
  2003ژوئن   16 -1382 خرداد 26 هشنبدو  -)88(بولتن خبري ايران نبرد
  

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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  

  . با ژاك شيراك مذاآرات مفصلي را در پاريس انجام داد) شنبه( ابوظبي روز گذشته امير
  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25يكشنبه 

به نقل از منابع خبري منطقه، شيخ خليفه بن زايد ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي عربي مذاآرات بين  مارات متحدهي آل نيروهاي مسلح ا النهيان، امير ابوظبي و معاون فرمانده

  .خواند “ دار استراتژيك و بسيار ريشه“آشورش و فرانسه را 
ي راه در خاورميانه بدون  المللي براي اجراي آامل نقشه ي بين ي تالش جامعه شيخ خليفه بر لزوم ادامه

  .پيش شرط تاآيد آرد
ي عراق را تغيير دهد و بر نقش   دربارهتواند موضع سابقش شيراك نيز در مقابل اعالم آرد فرانسه نمي

  . بازسازي عراق تاآيد آرد محوري سازمان ملل در راه
ي راه به دليل موانعي آه به سر اجراي آن پيش  شيراك همچنين نگراني اش را در خصوص اجراي نقشه

  .آمده است، ابراز آرد
  

  بسيج ضد ترور در شهر مكه 
  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25 يكشنبه -راديو المان 

اين . به گزارش خبرگزارى ها،در پى يك بسيج ضد ترور در عربستان سعودى ده نفر آشته شدند: رياض
عمليات درشهر مكه انجام گرفت و منجر به آشته شدن پنج پليس و پنج تن از تروريستهاى احتمالى 

ين اقدام تعداد زيادى اسلحه و گفته ميشود آه در ا. هفت تن از افراد مظنون نيز دستگير شده اند.گرديد
از اين گذشته در ارتباط با حمله انتحارى به ناحيه مسكونى . مواد منفجره نيز به دست آمده است

حمله انتحارى در ميانه ماه مه درشهر . خارجيان در شهر رياض هم پنج فرد مظنون بازداشت شده اند
كه القاعده در پس اين انفجارها بوده مسئوالن معتقدند آه دست شب.  آشته برجاى نهاد٣۵رياض 
  .است

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  وزير دفاع فرانسه، توقع داريم ايران به معاهده منع گسترش سالح هاي غير معتارف احترام بگذارد  
  2003   ژوئن15 -1382 خرداد 25 يكشنبه -خبرگزاري آار ايران

فرانسه ديروز از ايران خواست تا به معاهده منع گسترش سالح هاي غير متعارف احترام بگذارد و به 
  .زنان اجازه دهد آه در امور سياسي دخالت بيشتري داشته باشند

نيوز، ميشل آريوت ماري وزير دفاع فرانسه در پايان   الملل ايلنا، از روزنامه گلف  بين  به گزارش سرويس
خواهيم آه شرايط حضور واقعي مردم در نظامي   من از ايران مي  :رت دور روزه خود در بحرين گفتمساف

  .خود به ويژه براي زنان را فراهم آند
المللي از جمله تعهداتي آه به   وي تصريح آرد آه ما از ايران توقع داريم آه به تمام تعهدات بين

  .دشود احترام بگذار  هاي اتمي مربوط مي  سالح
  کاخ سفيد نگران رفتار با طرفداران دموکراسی در ايران است

   به نقل از خبرگزاری رويتر 2003 ژوئن 14
ما از :"کاخ سفيد در بيانيه ای که روز شنبه از محل اقامت آخر هفته پرزيدنت بوش صادر شد گفت

بيمناک هستيم و از گزارش دستگيری ها و اقدامات تحريک آميز توسط نيرو های رژيم عليه دانشجويان 
رژيم می خواهيم که حقوق انسانی دانشجويان را رعايت کند و کسانی را که دستگير شده اند آزاد 

  . کند
اياالت متحده آمريکا با نگرانی بسيار شاهد کاربرد خشونت عليه دانشجويان ايرانی است که بطور "

  . مسالمت آميز نظرات سياسی خود را بيان می کردند
ا نيز مانند همه مردم ديگر حق دارند که سرنوشت خود را به دست خود تعين کنند و آمريکا از ايرانی ه"

  . آرزوی آنها برای زندگی در آزادی دفاع می کند
  ." اميد ما اين است که به صدای مردم ايران و ميل آنها به دموکراسی و حکومت قانون گوش داده شود"
  

   خواند'مثبت'بوش اعتراضات اخير ايران را 
  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25 يكشنبه -بي بي سي 

نيروهای پليس خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران را در محاصره داشتند و مقررات منع عبور و مرور در 
  خيابانهای اطراف برقرار بود
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" مثبت"را جرج بوش، رييس جمهور آمريکا، روز يکشنبه تظاهرات اخير در تهران و چند شهر ديگر ايران 
  .خواند و گفت اين اعتراضات آغازی برای دستيابی به آزادی های بيشتر در ايران است

اين آغاز ابراز عقيده مردم برای رسيدن به ايرانی آزاد است و من فکر می کنم قدمی مثبت : "وی گفت
  ." است

 دارم که روزی، آزادی در من باور. فکر می کنم آزادی، انگيزه قويی باشد: "آقای بوش به خبرنگاران گفت
 ."همه جا غالب خواهد شد زيرا دستيابی به آزادی، انگيزه ای قوی است

  
واآنش جمهوري اسالمي به بيانيه آاخ سفيد در حمايت آمريكا از تمايل مردم ايران براي زيستن در 

  آزادي، دمكراسي و حكومت قانون
  2003ژوئن   15 -1382 خرداد 25  يكشنبه):راديوفردا(بيژن فرهودي 

آري فالشر، سخنگوي آاخ سفيد، در بيانيه اي اعمال خشونت عليه دانشجويان و مردم معترض را 
اياالت متحده با «: وي در اين بيانيه آه روز شنبه در اختيار مطبوعات گذاشته شود، نوشت. محكوم آرد

ز عقايد سياسي خود را ابراز نگراني زياد به توسل به زور عليه دانشجويان ايراني، به طور مسالمت آمي
ما از گزارشهايي که حکايت از دستگيري و اعمال تحريک آميز نيروهاي رژيم عليه . مي کنند مي نگرد

دانشجويان دارد مضطرب شديم و از رژيم مي خواهيم که حقوق دانشجويان را محترم شمارد و آنان را 
ايرانيان، مانند همه ملل دنيا، از حق «: دسخنگوي آاخ سفيد افزو» .که دستگير شده اند، آزاد کند

. تعيين سرنوشت خود برخوردارند و اياالت متحده از تمايل آنها براي زيستن در آزادي حمايت مي کند
  » .اميد ما اين است که نداي مردم ايران و خواست آنها براي دموکراسي و حکومت قانون شنيده شود

امورخارجه جمهوري اسالمي اظهارات مقامات آمريكا در سخنگوي وزارت ): راديوفردا(جمشيد زند 
حميد رضا آصفي . روزهاي اخير در باره اعتراضات دانشجوئي را مداخله در امور داخلي ايران خواند

همچنين گفت آمريكا مي خواهد آژانس بين المللي انرژي اتمي را تحت فشار قرار دهد و گزارش اين 
  .  اي ايران را تحت تاثير قرار دهدسازمان در باره فعاليت هاي هسته

گزارش محمد البرادعي، رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي، روز دو شنبه به اعضاي هيات مديره 
 .اين سازمان ارائه مي شود

  
ي اشپيگل از دستگيري يك ايراني در آلمان به اتهام جاسوسي براي سازمان امنيت ايران خبـر  مجله
  . داد

  2003  ژوئن 15 -1382اد  خرد25يكشنبه 
ي   اين مجله- چاپ لندن -ي الزمان  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبـرگزاري دانشجويان ايران 

اين شخص ايراني آه مديريت يك قهوه خانه در برلين را به عهده دارد، به دستور «: آلماني ادعا آرد
  » .م جاسوسي دستگير شـددادستان فدرال آلمان و توسط پليس اين آشور به اتها

اين ايراني دستگير شده، موظف به تعقيب و «: ي آلماني نوشت ي الزمان به نقل از اين مجله روزنامه
ي آنها به تهـران بـود آه  ي معارضين ايراني خارج از آشور و ارسال اطالعات الزم درباره تجسس درباره

  » .لي آن آشور را به خطر بياندازدتواند امنيت م اين اقدام از نظر دادستان آلمان مي
  .آرده است چنين اشپيگل مدعي شد آه اين فرد، پيش از انقالب اسالمي براي ساواك آار مـي هم

 .به گزارش اين نشريه، دادستاني فدرال اطالع بيشتري در اين مورد نداده است

  
  همكارى پليس ژنو و سرويس مخفى جمهورى اسالمى ايران

  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25نبه  يكش-راديو آلمان 
به گزارش خبرگزارى آمريكائى آسوشيتد پرس از ژنو، گفته ميشود آه پليس اين شهر در سالهاى دهه 

بر اساس داده .  يك قرارداد با سازمان سرويس مخفى جمهورى اسالمى ايران منعقد ساخته است٨٠
 آه، پليس ژنو فعاليتهاى سرويس مخفى هاى يك مامور مخفى اسبق ايرانى قرار بر اين بوده است

جمهورى اسالمى ايران را تحمل آرده و در عوض ضمانت اين را در اختيار داشته باشد آه، آشور 
اين اطالعات از فردى به نام ابوالقاسم مصباحى . سوئيس از خطر حمالت تروريستى در امان ميماند

 اطالعات جمهورى اسالمى است و طى يك بدست آمده آه، يكى از آارآنان سابق سازمان امنيت و
  . ، امروز يكشنبه در بخش غربى سوئيس پخش گرديد”Mise au Point“برنامه تلويزيونى 

اين برنامه بر پروتكلهائى آه از بازجوئى مصباحى توسط مقامات قضائى آشورهاى اروپائى متفاوت تهيه 
به خاطر فعاليتهاى ”ن بازجوئيها گفته است،گفته ميشود آه، مصباحى در اي. شده بودند، استناد ميكرد

من در عوض براى اين تالش آردم آه، هيچگونه عمليات . من در سوئيس با خواهش من موافقت آنيد
  ”.تروريستى در سوئيس انجام نگيرند

آه در ” Mykonos“در جريان محاآمات دادگاه رستوران يونانى  “ Cمنبع اطالعاتى “مصباحى تحت عنوان 
 در برلين انجام گرفته بود، حاضر شده و جمهورى اسالمى ايران را به انجام عمليات ١٩٩٢سال 

در محكمه اى موسوم به ميكونوس، ١٩٩٧دادگاه عالى شهر برلين در سال .تروريستى متهم آرده بود
  .  تن از نيروهاى اپوزيسيون آرد ايران شناخت۴رهبرى آنزمان جمهورى اسالمى ايران را مسئول قتل 

 اساس پروتكلهاى قيد شده، گفته ميشود آه، مصباحى همچنين درباره يك حساب بانكى در ژنو بر
اين پول در دسترس سرويس مخفى .  ميليون دالر در آن موجود بوده است٢٠٠گزارش داده آه، مبلغ 

ى ايران بود تا بمبگذارى وحشتناك در ساختمان انجمن مشترك آرژانتين و يهوديان براى انجام آمكها
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 ٨۶براثر اين سو قصد، .  در بوينوس آيرس صورت گرفت، تامين گردد١٩٩۴متقابل را آه، در ماه ژوئيه سال
  . نفر جان خود را از دست دادند

از جانب مقامات مسئول در سوئيس در جواب اتهامات اين مامور مخفى اسبق جمهورى اسالمى ايران 
  .اظهار نظرى نشد

، دادستانى آل جمهورى فدرال آلمان يك ”Spiegel“ريه خبرى از سوى ديگر بر اساس گزارش نش
گفته ميشود آه، اين فرد آه صاحب .جاسوس احتمالى جمهورى اسالمى ايران را دستگير آرده است

يك رستوران در برلين بوده است، براى سازمان اطالعات و امنيت جمهورى اسالمى ايران آار ميكند و 
گزارش ميدهد آه، ” Spiegel“مجله خبرى . لفان رژيم ماليان بوده استمامور اطالع رسانى درباره مخا

 ميالدى، براى سازمان اطالعات و امنيت زمان شاه آار ١٩٧٩اين شخص پيش از انقالب ايران در سال 
 مسئوالن دادستانى آل جمهورى فدرال آلمان در آارلسروهه درباره اين خبر اظهار نظرى نكردند. ميكرد

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانو جناحهاي آنمواضع رژيم 
  

  پيوندد   مي93+2ايران به الحاقيه : يك مقام آگاه در گفت و گو با خبرگزاري فارس 
  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25 يكشنبه -خبرگزاري فارس

يتي آه ايران با توجه به فعاليت صلح آميز هسته اي و حسن ن: يك مقام آگاه به خبرگزاري فارس گفت 
  .پذيرد  المللي انرژي اتمي را مي  آژانس بين93+2دارد ، الحاقيه 

براساس آخرين اطالعات موجود در گزارش آلوپ حاآمان هسته اي آه طي :اين مقام آگاه اظهار داشت 
روزهاي آتي منتشر مي شود ، بر روي صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي در ايران تاآيد شده و تنها از 

  .  خواسته شده است قرارداد الحاقي را بپذيردايران
است ) اي منع گسترش سالحهاي هسته (NPT يك معاهده الحاقي به پيمان 93+2الحاقيه : وي افزود

بر اساس اين الحاقيه بازرسان . اند  آشور به اين الحاقيه پيوسته32 تنها NPT آشور عضو 130وتاآنون از 
مان آه بخواهند، مي توانند از هر مكان اعم از نظامي ، صنعتي المللي انرژي اتمي هر ز آژانس بين

  . وغيره بازديد نمايند
اينك آه ايران از روي حسن نيت به اين قرارداد مي پيوندد ،انتظار مي رود مطابق :وي اظهار داشت 

ايران در اين امتياز بزرگي است آه .قوانين موجود، فنآوريهاي هسته اي نيز در اختيار ايران قرار گيرد
  . بنابراين انتقال فناوريها در خواست معقولي ارزيابي مي شود.اختيار آژانس بين المللي قرار مي دهد

خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پي آسب اين خبر با دفتر غالمرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي 
 اطالعي از اين خبر ، از خبرنگار اتمي ايران تماس حاصل آرد آه يكي از اعضاي دفتر ايشان با اعالم بي

  . ما خواست آه با روابط عمومي تماس بگيرد
طي تماسي آه خبرنگار ما با سخنگو و مسئول روابط عمومي سازمان گرفت ، وي نيز از اين خبر ، 

 را با 93+2طبق صحبتهاي آقازاده ، ايران مسئله پيوستن به الحاقيه : اظهار بي اطالعي آرد و گفت 
  . آند و اين سازمان بررسيهاي فني قضيه را به عهده دارد ت بررسي ميديد مثب

المللي انرژي اتمي  خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس همچنين با صالحي نماينده ايران در آژانس بين
اين موضوع بايد توسط مسئولين :تماس گرفت آه وي نيز اظهار بي اطالعي آرد، ولي در عين حال گفت

  . يري شودمملكت تصميم گ
شوراي حكام فردا شروع به آار خواهد آرد و سه شنبه يا چهارشنبه ، گزارش : وي همچنين گفت 

  . مربوط به ايران خوانده مي شود
صالحي با اشاره به اين مطلب آه ممكن است آه در گزارش ، قصوراتي در خصوص مسائل ابتدايي 

اي ديگر آشورها نيز بوجود آمده است آه تنها اين مطلب در گزارشهاي بسياري و بر: مطرح شود، گفت 
  . گيرد به دليل عدم مشكالت سياسي آن آشورها ، مورد بحث قرار نمي

  
  . از سوي ايران را تاييد نكرد93+ 2ي  يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه خبر مربوط به قبول معاهده

  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25يكشنبه 
المللي انرژي اتمي  بني بر آمادگي ايران براي قبول پروتكل الحاقي آژانس بيندر پي انتشار اخباري م

ي آشورمان در تماس خبرگزاري   ، يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه93+2ي  موسوم به معاهده
  .دانشجويان ايران اين خبر را تاييد نكرد

ت نگرفته است و تالش ايسنا گيري رسمي در اين خصوص صور الزم به ذآر است آه تاآنون هيچ موضع
  .تر در اين زمينه ادامه دارد آوردن اطالعات دقيق براي بدست

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

وزير امور خارجه عربستان سعودي براي تحويل گرفتن اتباع سعودي سازمان تروريستي القاعده به ايران 
  سفر آرد

  2003ژوئن   15 -1382  خرداد25 يكشنبه): راديوفردا(اردوان نيکنام 
سعود الفيصل، وزير خارجه عربستان، روز گذشته در تهران با مقامهاي جمهوري اسالمي ديدار و مذاکره 

  . کرد
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شاهزاد سعود الفيصل، وزير امور خارجه عربستان سعودي که به تهران ): راديوفردا(کامليا انتخابي فرد 
دو طرف . خاتمي رئيس جمهوري ايران ديدار کردسفر کرده است، روز شنبه با حجت االسالم محمد 

عالوه بر دادن قول همکاري براي مبارزه با اشکال مختلف تروريسم، نسبت به توسعه منطقه از طريق 
اما در گزارشهاي خبري در مورد اين مالقات، هيچ . برقراري صلح و امنيت نظر مساعدي ابراز داشتند

ل به تهران که همان بازداشت اتباع سعودي به اتهام اشاره اي به علت اصلي سفر سعود الفيص
  . همکاري با شبکه تروريستي القاعده است، نشده است

اما . بنا بر گزارشها، وزير امور خارجه عربستان ظاهرا مي خواهد اين زندانيان را با خود به عربستان ببرد
  . تحويل تروريستهاي مظنون به تاييد نرسيده است

خارجه ايران ماه گذشته گفته بود که ايران اسامي بازداشت شدگان را اعالم خواهد کمال خرازي وزير 
  . اما حميد رضا آصفي سخنگوي وي، هفته گذشته گفته که بازجوييها هنوز تمام نشده است. کرد

و . جمهوري اسالمي اين اتهام عربستان سعودي را که به افراد القاعده پناه داده، را رد کرده است
اشته که با توجه به تعهدات بين المللي خود، بازداشت شدگان را به کشورهاي متبوع خود باز اعالم د

وزير امور خارجه عربستان سعودي همچنين يک پيام کتبي از امير عبداهللا، وليعهد . خواهد گرداند
  .عربستان به آقاي خاتمي تحويل داد

  
رسي برنامه هسته اي جمهوري اسالمي و چشم انداز جلسه آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بر

  تالشهاي رئيس سازمان براي عدم تبديل آن به يک مسئله سياسي
  2003ژوئن   15 -1382 خرداد 25  يكشنبه):راديو فردا(جمشيد چالنگي 

قرار است از فردا، هيئت مديره سازمان جهاني انرژي اتمي گزارش آقاي محمد البرادعي رئيس اين 
  . ه برنامه هاي اتمي دولت ايران به بحث بگذاردسازمان را دربار

قرار است از فردا تا روز پنج شنبه هيئت مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي ): راديو فردا(فريبا مودت 
که از هم اکنون نسخه هاي گزارش آقاي البرادعي، رئيس آژانس را در باره فعاليتهاي هسته اي ايران 

 10در اين گزارش محرمانه که محتواي آن حدود .  اين گزارش را به بحث بگذارنددر اختيار دارند، محتواي
روز پيش توسط خبرگزاري رويتر نشت کرد، آزانس بين المللي انرژي اتمي ايران را به تخطي از مفاد 
موافقتنامه ايمني برنامه هاي هسته اي که هدف آن جلوگيري از ساخت مخفيانه سالحهاي اتمي 

خبرگزاري رويتر به نقل از يک منبع ديپلماتيک آشنا با بازرسي هاي آژانس از . رده استاست، متهم ک
. آژانس در چند مورد نسبت به فعاليتهاي اتمي ايران نگران است: برنامه هاي هسته اي ايران مي گويد

 اجتناب اما به گفته اين منبع آنچه آقاي برادعي در طول اين مذاکرات در طرح محتويات گزارشش از آن
خواهد کرد پيشنهاد اقدامات سياسي خواهد بود که ايران را به همکاري بيشتر با آژانس بين المللي 

  .ترغيب کند
رويتر مي افزايد که اخيرا گزارشهايي در رسانه ها در جريان بوده، مبني بر اينکه اياالت متحده آژانس 

 به تخطي از مفاد موافقتنامه ياد شده متهم بين المللي انرژي اتمي را تحت فشار گذاشته تا ايران را
سازد و در اين صورت اين امر به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد شد که اختيار اعمال 

منبع ديپلماتيک ياد شده که از افشاي نامش خودداري . تحريمهاي اقتصادي عليه ايران را خواهد داشت
 آن است که به اعضاي هيئت مديره آژانس بفهماند که در کرده، افزوده است که آقاي البرادعي در صدد

حال حاضر برنامه هاي اتمي ايران تحت بازبيني و بازرسي کارشناسان آژانس است و وي در اين مرحله 
  .نمي خواهد اين امر به صورت يک مسئله سياسي در آيد

به خبرگزاريها گفته اند که در اين ميان برخي از اعضاي هيئت مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
آقاي البرادعي مي تواند روي حمايت کامل هيئت مديره براي ادامه موارد بازرسي از تاسيسات اتمي 
ايران حساب کند، اما همچنان از ايران خواهد خواست تا با امضاي يک پروتکل متممي به کارشناسان 

را بدون خبر قبلي تحت بازبيني هاي آژانس بين المللي اجازه دهد تاسيسات هسته اي اين کشور 
  .اما تاکنون ايران علي رغم فشارهاي بين المللي از اين امر سر باز زده است. گسترده تري قرار دهند

مع هذا هنوز سوالهاي بسياري مطرح است که ايران بايد پاسخ آنها را بيابد و بدين منظور قرار است 
مبر يعني دو ماه و نيم ديگر، گزارش ديگري در اين زمينه سازمان بين المللي انرژي اتمي درماه سپتا

منابع ديپلماتيک خاطرنشان ساخته اند که اگر تهران تهديدهاي موجود را در مورد برنامه . منتشر سازد
اتحاديه اروپا . هاي هسته ايش برطرف نسازد، اين امر به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد شد

 ايران رسما خواهد خواست تا به فوريت و بدون قيد و شرط، با بازرسي هاي دقيقتر از) دوشنبه(نيز فردا 
در غير اين صورت معامالت بازرگاني ميان اتحاديه اروپا و ايران به . برنامه هاي اتمي اش موافقت کند

 .مخاطره خواهد افتاد
  

ه برنامه هسته اي چشم انداز نشست سازمان بين المللي انرژي اتمي براي بررسي گزارش دربار
  جمهوري اسالمي، از ديد يک کارشناس

  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25يكشنبه ): راديوفردا(جمشيد چالنگي 
فردا، دوشنبه شانزدهم ژوئن، مديران سازمان بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هاي هسته اي 

مان بين امللي در برابر کارشناسان جمهوري اسالمي بحث و گفتگو مي کنند و بحث و گزارش اين ساز
شهران طبري همکار راديوفردا در لندن در گفتگويي با دکتر گري سيمور، . سازمان مطرح خواهد شد
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حاصل گرد همايي و : يکي از مديران ارشد موسسه بين المللي مطالعات استراتژيک از او مي پرسد
  گفتگوهاي فردا در وين را پيشاپيش چگونه مي بينيد؟ 

 تن از 35من انتظار دارم که ): از مديران ارشد موسسه بين المللي مطالعات استراتژيک(ري سيمور گ
اعضاي هيئت مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي که در وين جمع مي شوند، قطعنامه اي بگذرانند 

عالوه احتمال به .  مطرح کرده، پاسخ گويدIAEAکه به ايران يک مهلت معيني دهد تا به سوالهايي که 
مي دهم تا اين قطعنامه به ايران فشار بياورد که يک پروتکل تکميلي را امضاء کند، چون همانطور که 

مي دانيد، در عهدنامه کنوني کمبودهايي وجود دارد که باعث مي شود کشورهاي امضاء کننده تا وارد 
  .خفي نگاه دارندشدن اورانيوم غني شده به تاسيسات خود، بتوانند پيشرفت آنها را م

   اين پروتکل يا پيمان جديد چه مواردي را در بر مي گيرد؟):راديوفردا، لندن(شهران طبري 
 قدرت بيشتر مي دهد تا توسعه تاسيسات هسته اي ايران را با دقت IAEAاين پيمان به : گري سيمور

من همانطور که در . ان نمايدبيشتري پيگيري و بازرسي کند و نگذارد ايران بتواند فعاليتهاي خود را پنه
گزارشي که به نخست وزير بريتانيا دادم، خاطر نشان کردم ايران در مرحله اي است که به توليد مواد 

موادي که مي تواند از آنها در ساختن سالحهاي هسته اي . هسته اي خاص بسيار نزديک شده است
 آمريکا و جامعه بين المللي در مجموع استفاده کند، به همين خاطر است که اکنون دولت بريتانيا،

به عالوه نگراني . خواهان در پيش گرفتن راههاي براي محدود کردن توانايي جمهوري اسالمي هستند
ديگري که وجود دارد، آن است که هر دو جناح موجود در حکومت ايران، دراين مورد اتفاق آراء دارند و 

  .ع خود مي بينندتوسعه برنامه هاي هسته اي ايران را به نف
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  ايران از مبارزين عراقي حمايت مي آند: رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا
  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25يكشنبه : خبرگزاري فارس

  .روز گذشته ايران را متهم به حمايت از گروههاي مبارز داخلي عراق آرد» ريچارد مايرز«
، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا روز گذشته در »ريچارد مايرز«لويزيوني فاآس نيوز، به گزارش شبكه ت

در حدود پنج : مصاحبه با اين شبكه تلويزيوني در خصوص حمالت اخير عليه نيروهاي آمريكايي گفت
  . گروه متفاوت در عراق بر عليه نيروهاي آمريكايي اقدام مي آنند

  . از سوي ايران حمايت مي شوندتعدادي از اين گروهها : وي افزود
يكي از اين گروهها نيز هنوز به حزب بعث وفادار : مايرز همچنين در خصوص اين گروههاي مبارز گفت

  . است و آنها فكر مي آنند آه قادر به بازگشت به عراق هستند
:  گفترئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا با تاآيد بر زنده بودن صدام حسين، رئيس جمهور سابق عراق

  . احتماال صدام زنده است و آمريكا نيز بايد به دنبال وي باشد
  .  مشاوران ارشد آمريكا براي يافتن صدام گردهم آمده و با يكديگر همكاري آرده اند :وي تصريح آرد

مايرز در خصوص استفاده دوگانه از تاسيسات عراق براي توليد سالحهاي آشتار جمعي اين آشور 
  . ق توانايي توليد سالحهاي آشتار جمعي را داشته استمطمئنا عرا: گفت

ما بايد صبور باشيم چرا آه : رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا در خصوص دستيابي به اين سالحها افزود
  . اين آار زمان مي برد

وي همچنين اعمال فشار از سوي آاخ سفيد براي انتشار اطالعات جعلي در خصوص سالحهاي آشتار 
  .  مطمئنا هيچ فشاري از سوي آاخ سفيد وارد نشده است : را رد آرده و گفتجمعي عراق

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  دستگيري فرمانده نيروي هوائي سابق عراق:  ساعت گذشته24آخرين تحوالت عراق در 
  2003ئن   ژو15 -1382 خرداد 25يكشنبه  -راديو فردا  –ژان خاآزاد 

 نفري از عناصر ارشد 52 فهرست 17حميد رجا تكريتي، فرمانده نيروي هوائي رژيم صدام حسين، نفر 
 31تاآنون . تحت تعقيب آمريكا در حكومت سابق عراق، به دام نيروهاي آمريكا افتاد و بازداشت شد

 ميان نيروهاي در درگيري. مقام رژيم صدام حسين توسط نيروهاي ائتالف در عراق بازداشت شدند
 آشته برجاي گذاشت، فرماندهي نيروهاي 27آمريكا و ياغيان مسلح هوادار رژيم سابق عراق، آه 

  .آمريكا در عراق تصميم گرفت شهر فالوجه را محاصره آرده به بازرسي خانه به خانه شهر بپردازد
  

  اطمينان دختر صدام حسين از زنده بودن پدرش
  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25يكشنبه  - راديو فردا -جمشيد چالنگي

رقد صدام حسين، دختر رئيس جمهوري برکنار شده عراق گفت که اطمينان دارد پدرش هنوز زنده 
وي در گفتگو با يک شبکه تلوزيوني انگليس افزود که آخرين باري که با پدر خود تلفني گفتگو . است

 سال دارد به اتفاق خواهرش رانا در بغداد 35وي که . کرده است، پنچ روز پيش از آغاز جنگ با عراق بود
  .همسران دو دختر صدام حسين توسط حکومت وي به قتل رسيده اند. به سر مي برد
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  دستگيری مقام رژيم سابق عراق؛ عمليات پاکسازی در فلوجه
  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25 يكشنبه -بي بي سي 

وجه به منظور پاکسازی شهر از عوامل وفادار به رژيم سابق عمليات واحدهای آمريکايی اعزامی به فل
  عراق و جمع آوری سالحهای غيرمجاز اجرا شد

  .به گفته منابع نيروهای آمريکايی در عراق، فرمانده سابق نيروی هوايی عراق بازداشت شده است
 تحت تعقيب وی حامد رجا شالح التکريتی نام دارد و در فهرست مقامات ارشد رژيم سابق عراق که

  .آمريکاييان است، در رده هفدهم قرار دارد
معلوم نيست که آيا ژنرال شالح در جريان عمليات اخير نيروهای آمريکايی در شهر فلوجه، واقع در غرب 

  .بغداد، به دست نيروهای آمريکايی افتاده يا در محل ديگری بازداشت شده است
  .حلی در بازداشت به سر می برد هم توضيحی نداده اندمقامات آمريکايی در اين مورد که وی در چه م

حامد رجا شالح التکريتی اهل تکريت، زادگاه صدام حسين رهبر سابق عراق، و از نزديکان خانواده وی 
  .بوده است

تاکنون تقريبا نيمی از مقامات ارشد رژيم سابق عراق که تحت تعقيب نيروهای آمريکايی بوده اند 
  .گفته می شود سايرين يا در داخل خاک عراق مخفی شده يا به خارج گريخته اندبازداشت شده اند و 

  عمليات فلوجه 
همزمان، اعالم شده است که نيروهای آمريکايی مستقر در عراق به عمليات شبانه وسيعی برای 

  .خاتمه دادن به عمليات افراد مسلح وفادار به رژيم سابق عراق دست زده اند
هايی متشکل از حدود يکهزار و سيصد تن از افراد لشکر سوم پياده ارتش آمريکا به اين منظور، واحد

  .عملياتی ناگهانی را در شهر فلوجه، واقع در غرب بغداد، اجرا کردند
هدف از اجرای اين عمليات جستجو برای يافتن رهبران افراد مسلح وفادار به صدام حسين و اسلحه 

  .های غيرمجاز در شهر اعالم شده است
  .اين عمليات در پی دريافت اطالعاتی آغاز شد حاکی از اينکه مقاديری اسلحه در شهر انبار شده است

  .با اينهمه، در اين عمليات که حدود سه ساعت به طول انجاميد، تنها يک نفر بازداشت شد
خير عمليات فلوجه در پی حمالت متعدد عليه نيروهای آمريکايی مستقر در اين شهر در هفته های ا

  .اجرا شده است
اين عمليات تنها ساعاتی پس از آن آغاز شد که ضرب االجل مقامات نظامی آمريکا به دارندگان سالح 

  .های غيرمجاز در عراق برای تحويل اسلحه خود خاتمه يافته بود
ادير براساس گزارش هايی که از عراق می رسد، اکثر مردم اين ضرب االجل را ناديده گرفته اند و تنها مق

  .اندکی اسلحه در شهرهای عراق گردآوری شده است
به گفته منابع آمريکايی، چند صد قبضه تفنگ اتوماتيک، يکصد و پنجاه عدد نارنجک فشنگی و يازده 
 قبضه تيربار ضدهوايی از جمله اسلحه هايی است که مردم عراق آنها را تحويل آمريکاييان داده اند

  
بيرآل سازمان ملل در عراق اعالم آرد برقراري امنيت و ثبات در عراق تنها ي آوفي عنان، د نماينده ويژه

  . به تشكيل دولت انتقالي در اين آشور وابسته است
  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25يكشنبه 

ي الزمان چاپ لندن سيرجيو فييرا دي  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل در ديدار خود از بصره و مناطق جنوبي عراق و  نده ويژهميلو، نماي

وگو با نمايندگان محلي آن اظهار داشت، موضوع تشكيل دولت انتقالي عراق از مهمترين  گفت
  . موضوعاتي است آه بايد به آن پرداخت

وگو  ران قبايل عراقي نيز ديدار و گفتهاي سياسي، علماي ديني و رهب دي ميلو آه با نمايندگان جنبش
  . داشت به اظهارات نظرات و پيشنهادات تمام اين افراد گوش فرا داد

ي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در اين نشست اظهار داشت اين مجلس خواستار  نماينده
  . تشكيل هر چه سريعتر دولت انتقالي عراق است

سف از تصميم شوراي امنيت در معرفي نيروهاي آمريكا به عنوان نماينده حزب الدعوه نيز با ابراز تا
اشغالگر اظهار داشت اين حزب خواستار استقرار نيروهاي حفظ صلح در عراق تحت نظارت سازمان ملل 

  . هستند
ي ملي عراق نيز خواستار دخالت سازمان ملل در مبارزه با خروج نفت از مرزهاي جنوبي  نماينده آنگره
  . عراق شد

ي عراق اظهار  هاي سياسي برجسته ي آوفي عنان پس از شنيدن سخنان نمايندگان گروه مايندهن
ها را به نيروهاي خارجي مستقر در عراق انتقال خواهد  داشت تمام اين نظرات، پيشنهادات و درخواست

  . داد و تمام تالش خود را براي تشكيل يك دولت انتقالي در عراق انجام خواهد داد
  

  جستجوي خانه به خانه براي بازداشت وفاداران به صدام حسين در فالوجه:  عقرب صحراعمليات
  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25 يكشنبه - راديو فردا -جمشيد چالنگي

جستجوي خانه به خانه توسط نيروهاي آمريکايي در فالوجه براي بازداشت وفاداران مسلح به صدام 
هدف از اين عمليات : يک سخنگوي نيروهاي آمريکا گفت. شتري يافتحسين از بامداد امروز گسترش بي

که عقرب صحرا ناميده مي شود، ريشه کن کردن باقيمانده حزب بعث و فدائيان صدام حسين در اين 
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در روزهاي اخير درگيري هاي مسلحانه ميان نيروهاي آمريکايي و نيروهاي مسلح وفادار به . شهر است
عمليات عقرب صحرا ساعاتي . ر غرب بغداد، دهها تن کشته به جاي گذاشتصدام حسين در فالوجه د

پس از مهلت داده شده از سوي نيروهاي آمريکا به وفاداران به صدام حسين براي تحويل دادن اسلحه 
در اين ميان، خبرگزاريها گزارش مي دهند که در جريان اقدامات نظامي نيروهاي آمريکايي . خود آغاز شد
 تن در سه روز 113ازي منطقه شمالي عراق از وفاداران مسلح به صدام حسين، دست کم براي پاکس

 نفر نيز 400به گفته يک سخنگوي نيروهاي آمريکا در منطقه، در اين مدت حدود . گذشته کشته شدند
  نفر از آنها براي انجام بازجوييهاي الزم براي مدتي طوالني در بازداشت60بازداشت شدند که دست کم 

  .به سر خواهند برد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  ادامه تظاهرات دانشجويى در ايران
  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25 يكشنبه -راديو آلمان 

 در نخستين dpaبه گزارش خبرگزارى . موج اعتراضات عليه سيستم بنيادگرايانه ايران کماکان ادامه دارد
مروز، صدها تن از دانشجويان بار ديگر در تهران تجمع نموده و خواستار برگزارى ساعات سحرگاهان ا

همين خبرگزارى به نقل از خبرگزارى دانشجويان، ايسنا . رفراندوم پيرامون آينده سياسى ايران شدند
در شيراز وقوع درگيريهاى بين شرکت . گزارش ميدهد که اعتراضهايى در شيراز نيز رخ داده است

خبر منتشر شده از سوى اين آژانس . ن در تظاهرات و نيروهاى انتظامى نيز گزارش شده استکنندگا
خبرى همچنين حاکى از آن است که شمارى از شرکت کنندگان در تظاهرات شيراز توسط نيروهاى 

اين آژانس . انتظامى دستگير شده اند، حال جزئيات بيشترى از درگيريهاى شيراز منتشر نشده است
ر ادامه گزارش خود از ايران ميافزايد که سحرگاهان امروز، در قياس با روزهاى پيش از آن ما خبرى د

گفته ميشود که . شاهد شرکت کمترى از دانشجويان و مردم در تظاهرات ضدحکومتى تهران بوده ايم
 پليس و نيروهاى انتظامى راههاى منتهى به سه خوابگاه دانشجويى را مسدود کرده و تحت کنترل

طبق اطالعات و آمار رسمى مقامات جمهورى اسالمى ايران از شروع اين تظاهرات و . داشته است
 تن از نيروهاى مخالف حکومت اسالمى و ٢٨ناآراميها، يعنى از روز چهارشنبه تا کنون در اثر درگيريها 

 در dpaى آژانس خبر. پليس مجروح شده و شمارى از خودروها و موتورها به آتش کشيده شده اند٣٢
ادامه مينويسد که طبق گزارش رسانه هاى ايران در جريان تظاهرات روز شنبه ، شمارى از شرکت 

فرستنده تلويزيونى دولتى ايران، ايريب، در گزارش خود از . کنندگان در اين تظاهرات دستگير شده اند
 عليه رهبرى اسالمى اين تظاهرات اعالم کرده بود که عده اى آشوب طلب نظم عمومى را برهم زده و

در گزارش اين فرستنده تلويزيونى، شرکت کنندگان در اين تظاهرات را مشتى . کشور شعار داده اند
در ارتباط با تظاهرات سحرگاهان شنبه ديروز نيروهاى انتظامى محوطه يکى از . مزدور آمريکا خوانده اند

ه محل برگزارى تظاهرات و ناآراميهاى اين خوابگا. خوابگاه دانشجويى را به محاصره خود درآوردند
در اثر بستن راههاى . سياسى چند روز گذشته و همچنين تظاهرات دانشجويى گذشته بوده است

در اين بين وزير . منتهى به اين خوابگاه، امر عبور و مرور خودروها در مرکز شهر تهران مختل شده است
اى خارجى درخواست نموده است تا براى تهيه فرهنگ جمهورى اسالمى ايران از نمايندگان رسانه ه

اتحاديه . گزارش در تجمع دانشجويان شرکت نجويند، چرا که دولت قادر به تامين امنيت آنان نيست
روزنامه نگاران ايران اما از موسوى الرى، وزير کشور جمهورى اسالمى ايران درخواست نموده است تا 

: خبرگزارى ياد شده در انتهاى گزارش خود مينويسد. ن سازدامر تهيه گزارش از اين اعتراضات را ممک
  .رهبرى ايران مکررا آمريکا را متهم به سازماندهى ناآراميهاى دانشجويى اخير ميسازد

 
  ما توازن را در انعكاس جنايات آمريكا و صدام رعايت نكرديم : مدير شبكه العالم
   1382 خرداد 25 يك شنبه، -سايت بي عنوان 

كه العالم در پاسخ به انتقاد مردم عراق آه اظهار داشته بودند اين شبكه خطر حضور امريكا را مدير شب
اين حرف درست و آامال منطقي است و ما توازن را به داليلي : بيشتر از حضور صدام عنوان آرده ، گفت

  .  متعدد در انعكاس جنايات امريكا و جنايات صدام حفظ نكرديم
دليل اين امر نيز مبني بر  : در گفتگو با خبرگزاري فارس با بيان اين مطلب افزودمحمد حسن بهشتي پور 

مان بود آه اصوال امريكاييها در رفتارهاي خودشان در منطقه بدون هيچ مجوزي و يكه تازانه آمده و  تحليل
  .  مستقيم به عراق حمله نمودند

گر  بداد داخلي نه گفتند ، هم به استعمارمن قبول دارم آه مردم عراق هم به است: وي خاطر نشان آرد
خارجي و در مقابل آنان ايستادند و اآنون آه تلويزيون العالم در پخش خبرهايش توجه بيشتري به 

  .  سلطه امريكا آرده ، حق به جانب آنهاست
نامه  البته ما براي مردم عراق برنامه پخش نمي آنيم و شبكه العالم بر :مدير شبكه العالم تصريح آرد

اش را براي مردم اين آشور انجام نمي دهد ، بلكه براي تمام مردم دنيا برنامه پخش مي آند و  ريزي
  .  ريزي بين المللي براي آل جهان اسالم و عرب دارد برنامه

هايي را پخش مي نمود آه امريكا و ساير رسانه  از نظر ما اين شبكه درست برنامه: بهشتي پور گفت
مردم .ي پرداختند من جمله رفتارهاي غير منطقي امريكا آه قوانين را زير پا گذاشته بودها آمتر به آن م
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عراق آه حق به جانب آنهاست ، اين نوع افشاگريهاي ما را دفاع از صدام تلقي آرده در صورتيكه ما از 
  .  صدام دفاع نكرديم و جنايتهاي آن را نيز نشان داديم

ه ما در جنگ امريكا عليه عراق انحصار خبري را شكستيم ، در مورد مدير شبكه العالم ضمن بيان اينك
در حال حاضر خبرنگار ما بعثي نيست اما در آن موقع آدام  :بعثي بود خبرنگارشان در بغداد اظهار داشت

جرم » حدذات في«بعثي بودن . خبرگزاري بوده آه در بغداد خبرنگارش بعثي نباشد آه خبرنگار ما نباشد
  .  در عراقي آه همچنين االن هم اآثرشان بعثي هستند. نبوده است
آنچه مهم است پوشش خبري مستقيم بغداد هنگام جنگ بود آه ما توانستيم با خبرنگار روي  :وي افزود

آنتن برويم و سخنراني افرادي همچون لطيف نسيم جاسم، صدام ، بوش و يا سقوط صدام را مستقيم 
  .   خبرها و حفظ بي طرفي استمهم دقيق پوشش دادن. نشان دهيم

 شبكه ماهواره اي تصاوير هلي برد 60براي يك شبكه نو پا نقل آردن و اينكه :  بهشتي پور گفت
  .  امريكاييها در فاو را از اين شبكه و با آرم آن استفاده آند مهم است

يري را نشان مي ما تنها تصاو: بهشتي پور ضمن رد اينكه شبكه العالم اخبار آذب منتشر نموده گفت
ما نگاه نمي آرديم ببينيم آه . داديم آه نيروهاي امريكايي از خواهران مسلمان بازرسي بدني مي آنند
ضمن اينكه ما پوشش خبري . عراقيها از اين خوششان مي آيد يا نه، ما تنها اطالع رساني مي آرديم

  .  آشف گورهاي دسته جمعي را نيز مي داديم
شبكه العالم شبكه خبري است آه خودش را متعلق به جهان اسالم مي داند و معتقد : وي تصريح آرد

است آه مي تواند پل ارتباطي بين آشورهاي اسالمي باشد و همچنين با اطالع رساني درست چهره 
نمايد و در آشورهاي غربي وجود دارد را رفع ) چهره اي تروريستي و فناتيك است(بدي را آه از اسالم 

  .  جنبه هاي مثبت اسالم را نشان دهد
با توجه به امكانات خوبي آه داريم توانستيم خوب آار آنيم و عملكرد : مدير شبكه العالم عنوان آرد

خوبي طي اين سه ماه داشته باشيم به خصوص در جنگ آه اولين شبكه خبري ايران و جزء سه شبكه 
م بغداد را نشان داديم و اين شاخصهاي خبري و موفقيت ما بين المللي بوديم آه موشك باران مستقي

  .  بوده است
  

  فقدان يك استراتژي روشن در قبال ايران
  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25يكشنبه 

 به قدرت رسيد، مشاوران وي به طـراحـي استراتژي براي 2001آه جـورج بـوش در سال  پس از آن«
 بعد، موضوع ايران در دستور آار امنيت ملي رياست جمهوري قرار دو سال. مواجه با ايران پرداختند

  » .گرفت و نهايتا بوش سال گذشته نام ايران را در محور شرارت قرار داد
ي واشنگتن پست با اشاره به مطلب فوق با  ، روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

رشناسان در داخل و خارج از دولت آمريكا، بر روي در حال حاضر آا«: ي تحليلي آورده است ارايه
هاي موجود در دولت  بحران. اند ي ايران به عنوان بحران سياست خارجي آمريكا تمرآز آرده مساله

  » .باشد ي فقدان يك استراتژي روشن در قبال ايران مي آمريكا، نشان دهنده
 بوش در امور خارجي و خاورميانه اظهار فلينت لورت، از مشاوران«: ي اين مطلب آمده است در ادامه
سياست آمريكا در قبال ايران، نه مشارآت و نه تغيير رژيم است؛ اما نومحافظه آاران آمريكايي، ”:داشت

مقامات ارشد دولت بوش از صحبت . در حال ايجاد ائتالفي براي برقراري دموآراسي در ايران هستند
گويند آه در بسيج آردن  آنند؛ اما مي ان خودداري ميي سياست مستقيم بوش در قبال اير درباره

  “» .اند يي ايران، موفق شده هاي هسته نظرات جهانيان عليه برنامه
در حالي آه آمريكا نتوانسته است به استانداردهاي الزم در «: در بخش ديگري از اين گزارش آمده است

هاي معنوي از جنبش اصالح طلب در  ي حمايت تغيير رژيم در ايران دست يابد، مقامات دولت بوش درباره
ي آمريكا نيز اعالم  همان طور آه آالين پاول، وزير امور خارجه. آنند  با آن صحبت مي ايران و در مبارزه

ي چگونگي رفتار با  مشاجرات درباره. باشد آرده است، سياست اين آشور حمايت از مردم ايران مي
  » .يي ايران آغاز شد هاي هسته ي برنامه ارهها درب ايران، پس از انتشار گزارش

يي، ايران را به پناه  آمريكا عالوه بر دستيابي به تسليحات هسته«: اين روزنامه در ادامه آورده است
واشنگتن مدعي شده است آه . ي تروريستي القاعده نيز متهم آرده است دادن به اعضاي شبكه

 9 تن از جمله 34اند آه طي آن  گذاري رياض بوده  با بمباعضاي پنهاني القاعده در ايران در ارتباط
يي ايران و احتمال مناسبات اين آشور با اعضاي القاعده،  افزايش تهديد هسته. آمريكايي آشته شدند

ي آمريكا، پيش از اين  وزارت خارجه. ي چگونگي رفتار با ايران را افزايش داده است ها درباره شكاف
هايي براي بي  وگو با اصالح طلبان ايران بود؛ اما پنتاگون خواهان يافتن راه فتخواهان باز شدن باب گ

اختالف نظر و تنش ميان اين دو جناح در آمريكا، به حدي رسيد آه . باشد ثبات آردن حكومت ايران مي
هاي  ها براي متوقف آردن طرح هاي نامناسب در رسانه هر دو طرف يكديگر را به افشاي داستان

  » .متهم آردندسياسي 
دولت آلينتون نيز موفق شد مذاآرات بدون قيد و شرط را با «: در بخش ديگري از اين تحليل آمده است

 آمريكا با 1994ي چارچوبي سال  وگو با ايران، از توافقنامه ي پيشنهادهاي گفت در ارائه. ايران برگزار آند
هاي  ي شمالي موافقت آرد آه برنامه رهبراساس اين توافقنامه، آ. ي شمالي الهام گرفته شد آره

هاي اقتصادي به اين  المللي آنترل شود و در عوض، آمك ي بين يي اين آشور از سوي جامعه هسته
آه هيچ ارتباطي ميان تهران و واشنگتن وجود نداشت، دولت بوش  آشور ارايه شود؛ اما از آنجايي
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ي  اين مذاآرات آه با حضور نماينده. شته باشدموافقت آرد مذاآرات ديپلماتيك محدودي با ايران دا
  » .شد، در پي حمله به نيروهاي آمريكايي در رياض قطع شد سازمان ملل در ژنو و پاريس برگزار مي

. ي انقالب است برخي از آارشناسان بر اين عقيده هستند آه ايران اآنون آماده«: اين روزنامه نوشت
گونه  يي ايران باقي مانده، هيچ ل ديگر آه به افتتاح نيروگاه هستهبرخي ديگر نيز معتقدند آه تا سه سا

ي  هاي ديگري از جمله حمله به همين جهت آمريكا بايد به راه. دهد اي در ايران روي نمي تغيير عمده
گويند آه حمايت مالي و تبليغاتي  آارشناسان مي. يي ايران فكر آند هاي هسته پيشگيرانه به سايت

آاران به  بش دموآراسي در ايران، نتايج معكوسي به همراه داشته است، زيرا محافظهآمريكا از جن
 ».آنند ي تهديد خارجي و براي وحدت ملي اقدام به سرآوب اصالح طلبان مي بهانه

  
  

  گوناگون
  

  بيانيه ى هنرمندان و نويسندگان در حمايت از حرآتهاى اعتراضى دانشجويان و مردم ايران 
  ت ، صداى دانشجويان ، قلبهاى تپنده ى ملت، اينجا ايران اس

  عاشقان آزادى 
اينجا تهران است و اين صدا ، . اينجا تهران است ، صداى دانشجويان ، قلبهاى تپنده ى ملت ايران 

  . صداى عاشقان آزادى است 
 ملتى اين صدا ، صداى. اين صدا ، صداى مردمى است به تنگ آمده از جهل جاهالن و از ستم زورگويان 

  . را ندارد“ اصالحات از باال“و “ سياست گام به گام“است آه ديگر تاب تحمل دروغ در لباس 
  : پرشورترين و پيگيرترين فرزندان اين ملت بپا خاسته اند تا به جهانيان بگويند

  . ملت ايران ، حكومت قرون وسطايى اسالمى را نمى خواهد “ 
  اهد و رسيدن به دمكراسي، تا اين ملت ايران ، دمكراسى و الئيسيته مى خو

  “ .حكومت هست، ممكن نخواهد بود
آرى جهانيان ، اينجا ايران است و ... . اينجا اصفهان است ، شيراز است ، مشهد است، آبادان است 

. اين صدا ، صداى ملتى است آه ديگر براى هيچ قدرتى ، جز نيروى مصمم خويش اعتبارى قائل نيست 
م آرده است تا مسير تاريخ را به سود خويش و براى تحقق خواستهايش ، تغيير ملتى عزم خويش جز

ملتى مى خواهد تعيين آننده ى سرنوشت خود باشد و هيچ نيرويى قادر به متوقف آردن حرآتى . دهد
  . آه بسوى آزادى ، عدالت و استقالل آغاز آرده است، نخواهد بود

  ! يران ملت شريف ا! دانشجويان آزاديخواه و مبارز
صدايتان ، صداى ما و تمام آزاديخواهان جهان . ما را در حرآت مستقلى آه آغاز آرده ايد، سهيم بدانيد 

مى دانيم آه هوشياريد و ديگر به هيچ فرصت طلبى اجازه ى به انحراف آشاندن اين مبارزه از . است
  . مسير آزاديخواهانه ى آن نخواهيد داد

  . پايدار و برقرار باشيد. پر رهروترعزمتان جزم تر باد و راهتان 
  : امضاآنندگان 

، )شاعر( ، على آينه )نويسنده( ، دآتر رضا آيراملو )شاعر( ، نعمت آزرم )بازيگر سينما و تئاتر(مرى آپيك 
، مهشيد اميرشاهى )شاعر( ، جواد اسديان )آارگردان تئاتر( ،حسين افصحى )شاعر( مينا اسدى 

، )نمايشنامه نويس و آارگردان تئاتر( ، نيلوفر بيضايى )مقيم لندن. اهل تئاتر(د، بهروز به نژا)نويسنده(
، ايرج جنتى )بازيگر تئاتر و سينما( ، فرزانه تاييدى )شاعر(، بابك پرهام )نويسنده و محقق(ناصر پاآدامن 

 ، اسماعيل)ترانه سرا وآارگردان تئاتر(عطايى 
، )شاعر( ، شيرين رضويان )شاعر)(پگاه.م(نگيزرساپور،مهرا)فيلمساز(،مهرانگيزدابويى)شاعر(خويى

، داريوش شيروانى )آوازخوان( ، گيسو شاآرى )نويسنده( ، اسد سيف )نويسنده( عباس سماآار
( ، آذر فخر)فيلمساز( ، باربد طاهرى )بازيگر و آارگردان سينما و تئاتر(، پرويز صياد )اهنگساز و فيلمساز(

( ، صمصام آشفى )شاعر( ، زيبا آرباسى )منتقد و پژوهشگر( ن آامران ، رامي)بازيگر تئاترو سينما
آارگردان و (، فرهاد مجدآبادى )نويسنده و روزنامه نگار( ، ستار لقايى )شاعر( ، فريدون گيالنى )شاعر

، ) فيلمساز( ، مسلم منصورى ) آهنگساز(، سيروس ملكوتى )شاعر(، ژيال مساعد )بازيگر تئاتر
، اسماعيل نورى )سينماگر( ، بصير نصيبى )نويسنده(، شكوه ميرزادگى )آهنگساز( زاده اسفنديار منفرد

  ) فيلمساز( ، احمد نيك آذر ) بازيگر تئاترو سينما( ، آامران نوزاد)شاعر و منتقد(عالء 
س هنرمندان و نويسندگانى آه مايلند به اين بيانيه بپيوندند، مى توانند با اين آدر. امضاها ادامه دارد

  : تماس بگيرند
niloofarbeyzaie@gmx.at 

  
  چهارده اصل محافظه آاري جديد در آمريكا

  2003  ژوئن 15 -1382 خرداد 25شنبه يك - -همشهري 
  ١۶٠٠پالك 

محافظه آاري جديد درجامعه اي شكل گرفت و ريشه دواند آه اساسا و خصلتًا سـنتي اسـت هـر چنـد                      
 رانـدن محافظـه آـاران سـنتي و تـسخير بـرج و باروهـاي                 آه اين حرآت به تدريج شكل گرفت براي پـس         

  ليبراليسم حاآم بر حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي آمريكا هزينه آالني پرداخت شد 
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جنبش محافظه آاري جديد قدرت خود را در غرب ميانه و جنوب آمريكا آه ضرورتًا ماهيتي مـذهبي دارنـد                    
  بنا نهاده است

از آافه هاي روشنفكرانه منطقه ويلج در شهر نيويـورك تـا فـضاي    : هشيارگروه بين الملل، دآتر حسين د   
خاك آلوده و بري از حيات روشنفكرانه در ميدلند تگزاس و از مراآز علمـي و پژوهـشي نظريـه پـردازي در                       
شهر واشنگتن تا جلسات مذهبي درويرجينيا، در عين تمـايزات همـه جانبـه، تبلـور همـسويي و در هـم                      

تجسم اين تبلور امروزه به واضـح تـرين شـكل آن در    . ول پنج دهه گذشته شاهد بوده ايم تنيدگي را در ط   
 بـا بـه قـدرت    ١٩٨٠درختي آه در سال .  در پايتخت اياالت متحده آمريكا متجلي است    ١۶٠٠خانه شماره   

مل  به باروري آا٢٠٠٠رسيدن رونالد ريگان شكوفه داد، با صعود جورج دبليو بوش به سرير قدرت در سال 
درخت محافظه آاري جديد با پيروزي رونالد ريگان، ستاره فيلم هاي درجه دوم هاليوود بـه ريـشه                  . رسيد

دواني پرداخت و با پيروزي غيرقابل انتظار و برخالف منطق حاآم بر معادالت انتخاباتي آمريكا جورج دبليـو        
توفيـق  .  محكـم سـاخت    بوش، آاسب نيمه موفق دنياي بيس بال و حفـاري هـاي نفتـي، ريـشه خـود را                  

 ايالت از پنجاه ايالت به مفهوم مـشروعيت         ۴٩ با آسب آراي     ١٩٨۴رونالد ريگان در انتخاب مجدد در سال        
 به وسيله محافظه آاران ١٩٩۴يابي تفكرات محافظه آاري جديد، آسب اآثريت در آنگره آمريكا در سال 

افظـه آـاري جديـد و گـسترش حيطـه          جديد بعد از نزديك به شش دهه به مفهوم ملي شدن تفكرات مح            
نفوذ آمريكا به افغانستان و عراق به رهبري جورج دبليو بوش و به مفهوم بين المللي شدن آرمـان هـاي                      

جورج هربرت واآر بوش چهل و يكمين رئيس جمهور، نماد و سـمبل محافظـه             . محافظه آاري جديد است   
وش چهـل و سـومين رئـيس جمهـور، جانـشين         آاري سنتي و در حال زوال بود در حالي آه جورج دبليو ب            

وجه اشتراك رونالد ريگان آـه از طبقـه         . خلف و الگوبردار رونالد ريگان، پيشگام محافظه آاري جديد است         
متوسط پايين غرب ميانه آمريكا به باالترين مقـام اجرايـي رسـيد و جـورج دبليـو بـوش آـه از طبقـه مرفـه              

 در ايـن اسـت آـه هـر دو بـا سياسـت هـاي خـود مـرگ                     شمال شرق آمريكا به آاخ سفيد قدم گذاشـت        
محافظه آاري سنتي را وظيفه خود و ظهور و قوام محافظه آاري جديد را در حيطه اجرايي و قانونگـذاري       

محافظه آاران جديد در دامنه آفتابي آوهـستان سياسـت آمريكـا مـسكن گزيـده انـد در                   . ممكن ساختند 
آفتـاب  . ايه دار آوهـستان سياسـت آمريكـا اتـراق آـرده انـد             حالي آه محافظه آاران سنتي در دامنه سـ        

نشينان سياست آمريكا، آينده را پرفروغ و آمريكا را قدرتي در حال رشد و تعالي قلمداد مي آنند و سايه 
. نشينان سياست آمريكا، اين آشور را قدرتي مـي يابنـد آـه قـبًال قلـه هـاي افتخـار صـعود آـرده اسـت                          

شه در نگاه ايستا به سياست، اقتـصاد و فرهنـگ دارد و انزواگرايـي را گزينـه                 محافظه آاري سنتي آه ري    
اي مطرح مي داند با ظهور اقتصاد اطالعاتي، عينيت يـافتن جامعـه چنـد فرهنگـي و گـستردگي وظـايف                      
دولت نـشان داد آـه الزامـات جامعـه آمريكـا را جوابگـو نيـست و ايـن چنـين اسـت آـه فـضاي ضـروري و                               

ماهيت پوياي محافظه آاري جديد درجامعه اي آه . حافظه آاري جديد شكل گرفتمتناسب براي رشد م
هر چند آـه ايـن حرآـت بـه     . اساسًا و خصلتًا سنتي است، مطلوب ترين، بستر را براي رشد و نمو يافت         

تدريج به سختي شكل و قوام يافت اما براي پس راندن محافظه آاران سنتي و تـسخير بـرج و باروهـاي                      
پذير ليبراليسم حاآم بر حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي آمريكا اين آمترين هزينه متصور          دژ تسخيرنا 

  . براي تحقق اهداف بود
ايدئولوژي محافظه آاري جديد از انسجام، پيوستگي و ماهيت سيستماتيك برخوردار است و بـدين روي                

گـزاره  . ي برخوردار هستند  است آه مفروضات و پيش فرض هاي آن از غناي روشنفكرانه و صالبت تحليل             
هاي محافظه آاري جديد با توجه به واقعيات، سنن، تلقيات، ظرفيت ها، ارزش ها و ويژگي هاي متمـايز                   
تاريخي آمريكا شكل گرفته اند و بـدين جهـت اسـت آـه درك، هـضم، تحليـل و توجيـه آن بـراي اروپاييـان                       

روزنامـه هـاي چـپ اروپـا از لومونـد تـا         . استمخصوصًا روشنفكران اين قاره بسيار غامض و سوال برانگيز          
گاردين به جهت اين آاستي هاي روشنفكرانه بود آه سياسـت خـارجي رونالـد ريگـان را آـه مبتنـي بـر                        

از طريق سابقه تسليحاتي و به چالش آشيدن تمامي اقدامات شوروي           » امپراتوري شيطاني «مبارزه با   
اينـان  . هني يك ستاره معمـولي سـينما قلمـداد آردنـد       در اقصي نقاط جهان را برخاسته از هذيان هاي ذ         
بود در قالب هاي تحليلي آينزي به بـاد         » اقتصاد عرضه «همچنين سياست اقتصادي او را آه موسوم به         

چـپ اروپـايي و چـپ ميانـه آمريكـايي متوجـه ايـن نبودنـد آـه چـارچوب هـاي تئوريـك و                          . تمسخر گرفتنـد  
  . ا شده استتوجيهات ارزشي، پشتوانه تمامي سياست ه

اين آوتاهي روشنفكرانه، چپ را در صحنه سياست، فرهنگ و اقتصاد اروپـا عمـًال بـه مهـاجرت از حيطـه                      
قدرت مجبور ساخت و چپ را در آمريكا آـه در قالـب حـزب دمـوآرات فعاليـت مـي آنـد بـه ورشكـستگي           

از بسياري جهات  تمايز و برجستگي محافظه آاري جديد آه        . فكري و اضمحالل آرماني سوق داده است      
آن را بسيار غيرمتعارف و بالطبع غيرقابل ارزيابي بر اساس معيارهاي مرسوم مي سازد اين نكته ظريـف                  
است آه پدران معنوي و رهبـران فكـري آن از غيـر قابـل تـصورترين حـوزه هـاي فكـري و روشـنفكرانه قـد                    

ا آغــاز آردنــد آــه ابــدًا هــيچ اينــان در قلمروهــاي فكــري پــرورش يافتنــد و حيــات سياســي ر . برافراشــتند
بر روي طيف سياسي . سنخيتي با نگرش هاي محافظه آارانه در تمامي وجوه و شكل هاي آن نداشت             

رهبران معنوي جنبش محافظه آاري جديد حيات سياسي خود را در متضادترين سمت و سوي اين طيف 
تز و ايـروين آريـستول روشـنفكران    نـورمن پورهـور  . در مقام مقايسه با محافظـه آـاران آغـاز و قـوام دادنـد      

 گـرايش هـاي چپـي را مطلـوب          ۵٠ و   ۴٠يهودي نيويورآي آه به سنت بسياري از روشنفكران دهه هاي           
ترين گزينه براي حل معضالت جامعه آمريكايي قلمداد مي آردنـد شـديدًا بـه سـوي آمونيـسم انقالبـي                     

كتـاتوري فـردي رهبـر اتحـاد جمـاهير          اينان به جهت سياست هاي تـصفيه اسـتالين و دي          . گرايش داشتند 
. و تاآيد بر رسالت حزبي به جاي آيش پرستش شخصيت مي نمودند           » انقالب مداوم «شوروي خواهان   
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گرايش هاي ضد استاليني ضرورتًا آنان را بـه سـوي نگـرش تئوريـسين انقالبـي بلشويـسم يعنـي لئـون                       
حافل فكري و روشنفكري نيويـورك در  اينان به عنوان روشنفكران تروتسكيست در م . تروتسكي سوق داد  

مباحث عديـده بـا ديگـر منـوران جامعـه نيويـورك از قبيـل مـارتين ليپـست آـه بعـدها از مهمتـرين جامعـه                             
شناسان آمريكايي شد درگير مي شدند آه اين بسيار در دگرگوني هاي روشنفكرانه آنها در سال هـاي                 

  . بعد تاثيرگذاشت
 به جهت مواجه شدن با دو جريان متفاوت و متمايز به تدريج حرآـت از                ايروين آريستول و نورمن پورهورتز    

تبلور آمونيسم بـه شـكل ديكتـاتوري فـردي در     . طيف چپ سياسي به راست را مطلوب و ضروري يافتند       
 امپرياليسم شوروي در اروپـاي      -اتحاد جماهير شوروي، آشور مادر انقالب هاي آمونيستي و سوسيال           

 هــاي فــرانكلين دلنــو روزولــت در راســتاي ايجــاد دولــت رفــاهي بــر اســاس شــرقي از يكــسو و سياســت
الگوهاي اقتصادي آينزي از سوي ديگر منجر به اين گشت آه سرخوردگي و ياس اين دو تكامل يابـد بـه                     
گونه اي آه آنان با تكيه بر تجارب فكري و روشنفكرانه خـود بـه سـوي قـوام دادن بـه شـكلي متفـاوت از                       

در حالي آه ويليـام اف    . تاثر يافته از هويت پيشين چپ گرايانه آنان بود حرآت نمودند          محافظه آاري آه م   
باآلي در دانشگاه ييل و بعد از آن در مجله نـشنال ريويـو درصـدد دادن وجهـه روشـنفكرانه و امـروزي بـه                     

 دادن  قالب هاي سنتي محافظه آاري بود، افرادي امثال ايروين آريستول و نورمن پورهورتز درصدد شكل              
  . به قالب هاي جديد محافظه آاري با تأآيد گسترده تر به اهميت ايده و آرمان بودند

تالش هاي ويليام باآلي در نهايت به ظهور باري گلدواتر در صحنه سياسـت بـه عنـوان سـمبل محافظـه                      
 اما شكست قاطع و سخت او در دستان ليندول جانسون آخرين غول ليبراليسم            . آاران سنتي منجر شد   

رفاهي بيانگر اين بود آه محافظه آاري سنتي فاقد توجيـه ارزشـي و غنـاي مفهـومي بـراي بـه سـخره                        
در بـستر ايـن واقعيـات    . گرفتن گرايش هاي چپ گرايانه در حيات فرهنگـي، اقتـصادي و سياسـي اسـت              

 است آه در بطن نگرش غالب ميراث فرانكلين روزولت درحيات جامعه آمريكا و حاشيه اي شدن هـر چـه                   
وسيع تر محافظه آاري سنتي به تدريج تفكرات محافظه آاري جديد شكل مي گيرد آه در نهايـت منجـر             

 به عنـوان سـمبل محافظـه آـاري جديـد و تحـول بنيـادي در حيـات                    ١٩٨٠به انتخاب رونالد ريگان در سال       
  . سياسي آمريكا مي گردد

قـدان چـپ گـرا و تحقيرآننـدگان         بيش از سه دهه فعاليت فكري آه بخش وسـيعي از آن بـه وسـيله منت                
راست گرا بطالت روشنفكرانه تلقي مي شد در نهايت به اين مهم توفيق يافـت آـه الگوهـاي ارزيـابي و                      

آنچه منجـر بـه پويـايي محافظـه آـاري جديـد             . چشم اندازهاي ارزشي را به شكلي نهادي متحول سازد        
نبش ماهيتي چند بعدي دارد به اين مفهـوم  فراتر از انتظار منتقدان آن گشته اين واقعيت است آه اين ج 

آه در حيطه هاي فرهنگـي، سياسـي و اقتـصادي داراي مجموعـه اي از گـزاره هـا و پـيش فـرض هـاي                            
اين بيش از هر چيـز مـديون پيـشينه چـپ گرايانـه بانيـان                . منسجم است آه آآنده از غناي تئوريك است       

 به لئون تروتسكي پرورش يافتنـد، ايـروين         به عنوان آساني آه در بطن فرهنگ منتسب       . فكري آن است  
ايـن  . آريستول و نورمن پورهورتز اعتقاد راسخ به اهميت ايده ها بـراي متحـول سـاختن جامعـه داشـتند                   

اعتقاد وجود داشت آه براي مقابله با قدرت حاآم نبايد از روش هاي خفقان آور و سـرآوبگرانه اسـتفاده                    
ي حـاآم را بـا اسـتفاده از ايـده و آرمـان هـاي متفـاوت بـه                    آرد بلكه مي بايستي تست هـا و سـاختارها         

 ايده ها داراي پيامد هستند پس بيان و تـرويج و            - دنياگرا   -به نظر اين روشنفكران سكوالر      . سخره گرفت 
اشاعه آنها در نهايت به مفهوم دستيابي به قدرت است، بـرخالف نظـر مائوتـسه تونـگ، اعتقـاد رهبـران                   

سـاختارهاي  . اين بود آه قدرت از دامن انديشه ها و ايده ها شـكل مـي گيرنـد                فكري محافظه آار جديد     
حاآم را نبايد نابود آرد بلكه بايد آنها را با توسل به ايده ها و انديشه هاي متعارض تضعيف و در نهايت از                       

چرا آه در اين صورت توانايي مقاومت آمتر و امكـان حفـظ سـاختارهاي پوسـيده         . درون متالشي ساخت  
  . متر استآ

وجه تمايز محافظه آاري جديد با الگوهاي متفاوت محافظه آار سنتي به جهت اجتماع پـذيري رهبـران و                   
ايـروين  . شكل دهندگان فكري آن در فضاي روشنفكران چپـي در دو ويژگـي، متمـايز و بـسيار بـارز اسـت                     

ماعي تبديل مي شوند آه آريستول و نورمن پورهورتز بر اين اعتقاد بودند آه حرآت هايي به جنبش اجت
اين ايده ها و آرمان ها هـستند آـه          . بر مفاهيم آامًال منسجم تئوريك و ايده ها و آرمان ها مبتني باشند            

اعتقادات را شكل مي دهند و اعتقاداتي آه مبناي ايده گرايانه داشـته باشـند قابليـت بـسيج و ماهيـت                      
زشي، قاطعيت تصميم و از خودگذشتگي مادي و اين ايده ها هستند آه شفافيت ار. همه گير مي يابند   

اين ايده ها هستند آه به واقعيات و حوادث پراآنده چه از نظـر زمـاني و چـه    . معنوي را سبب مي شوند  
همـسويي قرائـت    . از نظر مكاني، امكان قرائت همسو از سوي شهروندان و نخبگان را ميسر مي سازد              

تـصال قـشرهاي اجتمـاعي متفـاوت از يـك سـو، رهبـران و                ها به مفهوم افـزايش و فزونـي مـداوم نقـاط ا            
ماهيت ارزشي محافظه آاري جديد اين امكـان را پديـد مـي آورد آـه         . شهروندان از سوي ديگر مي گردد     

عملكرد رهبران مشروعيت بالمنازع به دست آورد حتي اگر چارچوب هاي قانوني و حاآم نقض و مقررات  
 مسئله است آه رونالـد ريگـان موفـق شـد بـا وجـود نقـض قـوانين                    با توجه به اين   . و مصوبات نفي شوند   

مصوبه آنگره آمريكا آه آمك به گروه هاي مخالف رژيم ساندنيست ها را آه تحت عنـوان آـانترا فعاليـت                     
مي آردند توجيه اخالقي و ارزشي اعطا آند و با وجود چالش وسيع گروه هاي ليبرال و سـرمقاله هـاي                     

ي معتبر آمريكايي از قبيل نيويورك تايمز و واشنگتن پـست در هنگـام پايـان دوران             بسيار گزنده روزنامه ها   
هشت ساله رياست جمهوري با باالترين ميـزان محبوبيـت در بـين روسـاي جمهـور تـاريخ معاصـر آمريكـا                       

جورج دبليو بوش با وجـود مخالفـت گـسترده جهـاني بـا توسـل بـه مفـاهيم                    . صحنه سياست را ترك آند    
ر جنبش محافظه آاري جديد به اين مهم توفيق يافت آه مردم آمريكا را متقاعـد آنـد آـه                    ارزشي حاآم ب  
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قرائت او از شرايط جهاني و ضرورت حمله به عراق با توجه به آن شرايط از مشروعيت و اعتبـار برخـوردار              
است و در همين چارچوب شفافيت اعتقادي و ماهيت ارزشي گروه هـاي مخـالف متفـاوت داخلـي را در                     

  .   بسياري از موارد مجبور به سكوت و يا حمايت از سياست هاي خود آرد
  

در پناه ايده ها و آرمان هاي شكل دهنده جنبش محافظه آاري جديد است آه جورج دبليو بوش با وجود                    
 به سخره گرفته شد به اين مهـم توفيـق حاصـل آـرد     ٢٠٠٠اينكه مشروعيت پيروزي او در انتخابات سال  

داخلي باالترين ميزان آاهش ماليات ها را در يكصد روز اول حكومت خـود بـه تـصويب آنگـره        آه در صحنه    
آمريكا آه دموآرات ها در سنا از امكان خيلي بازتر برخوردار بودند برساند و باالترين بودجه نظـامي تـاريخ                    

  . آمريكا را امكان حيات بدهد
جديـد مـي بايـستي بـه ماهيـت مردمـي آن             در آنار ماهيت ارزشي و ايده محور جنـبش محافظـه آـاري              

بر خالف محافظه آاري سنتي آه پايگاه طبقاتي خود را در گروه ها و قشرهاي باالي جامعه                 . اشاره آرد 
آمريكا دارد، رهبران فكري محافظه آاري جديد بـه سـبب پـرورش در مكتـب مارآسيـسم بـر ايـن اعتقـاد                        

راگير مي گردند آه پايگاه اجتماعي آن در بين قشرهاي          بودند آه تنها ارزش ها و اعتقاداتي همه گير و ف          
با وجـود اينكـه قائـدان فكـري ايـن جنـبش از طبقـات بـاال و                   . متوسط و آم درآمد جامعه قرار داشته باشد       

روشنفكر و دنياگراي جامعه آمريكـا هـستند امـا بيـشترين ميـزان حمايـت از ايـن جنـبش در بـين طبقـات                          
آـساني آـه بيـشترين سـهم را در انتخـاب            . اي غيرروشـنفكري اسـت    غيرمرفه و مذهبي و با گرايش هـ       

رونالد ريگان به رياست جمهوري آمريكا داشتند گروه هاي آارگري غرب ميانه، دمـوآرات هـاي مـايوس از        
پيامدهاي اجتماعي برنامه جامعه بزرگ ساآن در غرب آمريكـا و قـشرهاي آـم درآمـد و مـذهبي جنـوب                      

به رهبـري جـري فـارول شـكل گرفـت و نقـش              » اآثريت اخالقي «تحت لواي   تشكيالتي آه   . آمريكا بودند 
عمده در بسيج مردم براي انتخاب رونالد ريگان بازي آرد،ريشه در طبقـات مـذهبي، آـارگري و غيرمرفـه                    
آمريكا داشت و جورج دبليو بوش با اينكه از خانواده اي مرفه و اشرافي مقيم آني بانك پـورت اسـت امـا                       

 دارد آه ريشه اعتقادي و اجتماعي او در تگزاس است سمبل آمريكاي غير روشنفكر               هميشه اعالم مي  
بدين جهت است آـه رونالـد ريگـان در تـاريخ محاصـره              . آه آمريكاي مذهبي و آمريكاي مردم عادي است       

طـور  آمريكا باالترين ميزان راي را به عنوان يك محافظه آار براي اولين بار در بين آارگران يقه آبي آـه بـه                       
 درصـد آراي آـساني را    ٨٠سنتي به ليبرال ها راي مي دهند به دست آورد و جورج دبليو بـوش بـيش از                   

. آه در آمريكا مذهبي قلمداد مي شوند يعني در ماه دو بار يا بيشتر به آليسا مي رونـد بـه دسـت آورد                       
و متمـايز هـستند بـه زبـان     رونالد ريگان و جورج دبليو بوش با وجود اينكه داراي سابقه خانوادگي متفاوت            

واحدي صحبت مي آنند و آن هم زبان مردم عادي آمريكا است و اين دليل مهمي است آـه چـرا رونالـد                       
ريگان با حضور سياست هاي به شدت نظامي و ضدشوروي با باالترين آراي مردم بـراي بـار دوم انتخـاب                     

بـر بـاالترين   » ال گـور «و معـاون او  » ينتـون بيل آل «شد و اينكه چرا جورج دبليو بوش با وجود نظارت توامان          
  . ميزان رشد اقتصادي و توليد آار و رفاه در آمريكا موفق به شكست ال گور گرديد

حاآميت ايده ها و پايگاه اجتماعي مردمي محافظه آاري جديد به وسيع تـرين شـكل در انتخابـات سـال         
 ماننـد ارويـن آريـستول و نـورمن     ماروين اولـسكي چـپ گـراي سـابق بـه      .  به نمايش گذاشته شد    ٢٠٠٠

پورهورتز به تدريج به سوي اين نگاه حرآت آرد آه قالب هاي محافظـه آـاري در شـكل مردمـي آن مـي            
تواند بيشترين ميزان دگرگوني در اجتمـاع را در بطـن توليـد ثـروت و تـداوم سـنت هـاي پويـا بـدون ايجـاد                            

محافظـه  «به رشته تحرير در آورد تحـت عنـوان   در اين راستا او آتابي  . دگرگوني هاي بنيادي سبب شود    
آه در آن توضيح داد آه چگونه مي شود در چارچوب هاي مذهبي ـ سنت ها ـ به تحـول    » آاري دل رحم

 در برابـر ال گـور آـه صـحبت از     ٢٠٠٠جورج دبليو بوش در انتخابـات سـال    . جامعه و اصالح جامعه پرداخت    
وتري و رعايت حقوق حيوانات مي آرد، عنوان آتاب مـاروين    حاآميت اقتصاد اطالعاتي، شبكه هاي آامپي     

اولسكي آمونيست سابق را شعار انتخاباتي خود آرد و اعالم آرد آـه او نـوع متفـاوتي از محافظـه آـار                       
اسـت، محافظـه آـاري آـه بـر محوريـت       » محافظه آاري دل رحـم   «است و سياست هاي او تحت عنوان        

 آزادي هاي گسترده تر فردي، محدوديت قدرت دولت در تقليل           - باالخص مذهب    -ارزش هاي سنتي پويا     
آزادي ها از طريق دخالت در زندگي روزمره افراد، استفاده از سازمان هاي غيردولتي براي حل معـضالت                  
اجتماعي، آاهش ماليات ها در جهت امكان ايجـاد ثـروت بـراي طبقـات آـم درآمـد از طريـق تـشويق آـار               

  . يات آمتر و افزايش توانايي آمريكا در نمايش قدرت در صحنه جهاني استبيشتر در قبال پرداخت مال
 دنياگرا ـ و روشـنفكر آـه غالبـًا از حـوزه هـاي فرهنگـي        -جنبش محافظه آاري جديد آه يهوديان سكوالر 

شــرق و شــمال شــرق آمريكــا نقــش وســيعي در شــكل گيــري آن داشــته انــد، قــدرت خــود را در پايگــاه  
ايـن  . آه در غرب ميانه و جنوب آمريكا آه ضرورتًا مـاهيتي مـذهبي دارد مـي يابـد                 اجتماعي مردمي خود    

ويژگي استثنايي است آه به اين جنبش اقتدار داخلي و اعتبـار جهـاني اعطـا آـرده اسـت و بـدين روي                        
ضرورت ايجاب مي آند آه براي درك وسيع تر آن گزاره ها و پيش فرض هاي اصلي اين جنبش را به طـور   

  . ان آنيممختصر بي
سنت هاي غيرپويايي مي بايـستي فرصـت حيـات نيابنـد چـرا آـه       .  ـ سنت ها في النفسه بد نيستند ١

جمود فكري و آم تحرآي سازماني را باعث مي شوند در حالي آه سـنت هـاي پويـا مـي بايـستي بـه                         
در بطـن  سنت هاي پويا انـسجام و همبـستگي را در اجتمـاع فردگـرا و آزادي محـور      . شدت تقويت گردند  

بدين روي است آه مذهب در شكل پويـاي آن مـي بايـستي     . مشروعيت تنوع و پيچيدگي پديد مي آورد      
مـذهب بـاالترين ارزش را از نقطـه نظـر     . از اولويت فراوان در قوام دهي به وفاق اجتماعي برخـوردار گـردد   
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ه مي بايستي بـراي     قابليت هاي سازماندهي و بسيجي آن برخوردار است و بدين روي به عنوان يك ايد              
  . حل معضالت اجتماعي و ضرورت همسويي بين رهبران و مردم به شكلي بهينه مورد استفاده قرار گيرد

آنچه آنها را به سوي انتخاب يكي از اين دو گزينه هدايت مـي آنـد   .  ـ انسان ها ذاتًا خير يا شر نيستند ٢
ه در صـحنه داخلـي و خـارجي مـردم و           پس در جهت اينك   . ميزان قدرتي است آه حامي خير و شر است        

آشورها از دست يازي به اقدامات و رفتارهاي غيرانساني حذر آنند مي بايستي بـاالترين ميـزان قـدرت                   
بدون توجه به هزينه هاي مادي آن تحقق يابد تا توسل به سياسـت هـاي مبتنـي بـر شـر غيـر عقاليـي         

  . جلوه آند و در نتيجه مطلوب نيفتد
وانند عامل خير در جامعه باشند، محافظه آـاران جديـد بـرخالف محافظـه آـاران قـديم        ـ دولت ها مي ت ٣

دولت را ذاتًا مخرب آزادي هاي فردي و توليد ثروت نمي يابند بلكـه اعتقـاد دارنـد دولـت مـي بايـستي در            
جامعه نقش فعال در جهت بسترسازي تداوم حيـات جامعـه و مقابلـه بـا مـشكالت و معـضالت مطـرح در            

 داشته باشد، اما اين اقدامات حتي المقدور مي بايستي از طريق نهادهاي مدني و غيردولتي بـا   جامعه
در همين راستا است آـه جـورج دبليـو بـوش در تـشريح               . نظارت دولت و پشتوانه مالي دولت انجام گيرد       

عـضالت  بيان داشت آه دولت او هرگونه فعاليت و اقدامي را آه در جهت حل م              » محافظه آاري دل رحم   «
اجتماعي از قبيل اعتياد و طالق به وسيله سازمان هاي مذهبي و نهادها و تشكيالت ديني انجام شود                  

. تغييرات و دگرگوني ها مي توانند بنيادي و همه گيـر باشـند            . تشويق و هزينه هاي آن را تقبل مي آنند        
ب گريـزان هـستند، محافظـه       برخالف محافظه آاران سنتي آه از هرگونه تغيير بنيادي و به عبارتي انقـال             

آاران جديد بر اين اعتقاد هستند آه هر زمان سازمان ها، قواعـد و الگوهـاي حـاآم در صـحنه سياسـت                       
داخلي و خارجي منجر به افزايش آـارآيي حكومـت و بهينـه سـازي بهـره منـدي مـردم نمـي گـردد مـي                          

ه دنبال به قدرت رسيدن محافظه      ب. بايستي بدون توجه به قدمت و يا عالقه مندي به آن متالشي گردند            
 آه بعد از قريب شصت سال آنترل قوه مقننه را در اختيار آنان              ١٩٩۴آاران جديد در آنگره آمريكا در سال        

قرار داد، نوت گينگريج رهبر محافظه آاران جديد در مجلس نمايندگان آمريكا بسياري از قواعد و ضـوابط را     
 انقالبي در رابطه بين رئيس جمهور و مجلس از يك سو و از              آه سال ها دنبال مي شد، ملغي ساخت و        

سويي ديگر در عملكـرد مجلـس نماينـدگان از طريـق ناديـده انگاشـتن سـنت ارجحيـت براسـاس قـدمت                
  . خدمت در قوه مقننه به وجود آورد

برخالف محافظه آـاران سـنتي اعتقـاد بـر ايـن      .  ـ استبداد در هر شكل آن هميشه توسعه طلب است ۴
 آه هر زمان امكان باشد مي بايستي در برابر مستبدين در آشورهاي ديگر ايستاد چرا آه مانعي                  است

بنـابراين ضـرورت دارد   . در برابر اشاعه ارزش هاي فردي آزادي خواهي و گسترش سرمايه داري هـستند           
 تمامي حيطه آه متحدين مستبد و ديكتاتورمنش را به چالش گرفت و آنها را مجبور به ايجاد فضاي باز در               

ها ساخت هرچند آه ممكن است در آوتاه مدت برخالف منافع آمريكا باشد اما در بلندمدت موجب اقتدار 
  . وسيع تر ارزش هاي آمريكايي و الگوهاي آمريكايي مي گردد

دموآراسي هرچند ضرورتًا و طبيعتـًا مطلـوب   .  ـ دموآراسي در بطن قدرت نظامي امكان تداوم مي يابد ۵
 به جهت نياز به فضاي باز براي قوام آن اين فرصت ايجاد مي شود آه نيروهاي ضـد دموآراتيـك                     است اما 

با استفاده از ابزار خفقان و يا تهييج احساسات مردم آن را به جهت ماهيـت غيرسـرآوبگرانه بـه راحتـي                      
راتيـك از  پس اين الزام است آه طرفداران دموآراسي و آشورهاي حامي مفـاهيم دموآ       . درهم فرو ريزند  

باالترين ميزان قدرت در رابطه با آشورهاي ديگر برخوردار باشند تا فرصت براي نيروهاي دمـوآرات سـتيز                  
  . براي تخريب خصلت هاي دموآراتيك ايجاد نگردد

هرچـه رونـدهاي دمـوآراتيزه    .  ـ امنيت از طريق آمك به فرايندهاي دموآراتيزه آـردن فزونتـر مـي گـردد     ۶
آشورهاي وسيع تري به جرگه آشورهاي دموآراتيك بپيوندند به مفهوم اين اسـت      شدن تقويت گردند و     

  . آه امنيت آمريكا تشديد گرديده است
آنچه به قـدرت در  .  ـ قدرت به تنهايي آافي نيست بلكه مي بايستي اراده استفاده از قدرت هم باشد ۶

اشد بلكه اين واقعيت است آه      تمامي اشكال آن اعتبار و حيات مي بخشد ميزان آن و وسعت آن نمي ب              
آيا رهبران و تصميم گيرندگان ميل به استفاده و اعمـال آن را در جهـت اشـاعه آرمـان هـاي دموآراتيـك و                         

آنچه وجاهت و مـشروعيت بـه قـدرت         . آزادي خواهانه و دفاع از منافع ملي دارند يا اينكه فاقد آن هستند            
افـزاري آن ميـزان اراده رهبـران بـراي اعمـال آن             مي دهد چه در شكل سخت افزاري و چه در شكل نـرم              

  . اين اراده هم فقط در بطن اعتقاد به آرمان ها و ايده ها و يا به عبارتي آآندگي از ارزش ها است. است
. برخالف محافظه آاران سنتي آه فقر را ماهيتي فردي مـي دهنـد  .  ـ فقر في النفسه طبيعي نيست ٨

د هستند آه مي بايستي شرايط مناسب براي آـسب ثـروت در اختيـار               محافظه آاران جديد بر اين اعتقا     
افراد قرار گيرد و هرآجا اين شرايط مطلوب وجود ندارد اين وظيفه دولت است آه از طريق سـازمان هـا و               

چـرا آـه   . نهادها و گروه هاي غيردولتي و تنيده در جامعه مدني به شكل دهي به اين شرايط اقدام آنـد                
ت هاي برابر است آه باالترين ميزان ثروت بـراي وسـيع تـرين قـشرهاي جامعـه فـراهم               تنها در بطن فرص   

  . مي گردد
محافظه آاران جديد اين را وظيفه اخالقي و تعهد .  ـ جهان گرايي ـ بين الملل گرايي ـ يك فضيلت است٩

.  باشـد اجتماعي آمريكا مي دانند آه مي بايستي در سرتاسر جهان حضور گسترده و همه گيـر داشـته           
از نظر اينان انزواگرايي در هر شكل آن مذموم و نكوهيده است و آمريكـا تنهـا از طريـق بـه عهـده گـرفتن                          
مسئوليت جهاني و بين المللي است آه مي تواند تسهيل گر اشاعه آزادي ها و ارزش هـاي آمريكـايي                   

  . از قبيل سرمايه داري گردد
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بيـشترين ميـزان صـلح از طريـق تفـوق حـادث مـي گـردد         .  ـ صلح از طريق توازن قوا حادث نمي گـردد  ١٠
هرچند آه ممكن است اين تفوق آوتاه مدت باشد اما تالش بايد بر اين اسـاس باشـد آـه تفـوق شـكل                        

. عمده وظيفه رهبران ايجاد شرايطي است آه مناسب براي شكل دادن به تفـوق ضـروري اسـت                 . بگيرد
 سازد آه آـشورهاي توسـعه طلـب ضـرورتًا گـرايش             تفوق است آه هزينه تجاوز را آنچنان سهمگين مي        

توازن قوا پذيرش وضع موجود است درحالي آه مي بايستي اين امكـان           . هاي صلح طلبانه پيدا مي آنند     
باشد آه هر زمان شرايط مطلوب گشت در جهت تحقق ارزش ها و آرمـان هـاي برتـر وضـع موجـود را بـه                   

  . مكان پذير استچالش گرفت آه اين تنها از طريق وجود تفوق ا
.  ـ تاآيد بر آاستي هاي اخالقي نبايد باشد بلكه توجه مي بايستي به تجديـد حيـات اخالقـي باشـد     ١١

برخالف محافظه آاران سنتي آه تنبيه را به جهت توجه بيش از حد بر آمبودهاي اخالقـي مطلـوب مـي             
ي مبتني بـر ارزش هـاي سـنتي     يابند، محافظه آاران جديد بر اين اعتقاد هستند آه تشويق اخالق گراي           

  . پويا از قبيل مذهب از اهميت وافر مي بايستي برخوردار گردد
برخالف محافظه آاران سـنتي  .  ـ توجيه ارزشي در بعضي از موارد برتر از ضرورت هاي ژئوپلتيك است ١٢

آـه الزامـات    آه آامًال نگاه استراتژيك به صحنه جهاني داشتند محافظه آاران جديد بر ايـن بـاور هـستند                   
ارزشي و اعتقادي درصورتي آه بنيادي و آليدي باشند حتي با تحمل هزينه هاي ژئوپلتيك مي بايستي 

آنچه مهم است اين واقعيت است آه ضرورت دارد در بعضي از منـاطق و شـرايط بـه جهـت                     . دنبال گردند 
 ژئواسـتراتژيك قربـاني     ارزش هاي داراي دموآراتيـك و مقولـه هـاي آزادي خواهانـه مالحظـات ژئوپلتيـك و                 

  . گردند
بدين روي ضروري اسـت آـه از پرداخـت بـاالترين هزينـه هـا       .  ـ اصول دموآراتيك ماهيت انقالبي دارند ١٣

براي تداوم و حفظ اين اصول خودداري نشود چرا آه پويايي جامعه و تداوم قـدرت جهـاني تنهـا در بـستر                       
  . اين اصول امكان پذير هستند

خير و شر دو مقوله جدي و حقيقي هستند بـه ايـن مفهـوم آـه     . ر و شر الزامي است ـ تمايز بين خي ١۴
بعضي از گروه ها و يا آشورها سياست هايي را دنبال مي آنند آه از نظـر اخالقـي و انـساني ايجـادگر                        
انقباض عدالت، برابري و آزادي است در حالي آه بعضي از آشورها خط مشي هايي را دنبال مي آنند                   

پـيش فـرض هـاي      .  انبـساط مفـاهيم آليـدي آزادي، دموآراسـي و سـرمايه داري مـي گردنـد                 آه موجب 
محافظــه آــاري جديــد در عــين توجــه بــه اســتنباط هــاي هــابز، ماآيــاولي، والتــر آــه قــدرت را در شــكل   
غيرارزشي آن بـه تفـسير و تعبيـر نشـستند و بـه آن قديـسيت دادنـد بـه مالحظـات ارزشـي جـان الك و                      

بدين روي است آه در بطن ماهيت مذهبي طرفداران پياده نظام شاهد نگـرش              . ردندمارآس هم توجه آ   
  .نخبه گرايانه به اهميت و الزام قدرت هم هستيم
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