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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

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

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  معاون وزير دفاع آمريکا شبکه هاي تلويزيوني الجزيره و العربيه را به پخش اخبار نادرست متهم کرد
  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6 دوشنبه  - راديو فردا –پيمان پژمان 

ديروز پال . اق، روابط دولت آمريکا با شبکه هاي تلويزيوني عربي چندان خوب نبوداز آغاز جنگ در عر
، معاون وزير دفاع آمريکا، شبکه هاي تلوزيوني الجزيره و العربيه را متهم به غلو Paul Wolfowitzولفوويتز 

س است و به وي گفت که آمريکا با اربابان اين شبکه هاي تلويزيوني در تما. و پخش اخبار ناصحيح کرد
منظور از . آنها گفته است که انتشار چنين اخباري جان سربازان آمريکايي در عراق را به خطر مي اندازد

هر دو شبکه تلوزيوني نام برده غير دولتي . اربابان احتماال حاکمان امارات متحده عربي و قطر است
 عربستان سعودي دريافت مي هستند، اما ظاهرا کمکهاي مالي از وابستگان سران اين دو کشور و

بيشتر مشکالت دولت آمريکا با الجزيره است که در ابتداي جنگ تصاوير سربازان کشته و يا اسير . کنند
الجزيره و العربيه آمريکا را به سانسور و برخورد نادرست با خبرنگاران . آمريکايي در عراق را پخش کرد

که دو خبرنگار و راننده اين شبکه در شهر موصل به اتهام الجزيره ديروز اعالم کرد . عرب متهم مي کنند
هفته پيش نيز نيروهاي ائتالف دو خبرنگار . تحريک مردم براي حمله به نيروهاي آمريکايي دستگير شدند

  .راديو و تلويزيون جمهوري اسالمي را بازداشت کردند
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
  خبر استعفاي وزير علوم تاييد شد

  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6دوشنبه  
وزير علوم روز پنجشنبه استعفاي خود را : مديرآل روابط عمومي وزارت علوم اعالم آرد: خبرگزاري فارس

  . تقديم رياست جمهوري آرد
مهدخت بروجردي در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس ضمن تاييد خبر استعفاي مصطفي 

عدم تصويب اليحه تغيير ساختار وزارت علوم از طرف : در خصوص علت استعفا گفتمعين وزير علوم، 
  . باشد شوراي نگهبان، علت اصلي استعفاي وزير علوم مي

اليحه تغيير ساختار وزارت علوم از طرف دولت و مجلس تاييد و : مديرآل روابط عمومي وزارت علوم افزود
  . تصويب شد اما شوراي نگهبان آن را رد آرد

: گيري در مورد آموزش عالي را از ديگر علل استعفاي وزير علوم ذآر آرد و گفت وي تعدد مراآز تصميم
هايي آه به مجلس ارايه آرده بود از نمايندگان ملت راي اعتماد  دآتر معين وزير علوم بر اساس برنامه

  . هاي ايشان با اين ساختار قابل اجرا نيست استعفا آرد گرفت و چون برنامه
وجود موانع بر سر تحقق . گيرد هر آس بر اساس اهدافي مسؤوليت برعهده مي: بروجردي تاآيد آرد

  . تواند علت استعفا باشد اهداف مي
: مديرآل روابط عمومي وزارت علوم استعفاي وزير علوم را بر پايه مبناي اعتقادي دانست و گفت

  . استعفاي ايشان جنبه شخصي و سياسي ندارد
اين امر بستگي :  به اينكه در صورت عدم تصويب يك تقاضا آيا وزير بايد استعفاء دهد، گفتوي در پاسخ

اي به قضيه نگاه آنيم وقتي يك شخص احساس آند آه به وعده داده  دارد به اينكه ما از چه زاويه
  . تواند استعفا دهد تواند عمل بكند مي اش نمي شده

تاآنون در اين : اطالعي آرد و گفت است جمهوري اظهار بيبروجردي در خصوص قبول استعفا از طرف ري
 /انتهاي پيام. زمينه خبري به ما داده نشده است

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي عدم اطالع از هويت بازداشت شدگان متهم به قتل زهرا 
  ائه نشدن گزارش به کانادا خواندکاظمي را دليل ار

  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6دوشنبه  ): راديوفردا(بکتاش خمسه پور 
تهران در : حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي امروز، دوشنبه، گفت
ادا هيچ مشکلي همکاري با اتاوا براي تحقيق درباره مرگ زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني تبعه کان

  . ندارد
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: سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي امروز به خبرنگاران گفت): راديوفردا(عليرضا طاهري 
تهران درباره بازداشت پنج تن متهم در پرونده مرگ مشکوک زهرا کاظمي، گزارشي رسمي به کانادا 

  .نداده است
دگان هنوز خبري نداريم، ترجيح داديم فعال چون از هويت اين بازداشت ش: حميد رضا آصفي مي گويد

به : سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي مي افزايد. گزارشي رسمي به دولت کانادا ندهيم
محض آنکه اطالعاتي درباره بازداشت شدگان دريافت کرديم، در مبادله اين اطالعات با کانادا بر مبناي 

  .مشکلي نخواهيم داشتهمکاري هاي دولتي ميان تهران و اتاوا 
 کانادايي بود، روز بيستم تير – ساله که داراي تابعيت دوگانه ايراني 54زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس 

ماه گذشته بر اثر خونريزي مغزي ناشي از ضربه اي نامعلوم و مشکوک در يکي از بيمارستان هاي 
ندکي پيش از مرگ هنگام خانم کاظمي ا. سپاه پاسداران انقالب اسالمي در تهران درگذشت

  .عکسبرداري از خانواده معترض جوانان زنداني، در بيرون زندان اوين در شمال تهران بازداشت شده بود
دولت کانادا روز گذشته تاکيد کرد که تائيديه رسمي خبر بازداشت پنج متهم به قتل زهرا کاظمي را 

  . هنوز دريافت نکرده است
اما . ضو اتحاديه اروپا، گرم گفتگوهاي سازنده با جمهوري اسالمي استکانادا نيز همانند کشورهاي ع

روش پرداختن تهران به پرونده مرگ زهرا کاظمي، بر اين گفتگوها چنان آسيبي زد که دولت کانادا 
کانادا هم صدا با استفان هاشمي، فرزند زهرا کاظمي، خواستار . سفيرش را از تهران فرا خواند

اما جمهوري اسالمي بدون توجه به اين .  کانادايي، به کانادا است–ين عکاس ايراني بازگرداندن جنازه ا
  .درخواست، جنازه خانم کاظمي را در شهر زادگاهش، شيراز، به خاک سپرد

 يا دهندساله ايراني Teenagerاز سوي ديگر جمهوري اسالمي پليس کانادا را به قتل کيوان تابش، 
 ساله، مسلح به قمه 19کيوان تابش، : اما پليس کانادا مي گويد. ده استمقيم ونکوور کانادا متهم کر

همزمان وزير خارجه کانادا وعده داده . بود و براي دفاع از جان خود اين جوان ايراني را از پاي در آورد
است که درباره اين حادثه تحقيقاتي بي طرفانه و حتي با حضور نمايندگاني از جمهوري اسالمي انجام 

  .ردگي
حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي اين گفته هاي وزير امور خارجه کانادا 

  . تهران دانست–را تحولي مثبت در روابط اتاوا 
  

  آيت اهللا موسوي تبريزي  آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مخالف با شرع مقدس نيست  
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آيت اهللا موسوي تبريزي معتقد است ؛ نه تنها آنوانسيون حذف آليه اشكال تبعيض عليه زنان مخالف 
  . بلكه حتي اسالم در مواردي احكام مترقي تر و بهتري از اين آنوانسيون دارد, شرع نيست 

خبر گزاري عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت و گو با خبر نگار , ايت اهللا سيد محسن موسوي تبريزي 
به طور آلي در اين آنوانسيون خالف : آار ايران در خصوص آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان گفت

اسالم و خالف شرعي ديده نمي شود و بر عكس بسياري از اين موارد در مورد زنان و مردان و برابري 
  .حقوق آنان مطابق شرع مقدس اسالم است

ر از اين مسائل موضوعاتي است آه در اين آنوانسيون نيامده در اسالم بهترين و دقيق ت: وي افزود
  .است

در اسالم دستيابي زنان به حقوق خود يا تامين حقوق زنان : آيت اهللا موسوي تبريزي خاطر نشان آرد
  .بيشتر مورد توجه قرار گرفته است 

ش است و در زمينه به گفته وي دين اسالم نسبت به اين آنوانسيون براي تامين حقوق زنان يك گام پي
  .رفع تبعيض و تا مين حقوق اين قشر در دين اسالم پيش بيني هاي الزم صورت گرفته است 

ري از آشور ها نسبت به حقوق آيت اهللا موسوي تبريزي با اشاره به اين موضوع آه در گذشته در بسيا
وجه جدي آنوانسيون به به نظر بنده ت: تبعيض ها، اجحاف ها و ظلمهاي فراواني بوده است ،گفت زنان

  .قبيله ها و آشورها ست  اين قوم و
با وجود چنين : عضو خبرگان رهبري وجود چنين آنوانسيوني را قدم بسيار مثبتي ارزيابي آرد و افزود
  .آنوانسيوني آشور و مردم متعهد خواهند شد آه اين گونه تبعيض ها را از بين ببرند

 اسالم به عنوان دين نازل شد و پيامبر گرامي اسالم مبعوث شده الحمداهللا از روزي آه: وي تصريح آرد
  . اند قوانين بلند اسالمي در دنيا براي بشر عنوان شده است

آيت اهللا موسوي تبريزي ياد آور شد همه دنيا مي دانند و آنهايي آه نمي دانند بايد مطالعه آنند تا آگاه 
  .بين اسالم وجود دارد شوند آه مترقي ترين احكام براي زنان در دين م

به اعتقاد وي دين اسالم در تمام موارد حقوق مساوي را در مورد زنان ومردان جاري آرده است و عالوه 
  .بر اين در بعضي قسمتهاي فكري و معنوي زمينه بيشتري را براي رشد زنان فراهم آورده است 

تران نسبت به پسران عنوان آرد و آيت اهللا موسوي تبريزي شاهد اين مسئله را مكلف شدن زودتر دخ
  . اين امر داراي مجراي معنوي است آه جنس دختر زمينه بيشتري را براي تكامل دارد: گفت 

عضو خبرگان رهبري با اشاره به اين موضوع آه در اسالم برخي از احكام بر اساس حكمت و طبيعت 
ن مادر مي شود و مرد پدر اينكه مرد طبيعت زن و مرد فرق دارد ؛ ز: زنان و مردان متفاوت است گفت 

  . باردار نمي شود اشكال تبعيض و ظلم نيست اين مسئله نظر به طبيعت و تكوين زنان دارد
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خلقت زن اين مسائل را ايجاب مي آند و خلقت مرد مسائل ديگر را، به اين موارد تبعيض : وي افزود
  نمي گويند 

گاه به اين گونه مسائل ما فكر مي آنيم آه ظاهرًا تفاوتي با ن: آيت اهللا موسوي تبريزي خاطر نشان آرد
  .در بين است اما بر اساس خلقت و توسل به طبيعت زن و مرد اين گونه موارد پيش بيني شده است

وي با تا آيد بر اين مسله آه در بعضي از مسائل حقوقي و مالي تفاوتهاي بسيار جزئي بين زن و مرد 
عقيده ما اين است آه چون اسالم بر اساس علم و حكمت الهي است، : در احكام اسالم است گفت 

  . اين تفاوتها نيز بر اساس حكمت و خلقت الهي است
در اين ماده برابري زنان در مقررات و مجازات آيفري تا : وي با اشاره به يكي از مواد آنوانسيون گفت 

  . آيد شده است آه اين موضوع بسيار درستي است
خوب معلوم است آه در مقررات ملي و مجازات مجرمين، اينكه مجرم : وي تبريزي گفت آيت اهللا موس

  .مرد باشد يا زن هيچ تفاوتي نمي آند 
اين موارد خارج از اين مطلب است : عضو خبر گان رهبري با اشاره به مسئله قصاص و ديه زنان گفت

  . چرا آه مسئله ملي نيست و يك موضوع ديني است
 احكام اسالمي به دست آمده بر اين موضوع اشاره دارد و بر اساس دين ديه زن بايد به گفته وي در

  .نصف مرد باشد 
  اين مكشل قابل حل است و ما با قبول اين آنوانسيون و مقررات آن : آيت اهللا موسوي تبريزي ياد آور شد
  . مي توانيم مسئله ديه را حل آنيم

زمان بايد مباني حيثيت و مور حكومتي و با توجه به اقتضاي براي اداره ا: عضو خبر گان رهبري افزود
  .براساس مباني صحيح جهاني و پيشرفتهاي آن پيش ببريم عظمت را

بنا براين اينجا مي توانيم از نظر حكومتي و دستگاه قضايي اين : آيت اهللا موسوي تبريزي تصريح آرد
 اين گونه موارد نصف ديه را از قاتل بايد گرفت و موضوع را قبول آنيم و لو به اين صورت آه بگوئيم آه در

  . نصف آن را بايد بيت المال بپردازد
در اين صورت ما اين آنوانسيون را مي پذيريم ودر عمل با آن مطابق مي : وي با ارائه اين راه حل گفت 

 واليت  را به عهده حكومت وشويم و در عين حال از مباني شرع عدول نمي آنيم و پرداخت نصف ديه
  . مي گذاريمشرعي 

اين حكم به عنوان حكم ثانوي الزم بر اساس زمان و مكان قابل : عضو خبر گان رهبري خاطر نشان آرد
اجرا خواهد شد و حكومت و حاآم شرعي بر اساس واليت اختياراتي آه دارد بر اساس مصلحت 

  .حكومت و نظام نصف ديه را از بيت المال پرداخت خواهد آرد 
اين مسئله را مي توان در مورد اهل آتاب نيز اجرا آرد و مي توانيم :  موسوي تبريزي افزودآيت اهللا

  .تصويب آنيم آه نصف ديه اين اشخاص را قاتل بدهد و نصفش را حكومت
  .به اعتقاد آيت اهللا موسوي تبريزي اين مسائل جزئي هستند و بسيار راحت مي توان آنها را حل آرد 

در اين بند حقوق و مسؤليتهاي : د ديگري از آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان گفت وي با اشاره به بن
  . يكسان را براي زن ومرد و در هنگام ازدواج و انحالل آن متصور شده است

اين بند قابل تفسير است و ما معتقديم آه زن و شوهر در مقابل زندگي : آيت اهللا موسوي تبريزي افزود
هستند اما در اينجا دو موضوع مطرح است، اول اينكه بر اساس اسالم تهيه و و تربيت اوالد مسوول 

  .تامين مايحتاج برعهده مرد است و مرد بايد تمام مخارج وهزينه هاي زندگي مناسب را تامين آند 
  . زن در اين زمينه حتي نسبت به خودش مسؤليت ندارد و مسؤليتش برعهده مرد است: وي افزود

تفاوت ديگر اين است آه حق طالق و و انحالل : ي در خصوص موضوع دوم گفت عضو خبرگان رهبر
زندگي در اختيار مرد است و اگر مي خواهيم حق طالق را مساوي فرض آنيم در اين صورت بايد در 

  .هزينه هاي زندگي زن و مرد مساوي باشند 
 آمدن اين احكام شده است نمي دانيم چه حكمتي باعث به وجود: آيت اهللا موسوي تبريزي تصريح آرد

  . ولي در هر صورت اين احكام بر اساس حكمت خداي سبحان آه خالق انسان است صورت گرفته است
در عين حال اين مسئله جدايي را مي توان به طور ديگري حل آرد آه در سند : وي خاطر نشان آرد

 تا براي طالق خود اقدام هاي ازدواج زن مي توند شرط آند آه من از طرف تو ي شوهر وآيل هستم
  .آنم

اين شرط ضمن عقد است و بر اساس آن زن مي تواند از طرف : ايت اهللا موسوي تبريزي ياد آور شد
شوهر بر اي اقدام به طالق وآيل باشد نه اينكه بگويد من عقد را قبول مي آنم به شرط اينكه طالق 

  .هم در اختيار من باشد 
چون ماهيت ازدواج با : وي زن موجب باطل شدن عقد خواند و گفت وي گذا شتن چنين شرطي را از س

  . اين شرط از بين مي رود گذاشتن اين شرط باعث ابطال عقد مي شود
يكي از ماهيتهاي عقد نكاح از نظر شرعي اين است آه طالق دراختيار مرد : عضو خبرگان رهبري افزود

  .باطل مي شود باشد بنابراين اگر زن چنين شرطي را مطرح آند عقد 
زن نمي تواند شرط آند آه من عقد نكاح را قبول : آيت اهللا موسوي تبريزي همچنين در اين مورد گفت 

  . مي آنم به شرط اينكه تكمين نكنم چرا آه ماهيت عقد نكاح به هم مي خورد
ن موارد اي: وي با اشاره به اينكه حتي شرط عدم تمكين را نمي توان جز شروط ضمن عقد پذيرفت گفت 

  . مربوط به مسئله ماهوي عقد است و باعث نفي عقد نكاح مي شود
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آيت اهللا موسوي تبريزي درباره بند ديگري از اين آنوانسيون درخصوص حقوق و مسؤليتهاي يكسان 
صرف نظر از وضعيت زنا شويي زن و شوهر در اسالم مسووليتهاي : والدين نسبت به فرزندان گفت 

  . ن گذاشته شده است يكسان به عهده والدي
اسالم باالتر از اين موارد را خواسته و صد در صد هزينه هاي فرزندان را بر : عضو خبر گان رهبري افزود
  .عهده پدر گذاشته است

اآثر مسؤليتها از نظر هزينه هاي زند گي بر عهده پدر است اما درموارد اختالف، واليت بر : وي گفت
  . بيشتري نسبت به فرزندان خود داردعهده پدر است و پدر اختيارات 

آيت اهللا موسوي تبريزي با اشاره به اين موضوع آه براساس قوانين اسالم شوهر و پدر خانواده مدير 
در قرآن نيز به اين موضوع با آيه الرجال قوامون علي النساء، اشاره شده : خانواده نيز هست، ياد آور شد

 اين آيه زن را تحت سلطه مرد قرار مي دهد تا هر چه دلش است و عده اي به اشتباه فكر مي آنند
  .خواست انجام دهد 

واژه قوامون به معناي مديريت است چرا آه در هر جامعه اي يك : عضو خبرگان رهبري خاطر نشان آرد
  .مدير الزم است واگر مديريت دو گانه باشد هرج و مرج ايجاد خواهد شد 

ديريت بايد يك مقداري متمرآز باشد و در خانواده به ويژه در مورد م: آيت اهللا موسوي تبريزي افزود
  .مسائل اجتماعي در خارج از خانه اين مديريت بر عهده پدر است و اين امر به معناي ولي بودن است 

در صورت طالق پدر و مادر آودآان تا سن هفت سالگي در اختيار ما در هستند و واليت در : وي گفت
  .ر عهده پدر استمورد هزينه ها ب

به طور آلي به جز در اين دو، سه مورد آه احتمال دارد بعضي فكر آنند :عضو خبرگان رهبري تصريح آرد
  .مشكلي وجود داشته باشد و خالف اسالم در اين آنوانسيون موردي وجود ندارد

ته باشد آن اگر يكي دو مورد مشكلي هم از نظر شرعي وجود داش: آيت اهللا موسوي تبريزي يادآور شد
  .هم راه حل بسيار مناسب و خيلي آساني دارد و مي توان آن را حل آرد

وي در پاسخ به اين سؤال آه آيا اين آنوانسيون آه در مجلس مورد تصويب قرار گرفته در شوراي نگهبان 
شوراي نگهبان بعضي از موارد را به عنوان خالف شرع يا خالف قانون : نيز تصويب خواهد شد گفت 

  .ساسي مطرح مي آند آه در نظر ما مخالف شرع و قانون اساسي نيست ا
  بعضي از قوانيني آه در شوراي نگهبان رد مي شود از نظر بعضي فقها و: آيت اهللا موسوي تبريزي افزود

  .حقوق دانان بدون اشكال است 
آنوانسيون را خالف اگر من عضو شوراي نگهبان بودم اين : عضو خبرگان رهبري در پايان خاطر نشان آرد

  پايان پيام. شرع اعالم نمي آردم 
  

  دهد  اي رخ نمي  با انتخاب سفير نظامي به عراق هيچ معجزه
    نوعي ملوك الطويفي از طريق گروههاي فشار در سياست خارجي بوجود آمده است

  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6دوشنبه  
فير ايران در عراق بايد يك فرد سياستمدار زبده س: عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت

  .دهد  اي رخ نمي  باشد و با انتخاب يك مرد نظامي در اين سمت هيچ معجزه
عراق همسايه ماست و رفتار ما با : محمود اخوان بازارده در گفت گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران گفت

  .گري   نه نظاميهمسايه خود بايد يك رفتار سياسي و ديپلماتيك باشد
هر سفارتي يك بخش وابسته نظامي دارد آه افراد نظامي بايد در آن سمت مشغول به آار : وي افزود
  .باشند

: اخوان با بيان اين آه رفتار امروز آمريكا هيچ فرقي با رفتار گاوچرانهاي روزهاي اول اين آشور ندرد، گفت
  . بدهيم، بلكه بايد هنجارها را رعايت آنيماي به دست آنها  با چنين وضعيتي ما نبايد بهانه

وي در پاسخ به اين سؤال آه آيا در صورت انتخاب سفير نظامي به عراق احتمال استيضاح خرازي 
خود آقاي . شود  وزارت امورخارجه جزء نهادهايي است آه از هر طرف به آن تيراندازي مي: است، گفت

ها ندارد و آار   آه وزارت خارجه نقشي در سياستگذاريخرازي هم چند ماه پيش در مجلس مطرح آردند 
  .هاست  اين نهاد بيشتر اجراي سياست

نماينده لنگرود با بيان اين آه اين فشارها به وزارت خارجه و عدم سياستگذاري توسط خود اين نهاد در 
در سياست نوعي ملوك الطويفي از طريق گروههاي فشار : نهايت به زيان آشور تمام خواهد شد، گفت

  .خارجي بوجود آمده است
تواند به عنوان يك روش اعتراضي به دخالت نهادهاي متعدد   وي با بيان اين آه استيضاح وزير خارجه مي
المللي را در نظر گرفت و بر   البته بايد شرايط جهاني و بين: در امور سياست خارجي مطرح شود، گفت

  .اساس اين شرايط اتخاذ تصميم آرد
در جلسه ديروز آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد خبر انتخاب : ر پايان يادآورشداخوان د

  پايان پيام . سفير نظامي براي عراق به طور اختصار بحث شد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

دو تيم اعالم آرد آه ممكن است ماه آينده ) دوشنبه(المللي انرژي اتمي سازمان ملل امروز  آژانس بين
  .اش را به ايران بفرستد جديد آارشناسي
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  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6دوشنبه  
ي هندوستان تايمز، مليسا فلمينگ،  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

يي المللي انرژي اتمي گفت آه اولين تيم آارشناسان آژانس، آارشناساني قضا سخنگوي آژانس بين
شان به توضيح عواقب   ساعته48روند و در ماموريت  هستند آه به درخواست ايران به اين آشور مي

  .پردازند امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران براي اين آشور مي
اش  يي ايران آه در گزارش هاي معمول از تاسيسات هسته فلمينگ گفت آه تيم ديگر آژانس، بازرسي

 شهريور ماه منتشر 17اش را در  ي بازرسي پردازد و نتيجه في آرده است، ميبه آژانس آنها را معر
 انتهاي پيام. آنـد مي

  
  هويت عناصر ارشد دستگير شده القاعده توسط جمهوري اسالمي، از ديد يک روزنامه بريتانيايي

  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6دوشنبه  ): راديوفردا(بکتاش خمسه پور 
ر خارجه جمهوري اسالمي امروز در يک نشست مطبوعاتي در خصوص مسائل سخنگوي وزارت امو

حميد رضا . مختلف از جمله اعضاي دستگير شده القاعده در ايران به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ گفت
آصفي در ارتباط با اعضاي دستگير شده القاعده در ايران اظهار داشت که جمهوري اسالمي به اندازه 

ا صريحا در اين زمينه بيان کرده است و افزود که ابتدا بايد کارها در خصوص تکميل کافي مواضع خود ر
جمهوري . پرونده اين افراد به پايان برسد و آنگاه گفته خواهد شد که چه کاري انجام خواهد گرفت

هويت آنها اسالمي روز چهارشنبه براي اولين بار اعالم کرد که عناصر ارشد القاعده را در اختيار دارد، اما 
روزنامه کريستين ساينس مانيتور در شماره امروز خود از اين افراد کليدي القاعده که گفته . را بازگو نکرد

  . مي شود در اختيار جمهوري اسالمي قرار دارند نام برد
سليمان ابوغيث، سخنگوي کويتي االصل القاعده را که پس از حمله ): راديوفردا، لندن(شهران طبري 

امبر در يک برنامه ويدئويي گفته بود حمله هواپيماها به هدف هاي آمريکا ادامه خواهد يافت،  سپت11
اکنون کويت مي گويد که نه تنها .  سپتامبر را دنبال مي کنند به خاطر دارند11بسياري که مسائل 

به کويت تحويل ابوغيث در بازداشت مقامات ايران است، که ايران پيشنهاد کرده که اين عنصر القاعده را 
  .دهد

ايران از طرفي اذعان دارد که تعداد زيادي از اعضاي ديگر گروه کوچک القاعده را نيز در بازداشت خود 
عالوه بر ابوغيث، امروز نيز نشريه کريستين . دارد، اما هنوز نام هيچ يک از آنها را فاش نکرده است

سامه بن الدن را که نقش رهبري القاعده را ساينس مانيتور مي نويسد که ايران سعد بن الدن، پسر ا
به عهده گرفته و همچنين نفر سوم القاعده و مسئول عمليات نظامي اين سازمان يعني سيف العادل را 

  .هم در اختيار خود دارد
مضاف بر اين سه نفر، ايمن الظواهري، نفر دوم القاعده نيز به گفته منابع اطالعاتي در اختيار مقامات 

اگر دستگيري . او که سخنوري ماهر است، مغز متفکر القاعده و نفر دوم اين سازمان است. تايران اس
الظواهري توسط مقامات ايران درست باشد، در مجموع با دستگيري اين چهار نفر ضربه بسيار محکمي 

  .به سازمان القاعده خورده است
چهار نفر، بازسازي القاعده را تا  مي گويد که حذف اين CIAيکي از مقامات سابق بخش ضد تروريسم 

مدتهاي مديد فلج خواهد کرد، چون جايگزين کردن تجربه و سابقه اين افراد به آساني قابل حصول 
حال موضوع مهم در اين ميان آن است که آيا ايران آنها را تحويل خواهد داد و اگر تحويل مي . نيست

  دهد به چه کشوري و تحت چه شرايطي؟
ي اروپايي مي گويند که يک کشور اروپايي در حال مذاکره بر سر اين موضوع با ايران منابع اطالعات

از . است، چه براي ايران تحويل مستقيم آنها به آمريکا به دليل تيرگي روابط دو کشور دشوار است
  .طرفي آمريکا ايران را متهم به حمايت از تروريسم مي کند

ه آمريکا هفته پيش گفت که ما هميشه معتقد بوديم اعضاي ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت امور خارج
او تصريح کرد که اگر ايران واقعا آنها را در . باالي القاعده عمليات خود را از ايران هدايت مي کنند

بازداشت دارد ولي از آنها حمايت نمي کند، بايد آنها را به کشوري که در آن مرتکب جنايت شده اند و يا 
  .شان مسترد داردبه کشور متبوع

  
  رژيم جمهوری اسالمی ايران هنوز سرگرم بررسی پرونده اعضای بازداشت شده سازمان القاعده است

  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6 دوشنبه  -راديو آمريكا 
رژيم جمهوری اسالمی ايران می گويد هنوز سرگرم بررسی پرونده های اعضای بازداشت شده سازمان 

  . ا اين تحقيقات پايان نگرفته درباره سرنوشت آنها تصميمی گرفته نخواهد شدالقاعده است و ت
جمهوری اسالمی هفته گذشته نخستين بار اعتراف کرد که اعضای مهم شبکه تروريستی اوسامه بن 

مقامات رژيم گزارشهای پی در پی رسانه های . الدن را نگاهداشته است اما هويت آنها را فاش نکرد
  . ورد هويت دو تن از اعضای القاعده در ايران، تکذيب کرده استخبری را در م

گزارشها حاکيست که آن دو تن، ايمان الظواهری، معاون اوسامه بن الدن و سليمان ابو غيث، 
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران امروز گفت که . سخنگوی سازمان تروريستی القاعده هستند

و يا به کشورهايی که از آنجا به ايران رفته اند مسترد خواهند بازداشت شدگان يا به کشور موطنشان 
  . شد و يا در ايران تحت تعقيب قانونی قرار خواهند گرفت
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مسئله اخراج و استرداد تروريستها ظاهراً  به صورت قضيه پيچيده ای در آمده است زيرا برخی از 
 ديگر حاکيست که وزارت امور خارجه يک خبر. دولتهای عرب تابعيت اعضای القاعده را سلب کرده اند

جمهوری اسالمی به اتباع ايران هشدار داده است مادامی که آرامش به عراق بازنگشته از زيارت و يا 
گزارش شده است که تعدادی از ايرانيان اخيراً  در عراق . سفر به عراق برای مقاصد ديگر منصرف شوند

  کشته شده اند

  
را در جريان تيراندازي در ” گرا پيكارجوي اسالم“يس اين آشور شش گويد، پل عربستان سعودي مي«

  ».اند ي قصيم، در شمال اين آشور، به قتل رسانده منطقه
  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6دوشنبه  

يي  است آه وقتي پليس، مزرعه وزارت آشور عربستان اعالم آرده «سي، .بي.به گزارش ايسنا، از بي
اند، محاصره آرد، دو افسر نيز آشته  ده بود مردان تحت تعقيب در آن پنهان شدهها گفته ش آه به آن
  .شدند

ها با گشودن آتش به  از مظنونان خواسته شد خود را تسليم آنند؛ اما آن: وزارت آشور عربستان افزود
  .درخواست پليس پاسخ دادند
رجوي ديگر را دستگير و مقادير چنين چندين پيكا در اين عمليات هم: گويد پليس عربستان سعودي مي

  .قابل توجهي جنگ افزار و مواد انفجاري آشف آرده است
مقامات عربستان سعودي دو ماه قبل دست به يك عمليات امنيتي گسترده بر عليه پيكارجويان 

  .گرا زدند اسالم
، صورت  نفر آشته شدند30اين عمليات پس از انفجارهاي انتحاري ماه مه رياض آه طي آن بيش از 

  .گرفت
هاي غربي در محافل خصوصي، احتمال يك  ها و ديپلمات ي اين گزارش آمده است آه سعودي در ادامه
 انتهاي پيام. آنند ي انتحاري ديگر مشابه حمله ماه مه را رد نمي حمله

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ي حكومتي عراق تشكيل جلسه داد  شورا :براي تعيين وزراي آابينه 
  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6دوشنبه  

 باافزايش حمالت ضد آمريكايي در عراق ، شوراي حكومتي عراق براي تصميم گيري  :خبرگزاري فارس 
  .درباره رييس جمهوري و وزراي مهم دولت ، تشكيل جلسه داد 

 از اعضاي شوراي حكومتي عراق گفت امروز   "اياد عالوي" به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد 
  . اسامي وزراي احتمالي را بررسي ميكنيم اما درباره انتخاب آنها هيچ اعالمي صورت نخواهد گرفت
عالوي هم چنين ادعاي يك ديپلمات غربي را آه ائتالف نيروهاي خارجي در عراق فهرستي را از 

  نامزدهاي مناسب 
بسياري از محافل عراقي . ومتي عراق اعالم آرده است ، تكذيب آرد پست هاي وزارتي به شوراي حك
  . آلت دست آمريكا است ميگويند شوراي حكومتي عراق ،

دو نظامي . اين در حالي است آه در دو روز گذشته پنج نظامي آمريكايي در عراق آشته شده اند
  . ي شدندآمريكايي نيز روز دوشنبه در مرآز بغداد براثر انفجار نارنجك زخم

خبرگزاري فرانسه مي افزايد از زمان اعالم بوش مبني بر پايان جنگ عراق در اول مي تاآنون ، ماه 
 ظامي آمريكايي 49در اين مدت . ژوالي خونين ترين ماه براي نظاميان آمريكايي در عراق بوده است

  / . انتهاي پيام . آشته شده اند
  

  . ي گذشته منتشر شد در بغداد شنبه“ حافالص”ي جديد  نامه ي هفته نخستين شماره
  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6دوشنبه  

به نقل از پايگاه اينترنتي الشرق االوسط، يكي از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  مسووالن اين هفته نامه جديد درباره انتخاب نام اين هفته نامه گفت آه انتخاب نام آن براساس پديده

  . اطالع رساني بوده است آه از سوي وزير سابق اطالع رساني عراق ايجاد شد
هاي عراق بعد از نهم آوريل گذشته و  هفته نامه الصحاف رتبه صدو شصت و يكم را در بين روزنامه

  . سقوط رژيم صدام آسب آرده است
نتخاب نام اين هفته نامه از مويد نعمه عبدالرزاق، رييس تحريريه اين هفته نامه اظهار داشت آه در ا

 انتهاي پيام. خانواده محمد سعيد الصحاف، وزير سابق اطالع رساني عراق اجازه نگرفته است
  

  فعاليت روزافزون تروريستهاى خارجى در عراق 
  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6 دوشنبه  -راديو آلمان 

مى آمريكائى مستقر در عراق، افراطگرايان طبق ارزيابى ژنرال ريكاردو سانچز، فرمانده نيروهاى نظا
وى در گفتگوئى با شبكه خبرى سى . خارجى نيز در خاك عراق عليه ارتش اياالت متحده فعاليت دارند

ان ان متذآر شد آه عراق چون آهنربائى است آه هر روز، بيش از پيش، تروريستهاى خارجى را به 
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عيت خوبى براى حمله به سربازان آمريكائى بدست خود جذب ميكند، چون خاك اين آشور مكان و موق
  . ميدهد

ژنرال سانچز درباره اينكه تروريستها تابع چه آشورى هستند و يا از سوى چه دولتهائى پشتيبانى 
درگيريهائى آه نيروهاى زمينى ارتش آمريكا در عراق ”: ميشوند، سخنى نگفت، اما خاطرنشان ساخت

ما با جبهه هاى . گون است و از منابع مختلفى سرچشمه ميگيردبا آن مواجه هستند، بسيار گونا
متفاوتى درگير هستيم، با قشر رهبرى رژيم سابق عراق، با افراد بزهكار و حتى با آدمكشانى حرفه اى 

ناگفته نماند آه واشنگتن تا آنون، تنها هواداران ” .آه هر روز، سربازان ما را مورد حمله قرار ميدهند
  .  عامالن اصلى سوقصدها به سربازان آمريكائى ميدانستصدام حسين را

از تاريخ اول ماه مه تا آنون، يعنى از زمانى آه جرج دبليو بوش، رئيس جمهور اياالت متحده، پايان جنگ 
 سرباز آمريكائى مستقر در اين آشور، قربانى سوقصدهاى گوناگون ۴٩عراق را رسمًا اعالم آرده بود، 

  . شده اند
، رئيس ستاد آل ارتش آمريكا، ابراز خوشبينى آرده است آه پس از مرگ Richard Meyrsين در اين ب

وى دراينباره اظهار . عدى و قصى، دو پسر صدام حسين، خود وى نيز بزودى بازداشت خواهد شد
داشت، شمار آسانى آه در اين راستا، اطالعات الزم را در اختيار ما قرار ميدهند، روز به روز بيشتر 

  . ميشود و اگر صدام واقعا هنوز زنده باشد، دير يا زود به دام نيروهاى آمريكائى خواهد افتاد
سربازان آمريكائى روز گذشته در پى پخش شايعاتى، به خانه اى هجوم آوردند آه گفته ميشد، صدام و 

ريكا، پنج تن در جريان عمليات گروه ويژه نيروهاى ارتش آم. يا ديگر نزديكانش در آن مخفى شده اند
خبرگزارى رويترز به نقل از يك پليس عراقى گزارش داد . آشته و دست آم هشت نفر زخمى شده اند

آه سربازان آمريكائى در حين رفتن به خانه ويالئى مذآور، به سوى سرنشينان چندين اتومبيل 
زل و ملك او هجوم آورده به گفته صاحب اين خانه ويالئى، سربازان بطور ناگهانى به من. تيراندازى آردند

اين درحاليست آه به گزارش صداى آمريكا، نيروهاى اين واحد ويژه، دو اتومبيل . و آن را ويران آردند
حال گفته ميشود آه صدام در حال گريز بوده و . مظنون را در نزديكى اين ويال مورد تيراندازى قرار داده اند

 فى شده استاحتماال در مناطق حومه زادگاه هش تكريت مخ
  

  پاچه چي به آمريكا هشدار داد
  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6دوشنبه  

 نفره عراق روز گذشته ضمن هشدار به حضور 25عضو شوراي » عدنان پاچه چي«: خبرگزاري فارس
 در عراق نگهدارد، 2004اگر آمريكا ارتش خود را تا سال :  گفت2004نيروهاي آمريكايي در عراق تا سال 

  . مساله مشكالتي را براي انتخاب مجدد بوش فراهم مي آنداين
در مصاحبه روز گذشته با اين روزنامه » عدنان پاچه چي«، »اسكاتلند آن ساندي«به گزارش روزنامه 

: پسران صدام رئيس جمهور سابق عراق خاطرنشان آرد» قصي«و » عدي«همچنين در خصوص مرگ 
ي حامي صدام استوار بود و آشته شدن پسران صدام به رژيم سابق بر اساس يك سازمان خانوادگ

  . معناي قطع گردن اين سازمان است ولي بايد ترجيح مي داديم آه آنها دستگير شوند
  . آشته شدن آنها گزينه ترجيحي ما نبود: وي تصريح آرد

ان رژيم شوراي ما خواستار دادگاه خودمان براي محاآمه اعضا و حامي: پاچه چي در اين خصوص افزود
  . سابق عراق است
 آوريل بعنوان روز تعطيل ملي عراق ابراز تاسف 9 نفره عراق قبال در خصوص اعالم 25اين عضو شوراي 

 آوريل و اين يك روز ملي براي 9 مارس آغاز شد نه در 20اشغال عراق در : آرده بود و در اين باره گفت
  .  عراق استاشغال نيست،بلكه اين روز، روز ملي براي سقوط رژيم

  .  ما نيازمند قانون براي اعالم اين روز ملي هستيم :وي تصريح آرد
 از همان ابتدا من خواستار  :عدنان پاچه چي همچنين با تاآيد بر نقش سازمان ملل در امور عراق گفت

  . نقش مرآزي سازمان ملل در امور عراق بودم
دبير آل سازمان ملل بايستي » آوفي عنان« آه  فورا بعد از فروپاشي رژيم صدام من گفتم :وي افزود

يك نماينده مخصوص براي نظارت بر آليه روندها منصوب مي آرد، اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و ما با 
  . وضعيت آنوني در عراق روبرو شده ايم

 تا بتواند  نفره عراق آانديداي مورد عالقه وزارت امور خارجه آمريكا، اميدوار است25اين عضو شوراي 
  . بعنوان نخست وزير عراق انتخاب شود

 ساله است در دولت پيش از صدام، وزير امور خارجه عراق بود آه 80عدنان پاچه چي آه در حال حاضر 
 / انتهاي پيام.  سال در ابوظبي زندگي مي آرد30براي مدت 

  
  فرار صدام از چنگ نيروهاي امريكايي 

  2003ه   ژوئي28 -1382 مرداد 6دوشنبه  
مقام هاي نظامي امريكا و ساآنان شهر تكريت از فرار صدام حسين رئيس جمهور : خبرگزاري فارس

  .سابق عراق از جنگ نيروهاي امريكايي در اين شهر خبر مي دهند
به گزارش روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن ، نيروهاي امريكايي بعد از دريافت اطالعاتي مبني بر اينكه 

ر منزلي در يكي از حومه هاي شهر تكريت به سر مي برد به آنجا حمله آردند ولي صدام حسين د
  .  ساعت قبل اين مكان را ترك آرده است 24متوجه شدند آه وي 
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آولنل استيف راسل آه فرماندهي تيپ چهارم نيروهاي پياده نظام امريكا را به عهده دارد تاآيد آرد آه 
ر تكريت استقرار يافتند، نتوانستند صدام حسين را دستگير نيروهاي تحت فرماندهي وي آه در شه

  .  ساعت قبل اين محل را ترك آند24آنند و صدام توانسته بود 
اين در حالي است آه نيروهاي امريكايي روز گذشته به طور همزمان قبل از سپيده دم به سه مزارع در 

  . اين شهر حمله آردند
حمله آردند آه به دنبال آن » منصور«گذشته به منزلي در محله از سوي ديگر نيروهاي امريكايي روز 
  . پنچ غير نظامي عراقي آشته شدند

يكي از ساآنان محلي مي . جسد پنج آشته به يكي از بيمارستانهاي شهر بغداد منتقل شده است 
  . گويد آه اين منزل با سالح هاي سنگين موشكي و بمب مورد حمله قرار گرفته است 

حلي مي گويند آه شايعاتي وجود داشته آه اين نيرو ها به جستجوي صدام و برخي از ساآنان م
  . اعضاي خانواده وي بوده اند

روز گذشته نيز طي در گيري بين نيروهاي امريكايي با تظاهرآنندگان شهر مقدس آربال يك عراقي 
  /. انتهاي پيام . آشته و سه تن نيز زخمي شدند

  
صدام چنان در حال پيدا کردن راه فرار است که نمي تواند تاثيري بر : مريکارئيس ستاد مشترک ارتش آ

  امنيت عراق بگذارد
  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6دوشنبه  ): راديو فردا(علي سجادي 

ژنرال ريچارد مايرز، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا، پس از بازديد از نيروهاي آمريكايي از بغداد، اظهار 
وي اين مطلب را در يك . مالت به نيروهاي ائتالف را صدام حسين سازماندهي نميكندداشت آه ح

  . آنفرانس مطبوعاتي در بغداد بيان داشت
ژنرال ريچارد مايرز، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا، در آنفرانس خبري در بغداد ): راديو فردا(ليلي صدر

همچنين متوجه . عالي نيروهاي ارتش آمريكا شدممن در اين ديدار متوجه عملكرد : به خبرنگاران گفت
اعتماد به نفسي شده ام آه اين نيروها در آارشان نشان ميدهند، تا اين آشور را به محلي امن براي 

نيروهاي ما بي واهمه در مقابل حمله هاي مخالفان مي ايستند و . زندگي مردم اين آشور تبديل آنند
سربازان ما اينجاهستند تا تغييراتي . ده است، انجام ميدهندوظايفي را آه برعهده شان گذاشته ش

انجام دهند، هدف آنها نه تنها ايجاد امنيت، بلكه آمك در تشكيل شوراي شهرها، پروژه هاي اقتصادي و 
  : رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا افزود. آارهاي ديگر است

شمال . ما ارتش بعث درگير شدندسخت ترين قسمت مبارزه با صدام در جاهايي بود آه نيروهاي 
ارتش ما در اين شهرها . بغداد، تكريت و رمادي، همه ميدانند آه اين شهرها مراآز حياتي رژيم بعث بود

  . با موفقيت انجام وظيفه ميكند
ژنرال مايرز در پاسخ به اين پرسش خبرنگاري آه آيا حمله هاي آشنده عليه نيروهاي آمريكا پس از 

  : قصي، پسران صدام حسين، حمله هاي انتقام جويانه است، گفتآشته شدن عدي و
درنتيجه من به اين نتيجه رسيده ام آه پس از قتل اين . نميتوان يك رويداد را به يك رويداد ديگر ربط داد

دو، تعداد عراقيهايي آه پيش مي آيند و اطالعات در اختيار ما قرار ميدهند، بيشتر شده است، ولي 
احتماال مرگ عدي و قصي اثرگذار . د است آه بخواهيم علت و معلول را با هم مرتبط آنيمهنوز خيلي زو

  . است و من معتقدم آه اين اثر مثبت خواهد بود
صدام حسين آنچنان درحال پيدا آردن راه نجات و فرار است آه هيچ تاثيري : وي به خبرنگاران گفت

ازه اي به فكر نجات دادن جان خود است آه نميتواند با او به اند. نميتواند بر امنيت عراق داشته باشد
ژنرال مايرز در پاسخ به اين سئوال آه پس اگر صدام حسين عامل حمله . افراد رژيمش ارتباط برقرار آند

به طور وضوح تعدادي از مردم : به نيروهاي آمريكايي نيست، چه آسي مسئول اين حمالت است، گفت
برخي . انجام ميدهند و اگر آسي از افراد ما را بكشند، پول بيشتري ميگيرندبه خاطر پول اين حمالت را 

نيز از نيروهاي ما متنفرند، اما اين اشتباه است آه حمله ها را ناشي از يك جنبش مرآزي از جانب 
  .صدام حسين بدانيم

 
  عراق آليد جنگ با تروريسم است: معاون وزير دفاع آمريكا 

  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6دوشنبه  
معاون وزير دفاع آمريكا روز گذشته با تاآيد بر نبرد جاري در عراق آن را » پل ولفوويتز«:خبرگزاري فارس

  . عليه تروريسم خواند2001 سپتامبر 11دولت بوش پس از » نبرد محوري«
ين آه ما ا: به گزارش واشنگتن پست، ولفوويتز درمورد افزايش شمار مجروحان آمريكايي در عراق گفت

زيرا نبرد براي پيروزي صلح در عراق .قصد داريم فرزندان و نوه هاي ما ايمن تر باقي بمانند يك ايثار است
  . حاال به نبرد محوري در جنگ عليه تروريسم تبديل شده است 

افغانستان، جايي آه نيروهاي آمريكايي هم اآنون : سي اظهار داشت.بي.وي در مصاحبه با شبكه ان
جوي اسامه بن الدن و شبكه تروريستي او هستند ،ميدان نبرد ديگري در جنگ عليه تروريسم در جست
  . است

وقتي آه از وي درباره استفاده دولت آمريكا از گزارش سازمان اطالعاتي درمورد سالحهاي عراق آه 
 و تار ماهيت اطالعات در مورد تروريسم ذاتا مشكوك«منجر به جنگ گرديد، سوال شد پاسخ داد آه 

  » .است
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:  سپتامبر به مرآز تجارت جهاني و پنتاگون گفت11ولفوويتز سپس با مرتبط ساختن عراق با حمله 
گزارش آميته مشترك آنگره درخصوص اطالعاتي آه روز پنج شنبه منتشر شد به طور ضمني تاآيد 

  » .ما بايد اين نقطه ها را به هم مرتبط آنيم «مي آند آه 
پس، قبل از جنگ هم «: درباره اظهارات ولفوويتز سوال شد وي گفت» آارل لوين «وقتي آه از سناتور

  » .در اين مورد ترديد وجود داشته است
  . ارتباط روشني ميان القاعده و عراق وجود داشته آه ما آن را بيان آرده بوديم: وي افزود

  . ستهيچ چيز مشكوك و تار ، تفاوت ظريف و دودلي درباره آن وجود نداشته ا
مسئله واقعي اين است آه آيا شواهدي درباره ارتباط القاعده با عراق، سالحهاي : لوين تصريح آرد

  آشتار جمعي و اورانيوم آن آشور وجود دارد يا خيز؛ و يا اين آه در باره آنها بزرگ نمايي شده است ؟ 
ت انتخابات رياست رئيس پيشين آميته اطالعات سنا و نامزد فعلي دموآرا»باب گراهام«سناتور 

جمهوري آمريكا انتقاد خود را در اين مورد آه تصميم به جنگ عليه عراق واقعا به جنگ عليه تروريسم 
  . آسيب رسانده را تكرار آرد

تمرآز ما را از يك دشمن به نام القاعده به سوي عراق متوجه ساخته ) جنگ عراق(اين موضوع:وي افزود
  . اجازه تجديد حيات داده استآه در نتيجه به القاعده مجددا 
ما به جنگ مبادرت آرديم و من معتقدم آه هنوز بايد با تروريستها و : در ادامه ولفوويتز اظهار داشت 

 /انتهاي پيام. حاميان آن در عراق در نبردي آه اين آشور را در آينده از تروريسم ايمن سازد ادامه دهيم 
  

   مذهبي حكومت عرفي  يا-شيعيان و آينده عراق
  

  هيچ فرد عراقي در هيچ سندي حق وتوي برمر را قبول نكرده است: محسن حكيم
  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6دوشنبه  

در حال حاضر وحدت بين شيعيان در : يكي از نزديكان به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق گفت
اي با نشاط و  ي جامعه  الزمهها نيز عراق در سطح بسيار خوبي است و وجود برخي اختالف ديدگاه

  . مردم ساالر است
وگو با خبرگزاري  سيدمحسن حكيم، از نزديكان به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفت

هاي  دشمنان ملت عراق درصدد هستند تا با دروغ سازي عليه هسته: دانشجويان ايران تاآيد آرد
  . ق تصوير آنند؛ تا جو فعلي را به چالش بكشنددوست عراق اين گونه اختالف نظرها را نوعي انشقا

ي ملت عراق نيست؛  ي سپاه بدر و اين آه اين سپاه نماينده وي در خصوص مباحث مطرح شده درباره
سپاه بدر آامال عراقي است و در زمان حاآميت حزب بعث عمليات زيادي از جمله ترور عدي : تصريح آرد

  .  را ترتيب داده است1995در سال 
يم از جمله داليل عراقي بودن سپاه بدر را در مدفون بودن برخي اعضاي اين سپاه در عراق يا حك

سپاه بدر غير از اعضاي شيعه نمايندگاني از : دستگير شدنشان در زمان حاآميت بعث دانست و افزود
ه حد دهد سپاه بدر تا چ ها يا اعراب دارد و اين نشان مي ها مانند اهل سنت، ترآمن ساير هسته

  . ي مردم عراق است نماينده
وي اخباري مبني بر اين آه احتمال دارد به دليل اختالفات بين شيعيان حاآميت از اين گروه به گروه 

ريزي  اين اخبار در راستاي جنگ رواني عليـه شيعيان برنامه: ديگري در عراق منتقل شود، تصريح آرد
خواهيم در اين ميان هيچ تبعيضي  عيان هستيم و نميشده است و ما خواهان ايجاد حق برابر براي شي

  . به وجود آيد اما بايد توجه داشت آه شيعيان در عراق در اآثريت مطلق هستند
ها نيز در اين راستا گام بر  خواهنـد اين امر را قبـول آنند، بعثي برخي از تندروها نمي: حكيم ادامه داد

خواهنـد شيعيان از حكومت  منان اسالم هستند؛ نيز ميها آه دش دارند و هم چنين برخي ناصبي مي
  . بر آنار شوند
گر نيز  زنند و عناصر اشغال ي عراق نيز به اين مطلب دامن مي برخي آشورهاي همسايه: حكيم گفت
  . پردازند خواهند وحدت ملي در عراق به وجود بيايد به بزرگ نمايي اين گونه اخبار مي آه نمي

ها دانست و آن را مطابق با اصول قرآني و روايات ائمه   راهبردي براي عراقيوي اصل وحدت را اصل
  . دانست

هاي داخلي انتقاد  حكيم از آمريكايي جلوه دادن شوراي حكومت انتقالي عراق از سوي برخي رسانه
المللي مورد تصويب برخي آشورهاي عربي و  اين شرايطي است آه براساس قوانين بين: آرد و گفت

  . ن در شوراي امنيت سازمان ملل براي ما به جود آمده استمسلما
 در شرايط خاصي به سر 1483ي  ي ظالمانه المللي و قطعنامه ما براساس قوانين بين: حكيم ادامه داد

هاي موجود و امكاناتش امور را  بريم و به همين دليل شوراي حكومت انتقالي بايد براساس واقعيت مي
  .الشش را براي اجراي تكاليفش به آار خواهد گرفتبه پيش ببرد و تمام ت

هيچ فرد عراقي در هيچ سندي حق وتوي برمر را قبول نكرده است بلكه اين : حكيم در پايان تاآيد آرد
ي صادر شده به برمر داده شده است اين حقي است آه  حق وتو از سوي شوراي امنيت و قطعنامه

ما هميشه به حق وتو اعتراض . اند نيز آن را تصويب آردهبرخي آشورهاي اسالمي عضو شوراي امنيت 
 انتهاي پيام. داريم

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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   مرداد6: روزنامه های تهران

  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6 دوشنبه  -بي بي سي 
المی و لغو سفر رييس يک هفته پس از صدور اطالعيه اتحاديه اروپا عليه سياست های جمهوری اس

جمهور خاتمی به بلژيک روزنامه های دوشنبه تهران در مقاالتی پيرامون سياست خارجی ايران به اظهار 
  .نظرهای مختلفی در اين باره پرداخته اند

به شرايط داخلی و خارجی کشور اشاره کرده و نوشته " بايد تغيير کنيم"ياس نو در مقاله ای با عنوان 
م بازنده نشويم بايد سياست های خود را تغيير دهيم و اگر نخواهيم خود دست به اين اگر می خواهي

  .کار بزنيم شرايط جهانی ما را تغيير خواهد داد
حاصل داسه، نماينده مجلس، که اين مقاله را به عنوان نطق قبل از دستور ايراد کرده است در آن گفته 

ای شرايط جديد انتخاب کنيم آمريکا و همپيمانانش آلترناتيو اگر ما نتوانيم در داخل کشور آلترناتيوی بر
  .مورد نظر خود را به ما تحميل خواهند کرد

رسالت مقاله ای دارد که با اشاره به واکنش تند اتحاديه در قبال سياست های داخلی و خارجی کشور 
  .دوباره ترسيم کنيمدر آن نوشته شده که بايد به سرعت و تا دير نشده نقشه منافع جهانی خود را 

امير محبيان نويسنده اين مقاله با اشاره به فرمول جديدی که اروپا برای برخورد با ايران انتخاب کرده 
است نوشته اروپا زيرکانه و با هدايت آمريکا دارد ايران را به درون داالن باريکی می کشاند که 

  .ديپلماسی ايران برای خروج از آن گرفتار تناقص است
لت بدون اشاره مستقيم به لزوم تجديد روابط با آمريکا نوشته است قواعد فعلی ديپلماسی قواعد رسا

مقدسی نيست که امکان تجديد نظر نداشته باشد آن چه مهم است حفظ استقالل و موقعيت برتر 
  .کشور است

ت اروپا هيچ انتخاب نظرعالالدين بروجردی، نماينده محافظه کار مجلس، را منعکس کرده که گفته اس
کمک ويژه ای به ما نکرده است که اکنون ما را به قطع روابط تهديد می کند و اين تهديدها بار اول 

  .نيست و نبايد جدی گرفته شود
آفتاب يزد در مقاله ای از مسووالن کشور خواسته هشدار سه روز پيش رييس مجلس را جدی بگيرند 

 را تحت فشار قرار داده چنان که هنوز از شوک پيش که گفته بود آمريکا دوستان جمهوری اسالمی
شرط های اتحاديه اروپا بيرون نيامده خبر رسيده است که آمريکا می خواهد به هر ترتيبی که هست 

  .بعد از اروپا و روسيه، چين را هم از همکاری با ايران منصرف کند
علی شيرازی نسب نويسنده آفتاب يزد عالوه بر آن خواستار پيوستن ايران به پروتکل الحاقی انرژی 

هسته ای شده نوشته مجلس با پشتوانه قوی مردمی که دارد بايد راه را برای هموار کردن همکاری 
  .ايران با کشورهای ديگر هموار کند

واسته است که از تضعيف مجلس در اين موقعيت نويسنده آفتاب يزد با اشاره از جناح محافظه کار خ
حساس خودداری کند و اجازه دهد که تصميم گيری های مهم و ابتکار عمل به دست منتخبين مردم 

  .صورت گيرد
همزمان با تهديدهای اروپا به قطع روابط با ايران و سرد شدن روابط ايران و روسيه، روزنامه ايران خبر 

فارش ماهواره زهره را لغو کرد و به کار کميته ای که اجرای قرارداد در داده است که دولت ايران س
دستور کار خود داشت پايان داد تا اجرای اين پروژه به صورت سرمايه گذاری مشترک در دستور قرار 

  .گيرد
ماهواره زهره آخرين گام از کوشش هائی است که از سی سال پيش برای در اختيار داشتن ماهواره 

 در امور مخابراتی توسط دولت ايران به کار گرفته شد و بعد از انصراف از آمريکا و کشورهای ای مستقل
  .اروپا از دو سال پيش روسيه طرف قراردادی برای فرستادن ماهواره مخابراتی ايران به فضا شد

ن به ايران در صدر اخبار خود خبر داده که به تصميم هيات دولت کميسيون های مشترک اقتصادی ايرا
  . کشور جهان منحل شده است19

کشورهای مهمی که در اين فهرست قرار دارند عبارتند از فرانسه، بلژيک، چک، فنالند، جمهوری ايرلند، 
 16کره شمالی، نروژ و مکزيک و در عين حال به نوشته روزنامه ايران روسای کميسيون های اقتصادی 

  .کشور ديگر تغيير کرده اند
فتگو بر سر مرگ زهرا کاظمی و به دنباله چاپ نامه محسن آرمين در کيهان يکشنبه در ادامه بحث و گ

که اطالعات تازه ای را در مورد دست داشتن سعيد مرتضوی در ماجرا و پنهان کاری های بعد از مرگ 
  .اين خبرنگار در آن بود روزنامه های تهران به بحث درباره اين حادثه و پی آمدهای آن ادامه داده اند

و در " در آن سوی ديوار"احمد شيرزاد در مقاله ای در ياس نو به احتمال هائی اشاره کرده است که 
درون زندان بر سر کسی مانند زهرا کاظمی ها آمده باشد، جائی که کسی مدرک و سندی برای اثبات 

  .آن چه ديده است ندارد
ی وضعيت زهرا کاظمی بعد از دستگيريش نماينده اصالح طلب اصفهان در مقاله خود در ياس نو با بررس

نوشته شايد اين جسد بازگو کننده اتفاقاتی باشد که آدم های زنده و زبان دار قادر به گفتن آن نباشند 
  .که چه می گذرد پشت آن ديوارهای بلند

ا آفتاب يزد در مقاله ای به بررسی اتهاماتی پرداخته که رسانه های وابسته به محافظه کاران به زهر
کاظمی وارد می کنند و به آن ها توجه داده که با اين تبليغات و انتشار اخبار عجيب مردم را به روند 

  .رسيدگی به پرونده اين مرگ بی اعتماد می کنند
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به دنبال اتهام جاسوسی به زهرا کاظمی توسط روزنامه های وابسته به محافظه کاران رسالت شنبه 
ر داده بود زهرا کاظمی جاسوس و همکار مجاهدين خلق بوده که به نقل از يک سايت اينترنتی خب

  .توسط يکی از اعضای جناح اصالح طلب از تعقيب مصون مانده است
آفتاب يزد ضمن اشاره به احتمال های خنده آوری که محافظه کاران در اين دو هفته در مورد زهرا 

نتظامی و قوه قضاييه اين توان را دارند که کاظمی مطرح کرده اند نوشته اصالح طلبان اگر در نيروهای ا
جاسوسی را از مجازات معاف کنند چرا هر روز يکی از آن ها به اتهامی به محاکم مختلف دادگستری 

  .احضار می شود
کيهان در مقاله ای که به عنوان نامه يک خبرنگار به محسن آرمين نوشته شده به اين نماينده مجلس 

سيستم های امنيتی دنيا از اين گونه اتفاقات می افتد و آن ها کسانی را يادآوری کرده که در همه 
  .روزانه گم و گور می کنند ولی کسی از مقامات کشور به افشای آن نمی پردازد

نويسنده نامه به محسن آرمين که چند بار در نامه خود به سابقه کار او در دستگاه های امنيتی اشاره 
البته آن قدر ساده نيست که به خط دهی شما توجهی کند اما کسی که ذره کرده نوشته اتحاديه اروپا 

  .ای عرق ملی داشته باشد چنين نمی کند
محسن آرمين نماينده تهران اولين کسی بود که هفته گذشته در مجلس نام از سعيد مرتضوی آورد و با 

ه که توسط وی در مورد بازکردن بخش هائی از پرونده زهرا کاظمی به بی قانونی هائی اشاره کرد
  .دستگيری و بازداشت ها اعمال شده است

در حالی که دادستان تهران سعيد مرتضوی به خاطر مرگ زهرا کاظمی زير فشار و در معرض 
انتقادهاست کيهان در عنوان بزرگ صفحه اول خود خبر داده که دو شرکت که ميلياردها کالهبرداری 

  . شده اندکرده اند توسط دادستانی تهران کشف
  

نهنگ امين خليج "متن خبر روزنامه کيهان نشان می دهد که يک سرهنگ نيروهای مسلح زير عنوان 
از مردم با پرداخت سودهای کالن سرمايه های مردم را " جهيزيه سبز"و فرد ديگری با عنوان " فارس

  .و شده اندجذب کرده اند و چون نتوانسته اند آن را ادامه دهند با شکايت صدها نفر روبر
  

به نوشته نسيم صبا مجيد انصاری، نماينده مجلس، شايعه تشکيل جلسه ای بين دو تشکل سياسی 
روحانيون، مجمع روحانيون و جامعه روحانيت را تکذيب کرده و گفته است که مجمع به کوشش های 

  .هدخود برای رايزنی و ائتالف با گروه های اصالح طلب موسوم به دوم خرداد ادامه می د
اهميت توضيح رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس از آن روست که روز يکشنبه کيهان در سرمقاله 
خود از نزديکی عقالی دو جناح سياسی کشور خبر داده و بشارت داده بود که مجمع روحانيت مبارز با 

گوهائی مشغول کنار گذاشتن جبهه مشارکت و اعضای فعال جناح اصالح طلب با جامعه روحانيت به گفت
  .شده است

به دنبال گزارش روز يکشنبه کيهان از مجادله رييس مجلس با يکی از نمايندگان اصالح طلب بر سر نحوه 
مجلس "اداره جلسه، روزنامه های رسالت و سياست روز اين ماجرا را با عکسی از مهدی کروبی و تيتر 

  .در صدر اخبار خود آورده اند" حزب نيست
ت در جلسه علنی مجلس مهدی کروبی گفته است مجلس، حزب مشارکت نيست که به نوشته رسال

  .آقای محمدرضا خاتمی آن را يکشبه خلق کرده باشد
آفتاب يزد با عنوان سوء استفاده نکنيد خبری نيست نوشته رييس مجلس وقتی بعد از جلسه يکشنبه 

ی اظهار نظر بيش تری می خواستند گفت با اصرار خبرنگاران روزنامه های محافظه کار روبرو شد که از و
  .از اين اتفاق های در جلسات مجلس زياد پيش می آيد

کيهان در سرمقاله خود مجادله رييس مجلس و علی شکوری راد را به معنای قطعی شدن انشعاب در 
  .جبهه اصالح طلبان ديده و نوشته اين ائتالف ناچسب از ابتدا به زيان مردم بود

از هشدار نيروهای انتظامی در خصوص سوء استفاده از فيلم های خصوصی خانوادگی و روزنامه ايران 
  .فروش آن ها به صورت غيرقانونی و مخفی خبر داده است

در سال های گذشته بارها به جنجالی که روزنامه های تندرو بر انگيختند برخی از چهره های مشهور 
ا را در ميهمانی های خصوصی در حال رقص و آواز هنری و ورزشی به خاطر وجود فيلم هائی که آن ه

نشان می داد چند تنی از آنان به محاکمه کشيده شدند و از فعاليت های خود محروم مانند ولی در ماه 
های اخير خبر می رسد که اين قبيل فيلم ها از راه هائی که نشناخته مانده با بازار قاچاق راه يافته 

 است
  

  جهان پس از جنگ
  

  لباس تازه امپرياليسم؟: ه آزاديخواهانهمداخل
  ميزگرد در کليسای سنت لئونارد در شورديچ لندن برگزار شد

  2003  ژوئيه 28 -1382 مرداد 6 دوشنبه  - بي بي سي -مهدی جامی
آيا مداخله آزاديخواهانه لباس تازه ای بر تن امپرياليسم کهنه است؟ اين پرسش موضوع ميزگردی بود در 

و " مرکز سياست خارجی" شورديچ لندن که به همت يک گروه مطالعاتی مستقل به نام کليسای محله
  .برگزار شد" پراسپکت"تحليلی -مشارکت مجله سياسی
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مديريت اين ميزگرد با مايکل پورتيلو چهره شناخته شده حزب محافظه کار بود که زمانی بحث از انتخاب 
ن نيز با دقت انتخاب شده بودند تا مجموعه از تعادل او به رهبری حزب مطرح بود و ساير شرکت کنندگا

فيليپ بابيت، حقوقدان و مدير اطالعاتی شورای امنيت ملی آمريکا در دوره : الزم برخوردار باشد
نظامی اتحاديه اروپا؛ نعمان مونا، رئيس انجمنی -کلينتون؛ رابرت کوپر، مدير روابط خارجی و سياسی

ده از رسانه ها يکی مايکل گوو از روزنامه تايمز و ديگری خانم ليندسی عراقی به نام االمل؛ دو نماين
  . بريتانيا و سرانجام مارک لئونارد مدير مرکز سياست خارجی4هيلسام خبرنگار ديپلماتيک کانال 

  
آمريکا، عراق، دموکراسی و امپرياليسم از محورهای عمده بحث ها بود که از اشاره به ايران و 

اولين سوالی که مطرح شد بحث صدور دموکراسی و رابطه آن با امپرياليسم . الی نبودافغانستان نيز خ
من فکر نمی کنم که بتوان هم امپرياليست بود و هم آزاديخواه و ليبرال چرا که : رابرت کوپر گفت. بود

اشت ليبرال امپرياليسم تنها معنای محصلی که می تواند د. مديريت يک امپراتوری مستلزم کنترل است
  !اين است که شما عضو حزب ليبرال باشيد و امپرياليست هم باشيد

اما آيا آمريکا امپرياليست است؟ به نظر رابرت کوپر از نظر تاريخی آمريکا کشوری ضد امپرياليسم بوده 
می بينيد که آمريکا ايجاد شد تا از امپرياليسم بريتانيا بگريزد و رفتار تاريخی اين کشور هم : است
  . در اين جهت بوده که بساط امپراتوری های ديگر را برچيندمعموال

سلطه، (به اعتقاد کوپر، آمريکا حتی عالقه ای هم به ايجاد امپراتوری ندارد بلکه به دنبال هژمونی 
فرق اين دو در آن است که هژمونی تمايل به آن دارد که سياست خارجی . است) برتری طلبی

امپراتوری به . ی امپراتوری می خواهد که سياست داخلی را کتنرل کندکشورهای ديگر را کنترل کند ول
دنبال تغيير قوانين و نظام حکومتی است است اما هژمونی اداره سياستمداران نابکار است ولی با اين 

وجود تاريخ نيرنگ های خود را دارد و آمريکا ممکن است در اين جهت تازه حرکت کند که به يک 
  . شودامپرياليست تبديل

مارک لئونارد از سوی ديگر معتقد بود که بسياری از مردم آمريکا مايل اند که کشورشان را بمثابه يک 
مطبوعات آمريکايی در يکی دو سال اخير توجه ويژه ای پيدا کرده اند به تاريخ . امپراتوری ببينند

ا به دنبال تاسيس قرن به نظر او ايدئولوژی جديد در آمريک. امپرياليسم و چهره هايی مثل چرچيل
او ابراز خوش بينی می . اما سياست های يکجانبه گرا اعتبار آمريکا را از بين می برد. آمريکای نو است

هر چند که يک سويه اين . کرد که در اين دوسال اخير ما در حال وارد شدن به يک مرحله تازه هستيم
فع آمريکا را به خطر می اندازند آمريکای مهاجم و افکار برای مبارزه با تروريسم و کشورهای ياغی که منا

ستيزه جو را تبليغ می کند که يکجانبه بايد عمل کند، سويه ديگر آمريکا را به طرف ديالوگ و چند جانبه 
  .گرايی سوق می دهد

به اعتقاد او، در عمل هم می بينيم که اکنون در عراق و افغانستان آمريکا از کشورهای ديگر کمک می 
اين . هد و يا در مقابل ايران بردباری به خرج می دهد چنانکه با کره شمالی از در گفتگو در می آيدخوا

به نظر مارک . می تواند ما را به سمتی سوق دهد که نه امپرياليسم که نوعی جهانگرايی ليبرال است
اما او گفت که خود می . لئونارد، در چنين چارچوبی اتحاديه اروپا نيز می تواند با آمريکا مشارکت کند

  .داند که اين ديدگاهی خوش بينانه است
  موفقيت و مشروعيت: مداخله در عراق

يکی ديگر از مباحث ميزگرد ميزان توفيق آمريکا در سياست اين کشور در قبال عراق را به پرسش می 
 عمليات سريع بود نعمان مونا عمليات آمريکا را در عراق از نظر نظامی موفق خواند چرا که اين. گذاشت

اما او گفت که بسياری از مردم عراق با . و خسارات و تلفات انسانی آن کمتر از پيش بينی اوليه بود
وجود احساس خالص شدن از دست رژيم صدام حسين امروز مواجه با هرج و مرج و ناامنی هستند و 

راه چاره از نظر نعمان .  مقابله کنندآمريکايی ها به نظر او نتوانسته اند با اين وضعيت بخوبی. خرابکاری
مونا تقويت شورای جديدا انتخاب شده عراق است تا در اداره کشور نقش پيشگام و اصلی را برعهده 

اينکه آمريکا تا کی با حمالت چريکی روبرو خواهد بود هم از ديد او بستگی به اين دارد که با چه . بگيرد
 و چه زمانی وضع برق و آب و بيمارستان ها بهبود خواهد سرعتی يک حکومت عراقی روی کار می آيد
  .يافت و زندگی به روال عادی برخواهد گشت

مايکل گوو از روزنامه تايمز در اشاره به مقاومت هايی که در مقابل آمريکا در عراق صورت می گيرد، 
ند سرنوشت آنها معتقد بود کسانی که امروز در عراق با آمريکا می جنگند کسانی هستند که می دان

اما ليندسی هيلسام خبرنگار ديپلماتيک . با رژيم قبلی پيوند خورده است و چاره ای جز جنگيدن ندارند
کانال چهار بريتانيا گفت که نبايد تاثير اجتماعی اين مقاومت ها را دست کم گرفت چرا که امروز در 

.  شوند احساس تاسف نمی کندعراق کسی برای سربازان آمريکايی که در حمالت چريکی کشته می
  .مردم عراق به نظر او احساس می کنند کشورشان اشغال شده و آنها تحت استعمار قرار گرفته اند

مايکل گوو همچنين در بيان تاثيرات منطقه ای حمله به عراق، به ايران و سوريه اشاره کرد و گفت تاثير 
.  آنها را در حمايت از تروريسم محتاط تر کرده استاين حمله بر اين دو کشور تا اينجا مثبت بوده است و

تاثير آن بر صلح خاورميانه نيز قاطع بوده است چراکه به نظر او تالش های صلح کنونی و چشم انداز 
  .رسيدن به يک صلح همه جانبه بدون ساقط کردن رژيم صدام حسين ممکن نمی بود

کشور فلسطين در اين . يانه را دوباره ترسيم کنيمنويسنده روزنامه تايمز گفت که ما بايد نقشه خاورم
با اينهمه او گفت که زمينه های ديگری هم برای ترسيم مجدد نقشه . نقشه تازه جای خواهد داشت
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به گفته او چنين ارزش هايی که . وجود دارد به گونه ای که بر ارزش هايی مثل آزادی تاکيد صورت گيرد
  .يراتی بخت ريشه دار شدن در منطقه را پيدا می کنندامروز جهانی شده اند با چنين تغي

او گفت در بحث از موفق بودن يا نبودن حمله به عراق هم بايد به اين نکته توجه کرد که اگر اين اقدام 
گسترش شمار و نفوذ کشورهای ياغی و بن بست در صلح . صورت نمی گرفت چه اتفاقی می افتاد

  . طيون در ايران و سوريه از مسائلی بود که او در اين زمينه برشمرداسرائيل و خاورميانه و تسلط افرا
مايکل گوو که بر پايه قساوت رژيم صدام حسين به حمله آمريکا مشروعيت می بخشيد در پاسخ به اين 

سوال که آيا هر نوع حمله پيشگيرانه يا بازدارنده ای را در قبال رژيم های مشابه نيز مشروع می داند 
 مورد که اين حمالت قرار است صورت گيرد جداگانه بايد بحث کرد اما يک نکته مسلم است گفت در هر

و آن اينکه اگر نظام های سياسی با تکيه بر اصل حاکميت خود فکر کنند می توانند هر طور خواستند با 
  .شهروندان خود رفتار کنند اشتباه کرده اند چرا که دوره چنين تفکری به سر آمده است

سی هيلسام در ادامه بحث گفت که از اين نکته در تاثير ماجرای عراق بر ايران نبايد فراموش کرد ليند
که ايران از اين ماجرا آموخته است تا هر چه زودتر به قدرت هسته ای دست يابد چرا که در آينده ممکن 

  .ندايران داشتن چنين قدرتی را يک عامل بازدارنده تلقی می ک. است به سراغش بروند
مساله عراق بدون توجه به ساير کشورهای منطقه تصوير کاملی پيدا نمی کند بخصوص عربستان که 

ليندسی هيلسام در اشاره به عربستان گفت گرچه .  سپتامبر اعتماد آمريکا را از دست داد11پس از 
يدا نمی کند  سپتامبر نداشت ربطی به اين حادثه پ11مساله عراق از اين جهت که دخالتی در ماجرای 

  . اما از آن جهت که آمريکا ديگر به عربستان اعتماد گذشته را ندارد همه گونه ربطی را داراست
  دموکراسی درونی يا صادراتی؟

به نظر رابرت کوپر در . يکی ديگر از مباحث اين ميز گرد رابطه مداخله جويی با گسترش دموکراسی بود
راسی فرانسوی يا بريتانيايی داشت اما می توان به وضع کشوری مثل افغانستان نمی توان مدل دموک

با . گرچه او می پذيرفت که در حال حاضر وضع خيلی خوب نيست. بهتری از آنچه بوده يا هست رسيد
اما در مقابل . اينهمه او مطمئن بود که دموکراسی نمی تواند با نيروی خارجی به يک کشور وارد شود

شاره کرد و از جمله توجه حضار را به نقش دموکراسی ساز آمريکا در مايکل گوو به تفاوت کشورها ا
  . آلمان و ژاپن جلب کرد

اما رابرت کوپر توضيح داد که نبايد اين را هم فراموش کرد که دموکراسی در آلمان پس از پيروزی 
ت نيروهای متفقين وارد نشد و پيش از آن در اين کشور ريشه داشت چنانکه در ژاپن هم اصالحا

  .اجتماعی و آزاديخواهی به دوره قبل از جنگ جهانی بر می گردد
بعالوه، او گفت که در شماری از کشورها نقش کاپيتاليسم بيشتر از نيروی قهريه در اصالحات 

در بسياری از کشورها اکنون سرمايه گذاری خارجی منوط به يک سری . دموکراتيک موثر بوده و هست
 نمی خواهد در جايی سرمايه گذاری کند که به قوانين آن و نظام اداری از اصالحات است چرا که کسی

  . و سياسی آن و حاکميت قانون در آن اعتماد ندارد
در بحث از نمونه های تازه مداخله و امکان تاسيس دموکراسی در کشوری مثل عراق، ليندسی 

تبديل شود و هم متعهد به هيلسام معتقد بود که عراق کنونی نمی تواند هم به کشوری دموکراتيک 
  . دوستی آمريکا باقی بماند و عراقی ها از ديد او تنها می توانند يکی از اين دو را داشته باشند

. به اعتقاد او حمله آمريکا به عراق نه برای صدور دموکراسی بود و نه برای سالحهای کشتار جمعی
همين نياز که از .  سپتامبر به وجود آمد11 حمله به عراق از نيازی استراتژيک ناشی می شد که بعد از

سويی به اسرائيل پيوند دارد و از سويی به خطر القاعده و ديگر گروههای تروريستی، مانع از آن می 
  .شود که آمريکا در عراق برای دموکراسی تالش کند
  مداخله آزاديخواهانه و انترناسيوناليسم آزاديخواه

او گفت . کا و اروپا پرداخت و گفت نقش بريتانيا در اين رابطه مهم استمارک لئونارد به بحث رابطه آمري
از اين پس آمريکا نمی تواند به اينکه بريتانيا .  سپتامبر آمريکا را تغيير داد عراق بريتانيا را تغيير داد11اگر 

هر نوع را در ماجراهای مشابه در کنار خود دارد مطمئن باشد چرا که هزينه ای که بريتانيا برای 
همراهی در آينده درخواست خواهد کرد همانقدر خواهد بود که همراه کردن اروپا برای آمريکا دارد و اين 

  .هزينه با هر مداخله ديگر سنگين تر خواهد شد
مساله کنونی اروپا آن است که چقدر مجموعه اروپا قادر به همکاری در جهت سياستی است که پيش 

به نظر او اروپا بايد . ديشد و سياستی اتخاذ کند که صرفا واکنشی نباشداز وقوع حوادث به آنها بين
  . دکترين خود را برای مداخله طوری تنظيم کند که برای همه دنيا قابل فهم باشد

دراين همکاری . اما اينکه اروپا و آمريکا می توانند با هم همکاری کنند هنوز پرسشی پاسخ نيافته است
مهم است و اينکه آيا دو طرف خطرات موجود را چه چيزهايی می دانند و بر سر تعريف واحد از مفاهيم 

به نظر مارک لئونارد، اروپا . همچنين بر سر روش ها نيز اختالف هست. جدب بودن آن توافق دارند يا نه
عالقه مند است که در تنظيم سياست های داخلی کشورها نيز دخالت کند چنانکه در مورد ترکيه می 

در حالی که روش آمريکا گرايش به اين دارد که در چارچوب کمک های نظامی باشد و دسترسی . بينيم
اما اين دو روش با هم متفاوت اند تفاوتی که فرق . به بازار آزاد آمريکا را برای طرف مقابل تامين کند

  .ايجاد امپراتوری را با انترناسيوناليسم آزاديخواه نشان می دهد
ارد اروپا برای ليبرال دموکراسی که ارزش های آمريکا هم هست خواهد جنگيد اما به نظر مارک لئون

  .برای ايجاد يک امپراتوری آمريکايی نخواهد جنگيد
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فيليپ بابيت تنها آمريکايی حاضر در اين نشست، در ادامه بحث با دفاعی جانانه از سياست های 
يکا را به دوقلوهای ايرانی الله و الدن تشبيه کرد و آمريکا و نقش آن در نيمه دوم قرن بيستم، اروپا و آمر

  .گفت که تالش برای جدا کردن آنها ممکن است به مرگ هر دو بينجامد
در وقت کوتاه خود با وجود بهره وری از صاحب " مداخله آزاديخواهانه لباس تازه امپرياليسم؟"ميزگرد 

شايد . ی باز به سوال اصلی پاسخ ندادنظران طراز اول و جدی بودن مباحث و کوشش بر فشرده گوي
حاصل اين نشست برای شنوندگان عمدتا جوان و دانشجوی آن مالحظه گوناگونی ديدگاهها و انواع 

پاسخهای ممکن به سوالی بود که قانع کننده بودن جواب در آن بسيار بستگی به اين دارد که در کدام 
اروپايی يا آمريکايی باشی، در عراق زندگی کنی : یسوی اقدام ايستاده باشی و از آن چه تاثيری بياب

 يا از ديد اسرائيل و فلسطينان به ماجرا بنگری
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003  ژوئيه 29 -1382 مرداد 7 سه شنبه  -روزنامه اعتماد 

   قرارگاه  نخستين  براي يي  اطالعيه  صورت  را به  بود و او آن  سيا بسيار جالب  خبرچين  براي  موضوع اين
   واشنگتن  را به  اطالعيه  آن  نداد متن  خود زحمت  به  هيچكس  قرارگاه اما در آن.  سيا فرستاد نزديك
 14   خونين ، آودتاي در نتيجه.  بغداد بدهد  سلطنتي  رژيم  را به  آند تا هشدار الزم  را آگاه  و دولت مخابره
 و بر   سيا قرار گرفت  مقامات  مورد بررسي  اطالعيه  آن  تازه  بعد از آن و هفته   پيوست  وقوع  به ژوييه
 چند افسر   آار آودتا آه سهولت.  خوردند  افسوس  اطالعيه  آن  ندادن  خود و انعكاس  ماموران توجهي بي

   به  و ترغيب  تشويق  عامل آندوآاو نيز  اهل طلب  جاه  ديگر نظاميان  باال رسانيد، براي  مقامات  را به گمنام
   آه  عراقي  نداشتند و چند ژنرال  چنداني  تجربه  امور حكومت  در اداره  عراق نظاميان.  شد  مشابه اقدامات

   بودند،مانند بكرصدقي  گرفته  دست  به  را بطور موقت  حكومت ،زمام  عراق  پادشاهان  با موافقت در گذشته
   براي1331\1952  در سال( محمود  و نورالدين)  رسيد  قتل  به  موصل ه در فرودگا1316 \ 1937در(

   نظامي  آودتاي السعيد شبه نوري  دستور عبداهللا  ،به  ضد انگليسي  تظاهرات  از گسترش جلوگيري
  ه ژويي14   آودتاي  رسيدن  پيروزي اما به.  بودند  نرسيده  چنداني  موفقيت به)  داد  انجام طرفدار رژيم

 در   خود را ،قاسم  به دادن  و درجه سمت.  آرد زده  را مغرور و شگفت  عراقي ، نظاميان1337 تير 23\1958
   سرلشگري  به  و نيم  سال  از يك  و پس  سرتيپي  به  سرهنگي  آرد و خود را از درجه  متداول  عراق ارتش

   را به  درجه  خواند و آن  فيلدمارشال  و سپس ، خود را مارشال  داشت  حقارت  عقده  آه عارف. ارتقا داد
   در آسوت1971 تا 1968   از سال  آه  حسين صدام.  بخشيد  اميري  درجات  هم  ديگران خود داد و به
   سفارشي نامه  قوا،با تصويب  آل  و فرماندهي جمهوري  رياست  مقام  به  از رسيدن  بود، پس غيرنظامي
 و  بذل.  شد اللرآني  داد و مهيب  ارتشتاراني  و سپس  ارتشبدي  خود درجه ،به ب انقال  فرماندهي شوراي
   ديگري  مانند هر ارتشي  را آه  عراق  ارتش  آودتاها ، ديگر نظاميان  رهبران  به  درجه  در اعطاي بخشش

   پس  آودتاها ، يكي د آه بو  و اين انداخت  فكر تقليد مي ،به  داشت  اهميت  برايشان  و ترفيع در دنيا،درجه
،   در عراق  حسين  صدام  البكر و سپس  فرمانروايي  ساله35  اما در دوران.  گرفت  مي  شكل از ديگري

   شديد رسيدند و بدين هاي  مجازات  بود،به  انجاميده  شكست  به شان  اقدام  آودتا آه تقريباص عامالن
 را از   آودتا در عراق  نهال  شدن  خشكيده  نيز اين  شد و صدام خشك  رفته  رفته  آودتا در عراق  ريشه ترتيب

  .  دانست  خود مي افتخارات
  

   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 . ي عشايري استاصوًال بافت جامعه عراق عمدتًا بافت

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

 نهادهاي مدني در اين آشور به وجود آمدند اما روابط عشايري همچنان روابطي  هشتاد سال اخير نيز-
  .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 ٢۴معيت عراق ج
  . گروه هاي آوچك ديني هستند- البته -اينها . ، اهل حق و شيطان پرست اند)يزيدي(صابئي، ايزدي 

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 . نه آمار رسمي در اين زمينه وجود نداردگو

  .ارائه آمار جمعيت بر حسب مذهب يا قوميت پرهيز مي آنند
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 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 ۴ت آه آردها اين به معناي آن اس. هستند

  . هزار نفر برآورد مي شوند۴٠٠آلداني ها 
در آنجا . ترآمن ها عمدتًا در شهر آرآوك زندگي مي آنند آه يك شهر چند مذهبي و چندقوميتي است

  .مي آنندعرب ها در آنار آردها و ترآمن ها و به نسبت تقريبًا مساوي زندگي 
در اينجا مي توان از آردهاي بهديني . 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 

م آردهاي سوراني اند آه اغلب در سليمانيه و آرآوك دو. نماينده سياسي آردهاي بهديني دانست
  .زندگي مي آنند و مي توان اتحاديه ميهني آردستان عراق را نماينده سياسي آنان تلقي آرد

اينان در مناطق عراقي هم مرز با آرمانشاه و ايالم . سوم آردهاي فيلي هستند آه شيعه مذهب اند
  . مذهبي در دو سوي مرز به خوبي مشاهده مي شوددر اينجا تناسب و تقارن. 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 رسد٨۵-٨٠، اآثريت سني مذهب اند و اين نسبت به در شمال
  .آردستان، ديالي، تاميم و سامرا زندگي مي آنند

 عرب و - آه سومين شهر بزرگ عراق و در شمال اين آشور است- درصد ساآنان شهر موصل ٩٠حدود 
گرچه برخي از . ني و يك پنجم شيعه هستند س-چهار پنجم ساآنان پايتخت .  درصد آرد هستند١٠

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

وب عراق برويم بر جمعيت شيعه از شهر آوت در جنوب بغداد آغاز مي شود و هرچه به سوي جن
 درصد مردم جنوب عراق، شيعه ٩٠مي 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 -ر جنوب عراق مستثني دانست و آن شهر زبير البته بايد يك شهر را د
  .اآثريت مردمش، سني مذهب اند

بين النهرين از نخستين جايگاه هاي . اما، آشوري ها و آلداني ها از ساآنان آهن سرزمين عراق اند
الم در اين  پيش از اس- آه مسيحي هستند -پيدايش تمدن در جهان است و آشوري ها و آلداني ها 

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

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

  .پزشكان و مترجمان دوران زرين اسالمي وابسته به اين اقليت ديني بودند
شمال عراق منطقه اي آوهستاني است آه آب و . عراق شامل دو منطقه آب و هوايي متمايز است

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

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

ق، عشيره و ايل و طايفه و قبيله نقش در عرا. اصوًال بافت جامعه عراق عمدتًا بافتي عشايري است
ما، اين پديده را هم در ميان عرب ها و هم . 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 

  . آشور به وجود آمدند اما روابط عشايري همچنان روابطي تعيين آننده استمدني در اين
در ايران، اين پديده آمتر است يعني ما در تهران و آذربايجان و اصفهان و بسياري مناطق ديگر اثري از 
 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
يك بعد شهرنشيني است آه از : 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 
 نيز حيره و مداين در پيش از  و- زادگاه حضرت ابراهيم -» اور«وجود شهرهاي باستاني . مي بينيم

  .اسالم نشانگر اين امر است
پس از اسالم بغداد، پايتخت امپراتوري اسالمي شد و در دوران عباسي به بزرگترين شهر دنيا تبديل 

 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-ي زندگي مي آنند آه بافتي شهر

بعد دوم، بعد زندگي روستايي است آه در عراق به آن . رژيم عراق در فروردين ماه گذشته ديديم
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در ايران به اين شيوه زندگي ييالق . بعد سوم، بعد زندگي بدوي يا چادرنشيني است. مي گويند» ريف«
  .و قشالق گفته مي شود

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

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

، »زبيد«، »بني اسد«، »بني تميم«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«

 وسط عراق، شمر در اغلب در بغداد و» دليم«به عنوان مثال عشاير بني تميم، اغلب در بصره، زبير و 
  .در موصل و شمال عراق زندگي مي آنند» 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( پيكر امام حسينمثًال  در تاريخ معروف است آه عشيره بني اسد در واقعه آربال. داشته اند

نيز همين بني اسد بودند آه آيت اهللا سيستاني را در ارديبهشت ماه . 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 . وي و عبيدي داريم آه وابسته به بني تميم و زبيد و بني اسد و آل فتله و عبيد هستند،فتال

  .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 

  . عشيره سني و بخشي ديگر از افراد همان عشيره يا قبيله، شيعه مذهب هستندقبيله يا
 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
  . اسالم و سر جهان عرب به شمار آورده انداصوًال  عراق را از نظر جغرافيايي و تاريخي، قلب جهان

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

ر انگليس به جاي مانده رئيس جمهور عراق، همواره از اهل دوران عثماني و به ويژه از دوران استعما
گرچه احتماًال در آن هنگام، تعداد شيعيان از سنيان آمتر بوده است اما چون نرخ زاد و . 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 . يان لبنان نيز بوده ايمچنين فراگردي درباره شيع

در دوره حاآميت بعثي ها نيز سعدون . نخست وزير شيعه و يك يا دو نخست وزير آرد هم داشته است
. حمادي رئيس پارلمان، شيعه و طاها محيي الدين معروف يكي از معاونان رئيس جمهور، آرد بودند

اما .  وجود سلطه استبدادي صدام حسين، اين منصب ها، همگي تشريفاتي و آليشه اي بودگرچه با
طارق يوحنا ميخائيل عزيز آه يك مسيحي آلداني و معاون نخست وزير عراق بود، در سياست خارجي، 

  .بازوي صدام حسين به شمار مي رفت
اه بوروآراسي عراق نيز مشهود اين تنوع نه تنها در منصب هاي باالي حاآميت بلكه در بافت دستگ

 هشتاد سال اخير تشكيل شده اند، -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 
 بنا به داليل رواني و سياسي، بسياري از فعاالن اقليت هاي ديني به احزاب سوسياليست يا معاصر و

  .  يكي از آنهاست» فهد«آمونيست خاورميانه پيوسته اند و 
    
   

     
  

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

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

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

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

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

گليسي ها متحد شدند و مبارزه آردند اما در اين هنگام يعني در سنيان، شيعيان و آردها عليه ان
 آردها با آمريكايي ها همگام شده، شيعيان در پي مبارزه مسالمت آميز و گروه ٢٠٠٣تابستان سال 

  .هاي سني مذهب به مقاومت مسلحانه دست زده اند
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 بيست و چهارساله صدام در دوره حاآميت سي و پنج ساله حزب بعث و به ويژه در دوره فرمانروايي
  .حسين بر عراق، اصوًال  ثقل حاآميت در دست يك فرد بود

در نه آيلومتري شهر تكريت » عوجه«صدام حسين، وابسته به قبيله تكريت و زاده روستايي به نام 
» آج و معوج«و اعوجاج مي آيد و در فارسي، معناي تحت اللفظي اش » عوج«از » عوجه«. است
  .اي اين روستا باعث رواج طنزهاي فراواني درباره صدام حسين شده استنام و معن. است

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

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

اصوًال  گروه هاي قومي و مذهبي عراق، واآنش هاي متفاوتي نسبت به نيروهاي آمريكايي و 
  .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

آمريكايي ها به عراق و حتي حمايتشان از آردها طي ده سال گذشته را يك فرصت تاريخي به شمار 
ي در صورتي آه شيعيان آه زير تأثير گفتمان انقالبي و ضدآمريكايي ايران هستند نظر مساعد. مي آورند

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

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

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

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

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

. دها ستم ملي يا قومي روامي داشت بر شيعيان ستم مذهبي اعمال آرديعني همان گونه آه بر آر
جنبه . جنبه اجتماعي، جنبه سياسي و فرهنگي: اين ستم مذهبي در چند جنبه نمود پيدا آرده است

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

. آه يك سنت تقريبًا هزار ساله است ممنوع شدند) ع(عراق از اجراي مراسم عزاداري براي امام حسين
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 .  اين گونه آيين ها را انجام دهدسينه زني و زنجيرزني و
اين امر براي توده . آنان در واقع در حريم خصوصي و اعتقادي مردم نيز دخالت مي آردند. آرده بودند

از جنبه سياسي و فرهنگي نيز به . هاي معتقد مذهبي، عقده ها و آمبودهايي را ايجاد آرده بود
  . شيعيان امكان ابراز وجود نمي دادندرهبران

آار به جايي رسيده بود آه چاپ و نشر رساله هاي فقهي و آتاب هاي ادعيه نيز با موانع فراوان روبه رو 
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 (ظام مبتني بر ناسيوناليسم افراطي مي توان گفت آه برخورد ن

البته نظام صدام حسين نسبت به سني ها نيز ستم روا مي داشت . برخوردي خشن و بي رحمانه بود
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 . ي احزاب سياسيآزادي مطبوعات و آزاد
 قومي خاص خود را دارند آه در دوران حاآميت صدام -افزون بر حقوق شهروندي، حقوق گروهي 

  .حسين از آن محروم بودند
ق قومي البته در مورد آردهاي عراق بايد گفت آه اينان نسبت به آردهاي ديگر مناطق از برخي حقو

خود برخوردار بودند و در دهه هفتاد ميالدي به يك خودمختاري نيم بند نيز دست يافتند اما آنان در سال 
 تاآنون در آنار ١٩٢٠اصوًال آردهاي عراق از سال . هاي اخير خواهان نوعي فدراليسم در عراق هستند

  .آنندزبان رسمي عربي به زبان مادري خويش درس مي خوانند و آتاب چاپ مي 
در اينجا الزم مي دانم درباره محروميت شيعيان عراق به موردي اشاره آنم آه از زبان يكي از آنان 

در روزهاي محرم و صفر، «: وي طي گفتگو يي با يك شبكه تلويزيوني عربي گفته است. شنيده ام
 دوازده - ده ممنوعيت برگزاري مراسم عزاداري آن قدر شديد بود آه ما شيعيان مجبور مي شديم هر

  .»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 

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

گري منحصر به بغداد نبود بلكه در موصل، اين غارت. وزارتخانه ها و حتي آاخ ها و موزه ها بوده است
در شهرهاي شيعه نشين و به ويژه در آربال و نجف اين . 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
  .ر نوع چپاول و تاراجي را گرفتندفورًا شوراهاي مردمي تشكيل دادند و جلوي ه

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

  .مي آنندبه ويژه روي حاشيه نشينان شهرها تأآيد . 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

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

  .آمتري دارند
اي موزه ها و آتابخانه بخش ديگر تاراجگران، افراد مشخصي هستند آه به سرقت آثار تاريخي و گرانبه

ما، اين را در دو آتابخانه عمده بغداد يعني آتابخانه ملي و . ها دست زدند يا آنها را به آتش آشيدند
  .اينها از مهمترين مراآز حفظ اسناد و مدارك تاريخي عراق هستند. آتابخانه اوقاف ديديم

يهودي يا هوادار اسرائيل نسبت مي دهند برخي از تحليل گران اين آارها را به گروه هاي سازمان يافته 
و در واقع در موزه ملي بغداد آثار گرانقدري وجود . آه گفته مي شود با آمريكايي ها به عراق آمده بودند

  .دارند آه عمرشان به پنج هزار سال مي رسد
مريكا دستگير گروه ديگر برخي از ارباب جمعي و سربازان آمريكايي بودند آه شماري از آنان را در خود آ

مثًال در اواخر فروردين ماه يكي از آارمندان فاآس نيوز را در فرودگاه يكي از شهرهاي آمريكا . آردند
هم چنين . وي اين مبلغ را از عراق آورده بود. دستگير آردند و صدميليون دالر را نزد وي آشف آردند

  .را با خود برده بودندشماري از سربازان آمريكايي، شمشيرهاي طال و تحفه هاي هنري 
بخش چهارم تاراجگران، گروه هاي تهيدست و اليه هاي حاشيه نشين شهرها بودند آه البته آارهاي 

  .آنان شامل سرقت اقالمي مانند ميز و صندلي و مسايلي از اين دست بود
  آالبدشكافي مقاومت اوليه

م اسفندماه گذشته، تنها مقاومت پس از ورود نيروهاي آمريكايي و انگليسي به عراق در بيست و نه
قابل ذآر در شهر بصره و توابع آن در ام القصر رخ داد، در صورتي آه بغداد به آساني و خيلي سريع 

  .اين امر پرسش هايي را در ذهن بسياري از مردم جهان برانگيخت. سقوط آرد
اما اين شهر دوم . پابرجا بودظاهرًا مقاومت بصره تا زماني ادامه يافت آه سرفرماندهي عراق در بغداد 

  .عراق بر اثر فشارهاي نظامي قادر به مقاومت نبود و سقوط آرد
مساله اي را آه نبايد فراموش آنيم اين است آه رژيم عراق به داليلي آه همگان مي دانيم از سال 

  . مشروعيت تاريخي خود را از دست داد١٩٩١
 طي يكي دو سال اخير، حلقه آهنين پيرامون صدام دولت آمريكا نيز با علم به اين موضوع توانست

حسين را بشكافد و در ميان نخبگان نظامي و به خصوص گارد رياست جمهوري نفوذ آند و برخي از 
  .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 
  ».أموران آمريكايي با من تماس گرفتند و از من خواستند با آنان همكاري آنم و من نپذيرفتمم«

پس از سرنگوني رژيم عراق نام عامرالسعدي را . اين صحبت مربوط به پيش از سرنگوني رژيم عراق بود
  .جزو ليست پنجاه و پنج نفري ديديم آه تحت تعقيب دولت آمريكا هستند

ين دولت براي جذب فرماندهان نظامي و افراد مؤثر در رده هاي باالي ارتش عراق ظاهرًا آوشش هاي ا
  .طي يكي دو سال اخير آارگر افتاد و به نظر مي آيد عدم مقاومت شهر بغداد ناشي از اين قضيه است

 از سوي نيروهاي هوادار رژيم پيشين يعني فداييان صدام و ميليشياهاي - اغلب -در بصره نيز مقاومت 
شايد ارتش نيز قدري در اين مقاومت سهيم بود اما در آوت و ناصريه، مقاومت . ابسته به حزب بعث بودو

به همين سبب صدام حسين در پيامي آه اواسط جنگ فرستاد بيشتر از فداييان صدام و . چنداني نكرد
 باعث دلخوري گويا اين مسأله. شبه نظاميان حزب بعث ستايش وتشكر آرد و نامي از ارتش عراق نبرد

  .بخشي از فرماندهان ارتش عراق شد
در واقع نيروهايي در جنوب عراق دست به مقاومت زدند آه وابسته به اليه هاي اجتماعي منتفع از 

ما همين قضيه را به شكل گسترده تر و متشكل تر در عمليات مسلحانه اي مي . رژيم  سابق بودند
  .آمريكايي و انگليسي انجام مي شودبينيم آه در روزهاي اخير عليه نيروهاي 

  .  اغلب در مناطق مياني و سني نشين عراق صورت مي  گيرد- اآنون -اين عمليات 
نبايد فراموش آنيم آه حزب بعث عراق دو ونيم ميليون نفر عضو داشت آه با خانواده هاشان ده ميليون 

  .اسي آن نظام بودنداينها اگر نگوييم پشتيبان ولي به هر حال هوا دار سي. مي شدند
در واقع در روزهاي اوليه جنگ هر چه نيروهاي اشغالگر از جنوب به شمال پيشروي مي آردند از ميزان 

  .مقاومت آاسته مي شد تا اين آه در بغداد به صفر رسيد
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چند روزي پس از سقوط بغداد .  مقاومتي صورت نگرفت- حتي در مناطق عرب نشين -در شمال 
رمانده لشكر پنجم و نيروهاي آمريكايي در موصل بسته شد و شهر تسليم آنان گرديد و قراردادي ميان ف

 .جنگي انجام نگرفت
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