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   2003 مه 25 -1382  خرداد4 شنبهيك

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  

  شرايط جهاني ونقش سازمان ملل در عراق
  

  نماينده سازمان ملل
   2003 مه 24 -1382 خرداد 3 شنبه -بي بي سي 

زمان ملل متحد، نماينده ويژه سازمان در امور عراق را پيشتر، اعالم شد که کوفی عنان، دبيرکل سا
  .منصوب کرده است

  دی ملو هماهنگی عمليات بشردوستانه را برعهده دارد 
 22نام دارد و سمت وی در قطعنامه ای که شورای امنيت در روز پنجشنبه، " سرگيو ويريا دی ملو"وی 

  .مه به تصويب رساند، پيش بينی شده است
که سمت کنونی خود به عنوان کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل را نيز حفظ آقای دی ملو، 

  .می کند، بدوا به مدت چهار ماه به عنوان نماينده ويژه در عراق خدمت خواهد کرد
پيشتر وی سرپرستی امور سازمان ملل در تيمور شرقی را، پس از کسب استقالل آن سرزمين از 

  .اندونزی، برعهده داشته است
به گفته خبرنگاران، انتصاب آقای دی ملو مورد حمايت اياالت متحده بوده و با استقبال دولت آن کشور 

  .مواجه شده است
ت که بايد در آن کشور وظيفه اصلی وی در عراق هماهنگی عمليات بشردوستانه گسترده ای اس

ديدی در عراق نيز تاثير در عين حال، انتظار می رود وی بر روند سياسی استقرار دولت ج.صورت گيرد
 بگذارد

  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي

  
  ابراز تمايل دختران صدام حسين به پناهندگي در مصر، قطر يا بريتانيا

   2003 مه 24 -1382  خرداد3 شنبه -راديو فردا 
اري محمد حسن المجيد، عموزاده صدام حسين رييس جمهوري سابق عراق در گفتگو با خبرگز
وي که با سه . خاورميانه گفت دختران صدام حسين خواهان پناهندگي در مصر، قطر يا انگليس هستند

دختر صدام حسين در منزلي در بغداد ديدار کرده است مي گويد که آنها هيچ اطالعي از سرنوشت پدر 
.  عراق قرار ندارد نفره افراد تحت تعقيب آمريکا در55نام دختران صدام حسين در فهرست . خود ندارند

همسران دو تن از دختران صدام حسين، حسين کامل المجيد و صدام کامل المجيد توسط حکومت 
عموزاده صدام حسين درباره مکاني که با دختران صدام حسين ديدار . صدام حسين به قتل رسيدند

 .کرده است اطالع دقيقي در اختيار خبرگزاري خاورميانه قرار نداده است

  
  آمريكا به عراقي ها براي تسليم سالح هاي سبك و سنگين سه هفته مهلت دادارتش 

   2003 مه 24 -1382 خرداد 3شنبه ): راديو فردا: (علي سجادي
ارتش آمريكا در تالش براي برقراري نظم و قانون در عراق، روز شنبه به عراقيها سه هفته مهلت داد، 

  . سالحهاي سبك و سنگين خود را تسليم آنند
در بيانيه ارتش آمريكا آه در بغداد منتشر شد، آمده است از آغاز ماه ژوئن ): راديو فردا: (مريم احمدي

مردم عراق دو هفته فرصت دارند، سالحهاي بدون مجوز خود را به نيروهاي ائتالف تحويل دهند و پس از 
در عراق با . د ژوئن، هرآسي آه سالح بدون مجوز داشته باشد، دستگير و محاآمه خواهد ش14

در جريان غارت نهادهاي دولتي و خصوصي و خانه ها، . سقوط دولت صدام، عده زيادي سالح دارند
اين .  و نارنجكهاي ضد تانكak47از اسلحه آمري گرفته تا تفنگهاي . سالحهاي زيادي به سرقت رفت

رند آه هرج و مرج و در عراقيها شكايت دا. سالحها در خيابانها با قيمتهاي پايين به فروش مي رسيد
دسترس بودن اسلحه، نرخ جرايم را به سطح بي سابقه اي رسانده است و عراق از نظر امنيتي با 

ارتش آمريكا مي گويد در عراق هيچكس حق داشتن، . بدترين وضعيت در تاريخ معاصر آشور روبرو است
 معامله و خريد و فروش سالح هيچ آس حق. پنهان آردن يا دفن آردن سالحهاي غير قانوني را ندارد

در بيانيه آمده است سالحهاي آوچك را مي توان درمحل آار يا . ندارد، مگر نمايندگان نيروهاي ائتالف
شرايط و نحوه تحويل . خانه نگاه داشت، اما همراه داشتن اسلحه در مجامع عمومي ممنوع است

ي شده يا منهدم مي شوند، يا براي سالحهاي جمع آور. سالحها نيز به تفسير شرح داده شده است
تشكيالت غير نظامي مسئول اداره امور . استفاده ارتش و نيروي پليس آينده عراق، انبار خواهد شد

عراق آه توسط آمريكا تعيين شده است، روز جمعه ارتش شكست خورده عراق را منحل اعالم آرد و 
  .گفت به زودي نيروي مسلح جديدي تشكيل خواهد شد
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   آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت

  
  انتخابات شورای شهر کرکوک ؛ تعيين نماينده سازمان ملل در عراق 

   2003 مه 24 -1382 خرداد 3 شنبه -بي بي سي 
به منظور کمک به کاهش تنش قومی در شهر کرکوک، واقع در شمال عراق، شورای جديدی در اين 

  .شهر ايجاد می شود
  .نفت خيز شمال عراق واقع شده استکرکوک در منطقه 

نيروهای نظای آمريکا که شهر کرکوک را کنترل می کنند در نظر دارند اداره امور شهری را به شورايی 
  .متشکل از نمايندگان چهار گروه عمده قومی کرکوک واگذار کنند

  يين شده است  در شورای جديد شهر کرکوک تعداد نمايندگان هريک از چهار قوم ساکن شهر يکسان تع
برای تعيين اعضای شورای جديد، هريک از چهار قوم کرد، عرب، ترکمن و آشوری ساکن کرکوک سيصد 

  .نماينده را در مرحله اول برخواهد گزيد
سپس اين نمايندگان بيست و چهار عضو شورا را تعيين خواهند کرد به نحوی که هر يک از چهار قوم 

  . شورای شهر باشدساکن کرکوک دارای شش نماينده در
  .شش نماينده نيز از سوی آمريکاييان در شورا حضور خواهند داشت

در گذشته، اکثر اهالی کرکوک را کردها تشکيل می دادند اما در زمان حکومت صدام حسين، دولت 
  .عراق به منظور تغيير توازن قومی اين شهر، گروه کثيری از کردها را وادار کرد از کرکوک مهاجرت کنند

  .در حال حاضر، عرب های ساکن کرکوک معتقدند که اکثريت جمعيت شهر را تشکيل می دهند
در پی سقوط صدام حسين، ده ها هزار تن از کردهايی که از کرکوک مهاجرت کرده بودند به شهر 

  .بازگشته و گفته اند که دارای حق تاريخی سکونت در اين شهر هستند
  

  ، دستگيري پنج عرب شرآت آننده به اتهام عضويت در حزب بعثتوقف آار انتخاب شوراي شهر آرآوك
   2003 مه 24 -1382 خرداد 3 شنبه -): راديو فردا: (امير آرمين

آار گروههاي سياسي آرآوك آه براي انتخاب شوراي شهر تشكيل شده بودند، پيش از آنكه بتواند 
ه مي بايست هفته آينده، فرماندار اين شوراي سي نفر. سي عضو اين شورا را انتخاب آند، متوقف شد

  . شهر را انتخاب آند
دستگيري پنج عضو يك هيات عرب شرآت آننده در راي گيري توسط ): راديو فردا: (مريم احمدي

نيروهاي آمريكايي و اعتراض نمايندگان به انتخاب نامزدهاي مستقلي آه عربها مي گفتند همگي آرد 
 عضو عرب را به ظن اينكه اعضاي حزب بعث 5وهاي آمريكايي نير. هستند، سبب توقف آار اجالس شد

  . هستند، دستبند زدند و براي بازجويي توسط سرويس امنيتي ارتش آمريكا همراه خود بردند
هدف، . ارتش آمريكا سابقه همه اعضاي هياتهاي شرآت آننده در اين اجالس را بررسي آرده است

مانده واحد چهارم لشكر پياده نظام مستقر در شمال فر. پاآسازي نشست از اعضاي حزب بعث است
عراق، مي گويد ما بيرحمانه آنها را تعقيب خواهيم آرد و دولت جديد عراق با هر آسي آه با اعضاي 

 نفر از اعضاي 15 تا 10در دو هفته اخير، روزانه تقريبا . حزب بعث باشد، به هيچ وجه مدارا نخواهد شد
 نماينده 300دستگيريهاي امروز درحالي انجام گرفت آه .  دستگير شدندحزب بعث در آرآوك و تكريت

قرار است در اين آنفرانس سه روزه، شهردار . براي انتخاب اعضاي شوراي شهر آرآوك گرد آمده بودند
  .و به معاون وي انتخاب شوند

در دهه آردها مي گويند . يكي از معاونين مسئول مسئله حساس اسكان مجدد آردها خواهد بود
 حدود صدهزار نفر از برادران و خواهران آنها توسط صدام حسين اخراج شدند و رژيم بعث در تالش 1980

آرآوك با انتخاب شورايي آه بدنه اصلي . براي تغيير موازنه قومي اين شهر، عربها را در آنجا اسكان داد
د، گامهاي آوچكي در جهت آن متشكل از رهبراني است آه توسط نيروهاي آمريكايي منصوب شده ان

  . موصل و ام القصر هم اقدامات مشابهي به عمل آورده اند. حكومت غير نظامي برداشته است
جمعيت شهر از عربها، آردها و اقليتهاي ديگر . آرآوك تقريبا نيمي از نفت عراق را تامين مي آند

رهبران آرد و عرب با .  شدند نفر آشته11در ماه جاري در درگيري بين اين اقوام، . تشكيل مي شود
 شخصيت برجسته از چهار گروه قومي عرب، آرد، 39. انتشار بيانيه اي خواستار برقراري آرامش شدند

ترآمن و آسوري آه توسط ارتش آمريكا تاييد شده بودند، گرد هم آمدند تا هرآدام شش نماينده انتخاب 
تخاب خواهند شد، اما انتخاب آنها بايد به تاييد  راي دهنده مستقل ان144 نماينده ديگر توسط 6. آنند

وي مي گويد تاييد افراد، باتوجه به موازنه . ريو ديانو، فرمانده واحد چهارم لشكر پياده نظام آمريكا برسد
  .قومي صورت خواهد گرفت

  
  
  

رهبر اتحاديه ميهني آردستان عراق احزاب پان عرب را در خشونت صدام حسين عليه آردهاي مقصر 
  دانست
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   2003 مه 24

جالل طالباني رهبر اتحاديه ميهني کردستان عراق همه احزابي را که بر اساس برتر شناختن اعراب يا 
يل شده اند در آنچه که صدام عقايد پان عربيستي جمال عبدالناصر رييس جمهوري اسبق مصر تشک

جالل طالباني در . حسين بر عليه مردم عراق به ويژه کردهاي اين کشور انجام داد شريک دانست
گفتگو با روزنامه الشرق االوسط افزود رهبران اين احزاب بايد از ديدن گورهاي جمعي کشف شده در 

 هزار تن در گورهاي 15يش از در پي سرنگوني حکومت صدام حسين اجساد ب. عراق شرمنده شوند
شود همه اين اجساد متعلق به  جمعي در کردستان عراق و مناطق ديگر کشف شد که گفته مي

  .مخالفان اعدام شده حکومت صدام حسين است
  

  نيروهاي مسلح محلي عراق به غير از آردها خلع سالح خواهند شد  
   2003 مه 24 -1382  خرداد3 شنبه -خبرگزاري آار ايران 

 درجه شمال 36تمام نيروهاي مسلح محلي عراق به غير از آردها خلع سالح و در مناطق پرواز ممنوع 
  .  عراق مرز آزادي آشيده خواهد شد

به نقل از منابع خبري ترك در نشست نمايندگان گروههاي معارض ) ايلنا(به گزارش خبرگزاري آار ايران
ديروز به پايان رسيد برخي تصميمات مبني بر خلع سالح عراق با نمايندگان آمريكايي و انگليسي آه 

  .ها اتخاذ شد  شدن نيروهاي محلي غير از آردها از سوي آمريكائي
ترآيه " صباح" طبق اين برنامه ، تنها نيروهاي آرد در شمال عراق مسلح خواهند ماند به نوشته روزنامه

كي از نمايندگان شيعه دراين نشست ي. اين تصميم باعث عكس العمل شديد رهبران شيعه عراق شد
آند اظهار داشت آه اين اولين قدم   با اشاره بر اين آه آمريكا آردها را از ديگر گروههاي عراق جدا مي

دهد چنين    درصد جمعيت عراق را تشكيل مي80براي تجزيه عراق است و ما به عنوان گروهي آه 
  .پذيريم  اي را نمي  معامالت پشت پرده

ش برخي منابع خبري در اين نشست طالباني و بارزاني با مسلح ماندن آردها قانع نشد و به گزار
  .اند آه ارتش آرد وابسته به ارتش آينده عراق را فرماندهان آرد، فرماندهي آنند  درخواست آرده

  .درهاي بسته رأي مثبت گرفته است  ي خبرها حاآي از آن است آه اين خواسته آردها پشتبعض
اي از تالشهاي آردها    ديگر به اعتقاد برخي تحليلگران طرح مرز آزادي در شمال عراق نشانهاز سوي

فرمانده نيروهاي آمريكايي در " مك آرنان" ژنرال. براي ايجاد منطقه و دولتي مستقل در عراق است
رت نيروهاي عراق با بيان اين موضوع گفت آه در صورت خروج آردها از اين نيروهاي آرد مجددًا با اسكو

اما مقامات آمريكايي از توضيح بيشتر در . آمريكايي به شمال عراق و پشت مرز بازگردانده خواهند شد
  .مورد محل آشيده شدن مرز و هدف اين طرح به خبرنگاران خود داري آردند

  
  مسايل اقتصادي آينده عراق

  
  تشرآت آمريكايي بكتل قراردادهاي بازسازي عراق را به مناقصه گذاش

   2003 مه 24 -1382  خرداد3 شنبه –خبرگزاري فارس 
  .شرآت آمريكايي بكتل قراردادهاي بازسازي عراق را با حضور هزار پيمانكار اروپايي به مناقصه گذاشت
به گزارش بي بي سي ، اين مناقصه آه در لندن برگزار مي شود، براي واگذاري قراردادهاي بازسازي 

  . ده ها و فرودگاه ها وتاسيسات زير بنايي برگزار شده استعراق در زمينه هايي مثل جا
  . بنابراين گزارش ، به شرآتهاي آلماني و فرانسوي نيز اجازه شرآت در اين مناقصه داده شده است

 670بكتل آه يك شرآت عظيم پيمانكاري در آمريكاست ، اولين قرارداد براي بازسازي عراق به ارزش 
  .  توسعه بين المللي آمريكا دريافت آردميليون دالر را از آژانس

برخي از شرآتهاي اروپايي نسبت به شفاف بودن اين مناقصه ابراز : در ادامه اين گزارش آمده است
ايي و تصور ما اين است آه بخش عمده قراردادها به شرآتهاي آمريك: بدبيني آردند و اظهار داشتند 
يز در تجمعي مشابه دو هزار نفر در مناقصه اي در در هفته گذشته ن. انگليسي واگذار خواهد شد
  . واشنگتن شرآت آرده بودند

  
  پرداخت حقوق کارمندان درعراق

  2003 مه 24 -1382 خرداد 3شنبه  -بي بي سي 
تشکيالت تحت امر آمريکا برای اداره عراق، پرداخت حقوق به کارمندان دولت را برای نخستين بار پس از 

  .، آغاز کرده استسقوط حکومت صدام حسين
هزاران نفر از کارکنان شرکت برق عراق از اولين کسانی هستند که حقوق خود را برای ماه آوريل 

  .دريافت می کنند
مسئول قبلی اداره امور عراق گفت که فکر می کند همه يک ميليون و چهارصد هزار کارمند " جی گارنر"

  .ه باشنددولت تا اوايل ماه ژوئن حقوق خود را دريافت کرد
  . خبرنگاران می گويند اين اقدام می تواند پيامی حاکی از بازگشتن زندگی عادی به عراق باشد

حقوق کارمندان از محل دارايی های عراق در خارج از کشور که پس از حمله عراق به کويت در سال 
  . مسدود شده بود، تامين می شود1990
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   بهداشتی عراق پرداخت شده بودقبال مبلغی به صورت مساعده به کارکنان بخش
  

  .هاي آينده خبر داد يك مقام ارشد نفتي عراق از ازسرگيري صادرات نفت اين آشور در هفته
  2003 مه 24 -1382 خرداد 3شنبه 

به نقل از خبرگزاري رويتر، ثمير قضبان، مدير وزارت نفت ) ايسنا( به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي آينده به بازار نفت  در دو تا سه هفته« : در يك آنفرانس مطبوعاتي اعالم آرد) شنبه(عراق امروز 

  ».بازخواهيم گشت
 تا ٣/١ ممكن است چند هفته طول بكشد اما تا اواسط ماه آينده بايد توليدي معادل «: وي در ادامه گفت

  ». ميليون بشكه در روز داشته باشيم٥/١ 
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  ادعاي سازمان هاي پژوهشي هوادار حقوق بشر در باره شمار آشته شدگان جنگ عراق
 24 -1382  خـرداد 3 شـنبه  - راديـو فـردا    -همايون مجد، براساس مقاله روزنامه آريستين ساينس مانيتور         

   2003مه 
 از گويند که امکان دارد در جنگ عراق بيش سازمان هاي مستقل پژوهشي و طرفدار حقوق بشر مي

مقامات آمريکايي و بريتانيايي در تمامي طول جنگ با .  هزار غير نظامي عراقي کشته شده باشند10
گفتند که نيروهاي آنها تالش خود را براي پرهيز از وارد آمدن تلفات به غير نظامي ها بکار  عراق مي

 هدف ها نادرست انتخاب اما از زمان پايان جنگ روشن شده است که بمب ها بيراهه رفته اند،. برند مي
شده اند و سربازان آمريکايي در پيشروي شتابان به سوي بغداد، هزاران غير نظامي را از هوا و زمين 

يک عامل که مرگ بسياري از غير نظاميان را موجب شد و به گفته کارشناسان . نشانه رفتند و کشتند
ظاميان معروف به فداييان صدام در حالي سازد اين است که شبه ن کار شمارش دقيق آنها را دشوار مي

  .پوشيدند شدند و لباس عادي مي جنگيدند در خانه هاي مردم پنهان مي که با سربازان ائتالف مي
  

  زندگي در بغداد ادامه دارد
  ١٣٨٢ خرداد ٣ شنبه -همشهري 

دگي تازه صداي بوق ماشين ها، هر شب خبر از شروع يك زن. زندگي در بغداد به جريان افتاده است
 ستاره فلسطين برگزار مي شود و هر شب، چند ۴بيشتر جشن هاي عروسي در هتل . مي دهند

هم عروسي (در سال هاي گذشته همه جشن هاي عروسي . عروسي در اين هتل برپا است
در سالن هايي در نزديكي هتل فلسطين آه براي اين آار در نظر گرفته ) مسلمانان و هم مسيحي ها

همچنين در اين دوره آه بيشتر مردم عراق از نظر مالي در مضيقه اند، .  برگزار مي شدندشده بودند،
آنها . عكاس هاي عروسي هم تمام وقت آار مي آنند. عروسي هاي مشترك رواج پيدا آرده است

 سال تحريم و حمله هاي گاه و بي گاه، زنان بغدادي به ١٢بعد از .  سنت مي گيرند۵٠براي هر عكس، 
 دالر در محله هاي ۵ دالر در محله هاي متوسط تا ١نرخ آرايشگاه ها از . شگاه ها هجوم آورده اندآراي

آورال «در همين محله هاي ثروتمند، رستوراني ايتاليايي هست به نام . ثروتمند بغداد متفاوت است
قرار دارد » آيكرز«آه پاتوق آارآنان سازمان ملل در بغداد است و در آنار آن فروشگاهي به نام » پيتزا

آه در زمان صدام حسين، هميشه پر از لباس ها و اسباب بازي هاي آودآان توليد شده در آشورهاي 
اتوبوس هاي دو : خيلي چيزهاي ديگر در ظاهر حكايت از روال عادي زندگي در بغداد دارد. غربي بود

ردن هزاران آودك عراقي از با وجود رنج ب(طبقه قرمز رنگ، مغازه هاي پر از ميوه و سبزي تازه 
، دي وي دي هاي فيلم هاي هاليوودي و سي دي هاي خوانندگان روز پاپ بريتانيا به قيمت )سوءتغذيه

اما .  ساخت آمريكاستC.M.Gماشين مورد عالقه مردم بغداد، اتومبيل هاي بزرگ . . .  سنت و۵٠
با توجه . ، پاسات ساخت برزيل استاتومبيلي آه بيش از همه در خيابان هاي بغداد به چشم مي خورد

به اينكه در عراق گاز از آب ارزان تر است، مسافرآشي يكي از شغل هايي است آه درآمد نسبتًا 
  .  سنت مي توانيد دور بغداد بگرديد۶۵شما با . خوبي دارد

مي نويسندگان، شاعران و روزنامه نگاران بغداد، جمعه صبح در قهوه خانه شاه بندر دور هم جمع 
امروز ديگر پول زيادي براي شعر وجود . شاعري يكي از آسب و آارهاي پررونق در دوره صدام بود. شوند

 .ندارد و بعضي از آنها به مسافرآشي روي آورده اند
  

  تظاهرات آارآنان بيكار شده رسانه هاي گروهي عراق در برابر مرآز رسانه اي آمريكا در بغداد
  2003 مه 24 -1382 خرداد 3ه شنب): راديوفردا(فريبا مودت

بدنبال تصميم روز گذشته پال برمر، رئيس اداره امور عراق، داير بر انحالل آليه نهادهاي دولتي و 
نيروهاي مسلح اين آشور، امروز حدود دو هزار نفر از آارمندان بيكار شده رسانه هاي گروهي عراق، در 

در واآنش يكي از . ند و خواهان اشتغال مجدد شدندخارج از مرآز رسانه اي آمريكا در بغداد گرد آمد
مقامات آمريكايي در خارج از ساختمان با آنها ديدار آرده و وعده داد آه ظرف دو روز به شكايات آنها 

تظاهر آنندگان پس از آنكه نامهاي خود را در مرآز ويژه رسانه اي ثبت آردند، پراآنده . رسيدگي شود
بلندپايه آمريكا به طور خصوصي به خبرنگار رويتر گفت برخي از آساني آه از اما يكي از مقامات . شدند
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آار اخراج شده اند، مجددا استخدام خواهند شد، اما سايرين هرگز بر سر آارهاي خود باز نخواهند 
  . گشت

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  هراس زنان عراق از قدرت گرفتن روحانيون شيعه

   2003 مه 24 -1382  خرداد3  شنبه):راديوفردا(م ناطقي بهنا
 در مقاله اي از بصره به قلم خانم نازيال فتحي مي نويسد زنان عراقي از اين روزنامه نيويورک تايمز

واهمه دارند که قدرت گرفتن رهبران روحاني شيعه در جنوب عراق به خانه نشين شدن زنان متخصص و 
اين گزارش، به عنوان نمونه در باره خانم ثوره يوسف نوشته است، . هد شدتحصيلکرده عراق منجر خوا

 ساله و استاد تئاتر دانشگاه بصره که حاال بيکار شده است زيرا گروه هاي شيعه رقيب 43يک رقصنده 
دربصره، هر کدام به روي يکي از تئاترهاي شهر چنگ انداخته اند و دانشگاه بصره هم غارت شده و 

 اين خانم، گوئي از زبان ديگر زنان تحصيلکرده عراق که روي کار آمدن مذهبيون در واهمه .تعطيل است
گويد سقوط صدام حسين که در ماه مارچ رويائي شيرين بود اينک به کابوسي هولناک  هستند، مي

احمد ملک، روحاني که براي اداره امور آموزشي در بصره منتصب شده است، اعالم . تبيدل شده است
 که زنان معلم در صورتي که حجاب اسالمي در بر نکنند، از دريافت مستمري اضطراري محروم کرد
کند پوشيدن حجاب اسالمي را به آنها  دختران دانشجو نيز از اينکه رهبران شيعه تالش مي. شوند مي

 نه تنها شود که تحت حکومت صدام، زنان گزارشگر نيويورک تايمز يادآور مي. تحميل کنند، شکايت دارند
ها به تحصيل بپردازند و بخش بزرگي  توانستند آزادانه در دانشگاه در انتخاب پوشش آزاد بودند، بلکه مي

شيعيان به زنان شهر دستور داده اند از . دادند از طبقه تحصيلکرده و صاحب حرفه عراق را تشکيل مي
لک، پسرعموي رهبر شيعه بصره به صحبت با سربازان آمريکائي و بريتانيائي بپرهيزند و محمد قاسم م

نيويورک تايمز گفت صداي زنان نرمش تحريک کننده اي دارد و براي همين دستور سکوت به آنها داده 
  . شده است

  
  بازگشت يك رهبر شيعه عراقي به شهر آربال

   2003 مه 24 -1382  خرداد3 شنبه -)آربال(شيرين فاميلي، پيمان پژمان 
م، يك رهبر روحاني شيعه در عراق، و رئيس تشكل برون مرزي مجلس اعالي آيت اهللا محمدباقر حكي

 سال دوري به شهر آربال مراجعت 23انقالب اسالمي عراق، آه تشكيالت آن در ايران قرار دارد، بعد از 
حكيم ماه گذشته به عراق بازگشت و طي ماه اخير از لحن انتقاد خود نسبت به حضور آمريكا در . آرد

بسياري از تحليلگران نسبت به نقش آتي وي در ايجاد يك نظام مشابه جمهوري . ته استعراق آاس
سازمان تحت رهبري وي يكي ازهفت ارگاني است آه در شوراي . اسالمي در عراق ترديد دارند

حكيم در اولين . هفتگانه اي آه با آمريكا براي ايجاد دولت آينده تشكيل شده است، همكاري مي آند
خود در آربال در حرم امام حسين مردم عراق را به شرآت جمعي در اوضاع سياسي عراق سخنراني 

وي گفت آمريكا و بريتانيا . دعوت آرد و نيروهاي ائتالف را به اشغال يك آشور اسالمي متهم ساخت
خواستار تسلط بر عراق هستند و خواستار يك حكومت عراقي متشكل از تمامي گروه هاي اين آشور 

وي گفت عليرغم اسالمي بودن عراق، . فت انتخابات بايد آزاد باشد و در تمام آشور برقرار شودشد و گ
  .حقوق زنان در اين آشور بايد رعايت شود

  
ي آمريكا براي عراق و هيات همراه وي متشكل از  ه ، حاآم تعيين شد”پل برمر“سيد عبدالعزيز حكيم، « 
، سفير سابق آمريكا را در مقر ”هيون هوران“ي آمريكا و  رجه، قائم مقام معاون وزير خا”رايان آراآر“

  » .مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در بغداد به حضور پذيرفت
   2003 مه 24 -1382 خرداد 3شنبه 

 در اين ديدار آه دو ساعت به طول  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از منابع خبري منطقه
ضوعات مرتبط با امور عراق و شرايط فعلي و مشكالتي آه ملت عراق از آن رنج انجاميد، مهمترين مو

  . برند، مورد بحث و بررسي قرار گرفت مي
هايي آه در مورد مكانيسم تشكيل دولت آينده عراق وجود دارد، مورد  ها و ايده چنين برخي از آموزه هم

  . بحث قرار گرفت
م مشكل فعلي حكومت عراق را آه نشات گرفته از چنين سيد عبدالعزير حكي در اين ديدار هم

هاي حكومت بعث است، توضيح داد و بر ضرورت بازنويسي قانون اساسي دايمي نوين براي  سياست
عراق آه حقوق ساير اتباع عراقي را در نظر بگيرد و هويت اسالمي آن را مورد احتـرام قرار دهد، تاآيـد 

  .نمود
ي مدني عراق وجود دارد، مطرح آرد و در پايان  يي را در مورد تشكيل ادارهها برمر نيـز در مقابل انديشه

  .ي تصميم گيري شد تا در ديدارهاي آينده افكار مطرح شده بيشتر مورد بررسي قرار گيـرد جلسه
  
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
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  ايران عامالن احتمالي انفجارهاي رياض را بازداشت آرد  
   2003 مه 24 -1382  خرداد3 شنبه -خبرگزاري آار ايران-رانته

جمهوري اسالمي ايران، واشنگتن را از بازداشت تعدادي از اعضاي احتمال شبكه تروريستي القاعده 
  .آگاه آرد

الملل ايلنا، هنوز مشخص نيست آه افراد دستگير شده همان آساني باشند آه   بين  به گزارش سرويس
  . داند   عوامل انفجارهاي رياض ميآمريكا آنها را

به نوشته روزنامه القدس العربي چاپ لندن ، اين پيام از طريق انگليس آه داراي روابط ديپلماتيك با 
  .تهران است، به واشنگتن رسيده است

در ديدار با مسئوالن ايراني در ژنو، اين پيام را " اخضر ابراهيمي" ها نيز حاآي است   برخي گزارش
  .وي از مسئوالن بلندپايه سازمان ملل متحد است.ت آرده استدرياف

نماينده ويژه رياست جمهوري آمريكا در امور افغانستان، عراق و ايران به جاي " زاد  زلماي خليل" قرار بود
  .ابراهيمي اين پيام را دريافت آند اما وي از حضور در مالقات خود داري آرد

در شماره امروز خود به نقل از خرازي وزير امورخارجه آشورمان از قطع چاپ لندن نيز " الحيات" روزنامه 
  . مذاآرات ايران و آمريكا خبرداده است
ايران آه تا پيش از اين ، هرگونه حضور اعضاي القاعده را در : نويسد  روزنامه القدس العربي در ادامه مي

، تعقيب و بازداشت اعضاي القاعده را آرد، اآنون تحت فشارهاي متوالي آمريكا   اين آشور تكذيب مي
  .آغاز آرده است

 نفر از اعضاي احتمالي القاعده از پاييز سال 500يونسي وزير اطالعات نيز اخيرًا از تحويل دادن   علي
  . به آشورهاي متبوعشان خبر داده بود1380

  
  فرمانده نظامي جديد القاعده در ايران باز داشت شد  

   2003 مه 24 -1382  خرداد3 شنبه -خبرگزاري آار ايران
شبكه خبري سي، ان، ان آمريكا اعالم آرد، ايران در روزهاي اخير شمار زيادي از اعضاي گروه 

  .تروريستي القاعده را دستگير آرده است آه فرمانده نظامي جديد القاعده نيز در ميان آنان است
سي، ان، ان به نقل از اخضر ابراهيمي نماينده به گزارش خبرگزاري آار ايران از برلين شبكه تلويزيوني 

ويژه سازمان ملل در امور افغانستان از بازداشت فرمانده نظامي جديد القاعده به همراه شمار ديگري از 
ابراهيمي در ديدار خود با نمايندگان ايران در ژنو در چارچوب اجالس . اعضاي اين گروه در ايران خبر داد

  .با خبر شده است از اين موضوع 2+6گروه
سرويس هاي اطالعاتي آمريكا بر اين باور هستند آه سيف العادل مرد شماره سه القاعده و فرمانده 

آمريكايي ها سيف . نظامي جديد اين گروه تروريستي نيز در ميان بازداشت شدگان در ايران است
ز ايران خواسته بود ، به اعضاي آمريكا ا. العادل را طراح اصلي حمالت تروريستي اخير در رياض مي دانند

در فوريه سال گذشته نيز ايران از بازداشت صد و پنجاه تن از اعضاي القاعده در اين . القاعده پناه ندهد
  .آشور خبر داده بود

  
گزارش واحد اطالعاتي مجله اآونوميسيت در باره خطرات اجتماعي و سياسي سرمايه گذاري در ايران، 

  از ديد نويسنده
   2003 مه 24 -1382 خرداد 3شنبه ): راديوفردا( مودت فريبا

موسسه موسوم به واحد اطالعاتي مجله اآونوميست در لندن گزارشي در دست تهيه دارد درمورد 
  . سرمايه گذاري در ايران با توجه به خطرات سياسي و اجتماعي موجود

  
ئل ايران و خاورميانه در واحد بيش از هرچيز آارشناس مسا): لندن(شهران طبري، مصاحبه بن فاآس 

اطالعاتي اآونوميست مي پرسم اگر بخواهيد ريسك سرمايه گزاري در ايران امروز را با يك سال پيش 
  مقايسه آنيد چه تصويري به راديو فردا مي دهيد؟

از نظر سياسي به طور قطع طي يكسال گذشته، مخاطرات سرمايه گذاري در ايران افزايش : بن فاآس
ست، حمله اياالت متحده به عراق و اآنون حضور سربازهاي آمريكا در همسايگي در ايران تنش يافته ا

سياسي در اين آشور را تشديد آرده است و برخي، از پيامدهاي نيات آمريكا نسبت به ايران بسيار 
شود، خطر يا به اين خاطر من فكر مي آنم در آوتاه مدت تا نتيجه رابطه ايران و آمريكا معلوم ن. نگرانند

  . ريسك سرمايه گذاري در ايران باال خواهد بود
  

. از بن فاآس مي پرسم مطالبي آه گفتيد درباره عوامل خارجي و فشارهاي آن در ايران بود: ش ط
  .نقش عوامل داخلي و تاثير تقابل آنها در اوضاع ايران را چگونه مي بينيد

درحاليكه احتمال زيادي وجود دارد آه روابط . انه بودبله قطعا آنچه من گفتم يك نگاه محتاط: بن فاآس
واقعيت اين است آه دو طرف به جاي اينكه از واشنگتن و . بين ايران و آمريكا به خوبي رو به بهبود گذرد

واقعيت ديگر اين است آه اآنون . تهران سر هم داد بزنند و به هم توهين آنند، بايد به گفتگو نشينند
متقابال براي . ت و به آمك ايران براي ايجاد ثبات در عراق پس از جنگ احتياج داردآمريكا در عراق اس

ايران نيز حضور آمريكا در همسايگيش مي تواند به نفع آساني شود آه همواره خواهان برقراري گفتگو 
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كا و در نتيجه ضرورتهاي عملي موجود، ممكن است باعث بهبود روابط ميان آمري. با اياالت متحده بودند
  . ايران شود

  
اما اآنون . همانطور آه اشاره آرديد اين اصالح طلبان بودند آه خواهان گفتگو با آمريكا بودند: ش ط

شما فكر مي آنيد آمريكا بيشتر . معلوم نيست آه چه جناحي طرفدار و آدام جناح مخالف آمريكا است
  متمايل به گفتگو با چه جناحي باشد؟

واضح است آه در گذشته رئيس جمهور خاتمي آوشيده بود باب . استبله اين درست : بن فاآس
اما با وجود اينكه در ابتدا موفقيت هايي بدست آورد، به نتايجي آه مي . رابطه با آمريكا را باز آند

اآنون به نظر مي رسد آه راه مستقيم ارتباط بين برخي از اعضاي دولت آمريكا و . خواست نرسيد
او فرد قدرتمندي در سياست ايران است و . ك به رفسنجاني گشوده شده استعوامل احتماال نزدي

از اينرو اميد آن مي رود آه با توجه به با توجه به اين دو . برخوردي پراگماتيك يا عملي با مسائل دارد
  .خصوصيت او تالش براي رابطه بين ايران و آمريكا به نتيجه برسد

  
العاتي اآونوميست مي پرسم اما سياست خارجي آمريكا در از بن فاست، آارشناس مرآز اط: ش ط

جنگ عليه تروريسم جهاني، برقراري دموآراسي و تشكيل دولتهاي پاسخگو در آشورهاي خاورميانه و 
در مورد ايران، حمله آمريكا متوجه بخش غير انتخابي حكومت بود آه آقاي رفسنجاني هم در همان 

  ين تناقض چه باشد؟فكر مي آنيد پاسخ به ا. گروه است
واضح است آه اين مذاآرات پشت درهاي . بله قطعا آقاي رفسنجاني مقام انتخابي ندارد: بن فاآس

  .به اين اميد آه اين مذاآرات در آينده نتيجه دهد. بسته صورت مي گيرد
  

  جهان پس از جنگ
  

  سيري بر برتري جويي هاي امريکا 
  ! امپراتوري نژاد برتر

   1382 ارديبهشت ماه 30ه شنبه  س-خبرگزاري آار 
  محمدرضا حسن زاده: مترجم 

، نظريه پرداز معاصر معروف توسعه وي که داراي » سميرامين«نوشته حاضر مقاله اي است از 
گرايشهاي سوسياليستي است ، همواره با نقد سرمايه داري و امپرياليسم به بيان کاستي هاي اين 

را ... ئلي نظير عدالت اجتماعي ، توسعه کشورهاي جهان سوم ونظام پرداخته و تبعات آن مانند مسا
مورد نقد و بررسي قرار داده است امين در اين نوشته به تالش اياالت متحده امريکا براي ايجاد يک 

امپراتوري جهاني پرداخته و سياست هاي اين کشور در حوزه هاي مختلف سياسي و اقتصادي را متاثر 
 به بعد و با فروپاشي نظام شوروي طبقه حاکم در 1980از دهه . کرده است از چنين هدفي ارزيابي 

برتر مقامي . اياالت متحده خواه دمکرات يا جمهوريخواه شروع به طراحي يک برنامه هژموني کردند
موجب شد تا اياالت متحده تصميم بگيرد سلطه خود را از طريق به کارگيري استراتژي نظامي با هدف 

مداخله امريکا در خليج فارس ، يوگسالوي ، آسياي مرکزي ، فلسطين و عراق .قويت کندکنترل جهان ت
بهانه هايي چون مبارزه با . »در امريکا ساخته مي شوند«آغاز يک سلسله جنگهاي بي پايان است که 

تروريسم ، قاچاق مواد مخدر و نابودي سالحهاي کشتار جمعي زمينه را براي حمله به ديگران آماده 
ي کنند، وقتي به ياد مي آوريم که چگونه سيا تروريستهاي جعلي مانند طالبان يا بن الدن خلق کرد، م

ادعاي داشتن سالحهاي کشتار جمعي در حالي که امريکا خود بيش . صحت اين گفتار روشن مي شود
: بلز مي گويداز بقيه کشورها اين سالحها را در اختيار دارد صرفا ابزاري تبليغاتي است و چنان که گو

اين ادعاها شايد براي متقاعد کردن ديدگاه هاي کم مايه امريکاييان مفيد باشد؛ ولي در جاهاي ديگر «
کساني . هيتلر است » نژاد برتر«نفي حقوق متعارف ديگر مردمان در واقع طرح مجدد . »اعتباري ندارد

هديدي براي بلندپروازي هاي نژاد برتر که به اين نژاد تعلق ندارند، تنها در صورتي تحمل مي شوند که ت
که طبقه حاکم اياالت متحده از آن دم مي زند چيست؟ اين طبقه تنها يک چيز » منافع ملي «-. نباشند

امريکاي شمالي آشکارا در خدمت تامين منافع بخش غالب . را مي شناسد و آن هم پول است 
از نظر امريکايي ها ما . ده است سرمايه است که از شرکتهاي چند مليتي امريکا تشکيل ش

سرخپوستاني هستيم که حق بقاي ما منوط به عدم تهديد سرمايه شرکتهاي چند مليتي امريکا است 
ميليون دالر سود داشته باشد آنها در کشتن اين عده 154ميليون نفر براي امريکايي ها 300اگر کشتن . 

برنامه اياالت . مه برازنده خود امريکاست اصطالح کشورهاي خودسر بيش از ه. درنگ نخواهند کرد
نيست زيرا هدفش مديريت » امپراتوري«متحده امپرياليستي در بيرحمانه ترين معناي خود است ؛ ولي 

هدف تنها کسب . جوامع جهاني به منظور تلفيق بهتر آنها در يک نظام سرمايه داري يکپارچه نيست 
وي نظامي و قطع رابطه سرمايه با هرگونه ارزشهاي سود در کوتاه مدت از طريق به کارگيري نير

نسل کشي سرخپوست . امريکا در اين خصوص نسبت به اروپا سابقه طوالني تري دارد. انساني است 
ها، به بردگي کشيدن سياهان و امواج مهاجرت نمونه آن است در نهايت آنچه در امريکا به وجود آمد 

جامعه .  داراي ديدگاه جهاني استراتژيک يکسان هستندحزب واحد سرمايه بود که هر دو بخش آن
از سوي ديگر سرمايه . امريکا فاقد ابزارهاي ايدئولوژيک براي مقاومت در برابر ديکتاتوري سرمايه است 

همه جنبه هاي تفکر اين جامعه را شکل مي دهد و با تقويت نوعي نژادپرستي ريشه دار که به امريکا 
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به همين دليل برنامه امريکاي شمال از . اد برتر بداند، خود را باز توليد مي کنداجازه مي دهد خود را نژ
بهره کشي . نوع تالشهايي که در تاريخ باستان و يا مدرن براي کسب هژموني سراغ داريم نيست 

در عوض هژموني امريکا بيرحمانه تر و . اقتصادي و نابرابري سياسي آن نوع هژموني را توجيه مي کرد
قدرت نظامي امريکا از نظر عموم تنها بخشي از . ک به برنامه نازي ها و مبتني بر نژاد برتر است نزدي

بر . برتري بالمنازع امريکاست و اين کشور در همه ابعاد اقتصادي ، سياسي و حتي فرهنگي برتري دارد
عيت هاي اقتصادي با اين حال توجه به واق. اساس چنين ديدگاهي هژموني امريکا اجتناب ناپذير است 

 به 1989ميليارد دالر در سال 100کسري تجاري امريکا از . امريکا اين طرز فکر را زير سوال مي برد
رقابت ميان موشکهاي آريان و موشکهاي ساخت ناسا و .  رسيده است 2000ميليارد دالر در سال 450

در واقع امريکا فقط از برتري . دهدرقابت ميان ايرباس و بويينگ آسيب پذيري برتري امريکا را نشان مي 
تسليحاتي خود سود مي برد به اين علت که اين بخش خارج از قوانين بازار فعاليت مي کند و از حمايت 

اقتصاد امريکاي شمالي در نظام جهاني به ضرر شرکاي خود و در واقع به شکل . دولت برخوردار است 
مان کلينتون نيز تا حدود زيادي جعلي است و متکي به رشد اقتصادي امريکا در ز. انگلي زيست مي کند

در واقع معجزه امريکايي با . انتقال سرمايه از کشورهاي شريک تجاري بود که به ضرر و زيان آنها انجاميد
افزايش نابرابري اجتماعي حاصل شد که به موج واکنشي و پيروزي جورج بوش پسر انجاميد و چنان که 

ناخالص ملي امريکا که به دروغ آن را بزرگ جلوه داده اند به لحاظ صحت آماري رشد «: مي نويسد» تاد«
جهان توليد مي کند و اياالت متحده » .به آمارهاي ارائه شده توسط اتحاد جماهير شوروي شباهت دارد

امتيازي که امريکا دارد آن است که کمبودهايش با وام . که عمال در خزانه هيچ ندارد مصرف مي کند
ابزارهايي که واشنگتن براي جبران کمبودهاي خود دارد . ي از ديگران ولو به زور جبران مي شودگير

متعدد است از جمله نقض مکرر اصول ليبرال ، صادرات اسلحه ، تالش براي کسب سود بيشتر از نفت 
بخش اصلي کسري هاي امريکا از . که دليل واقعي براي جنگ هاي آسياي مرکزي و عراق است 

مايه هاي کشورهاي اروپا،ژاپن ، کشورهاي جنوب و کشورهاي نفت خيز و حتي کشورهاي فقير سر
دليل . جبران مي شود که به اين مقادير بايد بهره وامهاي داده شده به کشورهاي مختلف را اضافه کرد
باشد اين که چرا سرمايه ها به طور مستمر به امريکا تزريق مي شود، پيچيده است ؛ ولي هر چه که 

وحدت بين بخش هاي غالب سرمايه . ربطي به قوانين بازار که منطقي و غيرقابل تغيير هستند ندارد
واقعي است و توضيح مي دهد که چرا آنها به سوي ) امريکا، اروپا و ژاپن(فراملي و اعضاي سه گانه 

ته مي شود که در به اياالت متحده به چشم يک مدافع نگريس. نئوليبراليسم جهاني شده گرايش دارند
هر چند امريکا بندرت منافع حاصل از . حمايت مي کند» منافع مشترک«صورت لزوم با قدرت نظامي از 

رهبري خود را به تساوي تقسيم مي کند، آيا اين تضاد منافع منجر به فروپاشي اتحاد آتالنتيک خواهد 
د که يک بديل چپ در مخالفت با در اروپا هنوز هم احتمال دار. شد؟ غيرممکن نيست ولي بعيد است 

نئوليبراليسم منجر شود که سرمايه مازاد اروپا به جاي سرازير شدن به اياالت متحده صرف بهبود اوضاع 
اقتصادي و اجتماعي شود که در اين صورت با محروم شدن اقتصاد امريکا از اين سرمايه ، سالمت 

. مريکا با مشکالت اجتماعي روبه رو خواهد شداقتصادي اين کشور از بين خواهد رفت و طبقه حاکم ا
ولي امريکا به ليبراليسم غيرقرينه پايبند است ؛ زيرا تنها راهي است که مي تواند کمبودهاي خود را 

پس چرا سرمايه همچنان به امريکا . رفاه امريکا به قيمت رکود ديگران تمام شده است . جبران کند
امريکا را کشور امن ثروتمندان مي دانند و اين دليل اصلي سرمايه جريان دارد؟ شايد به اين دليل که 

ويروس «در مورد اروپايي ها چه مي توان گفت؟ . گذاري بورژواهاي جهان سوم در اين کشور است 
همراه با اين باور ساده لوحانه که امريکا به قوانين بازار پايبند است نفوذ زيادي بر افکار عمومي » ليبرال
نين اصل گردش آزاد سرمايه که صندوق جهاني پول به آن تقدس بخشيده است در واقع به همچ. دارد

امريکا کمک مي کند با تزريق مازاد سرمايه ديگران که به سبب پيروي از سياست هاي نئوليبرالي 
. حاصل مي شود و خود امريکا به طور گزينشي به آنها تن در مي دهد، کسري هاي خود را جبران کند

کشورهاي بدهکار براي پرداخت بدهي خود تحت فشار قرار مي گيرند؛ در حالي که يک کشور همه 
برنامه ميليتاريستي را که امريکا . قدرتمند و بدهکار به نام امريکا هرگز بدهي هاي خود را نمي پردازد

راي تحميل برگزيده است بايد از اين منظر بررسي کرد، در واقع امريکا به نداشتن هيچ ابزار ديگر ب
. داليل ضعف توليد امريکا پيچيده است و جنبه ساختاري دارد. هژموني اقتصادي خود اعتراف مي کند

کيفيت ضعيف آموزشي و تعصب شديد به برتري بخش خصوصي در برابر بخش دولتي از داليل بحران 
که در اقتصاد جاي تعجب دارد که چرا اروپاييان با وجود اين ضعف . جامعه امريکا محسوب مي شود

خصوصي سازي گسترده و تضعيف . امريکا مشاهده مي شود و همچنان در پي تقليد از آن هستند
ولي آثار سوء درازمدت اين اقدامات هر . را کاهش خواهد داد» اروپاي قديم«بخش دولتي فقط امتيازات 

 همان منطقي است که برنامه نظامي امريکا. چه باشد، کسب سرمايه در کوتاه مدت را به دنبال دارد
بنابراين ايستادگي در برابر اين برنامه . آدولف هيتلر اتخاذ کرده بود و همه مردم جهان را تهديد مي کند

پيروزي در اين مبارزه بستگي به ظرفيت مردم . بايد هدف و مسووليت همه و مسووليت همه ما باشد
هرگز به » ليبرال اميل«د جهاني شده از نوع کشورها در رهايي از توهمات ليبرال دارد؛ زيرا يک اقتصا

بازسازي جبهه جنوب که بتواند به مردم آسيا و آفريقا امکان شنيده شدن صدايشان . وجود نخواهد آمد
 که جهان -را بدهد، تنها در صورتي مقدور خواهد بود که خود را از توهم نظام ليبرال جهاني شده قرينه 

آيا خنده دار نيست که مي بينيم .  رها سازند-ي خود را جبران کنند سوم را قادر مي سازد عقب ماندگ
کشورهاي جنوب بر اجراي اصول ليبرال بدون استثنائ اصرار مي ورزند تا تشويق بانک جهاني را 

برانگيزند؟ از چه زمان بانک جهاني دفاع از جهان سوم را در برابر اياالت متحده به عهده گرفته است ؟ 
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رياليسم امريکا به عهده همه مردم است و بايد از همه آناني که در برابر مک کارتيسم در مبارزه با امپ
آيا طبقه مسلط امريکا خواهد توانست برنامه .  و در برابر هيتلر مقاومت کردند، تقدير کرد1950دهه 

 و جنايتکارانه خود را به پيش ببرد؟ قدرت جورج بوش پسر قدرت يک باند که از تسليحات نظامي
چنان که تاريخ مدرن امريکا نشان مي دهد قدرت : توليدکنندگان نفت تشکيل شده است نيست 

البته . مسلط، قدرت ائتالفي از منافع بخشي سرمايه داري است که به اشتباه به آن البي مي گويند
ايي ها در اگر اروپ. اين ائتالف تنها تا زماني حاکم است که ساير بخشهاي سرمايه نيز آن را بپذيرند

 واکنش نشان مي دادند مي توانستند جلوي هيتلر را بگيرند ، ولي با تاخير در 1937 يا 1935سالهاي 
بياييد به چالشهايي که نئونازي هاي واشنگتن به . مخالفت خود جان دهها ميليون نفر از دست رفت 

 . وجود آورداند زودتر پاسخ دهيم
  

  گوناگون
  

   عربستان سعودي  تاريخچه حمالت تروريستي در
   2003 مه 24 -1382  خرداد3 شنبه -خبرگزاري آار ايران 

فارس در اتوبوسي در شهر جده هدف   دو سرباز آمريكايي در جريان جنگ دوم خليج : 1991 فوريه 4
  .تيراندازي قرار گرفته و زخمي شدند

آه " توفان صحرا"ر جريان جنگ د. حكومت عربستان تلويحًا عامالن اين حمله را عناصر بيگانه معرفي آرد
براي آزاد سازي آويت از دست عراق صورت گرفت، صدها هزار سرباز آمريكايي در خاك عربستان 

  .  مستقر شده بودند
. منفجر شد" مقر گارد ملي عربستان سعودي"گذاري شده در برابر   يك خودروي بمب : 1995 مارس 28

 60 نفر از آنها به اضافه دو هندي آشته و 5 داشتند آه تعدادي مستشار آمريكايي در اين محل حضور
  .نفر زخمي شدند

نفر از تبعه عربستان سعودي به مسئوليت خود اعتراف و اقرار آردند آه از شبكه القاعده 4
  . نفر سال بعد اعالم شدند4اند، اين   الدن تأثير پذيرفته  بن  اسامه

در نزديكي ظهران در " الخبر"  منفجره وارد پايگاه آمريكايي يك آاميون حامل دو ُتن مواد : 1996 ژوئن 25
الدن در   واشنگتن گفت بن.  آمريكايي ديگر زخمي شدند386 آمريكايي آشته و 19. شرق عربستان شد

  .  اين حمله دست داشته است
و فرار آتش گشود " الخرج"اي آمريكايي اغذيه فوري در   مردي در يك رستوان زنجيره: 2002 نوامبر 20
  .الخرج آه در جنوب شرقي رياض قرار دارد، پايگاه هوايي نيروهاي آمريكايي در عربستان است. آرد

آرد ، هدف تيراندازي   آار مي" ُجبيل"در " پايگاه دريايي ملك عبدالعزيز"يك آمريكايي آه در  : 2003 مي 1
  .تيرانداز گريخت. يك شخص مجهول الهويه قرار گرفت و زخمي شد

 نفر 29. هاي مسافري را در رياض با خاك يكسان آرد  سه حمله انتحاري جداگانه مجتمع : 2003ي  م13
  منبع البوابه.  نفر زخمي شدند194 آمريكاي آشته و 8از جمله 

  
  همسويي سياست هاي امريکا با تندروهاي متعصب مسيحي 

   1382 خرداد ماه 3 شنبه -جام جم 
. خوب گوش کنيد. را به يک دره بزرگ پر از استخوان باز مي کند) بين(خداوند چشمان حزقيال : اشاره 

مي گويد استخوانها کامال خشک بودند يعني آنها مدت زيادي ) آيه دو(حزقيال در بخش سي و هفت 
خداوند از ملت اسرائيل صحبت مي کند ، زيرا اينک دو هزار سال است که اسرائيل . بود که مرده بودند

  ... محروم بوده است از تشکيل يک ملت 
  

  1382 فروردين TBN – 22 شبکه تلويزيوني -کشيش جان هگلي 
  فرشيد سعيدي: ترجمه از

درباره جنگ اخير امريکا و انگليس بر ضد عراق و اهداف آن بسيار سخن ها گفته شده و مقاالت متنوع و 
با استفاده از ) آنهادست کم بخش عمده اي از (عمده مطالب و مقاالت . متعددي نگاشته شده است 

رهيافت علمي و سطح تحليل هاي خرد و کالن معطوف به اين واقعيت است که جنگ فعلي بيش از هر 
به (اين مختصر نه در پي نفي جنبه هاي سلطه گرانه اقتصادي .چيز ديگر اهداف نظامي و اقتصادي دارد

ت اقتدارگرا به ليبرال دمکرات تغيير حکوم(و سياسي ) طور ويژه دسترسي به منابع نفتي کشور عراق
بلکه در پي گشودن رهيافت جديدي براي رسيدن به واقعيتي ) غربي و استحاله بافت حکومتي عراق

اهداف ايدئولوژيک .ديگر است که در غبار ناشي از وقايع پي در پي کمرنگ تر به چشم آمده است 
 دوانينگ استريت به اجراي استراتژي 10بنيادگرايان مسيحي که هم اينک در کاخ سفيد و خانه شماره 
آنچه که امروزه در عرصه عمل از سوي . مدون از پيش تعيين شده مشغولند، موضوع اين مقاله است 

سربازان امريکايي و انگليسي به اجرا درمي آيد در بادي امر طرحي نظامي به نظر مي رسد که 
شده است اما با اندک تاني و رجوع به بوسيله ژنرالهاي نشسته در اتاقهاي جنگ طراحي و ابالغ 

گذشته اي نه چندان دور حلقه هايي يافت مي شوند که در هياهوي عصر انفجار اطالعات به سرعت 
سال گذشته در همين ايام برنامه اي مذهبي از يکي از کانالهاي تلويزيوني امريکا . آمده و رفته اند

... «: بايست روزي به تصرف درآيد اشاره شدپخش شد که در آن به صراحت به هيکل مقدس که مي 
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بدن آن که از نقره است . سر اين هيکل که از طالست ، بابل است که همان عراق امروزي است 
سرزمين پارس يا همان ايران است و پاها که جنس آن از برنز است جايي است که هم اينک عربستان 

.  و صريح است که نياز به توضيح اضافه ندارداين جمالت به قدري گويا» ...سعودي خوانده مي شود
همه پيامبران يهود ... «: اجازه مي خواهم در اينجا اشاره اي ديگربه سخنان کشيش جان هگلي نمايم 

لذا در پانزدهم ماه مي هزار و نهصد و چهل و هشت . گفته اند اسرائيل به يک ملت تبديل خواهد شد
در آخر «: و نکته اساسي » ...کشور اسرائيل متولد شد. کرداين معجزه دوران حقيقت پيدا ) 1948(

پارس که ايران : الزمان کشورهايي متحد شده و با اسرائيل به مبارزه برمي خيزند پنج يا شش کشورند
ليبي که اينک تحت کنترل . اتيوپي که در شبه جزيره عربستان قرار دارد و مسلمان است . است 

حال کي اين اتفاق خواهد افتاد؟ بخش سي ... در غرب ترکيه قرار دارد ومارا که . سرهنگ قذافي است 
بنابر آنچه آمد مي توان حدس زد . »مي گويد در سال هاي واپسين ) انجيل آيه هشت(و هشت 

همچنين در اينجا اشاره به بيانيه اي . وقايعي که در پيش خواهد بود چه سمت و سويي خواهد داشت 
تفکران و انديشمندان امريکايي پس از حادثه يازدهم سپتامبر انتشار يافت نيز که تحت عنوان بيانيه م

اين بيانيه که در آن مقطع زماني چندان مورد امعان نظر قرار نگرفت در واقع دکترين . حائز اهميت است 
و ادبيات بکار گرفته شده در آن بيانيه . سياست خارجي امريکا در سالهاي بعد مي تواند قلمداد شود

مشابهت هاي آن با آنچه که به طور مثال خانم رايس ، مشاور امنيتي کاخ سفيد هم اينک به کار مي 
صرف نظر از اين که به هر حال قدرت و رسيدن به آن يکي از موضوعات . برد جالب و قابل توجه است 

عنوان دولتي که به شمار مي رود، اياالت متحده امريکا به ) اگر نگوييم مهمترين آنها(اصلي سياست 
به همين . خود را قدرتمند مي پندارد درصدد گسترش دايره قدرت و نفوذ خود در سراسر جهان است 

دليل بايد گفت آنچه که در جنگ کنوني رخ مي نمايد به دليل حساسيت هاي خاص منطقه اهدافي 
 آميزش حيرت انگيز بررسي رفتار سياسي اين ابرقدرت در مقطع کنوني و. چندگانه را پيگيري مي کند

آن با خط مشي بنيادگرايان مسيحي که تاکنون به چشم نمي آمدند براي هر پژوهشگري حائز اهميت 
در آموزه هايي که هم اينک مسيحيان بنيادگرا مروج آن هستند و دولت اياالت متحده دانسته يا . است 

 تسهيل در پيدايش آخرالزمان و ندانسته خود را منطبق با آن نموده مفهوم لزوم جنگ و خشونت براي
در واقع آنچه که امروز در مقابل چشمان . بازگشت موعود مسيح به زمين ، عنصر اصلي و کليدي است 

تالش . بهت زده مردم دنيا مي گذرد، مي تواند تالش براي تحقق باورهاي پيشگويان مسيحي باشد
کشيش جان هگلي که به . ا امکان پذير گرددبراي ايجاد وقايعي که تحميل عقايد و باورها بر اساس آنه

وقتي پدر من در اواسط «:  اشاره شد ، مي گويدTBNبخشي از گفتار او در برنامه پخش شده از شبکه 
حضرت مسيح نمي تواند به زمين باز گردد تا اين که کشور : دهه چهل بر منبر الهي ايستاد و گفت 

اين ايده که مسيح .  او را به بدعت گذاري متهم کردنداسرائيل دوباره متولد شود ، نيمي از مردمش
ولي او گفت . نخواهد آمد تا اين که کشور اسرائيل تشکيل شود ، چيزي بود که به فکر خطور نمي کرد

البته استناد به سخنان يک کشيش دريک برنامه تلويزيوني شايد در ابتدا چندان . »...و درست است 
 کانال ماهواره اي برنامه و بيش از نود ميليون نفر 20ن کشيش در بيش از حتي اگر اي(مقبول جلوه نکند 

اما هنگامي که رفتار سياسي دولتي مانند امريکا با آن تطبيق مي يابد، مي !) مخاطب داشته باشد
در واقع حرف اين کشيش با حرف جورج بوش پيش از حمله به عراق . توان موضوع را قابل تامل دانست 

چيزي . وي از نبرد عراق به عنوان نبرد با تروريست ها نام مي برد. ت هاي فراوان است داراي مشابه
البته وي مي گويد نبرد مقدس در آخرالزمان با ! که کشيشي هگلي نيز پيشتر به آن اشاره کرده است 

در ) کشورها و مناطق را نيز نام مي برد(تروريست هاي بربر که به مخالفت با اسرائيل بر مي خيزند 
چنانچه بر مبناي اين پيشگوئي ها و تالش دولت امريکا براي تحقق اين پيشگوئي ها . خواهد گرفت 

قضاوت نماييم ، متاسفانه تصويري ) بدون درنظر گرفتن ساير عوامل موثر(بخواهيم درباره آينده جهان 
کوتاه و بلندمدت البته واضح است که در صورت عدم غفلت از اهداف . اميدبخش به دست نخواهد آمد

صليب هاي معاصر و تنظيم راهکارهايي مناسب براي پرهيز از جنگ و خشونت همچنان مي توان به 
اتخاذ مواضعي اصولي جهت ايجاد جبهه اي مشترک براي رسيدن به صلحي پايدار و . آينده اميدوار بود

ن پاسخي است که در آن متوازن ، دول محور جنگ را از رسيدن به اهداف خود باز خواهد داشت ، اي
حکمت ، عزت و مصلحت به عنوان سه دعوت اساسي براي ايجاد محور صلح در جهان مطرح خواهند 

آيا جهان ، کوبيدن بر طبل هاي جنگ و نفرت را بر صلح و دوستي ترجيح خواهد داد؟ پاسخ به اين . بود
  .سوال آينده بشريت را تعيين مي کند
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