
  )66(عراق در دوران گذار - پايان عمليات نظامي
  

   2003 مه 24 -1382  خرداد3 شنبه
  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 

  

  عراق و سازمان ملل
  

  نماينده دبير کل سازمان ملل در عراق انتخاب شد
  آقای دوملو رييس کميساريای حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز هست

   2003 مه 23 -1382  خرداد2  جمعه-نگار بی بی سی در مقر سازمان مللسوزانا پرايس خبر
  .کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، نماينده ويژه خود در امور عراق را انتخاب کرده است

ديپلمات ها در سازمان ملل تصديق کرده اند که آقای عنان، سرگی يو ويرا دوملو، رئيس کميساريای 
  .ان را برای اين نقش برگزيده استحقوق بشر اين سازم

 مه با ارسال نامه ای به اعضای شورای امنيت 23دبير کل سازمان ملل متحد قرار است عصر روز جمعه 
وی پس از دريافت پاسخ از اين کشورها، تصميم خود را رسما اعالم . آنها را از اين تصميم مطلع کند

  .خواهد کرد
ليات عظيم کمک رسانی در عراق خواهد بود، اما او همچنين در وظيفه اصلی آقای دوملو هماهنگی عم

  زمينه تشکيل دولت تازه عراق از نفوذ سياسی برخوردار خواهد بود و مستقال فعاليت خواهد کرد    
  .کوفی عنان برای انتخاب فردی که بايد نقش کليدی نمايندگی او در عراق را به عهده گيرد، معطل نکرد

 که نمايندگی آقای عنان در امور عراق به سرگی يو ويرا دوملو سپرده خواهد شد، در واقع اين موضوع
  .يک راز سرگشوده بود

حاميان وی می گويند که او به ويژه به دليل هدايت عمليات سازمان ملل در تيمور شرقی، در طيف 
  . گسترده ای از امور دارای تجربه است

يم کمک رسانی در عراق خواهد بود، اما او همچنين در وظيفه اصلی آقای دوملو هماهنگی عمليات عظ
  .زمينه تشکيل دولت تازه عراق از نفوذ سياسی برخوردار خواهد بود و مستقال فعاليت خواهد کرد

اين اختيارات برای راضی کردن فرانسه و روسيه که خواستار نقش مهمی برای سازمان ملل در عراق 
  .ه شده استبودند در قطعنامه تازه عراق گنجاند

ديپلمات ها در سازمان ملل متحد می گويند که آقای ويرا دوملو به مدت چهار ماه در اين مقام باقی 
  خواهد ماند و همزمان، سمت فعلی خود را نيز حفظ خواهد کرد

  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي

  
  يكي از مقامات ارشد حزب بعث عراق، دستگير شد

   2003 مه 23 -1382  خرداد2 جمعه: خبرگزاري فارس
، يكي از مقامات ارشد حزب بعث عراق در بازداشت نيروهاي آمريكايي به سر مي »عزيز صالح النعمان«
  .برد

 نفره منتشر شده، توسط فرماندهي 55شماره هشتم ليست » النعمان«به گزارش آسوشيتدپرس، 
  . مرآزي آمريكا را به خود اختصاص داده است

يه اي آه روز گذشته توسط فرماندهي مرآزي آمريكا منتشر شد، النعمان در حال حاضر در در بيان
  . بازداشت نيروهاي مهاجم به سر مي برد

وي روز چهارشنبه در نزديكي بغداد، توسط نيروهاي مهاجم بازداشت : در اين بيانيه همچنين آمده است
  . شده است

 مقام ارشد عراقي است آه آمريكا آنها را به عنوان 9يكي از مقامات آمريكايي اعالم آردند آه النعمان 
  . جنايتكاران جنگي عراق معرفي آرده بود

چند روز پيش خانواده وي با درج يك آگهي در روزنامه هاي جديد بغداد اظهار داشته بودند آه النعمان در 
  . اثر سكته قبلي، جان باخته است

ارد قبال قصد خودآشي داشته، اما توسط پسرش از اين  سال د62وي آه : همچنين گفته شده است
  . آار بازداشته شده است

النعمان آه رياست فرماندهي منطقه اي حزب بعث در غرب بغداد را بعهده داشته، قبال نيز حاآم 
  . شهرهاي نجف و آربال بوده است

ابق عراق آه در بازداشت براساس آمار ارائه شده توسط پنتاگون، با بازداشت النعمان، شمار رهبران س
   تن بالغ شده است25نيروهاي مهاجم به سر مي برند، به 

  
اند، خواست آه خود  اي از تمامي آساني آه به عضويت حزب بعث در آمده تامي فرانكس با صدور بيانيه

  . را تسليم نيروهاي آمريكايي آنند
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   2003 مه 23 -1382  خرداد2 جمعه
ي الشرق االوسط، تامي فرانكس،  به نقل از روزنامه) ايسنا(ن ايران به گزارش خبرگزاري دانشجويا

ي خليج فارس در اين بيانيه خطاب به تمامي آساني آه به  ي نيروهاي مرآزي آمريكا در منطقه فرمانده
نيروهاي امنيتي عراق بايد سريعا خود را به نيروهاي «: اند، اعالم آرد عضويت آامل حزب بعث درآمده

  » .معرفي آنند و در انتظار اقدام بعدي باشندآمريكايي 
 به عضويت 1968اند، افرادي است آه از سال  منظور از افرادي آه به عضويت آامل حزب بعث در آمده

  اين حزب 
  .  هزار تن است200تعداد اين افراد بيش از . اند درآمده

هاي نظام سابق  ي در جنايتفرانكس هم چنين از تمامي مردم عراق خواست، تمام افرادي آه به نوع
  . اند، معرفي آنند عراق عليه مردم ايران، آويت و عراق شرآت داشته

ي مكان اختفاي  ي نيروهاي مرآزي آمريكا هم چنين براي تمام آساني آه اطالعاتي را درباره فرمانده
  .  آرده استي نقدي تعيين دهند، جايزه مقامات سياسي عراق در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار مي
هاي الزم قرار خواهند  ها تحت بازجويي در بيانيه مذآور هم چنين تاآيد شده است، تمام اين بعثي

  . گرفت و در صورت لزوم زنداني خواهند شد

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
برقراري و ” ه آه آنرا ترين زمان ممكن براي آنچ جورج بوش اعالم آرد آمريكا و هم پيمانانش تا طوالني

  . خواند، در اين آشور باقي خواهند ماند مي“ تحكيم دموآراسي در عراق
   2003 مه 23 -1382  خرداد2 جمعه

، به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، آري فليشر، سخنگوي )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اشنگتن تا زمان ايجاد يك حكومت متحد آه متشكل از و« :آاخ سفيد به نقل از جورج بوش اظهار داشت

المللي احترام بگذارد؛ در عراق باقي خواهد  نمايندگان منتخب باشد و به حقوق بشر و قوانين بين
  » .ماند

نقش بسيار فعالي در انتظار سازمان ملل جهت شرآت در بازسازي عراق و « :بوش هم چنين گفت
  » . استتشكيل يك دولت جديد در اين آشور

هاي اقتصادي عراق مردم عراق را در  ي رفع تحريم نامه تصويب قطع« :ي فليشر بوش افزود طبق گفته
  » .تر آمك فراواني خواهد آرد يي روشنتر و مطمئن بازسازي آشورشان و ساختن آينده

ر موضوع ي آوفي عنان براي همكاري با واشنگتن د ي ويژه من در انتظار تعيين نماينده« : بوش افزود
  » .عراق هستم

من در انتظار تشكيل يك دولت موقت با شرآت نمايندگان مردمي در عراق « :بوش هم چنين گفت
تري را در بازسازي عراق داشته  هستم؛ تا مردم اين آشور بتوانند از طريق اين دولت مشارآت گسترده

  » .باشند
  

  وزارتخانه ها و دادگاه های عراق منحل اعالم شد
  مر گفت که مقامات حزب بعث از کار خود برکنار می شوندآقای بر

   2003 مه 23 -1382 خرداد 2 جمعه -بي بي سي 
، مسئول آمريکايی اداره امور عراق، چند سازمان و دادگاه را منحل و غيرقانونی اعالم کرده "پل برمر"

  .است
 اين اعالم سريعا به مرحله اجر .وی همچنين کارکنان اين سازمان ها را مازاد بر نياز اعالم کرده است

  .گذاشته می شود
  .قرار است مبلغی برای جبران بيکار شدن کارکنان به آنان پرداخت شود

از جمله سازمان های منحل شده عبارتند از وزارتخانه های دفاع و اطالعات، ارتش، دادگاه های مدنی و 
  .کميته المپيک

 زمان حکومت حزب بعث، حدود چهارصد هزار نفر برای خبرنگار بی بی سی در بغداد گفته است که در
  .سازمان های امنيتی و نظامی کار می کردند

هفته گذشته آقای برمر گفت که مقامات سابق اين حزب که از قدرت خود سوء استفاده کره اند، همه 
  . از کار برکنار خواهند شد

ی در سازمان ملل متحد درباره عراق اين اعالم آقای برمر چند ساعت پس از تصويب قطعنامه تازه ا
اين قطعنامه تحريم های اقتصادی که مدت سيزده سال عليه عراق اعمال شده بود را . صورت گرفت

  .برداشت و از دولت موقت تحت مديريت آمريکا در عراق حمايت کرد
  

يه تروريسم با در همين حال پيشتر اعالم شد که آمريکا عراق را از فهرست کشورهايی که در مبارزه عل
  .آمريکا همکاری نمی کنند، خارج کرده است

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت که در پی سقوط صدام حسين، رهبر سابق عراق، اين کشور اکنون 
  .عليه تروريسم با آمريکا همکاری دارد
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ر سازمان ملل خبرنگاران گفته اند که اين اقدام آمريکا، که همزمان با برداشته شدن تحريم های عراق د
  متحد صورت گرفت، بيشتر جنبه نمادين دارد

  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

ايگور ايوانف با تاآيد بر ضرورت احترام به تمام قراردادهاي روسيه با عراق اظهار داشت، تمام اين 
  . قراردادها بايد در نظر گرفته شود

   2003 مه 23 -1382  خرداد2 جمعه
به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، خبرگزاري روسيه به ) ايسنا(انشجويان ايران به گزارش خبرگزاري د

 شوراي امنيت در رفع 1483قرارداد «: ي روسيه بيان داشت نقل از ايگور ايوانف، وزير امور خارجه
هاي اقتصادي عراق زمينه بسيار مناسبي را براي شرآت روسيه در بازسازي عراق از طريق  تحريم
  ».دهاي طوالني مدت به وجود خواهد آوردقراردا

تمام قراردادهايي آه مسكو و بغداد قبل از فروپاشي نظام صدام، رييس جمهور سابق «: ايوانف افزود
  ».اند بايد به صورت آلي تطبيق داده شوند عراق با يكديگر منعقد آرده

هاي روسيه   شدن اين خواستهاز سوي ديگر مقامات ديپلماتيك سازمان ملل با ترديد نسبت به برآورده
اند به موجب  هاي نفتي با نظام سابق عراق منعقد آرده اظهار داشتند، تمام قراردادهايي آه شرآت

  .شوند قرارداد شوراي امنيت مخل و در نظر گرفته نمي
  

  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ
  

 جنگ را در خور تحسين و آمبودها را توجيه معاون وزير دفاع آمريكا دستاوردهاي دولت در عراق پس از
  .پذير خواند

   2003 مه 23 -1382 خرداد 2جمعه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سناتور جوزف ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ير دفاع ي روابط خارجي سنا خطاب به پائول ولوويتز، معاون دونالد رامسفلد، وز ليبرمن، از اعضاي آميته
 سال با 10 يا 8، 6، 5، 4، 3چه زماني رييس جمهور به مردم آمريكا گفت آه براي «: آمريكا ادعا آرد

دانستيد آه ما  هزاران نيرو و صرف ميلياردها دالر در عراق خواهيم ماند به آنها نگفتند و شما اين را مي
  ».مجبوريم آنجا بمانيم

بيني نيستند چرا آه شرايط عراق دائما در حال  ها قابل پيش زينهتعداد نيروهاي آتي و ه«: ولفوويتز گفت
  ».تغيير است

وي اذعان داشت آه دولت در انعكاس درك آامل از شرايط موجود در عراق قبل از جنگ ناموفق بوده و 
  .بدون هيچ توجيهي انتظار جايگاه و موقعيت آنوني را نداشته است

الت موجود از جمله تخريب چند چاه نفت، نبود غذا، وي سعي آرد در پاسخ منتقدان برخي مشك
  .بحرانهاي آوارگان و مسائل بهداشتي را برجسته آند

 سال گذشته بهبود يافته، مدارس ابتدايي باز شد 12اوضاع سرويس برق نسبت به «: وي ادعا آرد
  ». درصد فعال شده است60سيستم آب تا 

  
  ي حكومت عرفي  يا مذهب-شيعيان و آينده عراق

  
مسوول روابط خارجي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در ديدار با مسوول روابط جهان اسالمي 

هاي الزم در عراق را به بررسي و  هاي سياسي و عدم امدادرساني سفارت آلمان فقدان امنيت، بحران
  . وگو گذاشت گفت
   2003 مه 23 -1382  خرداد2 جمعه

به نقل از مرآز اطالع رساني مجلس اعالي انقالب ) ايسنا (به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
اسالمي عراق در تهران، سامي مهدي، مسوول روابط خارجي مجلس اعال به همراه دآتر ابواحسان، 

ي حقوق بشر اين مجلس، در ديدار با دآتر آونترموالك، مسوول روابط جهان اسالمي  مسوول آميته
شكيل سريع يك حكومت انتقالي در عراق جهت تامين امنيت داخلي سفارت آلمان در تهران بر ضرورت ت

  . اين آشور تاآيـد آردند
ها به  هاي الزم در تمام زمينه هاي انساني و امداد رساني اين مقامات هم چنين با تاآيد بر ضرورت آمك

هاي خود  مكمردم عراق تاآيد آردند؛ آه آشورهاي اروپايي بايد با قبول آردن اين مسووليت اخالقي آ
  . ها از جمله بازسازي عراق ارايه دهنـد را در اسرع وقت به مردم عراق در تمام زمينه

  
  هشدار يك روحاني ارشد شيعه عراقي به آمريكا

  2003 مه 23 -1382 خرداد 2جمعه ): راديوفردا(همايون مجد 
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ت هاي جامعه عراق را يک روحاني بلندپايه عراقي روزجمعه به آمريکا هشدارداد درصورتي که واقعي
  . درنظرنگيرد، با خطرمقابله جوئي خشونت بار مردم عراق روبروخواهد بود

شيخ فاتح کاشف الغطاء نماينده حوزه علميه شيعيان بغداد درمصاحبه اي با ): راديوفردا(امير آرمين 
ا تحت اشغال خود آمريکائي ها درباره مردم کشوري که قصد دارند تا چند سال آن ر: خبرگزاري رويترگفت

آن ها همچنان به سوء تفاهم خود درباره واقعيت هاي جامعه ما . داشته باشند، هيچ اطالعي ندارند
  .زيان اين کار، در درجه اول متوجه خود آمريکا ودر درجه دوم متوجه مردم کشورمن است. ادامه ميدهند

  
ي آمريکا براي پايان بخشيدن به مردم عراق ازتهاجم به اين کشوربه رهبر: شيخ کاشف الغطاء گفت

حکومت ديکتاتوري صدام حسين استقبال کردند، ولي ازاين که سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه 
اي به واشنگتن ولندن اختيارداده است عراق را اداره کنند و دارائي هاي آن را درکنترل داشته باشند، 

  .خشمگين هستند
ه اي وابسته به يکي ازخانواده هاي بسيارمشهورشهرمذهبي شيخ کاشف الغطاء که روحاني برجست

آمريکا خواستارکنترل عراق است ومي خواهد عراق را به صورت ژاندارم آمريکا : نجف است، افزود
 است، ما فعال راهي جزمقابله جوئي دربرابراشغال کشورمان به 2003اکنون که سال . درمنطقه درآورد

ميگويم فعال راهي نداريم، براي آن که به انتظارآن هستيم ببينيم من . وسائل مسالمت آميزنداريم
  .اشغال کشورمان به کجا ميکشد

شيخ کاشف الغطاء گفت من واقعا اميدوارم نيروهاي اشغالگرکاري نکنند که مردم عراق متوسل به 
عي، براي احتراز ازاين کار، نيروهاي اشغالگربايد به واقعيت هاي سياسي، اجتما. خشونت شوند

  .مذهبي واقتصادي عراق احترام بگذارند
شيخ کاشف الغطاء نگفت دراداره امورعراق به رهبري آمريکا چه اشکالي پيش آمده است، ولي به 

  .اهميت ايجاد موازنه اي ميان گروه هاي مختلف نژادي وديني عراق اشاره کرد
  

ن، نيروهاي آمريکا که بيشترخاک از زمان سقوط رژيم صدام حسي: خبرگزاري رويتر درگزارش خود افزود
عراق را دراشغال خود دارند شاهد غارت گسترده اين کشوربوده اند، ولي با مخالفت سازمان يافته اي 

اداره تحت رهبري آمريکا درعراق، روزجمعه نيروهاي مسلح اين کشور وچند نهاد امنيتي . روبرو نبوده اند
  .يدي را براي عراق پايه ريزي خواهد کردرا منحل اعالم کرد وخاطرنشان ساخت ارتش جد

شيخ کاشف الغطاء گفت آمريکا نبايد نگران آن باشد که شيعيان عراق احتماال قصد برقراري کشوري 
. ما نمي خواهيم عراق را تبديل به کشوري اسالمگرا کنيم: وي افزود. اسالمگرا به سبک ايران را دارند

 به دنبال کشوري اسالمگرا بوديم، 1980ما درسال . ستهرکس چنين حرفي بزند، ازسياست بي خبرا
  .حتي ايران نيزيک کشوراسالمگرا را نمي پذيرد. اکنون وضعيت تغييريافته است. 2003نه درسال 

  
   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 

  
  اتهام تازه آمريکا عليه ايران

   2003 مه 23 -1382  خرداد2 جمعه -بي بي سي 
 پاول، وزير خارجه آمريکا، چند روز پيش در جريان ديدار خود از روسيه، گفت که آمريکاهيچ برنامه کالين

  ای برای حمله به ايران ندارد
برنامه "معاون وزير خارجه آمريکا گفته است که برای متقاعد کردن متحدان اين کشور نسبت به خطرات 

  . کردايران، تالش خواهد " جسورانه ساخت سالح های اتمی
، معاون وزير خارجه آمريکا در زمينه کنترل تسليحاتی، در گفتگويی با بی بی سی افزود "جان بولتون"

که آمريکا به اين نتيجه رسيده که ايران نيز سالح های شيميايی و بيولوژيکی در اختيار دارد و برنامه 
  .پيچيده ای برای ساخت موشک های بالستيکی در دست دارد

می کرد، ولی اکنون " تالش برای دستيابی به سالح های هسته ای"ا ايران را متهم به تاکنون آمريک
ايران می کند با اين فرض که " از بين بردن سالح های هسته ای"معاون وزير خارجه آمريکا سخن از 

  ايران چنين سالح هايی در اختيار دارد  
و " سوريه"وی در اين مورد از . ی دارندآقای بولتون گفت که کشورهای ديگری هم برنامه های مشابه

  .نام برد" ليبی"
وی در پاسخ به سئوالی در مورد احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران، گفت که جرج بوش، رييس 

وی . جمهور آمريکا، به دنبال از ميان بردن سالح های هسته ای ايران به شيوه مسالمت آميز است
  . بستگی داردافزود که اجرای اين روش به ايران

" تالش برای دستيابی به سالح های هسته ای"اين در حالی است که تاکنون آمريکا ايران را متهم به 
ايران می " از بين بردن سالح های هسته ای"می کرد، ولی اکنون معاون وزير خارجه آمريکا سخن از 

  .کند با اين فرض که ايران چنين سالح هايی در اختيار دارد
ای گذشته به دنبال افزايش تنش بين ايران و آمريکا، مقامات آمريکايی هر بار اتهام تازه ای در هفته ه

  . عليه ايران مطرح کرده اند
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 و - اتهامی که پيش از اين هم مطرح می شد -آنان ايران را متهم کردند که به اعضای القاعده پناه داده 
حمالت تروريستی از جمله انفجار اخير در عربستان را همچنين به آنها اجازه داده که از داخل خاک ايران 

  . رهبری کنند
  

فرستادگان جمهوري اسالمي به ژنو به نماينده دبيرآل سازمان ملل اعالم آردند چند عضو القاعده در 
  ايران زنداني هستند

  2003 مه 23 -1382 خرداد 2جمعه ): راديوفردا(اردوان نيكنام 
داد آه درپي شدت گرفتن اتهامات مقامات آمريكا عليه حكومت ايران در  گزارش CNN شبكه تلويزيوني 

باره پناه دادن به عناصر ارشد سازمان تروريستي القاعده، مقامات جمهوري اسالمي اذعان آردند آه 
حضور عناصر القاعده در . شماري از تروريست هاي سازمان القاعده در زندان هاي ايران به سر مي برند

  . مي بود آه تهران پيشتر بارها آن را رد آرده بودايران اتها
مقامات آمريكا گفتند موضوع اصلي اين است آه آيا اعضاي زنداني القاعده اجازه ارتباط با خارج و ديدار با 

 گفت اخضر ابراهيمي، نماينده ويژه CNNيك مقام آابينه جرج بوش، به خبرگزاري . ديگران را دارند يانه
مور افغانستان، روز پنجشنبه با فرستادگان حكومت ايران به آنفرانسي در ژنو گفتگو سازمان ملل در ا

  . در همين ديدار بود آه آنها خبر بازداشت عناصر القاعده در ايران را عنوان آردند. آرد
  

آمريكا قصد داشت زلماي خليل زاد، نماينده رئيس جمهوري آمريكا در امور خاورميانه را به همين 
يل دارد اما بعدا به دليل آنچه نگراني از ارتباط جمهوري اسالمي با القاعده خواند، سفر نشست گس

  .آقاي خليل زاد را لغو آرد
  

اما . يك مقام آمريكا به سي ان ان گفت ما مي دانيم افراد القاعده درايران در بازداشت به سر مي برند
معني بازداشت چيست؟ اگر آنها آزاد باشند آه حمله هائي از قبيل بمب گذاري در عربستان را برنامه 

 دريافت دارند، اين بازداشت ريزي و هدايت آنند و اگر مي توانند مالقات داشته باشند و اخبار و اطالعات
  .نيست

  
   به ايران هشدار داد8گروه 

  وزيران امور خارجه بريتانيا، فرانسه و آمريکا در يک کنفرانس خبری در پاريس شرکت کردند
   2003 مه 23 -1382  خرداد2 جمعه - بي بي سي -مرتضی رئيسی 

  
 شهرت دارد، با شنيدن گزارش 8روه  آشور بزرگ صنعتی جهان و روسيه آه به گ7وزيران امور خارجه 

وزير خارجه آمريكا در اجالس اين وزيران در پاريس، با تاآيد از ايران خواستند تا از ايجاد هر نوع مانعی در 
  .راه بازرسی آامل نمايندگان سازمان بين المللی انرژی اتمی از برنامه هسته ای خود، اجتناب آند

  
ها گفته شد آه روند صلح خاورميانه اميدوار آننده است و تالش برای در بيانيه وزيران خارجه اين کشور

  .ايجاد ثبات در افغانستان از هدف های عمده جامعه بين المللی است
 آه عبارتند از آمريكا، آانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ايتاليا، 8 آشور موسوم به گروه 8وزيران خارجه 

  .مشترک به آنفرانس دو روزه خود در پاريس پايان دادندبريتانيا و روسيه با صدور يک بيانيه 
  

در اين بيانيه به طور بی سابقه ای به مساله ايران در ارتباط با مسائل روز به ويژه تالش برای دستيابی 
  .به سالح های مخرب اشاره شده است

لب اعتماد جهانی  آشور مهم صنعتی جهان با صراحت زياد از ايران خواستند آه برای ج8وزيران خارجه 
در اين مورد آه هدف اين آشور توليد سالح اتمی نيست، درهای خود را به روی بازرسان آژانس بين 

المللی انرژی اتمی باز آند و به آنها اجازه دهد آه بطور آامل و بدون برخورد با مانع برنامه های اتمی 
  .آن آشور را مورد بازرسی قرار دهند

 آمده است آه در اجالس پاريس درباره برنامه هسته ای ايران و 8ن خارجه گروه در بيانيه مشترك وزيرا
اطالعات موجود درباره آن مذاآره شده و وزيران به اين نتيجه رسيده اند آه بايد از ايران خواسته شود 

  .آه به طور جدی امكان تحقيق برای نمايندگان آژانس بين المللی انرژی اتمی را فراهم آند
  

ن خارجه اين کشورها از ايران می خواهند آه به همه پرسش هايی آه در مورد برنامه هسته ای وزيرا
  .آن آشور مطرح هست پاسخ آامال روشن بدهد

وزيران خارجه اين کشورها از ايران می خواهند آه به همه پرسش هايی آه در مورد برنامه هسته ای 
  آن آشور مطرح هست پاسخ آامال روشن بدهد    

چنين از ايران خواسته شد به قراردادهای الحاقی و متمم پيمان منع گسترش سالح های اتمی هم
  .بپيوندد

 مسائل خاورميانه و افغانستان نيز مطرح شد و آنها ضمن 8در آنفرانس دو روزه وزيران خارجه گروه 
هد گرفت، اعالم آردند اظهار اميدواری از اينكه روند صلح خاورميانه بزودی مسير عادی خود را از سر خوا
  .آه تامين امنيت در افغانستان همچنان از مهمترين وظايف نيروهای ايساف است
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  . فرماندهی اين نيروها به زودی به سازمان پيمان آتالنتيك شمالی، ناتو، واگذار خواهد شد
 1 از روز 8ه سران گرو.  برنامه آنفرانس سران اين آشورها تدوين شد8در آنفرانس وزيران خارجه گروه 

  ماه ژوئن در اويان فرانسه گردهمايی دارند
  
  

  خأل استراتژي ملي 
   مديرمسؤول سايت بازتاب–فؤاد صادقي 

  
گذرد؛ همزمان با آغاز جنگ، از وقوع تحوالت خطير پيش رو و لزوم  آمتر از دو ماه از آغاز جنگ عراق مي

ها سخن گفتيم و   مناسب از فرصتتجديد نظر جدي در سياست خارجي جمهوري اسالمي و استفاده
چرا . بر پرهيز از دو رويه ناموفق گذشته در سياست خارجي ـ يعني انفعال و ماجراجويي ـ تأآيد آرديم

هايي از ماجراجويي را در اقدامات  هايي از انفعال را در افغانستان و مسأله فلسطين و نمونه آه نمونه
وديم نيز خواهان ايجاد يك ديپلماسي فعال، مبتني بر آسب  ب تندروانه در خارج از آشور تجربه آرده
هاي ديپلماتيك  هاي مقتدر آارآمد جمهوري اسالمي، در رايزني منافع ملي افزونتر و استفاده از اهرم

  .شديم
  

پيشنهاد ما به مواجهه مقتدرانه و منطقي با آمريكا اشاره داشت؛ برخوردي آه عمدتا بر نيازهاي اياالت 
اي تأآيد  ايران و قابليت جمهوري اسالمي براي تبديل شدن به يك قطب قدرتمند منطقهمتحده به 

  .آند مي
  

رسد شرايط جديد منطقه و جهان  اآنون با سپري شدن حدود دو ماه از آغاز جنگ عراق، به نظر مي
 مقامات ) بار5اي  يعني هفته( مرتبه، 40در اين مدت آوتاه، بيش از . تر شده است براي همگان ملموس

 محور زير 4مسؤول در دولت آمريكا درباره ايران سخن گفتند؛ سخناني آه صرف نظر از جزييات، بر 
  :متمرآز شده است

  هاي ايدئولوژيك جمهوري اسالمي ـ ناخشنودي آمريكا از برخي ويژگي1
  ـ مشكالت و موانع آمريكا در برخورد مستقيم با ايران2
ي جمهوري اسالمي در اداره منطقه و جلوگيري از فعال شدن اين ها ـ نيازهاي آمريكا به توانايي3

  ها در خالف جهت منافع آمريكا توانايي
  سازي عليه ايران ـ فعال نگه داشتن پروژه اتهام4

هاي مختلف مؤثر بر عملكرد آاخ سفيد در اياالت متحده  هرچند اين اظهارات تحت تأثير اختالف نظر گروه
موضوع اجراهايي گوناگوني از يك رويكرد استراتژيك به پروژه ايران را نشان آامال همگون نيستند اما 

تر از بقيه نشان دهنده  گيري مذآور، جامع  موضع40دهند؛ شايد اظهارات هفته گذشته پاول در ميان  مي
ابر توان براي استراتژي آمريكا در بر عنواني است آه مي» راهبري با امتيازات آمتر«اين استراتژي باشد؛ 

در اين استراتژي آه عناصر آن در همه اظهارات متفاوت مقامات آاخ سفيد، پنتاگون و وزارت . ايران برگزيد
شود، نه تصميم در جهت اقدام نظامي مشابه عراق وجود دارد و نه تمايلي در جهت  خارجه ديده مي

شود،  ايي بيان ميبه عبارتي، آنچه آه از سوي سياستمداران آمريك. ايجاد فضايي عاري از تنش
هايي از يك سناريوي اختصاصي است آه ماحصل مطالعات و محاسبات گسترده آمريكا در طرح  بخش

  .جامع خاورميانه است
  

اما از اين سو چه؟ ما در قبال اين نوع برخورد آمريكا، چه طرحي داريم؟ و حتي بدون در نظر گرفتن 
  آنيم؟ اي خود تبعيت مي روابط منطقهمسأله آمريكا، آيا ما از يك استراتژي واحد در 

متأسفانه بايد گفت به دليل وجود رويكردهاي متفاوت در سياست خارجي آشور، حتي وحدت رويه 
خورد و به رغم آنكه يكي از معاونان محترم وزير خارجه  الملل ما به چشم نمي تاآتيكي و نيز در روابط بين

آنند ـ فقدان  ر از جايگاه سازماني او ارزيابي ميـ آه برخي نقش وي در سياست خارجي آشور فرات
گيري و اعمال نظر را مشكل اصلي سياست  اختيارات در وزارت خارجه و وجود مراآز متعدد تصميم

رسد، ما با مشكل ابتدايي در اين زمينه مواجهيم بدين معنا آه از  به نظر مي. خارجي آشور دانسته بود
 نتايج مطالعات آارشناسي باشد، در دستگاه ديپلماسي خود ناتوانيم و اتخاذ يك رويه واحد آه مبتني بر

  .دليل اصلي آن فقدان وجود يك نگاه جامع و استراتژيك در سياست خارجي ماست
 چه به صورت منفعل و  زدايي، قطعا تنش. هاي مشهود اين امر است زدايي، از نمونه مقوله تنش

رديم و چه به شكل فعال و دوطرفه آه مطلوب ماست، اي آه طي دو سال اخير مشاهده آ طرفه يك
بايست در خدمت  زدايي در حد يك تاآتيك مي تنش. تواند استراتژي سياست خارجي ما باشد نمي

زدايي يا ديگر  تر، هدف از تنش به عبارتي ساده. استراتژي و اهداف آالن سياست خارجي درآيد
هاي سياست   ما به دنبال تحقق چه نتايجي از فعاليتهاي ديپلماتيك بايد مشخص شود و اينكه تاآتيك

ريزي  اينجاست آه متأسفانه بايد از نبود چنين هدفي آه آليه سطوح روابط برنامه! خارجي خود هستيم
  .هاي ما را در جهت خود قرار دهد، سخن گفت و فعاليت

شان دهنده اين امر سفرهاي اخير وزير خارجه و مقام محترم رياست جمهوري در منطقه، به خوبي ن
  .است
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دهنده آن است آه ما از ظرفيت و پتانسيل مناسبي جهت ورود مقتدرانه و  انجام اين سفرها نشان
مبتكرانه در منطقه برخوردار هستيم و اگر ديپلماسي ما بتواند تحرك ايجاد شده در يك ماهه اخير را 

هاي ايران مانند اعتبار انقالب  انسيلها و پت تداوم بخشد و همزمان با اينكه در هزينه آردن مزيت
شخصيت و جايگاه آقاي خاتمي و شرايط خاص ايران  اسالمي و مشي اصولگرايانه جمهوري اسالمي،

در منطقه خست به خرج دهد و از سوي ديگر بتواند نتايج گذرا و احساسي اين سفرها را به امتيازات و 
  .ايم عرصه سياست خارجي برداشتهگام بزرگي در  دستاوردهاي درازمدت تبديل آند، 

جانبه در خزر، مهر تأييدي بر  موفقيت و اقتدار خاتمي در لبنان، در حالي رقم خورد آه اعالم توافق سه
رتبه بحرين نيز با سفر بدون  هاي ما در قفقاز و آسياي ميانه زد و مقامات عالي ناآامي سياست

وري به اين آشور، اصول اوليه احترام متقابل را دعوتنامه به آاخ سفيد، همزمان با سفر رييس جمه
  .مخدوش آردند

  
هاي متفاوت را تجربه آنيم و چرا زماني  بايست، اتخاذ رويه به راستي ما در آمتر از يك هفته، چرا مي

هاي خود به خوبي استفاده آنيم تصويري  مشابه  ها و اهرم توانيم ـ مانند لبنان ـ از توانايي آه مي
اند و  اين دو آشور در گذشته، بخشي از آشور ما بوده. و بحرين از خود به جهانيان ارايه دهيمآذربايجان 

 آنها هر دو داراي مرزهاي مشترك با ما هستند، توانايي  تشيع، مذهب اآثر جمعيت اين دو آشور است،
ها با نظر مثبت فرهنگي و نظامي اين دو آشور، قابل مقايسه با ما نيست و ثبات در آنها تن اقتصادي، 

پس چرا بايد اين دو آشور به خود اجازه چنين برخوردهايي را با ايران بدهند؟ اينكه . يابد ايران تحقق مي
وزير آذربايجاني بالفاصله پس از سفر خرازي به باآو، با افتخار رد پيشنهاد همكاري دفاعي ايران و 

اين آشور، منافع ايران را در درياي خزر ناديده آند و در آستانه سفر خاتمي به  آذربايجان را اعالم مي
  گيرد، نشانه چيست؟ مي

با اين همه در لبنان شاهد روند متفاوتي بوديم، در اين آشور به رغم آنكه نه مرز مشترآي با ما دارد و 
نه شيعيان در آن، اآثريت مورد قبولي دارند، به دليل برخورد مقتدرانه و فعال جمهوري اسالمي و 

هاي موجود موفق بوديم و در بحرين و آذربايجان نتيجه عملكرد منفعل و ترديدها و  ده از پتانسيلاستفا
هاي ديپلماتيك همانند  هاي قدرت خود را برداشت آرديم، يقينا اگر در همه عرصه عدم استفاده از اهرم

 از وضعيت موجود به لبنان به درستي و با استفاده از ابزارهاي خود عمل آنيم، نتايج به مراتب بهتري
  .دست خواهيم آورد

  
بنابراين مهمترين ضرورت فعلي سياست خارجي آشور، تدوين و تبيين يك استراتژي ملي در روابط 

گيرندگان اين عرصه باشد، رسيدن  اندرآاران و تصميم خارجي است آه مورد توافق و حمايت همه دست
ناسب و جامع است آه در آينده بيشتر درباره آن سخن به اين استراتژي در وهله اول، نيازمند يك ايده م

  .خواهيم گفت
  

  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان

  
ي روزنامه نگاران عرب با خطاب قرار دادن نيروهاي آمريكايي و انگليس تحت عنوان نيروهاي  اتحاديه

  . اشغالگر خروج سريع آنها از خاك عراق را خواستار شدند
   2003 مه 23 -1382  خرداد2 هجمع

ي الشرق االوسط، اين اتحاديه با صدور  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي اقتصادي عراق مردم اين آشور تنها آساني هستند آه حق  اي اعالم آرد بعد از رفع تحريم بيانيه

  . ارتي دارندتصرف در ثروتهاي طبيعي عراق را بدون هيچ نظ
در اين بيانيه هم چنين با اشاره به حقوق روزنامه نگاران عراقي آمده است، تمام حقوق اين روزنامه 

  .ي جنگ متوقف شده است، بايد در اختيار آنها گذاشته شود نگاران آه به واسطه
اسي به دليل هم چنين در اين بيانيه تاآيد شده است آه اين روزنامه نگاران بايد بدون هيچ فشار سي

  . شان آار مطبوعاتي خود را ادامه دهند خط فكري يا مذهبي
  

  جهان پس از جنگ
  

   سال از مالياتها10 ميليارد دالردر 320پيامد تصويب اليحه رئيس جمهوري آمريكا براي آاهش 
  بررسي روزنامه هاي روز جمعه آمريكا): نيويورك(بهنام ناطقي 

   2003 مه 23 -1382  خرداد2  جمعه):راديوفردا (
 ميليارد دالر تخفيف و کاهش مالياتي طي ده سال آينده ، از جمله تخفيف در 320در پي تصويب بيش از 

هاي آمريکا مقاالت خود را به تاثيرکاهش از مالياتها بر احياي اقتصاد اين  ماليات سودسهام، اغلب روزنامه
  . اند کشور اختصاص داده

 ميليارد دالر کاهش و تخفيف 726فق نشد کنگره را به پذيرفتن بيش از رئيس جمهوري آمريکا، هرچند مو
ها خواهد  از مالياتها متقاعد کند، ديروز گفت مصوبه کنگره را امضا خواهد کرد زيرا کاهش از ماليات

  . توانست صدها هزار شغل جديد در آمريکا به وجود بياورد
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 ميليارد دالر در ده سال، از آنچه 320يف مالياتي روزنامه نيويورک تايمز نوشت هرچند مبلغ اسمي تخف
شتر خواهد بود، زيرا ?رئيس جمهوري آمريکا خواسته بود به مراتب کمتر است، ولي در عمل بسيارب

کاهش ماليات . دار سال آينده کنار گذاشته شود هاي بچه کسي انتظار ندارد که تخفيف مالياتي خانواده
 نخواهد شد، مگر اينکه تغييري در نظام سياسي آمريکا حاصل  منقضي2008سود سهام هم تا سال 

اين تخفيف ها انقضا پذير، به اين جهت در . شود و دمکراتها کنترل کنگره و کاخ سفيد را در دست بگيرند
اند که کل تخفيف ده ساله را پائين بياورند، اگر اينها برمبناي ده سال محاسبه  اليحه گذاشته شده

 Center on Budget and Policyويورک تايمز، به نقل از مرکز اولويت سياست و بودجهشوند، از نظر ني
Priorityهاي ليبرال است، تخفيف مالياتي که روز پنجشنبه به  ، که يک موسسه تحقيقاتي با گرايش

.  ميليارد دالر خواهد بود، يعني بيشتر از مبلغ پيشنهادي رئيس جمهوري آمريکا800تصويب سنا رسيد 
  . ها امسال و سال آينده هم از مبلغ پيشنهادي رئيس جمهوري بيشتر است اهش مالياتک
  

ها نوشت مردم آمريکا درپي کم کردن ماليات ها نيستند ولي  نيويورک تايمز با استناد به نظرسنجي
هاي سياسي، از جمله متهم  رئيس جمهوري آمريکا با اتکا به محبوبيت شخصي و يک سري تاکتيک

الفان اين اليحه به عدم وفاداري به رئيس جمهوري در زمان جنگ، توانست کنگره را عليرغم کردن مخ
 ميليارد دالر تخفيف 300مخالفت تمام دمکراتها به تصويب اين اليحه وادار کند، در حاليکه يک تريلييون و 

يمز از دمکراتهاهم آقاي ديويد روزنباوم تحليلگر نيويورک تا. مالياتي دوسال پيش به تصويب رسيده بود
ها، يک اليحه کاهش مالياتي متفاوت با رئيس  انتقاد کرد که به جاي مخالفت با کاهش از ماليات

هاي طبقه متوسط، که در هرحال با اصل کاهش از  جمهوري ارائه دادند با هدف کاهش از ماليات
  .ها موافق بود ماليات

ن باره از شگردهاي سياسي که رئيس جمهوري ?روزنامه واشنگتن پست نيز تحليل ديگري دارد در هم
نويسد  اين روزنامه مي. آمريکا براي به تصويب رساندن اليحه کاهش و تخيفيف از مالياتها به کار بست

رئيس جمهوري آمريکا با عقب نشيني از موضع اوليه خود، توانست کنگره را به تصويب اليحه کاهش از 
 ميليارد دالر 550ال گفته بود حداقل کاهشي که خواهد پذيرفت ها وادار سازد، هرچند که قب ماليات
  .است

  
ها مخالفت ورزيد که   با نظر دمکراتLawrence Kudlowاي به قلم  روزنامه وال استريت جورنال، در مقاله

استدالل کرده اند کاهش از ماليات و افزايش کسري بودجه، به افزايش نرخ بهره در آمريکا کمک خواهد 
هاست پس چرا بهره اوراق قرضه  سازد و پرسيد اگر حق با دمکرات احياي اقتصادي را متوقف ميکرد و 
 سال اخير تنزل کرده است؟ 45ترين سطح خود در   و نيم درصد، يعني پائين3داري آمريکا االن به  خزانه

 عامل است، ها منجر شده اي که به سقوط قيمت  ساله3وال استريت جورنال نوشت رکود اقتصادي 
اصلي پائين ماندن نرخ بهره است و برخالف آنچه مي گويند، افرايش کسري بودجه در باال رفتن نرخ 

  .بهره تاثير نخواهد داشت
  

  آاهش بهاي نفت در جهان در پي تصويب قطعنامه لغو تحريم هاي اقتصادي عراق
   2003 مه 23 -1382  خرداد2  جمعه):راديوفردا(اردوان نيكنام 

 شوراي امنيت و لغو مجازات هاي اقتصادي عليه عراق، راه براي از سر گرفته 1483قطعنامه با تصويب 
  . شدن صادرات نفت اين آشور هموار شد

 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، آه 1483تصويب قطعنامه ): راديوفردا، پاريس(دآتر فريدون خاوند 
ي سياسي آنرا به ائتالف حاآم بر اين آشور مي برداري از منابع نفتي و سازمانده بازسازي عراق، بهره

سپارد، به مجازات هاي مالي و اقتصادي آه در پي اشغال آويت بر عراق تحميل شده بود، پايان ميدهد 
  . و ابزار حقوقي الزم را براي توليد و صدور نفت اين آشور به بازار هاي جهاني فراهم مي آورد

  
نفت عراق ديروز پنجشنبه بهاي نفت برنت درياي شمال را با چشم انداز از سر گيري سريع صادرات 

  . دالر پائين آورد26آاهشي اندك بار ديگر تا زير 
  

اي جيهان در ترآيه،   بندر مديترانه حدود هشت تا نه ميليون بشكه نفت متعلق به عراق در مخازن پايانه
 بود آه بهاي نفت را پايين آورد، البته به با رفع تحريم، مي تواند بالفاصله صادر شود و احتماال همين خبر

اي محدود، زيرا ذخاير استراتژيك نفت و بنزين آمريكا پايين تر از حد انتظار است و به عالوه عراق به  گونه
گذاري  ي جهاني انرژي به زمان و سرمايه احتمال فراوان براي تبديل شدن به بازيگر عمده ي صحنه

تي اش در حال حاضر آنچنان نيست آه بتواند دگرگوني مهمي در داده هاي فراوان نياز دارد و ظرفيت نف
المللي فروخته   شوراي امنيت، نفت عراق به بهاي بازار بين1483  بر پايه قطعنامه. بازار به وجود آورد

خواهد شد و در اين شرايط بديهي است آه اين آشور، همچون ساير صادر آنندگان، نفع خود را در باال 
  .ن قيمت طالي سياه جستجو خواهد آردماند

  
 ميليارد دالري سال مالي جاري را در خصوص تامين ٥/٤٠٠ ي  ي بودجه مجلس نمايندگان آمريكا اليحه

ي عمليات نظامي ارتش آمريكا، براي نوسازي توپخانه ارتش و افزايش مخارج مسائل امنيتي  بودجه
  .داخل اين آشور را تاييد آرد
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به نقل از خبرگزاري فرانسه، اليحه مجلس نمايندگان آه ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي است آه در   راي منفي مورد تاييد قرار گرفت مشابه همان اليحه٦٨  راي مثبت در مقابل ٣٦١ با 
  .  تعداد راي يكسان بودمجلس سناي آمريكا مورد تاييد قرار گرفته بود و تقريبا از نظر

بايست با يكديگر تطبيق داده شوند آه انتظار  در حال حاضر دو اليحه آه تفاوتي جزئي با هم دارند مي
  . انجام شد)  خرداد٢ (گيري نهايي در مورد راي گيريها امروز  رفت نتيجه مي
  .نفي تاييد شد راي مثبت و يك راي م٩٨  با ٢٠٠٤ ي دفاعي پنتاگون در سال  ي بودجه اليحه
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