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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

   در نماز جمعه اين هفته تهران ملي فقيه نظامسخنان 
   ٢٠٠٣ نوامبر١۴ برابر با١٣٨٢ آبان ٢٣: تهران ، ايرنا 

  ب اسالمي در نماز جمعه اين هفته تهران رهبر انقال" علي خامنه اى "آيت اهللا 
   سال آينده ٢٠با اشاره به ترسيم چشم انداز منطقي ، واقع بينانه و درخشان 

  آمريکا با تالش براى استحاله فرهنگي و سياسي ملت ايران ، : کشورتاکيد کردند 
  درصدد شکست نظام اسالمي و جلوگيرى از پيشرفت ملت بزرگ ايران است اما با 

  . يارى همگاني مردم و مسووالن ، راه به جايي نخواهد بردهوش
   ٢٠آيت اهللا خامنه اى در خطبه دوم اولين نماز جمعه مصالى تهران چشم انداز

  ساله آينده جمهورى اسالمي ايران را مبناى سياستگذارى ها و برنامه ريزى هاى 
  بر مبناى اين اينده روشن و مطلوب که : مختلف نظام برشمردند و افزودند 

  واقعيات کشور و جهان و بر اساس کار کارشناسي و منطقي ترسيم شده است به 
  . فضل پرودگار و با همت و تالش مسووالن و مردم محقق خواهد شد 

  ايشان زيرساخت هاى محکم کشور را ، مبناى حرکت به سوى اينده اى روشن و 
  فت هاى زير بنايي ، عالوه بر پيشر: پيشرفته خواندند و خاطر نشان کردند 

  فراهم شدن زمينه بروز استعدادهاى جوانان کشور و دستيابي دانشمندان جوان 
  ايران عزيز به فناورى هاى پيشرفته ، مهمترين زيرساختي است که دستيابي به 

  . اينده روشن ترسيم شده را امکان پذير مي سازد
  ي ، مورد توجه قرارايشان نقش جوانان مومن و حزب اللهي را در پيشرفت علم

  بسيارى از کارهاى برجسته علمي کشور در محيطهايي سرشار : دادند و افزودند 
  . از معنويت و ذکر پروردگار صورت گرفته که اين مساله بسيار با ارزش است 

  رهبرانقالب اسالمي با اشاره به سخنان اخير مقامات آمريکايي در مورد 
  ارنامه سياه دولت استکبارى آمريکا در حمايت ک: دمکراسي در منطقه ، افزودند 

  از رژيم هاى ديکتاتورى و مستبد و اقدامات ضد مردمي اين رژيم در مناطقي 
  همچون عراق و افغانستان ماهيت حقيقي اينگونه حرف هاى گستاخانه مقامات 

  . آمريکايي را براى ملت ها روشن کرده است 
  :  در افغانستان و در عراق افزودند ايشان بااشاره به ناکامي دولت آمريکا

  اشغالگران ، ديکتاتور عراق يعني صدام را برداشتند و به جاى او يک ديکتاتور
  بيگانه و آمريکايي گذاشتند و با سرکوب و کشتار و بي اعتنايي به خواست مردم 

  عراق سعي کردند اهداف خود را در اين کشور محقق سازند اما هر روز از ملت 
  . و دهني مي خورند عراق ت

  ايت اهللا خامنه اى با اشاره به اذعان مقامات آمريکايي به بي نتيجه بودن 
  اگر چه در حرف هاى آمريکايي ها همچنان نوعي غرور به : حمله نظامي افزودند 

  چشم مي خورد اما عمق حرف هاى انها نشان مي دهد که ضرباتي که از مردم 
  . ربات موثرى بوده است افغانستان و عراق خورده اند ض

  رهبر انقالب اسالمي در تبيين نقشه آمريکا براى رويارويي با ملت ايران 
  حمله به عراق نتيجه مطلوب را براى آمريکا به همراه نياورده : خاطرنشان کردند 

  است بنابراين طبيعي است ک تهاجم نظامي به ايران بزرگ و ملت شجاع و مومن 
  ترى منجر خواهد شد به همين علت آمريکايي ها امروز ايران به شکست سنگين 

  . تالش مي کنند با استحاله ملت و مسوولين ايران به اهداف خود برسند
  دشمن با دو جريان استحاله فرهنگي و سياسي تالش مي کند : ايشان افزودند 

  که ابتدا ملت ايران را به ارمان ها وعقايدش بي اعتنا کند تا بعد بتواند 
  تکيه بر عوامل و مزدوران خود زمينه بازگشت سيطره آمريکا به اين کشور با 

  . را فراهم سازد
  آيت اهللا خامنه اى ، تالش براى ايجاد اختالف ميان جناح هايي که از دل انقالب

  بوجود امده اند، ايجاد چالش و فضاى تشنج بر سر مسائل غير واقعي و بي اهميت 
  ات نظام اسالمي از جمله قانون اساسي را از جمله و ايجاد اختالف درمورد مسلم

  سالها قبل گفته شد: خطوط اصلي نقشه آمريکا در ايران برشمردند و افزودند 
  که برخي روزنامه ها پايگاه آمريکا هستند و امروز خود آمريکايي ها با اعالم 
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   باشندتالش براى تقويت برخي روزنامه ها ، حتي اگر چنين روزنامه هايي نداشته
  . عمال به اين نقشه اعتراف مي کنند

  ايشان ، ترويج الاباليگرى و بي اعتنايي به انضباط و اخالق ديني در ميان 
  جوانان را از ديگر خطوط نقشه آمريکا خواندند و با اشاره به لزوم هوشيارى 

  جوانان و مسووالن اموزش و پرورش و ديگر دستگاه ها در مقابل اين خط دشمن 
  امروز هر کسي که به عقب ماندگي علمي کشور کمک کند، هر عنصرى : د کردند تاکي

  که در راه خدمت قواى سه گانه مردم کارشکني نمايند، هر کسي که افکار و 
  نظريات آمريکايي ها را در روزنامه ها و تريبون هامطرح کند و هر فردى که با 

  يران و نظام اسالمي کمک شايعه و تهمت زني به جنگ رواني دشمن بر ضد ملت ا
  . نمايد ، عمال در خدمت آمريکاست 

  رهبر انقالب، مقاومت در مقابل جريان سازى سياسي و فرهنگي آمريکا را راه 
  امام راحل عظيم الشان ، سالها: صحيح مبارزه با آمريکا برشمردند و افزودند 

  يم عالم است وقبل فرمودند آمريکا در افکار عمومي جهان اسالم منفورترين رژ
  امروز نيز همچون گذشته رييس جمهور آمريکا و رييس رژيم صهيونيستي ، 

  . منفورترين اشخاص عالم در افکار عمومي جهان اسالمند
  ايت اهللا خامنه اى در خطبه عربي نماز با اشاره به جمعه اينده روز جهاني 

  ونيستي را عاجز ملت فلسطين با انتفاضه مبارک خود ، دشمن صهي: قدس افزودند 
  کرده و مسلمانان جهان نيز در روز قدس ضمن اعالم حمايت از اين ملت مظلوم ، 

  به دشمنان اسالم نشان خواهند داد که مسئله فلسطين مسئله اصلي جهان اسالم 
  . است و مسلمانان هيچگاه مردم مظلوم فلسطين را فراموش نخواهند کرد 

  ماز جمعه نيز مهمترين شاخصه دوران رهبر انقالب اسالمي در خطبه اول ن
  تمام : حکومت حضرت علي عليه السالم را عدالت برشمردند و خاطر نشان کردند 

  مشکالتي که در دوران حکومت ان حضرت بوجود امد همه ناشي از پافشارى حضرت 
  . بر اجراى عدالت بود ) ع (اميرالمومنين 

  ترين درس آن حضرت براى ايشان کوتاه نيامدن در اجراى عدالت را بزرگ
  حضرت اميرالمومنين : مسلمانان و شيعيان و نظام اسالمي دانستند و افزودند 

  در دوران حکومت خود با سه گروه ناکثين ، مارقين و قاسطين درگير شدند ) ع (
  که در اين ميان قاسطين که ظلم و ستم مبناى حکومت دارى انان بود از هر سه 

   زيرا ارزش عدالت و عمل به عدل را به هيچ وجه قبول گروه خطرناکتر بودند
  . نداشتند 

  ايت اهللا خامنه اى از جريان ناکثين و پيمان شکنان به عنوان همرزمان و 
  که در مقابل عدالت ان حضرت طاقت نياوردند ياد) ع (دوستان قديمي حضرت علي 

   ظواهرى ديني مارقين هم گروهي افراطي و متعصب و داراى: کردند و افزودند 
  بودند که اعتقاد ديني انان بر اساس معرفت و همراه با عمق و ريشه نبود که 

  . در اين دوران منافقين نمونه اين جريان بشمار مي روند
  مقام رهبرى مبناى حکومتي و فکرى گروه قاسطين را مقابله با عدالت 

  ، )ع (ت علي اين جريان در زمان حکومت حضر: دانستند و خاطر نشان کردند 
  مسائلي همچون حمايت از صحابه و يا شوراى صحابه را مطرح کردند تا در 

  . مقابل عدالت علوى بايستند
  ايت اهللا خامنه اى ، نظام استکبارى و در راس آن آمريکا را همسان گروه 

  نظام : برشمردند و تاکيد کردند ) ع (قاسطين و ظالمين در زمان حضرت علي 
  ه هيچ وجه ارزش عدالت را قبول ندارد و قائل به مبناى عدالت استکبارى که ب

  نيست با مطرح کردن شعارهايي همچون دموکراسي و حقوق انسان تالش دارد در 
  . مقابل ارزش عدالت بايستد

  براى ) ع (ايشان ، نظام اسالمي را ادامه دهنده راه حضرت اميرالمومنين 
   نظام اسالمي ادعاى اجراى کامل عدالت اجراى عدالت دانستند و افزودند ما در

  را نداريم بلکه رسالت نظام اسالمي ، ادامه مسير عدالت علوى و تالش براى 
  . تامين عدالت در جامعه است 

  ايت اهللا خامنه اى با تاکيد بر اينکه عدالت بايد شعار نظام اسالمي و محور
  ر همين اساس بايد در ب: تمام فعاليت هاى نظام قرار گيرد خاطر نشان کردند 

  تمام برنامه ريزى ها و چشم انداز کشور ، عدالت محور باشد و اين مهمترين 
  . مسئله مورد نياز امروز جامعه مي باشد

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  پدر احمد باطبي با مرتضوي ديدار آرد  
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  2003 نوامبر 14 –1382 آبان 23جمعه 
مرتضوي , شب گذشته با دادستان تهران, به همراه عبد الفتاح سلطاني وآيل وي , باطبيپدر احمد 
  .ديدار آرد

تنها دور روز تا بازگشت پسرم به زندان باقي : گفت, ايلنا, وي درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آارايران
  .مانده بود آه توسط نيروهايي ناشناس دستگير شد

گيري من و وآيل پسرم از قاضي مرتضوي تقاضاي ديدار آرديم تا وضعيت به دنبال اين دست: وي گفت
احمد مشخص شود اما دراين ديدار برخورد قاضي مرتضوي با ما بسيار تند بود و من تهديد به دستگيري 

  .و بازداشت شدم
در انتهاي اين ديدار مشخص شد آه پسرم توسط چه آساني بازداشت شده است اما : باطبي گفت

  . آوتاه احمد با منزل او از محل نگهداري و عوامل دستگير آننده خود بي اطالع بوددرتماس
 15اين دستگيري براي ايجاد پرونده اي چديد براي پسرم است تا اتهام واهي وي آه منجر به : وي گفت

  .فراموش شود, سال حبس براي او شد
ين موضوع و مجازات افرادي را آه در ديدار با قاضي مرتضوي من تقاضاي رسيدگي به ا: باطبي گفت

  پايان پيام. داشتم, پسرم را دستگير آردند 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

اين : اعالم آرد) CTBT(يي  هاي هسته ي منع جامع آزمايش رييس آميسيون مقدماتي اجراي معاهده
تواند  رسد مي ماده به نظر مياش آ يي ي هسته ها در خصوص برنامه آه ايران براي توجه به ديگر خواسته

  . گامي منطقي باشد
  2003 نوامبر 14 –1382 آبان 23جمعه 

به نقل از خبرگزاري فرانسه، توماس سلزر، رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ايران آه در حال : يي اظهار داشت هاي هسته ي منع جامع آزمايش آميسيون مقدماتي اجراي معاهده

رسد،  يي آماده به نظر مي هاي هسته ي منع گسترش سالح ر براي امضاي پروتكل الحاقي معاهدهحاض
  . را نيز بايد تصويب آند) CTBT(ي  معاهده

را به امضا رسانده، ) CTBT( معاهده 1996دهد آه ايران در سپتامبر  گزارش خبرگزاري فرانسه ادامه مي
  . اما هنوز آن را به تصويب نرسانده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  آخرين تحوالت در عراق
  2003 نوامبر 14 –1382 آبان 23 جمعه - راديو فردا –امير آرمين 

ارتش آمريکا روزجمعه اعالم کرد مردان مسلح درشمال بغداد يک مقاطعه کار غير نظامي آمريکائي را 
درهمين حال يک هليکوپترآپاچي آمريکائي به روي هفت نفرکه . کردندکشتند ويک نفرديگر را مجروح 

مظنون به آمادگي براي حمله به يک پايگاه آمريکا درنزديکي شهرتکريت بودند، آتش گشود وآن ها را 
  . کشت

خشونت پايان ناپذير در عراق، واشنگتن را برآن داشته است راه هاي انتقال هرچه سريعتر قدرت به 
محمود عثمان يک عضو کرد شوراي حکومتي . رهبري عراقي ها را مورد بررسي قراردهددولتي تحت 

 نفره عراق که چهارماه پيش زيرنظرپال برمرمديرآمريکائي اداره امورعراق تشکيل گرديد، روزجمعه 24
گفت اين شورا طرح هاي واشنگتن را درمورد انتقال سريع قدرت به عراقي ها مورد مطالعه قرارخواهد 

  .وي افزود دربخش خود، ما نظرات خود را داريم. اد، اما الزاما با تمامي جزئيات آن موافقت نخواهد کردد
محمود عثمان گفت آقاي برمربراي . پال برمراين هفته به دنبال ديداربا پرزيدنت بوش به بغداد بازگشت

  . کومتي ديدارخواهد کردارائه جزئيات مربوط به انتقال قدرت، احتماال روزشنبه با اعضاي شوراي ح
دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا روزجمعه درجريان سفربه ژاپن هشدارداد انتقال سريع ترحاکميت به 
  . عراقي ها به معناي آن نيست که نيروها وکارمندان آمريکائي زودترازموعد الزم عراق را ترک گويند

رواني از وسايل نقليه دربعد ازظهرپنجشنبه، ارتش آمريکا اعالم کرد درجريان حمله مردان مسلح به کا
 45اين حادثه درنزديکي شهربلد در. يک مقاطعه کارغيرنظامي آمريکائي کشته و يک نفرديگرمجروح شد

مقاطعه . اسامي قربانيان تا اعالم به خانواده هاي آن ها فاش نشده است. مايلي شمال بغداد روي داد
را در رابطه با بازسازي عراق وآموزش پليس ومقامات اين کاران خصوصي آمريکائي وظايف متعددي 

  .کشور برعهده دارند
به گفته يک شاهد عيني، درخضره درشمال باختري بغداد در روزجمعه درحالي که چند سربازآمريکائي 

اين شاهد گفت . سرگرم خنثي کردن يک بمب بودند، بمب منفجرشد و به سه سربازآسيب رساند
. ارتش آمريکا هنوزدراين باره اظهارنظرنکرده است. ان کشته ويا زخمي شدندنمي داند که سرباز

نيروهاي آمريکا راه را درمنطقه به مدت حدود يک ساعت بستند وازطريق بلندگو خواستارکمک عراقي 
نيروهاي آمريکا همچنين در اعالميه هائي که منتشر . ها براي دستگيري عوامل بمب گذاري شدند

  .  دالرپاداش براي کساني تعيين کردند که اطالعاتي درباره حمالت ضد ائتالف ارائه کنند هزار10کردند، 
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.  تروريست مظنون را بازداشت کردند14 هوابرد آمريکا 101درهمين حال نيروهاي وابسته به لشکر
يگر ازسوي د. درواقعه جداگانه ديگري سه نفرمظنون به انجام حمالتي به نيروهاي آمريکا دستگير شدند

يک مقام بلند پايه آمريکائي گفت دولت پرزيدنت بوش پيشنهاد کرده است درشش ماهه اول سال آينده 
  .انتخابات عراق برگزارشود وپيش ازتدوين قانون اساسي، دولت تشکيل شود

  
هاي اطالعاتي آمريكا موفق به شناسايي چندين گروه  منابع خبري از واشنگتن گزارش دادند آه سازمان

  . اند هاي ضدآمريكايي در عراق دست داشته شود در خشونت اند آه گفته مي  شدهچريكي
  2003 نوامبر 14 –1382 آبان 23جمعه 

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ژنرال جان ابي زيد، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 نفر 5000در اين آشور را بيش از ي نيروهاي مرآزي آمريكا تعداد تقريبي نيروهاي شورشي  فرمانده

  . ترين آنها را وفاداران به صدام دانست برشمرد و خطرناك
ترين تهديد براي بي  تاآنون بزرگ) وفاداران به صدام(بايد بگويم اين گروه : وي در اين باره اظهار داشت

  . آيند ثباتي و امنيت عراق به حساب مي
هايشان را از طريق  اين گروه بعثي، تجهيزات و آموزش:  افزودابي زيد، بدون اشاره به جزييات اين خبر

  .آنند بازماندگان حكومت عراق و برخي منابع در خارج از آشور تامين مي
  : هاي چريكي ديگري را در اين رابطه معرفي آردند آه عبارتند از برخي مقامات اطالعاتي آمريكا گروه

ورشي در عراق است و شامل اعضاي سابق حزب بعث مهمترين و خطرناآترين گروه ش: گروه بازگشت
شان در بغداد است و هدفشان بازگرداندن صدام به قدرت  باشد آه مرآز اصلي فعاليت صدام مي

ها به منظور عدم همكاري با نيروهاي آمريكايي  باشد؛ از جمله اقدامات آنها ايجاد ترس ميان عراقي مي
  . است

شان بازگرداندن صدام است و شامل مقامات اطالعاتي و امنيتي  گروهي آه هدف اوليه: ارتش محمد
 اوت را برعهده گرفته 19اين گروه مسووليت انفجار مقر سازمان ملل در . حكومت سابق عراق است

  . بود
ي قبل از جنگ صدام هستند آه مستقل  قاعده اعضاي اين گروه همان شبه نظاميان بي: فداييان صدام
  .آنند كي فعاليت ميهاي چري از ديگر گروه
ي مقامات آمريكايي  اي شمال عراق آه به گفته يك گروه سني متشكل از آردهاي قبيله: انصاراالسالم

  . آنند با گروه القاعده همكاري مي
ي تروريستي القاعده همكاري نزديكي دارد؛ اما اصليت اردني  مردي آه با شبكه: ابوموساب زرقاوي

  . دارد
هدف . آند يك گروه شيعه آه در بغداد و جنوب عراق فعاليت مي): muntada al-wilaya(مونتادا الواليه 

 انتهاي پيام. اصلي آنها خارج آردن نيروهاي آمريكايي است
  

  تقسيم ايالتى وآغازفروپاشىعراق
  2003 نوامبر 15 –1382 آبان 24شنبه  -روزنامه شرق  : ميرمهردادميرسنجرى

هاي متنوع قومي و   اداره عراق و تقسيم قدرت ما بين گروه فروپاشي رژيم صدام شيوه پس از
 سياسي عراق تبديل شده آه هرگونه تصميم و   ترين دغدغه  اين آشور، به عنوان مهم مذهبي
 . ريزي درباره آينده عراق در چارچوب حل اين مسئله قابل ارزيابي است برنامه

هاي قومي و  ر اداره سياسي عراق ويژگيپس از تشكيل شوراي حكومت انتقالي عراق، مبناي راهكا
مذهبي جمعيت عراق بوده است آه بر اين اساس شوراي حكومت انتقالي عراق آابينه موقت را آه تا 

هاي   زمام امور را به دست خواهد داشت، با توجه به جمعيت هر يك از گروه2004پرسي سال  همه
 عضو از اآثريت برخوردارند 13 نفره شيعيان با 25در اين آابينه .قومي و مذهبي جامعه عراق معرفي آرد

 نفر، مسيحيان با يك نفر و ترآمانان نيز با يك نفر ساير 5 نفر، آردها با 5و پس از آنان اعراب سني با 
  .دهند اعضاي اين آابينه را تشكيل مي

آشور به شوراي  اداره اين  عالوه بر اين در جديدترين طرحي آه آميته تدوين قانون اساسي عراق براي
شود آه هر يك از اين   ايالت شبه مستقل تقسيم مي9حكومت انتقالي ارائه داده است، عراق به 

تنها ) بغداد(شوند و ارتباط آنها با مرآز  هاي امنيتي ويژه برخوردار مي ها از ارتش و پليس و نيرو ايالت
ر مبناي ايجاد سه منطقه طرح پيشين تقسيم عراق ب.در مسائل اساسي و مهم آشور خواهد بود

هاي عمده  رضايت نسبي گروه) نشين شيعه(و جنوبي ) نشين سني(، مرآزي )آردنشين(شمالي 
سياسي مذهبي قومي عراق را به دنبال داشت ولي تصويب طرح فعلي از هم اآنون اعتراض برخي 

  . ها به ويژه آردها را موجب شده است گروه
عنوان رهبران اصلي آردهاي عراقي به شدت در مقابل اين طرح مسعود بارزاني و جالل طالباني به 

گيري  اند آه از شوراي حكومت انتقالي عراق نيز آناره اند و حتي تهديد آرده واآنش نشان داده
هاي قومي،  آردهاي عراق بر اين باورند آه سيستم جديد فدرالي در اين آشور، ويژگي.خواهند آرد

يتي و استقالل نسبي منطقه آردستان عراق را تغيير داده و هويت جغرافيايي تاريخي و بافت جمع
  .سازد دار مي قومي آردها را خدشه

فارس، به صورت خودمختار   جنگ دوم خليج  سال گذشته، پس از12 آردها در طول  منطقه تحت نفوذ
به ها حزب دموآرات آردستان عراق  در طول اين سال. شده است هاي آرد اداره مي توسط گروه
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رهبري بارزاني در مناطق شمالي اربيل و دهوك و اتحاديه ميهني آردستان عراق به رهبري جالل 
اي خود،   عراق ضمن تحكيم موقعيت منطقه طالباني در منطقه سليمانيه واقع در جنوب آردستان

  .اند آنترل اين مناطق را نيز به عهده داشته
يابيم، آردستان عراق، به چهار ايالت جداگانه  ق درميبندي ايالتي عرا  با نگاهي به طرح جديد تقسيم

خيز آردنشين به مناطق اعراب سني الحاق  هايي از مناطق نفت تقسيم شده آه بر مبناي آن، بخش
  : ها عبارتند از اين ايالت. شده است

  ).آردنشين( ايالت سليمانيه شامل استان سليمانيه -1
  ).آردنشين( دهوك هاي اربيل و  ايالت اربيل شامل استان-2
  ).نشين آرد و عرب(هاي آرآوك و تكريت   الدين شامل استان   ايالت صالح_3
  ).نشين آرد و عرب(هاي موصل و الرمادي   ايالت نينوا شامل استان_4
خيز آرآوك و موصل آه عمده جمعيت آنها را آردها تشكيل  بندي شهرهاي نفت  اين تقسيم در
شوند و در صورت عملي شدن اين طرح، با توجه به   عراق جدا ميدهند از بخش اصلي آردستان مي

  هاي زيادي را در عراق خواهم  بروز تنش تواند زمينه بندي مي  شرايط موجود عراق اين نوع تقسيم
  .آورد

ها جنگ و  هاي اصلي آه در عراق آه پس از سال شواهد امر گوياي اين نكته است آه براي گروه
فارس فراهم   خليج گيري از فرصت تاريخي آه در پي جنگ دوم نستند با بهرهخونريزي سرانجام توا

ها در آنار يكديگر آردستان عراق را اداره آنند، استقالل  شده بود با آنار نهادن اختالفات و رقابت
  . شود اي عراق محسوب مي هويتي اين منطقه از اولويت نخست در هر گونه تقسيم منطقه

ها ناديده گرفتن حقوق آردهاي عراقي و اطالق آنها به عنوان شهروند درجه  ل سالاز ديگر سو به دنبا
بينند آه هر  هاي گذشته عراق به ويژه رژيم بعث، آردها فرصت را مناسب مي  توسط تمامي حكومت2

تر خود را از وابستگي به بغداد برهانند و در اين ميان تشكيل پارلمان آردي و به آارگيري  چه سريع
  .هاي آنها بوده است  ترين اقدام  از مهم م ويژه براي اين مناطقپرچ

شوند، به دليل  ترين شهرهاي آردنشين محسوب مي  و موصل عالوه بر اين آه از مهم مناطق آرآوك
توانند منبع بسيار مطلوب درآمدي براي آردستان مستقل آينده توسط  وجود ذخاير عظيم نفتي مي

  .د آين  هاي آرد به شمار گروه
آنها معتقدند اعمال نظارت دولت .  ايالتي فدرال قابل تامل است  از اين سيستم بنابراين نگراني آردها

بر مناطق آردنشين، وضعيت اين مناطق را به دوران پيش از خودمختاري در ) به هر شكلي(مرآزي 
در مناطق جنوبي عراق هم براساس .  بر باد خواهد داد گرداند و دستاورد آردها را   بازمي1991سال 

ترين ذخاير نفتي  د آه در پي آن اداره اصليشو  استان بصره به ايالتي مستقل تبديل مي طرح جديد
  .عراق در ميادين بصره منحصرا به اين ايالت واگذار خواهد شد

بندي ايالتي بر مبناي نظام   آنند، اين است آه تقسيم  غالب ناظران سياسي بر آن تكيه مي آنچه آه
ت همان گونه آه تقسيم فدراليسم قومي و مذهبي، دير يا زود فروپاشي عراق را به دنبال خواهد داش

هاي شوروي سابق سرانجام به فروپاشي شوروي منجر شد و يا اين تجربه در  قومي در جمهوري
  . يوگسالوي فدرال هم سبب تجزيه اين آشور به پنج آشور مستقل شد

هاي مرآزي و شمالي و  ها در بخش تقسيم عراق پس از جنگ اخير به دو حوزه نفوذ آمريكايي
هاي فاتح جنگ به دنبال   عراق نيز اين شائبه را ايجاد آرده آه قدرت  حوزه جنوبها در انگليسي

بندي    نفتي عراق، از فروپاشي اين آشور نيز متنفع خواهند شد و تقسيم دستيابي به منافع سرشار
  .ايالتي اين آشور نيز در راستاي هدف تجزيه عراق قابل ارزيابي است

مت انتقالي عراق بر عملكرد رژيم گذشته آه در آنفرانس اخير از سوي ديگر عدم تعهد شوراي حكو
بندي ايالتي جديد عراق عالوه بر اينكه   رو شد، و تقسيم سران اسالمي با حمايت قاطع اعراب روبه

اي از ابهام فرو   را بابت جنگ تحميلي عراق عليه ايران در هاله دريافت مطالبات بر حق ملت ايران
آند، خواه ناخواه مسائل و مشكالت زيادي را در  ميت ارضي ما را تهديد ميبرد و امنيت و تما مي

گرايانه يكي از آنها  تواند به دنبال داشته باشد آه مطالبات قوم هاي همجوار مرزي ايران مي استان
  .خواهد بود

 
  آمار تلفات نظاميان آمريکايي در عراق بيش از کشته هاي آمريکايي درجنگ ويتنام است  

  2003 نوامبر 14 –1382 آبان 23 جمعه
خبرگزاري رويتر فاش کرد درحال حاضر آمار تلفات نظاميان آمريکايي در عراق بيش از تعدادي است که در 

  .  سالهاي اوليه جنگ آمريکا در ويتنام کشته شده اند 
هاي آمريکايي آمارتلفات نيرو: به گزارش خبرگزاري مهر، شبکه خبري الجزيره به نقل ازرويتر گزارش داد

  .مستقر درعراق درمقايسه با تعداد کشته هاي آمريکايي دراوائل جنگ ويتنام بيشتر شده است 
، درحمله ارتش آمريکا )پنتاگون(بر اساس آمار وزارت دفاع آمريکا : خبرگزاري رويتر طي تحليلي اعالم کرد

درحالي که چهارشنبه . شدند نظامي آمريکايي کشته 392 تنها 1964 تا 1962به ويتنام طي سالهاي 
گذشته با کشته شدن يک نظامي آمريکايي درحادثه انفجاربمبي درجاده ي شهر بغداد درمجموع شمار 

  . نفر گذشت 397تلفات نيروهاي آمريکايي درعراق ازمرز 
 هزار نفر مي رسد واين تعداد مساوي با 130گفتني است تعداد نيروهاي آمريکايي مستقردرعراق به 

  . به ويتنام اعزام کرده بود 1965تعداد نيروي آمريکايي است که ارتش آمريکا در سال همان 
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يکشنبه گذشته آمار تلفات نيروهاي آمريکايي از شمارکشته هاي آمريکايي درجنگ با ويتنام بيشترشد 
و آن زماني بود که يک نظامي آمريکايي درحمله موشکي درجنوب عراق کشته شد و شمار تلفات 

  . نفررسيد 393اي آمريکايي از زمان حمله اين کشور به عراق به نيروه
به عنوان مثال آمار تلفات نظاميان آمريکايي هم اکنون بيشتراز تعدادي است که اياالت متحده آمريکا 

بابت آن درچارچوب مبارزه با تروريسم عليه کشورهاي منطقه هزينه کرده است، زيرا درحال حاضر آمار 
  . نفر رسيده است488جاهاي ديگر به مريکايي درعراق، افغانستان، جنوب غرب آسيا وکل کشته هاي آ

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان٢٣: هفته نامه های ايران

  2003 نوامبر 14 –1382 آبان 23جمعه  –بي بي سي 
م سيزده آبان، سفر احتمالی وزير ديدار گزارشگر آزادی بيان وعقيده سازمان ملل متحد از ايران، مراس

خارجه آرژانتين به ايران، محافظت از شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و پيامدهای حذف يارانه 
   .فرآورده های نفتی از جمله مهمترين عناوين هفته نامه های چاپ ايران است

ان ملل با برخی مقامات ايرانی  با اشاره به ديدار آمبئی ليگابو، گزارشگر آزادی بيان سازماميد جوان
در روزهايی که برخی خانواده ها نااميد از رسيدگی های داخلی به مجامع جهانی : نوشته است

متوسل شدند برخی مقامات اين کار را بی حاصل خواندند و بعضا به تمسخر آن پرداختند اما اکنون 
  .درباره آن رخدادها به فرستاده سازمان ملل توضيح می دهند

 قبول پروتکل الحاقی منع گسترش سالح های هسته ای و همکاری با گزارشگر سازمان ميد جوانا
دوران بی اعتنايی به خواست های جهانی به سر : ملل را واقعيتی غير قابل انکار دانسته و نوشته

  . رسيده است
عيد مرتضوی  به ديدار فرستاده سازمان ملل با برخی مقامات قضايی از جمله ساميد جواناشاره 

  .دادستان تهران و عباس عليزاده رئيس دادگستری تهران است
 عيد فطر را بهترين فرصت برای آزادی زندانيان سياسی و مطبوعاتی دانسته و نوشته صداهفته نامه 

آزادی زندانيان سياسی می تواند عالوه بر کاهش فشارهای خارجی بر جمهوری اسالمی در : است
  .افزايش مشارکت مردم در انتخابات و حل مشکل مشارکت ياری رساندزمينه حقوق بشر، به 

، تصميم گيری در مورد آزادی يا عدم آزادی زندانيان سياسی تا حد زيادی با  صدابه عقيده نويسنده
  .انتخابات مجلس پيوند خورده است

ر در ايران را  ارگان جمعيت موتلفه اسالمی، عدم وجود آزادی، دموکراسی و حقوق بششماهفته نامه 
  .طرحی آمريکايی خوانده و اصالح طلبان را متهم کرده است که با تکرار آن به دشمنان خدمت می کنند

هيچ فرد منصفی نمی تواند با توجه به انتخابات مکرری که هر ساله در کشور ما برگزار :  نوشتهشما
اگر آنها وجود شورای نگهبان . دمی شود نظام جمهوری اسالمی را به نبود دموکراسی و آزادی متهم کن

را مانع برگزاری آزاد انتخابات می پندارند نگاهی بر قوانين سخت گيرانه همه نظام های جهان کنند تا 
  .ببينند چگونه آنها با روش های مختلف از حضور افراد در کرسی های حکومتی جلوگيری می کنند

بدون هر گونه غرض ورزی و ) شورای نگهبان(ل  تاکيد کرده، در نظام جمهوری اسالمی فقهای عادشما
  .سياسی کاری فقط مانع از ورود مفسدين به ارکان نظام می شوند

، تصاوير صفحات اول روزنامه های نزديک به اصالح طلبان را در صفحه اول خود چاپ کرده پرتوهفته نامه 
  .و از عدم انعکاس خبر راهپيمايی روز سيزده آبان انتقاد کرده است

آنها گوش فلک را کر می کند هيچ اشاره ای » مردم، مردم«اين روزنامه ها که شعار :  می نويسدرتوپ
شايسته » مردم«شايد در قاموس برخی از روزنامه ها، واژه . به اين همايش اسالمی و ملی نکرده اند

رخی اصول تجمعاتی است که در اعتراض به تصميمات قانونی قوه قضائيه يا اصوال در جهت تضعيف ب
  .قانونی اساس شکل می گيرد

، تحريم خبر راهپيمايی را دليلی بر آمريکايی بودن اصالحات يافته و نوشته، هر گاه پرتومقاله نويس 
دلسوزان و متدينين هشدار می دهند که بسياری از مدعيان اصالح طلبی به دنبال ضربه زدن به نظام و 

  .آمريکايی هستند، عده ای بر می آشوبند که چنين نيستپياده کردن ارزش های منحط غربی به ويژه 
 نيز گزارش هفتگی خود را به مراسم سالگرد اشغال سفارت آمريکا اختصاص اميد جوانهفته نامه 

  .داده و نوشته، اين مراسم به رغم کاهش چشمگير تعداد شرکت کنندگان آن همچنان برگزار می شود
کليشه ای و تکراری خوانده و نوشته، احتماال دير و دور نيست  اين مراسم را اميد جوانگزارش نويس 

که برگزارکنندگان به صرافت افتند به جای تظاهراتی با جمعی بسيار اندک، همايشی ترتيب دهند تا 
  .حاضران انگيزه های بيشتری داشته باشند

ن واقعيت ها معرفی  اصرار بر تکرار يک چارچوب به رغم تغيير فضای جهانی را ناديده گرفتاميدجوان
آنان که از ديوار سفارت باال رفتند امروز اصالح طلب هستند نه خشونت گرا و آن : کرده و نوشته است

بچه هايی که از آنها می خواهيم شعار مرگ بر آمريکا سردهند، آرزوی سفر امريکا را در سر می 
  .پرورانند

 مجلس روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام روز سيزده آبان به مناسبت اشغال سفارت آمريکا از سوی
  . گرفته است
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همزمان با منع پيگرد قانونی هادی سليمان پور سفير پيشين ايران در آرژانتين توسط بريتانيا، 
 در صفحه اول خبرداده است که رافائل بيلسا وزير خارجه آرژانتين به زودی از ايران همشهری جمعه
  .ديدار خواهد کرد

ان پور به اتهام ارتباط با انفجار نه سال پيش ساختمان آميا در بوئنوس آيرس بازداشت شده هادی سليم
بود اما دادگاهی در بريتانيا اعالم کرد که مدارک کافی برای تائيد چنين اتهامی وجود ندارد و وی را آزاد 

  .کرد
انتين به حالت تعليق در آمده به دنبال بازداشت آقای سليمان پور، روابط اقتصادی و فرهنگی ايران و آرژ

  .بود
هفته نامه های منسوب به محافظه کاران خبر داده اند که شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل از 

  .موسوی الری وزير کشور برای تامين امنيت جانی اش درخواست کمک کرده است
 خانم عبادی را برعهده  نوشته اند که يک گروه محافظ مسلح امنيتپرتو و يالثاراتهفته نامه های 

  .گرفته است
 ارگان انصار حزب اهللا تيتر صفحه اول خود را به ارزيابی پيامدهای حذف يارانه يالثاراتهفته نامه 

  .فرآوردهای نفتی اختصاص داده و به رئيس جمهور توصيه کرده دست نگهدارد
مردم و ناشی گری دولت خوانده  حذف يارانه ها و افزايش قيمت فرآورده های نفتی را ظلم به يالثارات

مردم ديگر تحمل مقاومت در برابر گرانی های جديد را ندارند و هر : و خطاب به هيات دولت نوشته است
  .گونه تصميمی، تبعات سنگينی را بر کشور تحميل خواهد کرد

  
  گوناگون

  
  همايش مخالفان جهاني سازى در پاريس

  ٢٠٠٣ نوامبر١۴ برابر با١٣٨٢ آبان ٢٣ -جمعه : ايرنا 
   کشور جهان۶٠باحضور مخالفان جهاني سازى از" همايش اجتماعي اروپا"دومين 

  . چهارشنبه گذشته در پاريس آغاز شده است از
  قانون اساسي اتحاديه اروپا و سلطه روح دراين همايش شرکت کنندگان در مورد

  .ندو تبادل نظر مي پرداز سرمايه دارى آمريکا بر اين قانون به بحث
  نشست اجتماع"ابتکار  اين گردهمايي در پي تشکيل همايش هاى منطقه اى به

  . شده است  ميالدى ، برپا٢٠٠١برزيل در سال" پورتو آلگر"در " جهاني 
 هزار ١٠٠ ميالدى توانست باگردهمايي بيش از٢٠٠٣همايش فوق در ژانويه سال

   مدت دو سال قدرت خودنفر از طرفداران خويش يعني سه برابر تعداد اوليه در
  .را ثابت کند

  هند و برزيل همايش هاى منطقه اى پيش از اين در کشورهاى مالي ، اتيوپي ،
  برگزار  نيز آن را٢٠٠٢برزيل در ژانويه .  تشکيل شده است ٢٠٠٣در ژانويه 

  کرده و فلورانس ايتاليا نيز به عنوان محلي اروپايي يک بار آن را تجربه
  . کرده است

  جهاني ديگر" و" اروپايي ديگر بسازيم "همايش اجتماعي اروپا با دو شعار 
  روى به صحنه اعتراض هاى اروپايي وارد شده و درهاى خود را به" بسازيم 

  . تمامي افراد، انجمن ها و سازمانهاى غير دولتي و سنديکاها گشوده است
   مشارکت مي پردازنددرهمايش پاريس که افراد به نسبت حقوق دريافتي خود حق

  ١۵٠٠ کشور جهان گرد هم آمده اند و در اين ميان ۶٠ هزار نفر از۶٠حدود ،
  .دولتي نيز حضور دارند سازمان غير

  اين چهار روز اجتماع پاريس را انجمني به همين نام اداره مي کند و در
  ىبرا  سمينار و صدها نشست کارى٢۵٠ کنفرانس ،۵۵نتيجه مباحث مطرح شده در

  تعميق مباحث در حوزه ستيز با ليبراليسم نوين ميان شرکت کنندگان به بحث
  .گذاشته مي شود

  و افراد و دراين ميان برگزارکنندگان برنامه هايي را پيش بيني کرده اند
  اند و گروهها، داوطلبانه مسئله توزيع آذوقه و حمل و نقل را بر عهده گرفته

  . کار جابجايي افراد اشتغال دارنداز اين تعداد دو هزار نفر به
  نفر در اين اجتماع بزرگ انساني داوطلب شده اند تا مجموع گفت وگوها ١٢٠٠

  زبان فرانسه ، آلماني ، ايتاليايي ، انگليسي ، اسپانيولي ، و زبان را در شش
  .کنند اشاره ترجمه

  ه مسايلدر همايش امسال پاريس ، کميته برگزارکننده موضوعاتي را در حوز
  سياسي و اجتماعي تعيين کرده است تا شرکت کنندگان با محور قرار دادن آنها

  .بحث و گفت و گو کنند
  شهروندى ، سياستهاى شرکت کنندگان همچنين در مورد مسايلي چون دمکراسي و

  ليبرال ،پيش همبستگي در کشورهاى ديگر، نقش اتحاديه اروپا در جهاني سازى
  آن ناسب در برابر سلطه آمريکا و سياست جنگ پيشگيرانهبيني رفتارهاى م
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  . کشور، به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت
  افراد به بررسي موضوع تساوى زن و مرد و حقوق در نشست عمومي اين همايش ،

  مسئله مصوبه سازمان تجارت جهاني در مورد مربوط به آن نيز مي پردازند و
  . واهند گذاشتتجارت خدمات را به بحث خ

  معروف ضد رييس فدراسيون کشاورزان فرانسه و چهره" ژوزه بووه " حضور 
  آمريکايي بهانه اى است تا اين همايش سياست هاى کشاورزى جهان را نيز مورد

  .بررسي قرار دهد و مسئله سلطه غذايي قدرتمندان جهان را کاوش کند
  دارى ملتها از زبان و فرهنگکنندگان مسئله تنوع فرهنگي و حق برخور شرکت

  مورد تاکيد قرار داده و حق برخوردارى همگان از آموزش و مستقل خود را
  .گوش جهانيان خواهند رسانيد تجارى نکردن آن را به

  راههاى توسعه عادالنه و برگزارکنندگان مسئله بدهي هاى کشورهاى جنوب و
  ايجاد اشتغال را  و راههاىپايدار کشورهاى در حال توسعه ، سياست هاى پولي

  . به بحث خواهند گذاشت
  همايش شرکت کنندگان همچنين در مورد در ميان برنامه هاى چهار روزه اين

  در معمارى جهان نوين ، نژاد مسئله اقامت خارجيان ، نقش دولتهاى اروپايي
  فتمهاجران و خارجيان گ پرستي ،خارجي ستيزى ، اسالم ستيزى و تبعيض و تحقير

  .و گو مي کنند
  اوايل دهه هفتاد ميالدى بازمي گردد سالهايي که خيزشي انديشه جهاني سازى به

  .خاور دور بوجود آمد در اقتصاد خاورميانه و
  جورج"سوى   از١٩٧١نخستين اقدام براى ايجاد نظم نوين اقتصادى در سال

  فرانسه اقتصادىوزير خزانه دارى وقت آمريکاو بادعوت از وزيران امور" شولتز
  ، انگليس و آلمان انجام گرفت که تکميل کار به تشکيل گروه هفت انجاميد و
 با ورود روسيه به عنوان ناظر، گام ديگرى براى تحميل سيادت اقتصادى آمريکا

  .سراسر جهان برداشته شد بر
  افتتاح کرد که گام را" سازمان تجارت جهاني " جورج بوش پدر ١٩٩٠در سال
 سازمان با تالش در اين. ى در سازماندهي فکر سرمايه ساالرانه آمريکا بودديگر

  اقتصاد آزاد در جهت رفع موانع گمرکي ميان کشورها ، قدم به قدم پايه ريزى
  .جهان را دنبال مي کند

  موافق نبودن کامل با تمامي عواقب و امروزه بيشتر کشورهاى دنيا با وجود
  .يوسته اندنتايج آن به اين سازمان پ

  آن سال تاکنون ، همه ساله وزيران اقتصادى هفت کشور صنعتي جهان دور هم از
  شوند تا راهکارهاى يکسان سازى حاکميت سياسي و سرمايه را در جهان پي جمع مي

  .گيرند
  اگر چه گامهايي با برخي پيمانهاى اقتصادى منطقه اى عليه جهاني سازى

 جموع روند جهاني سازى کم و بيش با قدرت راه خودشده است ، ولي در م برداشته
  .کند را دنبال مي

  در اين ميان از اين نکته نيز نبايد غافل شد که جريان جهاني سازى از شکل
  آغازين خود که مشارکت اقتصادى کشورها با يکديگر است ، خارج و به وسيله اى

  . ه استبراى تحميل ارزشها و سياستهاى غالب آمريکايي مبدل شد
  سازمان و کار پيوسته گروه هفت افزايش توليد جهاني از هفت دستاورد اين

  ميليارد دالر و رشد تجارت جهاني از هشت ميليارد به  هزار٣١ به ١١٠هزار و
  .  است١٩٩٩ تا١٩۶٠در فاصله سالهاى   ميليارد دالر۴٧۶شش هزار و

  دوره بيشتر مربوط بهاين  شواهد نشان مي دهد که سرمايه گذارى خارجي در
  .داشته اند کشورهاى صنعتي بوده و کشورهاى فقير سهم کمترى در آن

  به همين ترتيب، خدمات جهاني نظير خدمات حوزه توريسم نيز رشد چشمگيرى
  داشته و ورود فناوريهاى ارتباطي اطالعاتي به حوزه اقتصاد جهاني نيز روند

  . يده استنيل به اهداف جهاني سازى را شتاب بخش
  بيشتر يک سويه ، شرکتهاى فرامليتي به منابع خام امروزه به مدد اين جريان

  اند و در پي فروپاشي شوروى سابق که به عنوان و اوليه دسترسي آسانترى يافته
  آمريکا مي توان از آن ياد کرد، مسايلي همچون حرکتي در جهت تقويت انگيزه هاى
  . درآمده و جنبه جهاني يافته است رهامحيط زيست نيز از انحصار کشو

  و شواهد و قراين نشانگر اين تحوالت در مجموع به نفع کشورهاى جنوب نيست
  ارزشها يا تحميل آن است که آمريکا با سرعت هر چه بيشترى بسوى يکسان سازى

 .برمي دارد ارزشهاى آمريکايي و شفاف سازى اقتصاد و سياست کشورهاى ديگر گام
 اند و جنبشهاى سياسي نيز از پاى ننشسته  اين سالها، حرکتهاى مردميدر خالل

  و هر از چند گاه با تشکيل تجمع اعتراض آميز، نسبت به اين جريان آمريکايي
  .واکنش نشان مي دهند
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  احساسات ضد اين کشور از آتش زدن نمادهاى آمريکا، تحريم محصوالت و تحريک
 بيشترين هدايت آن را ه طبيعي به نظر مي رسدجمله واکنشهاى اين گروهها است ک

  سبز در دست داشته جريان هاى مخالف سرمايه دارى ، احزاب سوسياليستي و جنبشهاى
  .باشند

  جنگهاى افغانستان و عراق  سپتامبر در نيويورک ، راه اندازى١١وقوع انفجار
  دست مخالفانبهانه ب از جمله مسايلي است که درچند سال گذشته به اندازه کافي

  . جهاني سازى داده است
  دخالت روز افزون آمريکا در حيات بين بيشتر اين مخالفتها در اعتراض به

  اقتصادى و مشارکت کشورها براى رفع المللي صورت مي پذيرد که ابتدا از جريان
  . اعمال سلطه سياسي تبديل شده است موانع گمرکي شروع شده و به وسيله اى براى

  " طرفداران بديل جهاني سازى"جهاني سازى با عنوان   تن از مخالفانهزاران
  .در پاريس حضور دارند در دومين همايش اجتماعي اروپا

  بحث در زمينه  هزار نفر تخمين زده مي شود، ضمن۶٠اين عده که تعداد آنها
  اين قانون قانون اساسي اتحاديه اروپا، نسبت به سلطه سرمايه دارى آمريکا بر

  .اعتراض مي کنند
  توسط هر يک از دو جناح گردهمايي مخالفان جهاني سازى در پاريس به نوعي

  جناحها تالش دارند به سياسي فرانسه مورد بهره بردارى قرار گرفته است و اين
  .بعمل آورند ويژه در آستانه انتخابات پارلماني نهايت استفاده را از آن

  راست با  به جناح چپ نزديکتراست ، ولي جناحجريان ضد جهاني سازى در مجموع
  .برگزارى نشستها و گردهمايي سعي در رساندن صداى خود به گوش ديگران دارد

  نخست وزير فرانسه با حضور در نشستي که چند روز پيش به" ژان پير رافرن "
  نبايد"مناسبت از سوى حزب حاکم راست برگزار شد، با گفتن اين جمله که  اين
  . به استقبال اين رويداد بزرگ رفت" سازى وحشت داشت   جهانياز

  تاکيد بر سياست پيشين رييس جمهورى فرانسه در رافرن در اين گردهمايي با
  پروتکل زيست محيطي کيوتو ، مبارزه با نشست زيست محيطي ژوهانسبورگ ، از
  . چند قطبي سخن گفت گازهاى گلخانه اى ، آينده اروپا و دنياى

  بگيرند و دست کم استها در فرانسه تالش دارند اين بهانه را از دست چپهار
  .شوند به مخالفان جهاني سازى و چهره هاى اصلي ضد جهاني سازى نزديک

  ميوه هاى جهاني سازى را تقسيم"به همين مناسبت راستها مي کوشند با شعار 
  ه خود در فضاىمواضع فعاالن اين جنبش را تعديل کنند و رافرن ک" کنيم 

  اجتماعي و اقتصادى فرانسه درگير است ، با نگراني نسبت به گسست ارتباط
  " انسانيت"اجتماعي دولت با مردم ، عقيده دارد که بايد به جريان جهاني سازى 

  .تزريق کرد
  دانند، نقش از سوى ديگر سوسياليستها که خود را صاحب اصلي اين رويداد مي

  سوسياليست رهبر حزب" فرانسوا اوالن "نمونه آن . فته اندفعالترى برعهده گر
  آنکه مخالفان جهاني سازى خود بي"فرانسه بود که در يک شوخي سياسي مدعي شد 

  ."بدانند سوسياليست هستند
  جريان جهاني سازى را از دست اوالن پيش از اين پيشنهاد کرده بود که بايد

  وى مي بايست سازمان به اعتقاد.  کردسرمايه دارى در آورد و آن را اداره
  تا بتوان آن اقتصادى مشابه سازمان ملل از ميان کشورهاى مختلف تشکيل شود

  .را بتدريج جايگزين گروه هشت کرد
  نيز بدنبال بهره بردارى خود از اين حرکت برخي چهره هاى سرشناس سياسي

 ياليست پيشين فرانسه ،وزير کشور سوس " ژان پير شونمان. "مردمي سياسي هستند
 جمهورى ، دانيل کوهن بنديت و نامزد جوان انتخابات گذشته رياست" بزانسونو"

 .جريان مشارکت فعال دارند ژوزه بووه چهره سرشناس ضد جهاني سازى نيز در اين
  در پاريس ، با دومين همايش اجتماعي اروپا با حضور مخالفان جهاني سازى

  اختصاص از سوى شهردار سوسياليست اين شهر و تبارتخصيص يک ميليون يورو اع
  .برگزار مي شود) نخست وزيرى و وزارت خارجه (هزار يورو توسط دولت 

  ه۵٠٠برخي از چهره هاى ضدجهاني سازى به دليل مواضع سرمايه دارى دولت راست فرانس
 .از اين کمک راضي نبوده اند
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