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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

    مهر  منتشر مي شود2چهارشنبه  روز  بولتن خبري ايران نبردشماره بعدي 
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  پنجاه و هشتمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل
سه شنبه آينده به » آوفي عنان«ست مجمع عمومي سازمان ملل با سخنراني پنجاه و هشتمين نش

  .برگزار مي شود» نيويورك«مدت دو هفته درمقرر سازمان ملل در
دراين نشست آه درآن مهمترين مسايل جهاني ازجمله تحوالت عراق، فلسطين و خاورميانه، 

مناقشات بين المللي، نابرابري هاي افغانستان، مبارزه با تروريسم، نقش سازمان ملل درحل وفصل 
اقتصادي جهان و شكاف ميان آشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته، ايدز و ديگر مسايل مهم 

  .سياسي، اقتصادي و اجتماعي جهان مورد بحث و تبادل نظر قرارمي گيرد
 خارجه در اجالس فوق دهها تن از روساي جمهوري و نخست وزيران و همچنين دهها تن از وزيران
 .ديدگاه هاي آشورهاي خود را درباره مسايل مهم بين المللي و منطقه اي ارايه خواهند داد

  
  ژنرال سابق وسلی کالرک رقيب بوش 

  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26 چهار شنبه -بي بي سي 
ياست وسلی کالرک، ژنرال بازنشسته آمريکايی که نيت خود برای پيوستن به فرآيند انتخابات ر

 سپتامبر اعالم کرد با توجه به صالحيت های نظامی خود، جرج 17جمهوری آمريکا را روز چهارشنبه 
  .بوش را به چالش خواهد گرفت

اما او همچنين می تواند به مخالفت پايدار و دائمی خود با جنگ عراق که اکنون به نقطه ضعف جرج 
  .بوش بدل شده است اشاره کند

تو در پی يک رشته سخنرانی ها و برنامه های تلويزيونی به عنوان يکی از ژنرال سابق و رئيس نا
  .بازيگران سياسی آمريکا ظهور کرده است

شبکه ای از وب سايت ها برای ترويج نامزدی او در انتخابات اوليه حزب دمکرات در اينترنت ظهور کرده 
  .است

در شهر ليتل راک در ايالت آرکانزا بزرگ وسلی کالرک مانند بيل کلينتون، رئيس جمهور سابق آمريکا، 
شده با بورس تحصيلی رودز در رشته فلسفه، سياست و اقتصاد از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصيل 

  .شده است
به عنوان " وست پوينت"او از آکادمی نظامی . اما او از قبل برای پيوستن به ارتش عزم جزم کرده بود

از آنکه واحد پياده نظام او در جنگ ويتنام هدف آتشبار قرار گرفت افسر ممتاز فارغ الحصيل شد و پس 
  .، که به زخمی شدگان جنگ اعطا می شود را دريافت کرد"پرپل هارت"نشان افتخار 

 به عنوان يکی از برنامه ريزان ارتش آمريکا، نخستين فرماندهی عمده، 90پس از فعاليت در اواسط دهه 
  . در پاناما به وی واگذار شد"فرماندهی جنوبی آمريکا"يعنی 

  فرمانده کل نيروهای ناتو
 به اروپا منتقل و به سمتی برگزيده شده که او را در کانون توجه عمومی قرار 1997او سپس در سال 

  .فرمانده ارشد نيروهای متحد ناتو و فرمانده کل نيروهای آمريکايی در اروپا: داد
آلبانيايی نشين کوزوو که توسط صرب های اداره می شد در آن زمان کشورهای غربی به خاطر استان 

  .با اسلوبودان ميلوسوويچ، رئيس جمهور يوگسالوی رو در رو شده بودند
پس از شکست ديپلماسی، ژنرال کالرک نخستين عمليات جنگی عمده ناتو را هدايت کرد و نيروهای 

  .للی که هنوز آن را اداره می کند باز کردصرب را از کوزوو بيرون راند و راه را برای ورود دولت بين الم
 به جنگ سه ساله 1995او پيش از آن به خاطر رسيدگی به ابعاد نظامی مذاکرات ديتون که در سال 

  .بوسنی پايان داده بود، با مساله يوگسالوی آشنايی پيدا کرده بود
سرسختانه ناتو در قبال  بدعت گذار خط مشی 1998عبارات او در آغاز عمليات بمباران ناتو در سال 

  .ميلوسوويچ بود
ما با يورش های حساب شده به اختالل، تضعيف، تخريب و در نهايت در صورت عدم اطاعت : "وی گفت

پرزيدنت ميلوسوويچ از درخواست های جامعه بين المللی به نابودی نيروهای او، تشکيالت و حاميانش 
  ."دست خواهيم زد
  اختالف با متحدين

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


 عمليات نظامی به سرعت و قاطعيتی که اميد می رفت انجام نشد و با شماری از خطاها، از با اين حال
  .جمله بمباران سفارت چين در بلگراد همراه بود

تقاضای ژنرال کالرک برای استقرار هليکوپترهای آپاچی به اصطکاک او با . مشکالت ديگری نيز پديد آمد
جکسون، فرمانده بريتانيايی مشاجره ای داشت که شهره او همچنين با سر مايک . پنتاگون دامن زد
  .خاص و عام شد

براساس گزارش ها فرمانده بريتانيايی ضمن رد درخواست آقای کالرک برای اعزام نيرو برای متوقف 
من قصد ندارم به خاطر تو جنگ جهانی : "کردن نيروهای روسيه از تسخير فرودگاه پريستينا به وی گفت

  ."ندازمسوم را راه بيا
در دوره بمباران " انرژی بی پايانش" به خاطر 2000با اين حال ژنرال کالرک در ماه مارس سال 

  .يوگسالوی نشان شواليه گری بريتانيا را دريافت کرد
 مدال رياست جمهوری 2000و در ماه اوت ) Legion d'Honneur(او همچنين برترين نشان افتخار فرانسه 

  .يرنظامی در آمريکا را دريافت کردآزادی، مهم ترين نشان غ
روسای ناتو اين مساله را که ژنرال کالرک به خاطر نحوه رسيدگی به مناقشه کوزوو زودتر از موعد مقرر 

با اين حال گزارش هايی که می گويد شکاف بر سر . از مقام خود مرخص شد را رد می کنند
  .د هرگز ناپديد نشدهليکوپترهای آپاچی به قيمت انفصال او از خدمت منجر ش

  از ارتش به اقتصاد و سياست
 در زادگاهش يک شرکت مشاوره استراتژی برپا کرد و 2000وسلی کالرک از زمان ترک ارتش در سال 

  .به يک بانک سرمايه گذاری پيوست
  .هنوز در ليتل راک زندگی می کنند" گرت"او و همسرش 

بوسنی، : دست زدن به جنگ های نوين" کتاب 2001اما او تفکر نظامی را رها نکرده است و در سال 
  .را منتشر کرد" کوزوو و آينده درگيری های نظامی

به اين ترتيب او برای مبارزات انتخاباتی که بر پرسش عراق متمرکز است در موقعيت خوبی قرار خواهد 
ا حمله به عراق داشت، به خصوص اگر بی ثباتی در عراق گسترش يابد که موضع او را داير بر مخالفت ب

  .تقويت خواهد کرد
او ماه گذشته به بی بی سی گفت که جنگ باعث هرج و مرج در عراق شده است و از تمايل آمريکا به 

  .انتقاد کرد" تروريست ها"و نه مبارزه مستقيم با " تروريست ها"جنگ با کشورها به منظور نابودی 
  . اين حد روشن نيستاما سياست های او در قبال مسائل داخلی آمريکا تا

او نيز مانند ساير نامزدهای حزب دمکرات از برنامه کاهش سنگين مالياتی جمهوری خواهان انتقاد کرده 
 است اما نگفته است کدام بخش از اين برنامه ها را لغو خواهد کرد

  
  اجالس بانك جهانى و صندوق بين المللى پول در دوبى

  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26 چهار شنبه -راديو آلمان 
ماه سپتامبر ٢۴ تا چهار شنبه ٢٣اجالس بانك جهانى و صندوق بين المللى پول از سه شنبه آينده 

صندوق بين المللى پول و بانك جهانى نهاد هاى سازمان ملل . سال جارى در دوبى برگزار ميشود
عالوه بر نظارت در نظام وظيفه اين دوسازمان .  آشور جهان در آن عضويت دارند١۴٨هستند آه 

در . اقتصادى و سيستم بانكى در سطح جهان، مشاوره و اعطاى اعتبارات به آشور هاي عضو است
اجالس دوبى در آنار رسيدگى به بحران مالى آشورهاى برزيل و آرژانتين و تعين هزينه هاى مالى براى 

انه و شمال افريقا دردستور آار مبارزه با تروريسم بين المللى اوضاع اقتصادى آشورهاى خاور مي
  . قراردارد

آارشناسان اين دو سازمان در آستانه اجالس دوبى از اينكه آشورهاى اين منطقه دردهههاى اخير 
نتوانسته اند به آاروان اقتصاد بين المللى ملحق شوند ابراز نگرانى آرده و مصرا خواستار اقدامات الزم 

 آشور منطقه خاور ميانه ٢۴ين دو سازمان رشد نا خالص ملى طبق گزارش ا. در حل اين مشكل شدند
و شمال افريقا با سه مميز يك در صد در دهه هاى نود ميالدى حتى ازدر آمد نا خالص ملى آشور هاى 

  . در حال رشد با چهار در صد در مدت مشابه آمتر بوده
 ٨٠٠اختصاص داده اند اما با  درصد جمعيت صد آل جهان را بخود ٧/٧در حاليكه آشورهاى اين منطقه 

از طرف ديگر سه چهارم منابع .  در صد سهيم هستند ٢ /۵ميليارد دالر در توليد نا خالص جهانى تنها
 آشور اين منطقه دو سوم توليد نا خالص ملى ٢۴ آشور از ١٣نفت خام جهان در اين منطقه قرار دارد و 
 ٪ به توليد و صادرات نفت خام ٩٠ديگر اقتصاد آنها تابعبارت . خود را از صادرات نفت خام تامين ميكنند

طبق نظراه آارشناسان اين دو سازمان مشكل ديگريكه اين آشورهابا آن روبرو هستند، . وابسته است
هر سال سه تا سه ونيم درصد به جويندگان آار در اين . رشد سريع جمعيت در سنه هاى اخير است

 بيكارى از پانزده در صد تجاوز ميكند مشكل ديگر در اغلب اين در حاليكه رقم. منطقه افزوده ميشود
با وجود تالش . آشور ها اينستكه بين سى تا پنجاه و پنج در صد از توليدات ملى درانحصار دولت است

  . بعضى از دولتها روند خصوصى سازى بكندى انجام ميگيرد و در بعضى موارد حتى متوقف شده است
ان يكى از دالئل اين عدم موفقيت را ترس دولتهاى وقت از تبعات آن، يعنى آارشناسان اين دو سازم

در صورتيكه پيشبرد روند خصوصى سازى و . افزايش بيكاران و نا آراميها در ميان مردم ارزيابى ميكنند
. جلب سرمايه هاى داخلى و خارجى از مهمترين عوامل بهينه آردن اوضاع اقتصادى محسوب ميشود

هدف مستلزم تامين امنيت سرمايه و سرمايه گذار، شفافيت تعرفه هاى گمرآى و رسيدن باين 

www.iran-archive.com 



اما آشور هاى خاور . مالياتى، مدرنيزه آردن سيستم بانكى و و تقليل سهم دولت دربخش توليد است 
ميانه و شمال افريقا در تالش خود براى انتقال اقتصاد دولتى و يا نيمه دولتى به بخش خصوصى در 

بعالوه دولتهاى آنها اآثرا با بحران مشروعيت روبرو هستند و اين معضل . خير موفق نبوده ا ندسالهاى ا
  . سايه سنگينى براقتصاد آنها انداخته است

در مقدمه اجالس بانك جهانى و صندوق بين المللى پول در دوبى آشورهاى استقالل يافته اتحاد 
ستم سپتامبر در يك گردهمائى براى تبادل تجربيات جماهيرشوروى سابق بعنوان صاحبان راى در روز بي

  .خود در مبارزه با فقر شرآت ميكنند
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  سخنرانی انتقادآميز آيت اهللا منتظری در قم
  2003 سپتامبر 17 – 1382 شهريور 26 چهار شنبه -جيم ميور خبرنگار بی بی سی در تهران

وحانی ناراضی ايرانی که زمانی به عنوان جانشين آيت اهللا خمينی آيت اهللا حسينعلی منتظری، ر
 سپتامبر، برای 17انتخاب شده بود پس از آزادی از حصر خانگی در اوايل سال جاری، روز چهارشنبه 

  .نخستين بار پس از شش سال در ميان عموم مردم سخنرانی کرده است
 جمع صدها دانشجوی خود گفت که اکثريت مردم آيت اهللا منتظری در آغاز دوره تدريس علوم دينی در

  .ايران از حاکمان فعلی خود ناراضی هستند و حکومت با خطر از دست دادن مشروعيت روبروست
 به بعد در حبس خانگی به سر می برد باالخره در ماه ژانويه امسال 1997آيت اهللا منتظری که از سال 

  .از حصر خارج شد
و ناراحتی های جسمانی برای )  سال سن81(ی رغم کهولت سنی اکنون به نظر می رسد وی عل

  .ايفای نقشی علنی تر تصميم به شکستن مهر سکوت گرفته است
وی قصد دارد تدريس دروس مذهبی را دوباره آغاز کند و کار خود را با سخنرانی برای حدود سيصد 

  .دانشجو که در خانه او در شهر قم تجمع کرده بودند آغاز کرد
  .ز اين فرصت برای دست زدن به حمله ای صريح به حاکميت استفاده کرداو ا

  . او به دانشجويان گفت که اکثر مردم ايران اکنون از تشکيالت حاکم ناراضی هستند
وی با اشاره به سخنان آيت اهللا خمينی که زمانی گفته بود مردم بايد حاکمان خود را تعيين کنند، گفت 

  .رای گيری شودبايد در مورد اين مساله 
او همچنين به شدت از سرکوب روشنفکران آزادانديش و سياستمداران اصالح طلب از سوی قوه تندروی 

  .قضاييه انتقاد کرد و اقدامات آن را غيراسالمی و مايه شرمساری خواند
هرچند آيت اهللا منتظری خود يکی از نويسندگان قانون اساسی جمهوری اسالمی است، اما او 

همين عمده ترين علت بازداشت خانگی او .  به دخالت دادن مذهب در امور سياسی ندارداشتياقی
  .پس از انتقاد از دخالت رهبر ايران، آيت اهللا خامنه ای در امور کشور بود

آيت اهللا منتظری در سخنرانی خود استدالل کرد که حوزه های علميه بايد مستقل باشند نه اين که با 
  . کنندمنابع دولتی فعاليت

  . از جانشينی آيت اهللا خمينی خلع شود1989همين بيان اعتقادات قلبی بود که باعث شد وی در سال 
تصور می شود که مقامات جمهوری اسالمی تصميم به رفع حصر خانگی وی گرفتند چون وحشت 

  .داشتند که او به هنگام حبس فوت کند و باعث جنجال شود
  منتظری، شايد جمهوری اسالمی از تصميم خود پشيمان شده باشدبا توجه به سخنرانی تازه آيت اهللا

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

هيچكس نمي تواند مانع اراده : آيت اهللا هاشمي رفسنجاني در مصاحبه با شبكه تلويزيوني الجزيره 
  ايران براي دستيابي به تكنولوژي هسته اي شود  

  2003 سپتامبر 18 – 1382 شهريور 27 پنج شنبه - جمهوري اسالمي روزنامه
آيت اهللا هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با شرآت در يك : بخش خبري 

شهادت آيت اهللا , به سواالت مختلف خبرنگار تلويزيون الجزيره در مورد حمله آمريكا به عراق , مصاحبه 
انتخابات آتي رياست جمهوري , مذاآره با آمريكا , عاليت هسته اي ايران ف, تهديدات اسرائيل , حكيم 

  . پاسخ گفت ... و
آمريكا : بر پايه اين گزارش آقاي هاشمي رفسنجاني ابتدا در مورد حمله آمريكا به عراق اظهار داشت 

در عصر آنوني عليرغم اشغال آشور عراق نمي تواند با قدرت نظامي اين آشور را اداره آند زيرا حداقل 
  . چنين الگويي وجود ندارد

آنچه مسلم است اينكه ما نمي خواهيم آمريكا در عراق بماند و منتظريم دنيا به اين نتيجه : وي گفت 
برسد آه بايد اداره عراق به مردم اين آشور واگذار شود و آنروز خواهيد ديد آه ايران هم خيلي در 

  .  عراق مي آنيم صحنه خواهد بود و هر آمكي بتوانيم به
اداره عراق نه تنها نبايد بر عهده آمريكا باشد بلكه سازمان ملل نيز نبايد متولي آن باشد زيرا : وي گفت 

  . متعلق به دوران قديم استعماري است , قيم گذاري و سرپرستي 
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ود همراهي اگر آمريكا باالي سرآنها نب: وي در مورد همكاري ايران و شوراي موقت انتقالي عراق گفت 
  . با اين شورا قابل قبول بود ولي اينك همكاري آردن مشكل است 

وي شهادت آيت اهللا سيدمحمد باقر حكيم در نجف را فاجعه خواند و ابراز اميدواري آرد آه خال وجودي 
ايشان منجر به ناامني و حرآتهاي تند و تشديد اختالفات در عراق نشود و وحدت مردم عراق پا برجا 

آمريكائيان و صهيونيست ها از حضور شخصيت متنفذ و مورد قبول مردم در صحنه : وي گفت . بماند
چرا آه آقاي حكيم مخالف حضور آمريكا در عراق بود و يك رهبر مطلوب براي . عراق راضي نبودند

وي تاآيد آرد آه در . اشغالگران به شمار نمي رفت و در مورد مسائل منطقه مثل ما تحليل مي آرد
  . ورت ايجاد فضاي آزاد در عراق بطور قطع اسالم حاآم خواهد شدص

آقاي هاشمي رفسنجاني سپس در پاسخ به اين سوال آه آيا با توجه به حضور نيروهاي آمريكا در 
: آسياي ميانه و غيره ايران خطري را احساس مي آند اظهار داشت , افغانستان , عراق , خليج فارس 

 آمريكايي ها در محاصره ايران و ملتهاي منطقه هستند و اصال هراسي هم ما فكر مي آنيم آه االن
نداريم بلكه بر عكس اين آمريكائي ها هستند آه خطر آرده اند و خود را در محيط پرخطري انداخته اند و 

  . بايد هراس داشته باشند
هم مي ترسند و هم احتياج آيا آمريكائي ها اآنون در افغانستان و يا عراق امنيت دارند آنها : وي گفت 

  . به آمك دارند زيرا نيروهاي آمريكائي در خانه خودشان نيستند
مردم منطقه حضور و سلطه آمريكا را نخواهند پذيرفت و در مورد مردم عراق نيز بايد : وي تصريح آرد 

  . بگويم آه آنها آمريكا را به جاي صدام نمي پذيرند
ما به اين تهديدات عادت : دات آمريكا عليه ايران اظهار داشت آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد تهدي

آمريكا هر جا آه عملياتي عليه ما انجام داد . آرده ايم و سابقه انقالب اين امر را بوضوح نشان مي دهد
جوابش را همانجا ديد و تصور مي آنم با تجربه اي آه در عراق و , حتي در دوران جنگ تحميلي , 

سب آرده ديگر نمي آيد در جايي مثل ايران خودش را وارد صحنه بسيار خطرناآتر و افغانستان نيز آ
  . سخت تري آند بهرحال ديوانگي قدرتمندان مستبد هميشه قابل توجه هست 

اسرائيل اگر ديوانگي آند آنچنان ضربه اي از ايران : وي در مورد تهديدات اسرائيل عليه آشورمان گفت 
  . تهديدات اسرائيلي ها نوعي جنگ رواني است : وي گفت . اموش نكندخواهد خورد آه سالها فر

خوشبختانه مردم فلسطين تصميم گرفته اند حتي تا پاي جان : وي در مورد سرنوشت فلسطين گفت 
براي احقاق حق خود بايستند و ادامه اين راه سرانجام آمريكا را روزي تسليم ملت مظلوم و بي پناه 

  . فلسطين مي آند
اين جوسازيها چيز جديدي : در مورد هياهوي آمريكا در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران گفت وي 

وي توضيح داد آه قبل از انقالب قرار بود بيست نيروگاه . نيست و آمريكائي ها بيخود سروصدا مي آنند
نه شد و اتمي در ايران ساخته شود و ميلياردها دالر هم براي سه نيروگاه در بوشهر و خوين هزي

چرا آنموقع سروصدا نكردند در حاليكه اهداف ما از , اآتشافات براي اورانيوم هم از قبل شروع شده بود 
  . فعاليت هسته اي صلح آميز است 

آمريكائي ها نمي خواهند آه ايران اسالمي تكنولوژي هسته اي داشته باشد : وي خاطرنشان ساخت 
  . اشيم و آسي هم نمي تواند جلوي ما را بگيردولي ما بر عكس آنها مي خواهيم داشته ب

آمريكائي ها خيلي دلشان مي خواهد آه با ايران : وي در مورد خواست آمريكا براي گفتگو با ايران افزود 
آيك و مشاور عالي آاخ سفيد , مذاآره آنند و ديديد آه در زمان روساي جمهور قبلي آمريكا آنها انجيل 

لي نظر شخصي من اينست آه آمريكا بايد عالمت حسن نيتي از خود نشان دهد و. را روانه ايران آردند
  . اما چنين عالمتي مشاهده نشده است 

بنده هيچوقت آسي را تعيين نكرده ام آه با آمريكائي ها حرف بزند و اينگونه : وي خاطرنشان ساخت 
  . حرفها آامال دروغ است 

 سليمانپور سفير سابق ايران در آرژانتين توسط آيت اهللا هاشمي رفسنجاني سپس دستگيري هادي
تالش ما : وي گفت . دولت انگليس را يك حرآت سياسي به منظور اعمال فشار بر ايران توصيف آرد

اينستكه اين مساله بطور مسالمت آميز حل شود ولي اگر مشاهده آنيم منطقي پشت حرآت انگليس 
  .  خواهيم دادو آرژانتين نيست طبعا اقدامات الزم را انجام

من معتقدم به دليل شرايط جديد : رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد رابطه ايران و مصر گفت 
بايد رابطه با مصر فعال شود ولي در ايران آساني هم هستند آه هنوز تحت تاثير آثار منفي آمپ ديويد 

  . قرار دارند آه آمر جهاد عليه اسرائيل را شكست 
آقاي هاشمي رفسنجاني در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار شبكه الجزيره در مورد بازگشت وي به پست 

انتخاب اوليه من اين است آه ديگر به آارهاي اجرائي بازنگردم و اعتقاد دارم : رياست جمهوري گفت 
  . آه جوانترها با افكار جديد بيايند و يك تحولي بوجود آورند

مردم ايران با انقالب خود صميمي بوده و از آن : حمايت مردم از انقالب گفت وي در خاتمه در مورد 
حمايت مي آنند گر چه آساني هم هستند آه چيز ديگري مي خواهند و اين مساله از اول انقالب هم 

 .وجود داشته است 
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  بين المللي انرژي اتمي جاسوس هستند  بازرسان آژانس : رئيس مرآز مطالعات امنيت بدون مرز 

www.iran-archive.com 



  2003 سپتامبر 18 – 1382 شهريور 27 پنج شنبه -روزنامه جمهوري اسالمي 
رئيس مرآز مطالعات امنيت بدون مرز باابراز تاسف از سكوت جامعه دانشگاهي ايران در قبال حق 

جنگ جهاني چهارم را ,  سپتامبر 11آمريكايي ها بعد از واقعه : دستيابي به دانش هسته اي گفت 
  . دنبال مي آنند

آاربردها و , انرژي هسته اي « دآتر حسن عباسي آه در همايش , به گزارش شبكه خبر دانشجو 
آه صراحتا » جيمزولسي « با اشاره به سخن , سخنراني مي آرد , در دانشگاه تهران » چالش ها 

پيش بيني مي : تصريح آرد , » ت فضاي جنگ جهاني چهارم اس, فضاي جامعه جهاني « گفته است 
 آشور از تمدن اسالمي 21 سال ادامه داشته باشد و در آن به 25 سپتامبر تا 11بعد از , آنم اين جنگ 

  . يعني آره شمالي حمله نظامي شود) جنگ سرد(و يك آشور باقيمانده از جنگ جهاني سوم 
سه خاصه : ايران است تصريح آرد , ها  آشور مورد نظر آمريكائي 22وي با اشاره به اينكه يكي از 

انهدام اسالم , اصلي جنگ جهاني چهارم آه دولتمردان آمريكا پس از اشغال عراق آن را مطرح آردند 
  . تغيير مرزهاي جهان اسالم و فرسايش سرمايه اجتماعي جهان اسالم است , سياسي 

وان يكي از سه خاصه اصلي جنگ دآتر عباسي در باره فرسايش سرمايه اجتماعي جهان اسالم به عن
عادت تمدن غرب اشغال مناطق ديگران است آه سرريز آشور خود را به : جهاني چهارم توضيح داد 

هانتينگتون « آشورهاي ديگر انتقال دهند ولي در حال حاضر اين مسئله معكوس شده است و به گفته 
  . رهاي غربي را اشغال مي آندآشو, جهان اسالم با سرريز جمعيت خود ,  سال آينده 25طي » 

مباحثي مبني بر دنياي عاري از سالح اتمي آه در سطح ديپلماسي بين المللي مطرح مي : وي افزود 
 آالهك 380آنند آامال بي اساس است و نبايد به آن توجه آرد چرا آه اسرائيل در حال حاضر بيش از 

  .  نيروگاه اتمي در اختيار دارند100سته اي و هسته اي و سه نيروگاه اتمي و آمريكا دو هزار آالهك ه
رئيس مرآز مطالعات بدون مرز با بيان اينكه تمامي بازرسان آژانس جاسوس هستند و فضاي رواني 

  .  ماهواره جاسوسي باالي سر آشور قرار دارد20هم اآنون : گفت , آشور را برهم مي ريزند 
دانشگاهيان , امعه جهاني و منازعات پيرامون آشورمان متاسفانه با وجود تحوالت پرشتاب ج: وي افزود 

  . منفعل عمل مي آنند, ما به شدت 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ناپذير بود جنگ عليه عراق توجيه: بليكس
  2003 سپتامبر 18 – 1382 شهريور 27پنج شنبه 

پيشين بازرسان تسليحاتي سازمان ملل امروز اظهار ، رئيس »هانس بليكس«_ خبرگزاري فارس 
ناپذير بود و واشنگتن و لندن اطالعات سرويسهاي جاسوسي را  داشت جنگ آمريكا عليه عراق توجيه

  .بيش از حد بزرگ جلوه دادند
به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، وي آه چند هفته پيش از جنگ، رياست بازرسان تسليحاتي 

 مارس به اين آشور آه منجر به 20ر عراق را به عهده داشت به اين پرسش آه آيا حمله سازمان ملل د
  . سقوط رژيم صدام شد، قابل توجيه است، پاسخ منفي داد

آنها اطالعات : هنگامي آه از وي پرسيده شد آيا آمريكا و انگليس جنگ عليه عراق را توجيه آردند، گفت
   /.انتهاي پيام. را بزرگ جلوه دادند

  
  آلمان براي آموزش نيروهاي عراقي خارج از قطعنامه سازمان ملل اعالم آمادگي آرد

  2003 سپتامبر 18 – 1382 شهريور 27پنج شنبه 
اي اعالم آرد اين  شنبه طي مصاحبه  صدراعظم آلمان روز پنج ،»گرهارد شرودر«_ خبرگزاري فارس 

مله به عراق، آماده آمك به آموزش پليس و آشور به منظور حل اختالفات خود با آمريكا در خصوص ح
  .سربازان عراقي است

اظهار داشت » بالت هاندلس«به گزارش خبرگزاري فرانسه از برلين، وي در مصاحبه با روزنامه اقتصادي 
آه اين پيشنهاد خارج از هر قطعنامه سازمان ملل در خصوص بازسازي عراق پس از جنگ مطرح 

  . شود مي
فته آينده در حاشيه اجالس عمومي سازمان ملل در نيويورك با جرج بوش، رئيس شرودر قرار است ه

  . جمهوري آمريكا ديدار آند
  . اين اولين ديدار رو در روي آنان پس از يك سال دعواي لفظي در خصوص حمله به عراق خواهد بود

بله : هد آرد، گفتهنگامي آه از شرودر پرسيده شد آيا اين پيشنهاد را در ديدار با بوش مطرح خوا
  . آلمان آماده آمك براي آموزش پليس عراقي است

هاي نظامي ما آموزش ببيند و البته ما هزينه آن را  تواند در دانشكده ارتش عراق نيز مي: وي افزود
  . دهيم پردازيم؛ همان اقدامي آه هنگام حضور در هر نقطه از دنيا انجام مي مي

تواند در آلمان يا هرجاي ديگري باشد اما ممكن  موزش اين افراد ميصدر اعظم آلمان اظهار داشت آه آ
 /.انتهاي پيام. است اين آار در داخل عراق خطرناك باشد
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درخواست از مردم : پخش نوار منتسب به رئيس سابق حكومت عراق از يك شبكه تلويزيوني عربي
  عراق براي آمك مالي به نيروي مقاومت

  2003 سپتامبر 18 – 1382 شهريور 27 پنج شنبه -و فردا  رادي-)دوبي(پيمان پژمان 
 دقيقه اي را که ظاهرا صداي صدام حسين، رئيس سابق حكومت است را 14تلويزيون العربيه نواري 

پخش کرد که در آن وي مردم را به مقاومت عليه نيروهاي ائتالف فراخواند و از آنان خواست با جان و 
در اين نوار صدام ضمن هشدار به کشورهاي . هاي ائتالف افزايش دهندمال حمالت خودشان را به نيرو

ديگر مبني بر اين که تابع سياستهاي آمريکا نباشند، از نيروهاي ائتالف خواست که بدون قيد و شرط 
گرچه نمي توان با . اين عراق را ترک کنند، و آنها را تهديد آرد آه شاهد خسارات وخيمي خواهند شد

که صداي نوار واقعا متعلق به صدام است، ولي مقامات مخابراتي آمريکا گفتند که صدا و اطمينان گفت 
صداي مزبور جرج بوش را به دروغگويي به مردم عراق . تصوير نوارهاي قبلي از خود صدام بوده است

سردبير بخش خبري العربيه گفت . متهم کرد تا با بهانه هاي ظاهري جنگ با عراق را شروع کند
از ماه .  در تماسي تلفني با دفتر شبکه اين تلويزيون، آدرسي را براي پيدا کردن نوار مذکور دادشخصي

  آوريل تا به حال اين هشتمين نواري است که از صدا يا تصوير صدام پخش شده است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  هزينه هاي رويارويي با ايران
  2003 سپتامبر 18 – 1382 شهريور 27ه  پنج شنب-روزنامه شرق

مبه نظر مي رسد آه سياست هاي جديد اعالم شده آمريكا پس :  ترجمه و گرداوي از مريم عالئي راد
از رخداد يازدهم سپتامبر يك بازنگري انتقادي جدي نسبت به سياست هاي اين آشور از مرحله آغاز 

در آن زمان آمريكا بر .  اتحاد شوروي استجنگ سرد و پايان جنگ دوم جهاني تا زمان فروپاشي
سياست خارجي مبتني بر گردهم آمدن جريان ها و نيروها با هدف محاصره آردن اتحاد شوروي و از بين 

حمايت و . رويه اي آه آن زمان به سياست جنگ سرد معروف شد. بردن تاثيرات آن پاي مي فشرد
 حتي پيش از ورود اتحاد شوروي به افغانستان، بسيج نيروهاي بسيار عقب مانده در افغانستان آه

آمريكا زرادخانه و اردوگاه هاي .  پوشش مذهبي مستور بودند تعبير بسيار مناسبي بر ادعاي فوق است
از مليت هاي مختلف آموزش ) مجاهد(آموزشي خود را به روي آن نيروها گشود و عمال سي هزار 

 دانشگاه ها و مراآز مطالعاتي را براي بررسي  آن گروه ها از سوي ديگر، آمريكا همچنين درهاي. ديدند
گشود و به هم پيمانان خود در آشورهاي خليج فارس و پاآستان نيز فشار آورد تا آشورهاي ياد شده 
آمك هاي مالي را نه تنها براي مجاهدين افغان آه براي گشودن باب داوطلب شدن عرب و غيرعرب از 

بدين ترتيب . دروي مذهبي آه بسيار جنجال برانگيز نيز بود، سرازير آنندآران تا آران تحت پوشش تن
سرشت فراخوان مذهبي در مساجدي آه تندروها بر آن سيطره داشتند، تغيير آرد، وعاظ مردم را به 

از ديار اسالم در مساجد و تكايا و برنامه هاي راديو و تلويزيون فراخواندند و حتي در ) آفار(بيرون راندن 
اد درسي، روش سياسي خشونت آميز را تحت پوشش مذهبي و فراخوان هاي عجيب و غريب به مو

اين موج موجب شد آه گروه هاي تندرو و خشونت طلب احساس آنند آه واقعا . نام اسالم تبليغ آردند
ميه در انجام آارهاي ضدحقوق بشر مجاز هستند زيرا آنها دست به اعمالي زدند آه واقعا با بند بند اعال

ولي طولي نكشيد آه نتايج آن در افغانستان، و در عراق و تجاوز به . جهاني حقوق بشر در تضاد بود
  .آويت و رخدادهاي يازدهم سپتامبر در خود اياالت متحده آمريكا آشكار شد

دولت راستگراي آمريكا آه بيشتر به رتق و فتق امور در داخل توجه داشت و به وضعيت خارجي نمي 
محور اين سياست بر اهميت . ، در سياست هاي خارجي روش جديدي را در پيش گرفتپرداخت

خاورميانه در ثبات صلح در جهان آه براي تثبيت وضعيت امنيتي و اقتصادي خود آمريكا نيز بسيار مهم 
در پي اتخاذ اين سياست، آمريكا به جنگ با سازمان هاي تروريستي شرور همت . است، تمرآز يافت

 پس از اينكه تروريسم به قلب آمريكا رسيد، شعار مبارزه با تروريسم و تروريست ها به محور گماشت و
لقب محور شرارت به ايران و تبليغات فراوان براي جلب افكار عمومي . سياست اين آشور بدل شد

ا و ساير آمريكا و ساير مردم جهان در مورد مقابله با هرگونه تندروي در قالب هاي مختلف از سوي آمريك
هم پيمانان آن، واآنش هاي مختلفي را در مورد شيوه برخورد با ايران در بين مقامات آمريكايي و ساير 

به گفته مقام هاي دولتي آمريكا، جروبحث در داخل دولت . محققان و نظريه پردازان سياسي برانگيخت
ضاي دولت طي مباحثات پيش از بوش در مورد ايران، اختالفي حتي عميق تر از اختالف نظر در ميان اع

  .جنگ با عراق پديد آورده است
منازعه بر سر سياست آمريكا در قبال ايران را در آل مي توان به دو هدف تقسيم آرد؛ تغيير شيوه در 

صريح اللهجه ترين طرفداران براي تغيير رژيم در ايران همان نومحافظه آاران در موسسه . برابر تغيير رژيم
بسته به پنتاگون، آنگره و واشنگتن هستند همانان آه موافق خاتمه دادن به حكومت تحقيقاتي وا

اين البي متشكل از نومحافظه آاران نيز با يك مخالفت جدي از جانب وزارت امور . صدام حسين بودند
به گفته مقام هاي آمريكايي موافقان تغيير . خارجه، سيا، و اين بار شوراي امنيت ملي مواجه است

يم در ايران مايلند از آنچه به اعتقاد آنها يك دودستگي شديد داخلي است بهره برداري آنند و دوست رژ
دارند راهي براي حمايت آشكار يا پنهان از جنبشي آه در حال جوانه زدن است در ميان جوانان و زنان 

  پيوندهاي اين آشور با منازعه اعضاي دولت بوش با يكديگر روي برنامه هسته اي ايران،. ايراني بيابند
گروه هاي تندرو، نقش تهران در عراق پس از جنگ، و موضع ايران در قبال صلح خاورميانه متمرآز شده 
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اگر چه هيچ آدام از بازيگران جدي صحنه سياست در آمريكا از يك جنگ فوري با ايران طرفداري . است
ي به منظور تضعيف يا رويارويي با رژيم ايران نمي آنند، اما دولت واشنگتن براي آغاز اقدام هاي تهاجم

سناتور (سناتور رسام براون بك . از سوي نومحافظه آاران تحت فشار فزاينده اي قرار گرفته است
او از صدور حكم توسط آنگره به منظور برخورد . از آانزاس نماينده طرز تفكر اين گروه است) جمهوريخواه

به همان صورت آه آنگره براي فشار وارد  آوردن به منظور استقرار درست . با ايران جانبداري مي آند
  . عمل آرد90يك حكومت جديد در عراق، در اواخر دهه 

برخي از نومحافظه آاران مانند رائول گرشت، تحليلگر سابق عضو سازمان سيا، حتي نظريه حمله 
 تهران برنامه هاي خود را پيشدستي جويانه نظامي عليه تاسيسات هسته اي ايران را در صورتي آه

در آنار آنان، ائتالفي از سازمان هاي يهودي آمريكايي و هواداران رژيم . متوقف نسازد، مطرح ساخته اند
صهيونيستي در آنگره و برخي مراآز پژوهشي راست آمريكايي و سلطنت طلبان ايراني هوادار رضا 

ائتالف معتقد است آه سياست آاخ سفيد در اين . پهلوي، فرزند شاه معدوم ايران، فعاليت مي آنند
بنابراين، اين سياست فرصت ظهور فعاالني در بيرون از اين . قبال ايران تا اين لحظه قاطع نبوده است

چارچوب را فراهم ساخته است و اينك بحث هايي در درون دولت آمريكا به نفع نومحافظه آاران آه از 
شارهاي ديپلماتيك و حتي فعاليت زيرزميني جانبداري مي آنند در برخورد تند با ايران از طريق اعمال ف

اما در مقابل . جريان است و هدف آن بهره برداري از نارضايتي در ميان نسل جوان تر ايران است
مسئوالن وزارت امور خارجه آمريكا معتقدند چنين تدابيري اعتبار جناح اصالح طلب ميانه رو آه خواهان 

آنها اعتقاد به تداوم سياست قبلي يعني .  با آمريكا هستند را مخدوش خواهد آردبهينه سازي روابط
  .جلب همكاري با ايران به ويژه در زمينه مبارزه با القاعده دارند

  بررسي تفاوت دقيق تر ديدگاه ها
  :درباره برخورد شديد با ايران، موارد زير را در برمي گيرد» بازهاي پنتاگون«ادعاهاي اعالم شده 

 ادعاي سد شدن راه اصالحات در داخل آشور، آشفته شدن اصالح طلبان و سرآوب عناصر دموآرات -
  .در داخل جمهوري اسالمي و به گفته صريح تر آنان نقض حقوق بشر از سوي محافظه آاران

طقه  ادعاي پناه دادن ايران به القاعده و آمك به اعضاي اين گروه در جهت انجام حمالت انتحاري در من-
  .و فراتر از آن

 ادعاي سم پاشي ايران عليه حكومت ائتالفي در عراق و برانگيختن حمالت عليه پرسنل آمريكايي و -
  .انگليسي در اين آشور و اشتياق براي برقرار ساختن نهايي يك حكومت اسالمي بنيادگرا در عراق

ر راه انجام حمالت عليه سربازان  ادعاي حمايت ايران از اقدامات عليه دولت آابل و ايجاد تسهيل د-
  .سازمان ملل

 ادعاي حمايت مالي ايران از حماس و جهاد اسالمي به منظور تضعيف روند صلح بين اسرائيلي ها به -
  .فلسطينيان و خنثي آردن نقشه راه

ال  ادعاي ارسال سالح از سوي ايران براي حزب اهللا و وادار ساختن سوريه به اجراي تعهدات خود در قب-
  .اتحاد اين آشور با ايران

  . ادعاي تالش ايران در جهت توسعه سالح هاي هسته اي-
واقعيت اين است آه با وجود درخواست هاي فراوان نومحافظه آاران در آمريكا براي تهاجم گسترده  به 

كا، درباره ايران و تغيير رژيم اين آشور، تعداد بسياري از سياستگذاران و آارشناسان و مطبوعات در آمري
نتايج اتخاذ اين سياست و شيوه تهاجمي و نظامي آن مواردي را مطرح آرده اند آه به آنها اشاره مي 

تالش ] ….[ايران با هرگونه خطري آه متوجه حكومت شود با شديدترين وجه برخورد خواهد آرد. شود
شمنان آمريكا هرگونه د. آمريكا براي سرنگوني حكومت ايران به نفع دشمنان آمريكا تمام مي شود

نشانه اي از مداخله آمريكا براي برخورد با ايران را براي حفظ حكومت خود، مورد استفاده قرار خواهند 
رهبران اپوزيسيون اعتبار ملي ندارند، مدعيان قدرت از رضا . داد و به بسيج نيروهاي خود مي پردازند

هر رژيمي آه با . سيدن به حكومت خواهند بودپهلوي گرفته تا مسعود رجوي، رقيبان خونريزي براي ر
حمايت آشكار اياالت متحده جايگزين شود، آلت دست امپرياليسم آمريكا خواهد شد و فاقد مشروعيت 

در دشمني و ضديت با مداخله بيگانگان، با حاآمان اشتراك نظر ] …[ملت ايران . مردمي خواهد بود
ر ايران، هدف آسيب پذيري براي خشونت داخلي بعدي خواهد بنابراين رژيم تحت حمايت آمريكا د. دارند
گزينه سياست توليد سالح هسته اي در ايران، صرف نظر از هر رژيمي آه در اين آشور روي آار . بود

گزينه هسته اي از ديرباز از اهداف مطلوب ايران به حساب آمده . بيايد، همچنان ادامه خواهد يافت
 توسط شاه دنبال شد و آن هنگامي بود آه اين سياست مورد تأييد 1970هه است، اين گزينه ابتدا در د

سيا، وزارت امور خارجه، و تعدادي از آارشناسان مسائل سياسي، همچنين بعضي . آمريكا قرار داشت
از مطبوعات آمريكايي داليل عديده اي را براي نامطلوب خواندن هرگونه اقدام نظامي در مقطع فعلي 

  .رشمرده اند آه به آنها اشاره مي آنيمعليه ايران ب
  

با توجه به روند بازسازي افغانستان و عراق آه در نيمه راه خويش است، آمريكا هنوز خيلي آارها : اول
بايد در افغانستان و آارهايي به مراتب بيشتر نيز در عراق انجام دهد، و دست زدن به اقدام نظامي 

گويند چرا بايد امكانات و جناح آمريكا را پراآنده آنيم و در نتيجه از آنها مي . عليه ايران، پرهزينه است
قدرت و آارايي آنها بكاهيم و چرا بايد آمادگي هاي نه چندان آافي خويش را براي مقابله با ساير چالش 

  .ها به مخاطره اندازيم
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يليون ايراني آه  م65. بوش مبارزات انتخاباتي دوره دوم رياست جمهوري اش را در پيش دارد: دوم
  .سابقه طوالني تري عليه خشم و نفرت از مهاجمان خارجي دارند اين موفقيت را به خطر مي اندازد

ناآامي در پيدا آردن تسليحات آشتار جمعي در عراق دولت بوش را نزد مردم آمريكا بي اعتبار : سوم
براساس همين توجيهات تضعيف اين امر ممكن است حمايت آمريكايي از حمله به ايران را . آرده است

  .نمايد
ماجراجويي نظامي آمريكا در ايران در اين برهه از زمان ممكن است تأثير ناخوشايندي بر ساير : چهارم

ايران اگر چه عرب . آشورهاي جهان اسالم به ويژه بر مذاآرات صلح اسرائيل و فلسطينيان باقي گذارد
ور توسط آمريكا باز هم احتماال به اعتماد اعراب اشغال اين آش. نيست اما آشوري مسلمان است

  .نسبت به آمريكا، آه بوش درصدد جلب آن است، لطمه وارد خواهد ساخت
آارشناسان سياسي آمريكا متذآر مي شوند آه خواسته معقول آمريكا از ايران عبارت  از ] …: [پنجم

ابكاري در حرآت لرزان عراق به سوي عدم حمايت از تروريسم، عدم توليد تسليحات تهديدآميز و عدم خر
براي به . دموآراسي، واداشتن رژيم ايران به پذيرش اين خواسته ها به ديپلماسي نيرومند نياز دارد

آارگيري جوانان بيست ساله اي آه بهترين اميد براي تحولي سازنده هستند، ديپلماسي عمومي 
ا حرآت به سوي دموآراسي در عراق همجوار، يك اقتصاد قوي مورد حمايت آمريك. نيرومندي نياز است

يك قرارداد صلح تحت ميانجي گري آمريكاييان، فلسطيني ها و . احتماال مي تواند اين جوانان را برانگيزد
: اين صاحبنظران مسائل سياسي در آمريكا معتقدند.اسرائيلي ها ممكن است حتي مؤثر نيز واقع گردد

ا آه در عراق به نمايش گذارده شده باخبر هستند، حضور اين قدرت رهبران ايران از قدرت نظامي آمريك
  .در نزديكي اين آشور بر آنان تأثير مي گذارد تا به ديپلماسي پاسخ گويند
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