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   2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31شنبه   چهار
  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 

  

  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي

  
  در عراق می مانيم

  2003 مه 20 -1382 ارديبشت 30  سه شنبه -بي بي سي 
   يک تا دوسال آينده در دست نيروهای اشغالگر خواهد بودکنترل عراق برای دست کم

نيروهای آمريکايی و بريتانيايی که در عراق هستند مشخصا گفته اند که قصد دارند برای مدت 
  .نامحدودی کنترل عراق را دردست داشته باشند

 نظامی در عراق جان ساورز يک مقام ارشد غير نظامی بريتانيايی که معاون پل برمر باالترين مقام غير
است، گفته که نيروهای ائتالفی قصد ندارند که قدرت را در اختيار يک دولت موقت عراقی قرار دهند 

  .بلکه منتظر خواهند ماند تا انتخابات ملی در عراق طی يکی دوسال برگزار شود
ی تشکيل پيشتر مقامات آمريکايی گفته بودند هسته مرکزی يک دولت موقت عراقی تا اواخر ماه جار

  .خواهد شد
اما به گفته آقای ساورز کنفرانس ملی برای تشکيل چنين هسته مرکزی تا اوخر ژوئن و يا اوايل ژوييه به 

  .وی همچنين گقته است که که اين تشکيالت موقت قدرت زيادی نخواهد داشت. تاخير خواهد افتاد
نويس قانون اساسی و آماده سازی به گفته اين مقام بريتانيايی هدف اصلی اين تشکيالت تهيه پيش 

  .زمينه ها برای انجام يک انتخابات آزاد در عراق است که يک تا دوسال وقت می برد
نيروهای اشغال کننده عراق در حال حاضر بطور عمده با نيروهای سياسی عراقی که از تبعيد از خارج 

  .به عراق برگشته اند، گفتگو و مذاکره کرده اند
د بايد زمان کافی وجود داشته باشد تا گروهها و احزاب سياسی که در کشور ظهور آقای ساورز افزو

  .خواهند کرد طيفهای مختلفی را شامل شوند
  .در همين حال تظاهرگنندگان در عراق خواهان تشکيل يک دولت فراگير در اسرع وقت هستند

برخی از . حد استاز سوی ديگر اداره عراق موضوع بحث اعضای شورای امنيت سازمان ملل مت
  کشورها خواهان مشارکت بيشتر سازمان ملل در ادره عراق هستند

  
  تسليم پيش نويس قطعنامه عراق به شورای امنيت
  سوزانا پرايس خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل

  2003 مه 20 -1382 ارديبشت 30  سه شنبه -بي بي سي 
س قطعنامه عراق برای حل مسائل پس از آمريکا گفته است که يک نسخه اصالح شده از پيش نوي

  .مناقشه آن کشور را اواخر روز دوشنبه تسليم شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهد کرد
جان نگروپونته، سفير آمريکا در سازمان ملل، گفت اعضای شورای امنيت بايد برای رای دادن به اين 

  .قطعنامه پس از روز چهارشنبه آماده باشند
ليه قطعنامه خواستار لغو تحريم های سازمان ملل عليه عراق بود و نقش اصلی تصميم پيش نويس او

  گيری در زمينه چگونگی مصرف درآمد نفتی عراق را به آمريکا و بريتانيا محول می کرد  
سفير آمريکا گفت که در پيش نويس تازه قطعنامه عراق سعی شده است به نگرانی های ساير اعضای 

  .سخ داده شودشورای امنيت پا
  .اعضای شورای امنيت سازمان ملل به ويژه درباره ميزان قدرت سازمان ملل در عراق نگرانيهايی دارند

آمريکايی ها هفته گذشته پيش نويس اصالح شده قطعنامه را توزيع کردند و در آن پيش بينی کردند که 
دها و موسسات محلی و ملی يک هماهنگ کننده ويژه سازمان ملل به منظور راه اندازی مجدد نها

  .عراق منصوب خواهد شد که با نيروهای ائتالفی همکاری فشرده خواهد داشت
نماينده آمريکا در سازمان ملل گفت که نسخه اصالح شده قطعنامه، وظايف هماهنگ کننده سازمان 

  .ملل را، که در زمينه های مختلف مسووليت هايی خواهد داشت، تشريح می کند
گروپونته گفت که نقشی برای بازرسان تسليحاتی سازمان ملل در يافتن سالح های تخريب اما آقای ن

  .جمعی که ادعا می شد حکومت قبلی عراق در اختيار داشته است، پيش بينی نشده است
وی اشاره کرد که قطعنامه آماده رای گيری نهايی است و انتظار می رود رای گيری تا پايان هفته انجام 

  .شود
عمال تغييرات بيشتر در اين نسخه را مردود ندانست اما گفت که ارائه آن بدان معنی است که آمريکا او ا

  .تا جای ممکن در مورد آن سازش کرده است
با اين حال، اين واقعيت که آمريکايی ها خواهان رای گيری فوری نيستند نشان می دهد که هنوز امکان 

 مذاکرات بيشتر بر سر آن وجود دارد
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 حاليکه اعضای شورای امنيت سازمان ملل به بررسی پيش نويس قطعنامه جديدی در مورد عراق در
مشغول اند، يک مقام آمريکايی هشدار داده است که مخالفت فرانسه با اين قطعنامه می تواند به 

  .روابط دو کشور آسيب برساند
  .نيا برخوردار استقطعنامه جديد توسط آمريکا تهيه شده و از حمايت بريتانيا و اسپا

سفير آمريکا در فرانسه گفته است که مخالفت فرانسه با اين قطعنامه می تواند بر روابط اقتصادی دو 
  .کشور تاثير بگذارد

، سفير آمريکا، در مصاحبه ای که روزنامه فرانسوی فيگارو آن را منتشر کرده، گفته است که "هوارد ليه"
تالفی جويی و تحريم بلند مدت "يد حمايت کند، می توان از در صورتی که فرانسه از قطعنامه جد

  .اجتناب کرد" اقتصادی
قطعنامه پيشنهادی آمريکا به نحوی اصالح شده که خواست دو کشور فرانسه و روسيه نيز در آن 

  .منعکس شود
مان اين دو کشور، که با حمله نظامی آمريکا به عراق مخالف بودند، خواستار نقش مهم تری برای ساز

  .ملل متحد در عراق شده اند
ايگور ايوانف، وزير خارجه روسيه، گفته است که می توان در هفته جاری به توافقی بر سر قطعنامه 

  .جديد دست يافت
به گفته آقای ايوانف، شرط اصلی برای حصول توافق در شورای امنيت قبول امکان بازگشت صلح بانان 

  سازمان ملل به عراق است
  

  وپتر امريكايي در عراق، پنج آشته دادسقوط هليك
  2003 مه 20 -1382 ارديبشت 30  سه شنبه: خبرگزاري فارس

يك هليكوپتر ترابري متعلق به تفنگداران امريكايي روز گذشته در مرآز عراق سقوط آرد آه در اين حادثه 
  .پنج نفر آشته شدند

در پي سقوط اين هليكوپتر : ظهار داشتندبه گزارش آسوشيتدپرس، مقامات پنتاگون با اعالم اين خبر ا
يك نفر از نيروهاي امداد نيز آه قصد . در نزديكي شهر مقدس آربال، حداقل چهار تن آشته شده اند

  . داشت به حادثه ديدگان آمك رساند، غرق شد
  . هنوز اطالعي از بازماندگان اين حادثه در دست نيست

اين هليكوپتر در آانالي واقع در جنوب شرقي آربال :  گفت، سخنگوي پنتاگون در اين باره»ديويد لپن«
  . سقوط آرده است

  .  علت سقوط هنوز مشخص نيست :وي افزود
  . به نظر مي رسد سقوط اين هليكوپتر يك حادثه عادي باشد: يك مقام ديگر در اين باره اظهار داشت

  . االها مورد استفاده قرار مي گرفتهليكوپتر مذآور براي انتقال تفنگداران نيروي دريايي امريكا و آ
  

  اختالف بر سر بازرسی هسته ای عراق 
  2003 مه 20 -1382 ارديبشت 30  سه شنبه -بي بي سي 

 آژانس -بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی در يکی از مراکز تحقيقات هسته ای عراق قبل از جنگ 
  در مورد کاربر مواد هسته ای غارت شده نگران است 

آمريکا گفته است که بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد از امکانات و توانايی الزم برخوردار نيستند 
  .که بتوانند جستجو برای يافتن مواد هسته ای در عراق را از سر بگيرند

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفته است که شرايط نظامی نامطمئن در عراق به اين معنی است که 
  .الف به رهبری آمريکا از موقعيت مناسب تری برای ادامه جستجوها برخوردارندنيروهای ائت

اظهارات دولت آمريکا در پاسخ به ابراز نگرانی آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد وضعيت عراق 
  .انتشار يافته است

نسبت به سوء اين نهاد سازمان ملل متحد، ضمن ابراز نگرانی در مورد امنيت مواد هسته در عراق، 
  .استفاده از اين مواد هشدار داده است

سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی در مصاحبه ای با بی بی سی گفته است که براساس برخی 
  .گزارش ها، مواد پرتوزا از تاسيسات هسته ای عراق به غارت رفته است

ب های هسته ای موسوم به بمب به گفته وی، اين امکان وجود دارد که از اين مواد برای ساختن بم
  کثيف استفاده شود

  
  .آند  گيري مي  سفيد آناره  آري فليشر از معاونت مطبوعاتي آاخ

  2003 مه 20 -1382 ارديبشت 30  سه شنبه
بينند   الملل ايلنا، به نقل از شبكه تلويزيوني فاآس نيوز فليشر گفت مردم مي  بين  به گزارش سرويس

يك حمله تروريستي روبرو بوده است به همين دليل او تصميم گرفته آه وارد دولت بوش با دو جنگ و
  .بخش خصوصي شود

بوش را به عنوان يك   دارم من جورج   ساله در روز دوشنبه اعالم آرد آه من اين شغل را دوست42فليشر 
  .ه آه من برومهاي او هم براي من قابل قبول است ما االن زمان آن رسيد  آنم و سياست  مرد تأييد مي
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فليشر تصريح آرد آه قصد دارد در ماه ژوئيه سمت خود را ترك آند قبل از آنكه مبارزات انتخاباتي مجدد 
  .بوش شروع شود

  
  . آمريكا يك مقام بلندپايه نظامي ارتش بعثي عراق را دستگير آرده است

  2003 مه 20 -1382 ارديبشت 30  سه شنبه
به نقل از ميدل ايست نيوزالين، فرماندهي مرآزي آمريكا ) ايسنا(يران به گزارش خبرگزاري دانشجويان ا

ژنرال آمال مصطفي عبداهللا سلطان التكريتي اواخر هفته گذشته در بغداد دستگير شده « : گفت
  ».است

 نفره و در رديف شماره 55وي در ليست . التكريتي از مقامات برجسته گارد ويژه رياست جمهوري بود
  . اند  نفـره دستگير شده55 نفـر از اين ليست 23الزم به يادآوري است آه تاآنـون .  قرار داشت10
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق
  

يك مقام بلندپايه اظهار داشت، نشست گروههاي معارض عراق آه قرار است دولت انتقالي عراق را در 
  . آن تعيين شود در ماه ژوئن برگزار خواهد شد

  2003 مه 20 -1382 ارديبشت 30   شنبهسه
به نقل از پايگاه اينترنتي العراق، وي افزود، اين نشست ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . آه قرار بود در ماه جاري برگزار شود در ماه آينده برگزار خواهد شد
 نشست به ميزان شرآت آنندگان برگزاري اين« : ي احتمال برگزاري اين نشست گفت اين منبع درباره

  ».هاي سياسي مختلف عراق بستگي دارد حزب
در صورتي آه همكاري احزاب سياسي عراق «: اين مقام بلندپايه آه نخواست نامش فاش شود افزود

  » .به داليل مختلفي متوقف شود در برگزاري اين نشست در زمان مقرر بازنگري خواهد شد
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  فروريزي شاخص هاي سهام در مهم ترين مراآز بورسي جهان در پي گسترش عمليات تروريستي
  2003 مه 20 -1382 ارديبشت 30  سه شنبه - راديو فردا –) پاريس(فريدون خاوند 

افزايش نشانه هاي رآود اقتصادي، بي ثباتي پولي و ترس از گسترش عمليات تروريستي بار ديگر 
توضيحات بيشتر درباره . هاي سهام در مهم ترين مراآز بورسي جهان شدندباعث فروريزي شاخص 

  . داليل اين فروريزي در گزارشي از فريدون خاوند
شنبه شب گذشته وزيران دارايي گروه هفت آشور بزرگ صنعتي جهان و روسيه، در اعالميه پاياني 

اعتماد و ثبات را به بازار هاي فرانسه، تالش آردند با عباراتي آرامش بخش » دوويل«نشست خود در 
آنچه ديروز دوشنبه در قطب هاي بزرگ مالي جهان گذشت نشان ميدهد آه پيام . جهاني بازگردانند

شاخص هاي ارزش سهام . ، در برابر واقعيت هاي اقتصادي جهان، چندان موثر نيفتاده است»دوويل«
فرانكفورت و پاريس و : برو شدند بورس هاي اروپا در نخستين روز هفته با افت هاي چشمگير رو

در آمريكا نيز شاخص داو .  در صد2.66 در صد و فوتسي لندن منهاي 5 تا منهاي 4آمستردام بين منهاي 
  .  در صد سقوط آرد2.97 در صد و نزدك 2.14جونز 

د در مجموع، انتشار آمار آم و بيش مأيوس آننده درباره چشم انداز رش: و اما داليل اين فروريزي 
اقتصادي در دنياي صنعتي جو عمومي حاآم بر بازار هاي سهام را، آه پيش از آنهم تعريفي نداشت، 

تيره تر ساخته و پيشگويي شمار زيادي از آارشناسان، آه باور داشتند با پايان جنگ عراق رونق به 
  . اقتصاد جهاني باز ميگردد، دستكم تا اين لحظه با شكست روبرو آرده است

يگرتداوم اوجگيري يورو، يا به عبارت ديگر فرو غلطيدن دالر در سراشيب، نگراني رو به از سوي د
 در 2000يوروي هشتاد و سه سنتي اآتبر سال . افزايشي را در محافل اقتصادي اروپا به وجود آورده

اييان در اين شرايط اروپ.  سنت معامله ميشود، تقريبا چهل در صد گرانتر17حال حاضر حدود يك دالر و 
چگونه خواهند توانست صادرات خود را به منطقه دالر حفظ آنند؟ و اقتصاد اروپا چه خواهد شد اگر واقعا 

آمريكايي ها تصميم گرفته باشند از سياست دالر قوي دست بردارند؟ در آنار اين يأس ها و ترديد ها، 
راييل نيز طبعا به بي سوء قصد هاي تروريستي چند روز گذشته در عربستان سعودي، مراآش و اس

  .ثباتي بازار هاي سهام دامن ميزنند
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  نظام بهداشتی عراق در آستانه فروپاشی
  ايموژن فوکس خبرنگار بی بی سی

  2003 مه 20 -1382 ارديبشت 30  سه شنبه
  .آستانه فروپاشی استيکی مديران سازمان بهداشت جهانی می گويد که نظام بهداشتی عراق در 
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دکتر ديويد نابارو، رئيس بخش اقدامات انساندوستانه سازمان بهداشت جهانی که در مجمع بهداشت 
جهانی در ژنو سخن می گفت، از نيروهای آمريکايی و بريتانيايی خواست با تامين امنيت بيشتر امکان 

  .فعاليت مطلوب بخش های پزشکی و کارمندان آن را فراهم کنند
 گفت که سازمان بهداشت جهانی به ويژه نگران آن دسته از شهروندان عراقی است که از بيماری او

همچنين بيم آن می رود که در اثر کمبود آب آشاميدنی سالم بيماری ها . های مزمن رنج می برند
  .شيوع يابند

 بهداشتی  درصد از خدمات20سازمان بهداشت جهانی تخمين می زند که درحال حاضر تنها حدود 
  . عراق همچنان فعال است

. مشکالت عديده از جمله عدم پرداخت حقوق کارمندان، نظام بهداشتی عراق را آزار می دهد
بيمارستان ها و آزمايشگاه هايی که در پی مناقشه غارت شدند بدون تجهيزات به سر می برند و آب 

  .پاکيزه کمياب است
عنی است که آب شيرين توسط فاضالب ها آلوده می شود اما از کار افتادن پمپ های الکتريکی بدان م

به گفته دکتر ديويد نابارو جدی تر از هر چيز فلج شدن تقريبی نظام بهداشتی عراق به خاطر کمبود 
  .امنيت است
اگر تيم ما در بصره بخواهد راه . به عقيده ما نظام بهداشتی عراق در آستانه فروپاشی است: "وی گفت
. رو و ساير وسايل را از آنجا خارج کند بايد توسط سربازان نيروهای اشغالگر همراهی شودبيافتد و دا

  ."همين موضوع در مورد افراد ما در بغداد صادق است
سازمان بهداشت جهانی به ويژه نگران پنج درصد از جمعيت عراق است که از بيماری های مزمن، از 

د و به معالجات منظم که اکنون از آن محروم شده اند نياز جمله آسم، ديابت يا حتی سرطان رنج می برن
  .دارند

اين سازمان همچنين از آن بيم دارد که بيماری وبا، علی رغم وجود داروهای الزم برای معالجه آن در 
  .عراق، شيوع پيدا کند

مشکل : "دارد گفتديويد نابارو با اشاره به اين که اين سازمان مقدار کافی دارو برای درمان وبا در بصره 
  ."رساندن اين داروها به مردم و آموزش نحوه استفاده از آن است

وی از نيروهای ائتالفی خواست با ايجاد امنيت کافی، زمينه مساعد برای فعاليت امدادگران پزشکی در 
  .عراق را آماده کنند

يروهای ائتالفی آماده اما سازمان بهداشت جهانی می گويد که اميدوار است در پی يک آغاز آهسته، ن
  .همکاری نزديک تر با آژانس های کمک رسانی سازمان ملل در عراق باشند

اين سازمان اظهار اميدواری کرد که اگر شورای امنيت به رفع تحريم های اقتصادی عراق رای دهد، 
  بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت بالفاصله صرف احيای خدمات بهداشتی عراق شو

  
   مداخله رژيم ايران در عراق-ايران آمريكا و 

  
   آمريکا-ايران، چالش بعدی در روابط اروپا 

  2003 مه 20 -1382 ارديبشت 30  سه شنبه -بي بي سي 
جرج پاپاندرئو، وزير خارجه يونان که کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد گفت ايران 

  .مريکا باشدمی تواند مشکل بعدی در روابط اروپا و آ
 مه در همايشی تحت عنوان اصالحات در اتحاديه اروپا در لندن سخن 20آقای پاپاندرئو که روز سه شنبه 

آمريکا و اتحاديه اروپا بايد با يکديگر در متقاعد کردن ايران جهت توقف اهداف اين کشور : "می گفت افزود
  ." بحران عراق، همکاری کننددر توليد سالح های اتمی و امتناع از تکرار بحرانی مشابه

  .ايران بارها تاکيد کرده است که برنامه های اتمی اين کشور، تنها اهداف غير نظامی دارد
اما مقام های آمريکايی می گويند برخی تاسيسات اتمی ايران می تواند برای توليد سالح های اتمی 

  .مورد استفاده قرار گيرد
ران بر سر يک توافق نامه بازرگانی است در حالی که آمريکا از چند سال اتحاديه اروپا در حال مذاکره با اي

قبل ايران را تحريم کرده و قانونی را نيز برای تنبيه شرکت های نفتی خارجی که در ايران سرمايه 
  گذاری کنند به تصويب رسانده است

  
رآت در حمله تعقيب قانوني مقامات جمهوري اسالمي به اتهام مشا. آي. بي. رئيس سابق اف

  تروريستي خبار را خواستار شد
 مه 20 -1382 ارديبشت 30  سه شنبه :-براساس وال استريت جورنال) ) راديو فردا(شهران طبري 

2003  
 رئيس سابق اداره آگاهي فدرال، در مقاله اي در نشريه وال استريت LOUIS J. FREEH لوئيس فري 

.  منشاء بدترين عمليات تروريستي در جهان استجورنال، جمهوري اسالمي را متهم مي آند آه
لوئيس فري در مقاله خود مي نويسد پرزيدنت بوش در پي بمب گذاري هاي اخير در رياض و آازابالنكا 

او سپس دآترين . گفت آمريكا با تروريست ها مي جنگد تا آنها معني عدالت آمريكا را خواهند فهميد
 هرآس آه بر عليه مردم آمريكا دست به اقدام تروريستي بزند و يا خود را در اين مورد مطرح آرد و گفت

  . طرح آنرا بپروراند دشمن اين مملكت شمرده مي شود و هدف اجراي عدالت آمريكا قرار خواهد گرفت
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اين درست همان پاسخي است آه مي تواند به آيت اهللا جنتي، عضو قدرتمدار : لوئيس فري مي گويد
اسالمي داده شود، آه در خطبه نماز جمعه خود در روز بعد از صحبت پرزيدنت شوراي نگهبان جمهوري 

بوش گفت مردم عراق به اين نتيجه رسيده اند آه براي اخراج آمريكا از اين آشور هيچ راهي جز قيام و 
  : او در ادامه مقاله اش مي نويسد. توسل به شهادت در عمليات برايشان باقي نمانده

 در صدر قدرت هستند به نظر مي رسد اين پيام را نشنيده اند و مي افزايد در آساني آه در تهران
 در رياض پيش روي ما بود، محمد همان حالي آه صحنه وحشتناك بمب گذاري با جسد قربانيان

خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي، با استقبال گرمي در بيروت مواجه شد و در همانجا قول مقاومت در 
در همين حال رئيس سازمان . برابر اسراييل داد و اشغال عراق را اشتباهي بزرگ و بازي خطرناك خواند

سالمي را انكار آرد و به بازرسان سازمان ملل انرژي اتمي دولت خاتمي، برنامه تسليحاتي جمهوري ا
  . گفت جمهوري اسالمي حاضر به قبول بازرسي دقيق تر نيست

اشتباه نكنيد آنها در عمليات : لوئيس فري، رهبران جمهوري اسالمي را تروريست مي خواند و مي گويد
روريستي ويژه جمهوري حزب اهللا آه گروه ت: استشهادي عليه آمريكا يد طواليي دارند؛ و مي افزايد

  . اسالمي است، همراه القاعده، بيشتر از هر گروه تروريستي، آمريكايي آشته است
 سرباز 241 در بيروت آه منجر به آشته شدن 1982او از بمب گذاري انتحاري حزب اهللا در سال 

 شرآت آمريكايي شد شروع مي آند و يك به يك عمليات تروريستي مشابهي را آه حزب اهللا در آن
  . داشت و تعداد آشته شدگان آمريكايي اين عمليات را برمي شمارد

من در تحقيقات خود در اين باره با آاخ سفيد، وزارت امور : فري در مورد بمب گذاري خبار مي گويد
 چندين بار به عربستان سعودي سفر 1996خارجه، سيا و وزارت دفاع آمريكا همكاري آردم و در سال 

  . آردم
ان ما يعني اف بي آي در رياض دفتري براي تحقيقات باز آردند و با پليس ضد ترور عربستان مامور

ما در طول تحقيقات خود مدارآي يافتيم آه نشان مي دهد . سعودي بنام مباحث وارد همكاري شدند
حمله خبار از طرف اعضاي حزب اهللا عربستان سعودي انجام گرفت و دستگاه هاي امنيت جمهوري 

  . مي تمام عمليات آن را طرحريزي و هماهنگ آردند و بودجه آن را نيز تامين آردنداسال
به عالوه همين اسناد به ما مي گويد اين دستگاه هاي امنيتي از مقامات سطح باالي : فري مي افزايد

لوئيس فري سپس دولت آلينتون را بخاطر عدم همكاري با . نظامي جمهوري اسالمي دستور داشتند
 آي براي پيگيري اين موضوع سرزنش مي آند و مي گويد پس از مدت ها باالخره با توسل به اف بي

مقامات ديگر توانست براي اولين بار با شش نفر از اعضاي حزب اهللا آه در حمله به خبار شرآت 
  . داشتند، مصاحبه رو در روآند

عاتي جمهوري اسالمي و مقامات او مي افزايد تمام آنها مستقيما به من گفتند آه سرويس هاي اطال
 با در دست داشتن اين اسناد، FBIاو مي گويد . باالي دولتي در ايران عامل اجراي اين حمله بودند

اما . خواهان صدور حكم احضاري شد آه در آن جمهوري اسالمي مسئول انفجار خبار شناخته مي شد
س توضيح مي دهد آه اين پرونده با آمدن او سپ. دولت آلينتون حاضر به حمايت از صدور اين حكم نشد

 تروريست حزب اهللا را آه در حمله خبار شرآت 13دولت بوش دوباره گشوده شد و هيات قضات 
داشتند، احضار آرد و ايران را حامي اين بمب گذاري معرفي نمود، اما اين حكم هنوز جاري نشده 

 آه آن زمان رئيس آميسيون ملي عليه L.Paul Bremerپال برمر،. او درادامه مي افزايد ال. است
  . تروريسم بود موضوع خبار را به خوبي مطالعه آرده است

آميسيون مذکور به اين نتيجه رسيد آه جمهوري اسالمي فعالترين حامي دولتي تروريسم است و 
وي مي گويد . سازمان هاي اطالعاتي جمهوري اسالمي در اجراي طرح هاي تروريستي دخالت داشتند

وز گذشته آاخ سفيد صحبت اخير دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا را تكرار آرد، آه گفته بود رهبران ر
  . القاعده اآنون عمليات خود را از ايران هدايت مي آنند

  
، در پايان مقاله خود در روزنامه وال استريت جورنال، FBIلوئيس فري، رئيس سابق اداره آگاهي آمريكا، 

ه اآنون با حضور پال برمر در همسايگي ايران، زمان آن رسيده است آه دولت آمريكا توصيه مي آند آ
 قرباني قهرمان خبار ديري است به تعويق 19اجراي عدالت براي . فقط به ارسال نامه به ايران اآتفا نكند

  .افتاده است
  

  طرح قانوني دو سناتورآمريكائي براي برقراري دمكراسي در ايران
 گزارش مصاحبه مطبوعاتي در سناي آمريكا با حضور شكنجه شدگان ايراني: مهتاب فريد

   1382 ارديبهشت ماه 29دوشنبه 
بعد از ظهر امروز در يك آنفرانس مطبوعاتي در آنگره آمريكا، چند سناتور ): راديوفردا(همايون مجد 

  . آمريكائي طرح قانوني دمكراسي براي ايران را تشريح آردند
سناتور سم براون بك، از ايالت آانزاس، همراه با سناتور جان آورين، از ايالت ): يوفرداراد(مهتاب فريد 

تگزاس، در آنفرانس مطبوعاتي روز دوشنبه ساعت يك بعدازظهر طرح قانوني دمكراسي براي ايران را 
  . معرفي آردند

جمهوري اسالمي قرار در اين آنفرانس خبري از چند ايراني در تبعيد آه به عناوين مختلف تحت شكنجه 
از جمله اشخاصي آه در اين جلسه شرآت داشتند، دختر آقاي پورزند، . گرفته بودند، صحبت آردند

  .بنفشه پورزند، از شكنجه هائي آه بر پدر او وارد شده بود، صحبت آرد

www.iran-archive.com 



 سال توسط ماموران جمهوري 5همچنين آقاي بهمن رهبري، آه خلبان هواپيماي جنگي بود، گفت 
  .مي زنداني شده بود و تحت شكنجه هاي متفاوت قرار گرفتاسال

 ميليون 50در طرح قانوني دمكراسي براي ايران، اين سناتورها از آنگره آمريكا تقاضا مي آنند آه مبلغ 
آمك مالي از جمله قرار است براي . دالر در برنامه مختلف در راه دمكراسي براي ايران هزينه شود

 تلويزيوني خارج از آشور آه در راه رساندن گزارش هاي صحيح و سانسور نشده برنامه هاي راديوئي و
  . به ايران فعاليت مي آنند، هزينه شود

نكته جالب اينجاست آه اين . همچنين، اين اليحه يك رفراندوم بين المللي را هم حمايت مي آند
 شد زيرا سنگين وزن هائي مانند سناتورها براي به تصويب رساندن اين اليحه با مشكالتي روبرو خواهند

اين سناتور ها مي . سناتور ريچارد لوگر و سناتور جوزف بايدن و سناتور هيگل مخالف اين اليحه هستند
  .گويند دولت آمريكا بايد با گروه اصالح طلب ها گفتگو داشته باشد

بال گزارش هاي اخير آه در سئوال و جواب راديوفردا با سناتور براون بك آه ما سئوال آرديم آه به دن
دآتر زلماي خليل زاد، نماينده ويژه رئيس جمهوري آمريكا در امور خاورميانه با مقامات ايران گفتگو آرده 
بود، اين امر خشم اقاي براون بك را برانگيخته بود و طي انتشار بيانيه اي اعتراض خود را به آاخ سفيد 

  .ابراز آرد
  

ا گفت ديك چني، معاون رئيس جمهوري آمريكا به وي اين دلگرمي را داده سناتور براون بك به راديو فرد
آه اين مذاآرات بين آمريكا و ايران صرفا در باره امور عراق و افغانستان بود و هيچ ارتباطي به برقراري 

  .روابط ديپلماتيك بين اين دو آشور نبود
ه آمريكا به گروه هاي مختلف داده خواهد اگر اين اليحه تصويب شود، اين پول از طريق وزارت امورخارج

  . شد
سئوال من اين است آه از اين اليحه غير از اين دو سناتور آمريكائي چه آساني از گروه : همايون مجد

  هاي ايراني يا غير ايراني حمايت مي آنند؟
يل در  آه روابط امور عمومي اسرائAPACبنا به گزارش ها، طوري آه به نظر مي رسد، گروه .: ف.م

آمريكا است، دفتر شاهزاده رضا پهلوي، آقاي مايل لدين، آه آارشناس مسائل ايران است، و ايرانيان 
  .جمهوريخواه از اين اليحه حمايت مي آنند

  
  اجازه صدور عينکهاي نظامي شب بين به ايران توسط دولت بريتانيا

  2003 مه 20 -1382 ارديبشت 30  سه شنبه ):راديو فردا(بهنام ناطقي 
موضوع انتقال غيرقانوني اين . دولت بريتانيا جواز صدور عينکهاي نظامي شب بين را به ايران صادر کرد

  . عينکها از سوريه به عراق، يکي از موارد اختالف شديد ميان آمريکا و سوريه در جريان جنگ عراق بود
مورخارجه بريتانيا امروز در پارلمان بنابه گزارش خبرگزاري بلومبرگ از لندن، مايک اوبراين، رئيس اداره ا

بريتانيا فاش کرد که جواز صدور عينک هاي شب بين براي استفاده توسط نگهباناني صادر شده است 
  . که مرز ايران وافغانستان را براي مبارزه با قاچاق پاس ميدارند و هزينه آنها را هم سازمان ملل ميپردازد

شان دهنده اختالف نظر آمريکا و بريتانيا بر سر ايران است که خبرگزاري بلومبرگ نوشت اين تصميم ن
آمريکا حکومت آن را به حمايت از تروريسم و حتي به حمايت از نيروهاي صدام حسين در جريان جنگ 

  . اخير متهم کرده است
د ولي از با اين حال، آقاي ابراين تاکيد کرد که خطر انتقال اين عينکهاي نظامي به ارتش ايران وجود ندار

  . افشاي نام کمپاني بريتانيائي صادرکننده اين عينکها امتناع کرد
تکنولوژي ديد در شب، که اسباب برتري اصلي نيروهاي آمريکا در جنگ عليه حکومت صدام حسين بود، 

  . محور انتقاد آمريکا از کشورهاي همسايه عراق به خصوص سوريه را در جريان جنگ در بر مي گرفت
ارجه بريتانيا، آقاي جک استراو، که ماه گذشته براي دومين بار به ايران رفت، تاکيد کرده است وزيرامورخ

  . که برخالف آمريکا، بريتانيا به مذاکره ديپلماتيک با مقامات جمهوري اسالمي ادامه ميدهد
ارسال تکنولوژي نظامي ديد شبانه به ايران، بخشي از همکاري بين المللي براي جلوگيري از 

  .صدورموادمخدر توليد افغانستان از طريق ايران به بازارهاي اروپا است
  

  نظر آارشناس دفاعى امريكا در باره ايران و آره شمالى 
  2003 مه 20 -1382 ارديبشت 30  سه شنبه -راديو آلمان 

يم  پس از سرنگونى رژRichard Perleبه عقيده آارشناس پرنفوذ دفاعى امريكا، ريچارد پرل : پاريس
پرل آه مشاور وزير دفاع . عراق خطرى آه جهان را تهديد مى آند، از سوى ايران و آره شمالى است

 است، امروز سه شنبه به هنگام ديدار خود از پاريس گفت Donald Rumsfeldامريكا، دونالد رامسفلد 
خود را مشترآا براى اياالت متحده امريكا و فرانسه بايد وضعيت روابط خود با يكديگر را روشن آنند و 

وى افزود از جمله مسائلى آه اين دو آشور بايد به آن بپردازند، موضوع . وظايف آينده خود آماده سازند
پرل گفت بايد ديد آيا اين دو آشور مى توانند با هم به توافق برسند و با . ايران و آره شمالى است

  . تهديدها مشترآا مقابله آنند يا نه
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. مريكا و فرانسه به خاطر موضعهاى متفاوت دو آشور در جنگ عراق تنش آميز استمناسبات ميان ا
 ميالدى از ٢٠٠٢ طى سخنرانى اى در ژانويه George W. Bushرييس جمهور امريكا جورج دبليو بوش 

  .ايران و آره شمالى در آنار عراق به عنوان اجزاى محور شرارت نام برده بود
  

  د جنگ در جهانمخالفت با جنگ و تظاهرات ض
  

  برگزاري نخستين بازارگاه جهاني صلح و سياست
  2003 مه 20 -1382 ارديبشت 30  سه شنبه -  راديو فردا –) رم(احمد رافت 

بيش از سي نخست وزير و رئيس جمهوري سابق از پنج قاره جهان، به دعوت ميخائيل گورباچف، آخرين 
 شرکت در اولين بازارگاه جهاني صلح و سياست گرد رئيس جمهوري شوروي در شهر تورين ايتاليا براي

پطرس غالي، دبير کل سابق سازمان ملل، بينظير بوتو، نخست وزير سابق پاکستان، ووژه . هم آمدند
ژاروزلسکي، رئيس جمهوري لهستان و توشيکي کايفو نخست وزير سابق ژاپن از جمله شخصيتهاي 

يل کلينتون، رئيس جمهوري سابق آمريکا و لي پنگ، قرار بود ب. شرکت کننده در اين نشست بودند
خواننده معروف ايرلندي، پاول هوسون معروف . نخست وزير سابق چين نيز در اين اجالس شرکت کنند

به بونو، که سالهاست براي حذف قروض کشورهاي فقير مبارزه مي کند، در سخناني گفت که با وجود 
: ميخائيل گورباچف نيز گفت. خوشبيني به آينده نگاه کنيمجنگ و فقر در کره زمين، مي خواهيم با 

سياست کنترل جهان را از دست داده است و نتيجه آن جنگ بيهوده در عراق و گسترش تروريسم 
  .سياست بايد دست کمک به سوي جامعه مدني دراز کند. است

  

  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان

  
   شعر ضد جنگ عليه جورج بوش انتشار بزرگترين آتاب

   1382 ارديبهشت ماه 29دوشنبه 
نام آتابي است آه بدون شك بزرگترين آتاب شعر معاصر عليه » شاعران ضد جنگ «-جام جم آنالين 

  . جنگ است 
  . هزار شاعر معاصر از سراسر جهان است 11 هزار شعر ضدجنگ از 13اين آتاب مشتمل بر 

ريكايي سم هاميل ويرايش آرده و اشعاري نيز از خود وي در آن درج شده اين آتاب را شاعر معاصر ام
  .است 

به نوشته يواس اي تو دي امريكا ، سم هاميل تالش براي جمع آوري اين اشعار و چاپ آنها را درست از 
 ماه پيش او و جمع 3روزي آغاز آرد آه لورا بوش همسر جرج دبليو بوش ، رئيس جمهور امريكا تقريبا 

  . گري از شعراي امريكايي را براي شرآت در يك سمپوزيوم ادبي در آاخ سفيد دعوت آرددي
هاميل دعوت لورا بوش به سمپوزيوم را رد آرد و از ساير دوستان و همكاران خود نيز دعوت رسمي به 

بانه شرآت نكنند و يا در صورت شرآت با برنامه هاي جنگ طل) ريايي(عمل آورد آه يا در اين سمپوزيوم 
دعوت او از شعرا ، براي اعتراض قبول شد و لورا بوش مجبور شد از ترس . جرج دبليو بوش مخالفت آنند

  .بروز آشوب و بلوا در سمپوزيوم ادبي آن را آنسل آند
 http://www.poetsagainstwar.orgاز همان روز به بعد هاميل به اتفاق چند تن از دوستان ديگر سايت 

و از تمامي شعراي جهان خواستند تا آثار خود را آه محتواي ضدجنگ داشته باشد راه اندازي آردند 
  .براي آنها ارسال آنند

 Thunfer's هزار شاعر براي آنها شعر فرستادند و اين اشعار نهايتا در اوايل ماه مه توسط انتشارات 11
mo دالر به چاپ رسيد95/12 با قيمت .  

 است با استقبال خوبي مواجه شده و از زمان انتشار اين آتاب  هزار شعر13اين آتاب آه مشتمل بر 
  .مراجعه به سايت اينترنتي آنها بسيار زيادتر شده است 

  .  ضمنا اين آتاب به لورا بوش همسر جرج بوش تقديم شده است 
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

  بحران عراق بعد از رهائي: بررسي مطبوعات روز دوشنبه آمريكا
  2003 مه 19 -1382 ارديبشت 29   شنبهدو -  بهنام ناطقي-يو فرداراد

هاي  هاي بسياري را به گزارش هاي عمده آمريکا، ستون روزنامه واشنگتن پست، که مانند ديگر روزنامه
مربوط به برآمدن موج ترور در خاورميانه اختصاص داده است، در چند مقاله متعدد به بحران عراق پس از 

آقاي اسکات ويلسون، خبرنگار سرويس خارجي پست در عراق، در . پردازد دام حسين ميرهائي از ص
پردازد که ماه گذشته که به پشتيباني نيروهاي  اي از کرکوک، به قدرت گرفتن کردهاي عراقي مي مقاله

تالف در بنا براين گزارش، نيروهاي ائ. آمريکا شهر نفتخيز کرکوک را از اختيار نيروهاي صدام خارج کردند
هاي عرب و ترکمن، سعي دارد حکومتي محلي به وجودبياورد و براي  ي کردنشين، با اقليت اين ناحيه

اتحاديه ميهني : کمک، بارديگر دست به سوي رهبران دو حزب قدرتمند کرد عراقي دراز کرده است
  . کردستان عراق و حزب دمکرات کردستان عراق
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ک اعزام کردند و چنان قدرتي در شوراي شهر کرکوک بدست  افسر پليس به کرکو400اين دو گروه 
آمريکا بعد از . ها را برانگيخته است هاي قومي ديگر اين شهر، از جمله ترکمن اند که اعتراض گروه آورده

 180 از تغييري  ها دستور داده بود شهر را ترک کنند، بازگشت آنها، نشان فتح کرکوک، به پيشمرگه
  . کا در اين ناحيه دارددرجه در سياست آمري

نويسد در حاليکه   ميVernon Loeb و Peter Slevinواشنگتن پست در مقاله ديگري به قلم پيتر اسلوين 
است برنامه  گذرد، دولت آمريکا هنوز نتوانسته  ماه از پايان جنگ و سقوط حکومت صدام حسين مي5

آوري زباله را در عراق مستقر کند،  رق و جمعاصلي خود، يعني به راه انداختن خدمات اوليه، مثل آب و ب
فرماندهان . هاي بغداد و شهرهاي ديگر ناموفق بوده است و حتي در برقراري نظم و قانون در خيابان

نظامي و مقامات دولت آمريکا، درمصاحبه با خبرنگاران در عراق و واشنگتن، و در اظهاراتي که در کنگره 
هائي که طي سالها فعاليت نيروهاي  ع آمريکا رامتهم کردند که درسايراد کردند، مقامات وزارت دفا
اي مثل هائيتي، سومالي، افغانستان و شبه جزاير بالکان بدست آمد را در  حافظ صلح در مناطق جنگزده

نظمي در فضاي پس از جنگ را اشتباه محاسبه  عراق ناديده گرفتند و از جمله احتمال غارتگري و بي
  . کردند

  
ها   مي نويسد ماهSangerرک تايمز هم درگزارشي از واشنگتن به قلم اريک اشميت و ديويد سنگر نيويو

هاي دقيقي براي بازسازي و تجديد سازمان حکومت  قبل از حمله به عراق، دولت و ارتش آمريکا برنامه
ها و  مغازه بيسابقه و خالف انتظار، که از  عراق طرح کرده بودند ولي طي سه هفته اخير، غارتگري

هاي برنامه دقيق آمريکا را پنچر کرده  ها و تاسيسات بنيادي کشيده شد، چرخ ها به کارخانه وزارتخانه
است و باعث شد که حاال آمريکا ناچار شود برنامه خارج ساختن تدريجي نيروها از عراق و انتقال 

اي  امسفلد، وزير دفاع، در مکالمهآقاي دانلد ر. حکومت اين کشور يک دولت عراقي را به تعويق بياندازد
  .تايمز گفت حاال تامين امنيت برنامه اصلي است تلفني با نيويورک

  
نويسد آمريکا که مشتاق است اقتصاد درهم شکسته عراق را تثبيت  مي» وال استريت جورنال«روزنامه 
 که عکس 1991ل هاي قبل از سا اي شبيه به اسکناس هاي تازه خواهد عراق با چاپ اسکناس کند، مي

  . آوري کند هاي کهنه را جمع صدام حسين بر آنها نبود، اسکناس
  

در حاليکه هنوز دولتي در عراق روي کار آمده که بتواند دستور چاپ اسکناس تازه را امضا کند، مقامات 
 ها اقدام کنند، که اعالم آن، شرکتهاي خواهند راسا براي چاپ اين اسکناس آمريکائي مدير عراق مي

عمده چاپ اسکناس در بريتانيا، آلمان و جاهاي ديگر را به تکاپو واداشته است تا بخشي از اين قرارداد 
المللي گفت ما در باره  داري آمريکا در امور بين آقاي جان تايلور، مديرکل وزارت خزانه. را نصيب خود سازند

  . مخواهي هاي تازه قابل انعطاف هستيم ولي سرعت عمل مي طرح اسکناس
  

دارد و آمريکا در   ميليون دالر هزينه برمي250 ميليون دالر تا 125برنامه چاپ اسکناس تازه عراق بين 
معلوم نيست که ارزش . کنفرانس هفت کشور صنعتي و روسيه از آنها خواست به اين برنامه کمک کنند

ريکا اخيرا وجوه الزم براي آم. برابري پول جديد عراق شناور خواهد بود يا به دالر پيوند خواهد خورد
روزنامه وال استريت جورنال، که .  هزار کارمند دولت در عراق را تامين کرد900 دالر به 20پرداخت نفري 

مقاالت متعددي را به بازسازي عراق اختصاص داده است، در يک سرمقاله از اينکه اداره آمريکائي 
هاي تازه قدم پيش   که به خاطر ايجاد سرويسداراني را عراق، با کاغذبازي براي فعاليت سرمايه

يک شرکت آفريقاي جنوبي متعلق به سرمايه . کند کنند، انتقاد مي اند، موانع قانوني ايجاد مي گذاشته
خواهد تنها خط هوائي بين  خواهد با اجاره کردن يک هواپيما مي دار ماجراجو آقاي پيتر هندرسون مي
  . به راه بياندازدبغدادو شهرهاي ديگر خليج فارس را
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