
  )72(عراق در دوران گذار - پايان عمليات نظامي
   2003 مه 30 -1382  خرداد9 جمعه

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  

  شرايط جهاني ونقش سازمان ملل در عراق
  

  انتقاد نماينده سازمان ملل در عراق از آمريکا 
  2003 مه 29 -1382 خرداد 8 پنج شنبه -بي بي سي 
ن ملل گفت که هر زمان که الزم باشد، از وضعيت عراق انتقاد سازنده به عمل خواهد نماينده سازما

  آورد 
، نماينده ويژه سازمان ملل متحد در عراق گفته است آمريکا در مورد چگونگی به "سرجيو وی يرا دوملو"

  . پيش بردن فرايند سياسی عراق شفافيت ندارد و در اين مورد نکات مبهمی وجود دارد
 دوملو در مصاحبه با بی بی سی اذعان کرد که نقش وی نيز در عراق مبهم است، اما در عين حال آقای

افزود که چنين ابهامی سبب شده که فرصتی برای سازمان ملل متحد در کل پديد آيد که بتواند نقش 
  . خود را در عراق بهتر تعريف کند

فوذ قرار داردن مقامات آمريايی و بريتانيايی در وی افزود که قصد دارد از موقعيت تازه خود برای تحت ن
  .استفاده کند" در جهت صحيح"عراق 

آقای دوملو از سوی کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل، در پی تصويب قطعنامه تازه درباره عراق در 
ی اين قطعنامه اختيارات فراوانی به نيروها. شورای امنيت، به عنوان نماينده سازمان ملل منصوب شد

  .اشغالگر داده است
قرار است وی به زودی وارد بغداد شود و به مدت چهار سال نماينده دبير کل سازمان ملل متحد در آن 

  .کشور باشد
وی همچنين گفت سازمان ملل در برقراری مجدد نظم و قانون در کوزوو و تيمور شرقی دارای تجربه 

  . زمان در عراق بهتر انجام شودفراوانی است و اين باعث خواهد شد که وظايف اين سا
آقای دوملو همچنين اضافه کرد که هر زمان که الزم باشد، از وضعيت عراق انتقاد سازنده به عمل 

  . خواهد آورد
وی ضمن تاکيد بر استقرار يک فرايند سياسی که قدرت را هر چه سريعتر به خود عراقی ها واگذار کند، 

  . به همان اندازه مهم استگفت که بازگرداندن نظم و قانون نيز
خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل متحد می گويد که فرانسه، روسيه و ساير مخالفان جنگ در 

  .  عراق می خواهند که سازمان ملل نقش مهمی در عراق پس از جنگ داشته باشد
 
  

  تونی بلر در عراق
  2003 مه 29 -1382 خرداد 8پنج شنبه  -بي بي سي 

وی قرار است از نيروهای بريتانيايی .  وزير بريتانيا، وارد شهر بصره در عراق شده استتونی بلر، نخست
  .مستقر در بصره ديدن کند

. پيش از ورود به عراق، آقای بلر دوباره تاکيد کرد که سالح های کشتار جمعی در عراق پيدا خواهد شد
  . دوی در جريان سفر خود به کويت گفت که وی شکی در اين مورد ندار

تونی بلر نخستين رييس يک دولت غربی است که در پی سقوط صدام حسين، وارد عراق می شود، 
  .ولی ديدار وی در عراق تحت الشعاع مساله سالح های تخريب جمعی درعراق قرار گرفته است

در همين حال يک مقام ارشد آمريکايی گفته است که تاکيد آمريکا بر وجود سالح های تخريب جمعی 
  .عراق به عنوان توجيهی برای آغاز جنگ، تنها به داليل اداری بوده استدر 

منتشر شده، گفت که علت " ونيتی فير"، معاون وزير دفاع آمريکا، در اظهاراتی که در مجله "پل ولوويتز"
های زيادی برای جنگ عليه عراق وجود داشت، ولی از بين بردن سالح های کشتار جمعی تنها چيزی 

  .گان بر آن توافق می کردندبود که هم

  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

  استقرار ارتش چندمليتى در عراق از ماه ژوييه 
  2003 مه 28 -راديو آلمان

 سرباز آه فرماندگى آن را لهستان بر عهده درارد، از ٧٠٠٠ارتش چندمليتى متشكل از : بغداد/ ورشو 
وزير دفاع لهستان، يرژى . اه ديگر در عراق مستقر خواهد شدماه ژوييه، يعنى يك حدود يك م

 سرباز اين ارتش از لهستان و ٢٠٠٠ ، در ورشو تصريح آرد آه Jerzy Szmajdzinskiشماجينسكى 
آلمان از شرآت در اين ارتش پرهيز آرده، ناتو آمكهاى تدارآاتى در اختيار قرار خواهد . اوآرايين هستند

ديروز سه شنبه در حمله . سه حوزه نظامى در عراق در آنترل لهستان باشدقرار است يكى از . داد
 سرباز ديگر مجروح ٩. گروهى از عراقيان مسلح در شهر فلوجه دو سرباز امريكايى به قتل رسيدند
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فرستنده تلويزيونى الجزيره گزارش داده است آه دو سرباز امريكايى ديگر نيز در شمال غربى . شدند
نماينده ويژه جديد سازمان ملل در عراق، سرجيو .  اى به ايستگاه پليس آشته شدندبغداد طى حمله

  .ويرا د ملو، درخواست آرد آه قدرت سياسى هر چه زودتر به نمايندگان مردم عراق واگذار شود

  
  يك هليكوپتر امريكايي در عراق سرنگون شد

  2003 مه 29 -1382 خرداد 8پنج شنبه : خبرگزاري فارس
  .اند د هليكوپتر امريكايي در عراق سرنگون شده و چهار خدمه آن آشته شدهيك فرون

 آيلومتري شمال غرب 150در » حيت«پس از حمله افراد ناشناس به يك پاسگاه پليس عراق در شهر 
بغداد، هليكوپترهاي جنگي آمريكا وارد عمل شده، آه در نتيجه درگيري ميان مهاجمين و نيروهاي 

  . د هليكوپتر نظامي سرنگون و تمامي چهار سرنشين آن آشته شدندآمريكايي يك فرون
پس از آنكه مورد تنفر مردم اين » حيت«بر اساس همين گزارش، نيروهاي امريكايي مستقر در شهر 

شهر واقع و روزانه مواجه با حمالت مختلف از سوي مبارزين عراقي در اين شهر مي شدند، مجبور به 
  . ندنشيني از شهر گرديد عقب

شود پليس اين شهر به سبب همكاري با نيروهاي آمريكايي مورد خشم مردم قرار گرفته و  گفته مي
پليس عراق در اين شهر به همراه نيروهاي اشغالگر آمريكايي، . بدين جهت به آن حمله شده است

  . آند هاي مردم را براي يافتن سالح جستجو مي خانه
  . گوني اين هليكوپتر جنگي خود، خودداري آرده استدر همين حال پنتاگون از اعالم سرن

  
ي  شهر هيت در استان االنبار عراق شاهد تظاهرات گسترده« :خبرنگار الجزيره در عـراق اظهار داشت

  » .مردمي بوده است
  2003 مه 29 -1382 خرداد 8پنج شنبه 

ي الجزيره در قطر، مردم در به نقل از پايگاه اينترنت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تظاهرات ضدآمريكايي به دليل ويران آردن منازلشان و برخورد ناشايست با زنان و آودآان، نيروهاي 

  . آمريكايي را تهـديـد به انتقام آردنـد
مردم چند تن از افراد پليس را زخمي . چنين شهر هيت شاهد درگيري بين مردم و نيروي پليس بود هـم
  . آردند
رفت؛ راهنمايي  هايي آه احتمال وجود سالح گرم در آن مي س عراق نيروهاي آمريكايي را به خانهپلي

  آردند 
 .آه به دنبـال اين اقدام مردم نيـز براي انتقام مرآز پليس را با استفاده از بيست نارنجك منفجر ساختند

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
 اصل آمريكا را براي حرآت عراق از استبداد بعثي به سمت آنچه آه آنرا يك دونالد رامسفلد، سيزده
  . خواند؛ ارايه آرد دموآراسي بازار آزاد مي

  2003 مه 29 -1382 خرداد 8پنج شنبه 
ي واشنگتن تايمز، دونالد رامسفلد، وزير  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  ».گذر عراق به دموآراسي نياز به زمان دارد و اين مسير صاف و هموار نيست« :فتدفاع آمريكا گ
دولت بوش سيزده اصل راجع به باقي ماندن نيروهاي امنيتي تحت رهبري آمريكا در « :وي اضافه آرد

  » .عراق تا زماني آه الزم باشد، ارايه داده است
ق هستند آه سومين لشكر زميني اين آشور در  هزار نيروي زميني آمريكا در عرا150هم اآنون حدود 

 هزار تفنگدار دريايي آن نيز در جنوب عراق مستقر 40بغداد، چهارمين لشكر زميني آن در شمال عراق و 
 .هستند

  
  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  
  

  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ
  
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  2003 مه 29 -1382رداد  خ8پنج شنبه 
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   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 

  
  رهبر جمهوري اسالمي گفت سازشي با آمريكا در آار نخواهد بود

  2003 مه 29 -1382 خرداد 8پنج شنبه ): راديو فردا: (همايون مجد
تهم آردن واشنگتن به اينكه مي خواهد با سياست تهديد، ايران را از رهبر جمهوري اسالمي ايران با م

  . سازشي با آمريكا درآار نخواهد بود: ارزشهاي جمهوري اسالمي تحريف آند، گفت
رهبر جمهوري اسالمي در ديدار روز چهارشنبه با اعضاي مجلس شوراي ): راديو فردا: (امير آرمين

  . ا زير فشار مي گذارد تا ملت و دولت تسليم شونداياالت متحده، ايران ر: اسالمي گفت
به گزارش رسانه هاي رسمي جمهوري اسالمي، رهبر نظام گفت آساني آه مرعوب دشمن مي 

اما هيچ آس حق ندارد چنين . شوند، گام به گام عقب نشيني مي آنند و نهايتا تسليم مي شوند
ي درحالي اين سخنان را ابراز آرد آه مقامهاي رهبر جمهوري اسالم. ملت اجازه نمي دهد. آاري را آند

آمريكايي ادعا مي آنند ايران برنامه مخفيانه اي براي توليد سالحهاي هسته اي دارد و مي آوشد با 
  . حمايت از گروههاي شيعه تندرو، حضور آمريكا را در عراق، تضعيف آند

محور شرارت معرفي شد، به پناه به عالوه ايران آه در سال گذشته توسط پرزيدنت بوش، بخشي از 
 ماه مي 12آساني آه واشنگتن مي گويد در بمب گذاري انتحاري . دادن به اعضاي القاعده متهم است

  .  نفر آشته شدند34در آن بمب گذاري . در رياض دست داشته اند
رنگوني رژيم در پي اين، بحثي نيز در مورد تغيير احتمالي سياست آمريكا درقبال ايران و تالش براي س

رهبر جمهوري اسالمي در ديدار با اعضاي مجلس شوراي . جمهوري اسالمي، مطرح شده است
رهبر جمهوري اسالمي آمريكا را متهم آرد آه مي . مبارزه رواني آمريكا آغاز شده است: اسالمي گفت

الن بپراآند و تا آوشد با استفاده از امپراطوري رسانه اي خود، ويروس ترس و اضطراب را در ميان مسئو
  .زمانيكه ملت و مسئوالن از ارزشهاي خود دست نكشند، راضي نخواهد شد

آيت اهللا سيدعلي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي، از سوي نمايندگان اصالح طلب مجلس شوراي 
آنها مي . اسالمي، طرفدار حجت االسالم محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي، نيز زير فشار است

مسدود آردن روند اصالحات، از سوي نهادهاي قدرتمند و محافظه آار وفادار به آقاي خامنه اي، گويند 
بقاي رژيم را در معرض خطر قرار داده است و آقاي سيدعلي خامنه اي، در پاسخ به نامه اعتراض آميز 

ايد انتقاد و اعتراض مسئله اي نيست، اما ب: نمايندگان اصالح طلب مجلس شوراي اسالمي گفت
محتاط بود و توجه داشت آه اين بحثها و اختالف نظرها به خصومت و رويارويي آه به نفع دشمنان 

  .است نيانجامد
  

  بازديدهاي بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي از تاسيسات اتمي ايران
   2003 مه 29 -1382  خرداد8  پنج شنبه):راديوفردا(مريم احمدي 

ازماه فوريه آه محمد البرادعي، :  سازمان بين المللي انرژي اتمي گفتسخنگوي مليسا فليمينگ، 
سرپرست سازمان بين المللي انرژي اتمي، به ايران سفر آرد، چندين سفر ديگر براي بازرسي از 

مقامات واشنگتن اين . تاسيسات اتمي ايران به ويژه آارخانه تغليظ اورانيوم در نطنز انجام شده است
خانم فليمينگ گفت بازرسي ها . اي قابليت توليد مواد اوليه سالح هاي اتمي مي دانندتاسيسات را دار

هنوز به پايان نرسيده است و شايد بيش از تشكيل جلسه هيات مديره سازمان بين المللي انرژي 
 ژوئن 17 و 16قرار است در اين جلسه آه روزهاي . اتمي، در وين، سفر ديگري هم درپيش باشد

  . د شدآقاي البرادعي گزارش خود را در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران ارائه آندتشكيل خواه
ديپلماتها در وين . در حال حاضر ما نمونه هايي را براي تجزيه و تحليل فرستاده ايم: خانم فليمينگ گفت

 دو نطنز يكي از. مي گويند سازمان بين المللي انرژي اتمي، بيشتر تاسيسات نطنز را مد نظر دارد
محلي است آه واشنگتن با استناد به اطالعات داده شده توسط سازمان مجاهدين خلق، مي گويد 

يك ديپلمات مي گويد پس از دريافت . ايران از آنها براي برنامه هاي هسته اي خود استفاده مي آند
هميم به چه اما مي توانيم بف. اطالعات در مورد اين قبيل تاسيسات، مراقبت از آنها ضروري مي شود

  . منظوري ساخته شده و تا آنون در مورد چه مقاصدي مورد استفاده قرار گرفته است
  

روز سه شنبه، آري فلشر، . اياالت متحده نسبت به فعاليتهاي هسته اي ايران نگرانيهايي دارد
 سخنگوي آاخ سفيد، مجددا بر اين نكته تاآيد آرد و گفت ساخت نيروگاه هسته اي بوشهر، پوششي

نيروگاه بوشهر با همكاري روسيه احداث مي شود و اياالت . است براي پيشبرد برنامه سالح هسته اي
روز چهارشنبه بار ديگر روسيه اين . متحده مكررا به خاطر اين همكاري از روسيه انتقاد آرده است

: ر خارجه روسيه گفتبه گزارش خبرگزاري اينتر فكس روسيه، ايگور ايوانف، وزير امو. انتقادها را رد آرد
ما زير نظارت سازمان انرژي اتمي با ايران آار مي آنيم و با گسترش سالحهاي آشتار جمعي، از جمله 

  .سالحهاي هسته اي مخالفيم
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هاي امنيت ملي آه توسط  گيري به دست آمده از پيش نويس توجيهي مربوط به قطعنامه در نتيجه
هاي  هاي خاصي از جمله توليد سالح ران داراي برنامهپنتاگون تهيه شده است؛ ادعا شده آه اي

  . يي پيشرفته است هسته
  2003 مه 29 -1382 خرداد 8پنج شنبه 

به نقل از پايگاه اينترنتي الشرق االوسط، در اين پيش ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ت آرده است آه ديگر اين آشور در اي پيشرف يي ايران به گونه هاي هسته نويس آمده است آه برنامه

  . يي نياز به آمك آشورهاي ديگر ندارد هاي هسته ساخت بمب
. تري را نسبت به ايران اتخاذ آند در ادامه اين طرح از آمريكا خواسته شده است آه سياست قاطعانه

ارت دفاع نويس يك تحليل اطالعاتي از سوي وز برخي از مقامات آمريكايي اظهار داشتند آه اين پيش
  . است) پنتاگون(آمريكا 

در ادامه اين تحليل آمده است آه در حال حاضر از طريق اعمال فشار بر آشورهايي آه در ساخت 
يي ايران امكان پذير  هاي هسته يي با ايران همكاري دارند؛ متوقف ساختن برنامه هاي هسته طرح

  . نيست
الوسط به نقل از يكي از مقامات پنتاگون آه طبق ادعاي اين روزنامه نخواسته است نامش فاش ا الشرق

ها از نظر  در ارزشيابي آه شوراي امنيت ملي انجام داد به اين نتيجه رسيد آه ايراني« :شود؛ نوشت
نقطه يي به  هاي هسته هاي ساخت بمب هاي خارجي براي در اختيار گرفتن برنامه دستيابي به آمك

ها همه چيز را در اختيار دارند تا اگر زماني روسيه از  اي ديگر ايراني اند و يا به گونه بدون بازگشت رسيده
  ».حمايت آنان امتناع آرد؛ بتواننـد خودشان به تنهايي اقدام به ساخت بمب آنند

يه را به دليل هاي روس از سوي ديگر دولت آمريكا برخي از شرآت« :در انتهاي اين گزارش آمده است
هاي چين و اآراين را تحت  يي ايران تحريم آرده و هم چنين شرآت همـكاري در اجراي برنامه هسته

يكي از آارشناسان منع . فشار قرار داده است تا تجهيزات و آارشناس در اختيار ايران قرار ندهند
يي  هاي هسته ه برنامهيي در دانشگاه هاروارد آمريكا نيز اظهار داشت آ هاي هسته گسترش سالح

تواند آه بـدون آمك بيگانگان نيـز به  يي آه اين آشور مـي ايران به شكل خوبي روبه رشد است به گونه
 ».فعاليتش ادامه دهـد

  
  وزيرامورخارجه سابق بريتانيا در برابر اتهام هاي وزير دفاع آمريكا از جمهوري اسالمي دفاع آرد

   2003 مه 29 -1382 خرداد 8 شنبه پنج): راديو فردا: (همايون مجد
رابين آوك، وزير امور خارجه سابق بريتانيا، سخنان وزير دفاع آمريكا درباره ايران را خطرناك ناميده و مي 

دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا، روز سه شنبه در سخناني در شوراي . گويد ايران يك دموآراسي است
گتن هرگونه آوششي را براي بازسازي عراق، به شيوه ايران مناسبات خارجي، هشدار داد آه واشن

  . و به همسايگان عراق اجازه نخواهد داد در آن آشور مداخله آند. درهم خواهد آوبيد
در واآنش به گفته هاي آقاي رامسفلد، رابين آوك آه در اعتراض به جنگ در عراق، از مقام خود استعفا 

  . ناني بهانه اي به تندروهاي اسالمي در تهران بدهدخطر اين است آه چنين سخ: داد، گفت
آقاي آوك آه در يك آنفرانس خبري در بروآسل سخن مي گفت، اظهار داشت آنچه او را نسبت به 

برخي از آلمات هشداردهنده اي آه از سوي ديگر آتالنتيك مي شنود، نگران مي سازد، اين خطر است 
  .  تقويت شود و آنها غرب را يك تهديد، نه يك دوست، تصوير آندآه دست تندروها و گارد قديمي در ايران

او زمانيكه وزير خارجه بريتانيا بود، روند گفت و شنود بين تهران و لندن را آغاز آرد : رابين آوك يادآور شد
  . و آوشش جك استرا، وزير فعلي امور خارجه بريتانيا را در ادامه اين روند، ستود

ال منطقي و درست است آه غرب بخواهد آنچه را در توان دارد براي حمايت از آام: آقاي آوك افزود
آقاي آوك اظهار داشت ايران يك دموآراسي است و اصالح طلبان در . اصالح طلبان در ايران به آار برد
  .سالهاي اخير انتخاب شده اند

  
  مذاآره با آمريكا قطع شده است  : سخنگوي وزارت امور خارجه

  2003 مه 29 -1382 خرداد 8  پنج شنبه -ار ايران خبرگزاري آ
سخنگوي وزارت امور خارجه در مورد قطع حمايتهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي از حزب اهللا لبنان و 

اخبار درستي نيست و ما اصال در لبنان   ,  اين خبرها  :خروج خلبانان در حال آموزش حزب اهللا از ايران گفت
  .ارج آنيمسالح نداشتيم آه خ

سخنگوي وزارت امور خارجه با رد   , حميدرضا آصفي  , ايلنا  , به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران
حمايتهاي ما از حزب اهللا، حمايتهاي معنوي است و اين    :حمايتهاي نظامي ايران از حزب اهللا لبنان گفت

  .ي براي ايجاد جنگ رواني استاين يك فضاسازي و اخبار ساز. نوع همكاريها وجود نداشته است
شود در ايران   وي همچنين در مورد دستگيري مسعود رجوي و مبادله آن با نفر سوم القاعده گفته مي

  . در ايران است يا خير  ) نفر سوم القاعده   (دانيم آه عدل   ما هنوز نمي: دستگير شده است گفت
اند لذا بحث حضور نفر سوم القاعده بحث   اعضاي القاعده هنوز شناسايي نشده: آصفي تصريح آرد

  .اي و خبرسازي است و موضع رسمي ايران نيست  رسانه
اند و   ايم آه اينها تروريست هستند و جنايات زيادي مرتكب شده  در مورد منافقين اعالم آرده  : وي افزود

  .وظيفه آمريكاست آه آنها را برگرداند
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نفر سوم   (ت از يكديگر است و اصال مشخص نيست آه عدل اين دو موضوع متفاو: آصفي تصريح آرد
ما اطالع دقيقي نداريم اما اگر مشخص شود در ايران است، ما بر اساس . در ايران باشد  )القاعده 

ايم؛ در اين   ايم و آنها را به آشورهاي خودشان فرستاده  وظايفي آه داريم و روشهايي آه قبال انجام داده
  .عمل خواهيم آردمورد هم همانطور 

مريكا آه   آمريكائيها وظيفه دارند آه رجوي را تحويل دهند، چرا آه او تروريست است و آ  : آصفي افزود
  .ادعا دارد بايد با تروريسم بدون سازش عمل آرد، وظيفه دارد آه به اين مساله عمل آند

  .ل بازجويي هستيمها هنوز مشخص نشده است و ما در حا  اي  مليت القاعده  : وي افزود 
 ما   :آصفي همچنين از قطع مذاآرات با آمريكا خبر داد و در مورد ارائه طرح براي حكومت عراق گفت

مردم عراق هر . تصميم نداريم در امور داخلي عراق دخالت آنيم و حكومتي را بر آنها تحميل آنيم
  .الگويي را انتخاب آنند از نظر ما قابل قبول و احترام است

  
  
   خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمنداناق وعر

  
  بي بي سي نبايد فيلم آشته شدن سربازان انگليس در عراق را پخش آند : بلر

   1382 خرداد ماه 8 پنج شنبه –جام جم آنالين 
 سرباز آشته شده انگليسي در عراق را 2توني بلر از بي بي سي خواست تا مستند خود در خصوص 

  .پخش نكند
گوي توني بلر اعالم آرد آه نخست وزير انگلستان و برخي ديگر از اعضاي آابينه به اصرار از بي سخن

  . بي سي خواسته اند تا پخش اين برنامه را متوقف نمايد
اين در حالي است آه گفته مي شود خانواده هاي اين دو انگليسي آشته شده در عراق نيز به شدت 

  .شان در بي بي سي نگراننداز پخش تصاوير مربوط به فرزندان
 نظامي انگليسي 2بي بي سي هفته گذشته اعالم آرد آه قصد دارد مستندي را در خصوص اعدام 

  .توسط عراقي ها آه در اصول توسط شبكه الجزيره فيلمبرداري شده به نمايش بگذارد
  .كا به اين شبكه شدپيشتر پخش اين تصاوير از الجزيره سبب بروز اعتراضات زيادي در بريتانيا و امري

اما حاال بي بي سي قصد دارد با اضافه آردن صحنه هايي به آن و تكميل آن با گزارش يكي از خبرنگاران 
  . پخش نمايد2جنگي خود به عنوان يك مستند از جنگ عراق ، آن را از شبكه بي بي سي 
راي پخش نكردن اين علي رغم اعتراض خانواده هاي اين نظاميان و درخواست بلر از بي بي سي ب

  .  مستند ، اين شبكه اعالم آرده است آه اين برنامه را بزودي در هفته آينده پخش خواهد نمود
  

  جهان پس از جنگ
  

  سلسله مراتب قدرت جهاني
  ١٣٨٢ خرداد ٨ پنج شنبه - همشهري-احسان نقويان 

» آمريكاي جهانخوار«انه خود با قبل از حمله آمريكا به عراق برخي براي ابراز و تجديد دشمني اصول گراي
و بغداد را گردابي . همواره اعالم مي آردند آه عراق، ويتنام ديگري براي آشور عموسام خواهد بود

سخت براي آمريكايي ها تصور مي آردند و پيش بيني آرده بودند آه جنگ به طول انجامد و نيروهاي 
ت داده و با سرافكندگي سرزمين صدام را ترك اياالت متحده در يك جنگ فرسايشي توان خود را از دس

 ساعته ۴٨اما آامًال مشهود بود آه اين طور نخواهد شد زيرا در چهره جورج بوش در ضرب االجل . آنند
به عراق آامًال مي شد اراده دولت آمريكا را مشاهده آرد آه با ايمان به پيروزي و اطمينان از امكانات 

 آه جنگ ممكن است تلفات هم به همراه داشته باشد وارد جنگ شدند و خود و البته دانستن اين نكته
وقتي به ياد .  روز به پايان بردند٢١سرانجام جنگ آغاز شد و نيروهاي آمريكايي، اين نبرد را ظرف مدت 

 روز به طول انجاميد و اين دو جنگ را در آنار ٣١بياوريم آه جنگ عليه طالبان در افغانستان نيز فقط 
ها، گفتارها و سياست هاي دولت آمريكا در پازل سياست خارجي اش قرار دهيم از آن دو نكته رفتار

  : مهم استخراج مي شود
  .  عزم راسخ آمريكا براي ايجاد تغييرات دلخواه خود- ١
 ٩٠٠٠ هژموني و برتري آمريكا در جهان به مثابه يك امپراتوري آه قدرت تاثيرگذاري و ايجاد تغيير در - ٢
  . لي مرزهاي سرزميني خود را داردماي

عزم آنوني آمريكا برگرفته از اعتقادات تيم حاآم بر آن است آه ارزش هاي دموآراتيك آمريكا را به عنوان 
البته اين اراده در دولت هاي . ارزش هاي جهانشمول تلقي آرده و سعي در ترويج و گسترش آن دارند

مشخصًا اين جهش پس از جنگ سرد و .  مشهود بوده استقبلي آمريكا اما به گونه اي ديگر آامًال
اما برتري طلبي و سلطه جويي آمريكا . فروپاشي اردوگاه سوسياليسم سرعت و قدرت بيشتري يافت
است بر مي گردد لذا » سلطه و منافع«به ماهيت قدرت و ماهيت روابط انساني آه براساس سيستم 

آامًال طبيعي مي توان ارزيابي آرد ) خواه تلخ و خواه شيرين(ت رفتار اياالت متحده را براساس اين واقعي
و در نتيجه چنين فهمي از روابط انساني، عملكرد امپراتوري آمريكا چندان غيرموجه نخواهد بود بنابراين 

اياالت . هر دولتي جايگاه امروزي اياالت متحده را داشته باشد چنين سياست هايي را اعمال خواهد آرد
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 توجه به امكانات بسيار گسترده در زمينه هاي مختلف قدرت بالمنازعي از خود نشان مي دهد متحده با
نظام (آه اين قدرت خود عامل انگيزشي الزم براي آسب قدرت بيشتر را فراهم مي آورد و در اين نظام 

ه وجود يك سيستم سلسله مراتبي قدرت آه قدرت اول با فاصله زيادي نسبت ب) بين الملل آنوني
دومين قدرت برتر قرار گرفته است غيرقابل انكار است پس طبيعتًا اين قدرت برتر در چنين وضعيتي 

آوشش خواهد آرد با ايجاد و استقرار نظم نوين جهاني، جايگاه خود را تثبيت آرده و نقش محوري خود 
ن طريق بتواند گستره را در اين چارچوب ايفا نمايد به طوري آه هم هژموني خود را حفظ آند و هم از اي

  . شمول منافع و امنيت ملي خود را افزايش دهد
در اين شرايط در صحنه روابط بين الملل آشورها يا تاثيرگذار و يا تاثيرپذير خواهند بود و آشورها با توجه 
به سطح توسعه يافتگي و امكانات وسيع و ميزان توليد خود در سطوح اقتصادي ـ سياسي و فرهنگي 

 تاثير مي گذارند آه هر چه اين امكانات آمتر باشد به همان ميزان سطح تاثيرگذاري آاهش بر جهان
پيدا مي آند و تاثيرپذيري بيشتر خواهد شد و هر چند اين تاثيرگذاري آمتر باشد آشورها مجبورند 
 مرآز را سياست هايي را اتخاذ نمايند آه اصطكاك منافع و احتمال برخورد و تضاد با آشورهاي متروپل و

آه در پي نفوذ (آشورهايي آه اين دستورالعمل را رعايت نكنند زير فشار قدرت هاي برتر . آاهش دهد
اين بازيگران پيراموني هر . قرار خواهند گرفت) و تاثيرگذاري و استقرار سلطه و آسب منافع خود هستند

را ندارند در نهايت مجبور مي چقدر آه به چالشگري با قدرت هاي برتر بپردازند چون توان رويارويي 
آشورهايي آه از آن حد از عقالنيت . برتري ديگران را بپذيرند»  منافع-سلطه «شوند براساس نظام 

برخوردار هستند آه منافع ملي و جايگاه خود را در نظام بين الملل را تشخيص دهند قبل از آنكه مانند 
ت خود را با قاعده هاي واقعي روابط بين الملل صدام حسين از سرير قدرت به زير آشيده شوند وضعي

  . سازگار مي آنند
سازگاري آشورها با قدرت هاي برتري آه وجود دارند با توجه به ميزان سلطه و قدرت دول برتر دنيا هر 
روز بيش از روز قبل در حال وقوع است و در واقع با اين قدرت ها دست به معامله مي زنند مانند دولت 

ر قبال تامين امنيت، شهروندان در سايه آن آزادي خود را از دست داده و به زيست خود ادامه هابز آه د
در اين سيستمي آه آمريكا قصد آنترل آامل آن را در سطح . مي دهند و از دولت فرمانبرداري مي آنند

ت صوري جهان دارد نمي توان به نفي سلطه پرداخت زيرا همان طور آه گفته شد اين وضعيت يك وضعي
پس بايد به همزيستي مسالمت آميز با قدرت هاي . و عرضي نيست بلكه آامًال واقعي و ماهوي است

آمريكا به عنوان يك دولت هژمون . برتر ادامه داد به گونه اي آه منافع طرف ضعيف تر هم تامين شود
ان با گفتمان احساسي قواعد بازي را آن گونه آه خود مي خواهد تعيين مي آند لذا در اين فضا نمي تو

نيز در اين آشورها جواب نخواهد داد به دو » دشمن سازي«سياست خارجي را تنظيم آرد و پروژه 
 قدرت هاي هژموني دنيا با توجه به سطح توسعه يافتگي و داشتن امكانات تبليغي آافي - ١: دليل

 از آن جايي آه اين پروژه بيشتر در - ٢. بهتر از ما خواهند توانست اين پروژه را عليه ما به آار اندازند
جهت پوشاندن آاستي هاي حكومتي و مديريتي معطوف به جامعه داخلي آشورها است، دول برتر 

مي توانند با استفاده از همان امكانات تبليغي، از آاستي هاي داخل آشور استفاده آرده و تصور مردم 
  . ل آنندتبدي» ناجي«از خود را از يك دشمن استكباري به يك 

و فراموش نكنيم آه همراهي آشورها با آمريكا قبل از آنكه به معناي پذيرفتن سلطه باشد، پذيرش 
 .واقعيت است

  
  آند بوش به خاورميانه سفر مي

  2003 مه 29 -1382 خرداد 8پنج شنبه : خبرگزاري فارس
ه به زودي سفر خود را آغاز رييس جمهور امريكا به منظور ديدار از اسراييل و چند آشور منطقه خاورميان

  .خواهد آرد
 در فرانسه با سران چند آشور 8وي همچنين پس از شرآت در نشست سران آشورهاي عضو گروه 

عربي از جمله عربستان، بحرين، اردن و مصر و نخست وزير تشكيالت خودگردان فلسطين نشست 
تالش بوش بر آن است تا به . آند در اين سفر پاول نيز بوش را همراهي مي. مشترك خواهد داشت

تحكيم روابط شارون نخست وزير اسراييل و محمود عباس نخست وزير تشكيالت خودگردان فلسطين 
  . آمك آند

  . ديدار بعدي بوش در دوحه با تامي فرانكس فرمانده نيروهاي امريكايي در خاورميانه خواهد بود
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