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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 اي رويداده

  
   آم شش نيروي امنيتي آشته شدند در انفجار رياض دست

  2004 آوريل  21  -1383 ارديبهشت 2چهار شنبه 
شده مقابل ساختمان امنيتي عربستان   گذاري  در انفجار يك دستگاه خودروي بمب: خبرگزاري فارس

 نفر زخمي 60وي امنيتي از جمله يك افسر ارشد آشته و حدود  نير6سعودي در رياض دست آم 
  .شدند

در انفجار امروز «:به گزارش خبرگزاري فرانسه از رياض، يك مقام پليس رياض با اعالم اين مطلب افزود
شش تن از نيروهاي امنيتي از جمله يك سرهنگ و يك مقام ارشد امور مالي اداره امنيتي عربستان 

  » .آشته شدند
 نفر از جمله سرلشكر فهد البشير رئيس 60در اين انفجار همچنين حدود «:ن مقام عربستان افزوداي

  » .اداره راهنمايي و رانندگي عربستان زخمي شدند
اداره راهنمايي و رانندگي عربستان يكي از چند نهاد دولتي است آه در ساختمان اداره امنيت عمومي 

  . عربستان قرار گرفته است

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران ولتها، نيروها، دمواضع 
  

  آمريکا، لغو موقتی تحريم های ايران را تمديد کرد
  2004 آوريل  21  -1383 ارديبهشت 2 چهار شنبه -بي بي سي 

دولت آمريکا لغو موقت تحريم های مالی عليه ايران را که سه ماه پيش به خاطر تسهيل در کمک 
  .انی به زلزله زدگان بم در نظر گرفته شده بود، تمديد کردرس

 آوريل منتشر 21خبرگزاری رويتر خبر تمديد لغو تحريم های ايران توسط دولت آمريکا را در روز چهارشنبه 
  .کرده است

هوشنگ امير احمدی، رييس شورای آمريکا و ايران که در آمريکا مستقر است و در سال های اخير در 
نشانه ای ديگر از حسن نيت "ود روابط دو کشور تالش می کند، اين اقدام دولت آمريکا را جهت بهب

توصيف کرده است اما يک مقام رسمی در وزارت خارجه آمريکا تصميم دولت آمريکا " آمريکا در مورد ايران
  . خوانده است" غير سياسی و بر مبنای واقعيت"را 

دولت آمريکا اندک زمانی پس از وقوع زلزله ماه . شنبه گرفته شدتصميم به ادامه لغو تحريم ها روز سه 
 در منطقه بم که به کشته شدن هزاران نفر و ويرانی شهر بم و روستاهای آن 2003دسامبر سال 

انجاميد، برای تسهيل ارسال کمک های مالی از آمريکا به ايران، موقتا تحريم ارسال پول به ايران را لغو 
  .حريم ها مربوط به سازمان ها و موسسات غير دولتی ايران می شودالبته لغو ت. کرد

خبر اين تصميم زمانی اعالم شده که بحران در عراق به اوج رسيده و آمريکا نيازمند کمک همسايگان 
  .عراق، از جمله ايران برای آرام کردن اوضاع در اين کشور است

. د تا زمينه را برای کاهش بحران بررسی کندهفته پيش ايران يک هيات ديپلماتيک را راهی عراق کر
مقام های ايرانی اعالم کردند که هيات مذکور به درخواست نيروهای ائتالف تحت رهبری آمريکا، اعزام 

  . شده بود
 تن از ديپلمات ها و کارکنان سفارت آمريکا در تهران به 52 سال قبل به اين سو که 25ايران و آمريکا از 

  .د، روابط ديپلماتيک نداشته اندگروگان گرفته شدن

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   مهاجم آشته و سه تفنگدار آمريكايي زخمي شدند9در درگيريها در فلوجه 
  2004 آوريل  21  -1383 ارديبهشت 2چهار شنبه 

 مهاجم 9لوجه عراق به طول انجاميد، در درگيريهايي آه امروز بيش از دو ساعت در ف: خبرگزاري فارس
  .آشته و سه سرباز آمريكايي زخمي شدند

 صبح 6:30 نيروهاي ائتالفي، اين درگيري ساعت  به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، بر اساس بيانيه
 مهاجم به سوي تفنگداران آمريكايي با 30 تا 20چهارشنبه در شمال غربي فلوجه با تيراندازي حدود 

  . جي آغاز شد پي ح و آرسال
گران ائتالفي و غير نظامي  نيروهاي آمريكايي در اين درگيري آه عليرغم توافق روز دوشنبه بين ميانجي

  . آوپترهاي آمك گرفتند بس صورت گرفت، از هلي در فلوجه براي ادامه آتش
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هاجمان آشته و تعداد  تن از م9آوپتر گزارش آردند آه  سرنشينان اين هلي«: در اين بيانيه آمده است
سه تن از تفنگداران آمريكايي نيز زخمي شدند آه دو تن از آنان به خارج از . اند نامعلومي زخمي شده
  » .اند اين منطقه منتقل شده

   نفر از شخصيت هاي دولت آينده عراق را تهيه آرد100اخضر ابراهيمي فهرستي 
 نفري از شخصيت هاي 100ودي از تهيه ليست چاپ عربستان سع" الوطن" روزنامه : خبرگزاري فارس

نماينده ويژه سازمان ملل در عراق جهت حضور در مناصب دولت آينده " اخضر ابراهيمي"عراق توسط 
  .عراق خبر داد

اخضر : الوطن در شماره امروز خود به نقل منابع نزديك به شوراي حكومت انتقالي عراق، نوشت
آل سازمان ملل در عراق ليستي را جهت ارائه به سازمان ملل و ابراهيمي نماينده آوفي عنان دبير 

 تن از شخصيت هاي 100محافل سياسي اروپايي تهيه آرده است آه اين ليست شامل اسامي 
  . عراقي است آه قرار است در آينده پست هاي مهم دولت عراق را بر عهده گيرند

د آه از احزاب و گروههاي مختلف عراقي جهت به گفته اين منابع، افراد اين ليست از آساني بوده ان
  . شرآت در دولت آينده عراق آانديد شده بودند

براساس اين گزارش، سعدي عاصم الجنايي دبير آل تجمع جمهوري عراق، ليث آبه متفكر و اقتصاد 
دان معروف عراقي، اياد جمال الدين يكي از شخصيت هاي ديني معتدل عراق، فخري آريم شخصيت 

 معروف عراق، دآتر الحارث الضاري رئيس هيات علماي مسلمين عراق و قيس العزاوي نماينده سياسي
  .  نفري اخضر ابراهيمي قرار دارند100جناح ملي عراق در ليست 

  چهار سرباز انگليسي در انفجار امروز در جنوب عراق زخمي شدند
در جنوب عراق زخمي شدند آه حال » زبير«چهار سرباز انگليسي در انفجار امروز در : خبرگزاري فارس

  .دو تن از آنان وخيم است
به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، يك سخنگوي وزارت دفاع انگليس با اعالم اينكه اين افراد در حال 

  » .حال دو تن از آنان وخيم است«: مداوا هستند، گفت
د يكي از چهار انفجاري است آه امروز شود در يك مرآز آموزش پليس رخ دا انفجار در زبير آه گفته مي
  . جنوب عراق را لرزانده است

  . انفجارهاي ديگر در پاسگاههاي پليس در مرآز شهر بصره رخ داد
يك سخنگوي وزارت دفاع انگليس در لندن گفت سه انفجار در مرآز بصره رخ داده آه چهارمي آن در 

  . بازداشتگاهي خارج از شهر بوده است
  » .دانم آنون تلفات عراقيها زياد بوده است اگرچه من تعداد آنان را نميتا«: وي افزود

 نفر در حمالت به سه پاسگاه پليس در بصره و يك مرآز آموزش 61مقامات محلي اعالم آردند دستكم 
  . اند پليس نزديك شهر زبير آشته و دهها تن زخمي شده

  خمي شدند تن ز238 تن در انفجارهاي جنوب عراق آشته و 61دستكم 
 پاسگاه پليس بصره و يك مرآز آموزش پليس 3در انفجار خودروهاي بمبگذاري شده در : خبرگزاري فارس

  . تن آشته و دهها تن ديگر زخمي شدند61در شهر زبير در حومه بصره، دستكم 
 جسد در 55دستكم «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از بصره، يكي از مقامات بيمارستاني گفت

  » . بيمارستان دانشگاه صدر در مرآز بصره وجود داردسردخانه
 نفر از جمله سه زن و دو آودك زخمي 25يك بيمارستان ديگر نيز گزارش داد آه چهار تن آشته و 

  . اند شده
، يك عضو فرمانداري بصره گفت دو نفر ديگر امروز در اثر انفجار در يك »حسام حازم آيناجلي«همچنين 

  . زبير آشته و شش تن ديگر زخمي شدندمرآز آموزش پليس در 
  .  تن در انفجارهاي بصره خبر داد238اين در حالي است آه رويتر از زخمي شدن حدود 

 
   مهاجم آشته و سه تفنگدار آمريكايي زخمي شدند9در درگيريها در فلوجه 
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 مهاجم 9روز بيش از دو ساعت در فلوجه عراق به طول انجاميد، در درگيريهايي آه ام: خبرگزاري فارس

  .آشته و سه سرباز آمريكايي زخمي شدند
 صبح 6:30 نيروهاي ائتالفي، اين درگيري ساعت  به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، بر اساس بيانيه
نگداران آمريكايي با  مهاجم به سوي تف30 تا 20چهارشنبه در شمال غربي فلوجه با تيراندازي حدود 

  . جي آغاز شد پي سالح و آر
گران ائتالفي و غير نظامي  نيروهاي آمريكايي در اين درگيري آه عليرغم توافق روز دوشنبه بين ميانجي

  . آوپترهاي آمك گرفتند بس صورت گرفت، از هلي در فلوجه براي ادامه آتش
 تن از مهاجمان آشته و تعداد 9زارش آردند آه آوپتر گ سرنشينان اين هلي«: در اين بيانيه آمده است
سه تن از تفنگداران آمريكايي نيز زخمي شدند آه دو تن از آنان به خارج از . اند نامعلومي زخمي شده
  » .اند اين منطقه منتقل شده

   نفر از شخصيت هاي دولت آينده عراق را تهيه آرد100اخضر ابراهيمي فهرستي 
 نفري از شخصيت هاي 100چاپ عربستان سعودي از تهيه ليست " الوطن" روزنامه : خبرگزاري فارس

نماينده ويژه سازمان ملل در عراق جهت حضور در مناصب دولت آينده " اخضر ابراهيمي"عراق توسط 
  .عراق خبر داد
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اخضر : الوطن در شماره امروز خود به نقل منابع نزديك به شوراي حكومت انتقالي عراق، نوشت
نماينده آوفي عنان دبير آل سازمان ملل در عراق ليستي را جهت ارائه به سازمان ملل و ابراهيمي 

 تن از شخصيت هاي 100محافل سياسي اروپايي تهيه آرده است آه اين ليست شامل اسامي 
  . عراقي است آه قرار است در آينده پست هاي مهم دولت عراق را بر عهده گيرند

ن ليست از آساني بوده اند آه از احزاب و گروههاي مختلف عراقي جهت به گفته اين منابع، افراد اي
  . شرآت در دولت آينده عراق آانديد شده بودند

براساس اين گزارش، سعدي عاصم الجنايي دبير آل تجمع جمهوري عراق، ليث آبه متفكر و اقتصاد 
، فخري آريم شخصيت دان معروف عراقي، اياد جمال الدين يكي از شخصيت هاي ديني معتدل عراق

سياسي معروف عراق، دآتر الحارث الضاري رئيس هيات علماي مسلمين عراق و قيس العزاوي نماينده 
  .  نفري اخضر ابراهيمي قرار دارند100جناح ملي عراق در ليست 

  چهار سرباز انگليسي در انفجار امروز در جنوب عراق زخمي شدند
در جنوب عراق زخمي شدند آه حال » زبير«ر انفجار امروز در چهار سرباز انگليسي د: خبرگزاري فارس

  .دو تن از آنان وخيم است
به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، يك سخنگوي وزارت دفاع انگليس با اعالم اينكه اين افراد در حال 

  » .حال دو تن از آنان وخيم است«: مداوا هستند، گفت
ك مرآز آموزش پليس رخ داد يكي از چهار انفجاري است آه امروز شود در ي انفجار در زبير آه گفته مي
  . جنوب عراق را لرزانده است

  . انفجارهاي ديگر در پاسگاههاي پليس در مرآز شهر بصره رخ داد
يك سخنگوي وزارت دفاع انگليس در لندن گفت سه انفجار در مرآز بصره رخ داده آه چهارمي آن در 

  . وده استبازداشتگاهي خارج از شهر ب
  » .دانم تاآنون تلفات عراقيها زياد بوده است اگرچه من تعداد آنان را نمي«: وي افزود

 نفر در حمالت به سه پاسگاه پليس در بصره و يك مرآز آموزش 61مقامات محلي اعالم آردند دستكم 
  . اند پليس نزديك شهر زبير آشته و دهها تن زخمي شده

   تن زخمي شدند238وب عراق آشته و  تن در انفجارهاي جن61دستكم 
 پاسگاه پليس بصره و يك مرآز آموزش پليس 3در انفجار خودروهاي بمبگذاري شده در : خبرگزاري فارس

  . تن آشته و دهها تن ديگر زخمي شدند61در شهر زبير در حومه بصره، دستكم 
 جسد در 55دستكم «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از بصره، يكي از مقامات بيمارستاني گفت

  » .سردخانه بيمارستان دانشگاه صدر در مرآز بصره وجود دارد
 نفر از جمله سه زن و دو آودك زخمي 25يك بيمارستان ديگر نيز گزارش داد آه چهار تن آشته و 

  . اند شده
 يك ، يك عضو فرمانداري بصره گفت دو نفر ديگر امروز در اثر انفجار در»حسام حازم آيناجلي«همچنين 

  . مرآز آموزش پليس در زبير آشته و شش تن ديگر زخمي شدند
  .  تن در انفجارهاي بصره خبر داد238اين در حالي است آه رويتر از زخمي شدن حدود 

  
ي يك بازرگان دانمارآي آه در عراق ربوده  اعالم آرد آه جنازه) چهارشنبه(ي دانمارك امروز  وزارت خارجه

  . بود، پيدا شده است شده
ي  ي وزارت خارجه به نقل از خبرگزاري رويتر، در بيانيه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .هنوز دليل آشته شدن اين فرد يا عامالن آن مشخص نيست: دانمارك آمده است
  .خبر مفقود شدن اين بازرگان دانمارآي، يازدهم آوريل منتشر شد

 . دارد نيرو در عراق500دانمارك نزديك به 
 

  .ي صدام و معاونين و قضات اين دادگاه خبر داد پايگاه اينترنتي ايالف از تعيين رييس دادگاه محاآمه
  2004 آوريل  21  -1383 ارديبهشت 2چهار شنبه 

ي ملي عراق آه  ، انتفاض قنبر، سخنگوي رسمي آنگره)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
سالم چلبي به عنوان رييس دادگاه : گفت، اظهار داشت غداد سخن ميدر يك آنفرانس خبري در ب

  .اند ي صدام به همراه هفت قاضي ديگر و پنج مدعي عام تعيين شده محاآمه
  .محل محاآمه صدام و ميزان مبلغ اختصاصي براي اين محاآمه نيز تعيين شده است: وي افزود

ي صدام در حالي  نيز قضات مسوول دادگاه محاآمهاعالم تعيين مكان و : پايگاه اينترنتي ايالف نوشت
برد و برخي اخبار حكايت از آن  گيرد آه صدام تاآنون همچنان در يك زندان سري به سر مي انجام مي

دارد آه مقامات مسوول آمريكا صدام را از يك پايگاه نظامي در عراق به مرآز نيروهاي آمريكايي در قطر 
ا اين اخبار انتشار يافته را تكذيب آرده است و همچنان اصرار دارد آه صدام منتقل آردند؛ اما دولت آمريك

  .در عراق و در يك دادگاه عراقي محاآمه خواهد شد
  

ي صدام را بر عهده داشته باشند، انتخاب آرده  هايي را آه قرار است محاآمه عراق، قضات و دادستان
ي از اينكه حاميان صدام در پي آشتن آنها برآيند، است؛ اما هويت اين افراد به داليل امنيتي و نگران

  .مسكوت گذاشته شده است

www.iran-archive.com 



به نقل از خبرگزاري رويتر، سالم چلبي وآيل تحصيل ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هفت قاضي و پنج دادستان اين : ي صدام، در اين رابطه اظهار داشت ي آمريكا و مسوول محاآمه آرده

  . بر عهده خواهند داشتمحاآمه را
به داليل امنيتي از ذآر نام : چلبي آه از جانب حاميان صدام تهديد به مرگ شده است، اظهار داشت

  .شود اين افراد خودداري مي
  .ي وي تغيير خواهد آرد ي وي، وضعيت صدام به عنوان زنداني جنگي تا قبل از آغاز محاآمه به عقيده

ها مجازات مرگ را براي صدام و ديگر اعضاي حزب بعث وي خواستار  به تصور من دادستان: چلبي گفت
خواهند شد؛ اما هنوز بسيار زود است آه بگوييم چه زماني صدام آه متهم به دستور انجام حمالت 

  .شود ي نهايي مي باشد، محاآمه شيميايي آردها نيز مي
  .ما هنوز در روند آغاز تحقيقات هستيم: وي افزود

هاي سابق آمريكا به دليل حمايت از صدام  ي تعدادي از مقام ها خواهان محاآمه قيبسياري از عرا
آرده است و در آن زمان وي   از صدام حمايت مي80ي   عراق در دهه-آمريكا در جنگ ايران . هستند

 .ي حلبچه آه منجر به آشته شدن پنج هزار آرد شد را صادر آرد ي شيميايي به دهكده دستور حمله
  .ي صدام و معاونين و قضات اين دادگاه خبر داد  اينترنتي ايالف از تعيين رييس دادگاه محاآمهپايگاه

  2004 آوريل  21  -1383 ارديبهشت 2چهار شنبه 
ي ملي عراق آه  ، انتفاض قنبر، سخنگوي رسمي آنگره)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

سالم چلبي به عنوان رييس دادگاه : ت، اظهار داشتگف در يك آنفرانس خبري در بغداد سخن مي
  .اند ي صدام به همراه هفت قاضي ديگر و پنج مدعي عام تعيين شده محاآمه
  .محل محاآمه صدام و ميزان مبلغ اختصاصي براي اين محاآمه نيز تعيين شده است: وي افزود

ي صدام در حالي   دادگاه محاآمهاعالم تعيين مكان و نيز قضات مسوول: پايگاه اينترنتي ايالف نوشت
برد و برخي اخبار حكايت از آن  گيرد آه صدام تاآنون همچنان در يك زندان سري به سر مي انجام مي

دارد آه مقامات مسوول آمريكا صدام را از يك پايگاه نظامي در عراق به مرآز نيروهاي آمريكايي در قطر 
تشار يافته را تكذيب آرده است و همچنان اصرار دارد آه صدام منتقل آردند؛ اما دولت آمريكا اين اخبار ان

  .در عراق و در يك دادگاه عراقي محاآمه خواهد شد
  

ي صدام را بر عهده داشته باشند، انتخاب آرده  هايي را آه قرار است محاآمه عراق، قضات و دادستان
يان صدام در پي آشتن آنها برآيند، است؛ اما هويت اين افراد به داليل امنيتي و نگراني از اينكه حام

  .مسكوت گذاشته شده است
به نقل از خبرگزاري رويتر، سالم چلبي وآيل تحصيل ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هفت قاضي و پنج دادستان اين : ي صدام، در اين رابطه اظهار داشت ي آمريكا و مسوول محاآمه آرده
  .د داشتمحاآمه را بر عهده خواهن

به داليل امنيتي از ذآر نام : چلبي آه از جانب حاميان صدام تهديد به مرگ شده است، اظهار داشت
  .شود اين افراد خودداري مي

  .ي وي تغيير خواهد آرد ي وي، وضعيت صدام به عنوان زنداني جنگي تا قبل از آغاز محاآمه به عقيده
 را براي صدام و ديگر اعضاي حزب بعث وي خواستار ها مجازات مرگ به تصور من دادستان: چلبي گفت

خواهند شد؛ اما هنوز بسيار زود است آه بگوييم چه زماني صدام آه متهم به دستور انجام حمالت 
  .شود ي نهايي مي باشد، محاآمه شيميايي آردها نيز مي

  .ما هنوز در روند آغاز تحقيقات هستيم: وي افزود
هاي سابق آمريكا به دليل حمايت از صدام  ي تعدادي از مقام حاآمهها خواهان م بسياري از عراقي

آرده است و در آن زمان وي   از صدام حمايت مي80ي   عراق در دهه-آمريكا در جنگ ايران . هستند
 .ي حلبچه آه منجر به آشته شدن پنج هزار آرد شد را صادر آرد ي شيميايي به دهكده دستور حمله

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
 های ناگشوده جنايات و رازهای مقتدی صدر پرونده

  ها آيا امريكائيان در گشودن اين پرونده
  آنند؟ اقدام می
 علی ابو حسين آاظمی : سوريه_ دمشق 

  2004آوريل   21  -1383  ارديبهشت2ه چهار شنب -ايران امروز 
  

ای بسيار قديمی است آه از دست ماموران صدام و  خانهدر يكی از خيابانهای فرعی و دنج بغداد قهوه 
ها قصر در رفته و با رعايت تمامی جوانب خود را سراپا نگاه داشته  اقدام آنان در بستن تمامی قهوه خانه

  . ای به آار خود مشغول است و مشتريان قديم و جديد خود را دارد است و اآنون بدون هيچ دغدغه
ای آه آثاری از  ها نرگيله و نيز ديدن قهوه خانه زدن به قليان يا بقول عربخوردن يك چای عربی و پك 

ای ايجاد آرد تا در توقف چند  های دور و حتی دورتر از زمان پادشاهی عراق را در خود دارد انگيزه گذشته
 ابتدا از روزه خود در بغداد و عليرغم عدم امنيت به همراه يكی از دوستان غير بغدادی آن را پيدا آرده و

  .ها آبی خورده و سپس منتظر چای و قليان باشم آوزه سفالی آب به رسم عراقی
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ارزيد آه برای  خانه همانگونه آه شنيدم بود قديمی بود و جدًا به ديدن و دمی آساييدن در آن می قهوه
خورد ،  عليرغم هيات ظاهريمان آه به عربها می. يافتنش زحمت بكشی و پرسان پرسان آن را پيدا آنی

صورت آفتاب نخورده و نفتيده و نيز لهجه غير عربيمان اگر در وهله اول طرف را متوجه غير عراقی 
آرد آه ساليانی  آرد ولی پس از زبان باز آردن به گفتن يكی دو آلمه آامال مشخص می بودنمان نمی

م و اولين سوال طرف مقابل اين اي ايم و اآنون دوباره به عراق بازگشته دراز را در خارج از عراق بسر برده
  گرديد؟ رويد و اوضاع آه مناسبتر شد بر می مانيد يا می بود آه آيا می

های قديم آت و شلوار پوشيده و  در همان لحظه ورود حضور يك پير مرد عراقی آه به سبك عراقی
اهن بسيار رنگ تر پير آرد و از همه مشخص آراواتی آهنه را بر سينه استوار آرده بود جلب توجه می

  . هايش را رو آت برگردانيده بود روشن او بود آه يقه
پير مرد عراقی آه سعی نموده ظاهر خود را بسيار آراسته آند پس از دقايقی آه از حضور ما گذشت و 

شوند  با توجه به دوربين عكاسی آه در آنارمان داشتيم ما را با خبرنگاران آه امروزه در عراق يافت می
گرفته و در نزديكی ما نشست و بسيار شمرده به جهت آن آه مبادا سخنانش را متوجه نشويم اشتباه 

ها و اوضاع فعلی عراق  ها و تعارفات اوليه آرد و سپس موضوع را به حضور آمريكائی آغاز به صحبت
آشيد و در همان لحظات اوليه متوجه شدم آه اصطالحات و الفاظ سياسی را بسيار متبحرانه ادا 

  .اش گرديدم آند و متوجه عمق سخنان و فهم سياسی یم
پير مرد آه بسيار مخالف صدام و بيشتر از آن ، خوشحال از آم شدن شرش از سر مردم عراق بود با 

های مذهبی و سياسی ابراز  تاسفی آشكار از امكان پديد آمدن خشونت توسط تازه به دوران رسيده
  .آرد نگرانی می

گريهای گسترده نكرده و جيش المهدی خود را آشكارا اذن  نوز آغاز به فتنهآن هنگام مقتدی صدر ه
هايش  اهللا علی سيستانی و بلند پروازی های او برای آيه استفاده از اسلحه و زور نداده بود ولی مزاحمت

  .افراد و محافل را متوجه خود آرده بود
روی در زمان صدام بنا نهاده بود و همين اين جوان خام آه پدرش نيز عملش را بر تند: گفت پير مرد می

دستش را باز آرد و اسناد ارتباطش با حزب بعث پس از رفتن صدام به دست آمد ، معلوم نيست از آجا 
گذارد آه آينده عراق را تهديد  گيرد آه بسيار حساب شده پنهان و آشكار بر نقاطی دست می درس می

  . آرد ری در اين رابطه ميدانست ولی از گفتن آن امتناع میآند و البته شايد پير مرد چيزهای بيشت می
اند آه از احساسات جوانان شيعه  ای ميداند و يا به او ياد داده مقتدی بصورت بسيار ماهرانه: گفت او می

عراق آه به تازگی امكان بروز يافته و فضای آزاد فعلی امكان بروز را به آنان داده چگونه به نفع اهداف 
فاده آند و خود را مانند يك امام راستين شيعه و يا نجات دهنده موعود در نزد جوانان خام و خود است

  .احساساتی معرفی نمايد
خواهد در بين شيعيان عراق صحنه را برای خود خالی آند  مقتدی صدر در ابتدا می: گفت پير مرد می

ز نمود چه اين آه هرچه نباشد ولذا ابتدا با توسل به ايرانی بودن سيستانی حمله به وی را آغا
سيستانی در عراق و بلكه جهان و خصوصا جهان عرب مرجع اول دينی شيعيان است و با وجود او 

بايست ابتدا او را از صحنه خارج و يا وی را بصورت غير  مقتدی نميتواند به اهداف خود برسد بنابراين می
مردم را به آمترين حد ممكن برساند و البته عالقه و فعال خانه نشين نمايد و حداقل اينكه ارتباط وی را 

گرايش سيستانی در غيرسياسی بودن و دخالت نكردن در سياست و همچنين اعتقاد راسخ به جدائی 
  . آند ای می دين از سياست نيز به مقتدی صدر آمك ارزنده

فوذ سياسی و در گام ديگر سيد محمدباقر حكيم آه هم حزب سياسی داشت و نيروی مسلح و هم ن
آه از عمر مقتدی هم (ای طوالنی در مبازره سياسی  ها داشت و هم سابقه مذهبی در بين عراقی

آرد به ناگهان از صحنه خارج شد  و هم نماز جمعه اول نجف را در صحن امام علی برگزار می) بيشتر بود
  . بودو اين نيز آمكی بود به مقتدی آه هنوز مقاصد اصلی خود را آشكار نساخته 

شود هرآسی آه از لحاظ سياسی يا خانوادگی در عراق نفوذی داشته باشد و  بنا بر اين مشخص می
اين نفوذ رنگ و جلوه مذهبی هم داشته باشد بايد ابتدا به آناری رود تا راه برای مقتدای جوان و آتشين 

  .مزاج فراهم گردد
 نشنيده بودم انگشت گذاردن بر دو قضيه اما جالبترين سخن پيرمرد آه برايم تازگی داشت و از آسی

  .های فوق بود بود آه اين دو قضيه ضمن ارتباط تنگاتنگ شان با هم در ادامه سخنان و تحليل
  :اول اين آه پيرمرد معتقد بود

ترين چهره مذهبی و تاحدودی سياسی شيعه مرحوم دآتر شيخ  ترين فرد و قديمی در عراق سرشناس
العلوم عضو فعلی  به همراه سيد محمد بحر(االصل بود  ان برجسته عراقیاحمد وائلی خطيب و سخنر

اش برتری داشت و بعنوان  اش بر مذهبی شورای حكومت انتقالی عراق آه اين دومی وجه سياسی
دار در عراق بود  ترين معارضان سياسی صدام آه از خاندانی مذهبی و قديمی و ريشه يكی از قديمی
آه ) آرد و دارای حزب سياسی و گروه مسلح نيز نبود رت مستقل عمل میشد آه به صو شناخته می

شناسند و اين چهل ساله اخير را با او سر آرده بودند و عليرغم  وی را پير و جوان و سنی و شيعه می
آرد ولی  اينكه به عنوان مخالفی آرام و بدون فعاليت متعارف سياسی در خارج از عراق زندگی می

جو و  آميز و مسالمت دادند و با تعريف وی از اسالم مسالمت هايش را گوش فرا می نینوارها و سخنرا
آويز  شدند و از همين جا نيز به دست دارد آشنا می منطقی آه خود را از حرآات بنيادگرايانه دور نگه می

  . بردند الدنی و طالبانی و امثال آن نيز پی می بودن اسالم وهابيگری و بن
های وائلی خدمات اجتماعی و مالی وی به پناهندگان و مهاجرين عراقی در  گر فعاليتالبته جنبه دي
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اش بود آه   مذهبی–های فرهنگی  سوريه و ديگر آشورهای عربی و اروپا و آانادا و نيز تاليفات و فعاليت
  . ای شناخته شده و دوستی داشتنی ساخته بود از او چهره

از در آرزوی بازگشت وائلی بودند تا مستقيما و رو در رو پای منبر ها ساليان در عراقی: پير مرد ميگفت
ها و سخنان او را حضورًا تاييد آنند و قرائت رحمانی او از  اش بنشينند و با تكان دادن سر استدالل خطابه

  . مذهب شيعه را بشنوند و در هنگام مرثيه خوانيش با صدای گرم و سبك عربی او همنوا شوند
ن شيفته قرائت رحمانی و مستدل وائلی از دين هستند آه او را زبان گويای شيعيان ها چنا عراقی

دانسته و حتی با افتخار عدم سفر او به ايران را پس از انقالب نيز تاييدی بر گريزان بودن وائلی از 
مينی و اهللا خ تندروی و بنيادگرايی ميدانند و معتقدند آه وائلی بجهت آن آه ناگزير به ديدار از آيه

های بيشمار  ای نشود و اين ديدار را تاييدی بر آنان نداند از سفر رسمی به ايران عليرغم دعوت خامنه
  .گروهای مختلف ودوستان و طرفدارانش امتناع ورزيده است

از جانبی وائلی نيز بی صبرانه منتظر بازگشت به عراق بود تا شايد بتواند يكبار ديگر در صحن امام علی 
هرچند آه بيماری اخير او و آهولت سن ، وی را از منبر و . حسين بر منبر رود و خطبه بخواندو امام 

هر چند حضور او در عراق قطعا . اين آرزويی بود آه هيچگاه رنگ واقعيت نيافت. خطابه دور آرده بود
  . ميتوانست بسيار موثر واقع شود

ق از اوضاع عراق داشت آه سعی در پنهان نمودن وائلی گويا خود خبر و تحليل دقي: پير مرد ادامه داد
سفر خود نمود و تقريبا پنهانی وارد عراق شد ولی هيچگاه آسی علت فوت ناگهانی او را جويا نشد و 

اند تا دآتر  ای مسموم نموده اين احتمال را نداد آسانی از سفر او به عراق خبر داشته و او را به شيوه
ترين شخصيت شيعه عراقی  ترين و متنفذ  و محبوب و بلكه محبوبوائلی به عنوان يك شخص متنفذ

نتواند در اين موقعيت تاريخی در عراق استقرار يابد و در پايه گذاری عراق نوين تالش آرده و از نفوذ خود 
به يقين برداشتن او از ميانه . بهره ببرد و نيز حاصل سالها تالش و آوشش خود و ديگران را نظاره آند

های متعصب عرب عراق آه  سود گروهای تندرو شيعه نظير مقتدی صدر بود و هم به نفع سنیهم به 
در حال از دست دادن قدرت مطلقه و طوالنی خود هستند و به يقين تحمل پذيرش شخصيتی را آه 

  . ها را انسجام بخشد ندارند بتواند جهت گيری
ای قابل بررسی  به عراق به نظر او پروندهاعتقاد راسخ به مشكوك بودن درگذشت وائلی در بدو ورود 

بايست در آنار قتل فجيع سيد عبدالمجيد خويی و سيد محمد باقر حكيم مورد بررسی و  است آه می
  .دقت نظر قرار گيرد

  : گفت دوم اين آه پير مرد سخن جديد ديگری را نيز به ميان آشيد و می
باشد  نيز عراقی االصل است و سخنرانی زبده میبا توجه به اين تفاصيل چرا شيخ فاضل مالكی آه او 

ورزد و در بازگشت به  شناسند از آمدن به عراق اجتناب می ها او را می و از معارضين صدام بوده و عراقی
آورد و نقش خود را  آند؟ در حالی آه سخن از نفوذ خود در ميان قبايل عراق به ميان می وطن تاخير می

منظور او از مناسب بودن شرايط چيست؟ آيا او نيز . شمارد  عمده میدر صورت مناسب بودن شرايط
داند؟ آيا او را نيز دورا دور پيوندی با اوضاع  ای خالی شده از اغيار می خود را بازيگری موفق در صحنه

گيرد؟ سكوت  های هر چند ماليم او به آقای سيستانی از آجا سرچشمه می حاليه عراق نيست؟ حمله
  های بنيان برانداز مقتدی صدر در عراق از چه روست؟  ها و تند روی تكرویاو در قبال 

نمود و محكم و با تاسف از آن  ای را برقرار می سخنان پيرمرد ادامه داشت و در بين اين سخنان رابطه
ای پيش رفت آه مقتدی  شرايط به گونه. ما اما در آن هنگام به عمق سخنان او پی نبرديم. آرد دفاع می

ر گو اينكه آليت و حتی اآثريت شيعه نجف و بزرگان آن ديار او را تاييد نكرده و با او همراهی صد
اش جرات مخالفت با او نيست  آنند ولی آسی را نيز از هراس اطرافيان ناشناخته و متهم به بعثی نمی

جوهات و برد و به نذورات و و و مقتدی در ديار علی و حسين جسورانه بر اماآن مقدسه يورش می
  .آند تا هزينه اعمال تروريستی خود و لشكرش را فراهم سازد موقوفات آن جا دست اندازی می

دلم ميخواهد باز به بغداد بروم و در آن قهوه خانه منتظر آن پير مرد بنشينم و سخنان او را دوباره و اين 
نوان آليد احتمالی آرامش بار با دقتی بيشتر گوش فرا دهم و ببينم اآنون صفحه بازی عراق را به ع

  .دارد بيند و مهره چينی آن را چگونه بيان می خاورميانه چگونه می
  2004 آپريل 20

  علی ابو حسين آاظمی: سوريه_ دمشق 
** 

  مقتدا صدر آيست؟
  2004آوريل   21  -1383  ارديبهشت2ه چهار شنب

  
در، يكي از روحانيون شيعه بانفوذ اهللا محمد صادق ص  ساله پسر آيت31، »مقتدا صدر«: خبرگزاري فارس

 . است1990در عراق در اواخر دهه 
اهللا محمد باقر الصدر، يكي از رهبران فعال  الملل خبرگزاري فارس، عموي وي آيت به گزارش گروه بين

  .  بود1980شيعه پيش از اعدام توسط نيروهاي بعثي در سال 
انه از سوي عامالن صدام آه پدر و دو برادرش  پس از يك رشته عمليات مسلح1999صدر در ماه فوريه 

  . در جريان آن آشته شدند، مخفي شد
  . وي پس از پدرش مدارس مذهبي و موسسات خيريه را آه توسط وي بنا شده بودند، به ارث برد

صدر پس از اشغال عراق توسط آمريكا خواستار خروج نيروهاي اشغالگر از عراق شد و از شيعيان 
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  .  همكاري نكنندخواست با آنان
اند آه وي در صدد ايجاد يك حكومت اسالمي در اين آشور است  برخي آارشناسان عراقي اعالم آرده

  . آند ساالري اسالمي حمايت مي اهللا سيستاني از مردم و اين در حالي است آه آيت
ستار وابسته به وي توسط نيروهاي آمريكايي، خوا» الحوزه«نامه  صدر پيش از بسته شدن هفته

  . مقاومت بدون استفاده از خشونت شده بود
رسد آتشي زير خاآستر  نامه موجي از ناآراميهايي آه به نظر مي اما با اقدام آمريكا در بستن اين هفته
  . بود، توسط طرفداران صدر برپا شد

ي  هزار نيرو است به حمايت از جنبش سياس10شود داراي  صدر با ايجاد ارتش المهدي آه گفته مي
برند آه در آن دو ميليون نفر زندگي  خود پرداخت؛ بسياري از طرفداران صدر در شهرك صدر به سر مي

  . آنند؛ اين شهرك پيش از سقوط رژيم بعث، شهرك صدام نام داشت مي
المللي آمريكا، پس از سقوط صدام طرفداران مقتدا صدر آنترل بسياري از  به گزارش گروه بحرانهاي بين

ندگي در شهرك صدر را از جمله معرفي روحانيون به مساجد، نگهباني از بيمارستانها، جمع هاي ز جنبه
  . ها، نگهداري از يتيمان به عهده گرفتند آردن زباله

در ) ع(مقتدا صدر خود نيز همانند بسياري ديگر از علماي شيعه در شهر نجف آه حرم مطهر امام علي 
  . آند آن قرار دارد، زندگي مي

، يكي از مشاوران ارشد صدر را دستگير آردند آه »مصطفي يعقوبي«م آوريل نيروهاي آمريكايي روز سو
اهللا سيد عبدالمجيد خويي، روحاني شيعه عراقي در آوريل سال  شود به ارتباط با قتل آيت گفته مي

  . آنند مقامات اشغالگر صدر را نيز به ارتباط با اين قتل متهم مي. گذشته متهم است
دهد طرفداران مقتدا صدر همانطور آه آمريكا اعالم آرده است تنها   به تحوالت عراق نشان مينگاهي

مقصر درگيريهاي اخير در اين آشور نيستند و پيش از آغاز درگيري آنان با نيروهاي اشغالگر بارها در 
ه عصبانيت مردم خصوص حضور اين نيروها هشدار داده بودند و نيروهاي آمريكايي نيز پيش از اين منجر ب

  : عراق شده بودند
مقتدا صدر از نيروهاي ائتالفي خواست تا جدول زمان بندي دقيقي را براي عقب نشيني : 1382 مهر 23

  . خود از عراق تعيين آنند
به « :به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، مقتدا صدر در يك آنفرانس مطبوعاتي در شهر نجف گفت

ي آنم آه قبل از هرچيز يك جدول زمان بندي براي عقب نشيني خود از عراق نيروهاي ائتالفي توصيه م
  » .تعيين آنند

  . صدر گفت نيروهاي تحت امر وي با نيروهاي اشغالگر درگير نخواهند شد
 38نيروهاي آمريكايي شب گذشته در جريان حمله به يك مسجد در شهر مقدس آربال : 1382 مهر 30

  .  از روحانيون عراق را بازداشت آردندنفر از طرفداران مقتدا صدر
منتظره و پنهاني جرج بوش رييس جمهوري آمريكا به  مقتدا صدر روز گذشته سفر غير: 1382هشتم آذر 

  . عراق را محكوم آرد
گفت،  هاي نماز جمعه در مسجد آوفه سخن مي به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، صدر آه در خطبه

ز نظر عقلي و قانوني پذيرفتني نيست و انجام چنين ديدارهايي بايد با اجازه اين سفر ا«: اظهار داشت
  » .مردم عراق انجام گيرد

مقتدا «نامه متعلق به شيعيان عراق وابسته به  نيروهاي آمريكايي روز يكشنبه يك هفته: 1383فروردين 
  . ، را بستند»صدر

هايي آه در اين  آردند مقاله كايي ادعا ميبه گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از بغداد، نيروهاي آمري
  . دهد شود احتمال ايجاد خشونت عليه نيروهاي اشغالگر را افزايش مي نامه نوشته مي هفته

بيش از هزار طرفدار مقتدا صدر » الحوزه«نامه  اين در حالي است آه ساعاتي پس از بسته شدن هفته
  . اعالم آردند اين اقدام مغاير آزادي بيان استتظاهرات آرامي را جلوي دفاتر اين نشريه برپا و 

در درگيري ميان نظاميان اشغالگر عراق و طرفداران مقتدا صدر، نزديك شهر مقدس : 1383 فروردين 16
  .  تن ديگر نيز زخمي شدند9نجف ، چهار سرباز السالوادوري آشته و 

فداران صدر آشته و بيش از صد نفر  تن از طر19به گزارش رويتر از مادريد، در اين درگيريها دستكم 
  . زخمي شدند

طرفداران مقتدا صدر، روز گذشته پاسگاه اصلي پليس اصلي و ديگر ساختمانهاي : 1383 فروردين 17
  . دولتي شهر آوفه را تسخير آردند

خبرنگار خبرگزاري فرانسه از آوفه گزارش داد، بعد از آغاز درگيريها بين تظاهر آنندگان و نيروهاي 
شغالگر در نزديكي پايگاه نيروهاي اسپانيايي در خارج از شهر نجف، شاهد ورود طرفداران مقتدا صدر به ا

  . نهادهاي دولتي آوفه بوده است
به منظور حفاظت از «: رييس دفتر مطبوعاتي صدر در آوفه در اين باره گفت» شيخ فواد الطرفي«

ان، ارتش المهدي را به اين محلها اعزام ساختمانهاي دولتي و پاسگاههاي پليس از دست غارتگر
  » .آرديم

پل «همچنين . وي همچنين خواستار پيوستن نيروهاي پليس به آنها براي برقراري نظم در آوفه شد
  . آند شكني ناميد آه امنيت اين آشور را تهديد مي ، حاآم آمريكايي عراق مقتدا صدر را قانون»برمر
واگذار شود نه » هاي شريف انسان«قدرت در عراق بايد به «:مقتدا صدر گفت : 1383 فروردين 19

  » .آنند آساني آه با نيروهاي اشغالگر همكاري مي
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مردم آمريكا خواست تا با همراهي با مردم «اي از  به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، صدر در بيانيه
مك آنند آه قدرت به مردم شريف عراق آه تحت ستم رهبران و نيروهاي اشغالگر آمريكايي قرار دارند، آ

  » .عراق واگذار شود
بس در شهر آربال  طرفداران مقتدا صدر، روحاني شيعه عراقي اعالم آردند آماده آتش: 1383فروردين 22

  . به مناسبت اربعين حسيني هستند
ما «: د، فرمانده نظامي اين گروه اعالم آر»حمزه الطايي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از آربال، شيخ 

شب  خاتمه همه عمليات نظامي عليه نيروهاي لهستاني و بلغاري را تا پايان عزاداري اربعين در نيمه
  » .آنيم دوشنبه اعالم مي

بس عملي خواهد شد آه نيروهاي ائتالفي از حرمهاي امام حسين  وي تاآيد آرد در صورتي اين آتش
و با گروههاي مسلح آه براي تامين امنيت و در مرآز شهر فاصله گرفته ) ع(و حضرت ابوالفضل ) ع(

  . اند، درگير نشوند سالمتي زائران در اطراف آربال مستقر شده
يكي از نمايندگان مقتدا صدر اعالم آرد صدر از وي خواسته است پيشنهاداتي را : 1383 فروردين 26

  . براي برقراري صلح به مقامات آمريكايي ارائه دهد
تر از بغداد، اين در حالي است آه حاميان صدر در جنوب و مرآز عراق عليه به گزارش خبرگزاري روي

  . نيروهاي اشغالگر در حال مبارزه هستند
آمريكا اعالم آرده است آه خواستار آشتن يا دستگيري صدر و از بين بردن ارتش وي است و نيروهاي 

  . رد، اعزام آرده استب شود صدر در آن به سر مي بيشتري را به حومه شهر نجف آه گفته مي
اين در حالي است آه صدر در همان روز اعالم آرد همه شروط خود را براي مذاآره با نيروهاي اشغالگر 

  . عراق پس گرفت و اعالم آرد از دستور عالي ترين مرجع شيعيان عراق پيروي خواهد آرد
اجازه نمي دهيم وارد آوفه شوند،  مقتدا صدر با تاآيد بر آن آه به نيروهاي اشغالگر : 1383 فروردين 28

  . افزود مصالحه با اشغالگران بي فايده است
 روز جمعه براي نخستين بار در مالء عام  به گزارش خبرگزاري فرانسه از آوفه، صدر آه پس از دو هفته،

نظاميان اشغالگر در عراق هستند « :ظاهر شده بود، در سخناني آتشين در مسجد اعظم آوفه گفت 
  » .ين آشور را براي ساليان متمادي اشغال آنند، لذا مصالحه با آنها آارساز نخواهد بودتا ا

  . صدر گفت به اشغالگران اجازه نخواهيم داد وارد آوفه و ديگر شهرهاي مقدس عراق شوند
سخنگوي رسمي گروه مقتدا صدر اعالم آرد ، مذاآره با نيروهاي اشغالگر به دليل : 1383 فروردين 29

  . از حمالت احتمالي آمريكا به نجف متوقف شده است ترس 
ما به اين دليل مذاآرات «: سخنگوي صدر افزود» قيس الخزعلي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، 

ها در مذاآرات   آننده به ما خبر داد آه آمريكايي خود را با گروه هاي آمريكايي قطع آرديم آه گروه مذاآره
  » .آنند لهاي مناسب مانع تراشي ميبراي رسيدن به راه ح

  » .ما هر لحظه منتظر حمله نيروهاي آمريكايي به نجف هستيم « :وي گفت
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   ارديبهشت2: روزنامه های تهران 

  2004 آوريل  21  -1383 ارديبهشت 2 چهار شنبه -بي بي سي 
ه بعد از دو روز تعطيلی منتشر شده اند کنارگذاشته شدن وزير اقتصاد و روزنامه های چهارشنبه تهران ک

دارائی، استعفای بهزاد نبوی و ناکام ماندن ماموريت ميانجی گرانه ايران در عراق را به عنوان مهم ترين 
  .اخبار خود منعکس کرده و درباره آن به تحليل پرداخته اند

 تا آخرين لحظه از تغيير خود خبری کيهانته روزنامه کنارگذاشته شدن طهماسب مظاهری که به نوش
 از بسته شدن پرونده ترميم کابينه در آستانه شروع به کار مجلس تازه ايراننداشت، به نوشته روزنامه 

  .خبر می دهد اما روزنامه های هوادار محافظه کار نارضايتی خود را از آن اعالم داشته اند
ايش از وزير کنار رفته پرسيده که اين تغيير به نفع مردم بوده است و  در عنوان اول خود ضمن ستکيهان

  يا جبهه مشارکت؟
در سرمقاله خود علت اصلی کنار گذاشته شدن وزير اقتصاد را اختالف وی با رييس دنيای اقتصاد 

های دولتی، و اصالحات بانكی و مالياتی،  سازی عملكرد شرآت سازمان برنامه ريزی بر سر شفاف
 – او -گذاران بی های بيشتر به سرمايه های تند در قبال برخی فشارها از جمله دادن تضمين گيری موضع

  .ها دانسته ای عزل و نصب تی، ارايه گزارش در خصوص مفاسد اقتصادی، و پاره
نوشته با نزديک شدن زمان برگزاری انتخابات رياست دنيای اقتصاد علی ميرزاخانی در سرمقاله 

کند که دولت سرکيسه را شل کند و برای فراهم کردن  انديشی سياسی حکم می ت جمهوری، مصلح
  .رضايت کوتاه مدت مردم اصالحات ساختاری بلندمدت به همراه انضباط مالی را فراموش کند

نارضائی محافظه کاران را از تغيير وزير اقتصاد کابينه محمد " تغييراتی بر خالف انتظار" با عنوان انتخاب
  .نشان داده و نوشته در افکار عمومی احتمال تغيير رييس سازمان برنامه ريزی بيش تر بودخاتمی 

اقتصادی اين سئوال را مطرح کرده که تغيير وزير اقتصاد و دارائی استراتژی و يا تاکتيکی بوده حيات نو 
ه عهده دارند است که دولت يک ماه قبل از روبرو شدن با مجلسی که اکثريت آن را مخالفان اصالحات ب

  .در پيش گرفته است
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 با انتقاد از کنارگذاشته شدن طهماسب مظاهری و باقی ماندن کيهانمحمد مهاجری در سرمقاله 
رنامه نوشته آيا به اين ترتيب می توان حکم کرد که قرار نيست، نگاه محمد ستاری فر در راس سازمان ب

معطوف به رضايتمندی مردم، بر تيم اقتصادی دولت، سايه افکند؟ و آيا می توان اين سخن یأس آميز را 
  بر زبان آورد که به خير اين دولت در يکسال آينده اميدی نيست؟ 

مله خود را متوجه رييس جمهور خاتمی کرده و نوشته شعار  در پايان لبه تيز حکيهاننويسنده سرمقاله 
زيبای حفظ کرامت انسانی وقتی که برکناری وزيری چند ساعت زودتر به او اطالع داده نمی شود تا 

  مايه خجلت او نگردد، چگونه باور کردنی است؟
رات داستان ترميم خبر داده که با اعالم تغيي" حاجی و ستاری فر ماندنی شدند"با عنوان آفتاب يزد 

 در خبر بلندی در انعکاس مخالفت ها درباره تغيير مظاهری نوشته در سه کيهانکابينه پايان يافت اما 
  .روز آينده ستاری فر هم از جمع مسووالن دولتی خارج می شود

ا اشاره  مخالفت با تغيير وزير اقتصادی کابينه را تا آن جا پيش برده که در ستون اخبار ويژه خود بکيهان
به خبری که منبع آن را افشا نکرده، ادعا کرده که برکناری مظاهری خواست شهرام جزايری بود که به 

  .اتهام تخلف های مالی و رشوه دادن به مقامات محاکمه و زندانی شده است
استعفای بهزاد نبوی از نمايندگی مجلس در صفحه اول همه روزنامه های چهارشنبه به خبری مهم 

  . شده استتبديل
 که در روزهای گذشته پيش بينی کرده بود که استعفای نمايندگان نمايشی و شوخی است و از کيهان

جمله بهزاد نبوی کرسی نايب رييسی مجلس را رها نخواهد کرد با انعکاس خبر مختصری درباره تصويب 
  .ستاين استعفا در مجلس از زبان عده ای از نمايندگان آن را بی اهميت خوانده ا

 که استعفای نايب رييس مجلس را در صدر اخبار خود آورده و سرمقاله ای به امضای محمد شرق
قوچانی سردبير روزنامه را به آن اختصاص داده در يک مصاحبه ای نظرات بهزاد نبوی را پس از استعفا از 

  .نمايندگی مجلس منعکس کرده است
برای به دست گرفتن قدرت از طرق دموکراتيک در  از بهزاد نبوی پرسيده آيا همچنان شرقخبرنگار 

  چارچوب جمهوری اسالمی تالش می کند؟
نه اميد به .  پاسخ داده است که راه ديگری را نمی شناسيمشرقنايب رييس مستعفی مجلس به 

معجزه داريم، نه می خواهيم به اتکای خارج کشور اصالح شود، به حرکت انقالبی هم نه اعتقاد داريم و 
  .ساکت هم نمی نشينيم و بالطبع مشی کنونی را ادامه می دهيم. ن را ميسر می دانيمنه آ

 گفته شرقنبوی که از وی به عنوان نظريه پرداز اصالحات و چريک پير ياد می شود، در مصاحبه با 
است عده ای می گويند چرا از روز اول با استعفا و تحصن، اعتراض نکرديم سخنانم موقع طرح استعفا 

  .سخ به اين دو انتقاد بود و گفتم اصالحات شکست نخورده استپا
استعفای بهزاد نبوی يک خداحافظی طوالنی، طوالنی تر از شرق به نوشته بدرالسادات مفيدی در 

می روم و : خداحافظی نمايندگان مستعفی قبلی است اما وقتی می رفت به خنده به خبرنگاران گفت
  .اما اين يک شوخی بيش نبود! گذارمديگر پايم را در اين مجلس نمی 

 در گزارش اصلی خود به بررسی علت ناکامی ماموريت ميانجی گرانه ايران در عراق پرداخته و اعتماد
 کشور ايجاد شده   در اين  ايران  واقعی  در مورد قدرت  زيادی  نوشته ترديدهای  غربی از زبان کارشناسان
   اهللا  ديدار با آيت  به  موفق  که  بازگشت  تهران  به  در حالی  ايران  امور خارجه  وزارت است چرا که تيم

  . و مقتدا صدر نشد سيستانی
   اعال تاکنون  و مجلس  آمريکا است  نفع ، به  و در عراق  کنونی  قدرت در مقطع  معادلهاعتمادبه نوشته 
  . هستند  مسامحه  مجبور به  عراقی عه شي های  گروه  و تمام  گرفته  موجود را در پيش  وضع  حفظ سياست
   خود را به  نمی خواهند موقعيت  عراق  سياسی های  نتيجه گيری کرده از آنجا که گروه اعتمادگزارش 

   نتيجه ، بلکه  تنها فايده ای برای ايران نخواهد داشت ها نه  گروه  بر اين  مستقيم خطر اندازند، تاثيرگذاری
   کند؟  را دنبال  سکوت و انتظار  سياست  ترکيه  مثل  آيا بايد ايران راينبناب.  نيز دارد معکوس
در مقاالت خود از سکوت کشورهای اسالمی نسبت به حوادث جمهوری اسالمی  و رسالت، کيهان

  .عراق و ترور رهبر حماس انتقاد کرده اند
ن به عراق از ديدگاه با اشاره به ناموفق بودن سفر هيئت اعزامی ايراجمهوری اسالمی روزنامه 

رسانه های غربی، نوشته اظهارات ضد و نقيض وزير خارجه ايران چند ساعت بعد از سفر هيا ت ايرانی 
  .به عراق، در ناکامی اين هيئت موثر بوده است

در سرمقاله خود نوشته سکوت و تماشای سران کشورهای اسالمی و حداکثر جمهوری اسالمی 
شک و خالی که جز تعارفات معموله ديپلماسی نيست هيچ مشکلی را ابراز تاسف و محکوم کردن خ

  . حل نخواهد کرد
راه حل مناقشات منطقه ای را در تاکيد بر سياست آيت هللا خمينی جمهوری اسالمی سرمقاله 

و نوشته اينک بهترين فرصت برای اجرای " اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود"دانسته که گفته بود 
  .ن استاين فرما

از وخامت وضعيت جسمی سيامک پورزند روزنامه نگار زندانی، خبر داده که وی در بخش وقايع اتفاقيه 
  .مراقبت های ويژه بيمارستان بستری شده و در آن جا ماموران بر بالين وی هستند

 که  با عنوان بهبود حال سيامک پورزند، گفتگوی خبرنگار خود با خواهر پير وی را منعکس کردهشرق
گفته است از وخامت حال پورزند با تلفن يکی از زندانيان با خبر شده و تلفن ناشناس ديگری از محل 

  .بستری دادن وی خبر داده است
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 اين روزنامه نگار زندانی در آخرين مالقات نمی توانست راه برود شرقبه گفته مهين پورزند به خبرنگار 
ظاهرًا همان روز حالش بد شده و در حالت اغما رفته و . و برای راه رفتن و نشستن، کمکش می کردند

  .پس از آن که اقدامات پزشکی در زندان موثر واقع نشده او را به بيمارستان مدرس برده اند
 از ظاهر شدن اشياء نورانی برای چندمين بار در آسمان شهرستان های گنبد، آزادشهر و راميان کيهان

رانی هر شب حدود دو ساعت در آسمان جنوب غربی کشور خودنمايی خبر داده و نوشته اين اشياء نو
  .می کند و سپس محو می شود

هفته پيش شاهدان عينی از ديدن شدن شیء نورانی در آسمان شهرهای شمال شرقی ايران خبر 
  .داده بودند

 دانشگاه از سه ايرانی و سه جايزه خبر داده و نوشته شيرين عبادی ديپلم افتخار يکوقايع اتفاقيه 
کانادايی، ناصر زرافشان جايزه بزرگ انجمن قلم آمريکا و عليرضا جباری عضويت افتخاری انجمن قلم 

  .انگلستان را کسب کردند
ضمن اشاره طعنه اميزی به حضور شيرين عبادی در کنار داالئی الما و جمهوری اسالمی روزنامه 

ن سخنی نگفته انتقاد کرده و به همين جهت برنده اسقف توتو در کانادا از اين که وی از ترور شيخ ياسي
 .خوانده است" کوکی آمريکا" را عروسک ٢٠٠٣جايزه صلح نوبل سال 

  
  گوناگون

  
  ايم  ما آجا ايستاده

  2004 آوريل  22  -1383 ارديبهشت 3 پنج شنبه -وقايع اتفاقيه 
  

ر محل آتابخانه آنگره آمريكا وزير امور خارجه اسبق آمريكا د» جرج شولتز«متن زير خالصه سخنراني 
او در اين . شناسند آاري است آه همه او را به خوبي مي شولتز سياستمدار آهنه. ايراد شده است

پردازد و از آشورهاي ياغي و لزوم  سخنراني ابتدا به بحث درباره مقوله تروريسم در ابعاد مختلف مي
در قسمت بعد وي . پردازد حل در ارتباط با آن مي  راهراند و سپس به ارائه برخورد با آنها سخن بر زبان مي

آند، به ابهاماتي آه در ارتباط با حمله اياالت متحده به عراق وجود  لزوم جنگ بر ضد عراق را تشريح مي
هاي اياالت متحده در خاورميانه جديد  ها و برنامه دهد و از خاورميانه و مردم آن و طرح دارد پاسخ مي

 در بخش ديگري از اين سخنراني به بررسي ابعاد مختلف مناقشه ميان رژيم وي. گويد سخن مي
ها و تهديداتي آه در پيش روي جامعه  صهيونيستي و فلسطينيان پرداخته است و در پايان نيز از فرصت

  . گويد الملل قرار دارد سخن مي بين
   forigen policy:منبع

  جورج شولتز، وزير خارجه اسبق آمريكا *
  
  احسان تقدسي : هترجم*

اند به موضوع روز  عراق و تسليحاتي آه تاآنون پيدا نشده. بريم ما در لحظات مهمي از تاريخ به سر مي
اي انجام شد آه مناقشه و منازعه ميان  از طرف ديگر عمليات نظامي ما دقيقًا در منطقه. اند بدل شده

  . ا قرار دارداسرائيل و فلسطينيان و وابستگي خطرناك ما به نفت در آنج
  

  مشكل تروريسم 
در زمان دولت . باشيم مدت زمان درازي است آه ما در حال آشمكش و منازعه با مسأله تروريسم مي

آردم من در آن زمان گفتم آه  ريگان من از سياست تهاجمي و انتقادي نسبت به تروريسم حمايت مي
. ي زورمندانه عليه آن هستيماقدام» نيازمند«تروريسم يك مشكل بزرگ و متفاوت است و ما

من با نظر . رونالد ريگان با نظر من موافق بود اما بسياري مخالف نظر من بودند) در آن زمان(خوشبختانه 
هنوز نيز . مخالف بودم» يك انسان تروريست، دشمن آزادي يك انسان ديگر است«گفتند آساني آه مي

در آن روزها توجه . آنها آامًال در اشتباه هستند) د بگويمباي(آنند و بسياري از مردم اين حرف را تكرار مي
  . ما معطوف به چگونگي دفاع در برابر تروريسم بود
امنيتي نيز -گرفت و اقدامات اطالعاتي ها صورت مي در همين راستا حفاظت بيشتري از سفارتخانه

يي در برابر حمالت ما به تأسيس يك نهاد قانوني براي واداشتن آشورها به پاسخگو. گسترش يافت
هاي اطالعاتي بسياري از  اي از جهان، اقدام آرديم و با فعاليت ها به آمريكائيان در هر نقطه تروريست
ما به درك درستي از ) در آن زمان(اما مشكل آنجا بود آه. ها را عقيم گذاشتيم هاي تروريست فعاليت

  . ها دست پيدا نكرديم دليل اقدامات تروريست
الدن و گروه القاعده آامًال  بن اسامه.  ميالدي مسأله تروريسم شكل حادتري به خود گرفت1990در دهه 

ها معلوم نبود و به همين علت نيز  شناخته شده و مشهور بودند اما ماهيت تهديدات تروريست
ر ادامه هاي ديپلماتيك بدون استفاده چنداني از زو تالش. هاي ما براي مبارزه با آنها مثمرثمر نبود تالش

ها همانند جنايتكاران  هاي قانوني بود و به تروريست پيدا آرد برخورد با مسأله تروريسم داراي محدوديت
به اعتقاد من در برخورد با تروريسم به . تعدادي دستگير و تعدادي نيز محاآمه شدند. شد نگريسته مي

ندمدت بسنده آرد و به اين ترتيب به دليل فرآيند تعمدي آن نبايد تنها به اقدامات قانوني و طبعًا بل
  . ها فرصت داد تا به راحتي و آزاد روي زمين قدم بزنند تروريست
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هاي ايدئولوژيك در  توان دريافت آه هدف حرآت امروز با نگاهي به آارنامه ربع قرن گذشته تروريسم مي

توانيم  مي. باشد الملل و همكاري و پيشرفت در جهان مي سراسر جهان نابودي نظام بين
 و 1993گذاري در ساختمان مرآز تجارت جهاني در سال   ميالدي، بمب1981در سال » انورسادات«ترور

 و بسياري از حمالت تروريستي آه در بسياري از 2001نابودي آامل ساختمان اين سازمان در سال 
  . شود را در همين راستا ارزيابي آنيم آشورهاي دنيا انجام مي

  
  چه بايد آرد؟ 

جهان به مدت سه قرن با نظام پادشاهي . در ابتدا و پيش از همه ما بايد از نظام دولتي، حمايت آنيم
. خود را جوابگوي شهروندان خويش و مسؤول خوشبختي آنها بداند» ممكن بود«نظامي آه . اداره شد

ارند آه اين ها در راه رسيدن به اهداف مشخص با يكديگر تعامل و همكاري د در نظام دولتي، دولت
المللي را  ها ساختار بين در اين نظام، دولت. شود همكاري در نهايت به حفظ آشورها و مرزها منجر مي

. دانند و نه خود را در خدمت آن در خدمت خويش و به عنوان راهي براي رسيدن به اهداف خويش مي
هيچ نظام .  مسرورندها از اين ضعف خوشحال و نظام دولتي دچار فرسايش گشته است و تروريست

هاي  جايگزين ديگري آه بتواند وظيفه ضروري استقرار يك جامعه قانونمند و منظم، دفاع از آزادي
جانبه را  هاي اقتصادي و فراهم آردن زمينه براي دفاع همه مشروع، فراهم آردن زمينه براي فعاليت

  . انجام دهد، وجود ندارد
  

تمام . و بازگرداندن آن به شكل اوليه است» نظام دولتي«البد وظيفه خطير ما دميدن روحي تازه در آ
به پا خيزند و به توسعه سياسي و اقتصادي آمك آنند -ترور-ها بايد براي مبارزه با دشمن مشترك دولت

زماني آه . آند و به اين نكته توجه داشته باشند آه ساختار جهاني براي مردم آن آشورها فعاليت مي
ما نيازمند يادآوري . باشند انجام دادند شايسته احترام و آمك براي موفقيت بيشتر ميآنها اين آار را 

عقابي آه در يك پنجه خود . باشيم به خود و دوستانمان مي) عقاب(»نشان رسمي آشور«پيام 
رئيس جمهور اسبق اياالت » هري ترومن«همان طور آه . اي زيتون و در پنجه ديگر سيزده تير دارد شاخه
ه در پايان جنگ جهاني دوم گفت، شاخه زيتون در پنجه عقاب نشانگر اين است آه اياالت متحده متحد

اما تيرها در پنجه ديگر عقاب نشانگر آن است آه براي دستيابي به صلح . هميشه در پي صلح است
  . مؤثر شما بايد قدرتمند باشيد و آمادگي استفاده از قدرت را نيز دارا باشيد

همانطور . اين دو جايگزين يكديگر نيستند بلكه تنها مكمل همديگرند. اسي مكمل يكديگرندقدرت و ديپلم
هاي اياالت متحده و انگليس  وگو  ماه گفت9«:در سخنراني ساالنه خود اظهار داشت» جورج بوش«آه 

 روند در اين. با دولت ليبي موفقيت آميز بود در حالي آه دوازده سال ديپلماسي با عراق آارساز نبود
تنها يك چيز مشخص گرديد و آن اينكه الزمه يك ديپلماسي مؤثر به آار بردن لغتي مؤثر و معتبر يعني 

  » .آمريكا است و اآنون هيچ آس شكي در مورد لغت آمريكا ندارد
  

اين همان چيزي است آه ما اآنون . دنياي متمدن تالش خود را معطوف به جنگ با تروريسم آرده است
در صورت . در جنگ، شما هم بايد حمله آنيد و هم دفاع. ناميم مي» بر ضد تروريسمجنگ «آن را 

در صورتي آه شما . داشتن قدرت فراوان، جنگ پيشگيرانه و بازدارندگي به مراتب مؤثرتر خواهد بود
 زني را در صحنه سياست از استفاده از عمليات پيشگيرانه را ناديده بگيريد، آن وقت است آه قدرت چانه

 متحده بايد براي حمله به  ها، اياالت با توجه به نتايج حمالت مهيب تروريست. دست خواهيد داد
تهديدات ناشناخته آماده باشد و اين آار را نبايد به لحظه آخر و هنگاهي آه وقوع حمالت قطعي است 

ناپذير  دن ضربات جبرانها خود را آماده وارد آور موآول آند، بلكه بايد اين آار را پيش از آنكه تروريست
  . آنند، انجام دهد

  
ها و تمرينات  ريزي آل براي برنامه به مكاني ايده» failed state«در طول دهه گذشته آشورهاي ناآام

ممكن است مردم با خود اين فكر را بكنند آه مثًال آفريقاي استعمار شده . اند ها تبديل شده تروريست
. هاي ديكتاتوري پديد آمدند ولي بعد از آن چه شد؟ دولت. آوردتوانست استقالل خويش را به دست 
توانستند حكومت را به دست ) پس از خروج شوروي(چه آساني . مثال مشابه ديگر افغانستان است

آنان از احياي مجدد تمام رسومات و آداب سنتي بر مبناي اسالم بدون . گيرند؟ اسالمگرايان افراطي
آنها بنيادگرانه و وحشيانه با راهي آه جهان در حال . راندند خن بر زبان ميهيچ جايگزيني براي دولت س

اياالت متحده يك نبرد عظيم نظامي را براي از ميان برداشتن القاعده و . ورزيدند پيمودن بود مخالفت مي
تبديل آوشيم به افغانستان براي  اآنون ما و متحدانمان مي. طالبان در سراسر افغانستان به راه انداخت

هنوز در بسياري از نقاط دنيا آشورهايي وجود دارند آه در آنها . شدن به يك آشور واقعي آمك آنيم
  چنين مكاني خطرناك. دولتي وجود ندارد و يا در بعضي از نقاط بعضي آشورها دولت فاقد قدرت هستند

وسط جنايتكاران، مكان دوم مكاني است آه قدرت ت. مكاني آه در آن دولت متالشي شده است: است
آيم جونگ «مثال دوم » صدام حسين بود«يك مثال . گانگسترها و يا قهرمانان جنگي قبضه شده باشد

آنند تا بتوانند منابع آن را غارت آنند و به  آنها قدرت را در يك آشور قبضه مي. شمالي است در آره» ايل
آنان . هاي خويش را گسترش دهند سالحثروت خويش بيفزايند، قوانين دلخواه خويش را پياده آنند و 

هاي متوالي اين  طي دهه. الملل قائلند در برابر نظام بين» مصونيت«و » حق ويژه«براي خويش 

www.iran-archive.com 



دادند به  دادند و رهبران آشورهاي ديگر نيز به آنها اين اجازه را مي ها به اين روند ادامه مي آدمكش
  . شود ار مهم ميهمين دليل است آه قضيه صدام حسين و عراق بسي

  
  لزوم جنگ بر ضد عراق 

يكي از همسايگانش -ايران-هاي حكومت خويش را مستحكم آرد به پس از آنكه صدام حسين پايه
هاي آشتارجمعي نيز بر ضد غير  ور شد و در اين حمله از هيچ جنايتي فروگذار نكرد و از سالح حمله

وي در اين جنگ . ور شد ر از همسايگانش حملهيكي ديگ-آويت-ده سال بعد به. نظاميان استفاده آرد
عراق -اين جنگ. او اقدام به پرتاپ موشك به چهار آشور منطقه آرد. نيز جنايات بسياري را مرتكب گرديد

آمد چرا آه هدف عراق در اين جنگ نابودي آامل آويت و  يك نمونه منحصر به فرد به حساب مي-و آويت
معموًال هدف آشور مهاجم در جنگ تصرف بخشي از . زدهم عراق بوداضافه آردن آن به عنوان استان نو

خورده در جنگ است اما هدف صدام پاك آردن آويت از روي  خاك و يا اشغال نظامي آشور شكست
به همين دليل بود آه سازمان ملل متحد با . اين آار توجه جهان را به خود معطوف آرد. نقشه جهان بود

  . براي بيرون راندن عراق از آويت رأي داد-طوفان صحرا-امي آمريكااآثريت آرا به عمليات نظ
  

سپس شوراي امنيت به منظور . بس در منطقه برقرار شد  ميالدي آتش1991با شكست صدام در سال 
هاي آشتارجمعي  هاي آشتارجمعي به عراق دستور داد تا سالح جلوگيري از استفاده صدام از سالح

اگر صدام با بازرسان سازمان ملل همكاري الزم را .  اين آار را به خاطر بياوريدروند. خويش را تحويل دهد
بس و توافق صلح  آرد، اين آتش داد و به نابودي آنها آمك مي هايش را تحويل مي آورد، سالح به عمل مي
 در آورد و وظايف خويش اما اگر صدام همكاري الزم را به عمل نمي. شد الملل منتقل مي به نظام بين

داد، آن وقت بود آه شوراي امنيت سازمان ملل اجازه  هاي آشتارجمعي انجام نمي ارتباط با سالح
اي از حمالت نظامي به رهبري  آرد و صدام با دور تازه هاي فشار را صادر مي تمام اهرم«استفاده از 

  . شد و صدام در نهايت گزينه دوم را انتخاب آرد اياالت متحده مواجه مي
  

هاي آشتارجمعي را در   ميالدي بازرسان سازمان ملل مقادير بسيار زيادي از سالح1990ايل دهه در او
به محض آنكه فشار بر صدام . آنها در حال ادامه آار خويش بودند. عراق آشف و آنها را نابود آردند

ردن هايي را نيز براي ناآام گذا او تالش. يافت هاي وي نيز آاهش مي يافت همكاري آاهش مي
  . وجوهاي بازرسان آغاز آرده بود جست

  
. ها را مختل آرده بود صدام عمًال بازرسي.  ديگر غير قابل تحمل شده بود1998اين وضعيت در سال 

 اعالم آرد آه يا صدام 1998جمهور وقت اياالت متحده در ماه فوريه سال  رئيس» بيل آلينتون«
» آوفي عنان«. د را آماده مقابله با ارتش اياالت متحده آندهاي سازمان ملل را اجرا آند و يا خو قطعنامه

اما صدام همكاري . دبيرآل سازمان ملل به عراق پرواز آرد و با وعده مجدد همكاري عراق بازگشت
حتي . آنگره آمريكا با اآثريت آرا رأي به استفاده از نيروي نظامي با هدف تغيير رژيم در عراق داد. نكرد

آرد و به بازرسان اجازه ورود  هاي شوراي امنيت را اجرا نمي ه هم علنًا قطعنامهعراق در اين بره
  . داد نمي

  
نقض «اي را به تصويب رساند آه براساس آن عراق را به   شوراي امنيت قطعنامه1998در نوامبر سال 

  . آرد  به بعد متهم مي1991هاي سازمان ملل از سال  تمامي قطعنامه» آشكار
  

آلينتون . بس و آغاز تحرآات براي حمله نظامي عليه عراق بود طعنامه به مفهوم پايان آتشتصويب اين ق
اما حمله به عراق پس از چهار .  ميالدي دستور حمله به عراق را صادر آرد1998در ماه دسامبر سال 

ل اتهام روز متوقف شد و دليل توقف آن هم ظاهرًا اين بود آه آلينتون توانايي رهبري جنگ را به دلي
  . وارده به وي در دادگاه نداشت

  
بازرسان گزارش . اياالت متحده از رهبري عمليات آنار آشيد. ها متوقف شد به اين ترتيب بازرسي

هاي   ميالدي به مقادير بسياري از انواع مختلف سالح1998دادند آه صدام در پايان سال  مي
ست پيدا آرده است و اين به معناي مسلح هاي شيميايي و بيولوژيك د آشتارجمعي به خصوص سالح

. هاي اطالعاتي و امنيتي دنيا با اين نظر موافق بودند تمام سرويس. ها بود ها به اين سالح آردن موشك
، صدام بدون هرگونه مزاحمتي هر چه )آه رژيم بعث سقوط آرد(اما از آن زمان تا سال گذشته ميالدي 

الملل با هوشياري جلوي اين تهديدات را گرفت اما در  نظام بين. دهاي خود انجام دا خواست با زرادخانه
  .  صدام بر عراق به عنوان يك آشور ياغي فرمانروايي آرد2002 تا 1998هاي بين  تمام سال

  
 و با توجه به وقايع يازدهم سپتامبر اين موضوع را در رأس امور قرار داد و اعالم 2002جرج بوش در سال 
تواند عراق را با آن وضعيت به  آامًال مشخص بود آه دنيا نمي.  از قوانين اطاعت آندآرد آه صدام بايد
هاي شوراي امنيت سازمان  اياالت متحده تصميم به برخورد با عراق از طريق قطعنامه. حال خود رها آند

  . ملل گرفت
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 شوراي امنيت سازمان بار ديپلماتيك در مقر سازمان ملل در نيويورك، هاي طوالني و مشقت پس از تالش
هنگامي آه در .  به صدام آخرين فرصت براي اطاعت از قوانين را داد1441ملل طي قطعنامه شماره 

 عراق جوابيه خود به اين قطعنامه را منتشر ساخت بر همگان واضح و مبرهن 1998هشتم دسامبر 
اي به  اي وي هيچ اشاره هدر گزارش هزاران صفح. گشت آه صدام در پي ادامه دادن به اين بازي است

ارزيابي .  خبر داده بودند، نشده بود1998هاي آشتارجمعي آه بازرسان از وجود آن در سال  سالح
  . بازرسان مورد توافق و قبول همگان بود

  
شد  مباحثات و مذاآرات همچنان در سازمان ملل ادامه داشت و اين مباحثات هر چه بيشتر انجام مي

فرانسه به جاي اينكه توجه خود را به عراق و صدام معطوف آند . ال داشتنتايج آمتري به دنب
. آوشيد ديگران را مجاب آند تا از اين موضوع به عنوان عاملي براي مهار اياالت متحده استفاده آنند مي

اتخاذ اين تصميم از سوي فرانسه شايد به دليل آرزوي اين آشور در ايفاي نقش اساسي در اروپا و 
 مشخص شد آه ديپلماسي فرانسه به دنبال شكاف در ناتو، 2003در مارس سال . قاط دنيا بودديگر ن

اتحاديه اروپا و شوراي امنيت و شايد دادن اين اطمينان به صدام است آه با حمله نظامي مواجه 
 هايي از همكاري عراق و همراهي داد تا نشانه ثمري را انجام مي هاي بي فرانسه تالش. نخواهد شد

ها در حالي بود آه بيشتر از  اين تالش. هاي سازمان ملل را به همگان اعالم آند اين آشور با قطعنامه
. دويست هزار نفر از سربازان اياالت متحده در پشت مرزهاي عراق آماده حمله به اين آشور بودند

 پشت مرزهاي عراق نگاه انتظار فرانسه اين بود آه اياالت متحده اين تعداد نيرو را به مدت نامعيني در
اين امر از لحاظ نظامي، سياسي و مالي غيرممكن . هاي فرانسه به جايي برسد دارد تا شايد تالش

  . بود
  
  ايم؟  ما آجا ايستاده*

  : ايم؟ براي دانستن اين موضوع دانستن نكات زير ضروري است ما در حال حاضر آجا ايستاده
تر از اين وجود ندارد آه يك ديكتاتور حكومت را در دست  نبراي تعريف آشور ياغي هيچ تعريفي روش*

داند و از اين حكومت براي پيشبرد منافع خويش به  گيرد و آن حكومت را حق انحصاري خويش مي مي
  . آند المللي را به خطر اندازد و آن را به مبارزه طلبد، استفاده مي صورتي آه جامعه بين

  . نظير بود  قطعنامه در نوع خود آم17صدور اقدامات قانوني در مورد عراق و *
هاي امنيتي آشورهاي درگير جنگ عراق و نيز بازرسان سازمان ملل همگي بر اين  تمام سرويس*

ها تهديدي براي امنيت و صلح  هاي آشتارجمعي است و اين سالح موضوع آه عراق داراي سالح
  . المللي است، اتفاق نظر داشتند بين

هاي خويش اضافه آند و آنها را پنهان  دون هيچ مزاحمتي فرصت داشت تا به سالحصدام چهار سال ب*
  . آند

همين . هاي خويش سود جست اي براي عدم همكاري و يا توضيح در مورد سالح صدام از هر وسيله*
  . عدم همكاري به خودي خود براي لشگرآشي به عراق آافي است

 687 و 678هاي  ت آه ما اين آار را بر اساس قطعنامهبوش در هنگام لشگرآشي به عراق اظهار داش*
در طول تاريخ . دهيم  آه در آن زمان مبناي حمله به عراق قرار گرفت انجام مي1991مصوبه سال 

المللي و  سازمان ملل تاآنون هيچ آشوري تا اين حد خود را ملزم به رعايت قوانين و ساختارهاي بين
هاي سازمان  در پايان، اياالت متحده بر اساس قطعنامه. دانسته استهاي ديپلماتيك همه جانبه ن تالش

ملل عمل و به عراق حمله نمود و نه آشورهايي آه در شوراي امنيت در صدد جلوگيري از اقدام ما بر 
  . ضد عراق بودند

اين سؤالي است آه بايد به آن پاسخ داده . هاي آشتارجمعي آماآان باقي است اآنون مسأله سالح
هاي ايران و ليبي را در گسترش  همانگونه آه ما نقشه. اين رازي است آه بايد برمال شود. دشو

خبر بوديم و ما  ما چگونه از رشد سريع بازارهاي سياه مواد اتمي بي. هاي اتمي برمال آرديم توانايي
يم؟ ممكن است شو هاي خود را آامل آنند، از آن باخبر مي چگونه قبل از اينكه آشورها بتوانند پروژه

هاي عراق پاسخ داد اما اين پاسخ آامًال عمليات  بتوان به سؤاالت موجود درباره انبارهاي سالح
  . آند سرنگوني حكومت صدام حسين توسط نيروهاي ائتالف را توجيه نمي

  
اي در اول فوريه  مسؤول بازرسان آمريكايي در عراق پس از سقوط صدام، در مصاحبه) Kay(» دآتر آي«
هايي وجود دارند  دانيم در عراق تروريست اگرچه من در عراق هيچ سالحي پيدا نكردم اما ما مي«:فتگ

اي در اين  هاي قابل مالحظه ها به توانايي هاي آشتارجمعي هستند و عراقي آه هنوز در پي سالح
نها دانش توليد آ. گيري است اند و در ارتباط با اين پديده، بازاري در حال شكل زمينه دست پيدا آرده

هاي اتمي را دارا هستند و اگرچه ما هيچ انباري در اين آشور پيدا نكرديم اما عراق به مكان  سالح
  . ها تبديل گشته است بسيار خطرناآي در توانايي توليد اين سالح

  
با هاي آن براي مبارزه مؤثر  الملل و تالش به اعتقاد من، مهمترين جنبه جنگ عراق، تصميم نظام بين

دانند و اين دليل اتخاذ  ها به خوبي آن را مي اين مبارزه طوالني است و تروريست. تروريسم است
توانيم  آميز توسط آنان در عراق است و به همين دليل است آه ما متحدانمان نمي هاي خشونت تاآتيك

يگري آه لزوم تقويت اين است آه اياالت متحده و آشورهاي د) ما(پيام . ميدان را به آنها واگذار آنيم
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آنند ديگر حاضر به سكوت دربرابر ديكتاتورهاي ياغي آه منافع و منابع  الملل را درك مي نظام بين
اگر شما يكي از اين جنايتكاران هستيد ديگر نبايد انتظار . برند، نيستند آشورهايشان را به يغما مي

شمن مرده چنين نظامي تبديل خواهيد باقي ماندن در چنين نظامي را داشته باشيد و به زودي به د
  . شد

  
البته شرايط و موقعيت آره شمالي به مانند عراق نيست . آره شمالي هم داراي چنين وضعيتي است

آشورهاي چين، ژاپن، روسيه و آره . و برخورد ما با اين آشور با توجه به شرايط و موقعيت موجود است
آره شمالي يك راه بيشتر ندارد، يا به . آنند لي ايفا ميجنوبي نقش اساسي را در ارتباط با آره شما

ايران داراي وضعيتي بسيار متفاوت با آره شمالي . رود دهد و يا از بين مي تغييرات اساسي تن درمي
در ايران . آميز بوده است است و ادغام زور و ديپلماسي در آنار هم در برابر اين آشور موفقيت

  . آشور ممكن است به تغيير چهره اين آشور بينجامدهاي درون نظام اين  آشفتگي
  

  خاورميانه 
بخش اعظم . درخاورميانه انفجار جمعيت رخ داده است. آند آمار در خاورميانه نقش مهمي را ايفا مي

دهند با اين وجود جوانان سهم اندآي در اجتماع  جمعيت آشورهاي اين منطقه را جوانان تشكيل مي
در بسياري از آشورهاي اين . ها جوانان را به حاشيه رانده اند منطقه حكومتدارند چرا آه در اين 

منطقه نفت به منبع ثروتي براي مردم تبديل شده است و آنها بدون هيچ تالشي آه آنها را با حقيقت 
آارهاي فيزيكي در اين آشورها اغلب توسط مهاجران ديگر آشورها انجام . پيوند دهد، ثروتمند شده اند

آارهاي توليدي در . قوانين تحميلي بر زنان به انفجار جمعيت در اين منطقه تبديل شده است. ودش مي
گيرد و اين در حالي است آه نسل جوان اين آشورها در حالي بزرگ  اين منطقه بسيار آم صورت مي

 و خيال آنها گسسته از دنياي حقيقي، در وهم. آنند هاي بسياري را بيهوده تلف مي شوند آه زمان مي
هاي مخرب و ويرانگر روي  برند اگر عنصر شانس را در نظر نگيريم بسياري از آنها به ايدئولوژي بسر مي
  . آورده اند

با اين وجود اين . اند نامي است آه بسياري از تحليلگران بر روي آن نهاده) Islamism(اسالمگرايي، 
  . شتن زندگي بهتر را در ديگر نقاط دنيا ببينندهاي خود امكان دا توانند از صفحه تلويزيون جوانان مي

  
  . شود آميز جهان در خاورميانه انجام مي نااميدي در ميان آنان به شدت رواج دارد و اآثر منازعات خشونت

  
هاي مسلمان منطقه باالخره يك روز خواهند فهميد آه تفسير افراطي از اسالم  بسياري از حكومت

باشد و روزي خود آن  هاي سكوالر مي سازي و حكومت ، جهانيشديدًا مخالف با دنياي مدرن
عربستان، مصر و پاآستان در رأس ليست . هاي مسلمان اهداف اوليه چنان تفكري خواهند بود حكومت

اي را براي منحرف  ها و ديگران تالش احمقانه در طول ساليان گذشته اين رژيم. باشند اين اهداف مي
. ها شريك آنند برخي آوشيدند تا اسالمگرايان افراطي را در حكومت. دندآردن اين تهديدات آغاز آر

هاي آنان را  برخي افراطيون را روانه ديگر آشورها آردند و هزينه. هاي گزافي به آنها پرداختند برخي پول
. ندبرخي آوشيدند تا با تبليغات فراوان نگاه افراطيون را به آمريكا و اسرائيل معطوف آن. تأمين آردند

  . هاي دفاعي زمان را خريداري آنند هاي هدف آوشيدند تا با اتخاذ تاآتيك بسياري از اين رژيم
  

هاي اسالمي دريافتند آه در صورت  اما از زمان وقوع حادثه تروريستي يازدهم سپتامبر برخي از حكومت
 دشمنان افراطي آنها را نزديكي به افراطيون تنها. اند نزديكي به افراطيون متضرر خواهند شد و بازنده

هم اآنون آشورهاي عرب . دهد آند و دير يا زود مستقيمًا خود آنان را مورد هدف قرار مي تر مي قوي
در درون دنياي عرب » جنگ تمدن«هاي خود را مورد بازنگري جدي قرار داده اند و ما شاهد يك  سياست

الملل،  آنند و نظام بين سالم را بيان ميدر يك سو آساني هستند آه تفسير خاص خود از ا. باشيم مي
المللي همچون حقوق بشر و ديپلماسي را تحت  ها و اصول بين المللي، ارزش قوانين و ساختارهاي بين

هاي تروريستي فرامرزي  در اين سو گروه القاعده و ديگر شبكه. آنند ساز، رد مي عنوان مسائل چالش
همچنين . اي بخشي از آنان وجود دارد، قرار دارند اند و در هر قارهآه از غرب آفريقا تا هندوستان پراآنده 

همچنين در اين . در اين سو ديكتاتوري صدام و دزدي دريايي قرار داشت، ديكتاتوري آه با پرچم دولت بود
  . آنند اي ديگري چون سوريه وجود دارند آه تروريسم را تسهيل مي هاي خاورميانه سو دولت

  
ها  هاي عرب مسلماني هستند آه اگر چه بسياري از آنان در گذشته از تروريست متدر سوي ديگر حكو

آردند ولي اآنون  شدند و حتي براي آنان تبليغ مي آردند و از اقدامات آنها خشنود مي حمايت مي
دات باشند و بايد به دنبال راهي براي آشتي با اعتقا الملل مي دريافته اند آه آنها نيز عضوي از نظام بين

عربستان سعودي و ديگر آشورهاي جهان اسالم بايد . اصيل اسالمي و ممارست با آن اعتقادات باشند
براي تأمين منافع خودشان هم آه شده ريشه نفرت را از ميان اجتماع خويش برآنند و دست به 

ايد براي جوانان بايد شانس دسترسي به جهان را داشته باشند زنان نيز ب. اصالحات در جامعه بزنند
  . هاي اساسي در اجتماع آزاد باشند ايفاي نقش
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ما از قدرتمان به بهترين شيوه . اياالت متحده با جنگ عراق در اين جنگ تمدن خاورميانه وارد شد
هايي خوب و خواهان مشارآت مردم خاورميانه در نظام  به اين دليل آه ما خواهان دولت. استفاده آرديم

توانيم شاهد  آنيم، مي امي آه مردم ببينند ما برعقايد خود پافشاري ميالملل هستيم و هنگ بين
  . تغييرات مثبتي در اين منطقه باشيم

  
  ها  مناقشه اسرائيل و فلسطيني

. تري وارد شده است آمريكا در منازعه طوالني مدت ميان اسرائيل و فلسطينيان به مرحله جديد و عميق
هاي مشروع و قانوني شناختند و  يكديگر را به عنوان دولت ميالدي مصر و اسرائيل 1979در سال 

سرزمين طرف مذاآره آننده با  در آن زمان مصر به نيابت از فلسطينيان بي. معاهده صلح امضا آردند
توسط افراطيون مسلمان مصر نقش خود در مذاآره با اسرائيل » انورسادات«اسرائيل بود اما پس از ترور 

 ميالدي اين نقش را 1988اردن نيز در سال . دار شد  جاي مصر اين نقش را عهدهرا رها آرد و اردن به
. وگوها پيشرفت چنداني نداشته است رغم چند نشانه ظاهري گفت از آن زمان تاآنون علي. رها آرد

چرا آه هيچ آشوري حاضر به نشستن بر سر ميز مذاآره با اسرائيل نشده است اما اآنون در اين 
اي بايستند، معتقدين به  ها بايد در گوشه بله، خوشبين. مكان جديد پديد آمده استمناقشه چند ا

آنيد بلكه فقط بر روي  در اين منطقه شما بر روي احتماالت آار نمي. سرنوشت نيز همين طور
. آار در اين منطقه حياتي بايد با صرف انرژي و زمان زياد همراه باشد. آنيد ها آار مي» ممكن«
  . شد، قرار دارند بسيار دورتر از آنچه تصور ميها »ممكن«
  

آساني آه خواهان حذف و نابودي . وگوي سازنده است واضح است آه امنيت اسرائيل الزمه يك گفت
دانستند  را دليل آارآمدي تروريسم مي» آمپ ديويد دوم«و » اسلو«ها و مذاآرات  اسرائيل بودند، تالش

اآنون ديوار امنيتي در حال . دانستند دليل ضعف اين رژيم ميو هر حرآت اسرائيل به سوي صلح را 
ظاهرًا . اسرائيل اعالم آرده آه مواضعش در طول مذاآرات ممكن است تغيير پيدا آند. احداث است

با اين محاسبات اگر . را نيز دارد) همانند غزه(» ديوار جديد«نشيني بيشتر از  اسرائيل آمادگي عقب
هاي خويش را تأمين آند، گام بزرگي به سوي صلح برداشته شده  در سرزميناسرائيل بتواند امنيت 

زماني آه فلسطينيان . ناپذير است اسرائيل يك بار ديگر ثابت آرد آه در عمليات نظامي شكست. است
آند  تأثير و نوعي خودآشي است، اين درك به آنان آمك مي با اين واقعيت مواجه شوند آه تروريسم بي

  . گي را به سوي صلح بردارندتا گام بزر
  

توان انجام داد؟ جنگ بر ضد عراق دولتي را از ميان برداشت آه به طور مكرر  چه آار ممكن ديگري را مي
عمليات آزادسازي عراق تأثير بسزايي بر آل منطقه خواهد . رو آرده بود روند صلح را با چالش روبه

 خاورميانه خواهند ديد آه تغيير براي بهتر شدن هنگامي آه ثبات در عراق برقرار شود مردم. داشت
  . ممكن خواهد بود

  
نكته حائز اهميت اين است آه براي اولين بار در طول تاريخ منازعه اسرائيل و فلسطينيان آشورهاي 

عربستان سعودي، مصر و اردن سه حلقه . مهم عرب مايل به پيشرفت روند صلح ميان اين دو هستند
ابتكاري آه بر اساس آن، . را به ياد بياوريد» شاهزاده عبداهللا«ابتكار . باشند يآليدي اين ساختار م

اتحاديه عرب در صورت برقراري توافق صلح ميان اسرائيل و فلسطين، اسرائيل را براي هميشه به عنوان 
  . الملل به رسميت خواهد شناخت يك دولت قانوني و مشروع در خاورميانه و در نظام بين

  
اين نقشه به پيشرفت صلح ميان اسرائيل و فلسطينيان . مطرح شده است» نقشه راه«يان در اين م

 1967شوراي امنيت سازمان ملل در سال » فرآيند صلح«از زمان صدور قطعنامه . آمك خواهد آرد
المللي همراه باشد، ارائه نشده  هاي بين ميالدي تاآنون هيچ طرحي آه به اين گستردگي با حمايت

شامل اياالت متحده، » گروه چهار«رائيل و فلسطين، مصر، عربستان سعودي و اردن و اس. است
اتحاديه اروپا، روسيه و سازمان ملل همگي رضايت خود را از نقشه راه به عنوان راهي براي پايان دادن 

  . به منازعات ابراز آرده اند
هاي صلح  وگو  گذشته در گفت سال20اين نقشه راهي را براي پايان دادن به مشكالتي آه در طي 

اين نقشه امكان تأسيس آشور فلسطين را نه در پايان . وجود داشت پيش روي طرفين قرار داد
هاي بسياري را  اگر چه براي تأسيس يك آشور راه. مذاآرات، بلكه در ميانه مذاآرات فراهم آرد

  . بايست پيمود مي
توانست پايان يابد و آشورهاي  ها مي شونتآردند خ اگر مصر و اردن مساعدت و آمك بيشتري مي

سپس يك آشور فلسطيني در آنار آشور . توانستند استفاده از قدرت و زور را آنترل آنند درگير نيز مي
هايي آه خواهان صلح و يك زندگي بهتر هستند اين فرصت را  به فلسطيني. شد اسرائيل تشكيل مي
و از آن پس آشور آنها شانس داشتن يك دولت نجيب را گرايان خالصي يابند  بدهيد تا از شر افراط

ها شوند و واقعيات جديدي رخ »احتمال«ها تبديل به »ممكن«داند، شايد  چه آسي مي. خواهد داشت
  . دهد

  
  دنياي خطر و دنياي شانس 
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ك ما درگير ي. آند توانم بگويم خطر به چه ميزان و با چه وسعتي ما را تهديد مي من به طور دقيق نمي
هاي  ها و موفقيت اي بنشينند و شاهد پيشرفت توانند در گوشه دشمنان ما نمي. جنگ بلندمدت هستيم

. يازدهم سپتامبر ما را مجبور آرد تا به ميزان خطر پي ببريم. ما در راه پيشبرد صلح در جهان باشند
 اگر بخواهيم حاال را .هاي آنان آمك آرد قصور ما در برخوردبا دشمنانمان به تقويت و محكم شدن شبكه
در دهه .  ميالدي هستيم1937هاي  با زمان جنگ جهاني دوم مقايسه آنيم هم اآنون در حدود سال

امروز ما آنچه را براي ايفاي نقشي .  جهان در پيشگيري از وقوع جنگ جهاني دوم ناآام بود1930
  . دهيم نجام ميقدرتمند از ديپلماسي و قدرت الزم است براي پيروز شدن در اين جنگ ا

هاي علمي و  پيشرفت. توانيم در جهان به راحتي زندگي و آار آنيم سپس ما و دوستانمان مي
با تغيير شيوه . شود و تأثير آن بر زندگي انسان عميق خواهد بود تكنولوژي با شوق و حرارت دنبال مي

ترسي بدون مرز به زندگي و آار ما تكنولوژي هم تغيير خواهد يافت و جهاني شدن از طريق دس
هاي اقتصادي در تمام  مردم در سراسر نقاط جهان خواهند ديد آه پيشرفت. اطالعات ميسر خواهد شد

ابعاد و در تمام آشورهاي جهان رخ خواهد داد و نظام اقتصادي و سياسي آزاد به يك پديده طبيعي 
  . تبديل خواهد گشت

نظامي اياالت متحده بايد به سياست -اين واقعيت جديد به اين معناست آه خط مشي سياسي
امنيت و قدرت ما شديدًا تحت تأثير وابستگي ما . المللي انرژي بپيوندد اقتصادي با هدف تغيير چهره بين

. شود ترين منطقه جهان يعني خاورميانه استخراج مي ثبات به نفتي است آه از ديگر آشورها و از بي
ان آيزنهاور به بعد بر استقالل آمريكا در حوزه انرژي تأآيد آرده تمامي رؤساي جمهور اياالت متحده از زم

هاي وارداتي   درصد از مصرف داخلي ما از نفت20شد آه اگر بيش از  در مقوله امنيت ملي گفته مي. اند
علت .  درصد و باالتر رسيده است60اين ميزان اآنون به . باشد، ما با مشكل مواجه خواهيم شد

هايي را براي حل  هاي عربستان چه بود؟ من پيشنهاد و راه حل بكاري در خط لولهها براي خرا تالش
آورم اما اآنون شرايط   ميالدي آه اولين بحران بزرگ نفتي رخ داد به ياد مي1973مشكل نفت از سال 

  . متفاوت است
  

ز گازهاي استفاده ا.  درصدي از گاز مفيد است50تكنولوژي ترآيبي در راه است و استفاده حداقل 
ممكن است زغال سنگ بتواند منبع خوبي براي توليد . ناشي از استخراج زغال سنگ نيز ممكن است

شايد بتوان از نيروي باد نيز . هيدروژن ممكن است از طريق تجزيه آب نيز به دست آيد. هيدروژن باشد
تواند هم براي محيط  دروژن ميگيري يك اقتصاد از مقادير فراواني از ترآيبات هي نتايج بهره. استفاده آرد

هاي تجاري آشورهاي  دانشمندان، پژوهشگران و سازمان. ساز باشد زيست و هم امنيت ما شگفتي
اي  هاي قابل مالحظه ها به پيشرفت در نتيجه دولت. ديگر نيز بايد شديدًا بر روي اين موضوعات آار آنند

 آه اين آارها را غيرممكن بدانند، وقعي هاي متخصصيني ما نبايد به حرف. دست پيدا خواهند آرد
دهد آه خالقيت امكانپذير  هاي علمي در دهه اخير قابل ستايش است و نشان مي پيشرفت. بنهيم
  . هاي بعيد به وقوع خواهد پيوست روزي احتمال. بندي آنيد بر روي آن شرط. است

هاي  ه بيشتري بر روي هدفهاست و هنگامي است آه بايد بودج اآنون زمان ادامه دادن به پژوهش
ها و  هاي سوختي و نيز براي دانشمنداني آه انديشه خاص همچون جداسازي، الكتروليز و پيل

دانيد وقتي منابع و اشتياق يكجا وجود داشته  شما نمي. هايي در مورد انرژي دارند صرف آنيم پژوهش
م امنيت آمريكا را افزايش دهيم و تواني ما مي. هاي مشتاق چه آارهايي برخواهد آمد باشد از انسان

  . همزمان وضعيت محيط زيست را بهبود بخشيم
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