
  )25(عراق در دوران گذار - حمله به عراق
   2003 اوريل 13 -1382 فروردين 24يكشنبه  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب بيستم و پنجم
  

: سي گفت.بي.ي خبري ان ي آمريكا در گفت وگو با شبكه آالين پاول، وزير امور خارجه)شنبه(ديروز **
ي ما در حال ترك عراق هستيم و همه  ما براي گفتن اين آه خوب اين درگيري به نتيجه رسيد و همه«

آشورهايي آه از نظر «: پاول در اين باره ادعا آرد» .سپاريم، آماده نيستيم چيز را به سازمان ملل مي
 » . اقتصادي و جاني در اين جنگ هزينه پرداختند، نبايد به آساني آنار گذارده شوند سياسي،

  
  آخرين تحوالت جنگ

  اخبار آوتاه از رسانه هاي جمعي
خبرنگار بی بی سی در کرکوک می گويد که نفرات مسلح کرد در ستون های کوچک نظامی، شهر را -

ی کنند و مقامات کرد گفته اند که به محض ورود قوای آمريکايی به کرکوک، تمامی نيروهای کرد ترک م
  .از اين شهر عقب نشينی خواهند کرد

تکريت، زادگاه صدام حسين و تعدادی از رهبران ارشد رژيم وی، تنها شهر عمده عراق است که هنوز -
  .تحت تسلط رژيم سابق عراق قرار دارد

ناظران نظامي براي نظارت بر عملكرد نيروهاي آرد در «: ي ترآيه گفت وزير امور خارجهعبداهللا گل، -
 » .اند آرآوك و موصل مستقر شده

 آوريل، در 12 روز شنبه، - متشکل از کشورهای صنعتی عمده جهان - 7وزيران دارايی کشورهای گروه -
ر صدر دستور کار اين اجالس قرار مساله بازسازی عراق بعد از جنگ د. واشنگتن تشکيل جلسه دادند

  .دارد
سه تفنگدار آمريكايي پنجشنبه شب گذشته هنگام تخريب يك انبار مهمات و تسليحات عراق در -

  . ي شمالي بغداد آشته شدند حومه
با بی بی سی از کارکنان بخش خدمات عمومی و يک سخنگوی نيروهای آمريکايی در مصاحبه -

  .ماموران پليس عراق درخواست کرده است به سر کارهای خود باز گردند
به گفته خبرنگار بی بی سی در بصره، گرچه اکثر ماموران پليس شهر از منطقه گريخته اند، تعدادی از -

  . سربازان بريتانيايی اعالم کرده اندآنان آمادگی خود را برای شرکت در گشت زنی های خيابانی در کنار
  حتی موزه بغداد از آسيب غارتگران مصون نمانده است-
کارکنان برخی بيمارستانهای بغداد برای محافظت از خود در برابر غارتگران ناچار به استفاده از سالح -

  .شده اند
  

  تكريت
با اعتقاد بر اين آه حاميان صدام در آخرين مرحله از جنگ در تكريت ) شنبه(روز نيروهاي آمريكايي دي

اما بعد از تصرف صلح آميز دو شهر بزرگ . شان را به اين شهر معطوف آردند اند، توجه گردهم آمده
 . رود، اين شهر نيز بدون درگيري زياد سقوط آند يت، انتظار ميشمالي عراق و بمباران مداوم تكر

شود، عزت ابراهيم الدوري، معاون صدام  گفته مي«: خبرگزاري آسوشيتدپرس در اين باره اعالم آرد
هايي را به اين شهر انتقال داده  براي دفاع از شهر در برابر حمالت نيروهاي آمريكايي و انگليسي موشك

 » .است
هاي ارتش عراق به ساير مبارزان داخل و  هاي گارد جمهوري و يگان آمريكايي معتقدند، باقيماندهمقامات 

 . اند اطراف تكريت پيوسته
  

  فی کردمشاور صدام حسين، ژنرال عامر السعدی، خود را به نيروهای آمريکايی معر
 نفری مسئولين عراقی ای قرار داشت که طبق منابع آمريکايی مرده يا 55عامر السعدی در فهرست 
وی ظاهرا جزو اولين مسئولين عراقی است که داوطلبانه خود را به نيروهای . زنده بايد دستگير شوند

 آمريکايی معرفی 
ل مذاکره با اعضای بازرسان السعدی دانشمند رشته شيمی است و قبل از جنگ مسئو. کرده اند

  . سازمان ملل تحت مسئوليت هانس بليکس بود
وی . خبرنگار شبکه تلويزيونی زد دی اف آلمان در بغداد رابط معرفی السعدی به نيروهای آمريکايی بود

در گفتگو با اين خبرنگار که هنوز به طور رسمی انتشار نيافته است ادعا کرده است که از سرنوشت 
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عی ندارد و عراق هيچ گونه سالح شيميايی و بيولوژيکی ای در اختيار ندارد و آمريکايی ها صدام اطال
  .اين را خوب می دانند

وی خود را تحت هيچ عنوانی گناه کار نمی داند لذا داوطلبانه خود را به نيروهای آمريکايی معرفی کرده 
طی نيز با سازمان امنيت رژيم السعدی هم چنين گفت که عضو حزب بعث نبوده و هيچ ارتبا. است

  .عراق نداشته است
الزم به ذکر است که همسر عامر . السعدی گفت که درجه ژنرالی را صدام به وی اعطا کرده است

  السعدی آلمانی است
  

  آنفرانس خبري روزانه وينسنت بروآس
   آوريل12شنبه -ي تلويزيوني الجزيره شبكه

ايم آه  اق دست يافتهما به موادي در عر«: سخنگوي فرماندهي مرآزي آمريكا در سيليه قطر ادعا آرد
 » .شود هاي آشتار جمعي استفاده مي اين مواد در ساخت سالح

: گفت افزود وينسنت بروآس، سخنگوي فرماندهي مرآزي آمريكا آه در يك آنفرانس خبري سخن مي
 » .نيروهاي ما به دنبال سرآوب نيروهاي باقي مانده نظام صدام هستند«

اختفاي مقامات اين رژيم اطالع نداريم اما به دنبال آن هستيم آه به طور دقيق از محل «: بروآس افزود
 » .مخفيگاه اين افراد را پيدا آنيم

تحكيم بخشيدن به وجود نيروهاي آمريكا در عراق براي حفظ امنيت در اين «: بروآس هم چنين گفت
 » .آشور صورت گرفته است

متوقف شدن عملياتهاي آمك رساني به بروآس گفت، عدم استقرار امنيت در عراق دليل آندشدن يا 
 . مردم اين آشور است

ي محل اين اسرا در دست نيروهاي آمريكايي  ي اسراي جنگي گفت، اطالعاتي درباره بروآس درباره
 . دهد يي را براي آزادسازي اين نيروها انجام مي است و اين نيروها تالش گسترده

آنند سالح موجود در ميان مردم عراق را   سعي ميوي هم چنين گفت، در حال حاضر نيروهاي آمريكا
 . ي حمايت از روساي محلي مناطق خشونت و غارت را آنترل آنند جمع آوري آنند و به وسيله

ي  يي را براي هر آسي آه اطالعات مهمي درباره ما پاداشهاي قابل مالحظه«: بروآس اظهار داشت
 » .يما محل سالحها يا مقامات عراقي دهد تعيين آرده

شهر تكريت از لحاظ اين آه اين احتمال وجود دارد آه برخي از مقامات دولتي در آنجا به «: بروآس گفت
 » .برند براي نيروهاي آمريكايي بسيار مهم است سر 

  
  حكومت نظامي در بغداد

هايي از  نيروهاي آمريكايي آه آنترل بغداد را در دست دارند، در پي بروز هرج و مرج و ناآرامي در بخش
 . اين شهر حكومت نظامي اعالم آردند

 گزارش آرد، در پي بروز ناآرامي، اغتشاش و غارت اموال عمومي در بغداد ي خبري فاآس نيوز شبكه
هايي از بغداد شدند و در اين مناطق حكومت نظامي  نيروهاي آمريكايي مانع از رفت و آمد افراد در بخش

 . اعالم آردند
ي يك فرد مسلح در يك  به ضرب گلوله) شنبه( يك تفنگدار دريايي آمريكا ديروز اين در حالي است آه

 . ايستگاه بازرسي در بغداد از پا درآمد
  

  ي جنگ عراق هاي اوليه  ميليارد دالر براي هزينه80
 ميليارد 80ي پرداخت   آوريل اليحه11سناي آمريكا روز جمعه ، براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس

 . ي جنگ عراق را به تصويب رساند هاي اوليه اي هزينهدالر بر
با اين آه جنگ در عراق در حال پايان است، قانونگذاران آمريكايي هم چنان به تصويب اين قانون 

  .عالقمند بودند
 ميليارد دالري جورج بوش، رييس جمهور 7/74قانونگذاران آمريكايي چندين ميليارد دالر به درخواست 

هاي ابتدايي جنگ عراق، نقش پس از جنگ   ميليارد دالري برآورد هزينه80ي  دند؛ بودجهآمريكا افزو
 . باشد آمريكا در اين آشور، جنگ عليه تروريسم و ديگر مسايل مي

 ميليارد دالر براي بازسازي و ارسال آمكهاي بشردوستانه به عراق 5/2بوش خواستار اختصاص 
 . باشد مي
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تواند مقداري از اين بودجه را به پنتاگون  بوش مي. ي اوليه اين اقدام است ينهبه گمان بوش، اين تنها هز
ي اختصاصي از سوي  ببرد و بدين طريق بر اعتراضات گروهي از قانونگذاران آه خواستار آنترل بودجه

 . ي هستند فايق آيد وزارت امور خارجه
نگ در عراق و عملياتهاي ضد ترور در ساير هاي ج  ميليارد دالر نيز براي هزينه8/62رييس جمهور آمريكا 

 . مناطق خواستار شده بود
ها بود، اما قانونگذاران اعالم آردند آه وي پنج روز  بوش خواستار نظارت آم آنگره بر صرف اين هزينه

 . ها بايد قانونگذاران را در جريان قرار دهد قبل از صرف اين هزينه
اي آمك به آشورهاي خارجي از جمله اردن، اسرائيل، ترآيه،  ميليارد دالر را نيز بر9/7جورج بوش 

  .افغانستان، فيليپين، آلمبيا و ساير نقاط در نظر گرفته است
  

 المللي صليب سرخ هيچ اطالعي از سرنوشت هفت سرباز اسير آمريكايي ندارد ي بين آميته
هاي  هايش را با مقام و تماسالمللي صليب سرخ تمام ارتباطات  ي بين با فروپاشي حكومت صدام، آميته

رسمي عراقي از دست داده است و به اين ترتيب هيچ اطالعي از سرنوشت هفت سرباز آمريكايي آه 
 . به اسارت نيروهاي عراقي در آمده بودند، نيست

دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا نيز در آنفرانس خبري پنتاگون گفته است، وي هيچ اطالعي از اسراي 
 .  مارس از سوي نيروهاي عراقي به اسارت درآمدند، ندارد24 و 23ايي آه در تاريخ آمريك

چنان  ي واشنگتن پست، رامسفلد اظهار داشت آه تالش براي يافتن اين افراد هم ي روزنامه به نوشته
 . شـود ادامه دارد و در اين راه از هر آسي آه بتـواند، آمك خواسته مي

  
  عراق-آمريكا-سوريه
 براي نخستين بار، بوش نيز به جمع منتقدان سوريه سي.بي.ي خبري بي اس گزارش شبكهبراس

پيوسته است و به دمشق اخطار داده است؛ نقش ميزبان رهبر سابق عراق يا ساير اعضاي حزب بعث 
 . اين آشور را بازي نكند

هاي   پناه دادن به مقامدونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا مكررا سوريه را به ارسال سالح به عراق و
 . عراقي متهم آرده است

پل وولفوويتز، معاون رامسفلد حتي از اين نيز فراتر رفته و به دمشق اخطار داده است؛ آه مسوول رفتار 
 . خود خواهد بود

  
  نمايندگان حزب بعث در آشورهاي ديگر
ي آمريكا اظهار  ارت امور خارجه ريچارد بوچر، سخنگوي وز،)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 » .زمان آن فرار رسيده است آه نمايندگان حزب بعث در آشورهاي ديگر اخراج شوند«: داشت
اين سفيران نبايد ادعا «: ي البيان چاپ امارات، بوچر با اشاره به سفيران عراق گفت ي روزنامه به نوشته

 » . دامه دهندي مردم عراق هستند و به آار خود ا آنند آه نماينده
 » .اين سفارتها بايد بسته و تمام اموال آنها بلوآه شود«: بوچر تاآيد آرد

با وجودي آه آمريكا اين درخواست را از آغاز جنگ مطرح آرده است، اما آشورهاي «: بوچر افزود
 » .اند معدودي با آمريكا همكاري آرده

ي متوقف شدن فعاليت محمد الدوري،  ارهبوچر افزود، واشنگتن هيچ درخواستي از سازمان ملل درب
ترين زمان ممكن و بعد از تشكيل يك  ي عراق در سازمان ملل نكرده، اما اميدوار است در نزديك نماينده

 . دولت جديد وي آنار گذاشته شود
  

  نماينده حزب دموآرات آردستان عراق در دفتر نقده
  2003 اوريل 12 -1382 فروردين 23شنبه -ايسنا

وگو با ايسنا در خصوص  عيد صالح، نماينده حزب دموآرات آردستان عراق در دفتر نقده در گفتشريف س
 روز پيش آرآوك هم از دست نيروهاي عراقي خارج شد آه 2« :تحوالت شهرهاي ديگر عراق گفت

 » .عامل عمده آن قيام خود مردم بود آه بعد از ورود نيروها، مردم به استقبال آنها رفتند
موصل به تصرف  در آنار آرآوك، خانقين و منطقه مخمور نيز آزاد شده است و ديروز هم« : دوي افزو

وي قيام مردم موصل بعد از سقوط بغداد و آرآوك را در سقوط اين شهر . نيروهاي آرد و آمريكايي درآمد
 . موثر خواند
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 شهر آوچك در ولي چند« : شريف هم چنين خبر از تصرف تمامي شهرهاي شمال عراق داد و گفت
 » .اطراف بغداد مانند تكريت و برقوبع هنوز فتح نشده است

 . وي وضعيت آردستان عراق را عادي اعالم آرد و خبر از شادي مردم عراق داد
هاي پراآنده در بغداد و ساير شهرها  نماينده حزب دموآرات آردستان عراق در نقده در خصوص درگيري

ها يك سري از بعثيان هستند، ولي چيـز چندان مهمي نيست آه  عامل اين درگيري« :اظهار داشت
 » .باعث نگراني شود و ظرف يكي دو روز آينده همه اينها سرآوب خواهند شد
اهللا خويي خبرگزاريهاي ما  اين مقام آگاه در امور آردستان عراق در ادامه با بيان اين آه در مورد ترور آيت

ما براساس گزارشهاي ديگر خبرگزاريها اين اتفاق افتاده است، ولي از ا« :اند؛ افزود چيزي مخابره نكرده
 » .جزييات آن اطالع چنداني ندارم

توان گفت احتمال بهتر شدن اوضاع در عراق بيشتر است و اين گونه تحرآات  در آل مي« :وي تاآيد آرد
 » .تواند باعث عدم تحقق اين پيش بيني شود نمي

« :وگو به مسايل پيش آمده در آرآوك اشاره نمود و اظهار داشت گفتشريف در بخش ديگري از اين 
نيروهاي آرد و ترك و آمريكايي در آخرين نقطه مرزي ترآيه با آردستان در سلوپي نزديك شهر مرزي زائر 

 » .آنند آمده رسيدگي مي اند آه به مسايل پيش شورايي تشكيل داده
ه آزادي عراق است و در اين شورا توافق شده بود آه ي برنام اين شورا هماهنگ آننده« :وي افزود

 شنبه بعد از فتح آرآوك نيروهاي اتحاديه ميهني به آنجا  نيروهاي آرد وارد آرآوك نشوند، ولي روز پنج
 » .وارد شوند؛ آه قرار بود جمعه بنابه تصميم اين شورا از اين شهر عقب نشيني آنند

ق در دفتر نقده در خاتمه در مورد محل اختفاي احتمالي صدام اين نماينده حزب دموآرات آردستان عرا
در اين مورد خبـرهاي ضد و نقيضي است آه نمونه آن اين بود آه احمد « :اطالعي نمود و گفت اظهار بي

چلپي اعالم آرده بود آه صدام در شهر برقوبع مخفي شده و منابع ديگر اين محل را بغداد اعالم آرده 
 » . ما اطالعي نداريمبودند، ولي در آل

  
 . نيروهاي انگليس در بصره پنج تن را آه قصد سرقت بانكي را داشتند به قتل رساندند

 نوشت، ممكن است چنين عملي باعث شود ميزان غارت گري در اين شهر آه ي واشنگتن تايمز روزنامه
 . ي پيش سقوط آرد آمتر شود آمتر از يك هفته

ما پاسخ آتش آنها را داريم آه پنج آشته بر «: ارد گشت زني گفتستوان سيمون هيل، از اعضاي گ
 » .جاي گذاشت و ديگران را هم دستگير نموديم

 ميليون نفري بصره هستند از حالت سربازان جنگي به نيروهاي 3/1نيروي انگليسي آه در شهر  2000
 . اند پليس تغيير وظيفه داده

 اين است آه بسياري از افراد نيروي پليس از انتقام مردم ي اين روزنامه، دليل چنين حرآتي به نوشته
 . شوند ترسند و به همين علت بر سر آارهايشان حاضر نمي مي

  
  قانوني و غارت هم چنان ادامه دارد در بغداد و بصره، بي

 ها و دفاتر ها، خانه دزدان و سارقان مسلح مغازه:  در گزارشي  مي نويسدخبرگزاري رويتر)شنبه(ديروز 
هايشان را متوجه تكريت، زادگاه  آنند و نيروهاي آمريكا و انگليس سالح دولتي در بغداد را غارت مي

 . اند صدام و آخرين پايگاه مهم وي آرده
نظمي و هرج و مرج در شهرها را آنترل آند تا آنها بتوانند  اند تا بي سازمانهاي امداد از آمريكا خواسته
 . برند، به آنها برسانند راق را آه در شرايط بسيار بدي به سر مينيازهاي اصلي و اساسي مردم ع

ي  ي حكومت آتي عراق طي هفته ها نيز عجوالنه در صدد برگزاري آنفرانس و مذاآره درباره آمريكايي
 . باشند آينده مي

روگردان گران حتي از بيمارستانها نيز  غارت. قانوني و غارت هم چنان ادامه دارد در بغداد و بصره، بي
 . نيستند

: ي يك تانك آبرامز آمريكا گفت يكي از مغازه داران بغداد در حالي آه شاهد غارت مغازه اش بود به خدمه
 » آيا اين آزادي شماست؟«

 . گويند حتي در ساعات روز نيز ديدار از اين شهرها امنيت ندارد آژانسهاي امداد مي
امور هماهنگي آمكها به عراق در گفت و گو با رويتر ديويد ويمهرست، سخنگوي دفتر سازمان ملل در 

قانوني، ورود آمكهاي انسان دوستانه از خارج را به تاخير  نظمي و بي بي«: در امان، پايتخت اردن گفت
 » .اندازد؛ چرا آه شرايط امنيتي وجود ندارد مي

 . صدام فراهم آنندي وي طراحان نظامي آمريكا نتوانستند نظم و قانون را پس از سقوط  به گفته
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آمريكا نه «: گويد ي تحقيقات استراتژيك مستقر در پاريس مي برونو ترتدايس، از اعضاي موسسه
  ».هاي عراق را پايان دهد خواهد و نه توان آن را دارد آه بي نظمي مي

  
  فراخوان پليس عراق به بازگشت به کارغداد و تظاهرات در ب
  2003 اوريل 12 -1382 فروردين 23نبه ش-بي بي سي
  گان بغداد نسبت به وجود هرج و مرج در شهر معترض بودند تظاهرکنند

تظاهرکنندگان با سردادن شعار و حمل پالکارد خواسته اند برای مقابله با وضعيت موجود، مقررات 
  .امنيتی شديدتری در شهر اجرا شود

 آن کشور يکی از تظاهرکنندگان شعار می داد که آمريکاييان برای دست اندازی به منابع نفتی عراق به
  .آمده اند در حاليکه مردم عادی عراق به دليل فقدان آب و برق جان خود را از دست می دهند

پس از سه روز هرج و مرج و غارت در بغداد، سرانجام نيروهای آمريکايی در صدد برآمده اند برای 
  .بازگرداندن نظم به شهر دست به کار شوند

 دويست مأمور پليس به عراق خبرداده اما تاريخ دقيق ورود آنان را وزارت خارجه آمريکا از اعزام يکهزار و
  .ذکر نکرده است

يکی از سخنگويان نيروهای آمريکايی در مصاحبه با بی بی سی از کارکنان بخش خدمات عمومی و 
  .مأموران پليس عراق درخواست کرده است سر کار خود باز گردند

  .فسران ارشد پليس عراق به اين دعوت پاسخ داده اندبه گفته وی هشتاد نفر، از جمله يکی از ا
  گشت زنی نيروهای بريتانيايی در بصره افزايش يافته است 

سرهنگ پليس احمد عبدالرزاق سعيد با مراجعه به نيروهای آمريکايی مستقر در اطراف هتل فلسطين 
  .در بغداد داوطلب شده است در بازگرداندن امنيت به شهر مشارکت کند

 گزارش شده بود که غارت اموال در شهر ادامه دارد و با خالی شدن ساختمانهای دولتی و پيشتر
  .فروشگاهها، غارتگران در صدد حمله به خانه های مردم برآمده اند
  .از تيراندازی در برخی محالت شهر هم گزارشهايی رسيده است

بين المللی صليب سرخ اعالم کرده که در همين حال، با غارت بيمارستانها و فرار کارکنان آنها، کميته 
  .شبکه درمانی شهر بغداد کمابيش از کار افتاده است

  
  براي توجيه جنگ» هاي ممنوعه سالح«نااميدي واشنگتن و لندن در يافتن 

المللي يك تيم  گر سازمان ملل را آناري گذاشته و بدون توجه به اين سازمان بينآمريكا و انگليس بار دي
آشتار جمعي در عراق هاي  مخفي از بازرسان را به منظور از سرگيري آار جستجو براي يافتن سالح

  .تشكيل دادند
اري از ي آشك اين اقدام نشانه”: ي گاردين در گزارشي با اشاره به مطلب فوق آورده است روزنامه

 . براي توجيه جنگ است» هاي ممنوعه سالح«نااميدي واشنگتن و لندن در يافتن 
اين گروه تازه از بازرسان، بر گرفته شده از . يي در عراق يافت نشده است تاآنون هيچ سالح ممنوعه

حد تيم بازرسان آمريكايي است و از آنجا آه نوعي رقيب براي تيم بازرسان تسليحاتي سازمان ملل مت
 . شود خشم اين سازمان را برانگيخته است شمرده مي

ي جاري به انگليس و آمريكا خاطرنشان آرد آه تيم بازرسان  آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل هفته
 . ها را دارد ي انجام بازرسي تسليحاتي سازمان ملل هنوز اختيار و اجازه

ها قبل   آه تصميم براي جنگ عراق از ماهالمللي جمعه گذشته گفت هانس بليكس، رييس بازرسان بين
 . از جنگ گرفته شده بود

بليكس با انتقاد از انگليس و آمريكا اين دو آشور را متهم آرد آه تصميم جنگ را از مدتها قبل گرفته 
 . بودند و مدارآي جعلي عليه عراق ارائه نمودند تا جنگ خود را توجيه نمايند

مدارآي وجود دارد آه جنگ از مدتها قبل طرح «: سپانيايي ال پاس گفتي ا وي در گفت و گو با روزنامه
ي برخورد با  ي داليل آنها در استفاده از بازرسان و نحوه ريزي شده بود آه همين امر ترديدهايي درباره

 » .آورد آنها بوجود مي
انهدام آشور بليكس در ادامه اظهار داشت آه عراق بهاي سنگيني چه از لحاظ تلفات انساني و چه 

 . ها قابل حل بود ي آار بازرسي پرداخته است؛ چرا آه تهديد سالحهاي ممنوع به راحتي با ادامه
نقش بازرسان جديد آه يك هفته قبل از آغاز جنگ در پايگاهي در آويت آارشان را آغاز آردند توسط 

 . ا شدديويد آي، از روساي سابق سازمان بازرسي، نظارت و تاييد سازمان ملل افش
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شود آه  تاآنون هيچ وزير يا سخنگوي نظامي از اين گروه جديد سخني نگفته است اما گفته مي
ي چارلز دولفر، معاون  رياست اين گروه به عهده. شود بازرسي تسليحاتي توسط نظاميان انجام مي

 . باشد آه مدتي طوالني در عراق بوده است سابق رييس بازرسان تسليحاتي مي
ي داليل اين هجوم  هاي آشتار جمعي پس از سه هفته جنگ سواالهايي درباره تن سالحشكست درياف

 . بوجود آورده است
ايوان بوآانان، سخنگوي بليكس گفت آه تيم تحت رهبري آمريكا در استخدام و يافتن برخي از اعضاي 

 .تيم شكست خورده است
  

  ملل متحد رييس بازرسان تسليحاتي سازمان  اظهار تاسف هانس بليكس،
  آوريل12 شنبه -آسوشيتدپرس

رييس بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد گفت از اين آه جنگ عراق به سرعت خاتمه يافته 
احساس آرامش يافته است، اما از اينكه قبل از اقدام نظامي فرصت بيشتري براي تحقيقات پيدا نكرده 

 . اظهار تاسف نمود
هاي  ي آشف و نابودي برنامه اتي سازمان ملل متحد آه وظيفه رييس بازرسان تسليح هانس بليكس،

تسليحات شيميايي و ميكروبي در عراق را بر عهده دارد در ضيافت دانشكده حقوق نيوانگلند هنگام 
از اين آه فرصت نيافيتم مدت بيشتري در عراق فعاليت آنيم،  «: دريافت دآتراي افتخاري حقوق گفت

 » .متاسفم
هاي آشتار جمعي در عراق با دولت بوش دچار چالش هاي  ئدي آه بر سر وجود سالحاين ديپلمات سو

ها با  ي وي شوراي امنيت سازمان ملل در صورتي آه بازرسي جدي شده بود گفت آه به عقيده
 . داد ي اقدام نظامي را مي شد اجازه شكست روبرو مي

زرسان تسليحاتي بتوانند هر چه سريعتر به آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل نيز گفت آه انتظار دارد با
 . عراق باز گردند

در . با اين حال دولت بوش تاآنون از بازرسان براي شرآت در روند خلع سالح عراق دعوتي نكرده است
 . عوض سعي دارد برخي از اين بازرسان را اخراج آند

 
  

  بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق
  

 . ق پس از جنگ نقش محوري داشته باشدسازمان ملل بايد در عرا
بدون ترديد همه «: ي روسيه هنگام ديدار از تاجيكستان به خبرنگاران گفت ايگور ايوانف، وزير امور خارجه

خواستار ايفاي نقش محوري سازمان ملل و سازمانهاي جهاني براي حفظ و ايجاد امنيت و صلح 
 » .المللي هستند بين

ما اميدواريم آه سازمان ملل بتواند اين نقش «: لق چاپ چين، ايوانف افزودي خ ي روزنامه به نوشته
 » .محوري را به خصوص در حل و فصل مسائل پس از جنگ در عراق به انجام برساند

اين مسووليت و قدرت بايد در آوتاهترين زمان ممكن براي دستيابي به حل و فصل «: ايوانف تاآيد آرد
 » .باشد ي مردم جهان مي اين به نفع مردم عراق و همه. سياسي در عراق فعال شود

  
  اجالس سن پترزبورگ در روسيه

  2003 اوريل 12 -1382 فروردين 23شنبه 
اند آه سازمان ملل متحد نقش اصلي را در بازسازي  روسيه، فرانسه و آلمان بار ديگر خواستار آن شده

 . عراق برعهده بگيرد
وگو با والديمير پوتين، رييس جمهوري روسيه و گرهارد  پس از گفتژاك شيراك، رييس جمهوري فرانسه 

تواند  شرودر، صدراعظم آلمان در شهر سن پترزبورگ روسيه گفت سازمان ملل تنها نهادي است آه مي
 . ي عراق مشروعيت ببخشد به دولت آينده

 آماده سي، رييس جمهوري روسيه نيز گفته است آشورش.بي.ي خبري بي براساس گزارش شبكه
هاي عراق را مورد بررسي قرار دهد  است موضوع بخشش حدود هشت تا دوازده ميليارد دالر از بدهي

 . آه آمريكا قبال از روسيه و فرانسه خواسته بود اين آار را انجام دهنـد
گاه  رهبران سه آشور فرانسه، روسيه و آلمان از سقوط رژيم صدام حسين استقبال آردند و گفتند هيچ

 . ي تغيير يك دولت از طريق زور را رد آردند اند، اما آنها بار ديگر ايده وي جانبداري نكردهاز 
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اگر چنين اقدامي را آغاز آنيم، جهان را در يك نبرد مداوم و بي وقفه فرو خواهيم « : والديمير پوتين گفت
 » .برد
  

  اجالس ناصريه
شنبه آينده  ه هيأتي از سوي دولت آمريكا روز سهريچارد بوچر سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعالم آرد آ

در شهر ناصريه در جنوب عراق با اعضاي گروههاي مخالف حكومت صدام حسين ديدار ) فروردين 26(
 . خواهد آرد
وگو  ي آينده عراق و تشكيل دولت انتقالي در اين آشور گفت ي بوچر، در اين ديدار در زمينه به گفته

  .خواهد شد
 اين در حالي است آه از روز پنجشنبه گذشته و در سي.بي.ي خبري بي ش ديروز شبكهبراساس گزار

ي عراق، شكافي آه ميان دولتمردان آمريكا برسر  پي اظهارات متناقض مقامهاي آمريكايي در مورد آينده
 . عراق پديد آمده آشكار شده است

 او را همراه با چندصد تن از منشأ اين شكاف احمد چلبي، رئيس آنگره ملي عراق است آه آمريكا
ي حمايت از   است و بين مقامات پنتاگون و وزارت امور خارجه در زمينه افرادش در ناصريه مستقر آرده
آنند و برخي  اي آه بخشي از دولتمردان آمريكا از احمد چلبي حمايت مي وي اختالف وجود دارد به گونه

 . ديگر با او مخالفند
 با مخالفان صدام حسين در ناصريه، جي گارنر آه به عنوان مسئول تشكيل در نشست هيأت آمريكايي

 . دولت جديد از سوي آمريكا در عراق تعيين شده است؛ شرآت نخواهد آرد
  

  آغاز قريب الوقوع گفتگوها پيرامون آينده عراق
  2003 اوريل 12 -1382 فروردين 23شنبه -بي بي سي

  
  وولفوويتز خواهان وزارتخانه هايی است که همزمان تحت هدايت آمريکا و عراق باشد

اقی هفته آينده در جنوب عراق مالقات خواهند کرد به گفته مقام های نظامی آمريکا رهبران مخالف عر
  .تا بحث درباره آينده کشور را آغاز کنند

سروان فرنک تورپ، سخنگوی مقر فرماندهی نيروهای تحت رهبری آمريکا در قطر اعالم کرد زلمی 
  .خليلزاد، فرستاده ويژه کاخ سفيد، رياست اين نشست را به عهده خواهد داشت

ی اين اجالس فاش نشده است، اما يک منبع تبعيدی های عراقی به خبرگزاری رويتر محل و زمان برگزار
  .گفت که اين مالقات روز سه شنبه آينده در شهر ناصريه انجام خواهد شد

اکثريت کسانی که در اين ديدار شرکت می کنند از داخل عراق خواهند بود و : "آقای تورپ گفت
  ."ود بازمی گردند نيز حاضر خواهند شدهمچنين کسانی از خارج که به کشور خ

به اين ترتيب امکان بحث های مقدماتی درباره اصولی که آينده نظام خودگردان عراق بر آن : "او افزود
  ."استوار خواهد شد، فراهم می شود

  . مقر فرماندهی نيروهای ائتالفی در قطر اعالم کرد که عراقی ها اين گفتگوها را سازمان می دهند
 بامفورد، خبرنگار بی بی سی می گويد که طی هفته های آتی جهانيان به عراق چشم خواهند ديويد

استعمار عراق يا "دوخت تا ببينند آيا آمريکا باور کسانی را که اين کشور را متهم می کنند جنگ را برای 
  .راه انداخته است باطل خواهد کرد يا خير" انتصاب يک دولت دست نشانده

وی . هبر کنگره ملی عراق، در هفته جاری توسط آمريکايی ها به شهر ناصريه منتقل شداحمد چلبی، ر
  .مقر خود را در اين شهر قرار داده است

  .اما آقای تورپ شرکت آقای چلبی در اين مالقات ها را تاييد نکرد
اشت و با آقای چلبی روز پنجشنبه گفت که در دولت انتقالی عراق جايی برای واشنگتن وجود نخواهد د

  .اين گفته سعی کرد از واشنگتن فاصله بگيرد
همچنين در روز پنجشنبه، پل وولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريکا گفت که پنتاگون تشکيل وزارتخانه های 

موازی با هدايت مشترک آمريکايی ها و عراقی ها را تا زمانی که امکان تشکيل دولت انتقالی فراهم 
  .دشود را پيش بينی می کن

را به منظور " گفتگوی سيالی"آقای وولفوويتز گفت نيروهای ائتالفی در مالقات هفته آتی در عراق 
  .جستجوی نامزدهايی برای اشغال سمت ها در عراق شروع خواهد کرد

ما برگزاری رشته ای از همايش ها را در داخل شهرهای مختلف عراق پيش بينی می کنيم : "وی گفت
  ."شور توسط عراقی ها و نه بيگانگان حل شودکه در آنها مشکالت ک
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تنش پيرامون اين که چه کسی بايد پس از سقوط صدام حسين، عراق را اداره کند در داخل دولت بوش 
  .و همچنين جامعه بين المللی باال گرفته است

 انتقالی آقای چلبی گفت آمريکا به او اطالع داده است که اميدوار است تنها بتواند به تشکيل يک دولت
  .برساند" ياری"در عراق 

او افزود که اميدوار است پس از تدوين يک قانون اساسی که با همه پرسی از مردم عراق تصويب شده 
  باشد، طی دو سال آينده شاهد انتخابات آزاد در کشور باشد

  
  بازسازی و مشارکت

  2003 اوريل 12 -1382 فروردين 23شنبه -بي بي سي
ده است تا به بررسی نحوه يک سازمان آمريکايی قراردادی را به ارزش چند ميليون دالر امضا کر

  .بازسازی زيرساخت های تشکيالتی عراق و مشارکت مردم در اداره امور بپردازد
ارايه خدمات عمومی به مردم عراق و مشارکت زنان در اين امور از جمله موضوع هايی است که مورد 

  .بررسی قرار می گيرد
رده است که اين قرار داد، به مبلغ هشت  اعالم ک- يو اس ايد -آژانس آمريکايی توسعه بين المللی 

  .ميليون دالر، با شرکت تحقيقاتی تريانگل، مستقر در کارولينای شمالی، امضا شده است
هدف از اين قرار داد اجرای برنامه آموزش عراقی ها برای اداره خدمات زيربنايی، از جمله آبرسانی، و 

  .تامين خدمات درمانی و بهداشتی است
س ايد، يکی از اولويت های اين برنامه ايجاد زمينه مناسب برای مشارکت گروه های محروم به گفته يو ا

  . عراق، از جمله زنان و اقليت های قومی عراق، در فرآيندهای سياسی و اقتصادی کشورشان است
  

  شود بازسازي عراق به سازمان ملل منتهي مي
  2003 اوريل 12 -1382 فروردين 23شنبه -ايسنا

هاي مالي  ش قبل از شروع روند بازسازي عراق پس از جنگ متوجه شده است، سازماندولت بو
 . المللي را خواستار هستند جهاني براي آمك به اين روند مجوز بين

ي عراق پس از جنگ آنار بزند، دولت بوش  در حالي آه آمريكا مايل است سازمان ملل را از پروسه
  .شود اق به سازمان ملل منتهي ميي بازسازي عر متوجه شده است آه جاده

اجالس )  يكشنبه(المللي پول و بانك جهاني فردا  ي گاردين، در حالي آه صندوق بين ي روزنامه به نوشته
داري آمريكا مترصد است تا  ، وزير خزانه»جان اسنو«آنند،  شان را در واشنگتن آغاز مي ي بهاره ساالنه

 . ردطرح بازسازي عراق در اولويت قرار گي
اند تا زماني آه شوراي  المللي پول و بانك جهاني خاطرنشان آرده اين در حالي است آه صندوق بين

ي  توانند به طور جدي درباره امنيت سازمان ملل مشروعيت دولت جديد عراق را اعالم نكند، آنها نمي
 . گيري آنند بازسازي عراق و پرداخت وام به اين آشور تصميم

تواند به آنها دستور  داران اصلي دو سازمان مذآور است، با اين حال نمي ي از سهاماگرچه آمريكا يك
 . دهد به امر بازسازي عراق آمك آنند

به دليل «: اش گفت در آنفرانس مطبوعاتي   ، رييس بانك جهاني روز گذشته»ولف نزون«از سوي ديگر 
ني از جنگ خليج فارس اول تحت تحريم بغرنج بودن اين مساله و به دليل آنكه عراق هنوز از لحاظ ف

 نفري بانك جهاني آه نمايندگان فرانسه، چين و روسيه 24سازمان ملل است، من بايد با هيات اجرايي 
  ».مشورت آنم نيز عضو آن هستند، 

  
 . ها و آمبوالنسها  به سر آارهاي خود باز مي گردند اعضاي پليس شهر، آتش نشان

نيروهاي آمريكايي روز گذشته “:  استنوشته  در گزارشي )شنبه( ديروز در شمارهي گاردين روزنامه
 . ها و آمبوالنسها خواستند به سر آارهاي خود باز گردند از اعضاي پليس شهر، آتش نشان) جمعه(

ي فاضالب بغداد را مجددا  ها هم چنين از مهندسان و مديران خواستند تا آب، برق و شبكه آمريكايي
 . اندازي آنند راه

ي دجله آه از سوي  بغداد به طور موقت به دو بخش تقسيم شده است؛ نواحي شرق رودخانه
تفنگداران نيروي دريايي آمريكا اشغال است و بخش شرقي رودخانه آه توسط ارتش آمريكا اداره 

تفنگداران دريايي مسئول امور شهري، مرآز عمليات شهري را در هتل فلسطين برقرار . شود مي
 . دان آرده
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ما در تالش براي شناسايي روساي آب و برق و «: سرگرد ديويد آوپر، از نيروهاي آمريكايي گفت
آنها قبل از اين آه عضو حزب بعث باشند، . فاضالب بغداد هستيم تا آنها را بر سر آارهاي خود بياوريم

هاي  بلكه عراقياند  افسر پليس هستند و اگر ما متوجه شويم آه اين افراد بعثيون افراطي نبوده
 » .افراطي هستند، از آنها استفاده خواهيم آرد

  
  ي شهر بصره آمك به اداره

ي شهر بصره،  ي ارشد نظامي حكومت صدام براي آمك به اداره نيروهاي انگليسي با انتخاب يك فرمانده
 . اند هاي پس از جنگ گرفتار آرده خود را در موقعيت پيچيده و خطرناآي از نظر سياست

  »شيخ«، اين فرمانده آه پيش از اين از سوي حزب بعث )ايسنا( گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به
 . شد، يكي از رهبران محلي احتمالي خواهد بود آه نيروهاي انگليس در نظر دارند خوانده مي
 ، شيخ شيعه روز جمعه گذشته»مزاحم مصطفي آنعان تميمي«، ي اينديپندنت ي روزنامه به نوشته

پس از مالقات با افسران ارشد انگليسي به عنوان آسي معرفي شد؛ آه قرار است تالش آند؛ تا 
 . حكومتي شهري تشكيل دهد

با رژيم صدام درگيري داشته است و تاآيد » تميمي«منابع نظامي انگليسي خاطرنشان آردند آه 
 . آردند از مخالفت وي با رژيم صدام آگاهي آافي دارند

 دستگير آرده است و 1994را در سال » تميمي«اند آه پليس مخفي صدام، برادر  الم آردهاين منابع اع
 . اند ناميده» شهيد مخالفت با رژيم صدام«اش او را  اعضاي خانواده

  
  مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق

  2003 اوريل 12 -1382 فروردين 23شنبه -ايسنا
در صورت عدم مشارآت معارضين در « : عراق تاآيد آرديك منبع نزديك به مجلس اعالي انقالب اسالمي

 » .فرآيند دگرديسي و ايجاد حكومت تحميلي نظامي آرزوهاي ملت عراق محقق نخواهد شد
وگو با خبرگزاري  ، يكي از نزديكان به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفتسيدمحسن حكيم

اره قبل و بعد از جنگ به صراحت اعالم آرده بود؛ معارضه عراقي همو« : دانشجويان ايران اظهار داشت
اگر نيروهاي مردمي و معارضه عراقي به عنوان محور و فرآيند دگرديسي در عراق مدنظر قرار نگيرند؛ 

تمدني وجود خواهد داشت آه اين پديده اآنون در برخي شهرهاي  برون دادهاي منفي به شكل غير
 » .عراق از جمله بغداد مشهود است

ي وي نيروهاي آمريكايي تنها در صـدد خارج آردن نيروهاي بعثي از عراق هستند و توجه  گفتهبه 
 . خاصي به ايجاد فرايند امنيت سازي در بغداد و برخي ديگر از شهرها ندارند

در شهرهايي آه خود مردم با آمك نيروهاي مبارز توانستند شهر را در دست بگيرند؛ « : حكيم گفت
ها آه در برخي شهرها مشهود است؛ در آنها رخ نداده است و حالتي از امنيت و  مرج و بسياري از هرج
دهند و  حتي آارمندان به مراآز آاري خود بازگشتند و به فعاليت روزمره خود ادامه مي. ثبات را دارند

 » .اند حتي بعضا برخي زيربناها مانند آب و برق را راه اندازي آرده
مسووليت اين اعمال به گردن « :ناامن برخي شهرهاي عراق اظهار داشتوي با اشاره به اوضاع 

آساني است آه مايل نبودند نمايندگان اصيل ملت عراق در مهمترين فرايند فعاليت دگرديسي فعاليت 
 » .داشته و محور آن باشند

ت مشارآت همه تالش معارضين در جه« :وي با اشاره به انجام رايزني بين معارضين عراقي تاآيد آرد
نمايندگان ملت عراق در سرنوشت خود است؛ در غير اين صورت آمال و آرزوهايي آه ملت عراق در پي 

 » .آن بودند محقق نخواهد شد
مجلس اعالي عراق روي آار آمدن « :اين مقام نزديك به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اعالم آرد

داند و اين مساله در   راستاي تحقق منافع آنها نميحاآم نظامي در عراق را به صالح ملت عراق و در
هاي لندن و صالح الدين تاآيد شده است و اين مخالفت از سوي تمام  هاي سياسي اجالس بيانيه

 » .معارضين عراقي شرآت آننده در اين اجالس مطرح شده است
رآت يا عدم شرآت هنوز ش« :وي زمان برگزاري اجالس ناصريه را روز سه شنبه عنوان و تاآيد آرد

مجلس اعال در دست بحث است و مقامات مجلس اعال در حال بررسي اين مساله هستند؛ آه آيا 
مشارآت مجلس اعال به نفع ملت عراق است يا نه؟ بنابراين هنوز تصميمي قطعي در جهت مشارآت 

 » .يا عدم مشارآت مجلس اعال در اين اجالس گرفته نشده است
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 مجدد بر مخالفت گروههاي معارض عراقي با بوجود آمدن يك حكومت نظامي وي در پايان با تاآيد
ناديده انگاري اراده ملت عراق در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خود « : تحميلي در عراق گفت

  ».تواند بروندادهاي سلبي در پي داشته باشد، لذا بايد اراده ملت عراق در نظر گرفته شود مي
  
  

   حسينعلي منتظري براي تعيين حكومت آينده عراق از طريق مراجعه به آراي عمومي پيشنهاد آيت اهللا
  2003 اوريل 12 -1382 فروردين 23شنبه ): راديوفردا(عليرضا طاهري 

اهللا منتظري در گفتگويي باراديو فردا با اشاره به وضع جسمي اين مرجع تقليد  احمد منتظري فرزند آيت
ه آيت اهللا منتظري به رغم بيماري، تحوالت جنگ عراق را به دقت دنبال کند ک سالخورده، يادآوري مي

 . کند مي
يک معاينات مختلفي بود اما از نظر قلبي خوشبختانه مشکلي ) قم(حجت االسالم احمد منتظري 

 . قند خونشان کنترل نبود که تزريق انسولين را شروع کردند و سه روز آنجا تحت نظر بودند. نداشتند
 ر اين حال مسئله جنگ در عراق اثري روي آيت اهللا منتظري داشته؟ نظر ايشان چيست؟د.: ط.ع

آمادگي داشتند که باالخره صدام به اين شکل . چيزي نبود که به يکباره پيش بيايد: احمد منتظري
 .سرنگون شود، ولي براي مردم عراق که آسيب ديده اند، بسيار ناراحت هستند

  اين باره به صورت رسمي اعالم کرده اند؟ايشان نظر خاصي در.: ط.ع
ايشان يک اعالميه راجع به جنگ دادند و گفتند که به هر دو طرف کمک کردن، درست : احمد منتظري

 .ولي جديدا نظري ندادند. عراق نه به آمريکا) سابق(نه به رژيم . نيست
صدام حسين سرنگون شده اصوال نظرشان بعد از اين خبر که به احتمال بسيار زياد حکومت .: ط.ع

 چيست؟
خب از اين که يک ظالم ديکتاتوي از بين رفته و مردم از دستش راحت شده اند، خيلي : احمد منتظري
و اين که مردم بتوانند نظراتشان را اعالم . ولي نگران هرج و مرج و حکومت آينده هستند. خوشحالند

لي اميدوارند که مردم بتوانند در يک کنند و يک حکومت مردمي سر کار بيايد، نگران هستند و
 .پرسي سرنوشتشان را خودشان تعيين کنند همه
پرسي بايد در عراق سرنوشت را تعيين کند؟ نوعي  کنند که همه يعني همچنان تاکيد مي.: ط.ع

 دموکراسي؟
 .بله دقيقا همينطور است: احمد منتظري

 رسد؟  اطالعشان ميکنند يا به ؟ آقاي منتظري اخبار را شخصا دنبال مي.ط.ع
مراجعه . دهند و هم سايت اينترنتي دارند هم راديو گوش مي. کنند شخصا دنبال مي: احمد منتظري

 .حساس هستند. کنند خودشان شخصا پيگيري مي. بينند کنند و هم روزنامه ها را مي مي
 .شنوند يا راديوهاي ايران را راديوي خاصي را مي.: ط.ع

 . کنند خبار همه راديوها را گوش مي معموال ا-احمد منتظري 
 حتي راديو فردا را؟.: ط.ع

  . بله، بله–احمد منتظري 
  

بشار اسد با تاآيد بر موضع قبلي دولتش نسبت به نامشروع بودن جنگ آمريكا عليه عراق اظهار 
 » .دمشق تمام سعي خود را براي ياري رساندن به مردم عراق به آار خواهد برد « :داشت
  2003 اوريل 12 -1382 فروردين 23به شن-ايسنا

ي بهتر براي مردم عراق به خروج نيروهاي  ساخت آينده«: بشار اسد، رييس جمهور سوريه افزود
 » .اشغالگر از اين آشور بستگي دارد

ي الشرق االوسط، اسد طي تماس تلفني با آوفي عنان، دبيرآل سازمان  بر اساس گزارش روزنامه
همچنان بر نامشروع بودن اين جنگ تاآيد دارد و مخالف اين جنگ آه تمام ملل تاآيد آرد سوريه 

 . ويرانيهاي آن نصيب مردم عراق شده، است
سوريه تمام تالش خود را براي حفظ امنيت و تماميت «: اسد در اين تماس تلفني به عنان اظهار داشت

 » .ارضي عراق به آار خواهد برد
زي عراق و برقراري امنيت در اين آشور خروج اشغالگران از خاك عراق تنها راه بازسا«: بشار تاآيد آرد

 » .است
ي البيان چاپ امارات در گزارشي نوشت، عماد مصطفي، معاون سفير سوريه در  از سوي ديگر روزنامه

نيروهاي آمريكا از آغاز «: اظهار داشت» .ان.ان.سي«ي خبري  سازمان ملل طي گفت و گويي با شبكه
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اند؛ بنابراين فقط نيروها آمريكايي  اآنون بر مرزهاي سوريه با اين آشور نظارت آامل داشتهجنگ عراق ت
توانستند به مقامات عراقي اجازه دهند وارد خاك سوريه شوند و ما مسئول اين اقدام  هستند آه مي
 » .آنها نيستيم

 گفت، اين سخنان ي اين آه آيا دشمن به برخي از مقامات عراقي پناهندگي دهد مصفطي درباره
 . رانند شايعاتي بيش نيست آه دشمنان سوريه آنها را به زبان مي

آنيم، نه  آنيم و تنها مردم عراق را ياري مي ما در بحران فعلي عراق دخالتي نمي«: مصطفي گفت
 » .نظام حاآم صدام را

  
  

    ايران-جنگ  
  

دامادي رييس آميسيون امنيت ملي و ريچارد جان دالتون سفير انگلستان در تهران امروز محسن مير
  .وگو آرد سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي ديدار و گفت

  2003 اوريل 12 -1382 فروردين 23شنبه -ايسنا
هاي  ما نگراني: ي گزارشي از وضعيت فعلي عراق، اظهار داشت در اين ديدار ابتدا دالتون ضمن ارائه

آنيم، و در چهار مورد با ايران همگرايي  ق درك ميجمهوري اسالمي ايران را در خصوص بحران عرا
  .اساسي داريم
ما معتقديم دوران :  با اشاره به ديدگاه دولت متبوعش پيرامون وضعيت فعلي عراق افزود وي در ادامه

انتقال و تشكيل حكومت توسط منتخبين مردم عراق بايد در آوتاهترين مدت باشد، و تمامي احزاب و 
   اقوام و مذاهب را

  .در برگيرد
ي  دولت آتي عراق بايد ضامن حفظ تماميت ارضي آن آشور بوده، و با آليه: سفير انگلستان ادامه داد

  .همسايگان خود حسن همجواري داشته و روابط خوبي را بنا نهد
: هاي عراق به ديگر آشورها از جمله ايران، روسيه و آويت اظهار داشت چنين با اشاره به بدهي وي هم

  .دهيم  داريم و به آن اهميت مي ربط آگاهي ز حقوق و منافع مردم عراق و ديگر آشورهاي ذيما ا
ي اين آشور، اظهار اميدواري نمود  دالتون ضمن تاآيد بر نقش سازمان ملل متحد و مردم عراق در آينده

يروهاي هاي ملت عراق، ن آه با تثبيت صلح و آرامش، و تدوين قانون اساسي جديد بر اساس خواسته
  .ي عراق شوند عراقي جايگزين نيروهاي ائتالف در اداره

ي اين ديدار دآتر ميردامادي ضمن يادآوري حساسيت جمهوري اسالمي ايران در خصوص  در ادامه
ي  عنوان نيروهايي آه قادر به اداره ي مردم عراق، از علما، متفكرين و سياستمداران اين آشور به آينده

و قرار گرفتن فردي بيگانه در راس حكومت عراق را توهين به مردم اين آشور و عراق هستند ياد آرد 
  .الملل توصيف آرد ناديده گرفتن اصول روابط بين

بخش براي ايرانيان دانست، ولي بر ضرورت  وي حذف صدام و حزب بعث عراق را خبري خوب و مسرت
  .حضور فعال مردم عراق در تعيين سرنوشت خودشان تاآيد نمود

چنين نظارت سازمان ملل متحد بر اوضاع عراق و رعايت منافع ملت عراق و نيز  يردامادي همم
همسايگان اين آشور را امري الزم دانست و آمادگي جمهوري اسالمي ايران را جهت بازسازي و 

  .دوستانه مورد تاآيد قرار داد هاي انسان ارسال آمك
  

  جابجائي ديكتاتورها ; عراق 
  صفحه سرمقاله1382 فروردين 23 اسالمي روزنامه جمهوري

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 1000بعد از يكسال رجزخواني آمريكا درباره عراق و بعد از سه هفته جنگ آه شامل فرو ريختن بيش از 

هزاران بمب و ده ها هزار گلوله توپ و بمب هاي خوشه اي برروي عراق و آشتار هزاران , موشك آروز 
فرهنگي و , تاسيسات اقتصادي , بيمارستان ها , تخريب خانه ها ,  مردان و آودآان عراقي ,نفر از زنان 

مجروح و معلول شدن هزاران نفر از مردم و برجاي ماندن آثار زيانبار و خطرناك استفاده از , مساجد 
اآنون جمع بندي , شيميائي و ساير سالح هاي ممنوعه مي باشد , سالح هاي الكترومغناطيسي 

اينست آنچه رئيس . اينست آه در عراق يك ديكتاتور محلي جاي خود را به ديكتاتور خارجي داده است 
جمهور آمريكا و نخست وزير انگليس تحت عنوان دموآراسي و آزادي و حقوق بشر وعده ميدادند به 

  . مردم عراق هديه آنند
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به آنها براي همه بويژه تصميم سازان و عالوه بر اينها نكات مهمي نيز در اين جنگ نهفته است آه توجه 
  . تصميم گيرندگان در ايران و در جهان عرب و اسالم بسيار ضروري و الزم است 

برنامه اي از پيش طراحي شده بود آه حتي خود , اولين نكته اينست آه بلعيدن عراق توسط آمريكا 
و رجزخواني ها و جنگ سه هفته اي صدام و سران رژيم بعث عراق هم در اين برنامه ريزي شريك بودند 

چيزي است آه در روزهاي آخر جنگ آشكار شد و صورت سازي , اين . نيز فقط يك صورت سازي بود
آنچنان ماهرانه بود آه بسياري از سياسيون و دست اندرآاران رسانه ها نيز نتوانسته بودند دست 

  . ست آه همه غافلگير شده و فريب خوردندواقعيت اين. بي فايده است , توجيه . طراحان آنرا بخوانند
نكته دوم آنكه اين تباني فقط درصورتي ميتوانست به آمريكا امكان تعيين حاآم نظامي براي عراق و آنار 
گذاشتن معارضين براي مدت مورد نظر را بدهد آه جنگي انجام شده باشد و آمريكائيها بهانه هاي الزم 

كائيها بخاطر مخارجي آه در اين جنگ آرده اند مدعي چاه هاي نفت اآنون آمري. را بدست آورده باشند
چون زحمات را ما آشيده « عراق هستند و همانطور آه ژنرال آالين پاول وزيرخارجه آمريكا گفته است 

به خود حق ميدهند اداره امور آشور عراق را به » ايم معني ندارد حكومت را به معارضين بسپاريم 
ازي گرفتن انگليس نيز براي اين بود آه به افكار عمومي جهان گفته شود آمريكا در به ب. دست بگيرند

  . اين ماجرا تنها نيست واال آمريكائيها براي انگليس در اين ماجرا جايگاهي قائل نيستند
آمريكا نيز . نكته سوم اينست آه عمق اين ماجرا بيش از آنست آه محصول آن فقط عايد آمريكا شود

از ماجراست و طراحان اصلي درصدد عملي ساختن نقشه هاي صهيونيسم جهاني فقط بخشي 
انتخاب ژنرال بازنشسته . هستند آه شعارشان برپائي دولت بزرگ اسرائيل از فرات تا نيل است 

آه از طرفداران پروپاقرص صهيونيست هاست در همين چارچوب قابل درك » جي گارنر « آمريكائي 
  . است 

 سال تحمل رژيم ديكتاتور بعث 30مردم عراق بعد از . ه معارضين عراقي مربوط مي شودچهارمين نكته ب
خوابي آه آمريكا و صهيونيست ها براي عراق ديده . قطعا ديگر تحمل هيچ ديكتاتوري را ندارند, و صدام 

نيسم آنها درصدد هستند عراق را به بخشي از امپراطوري صهيو. از ديكتاتوري نيز فراتر است , اند 
تبديل آنند و مشكالت خود را در فاصله بين عراق تا فلسطين نيز با بهره گيري از امكانات عراق حل 

  . نمايند
معارضين عراقي يا بايد با اين فرا ديكتاتوري جديد مبارزه آنند و عراق را از شر آن خالص , بدين ترتيب 

بتوانند به آساني حكومت عراق را دردست اينكه سران معارضه . نمايند و يا خود نيز در آن هضم شوند
, بگيرند و فارغ از زياده خواهي هاي ابر ديكتاتوري آمريكا و صهيونيسم به اداره امور آشور خود بپردازند 

 .فقط يك ساده انديشي است 
 

   سياسی ايران پيرامون تحوالت منطقهتعدادي از فعاالن بيانيه 
های آمريكا و انگليس،  دولت. ن سوز منطقه خاورميانه را به آتش آشيده استيك بار ديگر جنگی خانما
المللی و عليرغم مخالفت اعضای سازمان ملل متحد و شورای امنيت و افكار  برخالف آليه موازين بين

عمومی مردم دنيا به بهانه استقرار دموآراسی و پايان دادن به ديكتاتوری صدام به عراق تجاوز نظامی 
گناه، نابودی ميراث فرهنگی و سابقه تمدنی ديرپا و نقض حاآميت  اند آه نتيجه آن آشتار مردم بي آرده

  .يك ملت است
ترين ديكتاتورهايی است آه تاريخ معاصر  رحم  ترين و بی ترديدی نيست آه صدام حسين يكی از خشن

 با ملت خود برخوردار بود چنين مسلما اگر حكومت عراق از پايگاه مردمی و پيوند دمكراتيك. به ياد دارد
  . شد سرنوشت دردناآی نصيب اين ملت رنجديده نمی

آنند پذيرفت آه اين جنگ برای آزادی و   می های مهاجم ادعا توان آن گونه آه دولت  می چگونه
مردمساالری، حقوق بشر و نجات مردم عراق است در حالی آه دولت اسرائيل تحت حمايت دولتهای 

ورزد و   می های متعدد سازمان ملل متحد در مورد فلسطين استنكاف گليس، از قبول قطعنامهآمريكا و ان
  .نمايد  می ای سرآوب مردم فلسطين را به طور وحشيانه

آورد   می در شرايط آنونی، حضور مستقيم نظامی آمريكا در منطقه خاورميانه موقعيت خاصی را بوجود
مقابله احتمالی حاآميت ملی آشورهای منطقه و امنيت مردم از ترين مسئله آن  ترين و حياتي آه مهم

ها از طرق نظامی و نظاير آن از  های تجاورزگرانه دولت آمريكا برای نقض حاآميت ملت يك سو و برنامه
  .سوی ديگر است

گذرد لكه ننگی است بر پيشانی جهان مدعی فرهنگ و تمدن   می امروز آنچه در منطقه خاور ميانه
آند آشورهای   می ن وضعيت پرمخاطره و پيامدهدی مستقيم و غير مستقيم آن اقتضاداي. است

خاورميانه و خليج فارس تمهيدات الزم برای پيشگيری از هر تجاوز احتمالی را وجهه همت خود قرار داده 
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ر، و با تحكيم و تثبيت مناسبات مردم ساالرانه در روابط سياسی و اجتماعی و رعايت موازين حقوق بش
  .ضريب ثبات و امنيت آشور و ملت خود را افزايش دهند

  : ما امضاء آنندگان زير
 مراتب اعتراض و مخالفت شديد خود را با استفاده از جنگ و اعمال سلطه نظامی به عنوان ابراز حل - 1

  .نماييم  می مشكالت داخلی و اسقرار مردمساالری در عراق اعالم
در عراق حق جايگزينی رژيم صدام را دارد آه توسط خود مردم عراق، از  براين باوريم تنها حكومتی - 2

هر مذهب ، نژاد و قوميتی، از طريق يك رفراندوم و انتخابات آزاد با نظارت آامل سازمان ملل متحد 
  .برسرآار آيد

 با جدی دانستن تهديدهای خارجی عليه ايران اميدواريم مسئوالن نظام جمهوری اسالمی نيز با - 3
توجه آامل به شرايط حساس آنونی اين واقعيت انكار ناپذير را مورد قبول قرار دهند آه پذيرش و اعمال 

قواعد دمكراسی مهمترين اقدام برای مقابله با وسوسه نقض حاآميت ايران از سوی دولتهای خارجی و 
 برايران تحميل خواهند  می های خارجی، به خصوص آمريكا و انگليس آنچه قدرت. هرگونه تجاوز است

  .آنند، لزومًا تأمين آننده اهداف و نظرات ملت ايران نخواهد بود
 برای مقابله با تهديدهای جدی خارجی و برون رفت از انسدادهای آنونی و به منظور آاهش - 4

تشنجات سياسی و فراهم آمدن زمينه وحدت آليه نيروها و امكانات در درون آشور و بالموضوع شدن 
رسد آه تصميم گيرندگان اصلی ضرورت وفاق ملی را بپذيرند  ی دخالت خارجی به نظر الزم میها برنامه

  : و در راستای تحقق آن
  .ها و مطالبات ملت از طريق مجلس و دولت منتخب را برطرف آنند  موانع موجود در راه اعمال خواسته-
دانان و فعاالن  نگاران، حقوق نامه آليه زندانيهای سياسی، از دانشجويان، استادان، روحانيون، روز-

سياسی را آزاد سازند و مانع نقض قانون اساسی، حقوق قانونی ملت و خدشه بر مردمساالری و 
  .نقض حقوق بشر شوند

ها و نشرياتی را آه بدون تشكيل دادگاه توقيف شده و موجبات برخورد با   احكام صادره عليه روزنامه-
  .اند، لغو نمايند و زمينه ساز بازگشت حق آزادی بيان، قلم و مطبوعات گردند هنگاران را فراهم آورد روزنامه

 با تغيير و اصالح قانون انتخابات، به نظارت استصوابی پايان دهند و راه را برای تحقق حق حاآميت -
  .ملت هموار سازند

 زمينه الزم را برای  اعمال فشار عليه احزاب و سازمانها و گروهای سياسی، فرهنگی را خاتمه دهند و-
  .استقرار آامل قانون اساسی و آزادی فعاليت احزاب وگروهها فراهم آورند

  . آليه اقدامات فرا قانونی نهادهای رسمی و غير رسمی را متوقف سازند-
توان اميدوار بود با   می تنها در صورت تحقق اين مطالبات و حفظ شأن و منزلت ملت بزرگ ايران است آه

ات سياسی، فضای مناسب و مساعدی برای ايجاد وحدت و انسجام ملی فراهم گردد و آاهش تشنج
  .جامعه ايران در برابر تهديدهای خارجی مصونيت يابد

  
هاشم آقاجری، ناصر آملی، حسن اربابی، اعظم اآبرزاه، يداهللا اسالمی، غالم حيدر ابراهيمبای 

راحمدی، مصطفی ايزدی، محمدعلی ايازی، سالمی، حسين اعتمادی، محمد جواد اآبرين، محمود امي
سيدحسين انصاری راد، ابوالفضل بازرگان، بهزاد بازرگان، عبدالعلی بازرگان، محمدنويد بازرگان، فرشته 

زادگان، محمدحسين بنی اسدی، صفا  بازرگان، عمادالدين باقی، محمد بسته نگار، علی اآبر بديع
حمد بهزادی، محمد بهفروزی، حسين پايا، علی پايا، محمود بيطرف، مجتبی بديعی، پروين بختيارنژاد، م

اهللا پيمان، مجيد پيمان، عباس پوراظهری، آرش پهلوان نصير،  بين، رضا پويان، مسعود پدرام، حبيب پيش
غالمعباس توسلی، محمد توسلی، عبداهللا توسلی، سارا توسلی، رضا تهرانی، مصطفی تنها، مجيد 

پور، ابوالفضل حكيمی، حسين حريری، سيدرضا حسينی   حميدرضا جاليياصغر تهرانچی، تواليی، علي
امينی، علی حكمت، مجيد حكيمی، سيدحسين جعفری، مجيد جابری، امير خرم، جعفر خائف، ابراهيم 

نيا، رسول دادمهر، حبيب داوران، محمود دردآشان، محمد مهدی دانشيان،  خدادادی، محمد خليل
ی رحمانی، رضا رئيس طوسی، محمد صادق رسولی، حسين رفيعی، سعيد درودی، مصيب دوانی، تق

عليرضا رجايی، محمدجواد رجاييان، عبدالعلی رضايی، احد رضايی، سعيد رضوی فقيه، احمد زيدآبادی، 
اهللا سحابی، فريدون سحابی،  ساز، محمدرضا زهدی، نسرين ستوده، علی ساريخانی، عزت جمال زره

وردی شمبوری، ماشااهللا  چی، اهللا ، تقی شامخی، محمد شانهحسينی عيسی سحرخيز، حسين شاه
الواعظين، محمد شريف، احمد صدر حاج سيدجوادی، هدی صابر، محمود صارمی، هاشم  شمس

اهللا صلواتی، آيوان صميمی، عباس  فر، فضل صباغيان، لطيف صفری، رضا صدر، عباس صفايي
القانی، طاهره طالقانی، محمد طاهری، فرهاد الزمانی، امير طيرانی، اعظم طالقانی، حسام ط صاحب
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طاهری، اآبر طاهری، رضا عليجانی، محمود عمرانی، رضا عمادی، علی عليزاده نائينی، حسن 
اصغر غروی، عليرضا غروی، سعيد  تبار، علي سرخی، شهين علوی، عليرضا علوي اهللا عرب عربزاده، فيض

، محمدجواد غالمرضا آاشی، نيما فاتح، غفار زاده، مسعود غفاری، علی غفرانی، مهدی غنی غفار
زاده،  فرزدی، حسن فريد اعلم، مرتضی فالح، محمدتقی فاضل ميبدی، احمد قابل، رحمانقلی قلي

محمد قوچانی، خسرو قشقايی، ماهرو قشقايی، مرتضی آاظميان، رحمان آارگشا، منوچهر آديور، 
فر،  اآبر معين افرا، اآبر گنجی، علي رايی، بيژن گلمحسن آديور، جميله آديور، ناصر آميليان، فاطمه گوا

مرتضی مقدم، مرضيه مرتاضی لنگرودی، محمد محمدی اردهالی، نرگس محمدی، سعيد مدنی، 
اهللا ميثمی،  حسين مدنی، خسرو منصوريان، ماشااهللا مديحی، سيدحسين موسوی تبريزی، لطف

ضا مسموعی، مصطفی مسكين، حسن متقی، وحيد ميرزاده، ابوالفضل ميرشمس شهشهانی، ر
آرم ميرزايی،  يوسف مواليی، علی مومنی، محمود مومنی، محسن محققی، محمدجواد مظفر، اهللا

پور، حسن نراقی، آامبيز نوروزی، محمدتقی نكوفر، امير  احمد منتظری، سعيد منتظری، محمود نعيم
ناصر هاشمی، جمال نكوفر، سيداحمد نوحی، سيدمجتبی نوحی، اآبر والی، هادی هاديزاده، 

 .هاشمی، عليرضا هندی، ابراهيم يزدی
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

  معمای سقوط سريع صدام حسين
  2003ل  اوري12 -1382 فروردين 23شنبه -بي بي سي

  
وقتی صدام با بيشتر افسرانش مالقات می کرد اگر کسی به او می گفت که ما قدرت :نظامی عراقی

  روبرو شدن با این ارتش را نداريم به ضررش بود
" اندرو گيليگان. "سرعت سقوط حکومت صدام حسين در عراق به معمای بزرگی تبديل شده است

 حدی زوايای اين معما را روشن کند با يک سرهنگ گارد خبرنگار بی بی سی در بغداد برای اينکه تا
  .  سربازرا بر عهده داشته است600او مسئوليت . جمهوری عراق در بغداد مصاحبه کرده است

در اين مصاحبه ابتدا از او پرسيده است که با شروع جنگ چه دستور نظامی به او و " اندرو گيليگان "
  سربازانش داده شده بود؟ 

از همان اول . ين بود که در موقعيت خودتان بمانيد و هنگام بمباران پناه بگيريد و مخفی شويد دستور ا-
موضوع ديگری که به ما خيلی ضربه زد حمله هوايی بود . معلوم بود که ما قدرت نظامی برابری نداريم

  .ده بوديمکه تانک ها و تجهيزات ما را نابود کرد و تقريبا پيش از اين با چنين چيزی روبرو نش
  از زمان شروع بمباران ها چند نفر از سربازها فرار کردند؟

ما هيچ کس را مجبور به . هر کس که می خواست برود می رفت.  روزی دو سه نفر فرار می کردند-
  .جنگيدن نمی کرديم

  يعنی شما و افسرانتان تصميم گرفتيد که کسی را مجبور به جنگيدن نکنيد؟
اگر من می خواستم ميدان را ترک کنم هيچ کس . ست می توانست بروداگر کسی می خوا.  بله-

  .جلويم را نمی گرفت
مثال آ نها را تهديد . اما در بيشتر ارتش ها می شود کاری کرد که سربازان از دستور افسران پيروی کنند

  . به مجازات می کنند
  .  من از همان اول هيچ دستوری دريافت نکردم-

  کر می کنی او معتقد بود که شما برای او می جنگيد؟ف. درباره صدام بگو
وقتی صدام با بيشتر افسرانش مالقات می کرد . شما قبل از شروع جنگ هم در تلويزيون ديديد.  بله-

ممکن بود صدام . اگر کسی به او می گفت که ما قدرت روبرو شدن با این ارتش را نداريم به ضررش بود
  .  بله، چشم، خوب يا بد فقط چشمما فقط می گفتيم. او را بکشد

  هر چند می دانستيد که درست نيست؟. يعنی در جواب همه چيز مي گفتيد چشم
اگر می گفتيم نه، خيلی راحت جانمان را از . برويد به کويت، چشم. برويد به جنگ، چشم.  هميشه-

  .دست می داديم
  صدام نخواهد جنگيد؟با اين حال در اصل می دانستيد که درست نيست و ِهچ کس برای 

  . اگر اين طرح درست بود شايد می جنگيديم.  طرح نظامی طرح غلطی بود-
  چه اشکالی داشت؟
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تنها اگر به فرودگاه نگاه کنيد که همينطور رها شد تا اشغال شود متوجه می .  همه اش اشکال بود-
  . در شرايط جنگی چنين طرحی احمقانه است. شويد

رور بيجا فرودگاه را بی امان رها کردند بعد هم آ مريکايی ها آن را تصرف يعنی می گويی به دليل غ
  کردند؟

  . غير از اين چيزی نيست. وقتی در خانه ات را باز بگذاری هر کسی می تواند وارد آن شود.  بله-
  اما چرا اينکار را کردند؟

  . من طراح نظامی نيستم.  من نمی دانم-
 رسد اين است به خاطر غلط بودن طراحی نظامی عراق، عمدی يکی از احتماالتی که به ذهن می

به نظر تو احتمالش هست که فرماندهان ارشد تصميم گرفته باشند که از . بودن اين طراحی غلط است
  شر صدام رها شوند و تمام دروازه ها را برای آ مريکا باز بگذارند؟

  .  من نمی دانم، باور کنيد-
ر داخل شهر می جنگيد و اين کار را به خاطر غيرنظاميان برای آمريکايی همه فکر می کردند که شما د

  چرا اين کار را نکرديد؟. ها بسيار مشکل می کرد
چرا که هر جا که وارد شويد خانه .  اگر بخواهيد بجنگيد بايد خارج از خانه تان بجنگيد نه در خانه تان-

  . در اين شهر همه چيز متعلق به ما بود. هر چه را که خراب کنيد مال خودتان است. خودتان است
  يعنی اين اتفاق برای اين افتاد که سربازان حاضر نبودند در شهر و محل خودشان بجنگند؟

  .بچه های ما. آنها خانواده های خود ما بودند.  بله-
  پس اينها همه اش تظاهر بود و در حقيقت هيچ تمايل واقعی برای جنگيدن در شما نبود؟

اما . اين چيزيست که قرآن می گويد.  در قرآن می گويد در جنگ بايد يا پيروز شويد يا بميريد خداوند-
  هيچ کس به ما نگفت 

 
  گزارش سيا به آنگره

آوري تسليحاتي و تدارآاتي در غرب همراه  اعالم آرد آه منابع جديد فن) سيا(سازمان اطالعات آمريكا 
مالي، روسيه و چين باعث از ميان رفتن تاثير اقداماتي ي ش هاي آشورهايي از جمله آره با فعاليت

 . گيرد است آه در جهت امحا سالحهاي آشتار جمعي صورت مي
  گيرد، اين سازمان ادعا آرد ايران، مي بر  ميالدي را در2002ي اول سال  در گزارش سيا به آنگره آه نيمه

يي، شيميايي و  هاي هسته د سالحي شمالي، سوريه و ليبي قصد دارند توانايي تولي عراق، آره
 ! شان را توسعه دهند بيولوژيكي

يـي،  آوري هسته طور آه فن همان« :براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، در اين گزارش آمده است
گيـرد، منابع جديد  بيولوژيكي، شيميايي و موشكهاي بالستيك در سراسر جهان در دسترس قرار مي

 براي نابود آردن تسليحات آشتار جمعي را نه تنها سخت  ارند؛ آه مبارزهگذ تدارآاتي پا به ميدان مي
 » .آند بلكه پيچيده مي

  آوري تسليحاتي، آشورهاي اروپاي شرقي منبع وسايل ماشيني، با وجود آنترل شديد صادرات فن
 .  تجهيزات علمي و فلزات ويژه هستند قطعات يدآي،

 نيز منبع مهمي براي تكثير اطالعات و آموزش توليد آشورهاي غربي«: در گزارش سيا آمده است
 » .هاي آشتار جمعي هستند سالح

آوري و تجهيزات مربوط به موشكهاي بالستيك به  ي شمالي به صدور فن به ادعاي اين گزارش، آره
چنين روسيه و چين را به عنوان  اين گزارش هم.دهد خاورميانه، آسياي جنوبي و شمال آفريقا ادامه مي

 . شمارد ترين منابع تدارآاتي مي رجستهب
يـي ايران مشكوك است و  سيا در اين گزارش اعـالم آـرده است؛ آه نسبت به فعـاليتهاي هسته

اند تا در توليد  ي شمالي و چين به ايران آمك آرده گويد آه اتحاد جماهير شوروي سابق، آره مي
 . موشكهاي بالستيك به خودآفايي برسد

هاي شيميايي است؛ با اين حال قصد  آند، اگر چه ايران يكي از اعضاي آنوانسيون سالح سيا ادعا مي
 ! آوري، آموزش و تخصصهاي مـربوط به توليد گازهاي اعصاب را از چين تهيه آنـد دارد مواد شيميايي، فن

اد در گزارش سيا همچنين ادعا شده است، ايران به آشورهاي اروپاي شرقي روي آورده است؛ تا مو
  .هاي بيولوژيكي را از آنها تهيه آند مورد استفاده در سالح

  
  مخالفت با جنگ و تظاهرات ضد جنگ در جهان
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  نافرماني و تكروي واشنگتن:هوگو چاوز 
« : ي آمريكا به عراق اظهار داشت هوگو چاوز با اشاره به حمله، ي تلويزيوني الجزيره به گزارش شبكه

 . »نافرماني و تكروي واشنگتن نقش سازمان ملل را از بين برده است
اين «: ي آمريكا در حمله به عراق گفت يس جمهور ونزوئال با محكوم آردن قوانين يك جانبههوگو چاوز، ري

عمل واشنگتن نقش سازمان ملل را زير سوال برده است و در واقع نقش اين سازمان را از بين برده 
 » .است

ز در معرض تهديد قرار آمريكا نه تنها نقش سازمان ملل را از بين برده بلكه اتحاد اوپك را ني«: چاوز افزود
 » .داده است

  
  تظاهرات در مصر

هزاران تن از مردم مصر روز جمعه گذشته در اعتراض به سكوت آشورهاي عربي، نسبت به اشغال 
 .  را برگزار آردنديي خاك عراق از سوي نيروهاي آمريكا و انگليس، تظاهرات گسترده

تظاهر آنندگان با سر دادن شعارهايي اخراج سريع نيروهاي آمريكا و انگليس از خاك عراق را خواستار 
 . شدند

ي البيان چاپ امارات، تظاهر آنندگان با حمل پالآاردهايي به رهبران آشورهاي  ي روزنامه به نوشته
 .  آرده است ستيال بر منطقهعربي هشدار دادند، آمريكا بطور مستقيم اقدام به ا

و به سرقت » اسراييل بزرگ«تظاهر آنندگان سكوت اين رهبران را در برابر طرح آمريكا براي تاسيس 
 . بردن نفت عراق، شديدا محكوم آردند
هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي در مصر و قطع روابط اقتصادي با  اين تظاهرآنندگان بسته شدن سفارت

 . تار شدندواشنگتن را خواس
هرگونه جهادي «: ي نماز جمعه اظهار داشت از سوي ديگر محمد سيد طنطاوي، شيخ االزهر در خطبه

 » .آه در راه ياري رساندن به مردم مظلوم عراق باشد، چه از راه پول، سالح يا حتي جان، مشروع است
 ياري رساندن مظلوم واجب شيخ االزهر افزود، جهاد در اسالم براي دفاع از جان، مال، ناموس، دين و

 . شده است؛ بنابراين بايد در برابر تجاوزگران مقاومت آرد
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  ابراز نگرانی از وضعيت بغداد
  2003 اوريل 12 -1382 فروردين 23شنبه -بي بي سي

  نات پزشکی رو به روستبغداد با کمبود امکا
مقامات کميته بين المللی صليب سرخ گفته اند که نيروهای آمريکايی در بغداد اقداماتی آزمايشی، 

  .هرچند ناکافی، برای در امان نگهداشتن اين شهر از غارتگری، آغاز کرده اند
صفيه آب يک سخنگوی آمريکايی گفت که نيروهای اين کشور از غارت يک بيمارستان و يک مرکز ت

  . جلوگيری کرده اند
نيروهای آمريکايی همچنين اعالم کرده اند که به منظور کنترل موج هرج و مرج و غارت، مقررات منع رفت 

  .و آمد شبانه در اين شهر به اجرا می گذارند
خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد تعداد واحدهای گشت آمريکايی اندکی بيشتر از روزهای 

  .  ولی به گفته وی، آنها با کمبود امکانات رو به رو هستندگذشته است،
وی به اشاره به تظاهرات برگزار شده در بغداد در حمايت از بازگشت قانونمندی به شهر، می گويد که 

  . در اين شهر ميل زيادی برای برگشتن به شرايط عادی وجود دارد
  

  . ف کرده استصليب سرخ وضعيت کلی انسانی در اين شهر را مشکل توصي
  2003 اوريل 12 -1382 فروردين 23شنبه -بي بي سي

به . بسياری از پزشکان و پرستاران برای حفظ خانواده شان از شر غارتگران، از خانه بيرون نمی آيند
گفته مقامات صليب سرخ، وضعيت پزشکی تا حدی دشوار است که پزشکان حتی مجبور شدند يک 

  .يابان انجام دهندعمل جراحی را در پياده روی خ
پيشتر اعالم شد که وزارت خارجه آمريکا از اعزام هزار و دويست مأمور پليس به عراق خبرداده اما تاريخ 

  .دقيق ورود آنان را ذکر نکرده است
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يکی از سخنگويان نيروهای آمريکايی در مصاحبه با بی بی سی از کارکنان بخش خدمات عمومی و 
  . کرده است سر کار خود باز گردندمأموران پليس عراق درخواست

اين در حالی است که گزارش می شود که شهر بصره پس از چند روز ناآرامی و غارتگری اکنون آرام 
خبرنگار بی بی سی در بصره می گويد که حضور ارتش بريتانيا در شهر بسيار بيشتر شده . شده است

  .ستو تعداد واحدهای گشت و ايست و بازرسی افزايش يافته ا
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