
  )73(عراق در دوران گذار - پايان عمليات نظامي
   2003 مه 31 -1382  خرداد10 شنبه 

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  

  

  شرايط جهاني ونقش سازمان ملل در عراق
  

  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

  عراق خوشبيني ابراز آردوزير دفاع آمريكا نسبت به پيدا شدن سالح هاي آشتار جمعي در 
   مه 30 -1382 خرداد 9 جمعه - راديو فردا -بهمن باستاني

دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا گفت اياالت متحده قبل از آغاز جنگ در عراق اطالعات موثقي در باره 
سالح هاي غيرمتعارف و آشتار جمعي عراق اطالع داشت و به اعتقاد او هنوز امكان يافتن اين 

وي گفت در آشور پهناوري مثل عراق بايد صدها نقطه را جستجو آرد تا سالح . سليحات وجود داردت
اين اظهارات رامسفلد در گرماگرم جنجال در باره فقدان سالح هاي . هاي آشتار جمعي عراق پيدا شود

  .آشتار جمعي در عراق در جريان است

  
  'جنگ عراق تمام نشده است'

  نجاه هزار نيروی آمريکايی در عراق حضور دارنددر حال حاضر يک صد و پ
   2003 مه 30 -1382 خرداد 9 جمعه -نيک چايلدز، خبرنگار بی بی سی در پنتاگون

ديويد مک کی يرنان، فرمانده نيروهای زمينی آمريکا در عراق می گويد که جنگ در اين کشور به پايان 
يکايی، توسط گروه هايی که هنوز به صدام نرسيده است و می افزايد حمالت اخير به نيروهای آمر

  .حسين، رهبر سرنگون شده عراق، وفادار هستند سازماندهی شده است
  .در جريان تازه ترين حمالت به اين نيروها، دست کم پنج سرباز آمريکايی کشته شدند

است، بلکه البته مقام های پنتاگون در گذشته هرگز ادعا نکرده بودند که جنگ در عراق خاتمه يافته 
  .می گفتند عمليات عمده عليه ارتش سازمان يافته عراق پايان يافته است

با اين حال عالئمی از نگرانی مقام های پنتاگون به چشم می خورد داير بر اين که شدت ادامه مقاومت 
  .از سوی گروه های عراقی بيشتر و خطرناک تر از آن است که آنها روی آن حساب کرده بودند

اين تعداد .  هزار نيروی آمريکايی و هزاران نيروی بريتانيايی در عراق حضور دارند150ون کمتر از هم اکن
  .بسيار بيش از تعداد نيروهای خارجی در اوج جنگ است

اين موضوع باعث پراکندگی بيش از . با اين حال، برای کشوری به مساحت عراق، اين تعداد ناچيز است
  .حد نيروها شده است

ترتيب به نظر می رسد فرماندهان ارتش آمريکا قصد تغيير برنامه های خود و نگهداری تعداد به اين 
  .بيشتری نيرو در عراق را داشته باشند

برای مثال به نظر می رسد لشکر سوم پياده نظام که اميد می رفت به آمريکا بازگردد مجبور است در 
  .عراق بماند

تفرقه را کمرنگ جلوه می دهند اما با توجه به تلفات تقريبا فرماندهان هنوز ميزان و جديت حمالت م
روزانه نيروهای آمريکايی، حوادث عراق احتماال به نگرانی کنگره درباره طرح های پس از جنگ دولت 

بوش دامن خواهد زد و می تواند اختالفات درونی پنتاگون را بر سر تعداد نيروهای مورد نياز برای حفظ 
ا شعله ور کند، اختالفاتی که ميان بخش هايی از تشکيالت نظامی و رهبران صلح در عراق مجدد

 غيرنظامی در جريان است

  
  مردم شهر ميت عراق ارتش آمريكا را از شهر بيرون راندند 

  2003 مه 30 -1382 خرداد 9جمعه : خبرگزاري فارس 
لومتري غرب بغداد مجبور به  آي200ارتش آمريكا در حين درگيريهاي خشونت آميز با مردم شهر ميت در 

  ترك اين شهر شد 
مردم اين شهر با : به گزارش خبرگزاري فرانسه ، پول آارتنر ، فرمانده ارتش سوم پياده نظام آمريكا گفت

  . منفجر آردن مقر نظاميان آمريكايي دو نظامي آمريكايي را زخمي آردند
يي در شمال عراق هدف گلوله افراد ناشناس يك نظامي آمريكا: فرمانده مرآزي آمريكا نيز اعالم آرد 

  . قرار گرفت و آشته شد
بنابر اين گزارش ، مردم شهرهاي بصره و بغداد نيز بر ضد اشغالگران و در حمايت از برقراري حكومت 

  . اسالمي و روحانيت عراق تظاهرات آردند
هاي علميه ، آزادي  تظاهر آنندگان همچنين ضمن اعتراض به تالشهاي آمريكا براي نابودي حوزه

  . هاي شيعه را خواستار شدند شماري از روحانيون و طلبه
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  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  رقابت عراقي هاي بازگشته از خارج بر سر مقام و قدرت در آينده عراق

 2003 مه 30 -1382 خرداد 9 جمعه - راديو فردا -)بغداد(پيمان پژمان 
ان عراقي و فعاالن سياسي ضد حكومت صدام به آشور در پي اقدام نظامي آمريكا بازگشت آارشناس

براي آزادسازي مردم عراق، به بروز رقابت ميان آنها با يكديگر و با فعاالن سياسي و مديران داخل عراق 
  .انجاميد

  
  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  
  

  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ
  
  

  ن و سازمانهاي آمك رسانيغير نظاميا
  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

  رئيس جمهوري آمريكا خواستار دستگيري عناصر ارشد القاعده در ايران شد
   2003 مه 30 -1382 خرداد 9جمعه ): راديوفردا(همايون مجد 

. ري آمريکا ظرف هفته آينده دردوکنفرانس درخاورميانه شرکت مي کندپرزيدنت بوش رئيس جمهو
درکنفرانس اول، آريل شارون نخست وزيراسرائيل ومحمود عباس نخست وزيرجديد فلسطيني شرکت 

درکنفرانس دوم، رهبران عربستان سعودي، اردن، مصر وهمچنين نخست وزير فلسطيني شرکت . دارند
انه به دنبال ديدارهاي آقاي بوش ازلهستان و روسيه و مشارکت کنفرانس هاي خاورمي. مي کنند

  . اودرنشست ساالنه کشورهاي صنعتي جهان درفرانسه برگزار مي شود
رئيس جمهوري آمريکا قصد دارد درجريان سفر به خاورميانه، عميقا خود را ): راديوفردا(بيژن فرهودي 

  . درگيرصلح ميان اسرائيل وفلسطينيان کند
 گفت من با رهبران خاورميانه ديدارمي کنم زيرا مي خواهم درجهت راه حلي درمورد وجود آقاي بوش

دوکشوراسرائيل وفلسطين که به گونه اي مسالمت . دوکشوردرخاورميانه کارکنم
به عبارت ديگر، من مي خواهم رهبران عرب ببينند که من تصميم گرفته ام . آميزدرکناريکديگرزندگي کنند

  . ن مقصود کارکنمبراي انجام اي
رئيس جمهوري آمريکا اين اظهارات را روزپنجشنبه درجريان چند مصاحبه به عمل آورد که گزارش آن 

  .روزجمعه درحالي که وي عازم لهستان بود، منتشرشد
ما . آقاي بوش گفت به رهبران خاورميانه خواهد گفت آمريکا براي دستيابي به صلح به کمک نيازدارد

م کشورهائي نظير مصر، عربستان سعودي، اردن وسايرين با يکديگرهمکاري کنند تا از نيازبه آن داري
رسيدن پول به تروريست ها جلوگيري شود ونگذارند قاتالن آزادانه به حرکت خود ادامه دهند و به ايجاد 

  .امنيت کمک کنند
  

شورهاي عربي رئيس جمهوري آمريکا گفت درحالي که يک کشورفلسطيني درافق پديدارمي شود، ک
من . بايد به محمود عباس نخست وزيرفلسطيني کمک کنند و اورا مشمول توصيه هاي خود قراردهند

  . هرکس را مسئول تعهدات خود مي دانم
  

اقدامات رئيس جمهوري آمريکا درمورد روند صلح خاورميانه به دنبال جنگ درعراق به رهبري آمريکا 
قاي بوش پيشتربه رهبران جهان اطمينان داده بود به محض پايان جنگ، اوکوشش آ. صورت مي گيرد

  .هاي خود را درجهت روند صلح خاورميانه آغازمي کند
آقاي بوش همچنين درپاسخ به کساني که انتقاد مي کنند عراق با وجود سرنگون شدن صدام حسين 

طول کشيد تا درمورد يک قانون  سال 13همچنان جاي خطرناکي است، گفت براي ما آمريکائيان 
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 روز اين کار را درعراق 13من تصورمي کنم عده اي مي خواهند ما ظرف . اساسي به توافق برسيم
  .مسلما بيشترطول خواهد کشيد. انجام دهيم

آقاي بوش همچنين گفت آمريکا ازايران انتظاردارد با تروريست هائي که واشنگتن مي گويد درايران پناه 
آشکاراست ما ازگزارش هائي که مي گويد برخي ازاعضاي القاعده درايران به .  برخورد کندگرفته اند،

ما فقط خواستارآنيم که مقامات ايران به موضوع توجه داشته باشند . سرمي برند، خشمگين هستيم
طئه کنند، اگراعضائي ازالقاعده درايران باشند وبخواهند عليه آمريکا تو. واعضاي القاعده را بازداشت کنند

رئيس جمهوري آمريکا افزود من اميدوارم مقامات ايران به پيام . مسلما باعث ناخوشنودي ما خواهد شد
پيام ما به صداي بلند گفته شده وپيامي روشن است وايرانيان آن را شنيده اند وفکرمي . ما پاسخ دهند

  .کنم به آن پاسخ خواهند داد
  

  ان برحذر داشتروسيه آمريكا را از تحريك عليه اير
   مه 30 -1382 خرداد 9 جمعه - راديو فردا -بهمن باستاني

وزارت امورخارجه روسيه گفت آمريكا به جاي اينكه ايران را به آوشش براي توليد سالح هاي هسته اي 
 ژوئن 16متهم آند، بايد منتظر نتيجه گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي بماند آه قرار است روز 

ايگور ايوانف، وزير امورخارجه روسيه اعتراض آمريكا به همكاري روسيه با ايران براي ساختن . شودارائه 
ايوانف عليه هرگونه تحريك براي روبروئي با ايران به آمريكا هشدار . نيروگاه برق اتمي بوشهر را رد آرد

  .داد
  

  ر عراق هستيم ما شاهد افزايش دائمى و نگران آننده فعاليت هاى ايران د:؛پل برمر
  ٢٠٠٣ مه ٣٠ – ١٣٨٢ خرداد ٩جمعه  -بي بي سي 

  جمهوری اسالمی در پی مسلح کردن شيعيان عراق است: پل برمر حاکم آمريکايی عراق
مقامات دولت آمريکا و حکومت جمهوری اسالمی همچنان اتهامات تازه ای را عليه يکديگر مطرح می 

 جمع متهم کنندگان جمهوری اسالمی پيوسته و روز پل برمر حاکم آمريكائى عراق نيز به. کنند
  .چهارشنبه گفت حکومت ايران در صدد مسلح کردن شيعيان عراق است

ما شاهد افزايش دائمى و نگران آننده : "وى در گفتگوئى با شبكه تلويزيونى اى بى سى گفت
تيم تالش ساده ترين آارى آه شاهدش هس: "برمر گفت." فعاليت هاى ايران در عراق هستيم

ايران براى تكرار همان روشى است آه در رابطه با حزب اهللا در لبنان اعمال آرده يعنى اعزام 
عواملش در لباس شخصى به عراق براى راه اندازى خدمات اجتماعى و استفاده از اين خدمات براى 

ن وضعيت زياد اگر ما اجازه بدهيم آه اي: "وى افزود." آسب محبوبيت محلى و بعد مسلح آردن آنها
  ."پيش برود به مشكالت جدى خواهد انجاميد

پيش از او دانالد رامسفلد در اخطارى به ايران گفته بود آه هر نوع تالشى براى ايجاد حكومتى 
  .مشابه ايران در عراق بشدت سرآوب خواهد شد

ارتباط به گزارش بی بی سی مخالفان سياست هاى وزارت امور خارجه آمريكا در مورد برقرارى 
بيشتر و احتماًال دو جانبه با ايران در روزهاى اخير با عنوان آردن گزارش هائى از حضور بعضى سران 

شبكه القاعده در ايران و نقش آنها در عمليات تروريستى اخير در عربستان سعودى خواستار قطع 
  .ى شده اندآامل هر نوع ارتباطى با دولت ايران و حمايت از نيروهاى مخالف حكومت اسالم

هرچند وزارت امور خارجه آمريکا چندين بار ادامه اين روابط و عدم تغيير : اين گزارش می افزايد
سياست آمريكا در برابر ايران را مورد تأآيد قرار داده اما شواهد گوناگون حاآى از اين است آه دولت 

  .بوش بطور جدى سرگرم بررسى و تعيين سياستش در قبال ايران است
  
  الفت با جنگ و تظاهرات ضد جنگ در جهانمخ

  
  

   خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندانعراق و

  
  

   در رسانه هاي جمعياوضاع عراقتحليل 
  
  
  

  جهان پس از جنگ
  

  گردهمايي سران هشت قدرت بزرگ جهان با رهبران دوازده آشور در حال توسعه
  مه30 -1382داد  خر9 جمعه - راديو فردا -) پاريس(فريدون خاوند 
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 فرانسه اجتماع ميكنند، در جريان EVIANسران هشت قدرت بزرگ جهان، آه دو روز ديگر در اويان 
» گروه هشت«از . گردهمايي خود با رهبران دوازده آشور در حال توسعه نيز ديدار و گفتگوخواهند آرد

  . ، عنوان گزارشي است از فريدون خاوند»گروه بيست«تا 
، نشست ساالنه خود را »گروه هشت«درت بزرگ صنعتي جهان و روسيه، معروف به رهبران هفت ق

يكشنبه در اويان فرانسه آغاز ميكنند و منتقدان جهاني شدن نيز، آه به روال هر سال به منظور اعتراض 
راهي محل برگزاري گردهمايي شده اند، بر آنها خرده خواهند گرفت آه به ناحق بر آرسي رياست 

براي مقابله با همين انتقاد . ين تكيه زده و به جاي جامعه ي بين المللي تصميم آيري ميكنندسياره زم
، در نشست امسال از رهبران »گروه هشت«است آه ژاك شيراك، رييس جمهوري فرانسه و ميزبان 

نام گرفته، چند » گفتگوي گسترده«دوازده آشور در حال توسعه دعوت آرده تا در چارچوب آنچه 
را، طي مدتي آوتاه، » گروه هشت«ي با سران هشت قدرت به تبادل نظر بپردازند و بدين سان ساعت

  . بدل آنند» گروه بيست«به 
مشارآت تازه براي توسعه «در ميان نمايندگان دوازده آشور دعوت شده، نخست بايد از گروه پايه گذار 

در آنار اين . جنوبي و سنگال را در بر ميگيردنام برد آه رهبران الجزاير، مصر، نيجريه، آفريقاي » آفريقا
پنج آشور، رهبران چين، هند، عربستان سعودي، برزيل، مكزيك، مالزي و مراآش نيز در اويان با سران 

  . مالقات خواهند آرد» گروه هشت«
 در ميان رهبران دوازده آشور دعوت شده به اويان، لوال دو سيلوا، رييس جمهوري برزيل و ستاره تازه

آمريكاي التين، به عنوان پل نوين ارتباطي ميان هواداران و منتقدان فرآيند جهاني شدن، احتماال بيش از 
آيا حضور او، و يازده رهبر ديگر آشور هاي در حال توسعه در . سايرين نگاه ها را متوجه خود خواهد آرد

  زه اي فرو بنشاند؟را تا اندا» گروه هشت«اويان خواهد توانست تب تظاهرات ضد گردهمايي 
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