
  )70(عراق در دوران گذار - پايان عمليات نظامي
   2003 مه 28 -1382  خرداد7 شنبه چهار

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي

  
   ميليون اطالعيه در عراق ريخته شد 32

  سايت بازتاب
  .اند  هزار بار حمله هوايي در اين آشور انجام داده41هواپيماهاي آمريكايي و انگليسي در جنگ عراق، 

هواپيماهاي آمريكايي و : نوشت» ديفنس نيوز«چاپ عربستان به نقل از مجله » الرياض«روزنامه 
 هزار 30هزار حمله هوايي انجام دادند و 41 هفته طول آشيد، 3انگليسي، در جنگ بر ضد عراق آه 

  . ريختند ميليون اطالعيه در اين آشور32بمب و 
 فروند هواپيماي آمريكايي و انگليسي در اين عمليات شرآت داشتند و 1800بر اساس اين گزارش 

  .اند عالوه بر اين، چند فروند هواپيماي جنگي آانادايي و استراليايي نيز در اين عمليات شرآت آرده
  .ون دالر رسيد ميلي917افزايد، هزينه نيروي هوايي آمريكا در اين حمله به  اين نشريه مي

 عدد 948 هزار و 19هاي ليزري آه در عراق مورد استفاده قرار گرفت، به  بنا بر اين گزارش، تعداد بمب
  .هاي استفاده شده ديگر است رسيد و اين رقم دو برابر انواع بمب

  بار به آنچه آه اهداف حساس ناميده152افزوده است، هواپيماهاي نيروهاي ائتالفي » ديفنس نيوز«
  .اند شود حمله آرده مي

  
  انفجار مين در بغداد يك آشته و سه زخمي برجاي گذاشت 

   2003 مه 27 -1382 خرداد 6سه شنبه : خبرگزاري فارس
در اثر برخورد يك خودروي نظامي امريكا با مين : مرآز فرماندهي نيروهاي امريكايي در عراق گزارش داد

  .سرباز امريكايي آشته و سه سرباز ديگر مجروح شدنددر اطراف فرودگاه بين المللي بغداد، يك 
به گزارش ديلي تلگراف، سه تن از اين سربازان در اثر برخورد مين آشته و يا زخمي شده و سرباز 

چهارم نيز هنگامي آه قصد داشت آتش خودروي دچار سانحه را مهار آند در اثر انفجار مواد منفجره 
  .  استداخل اين خودرو، شديدا مجروح شده

گفته مي شود عامل اين مين گذاري از سوي سربازان امريكايي مجروح شده، اما موفق به فرار شده 
  . است

  
  . نيروهاي آمريكايي برادر همسر اول صدام را در تكريت دستگير آردند

   2003 مه 27 -1382 خرداد 6سه شنبه 
ي خلق چاپ چين، حمود عبدالجابر، آه  مهبه نقل از روزنا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي آمريكايي نيست به اسارت واحد چهارم پياده نظام نيروهاي آمريكايي   نفره55نامش در فهرست 
  . درآمد

ژوسلين البري، سخنگوي واحد پياده نظام ارتش آمريكا گفت آه جابر به بازداشتگاهي در فرودگاه 
  . جويي خواهد شدالمللي بغداد اعزام شده و از وي باز بين

 AK-47 ميليون دينار پول و سه قبضه تفنگ 8 هزار دالر آمريكا، 300ي يك افسر آمريكايي جابر  به گفته
  .همراه داشته است

  
  کشته شدن دو سرباز آمريکايی 

  نيروهای آمريکايی در حال گشت زنی و مراقبت در فلوجه
   2003 مه 27 -1382 خرداد 6 سه شنبه -بي بي سي 

يدترين حمله مسلحانه به نيروهای آمريکايی در عراق، دو سرباز آمريکايی کشته و هفت نفر ديگر در جد
  . نفر ديگر مجروح شده اند11 سرباز کشته و 4در حمالت روزهای اخير در مجموع . زخمی شده اند

  .تازه ترين حمله در شهر فلوجه، واقع در حدود پنجاه کيلومتری غرب بغداد، روی داده است
ه گفته منابع آمريکايی، مهاجمان با استفاده از آر پی جی و اسلحه سبک، واحدهای آمريکايی را زير ب

  .براساس گزارش های اوليه، حمله کنندگان در ساختمان مسجد پناه گرفته بودند.آتش گرفتند
 از مهاجمان در پی اين حمله، بين سربازان آمريکايی و مهاجمان درگيری روی داد که در نتيجه آن، دو تن

  .کشته و شش نفر ديگر دستگير شدند
يک هلی کوپتر نيز که برای انتقال مجروحان فرود آمده بود در اثر تصادف با يک خودروی زرهی آمريکا 

  .خسارت ديد
 مه، هم در حمالت جداگانه به واحدهای نظامی آمريکا، دو سرباز آمريکايی کشته 26روز دوشنبه، 

  .شدند
 مه، سربازان آمريکايی در شهرکی واقع در شمال شرق 27 بامداد روز سه شنبه، همچنين، در ساعات

  .بغداد به سوی يک زن تيراندازی کردند و او را کشتند
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گفته شده است که اين زن با در دست داشتن دو نارنجک به سوی واحدهای آمريکايی مستقر در اين 
  .شهر نزديک می شد

اره عراق، روز گذشته گفت وضع امنيتی در حال بهبود است و پل برمر رئيس آمريکايی تشکيالت اد
  اقدامات گسترده تری را در زمينه بازسازی اقتصادی اعالم کرد

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  انحالل ارتش و دستگاههاي امنيتي و خلع سالح گروههاي مسلح: آخرين تحوالت عراق

   2003 مه 27 -1382 خرداد 6 سه شنبه -  راديو فردا -مينا بهار مست 
روز جمعه پل برمر، مسئول بازسازي و کمکهاي بشر دوستانه عراق، دستور انحالل ارتش عراق و 

دستگاههاي امنيتي اين کشور را صادر کرد و گفت که جاي ارتش سابق را ارتشي غير سياسي خواهد 
م کرد که اعضاي رده ميانه و باالي اين حزب از  روز پيش هم بعد از انحالل حزب بعث، او اعال11. گرفت

داشتن پستهاي دولتي محروم مي شوند، که سبب عصبانيت اين افراد شده که مي گويند براي 
  . پيشرفت کارشان چاره اي جز پذيرفتن چنين پستهايي در دوران حکومت صدام حسين نداشتند

باري را براي بازرگاني خارجي عراق اعالم کرد و در زمينه اقتصادي، آقاي برمر راه انداختن تسهيالت اعت
گفت که اين تسهيالت اعتباري، پيامي است به جهان که عراق آماده تجارت و بازرگاني است و تشويق 
داد و ستد ميان عراق و ساير کشورها، بخشي کليدي از استراتژي ما است، چرا که به نظر ما اقتصاد 

آزاديهاي سياسي براي عراق است و لغو تحريم اقتصادي عراق از جانب مبتني بر بازار آزاد بهترين حافظ 
  .سازمان ملل گام بزرگي در اين راه است

  
در زمينه برقراري نظم و امنيت، نيروهاي ائتالف از احزاب سياسي و عراقيهايي که ساختمانهاي دولتي 

هم اکنون . ها را تخليه کنندرا از موقع سقوط صدام حسين اشغال کرده اند، خواستند که اين ساختمان
حزب جديد پيشرفت ملي عراق، ساختمان . انواع گروهها و احزاب سياسي در عراق فعاليت مي کنند

سابق انجمن صلح و دوستي و همبستگي متعلق به حزب بعث را اشغال کرده، اتحاديه زنان عراق در 
ه سابق را در منطقه منصور مرکز سابق ثبت نام خدمت سربازي، جنبش وفاق اسالمي، محل دادگا

بغداد، سازمان اسالمي کارگران، کنگره ملي عراق، حزب دمکرات کردستان عراق، اتحاديه ميهني 
کردستان عراق، مجلس اعالي انقالب اسالمي و حزب کمونيست هم هر يک ساختمانهاي دولتي 

يکي از آنها . ال شده استبرخي ساختمانها هم توسط افراد بي بضاعت اشغ. ديگري را در اختيار دارند
  . بچه دارم و از موقع ازدواجم تا کنون هرگز يک خانه از خودم نداشته ام10مي گويد که من 

  
طبق اين دستور همه گروههاي . دستور خلع سالح همه گروهها و احزاب هم مشکالت خود را دارد

. حهاي خود را تحويل دهندمسلح به استثناي حزب دمکرات و اتحاديه ميهني کردستان عراق بايد سال
آيت اهللا محمد باقر حکيم، رئيس . اما مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به اين دستور اعتراض دارد

اين مجلس که هفته گذشته گفته بود که ما افراد مسلح نداريم، ديروز در مصاحبه اي در نجف بار ديگر 
جنگ با عراق به مجلس اعالء و ايران هشدار داد که آمريکا از مدتها قبل در طول . اين گفته را تکرار کرد

آيت اهللا حکيم در اين مصاحبه گفت که . نگذارند افراد سپاه بدر، وابسته به اين مجلس وارد عراق شود
قطعا تصميم به خلع سالح گروهها اشتباه است، چرا که با احزاب سياسي عراق که بايد در تامين 

خلع سالح خوب است، اما در جايي که . د، هماهنگي نشده استامنيت و ثبات مشارکت داشته باشن
از سوي ديگر عبد العزيز حکيم، برادر آيت اهللا حکيم، . دولتي نيست، بايد به مردم حق دفاع از خود را داد

 شهيد در مبارزه با رژيم صدام حسين داده و تصميم به خلع سالح 2500امروز گفت که سپاه بدر بيش از 
 سپاه بر خالف توافق گروههاي معارض عراقي است که قرار گذاشتند افراد مسلح خود را و انحالل اين

  .در ارتش جديد عراق ادغام کنند
در همين حال، دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا بار ديگر گفت که ما از هر نوع کمکي از جانب 

ههاي نزديک به آنها را نمي همسايگان عراق استقبال مي کنيم، اما مداخله اين همسايگان يا گرو
  .از جمله آنهايي که هدفشان بازسازي عراق مطابق مدل جمهوري اسالمي ايران است. پذيريم

  
  آمريكا گروه چلبي را خلع سالح آرد

  1382 اسفند 6 سه شنبه –روزنامه همشهري 
شبه نظاميان  نيروهاي  آمريكايي  : سخنگوي  گروه  آنگره  ملي  عراق  به  رهبري  احمد چلبي گفت

  .وابسته  به  اين  گروه  را خلع  سالح  آرده اند
ارتش  آمريكا تسليحات  موجود در اختيار شبه  نظاميان  : به گزارش  خبرگزاري  رويتر، وي افزود

  .را تحويل  گرفت » عراق  آزاد«نيروهاي  
 وآر پي  جي  در اختيار  رزمنده  مسلح  به  تيربار، مسلسل ٧٠٠بر اساس  اين  گزارش ، اين گروه  

  .داشت  و تحت  فرماندهي  ستاد مرآزي  ارتش  آمريكا عمل مي آرد
براي  آمريكاييها سودمند بودند وما اميدوار بوديم  آه  نيروهاي  ائتالف  » عراق  آزاد«نيروهاي  : وي گفت

  .از اين  فرصت  براي  به  خدمت  گرفتن  اين نيروها استفاده  آنند
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رويتر پيش  بيني  آرد آه  فرآيند خلع  سالح  در آينده  نزديك  سپاه بدر وابسته  به  مجلس  خبرگزاري  
  .اعالي  انقالب  اسالمي عراق  را نيز در برگيرد

آمريكا نيروهاي  پيشمرگ  آرد را از اين  امر مستثني  و اعالم  آرده  است  آه آنها مي توانند در 
 .الح  خود را در اختيار داشته باشندمنطقه  آردستان  درشمال  عراق  س

  
 در عراق رييس پليس بغداد را به رغم آمكهايش به نيروهاي آمريكايي در بازسازي  مقامهاي عالي رتبه

  .ي پليس به دليل عضويت در حزب بعث از آار بر آنار آردند نيروي درهم شكسته
  2003 مه 27 -1382 خرداد 6سه شنبه 

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، به گفته ي ژنرال ) ايسنا(يان ايران به گزارش خبرگزاري دانشجو
 پليس نظامي آمريكا گفت آه عبدالرزاق العباسي، رييس پليس 759ي نيروي  ريچاد وندرليندن، فرمانده
 پليس نظامي آمريكا، العباسي به دليل 759ي نيروي  ي فرمانده به گفته.بغداد بر آنار شده است

  . حزب بعث صدام، صالحيت ماندن در سيستم اداري حكومتي نداردعضويت آامل در
 ساله به پليس بغداد براي بازگشت به سر آارهايشان و بازسازي مناطق دولتي غرات 33العباسي 

  .هاي داخل شهر را آغاز نمود زني شده آمكهاي شاياني آرد و گشت
  ».او همكاري خوب، آامل و قابل توجهي داشت«: وندرليندن گفت

  .تر مشغول آار شود العباسي ممكن است در مشاغل دولتي البته در سطحي پايين
  

تصميم امريكا براي خلع سالح عراقي ها يك اقدام شكست : رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق
  خورده است

   2003 مه 27 -1382 خرداد 6سه شنبه : خبرگزاري فارس
ب اسالمي عراق در واآنش به اقدام نيروهاي امريكايي در ، رهبر مجلس اعالي انقال»محمد باقر حكيم«

اين اقدام آه در سايه ناتواني نيروهاي مهاجم در برقراري نظم و : خلع سالح گروههاي عراقي ، گفت
  .امنيت انجام مي شود، اقدامي شكست خورده است
وب حضور يك دولت و يا اين اقدام بايد در چارچ: به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره، حكيم تاآيد آرد

نظامي آه بتواند اين آشور را اداره نمايد، صورت گيرد در غير اين صورت اين حق مردم است آه براي 
  . دفاع از خود سالح به همراه داشته باشند

اين تصميم امريكا بدون رايزني با نيروهاي سياسي : وي ضمن اشتباه خواندن اقدام امريكا اظهار داشت
  .  در امنيت و ثبات عراق نقش داشته باشند ، صورت گرفته است عراق آه بايد

بعد از اينكه نيروهاي اشغالگر نتوانستند امنيت را : رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاآيد آرد
  . براي مردم عراق به ارمغان آورند بايد به عراقي ها اين حق را داد آه از خود دفاع آنند

ريكايي در راستاي عمليات براي اعمال قانون و نظم در عراق شبه نظاميان وابسته ديروز نيز نيروهاي ام
  . را خلع سالح آردند» احمد چلبي«به 

امريكا در اين اقدام نيروهاي پيشمرگ آرد را از اين امر مستثني و اعالم آرد آه آنها مي توانند در 
  . داشته باشند منطقه آردستان واقع در شمال عراق سالح خود را در اختيار 

  . را نيز خلع سالح نمايد » سپاه بدر«امريكا قصد دارد 
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  وزير نفت آمريكايي قراردادهاي نفتي عراق با روسيه و چين را فسخ آرد
   2003 مه 27 -1382 خرداد 6 سه شنبه -خبرگزاري فارس

  . عراق با وسيه و چين را فسخ آردوزير نفت آمريكايي عراق سه قرارداد عمده نفتي سابق
 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 است3رژيم صدام با 
 اين آشور را مورد مخاصمه زود هنگام با آشورهاي اين رويكرد توسط مقامهاي دست نشانده عراق ،

  . ديگر قرار خواهد داد
بنابراين گزارش ، دو قرارداد نفتي سابق عراق با شرآت نفتي لوك اويل روسيه و يك شرآت نفتي 

  . چيني براي توسعه حوزه نفتي الحباب دو قراردادي هستند آه فسخ مي شوند
  . ه ميان نيامده استدر اين گزارش اسمي از قرارداد سوم ب

به نظر مي رسد آه : فيليپ آارول مشاور آمريكايي وزارت نفت عراق نيز در توجيه اين اقدام گفت
  . قراردادهاي خارجي موجود آه از قبل منعقد شده بودند، منافعي براي مردم عراق ندارند

  
  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ

  
آنند تا با همكاري يكديگر يك پايگاه  اينترنتي در عراق تالش ميمسووالن آمپاني ايالتي خدمات 
  .ي اينترنتي در عراق تاسيس آنند هاي آسيب ديده اندازي شبكه اينترنتي اصلي براي تعمير و راه
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   2003 مه 27 -1382 خرداد 6سه شنبه 
، ”شاآر عبداهللا“، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 21اي به سوي قرن  بحران اخير عراق دروازه« :مديرآل اين آمپاني ايالتي در اين باره اظهار داشت
  ».آند ها را از عصر تاريك گذشته به زندگي جديد وارد مي است آه عراقي

اق پس از آنند در نظر دارند تا براي اولين بار در عر متخصصاني آه زير نظر شاآر عبداهللا فعاليت مي
نت را راه اندازي آرنند و بخشي از خدمات خود را نيز در اختيار آاربران خانگي   آافي50آوريل سال جاري 

  . قرار دهند
يي شخصي آه در اختيار گزارشگران  هاي ماهواره تا پيش از اين دسترسي به اينترنت تنها از طريق تلفن

يي مجهز  نزديكي بابل آه تنها به پنج سيستم رايانهنت در شهري در  قرار داشت و يا از طريق يك آافي
  . شد بود، امكان پذير مي

هاي انسان  ي آمك هايي آه به رهبري آمريكا براي بازسازي و ارايه شاآرعبداهللا هم چنين از سازمان
 يي ي ماهواره يي و يك فرستنده آنند در خواست آرد تا يك پايگاه ماهواره دوستانه در عراق فعاليت مي
  . جديد در اختيار آنها قرار دهد

حتي پيش از جنگ نيز دسترسي به اينترنت براي « :ي اظهاراتش خاطرنشان آرد عبداهللا در ادامه
 ميليون نفر، آخرين آشور 24آاربران در عراق بسيار محدود و نامطلوب بود؛ اين آشور با جمعيتي حدود 

 هزار نفر به اينترنت 250 از آل جمعيت تنها ي اينترنتي بود و در منطقه براي پيوستن به جامعه
  » .هاي دولتي امكان پذير بود نت دسترسي داشتند آه آن هم تنها از طريق آافي

آرد  هاي الكترونيكي را فراهم مي وزارت اطالعات عراق تنها امكان ارسال آن دسته از نامه« :وي افزود
استفاده از پست الكترونيكي . گرفت دولت قرار ميآه پيش از رسيدن به آاربر يك آپي از آن در اختيار 

ي اخبار مخالف اساسا  هاي سياسي و مطالعه آردن و ورود به سايت ، چتYahooخصوصي سايت 
  » .ممنوع بود

ها از  ي فيلترها و محدوديت اندازي مجدد اين شبكه در عراق، آليه در صورت راه« :وي در پايان گفت
در موارد خاصي آه اين آمپاني ايالتي خود تصميم به اعمال محدوديت شبكه برداشته خواهد شد؛ مگر 

  ».بگيرد
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

  شکی نيست که ايران بعضی از اعضاء القاعده را در اختيار دارد: ژنرال ريچارد مايرز
   2003 مه 27 -1382 خرداد 6سه شنبه  -راديو آمريكا 

 حاليکه در ارتباط با تروريستهای القاعده در ايران به فشار خود به آن کشور ادامه ميدهد، دولت آمريکا در
  . بار ديگر گفت که تهران به اعضای شبکه تروريستی القاعده پناه می دهد

ژنرال ريچارد مايرز، رئيس ستاد مشترک نيروهای مسلح امريکا روز دو شنبه گفت شکی نيست که 
وی در حاليکه اتهامات جاری عليه ايران را تکرار می کرد . القاعده را در اختيار دارد ايران بعضی از اعضاء 

و در حال حاضر بخشی از نيرو های تحت . گفت عوامل ايران تالش می کنند تا ثبات عراق را برهم بزنند
 حمايت ايران و سازمانهای مورد پشتيبانی آن کشور در عراق کوشش دارند تا از طريق نفوذ در

  . رويدادهای روزانه در عراق، به نيرو های ائتالفی تحت رهبری آمريکا ضربه وارد سازند
در حاليکه ايران مکررًا اتهامات وارده از سوی آمريکا را رد می کند، ولی آمريکا تقريبًا همه روزه اتهامات 

  . ياد شده را همچنان عليه ايران اعالم می کند
مور خارجه ايران می گويد، دستگيری اعضای القاعده درکشور وی حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت ا

وی اضافه کرد که، افرادی را که ايران از . ثابت می کند که ايران برای جنگ عليه اين شبکه مصمم است
  . شبکه القاعده تا بحال دستگير کرده است، هيچيک از آنان جزء مقامات ارشد القاعده نبودند

وز دوشنبه نوشت، دولت آمريکا از ايران خواسته است تا آن دسته از عوامل روزنامه نيورک تايمز ر
  . القاعده را که ازداخل خاک ايران سرگرم فعاليت های تروريستی هستند به آن کشور تحويل دهد

مقامات رسمی آمريکا می گويند، گزارش های منابع اطالعاتی آن کشور اشاره دارد که در انفجارهای 
  . دهم ماه مه در عربستان سعودی، عوامل القاعده که درايران هستند، دست داشتندتروريستی دواز

دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا در هفته گذشته گفت جای شکی وجود ندارد که رهبران ارشد القاعده 
 در ايران به سر می برند

  
  جلسه آاخ سفيد براي سياستگذاري در باره حكومت ايران به تعويق اقتاد

   2003 مه 27 -1382 خرداد 6سه شنبه ): راديوفردا(يژن فرهودي ب
سياستهاي ما در : کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا روز سه شنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت

ما حمايت آنان از فعاليتهاي تروريستي را تاييد نمي کنيم و طي ساليان . قبال ايران تغيير نکرده است
عالم داشته ايم که تالشهاي آنان براي دستيابي به توانايي هسته اي را نيز مورد تاييد اخير صراحتا ا

سياستهاي ما کامال تشريح شده است و من از هيچ : وزير امور خارجه آمريکا افزود. قرار نمي دهيم
جه وزير امور خار. تغييري در سياست، آنگونه که درباره اش حدس و گمان زده شده است اطالع ندارم

  . ما با ايرانيها تماس داريم و اين تماسها ادامه خواهد يافت: آمريکا گفت
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مقامات آمريکايي در سال جاري ميالدي چندين بار با مقامات ايران در ژنو مالقات کردند، اما جلسه اي را 
ايران که قرار بود چهارشنبه گذشته تشکيل شود، لغو کردند، چرا که اعتقاد دارند که جمهوري اسالمي 

امروز دولت بوش تکذيبهاي ايران درباره توليد سالحهاي هسته اي يا . به اعضاي القاعده پناه داده است
  . پناه دادن به فراريان القاعده را رد کرد
دولت معتقد است که به رهبران القاعده در ايران پناه داده شده : آري فلشر، سخنگوي کاخ سفيد گفت

اهاي تهران که برنامه هسته اي اش منحصرا براي مقاصد صلح آميز آقاي فلشر همچنين ادع. است
ما همچنان نگران اين هستيم که کشوري که روي دريايي از نفت و گاز : توليد برق است رد کرد و گفت

  .قرار دارد، در صدد توليد صلح آميز انرژي هسته اي بر آيد
 تماسها، به گفتگوهاي دو جانبه با ايرانيها در معلوم نيست که گفته هاي امروز آقاي پاول در مورد ادامه

ژنو مربوط مي شود يا صرفا تماسهاي غير مستقيم از طريق طرفهاي ثالث از جمله سوئيس، حافظ 
  .منافع آمريکا در تهران، ادامه خواهد يافت

ا قرار بود مقامات ارشد آمريکايي روز سه شنبه درباره ايران در کاخ سفيد تشکيل جلسه دهند، ام
به گفته يک منبع، در اين . سخنگوي کاخ سفيد گفت که اين جلسه به روز پنجشنبه موکول شده است

يک . جلسه مقامات عاليرتبه دولت بوش راههاي اعمال فشار بر ايران را مورد بررسي قرار خواهند داد
مکاري ايران ما ابتدا سعي خواهيم کرد تا ببينيم چه گزينه هايي براي کسب ه: منبع آمريکايي گفت

اگر به نظر برسد که نمي توانيم انتظار همکاري از جمهوري . مانند گذشته در مورد القاعده وجود دارد
  .اسالمي براي تحويل دادن افراد القاعده را داشته باشيم، گزينه هاي ديگر را مورد بررسي خواهيم داد

  
  

  افزايش فشار اتحاديه اروپا بر ايران  
   2003 مه 27 -1382 خرداد 6 سه شنبه - خبرگزاري آار ايران

هاي   اتحاديه اروپا ايران را تحت فشار قرار داده است آه يا بطور آامل به معاهده منع گسترش سالح
  .جانبه استراتژي اتحاديه اروپا در قبال ايران روبرو شود  اتمي تن در دهد و يا اينكه با خطر تغيير همه

هاي   لنا، به نقل از روزنامه فانيشيال تايمز، اين فشارها ابتدا از طريق آانالالملل اي  بين  به گزارش سرويس
ديپلماتيك به ايران وارد شد بطوريكه تحت فشار قرار دادن ايران از طرف انگليس و فرانسه آامًال حمايت 

. يادي دارنداي ايران نگراني ز  هاي هسته  هاي توليد سالح  شود چرا آه هر دو آشور در مورد برنامه  مي
هايي را تكذيب آرده است اما مقامات آمريكايي به مقامات اتحاديه اروپا   ايران تاآنون داشتن چنين سالح

  .اي دارد  هاي هسته  اي براي توسعه سالح  هاي گسترده  اعالم آردند آه ايران برنامه
هاي همكاري به عنوان روش   مهاتحاديه اروپا اعالم آرده است آه از اهرم قطع مذاآرات تجاري و توافقنا

هاي دو يا چندجانبه   هاي تجاري و همكاري  نامه  توافق. آند  براي افزايش فشار بر ايران استفاده مي
  .شود... تواند باعث پيشرفت در مسائل اقتصادي باعث تثبيت حقوق بشر و   مي

ها گفت ما بايد به يك توافق   لماتجورج پاپاندرو وزيرامورخارجه يونان در جمع آارشناسان امنيتي و ديپ
نظر جامع برسيم و بطور سيستماتيك عمل آنيم تا يك پيام مهم به ايران بدهيم و اين پيام اين است به 

  .نفع ايران است آه رويه خود را تغيير دهد
اين . ستجديد يا اصول امنيتي جديدي مرتبط ا" مفهوم استراتژيك" اين نوع فشار اتحاديه اروپا نهايتًا به 

خارجه در آخرين   اولين بار است آه اعضاي اتحاديه اورپا پس از نشان دادن چراغ سبز از طرف وزاري امور
  .اند  اجالس در آاستلوريزو يونان بر روي اجراي چنين اصولي به توافق رسيده

در مورد انواع در اين اجالس . شود  اصول امنيتي در اجالس بعدي اتحاديه اروپا در تاسالونيكا مطرح مي
هاي آشتار جمعي بحث و تبادل نظر   خطراتي آه ممكن است براي اتحاديه اروپا اتفاق بيفتد بويژه سالح

  . شود  مي
پاپاندروئو گفت براي اينكه ما به وضعيتي نرسيم آه مجبور شويم از زور استفاده آنيم، اين اصول بايد 

  .لزومًا تعريف شود
  

  م نظامي احتمالي آمريكا براي براندازي جمهوري اسالميهراس روحانيون حاآم از اقدا
در خالل جنگ تحت رهبري آمريکا در عراق، برخي در ايران، ديگر کشور عضو شرارت به شوخي مي 

  . گفتند، زماني که آمريکا صدام را شکست دهد، ايران به فينال مي رسد
   2003 مه 27 -1382خرداد  6سه شنبه ): راديو فردا(بيژن فرهودي، بر اساس گزارش رويتر

پل هيوز، خبرنگار رويتر در ايران به نقل از تحليلگران مي گويد در روزهاي اخير اين لطيفه در ميان برخي 
و اين در حالي است که واشنگتن جمهوري . از روحانيون ايران، به ترس و هراس تبديل شده است

و پناه دادن به القاعده روز به روز تحت اسالمي را به خاطر تالش در جهت کسب سالحهاي هسته اي 
  . فشار بيشتري قرار مي دهد

يک تحليلگر سياسي ايران به شرط فاش نشدن نامش گفت، براي اولين بار آنها به فکر افتاده اند که 
اوايل ماه جاري ميالدي که گزارشها از ديدار بين مقامات . ممکن است واقعا آمريکاييها به دنبال ما بيايند

ان و آمريکا در ژنو براي گفتگو درباره مسايل مورد عالقه مشترک درباره افغانستان و عراق حکايت اير
اما گزارشهاي اطالعاتي که حاکي است . داشت، چنين احتمالي ظاهرا بسيار بعيد به نظر مي رسيد

 مه در 12ري برخي اعضاي ارشد القاعده که در ايران به سر مي برند، احتماال در بمب گذاريهاي انتحا
  . يا تشنج زدايي موقت را سريعا متوقف ساخت» دتانت«عربستان سعودي دست داشتند، اين 
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رويتر در گزارش خود مي افزايد، سياستگذاران آمريکايي قرار است روز سه شنبه با مقامات پنتاگون در 
مورد بررسي کاخ سفيد تشکيل جلسه دهند تا اتخاذ موضع سخت تري را در قبال جمهوري اسالمي 

اين اقدامات از جمله ممکن است به سرنگوني حکومت ديني ايران از طريق قيام عمومي . قرار دهند
 ژوئن بيشتر شود و آن روزي است که واشنگتن اميدوار 16فشار بر ايران ممکن است روز . منجر شود

ت به نيات واقعي است سازمان بين المللي انرژي اتمي، با صدور گزارشي شک و ترديد خود را نسب
ايران مصر است که برنامه اتمي آن صرفا به خاطر مقاصد صلح آميز . ايران از برنامه اتميش ابراز دارد

  . است و هدفي جز توليد برق ندارد
انتشار گزارشي انتقاد آميز از جانب سازمان بين المللي انرژي اتمي، حتي ممکن است سياست 

به گفته يک ديپلمات . قادي با جمهوري اسالمي را به پرسش گيرداتحاديه اروپا براي گفتگوهاي انت
اروپايي در تهران، اگر گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي، حكومت ايران را مورد انتقاد قرار دهد و به 

اصطالح بد باشد، ديگر براي اروپاييها سخت خواهد بود که به آمريکائيان بگويند گفتگو با ايران کارساز 
  . است

. با اين حال اتهامات وارده در ارتباط با القاعده بيشترين نگراني و اظطراب را در ايران موجب شده است
ايران که تا چندي پيش منکر حضور القاعده در ايران مي شد، به تازگي اعالم کرده است که تعداد 

  . رار داده استبيشتري از اعضاي اين شبکه تروريستي را دستگير کرده است و مورد بازجويي ق
قانونگذاران ارشد آمريکايي پيش بيني کردند که در آينده نزديک تحوالت مثبتي در ارتباط با القاعده در 

در اين ميان اصالح طلبان داخل حکومت که با کاهش محبوبيت در ميان . ايران صورت خواهد گرفت
 استدالل را پيش ببرند که جوانان خسته از اصالحات کند در کشور روبرو هستند سعي کردند اين

 نماينده مجلس که در آن از 127نامه اخير . فشارهاي خارجي انجام اصالحات را ضروري ساخته است
آقاي خامنه اي خواسته اند که پيش از به خطر افتادن موجوديت نظام، و مهمتر از آن استقالل و تماميت 

اما تندروهاي حکومت همچنان . زون داردارضي، جام زهر را سر بکشد، نشان از اين نگراني روزاف
پافشاري مي کنند که تنها با پنجه آهنين و موضع غيرسازشکار است که جمهوري اسالمي مي تواند 

  .در برابر تهديدهاي آمريکا مقاومت کند
  

  روسيه از ايران تضمين می خواهد
  نيروگاه اتمی بوشهر با همکاری روسيه در حال تکميل است 

   2003 مه 27 -1382 خرداد 6 سه شنبه - بي بي سي –امير نامدار 
روسيه از ايران خواسته است تا تضمين دهد از تجهيزات اتمی بوشهر که با همکاری کارشناسان روس 

  .در حال ساخت است، به عنوان پوششی برای توليد سالح های اتمی استفاده نخواهد کرد
آمريکا نسبت به برنامه های اتمی ايران مطرح کرده روسيه اين درخواست را همزمان با افزايش نگرانی 

  .است
 تا کنون طبق قراردادی که با ايران امضا کرده، در حال ساخت و تکميل نيروگاهی 1995روسيه از سال 

    اتمی در شهر بوشهر در جنوب ايران است 
ه شدن نگرانی معاون وزير خارجه روسيه، در حرکتی که می تواند حاکی از جدی گرفت" گئورگی ممدف"

های اياالت متحده آمريکا توسط دولت روسيه تفسير شود، به غالمرضا شافعی، سفير ايران در روسيه، 
گفته است بسيار مهم است که ايران هرچه سريعتر معاهده الحاقی مربوط به بازرسی تاسيسات 

  .اتمی را به امضا برساند
 امضا کرده و بازرسان آنژانس بين المللی انرژی ايران معاهده منع توليد و گسترش سالح های اتمی را

اتمی نيز بارها از تاسيسات اتمی ايران بازديد کرده اند اما معاهده الحاقی که هنوز ايران آن را امضا 
نکرده، به بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی امکان می دهد بدون هماهنگی قبلی و در هر زمان 

  .ضو مراجعه و تاسيسات اتمی آن را مورد بازرسی قرار دهندکه صالح بدانند، به کشور ع
  .آقای ممدوف همچنين گفت سواالت بی پاسخ مانده مهمی در مورد تحقيقات اتمی ايران وجود دارد

  روسيه به همکاری اتمی با ايران ادامه می دهد 
روميانتسف، وزير انرژی  مه آلکساندر 27با وجود ابراز نگرانی معاون وزير خارجه روسيه، روز سه شنبه 

همکاری روسيه با ايران در ساخت نيروگاه اتمی بوشهر تحت تاثير بحران اخير در : اتمی روسيه گفت
  .روابط اياالت متحده آمريکا با ايران قرار نخواهد گرفت

ه اياالت متحده آمريکا شديدا نگران برنامه های هسته ای ايران است و بارها اين کشور را متهم کرده ک
در سايه تاسيس نيروگاه اتمی برق، به دنبال ايجاد تاسيسات الزم برای توليد سالح های هسته ای 

    است 
آقای رميانتسف اين موضوع را پس از مالقات با اسداهللا صبوری، معاون سازمان انرژی اتمی ايران اظهار 

  .داشت
، در حال ساخت و تکميل نيروگاهی  تا کنون طبق قراردادی که با ايران امضا کرده1995روسيه از سال 

  .اتمی در شهر بوشهر در جنوب ايران است
آقای رميانتسف گفت که روسيه به تعهد خود عمل خواهد کرد زيرا نگاه اين کشور به اين مساله با نگاه 

  .اياالت متحده آمريکا متفاوت است
  نگرانی فزاينده آمريکا
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ی هسته ای ايران است و بارها اين کشور را متهم کرده که اياالت متحده آمريکا شديدا نگران برنامه ها
در سايه تاسيس نيروگاه اتمی برق، به دنبال ايجاد تاسيسات الزم برای توليد سالح های هسته ای 

  .است
در روزهای اخير روابط تيره ايران و آمريکا پس از اينکه اياالت متحده جمهوری اسالمی را متهم به پناه 

  .شبکه القاعده کرد، بحرانی شده استدادن به اعضای 
آمريکا ايران را متهم به حمايت مستقيم و غير مستقيم از تروريسم می کند و اين کشور را عضو محور 

شرارت معرفی کرده، در نتيجه دسترسی ايران به سالح های اتمی را خطری برای امنيت خود معرفی 
  .می کند

ران، گروه های مخالف جمهوری اسالمی نيز شرايط را برای همزمان با افزايش فشارهای آمريکا بر اي
    افزايش فعاليت های خود مناسب ديده اند 

 مه نيز مقام های آمريکايی در جلسه ای به بررسی رويکرد اين کشور در برابر ايران 27روز سه شنبه 
  .ته باشدمی پردازند که می تواند نقش مهمی در رويکردهای آتی آمريکا در مقابل ايران داش

همزمان با افزايش فشارهای آمريکا بر ايران، گروه های مخالف جمهوری اسالمی نيز شرايط را برای 
  .افزايش فعاليت های خود مناسب ديده اند

روز سه شنبه برخی روزنامه های چاپ آمريکا و خبرگزاری ها به نقل از شورای ملی مقاومت، شاخه 
روه سابقا مسلح مخالف جمهوری اسالمی که در عراق گ(سياسی سازمان مجاهدين خلق ايران 

گزارش داده که ايران ) مستقر است و در خالل جنگ عراق توسط نيروهای آمريکايی خلع سالح شد
تاسيسات اتمی در نزديکی شهر تهران دارد که تا کنون اطالعی در مورد آن به آژانس بين المللی انرژی 

  .اتمی نداده است
د گاه اطالعاتی را به نقل از منابع اطالعاتی خود و بر ضد جمهوری اسالمی منتشر اين گروه هر از چن

  .می کند اما منابع مستقل تا کنون نسبت به گزارش تازه اين سازمان واکنشی نشان نداده اند
د ايران در تالش است تا با راه اندازی نيروگاه اتمی بوشهر يکهزار مگاوات بر توان توليد برق خود بيافزاي

 هزار مگاوات برآورد شده، رقم 30که در مقايسه با توان توليد برق اين کشور از ساير منابع که حدود 
چشمگيری نيست اما نزديک شدن به زمان بهره برداری از آن رفته رفته فشار خارجی بر جمهوری 

 اسالمی را به سرعت افزايش می دهد
  

چشم انداز تغيير سياست آمريكا در قبال :  آمريكامذاآرات نمايندگان حزب دمكرات ايران با مقامات
  جمهوري اسالمي

   2003 مه 27 -1382 خرداد 6 سه شنبه -) واشنگتن( فريدون زرنگار، مصاحبه با خالد عزيزي -راديو فردا 
خالد عزيزي، . نمايندگان حزب دمكرات آردستان ايران و مقامات آمريكا در واشنگتن مذاآراتي انجام دادند

ده حزب دمكرات آردستان، آه در اين مذاآرات شرآت داشت، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد از نماين
وي مي افزايد ظاهرا . سوي اين حزب مامور بود سياست هاي آن را براي مقامات آمريكا تشريح آند

 وي مي گويد حزب او شاهد دگرگوني. تغييري در سياست آمريكا نسبت به ايران به چشم مي خورد
هاي متعددي در سياست هاي آمريكا بود آه طيف آاملي را شامل مي شد، از تالش براي مذاآره و 

وي ظاهرا آمريكا بار ديگر در اين سياست تغير ديگري داده . تنش زدائي با جمهوري اسالمي تا براندازي
ژه آمريكا براي وي مي گويد فشار آمريكا بر ايران بيشتر و بيشتر مي شود ولي شكل فشار و پرو. است

  .آينده ايران هنوز مشخص نيست
  

  تصميم آمريكا براى ايران چيست؟
   2003 مه 27 -1382 خرداد 6 سه شنبه -راديو آلمان 

سوالى آه اين روزها بسيارى اذهان رابه خود مشغول آرده اينست آه آمريكا بعد از عراق به سراغ 
مروز قرار است با حضور نمايندگان بلند پايه آدام آشورميرود؟ شايد پاسخ اين را، جلسه اى آه ا

  . زيرا موضوع اين نشست، اتخاذ تصميم در باره ايران است. آمريكايى در آاخ سفيد برگزار شود بدهد
اگر شايعات مربوط به تشكيل جلسه امروز صحت داشته باشد و تصميماتى در آن گرفته شود، بايد 

نيروهاى تندرو و افراطى در وزارت دفاع از قبيل دونالد طرح نمايندگان . منتظر خبرهاى جديدى بود
يعنى تغيير رژيم و بر سر آار آمدن حكومتى با روش . رامسفلد و معاونش پل ولفويتز، طرح حداآثر است

وشن نمودن چند و چون حكومت جديد، و و جلسه امروز هم على الظاهر به قصد ر. و جهت گيرى ديگر
پنتاگون ، وزارت دفاع آمريكا از هر آن اقدام رسمى و مشخصى . فراهم آردن شرايط برقرارى آن است

  . آه منجر به سقوط رژيم مذهبى ايران شود، حمايت خواهد آرد
نند،محتاطانه تر به در مقابل جريان ديگرى آه وزارت خارجه و مسئول آن آالين پاول، آن را نمايندگى ميك

 تا آنون پس از انقالب اسالمى ايران ديگر ١٩٧٩گرچه آمريكا از سال . اين موضوع برخورد ميكند
مناسباتى ديپلماتيك با اين آشور ندارد اما در هفته هاى گذشته ديدارهاى مكررى ميان مقامات دو 

گفته ميشود آه طى اين .  استآشور اينجا و آنجا، حول محور مسائل عراق و افغانستان صورت گرفته
مالقات ها پيشرفت هايى در روند مناسبات ايندو حاصل شده بود آه موضوع ترور در عربستان سعودى 

دولت آمريكا معتقد است آه . نفر در شهر رياض و از جمله هشت آمريكايى پيش آمد٣۴و آشته شدن 
با اين حساب ، فعال نظر تندروهاى پنتاگون . ندافراد شبكه القاعده طرح اين عمليات را در ايران ريخته بود

پيتر گوس، نماينده جمهوريخواه آنگره آمريكا در اين باره چنين اظهار . بر مواضع وزارت خارجه مى چربد
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به باالترين سطوح قدرت ” بدان“ در ايران خواستار اصالحات هستند و در مقابل ” نيكان“:نظر ميكند آه
 و از دور خارج آردن مردان بد چيزى است آه بايد رخ دهد هرچند اينكار، منزوى آردن. تكيه زده اند

  . بسيار دشوار باشد
در عين حال در وزارت خارجه آمريكا نسبت به برداشت و برآورد پنتاگون اظهار ترديد ميشود آه مردم 

كنند و بعيد ايران چون به طور گسترده از رهبرى دولت نارضايتى دارند، در برابر دخالت مقاومت نمي
اما بهر حال . ميداند آه اقدام هاى مربوط به ايجاد بى ثباتى در ايران، منجر به مقاومت مردم نشود

دمكراتها هم به بوش جمهوريخواه پس از ماجراى عراق فشارمياورند آه توجه خود را بر روى ايران 
فرنيا، فشار به ايران ازآن جهت مهم به گفته يكى از آنها، جين هرمن نماينده دمكرات از آالي. متمرآز آند

در . است آه نشاندهنده جدى بودن آمريكا در مبارزه با تروريسم و پيشبرد صلح در خاورميانه خواهد بود
عين حال او اشاره ميكند آه اميدوار است مشكالت با ايران به طور مسالمت آميز و نه از طريق قهرآميز 

  و نظامى حل شوند، 
ا در آمريكا حاآى از اينست آه در خود ايران آه بوش آن را يكى از ارآان محور شرارت تبليغات اين روزه

به همراه عراق و آره شمالى ناميده، مقامات حساب آار خود را آرده اند و با ديدن سرنوشت صدام، 
 متقاعد از جمله اين آه نماينده ايران درسازمان ملل، جواد ظريف تالش آرد آمريكا را. سپر انداخته اند

آند آه آشورش افراد القاعده را نه تنها دستگير آرده بلكه آماده است تا به عربستان سعودى نيز 
  . تحويلشان دهد

در ضمن امكان تشديد فشار بر ايران در اواسط ماه ژوئن هم هست، چون قرار است شانزدهم اين ماه 
اى اتمى ايران و عدم استفاده صلح مسئوالن سازمان بين المللى انرژى اتمى گزارش مربوط به طرحه

آميز از آنها را منتشر سازند آه اگر نتيجه آن صحت ترديد آمريكا باشد،اروپايى ها و به تبع آلمانى ها نيز 
 ناگزير خواهند شد در سياست موسوم به گفتگوهاى انتقادى خويش با ايران تجديد نظر آنند

  
  هاي ديپلماسي ايران و آمريكا  تفاوت
  دقي ـ مديرمسؤول سايت بازتابفؤاد صا

سايت بازتاب وابسته  به محسن رضايي، فرمانده پيشين سپاه پاسداران و از افراد وابسته به جناح  
  رفسنجاني

پيش از اين از استراتژي جامع و ملي اياالت متحده در برابر خود سخن گفتيم و از فقدان استراتژي 
هاي  تر به وسيله تمامي عناصر، افكار و دستگاه  سريعمشابه ايران به عنوان خاليي آه بايد هرچه

  .دخلي در سياست خارجي جبران شود، ياد آرديم
نكته مهم در اين ميان لزوم برخورداري از پيچيدگي در سياست خارجي براي به آارگيري استراتژي ملي 

ودن در روابط خارجي را رسد ما نه تنها از آن برخوردار نيستيم، بلكه بسيط و ساده ب است آه به نظر مي
  .آنيم به مثابه يك امتياز اخالقي و ديني قلمداد مي

تواند، در برابر سياست خارجي پيچيده و  با اين تفاصيل، ديپلماسي بسيط و يكرويه ما چگونه مي
  .هاي ديپلماتيك به دست آورد چنداليه آمريكا حريفي جدي باشد و امتيازهاي مناسبي را در جدال

 در برابر ايران ـ آه به لحاظ سياسي، مذهبي، اقتصادي و اجتماعي، ساختاري به مراتب دولت آمريكا
بندي شده و متفاوت را در پيش  تر از اياالت متحده دارد ـ سياستي چندگانه و برخوردهايي دسته ساده

مي و لكن ما در مقابل حكومت و جامعه پيچيده، متكثر و متنوع آمريكا، به يك سياست رس. گرفته است
  .ايم ساده بسنده آرده

تقسيم » حكومت«و » مردم«، »اپوزيسيون«روابط خارجي آاخ سفيد با ايران به سه حوزه آلي 
  .خورد هاي متفاوتي به چشم مي شود آه در هر سه حوزه نيز زيرمجموعه مي

 نظامي،  بخش عمده4ها اپوزيسيون جمهوري اسالمي را به  به طور مثال در حوزه اپوزيسيون، آمريكايي
بندي آرده و در برابر هر يك از آنها سياست متفاوتي را  خواه و غيرفعال دسته طلب، جمهوري سلطنت

برند؛ در عين حال تمرآز اصلي  انتخاب آرده و در مواقع خاص، از هر يك استفاده مورد نظر خويش را مي
هاي  رند، از ميان اين چهرهمتمرآز آرده و سعي دا) ولي مخالف نظام(خود را بر اپوزيسيون غيرفعال 

پذيري آمتري در برابر جامعه ايران دارند، عناصري را به عنوان آلترناتيو  ناشناخته و قابل پرورش آه آسيب
  .اصلي براي جمهوري اسالمي استفاده آنند

هاي مختلف اظهاراتي  هايي هستيم و گونه بندي در حوزه مردم و حكومت ايران نيز شاهد چنين تقسيم
شود، هر يك ناظر بر مخاطبي خاص و براي دستيابي هدف  ه وسيله مقامات آمريكايي بيان ميآه ب

گيري واحدي  شود، هر چند سرانجام مجموع اين رويكردهاي متفاوت، خود تابع جهت معيني بيان مي
  .است

ا نفي يا تأييد ايم و به صورت آلي آن ر ما در ايران ما از آمريكا تابوي ذهني ساده و يكپارچه ساخته(اما 
ها، تضادها و نقاط حساس اين پيكره بزرگ  ها، تفاوت آنيم و چشمان خود را بر همه پيچيدگي مي

  .ايم فروبسته
هاي  توان گفت، آمريكا از چهار رآن اصلي تشكيل شده است؛ دولت، جناح در يك نگاه گذرا مي

تفاوتي هستند آه يكسان انگاشتن ها نيز داراي اجزاي م هر يك از اين بخش. سياسي، نخبگان و مردم
  .شود آليت آنها تنها به معناي خطا در رفتار ديپلماتيك تلقي مي

هاي سياسي آمريكا، از جريانات ضد صهيونيست ـ آه سال گذشته تعدادي از  به طور مثال در ميان جناح
البي صهيونيستي، به هاي صد در صد ضدايراني و متعلق به  سران آنها به ايران آمدند ـ گرفته تا جريان
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 مواضع متفاوتي را با دولت آمريكا و به  هاي سياسي موجود آمريكا، بسياري از جناح . خورد چشم مي
  آيا بايد از اين البي قدرتمند در متن جامعه آمريكا چشم پوشيد؟ . ويژه گرايش ضدايراني اين دولت دارند

هاي   و عناصر دانشگاهي اياالت متحده، چهرهجدا از ايرانيان متنفذ غيراپوزيسيون در ميان نخبگان
توان به وسيله آنان، تأثير قابل  بسياري هستند آه با يك ارتباط سازماندهي شده و فرهنگي مي

توجهي بر افكار عمومي و نظريات دانشگاهي آمريكا براي تصحيح وجهه ايران و تقويت نفوذ خود در 
  .بريم اي نمي ا هيچ بهرهآمريكا بگذاريم اما از اين امكان نيز تقريب

هاي فيلم آه آنها نيز عمدتا منحصر  حتي ارتباط با مردم آمريكا نيز فقط در مسابقات ورزشي و جشنواره
  .به ابتكار طرف آمريكايي، بر پا شده تقريبا رهاورد قابل توجهي را براي ما به همراه نياورده است

ايم و  مريكا را در اختيار اپوزيسيون نظام قرار دادهواقعيت آن است آه ما به سادگي بستر وسيع جامعه آ
رقيبي و آرامش اپوزيسيون در فعاليت خود در ايااالت متحده بر عليه  رآورد و رخوت ما، تنها به بي

  .جمهوري اسالمي منجر شده است
ر مذاآره ها در جامعه آمريكا است و اگر در حال حاض ها و تفاوت نكته مهم در اين ميان، دريافت پيچيدگي
ها و  دانيم، نبايد به اين معنا برداشت شود آه آليه فرصت و رابطه دولت ايران و آمريكا را مجاز نمي

هاي  امكانات موجود در جامعه و نخبگان آمريكا را از دست داده، منفعالنه شاهد اقدامات البي
  .صهيونيستي و اپوزيسيون برانداز در آمريكا باشيم

تواند، به اهرمي تبديل شود آه  ها مي  مقتدرانه با آمريكا، هر آدام از اين فرصتدر يك مواجهه منطقي و
  .هاي جديد را براي ما فراهم آند بخشي از امكانات و فرصت

  
  رابطه ايران و آمريکا و مبارزه با تروريسم، از ديد نشريات غربي

   2003 مه 27 -1382 خرداد 6 سه شنبه -) لندن( شهران طبري -راديو فردا 
در حاليکه تنش بين حکومت ايران و آمريکا رو به افزايش است، : نشريه وال استريت ژورنال نوشت

مقامات عاليرتبه کاخ سفيد و مقامات وزارت امور خارجه و وزارت دفاع، روز سه شنبه در جلسه اي 
 معتقدند که برخي مقامات آمريکايي. واکنش جمهوري اسالمي در برابر تروريسم را بررسي خواهند کرد

به علت مرز طوالني ايران و افغانستان، اعضاي القاعده قادر به ورود به خاک ايران هستند، بدون اينکه 
مورد حمايت حکومت ايران باشند، اما برخي ديگر با اشاره به تعدد مراکز قدرت در جمهوري اسالمي، 

. ي از القاعده حمايت مي کنندمعتقدند که عوامل دست راستي و بنياد گرا در داخل ساختار حکومت
کمال خرازي، وزير امور خارجه جمهوري اسالمي در گفتگو با يک : روزنامه واشنگتن پست نوشت

روزنامه فرانسوي گفت که جمهوري اسالمي هيچگونه نفعي در حمايت از القاعده ندارد و تمام سعي 
مقامات حکومت ايران از اينکه :  نوشتوال استريت ژورنال. خود را براي دستگيري و اخراج آنها مي کند

نشريه نيويورک . آمريکا به قول خود براي از بين نبردن مجاهدين در عراق عمل نکرد، خشمگين هستند
شوراي ملي مقاومت، وابسته به سازمان مجاهدين خلق گفت که مدارکي دال بر وجود : تايمز نوشت

خانم مليسا فلمينگ، سخنگوي سازمان . ان دارددو آزمايشگاه کوچک غني کردن اورانيوم در غرب تهر
گري ميل هولين، مدير کل يک گروه . بين المللي انرژي اتمي در اين باره از اظهار نظر خوددار کرد

روزنامه . تحقيقات تسليحاتي در واشنگتن گفت که دولت بوش بايد اين موضوع را بسيار جدي تلقي کند
از عراق همان بازي خطرناک سالحهاي کشتار همگاني را با گاردين چاپ لندن نوشت که آمريکا پس 
  .جمهوري اسالمي شروع کرده است

  
  بررسي روزنامه هاي روز سه شنبه آمريكا

   2003 مه 27 -1382 خرداد 6سه شنبه ): راديوفردا، نيويورک(بهنام ناطقي 
شت موضعي که جمهوري اي در باره روابط ايران و آمريکا نو روزنامه وال استريت جورنال در مقاله

است به  اسالمي در واکنش به اتهام آمريکا در باره حضور عناصرارشد سازمان القاعده در تهران گرفته
هاي دفاع و امورخارجه آمريکا،  احتمال زياد، در جلسه غروب سه شنبه کاخ سفيد با نمايندگان وزارتخانه

تر خواهد کرد که خواهان مداخله آمريکا   قويدست آن دسته از تندروها در وزارت دفاع و کاخ سفيد را
نويسد جلسه روز سه شنبه  وال استريت جورنال مي. براي براندازي نظام جمهوري اسالمي هستند

هاي  شود که حکومت ايران از طريق کانال هائي تشکيل مي درکاخ سفيد در واقع براي ارزيابي پاسخ
و سوئيسي و همچنين در مذاکرات ژنو با آقاي زلماي هاي بريتانيائي  ديپلماتيک، از جمله ديپلمات

  . زاد، فرستاده رئيس جمهوري آمريکا به تقاضاهاي آمريکا داده است خليل
نويسد از زمان براندازي نظام صدام حسين در عراق، مقامات آمريکا نظام جمهوري  اين روزنامه مي

غيب پنهاني تاسيس يک حکومت مشابه ثبات کردن عراق و تر سازند که براي بي اسالمي را متهم مي
کنند که زمان  ها، استدالل مي تندروها در آمريکا، يا عقاب. کند جمهوري اسالمي در اين کشور تالش مي

ثبات ساختن بيشتر جمهوري اسالمي  هائي حمايت کند که به بي آن رسيده است که آمريکا از گام
ز سوي رئيس جمهوري آمريکا نيز همخوان است اين خواسته، با سياست اعالم شده ا. شود منجر مي

که بارها از لزوم تغيير نظام در ايران سخن گفته است، اما نگفته است که در دنبال کردن اين مقصود تا 
  . چه اندازه جدي خواهد بود

  
روزنامه واشنگتن پست با اشاره به جلسه عصر سه شنبه سياستگذاري کاخ سفيد در باره ايران و 

 معاون سابق وزارت امورخارجه آمريکا که Elliot Abramsنويسد آقاي اليوت ابرامز   تروريسم، ميمبارزه با
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 سالگي، در دوران رياست جمهوري رانلد ريگن، به اتهام مشارکت در ماجراي خريد 43 سال پيش در 12
ي، يا ايران اسلحه براي مبارزان ضدکمونيست نيکاراگوئه از طريق فروش لوازم يدکي به جمهوري اسالم

کانترا، مورد محاکمه قرار گرفته بود، بارديگر به مرکز ثقل سياستگذاري در واشنگتن بازگشته است و 
اين بار، به جاي آمريکاي جنوبي که در زمان ريگن در وزارت خارجه مسئول آن بود، مسئوليت خاورميانه 

  . به او داده شده است
گذرد، آقاي ابرامز بيشتر وقت خود را به پيش برد صلح  ل مي سا12 کانترا –حاال که از افتضاح ايران 

انگيز است زيرا از سوي مخالفان ليبرال خود متهم  گذراند اما در اين مقام هم کار او بحث خاورميانه مي
مقام ابرامز در کاخ سفيد، مقامي که از دسامبر سال . دارد شود که جانب اسرائيل را بيشتر نگه مي مي

انتصاب اليوت . مشاور ارشد رياست جمهوري آمريکا در امور خاورميانه است. منصوب شدگذشته به آن 
ابرامز به اين مقام، با انتقاد فعاالن سياسي هوادار اعراب روبرو شد که تاکيد دارند اگر رئيس جمهوري 

ت خواهد سياست تاسيس فلسطيني مستقل را در کنار اسرائيل دنبال کند، انتخاب اليو آمريکا مي
گويند او توجه زيادي به البي اسرائيلي در  منتقدان او مي. ابرامز به اين مقام کار درستي نيست

  .واشنگتن دارد ولي هنوز با حاميان اعراب مالقات نکرده است
  
  

  جهان پس از جنگ
  
هاي روسي در  اگرچه ارتش عراق ممكن است ديگر مورد تحسين قرار نگيرد؛ اما استفاده از سالح«

  ». موجب شهرت روسيه شده استعراق،
   2003 مه 27 -1382 خرداد 6سه شنبه 

به نقل از سايت اينترنتي ميدل ايست نيوز الين، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
گويند آه در جنگ عراق، همه به ياد خواهند داشت آه  گران و منابع صنعتي روسيه مي تحليل

  .هاي زمين به هواي روسيه سرنگون شدند ي موشك وسيله هواپيماهاي آمريكا به
  . آنند هاي ضد تانك ساخت روسيه در جنگ عراق نيز اشاره مي  موشك گران به موفقيت اين تحليل

اين موفقيت، موجب «: گويد هاي متعارف روسيه در اين باره مي الكساندر نوزدراچف، رييس آژانس سالح
  ».يي و تجهيزات راديويي الكترونيكـي خواهـد شـدافزايش عالقه به تجهيزات پدافنـد هوا

در . جنگ عراق در بهتـرين زمان براي پيمانكاران دفاعـي روسيه اتفاق افتـاد«: گوينـد منابع صنعتي مي
المللي مـربوط به صنايع دفاعي آه در امارات  شب جنگ، صنايع دفاعي روسيه در يك نمايشگاه بيـن

مهمترين تجهيزات روسي اين نمايشگاه خودروهاي .  شرآت آرده بودنـدشـد، ي عربي برگزار مي متحده
  » .هاي ضد تانك و ضد هواپيما بودند زرهي، موشك

  
  پيروزي احزاب مخالف جنگ در انتخابات شوراهاي شهر و استان در اسپانيا و ايتاليا

   2003 مه 27 -1382 خرداد 6 سه شنبه - راديو فردا –) رم(احمد رافت 
بات روز يکشنبه گذشته در اسپانيا، حزب راستگراي خلق به رهبري خوزه ماريا آزنار، نخست در انتخا

 از حزب سوسياليست به رهبري ويرخيليو زاپاترو 1991وزير کنوني اسپانيا، براي اولين بار از سال 
سوسياليستها استانداري پايتخت را به دست آوردند، هر چند که حزب خلق اکثريت . شکست خورد

آزنار با حمايت از جنگ غير قانوني آمريکا و : رهبر حزب سوسياليت گفت. هرداري مادريد را حفظ کردش
 درصد از مردم در نظر سنجيها مخالفت خود 94در اسپانيا . بريتانيا در عراق کامال در انزوا به سر مي برد

 خود را در اثر جريانات بين حزب خلق شکست. را با حمايت دولت مادريد از جنگ در عراق را ابراز کردند
در ايتاليا نيز دولت ميانه و راست سيلويو برلوسکوني در . المللي مي داند، و نه سياستهاي داخلي خود

انتخابات تجديد برخي از مهمترين شوراهاي شهر و استان که در روزهاي يکشنبه و دوشنبه گذشته 
انهاي مهم مانند رم، ائتالف زيتون متشکل از برگزار شد، آراي خود را از دست دادند و در بعضي است

  .نيروهاي ميانه و چپ اکثريت را به دست آورد
  

  .ي جنگ عراق را رفع خواهند آرد هايشان درباره دبيرآل ناتو گفت آه اين ائتالف به سرعت اختالف
   2003 مه 27 -1382 خرداد 6سه شنبه 

 از خبرگزاري آسوشيتدپرس، لرد رابرستون، به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ناتو توانسته بر مشكالت غلبه آند «: دبيرآل ناتو پس از ديدار با والديمير اسپلدا، نخست وزير چك گفت

ي استقرار نيروهاي ثبات ساز در افغانستان و پيشبرد طرح آمك به لهستان در  هاي ما درباره و تصميم
  » .تواند با سرعت اقدام نمايد يعراق نشان داد آه ناتو چه طور م

ي گذشته به اتفاق آرا با آمك به لهستان در داشتن رهبري نيروهاي چند ميلتي   عضو ناتو هفته19
  . حافظ صلح در عراق موافقت آردند

ي حفظ نظم و آمك به استقرار دولت غيرنظامي در بخش مرآزي  حافظان صلح تحت امر لهستان وظيفه
ط ميان نواحي تحت امر انگليس در جنوب و مناطق تحت آنترل آمريكا در شمال را و جنوب عراق و ارتبا

  . بر عهده دارند
. هاي بيشتر ميان اعضاي ائتالف هشدار داد ي پارلماني ناتو نسبت به ايجاد اختالف رابرستون در جلسه

  . شدوارد پراگ) دوشنبه(وي براي ديدار با رهبران چك و شرآت در نشست مجمع روز گذشته 
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  گوناگون
  

  هديه جبهه ضد جنگ به آمريكا و انگليس 
  1483تحليل محتواي قطعنامه 
   سايت بازتاب–سيد ضياءالدين احتشام 

هاي عراق  اي براي لغو تحريم شوراي امنيت سازمان ملل متحد را مصوبه1483بيش از آنكه قطعنامه 
  .ريكا و انگليس قلمداد آنيماي از طرف جبهه مخالف جنگ به آم بدانيم، بايد آن را هديه

پيش از آغاز جنگ و حتي در جريان آن، سه آشور روسيه، فرانسه و آلمان، مثلث ضد جنگ تشكيل 
پس از جنگ نيز، هنگامي . الشعاع اين مسأله قرار دادند داده و روابط خويش را با آمريكا و انگليس تحت

ها تصريح آردند آه  ند، روسها و فرانسويها به ميان آورد آه واشنگتن و لندن سخن از لغو تحريم
بازگشت بازرسان تسليحاتي به عراق و اعالم رسمي خلع سالح، تنها راه جلوگيري از وتوي قطعنامه 

  . پيشنهادي آمريكا و انگليس خواهد بود
آنكه حتي يك بازرس نيز به عراق بازگشته  با اين حال اين دو آشور در آخرين جلسه شوراي امنيت، بي

آلمان نيز بر موافقت خود با اين . رأيي خود را با پيشنهاددهندگان قطعنامه، اعالم آردند شد همبا
هاي آمريكا و انگليس پيام دوستي  قطعنامه صحه گذاشت و به اين ترتيب مثلت ضد جنگ به پايتخت

ند و اعالم البته اين آشورها به ويژه روسيه و فرانسه، هنگامي در مقابل آمريكا آوتاه آمد. فرستاد
آرد،  بس ديپلماتيك آردند آه در قطنامه پيشنهادي، بندي گنجانده شد آه اين آشورها را مجاز مي آتش

درواقع نقش اين . قراردادهاي پيشين خود را با عراق همچنان حفظ آنند و از منافع آن برخوردار باشند
  .استبند، گسستن بند مخالفت مسكو و پاريس با قطعنامه پيشنهادي بوده 

دارد آه آمريكا و انگليس، هر سه ماه يك بار گزارشي را از تحوالت   مقرر مي1483همچنين قطعنامه 
هرچند بر اساس مصوبه جديد شوراي امنيت، يك نماينده نيز از سوي . عراق به سازمان ملل ارايه دهند

ز آمريكا و انگليس سازمان ملل متحد در عراق مستقر خواهد شد، لكن با توجه به درخواست گزارش ا
توان چنين استنباط آرد آه شوراي امنيت نقش محوري را در عراق به  مي) و نه از نماينده سازمان(

  .اي قايل شده است آمريكا و انگليس اعطا آرده و براي سازمان ملل، نقش حاشيه
ه و به معناي ديگر اين بند آن است آه شوراي امنيت، به اشغال عراق رسميت و مشروعيت بخشيد

  . به اين اندازه، واشنگتن و لندن را خرسند نكرده است1483يك از مواد قطعنامه  احتمال قوي، هيچ
بيني شده، به اين  گري فروش نفت عراق به وسيله آمريكا و انگليس نيز آه در اين قطعامه پيش تصدي

  .دهد تا به قراردادهاي نفتي عراق، مشروعيت حقوقي ببخشند دو آشور اجازه مي
آند،  يكي ديگر از بندهاي قطعنامه جديد شوراي امنيت، به تشكيل يك دولت انتقالي عراقي تأآيد مي

اي تنظيم شده است آه دست اشغالگران را براي تفسير به نفع خويش  لكن اين ماده به گونه
  .بپردازنددهي دولت انتقالي  دهد تا با قدرت مانور بيشتر، به شكل گذارد و به آنها اجازه مي بازمي

نكته ديگري آه درباره دولت انتقالي عراق وجود دارد، اين است آه قطعنامه شوراي امنيت، جايگاه 
چنانچه بر اساس يكي از مواد اين قطعنامه، صندوقي براي . مستقلي براي آن قايل نشده است

در مورد مصرف بازسازي عراق تشكيل و تحت نظر آمريكا و انگليس اداره خواهد شد و دولت انتقالي 
بديهي است، چنين دولتي آه حتي در مورد نحوه . منابع مالي اين صندوق، تنها حق ارايه مشورت دارد

گيري نخواهد بود، در بسياري از امور ديگر نيز، تابع  هزينه آردن منابع مالي خويش، قادر به تصميم
ي دولت انتقالي، موجه نمودن توان چنين گفت آه نقش اصل درواقع مي. نظرات اشغالگران خواهد بود

  .اقدامات اشغالگران، به ويژه در ابعاد داخلي عراق خواهد بود
 اين قطعنامه نيز ـ به ويژه براي ايران ـ بسيار جالب توجه است؛ اين بند از آشورهاي طلبكار از 22بند 

 اين ديون، هم . مطرح نكنند2007هاي خود را تا پايان دسامبر سال  خواهد تا مسأله طلب عراق، مي
شوراي . شود هاي جنگي مي هاي عراق به آشورهاي طرف قرارداد و هم شامل غرامت شامل بدهي

سپارد آه پيش از اين ـ حتي هنگامي  امنيت در حالي مسأله ديون عراق را تا چندين سال به محاق مي
 موظف بود تا  مند بود ـ هها قرار داشت و از درآمد ارزي بسيار اندآي بهر آه عراق تحت شديدترين تحريم

 از اداي هرگونه 2007ها لغو شده، عراق تا سال  ولي، حال آه تحريم. هاي جنگ آويت را بپردازد غرامت
  .دين مالي به آشورهاي محق، از جمله جمهوري اسالمي ايران معاف شده است

با آسودگي خاطر، دهد بدون فشار طلبكاران و  اين مسأله به آشورهاي آمريكا و انگليس اجازه مي
  .مند شوند اقتصاد عراق را در دست گيرند، از منافع آن بهره

 يك پيروزي بزرگ سياسي و اقتصادي براي آمريكا و انگليس 1483در مجموع بايد گفت آه قطعنامه 
  .گرداند است آه تجاوزي غيرقانوني را به اشغال مشروع و پرسود منتهي مي

  
  بحران عراق و آينده اوپک

   1382 خرداد ماه 6 سه شنبه -کارشناس طراحي فرآيندهاي صنايع نفت  - احمد ياري - آنالين جام جم
 از آن 1990عراق يکي از اعضاي اصلي اوپک بود که در پي اشغال کويت توسط اين کشور در سال 

د البته اين کشور هنوز هم کم و بيش به سهميه اي که اوپک براي اعضا تعيين کرده پايبن. اخراج شد
هنوز کامال مشخص نيست ، فردي که جايگزين . است و براساس اين دستورالعمل نفت توليد مي کند
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صدام خواهد شد تا چه اندازه پايبند اوپک خواهد بود و اين موضوعي بس بزرگ و با اهميت براي دولت 
يکا بر دولت بيم عربستان از اين مساله ناشي از احتمال نفوذ امر. عربستان سعودي به شمار مي رود

درصد از ذخاير تاييد شده 11عراق . آينده عراق و تالش براي تضعيف و يا حتي فروپاشي اوپک است 
همچنين عراق تنها رقيب عربستان است که بسته به توانمندي هايش ، . نفت جهان را در اختيار دارد

لقه چاه در مناطق جنوبي ، هزار ح2عراق داراي . توانايي ايفاي نقشي کليدي در بازار جهاني را دارد
شايان .  ميليون بشکه نفت از آنها استحصال مي شود5/2شمالي و شرقي اين کشور است که روزانه 
 ميليون بشکه در روز تخمين زده مي شود، ضمنا 2/8ذکر است ظرفيت واقعي اين چاهها در حدود 

  .شکه در روز را داردهزار ب677 پااليشگاه توانايي پااليش 12عراق با در اختيار داشتن 
  فروپاشي اوپک 

چاپ کرده ، اينگونه » آيا امکان انحالل اوپک وجود دارد؟«در متني که روزنامه عکاظ عربستان با عنوان 
امريکايي ها بر اين عقيده اند که با کاستن از اهميت نقش دولت سعودي در بازار نفت : مي خوانيم 

عراق تنها کشوري است که قابليت رقابت در توليد نفت . هندقادر خواهند بود تا قيمت نفت را کاهش د
: با توجه به اين موارد مطبوعات نگراني خويش را از اين مطلب اعالم کردند که . آينده را خواهد داشت 

ممکن است امريکا مستقيما ميلياردها دالر براي افزايش توليد نفت عراق به سطح توليد عربستان و يا 
يکي از نتايج احتمالي کاهش قيمتها فروپاشي اوپک خواهد بود که . زينه کندحتي بيش از آن ه

آسيبهاي جبران ناپذيري را بر پيکره اقتصاد کشورهايي خواهد داشت که اقتصاد آنها به طور گسترده اي 
اين کاهش درآمد مشکالت عديده اي چون مشکالت ارزي . مبتني بر درآمد حاصل از فروش نفت است 

پادشاهي عربستان ، ايران ، حاشيه نشين هاي خليج .  و اجتماعي را در پي خواهد داشت ، اقتصادي
فارس و همچنين روسيه و ونزوئال مهمترين کشورهايي خواهند بود که دچار اين آسيب ديدگي خواهند 

مصر نيز نگران رشد عراق به عنوان يک صادرکننده گاز طبيعي است ؛ چرا که اين کشور توانايي . شد
حتي تصور چنين . رقابت مستقيم با مصر را در اين زمينه در بازارهايي چون ترکيه ، سوريه و اردن دارد

سناريويي براي کشوري چون عربستان که سهم درآمد نفتي آن از کل درآمد اين کشور در حدود 
الري در به عبارت واضح تر تنها يک کاهش يک د. درصد است ، کابوسي بزرگ و وحشتناک خواهد بود80

 ميليون بشکه در روز نفت توليد مي کند به معناي ضرري معادل 5/7قيمت هر بشکه براي کشوري که 
اتباع عراقي در تبعيد يکي ديگر از عواملي است که همواره نقش .  ميليارد دالر در سال است 5/2

.  کرده است مهمي در افزايش نگراني هاي فوق براي عربستان و ديگر کشورهاي خاورميانه ايفائ
صنعت : تن از متخصصان پيشين صنعت نفت عراق طي نشستي در آوريل امسال پيشنهاد کردند15

عراق به صورت : يکي از اعضاي کرد اين همايش اينگونه اظهار کرد. نفت عراق بايد از انحصار خارج شود
قه متبوع خويش را فدرالي اداره شده و اقتصاد نفت آن بر مبناي روشي خواهد بود که نيازهاي منط

  .پوشش دهد
   ميليوني 6توليد 

همچنين اين عضو عراقي تقاضاي . ميليون بشکه در روز بود2توليد نفت عراق قبل از آغاز جنگ حدود 
 ميليون بشکه در روز را عنوان کرد و از نظر اين 2/3بازگشت به سهميه پيش از جنگ خليج فارس يعني 

وي خاطرنشان کرد از اين پس .  از سقف اعالم شده خبر دادگروه مبني بر توليد بيشتر حتي بيش
 ميليون بشکه در روز 6اين سخنان مفهوم رسيدن به سقف توليد . مصلحت ملي ما حکمفرما خواهد بود

اين سطوح از توليد تصميمات کاهش سهميه براي اعضاي .  سال آتي را در ذهن تداعي مي کند8-6در 
بنابراين . پذيرش تقاضاي عراق جهت افزايش توليد نفت در پي خواهد داشت اوپک و يا امتناع آنها را از 

گفتني است در پي ايجاد شرايط تحوالت بالقوه اخير، . شرايط، احتماال عراق از اوپک خارج خواهد شد
در حال بررسي مجدد سيستم هاي سهميه بندي توليد ) اوپک(سازمان کشورهاي توليد کننده نفت 

همچنين متخصصان .  مي رود که اين چارچوب ها نيازمند تجديدنظر و اصالح باشنداست و احتمال آن
 دالر در 28-22 دالر در ازاي هر بشکه نفت را به عنوان کمترين قيمت درباره تغييرات 20-18اوپک قيمت 

  :عوامل موثر بر سطح توليد نفت عراق عبارتند از . نظر مي گيرند
دادهاي اکتشاف يا توليد نفت در عراق است که توسط رژيم نکته حائز اهميت اول وضعيت قرار -1

صدام با شرکتهاي مختلف اروپايي خصوصا شرکتهاي روسي و فرانسوي منعقد شده است و 
  آيا دولت آينده عراق به اين قراردادها پايبند خواهد بود يا نه؟

  
  

  رامسفلد، عراق و اعتدال اسالمی
  

روزنامه )  مه27( مقاله ای که در ستون آزاد شماره روز سه شنبه دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا طی
وال استريت جورنال منتشر شده به تشريح برنامه های آمريکا برای بازسازی و ايجاد دمکراسی در 

  .عراق و اصولی که به عقيده آمريکا بايد در اين کشور اجرا شود پرداخته است
کيل نظامی مشابه نظام اسالمی ايران در عراق هستند وی در اين مقاله به کسانی که خواستار تش

  . هشدار می دهد
جنگ از جمله سرعت آن و " دستاوردهای چشمگير"آقای رامسفلد در ابتدای اين گفتار با اشاره به 

  .جلوگيری از تخريب منابع عراق توسط رژيم سابق صدام حسين، به مشکالت پيش رو اشاره می کند
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ان شک کرد که هنوز موانعی در عراق وجود دارد که از آن جمله می توان از نمی تو: "وی می نويسد
هيچ کشوری گذار از . اما وجود چنين مصائبی نبايد غيرمنتظره باشد. جنايت، تورم و بيکاری نام برد

ديکتاتوری به جامعه آزاد را بدون مصونيت در مقابل مشکالت و چالش هايی که در مسير چنين تحولی 
  ."د طی نکرده است، حتی کشور من آمريکاوجود دار

چرا که . موفقيت عراق برای ما اهميت دارد: "وزير دفاع آمريکا در بخش ديگری از مقاله خود می نويسد
اگر عراق با اين مساحت، توانايی ها، و منابعش، بتواند در مسير کشوری دمکراتيک، متشکل از 

عراق بايد الگويی باشد که . ه و جهان چشمگير خواهد بودنمايندگان مردم حرکت کند، تاثير آن در منطق
ثابت می کند يک کشور ميانه رو اسالمی می تواند در نبرد با افراط گرايی، که جهان اسالم امروز با آن 

  ."مواجه است، موفق شود
يت تمام: "وی دربخشی از اين گفتار اصول مورد نظر جرج بوش برای آينده عراق را چنين بر می شمارد

ارضی عراق بايد حفظ شود، عراق بايد به کشوری بدل شود که از تروريسم حمايت نمی کند، 
همسايگانش يا جهانيان را با سالح های تخريب جمعی تهديد نمی کند، جمعيت متکثر خود را مرعوب و 

رد، سرکوب نمی کند، کشوری که دارای دولتی است که از اقليت ها حمايت و به آنها احترام می گذا
کشوری که از طريق اقتصاد بازار برای مردمش فرصت و از طريق يک نظام قضايی مستقل و حکومت 

  ."قانون، برای مردمش عدالت ايجاد می کند
آقای رامسفلد با اشاره به اين که کسانی که با اين اصول مخالفت کنند و بخواهند استبداد ديگری را 

ورد مخالفت قرار خواهند گرفت در چندين بند به تشريح جانشين حکومت خودکامه صدام حسين کنند م
  .خطوط اصلی سياست نيروهای ائتالفی در عراق می پردازد

  
  عراق دموکراتيک چگونه شکل خواهد گرفت؟

خواهان انتقال قدرت به مردم عراق در " استحکام مراجع قدرت"نخستين بند از اين بخش تحت عنوان 
ا تصريح می کند که وظيفه آمريکا و متحدان آن انتقال قدرت سياسی وزير دفاع آمريک. اسرع وقت است

و اجرايی به مردم عراق است و تا آن زمان، عراق به طور موقت توسط نيروهای ائتالفی اداره خواهد 
  .خودخوانده را تحمل نخواهند کرد" رهبران"اين نيروها خالء قدرت در عراق را پر می کنند و وجود . شد

، تعهد به ماندن در عراق تا زمان الزم، دخالت دادن عراقی ها در فرآيند انتقال به دمکراسی ايجاد امنيت
و نوسازی، پاکسازی کشور از رهبران حزب بعث و ساير گروه های سرکوبگر مانند فداييان اسالم، اجرای 

و حمايت عدالت در مورد کسانی که به جنايت عليه بشريت متهم می شوند، بازسازی بافت اجتماعی 
از اقتصاد بازار، از ديگر سياست هايی است که آقای رامسفلد به آنها اشاره و هريک را تشريح کرده 

  .است
نيروهای : "می نويسد" نفت"وی در بخشی از مقاله خود در روزنامه وال استريت جورنال تحت عنوان 
فتی عراق طرحی عرضه خواهد ائتالفی که عراق را به طور موقتی اداره می کنند برای کنترل صنايع ن

کرد که براساس آن و به گونه ای شفاف، نفت عراق بازاريابی و برای منفعت مردم اين کشور استفاده 
  ."خواهد شد

آقای رامسفلد اشاره می کند که قراردادهای بازسازی عراق به کسانی اعطا خواهد شد که از 
  .آزادسازی مردم عراق حمايت کردند

به همسايگان عراق اختصاص " ياری بله، مداخله جويی نه" بخشی را نيز تحت عنوان وزير دفاع آمريکا
برعکس، مداخله جويی در عراق . از ياری همسايگان عراق استقبال خواهد شد: "داده و می نويسد

توسط همسايگان آن يا عوامل آنها، از جمله کسانی که هدفشان بازسازی عراق به شکلی است که 
  ."يران باشد قابل قبول و مجاز نخواهد بودآيينه وضعيت ا

  
او همچنين از همکاری سازمان های بين المللی از جمله سازمان ملل و سازمان های غيردولتی در 

  .کمک به مردم عراق استقبال کرد
در کمک به : "آقای رامسفلد در مقاله خود آمريکا را تنها منبع برای بازسازی عراق ندانست و نوشت

، آمريکا نقش خود را بازی خواهد کرد اما نبايد نخستين و آخرين منبع سرمايه گذاری تلقی مردم عراق
مردم آمريکا تاکنون برای آزادی مردم عراق سرمايه گذاری زيادی کرده اند و آماده کمک به تالش . شود

  ."های بازسازی هستند
راجعه به ماليات دهندگان آمريکايی، اما زمانی که به منابع مالی نياز بود، پيش از م: "وی می افزايد

نيروهای ائتالفی ابتدا به منابع رژيم سابق عراق که در اين کشور است، منابع عراق در برنامه نفت در 
برابر غذای سازمان ملل، دارايی های مسدود شده عراق در آمريکا و ساير کشورها، و همچنين 

ی از آنها هم اکنون سرگرم چنين کاری هستند، اهداکنندگان بين المللی از سراسر جهان که بسيار
  ."مراجعه خواهند کرد

  
  عراق آينده نمونه اعتدال اسالمی

مردم عراق از فرصتی تاريخی برای ساختن يک جامعه : "وزير دفاع آمريکا در پايان مقاله خود می نويسد
تالفی در کمک به موفقيت آنها مسير پيش رو ناهموار خواهد بود، اما نيروهای ائ. آزاد و مدنی برخوردارند

  ."متعهد هستند
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درحالی که مردم عراق کنترل کشورشان را به دست می گيرند، نهادهای حاکميت : " وی می افزايد
ملی را توسعه می دهند، و جايگاه خود را به عنوان يکی از اعضای مسوول جامعه بين المللی بازمی 

 موفقيت آميز از جبر به خودکفايی خواهد بود و در عراق متحد يابند، جهان شاهد نمونه تازه ای از انتقال
 ."تازه ای در نبرد جهانی با تروريسم و تالش برای آزادی و اعتدال در جهان اسالمی خواهد يافت
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