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   2003 مه 22 -1382 اول خردادشنبه   پنج

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

  تصميم ناتو براي کمک به نيروهاي لهستاني در عراق
  2003 مه 21 -1382شت  ارديب31   چهار شنبه-راديو فردا -ژان خاکزاد 

، سفير آمريکا در سازمان ناتو، اعالم کرد که اعضاي اين سازمان متفقا Nicholas Burnsنيکوالس برنز 
تصميم گرفتند تا نيروهاي لهستان را در عراق ياري دهند تا به بحران نيروهاي لهستان در عراق پايان 

ف، فراهم آوردن کمکهاي تدارکاتي براي هد: جرج رابرتسون، دبير کل سازمان ناتو هم گفت. دهند
هفته گذشته . نيروهاي لهستان در عراق است که اداره بخشي از امور اين کشور را بر عهده دارند

لهستان از متحدانش در سازمان ناتو خواست تا در زمينه هاي فني جهت هماهنگ ساختن عمليات 
طريق، ناتو کمکهاي مشابهي را در اختيار به اين . افراد اين کشور در عراق به لهستان کمک کنند

نيروهاي آلماني و هلندي مستقر در عراق قرار داد و همين کمکها را در اختيار نيروهاي لهستان نيز قرار 
  .خواهد داد

  
  رئيس جمهوري آمريكا گفت به دولت هاي حامي تروريسم اجازه باجگيري نخواهيم داد

  2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31    چهار شنبه-راديو فردا 
. نبرد با تروريسم بين المللي را در هر گوشه و آنار جهان ادامه دهد: رئيس جمهوري آمريكا وعده داد

ما تروريستها را در هر گوشه تاريك زمين تعقيب مي : آقاي بوش روز چهار شنبه در ايالت آاناتيكد گفت
. سران القاعده آشته يا گرفتار شده اندحدود نيمي از . آنيم و تا اين لحظه به خوبي پيش رفته ايم

ما نمي گذاريم تروريستها با استفاده از مخفيگاهها و پايگاهها عليه ما برنامه ريزي : آقاي بوش گفت
ما به شبكه هاي تروريستي يا دولتهاي تروريست، اجازه . ما اين را در افغانستان نشان داديم. آنند

  .سالحهاي آشتار جمعي را نخواهيم دادتهديد آردن يا باجگيري بااستفاده از 

  
  بازگشت بازرسان هسته ای به عراق؛ اصالح قطعنامه آمريکا 

  2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31 چهار شنبه  -راديو بي بي سي 
دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، گفته است که بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی می توانند 

  .به عراق بازگردندبرای ادامه بازرسی 
پيشتر، وزارت خارجه اياالت متحده با درخواست آژانس در اين مورد مخالفت کرده و گفته بود که 

  .نيروهای آمريکايی از امکانات بهتری برای جستجوی تاسيسات هسته ای عراق برخوردارند
  جان نگروپونته امکان بازنگری قطعنامه را مطرح کرده است 

 آمريکا در پاسخ به اظهارات يکی از مقامات آژانس بين المللی انرژی اتمی انتشار بيانيه وزارت خارجه
يافت که، ضمن ابراز نگرانی در مورد غارت مواد هسته ای در عراق، خواسته بود به بازرسان آژانس 

  .اجازه داده شود به ماموريت بازرسی تاسيسات هسته ای در آن کشور اعزام شوند
، سرفرمانده نيروهای اعزامی به عراق، با "تامی فرانکس"کا گفته است که وی و اينک وزير دفاع آمري

  ."مشکلی ندارند"بازگشت بازرسان هسته ای سازمان ملل به عراق 
  نرمش در قطعنامه

همچنين، دولت آمريکا با بازنگری پيش نويس قطعنامه پيشنهادی خود به شورای امنيت سازمان ملل در 
  .ه استمورد عراق موافقت کرد

اين قطعنامه، که توسط آمريکا تهيه شده و با حمايت بريتانيا و اسپانيا در شورا مطرح می شود، حاوی 
  .پيشنهادهايی در مورد وضعيت سياسی و اقتصادی آينده عراق است

 مه، اعضای شورای امنيت در نيويورک تشکيل جلسه دادند و برای چندين ساعت در 20روز سه شنبه، 
  .ه پيشنهادی مذاکره کردندمورد قطعنام

  . مه، به رای گيری گذاشته شود22انتظار می رود اين قطعنامه روز پنجشنبه، 
محور اصلی قطعنامه پيشنهادی، که همچنان در متن اصالح شده نيز ديده می شود، به لغو تحريم های 

عراق و هزينه کردن عوايد سازمان ملل عليه عراق و اجازه سازمان ملل به آمريکا و بريتانيا برای اداره 
  .نفتی آن کشور مربوط است

، نماينده آمريکا در سازمان ملل، گفته است که وی حاضر است برخی تغييرات در "جان نگروپونته"
  .قطعنامه پيشنهادی را مورد بررسی قرار دهد

خلع سالح ، نماينده روسيه در سازمان ملل، خواستار توجه بيشتر قطعنامه به موضوع "سرگی ايوانف"
  .عراق شده است

فرانسه و روسيه خواسته اند قبل از لغو تحريم ها، بازرسان تسليحاتی سازمان ملل به عراق بازگردند و 
 خلع سالح آن کشور از جنگ افزارهای کشتار جمعی را تاييد کنند
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   آشته، حاصل دو روز جنگ خياباني در آرآوك 50
   2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31 چهار شنبه  -سايت بازتاب 

هاي دو روز گذشته بين اعراب و آردها در شهر آرآوك،  منابع آردستان عراق اعالم آردند، در درگيري
  . تن آشته و دهها نفر ديگر زخمي شدند50آم  دست

آرآوك، بين » الحويجه«جنگ خياباني از دو روز پيش در منطقه » العربي القدس«به گزارش روزنامه 
  .ها آغاز شد آه روز گذشته به وسيله نيروهاي آمريكايي پايان يافتعشاير عرب و آرد
آمريكا : گفتند» العربي القدس«وگو با خبرنگار  هايي آه از آرآوك فرار آردند در گفت گروهي از عراقي

زبان را از اين  طرفداران دو حزب اصلي آردستان را به انواع سالح مجهز آرده است، تا شهروندان عرب
  . زور بيرون آندمنطقه به

 متحدين در صدد توسعه مناطق تحت  فرستاده انگليس به بغداد اعالم آرد،» جون سوارز«از سوي ديگر 
  .سيطره آردهاي شمال عراق هستند

هاي آردنشين شمال عراق، سالها حقوق آنان را  وي تأآيد آرد، صدام حسين در طرح مرزبندي استان
  .براي آردها آافي نيست) وك، اربيل و سليمانيهده(ضايع آرده است و تنها سه استان 

گفتني است، صدام همواره تالش آرده بود تا دو شهر موصل و آرآوك را از وجود آردها خالي آند و 
  .طرح آوچاندن اعراب به اين دو شهر، در اين راستا شكل گرفته بود

ريكا و انگليس مبني بر بروز جنگ خياباني در آرآوك طي دو روز گذشته، در راستاي اين طرح آم
  .هاي آردنشين صورت گرفته است گسترش استان

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  تالش مسئول غيرنظامي اداره موقت عراق براي برقراري امنيت

   2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31   چهار شنبه-راديو فردا -اردوان نيکنام
 مسئول اداره موقت عراق، در طي ديداري از يک زندان در مرکز بغداد  ،L. Paul Bremerپال برمر . ال

اين يکي از نخستين مکانهايي است که ما اميدواريم بتوانيم جانيان و اشخاص خشن را که در : گفت
اين بخشي از تالشهاي ما براي بازگرداندن نظم و . بغداد و حومه آن دستگير مي کنيم، نگهداري کنيم

ما به خوبي از نگرانيهاي مردم عراق درباره امنيت خويش : وي گفت. هر زيبا استقانون به اين ش
وي اعالم آرد مردم عراق بايد درک کنند که شهر بغداد در حالت هرج و . آگاهيم و آنرا جدي مي گيريم

مشکالت امنيتي به : وي افزود. مرج به سر نمي برد و مردم به کسب و کارشان مشغول هستند
نيروهاي بيشتري به .  وجود دارد و ما مشغول کار براي حل کردن اين مشکالت هستيمخصوص در شب

ما ملحق خواهند شد، و از همه مهمتر اينکه ما به سرعت به سوي تاسيس يک نيروي پليس که 
  .متعلق به مردم عراق باشد، حرکت خواهيم کرد

  
  تعويق مجدد تشکيل دولت موقت عراق 

  2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31به   چهار شن-راديو بي بي سي 
  پل برمر می گويد می خواهد که با طيف وسيع تری از رهبران عراق ديدار کند

پل برمر، رييس تشکيالت آمريکايی اداره امور عراق اعالم کرد زمان تشکيل يک دولت موقت عراقی باز 
  . هم به تعويق افتاده است

به تعيين دولت موقت عراق تا اواسط ماه ژوئيه تشکيل وی گفت عقيده دارد که کنفرانس ملی مربوط 
  .نخواهد شد

آقای برمر که در بغداد و هنگام بازديد از يک زندان بازسازی شده عراق صحبت می کرد، گفت همچنان 
" با طيف وسيع تری از رهبران عراق"به گفتگوی فعال با رهبران عراق ادامه خواهد داد و تصميم دارد 

  .گفتگو کند
آقای برمر اصرار ورزيد که . مجددا گفت آمريکا قصد ندارد بيشتر از زمان الزم در عراق باقی بماندوی 

  . زندگی مردم عراق به سرعت در حال بهبود است
مقام های آمريکايی در تازه ترين اقدام خود برای بهبود وضعيت امنيتی عراق گفته اند که تصميم دارند با 

 عراقی ها بخواهند تمامی سالح های اتوماتيک و سنگين خود را تحويل اعالم يک فراخوان عمومی از
  . دهند

  تعويق انتخابات محلی ام القصر
در همين حال، مقامات نظامی بريتانيا مستقر در جنوب عراق، برگزاری انتخابات محلی بندر ام القصر را 

  . به تعويق انداخته اند
  . ت، به زمان بيشتری نياز دارندآنها می گويند برای سازماندهی اين انتخابا

قرار بود انتخابات شورای شهر ام القصر روز پنجشنبه برگزار شود و اين انتخابات، الگويی برای ديگر 
  . جوامع و شهرهای عراق باشد

  . اکنون بعيد است که اين انتخابات زودتر از پايان هفته آينده برگزار شود
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صر می گويد زندگی در اين شهر رفته رفته به حال عادی بازمی يکی از خبرنگاران بی بی سی در ام الق
گردد اما به نظر می رسد ارتش بريتانيا برای برگزاری سريع اولين انتخابات کامال دمکراتيک، به نوعی 

  . دچار خوشبينی بود
ن نيروها ام القصر اولين شهر عراق بود که در جريان جنگ به رهبری نيروهای آمريکا درعراق، به کنترل اي

  درآمد
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  چشم انداز ورود مجدد عراق به بازار جهاني نفت و چالشهاي پيش روي اوپک، از ديد يك روزنامه روسي
  2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31   چهار شنبه-راديو فردا -) مسکو(ماني کسروي 

ک پيش از جنگ عراق، ايجاد تعادل در بازار به نوشته روزنامه کمرسان، چاپ مسکو، مهمترين مسائل اوپ
. نفت، تعيين قيمت، تخطي اعضاء از سهميه متعهد شده و و اکنش کشورهاي نفتي غير عضو اوپک بود

 ميليارد بشکه ذخيره نفتي، بازار 120اما با پايان يافتن جنگ و احتمال ورود مجدد کشوري با بيش از 
ک را ترک کند، بخشي از توان توليدي اوپک کاسته مي شود و اگر عراق اوپ. نفت دچار تحول خواهد شد

با کم شدن سهم اين سازمان، بخشي از تقاضا را از دست مي دهد و موجب کاهش قدرت اوپک مي 
باقي ماندن عراق در اوپک و توليد شش ميليون بشکه در روز نيز اوپک را با گرفتاري روبرو خواهد . شود

زايش سهميه ديگر اعضاء، آنها تخطي کرده و نفت بيشتر توليد مي کنند کرد، چرا که در صورت عدم اف
به عقيده کارشناس اين روزنامه، چه عراق در اوپک باقي بماند . که موجب کاهش قيمت نفت مي شود

و چه خارج شود، قيمتها کاهش مي يابد، اوپک تضعيف مي شود و کنترل نسبي اين سازمان بر نفت 
اين سازمان براي کنترل بازار جهاني نفت بايد تدابيري نظير حفظ سهميه ها، . ودخام جهان از بين مي ر

  .حفظ انسجام دروني و تالش براي هماهنگي با کشورهاي غير عضو را بينديشد
  

  مدير اجرايي سابق شرآت نفت عراق، به قاچاق نفت اعتراف آرد
   2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31  چهار شنبه :خبرگزاري فارس

رئيس جمهوري برآنار شده عراق، با فروش غيرقانوني  گويند آه صدام حسين،  امات بين المللي ميمق
 ميليارد دالر به 3سازمان ملل، موفق شد طي يك سال بيش از » نفت در برابر غذا«نفت و نقض برنامه 

  .جيب بزند
حاآي است ، » ي سي نيوزاي ب«به نقل از پايگاه اينترنتي » شانا«گزارش گروه اوپك و بازار جهاني 

 صرف  آه درآمد به دست آمده از اين عمليات قاچاق،: يكي از مديران اجرايي سابق شرآت نفت گفت
شد، بخشي از آن نيز براي سرپا نگاه  خريد سالح و لوازم و اشياي لوآس و زينتي براي صدام مي
  . داشتن تاسيسات صنعت نفت عراق به آار گرفته شده است

 هزار 200 همچنين اذعان آرد دولت عراق روزانه حدود  جرايي آه خواست نامش فاش نشود،اين مدير ا
پرداختها گاهي به صورت ارسال آاال و بيشتر . بشكه نفت خام از طريق سوريه و ترآيه قاچاق مي آرد 

  . اوقات هم نقدي بود
شد و از طريق يك خط  ياين نفت قاچاق ظاهرا با تخفيف آلي فروخته م» اي بي سي نيوز«به گزارش 

لوله آه در همان روزهاي نخست جنگ توسط هواپيماهاي بمب افكن امريكايي مورد هدف قرار گرفت، 
  . به سوريه منتقل مي شد

اين مدير اجرايي شرآت نفت عراق معتقد است آه هيچ آار خالفي طي اين مدت انجام نشده و اين 
  . ندوظيفه ميهني هر عراقي بوده آه تحريم را بشك

شده، بقيه آن  بنابراين گزارش ، درحالي آه بيشتر اين پول صرف هزينه هاي زندگي صدام حسين مي
  . به مصرف تجهيزات و قطعات يدآي تاسيسات نفتي و داروهاي مورد نياز مردم رسيده است

  
  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ

  
اظهار داشت آه طي جنگ آمريكا ) يونسكو(ل دبيرآل سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي سازمان مل

  . هاي عراق به سرقت رفته است عليه عراق تنها دهها قطعه از آثار فرهنگي از موزه
   2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31شنبه  چهار 

، »آويشيرو ماتسورا«به نقل از پايگاه اينترنتي العراق، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 سازمان يونسكو گفت آه طي هفته گذشته يك تيم چهار نفره از آارشناسان اين سازمان براي دبيرآل

  .اند بررسي ميزان خسارت وارده به موزه عراق وارد بغداد شده
 قطعه از آثار به سرقت 70 تا 60در ابتدا مطلع شديم آه «: وي در گفت و گو با خبرنگاران ابراز داشت

  ».رسد آه اين تعداد آمتر از هزار قطعه بوده است ر ميرفته است اما ظاهرا به نظ
از دست دادن هزار قطعه نيز خسارت زيادي براي موزه و ميراث فرهنگي عراق محسوب «: وي افزود

  ».شود و بايد سعي آنيم تا قسمت اعظم اين ميراث را به موزه برگردانيم مي
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
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اين فعاليتها شامل . اند  سازمان ملل متحد فعاليتهايشان در عراق را شدت بخشيدههاي امداد آژانس

  .شود توجه به يك سري مسائل ويژه و هماهنگ آردن برخي امـور مي
   2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31شنبه  چهار 

حد، راميرو به نقل از مرآز اطالع رساني سازمان ملل مت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
رساني با نمايندگان سازمانهاي غير دولتي در بغداد ديدار  ي آمك رتبه لوپزا، و دي سيلوا، مقامات عالي

  .هاي انسان دوستانه عنوان شده است هدف از اين ديدار هماهنگ آردن فعاليتها در زمينه. آرد
ي بيش از يك هزار ايراني آه از  دفتر آميسارياي سازمان ملل در امور پناهندگان نيز سعي دارد؛ مسئله

  .اند؛ را حل و فصل آنند مدتها قبل به دليل مشكالت امنيتي و غارتها آواره شده
ايم؛ اجازه دهد هر چه سريعتر اين  ما از جمهوري اسالمي ايران خواسته«:سخنگوي اين دفتر گفت
  ».آوارگان به خانه باز گردند

  
  ذهبي حكومت عرفي  يا م-شيعيان و آينده عراق

  
اهللا محمدباقر حكيم در ديدار با هياتهاي از مردم عراق در نجف آه براي بيعت آردن با وي تجمع آرده  آيت

  . بودند؛ اظهار داشت آمريكا و انگليس توانايي آنترل و اداره امور در اين شهر مقدس را ندارند
   2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31شنبه  چهار 

به نقل از مرآز اطالع رساني مجلس اعالي انقالب ) ايسنا(يان ايران به گزارش خبرگزاري دانشجو
« :اهللا محمدباقر حكيم رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق افزود اسالمي عراق در تهران، آيت

  ». واشنگتن و لندن توانايي تامين امنيت داخلي عراق و قدرت تشخيص خوب از بد را ندارند
ي امور آشور خود را دارند و آمريكا با تمام قدرت  ها قدرت و توانايي اداره يعراق« :حكيم هم چنين گفت

  » .يي دارد ي مسخ شده و عظمتش در نزد مردم جهان چهره
ي آينده عراق آه در حال  ي پيش نويس فعلي درباره يي درباره اهللا حكيم هم چنين با صدور بيانيه آيت

در پيش نويسي آه توسط شوراي « : است؛ گفتحاضر در شوراي امنيت به بررسي گذاشته شده
شود بايد استقرار يك دولت مردمي در عراق آه متشكل از نمايندگان اين مردم باشد  امنيت بررسي مي
  » .مدنظر گرفته شود

هاي سياسي عراق بر آن اتفاق نظر دارند و مردم عراق نيز  تنها راه حلي آه تمام گروه« :حكيم افزود
ها براي  خواهند اين است آه تمام تالشها و همكاري ي شعارهاي خود آن را مي روزانه به واسطه

هاي مردم عراق و تامين امنيت،  تشكيل يك حكومت مردمي در عراق آه توانايي تحقق خواست
  » .استقالل و استقرار و تماميت ارضي عراق را دارد؛ متحد شوند

اين نيروها بايد به اراده مردم عراق و « :الم آردچنين خطاب به نيروهاي آمريكا و انگليس اع حكيم هم
  » .نيروهاي سياسي اين آشور احترام بگذارند

  
معاون رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاآيد آرد، جايگزين آردن يك دولت موقت به جاي يك 

  . دولت انتقالي در عراق به ضرر منافع اين آشور خواهد بود
   2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31شنبه  چهار 

ي الزمان چاپ لندن، عبدالعزيز حكيم،  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ديدگاه و « : وگو با اين روزنامه اظهار داشت معاون رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفت

 مجلس تشكيل يك حكومت موضع مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آامال مشخص است و اين
ي روابط  عراقي با تمام حقوق ملي براي حفاظت از استقالل و تماميت ارضي عراق، تحكيم و ادامه

  » .عراق با آشورهاي منطقه و جهان و تحكيم نقش عراق در جوامع اسالمي و جهاني را خواستار است
هاي سياسي عراق در   است آه تمام گروههايي  همان خواسته ها در واقع اين خواست«: عزيز افزود

  » .آنفرانس لندن بر آن توافق داشتند
ي منحل آردن حزب سوسياليست بعث عراق اظهار داشت، ريشه آندن آردن اين حزب و  عزيز درباره

ها و آساني آه به عضويت اين حزب  منحل آردن آن در عراق به معناي آن نيست آه تمام بعثي
  . جنايت آار هستنداند، مجرم و  درآمده

موضع مجلس اعال منحل آردن اين حزب است و معتقد است تا زماني آه اين حزب «: وي تاآيد آرد
  » .آامال منحل نشده است، آرامش و استقرار در عراق به وجود نخواهد آمد

هايي را  چنين اظهار داشت، مجلس اعال ليست معاون رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق هم
 گور دسته جمعي در عراق وجود دارد آه تاآنون 150اختيار دارد آه براساس اطالعات موجود در آنها در 

  .اند آشف نشده
  

المللي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در ديدار با آنسول سفارت لهستان در  مسوول روابط بين
  .گذاشتوگو  تهران مسووليتهاي نيروهاي اين آشور در عراق را به بررسي و گفت

  2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31  چهار شنبه
به نقل از مرآز اطالع رساني مجلس اعالي انقالب ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

المللي مجلس اعال به همراه دآتر ابواحسان  اسالمي عراق در تهران، سامي مهدي، مسوول روابط بين
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ي  آنسول لهستان در تهران درباره“ انجاي ويشك”  ديدار با ي حقوق بشر اين مجلس در مسوول آميته
وظايف و مسووليتهاي اين آشور به خصوص در مناطق جنوبي عراق آه قرار است؛ به زودي و تا اواخر 

  .وگو آردند ماه جاري تحت نظارت نيروهاي لهستان درآيد؛ گفت
 لهستان آه قرار است به همراه وزير آنسول لهستان در اين ديدار اعالم آرد؛ برخي از مقامات مسوول

وگو با مقامات ايران وارد اين آشور شوند؛  ي آينده براي ديدار و گفت ي اين آشور هفتـه امور خارجه
  . وگو آنند تمـايل دارنـد آه با برخي از مقامات مسوول مجلس اعال ديدار و گفت

  
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

   تروريسم و اتهامات ايرانمبارزه با
  2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31   چهار شنبه-جاستين وب خبرنگار بی بی سی در واشنگتن 

جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا عهد کرد تا زمانی که خطر تروريسم برطرف نشده است به نبرد با آن 
  .ادامه دهد

 تحقيقات مرکزی آمريکا، اف بی آی، به در پی افزايش وضعيت ايمنی آمريکا به نارنجی، رئيس دايره
مردم آمريکا گفته است که به پيگيری امور روزمره زندگی ادامه دهند اما نسبت به آنچه در محيط 

  .اطرافشان می گذرد هشيار باشند
دولت بوش همچنين ادعاهای خود داير بر اين که ايران به عوامل القاعده پناه می دهد را تکرار کرده 

  . اين ادعاها را رد می کندايران. است
آقای بوش در مراسم فارغ التحصيلی دانشجويان افسری گارد ساحلی آمريکا، ارزيابی خوشبينانه ای از 

  .وضعيت نبرد با تروريسم ارائه کرد
او به طور مشخص از تهديدهای فزاينده داخلی که ضمن اعالم وضعيت نارنجی آشکار شد، نام نبرد اما 

  . که آمريکا و متحدانش در حال پيروزی در آن هستند ياد کرداز تقاليی طوالنی
کشور ما در داخل شهرهايش مورد تجاوز و خيانت قرار گرفته است و اين خيانت در مکان : "وی گفت

  ."هايی مانند رياض و کازابالنکا ادامه دارد
تا .  شاهد نيات ما هستندما شاهد نيات بی رحمانه دشمنان خود بوده ايم، و آنها نيز اکنون: "وی افزود

  ."زمانی که اين تهديدها عليه کشورمان و جهان پايان نيابد به اين نبرد ادامه خواهيم داد
درحالی که رئيس جمهور آمريکا مشغول ارائه تصويری کلی بود، مشاوران او حداقل به ارائه برخی 

  .جزئيات پرداختند
د، وزير دفاع و رابرت مولر، مدير اف بی آی، مستقيما دو نفر از اين مشاوران، از جمله دونالد رامسفل

  .ايران را به پناه دادن به اعضای القاعده متهم کردند
از يک نقطه نظر عينی، شکی نيست : "آقای رامسفلد به خصوص بی پرده سخن گفت و اظهار داشت

  ."که رهبران ارشد القاعده از گذشته تا امروز در ايران حضور داشته و فعال هستند
دولت ايران قبال اين اتهامات را با قاطعيت رد کرده است اما به نمی رسد در واشنگتن کسی حرف ايران 

  .را باور داشته باشد
اگر قرار بود القاعده حمالتی در داخل آمريکا انجام دهد، در آن صورت ارتباطی که ادعا می شود ميان 

  .می يافتايران و اين گروه وجود دارد، آشکارا اهميت زيادی 
  ابراز آمادگی ايران برای همکاری با آمريکا

هر کس يا هر : "در همين حال، عبداهللا رمضان زاده، سخنگوی دولت ايران، روز چهارشنبه مه گفت
سازمان امنيتی خارجی آه اطالعی از حضور هر عنصر مشكوك به ارتباط با القاعده در ايران دارد، 

ما قرار دهد، به سرعت نسبت به طرد اين عناصر از آشور اقدام چنانچه اين اطالعات را در اختيار 
  ."خواهيم آرد

اين تازه ترين واکنش ايران به اتهام هايی است که مقام های آمريکايی و از جمله دونالد رامسفلد، وزير 
خته اند، دفاع آمريکا، به ايران وارد کرده و می گويند ايران به اعضای شبکه القاعده که از افغانستان گري

  .پناه داده است
 القاعده که 3مقام های آمريکا روز چهارشنبه اتهام بزرگتری به ايران وارد کرده و گفتند شخص شماره 
  .بمبگذاری هفته قبل در شهر رياض عربستان را هدايت کرده بود در ايران مستقر است

 حدود پانصد نفر از عناصری طی يكسال گذشته: "آقای رمضان زاده در پاسخ به اتهام های وارده گفت
  ."اند آرديم با القاعده مرتبط هستند، از آشور طرد شده  آه تصور می 

  ."اتهام های وارده به ايران متکی بر هيچ سند و مدرکی نيست: "سخنگوی دولت ايران گفت
ا عناصر آن زمانی که آمريکايی ها از عناصر القاعده حمايت می کردند، ما در مورد برخورد ب: "وی گفت

 ."طالبان برنامه داشتيم و آن برنامه ها همچنان ادامه دارد
  

  آمريکا ايران را متهم به ميزبانی بمبگذاران عربستان کرد
  2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31    چهار شنبه-راجر هاردی تحليل گر مسايل خاورميانه

عده که عمليات بمبگذاری هفته قبل اياالت متحده آمريکا، ايران را متهم به ميزبانی اعضای شبکه القا
  .عربستان سعودی را تدارک ديده بودند کرد
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گزارش های رسيده از واشنگتن حاکی از اين است که دولت آمريکا در اعتراض به ايران، مذاکرات ميان 
ديپلمات های دو کشور را که از چندی قبل با حمايت سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شده بود، متوقف 

  . استکرده
 34آمريکايی ها مظنون هستند که بمب گذاری هفته قبل در رياض پايتخت عربستان که به کشته شدن 

نفر، از جمله چند آمريکايی انجاميد، توسط شخصی مصری به نام سيف العدل، که برخی او را شخص 
   القاعده معرفی می کنند رهبری شده است  3شماره 

  .انی از اعضای شبکه القاعده شده استايران همواره منکر حمايت يا ميزب
مقام های آمريکايی می گويند ايران پس از فروپاشی حکومت طالبان در افغانستان که پايگاه و حامی 

  .اصلی القاعده محسوب می شد، به اعضای فراری اين گروه پناه داده است
  .  بزرگتر استاما اتهامی که اکنون مقام های آمريکايی به ايران وارد کرده اند بسيار

 34آمريکايی ها مظنون هستند که بمب گذاری هفته قبل در رياض پايتخت عربستان که به کشته شدن 
نفر، از جمله چند آمريکايی انجاميد، توسط شخصی مصری به نام سيف العدل، که برخی او را شخص 

  . القاعده معرفی می کنند رهبری شده است3شماره 
  .هستند که سيف العدل در ايران بسر می بردمقام های آمريکايی مظنون 

از سوی ديگر، مقام های عربستان سعودی نيز اگرچه ظن مشابهی نسبت به نقش سيف العدل در 
بمب گذاری هفته قبل رياض دارند اما در مورد نقش واقعی او در عمليات و محل مخفی شدنش نظر 

  .قطعی نداده اند
تند و به همين خاطر مذاکراتی را که اخيرا با ديپلمات های آمريکايی ها از دست ايران عصبانی هس

  ايرانی در ژنو آغاز کرده بودند پايان داده اند  
اما واقعيت هرچه باشد، آمريکايی ها از دست ايران عصبانی هستند و به همين خاطر مذاکراتی را که 

  .داخيرا با ديپلمات های ايرانی در ژنو آغاز کرده بودند پايان داده ان
  . مه دور ديگری از مذاکرات را برگزار کنند21قرار بود ديپلمات های دو کشور روز چهارشنبه 

انجام می شد، اما )  سوئيس-ژنو (اين مذاکرات اگرچه بسيار محتاطانه و در محلی بی طرف 
  .حساسيت های زيادی در هر دو کشور به وجود آورده بود

 در ايران حمايت می کنند و شديدا مخالف مذاکره با حکومتی تندروها در واشنگتن علنا از تغيير رژيم
  .هستند که جرج بوش رييس جمهور آمريکا، آن را عضو محور شرارت معرفی کرده است

در ايران نيز، آيت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، در تازه ترين سخنرانی های خود، نشانه هايی 
  . بروز داداز بی عالقه گی نسبت به مذاکرات ژنو

در نتيجه، يک تالش آزمايشی برای بهبود روابط دو کشور با شکست روبرو شد و دو طرف به موضع 
 هميشگی خود، يعنی دشمنی و بی اعتمادی نسبت به طرف مقابل بازگشته اند

  
  مخالفت با جنگ و تظاهرات ضد جنگ در جهان

  
  پايان نخستين بازارگاه جهاني صلح و سياست

  2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31   چهار شنبه-راديو فردا -) رم(احمد رافت 
جوليو آندرئوتي، سناتور مادام العمر ايتاليايي، که تا کنون هفت بار رياست دولتهاي مختلف اين کشور را 

در نشست : به عهده داشته است، در پايان نشست بازارگاه جهاني صلح و سياست در تورين گفت
وه بر بيل کلينتون، جرج بوش سنيور، پدر رئيس جمهوري کنوني آمريکا نيز شرکت بعدي در ماه اکتبر، عال

اين نشست به ابتکار ميخائيل گورباچف، آخرين رئيس جمهوري شوري سابق، براي . خواهد کرد
بررسي سياست جهاني و ارائه پيشنهاداتي براي درگيريهاي منطقه اي، گسترش دمکراسي و مبارزه 

خانم بي نظير بوتو، نخست وزير سابق پاکستان، عدم وجود دمکراسي . شکيل شدبا فقر و تروريسم ت
وي از حمايت . را عمده ترين عامل بي ثباتي در جهان اسالم و رشد بنيادگرايي و تروريسم دانست

آمريکا و اروپا از دولتهاي مستبد در گذشته، به عنوان عامل ديگر عقب ماندگي سياسي کشورهاي 
  .اسالمي نام برد

  
  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
  گزارش توماس فريدمن از مشاهداتش در عراق  

   2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31 چهار شنبه  -خبرگزاري آار ايران -تهران
گر روزنامه نيويورك تايمز به تازگي گزارش خود را از سفر به عراق منتشر آرده   توماس فريدمن گزارش

ته گذشته در اطراف بخش مرآزي عراق با ماشين و هواپيما مي گشتم، فريدمن نوشته آه هف. است
  .  آنم  ام ارسال مي  اي از آنچه را آه ديده  مسائل زيادي را در آنجا مشاهده آردم اما خالصه

گر روزنامه نيويورك تايمزنوشته است صدام حسين مفلوك آه   الملل ايلنا،گزارش  بين  به گزارش سرويس
در خارج از .  سال حكومت را تجربه آرده بود سرنگون شد 30 سال تحريم و 10و آويت جنگ با ايران 

بيشتر روستاها شبيه روستاهاي . هاي گلي زندگي آردند  شهرهاي اصلي عراق مردم بيشتر در خانه
  .عصر قديم بود و روستائيان روي زمين خاآي نشسته بودند
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ود ما به عراق مردم خود را غارت آرده بود پس تعجب حسين مدت زمان طوالني قبل از ور  خالصه صدام
هاي خود را درآورند بطوريكه تعداد زيادي از اين سربازان توسط   آردم آه سربازان عراقي لباس  نمي

بودند تا بوسيله نيروهاي نظامي آمريكا با تمام احترامي آه   نيروهاي گارد عراقي آشته و يا مجروح شده
قائل هستم و با تأييد شجاعت زنان و مردان مبارز آمريكايي در عراق اما بايد بر نيروهاي آمريكايي 

  .هاي جهان بوده است  ها در تاريخ جنگ  ترين جنگ  بگوييم آه اين جنگ يكي از ناعادالنه
ها، وقتي آه به طرف مرز آويت حرآت   شروع نزاع سياسي عراقي آه با انرژي زياد بازگشت تبعيدي

دادند و بر روي   هاي سبز خود را تكان مي  هي از شيعيان عراقي روبرو شدم آه پرچمآردم با گرو  مي
هيجان به خاطر بازگشت يك روحاني تبعيد شده از ايران  اين شورو. سقف و جلوي ماشين من ريختند

پس از او . حكيم  اهللا محمد باقرال  بود رهبر شيعيان عراق و يكي از با نفوذ ترين رهبران شيعه يعني آيت
  . سال تبعيد در ايران به عراق بازگشته بود و بر ايجاد دمكراسي اسالمي در عراق تأآيد داشت23

گرفتم تا با گروه آردنشين   من بدون آنكه احساس مذهبي خاصي داشته باشم، انرژي گرفتم و تصميم
  .معراقي و رهبر آنها يعني احمدچلبي هم آه خواستار دمكراسي سكوالر است مصاحبه آن

دانستند آه با چه سياستي عمل   ها براي مردم عراق بسيار هيجان انگيز بود آنها مي  بازگشت تبعيدي
آردند و از آمريكا درخواست   آنند جلسات خصوصي را با افراد بانفوذ عراق در سراسر آشور برگزار مي

در سكوت مرگباري به مردم عراق آه تاآنون . آردند آه اجازه دهد يك دولت داخلي تشكيل دهند  مي
اند گفتگوها در عراق بصورت   شناسند، آنها تاآنون گفتگوهاي افقي نداشته  بردند يكديگر را نمي  مي  سر

اي آه در اينجا جالب به نظر مي رسد اين است آه   عمودي بوده است، يعني رئيس به مرئوس ، نكته
اند در دل مردم عراق ريشه بردانند   اند توانسته  ها در پيش مردم عراق بوده  اين گروه تبعيد شده آه سال

توانند در آينده عراق نقش داشته باشند اما امريكا قصد دارد   در آينده نزديك هر چند اين رهبران مي
  .رهبران عراقي ديگري را بر مسند قدرت بنشاند

عه هستند از بين  درصد مردم عراق شي60يكي از مهمترين آماري آه من در عراق شنيدم اين بود آه 
در اين بين دو نكته واضح است اول .  درصد خواستار تشكيل جمهوري اسالمي هستند30 درصد، 60آن 

  .جمهور بعدي در عراق يك شيعه است و دوم اينكه عراق مثل ايران نيست  اين آه رئيس
ين بود آه چه موقع پرسيدند ا نگاران در هنگام مالقات با من مي  يكي از مهمترين سؤاالتي آه روزنامه

  .آند  آمريكا به ايران حمله مي
آند پاسخ من به هر دو   نگاران لبناني مي پرسيدند آه چه موقع آمريكا به سوريه حمله مي  روزنامه

  .از من سؤال نكنيد. سؤال اين بود تا زماني آه آمريكا بتواند حقوق مردم عراق را به آنها بازگرداند
  

  جهان پس از جنگ
  

   های تازه برای وزارت دفاع آلمانخط مشی
   2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31شنبه  چهار  - راديو بي بي سي -مرتضی رئيسی

بر اساس طرح تازه وزير دفاع آلمان نيروهای مسلح اين آشور از خط مشی های تازه ای پيروی خواهند 
  . نندآرد و برای انجام ماموريت در هر نقطه ای از جهان خود را آماده می آ

 پادگان نظامی اين آشور آه محل استقرار هزاران سرباز و تجهيزات است تعطيل خواهد 10در عين حال 
  .شد

 مه، برنامه اين وزارتخانه را در مورد خط مشی ها و 21روز چهارشنبه " وزير دفاع آلمان"پتر اشتروك 
  . آردوظايف ارتش آلمان آه پيش از اين در دولت به تصويب رسيده است منتشر

نيروهای آلمان آه تا چندی پبش وظايف محدودی داشته اند اآنون خود را برای حضور در هر نقطه 
  .بحرانی از جهان آماده می آنند

 10بخاطر آمادگی بين المللی و صرفه جوئی در بودجه تصميم گرفته شد تا در "وزير دفاع آلمان گفت 
  ."نقطه داخلی پادگان های نظامی تعطبل شود

ين پاددگان ها و مراآز نظامی هزاران سرباز و تجهيزات مستقر هستند وجابجائی آنها سبب تمرآز در ا
  .تيروهای مسلح برای ماموريت های خارج از آشور خواهد بود

با تعطيل بخش هائی از مراآز وزارت دفاع در اياالت نيدرساآسن، شلسويگ هولشتين، باواريا، هسن و 
ا در مرزهای داخلی يا اتحاديه اروپا قرار دارند وزارت دفاع ساالنه بالغ بر يك نورد داين وستفالن آه عموم

ميليارد يورو صرفه جوئی خواهد آرد و با استفاده از آن هزينه ماموريت های نظامی خود را در خارج از 
  .آشور تامين می آند

فاع از آشور نمی داند و می آقای اشتروك انتقال نيروهای مستقر در اياالت آلمان را مغاير با وظايف د
  .گويد دفاع داخلی همچنان در اولويت قرار دارد

وی افزود دگرگونی های جهانی ايجاب می آند آه نيروهای مسلح آلمان برای حضور ضروری در آانون 
های بحران و حمايت از هم پيمانان خود در چارچوب سازمان پييمان آتالنتيك شمالی ناتو و اتحاديه اروپا 

  .ليت الزم را دارا باشدقاب
به گفته وزير دفاع آلمان در آينده سياست های دفاعی و امنيتی و حضور نظامی در نقاط مختلف را بدون 

  .توجه به مرزهای جغرافيائی اجتناب ناپذير خواهد آرد
ن به وزير دفاع آلمان مبارزه با تروريسم را از وظايف عمده دانسته و گفت همه تالش ها برای پايان داد

 بحران های جهانی بايد زير نظر سازمان ملل متحد صورت گيرد
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 ميليارد دالري بودجه نظامي، سناي آمريكا با لغو منع پژوهش و توليد جنگ افزارهاي اتمي 400در اليحه 

  آوچك موافقت آرد
  2003 مه 21 -1382 ارديبشت 31    چهار شنبه-همايون مجد

سرانجام موافقت آرد آه منع ده ساله پژوهش و توليد سالح هاي سناي آمريكا با رد نظر دمكراتها، 
تغيير در سياست هسته اي آمريكا آه دولت بوش بر انجام آن تاآيد . اتمي آوچك در اين آشور لغو شود

داشت، تنها يكي از نكات بحث انگيز مقررات تازه اي است آه از زمان جنگ عراق تاآنون مورد بررسي 
  . ميليارد دالري هزينه هاي نظامي400شي از يك اليحه قرار گرفته است، بخ
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