
  )69(عراق در دوران گذار - پايان عمليات نظامي
   2003 مه 27 -1382  خرداد6 شنبهسه 

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 

  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

  مرگ يک سرباز آمريکايي در انفجار انبار مهمات در جنوب بغداد
   2003 مه 26 -1382داد  خر5دوشنبه  - کيان معنوي -راديو فردا 

به گزارش ستاد فرماندهي آمريکا، در انفجار ديروز در بغداد، يک سرباز آمريکايي کشته و يک سرباز ديگر 
بنا بر اطالعيه اي، تحقيقات . اين انفجار در يک انبار مهمات در جنوب شهر بغداد روي داد. مجروح شد

ا گمان نمي رود که عامل انفجار اقدامات براي روشن شدن علت انفجار در دست انجام است، ام
  .خرابکارانه باشد

  
  نيروهاي ائتالف دستور خلع سالح عمومي در عراق را صادر آردند

   2003 مه 26 -1382 خرداد 5دوشنبه ) بغداد(پيمان پژمان  -ا فردراديو 
ح هاي خود را نيروهاي ائتالف در دستورالعملي، همه گروه ها و افراد مسلح را موظف آردند آه سال

در حالي . گروه هاي مختلف واآنش هاي گوناگوني نسبت به اين دستور نشان داده اند. تحويل دهند
آه بعضي از گروه ها مي گويند اين دستور را اجرا خواهند آرد، ديگران مي گويند نسبت به اين 

مهلت اين خلع سالح . ننددستورالعمل شك دارند و مي خواهند با نيروهاي ائتالف در اين باره مذاآره آ
  .دو هفته اعالم شده است

  
  در باره سالح هاي غير متعارف عراق 

   2003 مه 26 -1382 خرداد 5دوشنبه ) نيويورك(بهنام ناطقي 
نيويورك تايمز در سرمقاله اي در باره گزارش هاي اطالعاتي قبل از جنگ در باره سالح هاي غير متعارف 

بررسي هاي اطالعاتي را درباره ) سيا( سازمان اطالعات مرآزي خوشحاليم آه: عراق مي نويسد
تصميم حمله به عراق مانند : ويليام رزبري در واشنگتن پست نوشت.  ها شروع آرده استگزارش

تصميم آاهش ماليات ها در سطح سياست گزاري آالن گرفته شد و توجيه هاي قانوني، اطالعاتي و 
سيف العادل :  نيويورك پست به نقل از منابع اطالعاتي آمريكا نوشتروزنامه. اقتصادي بعدا فراهم آمد

 سازمان تروريستي القاعده و سعد پسر اسامه بن الدن آه ستاره اقبال او در تشكيالت 3مرد شماره 
تروريستي پدرش رو به صعود است از جمله عناصر القاعده هستند آه در صفحات شمال شرقي ايران 

طراح حمله تروريستي دوشنبه هفته .  مورد حمايت سپاه پاسداران هستندبسر مي برند و احتماال
  .پيش رياض همين سيف العادل بود

  
  بررسی شرايط امنيتی در عراق

   2003 مه 26 -1382 خرداد 5وشنبه د -بي بي سي 
شده، ، که به تازگی از سوی بريتانيا به عنوان نماينده ناظر بر حقوق بشر در عراق تعيين "آن کلوييد"

گفته است که مهم ترين اولويت برای نيروهای آمريکايی و بريتانيايی در عراق تامين امنيت و راه اندازی 
  .خدمات اساسی در آن کشور است

 مه، عازم عراق 27خانم کلوييد، که نماينده پارلمان بريتانيا از حزب حاکم کارگر است، روز سه شنبه، 
  .می شود

 های مختلف و آسيب به زيرساخت های شهری، تامين آب و برق مورد نياز به دليل غارت اموال سازمان
  ساکنان شهرهای عراق، به خصوص بغداد با دشواری مواجه بوده است  

  .قرار است وی گزارش مشاهدات خود از اين بازديد را به تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، تسليم کند
 که شرايط در عراق هر روز بهبود می يابد اما هنوز الزم آن کلوييد در مصاحبه با بی بی سی گفته است

است اقدامات بيشتری در زمينه تامين آب مورد نياز مردم، ارايه خدمات بهداشتی و بازگرداندن نظم و 
  .قانون به آن کشور صورت گيرد

 از خيابان خدمات شهری هنوز به طور کامل راه اندازی نشده و از جمله توده های زباله هنوز در بسياری
  .های شهر به چشم می خورد

در نتيجه، به گفته سازمان های امدادرسانی خارجی، خطر بيماری اهالی بغداد، به خصوص کودکان را 
  .تهديد می کند
  کمبود نفرات

، معاون تشکيالت اداره امور عراق، اذعان کرده بود که تعداد نفرات نظامی "تيم کراس"پيشتر، سرلشکر 
  .يتانيايی برای استقرار نظم در آن کشور کافی نيستآمريکايی و بر

  .به گفته ژنرال کراس، به خصوص در شهر بغداد مشکالت متعددی در راه حفظ نظم و قانون وجود دارد
با اينهمه، وی تاکيد کرده است اين مشکالت در دست بررسی است و انتظار می رود به زودی مرتفع 

  .شود
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ی گويد که با گذشت بيش از شش هفته از سقوط رژيم سابق عراق، خبرنگار بی بی سی در بغداد م
  .شهر بغداد هنوز ناامن و خطرناک است

صدای تيراندازی در طول شب شنيده می شود و بيشتر اهالی ترجيح می دهند در ساعات شب از 
  .خانه های خود خارج نشوند

ريکايی در حفظ امنيت شهر نشان می مردم بغداد به تدريج ناخرسندی خود را از نحوه عمل نيروهای آم
  .دهند

آنان مايل اند سربازان بيشتری برای کمک به استقرار نظم و قانون و بازگرداندن بغداد به وضعيت عادی 
  به اين شهر اعزام شوند

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  جدی شهر است بی قانونی يکی از مشکالت --ادامه بی نظمی و ناامنی در بغداد 

   2003 مه 26 -1382 خرداد 5 دوشنبه -ريچارد مايرون خبرنگار بی بی سی در بغداد 
يک مقام آمريکايی که مسوول راه اندازی نيروی تازه پليس در عراق است، هشدار داده است که اعمال 

  .مجدد نظم و قانون در اين کشور نيازمند زمان خواهد بود
به سابق پليس شهر نيويورک طرح های خود را کمتر از يک هفته پس از ورود برنارد کريک، مامور عالی رت
  .به عراق تشريح کرده است

وی گفت که استخدام ماموران تازه پليس و همچنين بازآموزی بسياری از افسران قديمی بخشی از 
  .طرح های او است

 آمريکايی ها برای برقراری جرم و جنايت از معضالت عمده پايتخت عراق است و مردم شکايت دارند که
  .صلح و امنيت در شهر به قدر کافی تالش نکرده اند

برنارد کريک، که تنها شش روز از اقامت او در بغداد می گذرد، با اشاره به اين که اوضاع پايتخت برايش 
  .غيرمنتظره بود گفت که اوضاع بهتر از آن است که او تصور می کرده است

رای ايجاد يک نيروی پليس که از اعتماد و احترام مردم عراق برخوردار باشد، به اما وی تاکيد کرد که ب
  .تالش های زيادی نياز خواهد داشت

  .وی گفت که عملکرد پليس عراق تغيير خواهد کرد و شکنجه قابل قبول نخواهد بود
ه نيز نحوه رفتار به گفته آقای کريک اعضای قديمی نيروی پليس بار ديگر آموزش خواهند ديد و خدمه تاز

  .و عمل کردن در چارچوب يک عراق تازه و دمکراتيک را فراخواهند گرفت
هرچند بی قانونی يکی از مشکالت جدی شهر است، اما آقای کريک تاکيد کرد که اوضاع از کنترل خارج 

  .نيست و از اين پس تنها رو به بهبود خواهد رفت
امه ناامنی به ستوه آمده اند و بسياری آمريکايی ها را علی رغم اظهار اطمينان وی، مردم شهر از اد

  .مقصر می شناسند
جنايات خشونت آميز، و در کنار آن قطع خدمات عمومی، بغداد را به مکانی خطرناک و دشوار برای 

زندگی بدل کرده است و مردم تنها به اين موضوع اميد بسته اند که طرح های آقای کريک برای برقراری 
  ون به زودی باعث ايجاد امنيت و آرامش شودنظم و قان

  
  مسايل اقتصادي آينده عراق

  
  چشم انداز خروج عراق از اوپك و پي آمدهاي احتمالي آن

   2003 مه 26 -1382 خرداد 5دوشنبه ): راديو فردا: (گلناز اسفنياري
د به پيشنهادهاي  امروز عبداهللا اطيه، رئيس اوپك، سازمان آشورهاي صادر آننده نفت، در واآنش شدي

دآتر . آمريكا در مورد بيرون رفتن عراق از سازمان اوپک گفت، ماندن در اوپك، به نفع خود عراق است
پرويز مينا، متخصص و تحليلگر مسائل نفت، در گفتگو با راديو فردا درباره اين پيشنهاد آمريكا و تاثير آن بر 

  :  مي دهدسرنوشت عراق و آينده اوپک و بهاي نفت چنين توضيح
اگر عراق بخواهد آه از اوپک بيرون . اصوال من فكر نمي آنم آه اين آار به نفع عراق باشد: پرويز مينا

بيايد و رقابت آند با آشورهاي عضو اوپك، نتيجه اش مسلما سقوط قيمت خواهد شد و سقوط قيمت 
 گذاري آه بايد در طي هفت به هيچ وجه به نفع عراق نيست، براي اينكه اين بيت مليارد دالر سرمايه

هشت سال آينده شود، اين را شرآتهاي عمده بين المللي نفت هستند آه بايد بيايند و اين سرمايه 
  . گذاري را آنند

شرآتهاي نفيت درحاليكه قيمت درحال تنزل است، اشتياقي به سرمايه گذاري ندارند، براي اينكه 
بنابراين عراق راه . سرمايه گذاريشان به خطر مي افتدبازگشت به سرمايه گذاريشان و بهره روي اين 

اين چند سال گذشته به خوبي نشان داد آه . صحيحش اين خواهد بود آه به تثبيت قيمتها آمك آند
براي اينكه فقط . هم جهان اقتصادي و صنعتي و هم بازار بين المللي نفت، مسلما به اوپک احتياج دارد

رل سطح توليد، به تثبيت قيمتها آمك آند، به نحوي آه نگذارد از يك اوپک است آه مي تواند با آنت
طرف آنقدر قيمت باال رود آه دنيا با بحران اقتصادي و درنتيجه آاهش مصرف روبرو شود، و از طرف ديگر 
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نگذارد آنقدر تنزل آند آه مانع سرمايه گذاري در اآتشاف و توسعه منابع جديد نفت و افزايش ظرفيت 
  . و نتيجه نهايي آن بحران آمبود انرژي خواهد بود. دتوليد شو

براي اينكه االن پيش بيني اين است آه با خاتمه رآود اقتصادي در جهان، مصرف جهاني نفت از اين به 
و اين افزايش بيشترش . بعد به طور متوسط ساليانه، يك مليون بشكه در روز افزايش پيدا خواهد آرد

بنابراين آمدن عراق در بازار به هيچ وجه صدمه اي به .  اوپک تامين شودبايد از طريق آشورهاي عضو
  . ديگر آشورهاي ديگر عضو اوپک نخواهد زد، چون اين افزايش مصرف را به اين نحو تامين خواهد آرد

از طرف ديگر فراموش نكنيم آه در طي اين چند سال گذشته هروقت صادرات عراق قطع شده، ساير 
ک و بخصوص عربستان بوده آه اين آمبود را تامين آرده و در واقع توافق بين آشورهاي عضو اوپ

آشورهاي عضو اوپک اين است آه وقتي عراق برگشت در بازار، آنها بتوانند به تدريج توليدشان را پايين 
خطري بنابراين بنده هيچ . بياورند و آن مقداري آه جايگزين آمبود عراق بوده، دوباره به عراق برگردانند

ولي اگر عراق از اوپک خارج شود و بعد از اينكه اين سرمايه . از اينكه عراق وارد بازار شود، نمي بينم
بيست مليارد دالر به مصرف رسيد و توليد به شش، هفت مليون رسيد، در آن موقع است آه ممكن 

 آمريكايي ها روي اين و بنده فكر نمي آنم آه اصوال. است گرفتاري براي آينده بازار نفت توليد شود
مسئله پافشاري آنند، چون همانطور آه عرض آردم، خود آمريكا به اين نتيجه رسيده آه وجود اوپک 

  .براي تثبيت قيمتها در دنيا ضروري است
  

   هزار بشكه در روز رسيد250ظرفيت پااليشگاه بيجي عراق به 
   2003 مه 26 -1382  خرداد5  دوشنبه-خبرگزاري فارس

 هزار بشكه در روز 250ظرفيت توليد اين پااليشگاه به : امل پااليشگاه بيجي عراق اعالم آردمدير ع
  .رسيده است

به گزارش روزنامه الوطن چاپ عربستان، رياض قصاب مدير عامل پااليشگاه بيجي عراق با اعالم اين خبر 
 هزار 290عني توليد روزانه در آينده نزديك ظرفيت توليد اين پااليشگاه به حداآثر ميزان خود ي: گفت

  . بشكه در روز مي رسد
اگر مشكل آمبود برق : وي مشكل اصلي اين پااليشگاه را در حال حاضر آمبود برق اعالم آرد و گفت 

  . حل شود توليد نفت اين پااليشگاه در اسرع وقت به حداآثر ظرفيت خود خواهد رسيد
  

  وسيه و چين را فسخ آردوزير نفت آمريكايي قراردادهاي نفتي عراق با ر
   2003 مه 26 -1382 خرداد 5 دوشنبه -خبرگزاري فارس

  .وزير نفت آمريكايي عراق سه قرارداد عمده نفتي سابق عراق با وسيه و چين را فسخ آرد
 قرارداد بزرگ نفتي آه در زمان 3: به گزارش فاينسال تايمز ، ثامر قضبان وزير نفت آمريكايي عراق گفت 

  .  شرآت بزرگ نفتي در آشورهاي روسيه و چين منعقد شده بود ، فاقد اعتبار است3با رژيم صدام 
اين رويكرد توسط مقامهاي دست نشانده عراق ، اين آشور را مورد مخاصمه زود هنگام با آشورهاي 

  . ديگر قرار خواهد داد
 و يك شرآت نفتي بنابراين گزارش ، دو قرارداد نفتي سابق عراق با شرآت نفتي لوك اويل روسيه
  . چيني براي توسعه حوزه نفتي الحباب دو قراردادي هستند آه فسخ مي شوند

  . در اين گزارش اسمي از قرارداد سوم به ميان نيامده است
به نظر مي رسد آه : فيليپ آارول مشاور آمريكايي وزارت نفت عراق نيز در توجيه اين اقدام گفت

  . ل منعقد شده بودند، منافعي براي مردم عراق ندارندقراردادهاي خارجي موجود آه از قب
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  آيد    آيت اهللا سيستاني به ايران مي
   2003 مه 26 -1382  خرداد5  دوشنبه-خبرگزاري آار ايران 

برد، به   ر نجف به سرمياآنون د  از مراجع بلندپايه شيعيان جهان آه هم" سيد علي سيستاني" اهللا  آيت
  .  آيد  منظور ديدار با مراجع تقليد مقيم ايران و زيارت اماآن مقدس مشهد و قم، به ايران مي

انجامد ، وي از شهر   الملل ايلنا، در اين سفر آه بيش از يك ماه به طول مي   بين  به گزارش سرويس
  .آند  يمشهد مقدس آه محل تولد اوست و نيز شهر مقدس قم ديدار م

چاپ لندن، حجت االسالم و المسلمين شهرستاني، " الشرق االوسط" به نوشته شماره امروز روزنامه 
اي، ديدار و زمينه سفر وي به ايران را فراهم   اهللا سيستاني هفته گذشته با آيت اهللا خامنه  داماد آيت
  .آرده است

رود وي پس از ايران براي زيارت   انتظار مي.  سال از ايران دور بوده است40اهللا سيستاني به مدت   آيت
  .اماآن مقدس سوريه به اين آشور نيز سفر آند

  .دانند  گران علت خروج وي از عراق را دورشدن از فضاي سنگين رقابت حاآم بر حوزه نجف مي  تحليل
شرف اظهار اين در حالي است آه چندتن از مراجع تقليد مقيم قم براي سفر به عراق و اقامت در نجف ا

  .اند  تمايل آرده
  

  آيت اهللا سيستاني از عراق خارج نمي شود
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   2003 مه 26 -1382 خرداد 5دوشنبه : خبرگزاري فارس
آيت اهللا سيد علي سيستاني از عراق خارج نمي شود و : يكي از نزديكان آيت اهللا سيستاني گفت

  .قصد مسافرت به ايران را ندارد
ايشان به : ني در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس گفتدختر آيت اهللا سيد علي سيستا

ايران سفر نمي آند و اخبار منتشره در برخي رسانه ها مبني برخروج ايشان از عراق و سفر ايشان به 
  . قم آذب محض است

  . سيد علي سيستاني در سالمت آامل به سر مي برد : وي افزود
  

  ديد دو نشريهدسته بندي هاي شيعه در عراق، از 
   2003 مه 26 -1382 خرداد 5دوشنبه ): راديو فردا(گلناز اسفندياري 

  مهدي خلجي بر اساس گزارش هاي موسسه استراتفور و نشريه اينديپندنت
  . مسئله گروهبندي هاي شيعه، همچنان يكي از مسائل مهم و پيچيده سياسي در اين آشور است

غير واقعي «ديپندنت، چاپ لندن، در مقاله اي با عنوان جهان روزنامه اين): راديو فردا(مهدي خلجي 
از هويت سياسي پيچيده و چندگانه محمدباقر حكيم، رئيس مجلس » حكيم، مردي براي همه فصول

 تن از 50به نوشته اين روزنامه آيت اهللا حكيم آه حدود . اعالي انقالب اسالمي عراق نوشته است
 صدام آشته شدند، در مواجه با نيروهاي ائتالف، مواضع گاه تند و خويشاوندان و خانواده اش به دست

آمريكايي ها و . آقاي حكيم گفته است عراق بايد آزاد و مستقل باشد. گاه نرم در پيش گرفته است
اما اآنون سازمان ملل متحد به ما . بريتانيايي ها تاآيد آرده بودند آه آنها نيروهاي ائتالفند، نه اشغالگر

آقاي حكيم افزوده است امروز سربازان آمريكايي و بريتانيايي اين .  آه آنها رسما اشغالگر هستندفهماند
  . حق را دارند آه از طريق هر شهروند عراقي آه احساس خطر و تهديد آنند، او را بدون دليل بكشند

در برابر نيروهاي نويسنده روزنامه اينديپندنت مي نويسد آقاي حكيم ابتدا خواهان مقاومت مردم عراق 
ائتالف بود و به همين دليل از محمد تقي شيرازي ياد مي آرد آه گفته ميشد در دهه بيست قرن 

اما بعد او وعده عراقي تازه را داد آه در آن ساختار قضايي از . بيستم در برابر بريتانيايي ها مقاومت نمود
 و حتي زنان مي توانند به ارتش تازه عراق قوه مجريه جدا است و زنان نقش اجتماعي بااليي را دارند،

آسي آه با پيشينه . روزنامه اينديپندنت، آيت اهللا حكيم را مردي براي همه فصول مي خواند. بپيوندند
. خانوادگيش، آينه و نماد مظلوميت شهيدان آربال است، و از سوي ديگر يك دموآرات بالقوه است

 دانم آه تصميم گيرندگان آينده عراق در پنتاگون، با اين نويسنده اينديپندنت مي نويسد آه من نمي
  . شخصيت چند بعدي چه خواهند آرد

جنبش صدر، بازيگري تازه در «از سوي ديگر موسسه تحقيقاتي استراتفور، در مقاله اي با عنوان 
 به بررسي گرايش ديگري در ميان شيعيان عراق پرداخته آه پيرامون مقتدي صدر گرد» سياست عراق

 ساله و فرزند سيد محمد سعيد صدر و از 30بنابر گزارش اين مقاله، مقتدي صدر يك روحاني . آمدند
هواداران مقتدي صدر، خود را . نزديكان محمد باقر صدر، بنيانگزار معنوي حزب الدعوه عراق است

  . جماعت الصدر ثاني مي نامند
 منصوب مي آند و عمال هدايت و حمايت اآنون مقتدي صدر براي مساجد بغداد، امام جماعت و جمعه
گروههاي شيعه ديگر در نجف، مانند . بسياري از بيمارستانها را در اين شهر برعهده گرفته است

هواداران آيت اهللا سيد علي سيستاني و نيز هواداران محمد باقر حكيم، هيچكدام به سود يا زيان وي 
هيچ گزارشي . يري مشخصي در مورد وي ندارندنيروهاي ائتالف نيز هنوز موضعگ. سخن نگفته اند

گويا مقتدي صدر با . مبني بر وقوع تماس و گفتگو ميان نيروهاي ائتالف و مقتدي صدر وجود ندارد
شيعيان و رهبران شيعه اي آه طي حكومت صدام حسين، عراق را ترك آرده اند، و آنون به اين آشور 

ر تالش مي آند خود را به منزله رهبر طبيعي و بي مقتدي صد. بازگشته اند، ميانه خوبي ندارند
مناقشه شيعيان عراق وانمود آند، آه اين توانايي را دارد آه در برابر حريفان شيعي خود در نجف قد 

علم آند، همچنان آه اپوزوسيون احتمالي نيروهاي ائتالف، به توانايي او در سازماندهي دوباره مردم، 
  .هاي آوچك شيعه عراقي حساب مي آنندروحانيون ميان پايه و گروه

  
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

  افزايش فشار آمريکا بر ايران
   2003 مه 26 -1382 خرداد 5 دوشنبه - بي بي سي –امير نامدار 

محمدجواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل متحد گفته است که کشورش مايل به کاهش تنش در 
  ط با آمريکا استرواب

کاخ سفيد، فشار بر جمهوری اسالمی برای وادار کردن ايران به همکاری با اياالت متحده در مبارزه با 
  .تروريسم و حل بحران های منطقه ای در خاورميانه را به باال ترين حد در سال های اخير رسانده است

   گزارش پونه افشار درباره فشارهای اخير آمريکا بر ايران  
 مه قرار است در جلسه ای، به 27به گزارش منابع خبری، مقام های ارشد دولت آمريکا روز سه شنبه 
  .بررسی موضوع تعليق بيشتر ارتباط های ديپلماتيک با ايران بپردازند
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هفته گذشته پس از اينکه دولت آمريکا ايران را متهم به پناه دادن به اعضای بلند پايه شبکه القاعده 
نشانه اعتراض، به مذاکراتی که از چند هفته پيش بين ديپلمات های دو کشور در ژنو آغاز شده کرد، به 

  .بود خاتمه داد
 شبکه القاعده 3که شخص شماره " سيف العدل"برخی مقام های آمريکايی می گويند فردی به نام 
ده داشته، در  مه شهر رياض عربستان را بر عه12معرفی شده و متهم است هدايت بمب گذاری روز 

  ايران پناه گرفته است  
 شبکه القاعده 3که شخص شماره " سيف العدل"برخی مقام های آمريکايی می گويند فردی به نام 
 مه شهر رياض عربستان را بر عهده داشته، در 12معرفی شده و متهم است هدايت بمب گذاری روز 

  .ايران پناه گرفته است
ستقيم ديپلماتيک با يکديگر ندارند اما گفته می شود همواره از طريق کانال آمريکا و ايران اگرچه ارتباط م

  .های فرعی نظير برخی کشورهای اروپايی پيام هايی را با يکديگر رد و بدل کرده اند
اين ارتباط ها همزمان با حمله آمريکا و متحدانش به افغانستان و سپس عراق افزايش يافت اما هر بار 

متهم به دخالت در امور اين کشورها کرد و به روحانيون حاکم بر ايران هشدار داد از اين آمريکا ايران را 
  .کار بپرهيزند

افغانستان و (ناظران می گويند اکنون که آمريکا دو حکومت مخالف خود را در دو سوی ايران ساقط کرده 
و نيروهای نظاميش در منطقه حضور گسترده ای دارند، شرايط را برای تحت فشار گذاشتن ) عراق

  .تهران در راستای هماهنگ کردن اين کشور با سياست های مد نظر آمريکا مناسب ديده است
البته بنا به گزارش روزنامه های چاپ آمريکا، مقام های اياالت متحده آمريکا نيز هنوز موضع متحدی در 

برابر ايران اتخاذ نکرده اند و شايد جلسه روز سه شنبه تالشی برای هماهنگ کردن موضع وزارتخانه ها 
  . دفاعی در قبال آمريکا باشد-و سازمان های مختلف متصدی امور سياسی 

 نوشته روزنامه نيويورک تايمز، در حالی که دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، بالفاصله پس از به
 آمريکايی شد، گفت که شکی 8 نفر و از جمله 34بمبگذاری های عربستان که منجر به کشته شدن 

ی ديگر از مقام در مورد حضور اعضای القاعده در ايران و فعاليت آنها از طريق اين کشور وجود ندارد، برخ
های آمريکا گفته اند به صراحت نمی توان چنين نظری داد و ممکن است اعضای القاعده که از 

  .افغانستان گريخته اند، بدون اطالع دولت ايران و به طور موقت وارد ايران شده باشند
 تندروها و نيويورک تايمز به نقل از مقام های رسمی دولت آمريکا نوشته است دو دستگی معمول بين

معتدل ها در دولت جرج بوش، هم اکنون در مورد ايران نمايان شده است و در حالی که گروهی در 
  .دولت به وضوح از لزوم تغيير دولت در ايران سخن می گويد، گروهی ديگر طرفدار ديپلماسی است

 آمريکا از موضعی در ايران نيز اگرچه همين دودستگی همواره وجود داشته و همواره تندروهای مخالف
قوی تر برخوردار بوده اند، اما به نظر می رسد فشارها و تهديدهای اخير آمريکا جدی گرفته شده و مقام 
های جمهوری اسالمی که همواره با افتخار از مواضع ضد آمريکايی خود سخن می گفتند، اکنون نشانه 

  .هندهايی از تمايل به کاهش تنش در روابط دو کشور را بروز می د
ای بی "محمدجواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل متحد اخيرا در مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی 

  .آمريکا اعالم کرد که دولت ايران مايل است تنش در روابطش با اياالت متحده را کاهش دهد" سی
، ايران نيز مقاومت خواهد اگر دولت آمريکا فقط بخواهد از زبان زور استفاده کند: "وی در عين حال افزود

  ."کرد
به رسانه ها اعالم کرد که ايران )  مه25(کمال خرازی، وزير خارجه جمهوری اسالمی هم يکشنبه شب 

به هيچيک از اعضای القاعده پناه نداده است و هرکجا که آنها را يافته بازداشت کرده و پس از بازجويی 
  . تحويل داده استاز آنها، اين افراد را به کشورهای متبوعشان

وی در عين حال گفت که ممکن است برخی اعضای القاعده به طور غير قانونی وارد ايران شده و در 
مکان هايی مخفی شده باشند و افزود چنانچه کسی از محل مخفی شدن اين افراد اطالعی دارد، 

  . کنداطالعاتش را در اختيار ايران بگذارد تا دولت نسبت به دستگيری آنها اقدام
 مه نيز حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران در اقدامی ديگر، خبر از بازداشت 26روز دوشنبه 

تعدادی از اعضای شبکه القاعده در خاک ايران داد اما گفت که هيچيک از بازداشت شدگان از اعضای 
  .رده باالی القاعده نيستند

انه هايی که مقام های واشنگتن اين روزها بروز می کارشناسان مسايل ايران می گويند با توجه به نش
دهند، به نظر می رسد دولت اياالت متحده آمريکا ديگر به همکاری محدود و پنهانی ايران راضی نمی 

شود و پاسخ روشن و رفتار شفاف ايران در باره مسايلی مانند تروريسم، سالح های اتمی و صلح 
  .خاورميانه را می طلبد

 دهه گذشته، تفاوت ديدگاه تهران و واشنگتن در تعريف اين سه موضوع، همواره مانعی در بيش از دو
  .بزرگ در روابط ميان ايران و آمريکا بوده است و تا کنون راه حلی برای عبور از آنها پيدا نشده است

ر اين زمينه می ايران تعريف آمريکا از تروريسم را درست نمی داند و آمريکا را متهم به برخورد ناعادالنه د
به عنوان نمونه، ايران از گروه های فلسطينی و حزب اهللا لبنان که دشمن اسرائيل هستند حمايت . کند

  .می کند در حالی که اياالت متحده اين گروه ها را تروريسم معرفی می کند
ران همواره آمريکا همچنين ايران را متهم به تالش برای توليد سالح های اتمی می کند در حالی که اي
  .اين اتهام را رد کرده، می گويد هدف از برنامه های اتمی اين کشور، صرفا صلح آميز است
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در عين حال ايران اسرائيل را به رسميت نمی شناسد و مخالف دادن هرگونه امتياز به اسرائيلی 
 فلسطينی ها هاست در حالی که دولت جرج بوش توان ويژه خود را بر حل بحران خاورميانه و صلح بين

و اسرائيلی ها معطوف کرده و حل اين بحران را کليدی برای حل مشکالتی چون تروريسم و افراط 
  .گرايی اسالمی می داند

ناظران می گويند طبق شواهد موجود، بن بست در مسايل ياد شده، زنگ خطر را برای ايران از يک سو 
دا در آورده و رفته رفته افراط گرايان واشنگتن در و طرفداران ديپلماسی در کاخ سفيد از سوی ديگر به ص

کنگره، وزارت دفاع و ساير دستگاه های تصميم گيری، در حال ديکته کردن روش های خود به هيات 
  حاکمه اياالت متحده هستند

  
  جهان پس از جنگ

  
  آيا بوش در انتخابات آينده بازنده خواهد بود  

   2003 مه 26 -1382  خرداد5 دوشنبه -خبرگزاري آار ايران 
توانستند در صندليهاي آخرين اتوبوسها   هاي جنوبي آمريكا تنها مي  در دهه پنجاه، سياهان ايالت

پوست بر روي صندليهاي جلو اتوبوس نشست و مورد حمله قرار گرفت و   يك روز پيرزني سياه. بنشينند
ها را آغاز   گ تحريم سوار شدن به اتوبوسروز يكشنبه بعد، مارتين لوترآين. سپس از اتوبوس اخراج گرديد

  .  نمود و اين جنبش به پيروزي رسيد
يازده ماه پس از تحريم سوارشدن به اتوبوس، سياستمداران آه تحت فشار مالكين شرآتهاي 

  .ونقل را لغو نمودند  مسافربري قرار گرفته بودند، با تصويب قانوني، تبعيض نژادي در وسائل حمل
اآنون بوش . آنند و آن زبان تجارت است  ي است آه سياستمداران آمريكائي آن را درك مياين تنها زبان

هاي   همچنين در سياست. اش را آنترل نمايند  و پادوي وي توني بلر عراق را اشغال آرده تا منابع نفتي
زمان آن .ندارندپ  نمايند بطوريكه خود را ارباب جهان مي  داخلي ونزوئال وديگر آشورهاي جهان دخالت مي

به همين دليل تحريم توليدات . فرا رسيده آه به بي تفاوتي پايان داده و حرف را به عمل تبديل نمائيم
  .نمائيم  آمريكائي را پيشنهاد مي

دونالد، امري غير متمدنانه بوده و عالوه بر اين موجب خشونت   هاي مك  پرتاب سنگ و شكستن ويتري
اگر . دونالد نروند  به فرزندان خود آموزش دهيد آه به مك.  آرزوي آنهاستگرائي،  گردد آه خشونت  مي

مشروبات فراوان اروپائي موجود . تشنه هستيد، از نوشيدن آوآا، پپسي و فانتا خودداري نمائيد
  .باشد  مي

نك و حسابهاي خود را از بانكهاي سيتي با. به هنگام خريد خودرو، خودروهاي ايتاليائي يا اروپائي بخريد
  .بوستون خارج آرده و دارو، آامپيوتر، خميردندان، بليط هواپيما و هر توليد آمريكائي ديگر را تحريم نمائيد

گاندي نافرماني مدني را . ها در هند به اجرا درآمد  بخاطر داشته باشيد آه پيشنهاد در مورد انگليسي
طمئن باشيد آه عدم مصرف م.و بدون خشونت، استقالل آشورش را به دست گرفت. رهبري نمود

هاي آاري در ديگر شرآتهاي رقيب   توليدات آمريكائي موجب افزايش بيكاري نخواهد شد بلكه اين پست
  .بخاطر داشته باشيد آه در اقتصاد آاپيتاليست، مصرف آننده حاآم مطلق است. ايجاد خواهد شد

  
  تحليل ايلنا از انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا  

   2003 مه 26 -1382  خرداد5 دوشنبه
  محمد قاسميان تحليلگر ايلنا در امور آمريكا

   آمريكا باشد يا نه؟  2004تواند فردي اليق براي انتخابات رياست جمهوري   آيا بوش مي
گذاري   گذاري در پايگاههاي آمريكا در تمام نقاط دنيا، بمب  بمب. اين روزها در آمريكا اوضاع عجيبي است

، لغو آردن پروازهاي واشنگتن و به صدا ) اگر اشتباه نكرده باشم(ه اياالت آاليفرنياي آمريكا در دانشگا
اگر بوش و دولتش نتوانند امنيت . درآوردن آژير خطر در يكي از اياالت ، مردم را بد طوري نگران آرده است

رياست جمهوري را آسب آنند  2004را به آمريكا برگرداننده آيا مي تواند رأي اعتماد مردم در انتخابات 
يا نه؟ همانطور آه مطلع هستيد پس از حمله به عراق، تمامي آشورهاي دنيا برعليه بوش و دولت 

و همه خواستار . هاي آمريكا سنگ ريختند و تجمع آردند  جلوي سفارت خانه. آمريكا تظاهرات آردند
شعار بوش در اين جنگ دموآراسي . جنگي آه براي ايجاد دموآراسي آغاز شده بود. توقف جنگ بودند

اما آدام دموآراسي ، آيا دموآراسي يعني آشتن زنان . و دفاع از حقوق بشر دوستانه مردم عراق بود
هاي آنان؟ آيا راه ايجاد دموآراسي و دفاع از   گناه يا حمله به زنان و غارت خانه  و فرزندان مردم بي

المللي و سازمان ملل متحد و ناديده گرفتن نظرات بازرسان   بشر يعني زيرپا گذاشتن قوانين بين  حقوق
المللي انرژي اتمي يك قدم آه جلوتر رويم بوش وقتي آه ديد با حمله و مقاومت   تسليحاتي آژانس بين

مردم عراق روبرو شده است از تمام آشورهاي دنيا درخواست آمك آرد و از آنها خواست آه سفارت 
  يل آنند آيا اين آار را آردند؟هاي دولت عراق تعط  خانه

هاي عراق را هم تعطيل نكردند بلكه در مقابل اقدامات آمريكا تظاهرات   خانه  نه تنها آمك نكردند و سفارت
وقتي آه بوش : گناه عراق را متوقف آندو خوب   آردند و از آمريكا و بوش خواستند تا جنگ عليه مردم بي

آند و افكار عمومي جامعه آمريكا را به نفع خود شكل دهد چگونه نتواند خوِد مردم آمريكا را قانع 
چند قدم جلوتر آه رويم مي بينيم . الملل افكار عمومي را از خود راضي نگه دارد  خواهد در صحنه بين  مي

آه جنگ تمام شد و ما خود شاهد بوديم آه بدون آوچكترين مقاومتي از سوي گارد ويژه رياست جمهور 
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و خبر سقوط صدام همه جا پيچيده بود و بوش دولت آمريكا و بريتانيا .  تسليم و محاصره شدعراق، بغداد
گنجيدند و از اينكه توانسته بودند صدام را سرنگون آنند خوشحال بودند و مردم   در پوست خودشان نمي

خبر شديم آه صدام اما بعد با. آردند و با او همراه بودند  آمريكا هم اين را پيروزي براي بوش محسوب مي
گيريم آه بوش در   بنابراين اين نتيجه مي. با دولت آمريكا توافق آرده آه به دولت روسيه پناهنده شود

يك چند . گشت  بلكه به دنبال چيز ديگري مي. واقع و در اصل براي سرنگوني صدام به آنجا نيامده بود
ثر نقاط دنيا، در مواضع و پايگاههاي آمريكا بينيم آه هر روز در اآ  قدمي ديگر آه به جلو رويم ، مي

آيد   گيرد و ناامني بوجود مي  حتي در خود آمريكا هم ترورهايي صورت مي. گيرد  گذاريهايي صورت مي  بمب
  .چند نكته وجود دارد. آيد  و آژير خطر به صدا درمي

در حمله به افغانستان همين آند در صورتيكه   دولت بوش عاملين اين جنايات را گروه القاعده معرفي مي
آيا مردم آمريكا . دولت اعالم آرده بود آه ما ريشه سران القاعده را در حمله به افغانستان از بين برديم

  بست رسيده است؟  دولت بوش در زمينه امنيت به بن) 1آنند آه   فكر نمي
ن مشكالت را براي مردم رفع آنند، توانند اي  آنند، چگونه مي  خود بوش و سازمان سيا آه اينقدر ادّعا مي

اي رسيده   بوش آه اينقدر بودجه نظامي آمريكا را صرف از بين بردن گروه القاعده آرده، به چه نتيجه
اي   آماده باشيد آه در آينده: است؟ آيا به اين نتيجه رسيده است آه به مردم آمريكا اعالم آنند آه 

گذاري دوباره دهند؟ مگر سازمان جاسوسي    احتمال بمبآند و  نزديك خطر بزرگي ما را تحديد مي
ايم پس چي شد؟ آيا اينها همه ضعفي براي   آند آه ما آنها را شناسايي آرده  سياي آمريكا ادعا نمي

  .شود  مهلت بوش محسوب نمي
 چه هاچرا آه از طرف دشمن احتمال حمله وجود دارد ؟  خانه  آيا ايجاد امنيت يعني تعطيل آردن سفارت

گويي به سؤاالت مردم در اين زمينه است؟ معلوم است آه بوش و دولتش را زير   آسي مسئول پاسخ
تواند دوباره رئيس جمهور آينده آمريكا شود و رأي   آيا با وجود اين وضعيت بوش مي. سؤال خواهند رفت

  .هد شداداعتماد مردم را جلب آند؟ بايد منتظر بمانيم و ببينيم آه چه اتفاقاتي رخ خوا
چند روز پيش آمريكا اعالم آرده بود آه نيازي نيست بازرسان تسليحاتي سازما ملل به عراق ) 2

متحد از امكانات و   ملل  مثًال گفتند آه بازرسان تسليحاتي سازمان. برگردند و براي خود داليلي آوردند
يا . اي عراق از سر بگيرند  واد هستهتواناييهاي الزم برخوردار نيستند آه بتوانند جستجوي الزم را براي م

تري   اينكه گفتند در شرايط نظامي نامطمئن عراق، نيروهاي ائتالف بر رهبري آمريكا از موقعيت مناسب
آند آه بازرسان   خوب، آدام عقل قبول نمي.../ براي جستجو برخوردارند و حرفهايي از اين قبيل 

تر از هرگروه ديگري قدرت آشف و بررسي سالحهاي المللي انرژي اتمي به  تسليحاتي آژانس بين
  آشتار جمعي را دارند؟ پس قضيه چيست؟

حسين در تالشند يا موضوع چيز   آورند سالحهاي آشتار جمعي صدام  آيا واشنگتن و بريتانيا براي بدست
  ديگري است؟

ند به اهداف خود در عراق ا  آيا تاآنون آه بيش از يك ماه و چيزي از پايان جنگ گذشته آيا آنها توانسته
  برسند؟

المللي انرژي اتمي نگراني خود را از غارت مواد پرتوزا از تأسيسات   بعد از اينكه رئيس آژانس بين
اي در عراق خبرداد، و اعالم آرد آه نيورهاي آمريكايي و بريتانيايي قصد سوء استفاده از مواد   هسته
بيشتر رسوا نشود اجازه داد آه بازرسان تسليحاتي به عراق اي در عراق دارند، آيا براي اينكه   هسته

اي دارد يا نه؟ اگر شواهدي آشف شود آه   برگردند ولي آيا نوس دارو بعد از مرگ سحراب فايده
  اند، چه جوابي براي افكار عمومي دنيا دارند؟  اي را به غارت برده  آمريكائيان مواد هسته

لغو ) 1. ( چيز را محور اصلي خود قرار داده است3به سازمان ملل بوش در قطعنامه پيشنهادي خود ) 3
اداره عراق بدست نيروهاي آمريكايي و ) 2(ملل متحد    ساله عراق از طرف سازمان13هاي   تحريم

بريتانيايي و ديگري هم هزينه آردن عوايد نفتي عراق توسط آمريكا و بريتانيا، چرا آمريكا اينقدر روي نفت 
ت دارد؟ سؤال اينجاست آه اگر آمريكا براي خلع سالح عراق از سالحهاي شيميايي عراق حساسي

آمده، چرا اينقدر عالقه به نفت عراق دارد؟ آيا دفاع از حقوق مردم عراق يعني بدست گرفتن شريان 
نفتي عراق؟آيا ايجاد دموآراسي يعني ايجاد حكومت نظامي و پايگاه نظامي در آشوري؟ جالبتر اينكه 

توانند سايه بيگانگاني مثل   اند و به هيچ وجه نمي  م عراق در اين بين به روحانيون پناهنده شدهمرد
توانند از   آيا با اين وضع موجود در عراق آمريكا و بريتانيا مي. آمريكا و انگليس را برسر خود تحمل آنند

 استفاده آنند يا نه؟ اگر اي براي بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادي خود  نفت عراق به عنوان حربه
را از ) دمكراتها(توانند احزاب منتقد خود  شود؟ چگونه مي  نتوانند تكليف اقتصاد ورشكسته آمريكا چه مي

  خود راضي نگه دارند؟
توانند اين لكه ننگ آه بر آمريكا چسبيده است و تمام مردم آمريكا هم نگران هستند آه آمريكا   آيا مي

توانند دنيا را قانع آنند آه ديگر از بوش   ت را از دامن آمريكا پاك آنند يا نه؟ آيا ميبزرگترين تروريست اس
داند   و بوش اين را به عنوان يك پيروزي بزرگ در مورد عراق مي. و دولتش ترس و اضطراب نداشته باشند

كبار ديگر و با يك و انتظار دارد آه مردم عراق او را در ادامه اهدافش همراهي آنند و باالخره اينكه ي
اقدامي ديگر بوش توانست خود را چهرة مردمي در آمريكا معرفي آند و افكار عمومي را قانع آند آه 

 آيا اينكه آمريكا آنترل عراق را در دست بگيرد و در آن تشكيل   گويم    ايم باز هم مي  شكست نخورده
يسم است؟ آقاي بوش دربين مردم حكومت نظامي دهد، دفاع از حقوق بشر است يا نوعي امپريال

حسين و ايجاد   آمريكا اعالم آرده بود آه ما براي نجات مردم عراق از دست ديكتاتور بزرگ صدام
رويم و فقط براي نابود آردن سالحهاي آشتار جمعي و شيميايي رژيم بعث به   دموآراسي به آنجا مي
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زند، متن   ل نفت عراق خود را به هر راهي ميآوردن آنتر  رويم و از طرفي ديگر براي بدست  آنجا مي
دهد آه   و حتي اجازه نمي... پذيرد آه بازرسان سازمان ملل برگردند  دهد، مي  قطعنامه را تغيير مي

  هاي آمريكايي بازسازي عراق را در دست گيرند؟  شرآتهايي غير از شرآت
يكا و بوش براي ايجاد دموآراسي و از آنند آه آمر  آيا آشورهاي دنيا به همين سادگي باور مي. خوب

است؟ از طرفي ديگر، تا حاال آمريكا   بين بردن سالحهاي آشتار جمعي عراق به آنجا حمله آرده
اگر به اهداف خود نرسد چه جوابي دارد به آنگره و مردم آمريكا . همچنان به اهداف خود نرسيده است

گذاري در پايگاههاي آمريكاييها در تمام   اند، بمب  رفتهبدهد؟ اتفاقًا از روزي آه آنترل عراق در دست گ
آيد و پروازهاي تمام   حتي دولت بوش مي... نقاط دنيا بيشتر شده است مثًال در رياض، افغانستان و 

آه رخ   تواند در اين مورد داشته باشد؟ آيا اين با اتفاقاتي  بندد، چه جوابي مي  آشورها به واشنگتن را مي
تواند به اعتماد بوش در انتخابات   دهد مي  اهد داد، و با اقداماتي آه دولت آمريكا انجام ميداده و خو

 رياست جمهوري آمريكا بيافزايد يا نه؟ البته اين نكته راهم اضافه آنم آه نتيجه جنگ عراق در نظر 2004
آنند   ضايت ميشود و آنها احساس ر  مردم آمريكا مثبت است و نوعي پيروزي براي بوش محسوب مي

ولي اگر بوش نتواند امنيت را به آمريكا و پايگاههاي آمريكائيان در دنيا برگرداند، ضعف بزرگي براي 
  .شود  محسوب مي

  پايان  
  

  گوناگون
  

  فرمانده گارد ويژه حفاظت از بغداد خيانت آرده است
   2003 مه 26 -1382  خرداد5  دوشنبه:خبرگزاري فارس

فرمانده نيروهاي عراقي آه مسووليت حفاظت از شهر بغداد : سابق عراق ، گفتيكي از مقامات رژيم 
را در برابر تهاجم نيروهاي مهاجم به اين شهر، بعهده داشته است، پس از سازش با آمريكا، از دفاع از 

  .پايتخت جلوگيري آرده است
رد ملي عراق، آه مسووليت فرمانده نيروهاي ويژه گا» ماهر صفيان التكريتي«به گزارش ديلي تلگراف ، 

دفاع از بغداد از سوي صدام به وي سپرده شده بود، پس از انجام معامله با آمريكا ، توسط يك هواپيماي 
  . ترابري به خارج از بغداد انتقال داده شد

 تن ديگر از دوستان رده باالي نظامي خود، به 20براساس همين گزارش، اين ژنرال عراقي به همراه 
  .  از پايگاه هاي آمريكايي در خارج از عراق انتقال داده شده استسوي يكي

وي روز هشتم مارس، يك روز پيش از سقوط بغداد، عراق را ترك آرده بود ولي در زمان سقوط بغداد، 
نيروهاي آمريكايي اعالم آردند وي در جريان درگيري با نيروهاي آمريكايي در اطراف بغداد، آشته شده 

  . است
پيش از آنكه ژنرال ماهر بغداد را ترك آند ، در روز چهارم مارس و : گفت» مهدي عبداهللا الدليمي«ژنرال 

به هنگام اشغال فرودگاه بين المللي شهر بغداد، به نيروهاي تحت فرمان خود دستور داده بود تا سالح 
  . ها خودداري آنندهاي خود را زمين گذاشته و از درگيري با نيروهاي آمريكا و مقاومت در برابر آن

برزان «ژنرال ماهر صفيان، جايي در ليست منتشره از سوي پنتاگون نداشته و به جاي اسم وي از 
  . ، به عنوان فرمانده نيروهاي ويژه گارد ملي عراق، نامبرده شده است» الغفور سليمان مجيد

يد فرماندهان ارشد طرح خر: يك ديپلمات عرب، آه خواست نامش فاش نشود، در اين باره مي گويد
نظامي عراق از سوي منابع جاسوسي آمريكا از يك سال پيش آغاز شده بود و مقادير زيادي دالر به 

اين فرماندهان براي اينكه از شك نيروهاي اطالعاتي . جيب فرماندهان ارتش عراق سرازير شده است
آمريكايي وارد خاك عراق شده و به عراق در امان باشند، تاآيد آرده بودند، فقط در صورتي آه سربازان 

و اين عالمت . نزديكي مناطق تحت فرماندهي آنها نزديك شوند، خود را تسليم نيروها آمريكايي آنند
  . ، اشغال فرودگاه بين المللي شهر بغداد در نظر گرفته شده بود براي ژنرال ماهر
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