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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
------------------------------------------------------------------------------  

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن 
  

  ناي خودآشي است حمله به ايران به مع: اي اهللا خامنه آيت
  2003ژوئن  4 -1382 خرداد 14 شنبه چهار -ايسنا 

ها را دنبال تهديدات بيست و چهار سال اخير آنها  رهبر معظم انقالب اسالمي تهديدات اخير آمريكايي
ملت ايران و مسووالن آشور به دنبال جنگ نيستند و آشور را به ورطه درگيري : دانستند و تاآيد آردند

آشانند اما همه بدانند آه حمله به ايران به معناي خودآشي است و آحاد ملت بويژه  نظامي نمي
  .جوانان پرشور و آماده ايران، با هر مهاجمي بسيار مقتدرانه و سرسخت مقابله خواهند آرد
ن آنها نيز به اي: ايشان با اشاره به هزينه بسيار باالي حمله به ايران براي دولت آمريكا خاطرنشان آردند

اند و لذا درصددند با مطرح آردن حمله نظامي و تهديدات ديگر، مردم و مسووالن ايران را  مطلب پي برده
هاي خود برسند  نشيني مسووالن و خيانت آنها به ملت، به خواسته دچار ترس و رعب آنند تا با عقب

نشيني  يزه عقبتواند حتي اندك انگ اما در ميان مسووالن آشور در قواي سه گانه، هيچكس نمي
نشيني از منافع ملي گام بردارد، ملت او را با  داشته باشد و اگر آسي نيز در جهت تسليم ملت و عقب

  .رحمي آنار خواهد زد نهايت بي
اي با تاآيد بر همدلي و هم سخني مسووالن آشور براي دفاع از حقوق ملت و  اهللا خامنه حضرت آيت

هاي آنها در داخل، درصدد القاي دعوا و  تبليغاتي دشمن و شعبههاي  دستگاه: استقالل آشور افزودند
اختالف ميان مسووالن ايران هستند اما دشمنان ملت آرزوي دو دستگي در ارآان نظام و حضور عناصر 

  .مخالف امام در ميان مسووالن اصلي آشور را به گور خواهند برد
سم را دروغي بيشرمانه خواندند و خاطرنشان ايشان اتهام آمريكا به ايران مبني بر حمايت از تروري

هاي دنيا از جمله رژيم صهيونيستي را تحت حمايت  ها در حاليكه بزرگترين تروريست آمريكايي: آردند
دانند  آنند، اما همه مي اند ملت بزرگ ايران را، وقيحانه به حمايت از تروريسم متهم مي آامل قرار داده

  .ه از تروريسم حمايت نكرده و به هيچ تروريستي پناه نداده استآه ايران برخالف آمريكا هيچگا
اي با اشاره به سابقه آمريكا در تشكيل گروهي با تعصبات خشك ضد ايراني و ضد  اهللا خامنه حضرت آيت

هدف از اين آار ضربه زدن به ايران بود اما اين طرح : نظام اسالمي در همسايگي ايران خاطرنشان آردند
  .جه نداد و امروز همان لقمه در گلوي آنها گير آرده استخائنانه نتي

ها جوان آزاده در سراسر جهان اسالم خطاب به  رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به وجود ميليون
ها انسان را آه دلهايشان لبريز از نفرت و آينه از  توانيد ميليون شما نمي: مقامات آمريكا تاآيد آردند

هايتان قادر نخواهيد بود مجاهدين  ران است تروريست بناميد همچنانكه با همه تالشستمگران و اشغالگ
فلسطيني، ملت مظلوم فلسطين و جوانان برومند لبناني را آه در مقابل اشغال وطنشان قد علم 

 .اند تروريست بخوانيد آرده

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  شرط سازمان ملل متحد را بپذيردتهران بايد بازرسی های اتمی بدون قيد و 

  2003 ژوئن 4 -1382 خرداد 14 چهار شنبه -راديو آمريكا 
تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، می گويد روسيه قول داده است مادامی که ايران ظوابط سازمان بين 

ايران المللی انرژی اتمی، وابسته به سازمان ملل متحد، را مراعات نکرده تحويل سوخت هسته ای به 
  . را متوقف سازد

والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، اين قول را در نشست سران هفت کشور صنعتی عمده جهان و 
رهبر بريتانيا اين نکته را هنگام بازگشت به لندن در . روسيه در شهر اويان، در کشور فرانسه داده است
  . گزارشی که به پارلمان بريتانيا می داد مطرح کرد

وسيه ديروزگفته بود که مسکو به همکاری هسته ای با ايران ادامه خواهد داد به شرطی که رهبر ر
آقای پوتين افزود سازمان بين . فعاليتهای هسته ای ايران زير کنترل شديدتر بين المللی قرار گيرد

 المللی انرژی اتمی، وابسته به سازمان ملل متحد، بايد نقش قاطع تری برای تضمين عدم گسترش
  . جنگ افزارهای هسته ای ايفا کند

سران کشورهای صنعتی هشتگانه گفتند تهران بايد بازرسی های اتمی بدون قيد و شرط سازمان ملل 
دولت ايران که غالباً  نگرانی ها در مورد توليد سالح های هسته ای توسط ايران را رد . متحد را بپذيرد

مقامات ايران همچنين . برای مقاصد مسالمت آميز استکرده می گويد برنامه هسته ای ايران صرفاً  
می گويند که برنامه هسته ای ايران قبالً  هم زير نظارت سازمان بين المللی انرژی اتمی قرار داشته 

  . است
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آمريکا می گويد هيچ کشوری نبايد به ايران در راستای اجرای طرح های اتمی کمک کند مگر آنکه ايران 
  .  المللی انرژی اتمی را اجرا کندمقررات سازمان بين

  
  روسيه از بازگشت بازرسان انرژي اتمي به عراق استقبال آرد

  2003 ژوئن 4 -1382 خرداد 14 چهار شنبه -: خبرگزاري فارس
وزارت امور خارجه روسيه با صدور بيانيه اي از بازگشت بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به عراق 

  .حمايت آرد
ش مسكو تايمز، در اين بيانيه آه از سوي سخنگوي وزرات امور خارجه روسيه قرائت شد، آمده به گزار
آژانس بين المللي انرژي اتمي تنها مرجع قانوني جهان است آه با استفاده از قدرت ويژه خود : است

مان قادر است در زمينه منع توليد و تكثير سالحهاي هسته اي از سايت هاي آشورهاي عضو اين ساز
  . بازديد بعمل آورد

بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز عازم بغداد شده اند و از مرآز تحقيقات هسته اي 
  . ، در جنوب بغداد بازديد بعمل خواهند آورد»التويته«

گفته مي شود مواد اوليه راديو اآتيويته اين مرآز تحقيقات هسته اي پس از سقوط بغداد به سرقت 
  . ترفته اس

  عناصر خودسر در دستگاه اطالعاتی بريتانيا
  2003 ژوئن 4 -1382 خرداد 14 چهار شنبه - -جان دويت، خبرنگار بی بی سی در امور ديپلماتيک 

در سرويس های اطالعاتی " عناصر خودسر"جان ريد، رييس فراکسيون اکثريت در مجلس عوام بريتانيا 
ت که دولت در مورد تهديد ناشی از سالح های تخريب اين کشور را مسوول اين ادعاها خوانده اس

  . جمعی صدام حسين اغراق کرده است
اظهارات آقای ريد در حالی صورت می گيرد که دولت بريتانيا به شکل روزافزونی تحت فشار است تا در 

  . مورد ادعاهايی که قبل از آغاز جنگ عراق درباره سالح های اين کشور کرد، تحقيقاتی انجام دهد
آقای ريد اين سخنان را در پاسخ به اين اتهامات بيان کرد که دولت برای توجيه اقدام نظامی عليه صدام 

  حسين، گزارش های اطالعاتی را دستکاری کرده است    
  . قرار است دو کميته پارلمانی، به طور مستقل تحقيقاتی در اين زمينه انجام دهند

اين اتهامات بيان کرد که دولت برای توجيه اقدام نظامی عليه صدام آقای ريد اين سخنان را در پاسخ به 
به ويژه اين اتهام که جنگ افزارهای شيميايی . حسين، گزارش های اطالعاتی را دستکاری کرده است

  . دقيقه به کار گرفته شود45و ميکربی عراق می تواند ظرف مدت 
مسووالنه عناصر خودسر در سيستم اطالعاتی آقای ريد گفت اين ادعاها بر اساس اظهار نظرهای غير

  . بريتانيا مطرح شده است
تاکنون، دولت بريتانيا تالش کرده قاطعانه از دستگاه اطالعاتی خود حمايت کند و در عين حال تاکيد کرده 

  . که اطالعات ارائه شده پيش از جنگ، کامال حاصل کار دستگاه اطالعاتی بوده است
گفت به نظر می رسد که چند نفری قصد داشته اند حيثيت دستگاه اطالعاتی را با اين همه، آقای ريد 

  . زير سوال ببرند
در گزارش های اطالعاتی آمده بود که جنگ افزارهای شيميايی و ميکربی عراق می تواند ظرف مدت 

   دقيقه به کار گرفته شود 45
نگی به نتيجه رسيدن دولت بريتانيا در چنين اظهارنظرهايی به جای آنکه فضای بحث جاری را درباره چگو

  . مورد جنگ افزارهای عراق آرام کند، احتماال بر درخواست ها برای انجام تحقيقات کامل دامن خواهد زد
يک کميته پارلمانی که مسووليت نظارت بر فعاليت دستگاه اطالعاتی را بر عهده دارد، قرار است در اين 

اين کميته بيشتر شواهد موجود را به طور محرمانه بررسی خواهد کرد و باره تحقيقاتی را انجام دهد اما 
  . گزارش خود را نه به پارلمان بلکه به نخست وزير ارائه خواهد کرد

کميته ديگری در پارلمان بريتانيا يعنی کميته روابط خارجی نيز در اين باره تحقيق خواهد کرد اما به نظر 
  .  ر منتقدان سرسخت دولت را تامين نکندمی رسد هيچيک از اين تحقيقات، نظ

      

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

چشم انداز استقرار نيروهاي انتظامي آمريكا در عراق به مدت طوالني از ديد وزير پيشين نيـروي زمينـي          
  ارتش آمريكا

 ژوئن 4 -1382 خرداد 14 چهار شنبه -يو فردا  راد-مسعود ملك بر اساس گزارش روزنامه يو اس ا تودي
2003   

زمان آن رسيده است آه پنتاگون بپذيرد : تامس وايت، وزير پيشين نيروي زميني ارتش آمريكا گفت
وي اين موضوع را . حضور نيروهاي آمريكايي در عراق طوالني خواهد بود و مستلزم تعهدات بزرگي است

اين نخستين مصاحبه وايت پس از ترك پنتاگون در ماه آوريل . گفت USA TODAYدر مصاحبه با روزنامه 
  .بدليل اختالف با وزير دفاع آمريكا بود

  
  ، پسر صدام يازده روز پيش در بغداد بوده است»عدي«
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  2003 ژوئن 4 -1382 خرداد 14چهار شنبه :خبرگزاري فارس
  .داد بوده است عدي يازده روز پيش در بغ :، پسر صدام گفت»عدي«يكي از بدلهاي 

، يكي از بدلهاي عدي آه در حال حاضر در دوبلين به سر مي برد، »لطيف يحيي«به گزارش راديو ايرلند، 
  . اين اخبار را از طريق يكي از دوستان خود آه با عدي تماس داشته، بدست آورده است

نوني عدي اظهار بي يحيي از وضعيت آ.  ماه مي در بغداد پنهان شده بود22 عدي تا تاريخ  :وي گفت
  . اطالعي آرد

  
  تلفات آمريكا در عراق بعد از پايان جنگ

  2003 ژوئن 4 -1382 خرداد 14 چهار شنبه - راديو فردا -مسعود ملك
 سرباز آمريکايي جان خود را در تصادفات گوناگون از 38از پايان رسمي جنگ آزاديبخش عراق، تاکنون 

 سرباز آمريکايي در عراق پس از جنگ کشته شده اند که 176مروز به گفته پنتاگون تا ا. دست داده اند
دانلد رامسفلد از پنتاگون .  تن از اين تعداد جان خود را در حوادث غير خصمانه از دست داده اند54

  .خواسته بود ميزان تصادفات نيروهاي انتظامي را به نصف تقليل دهد
  

  وسط گروههاي تروريستي پراکندهحمالت انفجاري در بغداد ت: آخرين تحوالت عراق
  2003 ژوئن 4 -1382 خرداد 14 چهار شنبه - راديو فردا -) بغداد(پيمان پژمان 

فرمانده نيروهاي نظامي آمريکا در عراق گفت که حمالت اخير به سربازان وي، عمليات تروريستي جدا 
. اري مي کنند، وجود ندارداز هم هستند و سندي بر اينکه نيروهاي وابسته به رژيم سابق با هم همک

چهار روز بعد از شروع برنامه تحويل : ژنرال ديويد مک کرنان، امروز در کنفرانس مطبوعاتي گفت
مهلت تحويل اين اسلحه .  اسلحه از سراسر کشور جمع شده است300سالحهاي غير قانوني، فقط 

 ميليمتر 7.6با اسلحه اي قويتر از ها چهاردهم ژوئن به پايان مي رسد و بعد از آن اگر کسي در خيابان 
  . يا بزرگتر از کالشينکف مشاهده شود، دستگير خواهد شد

برنارد کرگ، که قبال رئيس پليس نيويورک بود و اکنون مامور همکاري با وزارت داخلي عراق است گفت 
 ارتباطي که طبق قراردادي که با شرکت موتوروال امضاء شده است، پليسهاي عراق به زودي راديوهاي

ژنرال مک کرنان . سيار دريافت خواهند کرد و از فردا به افسران و سربازان حقوق داده خواهد شد
همچنين گفت که ظرف چند روز گذشته، تيمهاي جديدي به خانه اي در منطقه منصور بغداد که 

 حسين در آن گمان مي رفت که صدام. نيروهاي ائتالف اول جنگ آنرا بمباران کردند فرستاده شده است
اين تيمها قرار است نمونه هاي جديدي از خرابه هاي منزل جمع کرده و آنها را . منزل مخفي شده بود

  .براي وجود احتمالي صدام آزمايش کنند
ژنرال مک کرنان همچنين از تصميم باز گرداندن نمايندگان سازمان بين المللي انرژي اتمي به بغداد که 

 استقبال کرد و گفت که نيروهاي وي توانايي جستجو و آزمايش دقيق مرکز قرار است جمعه وارد شوند
اخيرا گزارشهايي منتشر شد، مبني بر اينکه مقداري از مواد راديو اکتيو . هسته اي سوعتا را ندارند

  .موجود در اين مجموعه ساختماني گم شده و احتماال به سرقت رفته اند
  

  ان عراق نگران آينده خويش هستندمسيحي: نماينده اعزامي پاپ به عراق
 4 -1382 خرداد 14 چهار شنبه - راديو فردا -) واتيکان(احمد رافت، مصاحبه با اسقف پل ژوزف کردس 

  2003ژوئن 
وي در . نماينده اعزامي پاپ، ژان پل دوم، به عراق پس از بازديد از بغداد و موصل به واتيکان بازگشت

ردم عراق تالشهاي رهبر کليساي کاتوليک براي جلوگيري از وقوع جنگ م: مصاحبه با راديوفردا مي گويد
مسيحيان در عراق به شدت نگران آينده هستند و انتظار : وي مي افزايد. در عراق را فراموش نکردند

در عراق شاهد فقر اجتماعي و سياسي هستيم و : وي مي گويد. دارند که جهان آنها را فراموش نکند
. با موقعيت مسيحيان در عراق برخورد کنيم، فردا شاهد تراژدي جديدي خواهيم بوداگر با بي توجهي 

نبايد آزادي اديان را در اين کشور . بازسازي عراق را نمي توان تنها به اقتصاد خالصه کرد: وي مي افزايد
. قدرت طلبي شيعيان در اين کشور يکي ازنگرانيهاي مسيحيان است: وي مي گويد. ناديده گرفت

سيحيان در عراق متحدند، اما بدون کمکهاي مالي و معنوي ديگر مسيحيان در جهان نخواهند توانست م
  .موقعيت کنوني در کشورشان را حفظ کنند

  
  رسانه ها و تحوالت ايران

  
   گزينه آاخ سفيد براي آينده ايران 4

  2003ژوئن  4 -1382 خرداد 14 شنبه چهار   -سايت بازتاب 
گيري آمريكا، مجموع نظرات  ري، با تداوم بحث در مورد آينده ايران در مراآز تصميمبه گزارش منابع خب
گيري به آاخ سفيد   سناريو تلفييق و براي تصميم4هاي ذينفوذ اياالت متحده در  آارشناسان و گروه

  .اند ارسال شده
، جمهوري خواهان آاران، البي صهيونيستي هايي چون نئومحافظه ها آه هر يك از حمايت گروه اين طرح
  :باشند بدين قرار است دموآراتها برخوردار مي رو و  ميانه

www.iran-archive.com 



هاي برخورد با ايران تكيه   اين طرح آه بر موانع و هزينه :ـ تغيير رفتار دولت ايران به شيوه ديپلماتيك1
ت آمريكا در اين طرح بخشي از انتظارا. دارد، درصدد تأمين منافع اياالت متحده از طريق ديپلماتيك است

ويژگي . قبل از برقراري رابطه و بخش ديگر بعد از ايجاد رابطه رسمي بين دو آشور تأمين خواهد شد 
  هاي جمهوري اسالمي در مهار و آنترل و تثبيت منطقه است مهم اين طرح توجه به ظرفيت

 نطقه 11 به در اين سناريو حمله هوايي: تغيير رفتار ضربتي ايران از طريق عمليات محدود نظامي-2
هاي عربي تروريستي براي ايجاد شوك به  اي و محل فعاليت گروه هاي هسته مظنون به فعاليت

پيامد اين حمالت، اجبار ايران به امضاي . جمهوري اسالمي جهت تغيير رفتار خود پيشنهاد شده است
 آشور را فراهم هاي مختلفي است آه امكان نظارت ودخالت جزيي بر رفتار اين تعهدات و آنوانسيون

  .سازد مي
هاي خياباني و  شورش هاي ترور محدود، اين طرح از طريق عمليات: ـ تغيير رژيم بدون دخالت مستقيم3

هدف از اين طرح برقراري يك حكومت غيرمذهبي و نزديك به اسراييل در . شود آشوب فراگير اجرا مي
اي و راديو و  هاي ماهواره فضاسازي شبكهرآن اصلي اين طرح اتكا به تبليغات گسترده و . ايران است

  .تلوزيوني است
اي اپوزيسيون و ايجاد فرستنده زميني، از مقدمات اوليه اين طرح  هاي ماهواره گذاري در شبكه سرمايه

باشد عمليات محدود ترور نيز توسط آادرهاي مجاهدين خلق ـ البته نه با عنوان اين سازمان ـ انجام  مي
  .شود مي

 اين طرح آه مشابه طرح اشغال عراق سازمان يافته، عمدتا بر حمله از  :نظامي و اشغال ايرانـ دخالت 4
تجزيه ايران به چند آشور از . مرزهاي غربي آشور آه فاصله آمي با شهرهاي اصلي دارند تأآيد دارد

ف ايران از هاي ارتش آمريكا در اطرا وجود پايگاه هاي ضعيفي است آه در اين طرح وجود دارد؛  گزينه
  .شود هاي اين طرح تلقي مي مهمترين پايه

 گزينه در دو ماه آينده صورت خواهد 4گيري اوليه در انتخاب  اطالعات حاصله حاآي از ان است آه تصميم
  .بيني شده است  پيش2004گرفت و اقدامات عملي آن براي تابستان 

  
  دين خلق عليه حکومت ايرانمجاه» تروريستي«عدم تمايل آمريكا به استفاده از سازمان 

  2003 ژوئن 4 -1382 خرداد 14چهار شنبه ): راديوفردا(علي سجادي 
يك مقام بلندپايه آمريكائي بار ديگر بر حمايت واشنگتن بر خواست هاي ملت ايران براي برخورداري از 

  . آزادي و دمكراسي تاآيد آرد
 Douglasاع آمريكا، خبرنگاري از آقاي فيث در جلسه مطبوعاتي وزارت دف): راديوفردا(بيژن فرهودي 

Feith معاون وزارت دفاع پرسيد در مورد ايران، دولت بوش گفته است آه از خواست هاي ملت ايران 
سئوال اين است آه شما تا چه اندازه حاضريد پيش برويد؟ اصوال اين مهم است آه . حمايت مي آند

 مي آنيد؟ مردم گمان مي آنند آه دولت آمريكا معلوم شود شما از چه نوع حمايتي داريد صحبت
ممكن است تا آنجا پيش برود آه يا به صورتي فعال دولت آنوني ايران را متزلزل سازد يا دست به 

ممكن است دقيقا تشريح آنيد آه دولت آمريكا در ارتباط با ايران تا چه حد پيش . اقدامي نظامي بزند
  خواهد رفت؟

همانطور آه رئيس جمهوري آمريكا و ديگر : اري پنتاگون در پاسخ گفتآقاي فيث معاون سياستگذ
مقامات دولت هم گفته اند سياست ما اين است آه از مقامات جمهوري اسالمي موآدا بخواهيم آه 

جمهوري اسالمي يكي از حاميان اصلي سازمان هاي تروريستي . دست از حمايت از تروريسم بردارند
 تهران خواسته ايم آه به تعهدات خود در چارچوب پيمان منع گسترش ما همچنين از حكومت. است

  . سالح هاي هسته اي عمل آرده و توليد سالح هاي هسته اي را متوقف آند
معاون وزارت دفاع آمريكا افزود ما مي دانيم آه در داخل ايران نارضائي گسترده اي از ناآامي هاي 

يكا حمايت خود را خواسته هاي مردم ايران براي داشتن حكومت ديني وجود دارد و رئيس جمهوري آمر
  .آشوري آزاد ابراز داشته است، و اين سياست ما و اين چيزي است آه مايليم بگوئيم و انجام دهيم

  
 چاپ لندن اشاره آرد و Financial Timesآقاي فيث، معاون وزارت دفاع آمريكا به يك مقاله اخير روزنامه 

ه نظرهاي آقاي رامسفلد، وزير دفاع آمريكا، در باره ايران بسيار سوء تعبير شده گفت در اين مقاله نقط
وي گفت اين حقيقت دارد آه واشنگتن مي خواهد تهران تمام اعضاي القاعده را آه اآنون در . است

ايران به سر مي برند، تحويل دهد و به تعهدات خود براساس پيمان منع گسترش سالح ها عمل آند اما 
. ورد دولت آينده ايران بايد بگويم آه اين موضوعي است آه مردم ايران بايد در باره آن تصميم بگيرنددر م

شهروندان ايران با سخن گفتن از آزادي، حقوق . سياست ما هماني است آه پرزيدنت بوش گفته است
دارند آه دولت ايراني ها مانند هر ملت ديگري حق . بشر و دمكراسي جان خود را به خطر مي اندازند

خود را انتخاب آرده، سرنوشت خود را تعيين آنند و اياالت متحده از خواستهاي آنها براي زندگي در 
  . آزادي حمايت مي آند

به گفته آقاي فيث، بسياري از آشورهاي جهان پي برده اند آه اين حمايت دولتي از تروريسم و توليد 
يست چنين سالح هائي توليد آنند، خطراتي متوجه سالح هاي هسته اي، توسط آشورهائي آه بنان

از اين رو رويكرد ما با حمايت روزافزون جامعه بين المللي روبرو شده . امنيت بين المللي خوهد آرد
  . است و ما اميدواريم آه حكومت ايران سياست هاي خود را تغيير دهد
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فاع آمريكا گفت مجاهدين خلق، يك در ارتباط با مجاهدين خلق در عراق، آقاي فيث، معاون وزارت د
ما خواستار تسليم آنها شديم و نيروهاي آنها در عراق خلع سالح . سازمان تروريستي خارجي است

  . شدند
برخي ممكن است فكر آنند آه ما رفتار مخصوصي با مجاهدين خلق داشتيم و حتي : آقاي فيث افزود

فاع آمريكا در نظر دارد از مجاهدين خلق به گزارش هائي منتشر شده است مبني بر اينكه وزارت د
  .عنوان سازماني شبيه اتحاد شمال افغانستان استفاده آند و آن را عليه دولت ايران به آار گيرد

به گفته معاون وزارت دفاع آمريكا، هرگز چنين طرح و برنامه اي در آار نبوده است وماچنين آاري 
  .نخواهيم آرد

  . را سازماني تروريستي مي دانيم و با آن به همين ترتيب رفتار مي آنيمما مجاهدين خلق: وي افزود
 بيژن فرهودي، براساس اظهارات داگالس فيث، معاون وزارت دفاع آمريكا

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  آيا ايران دشمن است ؟
 تيم مک گيرک مجله تايم

From the Jun. 09, 2003 issue of TIME magazine   
   ترجمه فرج زاده -سايت خبرنامه امير آبير 

، که یک قاچاقچی است، با سر به راه بيابانی که از کوههای مرز ایران با پاکستان و »محمود«
او به اغلب مسافران عرب به عنوان عضوی از القاعده مظنون می . افغانستان می گذرد اشاره می کند

ولی برای من اهميتی ندارد که تو که « : ماده رفتن است می گویددر حاليکه با تویوتای خود آ. شود
  . »حتی اگر جانی باشی تا وقتی پول داشته باشی ترا با خود خواهم برد. هستی

از ترس شناسایی و دستگير شدن در پاکستان و افغانستان، تروریستهای القاعده تحت حمایت 
 می در ریاض سرویس امنيتی 12ل از بمب گذاری قب. قاچاقچی هایی مثل محمود وارد ایران می شوند

 با دیگر اعضای خود در سایر نقاط دنيا - که در ایران هستند–آمریکا مکالمه بين اعضای بلندپایه القاعده 
واشنگتن اعتقاد دارد که شماری از رهبران القاعده از جمله سيف العدیل در ایران به . را قطع کرده اند
 مایل مرز شرقی عمال کاری غير ممکن 1000رانی می گویند که کنترل کامل مقامات ای. سر می برند

ما . ما در حد توانمان تالش می کنيم«:محمد علی ابطحی معاون ریيس جمهور به تایم می گوید. است
  » در هر دو بعد سياسی و مذهبی بيشترین اعتراضها را به القاعده داریم

قاعده و تالش برای دستيابی به سالحهای اتمی بسياری از اتهامات واشنگتن مبنی بر ارتباط با ال
ایرانيان را با این پرسش مواجه کرده است که آیا بعد از عراق نوبت ماست؟ در یک رستوران در تهران 

پس از آنکه مطمئن می شود که کسی حرفهای او را نمی شنود با لحنی آميخته به ترس و اميد می 
نزدیکان آیت اهللا خامنه ای رهبر . » از دست این مال ها نجات خواهند داد؟آیا آمریکایيها ما را«: پرسد

به همين دليل او از آیت اهللا های . ایران می گویند که او از حمله احتمالی آمریکا به ایران نگران است
ه هفت. خود خواسته است از نفوذ خود برای برانگيختن شيعه های عراقی عليه آمریکایيها استفاده نکنند

مقامات آمریکایی به دنبال «. گذشته وزیر امور خارجه ایران اتهام دخالت ایران در امور عراق را رد کرد
  . »راهی برای توجيه شکست خود تا االن هستند

هنوز هيچ مدرکی مبنی بر تشویق . مشاوران بوش همچنين به دنبال بی ثبات کردن رژیم ایران هستند
مقامات .  وجود ندارد، جز اینکه مقامات القاعده در ایران مخفی شده اندو حمایت القاعده از سوی ایران

اگر آمریکایيها بگویند که تروریستها کجا «. ایرانی می گویند آمریکا هيچ نشانه ای به آنها نداده است
 . »هستند ما با کمال ميل آنها را دستگير خواهيم کرد

  
  مي، از ديد يك آارشناس آمريكائيتغيير مداوم سياست آمريكا در قبال جمهوري اسال

چهـار  ): راديوفردا(بيژن فرهودي و آامليا انتخابي فرد، بر اساس تحليل ماروين زونيس در شيكاگو تريبيون             
  2003 ژوئن 4 -1382 خرداد 14شنبه 

ماروين زونيس، استاد دانشگاه شيكاگو، در مقاله اي تحليلي در شيكاگو تريبيون، به بررسي سياست 
 آمريكا خواسته است و مي خواهد نسبت به ايران در پيش گيرد، و مشكالت و پيچيدگي هاي هايي آه

دآتر ماروين زونيس، مي نويسد دولت بوش پاسخ هاي مختلفي به اين سوال آه . آن پرداخته است
وي نخست ايران را ناديده گرفت و به ابتكار عمل هايي آه . بايد با ايران چكار آرد ارائه داده است

. پرزيدنت آلينتون و خانم آلبرايت وزير وقت امور خارجه آمريكا در مورد ايران آغاز آرده بود، پايان داد
بدنبال آن آمريكا گفتگوهاي محدودي . پرزيدبت بوش سپس ايران را جزو آشورهاي محور شرارت نام برد

ت هايي به موازات خواسته هاي با ايران درباره جنگ در افغانستان انجام داد و ايران نيز با اتخاذ سياس
  . آمريكا به آن پاسخ داد

 پرزيدنت بوش عنوان محور شرارت را آنار گذاشت و شروع به صحبت آردن درباره تغيير 2002در تابستان 
با نزديك تر شدن جنگ عراق، آمريكا مجددا وارد . رژيم ايران و تالشهايشان براي دموآراسي بيشتر آرد

 اين گفتگو ها از همكاري در مورد هواپيماهايي آه ممكن است در طول جنگ در گفتگو با ايران شد و
خاك ايران سرنگون شود، به قواعد بازي رابطه با ايران با توجه به همسايگي دو آشور از طريق 

ماروين زونيس مي نويسد اآنون بنظر مي رسد دولت بوش در آستانه يك تغيير . افغانستان تعميم يافت
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دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا مدعي است ايران به فراريان القاعده آه در . گرفته استموضع قرار 
در واآنش پرزيدنت بوش ظاهرا آماده شده . بمب گذاري هاي اخير رياض دست داشتند، پناه داده است

ش است تا سياستي براي اعطاي آمك هاي قابل مآلحظه به مخالفان نظام يا رژيم ديني ايران در پي
  . گيرد تا بلكه رژيم را سرنگون آند

ماروين زونيس استاد دانشگاه شيكاگو معتقد است آه اگر آمريكا چنين سياستي را اتخاذ آند درسهاي 
برخالف شاه روحانيون آماده اند براي باقي ماندن بر مسند قدرت، آدم . پرهزينه اي خواهد آموخت

ود در اينباره درنگ نكردند و االن نيز به اين آار ادامه  ساله گذشته خ24آنها در دوران حكومت . بكشند
  .خواهند داد

 ميزان حمايت برخي عناصر رژيم براي حضور القاعده در مناطق مرزي با پاآستان و افغانستان نا درجه و
آنچه مشخص است اينكه تا حدي آه اعضاي القعده در ايران فعال هستند، از آنها . مشخص است

جدال بين عناصري از دولت . بعنوان بخشي از جدال هاي مخرب سياسي در ايران استفاده مي شود
طالب روابط نزديكتر با آمريكا هستند و آنهايي آه سعي دارند ايران را به زعم خود از فساد شيطان آه 

به عقيده زونيس تالش آمريكا براي براندازي رژيم به نفع دشمنان اياالت متحده تمام . بزرگ دور نگه دارند
دازي اصالحگرايان در ميان آنها از هرگونه نشانه اي از مداخله آمريكا براي بسيج وبر ان. خواهد شد

و آنگاه فاشيست ترين عناصر رژيم را براي حفظ حكومت به آار خواهند . روحانيون استفاده خواهند آرد
  . گرفت

رژيم . به گفته زونيس حمايت از هر آدام از گروه هاي مخالف خارجي در داخل آشور نامشخص است
روحانيون در بستن . ده، تعطيل آرده استهر گروهي را آه آوچكترين نشاني از مخالفت بروز دا

بخاطر سرآوب . نشريات و به زندان افكندن معتدل ترين منتقدين رژيم با بي رحمي عمل آرده اند
بعقيده زونيس بسياري از . مخالفين در سطح آشور هيچ رهبر معتبر سياسي در داخل ايران وجود ندارد

  .ي رقباي خونين بر سر قدرت خواهند بودمدعيان قدرت از رضا پهلوي گرفته تا مسعود رجو
زونيس بر اين باور است آه هرقدر مردم ايران طالب خالص شدن از شر حكمرانان مذهبي مي باشند، 
هر رژيم جانشين آه با حمايت آشكار آمريكا روي آار آيد به عنوان آلت دست امپرياليسم ديده خواهد 

 هسته اي ايران صرفنظر از اينكه چه رژيمي بر سياست. شد و هيچ مشروعيت مردمي نخواهد داشت
گزينه هسته اي از ديرباز هدف ايران بوده است آه ابتدا در . مسند قدرت باشد ادامه خواهد يافت

  . سالهاي دهه هفتاد توسط شاه پيگيري شد و اين سياست مورد حمايت آمريكا بود
 آمريكا اين نكات را درك مي آند و مي داند آه زونيس در پايان مقاله خود ابراز اميدواري مي آند آه آيا

در آنار بريتانيا مثل دو پليس خوب و بد ظاهر شده است؟ از يكسو آمريكا روحانيان را زير فشار گذاشته 
آه عوامل القاعده را از ايران بيرون آنند و از سوي ديگر بريتانيا با روحانيان مشغول صحبت است و 

با اينحال زونيس مي . اعده اخراج شود آنها مي توانند آمريكا را جواب آنندخاطرنشان ساخته آه اگر الق
مقمات ارشد آمريكايي ممكن است فكر آنند آه حال همه چيز بر وفق مرادشان است و مي : گويد

اما با . جنگ در عراق براي باز آردن خاورميانه بودو بعداز عراق نوبت ايران خواهد بود. توانند پيش بروند
فتن از جمله اي آه در ادبيات سياسي آمريكا مشهور است، من ايران را مي شناسم و ايران عراق برگر

  .نمي شود
  
  

  جهان پس از جنگ
  

  خاتمه دوران يخبندان، ظاهر اجالس سران ناتو در مادريد
  2003ژوئن  4 -1382 خرداد 14 شنبه چهار -راديو آلمان 

در مادريد،آنچه آه از خارج به نظر ميرسيد، نتايجى بسيار در اجالس سران پيمان آتالنتيك شمالى ناتو 
اما هر آسى واقف . زمينه مورد مشاجره درباره جنگ عراق به نظر فراموش شده ميآمد. مطلوب بودند

مفسر صداى آلمان خانم گردا موير در اينباره . بود آه، اختالف نظرهاى اساسى همچنان وجود دارند
ظاهرآ دوره يخبندان بين اروپائيها و آمريكائيها خاتمه يافته .  خاطر ميآمدندهمه به نظر آسوده: مينويسد
. جنگ عراق ديگر، موضوع مباحثات وزراى امور خارجه آشورهاى عضو پيمان نظامى ناتو نبود. است

پيش از همه، ديگر اين مسئله مورد مشاجره وجود نداشت آه، تقريبآ باعث انشقاق پيمان آتالنتيك 
وزير امور خارجه آلمان يوشكا فيشر، در مادريد از سفر رئيس جمهور آمريكا جورج . و گرددشمالى نات

دبليو بوش به خاور ميانه تمجيد آرده و اظهار خوشوقتى نمود آه، آمريكا مجددآ هدايت امور را به عهده 
ر نيافت، چرا آه او اينكه وزير امور خارجه آمريكا آولين پاول، در اجالس ناتو در مادريد حضو. گرفته است

به همراهى جورج بوش عازم سفر ميانجيگرانه به خاور ميانه شده بود را، هيچكس به منزله آدورت 
هيچكس در آن نشانه اى از عمل تحريك آميز دولت واشنگتن و بى . روابط بين آمريكا و اروپا تلقى نكرد

مان آتالنتيك شمالى ناتو، صلح و آرامش برقرار بار ديگر در درون پي. اهميتى روابط بين اروپا و آمريكا نديد
و هر آس بصورتى . در اين ميان مخالفان و موافقان جنگ عراق، عقيده خود را تغيير نداده اند. است

مخفى ميداند آه، اين آرامش موجود، تا چه اندازه شكننده است و اينكه خطر انفجارهاى بعدى هنوز 
اما راه حل مادريد . كا و اروپا ميتوانند، هر لحظه دوباره آشكار شوندوجود دارد و دره هاى عميق بين آمري

اين بود آه، به آينده نگاه آنيم و تالشها را به آن زمان پيوند زنيم آه پيش از شروع اختالف نظرها، در آن 
لرد روبرتسون بر اين تاآيد آرد آه، به نظر ميرسد، پروژه عظيم نوسازى پيمان . توقف آرده بوديم
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تالنتيك شمالى ناتو، از مشاجرات رهائى يافته است و ميتواند مجددآ به وظايف نظامى مورد عالقه آ
بزرگترين . يعنى آار بر روى وظيفه اى با محدوده مشخص و روشن، در زمانى تعيين شده. خود بپردازد

استراتژيها . ر گرددبايستى مدرن تر و انعطاف پذيرت. اتحاد نظامى جهان، بايستى به نوسازى خود بپردازد
اين براى هر آسى روشن . براى مبارزه عليه تروريسم مناسب نيستند” جنگ سرد“و سالحهاى دوره 

است و طى هفته آينده وزراى دفاع آشورهاى عضو ناتو در بروآسل، دقيقتر خواهند گفت آه، از زمان 
اى نظامى پيمان آتالنتيك ديدار پيشين سران اين پيمان در پراگ تا آنون، امر مدرن سازى نيروه

در مادريد اما، موضوع بر سر آم توجهى به اين روند سياسى . شمالى، تا چه اندازه صورت گرفته است
اين امر، مشخص است . بود و نه درباره سيستمهاى تسليحاتى براى انجام امور يا تاآتيكهاى نظامى

واحد چهارم سپاه بين المللى . واهند شدآه، نيروهاى پيمان آتالنتيك شمالى ناتو، به آابل اعزام خ
و در عراق نيز ناتو بطور غير . پاسدار صلح در افغانستان، تحت نظر ناتو به انجام وظيفه خواهد پرداخت

آشور لهستان، به عنوان يكى از اعضاى پيمان آتالنتيك شمالى، منتخب از جانب . مستقيم دخالت دارد
، مسئوليت برقرارى يكى از مقرهاى نظامى اصلى اين اتحاد را سران استراتژيك طرح منطقه بندى عراق

اما اين امر به چه . چند هفته پيش، هيچكس در خيال هم، فكر چنين پيشرفتى را نميكرد. دارند
معناست؟ وزير امور خارجه آلمان يوشكا فيشر معتقد است آه، اروپائيها در تدوين خواستهاى سياسى 

بنابراين سنجش نيروها بين اروپا و آمريكا، . مربوطه و اقدامات نظامى ضعيفندخود، به اجرا درآوردن امور 
  .ادامه خواهد يافت و پيش از همه، طى برآورد وضعيت بحرانى بعدى، اختالفات باال خواهند گرفت

  اتحاد مجدد پيمان ناتو، پيامد آنفرانس مادريد
در خاتمه اجالس خود در شهر ” ناتو” لوزراى خارجه نوزده آشور عضو پيمان آتالنتيك شما: مادريد

دبير آل اين پيمان جرج . مادريد وحدت دوباره ميان خود پس از جنگ عراق را به نمايش گذاشتند
وزير خارجه . رابرتسون، ناتو را بزرگترين ائتالف تداوم يافته دنيا و موثر ترين تشكيالت نظامى موجود ناميد

ن اجالس را توافق براى به عهده گرفتن فرماندهى سپاه صلح آلمان، يوشكا فيشر مهمترين تصميم اي
در عين حال بايد گفت آه هنوز فاصله ميان اروپا و آمريكا در .بين المللى از سوى ناتو در افغانستان خواند

موجب اين اختالف تمايل اتحاديه اروپا به تحويل گرفتن فرماندهى سپاه صلح . پيمان ناتو موجود است
  .ى هرزه گوين است آه در حال حاضر در اختيار نيروهاى ناتو ستمسقر در بوسن

  
  ورود بوش به اردن به منظور ديدارسه جانبه

  2003 ژوئن 4 -1382 خرداد 14 چهار شنبه -راديو آلمان 
ديدار اين سه يعنى . جرج بوش در نخستين اجالس خود با رهبران فلسطين و اسراييل وارد اردن شد

محور گفتگوهاى اين . ر بندر عقبه واقع در درياى سرخ صورت خواهد گرفتبوش، عباس و شارون د
مالقات سه جانبه را به جريان افتادن طرح بين المللى صلح خاورميانه تشكيل ميدهد آه در آن تاسيس 

ديروز هم بوش در شرم الشيخ . يك آشور مستقل فلسطينى تا سه سال ديگر پيش بينى شده است
و سران آشور هاى عربستان سعودى، اردن و بحرين در زمينه همين طرح صلح و با رئيس جمهور مصر، 

اين طرح از جانب آمريكا، سازمان ملل . تالش براى اتمام مناقشه هاى خاورميانه به گفتگو پرداخت
  .اتحاديه اروپا و روسيه ارائه شده است

  
  

  اجالس صلح خاورميانه پايان يافت 
   2003ژوئن  4 -1382خرداد  14 شنبه چهار   - -بي بي سي 

 -اجالس سه جانبه پيشبرد طرح مورد حمايت آمريکا برای حل اختالفات بين اسرائيل و فلسطينيان 
 با شرکت جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، و آريل شارون و محمود عباس -موسوم به نقشه راه صلح 

  . نخست وزيران اسرائيل و فلسطينی خاتمه يافته است- ابومازن -
  .اين اجالس به ميزبانی ملک عبداهللا، پادشاه اردن، در شهر عقبه در آن کشور برگزار شد

  . در خاتمه اين اجالس، رهبران شرکت کننده سخنانی را ايراد کردند
پادشاه اردن، ضمن استقبال از تالش هايی که برای استقرار صلح در خاورميانه صورت می گيرد، ابراز 

  . راه صلح با موفقيت روبرو شوداميدواری کرد که نقشه
وی از اميدهای برباد رفته در گذشته سخن گفت و ابراز داشت که شکست تالش های قبلی صلح 

  .باعث کشته شدن انسان ها و همچنين نابودی اميدها شده است
  تقسيم سرزمين مقدس

سرائيالن و جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، نيز در سخنانی گفت که سرزمين مقدس بايد بين ا
  .فلسطينيان تقسيم شود

  .وی گفت که با تالش، حسن نيت و شهامت استقرار صلح در خاورميانه امکانپذير خواهد بود
رييس جمهوری آمريکا گفت که در اجالس عقبه گامی بلند در راستای برقراری صلح برداشته شده 

  .است
 و گفت که وی نماينده اميد به آزادی و وی از محمود عباس، نخست وزير فلسطينی، تقدير به عمل آورد

  .استقرار دولت مستقل دمکراتيک برای فلسطينيان است
آقای بوش از تعهد نخست وزير اسرائيل به خاتمه دادن به آنچه که شهرک های غيرقانونی خوانده شده 

  .است نيز استقبال کرد
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به عنوان يک کشور يهود، متعهد رييس جمهوری آمريکا گفت که آمريکا و شخص وی به امنيت اسرائيل، 
  . هستند

  پايان قيام
محمود عباس، نخست وزير فلسطينی، نيز در سخنانی تعهد فلسطينيان به صلح با اسرائيل را اعالم 

  .کرد
وی متعهد شد که رهبری فلسطينی نقش خود را در استقرار صلح بر اساس راه حل مبتنی بر 

  .ا خواهد کردموجوديت دو کشور مستقل به طور کامل ايف
وی اقدامات تروريستی عليه اسرائيل را محکوم کرد و گفت که قيام مسلحانه فلسطينيان و اقدامات 

  .تحريک آميز برای تلقين نفرت از اسرائيل متوقف خواهد شد
نخست وزير فلسطينی افزود که وی اطمينان حاصل خواهد کرد که اسلحه فلسطينيان تنها در دست 

  .ه مسوول اجرای قانون هستندکسانی خواهد بود ک
  اظهارات شارون

آريل شارون در سخنان خود گفت که همزيستی با يک دولت دمکراتيک فلسطينی به نقع اسرائيل 
  .خواهد بود

  .آقای شارون افزود که بر اهميت وجود سرزمينی يکپارچه برای استقرار چنين دولتی وقوف دارد
شهرک های "کشورش پايبند به قانون است، متعهد شد که فورا نخست وزير اسرائيل، با تاکيد بر اينکه 

  . را برچيند" يهودی نشين غيرمجاز
  . وی گفت اسرائيل خواهد کوشيد شرايط عادی زندگی به مناطق فلسطينی بازگردد

آقای شارون تاکيد کرد که بدون ريشه کن شدن تروريسم و خاتمه تحريکات غرض آلود نمی توان به 
 .صلح دست يافت

  
  به مبارزه ادامه می دهيم: حماس

   2003 ژوئن 4 -1382 خرداد 14   چهار شنبه - -بي بي سي 
آقای بوش گفت طرف های فلسطينی و اسرائيلی تعهدات مهمی در مورد ايجاد دو کشور مستقل 

  فلسطين و اسرائيل داده اند
 اشغالگری اسرائيل حماس، گروه مسلح فلسطينی، اعالم کرده است که به مبارزه مسلحانه عليه

  . ادامه خواهد داد
تنها چند دقيقه پس از پايان اجالس مشترک نخست وزيران اسرائيل و نهاد فلسطينی، که با حضور جرج 

بوش رييس جمهور آمريکا انجام گرفت، حماس در بيانيه ای گفت تا زمانی که آخرين وجب از خاک 
  . فلسطينی ها حفظ خواهد کردفلسطين آزاد شود، سنگر خود را در حفاظت از حقوق

قبل از صدور اين اعالميه و با پايان يافتن اولين نشست مشترک جرج بوش با نخست وزيران اسرائيل و 
  .نهاد فلسطينی، وی گفت که استقرار صلح در خاورميانه، امری امکان پذير است
ل و فلسطين که در آقای بوش گفت که هر دو طرف تعهدات مهمی در زمينه تشکيل دو کشور اسرائي

  .مسالمت در کنار يکديگر باشند، داده اند
آريل شارون در سخنان خود گفت که همزيستی با يک دولت دمکراتيک فلسطينی به نقع اسرائيل 

  .خواهد بود
شهرک های "نخست وزير اسرائيل، با تاکيد بر اينکه کشورش پايبند به قانون است، متعهد شد که فورا 

  . را برچيند" ازيهودی نشين غيرمج
محمود عباس، نخست وزير فلسطينی، نيز در سخنانی تعهد فلسطينيان به صلح با اسرائيل را اعالم 

  .کرد
وی اقدامات تروريستی عليه اسرائيل را محکوم کرد و گفت که قيام مسلحانه فلسطينيان و اقدامات 

  .تحريک آميز برای تلقين نفرت از اسرائيل متوقف خواهد شد
  هماهنگیمسئول 

را به عنوان مسئول " جان ولف"در همين حال جرج بوش اعالم کرده که يک ديپلمات آمريکايی به نام 
  .هماهنگ کننده اجرای طرح صلح موسوم به نقشه راه، منصوب کرده است

آقای ولف که هم اکنون معاون وزير خارجه آمريکاست، قرار است به عنوان سرپرست يک هيات ناظر 
  .  بيت المقدس مشغول به کار شودآمريکايی در

آقای بوش گفت که هدف از اين کار کمک به دو طرف برای حرکت به سمت صلح و اعالم اين موضوع 
  .است که کدام طرف واقعا به مسئوليت هايش عمل می کند

مقامات مسئول می گويند که ماموريت آقای ولف با کار نمايندگان ويژه ، که درگذشته برای ميانجی 
  . ی بين اسرائيل و فلسطينی ها تالش می کردند، متفاوت استگر
  

  چشم انداز رشد اقتصاد جهاني در بيانيه سران هفت آشور صنعتي جهان و روسيه
  2003 ژوئن 4 -1382 خرداد 14 چهار شنبه - راديو فردا -)پاريس(فريدون خاوند 

آه ديروز سه شنبه در اويان سران گروه هشت آشور بزرگ در بيانيه پاياني نشست ساالنه خود، 
فريدون خاوند نگاهي دارد به . فرانسه انتشار يافت، بر اعتماد خود به رشد اقتصاد جهاني تاآيد آردند

  . مهم ترين نكات اقتصادي مطرح شده در اين بيانيه
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مسئوليت مشترك ما پويا آردن رشد . ما به امكانات بالقوه رشد در اقتصادهايمان اعتماد داريم«
اين جمالت چكيده پيامي است آه » .تصادهايمان و، از اين راه، آمك به تحكيم اقتصاد جهاني استاق

سران هشت آشور بزرگ جهان ديروز، سهشنبه، در پايان نشست ساالنه خود، آه امسال در اويان 
بر هاي اعتماد به امكانات بالقوه رشد، در شرايطي آه ا. فرانسه برگزار شد، به جهانيان منتقل آردند

  . تيره آسمان اقتصاد جهاني را پوشانده، مي تواند با موجي از بد گماني روبرو شود
منطقه . براي ژاپن آه ده سال پيش به تونل تاريك دشواريها وارد شده، هنوز از روشنايي خبري نيست

يانيه پاياني در ب» هشت آشور«سران گروه . يورو در جا زده و در آمريكا نيز هنوز ترديد ها فراوان است
خود ميپذيرند آه اقتصاد هايشان با چالش هاي فراوان روبرو است، اما در همان حال اطمينان دارند آه 

  . شماري از خطر هاي عمده از سر راه آنها آنار رفته و شرايط از سر گيري رونق فراهم آمده است
يل اميدواري به آينده اقتصاد ژاك شيراك، رئيس جمهوري فرانسه و ميزبان نشست اويان، در توضيح دال

جهاني مي گويد آه ترديدهاي ناشي از جنگ عراق از ميان رفته، بهاي نفت آاهش يافته و پايين بودن 
ترديد نميتوان داشت آه به رغم نگرانيهاي . نرخ بهره قاعدتا بايد راه را بر ابتكار هاي اقتصادي بگشايد

انههايي از بازگشت پويايي نيز در اين جا و آنجا به جدي درباره چشم اندازهاي اقتصاد جهاني، نش
 اوت سال 22 در آمريكا ديروز به باالترين سطح خود بعد از Dow Jonesشاخص داوجونز . چشم ميخورد

  . گذشته رسيد و تحليلگران آمريكايي به بهبود چشمانداز انداز بازار آار در اين آشور اميدوارند
جود دارد آه بانك مرآزي اروپا فردا پنجشنبه نرخ بهره خود را به مقدار از سوي ديگر، احتمال فراوان و

قابل مالحظهاي آاهش دهد تا هم سرمايهگذاري و مصرف افزايش يابد و هم راه بر اوجگيري باز هم 
  .در بيانيه پاياني نشست اويان به رابطه ميان يورو و دالر اشارهاي نشده است. بيشتر يورو بسته شود

  
  گوناگون

  
  ديدگاه مسلمانان نسبت به آمريکا

   2003 ژوئن 4 -1382 خرداد 14   چهار شنبه - -بي بي سي 
پرسش شوندگان کشورهای اسالمی گفته اند به اعتقاد آنها، اسامه بن الدن برخورد مناسبی با 

  مسائل جهانی داشته است
که از زمان جنگ  کشور جهان و اراضی فلسطينی نشان می دهد 20يک نظرسنجی تازه از مردم 

  . عراق، ديدگاه های منفی مردم جهان نسبت به آمريکا به ويژه در ميان مسلمانان افزايش يافته است
انجام " مرکز تحقيقات پيو"در اين نظرسنجی که در ماه مه سال جاری ميالدی توسط موسسه آمريکايی 

  .  هزار نفر در اين کشورها سوال شده است16شده، از 
ی موسسه پيو نشان می دهد که جنگ عراق اختالف ميان آمريکا و اروپای غربی را نتيجه نظرسنج

افزايش داده، جهان اسالم را ملتهب کرده، حمايت از جنگ با تروريسم را تضعيف کرده و به شکل قابل 
توجهی حمايت مردم جهان را از ارکان دوران پس از جنگ دوم جهانی يعنی سازمان ملل و ناتو کاهش 

  است  داده 
نتيجه نظرسنجی موسسه پيو نشان می دهد که جنگ عراق اختالف ميان آمريکا و اروپای غربی را 

افزايش داده، جهان اسالم را ملتهب کرده، حمايت از مبارزه با تروريسم را تضعيف کرده و به شکل قابل 
ملل و ناتو کاهش توجهی حمايت مردم جهان را از ارکان دوران پس از جنگ دوم جهانی يعنی سازمان 

  . داده است
بيشتر پرسش شوندگان، چه از کشورهای حامی جنگ عراق مثل آمريکا و بريتانيا و چه از کشورهای 
مخالف آن به ويژه فرانسه و آلمان، گفته اند اين جنگ نشان داد که سازمان ملل ديگر اهميت چندانی 

  . ندارد
  جهان اسالم

ز مسلمانان احساس می کنند که اسالم در معرض تهديد قرار در پی جنگ عراق، درصد فزاينده ای ا
از ميان کشورهای اسالمی، مردم اندونزی، اردن، کويت، لبنان، مراکش، نيجريه، پاکستان، . گرفته است

  . ترکيه و اراضی فلسطينی در اين نظرسنجی شرکت داشتند
ردند که آمريکا ممکن است پرسش شوندگان هفت کشور اسالمی نسبت به اين نکته ابراز نگرانی ک

حتی در کويت نيز که مردم آن عمدتا ديدگاه مثبتی نسبت به آمريکا . تهديدی نظامی برای آنها باشد
 درصد از پرسش شوندگان گفتند تا حدی نگران هستند که آمريکا ممکن است روزی تهديدی 53دارند، 

  . برای آنها باشد
ديدگاه های منفی نسبت به آمريکا . ی کاهش يافته استحمايت از آمريکا در بيشتر کشورهای اسالم

که قبال تنها به کشورهای خاورميانه محدود بود اکنون به مردم کشورهايی چون اندونزی و نيجريه هم 
  تسری يافته است  

اندونزی که بزرگترين کشور اسالمی جهان است، در اين مورد تغيير قابل توجهی نسبت به قبل داشته 
 درصد 15 درصد به 61بستان سال گذشته، ميزان حمايت مسلمانان اندونزی از آمريکا از از تا. است

  . درصد کاهش يافته است38 درصد به 71رسيده و در نيجريه نيز اين حمايت از 
اکثريت قابل . حمايت از مبارزه به رهبری آمريکا با تروريسم نيز در ميان مسلمانان کاهش يافته است

ندگان فلسطينی، اندونزيايی و اردنی و همچنين حدود نيمی از پرسش شوندگان توجهی از پرسش شو
برخورد مناسبی با مسائل جهانی " مراکشی و پاکستانی گفته اند به اعتقاد آنها اسامه بن الدن 
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 درصد از فلسطينی هايی که در اين نظرسنجی شرکت داشتند گفتند در اين مورد 71." داشته است
  .  قبول دارنداسامه بن الدن را

بر اساس نتايج اين نظرسنجی، مسلمانان همچنين نسبت به اين موضوع ناخشنود هستند که مردم 
  . عراق در مقابل آمريکا و متحدينش مقاومت نکردند

  ميزان محبوبيت بوش
اين نظرسنجی نشان می دهد که در بيشتر کشورهايی که نسبت به آمريکا ديدگاهی مثبت دارند، 

.  معتقدند که جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا در امور بين المللی عملکرد صحيح دارددرصد ناچيزی
  . انتقاد مردم اين کشورها بيشتر متوجه شخص جرج بوش است تا خود کشور آمريکا

اکثريت قابل توجهی از پرسش شوندگان فلسطينی، اندونزيايی و اردنی و همچنين حدود نيمی از 
در مسائل جهانی "اکستانی گفته اند به اعتقاد آنها اسامه بن الدن پرسش شوندگان مراکشی و پ
  ."  برخورد مناسبی داشته است

در بيشتر افرادی که در اين کشورها از آنها نظرسنجی شد، والديمير پوتين، گردهارد شرودر، ژاک 
رج بوش قرار می شيراک و تونی بلر، رهبران روسيه، آلمان، فرانسه و بريتانيا در مرتبه باالتری از ج

  . گيرند
  انتقاد از سياست های آمريکا در خاورميانه

از . سياست های آمريکا در خاورميانه مورد انتقاد شديد پرسش شوندگان اين تحقيق قرار گرفته است
 20 کشور اهالی اراضی فلسطينی که در نظرسنجی شرکت داشتند، اکثريت مردم 20مجموع مردم 

تنها خود آمريکايی ها اين نظر را .  بيش از حد طرف اسرائيلی ها را می گيردکشور معتقد بودند آمريکا
 درصد 38 درصد گفتند آمريکا زياد جانب اسرائيل را می گيرد، 47حتی در خود اسرائيل . قبول نداشتند

زه  درصد نيز می گفتند که آمريکا بيش از اندا11معتقد بودند سياست آمريکا در اين مورد عادالنه است و 
  . جانب فلسطينی ها را می گيرد

اما غير از آمريکا، اسرائيل تنها کشوری است که مردم آن معتقدند خط مشی های آمريکا در خاورميانه 
بيشتر مسلمانان معتقدند اين خط مشی ها ثبات کمتری برای . به ثبات منطقه منجر می شود
  .خاورميانه به همراه می آورد
ند که بتوان راهی يافت که حقوق و نيازهای فلسطينی ها در کنار اسرائيل بيشتر مسلمانان ترديد دار

تامين شود در حالی که در خارج از جهان اسالم، موجوديت اسرائيل و تامين نيازهای فلسطينی ها با 
  . مردم آمريکای شمالی و اروپای غربی عمدتا چنين ديدگاهی دارند. هم مغايرتی ندارند

  وری است؟تهديد از ناحيه چه کش
غير از آمريکا، اسرائيل تنها کشوری است که مردم آن معتقدند خط مشی های آمريکا در خاورميانه به 

بيشتر مسلمانان معتقدند اين خط مشی ها ثبات کمتری برای خاورميانه . ثبات منطقه منجر می شود
  همراه می آورد  

 را کمتر از کره شمالی - سوريه و ايران -پرسش شوندگان در پاسخ به اين سوال، کشورهای خاورميانه 
بيش از نيمی از اسرائيلی ها . اما ديدگاه اسرائيلی ها در اين مورد متفاوت است. خطرناک تلقی کردند

 درصد از آمريکايی 26حدود . می گويند ايران تهديد بزرگتری برای منطقه خاورميانه است)  درصد54(
  .رائيلی ها در اين مورد هم عقيده هستندهايی که در تحقيق شرکت داشتند، با اس

در هفت کشور از مجموع هشت کشوری که مردم آنها در اين نظرسنجی شرکت داشتند، عقيده بر اين 
  .بود که آمريکا يک تهديد بالقوه نظامی برای آنان است

  "ما دمکراسی را قبول داريم"
از اسامه بن الدن افزايش يافته، مردم با وجود آنکه در جهان اسالم احساسات ضد آمريکايی و حمايت 

  .اين کشورها از آزادی های دمکراتيک حمايت می کنند
 -پرسش شوندگان در پاسخ به اين سوال که تهديد از جانب چه کشوری است، کشورهای خاورميانه 

رد اما ديدگاه اسرائيلی ها در اين مو.  را کمتر از کره شمالی خطرناک تلقی کردند-سوريه و ايران 
 درصد از آنها، می گويند ايران تهديد بزرگتری برای 54بيش از نيمی از اسرائيلی ها، . متفاوت است

 درصد از آمريکايی هايی که در تحقيق شرکت داشتند، با اسرائيلی 26حدود . منطقه خاورميانه است
  ها در اين مورد هم عقيده هستند  

 منتشر کرد و بر اساس 2002دسامبر سال در " مرکز تحقيقات پيو"تحقيق قبلی که موسسه 
 کشور صورت گرفته بود، نشان می داد که مردم کشورهای اسالمی ارزش زيادی 44نظرسنجی در 

مردم . برای آزادی بيان، آزادی مطبوعات، نظام های چند حزبی و برابری بر اساس قانون قائل هستند
د و همچنين مردم کشورهای خودکامه مثل کشورهايی چون اردن و کويت که نظام هايی سلطنتی دارن

  .ازبکستان و پاکستان نيز چنين ديدگاهی داشتند
در واقع بسياری از مردم کشورهای اسالمی در مقايسه با کشورهای اروپای شرقی به ويژه روسيه و 

  .بلغارستان اشتياق شديدتری به آزادی های دمکراتيک داشتند
 جنگ عراق نيز بيشتر مردم کشورهای اسالمی گفته اند در نظرسنجی جديد يعنی نظرسنجی پس از

تنها در اندونزی و ترکيه، تعدادی از پرسش . که الگوی دمکراسی های غربی برای آنها مناسب است
  . شوندگان گفته اند دمکراسی يک شيوه غربی انجام امور است و برای کشورهای آنان مناسب نيست

  ين نظرسنجینظر يک مقام سابق آمريکايی درباره ا
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مادلين آلبرايت وزير امور خارجه سابق آمريکا در خصوص نتايج اين نظرسنجی به بی بی سی گفت از 
  . کاهش اعتبار دولت آمريکا در ميان افکارعمومی مردم جهان نگران است

او گفت بهترين راه تامين منافع آمريکا داشتن روابطی با ديگران بر اساس احترام است و نه بر اساس 
  .ترس آنها از آمريکا

خانم آلبرايت گفت سياستگذاران آمريکايی بايد نتايج اين نظرسنجی را به دقت مطالعه کنند چرا که 
حاوی پيامهای متعددی برای آمريکاست و مهمترين پيام اهميت گوش دادن به افکار مردم ديگر 

  .کشورهای جهان است
سالمی به دمکراسی و ارزشهای آن احترام وی گفت اين نظرسنجی نشان می دهد مردم کشورهای ا

می گذارند و موضوع محبوبيت اسامه بن الدن بيشتر به اين دليل است که او تبديل به نماد مقاومت در 
  .مقابل قدرتهای غربی شده است تا اينکه شخصا و ذاتا دارای محبوبيت باشد

ن است که به دنيا نشان دهد که خانم آلبرايت گفت آنچه اکنون برای آمريکا بسيار اهميت دارد اي
وی گفت آمريکا بايد به وضعيت بحرانی عراق و خالء قدرت در آن کشور به سرعت . خواهان صلح است

 پايان دهد و در اين کار مشارکت فعال ديگر کشورها و سازمانهای بين المللی را جويا شود
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