهاي بسيار، درانتهاي مسيري قرارگرفته اند که هيچ را
پيشنهادي نخواهند داشت، و مطمئنا دراين اتفاق ارتباط با امريکا، يک رابطه يک طرفه خواهد بود، زيرا 

قطعا اينبار، نه تنها در موضع قدرت قرار نداريم بلکه در لبه تيغ جاي گرفته ايم و رفته رفته، با ارام تر 
  .نستان، مي بايست منتظر حرکت بعدي صاحبان قدرت باشيمشدن شرايط داخلي عراق، همچون افغا

 
  
  

  گزارش بازتاب از آنفرانس آتن  
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه

دآتر صادق زيبا آالم استاد دانشگاه تهران ويكي از شرآت آنندگان در آنفرانس آتن  در گفتگو با بازتاب 
  :رد  وي گفت موضوعات و محتواي اين آنفرانس را تشريح آ

 ارديبهشت ماه بمدت سه روز از سوي بخش خاورميانه شناسي دانشگاه 24 تا 21آنفرانس اتن از 
آنفرانس مذآور در چارچوب سلسه آنفرانس هايي است آه .آاليفرنيا لس آنجلس در آتن برگزار شد 

ان مراآز مطالعات  ماه يكبار برگزار ميشود وشرآت آنندگان در آن اساتيد دانشگاه يا آارشناس4هر 
 -استراتژيك هستند از ايران معموال در اين آنفرانس اساتيد دانشگاه ، آارشناسان موسسات مطالعاتي

اقتصادي بخش خصوصي ،بعضا از دفتر مطالعات سياسي وزارت خارجه و چند تن از اساتيد ايراني 
  دانشگاههاي خارج از آشور شرآت مي آنند

ايان دآتر بشيريه از دانشگاه تهران ،دآتر سليمي از دانشگاه عالمه ، دآتر از ايران در اين آنفرانس  اق
، دآتر ) مشاور سرمايه گذاران خارجي در  ايران(  اقتصادي آتيه بهار -سيامك نمازي از شرآت تحقيقاتي

دا محسن رضايي ، دآتر انوشيروان احتشام زاده از دانشگاه دارام انگلستان ، دآتر جليل روشندل از آانا
از ديگر آشور هاي منطقه هم تعداد زيادي از آارشناسان واساتيد عراقي . و بنده شرآت داشتند 

 نفر از اساتيد وآارشناسان فلسطيني از غزه 6مخالف صدام آه عموما در خارج از عراق اسكان دارند ، 
مارات ،تونس وآناره باختري ، آارشناسان واساتيد مصري وتعدادي از اساتيد آشور هاي مراآش ، ا

از دانشگاههاي بيت المقدس .،عربستان ،سلطان نشين عمان وترآيه در اين آنفرنس شرآت داشتند
وتل آويو اسرائيل وهمچنين دانشگاهاي انگلستان و موسسات تحقيقاتي ودانشگاههاي آمريكا نيز 

ومي اين آنفرانس در دوبخش جلسات عم. تعدادي از اساتيد وآارشناسان حضور يافته بودند
 استاد شرآت آننده در آنفرانس برگزار 150وآميسيونها برگزار ميگردد در جلسات عمومي آه با حضور 

ميشود  تعداد معدودي سخنراني وگزارشات حاصل از آميسيونهاي هفت گانه آنفرانس قرائت ميشود 
ي بود در نكته جالب در اين آنفرانس انجام دو سخنراني توسط آقاي دآتر رضايي در جلسه عموم. 

سخنراني اول وي ، به بررسي تبعات دراز مدت حمله خارج از چارچوب سازمان ملل به عراق بر اين 
سازمان وشوراي امنيت پرداخت و تحليل خود را از مشكالت آينده امريكايي ها در عراق بيان آرد 

رت سازمان ملل عنوان آرد همچنين آينده با ثبات در عراق را تنها پس از برگزاري انتخابات آزاد وتحت نظا
ودر سخنراني دوم در رابطه با ثبات در خليج فارس وارائه يك مدل امنيتي در منطقه بدون حضور 

  ابرقدرتهاي خارجي صحبت آرد
  غير از سخنرنيها آميسيونهايي در اين آنفرانس نيز تشكيل ميگردد  عناوين برخي از اين آميسونها 

طين واسرائيل ، ثبات وپايداري در خليج فارس، تمدن اسالمي وتوسعه عبارتند از صلح پايدار بين فلس
مقاالت ارائه شده به آنفرانس در اين آميسيونها مطرح ميشود وهيات .سياسي و تجارت در خاورميانه 

در پايان آنفرانس هم .رئيسه آميسيون گزارشي از آن  را در جلسه عمومي آنفرانس قرائت ميكند
   شده در آنفرانس توسط دانشگاه آاليفرنيا در آتابي منتشرميشودآليه مقاالت پذيرفته

اصوال شرآت آنندگان در اين آنفرانس دولتي : دآتر زيبا آالم درباره ترآيب شرآت آنندگان  گفت
 درصد 80نيستند واين آنفرانس يك تجمع سياسي يا مرآزي مربوط به مسايل بين دولتها نيست 

 درصد هم آارشناسات موسسات مطالعات 20تيد دانشگاه وشرآت آنندگان اين آنفرانس اسا
وتحقيقاتي هستند آه در ايران وآشور هاي جهان سوم اين موسسات وابسته به دولت ودر آشورهاي 

جلسات خاصي : دآتر زيبا آالم در خاتمه درباره مسايل حاشيه آنفرانس گفت .غربي خصوصي هستند
اقع تنفس، ناهار وشام گفتگوهايي بين بنده وآقاي رضايي با در حاشيه آنفرانس برگزار نشد اما در مو

  .اساتيد فلسطيني ، عراقي ومصري در مورد مباحث آنفرانس انجام شد 
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
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  يافت نشدن سالح آشتار جمعي مانع بوش براي پيروزي در انتخابات  
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه  - خبرگزاري آار ايران-تهران

هـايي آـه نـشان        با وجود بي رغبتي دموآراتها در به چالش آشدن بوش در وجوه مختلف و نظر سنجي               
هــا دغدغــه چنــداني از عــدم آــشف تــسليحات آــشتار جمعــي در عــراق احــساس    دهــد امريكــايي  مــي
اي   و هـسته  رسد بوش بـه دليـل ناآـامي در آـشف تـسليحات شـيمايي، بيولژيـك                    آنند به نظر مي     نمي

  .  عراق در معرض خطري سياسي قرار نگرفته است
خلع سالح عراق از تسليحات آشتار جمعي توجيه اصلي دولت بـوش در داخـل و خـارج بـراي حملـه بـه              

در حاليكــه آــشورهايي آــه مخــالف جنــگ بودنــد ناآــامي نظاميــان امريكــايي در آــشف ايــن . عــراق بــود
هـا و حتـي برخـي از مخالفـان دولـت        دانند امريكـايي   بودن خود مي   تسليحات را تا اين مقطع دليل به حق       

آننـد و بـر ايـن بارونـد آـه آـشف گورهـاي          بوش از پيروزي آم تلفات ارتش امريكـا احـساس رضـايت مـي       
  .جمعي و بر اين باورند آه آشف گورهاي جمعي و افشاي سايه جنايات عراق توجيه آننده جنگ است

انـد و اآثـر       در زمينه تسليحات آشتار جمعـي بـوش را بـه چـالش طلبيـده              هاي انگشت شماري      دموآرات
دهند جنگ را پشت سر گذاشته و بر مسائلي چون اقتصاد، سيستم بهداشتي و   ها ترجيح مي  دموآرات

نماينـده  " ناشـي پلوسـي   " ساير مسائل داخلـي متمرآـز شـوند، بـه عنـوان مثـال تـا قبـل از آغـاز جنـگ                      
اي   نمـايي توانمنـدي هـسته       هاي مجلسي نمايندگان دولت را به بزرگ        بر دموآرات دموآرات آاليفرنيا ، ره   

پـاول وزيرامورخارجـه در مـورد زراد خانـه       ها انيكـه بـوش و آـالين     عراق متهم آرد در حاليكه ساير دموآرات  
  .دادند  آردند را مورد ترديد قرار مي  حسين اغراق مي  بيولوژيكي و شيميايي صدام

تـوانييم تـسليحات آـشتار جمعـي عـراق را بيـابيم سـخت               پلوسي گفت دليل اينكه چـرا نمـي       اين هفته   
رئـيس  : " رسيد او نفس آشف ايـن تـسليحات را حـائز اهميـت بدانـد، او افـزود                   با اين به نظر نمي    . است

گـويم، بـه همـين سـياق،          جمهور براي پيگيري هدف نابودي تسليحات آشتار جمعـي عـراق تبريـك مـي              
هـاي سـنا آـه شـب قبـل از آغـاز جنـگ           شل نماينده دموآرات داآوتاي شمالي و رهبر دموآرات       توماس د 

المللـي مـتهم آـرده بـود اآنـون از قـدرداني از رئـيس                  بوش را به ناآامي مذبوحانه در جلـب حمايـت بـين           
  .گويد  جمهور به دليل پيروزي در جنگ سخن مي

. اش ممكن است افكـار عمـومي باشـد          يك دليل . ورشدبا اين اوصاف چرا بايد منطق جنگ را به بوش يادآ          
 درصـد   79اي تـودي انجـام شـد           و يـواي   CNNبراساس نظرسنجي اول مـاه مـه مرسـه گـالوپ آـه بـراي                

ها گفتند جنگ با عراق حتي در صورت عدم آشف تسليحات غير قانوني مجـاز و مـشروع بـوده            امريكايي
  . آشتار جمعي براي توجيه جنگ ضرورت داردهاي   درصد گفتند آشف سالح19است در حاليكه 

 درصد مردم آمريكا از جنگ حتـي در         72 مشخص شد    ABCدر نظر سنجي ماه آوريل و آشفتگي پست و          
هـا شـبكه      آننـد، در يكـي از نظـر سـنجي           صورت ناآامي در آشف تسليحات آشتار جمعي حمايت مـي         

ــه  60 مــشخص شــد CBSخبــري  ــه جنــگ ب  رغــم تلفــات جــاني و ســاير   درصــد پاســخ دهنــدگان ورود ب
  .هايش و حتي در صورت عدم آشف تسليحاتي آشتار جمعي را فبول دارند  هزينه

گفت صدام حسين در اختيار       ها اهميتي براي تسليحاتي آه بوش مي        اين بدان معنا نيست آه امريكايي     
د آـشف ايـن    درصـد گفتنـ  ABC 47در نظرسنجي شانزدهم آوريل واشـنگتن پـست و   . دارد قايل نيستند

تـر از تـأمين نيازهـاي بـشردوستانه عـراق و              تسليحات الزامي است اما اين مسئله را در جايگاهي پائين         
  .اعاده و حفظ نظم در اين آشور قرار دارند

اگر مـن   : " گويد   مي PEWآندرو آوهوت از اعضاي مستقل و غير حزبي مرآز تحقيقاتي مطبوعات و مردم              
او بــا اشــاره بــه يكــي از ." آــردم  آــنم ايــن مــسئله را دنبــال مــي  ان نمــيآانديــدايي دمــوآرات بــودم گمــ

بودند حتـي در       درصد پاسخ دهندگان گفته    38هاي روزهاي اخير گالدپ در مورد جنگ آه درآن            نظرسنجي
آنـد و    صورت آشف نشدن تسليحات آشتار جمعي جنگ عليه عـراق موجـه و مـشروع بـود اشـاره مـي              

اآنون آه جنگ به پايـان رسـيده يـافتن    : گويد   درصد افزايش يافت، او مي     58 جنگ   اينكه اين نسبت تا آخر    
  ."دليل موجه و منطقي براي جنگ ديگر اهميت چنداني ندارد

پـذيري ابـراز      مقامات آاخ سفيد از اينكه بوش در برابر فقـدان تـسليحات آـشتار جمعـي در عـراق آسـيب                    
ي از اعـضاي هـر دو حـزب در برخـورداري عـراق از چنـين                 شـمار   آنند چرا آـه تعـداد انگـشت         اطمينان مي 

خواهـان و هـم       هم جمهوري : " گويد  بارآت مدير ارتباطات آاخ سفيد مي       دان. تسليحاتي ابراز ترديد آردند   
در واقع شوراي امنيت سازمان ملـل       . دانستند عراق برنامه تسليحات آشتار جمعي دارد        ها مي   دموآرات
پـس چـرا بايـد از چيـزي انتقـاد آـرد آـه همـه                 . آـرد    آرد آه اين مسئله را تأئيد مـي        اي را تعريف    قطعنامه

  جهانيان درستي آن را باور دارند؟
 را تصويب آرد آـه در آن عـراق بـه نقـض عملـي          1441در ماه نوامبر شواري امنيت به اتفاق آراء قطعنامه          

 بار به ايـن آـشور فرصـت داده شـد            اش در زمينه خلع سالح تسليحاتي متهم شده و براي آخرين            وظايف
اش انطباق دهد اما اآنون حتي برخي از متحدان نزديك امريكا در مورد اسناد اطالعـاتي                  خود را با وظايف   

  . آنند  دولت بوش آه راه را براي تصويب آن قطعنامه هموار آرد ابراز ترديد مي
 تن سارين، گـاز خـردل و عامـل اعـصاب     500  هزار ليترآنتراآن ، 38وجود  : گفت  قبل از آغاز جنگ دولت مي     

VX           هزار آالهك جنگـي ويـژه حمـل موادشـيميايي بـه             30 در عارق و توانمندي اين آشور از جهت وجود 
  .حساب نيامده است

  .صدام ختي بدون تسليحات آشتار جمعي هم فطري براي صلح است: بوش قبل از جنگ گفت
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هاي آمريكا بـراي آـشف تـسليحات آـشتار            يت همه آاوش   روز بعد از گروهي آه مديريت هدا       60آمتر از   
 تجلـي اعـالم داشـت آـه عمليـات جـستجوي خـود را                75جمعي در عراق را بر عهده داشت يعني واحد          

  .هاي ممنوع پايان داده است  بدون آشف سالح
 از  گويد بازرسـان ممكـن اسـت اثـري          گري اشميت از حاميان پروژه تهاجم موسوم به قرن آمريكاي نو مي           

تسليحات آشتار جمعي عراق نيابند چرا آه ممكن است صدام به ايـن اسـتناج رسـيده باشـد آـه بهتـر                  
  .است از شر اين مواد خالص شود و نابود سازي آنها را پس از خروج بازرسان آغاز آرده باشد

نه ادلمن و نـه اشـميت گمـان ندارنـد آـه عـدم آـشف تـسليحات آـشتار جمعـي در عـراق ديـدگاههاي                     
آند، با از زير خاك بيـرون آمـدن گورهـاي جمعـي       آميز بودن جنگ را تضعيف مي  مي مبتني بر موفقيت عمو

آــشف شــواهدي چــون . امريكــا از داليــل بــشردوستانه آــافي بــراي توجيــه جنــگ برخــوردار خواهــد بــود 
غير قـانوني   البراتوارهاي بيولوژيك متحرك موجب ايجاد اعتماد و اطمينان در مورد وجود برنامه تسليحاتي              

  .در عراق تحت حاآميت صدام خواهد شد حتي اگر اين مواد خود پيدا نشوند
ايـراد اتهامـات دروغ در مـورد تـسليحات          . المللي با ايـن مـوارد متقاعـد نـشود           اما ممكن است جامعه بين    

ور بـي   هـا بـراي رويـارويي بـا مخـاطرات در حـال ظهـ                تواند ساير جهانيان را به پيوستن به تالش         عراق مي 
افكـار عمـومي امريكـا بـه     : " گويـد   تاآر از آارشناسان تسليحاتي انيستيتو صلح مـي    جاناتان. تر آند   رغبت

رود امــا ان آــشورهايي آــه در رابطــه بــا مــسئله تــسليحات آــشتار جمعــي احــساس ترديــد    پــيش مــي
.  امريكـا در ميـان اسـت       اعتبار دولت و نهادهاي امنيتـي     . فشرند  آردند آماآان بر اين مسئله پاي مي        مي

آينده دآتر ين بازدارندگي بر توانايي ما در شناسايي تهديدي آه از سـوي آـشورها در زمينـه بكـارگيري                     
  ."تسليحات آشتار جمعي استوار شده است

از نظر رأي دهندگان امريكايي نگراني در مورد برنامه تسليحاتي آره شـمالي بـه ناگـاه جـاي خـود را بـه          
هـاي تنـدرو در     حتي دموآرات. ي از اقدام نظامي پيروزمند و موفقيت آميز داده استاحساس امنيت ناش 

ترسند انتقاد از بوش براي بزرگنمـايي تووانمنـدي تـسليحاتي صـدام               گويند آنان مي    محافل خصوصي مي  
  .ها متمايل به حمايت و دفاع از رژيم صدام به نظرآيند  ممكن است موجب شود دموآرات

ياالت جمهوري برجسته و صاحب نام گمان دارند بهتر اسـت در هيچيـك از وجـوه ايـن جنـگ                     آانديداهاي ا 
اين تقريب همان پيامي است     . جمهوري آه اآنون در اوج شهرت است مجادله نكنند          پيروزمندانه با رئيس  

آه بيل آلينتون رئيس جمهور اسـبق بـراي نشـست ايـن هفتـه شـوراي مرآـزي حـزب دمـوآرات مطـرح                         
هايي است آه او قدرتمند تلقـي    زدن به بوش تالش باي همتا شدن با او در عرصه   مول ضربه فر:" ساخت
هـاي    هـاي سياسـت     تمرآـز برنامـه   ... شود و ضـربه وارد آوردن بـه جاهـايي اسـت آـه او ضـعف دارد                     مي

  ."ساز سياسي و اجتماعي دولت او  اقتصادي او و برنامه سرنوشت
در آشف تسليحات آشتار جمعي عراق غوغايي به پـا آـرد دنـيس آـوجي     تنها آانديدايي آه از ناآامي   

اسـاس  : " اي گفـت   او در مـصاحبه . نيچ نماينده دموآرات اياالت اوهايو در مجلس نمايندگان آنگـره اسـت          
آنان به شكلي غير واقعي تسليحات آشتار جمعي عـراق را مطـرح   . جنگ عراق تقلب و عوام فريبي بود  

  ."اي عراق را چك آردند  هستهآرده و ماهيت تهديد 
هـا را از پـرداختن بـر ايـن مـسئله بـاز         عالوه بر وجوه سياسي داليلي ديگـر هـم وجـود دارد آـه دمـوآرات       

برخي از جمله پولس آماآان اعتقاد دارند تسليحات آشتار جمعي عراق آـشف خواهـد شـده                 . دارد  مي
اگـر شـما بـه      : " گويـد   ر قطعنامه جنگ بـود مـي      آريستوفردودن تور دموآرات آانكتيكات آه از حاميان صدو       

  .زده و احمق به نظر خواهيد رسيد  آنان اتهام وارد آوريد و آنها عاقبت اين تسليحات را بيابند به شما انگ
اما حتي اگر تسليحات آشتار جمعي عراق هيچگاه آشف نشود اين سياستي هوشمندانه خواهد بـود    

: گويد  سناتور لينكس چافي جمهوريخواه از از ايالت اينديانا مي        . و شود آه بگذارند اين موضوع از يادها مح      
دهنـدگان    نبرد در عراق پيروزي تلقي شد و اآنون در اين مقطع واقعًا هم يك پيروزي است در ابتـدا رأي                   " 

گفتند بهتراست تسليحات آشتار جمعي را در عراق بيابند اما پايان سريع جنگ ديگر چنين اظهاراتي   مي
  ."شنويم  نمي

  
  جهان پس از جنگ

  
نظام مشترك امنيتي و دفاعي و نيروي واآنش : اجالس وزيران امور خارجه و دفاع اروپا در بروآسل

   هزارنفري60سريع 
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29  دوشنبه - راديو فردا -)کلن(شهرام ميريان 

وکسل درباره طرح مشترک امنيتي و دفاعي و  تن از وزيران امور خارجه و دفاع اروپا در بر30امروز 
طرح مشترک .  هزار نفري اروپايي بحث و گفتگو مي کنند60همچنين ايجاد يک نيروي واکنش سريع 

امنيتي و دفاعي، بيست روز پيش از طرف چهار کشور آلمان، فرانسه، بلژيک و لوکزامبورگ در بروکسل 
.  اروپا بويژه بريتانيا، ايتاليا و اسپانيا را به دنبال داشتپيشنهاد شد و انتقاد برخي ممالک عضو اتحاديه

مخالفان طرح، نگران بروز تنش تازه در روابط ميان آمريکا و اتحاديه اروپا و تضعيف پيمان آتالنتيک شمالي، 
بازسازي عراق و طرح صلح خاورميانه، نقشه راه صلح، نيز . ناتو، در صورت عملي شدن اين طرح هستند

اتحاديه اروپا خواهان نقش همه جانبه سازمان . ر از مسائل مورد بحث اين همايش خواهد بوديکي ديگ
  .ملل در بازسازي عراق است

  
  بررسي راهکارهاي مبارزه با گروههاي خرابکار اسالمي در نشست وزيران کشور پنج کشور اروپايي
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  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه- راديو فردا –احمد رافت 
ژوزپه پيزوانو، وزير کشور ايتاليا در ديدار با وزراي کشورهاي آلمان، اسپانيا، فرانسه و بريتانيا در جنوب 

اسپانيا، هشدار داد که القاعده شبکه تروريستي خود در اروپاي غربي را بازسازي کرده و هر لحظه مي 
ي خرابکار اسالمي شناسايي  هدف احتمالي گروهها150در ايتاليا شش هزار و . تواند وارد عمل شود

آنخل آسه بس، وزير کشور اسپانيا نيز بر جهاني شدن پديده تروريسم تاکيد کرد و همکاري . شده اند
بين المللي و هماهنگي در اروپاي غربي را براي مبارزه با تروريسم الزم دانست و گفت که مبارزه با 

وزير کشور ايتاليا به امکان .  محلي جدا ساختتروريسم را نمي توان از مبارزه با سازمانهاي تبهکار
همکاري گروهها تروريستي محلي مانند بريگاد سرخ ايتاليا و اتاي اسپانيا با سازمانهاي خرابکار 

به پيشنهاد وزير کشور فرانسه، يک گروه از کارشناسان امنيتي پنج کشور اروپايي . اسالمي اشاره کرد
  .ادن گروههاي خرابکار اسالمي تشکيل خواهد شدحاضر در نشست براي تحت نظر قرار د

  
اقدامات عربستان سعودي براي مبارزه با فعاليت هاي شبكه تروريستي القاعده از ديد مشاور بلند پايه 

  وزارت امور خارجه عربستان سعودي
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29  دوشنبه -راديو فردا 

الجبير در . ر خارجه عربستان سعودي در واشنگتن بسر مي بردعادل الجبير، مشاور بلند پايه وزارت امو
مصاحبه اي با راديو فردا از آمك هاي رياض به مردم عراق و نگراني دولت خود را از هرج و مرج در عراق 

  . سخن مي گويد
 رياض، به دنبال گزارشهاي دو روز اخير در مورد حمله هاي انتحاري کازابالنکا و): راديو فردا(مهتاب فريد 

مقامهاي آمريکايي گفتند که يک عضو بلند پايه شبکه تروريستي القاعده که در ايران مخفي شده، 
عادل الجبير مشاور بلندپايه سياست خارجي عربستان . عمليات خونين رياض را هدايت مي کرده است

به در مورد  در روز يکشنCNNسعودي که در واشنگتن به سر مي برد در گفتگو به شبکه تلويزيوني 
اما نمي . حضور اين عنصر در ايران و درستي يا نادرستي گزارش گفت منهم اين گزارشها را شنيده ام

بسيار مشکل مي بينم که ايرانيها بخواهند از بن الدن يا از . دانم که اين ادعاها قابل اثبات است يا نه
ده است و بنابراين براي هيچ کشوري چون القاعده به جهان، عمال اعالم جنگ دا. القاعده حمايت کنند

  . عاقالنه نيست که به آنها پناه امن بدهد
 نفري القاعده سخن 19در گفتگوي عادل الجبير با راديو فردا، اين مقام سعودي از يک هسته مخفيانه 

ر  نفر از ده نف4وي گفت .  تن از آنها در عمليات انتحاري کشته شدند9گفت که درعربستان فعال بوده و 
اما بديهي است که افراد ديگري هم بايد وجود داشته باشند که بايد آنها را . باقيمانده دستگير شدند

صدها نفر را در بازداشت داريم و . ما هزاران نفر را در ارتباط با تروريسم بازجويي کرده ايم. پيدا کنيم
 با جديت اين کار را دنبال مي کنيم و ما. حدود صد نفر آنها را به دادگاه معرفي کرده ايم تا محاکمه شوند

  . مسئوالن را بدون هيچ ترحمي مجازات خواهيم کرد
بعضي : در پاسخ به اين سئوال که سياست رياض در رابطه با حزب اهللا لبنان چيست؟ آقاي الجبير گفت
از لبنانيها حزب اهللا را يک جنبش آزاديبخش مي دانند که تالش مي کند با اشغال سرزمينهاي 

وي در رابطه با کمکهاي عربسان سعودي به عراق، ضمن . فلسطيني از سوي اسرائيل مبارزه کند
ما : حمايت از تماميت ارضي عراق نگراني دولت خود را در رابطه با هرج ومرج اظهار داشت و گفت

يست يک بيمارستان سيار با دو. آاروان هايي از کمکهاي بشر دوستانه به بصره و بغداد فرستاده ايم
ما با ايجاد يک پل .  عمل جراحي انجام مي دهند1000پزشک و پزشکيار در آنجا داير کرده ايم که روزانه 

هوايي بين بغداد و رياض کودکاني را که نمي توانند در آنجا درمان کنند، به بيمارستانهاي عربستان 
ام امور را به دست نگيرد، عراق تا زماني که يک دولت مشروع در آن کشور زم. سعودي منتقل مي کنيم

  .نمي تواند روند بازسازي را آغاز کند
  

 پنجمين حمله انتحاری طی دو روز در اسرائيل
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29  دوشنبه -بي بي سي 

گزارشها حاکی از رخداد حمله انتحاری تازه ای است که اين بار در يکی از مراکز خريد در شهر عفوله در 
يل رخ داده و پليس محلی تعداد کشته شدگان آن را چهار نفر، از جمله خود شخص حمله شمال اسرائ

  .کننده و تعداد مجروحان را دست کم پانزده تن اعالم کرده که حال برخی از آنها وخيم است
  .اين پنجمين بار طی دو روز متوالی است که اسرائيليها هدف حمالت انتحاری قرار می گيرند

لسطينی که سوار بر دوچرخه و به خود مواد منفجره بسته بود در يکی از مجمتعهای پيشتر، فردی ف
مسکونی يهوديان در نوار غزه خود را منجر کرد و باعث وارد آمدن جرحت سطحی به سه سرباز 

  .اسرائيلی شده بود
را به اين حمالت در شرايطی انجام می گيرد که اسرائيليها بار ديگر سرزمينهای اشغالی فلسطينی 
  .محاصره در آورده و با ممنوعيت ورود فلسطينيان به اسرائيل هزاران نفر را از کار بازداشته اند

مقامهای اسرائيلی همچنين طی حرکتی در جهت منزوی ساختن و تحت فشار قرار دادن ياسر عرفات 
رجی که قصد ديدار رهبر فلسطينيان اعالم کرده اند که از گفت و گو با ديپلماتها و مقامهای سياسی خا

  .با آقای عرفات را داشته باشند، خودداری خواهند ورزيد
آنها در عين حال اعالم کرده اند که به مذاکرات خود با ابومازن نخست وزير دولت خودگردان فلسطينی 

 .ادامه خواهند داد
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ه حقوق بشر الملل آشورهاي ثروتمند جهان را به تجهيز نظامي آشورهاي نقض آنند سازمان عفو بين

  .متهم آرد
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   دوشنبه

به گزارش خبرگزاري رويتر، گروه جلب راي سازمان حقوق بشر طي گزارشي در رابطه با نشست سران 
ي آينده در فرانسه برگزار شود؛ بيان داشت آه يبش از دو سوم آل  گروه هشت آه قرار است هفته
 از طرف پنج عضو از هشت عضو گروه 2001 و 1997ر جهان بين سالهاي تسليحات جنگي انتقال يافته د

  .هشت يعني آمريكا، روسيه، فرانسه، انگلستان و آلمان بوده است
الملل طرحي را براي آنترل بر خريد و فروش اسلحه به آشورهاي نقض  شود سازمان عفو بين گفته مي

توان به رژيم صهيونيستي، آلمبيا،  ا ميآننده حقوق بشر در نظر داشته آه از جمله اين آشوره
  .افغانستان و سنگال نام برد

 تا سال 1997شايان ذآر است آه در اين ميان آمريكا بيشترين خريد و فروش اسلحه را در جهان از سال 
 درصـد در مكان دوم قرار 17 درصد در مكان اول جاي دارد و بعد از آن روسيه با 28 داشته و با 2000

  .تگرفته اس
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