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  »شوك و وحشت«استراتژي -شب بيستم و چهارم
 بغداد يك روز پس از سقوط دولت -2003 آوريل 11 -1382فروردين 22جمعه روزنامه واشنگتن پست **

  .صدام حسين در گرداب هرج و مرج و بي قانوني فرو رفت
  .ان گفت اآنون بعد از يك روز شادماني، تأثر و اندوه شهر را فرا گرفته است.ان.سي**
  آوريل در سراسر جهان و به ويژه در آمريكا تظاهرات بزرگي برگزار مي شود12امروز شنبه **
  

  آخرين تحوالت جنگ
  

  اخبار آوتاه از رسانه هاي جمعي
 نفر 25ثه جداگانه در بازار رصافي و بازار عربي بغداد در دو حاد: خبرگزاري فرانسه از بغداد گزارش داد-

آه قصد سرقت مايملك مغازه داران و بازرگانان را داشتند ، به ضرب گلوله مجروح و روانه بيمارستان 
  .شدند

: پاپ ژان پل دوم رهبر آاتوليكهاي جهان در اولين اظهار نظر عمومي پس از فروپاشي رژيم صدام گفت-
دردها و آالم بسياري براي مردم اين آشور در پي داشته است و همه ما بايد به آمك جنگ عليه عراق، 

  . آنها بشتابيم
  .  سرباز در عمليات حفظ صلح در عراق اعزام مي آند500 فيليپين -
 در پي عقب نشيني نيروهاي عراقي از آرآوك نيروهاي محلي با سنگربندي در خيابانها و مناطق -

  . رل آرآوك را به دست گرفتندمختلف اين شهر، آنت
  .  مجسمه ها و عكس هاي صدام در شهر آرآوك نابود شده و مغازه ها تعطيل است-
 ساختمانهاي دولتي از وسائل اداري در شهر آرآوك تخليه شده است و برخي از آنها در حال سوختن -

  . است
  . وك را پوشانده است به علت انفجارهاي اخير و آتش گرفتن انبارها دود آسمان شهر آرآ-
  . چند وزارتخارجه و ساختمان دولتي و برخي از خانه ها غارت شده و يا به آتش آشيده شدند-
آمريکا به ترکيه قول داده که کردها بر کرکوک تسلط نخواهند يافت يا اينکه کشور مستقلی درشمال -

  .عراق تشکيل نخواهند داد
  

  حمله به تکريت
 آوريل و اکنون با موصل، امکان 10د که با سقوط کرکوک در روز پنج شنبه خبرنگار بی بی سی می گوي

تکريت تنها شهری است که . بيشتری برای حمله به تکريت، زادگاه صدام حسين، فراهم می آيد
  .جمعيت قابل توجه ای دارد و هم اکنون در دست عراقی هاست

 پنج ساعت ادامه خواهد -يت برای چهاربه گفته اين فرمانده آمريکايی حمالت سنگين هوايی به تکر
داشت و در همان حال نيروهای آمريکايی به سمت اين شهر، که می تواند آخرين جبهه نبرد در عراق 

  .باشد، پيشروی می کنند
  

  موصل و موج غارت
به گزارش خبرگزاري رويتر، صبح روز جمعه، در حالي آه نيروهاي عراقي موصل را خالي آرده بودند، 

لحظاتي بعد غارت بانكها و ساير اماآن دولتي شروع شد . اي آرد و آمريكايي وارد اين شهر شدندنيروه
  .و برخي از آردها و ساآنان اين شهر اقدام به خارج آردن پولها از بانكها آردند

گزارشها حاآي از آن است آه خأل قدرت و آمبود نيروهاي آمريكايي در شمال عراق، باعث بروز هرج و 
  .و غارت در اين شهرها شده استمرج 

  
  موصل در دست غارتگران

  2003 آوريل 11 -1382فروردين 22جمعه -بي بي سي
  مردم پولهای بانکها، اثاثيه و حتی کولر خانه ها را به غارت برده اند
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از هنگامی که ارتش عراق شهر موصل در شمال اين کشور را ترک کرده، غارتگری به شکل گسترده ای 
  .هر آغاز شده استدر اين ش

  . تصاوير تلويزيونی نشان می دهد که مردم پولهای بانکها، اثاثيه و حتی کولر خانه ها را به غارت برده اند
دسته های غارتگر مسلح به ساختمانهای دولتی و عمومی، از جمله بيمارستها هجوم می آورند و 

  .مردم را در خيابانها مورد حمله قرار می دهند
حتی وارد خانه های مردم می شوند و بزور خواهان کليد خودروها می شوند تا آنها را با مردان مسلح 

  .خود ببرند
  .برق در موصل قطع شده و نيروگاه برق شهر به آتش کشيده شده است

مردان مسلح حتی وارد خانه های مردم می شوند و بزور خواهان کليد خودروها می شوند تا آنها را با 
  خود ببرند    

 گزارشها حاکی از اين است که پيشمرگان کرد جاده های منتهی به موصل را بسته اند و مانع از آمد و 
  .شد به اين شهر می شوند اما حاضر به در دست گرفتن کنترل شهر نيستند

مقامهای کرد می گويند به پيشمرگان دستور داده شده تا زمانی که تعداد کافی از نيروهای آمريکايی 
  . نرسيده اند از ورود به شهر خودداری کنندبه موصل 

و اکنون موصل، امکان بيشتری برای حمله به تکريت، ) دهم آوريل(با سقوط کرکوک در روز پنج شنبه 
  .زادگاه صدام حسين فراهم می آيد

  .تکريت تنها شهری است که جمعيت قابل توجهی دارد و هنوز در دست عراقيها باقيمانده است
 پنج ساعت ادامه خواهد -دهان آمريکايی حمالت سنگين هوايی به تکريت برای چهاربه گفته فرمان

داشت و در همان حال نيروهای آمريکايی به سمت اين شهر که می تواند آخرين جبهه نبرد در عراق 
  .باشد پيشروی می کنند

ست که بعضی از در همين حال دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا در واشنگتن به خبرنگاران گفته ا
عراقيها در منطقه سالحهای خود را تحويل داده اند و ديگر خطری برای نيروهای آمريکايی به شمار نمی 

  .روند
  

  جالل طالباني دستور خروج نيروهايش از آرآوك را صادر آرد 
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آرآوك توسط شبه نظاميان آرد هشدار ترآيه ضمن احساس نگراني از اشغال ناگهاني شهر نفت خيز 
نشيني از اين شهر نكند، سربازانش را به حمله به  داد، در صورتي آه آمريكا، آردها را مجبور به عقب

  . آند اين شهر و اخراج آنها اعزام مي
اين . آند ترآيه بارها به آردها هشدار داده است در صورتي آه آرآوك را تصرف آنند به آنها حمله مي

  . ور نگران است، آردها با استفاده از ثروت نفت اين شهر يك آشور مستقل آرد را تشكيل دهندآش
ي واشنگتن پست، از سوي ديگر اين اقدام سبب بروز اغتشاش در بين  بر اساس گزارش روزنامه

  . شود جمعيت آرد مستقر در جنوب شرقي ترآيه مي
ي تلويزيوني گفت، دولت ترآيه براي حمايت از  حبهي ترآيه در يك مصا عبداهللا گل، وزير امور خارجه

  . امنيت آشورش حاضر است دست به هرگونه اقدامي بزند
ي ترآيه تاآيد نورزد، در عوض خاطرنشان آرد ترآيه اميدوار است سربازان  اما وي سعي آرد به حمله

  . آمريكايي آنترل آرآوك را از دست مبارزان آرد خارج آنند
ي آمريكا امروز در يك تماس تلفني به انجام اين آار تعهد داده   پاول، وزير امور خارجهآالين«: وي افزود
  » .است

پاول به ترآيه اجازه داده است ناظران نظامي را براي اطمينان از خروج آردها به «: گل همچنين گفت
  » .اين شهر اعزام آند

آرآوك را محكوم و اعالم آرده است در حزب دموآرات آردستان در تماس با آنكارا اشغال «: وي افزود
  » .صورت لزوم براي آمك به ارتش ترآيه جهت خروج از اين آردها آماده است

در گفت و گو با بخش ترك ) پنجشنبه(ي ميهني آردستان شب گذشته  اما جالل طالباني، رهبر اتحاديه
ه است تا صبح امروز آرآوك را ان اعالم آرد، وي به نيروهايش دستور داد.ان.زبان شبكه تلويزيوني سي

  .ترك آنند
  

  اند ي آادر رهبري عراق ناپديد شده تقريبا آليه
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در عراق و هم چنين تجهيزات ) سيا(هاي نظامي آمريكا و سازمان اطالعات مرآزي  طبق گزارش تيم
اپديد ي آادر رهبري عراق ن ي داخلي صدام را بر عهده داشتند، تقريبا آليه نظامي آه نظارت بر چرخه

 . اند شده
فرماندهان نظامي آمريكا گفتند، شماري از رهبران عراق براي انجام آخرين درگيري خون آلود به تكريت و 

 . اند اي ديگر به سوريه گريخته عده
  

   آشته شده استبارزان تكريتي 
بارزان سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آرد، هواپيماهاي اين آشور به همراه هواپيماهاي انگليس منزل 

 . تكريتي را هدف بمباران هوشمند قرار دادند
منزل بارزان تكريتي، «: ي خبري العربيه به نقل از سخنگوي نظامي ارتش آمريكا اظهار داشت شبكه

  ».برادر ناتني، صدام رييس جمهور رژيم عراق توسط شش فروند بمب هوشمند هدف قرار داده شد
 . ران بارزان تكريتي  آشته شده استبر اساس گزارش خبرگزاريها در اين بمبا

  
  اشغال سفارت عراق در تهران

  2003 آوريل 11 -1382فروردين 22جمعه 
گروهي وابسته به سيدمحمدباقـر حكيم، سفارت عراق در تهران « :ي تلويزيوني بحرين ادعا آرد شبكه

  » .را به تصرف خـود در آوردنـد
رد؛ گروهي از معارضان عراقي وابسته به ي تلويزيوني بحرين لحظاتي پيش اعالم آ شبكه

سيدمحمدباقر حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در تهران اقدام به تصرف سفارت عراق 
  . در تهران آردند

مسووالن اطالع رساني مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق خبر تسخير سفارت عراق در تهران از 
  . دسوي نيروهاي اين مجلس را تكذيب آر

 خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران در خصوص تخسير -وگو با خبرنگار سياسي  ابوزيد اسدي، در گفت
هاي شهدا و  اين آار توسط نيروهاي عراقي مقيم تهران اعم از خانواده« : سفارت عراق در تهران گفت

  » .هاي زندانيان رژيم صدام صورت گرفته است خانواده
وش بوده و مردم براي ابراز شادي از سرنگوني رژيم صدام دست به اين به گفته وي اين حرآت خودج

وي در پايان هرگونه سازماندهي اين عمل را از سوي مجلس اعالي انقالب اسالمي . اند اقدام زده
  .تكذيب آرد

  
  سوريه-آمريكا

ي اتهامات عليه  ي آمريكا با طرح دوباره خطاب به آنگره) پنجشنبه (قبلروز دو معاون وزير دفاع آمريكا 
ها و پناه دادن به جنايتكاران جنگي عراق به اين آشور هشدار  سوريه نسبت به فراري دادن تروريست

 . داد
اند  ها در روزهاي اخير افرادي را به عراق فرستاده سوري«: پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريكا ادعا آرد

ما آنها را به محض اين آه دريافتيم چه . آنيم ل نميما از اين عمل استقبا. ها را بكشند تا آمريكايي
آنم همسايگان عراق نبايد در مسايل  به هر حال اين مشكلي است و فكر مي. قصدي دارند بازداشتيم

  ».مربوط به عراق مداخله آنند
ايد اگر آنها به اين آارهايشان ادامه دهند ما هم ب«:  وي افزود ي واشنگتن پست، ي روزنامه به نوشته

دهد، تجديد  ي آشوري آه تروريستها يا جناياتكاران جنگي را پناه مي نسبت به سياستهايمان درباره
 » .نظر آنيم

ي رهبران عراق پناه  در روزهاي گذشته دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا اعالم آرد آه سوريه به خانواده
 . داده است

 آنگره مبني بر اين آه آيا عمليات نظامي عليه سوريه وولفويتز در پاسخ به سوال يكي از سناتورهاي
هر گونه عملياتي عليه سوريه به تصميم رييس جمهور و آنگره  « : هم صورت خواهد گرفت، گفت

 » .مان اين است آه از ورود و خروج افراد و محصوالت خطرناك جلوگيري آنيم فعال عمليات. بستگي دارد
: گفت ي تلويزيوني پاآستان،  مور خارجه آمريكا در مصاحبه با شبكهاز سوي ديگر آالين پاول، وزير ا

آمريكا ليستي از آشورها تهيه نكرده است آه براساس آن به آشورها يكي پس از ديگري حمله «
 » .آند
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  سوريه پايان فوري اشالغگري در عراق را خواستار شد 
 پايان فوري اشغالگري را از سوي دولت سوريه در اولين عكس العمل رسمي نسبت به سقوط بغداد،

  . نيروهاي مهاجم خواستار شد
در اين شرايط خطرناك، سوريه از «: اي اعالم آرد ي سوريه در دمشق با انتشار بيانيه وزارت خارجه

خواهد تا تمام تالشهاي خود را براي پايان دادن به اشالغگري و بهبود شرايط  ي جهاني مي جامعه
جاوز انجام دهند و اين حق مردم عراق است آه حاآميت خود را تعيين آنند و اين آميز ناشي از ت فاجعه

  » .ي خارجي صورت بگيرد امر بايد بدون مداخله
اند تا تعيين حكومت در  ي جنگ، اردن و عربستان نيز مانند سوريه از آمريكا خواسته ي روزنامه به نوشته

  . عراق را به عهده مردم اين آشور بگذارد
  

  و مشكالت اردنجنگ 
 . ي جنگي آه در عراق به وجود آمده، مواجه است دولت اردن با مسائل مشكلي درباره

گيرد و خشم مردم نسبت به بروز جنگ رو به افزايش  هر روز در اين آشور تظاهرات ضدجنگ شكل مي
 . است

ير برنامه ريزي اردن آه در اين باره نوشته است، قاسم عواداله، وز» آانال آسياي جديد«پايگاه اينترنتي 
 » .ما خواهان پايان هر چه سريعتر جنگ هستيم«: شود، گفت مشاور شاه اردن نيز محسوب مي

هاي بيشتري را براي دولت اردن به وجود خواهد  وي گفت آه هر چه جنگ بيشتر طول بكشد، نگراني
 . آورد

است، موافق نيستند؛ البته آنها اعراب با اين جنگي آه عليه عراق به راه افتاده «: عواداله گفت
 » .آنند آه اين جنگ هيچ توجيهي ندارد خواهند آه صدام بر سر آار بماند؛ بلكه آنها احساس مي نمي

. گيـرد هاي اردن تحت الشعاع مسايل اقتصادي قرار مي اين در حالي است آه تمام نگراني
آنند و اين در شرايطي است آه  نميآمدند، ديگر حرآت  هايي آه از سوي بغداد به امان مي نفتكش
 تامين  عراق پيش از اين بخشي از احتياجات اين آشور را با يارانه. ها به سوخت نياز دارند اردني
شود؛ آه مقامات اين آشور عالقه  عراق از بزرگترين شرآاي تجاري دولت اردن محسوب مي. آرد مي

 . شان با عراق ادامه داشته باشد دارند؛ تا همكاري
ونيم ميليون آواره فلسطيني را پناه داده است و دولت اين آشور  اردن آشوري است آه بيش از يك

ي خاورميانه و ثبات در آن نيز از جايگاه  ي عراق اهميت دارد، آينده معتقد است آه همان طور آه مساله
 . باشد اي برخوردار مي ويژه

آنيد، به سرعت ياد مردم فلسطين  عراق صحبت ميي  وقتي درباره« : عواداله در اين باره گفته است
 » .شود آه از هم جدا نيستند افتيد و اين واآنشي است آه نسبت به موضوعاتي مطرح مي مي

  
  

   آجا هستندي عراق سالحهاي ممنوعه
آمريكا و انگليس اطمينان «: هاي آشتار جمعي عراق ادعا آرد سخنگوي آاخ سفيد با اشاره به سالح

 » .ي عراق دست خواهند يافت  آه به سالحهاي ممنوعهآامل دارند
دليل ورود آمريكا و انگليس « : نگاران مدعي شد آري فليشر، سخنگوي آاخ سفيد در گفت وگو با روزنامه

 » .هاي عراق بوده است و ما اطمينان داريم آه به اين سالحها دست خواهيم يافت به خاك عراق سالح
ما معتقديم آه دستيابي به سالحهاي عراق از «: ان چاپ امارات، فليشر افزودي البي ي روزنامه به نوشته

 » .راه تحكيم نيروهاي آمريكا و انگليس در خاك عراق صورت خواهد گرفت
از زمان سقوط و سرنگوني نظام حاآم عراق تمامي آساني آه به نوعي به «: وي هم چنين ادعا آرد

اند آه اين سالحها را پنهاني از بين ببرند و اين افراد  عي آردهي سالحهاي عراق ارتباط دارند س مسئله
 » .براي آمريكا و انگليس مشكل ساز هستند

خواهند  هاي عراق اطالع دارند و مي برخي از اشخاص هستند آه از محل سالح«: فليشر افزود
آند عراق سالح  مياطالعات مربوطه را در اختيار آمريكا و انگليس قرار دهند و داليلي را آه ثابت 

 » .ممنوعه در اختيار داشته است افشا نمايند
  

  بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق
  

 اجالس سياسي اين سه رهبر
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ي  براي گفت وگو درباره) جمعه(با سقوط بغداد رهبران آشورهاي فرانسه، آلمان و روسيه روز گذشته 
 . ندپترزبورگ تشكيل جلسه داد عراق پس از جنگ در سن

والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه آه بعد از شروع جنگ عراق از سوي آمريكا روابطش با اين آشور 
  .تيره گشت، اآنون ميزباني اين نشست را بر عهده دارد

به گزارش خبرگزاري فرانسه، تحليل گران اعالم آردند، اين نشست دو روزه ابتدا با حضور پوتين آه هنوز 
بر سقوط شهرهاي آليدي عراق حفظ آرده است و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان سكوتش را در برا

 . تشكيل شد پس از آن ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه به آنها ملحق شد
 . آيد  ماه مارس هنگام شروع جنگ اين اولين اجالس سياسي اين سه رهبر به حساب مي20از روز 

  
  
  ». صدام، رييس جمهور عراق خوشحال استدولت فرانسه از سقوط رژيم ديكتاتوري«

رييس جمهور فرانسه از : اي در پاريس گفت در بيانيه ژاك شيراك، رييس جهور فرانسه روز پنجشنبه
 . سقوط صدام استقبال آرد و امدادرساني سريع به مردم عراق را خواستار شد

 » .ل استدولت فرانسه از سقوط رژيم ديكتاتوري صدام، رييس جمهور عراق خوشحا«
ي الشرق چاپ قطر، وي به عنوان يكي از مخالفان عمليات نظامي آمريكا عليه  ي روزنامه به نوشته

 . عراق ارسال سريع آمكهاي انساني به عراق را خواستار شد
  شيراك تاآيد آرد آه سازمان ملل تنها سازماني است آه مشروعيت الزم را براي بازسازي اداري،

 . اق به عهده دارداقتصادي و سياسي عر
اش با  ، سخنگوي رييس جمهور فرانسه ابراز داشت آه شيراك در گفت و گوي تلويزيوني»آاترين آولونا»

 . ي آمكهاي انساني است توني بلر تصريح آرده است آه در وضعيت آنوني اولويت اصلي در ارائه
مك رساني سريع به مردم و ي الزم را براي آ رييس جمهور فرانسه اظهار اميدواري آرد آه زمينه

 . بيمارستانها فراهم آنند
  

  ي آمريكا به عراق بپردازد  هايش را با حمله فرانسه بايد بهاي مخالفت:  معاون وزير دفاع آمريكا
ي  پاريس بايد بهاي مخالفتهايش را با حمله«:  خطاب به فرانسه اظهار داشت معاون وزير دفاع آمريكا
  » .آمريكا به عراق بپردازد

ي آمريكا به عراق مخالفت آرد  فرانسه زماني آه با حمله«:  افزود پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريكا
  » .دانست آه بهاي اين مخالفت را خواهد پرداخت بايد مي

توانند در بازسازي  فرانسه، روسيه و آلمان مي«: ي تلويزيوني العربيه، ولفوويتز افزود به گزارش شبكه
  » .هاي عراق يا تمام اين بدهي ها شرآت آنند غو قسمتي از بدهيعراق با ل

  
  رقابت روسيه با آمريكا

 . هاي آمريكايي به رقابت برخيزد ي منابع نفتي در عراق با طرح روسيه در نظر دارد براي توسعه
آيد، در نظر دارد براي  شرآت لوك اويل مسكو آه بزرگترين شرآت نفت در روسيه به حساب مي

 . المللي ژنو با آمريكا به رقابت برخيزد ي غربي عراق در دادگاه بين » قرنه«ي نفتي  ي حوزه هتوسع
ي نفتي  ي اين حوزه براساس گزارش پايگاه اينترنتي ميدل ايست نيوزالين، رژيم صدام به منظور توسعه

 .  ميليارد دالر به اين شرآت داده بود7/3مبلغ 
: گفت» آامرسانت«ي اقتصادي   لوك اويل در گفت و گو با روزنامه، معاون رييس شرآت»لئونيد فدان«
 » .ي اين حوزه نخواهد بود طي هشت سال آتي هيچ شرآتي بدون حضور ما قادر به توسعه«

اگر آسي بخواهد شرآت لوك اويل را آنار بزند، ما در دادگاه ژنو خواهان متوقف شدن آار «: وي افزود
 » .اين حوزه خواهيم شد

 . ي نفتي را به دست گيرند رود يك سري از شرآتهاي آمريكايي و انگليسي آنترل اين حوزه ر ميانتظا
آمريكا » اآسون موبيل«و » آونوآو فيليپس«، »چورون تگزاآو« انگليس، BPاين شرآتها شامل شرآت 

  .هستند
  

  ي جورج بوش، پنتاگون و توني بلر هاي ويژه برنامه
ي جورج بوش،  هاي ويژه  آمريكا با اشغال تلويزيون دولتي عراق برنامهي واشنگتن پست، دولت به نوشته

 . ي ستايش صدام آرد هاي ويژه پنتاگون و توني بلر را جايگزين برنامه
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 آه يكي از  بغداد،» 3آانال «، اين تصاوير بر روي )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .آيد يش در ميفرآانسهاي دولت سرنگون شده است، به نما

ما بايد به «: ي واشنگتن پست، يك مقام ارشد دولت آمريكا در اين باره گفت ي روزنامه به نوشته
 » .آنيم مخاطبين عرب تمايالتمان را نشان دهيم و بگوييم آه ما به تعهدمان وفا مي

 هزار نسخه از 10شار ي جاري انت از سوي ديگر نيروهاي آمريكايي و انگليسي در نظر دارند تا پايان هفته
 . ي عرب زبان الزمان را در جنوب عراق آغاز آنند روزنامه

مقامات آمريكايي نيز خاطرنشان آردند، آنها اميدوارند ظرف چند روز آينده دومين آانال تلويزيوني را براي 
 . اس و فاآس نيوز افتتاح آنند.بي. از جمله پي پخش زيرنويسهاي سه شبكه

هاي هيات رهبري اختصاص  ي پخش برنامه ي آانال دوم به اخبار عربي زبان ويژه هدو ساعت از برنام
 . يابد مي

 و پنتاگون را نيز نشان  اي از اخبار آاخ سفيد، وزارت امور خارجه اين آانال هم چنين ممكن است خالصه
  .داد

  
 .  را مسدود آندهاي اين آشور روسيه در نظر ندارد سفارت عراق در آشورش را ببندد و يا دارايي

براي بستن سفارت عراق در روسيه اين امر بايد به «: اعالم آردند) جمعه(منابع ديپلماتيك روسيه ديروز 
صورت قانوني از سوي دولت جديد عراق صورت گيرد يا شوراي امنيت سازمان ملل چنين چيزي را 

 » .بخواهد در غير اين صورت روسيه پيش قدم نخواهد شد
گزاري اينترفاآس، آمريكا روز گذشته مجددا از آشورهاي مختلف جهان خواسته بود تا به گزارش خبر
 . هاي عراق را ببندند و دارايي ها رژيم صدام و ديپلماتهاي عراقي را مسدود آنند سفارتخانه

هاي عراق بايد بسته  ي آمريكا روز گذشته گفته بود، سفارتخانه ريچارد بوچر، سخنگوي وزارت خارجه
 . هاي عراق مسدود شود و آليه داراييشود 

در همين حال روسيه اعالم آرد آه صالحيت قانوني چنين اقدامي بايد از سوي متخصصان مورد ارزيابي 
 . قرار گيرد

  
  : پيامد ترور عبدالمجيد خوئي، رهبر شيعه عراقي

  نقش آوتاه و موثر خوئي در حفظ آرامش نجف در روزهاي جنگ 
  2003 آوريل 11 -1382فروردين 22جمعه ): اراديوفرد(اميرآرمين 

آاخ سفيد ترور عبدالمجيد خوئي، رهبر شيعه عراقي به دست يك گروه شيعه عراقي رقيب، را محكوم 
فرزند آيت اهللا العظمي ابوالقاسم خوئي در حرم حضرت علي، امام اول شيعيان به ضرب . ساخت

، سخنگوي آاخ سفيد گفت آمريكا به مردم نجف آري فالشر. چاقوي مخالفان سياسي خود از پاي درآمد
عبدالمجيد . حمله نمي آند و اين حادثه را نشان خطرناك بودن وضع عراق در حال حاضر توصيف آرد

خوئي يكي از شناخته ترين روحانيون شيعه در عراق از احترام فوق العاده اي در ميان مردم اين آشور 
 . بر خوردار بود

خبر ترور سيد عبدالمجيد خوئي، فرزند آيت اهللا العظمي فقيد سيد ابوالقاسم ): داراديوفر(بيژن فرهودي 
وي آه چندي پيش پس از سالها تبعيد در . خوئي، همه طرفداران اين روحاني شيعه را در بهت فروبرد

. لندن به عراق بازگشته بود، روز پنجشنبه در مرقد اميرالمومنين در نجف به ضرب چاقو به قتل رسيد
واد الخوئي، برادرزاده عبدالمجيد، در مصاحبه با سرويس تله تكست بي بي سي گفت آساني آه با ج

 . وي در مسجد بودند مي گويند سيد مجيد به دست افرادي خائن شهيد شده است
سيد عبدالمجيد خوئي، رياست بنياد خوئي در لندن را برعهده داشت و از روحانيون هوادار غرب 

اري معتقد بودند آه حضور سيد عبدالمجيد خوئي درعراق مانع از افراط گرائي بسي. محسوب مي شد
سيد عبدالمجيد خوئي از احترام . بعضي از چهره هاي مذهبي در عراق بعد از صدام حسين خواهد شد

زيادي در جنوب عراق برخوردار بود و روز نخست ورود نيروهاي آمريكائي به نجف، مانع از آن شد آه يك 
در آن روز برخي از ساآنان . اهم ساده، باعث ايجاد تشنج بزرگي در اين شهر مذهبي بشودسوء تف

نجف فكر مي آردند آه نيروهاي آمريكائي براي پاآسازي حرم حضرت علي از فدائيان صدام حسين، 
تالش هاي سيد عبدالمجيد خوئي و ديگر چهره هاي روحاني نجف و گفتگوي . قصد ورود به آنجا را دارند

افسران آمريكائي با آيت اهللا العظمي سيستاني، نيروهاي آمريكائي را متقاعد ساخت آه از موضع خود 
 .عقب نشيني آنند

سيدعبدالمجيد خوئي، در چند روز نخست ورود خود به جنوب عراق، به عنوان يك شاهد عيني از آنچه 
 .در منطقه مي گذشت، با راديوفردا گفتگو آرد
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 همانطور آه مي دانيد بنده طرفدار رژيم عراق نيستم ولي حسب الظاهر در :سيد عبدالمجيد خوئي
ايام آينده و فوقش تا يك هفته ديگر خبرهاي خوشي هم براي دنيا و به خصوص براي ملت عراق و آزادي 

اين استان هاي مقدس و شهرهاي شيعه نشين در جنوب عراق بشارت خوبي براي شيعيان دنيا 
 .خواهد بود

اي سيد عبدالمجيد خوئي بود آه چند روز قبل از سقوط نجف و آربال، مشاهدات خود را براي صد.: ف.ب
برخالف بعضي از رهبران شيعه عراق آه حاضر نشدند به صراحت در . شنوندگان راديوفردا بيان مي آرد

ن دادن به باره آزاد شدن عراق صحبت آنند، عبدالمجيد خوئي طرفدار اقدامات نيروهاي ائتالف براي پايا
 . عمر رژيم صدام حسين بود

به گفته جيم ليسي، خبرنگار مجله تايم در نجف، سيد عبدالمجيد خوئي، بيش از هر رهبر شيعه ديگر 
ليسي معتقد است آه ترور سيد عبدالمجيد خوئي را بايد . مشوق نظريه جدائي دين از دولت بود

 . حمله آمريكا يا منافع عراقبخشي از رقابت ميان چهره هاي مذهبي عراق دانست تا 
رسانه هاي . در ايران، خبرگزاري دولتي خبر ترور سيد عبدالمجيد خوئي را بدون اظهارنظر مخابره آرد

خبري تحت آنترل جناح محافظه آار جمهوري اسالمي، درروزهاي اخير سيدعبدالمجيد خوئي را به 
 . ته بودندعنوان عامل آمريكا و انگليس در عراق به باد انتقاد گرف

همسر وي فعال . از سيد عبدالمجيد خوئي، همسر، دو دختر و سه پسر باقي مانده است: امير آرمين
  .در ايران به سر مي برد

  
مجلس اعال در آنفرانس ناصـريه شرآت : مسوول اطالع رساني مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق

  نخواهد آرد
  2003 آوريل 11 -1382فروردين 22جمعه -ايسنا

مجلس اعالي انقالب اسالمي « :مسوول اطالع رساني مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاآيد آرد
  » .عراق در آنفرانس ناصريه شرآت نخواهد آرد

وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران با اعالم اين آه از مجلس اعال و نيروهاي  ابوزيد اسدي در گفت
« :  اين آنفرانس دعوت رسمي به عمل نيامده است؛ تصريح آردآرد و آميته رهبري براي شرآت در

برگزار آنندگان اين آنفرانس نيروهاي آمريكايي هستند و تنها معارضيني آه با آمريكا هستند؛ دعوت 
  » .اند شده

پردازد و معتقد  مجلس اعال در چارچوب آميته رهبري به بررسي مسايل عراق مي« :وي اعالم آرد
رضان عراقي بايد در چارچوب خود عراق باشد و آميته رهبري و ساير تشكيالت بايد است فعاليت معا

  » .فعاليت داشته باشند
هاي عراقي  معارضين عراقي در چارچوب گروه« : مسوول اطالع رساني مجلس اعالي عراق تاآيد آرد

  » .در گذشته و اآنون جلساتي داشته و دارند
اهللا خويي ابراز  مجلس اعال از ترور آيت« :دالمجيد خويي اعالم آردوي در پايان با محكوم آردن ترور عب

  » .آند و از مردم دعوت آرده است آه براي تحقق آشتي ملي از اعمالي مانند ترور بپرهيزند تاسف مي
  

  آند؛ حزب الدعوه هر گونه شورش، ناامني و ترور را محكوم مي
  2003 آوريل 11 -1382فروردين 22جمعه -ايسنا
حزب الدعوه هر گونه شورش، « :ي حزب الدعوه در تهران با محكوم آردن ترور خويي تصريح آرد ندهنماي

خواهيم امنيت باز گردد، اما اين وضع نامساعد موجب حضور  آند؛ زيرا مي ناامني و ترور را محكوم مي
 » .شود ها در عراق مي بيشتر آمريكايي

وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با تاآيد بر عـدم  ان در گفتي حزب الدعوه در تهر ابوبالل اديب، نماينده
در آنفرانسي آه « : هاي معارض عراقي در آنفرانس ناصريه خاطرنشان ساخت حضور مهمترين گروه

شوند آه برخي روساي قبـايل  اي حاضر مي شود؛ مجموعه برگزار مي) ناصريه(روز شنبه در جنوب عراق 
هاي عراق را  ند و افرادي از معارضه آه همكاري با آمريكا براي اداره استانو عشايـر منطقه جنوب هست

 » .قبول دارند؛ شرآت خواهند آرد
ژنرال گارنـر با همكاري « :وي با تاآيد بر اين آه مشروعيت آنفرانس ناصريه زير سوال است؛ تصريح آرد

 چلبي به دنبال برگزاري اين بعضي از معارضه عراقي به خصوص اعضاي آنگره ملي عراق مانند احمد
 » .آنفرانس هستند؛ تا اداره استانها را در دست خود بگيرند

ي جنـوب  دهد؛ تا اداره وگوهايي را با روساي قبـايل جنـوب عراق انجام مي آقاي چلبي گفت« :وي افزود
 » .را زيـر نظر حكومت ژنـرال گارنـر در دست بگيـرند
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توانند فعاليت آنند؛ زيرا  ض عراقي معتقدند در حكومت اشغالگر نميي وي گروههاي مهم معار به گفته
 . به دنبال يك حكومت ملي عراقي هستند

اديب در خصوص علت سقوط رژيم صدام و احتمال وجود توافق ميان مسوولين واحدهاي نظامي بغداد با 
آه خود را در ازاي تسليم اند؛  احتماال رهبران رژيم عراق به توافقي رسيده«: ها تاآيد آرد آمريكايي

 » .ارتش عراق در بغداد نجات دهند
گر و موضع حزب الدعوه را مخالفت با آن  وي روي آارآمدن ژنرال گارنر در عراق را مصداق حكومت اشغال

 . اعالم آرد
فعال در عراق « :وي در پايان با اشاره به حضور نيروهاي آمريكايي در داخل و خارج برخي استانها گفت

  ».ها مشخص نشده است ومتي معين نشده است و هنوز آسي نيز از طرف آمريكاييحك
  

  رو عبدالمجيد خويي آه با داشتن نظريات ميانه
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) پنجشنبه(رو، حامي غرب معرفي شده بود، روز گذشته  عبدالمجيد خويي آه با داشتن نظريات ميانه”
ي شيعيان عراقي از  ي نارضايتي جامعه تواند نشان دهنده  اين امر مي.در شهر نجف ترور شد

  ” .هاي وي باشد ديدگاه
خويي ظاهرا در مسجدي واقع در شهر ”: خبرگزاري فرانسه با بيان مطالب فوق در گزارشي آورده است

وه بر ي گروه زيادي از مهاجمان قرار گرفت و عال نجف آه از شهرهاي مقدس شيعيان است؛ مورد حمله
ي الخويي آه چندين ميليون   سال داشت در راس موسسه50خويي آه . او دو تن ديگر نيز آشته شدند

  . دالر سرمايه دارد و در لندن واقع شده است؛ قرار داشت
اهللا  آيت. اهللا عبدالقاسم موسوي خويي تاسيس شده بود اين موسسه از سوي پدر خويي يعني آيت

 بود و 1991رين رهبـران شيعي در جهان در دوران جنگ خليج فارس در سال عبدالقاسم خويي از بزرگتـ
  ”.برد، فوت آرد  هنگامي آه در بازداشت خانگي در نجف به سر مي1992در سال 

اهللا خويي پسرش يعني عبدالمجيد   پس از فـوت آيت1992در سال “: خبرگزاري فرانسه افزوده است
آيت اهللا خويي از فشار حكومت صدام .. ن را به عهده گرفتي الخويي در لند خويي مسووليت موسسه

 به بغداد رفت و مجبور شد تا با صدام در 1991اش در مارس  اهللا خويي با خانواده آيت. در امان نبود
اين امر پس از بحراني صورت گرفت آه . تلويزيون ظاهر شود و حمايت خود را از رژيم صدام اعالم آند

پس از آن عبدالمجيد خويي به .  در عراق پديد آمده بود1991ليج فارس در سال ي جنگ خ پس از خاتمه
ي نزديكان وي،   در آنفرانس معارضان عراقي در لندن حاضر شد، اما به گفته2002جاي پدرش در سال 

عبدالمجيد خويي با ديگر اعضاي جنبش شيعي از جمله پيروان پدرش مخالفت آرد؛ از جمله افرادي آه 
  .اهللا علي حسيني سيستاني بود يد خويي با آنها مخالفت آرد، آيتعبدالمج

اش محبوس بود؛   در خانه1991اهللا سيستاني آه از زمان تهاجم آمريكا در جنگ خليج فارس در سال  آيت
  “.استقبال از مهاجمان را رد آرده بود و از شيعيان خواسته بود تا بي طرف بمانند

با تشويق دولت انگليس، عبدالمجيد “:  از گزارشش گفته استخبرگزاري فرانسه در بخش ديگري
 بود؛ شرآت 1991ي گذشته وارد عراق شد؛ تا در آنفرانسي آه مشابه آنفرانس سال  خويي هفته

وگو با خبرنگاران اظهار داشته بود؛ شيعيان عراقي از اين جهت از مهاجمان حمايت  وي در گفت. آند
  ”. صورت گيرد1991وقايع سال آردند همان  نكردند؛ آه فكر مي

  
با حكومت يك ژنرال آمـريكايي بر عراق بدون مشارآت : نماينده حزب دموآرات آردستان عراق در تهران

  گروههاي عراقي مخالف هستيم
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مريكا و معارضين بدون هماهنگي آ« :ي حزب دموآرات آردستان عراق در تهران تصريح آرد نماينده

  » .شويم عراقي وارد آردستان نمي
وگو با خبرگزاري  ي حزب دموآرات آردستان عراق در تهران در گفت دآتر پيرود ابراهيم، نماينده

دانشجويان ايران به خوشحالي مردم عراق از سقوط صدام اشاره آرد و با اشاره به ورود نيروهاي 
نيروهاي حزب آردستان به آـرآوك نرفتند؛ « :  تاآيد آرداتحاديه ميهني آردستان عراق به آرآوك

  » .نيروهاي اتحاديه ميهني نيز امروز عقب نشيني خواهنـد آرد
شويم؛ زيرا  بدون هماهنگي آمريكا و معارضه عراقي وارد آردستان نمي« :دآتر ابراهيم خاطرنشان آرد

  » .دولت ترآيه نيـز مخالف ايـن امـر است
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ما « :ـوآرات آـردستان عـراق در خصوص حاآميت يك ژنرال آمريكايي در عراق گفتي حزب دم نماينـده
  » .خواهيم مردم عراق حاآمان خود را تعيين آنند نيز مانند ساير معارضين اعالم آرديم آه مي

ژنـرال گارنر رييس جمهور عـراق نخـواهد شـد؛ بلكه تنها آارها را سازماندهي خواهد « :وي تاآيد آرد
   ».آرد

  » .م« :وي اعالم آرد
دآتر ابراهيم نارضايتي مردم عراق از رژيم صدام و قدرت آمريكا را از عوامل سقوط رژيم صدام برشمرد و 

ممكن است توافقـي شـده باشـد؛ زيرا سقوط سـريع چنين حكومتـي با اين مقـدار قـدرت عجيب «:گفت
  » .آنها نامعلوم استاند و علت عدم مقاومت  است؛ اين نيـروها اآنون گم شده

شوند؛ از جمله احمد چلبي  ها براي صدام مطرح مي هايي آه در رسانه وي هم چنين درباره جايگزين
برخي از آنها تنها تبليغات سياسي است؛ صدام نيز يك ماه قبل از سقوط با استفاده « :خاطرنشان آرد

 اين رژيم وجود ندارد، اما بعدا از همين تبليغات سياسي چنان وانمود آرده بود؛ آه امكان سقوط
  » .مشخص شد آه اينها تنها تبليغات سياسي است

نماينده حزب دموآرات آردستان عراق در پايان با ابراز تاسف و اعالم تسليت اين حزب در خصوص ترور 
هاي  اهللا خويي از شخصيت اين ترور در نجف صورت گرفته است و آيت« :عبدالمجيد خويي اظهار داشت

  ».آنيم ول شيعه و پسر مجاهد معروفي بودند و ما چنين اعمالي را به شدت محكوم ميمقب
  

  : ي حزب دموآرات آردستان عراق در نقـده نماينده
  آردستان عراق به هيـچ وجه خواستار استقالل نيست* 
  به زودي نشستي در جنـوب عراق براي مـذاآره برگـزار خـواهد شـد * 

  2003 آوريل 11 -1382فروردين 22جمعه -ايسنا
 ساعت 24 تا 12توان گفت، ولي ظرف  در مورد وضعيت و تسلط بر موصل و آرآوك فعال چيزي نمي« 

 به احتمال قوي نيروهاي آمريكايي و آردستان عراق در آنجا مستقر خواهند شد، ولي فعال برنامه  آينده
  » .خاصي اعالم نشده است

وگو با خبرگزاري  ات آردستان عراق در نقده در گفتي حزب دموآر شريف سعيد صالح، نماينده
در تمامي شهرهاي « :دانشجويان ايران در خصوص وضعيت آردستان عراق بعد از سقوط صدام گفت

آردستان عراق از قبيل دهوك، اربيل و سليمانيه شور و شادي برپاست و مردم به شادماني 
  » .پردازند مي

 ساله حزب بعث عراق آه اين شادي 35با پايان يافتن ظلم و ستم ها برابر است  اين شادي« :وي افزود
  » .و پايكوبي در شهرهاي ديگر عراق نيز برپاست

نيروهاي پارتي و « : شريف در ادامه در مورد نحوه همكاري نيروهاي آردستان عراق اظهار داشت
شوند و پس از   شده مياتحاديه ميهني آردستان عراق هم گام با نيروهاي آمريكايي وارد مناطق تصرف

  » .شوند پاك سازي منطقه در آنجا به همراه نيروهاي ائتالف مستقر مي
به طور آلي « :ي عراق اشاره آرد و گفت هاي اين حزب در خصوص نظام آينده وي در ادامه به فعاليت

آمريكا هايي آه معارضان با  ي عراق صبحت آرد، ولي طي بحث هنوز زود است آه در مورد نظام آينده
  » .اند؛ قرار است به زودي نشستي به احتمال زياد در جنوب عراق براي مذاآره ترتيب يابد داشته

در مورد استقالل آردستان بايد گفت آه ما به تبعيت از رهبرمان مسعود بارزاني به هيچ « : وي افزود
  » .دانيم خواهيم و در حال حاضر اين آار را عبث و بيهوده مي وجه استقالل نمي

البته خواست عمومي ما يعني حزب دموآرات و اتحاديه ميهني برقراري يك سيستم و « :وي تاآيد آرد
  » .شود نظام فدرال در عراق است آه شامل آردستان نيز مي

  
  

    ايران-جنگ  
  

  حمايت رفسنجاني از مذاآره با آمريكا
به مفصلي با مجله راهبرد آه هاشمي رفسنجاني مصاح: روز چهارشنبه مطلع شد» رويداد«خبرنگار 

وي در مصاحبه ديگري مذاآره با آمريكا را به مصلحت دانسته و گفته . شود آرده است فردا منتشر مي
عنوان مصلحت به مجمع ارجاع شود آن را بررسي  اگر طرح آن توسط مجلس تهيه و به«: است
 .ردم گذاشته شودپرسي م وي پيشنهاد آرده طرح مذاآره با آمريكا به همه» .آنيم مي
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  بخشي از سخنان خامنه اي در نماز جمعه
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به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به 
سأله آامال مجزا يعني  م4ي عراق،  در قضيه: شرايط بسيار استثنايي موجود در عراق، تصريح آردند

سقوط صدام، فجايع پيش آمده براي ملت عراق، تجاوز آمريكا و انگليس به يك آشور مستقل و 
ها، موضعي  ي عراق وجود دارد آه جمهوري اسالمي ايران در مورد هر آدام از اين ي آينده ي اداره مسأله

 رعايت مصالح و منافع آشور اتخاذ شفاف و روشن دارد آه برخاسته از فكر و تدبير اسالمي است و با
  .شده است

ها براي آزادي ملت عراق به اين  ها و انگليسي ايشان، ادعاي بوش و بلر را در مورد اين آه آمريكايي
يك ملت، بر سر او آتش و بمب و  آيا براي آزادي: اند، ادعايي مضحك خواندند و افزودند آشور حمله آرده

  .ريزند موشك مي
اي با اشاره به خوشحالي فراوان ملت و مسؤوالن ايران از سقوط صدام ديكتاتور و   خامنهاهللا حضرت آيت

منافع : ترين دوران يك قرن اخير اين آشور خواندند و افزودند ها در عراق را تلخ ظالم، دوران حكومت بعثي
م به ايران، آامال ي صدا  ساله8ي  ي عراق به آويت و به ويژه در حمله صدام و آمريكا تا قبل از حمله
ي صدام به آويت، منافع دولت عراق و دولت آمريكا در تضاد قرار گرفت،  هماهنگ بود، اما پس از حمله

  .ي خليج فارس را از دست بدهد هاي عربي منطقه خواست حكومت چرا آه آمريكا نمي
 صدام و ملت عراق از سقوط صدام آامال خوشحال است، اما در جنگ بين: ايشان تصريح آردند

طرف بود و ملت و دولت ايران نيز دقيقا همين موضع را اتخاذ آردند و  گران آمريكايي آامال بي اشغال
  .مسؤوالن با تالش و آوشش، اجازه ندادند در طول جنگ به هيچ يك از طرفين درگير آمكي شود

ن دالور ما بدون هيچ رزمندگا: اي مشكوك خواندند و افزودند ي بغداد را، قضيه ايشان تسليم سه روزه
ها  ها به خرمشهر مقاومت آردند آه ملت ايران بايد به آن  روز در برابر هجوم عراقي35امكانات نظامي، 

 هزار نيروي نظامي، سه روزه سقوط آرد آه اين قضيه، واقعا 120افتخار آند، اما بغداد با بيش از 
  .مشكوك است
 انساني آن برشمردند و با اشاره به ادعاي حمايت از ي دوم اين جنگ را ابعاد فجايع ايشان مسأله

اين فجايع و سلب حق حيات و زندگي از مردم از : حقوق بشر از جانب آمريكا و انگليس تأآيد آردند
ي آمريكا فراموش نشده  هاي گذشته گونه آه جنايت ها و وجدان بشري پاك نخواهد شد، همان ذهن
  .است

گناه به  ي شهرهاي عراق و آشتار مردم بي باران گسترده اران و موشكرهبر معظم انقالب اسالمي، بمب
آميز را  هاي مردم و اقدامات اهانت چنين اهانت به مردان و زنان عراقي و ورود به خانه ويژه آودآان و هم

ها و حقوق  انگليس در خصوص رعايت حق آزادي انسان ي دروغ بودن ادعاهاي آمريكا و نشان دهنده
ملت و دولت ايران از ابتدا نيز اين گونه اقدامات را محكوم و با ملت عراق : ند و تصريح آردندبشر دانست

  .نيز ابراز همدردي آرده است
هاي آشتار جمعي  ي يافتن سالح اي، تجاوز نظامي به يك آشور اسالمي به بهانه اهللا خامنه حضرت آيت
اين تجاوز نظامي در يك اقدام : و افزودندترين بعد آن برشمردند  ي سوم اين جنگ و زشت را مسأله

اي در سراسر جهان در مخالفت با  ي جهاني محكوم شد و تظاهرات گسترده سابقه از جانب جامعه بي
  .ي بيداري وجدان جهاني است اين تجاوز برگزار شد آه نشان دهنده

 محكوميت تجاوز به يك ي جهاني و ايشان موضع جمهوري اسالمي ايران را در اين بعد، همگام با جامعه
آشور اسالمي اعالم آرد و با انتقاد از عملكرد بسيار ضعيف سازمان ملل در اين تجاوز آشكار، تأآيد 

ي جهاني را برآورده نكرد و هيچ يك از ارآان  دبيرآل سازمان ملل در اين قضيه توقعات جامعه: آردند
لل حتي يك جلسه براي محكوميت تجاوز سازمان ملل اعم از شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان م

  .به عراق تشكيل ندادند
گري خود را بر ضد بشريت به طور  مقام معظم رهبري با تأآيد بر اين آه آمريكا با تجاوز به عراق، ياغي

در اين تجاوز مشخص شد، آمريكا محور شرارت واقعي است و حقيقتا : آشكار نشان داد، افزودند
  .گوار فرمودند، شيطان بزرگ استگونه آه امام بزر همان

اي، اقدام انگليس در همراهي آمريكا براي تجاوز به عراق را اشتباهي بزرگ  اهللا خامنه حضرت آيت
ي زشت استعماري انگليس در منطقه را  نخست وزير انگليس با اين اقدام چهره: توصيف و تأآيد آردند

  .آه در حال فراموشي بود، دوباره بازسازي آرد
ي عراق را تالش آمريكا براي سلطه بر اين آشور برشمردند و تأآيد  ي چهارم در قضيه ن مسألهايشا
گماشته شدن يك حاآم نظامي آمريكايي  المللي، ي بين نه ملت عراق، نه ملت ايران و نه جامعه: آردند
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  .بر عراق را نخواهند پذيرفت
اشتن اين حاآم نظامي، به تدريج آنترل خواهند با گم ها مي آمريكايي: مقام معظم رهبري افزودند

فرهنگ ملت عراق را نيز در دست گيرند و طرز تفكر اين ملت را در مورد اشغالگران تغيير دهند، اما اين 
  .ها را از ياد نخواهند برد هاي بعدي ملت عراق نيز جنايات آن آار نشدني است و نسل

ي صدام ديكتاتور به چاه يك ديكتاتور  ق از چالهملت عرا: ي عراق تأآيد آردند ايشان در مورد آينده
  .دانيم  را تجاوز به حريم اسالم و مسلمين مي افتد و ما نيز اين مسأله آمريكايي نمي

حكومت عراق بايد به دست فردي آه ملت اين آشور او را : رهبر معظم انقالب اسالمي تأآيد آردند
  .يست، سپرده شودهاي متجاوز وابسته ن آنند و به قدرت انتخاب مي

هاي موجود را پيروزي  رهبر معظم انقالب اسالمي، پيروزي نظامي در عراق آن هم با شك و شبهه
ي شعار آزادي و دموآراسي  ها در عرصه آمريكايي: نهايي و قابل اتكا ندانستند و خاطرنشان آردند

يگر آشورها و لگدمال شكست مشهودي خوردند و نشان دادند آه ليبرال دمكراسي، تجاوز به حريم د
  . آند هاي ديگر را تجويز مي آردن ملت

گويند و براي سقوط صدام و آزادي ملت عراق  ها راست مي اگر آمريكايي: رهبر معظم انقالب تاآيد آردند
ي امور عراق را به  درنگ از اين آشور خارج شوند و اداره اند اآنون آه صدام سقوط آرده بايد بي آمده

  .  گويند آنند چون دروغ مي ها اين آار را نمي ملت بسپارند اما آندست خود اين 
ها و فعاالن سياسي عراق، اآنون در معرض يك آزمايش بزرگ  ي گروه آه همه ايشان با تاآيد بر اين

ها و فعاالن سياسي بايد  گروه: تاريخي قرار دارند و بايد از هرگونه خطاي استراتژيك پرهيز آنند، افزودند
هاي نادرست، از ايجاد هرگونه زمينه آه موجب  گيري اقبت از بروز هرگونه هرج و مرج و انتقامبا مر

  . پايداري حضور اشغالگران در عراق شود، پرهيز آنند
هاي سياسي عراق يك خطا  اي هرگونه همكاري با بيگانه را از جانب فعاالن و گروه اهللا خامنه حضرت آيت

ي ننگ در تاريخ عراق براي فعاالن  نه آمك به بيگانگان به عنوان يك لكههرگو: ارزيابي و تصريح آردند
  . آننده به بيگانگان باقي خواهد ماند ها عراقي آمك سياسي و گروه

آه مردم عراق خواهان استقالل، آزادي و حكومت برخاسته از  رهبر معظم انقالب اسالمي با تاآيد بر اين
هاي متمادي به نام مردم عراق سخن  آساني آه سال: فزودندهاي ديني و ملي خود هستند، ا آرمان
آاري و زد و بند با  هاي آنان وفادار باشند و از هرگونه پنهان گفتند، اآنون بايد به مردم عراق و آرمان مي

  . هاي خارجي خودداري آنند بيگانگان و قدرت
  
 
  

  دو بيانيه جديد در  افشاي توطئه رژيم حاآم برايران
با چنگ و ناخن و دندان از ارتش آزاديبخش ملي « ه انجمن فرهنگي ايران و دانمارك، زيرعنوان در بياني

  :آمده است» ايران حمايت ميكنم
  !هموطنان عزيز

  !نيروهاي انقالبي
 آزاديخواه و -با توجه به شرايط ويژه و حساس آنوني و بحران منطقه وظيفه مبرم هرنيروي انقالبي 

هرگونه اعتقاد و مرام اين است آه توطئه مالهاي خون آشام حاآم برايران و وطن پرستي صرفنظر از 
همدستانشان را عليه سازمان پرافتخار مجاهدين خلق ايران و ارتش آزاديبخش ملي ايران را افشاء و 

  . حمايت نمايند– ارتش آزاديبخش ملي –قويا محكوم نموده و ازتنها اميد و آرزوي مردم ايران 
روهاي صلح طلب و آزاديخواهي آه قصد دارند در يك فضاي دموآراتيك و آزاد نمايندگان از تمامي ني

توطئه عليه ارتش آزاديبخش ملي ايران و سازمان : واقعي خود را برگزينند در خواست ميكنيم آه
مجاهدين خلق ايران آه از طرف رژيم ماليان و همپالكي هايشان صورت ميگيرد را در اين شرايط بحراني 

قويا محكوم نموده و در يك فضاي همبستگي با اين موضعگيري نقش تاريخي خود را دراين مقطع 
  .حساس و در اين فاز جديد ايفاء نمايند

  
  :در بيانيه انجمن زنان سوئد آمده است

  ! ازا دیخواهان و صلح طلبان جهان
  هموطنان مبارز و تسليم نا پذير

ند آه با سوء استفاده از شرائط منطقه عليه مجاهدين خلق و بنيادگرايان مذهبي حاآم بر ايران بر آن
رژيم آخوندها . توطئه آنند, ارتش آزاديبخش ملي ايران آه تنها نقطه اميد و نجات مردم ايران است
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پاسدا ران و مزدوران مسلح خود را در مرزها بسيج و در صدد براورده کردن ارزوی سرکوب شده و 
  . موشک آشتار جمعي به قرارگاههای ارتش ازادیبخش است77 و پرتاب ناموفقش بعد از واقعه آويت

انجمن زنان ايراني هواداران شورای ملی مقاومت ايران و ما امضا کنندگان اين بيانيه هشدار ميدهيم آه 
اقدامهاي جنايتكارانه ديكتاتوري مذهبي و تروريستي آخوندها محکوم است و هر گونه ياري رساندن و 

نها به مثابه خريدن زمان براي بقاي بيشتر حكومتي است آه به شدت مورد انزجار و نفرت حمايت از آ
  .مردم ايران قرار دارد
برای . اين رژيم راهي براي مقابله با بحران سرنگوني و بن بست مطلق خود ندارد: اين بيانيه ميافزايد

 ملی ايران و سازمان مجاهدين خلق حمايت از فرزندان پاکباز و فداکار ايران زمين در ارتش ازادیبخش
ايران بپا خيزيد و در پرتو يك همبستگی بزرگ توطئه شوم ماليان ضد ايراني و ضدبشر را خنثي و بي اثر 

  .آنيد
  

  ما بايد از بهانه دادن به تجاوزگران خودداري آنيم:دانا  رييسفريبرز 
  2003 آوريل 11 -1382فروردين 22جمعه -ايسنا

ن انباشت سرمايه و نجات بحران و رآود اقتصادي خود به بازارهاي جهاني و دستيابي آمريكا براي تامي
  . به منابع ارزان نياز به جنگهاي ديگري نيز دارد

وقتي فرايند : سازي با شكست مواجه شده است، افزود دانا با بيان اينكه فرايند جهاني رييس
) گري نظامي( اين آشور دوباره به ميليتاريزه  هد،سازي اقتصاد نتوانست اقتصاد آمريكا را نجات د جهاني

  . روي آورد و با يك لشكرآشي به عراق حمله آرد
شود، قصد حمله به ديگر  آمريكا با وجود اعتراضهاي جهاني و فشارهايي آه بر آن وارد مي: وي افزود

د عادي اقتصادي آشورهاي منطقه از جمله سوريه را دارد؛ بنابراين در چنين فضايي به خودي خود رش
  . آور خواهد شد زيان

:  خاطرنشان آرد،آند تهاجم آمريكا و انگليس به عراق اقتصاد ملي ما را تهديد مياو با تاآيد بر اينكه 
ها به آسي  حتي اگر بازسازي عراق شروع شود، ما سهمي در آن نخواهيم داشت، زيرا آمريكايي

ها و همپيمان  آنها حتي دست اروپايي.  دست يابددهند آه به منابع عظيم انرژي عراق اجازه نمي
  . شان انگليس را از عراق دور خواهند آرد نظامي

هاي جنگهاي نظامي آمريكا بر اقتصاد اين آشور تأثير  اين آارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه هزينه
آويت و   از عربستان، آشي آمريكا با افزايش بودجه نظامي خود با برده: منفي داشته است، تصريح آرد

آميز براي  امارات متحد عربي سعي خواهد آرد رآود اقتصادي خود را جبران آند و با ايجاد فضايي تهديد
  . ديگر آشورهاي منطقه آنها را مجبور خواهد آرد آه خريدهاي نظامي خود را از اين آشور افزايش دهند

شد، با ايجاد جو رعب و تهديدآميز توسط آمريكا او با اشاره به اينكه حتي اگر اوضاع منطقه آرام با
جمهوري اسالمي ايران نيز : آشورهاي اين منطقه به تجهيز نظامي خود خواهند پرداخت، اظهار داشت

مانند ديگر آشورهاي منطقه مجبور خواهد شد خريدهاي نظامي خود را افزايش دهد و اين امر براي 
  . وضعيت اقتصادي ما بسيار مضر است

گذاري در ايران و ديگر آشورهاي منطقه ازجمله ترآيه به  همچنين امنيت سرمايه: دانا ادامه داد رييس
  . افتد خطر مي

گويند در اين جنگ با حفظ منافع ملي بايد  او با انتقاد از نظر برخي از آارشناسان اقتصادي آه مي
آار ابتدا بايد تعريفي از  ه محافظهطلب و چ پردازان چه اصالح اين نظريه: طرف باشيم، خاطرنشان آرد بي

  . منافع ملي را عنوان آنند
  اند؟  پرده اين شائبه و سوال وجود دارد آه آيا اين افراد همان چند خانواده معروف پشت: وي گفت

هاي مختلف بسنجيم، بايد پيش از  اگر منافع ملي را از نظر ايدئولوژي: آارشناس مسائل اقتصادي افزود
آردند اين تناقض را حل آنند آه آيا حضور آمريكا در  سازي اقتصاد حمايت مي  از جهانيهمه آنهايي آه

  منطقه براي ما تهديد است يا فرصت؟ 
دانا با ارائه راهكار پيشنهادي خود براي جلوگيري از تهديدات اقتصادي ناشي از بحران در منطقه  رييس
آاريهاي ديپلماتيك به دور باشيم و   و از پنهانآنيمما بايد از بهانه دادن به تجاوزگران خودداري : گفت

  . اجازه دهيم اراده مردم و همه نمايندگان آنها مسائل را به طور شفاف بررسي آند
طرف مانند فرانسه و آلمان آه در اين جنگ چهره واقعي  بايد با آشورهاي بي: او همچنين اظهار داشت

همچنين بايد با خودداري از امتياز دادن به . داشته باشيمخود را نشان دادند همكاري اقتصادي نزديكي 
  . ترآيه و وابسته شدن به آنها ارتباطمان را با اقتصاد آشورهايي چون چين و روسيه بيشتر آنيم
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  بيانيه جمعي از فعاالن فرهنگي ، سياسي ، و اجتماعي
 بسمعه تعالي

ستان اهواز با توجه به تحرآات انحرافي بيانيه جمعي از فعاالن فرهنگي ، سياسي ، و اجتماعي شهر
 اخير در استان خوزستان

اين روزها ، استان ما و به ويژه شهرستان اهواز شاهد پاره اي تحرآات انحرافي با حمايت گروهي 
گروهي آه حتي بر وقايع . محفلي در راستاي تعميق شكاف و فاصله ي بين اقوام ساآن استان بود 

 چشم مي پوشند و گويي فراموش آرده اند آه رژيم صدام خائن ، همان تاريخي دو دهه اخير آشور
دولتي است آه در روزهاي آغازين پيروزي انقالب اسالمي ، آتش جنگ را به ديار سرو قامتان ايران 

 .تحميل آرد و صدها هزار جوان رشيد و متعهد ايراني را به خاك و خون آشيد 
اي محفل نشين در اهواز به احتزاز در آمد آه در سالهاي  ، پرچمي به دست عده 8/1/82روز جمعه 

جنگ تحميلي عراق بر عليه ملت ايران ، به دست غاصبان خاك وطن بر فراز اجساد پاك و مطهر شهداي 
سر )) نفديك يا اسالم (( ايران ، به گردش در مي آمد و عليرغم اينكه اآثريت تظاهرات آنندگان فرياد 

در خيابانهاي شهري شنيده شد آه " نفديك يا صدام" گروه صداي خائنانه مي دادند به تحريك اين
هنوز صداي پاي چكمه پوشان بعثي در آوچه . هشت سال نظاره گر هجوم بي رحمانه ارتش صدام بود 

پس آوچه هاي خرمشهر شنيده مي شود و تصوير هجوم بي امان تانكهاي مزّين به پرچم عراق و 
 سوسنگرد و هويزه هستي اشان را به زير زنجير تانكها مي ديدند جلوي مظلوميت مردم عربي آه در

 .ديدگانمان است
اين گروه محفلي به منافع ملي و نظر وآراي روشنفكران عرب معتقد به ايراني يكپارچه و متحد بي توجه 

 جوانان است ، آنان به داوري توده ها و مصالح آنها اهميتي نمي دهند و با سوء استفاده از احساسات
و نوجوانان عرب باعث بروز و ظهور پاره اي حرآات افراطي شده و امروز بايد در پيشگاه شهروندان 

خوزستاني پاسخگوي عملكرد خود باشند ، عملكردي آه مي تواند زمينه ساز بروز راديكاليسم 
 اين ساده انديشي است آه حرآتهاي بشر دوستانه مردم. سياسي و خشونت در استان گردد 

ملت فهيم . آشورهاي جهان را در مخالفت با جنگ اخير محدود به حرآتهاي قومي و محفلي نماييم 
ايران همگام با همه ملت هاي صلح دوست ، ضمن حمايت از ملت مظلوم عراق ، خواستار حل سريع 

 .مشكالت جنگ آمربكا و عراق از سوي سازمانهاي بين المللي است 
قلبشان براي ايران اسالمي و ايجاد وحدت بين همه ايرانيان مي تپد ، با همه ميهن دوستان و آنان آه 

احترام به حق حاآميت همه ملت ها و از آن جمله ملت عراق و حمايت قاطعانه از ملت عراق آه تا 
آنون در آتش سياست هاي غلط ديكتاتور بعثي سوخته اند و اعالم انزجار از هر گونه تجاوز طلبي آمريكا 

  ، معتقدند آه بايد اجازه داد تا ملت عراق جهت تعيين نوع حكومت و دفاع از وطن خويش ، در منطقه
 .خود به پا خيزند 

از ساير گروهها و احزاب ، نويسندگان و روشنفكران انتظار مي رود اين گونه حرآتهاي انحرافي را محكوم 
 .نمايند 

 :امضاء آنندگان 
 ه شهيد چمران اهوازدآتر آبدانان ـ عضو هيات علمي دانشگا

 طيبه اسماعيلي ـ آارشناس صنعت نفت و فعال اجتماعي ـ فرهنگي
 دآتر انصاري ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 دآتر مهدي بخشنده ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز
 محمد حسن باز افكن ـ مدرس دانشگاه آزاد

  و عضو شوراي انجمن اسالمي مدرسين آشورجهانمير پيش بين ـ استاد دانشگاه
 آقاي پور عابد ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 علي پاداش ـ فعال سياسي
 مسعود چهار لنگي ـ آارشناس امور اجتماعي و مدير اجرايي
 دآتر چوبين ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 يع و مدير اجراييسيد نور اهللا حسن زاده ـ آارشناس صنا
 مسعود حسين پور ـ مدرس دانشگاه

 محمد خدادادي دهكردي ـ دبير آانون اسالمي دانشگاه آزاد واحد اهواز
 دآتر محمد دادخواه ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 آقاي دهكردي ـ آارشناس صنعت نفت
 شهاب رزمي ـ فعال سياسي
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 ابراهيم رضايي ـ روزنامه نگار
 ن رضايي ـ عضو شوراي مرآزي سازمان دانشجويان و فارغ التحصيالن استان خوزستانامي

 دآتر رضايي علي آبادي ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز
 حسين رحمانيان ـ مدير روابط عمومي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 خانم دآتر آبري راثي ـ جراح و متخصص
 ضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز و عضو شوراي شهر اهوازدآتر هدايت اهللا روشنفكر ـ ع

 ايرج زارع ـ عضو شاخه اجرايي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي خوطستان
 ژيال سرلك ـ فعال فرهنگي ـ اجتماعي

 دآتر سعدون زاده ـ استاد دانشگاه شهيد چمران
 ي واحد اهوازحجت السالم سعادت نيا ـ معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسالم

 هوشنگ شاهين زاده ـ هنرمند و فعال اجتماعي
 دآتر امير حسين شيروي ـ استاد دانشگاه شهيد چمران

 عليرضا شريفي ـ آارشناس آموزش و پرورش
 زيبا صالح پور ـ عضو شوراي شهر اهواز

 حميدرضا صالحي ـ مدير مسئول هفته نامه شورا
 غالم رضا فروغي نيا ـ روزنامه نگار

 لسالم قنواتي ـ آارشناس ارشد علوم سياسيحجت ا
 دآتر عليرضا عليدادي ـ نائب رئيس انجمن اسالمي جامعه پزشكان استان خوزستان

 فرشيد قرباني ـ عضو شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشگاه چمران اهواز
 دآتر قمشي ـ استاد دانشگاه و عضو انجمن مدرسين دانشگاه شهيد چمران اهواز

 زادي ـ پژوهشگر مسائل اجتماعيپروين آه
 دآتر مهناز آسمتي ـ عضو شوراي شهر اهواز و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز

 ـ نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي) آرباليي(محمد آيانوش راد 
 رضا آياني ـ روزنامه نگار

 درويشعلي آريمي ـ فعال سياسي ـ فرهنگي و مدير اجرايي
 ي ـ مدير فرهنگي دانشگاه شهيد چمران اهوازروزبه آردون

 دآتر حميد آهرام ـ نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي
 دآتر گنجي ـ استاد دانشگاه و عضو انجمن اسالمي مدرسين دانشگاه شهيد چمران اهواز

 مجتبي گهستوني ـ روزنامه نگار
 مسعود لدني ـ فعال سياسي ـ فرهنگي

 وزنامه نگاربهنام محمد پور ـ ر
 داريوش ممبيني ـ رئيس شوراي شهر اهواز

 خانم دآتر مهرابي زاده ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز
 خانم الهه موالي زاده ـ عضو شوراي شهر اهواز و استاد دانشگاه

 سيد هاشم موسوي ـ عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشگاه شهيد چمران اهواز
معاضدي ـ استاد دانشگاه و عضو انجمن اسالمي مدرسين دانشگاه شهيد چمران دآتر احمد علي 

 اهواز
 عليرضا مسرور ـ عضو انجمن اسالمي معلمان

 سارا ممبيني ـ روزنامه نگار
 ليال معيني زاده ـ سرپرست روزنامه همبستگي در استان خوزستان

 سيد صدر الدين مرتضوي ـ روزنامه نگار
  سياسي ـ فرهنگيملك محمد مكوندي ـ فعال

 ابراهيم موسوي ـ روزنامه نگار و هيات تحريريه هفته نامه شورا
  عيدي هاشمي ـ سردبير هفته نامه روزان

  
  
  
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
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  اهميت حياتی کرکوک

  2003 آوريل 11 -1382فروردين 22جمعه -بي بي سي
  

عيد است که آرزوی خود را برای پايتخت قرار کردها سرانجام پايان دوران صدام حسين را ديدند ولی ب
  دادن کرکوک برآورده شده ببينند

  کاترين وستکات خبرنگار بی بی سی
  .کرکوک مرکز صنايع نفتی عراق است و برای ايجاد ثبات در شمال آن کشور اهميت حياتی دارد

  ک کنيد اينجا را کلي-کردها در کرکوک، گزارشی به قلم پم اوتول، خبرنگار بی بی سی 
غنی ترين ميادين نفتی منطقه در اطراف اين شهر واقع است و يک خط لوله نفتی آن را به بنادر دريای 

 روزانه حدود يک ميليون بشکه نفت خانم عراق از ميادين نفتی 2002در سال . مديترانه متصل می کند
  .کرکوک به بندر ساحلی جيحان منتقل می شد

قی به عنوان آخرين راه مقابله با نيروهای ائتالفی، چاه نفت آنجا را به بيم آن می رفت که نيروهای عرا
  .آتش بکشند و توليد نفت آن را که برای گردش اقتصاد عراق چنان حياتی است مختل سازند

رهبران سياسی منطقه کردنشين شمال عراق پس از جنگ خواهان تبديل کرکوک به پايتخت سياسی 
  .    وان بخشی از عراق فدرال هستندسرزمين خودگردان کردی به عن

هر نيرويی که مسوول ايجاد ثبات در شمال عراق باشد، احتماال در کرکوک مستقر خواهد شد و ارائه 
  .کمک های انساندوستانه و حفظ صلح ميان اقليت های مذهبی را تضمين خواهد کرد

فی و شورشيان کرد در شمال کرکوک يکی از اهداف اصلی عمليات سه هفته ای نظامی نيروهای ائتال
  .عراق بوده است

رهبران سياسی منطقه کردنشين شمال عراق که طی يک دهه گذشته با حمايت آمريکا و بريتانيا از 
استقالل نسبی برخوردار بوده اند، پس از جنگ خواهان تبديل کرکوک به پايتخت سياسی سرزمين 

  .دخودگردان کردی به عنوان بخشی از عراق فدرال هستن
اما اين خواسته می تواند واکنش خشمگينانه اعراب در عراق و ساير اقليت های قومی مانند ترکمن ها 

  .که آنها نيز نسبت به اين شهر ادعا دارند را تحريک کند
  "عرب سازی"برنامه 

ترکيه، که خود با مشکل جمعيت ناآرام کرد در داخل کشور روبروست، تسلط کردها بر ميادين نفتی 
بيم آن می رود که هر نشانه ای از دستيابی کردها بر .  را يک تهديد امنيتی برای خود می داندعراق

  .اين ميادين نفتی باعث اعزام نيروهای ترکيه به داخل عراق شود
 کيلومتری شمال بغداد در دامنه کوه های زاگرس در مجاورت ناحيه خودگردان کردنشين 250کرکوک، در 

  .شمال عراق قرار دارد
 هزار کرد، ترکمن و آسوری را از اين ناحيه 120 به بعد براساس تخمين ها 1991حکومت عراق از سال 

  .    بيرون رانده است
اين شهر در کرانه رودخانه بنا شده .  هزار نفر جمعيت دارد700اين چهارمين شهر بزرگ عراق است و 

  .نی پنج هزارساله استاست و دارای محوطه های باستا
  .کهن ترين بخش شهر در اطراف قلعه ای بر فراز يک تپه باستانی قرار دارد

صدام بوده است که براساس " عرب سازی"ناحيه اطراف کرکوک از گذشته های دور بخشی از برنامه 
 جنوبی آن دولت عراق سعی کرده است بافت جمعيتی اين ناحيه نفت خيز را تغيير دهد و اعراب عمدتا

  .را جايگزين ساير اقليت ها کند
جاناتان مارکوس، خبرنگار بی بی سی می گويد که به گفته گروه نظارت بر حقوق بشر که در آمريکا 

 هزار کرد، ترکمن و آسوری را 120 به بعد براساس تخمين ها 1991مستقر است، حکومت عراق از سال 
  .از اين ناحيه بيرون رانده است

  .ياری از آنها اکنون خواهان بازگشت به سرزمين خود هستندبه گفته وی بس
خبرنگار بی بی سی می افزايد که نيروهای آمريکايی در اين ناحيه اکنون با وظيفه ای سياسی که با 

  .نيست" قابل اغراق"ماموريت نظامی آنها برابری می کند روبرو هستند، وظيفه ای که حساسيت آن 
  
  

  رها  حمالت هك-جنگ ديجيتالي 
  2003 آوريل 11 -1382فروردين 22جمعه -ايسنا
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حمالت ديجيتالي موافق يا مخالف آمريكا توسط هكرهاي مستقل به قصد رساندن پيام خود در ارتباط با 
 . جنگ صورت گرفت

دآتر جعفر حبيبي، رييس انجمن آامپيوتر ايران، با اشاره به نقش هكرها در جنگ اخير آمريكا و انگليس 
 خبرگزاري ITوگو با خبرنگار سرويس   ارزيابي تاثير نفوذگران اينترنتي در اين راستا، در گفتبا عراق و

همزمان با حمله آمريكا و انگليس به عراق موجي از : دانشجويان ايران، با بيان اين مطلب، اظهار داشت
هاي تجاري و  هاي تجاري و اينترنتي و دروازه جنگ ديجيتالي آغاز شد آه موجب اختالل در فعاليت

 . آامپيوترهاي متعلق به آنان شد
دسته اول هكرهاي آمريكايي هستند آه قصد : حبيبي هكرها را به سه دسته تقسيم آرد و افزود

هاي  هاي عراق و سايت خانه  سفارتE-mailملحق شدن به جنگ عليه عراق را داشتند و با حمله به 
اي اسالمي هستند آه در سرتاسر جهان به منظور مبارزه ه وابسته به آن اقدام آردند و گروه دوم گروه

اند آه صرفا عليه  هاي طرفدار صلح آنند و دسته سوم گروه هاي آمريكايي حمله مي با آمريكا به سايت
هاي آامپيوتري آه هنگام فعال شدن خود به  جنگ فعاليت داشته و به اقداماتي نظير انتشار ويروس

 . زنند ردازند، دست ميپ هاي ضد جنگ مي ارسال پيام
هاي مرتبط با جنگ   از ويروسvote.D و Ganda , porne، ويروس Iraq-oil يا liotenهاي  ويروس: وي افزود

وزير انگليس براي مدت آوتاهي غير   مارس، سايت نخست24عراق هستند و شاهد بوديم آه در تاريخ 
عكس اسراي آمريكايي را نمايش قابل دسترسي بود و يا دسترسي به سايت خبري الجزيره آه 

 .  مارس تا سه شنبه، غير ممكن بود25داد، از دوشنبه  مي
 هزار 10هاي رسيده طي هفته گذشته بيش از  بر اساس گزارش: رييس انجمن آامپيوتر ايران، تاآيد آرد
يكا گزارش  حمله هكرها در ارتباط با جنگ، از منابع دولتي آمر2500سايت مورد هجوم واقع شد و روزانه 

 . شود مي
در اين جنگ ديجيتالي، مراآز اقتصادي مورد هجوم قرار گرفت و صدمات تجاري : وي خاطرنشان، آرد

 . ها وارد شد هاي اعتباري آن دهي آنان به مشتريان و آارت زيادي به واسطه اختالل در سرويس
لزي پاآستان، مصر و عربستان مبدا حمالت اينترنتي آشورهايي نظير اندونزي ما: وي، در پايان افزود

گرايان،  هاي مختلف نظير اسالم صعودي، ترآيه، فرانسه و چند آشور شرق اروپا گزارش شد و طبقه
هاي طرفدار حقوق بشر در  مخالفان آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي يا مخالفان امپرياليسم و گروه

  .اين راستا فعاليت دارند
  

  اين عكس 
 !حنه، فرماندهان واقعی اندآنها آه در پشت ص
  1382 فروردين 22جمعه، -سايت بي عنوان

در هفته های جنجال بر سر نتيجه انتخابات رياست جمهوری آمريكا، آه جورج دبليو بوش را در آن به 
  پيروزی رساندند در نشريه 

يی می آند، آنكه بر مبل نشسته و ديگران را راهنما.  ارگان حزب آمونيست آلمان منتشر شد»عصرما«
 آمريكاست و آنكه در وسط نشسته، مشاور اقتصادی جنرال موتورز »جنرال موتورز«سهامدار بزرگ 

آه بيشتر به آارمندی در اين جمع می ماند تا آانديدای رياست جمهوری، چند » جورج بوش«. است
انتخابات هفته پس از انتشار اين عكس و به دنبال آشمكش های حقوقی و باطل آردن صندوق های 

در اياالت های مختلف، سرانجام درحاليكه همگان می دانستند تقلبی آشكار صورت گرفته، به آاخ 
آن اراده استوار و خلل ناپذيری آه او را به آاخ سفيد برد، همان اراده ايست آه امروز در . سفيد راه يافت
اجرا آند آه فرمان آن در همين نوع بوش بايد به آاخ سفيد می رفت تا آن ماموريتی را . عراق حضور دارد

 ! اتاق ها و ديدارها صادر شد
  
  
  

  مخالفت با جنگ و تظاهرات ضد جنگ در جهان
  

  . آوريل در سراسر جهان و به ويژه در آمريكا تظاهرات بزرگي برگزار مي شود12امروز شنبه 
سانفرانسيسکو و لس عالوه بر در واشنگتن، . دوازده آوريل روز اعتراض جهاني ديگری به جنگ است

آنجلس، تدارکات وسيعي براي همزماني تظاهرات در کشورهاي خاورميانه، آمريکاي التين، آفريقا، آسيا 
  . و اروپا در جريان است
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 فوريه يک و نيم ميليون نفر را به خيابان ها کشاند، سازماندهي 15در انگليس اتحاد ضد جنگ که در 
  . ه است آوريل را به عهده گرفت12تظاهرات 

  
  در اآوادور  و مكزيكتظاهرات 

شرآت آنندگان در  تظاهرات اآوادور با سردادن شعارهاي ضد آمريكايي با پليس ضد شورش درگير 
  . شدند

داشتن صلح و آرامش حق همه مردم دنياست و صلح با : به گزارش رويترز يكي از تظاهرآنندگان گفت
  . اسلحه و خشونت برقرار نمي شود

فارت آمريكا در آيتو تحت تدابير شديد امنيتي قرار گرفته است و چندين تظاهر آننده نيز ساختمان س
  . دستگير شدند

در مكزيك نيز تظاهر آنندگان به نشانه اعتراض به جنگ در عراق رنگ قرمز به آب فواره معروف شهر 
  . مكزيكوسيتي افزودند

نشان از رنگ سرخ خون قربانيان جنگ عراق به گزارش آسيوشيتد پرس، قرمز آردن رنگ آب اين فواره 
  . دارد

  . طي روزهاي گذشته نيز اعتراضات مشابهي در مناطق مختلف مكزيكوسيتي برگزار شد
  

  .پليس از صدها تن از تظاهر آنندگان بازجويي آرده است
هاي  ي افرادي را آه طي هفته پليس شهر نيويورك موافقت آرده است آه سوابق سياسي گذشته

 . ير در تظاهرات ضد جنگ شرآت آردند، از بين ببرداخ
خواهان آمريكا اظهار آردند آه فاش آردن اين اطالعات بر خالف قوانين اعتراضات و  حقوقدانان و آزادي
 . آزادي بيان است

آوري اين اطالعات باعث سرافكندگي آن   اقدام پليس آمريكا براي جمع ي اينديپندنت، ي روزنامه به نوشته
 . ه است؛ چرا آه اغلب به انجام اقداماتي خالف قانون اساسي آشورش متهم بوده استشد

آوري اين اطالعات مطلع  ي يكي از سخنگويان پليس، آيلي، آميسيونر پليس اگر چه از جمع اما به گفته
 . نبود اما به محض آگاهي از آن دستور داد تا اطالعات مزبور را از بين ببرند

 . دند آه اداره پليس از صدها تن از تظاهرات آنندگان در اين باره بازجويي آرده استمقامات تاآيد آر
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  ان از بغداد.ان.گزارشي تلويزيون سي
 فروردين گفت خشونت و اندوه 22 ان در گزارشي از وضعيت شهر بغداد در روز جمعه.ان.تلويزيون سي

در يك حادثه يك اتومبيل مورد اصابت گلوله قرار گرفت و يك آودك شش ساله و . شهر را فراگرفته است
اما درگيريها همچنان . خبرنگاران اين آودك و خانواده ي او را نجات دادند. پدر و مادر او مجروح شدند

  .ادامه دارد
. انه خود ايستاده بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و آشته شديك شهروند ديگر آه در بالكن خ

صبح روز . اما اين تصوير اآنون در بغداد عادي شده است. همسايگان و اقوامش شوآه شده بودند
جمعه در بغداد سربازان آمريكايي دو شهروند عراقي را آه به نقطه آنترل آنها نزديك مي شدند به ضرب 

فرمانده نظامي آمريكا گفت آنها بهاخطار توجه نكردند و . نفر را زخمي آردند9ند و گلوله از پاي درآورد
  .سربازان از ترس عمليات انتحاري بهسوي آنها شليك آردند

ان مي افزايد، سربازان آمريكايي اآنون در برخي مناطق دولتي بغداد مستقر .ان.گزارشگر سي
نيروهاي هوادار صدام نيز بهطور پراآنده . ميرسدشدهاند، اما صداي شليك گلولهها همچنان بهگوش 

  .جي و نارنجك سرتفنگي حمله ميكنند و جنگ ادامه مييابد.پي.بهنيروهاي آمريكايي با آر
نيروهاي آمريكايي هماآنون بسيار عصبي هستند و هر شهروند عراقي را يك مشكوك عمليات انتحاري 

  .ميبينند
  .دماني، تأثر و اندوه شهر را فرا گرفته استان گفت اآنون بعد از يك روز شا.ان.سي

  
  بي قانوني  در عراق

اعالم آرد، آمريكا و انگليس به رغم اين آه بغداد را در اشغال خود دارند، اما ) جمعه(روز سازمان ملل دي
 . اند قانون را در شهر به اجرا در آورند هنوز نتوانسته
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 گويي اظهار داشت آه بيمارستانهاي بغداد از رييس آميسيون امدادرساني سازمان ملل در گفت و
چپاول و غارت غارتگران در امان نيستند و آارآنان امدادرسان نيز با توجه به تعداد اندآشان قادر نيستند 

 . در تمام بيمارسانها حاضر باشند
 آوردن ي جنگ، وي اظهار داشت، براساس آنوانسيون ژنو، برقراري قانون و فراهم ي روزنامه به نوشته

آمكهاي درماني براي مصدومان از وظايف نيروهاي اشغالگر است و آمريكا و انگليس بايد براي برقراري 
 . قانون در بغداد تالش آنند

  
  سربازان آمريكايي دو آودك عراقي را در ناصريه آشتند

 را به ضرب  آودك عراقي2سربازان آمريكايي حين بازرسي از يك اتومبيل، به گزارش خبرگزاري رويتر 
 .گلوله آشتند

اين سربازان ادعا آردند آه به اتومبيل مذآور آه راننده آن يك جوان بود دستور ايست دادند ولي راننده 
سربازان ما سعي آردند به راننده بفهمانند آه : فرمانده اين سربازان در ناصريه گفت. قصد فرار داشت

ما سعي مي آنيم بهترين تجهيزات پزشكي را براي : توي در ادامه گف. قصد تهاجم به آنها را ندارند
  .  نفر ديگر نيز زخمي شدند9در اين تهاجم . درمان مجروحان اين سانحه تهيه آنيم

 . هيچ گونه سالحي در اتومبيل يافت نشده است: وي در پايان اظهار داشت
  

  نگرانی سازمانهای امداد از وضعيت در عراق
  ر چه زودتر بتوانند کمکهای بشردوستانه به عراق بفرستندسازمانهای امداد اميدوارند ه

سازمانهای امداد وابسته به سازمان ملل متحد در ژنو می گويند که شديدا نگران بر هم خوردن نظم و 
  .قانون در عراق هستند

کهای اين سازمانها اميدوار بودند که با پايان جنگ بتوانند مجددا به عراق برگردند و به غيرنظاميان کم
  .بشردوستانه برسانند

اما به دليل درگيری های پراکنده و اختالل گسترده در نظم عمومی، اين سازمانها می گويند وضعيت 
  .برای بازگشت آنها به عراق امن نيست

در حال حاضر ميليونها تن مواد غذايی و کمکهای پزشکی و دارو در مرزهای عراق وجود دارد که به دليل 
  .ی توان آنها را به داخل کشور انتقال دادشرايط موجود نم

سازمانهای امداد وابسته به سازمان ملل متحد مايلند که پيش از ورود به عراق، اوضاع اين کشور نثبيت 
  .پيدا کند اما اين اتفاق تاکنون نيفتاده است

. گفتگو نمی کننداين سازمانها برای ارزيابی وضعيت امنيت در عراق با نيروهای بريتانيايی و آمريکايی 
  .آنها متکی به گزارشهای دفتر امنيتی سازمان ملل متحد هستند

تاکنون فقط تنها وضعيت ام القصر بررسی شده ولی حتی در آنجا هم عمليات امداد رسانی بطور کامل 
  .شروع نشده است

ضطراری، در حالی که اين سازمانها بيش از سه هزار کارمند محلی در داخل عراق دارند، کمکهای ا
وسائل و تجهيزات و کاميونهايی که بايد اين کمکها را انتقال بدهد و همچنين افرادی که رساندن اين 

  .کمکها را بايد سازماندهی کنند در خارج از عراق به سر می برند
  .در همين حال بيمارستانها و دفاتر سازمانهای امداد در عراق توسط مردم اين کشور غارت می شود

 10صندوق کمک به کودکان وابسته به سازمان ملل متحد، گفت دفتر اين نهاد روز پنجشنبه يونيسف، 
  .آوريل کامال غارت شده است

اين نهاد همچنين هشدار داد که به دليل غارت دفاتر دولتی عراق، سوابق و مدارک مهم از جمله 
  .جزئيات مصون سازی هزاران کودک عراقی از بين رفته است

تحد از نيروهای به رهبری آمريکا خواسته است نظم را برقرار کنند اما تا زمانی که اين سازمان ملل م
نيروها با مقاومت جنگجويان عراقی روبرو می شوند، مقابله با آنها، نسبت به دستگير کردن غارتگران در 

  .اولويت خواهد بود
  . گذاشته استاين درحالی است که وضعيت انسانی در حال حاضر در عراق رو به وخامت

يونيسف می گويد شواهدی در دست دارد مبنی بر اينکه موارد اسهال در ميان نوزادان در ام القصر 
افزايش يافته است و به گفته اين نهاد، اين به آن معنی است که سوء تغذيه در ميان کودکان قطعا 

  . افزايش خواهد يافت
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