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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

------------------------------------------------------------------------------  
  

   بر تحوالت ايران موثر و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

يي روسيه به معناي مسابقه تسليحاتي با  هاي هسته وزير دفاع روسيه اعالم آرد آه وجود زيردريايي
  .آمريكا نيست

  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه 
ي الوطن چاپ آويت، سرگئي ايوانف،  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

يي تامين  هاي هسته زير دفاع روسيه اظهار داشت آه هدف آشورش از در اختيار داشتن زيردرياييو
  . امنيت ملي اين آشور است

  » .اين امر به معناي انجام مسابقه تسليحاتي تازه با آمريكا و يا آشور ديگري نيست«: وي افزود
ها تنها به مساله  ارد آه اين برنامههاي ديگري در اختيار د ايوانف گفت آه دولت اين آشور برنامه

هاي جديد نيز مرتبط  ها به سالح ها مرتبط نيست، بلكه به مساله تجهيز اين زيردريايي زيردريايي
 انتهاي پيام. شود مي

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  د؟آيا خبر انتخاب سفير نظامي به عراق را تاييد مي آني: ايلنا
    پاسخي ندارم: وزير امور خارجه

  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه 
در حال حاضر ما در عراق سفير داريم و نماينده ما در عراق در سطح آاردار : وزير امور خارجه گفت

  .فعاليت مي آند
 اين خبر درست سيد آمال خرازي در يك گفت و گوي آوتاه با خبرنگار ايلنا در پاسخ به اين سوال آه آيا

براي اين سوال پاسخي : است آه سفير آينده ايران در عراق از يك نهاد نظامي انتخاب مي شود، گفت
  پايان پيام . ندارم

  
  درگيري در مجلس  

  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه 
رخارجه در جلسه روز يكشنبه مجلس شوراي اسالمي آه به رياست مهدي آروبي برگزار شد، وزير امو

آواليي از پاسخ وزير قانع نشد و . با حضور در مجلس به سوال الهه آواليي نماينده تهران پاسخ داد
  .سوال به آميسيون مربوطه ارجاع داده شد

به گزارش خبرنگارپارلماني ايلنا، آواليي با بيان اينكه اصالح وزارت امورخارجه يكي از برنامه هاي آقاي 
عتماد مجلس بود ولي همچنان اين وزارتخانه بسيار منفعل و ضعيف عمل مي خرازي براي گرفتن راي ا

  .آقاي وزير به وعده خود عمل نكرده است: آند، گفت
 سال گذشته شاهد افزايش 24عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به اينكه در 
فقدان مديريت مناسب و نظارت : ردنيروهاي انساني بدون صالحيت در اين وزارتخانه بوده ايم، تصريح آ

آافي بر جريان اين وزارتخانه سبب شده است تصميم گيري براساس نظرات مديراني صورت گيرد آه 
  .فاقد شجاعت در تصميم گيري بين المللي هستند

ويژگي مديريت آار آمد در سياست خارجي اين است آه قادر به درك تهديدات بر عليه منافع : وي افزود
  .ت ملي باشد واين تهديدات را به فرصت تبديل آندو امني

عمل بدون برنامه و عدم : آواليي با اشاره به اينكه وزارت خارجه فاقد چنين مديريتي است، تصريح آرد
  .امكان بروز خالقيت موجب شده است تا بسياري از مسووالن براساس نظارت خود عمل آنند

بسيار منفعل وضعيف عمل آرده و از عرصه قانوني خود وزارت خارجه : نماينده مردم تهران افزود
  .بدرستي استفاده نكرده است

شايسته ساالري در وزارت خارجه تنها يك شعار است و افراد و مديران امكان انتقاد : وي تصريح آرد
  .ندارند و مديران فعلي، فضاي موجود براي فعاليت آارشناسان مبتكر را از بين برده اند

اين آاش خانم آواليي به آليات اآتفا : هاي آواليي، گفت  امور خارجه در پاسخ به صبحتخرازي وزير 
  .آردند وجزييات را مطرح مي آردند تا سخن شان موثرتر باشد  نمي

برعكس صحبت خانم آواليي، وزارت خارجه در عملكرد و تغيير ساختار و بهبود وضعيت : وي افزود
  .رت قول داده، دنبال شده استسربلند است و آنچه در برنامه وزا

 سال براي آوچك آردن اين وزارتخانه و آاهش تراآم 6خرازي با اشاره به اينكه وزارت خارجه ظرف 
 نمايندگي اين وزارتخانه تعطيل 18 سال، 6ظرف مدت : نيروي انساني تالش آرده است، تصريح آرد

  .ده است نيروي انساني از اين مجموعه آاسته ش1355شده است همچنين 
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 معاونت تعطيل شده است آه به جاي 2 اداره آل وابسته به اين وزارتخانه آاهش يافته و 10: وي افزود
آن معاونت هماهنگي اقتصادي باتوجه به نقش نمايندگان وزارت خارجه براي ايجاد بازار و اقتصاد ايجاد 

  .شده است
رصد نيروي انساني خود را آاهش دهد،  د21خزاري با اشاره به اينكه هيچ دستگاهي نتوانسته است 

  : تصريح آرد
 نيروي انساني وزارتخارجه داراي مدرك ليسانس هستند در حالي آه در آل دستگاههاي دولتي 3/66

  . درصد است29آشور اين رقم 
براي ارتقاي سطح وزارت خارجه از افراد پرتوان استفاه مي شود آه توانايي آنها ثابت : خرازي گفت
  . و تنها گفتن توانايي آافي نيستشده باشد

در پاسخ به صحبتهاي آقاي خرازي آه :هاي وزير امور خارجه گفت  در ادامه آواليي در پاسخ به صحبت
چرا من آليات را مطرح آردم بايد بگويم براي پرهيز از خدشه به آبروي آشور به آليات بسته اآتفا 

  .ان دنبال خواهم آردآردم، مسايل جزيي را در جلسات بسته با خود ايش
مشكالت در مورد ساختار و نيروي انساني مشكل عمومي آشور است و تنها به وزارت : آواليي گفت

  .خارجه محدود نمي شود و رابطه سازي و قبيله ساالري جاي توجه به شايسته ساالري را گرفته است
ي به فهرست نمايندگان براي روشن شدن مشكالت نيروي انساني اين وزارتخانه، نگاه: وي افزود

جمهوري اسالمي در جهان بيندازيد و اين افراد را از لحاظ آگاهي و اطالعات با نمايندگان آشورهاي ديگر 
  .مقايسه آنيد

اصالحات در اين : آواليي با اشاره به اينكه دوم خرداد موجب افزايش آبروي خارجي ما بوده است، گفت
 براي دفاع از منافع ما فرستاده مي شوند درآي از منافع ما وزارتخانه انجام نشده است و آسانيكه

  .ندارند
بهره گيري از اساتيدي آه شما فرموديد آيا آساني نيستند : عضو آميسيون امنيت ملي مجلس گفت

آه با سياست شما موافق هستند واگر فردي و استادي از شما انتقاد آرد نه تنها در وزارت خارجه بلكه 
  .تواند فعاليت آند  هم نميدر مراآز ديگر 
  .آارشناساني آه در مورد درياي خزر اطالع داده اند تحت فشار هستند: وي تصريح آرد

ها ربطي به سوال شما ندارد وريشه در و مشكالت شخصي   اين بحث: خرازي در پاسخ به آواليي گفت
  .شما دارد
  .ستفاده مي شودمتاسفم آه از تريبون مجلس براي طرح مسايل شخصي ا: وي افزود

ما از آسي آه معلومات داشته باشند استفاده خواهيم آرد و آسي آه معلومات نداشته : خرازي گفت
  .باشد، استخدام نمي شود

جواب وزير امور خارجه موجب واآنش از سوي آواليي شد و او در تذآر آيين نامه اي از خرازي خواست 
  .مسايل شخصي را آه مي گويد در مجلس بيان آند

  .ايشان مسايل شخصي رابه شما نسبت ندادند و منظور شان شما نبوديد: آروبي به آواليي گفت
آقاي خرازي مسايل : در اين زمان نعيمي پور آه در جايگاه هيات رييسه حضور داشت به آروبي گفت

  .شخصي را به آواليي نسبت داده اند
ينجا بنشينيد و اگر اينجا هستيد نبايد در برو پايين چه آسي گفته شما ا: آروبي به نعيمي پور گفت

  .ها شرآت آنيد  درگيري
شما چقدر در مسايل با هيات رييسه مشورت مي آنيد آه جلوي عام به : شكوري راد به آروبي گفت
  .نماينده توهين مي آنيد

  .اين جا حزب مشارآت نيست: آروبي گفت
  .مجمع روحانيون هم نيست: شكوري راد پاسخ داد

  .حزبي آه يك شب خاتمي بوجود آورد: تآروبي گف
بنشينيد آقاي : احسنت و آروبي در پاسخ به او گفت: امامي راد در واآنش به سخنان آروبي گفت

  پايان پيام. امامي راد و از آب گل آلود ماهي بگيريد

  

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

  ايران هنوز مردد است  --ز زنان ملحق شده اند آشور اسالمي به آنوانسيون رفع تبعيض ا46
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه  -خبرگزاري آار ايران

 آشور اسالمي به آنوانسيون رفع تبعيض 46مدير امور بين الملل مرآز مشارآت امور زنان از پيوستن 
  . اعالم شده است2003زنان خبر داد و اعالم آرد آه اين آمار تا آوريل 

شهيندخت موالوردي مدير امور بين الملل مرآز امور مشارآت زنان در گفت و گو با خبر نگار خبر گزاري 
 آشور به آنوانسيون رفع تبعيض از 46 آشور عضو سازمان آنفرانس اسالمي 56از بين : آار ايران گفت

  . زنان ملحق شده اند آه آخرين آنها آشور سوريه بوده است
 هاي اسالمي براي پيوستن به اين آنوانسيون قيد و شرط گذاشته اند و تعداد اآثرآشور: وي افزود

  . آمي هم بدون هيچ شرطي به آن ملحق شدند
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 در صد احتمال دارد آه ايران به اين آنوانسيون ملحق شود و اگر شوراي 50موالوردي معتقد است آه 
مع تشخيص مصلحت نظام بستگي نگهبان اين مصوبه مجلس را تصويب نكند الحاق ايران به نظر مج

  پايان پيام . خواهد داشت

  
شدگان حوادث  ي بازداشت ي فرهنگ عمومي اين استان با بيان آماري درباره استاندار خراسان در جلسه

  .اخير در مشهد، بررسي و آارشناسي اين آمار را از سوي مسؤوالن فرهنگي استان خواستار شد
  2003   ژوئيه27 -1382 مرداد 5 يكشنبه 

ي آل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان را  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، حسن رسولي، اداره
  .هاي اعالمي بپردازد اي آارشناسي به تحليل داده موظف آرد با تشكيل آميته

 سال ٢٥  تا ١٨ اند در سنين بين   درصد افرادي آه دستگير شده٨٤ : شدگان گفت ي بازداشت وي درباره
 سال تنها شش درصد ٣٠ اند و افراد باالي  ي بعد از انقالب متولد شده اند، يعني در دروه ودهب

  .شدگان بودند بازداشت
 درصد ٣١  درصد از افراد، زير ديپلم و ٥٥ : ي سطح تحصيالت اين افراد نيز گفت استاندار خراسان درباره

  .اند ت ليسانس داشته درصد تحصيال٥ درصد نيز فوق ديپلم و ٩ اند، ديپلم بوده
ها داراي شغل آزاد و   درصد از آن٦٥ : شدگان را از دانشجويان خواند و گفت  درصد از بازداشت١٠ وي تنها 

  .اند هشت درصد بيكار بوده
اند،  ي سياسي حتي يك مورد بوده شده، فاقد سابقه  درصد از افراد بازداشت٥/٩٤ آه  رسولي با بيان اين
  .رهنگي با اين مقوله را خواستار شدبرخورد اجتماعي و ف

گرفته در   مرآز آموزش عالي شهر مشهد، اقدامات صورت٤٠  هزار دانشجو در ١٠٠ وي با اشاره به وجود 
  .اين شهر را براي برخورد با حوادث اخير، بسيار منطقي و هماهنگ خواند

 تصميم امنيتي ٢٧٠ ز و اتخاذ  رو٢٢ ي اين شورا در طي   جلسه٤٤ رييس شوراي تأمين استان از تشكيل 
  . انتظامي در طول اين حوادث خبر داد

ها  ي دستگاه ي امتحانات دانشجويان در موعد مقرر را از ثمرات هماهنگي همه رسولي برگزاري همه
  .خواند

ي گروهكي  شدگان حوادث اخير مشهد، داراي سابقه تنها يك درصد از بازداشت: چنين گفت وي هم
  .بودند

ي رواني از سوي بيگانگان و به خصوص  ترين هجمه سابقه در طول اين مدت، بي: نشان آردوي خاطر
شده  آمريكا و انگليس بر روي آشورمان وجود داشت آه اين امر مؤيد آن است آه ماجراها آامال حساب

  .بود
هاي بيگانه  شدگان اعالم آردند آه تحت تأثير رسانه  درصد از بازداشت٦ تنها : رسولي در عين حال گفت

 درصد آنجكاوي خود ٦٧  درصد دوستان و ٢٢  درصد نيز اينترنت، ٥/٢ . در محل اغتشاشات حضور داشتند
 انتهاي پيام. اند براي تماشاي حوادث را علت حضورشان اعالم آرده

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  با استعفاي سخنگوي سازمان انرژي هسته اي ايران موافقت شد  
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 نبه يكش

  .با استعفاي سيد خليل موسوي، سخنگوي سازمان انرزي هسته اي ايران موافقت شد
مسووالن : سيد خليل موسوي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، با تاييد اين خبر گفت

  .اند  دهسازمان انرژي هسته اي ايران با استعفاي اينجانب موافقت آر
  .درحال حاضر در مورد داليل استعفاي خود نمي توانم چيزي بگويم: وي تصريح آرد

من ديگر سخنگوي سازمان انرژي هسته اي ايران نيستم و جانشين من متعاقبا : موسوي درپايان گفت
 پايان پيام. اعالم خواهد شد

  
  مدير آل جديد روابط عمومي سازمان انرژي اتمي ايران منصوب شد

  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 كشنبه ي
 طي حكمي از سوي آقازاده رييس سازمان انرژي اتمي ايران ، صابر زعيميان به عنوان -خبرگزاري فارس

  .مدير آل جديد روابط عمومي از يكم مرداد ماه به اين سمت منصوب شده است
يل موسوي مدير آل روابط به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، پس از استعفاي سيد خل

عمومي و سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران ، هنوز فردي به عنوان سخنگوي اين سازمان تعيين 
  . نشده است

 .صابر زعيميان قبال به عنوان آارشناس امور بين الملل سازمان مشغول به آار بوده است
  

  به پروتکل الحاقی منع گسترش جنگ افزار هسته ای' نگاه مثبت
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه  -ي بي سي ب
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صالحی می گويد امضای پروتکل الحاقی به اين معنی نيست که بازرسان می توانند هر زمان و هر جا 
  که بخواهند به جستجوی امکانات هسته ای ايران بپردازند

گويی با روزنامه ايران که علی اکبر صالحی نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در گفت و 
به چاپ رسيد گفته است که حتی اگر ايران پروتکل الحاقی به پيمان بين المللی منع )  ژوئيه27(امروز 

گسترش جنگ افزار هسته ای مبنی بر صدور اجازه بازرسی گسترده تر از تأسيسات هسته ای خود را 
دود ساختن فعاليت هسته ای اش ادامه خواهد امضا کند، باز هم آمريکا به فشار خود بر ايران برای مح

  .داد
آقای صالحی در عين حال گفته است که اگر آمريکا بتواند به فشار خود بر ايران صبغه حقوقی بدهد و از 

  .اين طريق، اجماعی جهانی عليه ايران ايجاد کند، عرصه را بر ايران تنگ خواهد کرد
تمامی تعهدات و قراردادهای خود با آژانس بين المللی انرژی وی گفته است که ايران بايد با پايبندی به 

  .اتمی نگذارد که آمريکا به هدف تشکيل اجماع جهانی عليه ايران دست يابد
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است ماه سپتامبر آينده نظر خود را در مورد تخلف 

  . هسته ای اعالم کنداحتمالی ايران از پيمان منع گسترش جنگ افزار
 کشور تشکيل شده که به گفته آقای صالحی هيجده تای آنها کشورهای غربی يا 35اين شورا از 

  .متمايل به غربند که به صورت يکپارچه بر ايران فشار می آورند
نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است که در نشست پيشين شورای حکام، هفده 

يگر عضو اين شورا که کشورهای عضو جنبش عدم تعهدند به ايران کمک کردند تا آمريکا نتواند کشور د
به هدفش يعنی اخذ قطعنامه عليه ايران و ارجاع موضوع به شورای امنيت سازمان ملل متحد دست 

ايران پيدا کند اما اگر در چند هفته ای که به نشست آتی شورای حکام باقی مانده، مسئوالن بلندپايه 
چاره جويی نکنند، امکان دارد کشورهايی که پيشتر از ايران طرفداری می کردند تحت فشار آمريکا تغيير 

  .جهت بدهند و نتيجه مطلوبی برای ايران به بار نياورند
  

آقای صالحی گفته است که پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ افزار هسته ای در جامعه ايران 
  . و با ديد مثبت به آن می توان از آن استفاده الزم را بردبدرستی معرفی نشده

به گفته او، امضای اين پروتکل به اين معنا نيست که بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی اجازه 
خواهند يافت هر زمان که بخواهند هرجايی را برای دستيابی به جنگ افزارهای هسته ای يا تجهيزات 

نند بلکه اين بازرسی محدود به تأسيسات هسته ای خواهد بود و با اطالع قبلی مربوط به آن بازرسی ک
  .صورت خواهد گرفت

وی خبر داده است که کارشناسان حقوقی از سوی ايران قرار است در مورد اين پروتکل به بحث و گفت 
  .ر مورد آن اتخاذ کندوگو با کارشناسان حقوقی آژانس بين المللی انرژی بپردازند تا ايران تصميم الزم را د

آقای صالحی در عين حال به انتقاد از مسئوالن سازمان انرژی اتمی ايران پرداخته است که در زمينه 
توجيه فعاليتهای هسته ای ايران و فعاليت سياسی و حقوقی غفلت کرده و اقدام متناسبی انجام 

که به دليل فعاليتهای هسته ای اش نداده اند، در غير اين صورت امکان داشت ايران در شرايط کنونی 
  .تحت فشار قرار دارد نباشد

  توان و دانش هسته ای ايران
نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در گفت و گو با روزنامه ايران همچنين اطالعاتی راجع به 

  .جايگاه ايران از لحاظ برخورداری از دانش و فن آوری هسته ای ارائه داده است
 کشور عضو اين آژانس مقام هفتم يا هشتم را در دريافت کمکهای فنی 135ه گفته او، ايران از ميان ب

دارد يعنی ساليانه يک ميليون دالر کمک فنی از اين آژانس دريافت می کند که نشان دهنده سابقه 
  .خوب ايران در عمل به تعهداتش در آژانس بين المللی انرژی اتمی است

مورد توان کنونی ايران در زمينه دانش و فن آوری هسته ای گفته است که اگر در آقای صالحی در 
  .دانش هسته ای مقياس را صد بگيريم، ايران در رتبه سی تا سی و پنج قرار دارد

به گفته وی، ايران به دانش غنی سازی دست يافته اما برای بهتر و بالغ کردن آن نياز به کار زيادی دارد 
  . زمينه فن آوری آب سنگين و مواد ديگر بايد سالها ممارست کندو همين طور در

اين در حالی است که برخی مراجع و محافل غربی که از فعاليتهای هسته ای ايران ابراز نگرانی می 
کنند بر اين باورند که ايران امکان دارد ظرف دو سال آينده به فن آوری توليد جنگ افزار هسته ای دست 

  .يابد
 ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی همچنين اين موضوع را رد نکرده است که ايران غير از نماينده

روسيه ازبرخی از جمهوريهای سابق شوروی همچون قزاقستان و اوکراين و همچنين کشور پاکستان 
که دارای جنگ افزار هسته ای است، به صورت غيررسمی به دريافت دانش و فن آوری هسته ای می 

  .ردازدپ
  

  :   سپتامبر است 11عربستان سعودي مظان اتهام در دخالت عمليات 
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه 

دهد آه    سپتامبر نشان مي11اطالعاتي سانسور شده به درخواست آاخ سفيد در مورد عمليات 
  .عربستان سعودي در اين عمليات دخالت داشته است
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 ال نيور ، مقامات بلند پايه عربستان - بي -به نقل از خبرگزاري آي   ,ي ايلنا به گزارش سرويس بين الملل
هايي هستند آه اقدام به انجام عمليات تروريستي   سعودي متهم به پرداخت ميليونها دالر به سازمان

  . در آمريكا آرده اند 2001 سپتامبر سال 11
ه متهمان عمليات يازده سپتامبر توسط آنگره به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، اطالعات سري دربار

  .آمريكا ارائه شده است
 900 صفحه از 28اما ,  شنبه گذشته انتشار يافت 5در روز   ,نتايج تحقيقات اتفاقات در نيويورك   ,اسناد 

  .صفحه آن به درخواست آاخ سفيد نگهداري شدند 
واقعه يازده سپتامبر مربوط به عربستان به گزارش اين روزنامه، قسمت انتشار نيافته از اطالعات 

  .سعودي و مورد اتهام قرار گرفتن مقامات بلندپايه عربستان است 
دراين گزارش گفته شده است آه براي آمك رساني به تروريست ها از شبكه هاي اطالعاتي 

  .اند استفاده شده است  شهروندان سعودي و همچنين افرادي آه مقيم آمريكا بوده
سعودي نيز از طريق سفارت خود در آمريكا اتهامات وارد شده به آشورش را مورد انتقاد قرار عربستان 

 پايان پيام . اساس و بيهوده خواند   سفير عربستان اين اتهام را بي. داد 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  . ود را به عراق اعزام آردنداسپانيا و بلغارستان اولين گروه از سربازان خ
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه 

ي مقامات فرودگاه  ي داون، به گفته به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 سرباز اسپانيايي توسط يك هواپيماي هرآولس به عراق اعزام 50در شمال غربي اسپانيا، ” سيا گالي“

  . شدند
 سرباز به عراق صحبت شده بود، اما به دليل 455هاي اوليه از اعزام  ين در حالي است آه در گزارشا

ي حضور در فرودگاه را نداشتند، اطالعات دقيقي از تعداد سربازان اعزامي به عراق  اينكه خبرنگاران اجازه
  .در دست نيست

يا به عراق هستند، تحت نظارت لهستان  سرباز اعزامي اسپان1300اين سربازان آه يك گروه پيشرو از 
  .عمل خواهند آرد و در قادسيه و نجف مستقر خواهند شد

 سرباز بلغاري آه قرار است به عراق اعزام شوند، به آويت اعزام 500 نفره از 30هم چنين اولين گروه 
. واهند آرداين سربازان پس از آسب آمادگي، آويت را به قصد انجام ماموريت در عراق ترك خ. شدند

 انتهاي پيام
  

   کشته13: هفته خونين براي نيروهاي آمريکايي در عراق
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه  - راديو فردا –پيمان پژمان 

يک سخنگوي ارتش آمريکا اعالم کرد که امروز در جنوب عراق يک سرباز آمريکايي بر اثر انفجار نارنجک 
روز گذشته نيز چهار سرباز آمريکا کشته و شش تن هم در دو حمله . کشته و يک تن ديگر زخمي شد

همچنين روز گذشته ارتش آمريکا اعالم کرد که چهار سرباز آمريکايي به . جداگانه زخمي شدند
يک سخنگوي ارتش گفت که آنها در دادگاهي نظامي . بدرفتاري با اسراي جنگي عراقي متهم شدند

ال مقامات آمريکايي در عراق گفتند که نزديک به دستگيري رئيس در همين ح. محاکمه خواهند شد
هفته گذشته خونين ترين هفته براي سربازان آمريکايي در . گروه محافظ صدام و احتماال خود وي بودند

 سرباز آمريکايي در عراق 13در اين هفته . عراق از اول ماه مي، روز خاتمه عمليات نظامي در عراق بود
ش تن از اين سربازان در حمله به خانه اي در موصل که پسران صدام در آن پنهان ش. کشته شدند

نيروهاي ائتالف اميدوارند که کشته شدن عدي و قصي، حمالت . شده بودند جان خود را از دست دادند
  .عليه آنها را کاهش دهد

  
  يك تفنگدار آمريكايي در نزديكي بغداد آشته شد

  2003ژوئيه   27 -1382 مرداد 5 يكشنبه 
يك تفنگدار آمريكايي در اولين ساعات روز يك شنبه طي حمله خمپاره اي افراد : خبرگزاري فارس

  .ناشناس در جنوب بغداد آشته و يك سرباز ديگر زخمي شد
به گزارش آسوشيتدپرس، اين حمله در حالي صورت گرفت آه نيروهاي آمريكايي يكي از خونين ترين 

ق پس از اعالم خاتمه جنگ توسط جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا در اول هفته هاي خود را در عرا
  . مي تجربه آرده اند

 صبح يكشنبه در منطقه تحت آنترل تفنگداران 2:35ارتش آمريكا اعالم آرد آه اين حمله در ساعت 
  . آمريكايي در جنوب پايتخت عراق رخ داد

تا .  نفر رساند49ا پس از اعالم خاتمه جنگ به مرگ اين سرباز، تعداد نيروهاي آشته شده در عراق ر
 نفر بيش از آشته 16 سرباز آمريكايي در جنگ عليه عراق آشته شده اند آه اين تعداد 163آنون 

  . شدگان جنگ اول خليج فارس است
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خبر آشته شدن اين تفنگدار آمريكايي در حالي اعالم مي شود آه يك سرباز آمريكايي بعدازظهر 
 در غرب بغداد مورد  »ابوقريب« هنگامي آه آاروان نيروهاي آمريكايي در نزديكي زندان )شنبه(ديروز

 /. انتهاي پيام. حمله افراد ناشناس قرار گرفت، آشته شد
  

  فرستد    بوش افراد جديدي را به عراق مي  جورج
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه 

  .آشور خواست در بازسازي عراق شرآت آند  رجه سابق اينجمهور آمريكا از وزيرخا  رئيس"  بوش جورج"
در عراق بسيار راضي است، اما " پل برمر"الملل ايلنا، دولت بوش از روند فعاليت  بين به گزارش سرويس

هاي عراق به  شود افراد جديدي را براي آمك به بازسازي و همچنين پرداخت بدهي بيني مي پيش
  .آشورهاي ديگر، وارد عمل شوند

در اين ديدار درباره حل . در پايان هفته اخير در سفر به واشنگتن ديداري را با بوش برگزار آرد" پل برمر"
  .وگو شد  بحران عراق گفت

هاي مسؤوالن جديد، پيچيدگي شرايط عراق را انعكاس   درخواست دولت بوش به منظور همكاري
هاي دولت بوش موجب افت شديد   سياستها در مورد   است آه موج مخالفت  اين در حالي.دهد مي

  .محبوبيت وي شده است
ما به موفقيت اهداف آمريكا در عراق در بلندمدت « :بوش پس از ديدار با وي گفت يكي از مشاوران جورج 

 پايان پيام» .مدت نيز نشان دهيم  هاي خود را در آوتاه  اما نياز داريم موفقيت. اعتماد داريم
  

   ارتش عراق، يك اشتباه بودانحالل: حسني مبارك
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه 

، رئيس جمهوري مصر روز گذشته اعالم آرد تصميم آمريكا براي »حسني مبارك«: خبرگزاري فارس
انحالل ارتش عراق و ديگر مشاغل دولتي اشتباهي بود آه موجب افزايش بي آاري و جنايت در اين 

  .آشور شد
، رهبر پرجمعيت ترين آشور اسالمي در خالل بيانات خود در تلويزيون دولتي اين آشور به گزارش رويترز

  . انحالل ارتش عراق يك اشتباه بود: گفت
 هزار 400حكومت آمريكايي مستقر در عراق در ماه مي انحالل ارتش و چندين ارگان امنيتي و اخراج 

  . آارمند تحت امر صدام را اعالم آرد
  . ارتخانه هاي دفاع و اطالعات و دادگاههاي امنيتي و نظامي عراق را منحل آردهمچنين آمريكا وز

مردم عراق آه هيچ پولي به دست نمي آورند، چگونه مي خواهند زندگي : مبارك همچنين تصريح آرد
آنند؟ چگونه بايد غذا به دست آورند؟ چگونه بايد براي آودآانشان لباس تهيه آنند؟ آنها طبيعتا به 

  . كار تبديل شده، به هر گروهي ملحق شده و درمانده مي شوندجنايت
وي آه آشورش يكي از متحدان اصلي آمريكا در منطقه است، اظهار داشت برآوردن نيازهاي اوليه 

  . عراقيها و استقرار يك دولت منتخب به منظور خاتمه خشونت در عراق الزم است
ي را براي چگونه زندگي آردن مردم بيابند، خشونت اگر آنها نتوانند راه: رئيس جمهوري مصر افزود
  . همچنان باال خواهد گرفت

 /. انتهاي پيام. آنها همچنين بايد در وهله دوم يك حكومت قانوني و منتخب را جايگزين آنند: وي افزود
  
  

  صدام بايد زنده دستگير و محاکمه شود: نماينده جديد بريتانيا در عراق
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه : )راديوفردا(امير آرمين 

نماينده جديد بريتانيا در عراق، روز يکشنبه گفت که صدام حسين به خاطر جنايتهايي که مرتکب شده 
  . است بايد محاکمه شود و نه آنکه مانند پسرانش عدي و قصي به قتل برسد

 در مصاحبه اي با برنامه پربيننده ،Sir Jeremy Greenstockجرمي گرين استاک ): راديوفردا(ليلي صدر 
صبح يکشنبه تلويزيون بي بي سي گفت که مرگ عدي و قصي که پنج روز پيش بر اثر حمله نيروهاي 
آمريکايي به مخفيگاهشان در موصل اتفاق افتاد، يک پيروزي حقيقي براي نيروهاي ائتالف به رهبري 

من مي خواهم صدام حسين به دادگاه آورده . ها استاو افزود که اکنون نوبت پدر آن. آمريکا در عراق بود
به نظر من اين يک امر بسيار مهم . شود، اما اين در دست نيروهايي است که به دنبال او مي گردند

  .است
اين تصوير تاريک و کريهي است، اما ما بايد در مورد آن تحقيق کنيم، از مردم : آقاي گرين استاک گفت

نيم، بايد ببينيم چگونه مي توانيم يک عدالت گذار را آغاز کنيم، و چگونه مي عراق اطالعات جمع آوري ک
توانيم با محاکمه و آوردن ظالمان و عامالن عليه بشريت به پاي ميز عدالت، دوباره در عراق صلح و 

  .سازش برقرار کنيم
بريتانيا به عنوان  ساله که به زبان عربي آشنايي کامل دارد، در ماه ژوئن توسط 59جرمي گرين استاک 

. نماينده ارشد اين کشور و پس از پال برمر، مدير آمريکايي، شخص دوم در اداره امور عراق خواهد بود
اين سرباز سابق ارتش بريتانيا قرار است هفته جاري از نمايندگي بريتانيا در سازمان ملل متحد استعفاء 

  .ه عراق آماده شوددهد تا براي سمت جديدش به عنوان فرستاده بريتانيا ب
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نماينده جديد بريتانيا در عراق در پاسخ به اين سوال که آيا او اطمينان دارد که سالحهاي کشتار جمعي 
من : او افزود. من نمي دانم، من از اين داستان اطالعي ندارم: در عراق پيدا خواهد شد يا نه، گفت

ما شايد پيش از جنگ و هنگامي که فهميد شخصا باور دارم که صدام اين سالحها را توليد مي کرد، ا
قرار است بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي از عراق بازديد کند، براي اين که دستش رو نشود 

  .بسياري از آنها را نابود يا مخفي کرد
در همين حال احمد چلبي، رئيس کنگره ملي عراق نيز به برنامه پر بيننده صبح يکشنبه بي بي سي 

 من فکر مي کنم که اين براي مردم عراق بسيار بهتر است که صدام زنده دستگير و محاکمه :گفت
صدام هيچ جوابي براي کشتن صدها هزار نفر بي گناه و آغاز جنگ با ايران، کويت و : او افزود. شود

 انتهاي پيام .مردم کردستان ندارد
  

  يان اين آشور به عراق را محكوم آردي آارگري ترآيه اعزام نظام سازمان روابط عمومي اتحاديه
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه 

هاي ترك به عراق، سازمان  در پي برگزاري نشست مشترك نمايندگان آمريكا و ترآيه براي اعزام نيرو
ي  ي آارگري ترآيه با برگزاري تجمع گسترده در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه روابط عمومي اتحاديه

  . ين آشور در آنكارا اعتراضشان را نسبت به اين تصميم اعالم آردندا
به نقل از منابع خبري ترآيه، رييس سازمان روابط ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اظهار  ي آارگري ترآيه با مهاجم عنوان آردن ترآيه در صورت اعزام نيرو به عراق،  عمومي اتحاديه
 به ترآيه اجازه نخواهيم داد تا با همكاري ديگر نيروهاي مهاجم در عراق به انجام ما هرگز« : داشت

  ».فعاليتهاي نظامي در اين آشور بپردازد
وي با بيان اينكه حضور نظاميان آمريكا در عراق موجب افزايش تشنج و درگيري در اين آشور شده 

 يك آشور مهاجم در سطح جهان اعزام نيروهاي ترك موجب معرفي ترآيه به عنوان«: است، گفت
  ».خواهد شد

 هزار نظامي ترآيه به عراق و 10ما بارها با اعزام «: اين مقام سياسي هم چنين خاطر نشان آرد
ما هر نيرويي را آه در عراق به . ايم مشارآت با آمريكا در فعاليتهاي نظامي در اين آشور مخالفت آرده

 انتهاي پيام» .وانيمخ فعاليتهاي نظامي اقدام آند مهاجم مي
  

     در دو شهر ترآيه  ضد امريكايي تظاهرات
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5  يكشنبه -واحد مرآزي خبر 
   حقوق  از اعضاي انجمن  شماري,  روزشنبه,   امريكا در عراق  نظامي  ادامه عمليات   به آنكارا ـ دراعتراض

  .  برگزار آردند  ضد امريكايي  تظاهرات  ترآيه بشردرآنكارا و استانبول
   حقوق  گراميداشت  بناي  در مقابل  با تجمع در آنكارا تظاهرآنندگان,  ترآيـه  وي  ان تي   تلويزيون  گزارش  به

  .  امريكا سر دادند  عليه شعاريهايي, بشر
   پايگاههاي منطقه و تعطيلي امريكا از  نيروهاي  خروج  عراق   به  ترك  نيروي  اعزام  با مخالفت تظاهرآنندگان

  .  را خواستار شدند امريكا در تـرآيـه
   در استانبول   عدالـت و توسعه  حاآم  مرآز حزب   سمت  به  بـا راهپيمايي  نيز تظاهرآننـدگـان در استانبول

   در شمـال ـرك ت  نظاميـان  در بازداشت  امـريكـايـي  نيروهـاي  اقدام  به  خود را به منظور اعتراض سرهاي
  .  پوشاندند  ميالدي با گوني  جاري  ماه  در اوايل عـراق

  شدند  و توسعه  عدالت  ساختمان حزب  به   ورود تظاهرآنندگان مانع,   ترآيه  امنيتي نيروهاي
  

  . ي مقامات آمريكايي، عراق به سطح توليد يك ميليون بشكه نفت در روز رسيده است به گفته
  2003  ژوئيه 27 -1382اد  مرد5 يكشنبه 

به نقل از پايگاه اينترنتي ميدل ايست نيوزالين، مقامات ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . آمريكايي اعالم آردند توليد نفت عراق در اوايل ماه جاري به شاخص يك ميليون بشكه در روز رسيد

نفت را نيز آغاز آرده است از بيان ميزان آن خودداري اين مقامات هم چنين با بيان اين آه عراق صادرات 
 انتهاي پيام. آردند

  
ي اردن هشدار داد، در صورتي آه نيروهاي آمريكايي در وضعيت فعلي از عراق خارج  وزير امور خارجه

  . شوند، فاجعه رخ خواهد داد
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه 

 مروان معاشر، -چاپ امارات-ي البيان  به نقل از روزنامه) ايسنا(ن به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرا
اي  نگاران افزود، خروج نيروهاي آمريكايي از عراق فاجعه وگو با روزنامه ي اردن در گفت وزير امور خارجه

  . خواهد بود آه به ضرر تمام منطقه تمام خواهد شد
 تشكيل دولت عراق و اطمينان از توانايي اين دولت در صورتي آه نيروهاي آمريكا قبل از« : معاشر افزود

  » .ي آل عراق از اين آشور خارج شوند، فاجعه رخ خواهد داد در جهت تحقق امنيت و توانايي اداره
خروج نيروهاي آمريكا از عراق نه به سود منافع عراق و نه به سود منافع منطقه «: معاشر تاآيد آرد

  انتهاي پيام» .است
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   حكومت عرفي  يا مذهبي-آينده عراقشيعيان و 

  
مقتدي صدر تشكيل شوراي ملي در عراق را براي جايگزين شدن به جاي شوراي حكومت انتقالي اين 

  . آشور خواستار شد
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه 

قتدي صـدر،  م- چاپ لندن-ي الحيات  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
بهتر است «: گفت، افزود ي عراق آه در يك آنفرانس خبري در نجف سخن مي يكي از رهبران شيعه

اند، در شوراي ملي عراق شرآت نكنند و اين به دليل  آساني آه در شوراي حكومت عراق شرآت آرده
  » .مجازات آنها به جهت شرآت در يك شوراي نامشروع است

اعضاي «:  مشروعيت ارتشي آه به دستور وي تشكيل شده است، گفتصدر هم چنين با حمايت از
اند،  برده سپاه بدر وابسته به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آه در خارج از آشور به سر مي

 انتهاي پيام» .ي مردم عراق باشند توانند نماينده نمي
  

   اشرف    شهر نجف  آار دادگاه شرعي  آغاز به
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه  -واحد مرآزي خبر 

 از سر   شكـايـات مردم  بـه  رسيدگـي  خود را براي   فعاليت  اشـرف در عـراق   شهـر نجـف بغداد ـ دادگاه
  .  گرفت
 آـوشد با   مي,  آرد   را تاسيس  صدر آن  آه محمد صادق   دادگاه ايـن,  العربيه   شبكه تلويزيوني  گزارش   به

  .  آند  را حل  مردم  شـرعي اختالفات  از احكـام ـادهاستف
     رساني  خدمات  مـردم  نيـز بـه  و مفقود شدگان طالق,  مـاننـد عقد   همچنين درباره مسائلي   دادگاه  اين

  .  مي دهد  هزار دينار هديه10 آنند    مي  آساني آه ازدواج  مي آند و به
  .  ارجاع شد  به آن   پرونده20 حـدود  دگاه اين دا  روز گشايش  در نخستين

 .   آند  مي  و عشاير آسـب  خود را از نفوذ حوزه  اجرايي  دادگـاه قـدرت  از ايـن   صـادر شـده احكـام
  

  » بازتاب«اهللا حكيم درباره خبر  توضيح دفتر آيت
  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه 
اين در حالي است . هاي روز جمعه در نجف را تكذيب آرد يحي درگيرياهللا حكيم با ارسال توض دفتر آيت

در اصالحيه خبر مذآور گزارش داد، درگيري ميان عشاير مسلح به هواداري از » بازتاب«آه خبرنگار 
متن توضيح دفتر . اهللا حكيم و طرفداران مقتدي صدر در روز چهارشنبه اول مرداد رخ داده است آيت
  :شرح زير استاهللا حكيم به  آيت

اهللا  سايت محترم بازتاب خبري را مبني بر درگيري مسلحانه ميان هواداران آقاي مقتدي صدر و آيت
داند آه نماز  الزم به ذآر مي. سيدمحمدباقر حكيم در نماز جمعه اين هفته شهر نجف منتشر نمود

 ميان شيعيان صورت گونه برخوردي جمعه اين هفته شهر نجف در آرامش آامل برگزار گرديد و هيچ
اي را  متأسفانه اين براي چندمين بار است آه سايت محترم بازتاب خبرهاي حساس تأييدنشده. نگرفت

آند آه اميد است با تصحيح اين رويه، در راستاي وحدت، همبستگي و همگرايي آامل  منتشر مي
  .شيعيان گام بردارد
يت خاصي نسبت به مسايل عراق و شيعيان آن اندرآاران محترم اين سايت آه عنا در پايان از دست
 انتهاي پيام .آند دارند، تشكر مي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  )بخش نخست(آمريکا از ايران چه می خواهد 

  2003  ژوئيه 26 -1382 مرداد 4شنبه  
ع روابط ايران و آمريکا در راجر هاردی تحليلگر بی بی سی در امور خاورميانه برای پرداختن به موضو

  .شرايط کنونی، سفری به واشنگتن کرده و پای صحبت صاحبنظران و کارشناسان نشسته است
  :حاصل اين سفر، گزارشی است در پنج بخش که بخش نخست آن را اينجا می خوانيد

 به حمايت از دولت بوش در آمريکا بر شدت فشار خود بر حکومت روحانيان در ايران می افزايد و آنان را
تروريسم، توليد جنگ افزار کشتارجمعی، و سلب آزادی مردم ايران متهم می کند اما آيا دولت آمريکا به 

  دنبال تغيير رفتار حکومت ايران است يا تغيير خود حکومت؟
ج بوش رئيس جمهور آمريکا، ايران را عضو محور شرارت اعالم کرد، دولت آمريکا نگرش از زمانی که جر

  . سختگيرانه آشکاری نسبت به ايران در پيش گرفته است
در نظر دولت آمريکا، حکومت آيت اهللا ها در ايران مانند حکومت کنونی کره شمالی و عراق دوران صدام 

ياستمداران واشنگتن قابل تحمل نيست؛ يکی حمايت از حسين در دو مورد مقصر است که از نظر س
تروريسم و ديگری توليد جنگ افزار کشتار جمعی و بيش از همه اينها شواهد تازه درباره برنامه 

  . تسليحاتی تهران است که ايران را به موضوعی داغ در محافل سياستگذاری آمريکا تبديل کرده است
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سسه سياستهای خاور نزديک در واشنگتن که مؤسسه مايکل آيزنشتات، کارشناس نظامی مؤ
پژوهشی بانفوذی است می گويد افشاگريهای اخير يکی از گروههای مخالف حکومت ايران که مورد 
تأييد دولت آمريکا قرار گرفته مردم را بسوی اين نتيجه گيری سوق داده که ايران بيش از آنچه پيشتر 

  . يش رفته استتصور می رفت در برنامه های هسته ای پ
برخی معتقدند که ايران ممکن است ظرف دو يا سه سال آينده امکانات کافی را برای توليد بمب اتمی 
به دست بياورد اما برآوردهای ديگر دولت آمريکا اين مدت را به چارچوب زمانی ای افزايش می دهد که 

  .ممکن است تا پايان دهه جاری ميالدی به طول بينجامد
  .هنوز آشکار نيست که برنامه هسته ای ايران چه وقت ممکن است به ثمر بنشيندبنابر اين 

آنچه مشخص است اين است که اگر قرار است اين برنامه متوقف شود اقدام عليه آن اکنون بايد صورت 
  .گيرد

  اما چه نوع اقدامی بايد صورت گيرد؟
اعمال فشار ديپلماتيک بر ايرانند و به در اين مورد، ميان آن دسته از دولتمردان آمريکا که طرفدار 

واقعگرايان معروفند و تندروهايی که نومحافظه کاران ناميده می شوند و طرفدار تغيير حکومت ايرانند 
  . اختالف نظر وجود دارد

جاشوا موراوچيک از مؤسسه آمريکايی اينترپرايز که مؤسسه ای دست راستی است، از جمله اين 
  . نومحافظه کاران است

او ضرورت تغيير ات اساسی را نه تنها در ايران بلکه در سراسر خاورميانه به حادثه يازدهم سپتامبر ربط 
می دهد و می گويد نتيجه ای که آمريکاييها از آن واقعه گرفتند اين بود که نه تنها بايد تالفی کنند بلکه 

  .بايد واقعًا تالش کنند تا چنين تهديداتی از بين برود
قای موراوچيک، تروريسم يا به عبارت ديگر تروريسم خاورميانه ای از فرهنگ سياسی مسموم به نظر آ

  .اين منطقه ناشی می شود
از نظر نومحافظه کاران، حکومتهای غيردمکراتيک خاورميانه بايد جای خود را به حکومتهای دمکراتيک 

اما استفاده از زور برای تغيير اين دهند و اين امر ترجيحًا مي تواند از طرق مسالمت آميز صورت گيرد 
  .حکومتها نيز منتفی نيست

نخستين مرحله از اين روند تغيير، سرنگونی حکومت صدام حسين در عراق بود اما جودت يافه از 
  .دانشگاه دفاع ملی واشنگتن برنامه نومحافظه کاران را فراتر از فتح بغداد می داند

يران از جمله اهدافی است که بسياری از نو محافظه کاران در سر به نظر او جای ترديد وجود ندارد که ا
  .دارند و فهرستی دارند که در آن، ايران پس از عراق جای دارد و پس از آن نوبت سوريه است

آن گونه که آقای يافه می گويد، در فهرست تغييرات حکومتی که نومحافظه کاران در سر می پرورند، 
رهای حوزه خليج فارس و در نهايت حتی مصر نيز جای دارد تا آنجا که عربستان سعودی و ديگر کشو

  .تمام نقشه خاورميانه از نو ترسيم می شود
به عقيده او اگرچه عراق حداقل تا مدتی طوالنی به صورتی که نومحافظه کاران می خواهند در نخواهد 

  .آمد اما اين مسأله باعث تغيير نگرش آنها نخواهد شد
  . گويد حس واقعگرايی نومحافظه کاران هميشه قوی نيستجودت يافه می

  . بحث ميان واقعگرايان و نومحافظه کاران امريکا اغلب تند و جدی است اما حل نشده باقی می ماند
در نتيجه، اعضای دولت امريکا لحنهای متفاوتی با يکديگر دارند؛ هنگامی که جرج بوش با صراحت در 

جمله هنگامی که اخيرًا چندين بار در حمايت از تظاهرات دانشجويان ايران مورد ايران حرف می زند، از 
  .سخن گفت، نومحافظه کاران خشنود می شوند

در مقابل، هنگامی که کالين پاول وزير خارجه امريکا اخيرًا گفت دعواهای جناحی ميان اصالح طلبان و 
در آن مداخله کند، واقعگرايان او را تحسين محافظه کاران ايران، دعوايی خانوادگی است که امريکا نبايد 

  .کردند
جرج پرکوويچ از بنياد صلح جهانی کارنگی معتقد است که تضادی بنيادی در سياستگذاری امريکا وجود 

  .دارد
او سياستگذاران آمريکايی را به طيفی تشبيه می کند که يک سر آن عده ای اند که می گويند بياييد با 

لت ايران معامله ای برای توقف برنامه هسته ای اش که ما را نگران کرده است انجام اتخاذ تدابيری با دو
  .دهيم و از راههای گوناگون به ايرانيها برای اتخاذ اين تدابير اطمينان دهيم

يک سر آن نيز گروه ديگری است که می گويد ما با رژيمهای شيطانی معامله نمی کنيم؛ دولت ايران 
ن معامله نمی کنيم، ما با آن مذاکره نمی کنيم، ما خواستار کناره گيری اين دولت شرور است و ما با آ

  .از قدرتيم
آقای پرکوويچ کشمکش بر سر اينکه با ايران بايد معامله کرد يا حکومت آن را بايد تغيير داد را نشانه 

 نامنسجم بودن سياست آمريکا در قبال ايران می داند
  

  گوناگون
  

     سقوط از ظهور تا صدام
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  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6 دوشنبه  - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 
 يا  طلب  و هر فرد جاه  بعث ، حزب  مسلح  و نيروهاي نفوذ در ارتش  صاحب ، احزاب  نظاميان  آه هايي انگيزه
 آودتا  ديشه ان  آند و آاو را به  اهل  از بازنشستگان شماري  آم  جمعيت  يا حتي طلب  فرصت حزب
 و   ناهماهنگي  علت ، به عراق.  بود  در عراق  آن  بردن  امر آودتا تا پيش  بودن افكند، آسان مي

   شيعيان  ميان ، تعارضات  آردنژاد آردزبان ، وجود اقليت  بودن  و ايلي يي  آشور، قبيله  جمعيت نبودن يكپارچه
   محيطي  و عصبيت  و وجود خشونت  عمومي بود معلومات، آم  مردم ، فقر عمومي  اقليت  و سنيان اآثريت
  ، دو تيپ  از نظاميان  با شمار اندك  عارف  و عبدالسالم  قاسم عبدالكريم.  آودتا بود  پرورش  براي مناسب

   آودتا زدند و ناباورانه  به  آشور بروند، دست  آن  به  اردن  پادشاه حسين  ملك  به  آمك  قرار بود براي آه
  شويم  مي ، آگاه  آنيم را بررسي»  هنر اطالعات «  نام  سيا، به ، رييس دالس  آلن اگر خاطرات.  شدند موفق
خواند از   مي  درس  امريكايي يي  در دانشكده  سيا آه  خبرچين  يك ، گرچه  سيا در مورد آودتا در عراق آه
   آارشناس  آرد و هيچ  بود، آوتاهي  سيا فرستاده  قرارگاه  براي يي  اطالعيه  آن  از وقوع  پيش  هفته يك

   دانشجوي  يك  دانشجو بود، روزي  سيا آه خبرچين.  نداد  را هم  اطالعيه  آن  خواندن  خود زحمت سيا به
.   است يي  نامه  در خواندن  غرق  و خوشحالي  با شگفتي  بود، ديد آه  تحصيل  سرگرم  را آه عراقي

اند در   خواسته  از من دوستانم«:   بكند، گفت  سيا از او سوالي  خبرچين  آنكه  بدون،  عراقي دانشجوي
   پيش  خواهد داد و وضعي  در آشور رخ  تحوالتي  آينده  هفته ، زيرا در ظرف  بازگردم  عراق  به  وقت اسرع

 خواهد   محول  من  به  آه يفي وظا  دادن  انجام  براي  نياز پيدا خواهد شد و من  وجود من  به خواهد آمد آه
  » .  باز گردم  عراق شد، بايد به

  
   در آذربايجان غربي P.K.Kتشديد تحرآات سازمان 

  2003  ژوئيه 27 -1382 مرداد 5 يكشنبه  -بازتاب 
 در K.D.K و P.K.Kاز اروميه گزارش داد، طي چند روز اخير، تحرآات نيروهاي سازمان » بازتاب«خبرنگار 
  . ترآيه تشديد شده استنوار مرزي

در اين گزارش آمده است آه بعضا نيروهاي امنيتي ترآيه نيز براي مقابله با اين سازمان، وارد ايران شده 
  .است

دره «، شب گذشته در پي حضور تعدادي از اين افراد در اطراف روستاي »بازتاب«بنا بر اطالعات خبرنگار 
ايران با آنها درگير شده و نيروهاي وابسته به ترآيه را وادار در حوالي سلماس، مأموران نظامي » باننده

  .به بازگشت به خاك اين آشور آردند
 و مأموران P.K.Kهمچنين در درگيري ديگري در چهارشنبه شب در ارتفاعات اين روستا آه بين نيروهاي 

 . نفر از مأموران انتظامي ايران آشته شدند3انتظامي رخ داد، 
  

   از اينترنتآوبا و استفاده
  2003 يهژوئ  27 -1382  مرداد5 يكشنبه  -راديو المان 

اطالعات بدست . در آوباى فيدل آاسترو آزادى مطبوعات و گوناگونى رسانه هاى گروهى وجود ندارد
اما اين اخبار . آمده از منابع غير وابسته، اصوآل اگر موجود باشند، تنها در اينترنت قابل دسترسى هستند

احتماآل رئيس جمهور آوبا فيدل آاسترو، از سال . م آوبا، تقريبآ غير قابل دستيابى ميباشندبراى مرد
 به عنوان روزنامه حزب آمونيست آوبا نخستين نسخه اينترنتى آنرا در شبكه سراسرى منتشر ١٩٩٧
ره نيشكر همچنين اگر چه مردم آوبا هم قاعدتا از اين امكان برخوردار ميباشند اما، ساآنان جزي. ساخت

رهبرى آشور، مدتهاى مديد، . مجازند، تنها تحت نظارت شديد، در شبكه اينترنت گشت و گذار آنند
در آغاز . حتى بر اين تالش بود آه، مردم آوبا از امكانات شبكه خبر رسانى اينترنت بى نصيب بمانند

 امكان استفاده از اينترنت  ميليون نفر جمعيت آوبا، از١١ تن از تقريبآ ٢٠٠٠ بزحمت بيش از ١٩٩٩سال 
در آنزمان پيش از همه ادارات دولتى و آادرهاى عاليمقام حزبى، امكان بكارگيرى اينترنت . برخوردار بودند

برندت هوفمن نويسنده، در گزارش خود راجع به اينترنت و سياست در آمريكاى التين . را داشتند
، حتى مديران بخشها ميبايستى در پروتكلهاى خود قيد مينويسد، در سازمان اداره امور اينترنتى در آوبا

اگرچه در حال حاضر شمار . آنند آه، آنها از آدام سايتهاى اينترنتى، آى و چرا استفاده آرده اند
به وضوح افزايش يافته و ” مطلع سازى جامعه“استفاده آنندگان از اينترنت، به يمن طرحهاى ملى براى 

ه است اما اين، تضمينى براى تامين مردم، با اطالعات منابع غير وابسته  هزار نفر رسيد١٢٠به حدود 
در حاليكه در امر تجهيز ادارات پست با ترمينالهاى اينترنت و پروژه هاى تجارى اينترنتى داخلى . نيست

آشور، سرمايه گذارى ميشود، استفاده شخصى افراد از شبكه اينترنت، بدور از آنترل مقامات مسئول 
اما اينكار، با آمك بازار سياه و پول فراوان و از راههاى خطرناك، امكان پذير . ن ممنوع باقى ميماندهمچنا
در آنار آنترل دولتى، همچنين وضعيت وخيم شبكه مخابرات در آوبا، پيشرفت اينترنت را محدود . است

. خصى برخوردار است نفر آوبائى، از يك انشعاب، براى تلفن ش١٠٠ تن از هر ۴اصوآل تنها . ميسازد
برقرارى ارتباطات با خارج، بسيار گران هستند و از طريق مقامات دولتى آنترل ميگردند، و به اين ترتيب، 

معدود افرادى آه امكان بكارگيرى . استفاده از ارائه آنندگان خارجى شبكه اينترنت امكان پذير نيست
 شبكه اينترنت در پى يافتن متون مربوط به نژاد اينترنت را دارند، بايستى آتبآ تضمين نمايند آه، در

ماموران ويژه امنيتى در موسسات مختلف و همچنين آنترل . نباشند“ ضد آوبا”پرستى، پورنوگرافى يا 
اجتماعى از طريق همكاران، به همراه اعمال مجازاتهاى شديد، در صورت نقض قوانين، براى زهر چشم 

ن وجود، راههاى فرار اندآى از اين سيستم وجود دارند ، مثآل ناظرانى با اي. گرفتن از مردم، عمل ميكنند
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آه آمى انعطاف به خرج ميدهند يا آسانى آه نظاره گر ارسال اى ميل يا پست الكترونيكى به 
آدرسهاى خصوصى ميشوند و دم برنميآورند، چرا آه رسما ارسال اى ميل به غير از نشانيهاى 

مامى اينها استفاده از اينترنت را براى رسيدن مردم آوبا به اطالعات ت. موسسات دولتى، مجاز نيست
با وجود اين براى سازمان خبرنگاران بدون مرز، آشور آوبا را اگرچه در . مستقل، آمى آسانتر ميكند

قانون اساسى آن حقوق بنيادين بشر و حقوق شهروندان تضمين ميگردد، امروز هم هنوز، يكى از موارد 
طبق اطالعات مرآز اين سازمان در پاريس، دولت آوبا . ه با توجه به آزادى مطبوعات ميدانندنگران آنند

سازمان خبرنگاران بدون مرز . بارديگر دست به اقدامات شديدتر عليه منتقدان دولت اين آشور زده است
ته گزارش از برگزارى دادگاههاى مخفى، عليه بسيارى از خبرنگاران مستقل در اواسط ماه آوريل گذش

 ٢٧ميدهد آه، طى آنها خبرنگاران به همراه مخالفان رژيم و طرفداران حقوق بشر، به مجازاتهائى تا 
پس از موج دستگيريها در بهار سال جارى، جزيره آوبا طى چند روز بعد از . سال محكوم گرديده اند

  .ديداريتره، ميانمار و چين، به بزرگترين زندان خبرنگاران در جهان تبديل گر
 

   يك آشور چندملت-نگاهي به تكثراجتماعي و سياسي مردم عراق 
  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6 دوشنبه  - همشهري -يوسف بني طرف  

  زير ذره بين
در عراق، عشيره و ايل و طايفه و قبيله نقش . اصوًال بافت جامعه عراق عمدتًا بافتي عشايري است

ما، اين پديده را هم در ميان عرب ها و هم . ي مردم ايفا مي آندعمده اي در زندگي سياسي و اجتماع
گرچه عراق سابقه چند هزار ساله شهرنشيني دارد و از حدود هفتاد . در ميان آردهاي عراق مي بينيم

 هشتاد سال اخير نيز نهادهاي مدني در اين آشور به وجود آمدند اما روابط عشايري همچنان روابطي -
  .تعيين آننده است

  
اگر بخواهيم جامعه شناسي مردم عراق را .  موازييك رنگارنگ و متنوعي دارد- اصوًال -جامعه عراق 

  .بررسي آنيم بايد از بافت ديني، مذهبي و قومي فرهنگي اين آشور آغاز نماييم
 درصد مسيحي، يهودي، ٢ درصد آنان مسلمان و ٩٨ ميليون نفر است آه حدود ٢۴جمعيت عراق 
  . گروه هاي آوچك ديني هستند- البته -اينها . ، اهل حق و شيطان پرست اند)يزيدي(ي صابئي، ايزد

البته هيچ .  درصد سني۴۵-۴٠ درصد شيعه و ۶٠-۵۵: ترآيب جمعيتي مسلمانان نيز به شكل زير است
اين از ويژگي هاي آشورهاي خاورميانه است آه اساسًا از . گونه آمار رسمي در اين زمينه وجود ندارد

  .ارائه آمار جمعيت بر حسب مذهب يا قوميت پرهيز مي آنند
 درصد عرب ٨٠ درصد آشوري و آلداني و ٢ درصد ترآمن، ٣ درصد جمعيت عراق، آرد، ١۵از نظر قومي، 

 هزار نفر و آشوري ها و ٨٠٠ تا ٧٠٠ ميليون نفر، ترآمن ها ۴اين به معناي آن است آه آردها . هستند
  .برآورد مي شوند هزار نفر ۴٠٠آلداني ها 

در آنجا . ترآمن ها عمدتًا در شهر آرآوك زندگي مي آنند آه يك شهر چند مذهبي و چندقوميتي است
  .عرب ها در آنار آردها و ترآمن ها و به نسبت تقريبًا مساوي زندگي مي آنند

ي بهديني در اينجا مي توان از آردها. آردها از نظر مذهب و گويش و لهجه داراي تفاوت هايي هستند
  .نام برد آه در شمال عراق هستند

مهمترين شهر آنان، اربيل و خانواده بارزاني وابسته به آنهاست و مي توان حزب دموآرات عراق را 
دوم آردهاي سوراني اند آه اغلب در سليمانيه و آرآوك . نماينده سياسي آردهاي بهديني دانست

  .تان عراق را نماينده سياسي آنان تلقي آردزندگي مي آنند و مي توان اتحاديه ميهني آردس
اينان در مناطق عراقي هم مرز با آرمانشاه و ايالم . سوم آردهاي فيلي هستند آه شيعه مذهب اند

  .در اينجا تناسب و تقارن مذهبي در دو سوي مرز به خوبي مشاهده مي شود. زندگي مي آنند
 ميليون آرد و بيش از يك ميليون از قوميت هاي ۴  ميليون عرب،١٩-١٨در نتيجه مي توان گفت در عراق 

  .ديگر زندگي مي آنند
  ترآيب مذهبي

  .بافت و ترآيب مذهبي مردمان عراق برحسب مناطق شمال، ميانه و جنوب آشور تفاوت مي آند
اينان در استان هاي نينوا، .  درصد مي رسد٨۵-٨٠در شمال، اآثريت سني مذهب اند و اين نسبت به 

  .ديالي، تاميم و سامرا زندگي مي آنندآردستان، 
 عرب و - آه سومين شهر بزرگ عراق و در شمال اين آشور است- درصد ساآنان شهر موصل ٩٠حدود 
گرچه برخي از .  سني و يك پنجم شيعه هستند-چهار پنجم ساآنان پايتخت .  درصد آرد هستند١٠

شيعيان در اغلب مناطق . ه مذهب هستندشيعيان اعتقاد دارند آه بيش از يك سوم مردم بغداد، شيع
  .و آاظمين به سر مي برند) صدام سابق(بغداد و به ويژه در شهرك الثوره 

جمعيت شيعه از شهر آوت در جنوب بغداد آغاز مي شود و هرچه به سوي جنوب عراق برويم بر 
اق، شيعه  درصد مردم جنوب عر٩٠مي توان گفت حدود . انبوهي و آثرت شيعيان افزوده مي شود

اينان در استان هاي بصره، نجف، آربال، المثني و ميسان زندگي مي آنند و شهرهاي عمده . هستند
  .آنان آوت، ناصريه، عماره، نجف، آربال و بصره است

 در نزديكي بصره است آه -البته بايد يك شهر را در جنوب عراق مستثني دانست و آن شهر زبير 
  .اآثريت مردمش، سني مذهب اند
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بين النهرين از نخستين جايگاه هاي . اما، آشوري ها و آلداني ها از ساآنان آهن سرزمين عراق اند
 پيش از اسالم در اين - آه مسيحي هستند -پيدايش تمدن در جهان است و آشوري ها و آلداني ها 

  .سرزمين به سر مي بردند
.  جنوب عراق بودند، آشنا هستيمهمه ما با تمدن هاي آهن و تاريخي آشور و آلده آه در شمال و

آنان با پيدايش دين مسيح به . آشوري ها و آلداني هاي آنوني عراق بازماندگان آن اقوام هستند
اغلب . مسيحيت گرويدند اما با ظهور اسالم، دين خود را رها نكردند و جزو اهل ذمه به شمار مي رفتند

  .ين اقليت ديني بودندپزشكان و مترجمان دوران زرين اسالمي وابسته به ا
شمال عراق منطقه اي آوهستاني است آه آب و . عراق شامل دو منطقه آب و هوايي متمايز است

اما هرچه به سوي وسط و جنوب عراق . هواي سردي دارد و شبيه آب و هواي آردستان ايران است
  .برويم، هوا گرم تر مي شود

ن در تابستان به پنجاه درجه باالي صفر هم مي بغداد، اصوًال شهر سردسيري نيست و حتي گرماي آ
  .در جنوب و مناطق صحرانشين، هوا گرم و در بصره با رطوبت همراه است. رسد

در عراق، عشيره و ايل و طايفه و قبيله نقش . اصوًال بافت جامعه عراق عمدتًا بافتي عشايري است
اين پديده را هم در ميان عرب ها و هم ما، . عمده اي در زندگي سياسي و اجتماعي مردم ايفا مي آند

  .در ميان آردهاي عراق مي بينيم
 هشتاد سال اخير نيز نهادهاي -گرچه عراق سابقه چند هزار ساله شهرنشيني دارد و از حدود هفتاد 

  .مدني در اين آشور به وجود آمدند اما روابط عشايري همچنان روابطي تعيين آننده است
تر است يعني ما در تهران و آذربايجان و اصفهان و بسياري مناطق ديگر اثري از در ايران، اين پديده آم

روابط عشايري نمي بينيم اما در عراق اين روابط هم در بغداد و هم در ساير مناطق آشور وجود دارند و 
  .نقش بازي مي آنند

يني است آه از يك بعد شهرنش: ضمنًا  در عراق سه بعد زندگي اجتماعي را مي توان مشاهده آرد
 ما در واقع نخستين پديده يكجانشيني و شهرنشيني را در بين النهرين -ديرباز در عراق وجود داشته 

 و نيز حيره و مداين در پيش از - زادگاه حضرت ابراهيم -» اور«وجود شهرهاي باستاني . مي بينيم
  .اسالم نشانگر اين امر است

اسالمي شد و در دوران عباسي به بزرگترين شهر دنيا تبديل پس از اسالم بغداد، پايتخت امپراتوري 
 درصد از جمعيت آشور در بغداد ٢۵هم اآنون پيرامون . گشت آه حدود يك ميليون نفر جمعيت داشت

ما نقش شيوخ عشاير را در پر آردن خالء سقوط .  عشايري دارد-زندگي مي آنند آه بافتي شهري 
بعد دوم، بعد زندگي روستايي است آه در عراق به آن . ديديمرژيم عراق در فروردين ماه گذشته 

در ايران به اين شيوه زندگي ييالق . بعد سوم، بعد زندگي بدوي يا چادرنشيني است. مي گويند» ريف«
  .و قشالق گفته مي شود

اما ناگفته نماند آه روابط عشايري بر اين دو بعد از زندگي روستايي و چادرنشيني چيرگي آاملي دارد 
زيرا در شهرها، نهادهاي مدني همچون احزاب و . سيطره اين روابط در زندگي شهرنشينان ناقص است

انجمن هاي فرهنگي و اجتماعي وجود دارند آه بر زندگي مردم تأثير مي گذارند و از شدت روابط 
  .عشايري مي آاهند

، »زبيد«، »بني اسد«، »مبني تمي«از مهمترين عشايري آه در عراق زندگي مي آنند مي توان به 
  .اشاره آرد» جبور«و » دليم«و » عبيد«، »طي«و » عنيزه«، »آل فتله«، »شمر«

اغلب در بغداد و وسط عراق، شمر در » دليم«به عنوان مثال عشاير بني تميم، اغلب در بصره، زبير و 
  .ندگي مي آننددر موصل و شمال عراق ز» جبور«در نجف و آربال و » آل فتله«منطقه فرات وسطي، 

بني اسد نيز آه يكي از عشاير عمده نجف و آوفه و آربالست بارها در اين مناطق نقشي تاريخي 
و ) ع(مثًال  در تاريخ معروف است آه عشيره بني اسد در واقعه آربال پيكر امام حسين. داشته اند

را در ارديبهشت ماه نيز همين بني اسد بودند آه آيت اهللا سيستاني . يارانش را به خاك سپردند
  .گذشته و هنگامي آه در محاصره تفنگچي ها بود، نجات دادند

مثًال ما، در اين استان تميمي، زبيدي، اسدي . امتداد اين قبايل و عشاير در خوزستان نيز هست
البته اين . ،فتالوي و عبيدي داريم آه وابسته به بني تميم و زبيد و بني اسد و آل فتله و عبيد هستند

  .گستردگي هاي فاميلي و عشايري در همه مناطق مرزي ايران مشاهده مي شود
از ديگر پديده هاي شگفت انگيز در ميان برخي از قبايل و عشاير عراق آن است آه بخشي از افراد يك 

  .قبيله يا عشيره سني و بخشي ديگر از افراد همان عشيره يا قبيله، شيعه مذهب هستند
 زندگي مي آنند، سني مذهب و - ميانه عراق -آه در فرات وسطي » شمر «مثًال  بخشي از عشيره

  .بخش ديگري آه در جنوب به سر مي برند، شيعه مذهب اند
  .اصوًال  عراق را از نظر جغرافيايي و تاريخي، قلب جهان اسالم و سر جهان عرب به شمار آورده اند

كيل دولت نوين عراق، ما بازتاب اين تنوع پس از استقالل آشور عراق در دهه بيست قرن گذشته و تش
مثًال  بنا به سنتي آه از سال هاي پاياني . قومي، مذهبي و عشايري را در حاآميت عراق ديده ايم

دوران عثماني و به ويژه از دوران استعمار انگليس به جاي مانده رئيس جمهور عراق، همواره از اهل 
ام، تعداد شيعيان از سنيان آمتر بوده است اما چون نرخ زاد و گرچه احتماًال در آن هنگ. سنت بوده است

ما شاهد . ولدشان بيشتر بوده، جمعيت آنان فزوني گرفته و به اآثريت مردم عراق بدل شده است
 چند - به ويژه در دوره سلطنتي -عراق در دوران معاصر . چنين فراگردي درباره شيعيان لبنان نيز بوده ايم

در دوره حاآميت بعثي ها نيز سعدون . و يك يا دو نخست وزير آرد هم داشته استنخست وزير شيعه 
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. حمادي رئيس پارلمان، شيعه و طاها محيي الدين معروف يكي از معاونان رئيس جمهور، آرد بودند
اما . گرچه با وجود سلطه استبدادي صدام حسين، اين منصب ها، همگي تشريفاتي و آليشه اي بود

يخائيل عزيز آه يك مسيحي آلداني و معاون نخست وزير عراق بود، در سياست خارجي، طارق يوحنا م
  .بازوي صدام حسين به شمار مي رفت

اين تنوع نه تنها در منصب هاي باالي حاآميت بلكه در بافت دستگاه بوروآراسي عراق نيز مشهود 
 تشكيل شده اند،  هشتاد سال اخير-همچنين اغلب احزاب مختلفي آه طي اين هفتاد . است

  .وابستگي هاي عشايري، منطقه اي، قومي و مذهبي داشته اند
در تاريخي . نامي است آه صابئي بود» فهد«به عنوان مثال يكي از بنيانگذاران حزب آمونيست عراق 

معاصر و بنا به داليل رواني و سياسي، بسياري از فعاالن اقليت هاي ديني به احزاب سوسياليست يا 
  .  يكي از آنهاست» فهد« خاورميانه پيوسته اند و آمونيست

    
   

     
  

. يا دو تن از فعاالن برجسته آرد يعني جالل طالباني و مسعود بارزاني دو حزب آرد را رهبري مي آنند
در همين زمينه مي توان به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق يا حزب الدعوه يا حزب عمل اسالمي 

  .وسط روحانيان و سياستمداران شيعي پايه ريزي شده اندنيز اشاره آرد، آه ت
از آن جمله، حضور روحانيان شيعه . ما اين گونه گوني را در پيكارهاي معاصر مردم عراق نيز مي بينيم

 است آه عليه انگليسيان ١٩٢٠نظير آيت اهللا حبوبي و آيت اهللا آاشاني در انقالب ضداستعماري سال 
اما نه شيعيان و نه .  زدند١٩٢٠مهر خود را بر انقالب ) و نيز آردان عراق(ان در واقع شيعي. انجام شد

  .آردها از ثمره مبارزات خود در آن انقالب بهره آامل نبردند
اگر صف بندي نيروهاي قومي و مذهبي عراق را در مقاومت عليه استعمارگران انگليسي با صف بندي 

ي و انگليسي بسنجيم مي بينيم آه صحنه گذشته و حال با آنوني اين نيروها عليه اشغالگران آمريكاي
 تقريبا همه نيروهاي قومي و مذهبي يعني ١٩٢٠در آن هنگام يعني در سال . هم تفاوت هايي دارد

سنيان، شيعيان و آردها عليه انگليسي ها متحد شدند و مبارزه آردند اما در اين هنگام يعني در 
ايي ها همگام شده، شيعيان در پي مبارزه مسالمت آميز و گروه  آردها با آمريك٢٠٠٣تابستان سال 

  .هاي سني مذهب به مقاومت مسلحانه دست زده اند
در دوره حاآميت سي و پنج ساله حزب بعث و به ويژه در دوره فرمانروايي بيست و چهارساله صدام 

  .حسين بر عراق، اصوًال  ثقل حاآميت در دست يك فرد بود
در نه آيلومتري شهر تكريت » عوجه«ه به قبيله تكريت و زاده روستايي به نام صدام حسين، وابست

» آج و معوج«و اعوجاج مي آيد و در فارسي، معناي تحت اللفظي اش » عوج«از » عوجه«. است
  .نام و معناي اين روستا باعث رواج طنزهاي فراواني درباره صدام حسين شده است. است

ت در دست صدام حسين، سپس در دستان خانواده و افراد عشيره قدرت در عراق، در مرتبه نخس
به اين شكل مي توان اليه هاي پلكاني . و در مرتبه نهايي در دست سني ها قرار داشت) تكريتي ها(

  .قدرت در عراق را ترسيم آرد
  واآنش نسبت به نيروهاي آمريكايي و انگليسي در عراق

واآنش هاي متفاوتي نسبت به نيروهاي آمريكايي و اصوًال  گروه هاي قومي و مذهبي عراق، 
  .انگليسي نشان داده اند

آردهاي عراق براي همگامي و همكاري خود با نيروهاي اشغالگر، داليلي را ارائه مي دهند آه قابل 
آنان ورود . آنان طي هفتاد هشتاد سال اخير خود را زير ستم حاآميت عرب ها مي دانند. تعمق است
 به عراق و حتي حمايتشان از آردها طي ده سال گذشته را يك فرصت تاريخي به شمار آمريكايي ها
در صورتي آه شيعيان آه زير تأثير گفتمان انقالبي و ضدآمريكايي ايران هستند نظر مساعدي . مي آورند

داد انجام نسبت به آمريكا ندارند و ما اين را در تظاهراتي مي بينيم آه هر از چندي در نجف و آربال و بغ
 شكل مقاومت مسلحانه به - برخالف مناطق سني نشين-اما مخالفت شيعيان با اشغالگران . مي گيرد

 تظاهرات و اعتراض هاي مسالمت آميز را ترجيح مي دهند و نيروهاي - اآنون -خود نگرفته است آنان 
  .سياسي شان، مرحله را براي مقاومت مسلحانه، زودهنگام مي دانند

 خشن ترين مقاومت ها عليه نيروهاي آمريكايي، هم اآنون در شهرها و مناطق سني بيشترين و
نشيني عراق يعني عمدتًا  در شهرها فلوجه، رمادي سامراء، بغداد و شهرك ها و نواحي مياني عراق 

  .انجام مي گيرد
 اعمال پس از سرنگوني صدام حسين به دليل تبعيض ها و محروميت ها و ستم هايي آه عليه شيعيان

در واقع ستمي آه رژيم صدام حسين . مي شد، شاهد آزاد شدن انرژي وسيعي در ميان آنان بوديم
  .عليه شيعيان عراق روا مي داشت عمدتًا  ستم مذهبي بود

. يعني همان گونه آه بر آردها ستم ملي يا قومي روامي داشت بر شيعيان ستم مذهبي اعمال آرد
جنبه . جنبه اجتماعي، جنبه سياسي و فرهنگي: ود پيدا آرده استاين ستم مذهبي در چند جنبه نم

اجتماعي همين اجراي مناسك و شعاير مذهبي شيعيان است آه در دوران صدام حسين آامًال ممنوع 
، شيعيان ١٩٧٩يعني طي سي سال گذشته و به خصوص پس از حاآميت صدام حسين در سال . بود

. آه يك سنت تقريبًا هزار ساله است ممنوع شدند) ع(مام حسينعراق از اجراي مراسم عزاداري براي ا
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مأموران دولتي و امنيتي به هيچ وجه اجازه نمي دادند آسي در آاظمين يا آربال شعاير مذهبي مثل 
آنها حتي پخت و پز غذاي نذري را هم ممنوع . سينه زني و زنجيرزني و اين گونه آيين ها را انجام دهد

اين امر براي توده . ر واقع در حريم خصوصي و اعتقادي مردم نيز دخالت مي آردندآنان د. آرده بودند
از جنبه سياسي و فرهنگي نيز به . هاي معتقد مذهبي، عقده ها و آمبودهايي را ايجاد آرده بود

  .رهبران شيعيان امكان ابراز وجود نمي دادند
اب هاي ادعيه نيز با موانع فراوان روبه رو آار به جايي رسيده بود آه چاپ و نشر رساله هاي فقهي و آت

از همه اينها فاجعه بارتر تصفيه هاي فيزيكي مراجع تقليد و رهبران مذهبي بود آه همگي از . مي شد
  .آن مطلعيم

عليه آردها و شيعيان، )  سني-عربي (مي توان گفت آه برخورد نظام مبتني بر ناسيوناليسم افراطي 
البته نظام صدام حسين نسبت به سني ها نيز ستم روا مي داشت . بودبرخوردي خشن و بي رحمانه 

نظير آزادي بيان، : اما اين ستم فقط شامل محروميت توده هاي سني مذهب از حقوق شهروندي بود
 از ديدگاه حقوق بين المللي -اما قوميت ها و مذاهب ديگر . آزادي مطبوعات و آزادي احزاب سياسي

 قومي خاص خود را دارند آه در دوران حاآميت صدام -، حقوق گروهي افزون بر حقوق شهروندي
  .حسين از آن محروم بودند

البته در مورد آردهاي عراق بايد گفت آه اينان نسبت به آردهاي ديگر مناطق از برخي حقوق قومي 
 آنان در سال خود برخوردار بودند و در دهه هفتاد ميالدي به يك خودمختاري نيم بند نيز دست يافتند اما

 تاآنون در آنار ١٩٢٠اصوًال آردهاي عراق از سال . هاي اخير خواهان نوعي فدراليسم در عراق هستند
  .زبان رسمي عربي به زبان مادري خويش درس مي خوانند و آتاب چاپ مي آنند

ز آنان در اينجا الزم مي دانم درباره محروميت شيعيان عراق به موردي اشاره آنم آه از زبان يكي ا
در روزهاي محرم و صفر، «: وي طي گفتگو يي با يك شبكه تلويزيوني عربي گفته است. شنيده ام

 دوازده -ممنوعيت برگزاري مراسم عزاداري آن قدر شديد بود آه ما شيعيان مجبور مي شديم هر ده 
  .»نفر مخفيانه و به دور از چشم سازمان امنيت جمع شويم و اين مراسم را برگزار آنيم

نظام پيشين عراق در واقع از هرگونه تجمع مذهبي و تبديل آن به گردهمايي سياسي اعتراضي، 
  .هراس داشت

  .نمونه هاي فراوان داشته است) و ايران(اين امر در تاريخ معاصر عراق 
  جامعه شناسي عمليات تاراج و چپاول

 از شهرهاي بزرگ عراق در پس از سقوط نظام صدام حسين در فروردين ماه گذشته، پايتخت و برخي
در واقع تاراج شامل خانه ها، نهادهاي دولتي، حكومتي، . معرض عمليات تاراج و چپاول قرار گرفت

اين غارتگري منحصر به بغداد نبود بلكه در موصل، . وزارتخانه ها و حتي آاخ ها و موزه ها بوده است
يعه نشين و به ويژه در آربال و نجف اين در شهرهاي ش. آرآوك، بصره و چند شهر ديگر نيز انجام شد

آنان . آار صورت نگرفت زيرا انسجام اجتماعي اين دو شهر مذهبي از ديگر شهرهاي عراق بيشتر بود
  .فورًا شوراهاي مردمي تشكيل دادند و جلوي هر نوع چپاول و تاراجي را گرفتند

برخي از جامعه شناسان اين .  استدرباره تاراج گران و ماهيت آنها ديدگاه هاي مختلفي ارائه شده
پديده را ناشي از سرآوب اجتماعي و سياسي و اختالف طبقاتي ميان توده هاي مردم با هيأت حاآمه 

  .به ويژه روي حاشيه نشينان شهرها تأآيد مي آنند. مي دانند
در اين زمينه به طور مشخص روي سه گروه انگشت گذاشته مي شود؛ يكي زندانياني هستند آه 

در ميان آزادشدگان، شمار اندآي زنداني . دولت بعثي عراق، دو سه ماه قبل از سقوط خود آزاد آرد
  .سياسي و اغلب از جنايتكاران، تبهكاران، دزدان حرفه اي، و قاتالن بودند

گفته مي شود افراد اين گروه آه سابقه دار هستند از فرصت خالء پديد آمده در عرصه قدرت سياسي 
اينان در واقع از نظر وجدان اجتماعي، تعلقات ديني و مذهبي . دند و به تاراجگري پرداختنداستفاده آر
  .آمتري دارند

بخش ديگر تاراجگران، افراد مشخصي هستند آه به سرقت آثار تاريخي و گرانبهاي موزه ها و آتابخانه 
 بغداد يعني آتابخانه ملي و ما، اين را در دو آتابخانه عمده. ها دست زدند يا آنها را به آتش آشيدند

  .اينها از مهمترين مراآز حفظ اسناد و مدارك تاريخي عراق هستند. آتابخانه اوقاف ديديم
برخي از تحليل گران اين آارها را به گروه هاي سازمان يافته يهودي يا هوادار اسرائيل نسبت مي دهند 

ر واقع در موزه ملي بغداد آثار گرانقدري وجود و د. آه گفته مي شود با آمريكايي ها به عراق آمده بودند
  .دارند آه عمرشان به پنج هزار سال مي رسد

گروه ديگر برخي از ارباب جمعي و سربازان آمريكايي بودند آه شماري از آنان را در خود آمريكا دستگير 
 از شهرهاي آمريكا مثًال در اواخر فروردين ماه يكي از آارمندان فاآس نيوز را در فرودگاه يكي. آردند

هم چنين . وي اين مبلغ را از عراق آورده بود. دستگير آردند و صدميليون دالر را نزد وي آشف آردند
  .شماري از سربازان آمريكايي، شمشيرهاي طال و تحفه هاي هنري را با خود برده بودند

ند آه البته آارهاي بخش چهارم تاراجگران، گروه هاي تهيدست و اليه هاي حاشيه نشين شهرها بود
  .آنان شامل سرقت اقالمي مانند ميز و صندلي و مسايلي از اين دست بود

  آالبدشكافي مقاومت اوليه
پس از ورود نيروهاي آمريكايي و انگليسي به عراق در بيست و نهم اسفندماه گذشته، تنها مقاومت 

 آه بغداد به آساني و خيلي سريع قابل ذآر در شهر بصره و توابع آن در ام القصر رخ داد، در صورتي
  .اين امر پرسش هايي را در ذهن بسياري از مردم جهان برانگيخت. سقوط آرد

www.iran-archive.com 



اما اين شهر دوم . ظاهرًا مقاومت بصره تا زماني ادامه يافت آه سرفرماندهي عراق در بغداد پابرجا بود
  .عراق بر اثر فشارهاي نظامي قادر به مقاومت نبود و سقوط آرد

ه اي را آه نبايد فراموش آنيم اين است آه رژيم عراق به داليلي آه همگان مي دانيم از سال مسال
  . مشروعيت تاريخي خود را از دست داد١٩٩١

دولت آمريكا نيز با علم به اين موضوع توانست طي يكي دو سال اخير، حلقه آهنين پيرامون صدام 
وص گارد رياست جمهوري نفوذ آند و برخي از حسين را بشكافد و در ميان نخبگان نظامي و به خص

  .فرماندهان عراقي را به خود جلب آند
:  شنيدم آه گفت- مشاور نظامي و علمي صدام حسين -من يك بار گفتگويي را با ژنرال عامر السعدي 

  ».مأموران آمريكايي با من تماس گرفتند و از من خواستند با آنان همكاري آنم و من نپذيرفتم«
پس از سرنگوني رژيم عراق نام عامرالسعدي را . حبت مربوط به پيش از سرنگوني رژيم عراق بوداين ص

  .جزو ليست پنجاه و پنج نفري ديديم آه تحت تعقيب دولت آمريكا هستند
ظاهرًا آوشش هاي اين دولت براي جذب فرماندهان نظامي و افراد مؤثر در رده هاي باالي ارتش عراق 

  .ر آارگر افتاد و به نظر مي آيد عدم مقاومت شهر بغداد ناشي از اين قضيه استطي يكي دو سال اخي
 از سوي نيروهاي هوادار رژيم پيشين يعني فداييان صدام و ميليشياهاي - اغلب -در بصره نيز مقاومت 

ت شايد ارتش نيز قدري در اين مقاومت سهيم بود اما در آوت و ناصريه، مقاوم. وابسته به حزب بعث بود
به همين سبب صدام حسين در پيامي آه اواسط جنگ فرستاد بيشتر از فداييان صدام و . چنداني نكرد

گويا اين مسأله باعث دلخوري . شبه نظاميان حزب بعث ستايش وتشكر آرد و نامي از ارتش عراق نبرد
  .بخشي از فرماندهان ارتش عراق شد

دند آه وابسته به اليه هاي اجتماعي منتفع از در واقع نيروهايي در جنوب عراق دست به مقاومت ز
ما همين قضيه را به شكل گسترده تر و متشكل تر در عمليات مسلحانه اي مي . رژيم  سابق بودند

  .بينيم آه در روزهاي اخير عليه نيروهاي آمريكايي و انگليسي انجام مي شود
  . صورت مي  گيرد اغلب در مناطق مياني و سني نشين عراق - اآنون -اين عمليات 

نبايد فراموش آنيم آه حزب بعث عراق دو ونيم ميليون نفر عضو داشت آه با خانواده هاشان ده ميليون 
  .اينها اگر نگوييم پشتيبان ولي به هر حال هوا دار سياسي آن نظام بودند. مي شدند

ي مي آردند از ميزان در واقع در روزهاي اوليه جنگ هر چه نيروهاي اشغالگر از جنوب به شمال پيشرو
  .مقاومت آاسته مي شد تا اين آه در بغداد به صفر رسيد

چند روزي پس از سقوط بغداد .  مقاومتي صورت نگرفت- حتي در مناطق عرب نشين -در شمال 
قراردادي ميان فرمانده لشكر پنجم و نيروهاي آمريكايي در موصل بسته شد و شهر تسليم آنان گرديد و 

 .رفتجنگي انجام نگ
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