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

  

    پيرامون تحوالت ايرانمواضع نيروهاي سياسي جهان
  

هاي اروپا و روسيه به آمريکا در مورد برنامه هسته اي جمهوري اسالمي، از ديد يک نزديک شدن ديدگا
  کارشناس

 خـرداد   19 دوشـنبه    -امير مصدق کاتوزيان، مصاحبه با احمـد طهماسـبي، اسـتاد سـابق دانـشگاه ملـي                
  2003  ژوئن 9 -1382

ا در ساخت نيروگاه هسته اي درباره پيشنهاد ايران در مورد مشارکت آمريک): راديو فردا(اردوان نيکنام 
بوشهر و نيز درباره تاثيرات احتمالي گزارش اخير سازمان بين المللي انرژي اتمي بر مناسبات خارجي 

ايران، همکارم امير مصدق کاتوزيان نظرات دکتر احمد طهماسبي، استاد سابق علوم سياسي دانشگاه 
  .  استملي ايران و کارشناس اقتصاد نفت و انرژي را جويا شده

واقعيت اين است که در ظرف ): استاد سابق علوم سياسي دانشگاه ملي ايران(احمد طهماسبي 
يکي دو هفته اخير خيلي حرفهاي متضاد از طرف مقامات رسمي روسيه در مورد استفاده مواد اتمي در 

تش هم اين است که واقعي. پاره اي از اينها گفته اند که نه، چيزي به ايران نداده ايم. ايران بيان شده
االن هم اروپا و هم روسيه تقريبا هم زبان و هم عقيده آمريکا شده اند که به ايران فشار بياورند که ايران 
صاحب بمب اتمي نشود و وقتي چنين حالتي وجود دارد، يعني آمريکا از آن طرف آن فشار را مي آورد و 

ايد در قضيه وجود داشته باشد که اين فشارها دارد روسيه و اروپا هم اين فشار را مي آورند، واقعيتي ب
انجام مي گيرد و گفتن اينکه خوب، آمريکاييها بيايند نظارت بکنند خيلي خوب است، اما به چه 

مناسبت؟ ايران اگر واقعا مشکلي ندارد از اين نظر، بگويد که ما حاضريم يک قرارداد دقيقتري ببنديم در 
مي خواهم بگويم که ايران براي چه مي خواهد صاحب بمب . نجام بگيرداين زمينه و کنترل دقيقتري ا

اتمي شود؟ مي خواهد عليه که بمب اتمي استفاده کند؟ مي خواهد آيا به عنوان يک حربه دفاعي اين 
کار را بکند؟ يعني همين کاري که االن ظاهرا حربه دفاعي اي است که کره شمالي از آن استفاده مي 

من به جاي اينکه وقتش را يک کشور در حال رشدي صرف اين گونه چيزها بکند، برود در کند؟ که به نظر 
زمينه هاي ديگري که در جامعه اي مثل جامعه ايران شديدا به آن احتياج دارد، در کارهاي تحقيقي 

 اصرار بيخود در اين زمينه مشکلي را به براي دنيا حل مي کند، نه براي ايران حل. گسترده صرف کند
مي کند و من مطمئن هستم که اگر ايران در اين زمينه پيشرويهايي بکند مشکالت بسيار زيادي براي 

  .کشور ما به وجود خواهد آمد

  
اند،  ي عراق تحت سرزنش قرار گرفته گروه آوچكي آه در پنتاگون به خاطر اطالعات دروغشان درباره«

  » .باشند  نيز ميدرگير مسايل ديگر آشورهاي خاورميانه از جمله ايران
  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18يكشنبه 

، سخنگوي )Forward(به نقل از پايگاه اينترنتي فوروارد ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي پنتاگون مشغول  هاي ويژه وزارت دفاع آمريكا اقرار آرد آه يك گروه آوچك چهار نفره، در دفتر طرح

منتقدان اين گروه معتقدند آه اين دفتر، اطالعات دروغي . ي ايران هستند ارهطراحي سياستي درب
ي تسليحات آشتار جمعي عراق و ارتباط اين آشور با القاعده ارايه داده است تا احتمال جنگ را  درباره

  » .است“ طراحي سياست“يك مقام ارشد پنتاگون اظهار داشت آه آار اين دفتر فقط . تقويت آند
هاي دولت  ي اين دفتر و نقش آن، هنگام بحث جنجال و غوغا درباره«: ي اين مطلب آمده است هدر ادام

بحث مربوط به ايران، باعث صف آرايي جنگ طلبان . ي انفجار تبديل شد ي ايران به يك نقطه آمريكا درباره
حال حاضر سرگرم دولت بوش در . ي آمريكا شده است پنتاگون در برابر اصالح طلبان وزارت امور خارجه

بررسي سياست خود در قبال ايران است و اتهامات زيادي را مبني بر اين آه تهران به دنبال آسب 
آند و اعضاي القاعده را پناه داده  اش، عراق، دخالت مي يي است، در امور همسايه تسليحات هسته

  » .است، مطرح آرده است
اند آه دفتر  ه منابع اطالعاتي اعالم آرد«: افزايد مطلب ميپايگاه اينترنتي فوروارد در بخش ديگري از اين 

يكي از اعضاي . ي پنتاگون، عامل مهمي در تبيين سياست تغيير رژيم در ايران است هاي ويژه طرح
آند، ميشل رابين است آه عالقمند به تغيير رژيم در ايران  گروهي آه در ارتباط با ايران آار مي

هاي ويژه نصايحي را  ي اين منابع، دفتر طرح به گفته.  نظر وي را ندارندباشد؛ اما سه عضو ديگر مي
ي مسايل ايران بسيار جديدتر از اطالعات اعضاي دفتر  آند و اطالعات آنها درباره ي ايران بيان مي درباره

آنند و  آنها با افراد بسياري مصاحبه و اطالعات جمع آوري مي. ايران در وزارت امور خارجه است
  » .خواهند از افراد حامي دموآراسي در ايران حمايت آنند مي

ي پخش  اي مانند تامين بودجه هاي ساده آنها خواهان راه«: در بخش پاياني اين مطلب آمده است
هايي را  اند آه پيام اي براي ايران هستند و به دولت آمريكا گفته هاي راديو و تلويزيوني ماهواره برنامه

رسال آنند و به آنها بگويند آه در صورت قيام عليه دولت، آمريكا از آنها حمايت خواهد براي مردم ايران ا

www.iran-archive.com 



ي پنتاگون را  هاي ويژه هايي، دفتر طرح سيمور هرش، روزنامه نگار نيويورآر، اخيرا طي چاپ مقاله. آرد
  ».باشد معرفي آرد و مدعي شد آه اين دفتر رقيبي براي سيا و آژانس اطالعاتي پنتاگون مي

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن 
  

گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي از کلمه قصور : سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي
  استفاده کرد و نه تخلف

  2003  ژوئن 9 -1382 خرداد 19 دوشنبه -)تهران(شيرين فاميلي، همراه با صداي حميد رضا آصفي 
ا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي، اظهار حميد رض): راديوفردا(شيرين فاميلي 

داشت که سفر بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران، سفري از پيش تنظيم شده بود و 
ربطي به گزارش اخير اين آژانس در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران ندارد و در چهارچوب همکاريهاي 

آقاي آصفي تاکيد کرد که در گزارش اخير آژانس بين . آژانس استمستمر جمهوري اسالمي با اين 
المللي انرژي اتمي به تخلف ايران اشاره نشده، بلکه اصطالح قصور به کار برده شده است و درباره 

اينکه آيا گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران، متاثر از نفوذ 
  : ده يا واقعا جمهوري اسالمي قصور داشته است، گفتکشور خاصي بو

استنباط ما، استنباط حقوقي ): سخنگوي وزرات امور خارجه جمهوري اسالمي، تهران(حميد رضا آصفي 
ما . و تفسير حقوقي ما اين نبوده که بايد گزارش مي داديم، لذا بحث قصور را در آن چهارچوب بايد ببينيم

قل از فشارهاي يک کشور يا دو کشور يا هر چيزي که هست، فشارهاي اين اميدواريم که آژانس، مست
به همين دليل ما گفتيم . گروه و آن گروه، يک کار کارشناسي تخصصي صورت دهد و واقعيت را بيان کند

براي موارد گزارش . ما هيچ مشکلي نداريم. که اصال مشکلي نداريم که گزارش را علني منتشر کنند
پاسخ مفصلي هم داده، دقيق هم بوده . نماينده ما در وين پاسخ داده. ها پاسخ داريمبراي تک تک آن

اميدواريم که آژانس بدون تحت تاثير . لذا بايد صبر کرد که ببينيم جلسه آينده چگونه خواهد بود. است
  .قرار گرفتن از سايرين به کار کارشناسي و تخصصي خود بپردازد

جه ايران در پاسخ به سوال خبرنگاري که منظور از همکاري کشورهاي سخنگوي وزارت امور خار.: ف.ش
منظور ما از همکاري اين است که آنها در سرمايه : غربي در ساخت نيروگاه ايران را پرسيده بود، گفت

گذاري و تکنولوژي هسته اي با ما براي ساخت نيروگاه بوشهر و يا فعاليتهاي ديگري که قرار است 
  .کت کنند و در پرتو آن ملزوماتش فراهم شودصورت بگيرد مشار

حميد رضا آصفي در پاسخ به سواالتي که در مورد اتهامات اخير آمريکا عليه جمهوري اسالمي مطرح 
ما درمورد سياستهاي آمريکا هوشيار هستيم و يک کشور بايد در همه حال : شده است، گفت

ق تفاوتهاي بسياري وجود دارد و آمريکاييها هم هوشياري خود را حفظ کند، اما قطعا بين ايران و عرا
فکر نمي کنم : وي در ادامه افزود. دچار توهم نمي شوند که بخواهند ايران و عراق را با هم اشتباه کنند

  .آمريکاييها چنين اشتباهي را مرتکب شوند
م و کسب توانايي روز گذشته کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا، گفت که ايران به حمايت از تروريس

توليد سالحهاي هسته اي ادامه مي دهد و ابراز اميدواري کرد که مردم ايران بتوانند رهبران جمهوري 
اسالمي را براي پايان دادن به حمايت از تروريسم و دسترسي به سالحهاي کشتار جمعي تحت فشار 

ئيات بحثهايي که در روزهاي اخير آقاي آصفي در کنفرانس مطبوعاتي امروز، بدون اشاره به جز. بگذارند
اين جزاير جزئي از خاک : در مورد جزاير سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسي مطرح است گفت

  .ايران است و سوء تفاهم کوچکي بين ايران و امارات وجود دارد که با گفتگو قابل حل است
  

  تحليل ايلنا از شدت گيري حمالت آمريكا بر ضد ايران  
  2003  ژوئن 9 -1382 خرداد 19 دوشنبه -ن موحديان تحليلگر ايلنا در امور اياالت متحده احسا

چند روزي است آه شاهد آغاز دور تازه حمالت تبليغاتي دولت اياالت متحده بر ضد نظام جمهوري 
اين حمالت آه پيشتر بر سر حضور اعضاي فراري گروه تروريستي القاعده در خاك . اسالمي هستيم

وري اسالمي ايران دور مي زد هم اآنون رنگ تازه اي به خود گرفته و بر مساله تالش ايران براي جمه
  .  دستيابي به سالحهاي هسته اي متمرآز شده است

حمالت جديد وقتي معنادارتر مي شود آه به اين نكته توجه آنيم آه تنها هفت روز تا انتشار گزارش 
مسلم آنكه آمريكاييها . ته اي در مورد ايران باقي مانده استمحرمانه اژانس بين المللي انرژي هس

قصد دارند با مسموم آردن فضا والقاي تبليغات يكسويه خود موج تبليغاتي جديدي را بر ضد ايران ايجاد 
  .آنند وجهانيان را نسبت به اهداف ومقاصد صلح جويانه آشور از آاربرد انرژي هسته اي بدبين نمايند

 فضاي فعلي بين المللي و علت حدوث چنين وقايعي بايد درك آاملي از نظام بين الملل براي درك بهتر
بعد از پايان حمله امريكا به عراق وتصرف اين آشور از سوي قواي امريكايي پيش بيني مي . پيدا آنيم

شد آه سيستمي تك قطبي به رهبري امريكا در جهان ايجاد شود ، ولي اين سيستم تك قطبي در 
حاضر داراي چالش گران درجه اول يعني فرانسه وآلمان وچالش گران درجه دوم يعني روسيه وچين حال 
اين آشورها در مقابل سلطه طلبي امريكا چالش ايجاد آرده وحاضر به پذيرش هژموني اين . است

 ولي در چند هفته اخير شاهد تغيير تدريجي سياست آلمان وفرانسه در قبال موضوعات. آشور نيستند
از سوي ديگر به نظر مي رسد آه سياست روسيه هم استفاده از . مختلف از جمله ايران هستيم

به عبارت ديگر روسيه . فرصت هاست و نمي توان چندان روي مواضع اين آشوربه نفع ايران حساب آرد
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بران با مشاهده عقب نشيني تدريجي اروپاييان در حال آوتاه امدن است و احتمال دارد آه در صورت ج
 درجه اي 180ضررهاي اقتصادي ناشي از قطع همكاري روسيه با ايران از سوي امريكا شاهد چرخش 

در مواضع اين آشور نسبت به ايران باشيم، مساله اي آه سابقه تاريخي دارد و جديدترين نمونه آن در 
فظ وجهه نكته ديگري آه براي روسيه حائز اهميت است ح. بحث تقسيم درياي خزر فراروي ماست

در صورت به . ابرقدرتي اين آشور از سوي امريكاست آه از دوران شوروي سابق به يادگار مانده است
  .چالش آشيده نشدن اين وجهه باز هم امكان تغيير مواضع روسيه زياد است

. نكته ديگري آه در مورد روسيه بايد به آن اشاره آرد واهمه اين آشور از بنيادگرايي اسالمي است
يكا نيز آه از اين نگراني روسيه اگاه است، با بزرگنمايي مساله و معرفي ايران به عنوان مهد امر

البته هيچ . بنيادگرايي اسالمي قصد دارد تا از انگيزه روسيه براي همكاري با ايران هر چه بيشتر بكاهد
چچن به دنبال بعيد نيست آه سرويس هاي اطالعاتي آمريكا با طراحي برخي خرابكاريهاي اخير در 

  .اقناع روسها باشند
اما انچه آه ممكن است اروپا را در زمينه مسائل مربوط به ايران با امريكا همراه آند بيشتر به حقوق 

نگراني احتمالي ديگر اروپا ترديد در توانايي ايران . بشر ونگراني هاي اروپا در اين زمينه مربوط مي شود
انان هنوز فاجعه . حاصل از ايجاد نيروگاههاي هسته اي استبراي مقابله با خطرات زيست محيطي 

نيروگاه چرنويل ومصائب بعد از آن را به خوبي به خاطر دارند و حاضر نيستند شاهد رخداد مشابه ديگري 
از سوي ديگر اروپاييان به اين مي انديشند آه اگر چنانچه امريكا ادعا مي آند ايران به دنبال . باشند

ح هسته اي باشد و چنين امري محقق شود ، آنگاه آرامش از خاورميانه رخت بر دستيابي به سال
خواهد بست، آرامشي آه براي دستيابي اروپا به منافع اقتصادي خود در منطقه حائز اهميت فراوان 

  .لذا رفع نگراني هاي اروپا از سوي ايران از اهميت درجه اول برخوردار است. است
مسئوالن . ط ياد شده ، نحوه برخورد مقامات آشور مناسب به نظر مي رسدبا توجه به مجموعه شراي

مختلف نظام ضمن اعالم همكاري آامل آشور با آژانس بين المللي هسته اي از به چالش آشيدن 
طرح مواضعي مانند عدم . دولت آمريكا وپاسخ گويي به اتهامات واهي اين آشور نيز غافل نمانده اند

ريكا، اشغالگر وزورگو خواندن اين آشور و رد آردن ادعاي امريكا مبني بر ايجاد تمايل به جنگ با آم
همچنين درخواست از آمريكا براي . دموآراسي در منطقه توجه جهاني را به خود جلب خواهد آرد

همكاري در تكميل نيروگاه بوشهر، تقاضا از اژانس براي انتشار علني گزارش خود و مواضعي از اين 
  . وچي ادعاهاي امريكا را ثابت خواهد آرددست نيز پ

در همين چارچوب ما مي توانيم در آوتاه مدت خواستار تضمين بقاي خود در قبال عدم تالش براي 
اين درخواست ما با توجه به اتمي بودن برخي همسايگان از . دستيابي به سالح هسته اي شويم

جدي براي آمريكا ايجاد خواهد آرد ومعقول جمله هند وپاآستان و به خصوص رژيم صهيونيستي چالش 
  .و موجه جلوه خواهد نمود

اما سياستي آه تعقيب آن در ميان مدت ودراز مدت مناسب به نظر مي رسد تالش براي آسب وجهه 
بين المللي، افزايش همكاري با آژانس بين المللي انرژي هسته اي و مقابله با حرآت آشور به سمت 

ان مي تواند تا حدي آه در مباني ايدئولوژيك آشور مي گنجد، از سياستهاي اروپا اير. امتياز دادن است
  .وچين پيروي آند

اين مساله آه دموآراسي را نمي توان به زور به يك جامعه تحميل آرد حرف حقي است آه از سوي 
ا از پيروي از چنين سياستهايي مانع از منزوي ساختن م. اروپايي ها وچيني ها هم مطرح مي شود

  .سوي امريكاييها مي شود و جايگاه آشور را نيز در نظام بين الملل بهبود خواهد بخشيد

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  پيامدهاي سفر سيد مقتدي به ايران 

  1382 خرداد 19 – سايت بازتاب -رسول جعفريان
 حاآي از آن است آه گزارشهاي منتشره درباره وضعيت نجف و روابط آن با ايران طي روزهاي اخير،

محافل خبري غرب در تالش هستند تا رابطه موجود ميان ايران و نجف را تيره آرده و در اين آب گل آلود 
است آه با توجه به شناخت و » سي.بي.بي«نمونه آن گزارشهاي مستمر راديو . ماهي بگيرند

اسبات ايران با حوزه علميه نجف را اطالعاتي آه از عراق و ايران دارد، به طور مرتب در تالش است تا من
نمايي برخي از مسايل برهم زده و همكاري متقابل ميان مرجعيت در ايران و عراق را خدشه دار  با بزرگ

  . آند
طبيعي است آه براي مقابله با اين سياست، دولت ايران به ويژه دستگاه رهبري آن، بايد مالحظات 

  خاصي را داشته باشد؛
 اين مالحظات، توجه به ارآان اصلي قدرت ديني در عراق است آه بر محور مرجعيت يكي از عمده ترين

بنابراين هر نوع اقدامي آه به نوعي به . بوده و هيچ چيزي در مقايسه با آن قابل محاسبه نيست
رودررويي دولت ايران با مرجعيت در نجف منجر شود، مي تواند پيامدهاي منفي زيادي را در مناسبات 

  . جف و ايران پديد آوردميان ن
طبيعي است آه مقامات ايراني نبايد تصور آنند آه مرجعيت موجود در عراق، همه ديدگاههاي آنان را 

بپذيرد اما آنچه تاآنون رخ داده نشانگر آن است آه مرجعيت در نجف همدلي خود را با ايران نشان داده 

www.iran-archive.com 



راي رهبري و ساير مقامات ايراني فرستاده ، با و عالوه بر آن آه به طور مكرر پيام هاي محبت آميز ب
  . توجه به وضعيت موجود، تالش خود را براي حرآت در يك مسير شكل صورت داده است

از اقدامات مفيد ديگري آه بايد صورت گيرد، لزوم وساطت مقامات ايران ميان نيروهاي مذهبي و ملي 
ال عراق توسط آمريكا پيش آمده و ديدگاه در واقع، مشكالتي آه پس از اشغ. موجود در عراق است

هايي آه در باره آينده عراق توسط گروه هاي مختلف ارايه گرديده، به طور طبيعي اختالفاتي را ميان 
ايران مي بايست با ميانجيگري خود آنان را در مسيري متحد سوق دهد و . اين گروه ها پديد آورده است

  . باري از اين اختالفات ببنددراه را براي بهره برداري محافل استك
  . با اين حال در اين ميان نبايد اقداماتي صورت گيرد آه سبب تحريك گروهي بر ضد گروه ديگر شود

سفر آقاي مقتدي صدر به ايران براي آاهش تشنج ميان نيروهاي مذهبي متنفذ در عراق ، حرآت 
خورد با اين مساله نبايست به اما طبيعي است آه بر. مفيدي بود آه مي بايست صورت مي گرفت

  . تحريك ساير نيروهاي مذهبي موجود در نجف منجر شود
در واقع، به دليل مسائل خاصي آه در ارتباط با ترور سيد مجيد خويي در نجف پيش آمد و برخوردهاي 

افراطي آه از سوي گروه منتسب به مقتدي صورت گرفت، مرجعيت ديني نجف حساسيت ويژه اي روي 
وگو با سيد مقتدي، آاري بود آه مي بايست صورت مي گرفت اما انجام آارهاي  گفت. اله دارداين مس

  . تبليغي روي اين قضيه سبب تحريك گروه هايي آه انتقاداتي نسبت به اين حرآت دارند خواهد شد
هم اآنون شاهديم آه بسياري از محافل مرتبط با مرجعيت نجف از آيفيت انتشار خبر ديدار آقاي 

بيشتر اين محافل با تاييد ضروري بودن . هاشمي رفسنجاني با سيد مقتدي اظهار نارضايتي آرده اند
  . اين ديدار تاآيد دارند آه هيچ لزومي به انتشار اين قبيل اخبار در رسانه هاي عمومي نيست

 آن آه زمينه را چنين اقداماتي مي تواند در دايره اي محدودتر و تاآيد بر رفع اختالفات دنبال شود بدون
البته همين آه سيد مقتدي اصرار دارد، در آشوبهاي . براي استفاده نامطلوب دشمن از آن فراهم آند

روزهاي نخست اشغال عراق دست نداشته و نقشي در ترور سيد مجيد خويي ايفا نكرده مي بايست 
 به عنوان يك روحاني در ضمن بايد متوجه باشد آه. مبنايي براي شروع اعتدال در اين حرآت باشد

حتي .  الزم است تا آامال تحت نظر مرجعيت ديني عمل آند- حتي اگر طرفداران فراواني دارد -جوان 
اي حرآت آند آه حساسيت ساير مراجع ديني را  اگر مرجع معيني را هم نپذيرد، اما با يد به گونه

  . برنيگيزد
دانند جمهوري اسالمي به دنبال ايجاد روابط ويژه  ها و مراجع شيعيان عراق نيز به خوبي مي ساير گروه
هاي شيعه، به ويژه مراجع ديني  هاي مختلف موجود در عراق نيست و از همه گروه يك از گروه با هيچ

  .آند و به تقويت ارتباط بين آنها و پرهيز از تضعيف مرجعيت تأآيد دارد حمايت مي
ها و مراجع  هاي مشابه بين ساير گروه گزاري مالقاتهاي دشمنان نيز بر راه جلوگيري از سوءاستفاده

شيعي با مسؤوالن ايران است همانگونه آه قبال در سطحي باالتر از مالقات مقتدي صدر با آقاي 
  اهللا سيستاني با رهبر انقالب ديدار آرده بودند هاشمي، نماينده آيت

 
   يک نشريه غربيتالشهاي حکومت ايران براي نفوذ در آينده سياسي عراق، از ديد

  ژوئـن  9 -1382 خـرداد  19 دوشـنبه  - راديو فردا –فريبا مودت، بر اساس مقاله کريستين ساينس مانيتور     
2003  

در ميان هفت گروه عمده سياسي عراق، احتماال مجلس : نشريه کريستين ساينس مانيتور نوشت
 بيشتر به حضور آمريکا در اعالي انقالب اسالمي، که از طرف حکومت ايران حمايت مي شد، از همه

از نظر مقامات آمريکا، حکومت ايران در صدد خنثي کردن تالشهاي آمريکا براي . عراق اعتراض دارد
بازسازي عراق، بي اعتبار ساختن نفود اياالت متحده در اين کشور و سوق دادن عراق به سوي بنيادي 

مي از نيروهاي مقاومت عراقي، مردم و  سال کمک و حمايت جمهوري اسال20اما بعد از . مذهبي است
اين مقاله به نقل از يک معمم . رهبران شيعه عراق حکومت ايران را مرجعي براي کمک تلقي مي کنند

شيعه نوشت که هر چند وي و همراهانش خواهان تشکيل حکومتي مذهبي هستند، اما عراق 
نويسنده اين . يک بايد بر سر کار آيدمتشکل از اقوام و مذاهب گوناگون است و تنها يک نظام دمکرات

در اين ميان مجلس اعال در صدد ريشه دواندن در همه بافتهاي جامعه از طريق ادغام : مقاله افزود
فعاليتهاي سياسي و اقدامات عام المنفعه است و با حضور پل برمر به عنوان هسته اقتدار در عراق 

  .موقت عراق محق مي داندمخالف است و مردم عراق را براي انتخاب شوراي 

  

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

ي آمريكايي ناظر بر امور وزارت خارجه عراق اعالم آرد، تمام سفيران سابق عراق را در خارج از  آميته
  .اند اين آشور از منصب خود آنار گذاشته شده

  2003  ژوئن 9 -1382 خرداد 19دوشنبه 
ي الشرق االوسط چاپ لندن، اين  به نقل از روزنامه) ايسنا( گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به

  . هاي خود صادر شده است ي آمريكايي بيان داشت، حكم آناره گيري اين افراد از سمت آميته
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  زمان ثابت خواهد کرد که آمريکا در براندازی صدام بر حق بود: بوش
  2003  ژوئن 9 -1382 خرداد 19دوشنبه  -راديو امريكا 

پرزيدنت بوش مؤکداً  می گويد که زمان ثابت خواهد کرد که آمريکا در براندازی حکومت صدام حسين بر 
  . حق بود

رئيس جمهور آمريکا امروز در پاسخ به پرسش يک خبرنگار که آيا پيدا نشدن جنگ افزارهای نابودی 
 را زير پرسش کشيده است گفت عراق يک برنامه همگانی در عراق اعتبار و باورپذيری آمريکا

تسليحاتی در دست اجرا داشت که گزارشهای سازمان های جاسوسی در ده سال اخير مؤيد آن بوده 
پرزيدنت بوش مشخصاً  به خود سالح ها اشاره نکرد اما مقامات دولت آمريکا در مصاحبه هايشان . است

  .  جنگ افزارها پيدا خواهد شددر چند روز اخير پافشاری کرده اند که اين
  . وجود اين نوع سالح ها در عراق دليل اصلی حمله ائتالِف تحت رهبری آمريکا به عراق بود

ديروز کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا نيز اتهاماتی را که حاکيست دولت پرزيدنت بوش شواهد مربوط 
تا جنگ عليه صدام حسين را توجيه کند با حالت به جنگ افزارهای رژيم پيشين عراق را دستکاری کرده 

  . انزجار تکذيب کرد
آقای پاول ديروز در شبکه تلويزيون فاکس آمريکا گفت شکی نبوده که رژيم صدام پيش از حمله آمريکا در 

وزير امور خارجه آمريکا ادعاهای رسانه . ماه مارس جنگ افزارهای شيميائی و ميکربی در اختيار داشت
 گفته اند که کاخ سفيد آن اطالعات گرد آوری شده توسط سازمانهای جاسوسی را که مؤيد ها را که

  . دليل جنگ نبود کمتر مورد توجه قرار داد با لحنی خشم آلود تکذيب کرد
در يکی از مدارک محرمانه سال گذشته دولت آمريکا که بخش هائی از آن غيرطبقه بندی و قابل انتشار 

 اطالعات مستقيم درباره تسليحات ممنوعه دولت عراق به دست نيامده اما شده گفته شده بود که
چنين نتيجه گيری کرده بود که رژيم بغداد احتماالً  موادی در اختيار دارد که می تواند در سالح های 

  . شيميائی به کار ببرد
ده اما قول داده دولت بريتانيا نيز تکذيب کرده است که اطالعات تشکيالت جاسوسی خود را تحريف کر

 .است که مقررات دقيق تری برای استفاده از شواهد جاسوسی در گزارشهای منتشره وضع بکند
  

  اطالعات ما در مورد سالح هاي عراق دقيق بوده است  : پاول و رايس ادعا آردند
  2003  ژوئن 9 -1382 خرداد 19 دوشنبه -خبرگزاري آار ايران 

معني است آه به اطالعات دستگاه اطالعاتي آمريكا در   بسيار بي: "گفتآالين پاول وزير خارجه آمريكا 
  ."مورد تسليحات آشتار جمعي عراق برچسب غير واقعي بودن زده شود

الملل ايلنا، پاول و آونداليزا رايس مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريكا، در   بين  به گزارش سرويس
طمينان دارند آه اطالعات آنها در زمينه تسليحات آشتار سخنان روز يكشنبه خود اعالم آردند آه ا
  .  جمعي عراق درست و دقيق بوده است

من اطمينان دارم همانطور آه مسؤوالن اطالعات نگران اين مسأله هستند مردم احساس : "پاول گفت
  ."نگراني آنند

به طور گسترده از اين عراق در طول تاريخ داراي تسليحات آشتار جمعي بوده است و : "وي تصريح آرد
  ."است  تسليحات استفاده آرده

ها شواهد و مدارآي دال بر   در مصاحبه با عراقي: "پاول در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران گفت
آنم تمام اسنادي آه تاآنون   من فكر مي. هاي آشتار جمعي در عراق به دست آمده است  وجود سالح

  ."هايي در آجا پنهان شده است   گفت آه چه سالحبه دست آمده است به ما خواهد
دهم   اند، نشان مي  وقتي من به شما تصاوير مردمي را آه توسط صدام حسين آشته شده: "پاول گفت
توانم به شما گزارشي را نشان دهم   من مي. توانيد بگوييد آه اطالعات ما نادرست است  چگونه مي

  ."اند  ليحات آشتار جمعي خود دروغ گفتهها در مورد تس  مبني بر اينكه عراقي
دستگاه اطالعات ما قضاوت درستي براي حمله : " آمريكا گفتNBCرايس هم در مصاحبه با شبكه 
آمده    بدست2003 و مارس 1991از اطالعاتي آه از سال : "وي تصريح آرد."آمريكا به عراق داشته است
  .ريم و آن هم شروع جنگ بودآو  توانستيم به دست  است تنها يك نتيجه را مي

عراق يكي از بهانه هاي اصلي حمله آمريكا به عراق بوده   سالح   هاي آشتار جمعي و خلع  وجود سالح
  .است

 
  يك روحاني اهل سنت عراق خواستار مبارزه عليه نيروهاي آمريكايي شد

  2003  ژوئن 9 -1382 خرداد 19دوشنبه : خبرگزاري فارس
امام يكي از بزرگترين مساجد عراق در حضور بيش از هزاران تن خواستار جهاد يا مبارزه ديني عليه 

  .اشغال عراق توسط نيروهاي آمريكايي شد
ضمن محكوم آردن آمريكا به عنوان يك متجاوز و مهاجم به طور تلويحي حمله » مويد ال عبيدي«امام 

  . جيد قرار دادانتحاري عليه سربازان آمريكايي را مورد تم
موعظه خصمانه اين روحاني مسلمان سني ساعاتي قبل از اينكه مقامات آمريكايي در پاسخ به رشد نا 

  . اميدي در عراق نقش بيشتري به عراقي ها در ساختار حكومت آينده اين آشور بدهد،صورت گرفت
ه ظالم است ديگري جنگجو يكي آمريكاست آ: در حال حاضر دو قدرت در جهان وجود دارد : عبيدي افزود

  . است آه از خواب خود هنوز بيدار نشده و آن اسالم سلحشور است
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ما مردم شجاع عراق ، هرگونه اشغال را رد مي آنيم و جهاد تنها راه براي حفظ خانواده و : وي ادامه داد
 مذهب است

  
  سرباز آمريکايی در عراق کشته شد

  2003وئن   ژ9 -1382 خرداد 19 دوشنبه -بی بی سی 
  .در يک ايستگاه بازرسی در غرب عراق يک سرباز آمريکايی به ضرب گلوله کشته شده است

مقام های نظامی آمريکا گفتند تعدادی مرد مسلح به اين ايستگاه بازرسی که در نزديکی مرز سوريه 
رباز واقع شده نزديک شدند و وانمود کردند که به کمک های پزشکی نياز دارند و سپس به اين س

  . آمريکايی شليک کردند
چند سرباز آمريکايی که در آن نزديکی مستقر بودند، اقدام به تيراندازی کردند و يک نفر را کشتند و يک 

  . نفر ديگر را دستگير کردند
در همين حال، در يک واقعه ديگر در شهر فلوجه در غرب بغداد، سربازان آمريکايی برای دومين بار طی 

  . ف حمله قرار گرفتند و مردان مسلح از جانب يک مسجد به آنها تيراندازی کردندروزهای اخير هد
به گفته يکی از سخنگويان نظامی آمريکا، سربازان آمريکايی به اين تيراندازی پاسخ ندادند اما گفتند که 

  . دو نفر را دستگير کرده اند
وله کشتند و تعداد زيادی را نيز مجروح از ماه آوريل که نيروهای آمريکايی هيجده عراقی را به ضرب گل

  کردند، اين منطقه صحنه مداوم حمالت چريکی بوده است
  

  عراق در نشست اين هفته اوپك نماينده ندارد 
  2003  ژوئن 9 -1382 خرداد 19 دوشنبه -خبرگزاري فارس

اي   نمايندهعراق در نشست اين هفته اوپك در دوحه قطر: مقامهاي آمريكايي در عراق اعالم آردند 
  .نخواهد داشت 

تا زماني آه : به گزارش خبرگزاري فرانسه ، آلن الرسن معاون اقتصادي وزير امور خارجه آمريكا گفت 
دولت انتخابي مردم عراق در اين آشور روي آار نيايد عضويت عراق در اوپك و شرآت در جلسات اين 

  . سازمان منتفي خواهد بود
دولت انتخابي عراق در مورد ورود يا عدم ورود به : اعالم اين خبر تاآيد آردند مقامهاي آمريكايي عراق با 
  . اوپك تصميم خواهد گرفت

بنابر اين گزارش ، آشمكش زيادي بين دو گروه از مقامات فعلي عراق در مورد عضويت آن در اوپك وجود 
  . دارد

زان توليد محدود شود ولي در مقابل گروهي خواستار فروش نفت با قيمت باال هستند آه بالطبع بايد مي
  . گروهي خواستار حداآثر توليد هستند و قيمت براي آنها مهم نيست

اي جز  به عقيده تحليلگران نفت و انرژي ، اگر عراق بخواهد نفت خود را در قيمت باال بفروشد چاره
 عضويت در اوپك ندارد

  
   به نسبت کمتر است قيت سبزی و ميوه-عراقی ها و داستان يخچال های خالی 

  2003 ژوئن   8  -1382 خرداد 18 يكشنبه - آنو آناند از عراق -بي بي سي 
از سرگيری جيره بندی مواد غذايی در عراق به عنوان نشانه بازگشت جريان طبيعی زندگی به عراق 

ره ها، ولی برای عراقی ها وابسته بودن به اين جي. پس از حمله آمريکا به اين کشور، تلقی می شود
  . سال از آغاز تحريم های اعمال شده عليه اين کشور، چندان طبيعی نيست12پس از گذشت 

او که ميزبان من است از خالی بودن قفسه های . صنعا، يک زن عراقی و مادر چهار فرزند است
  . آشپزخانه و يخچالش از مواد غذايی شرمسار شده است

من يک مهندس هستم و با اين حال غذايی . تحصيل کرده اممن . نبايد اين طور باشد: "صنعا می گويد
  ."نداريم

عزاداری صنعا نه به دليل ويران شدن کشورش، . او که لباس سياه به تن دارد می گويد که عزادار است
  .بلکه به داليل شخصی است

بود، ولی به او پير . پدرم چند هفته پيش، هنگامی که بغداد زير بمباران بود، فوت کرد: "او می گويد
  ."تحريم ها و جنگ ها او را کشت پيش از آنکه مرگ طبيعی اش برسد. خاطر ضعف مرد

  
سال ها پيش، قبل از آنکه تحريمی در کار باشد و قبل از آغاز جنگ ها عليه عراق، بزرگترين مشکل در 

  .گرسنگی هرگز عميقا احساس نمی شد. ميان کودکان عراق چاقی مفرط بود
 مواد غذايی شان را به من نشان داد که اندازه يک تمبر پستی بود و هر عراقی صنعا کوپن های

  . سهميه ماهانه خود را با آنها دريافت می کرد
او گفت که با اين کوپن ها به آنها شکر، آرد، برنج، روغن، صابون، پودر رخشتويی، شير و حبوبات می 

  .دهند، ولی گوشت، نان يا سبزيجات خير
ولی بيشتر غذايمان را برنج و . شايد بتوانيم هفته ای يک بار گوشت بخوريم. ستخيلی مشکل ا"

  ."سيب زمينی تشکيل می دهد
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از سر گيری سيستم جيره بندی به معنی آن است که خانواده های عراقی دوباره می توانند مواد 
يک تغذيه مناسب غذايی اصلی را دريافت کنند، ولی داشتن اين مواد غذايی به معنی بهره مندی از 

به همين دليل بسياری از عراقی ها شکايت می کنند که بچه هايشان گرسنه به مدرسه می . نيست
روند و اينکه در گرمای تابستان، گرسنه و خسته هستند، اينکه بعضی بيماران به دليل عدم دسترسی 

قدر ثروتمند است که می همه اينها در کشوری رخ می دهد که آن. به غذای خوب و آب پاکيزه می ميرند
  .تواند غذای خود و ديگران را تامين کند

 20آنهايی که خوش شانس هستند، مثل کارکنان شرکت برق، مدارس و بيمارستان ها، گاهی معادل 
دالر جيره دريافت می کنند، البته همراه با تحقير و شرمساری، زيرا بايد برای دريافت اين مبلغ در مقابل 

  .ديدشان صف بکشند و خبرنگاران از آنها عکس بگيرندمسئول پرداخت ج
 دالر چه می توان خريد؟ در بازار يک مرغ الغر دو دالر است، يک کيلو گوشت گوسفند سه 20و تازه با 

خيلی از . دالر و بنزين که روزگاری در اين کشور فراوان بود، مثل خود صدام حسين ناياب شده است
.  شب در صف بنزين انتظار بکشند، ماشين های خودرا رها کرده اندعراقی ها به جای اينکه روز و

اگر اين مبلغ را در پنج روز ضرب . استفاده از تاکسی هر بار برای رفتن به سر کار چهار دالر هزينه دارد
  . دالر جيره باقی نمی ماند20کنيد ديگر چيزی از 

وتمندی و مهارت آدم هايی مثل صنعا نشأت امروز اگر اميدی به آينده عراق وجود داشته باشد، از سخا
می گيرد، از پزشکان، معلمان، مهندسان و تکنسين هايی که داوطلب شدند تا همچنان به مردم شهر 

  .بغداد خدمات بدهند
انشاء اهللا : "هنگامی که آشپزخانه خالی صنعا را ترک می کردم، مادرانه مرا به آغوش کشيد و گفت

 ."بيشتری داشته باشيم که تعارف کنيمدفعه بعد که می آيی چيز 
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

امتناع مجلس اعالي انقالب اسالمي از شرآت در شوراي سي نفره اداره امور عراق، از ديد يك فعال 
  سياسي

  2003ژوئن   9 -1382 خرداد 19  دوشنبه):راديو فردا (-)آاليفرنيا(امير آرمين، مصاحبه با محسن نژاد 
مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اعالم کرده است که در شوراي سي نفري موقت که اعضاي آن از 

با توجه به قدرت اين . سوي آمريکاييها به منظور اداره امور عراق منسوب مي شود، شرکت نخواهد کرد
اسي مقيم کاليفرنيا در مورد گروه در عراق و ارتباطهايش با ايران، در گفتگويي با محسن نژاد، فعال سي

  : جايگاه شيعيان در آينده سياسي عراق مي پرسيم
من فکر مي کنم که اين رابطه را بايد قدري جستجو کرد که شيعيان عراق اصوال چه : محسن نژاد

تا زماني که اينها نيروهاي آمريکايي را اشغالگر حساب . نگاهي دارند به رابطه با آمريکا و شرايط موجود
مي خواهند که بدون حضور نيروهاي نظامي در . نند، تصور من اين است که مقاومت خواهند کرد بک

عراق به تصميم گيري بپردازند و تالش بکنند که ائتالفي داشته باشند ار نيروهاي عراق درمرکز و بتوانند 
 به نظر من .يک کاري بکنند که قدرت خودشان را آنجا به عنوان يک نيروي مذهبي جايگزين بکنند

از اين طرف هم آمريکا تا زماني که . تازماني که اينها قدرتش را داشته باشند، مقاومت مي کنند
  .حکومتش را نگذارد آنجا کوتاه نخواهد آمد

آيا با توجه به اين که مردم عراق هم چه شيعيان وچه گروههاي ديگر، دائما تاکيد کردند که : امير آرمين
 مردم عراق تعيين شود، مردم زير بار حکومتي که توسط آمريکاييها تعيين حکومت بايد به دست خود

  شود، خواهند رفت؟
طبيعي است که اين داستان را تاريخ آينده قضاوت خواهد کرد، ولي امروز يک مقاومت : محسن نژاد

شديد هست در مورد اين که آيا ديگران قرار است براي ما تصميم بگيرند يا اين که حکومت دست 
نشانده بگذارند و يا اين که خود مردم قرار است که تصميم بگيرند و حکومت آينده خودشان را در واقع 

تا آنجايي که مربوط به آمريکا مي شود، آمريکا نمي تواند دولتي شبيه به دولت ايران را . تعيين بکنند
مردم عراق . ته باشدتحمل کند و خواهان يک دولتي است که با نظرات و منافع آمريکا همسويي داش

هم تا آنجايي که نشان داده اند، حاضر به همکاري نيستند و البته عناصر و گروههايي کوچکي هستند 
که با اينها همکاري دارند، اما اين همکاريها ممکن است که در اثر فشارهاي افکار عمومي در آينده 

  .متوقف شود
ژاپن و آلمان در مورد برقراري دموکراسي کرد، در عراق يعني همان کاري که ارتش آمريکا در : امير آرمين

  .بناست اتفاق بيفتد
يکي اين که آنها . دو نکته تفاوت وحود دارد بين عراق و کشورهايي که شما نام برديد: محسن نژاد

سنت قديمي تر دموکراتيک داشتند و در يک دوره کوتاهي تبديل به حکومتهاي فاشيستي شدند و به 
نکته . و جنگ جهاني دوم را انجام دادند. ستي دست زدند در واقع عليه کل جهانيک جنگ فاشي

ديگراين که آنها کشورهاي تجاوزگر بودند که در اثر تجاوزي که کرده بودند، شکست خوردند و 
شکستشان يک شکست کامل و نهايي بود و دولت آمريکا توانست آنجا را با توفق نيروهاي نظاميش 

ال دائمي بکند و بتواند با طرح مارشال که يک طرح عظيم بود، بتواند آنجا را عوض اشغال بکند، اشغ
  .بکند
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در تظاهراتي که تلويزيونها نشان مي دهند، مي بينيم که شيعيان عراق خواهان حکومت : امير آرمين
 ساله کشور همسايه شرقيشان ايران در داشتن حکومت 25اسالمي هستند، آيا فکر مي کنيد تجربه 
  اسالمي، براي آنها درس عبرت نشده؟

با توجه به وضعيت عراق و کمبود اطالعات عمومي مردم تحت حکومت صدام، من تصور : محسن نژاد
نمي کنم که اصوال شيعيان عراق تصور درستي از حکومت اسالمي در ايران داشته باشند و غالبا 

ولي با توجه به .  در تاييد آن نوع حکومتتبلغاتي که شنيده اند از طرف رهبران مذهبي خودشان بوده و
اين که به هر حال در ايران يک نهضتي است در باره جمهوريخواهي و آزاديخواهي، تصور اين که 

روشنفکران عراق توجه بکنند به اين که جمهوري اسالمي به شيوه ايراني در واقع موفق نبوده، بسيار 
براي پيروان مذهبي بخصوص در عالم تشيع، فوق العاده ولي اين را توجه بکنيد که . بسيار زياد است

  .تحت تاثير رهبرانشان هستند و ممکن است در کوتاه مدت به دام بيفتند
  

  ترس از ايران شدن عراق
  زنان بی حجاب تهديد شده اند که تخم مرغ و گوجه فرنگی گنديده بسويشان پرتاب خواهند شد

  2003  ژوئن 9 -1382 خرداد 19 دوشنبه -ادکارولين هولی، خبرنگار بی بی سی از بغد
روحانيان عراقی از خأل سياسی که سقوط حکومت صدام حسين در کشورشان پديد آورده استفاده 

  .کرده و در تالشند تا قرائت خود از اسالم را حاکم کنند
است در عراق به مشروب فروشيها حمله شده و صاحبانشان تهديد شده اند، به زنان نيز گفته شده 

  .که حجاب خود را رعايت کنند
مله شده که يکی از اين حمالت با پرتاب ه به چند مشروب فروشی در بغداد حظرف چند هفته گذشت

  . نارنجک به داخل مغازه انجام گرفته است
حمله ها از سوی روحانيان شيعه تندرو انجام می گيرد اما مشروب فروشهای مسيحی می گويند آنها 

  .اد دارند و به کار خود نيازمندند چون بايد خوراک و مايحتاج بچه های خود را تأمين کنندهم به خدا اعتق
 ساله ای در شرق بغداد است عليه مشروب فروشها حکم جهاد 31شيخ محمد فرطوسی که روحانی 

  .داده و از همه زنان، حتی مسيحيان خواسته است حجاب خود را مراعات کنند
د کرده است که در فروشگاهها به آنها جنسی فروخته نخواهد شد، تاکسی او زنان بی حجاب را تهدي

  .سوارشان نخواهد کرد، و بسويشان تخم مرغ و گوجه فرنگی گنديده پرتاب خواهد شد
  .مشروب فروشها هم تهديد شده اند که فروشگاهشان بر سرشان خراب خواهد شد

می کنند و از خدا می خواهند کاری کند که مسيحيان عراق نگران آينده خود هستند و در کليسا دعا 
  .کسی کاری به کارشان نداشته باشد

  .مسلمانان نيز در مورد اينکه بر سر زندگی آينده شان چه خواهد آمد نگرانند
اين در حالی است که بغداد همواره يکی از عرفی گراترين جوامع را در خاورميانه در خود جای داده 

  .است
 بغداد بعضی زنها باحجاب و برخی ديگر بی حجابند و زن و مرد و دختر و پسر در دانشگاه مستنصريه

  .روی نيمکتها کنار هم می نشينند و صحبت می کنند
  .فعاليتهای روحانيان تندروی شيعه برای آرايشگاههای زنانه هم خبر بدی است
می خواهند مثل : " گويدابتسام جصان که در جنوب بغداد آرايشگاه دارد با اشاره به اين روحانيان می

ايران همه روسری به سر کنند و می گويند آرايش کردن ممنوع است، اگر اينجا هم مثل ايران بشود من 
  ".بساطم را جمع می کنم و از اين مملکت می روم

خيلی از مسيحيها هم در فکر اين هستند که اگر قدرت به دست روحانيان تندرو بيفتد کشور را ترک 
  .کنند
نوز آغاز کار است و کشمکش بر سر آينده عراق همچنان جريان دارد؛ خيلی از عراقيهای مخالف اما ه

  دخالت دين در دولت هم هستند که قصد ندارند ميدان را به حريف واگذار کنند
  

  در رسانه هاي جمعي
  

  ايران واوضاع خاور ميانه _ عربستان سعودى / آمريكا 
  2003  ژوئن 9 -1382 خرداد 19 دوشنبه -راديو  المان 

 آه در مسكو پايتخت روسيه منتشر ميشود روز جارى در تفسيرى به Nesawissimaja Gasetaروزنامه 
آادر رهبرى آن آشور توصيه ميكند آه در باره آنچه آه مربوط به مشى سياسى روسيه در مقابل 

سر اين روزنامه در ادامه مف. آشورهاى خاور ميانه ميشود ، با اياالت متحده آمريكا همكارى نمايد 
اظهارات شديداللحن مقامات اياالت متحده آمريكا در باره جمهورى اسالمى : تفسير ، از جمله مينويسد 

ايران ، احتماال نوعى سرپوش گذاشتن بر هدف اصلى آمريكاست و آنهم بدين معنا آه احتماال دولت 
تقيم در شبه جزيره عربستان و حتى آشور آمريكا برهبرى جرج دبليو بوش ، خود را آماده دخالت مس

اگر چنين باشد ، روسيه بايد از اين برنامه بخاطر عالئق دراز مدت و تاآتيكى . عربستان سعودى ميكند 
، حمايت آند زيرا خشك نمودن سرچشمه مالى تروريسم بين المللى براى روسيه ، اهميت حياتى 

  . دارد 

www.iran-archive.com 



 در تفسيرى به خونريزيهاى اخير در خاور ميانه پرداخته و در La Repubplicaمفسر روزنامه ايتاليائى 
آنچه آه رويداد غير منتظره نبود و هيچكس نميتواند از ده آشته ، يعنى پنج : اينباره از جمله مينويسد 

. سرباز اسرائيلى و پنج سوءقصد آننده فلسطينى در درگيريها و بحران خاور ميانه ابراز شگفتى نمايد 
اه آه قصد، ايجاد تحرآى در مذاآرات ميان اسرائيل و فلسطينيان بود ، وضعيت غير از اين نبود و زيرا هرگ

و هدف آنان نيز ادامه . هربار افراطيون ، آنهم در دو طرف ، وارد صحنه شده و شمارى را به قتل رساندند 
خاطر است آه سوال بدين . يافتن دور تسلسل قهر و خشونت و متوقف ساختن گفتگو ميان طرفين بود 

پس از آنكه نخست وزيران اسرائيل و فلسطينيان ، آريل شارون و محمود عباس در آنفرانس بندر عقبه 
اردن ، دست يكديگر را فشردند ، اين نبود آه آيا افراطيون حمله خود را آغاز خواهند آرد، بلكه اين بود 

 .حمله خواهند آرد « آى و چگونه « آه 
  

  ايران آزمايشگاه سياست خارجي اروپا : تايمزگزارش فايننشال 
   2003  ژوئن 9 -1382 خرداد 19 دوشنبه - سايت بازتاب-سجاد جعفريان : ترجمه

اما پرونده اصلي ارزيابي اعتبار . باعث ايجاد شكاف ميان متحدان اروپايي شد مسأله عراق، 
هاي خود مبني بر تشويق  ي طرحآيا اروپا با اجرا. هاي خارجي اتحاديه اروپا، ايران است سياست
تواند ثبات در شرايط سياسي خود را تضمين آند؟ روش برخورد اتحاديه اروپا با  طلبان در تهران، مي اصالح

آننده تمايل و توان اين اتحاديه براي واآنش مناسب به خطرهاي امنيتي جديد از قبيل  ايران، روشن
  . هاي آشتار جمعي خواهد بود گسترش سالح

، دخالت »القاعده«وجود اين قطعا نظرات متفاوتي وجود دارد؛ انتقاد آمريكا از ارتباط ايران با اعضاي با 
اما آنچه واقعا . اند اهللا به مسايلي تكراري تبديل شده ايران در مناطق جنوبي عراق و حمايت آن از حزب

مريكا به محمد البرادعي ـ در حال حاضر آ. اي ايران است هاي هسته آمريكا را مضطرب آرده، برنامه
آورد تا ايران را در ليست آشورهايي آه به صورت  المللي انرژي اتمي ـ فشار مي رييس آژانس بين

  .اي خود هستند، قرار دهد هاي هسته غيرقانوني در حال گسترش سالح
انتقادهاي پوشي از  اگر اتحاديه اروپا تنها تصميم به حفظ يك جبهه عادي در مقابل تهران و نيز چشم

خبر خوب و برگ برنده اروپاييان اين است . بايد سياست خود را قطعيت ببخشد جهانيان از تهران را دارد، 
گيري عادي در مقابل تهران داشتند و سياست مناسبي را در پيش گرفتند،  آم آنها يك موضع آه دست

آميز رفتارهاي اشتباه تهران  اعتراضهاي  هاي خود را تنها به جنبه آه در عين درگيري با مسايل، نگراني
اروپا با آمريكا تنها بر سر اين مسأله آه ايران پيشينه ضعيفي در حقوق بشر . محدود آردند و نه بيشتر

 اتفاق نظر  هاي آشتارجمعي است، آند و در حال توسعه سالح ها حمايت مي داشته، از تروريست
سازي و تنبيه ايران است ـ بروآسل، سعي در حفظ  لهاما برخالف واشنگتن ـ آه قصد او ايزو. داشتند
هاي داخلي ايران  آند سياست با وجود اين اتحاديه اروپا ادعا مي. هاي ارتباطي خود با ايران دارد آانال

  .متغير است
آنند آه در مقايسه با آمريكا احساس خوبي نسبت به اوضاع  سياستمداران اتحاديه اروپا اضافه مي

ارند، زيرا برخالف آمريكا، آنها داراي سفارت در تهران هستند و همچنين توان انجام داخلي ايران د
وگوها،  اند آه پيشرفت در اين گفت آنها گفته. مذاآرات و انعقاد قراردادهاي همكاري و تجاري را دارند

جي آريستوفر پتن، آميسيونر روابط خار. هاي اصلي ايران دارد بستگي به تغيير يك پارچه سياست
اتحاديه اروپا، در ديدار ماه فوريه از تهران گفت، اتحاديه اروپا آماده ادامه مذاآرات خود با ايران است و به 

  .اين شكل به صورت غيرمستقيم در مقابل فشار آمريكا براي قطع روابط با ايران ايستادگي آرد
 تهران پيش از سفر پتن، براي نخستين .در مقابل، اتحاديه اروپا نيز انتظار نتايج مثبتي را از ايران داشت

ناپذير به آارشكني و  هاي وصف بار اجازه ورود بازرسان حقوق بشر سازمان ملل را به ايران و به شيوه
  ).آه البته قسمتي از آن به خاطر فشار اتحاديه اروپا بود(جنايات خود پايان داد 

درباره مسأله عدم »  مسايل به صورت مشروط در درگيري«اآنون اتحاديه اروپا بايد اثبات آند آه  هم
  .دهد اي نيز جواب مي هاي هسته گسترش سالح

هاي  اند آه ايران در حال توسعه برنامه اآنون آمريكا، انگليس و روسيه تا حد زيادي مطمئن شده هم
سراييل اما از ديد ايران، همسايگانش ـ ا. آند  هرچند آه تهران رسما آن را رد مي اي خود است، هسته

اي خود، نظاميان آمريكايي در عراق و افغانستان ـ براي او خطرناك هستند و در اين  با قدرت هسته
  .اي خود باشد هاي هسته تواند تسريع برنامه شرايط تهران، تنها مي

هاي  ايران داراي نگراني. اين امر نيز باب طبع اروپا نيست و اروپا بايد بر طبق آن واآنش نشان دهد
گروه نمايندگي اتحاديه . اي روي بياورد شود آه به قدرت هسته تي منطقي است اما اين دليل نميامني

اروپا ـ آه هفته ديگر از تهران ديدار خواهد آرد ـ بايد براي تهران روشن آنند آه اروپا خواهان اطمينان از 
سيدگي و از صحت و سقم اي آه بتواند به آنها ر اي و موشكي ايران است، به گونه هاي هسته برنامه

تر از همه اينها اروپا بايد بر سر مسأله امضاي قرارداد الحاقي سازمان  مهم. آنها اطمينان پيدا آند
گيري آند؛ قراردادي آه راه را براي بازرسي آامل از تمام  اي بر ايران سخت الملل انرژي هسته بين
اتحاديه اروپا بايد بداند آه ايران و اروپا در . اي هموار خواهد آرد هاي هسته هاي مشكوك و منطقه مكان

راضي آردن آمريكا و بقيه جهان از اينكه بازرسي از ايران مؤثر خواهد بود، به اندازه آافي سهيم هستند 
  .و نقش يكساني دارند

ت اروپا بايد صريحا بگويد آه سرباز زدن ايران از امضا و اجراي قرارداد الحاقي، به معناي قطع مذاآرا
اند اما، اروپا  هاي اروپايي با اين اولتيماتوم مخالفت آرده گروهي از دولت. تجاري و سياسي خواهد بود
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گيري صحيح را دارد و نه اينكه تنها بخواهد از پنتاگون در  بايد نشان دهد در موارد لزوم، توان تصميم
  .مسايل سياسي سبقت بگيرد

. ساز خواهد شد گيري عادي او قطعا مشكل شت، نشود، جبههاگر اتحاديه اروپا موفق به انجام آنچه گذ
 رابطه سياسي و تجاري راه مناسبي براي برخورد با ايران و بساري از آشورهاي مشابه  در اصل،
  .اما بايد در هنگام رسيدن به هدف دلخواه، شرايط را محدود آرد. است

اما اتحاديه آمريكا بايد آماده . شته باشدبرخورد لطيف و ماليم ممكن است، نتايج ملموسي به همراه دا
تر از آن جلوگيري از گسترش  استفاده از ابزارهاي سياست خارجي براي حفظ منافع خود و مهم

گيري منفعل  اما اگر چنين نشود، پس اتخاذ سياست عادي خارجي و موضع. هاي جمعي شود سالح
  آند؟ چه نفعي دارد و چه هدفي را دنبال مي

  
  گوناگون

  
     از ظهور تا سقوط دامص

 2003 ژوئن   9  -1382 خرداد 19 دو شنبه – روزنامه اعتماد -خسرو معتصد 
   بهمن19 (1963   فوريه8 روز   ساعت  درو آند، در نخستين  تا توفان آاشت  باد مي  آه  آمونيست حزب
   شده  هدايت  و تشنجات عتصابات رويارو گرديدأ ا يي  نشده بيني  و پيش  تازه با وضعيت)   رمضان14 و 1341
ها قرار   الشيوعي  مخالف  و در صف  بدبين  آنان  به  را نسبت  عراق ، بيشتر مردم  آمونيست  حزب  وسيله به

   فريدون ، آقاي  زمان  بغداد آن  در دانشگاه  ايراني  استادي  و استنباطهاي در اينجا مشاهدات.  بود داده
   آه  آهكشان  ماهنامه  سردبيري  هنگام ش. ه1370   در سال  ارژنگي  استاد فريدون، با نويسنده ( ارژنگي
 و   داشته  بسياري  بود و خوانندگان  و اساسي  بسيار پرمحتوا و خواندني  ماهيانه  روزگار از مجالت در آن

 24 «  را زير عنوان ه مشارالي خاطرات.  آردند، آشنا شدم  مي  همكاري  با آن  از استادان شمار فراواني
 از  يي آيد چكيده  مي  در پي  و آنچه  رساندم  چاپ  به  مجله  در آن  مقاالت  سلسله  صورت به»   درعراق سال
   در امور صنايع  آه  ارزشمندي  علمي  مقام  دليل  به ارژنگي.  آنيم  مي را نقل.)   است  مطالب آن

،   است آرده  و آمد مي  رفت  عراق  و دولتمردان  وزيران  اغلب هاي  خانه  و به  داشته عراق مستظرفه
 موفقيتها و  دوران.   نيست فايده  از آنها بي شدن  آگاه  دارد آه  در خور توجهي استنباطها و مشاهدات

،  از طرفي.  شد  سپري  قاسم  عبدالكريم هاي  و بستن آردنها و زدن  و غلبه  و افتخارات شهرت
 او   بردن  از بين  و براي  گرفته ها را ناديده  دسيسه  بودند و اين  او برداشته  از حمايت نيز دستها  انگليسي

 خود   بود پولهاي  پيشنهاد آرده  عربي  دول  همه  عبدالناصر به  جمال  بود آه  اين  هم  آردند و علتش آمك
 و قطر و   آويت  جمله  بگذارند، از آن  مصري اي در بانكه  آشيده  بيرون  و انگليس  غربي  دول را از بانكهاي

   فكر گرفتن  آنها به  از اينكه قبل.  داشتند  سپرده  انگليس  در بانكهاي  مقدار زيادي  بودند آه غيره
 چند لشگر   را دادند و عبدالكريم  آويت  به  دستور حمله  عبدالكريم ها به  خود باشند انگليسي هاي سپرده

   شدند و از آنها خواستند آه  وارد مذاآره  فارس  خليج ها با اعراب انگليسي.   داشت  گسيل ت مرز آوي به
   آويت  به  حمله  آماده  عبدالكريم عبدالناصر بگيرند و چون  جمال  خود را در مورد تقاضاي  نهايي تصميم
 اؤر   عبدالناصر ترتيب  جمال  حرف  به  خود دادند آه هاي  مساعد در مورد سپرده  بود آنها جواب شده

 آردند و   را طراحي  آردستان ، فورا شورش  قاسم  عبدالكريم  مزاحمت  رفع ها براي انگليسي. نخواهند داد
   اين انداختن ها با راه  انگليسي  فهميد آه  عبدالكريم  آردند، چون  مسلحانه  قيام  عبدالكريم آردها عليه

   اعزام البته.  دهد  انتقال  شمال  به  خود را از آويت اند ناچار شد سربازهاي  آرده  او اقدام  عليه شورش
   عبدالكريم  تصميم  در اين  بودند تاؤير فوري  شده  از آويت  حمايت  آماده  آه  انگليسي  و تفنگداران ناوگان
 و   گرفت ها را در دل نگليسي ا  آينه  برد ولي  بيرون  از آويت  درگيري  خود را بدون  سربازهاي  آه داشت
   آه هايي  زمين  همه  آن  موجب  به  آرد آه  تصويب  آرد و قانوني  در راديو و تلويزيون  بدگفتن  به شروع

   اصلي  بود سبب  شد و اين  اعالم  بودند ملي  نكرده  از آنها استفاده  زمان  تا آن  انگليسي  نفت شرآتهاي
  .  او گرديد  قتل  منجر به آه   قاسم  عبدالكريم شكست
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