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   2003 اوريل 17 -1382 فروردين 28پنج شنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب بيستم و نهم
  

سوريه اعالم کرد به زودي پيش نويس قطعنامه عاري سازي خاور ميانه از سالحهاي کشتار جمعي  **
 .را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد

  
  آخرين تحوالت جنگ

  
  : آخرين تحوالت جنگ عراق

  آوريل16شنبه  چهار –فردا راديو –بكتاش خمسه پور 
ه نيروهای آمریکا در ز بغداد ژنرال تامي فرانكس فرماندنخستين ديدار فرمانده نيروهاي آمريكا در منطقه ا

ژنرال ويليام .  به بغداد سفر آرد تا مقامات نظامي اياالت متحده ديدار آند چهار شنبهروزجنگ عراق، 
. واالس، يك فرمانده بلندپايه ديگر نيروهای آمریکا، از نيروهای آمریکا مستقر در فرودگاه بغداد بازدید کرد

ال، ژنرال وينسنت بروآس، سخنگوی فرماندهی مرکزی نيروهای آمریکا در دوحه، قطر، امروز در همين ح
گفت آه سربازان اياالت متحده روز گذشته در جريان تظاهراتي خشونت آميز در برابر يك ساختمان 
دولتي در شهر موصل در حاليكه به آتشي آه به رويشان گشوده شده بود پاسخ مي دادند هفت 

وي گفت نيروهاي آمريكا به تالش هاي خود براي آاهش تنش در موصل و وصل آردن . ا آشتندعراقي ر
  . برق شهر ادامه مي دهند

  
  ابوعباس در بغداد بازداشت شد

  2003 آوريل 16 چهارشنبه -بي بي سي
  س ربوده شدکشتی آشيل لورو به منظور فشار آوردن بر اسرائيل توسط ابوعبا

  
 يک 1985نيروهای آمريکايی در عراق توانسته اند ابوعباس، رهبر گروهی از فلسطينيان را که در سال 

  .کشتی تفريحی ايتاليايی را هنگام عبور از دريای مديترانه ربودند، در بغداد بازداشت کنند
دين نقطه در شهر بغداد آمريکاييان گفته اند که چند تن از دستياران وی نيز در جريان حمله به چن

  .دستگير شده اند
در جريان تصرف کشتی تفريحی آشيل لورو، يکی از مسافران معلول آمريکايی آن توسط کشتی ربايان 

  .کشته شد
  

نام داشت، همراه با صندلی چرخدار وی به داخل دريا پرتاب " لئون کلينگهوفر"جنازه اين آمريکايی، که 
  .شد

  ابد محکوم شده است ابوعباس به پنج بار حبس 
کشتی ربايان به شاخه از جبهه ای آزادی بخش فلسطين تعلق داشتند و در مقابل رها کردن مسافران 

  . زندانی فلسطينی از زندان های اسرائيل شدند50کشتی، خواستار آزادی 
کشتی آشيل لورو در مسير بندر اسکندريه به پرت سعيد در مصر مورد حمله نيروهای مصری قرار 

  .گرفت
  

پس از دو روز مذاکره، کشتی ربايان موافقت کردند در برابر دريافت اجازه سفر به تونس، مسافران را آزاد 
  .کنند

با اينهمه، جت های نيروی دريايی آمريکا هواپيمای حامل کشتی ربايان را در مسير مصر به تونس 
  .تعقيب و آن را وادار کردند در ايتاليا فرود بيايد

 ايتاليايی همدستان ابوعباس را محاکمه و به دوره های طوالنی زندان محکوم کردند ولی دادگاه های
  .خود او به دليل فقدان شواهد کافی، تبرئه شد

  
  .بعدا ابوعباس به طور غيابی محاکمه و به پنج بار حبس ابد محکوم شد

  .ت سال گذشته عمدتا ساکن بغداد بوده اس17گفته می شود که ابوعباس در خالل 
  .، وی در مصاحبه ای کشتن آقای کلينگهوفر را اشتباه خواند و از اين اقدام عذرخواهی کرد1996در سال 

  
محکوميت تروريسم از سوی وی باعث شد تا مقامات اسرائيلی به وی اجازه بازگشت به باريکه غزه را 

  .، چند بار از اين منطقه ديدن کرد1990بدهند و وی در اواخر دهه 
باس، احتماال از بيم دستگيری و تحويل به آمريکا، به عراق بازگشت و به سکونت در آن کشور اما ابوع
  . ادامه داد
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گرچه بعدا مقامات آمريکايی نيز حکم بازداشت ابوعباس را لغو کردند، اما اينک بازداشت او را گامی در 
  . های تروريستی اعالم کرده اندراه مبارزه با تروريسم و نشانه ای از همکاری رژيم سابق عراق با گروه

  
  ي صلح خاورميانه دستگيري ابوعباس، نقض معاهده

  2003 آوريل 16 -خبرگزاري رويتر
ي آزاديبخش فلسطين،  تشكيالت خودگردان فلسطين با درخواست آزادسازي ابوعباس، رهبر جبهه

ه آه واشنگتن آن را ي صلح خاورميان دستگيري وي توسط نيروهاي آمريكايي در عراق را نقض معاهده
 . امضا آرده است، دانست

خواهيم ابوعباس  ما از آمريكا مي«: ي تشكيالت خودگردان فلسطين گفت صائب عريقات، از وزراي آابينه
 » .آنها حق زنداني آردن او را ندارند. را آزاد آند

 . عباس در دادگاه غيابي ايتاليا به حبس ابد محكوم شده است
 امضا شد اعضاي 1995 دسامبر 28 اسراييل آه در -اس توافق موقت فلسطين براس«: عريقات گفت

شان قبل از امضاي توافق اسلو نبايد دستگير  سازمان آزاديبخش فلسطين به دليل اقدامات انجام داده
 » . امضا شد1993 سپتامبر 13اين قرارداد در . شوند

 » .ا و ورن آريستوفر، معاونش امضا شده استه اين توافق توسط آلينتون از طرف آمريكايي«: وي افزود
، دادگاه عالي اسراييل با اشاره به توافق صلح با فلسطينيان عباس 1998اين در حالي است آه در سال 

 . را به دليل اقدامات انجام داده شده مصون شناخت
يكا به رسد آه آمر به نظر مي «:بخش فلسطين در غزه گفت ي آزادي بسام درويش، سخنگوي جبهه

درخواستهاي اسراييل براي يافتن و دستگيري رهبران جناحهاي سياسي فلسطين در خارج از فلسطين 
  ».پاسخ مثبت داده است

  
  درگيری در موصل 

   فروردين26سه سنبه -بي بي سي
اوضاع شهر موصل از زمان حادثه تيراندازی ميان نيروهای آمريکايی و گروهی که هم با آمريکايی ها و 

 فرماندار تازه ای که حزب دمکراتيک کردستان در اين منطقه منصوب کرده است دشمن هستند، هم با
  .پرتنش بوده است

  . نفر زخمی شدند100 نفر در اين حادثه کشته و حدود 15بنا به برخی گزارش های موجود حداکثر 
ا به آتش دو مرد نيروهای آمريکايی آتش گشودن به سوی جمعيت را انکار کرده اند و می گويند تنه

  .مسلح پاسخ داده اند
آنها بناکردن به . آنها درباره آمريکايی ها و آقای الجبوری صحبت می کردند.  نفر آدم آنجا بود700تقريبا 

بعد صدای ". ما جان و روح خود را برايت می دهيم عراق"سنگ انداختن به طرف او و فرياد می کشيدند 
  شليک بلند شد    
   يک شاهد عينی 

شاهدان عينی به بی بی سی گفتند که گروهی از مردم بيرون ساختمان فرمانداری در مرکز موصل 
  .اين ساختمان محل اداره شهر از سوی فرماندار تازه شهر بود. تجمع کرده بودند که حادثه روی داد

 زمانی جمعيت که به گفته شاهدان عينی ابتدا بسيار کوچک بود اما به سرعت به صدها تن رسيد، و
  .که ماشان الجبوری، فرماندار تازه، سعی کرد آنها را آرام کند خشمگين شد

آقای جبوری يک عرب است که با گروه های پيشمرگ کرد که چند روز قبل شهر را تسخير کردند ارتباط 
  .دارد

او در پاسخ به جمعيت که فرياد می کشيدند کردها و آمريکايی ها شهر را ترک کنند، گفت که 
  .تفاهمی پيش آمده است و در واقع مردم عراق هستند که کنترل شهر را در دست دارندسو

آنها درباره آمريکايی ها و آقای .  نفر آدم آنجا بود700تقريبا : "يک شاهد عينی اوضاع را چنين توصيف کرد
ا جان و م"آنها بناکردن به سنگ انداختن به طرف او و فرياد می کشيدند . الجبوری صحبت می کردند

  ."بعد صدای شليک بلند شد". روح خود را برايت می دهيم عراق
واقعا نمی . به قدری شلوغ بود که من نمی ديدم چه کسی ابتدا تيراندازی را شروع کرد: "وی افزود

فکر می کنم از يک سالح سبک مثل کالشينکف نه سالح . شد گفت گلوله ها از کدام طرف می آمد
  ."برای همين فکر می کنم تيراندازی از داخل جمعيت شروع شد. دارند می آمدهايی که آمريکايی ها 

يک سخنگوی نظامی آمريکا گفت که نيروهای آمريکايی حداقل از سوی دو مرد مسلح هدف آتشبار قرار 
  .گرفته اند و بدان پاسخ داده اند، اما جمعيت را نشانه نرفته اند

ضعيت در موصل که تنها شهر عراق بود که برای تسليم يک خبرنگار بی بی سی در ناحيه گفت که و
  .وارد مذاکره شده بود اکنون بی ثبات است

او گفت درحالی که کردها و آمريکايی ها بخش شرقی شهر را کنترل می کنند، ناحيه غربی آن در 
  .اختيار نيروهای مسلح ناشناس است که تاکنون شماری از جنگجويان کرد را به قتل رسانده اند

  
  تكذيب خبر تيراندازي تفنگداران آمريکايي به سوي تجمع غير نظامي در موصل 

   آوريل16 جهارشنبه -رايو فردا-سياوش اردالن 
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تفنگداران آمريکايي امروز اين گزارشها را نادرست خواندند که روز گذشته آنها با شليک به سوي تجمع 
با اينحال شاهدان . ا تن ديگر را زخمي کردندغير نظامي در شهر موصل عراق ده نفر را کشتند و دهه

عيني در گفتگو با خبرگزاريهاي خارجي همچنان تاکيد مي کنند نيروهاي آمريکا به سوي افرادي که در 
سخنگوي . برابر ساختمان فرماندار منصوب آمريکا در شهر موصل تجمع کرده بوندند، آتش گشودند

عده اي از ميان جمع به نيروهاي آمريكا شليک . فتاده استفرماندهي آمريکا گفت که چنين اتفاقي نيا
 . کرندند و تفنگداران هم متقابال شليک کردند، ولي نه به سوي جمع

  
  سه نفر ديگر در موصل کشته شدند 

   اوريل16 چهارشنبه -بي بي سي
 به يک  حادثه روز چهارشنبه هنگام دستبرد-نيروهای مسلح کرد هنگام حفاظت از يک بانک در موصل 

  بانک روی داد
گزارش های رسيده از موصل، واقع در شمال عراق، حاکی از آن است که در جريان تيراندازی در اين 

  .شهر دست کم سه نفر کشته و تعدادی زخمی شده اند
خبرگزاری فرانسه به نقل از يک مامور پليس موصل گزارش کرده است که اين حادثه زمانی روی داد که 

نظور پراکنده کردن گروهی از افراد که در صدد دستبرد زدن به يک بانک بودند، به تيراندازی ماموران به م
  .هوايی مبادرت ورزيدند

به گفته شاهدان عينی، در پی اين تيراندازی، سربازان آمريکايی مستقر بر بام يک ساختمان در نزديکی 
  .محل به سوی بانک آتش گشودند

  . يک درگيری در شهر موصل چندين نفر کشته و زخمی شدند آوريل، هم در15روز سه شنبه، 
به گفته منابع بيمارستان شهر، دست کم ده نفر در حادثه روز سه شنبه کشته و حدود يکصد نفر ديگر 

  .زخمی شدند
اين حادثه زمانی روی داد که در جريان سخنرانی يک شخصيت مخالف در شهر، مردم دست به آشوب 

  .ايی به سوی آنان تيراندازی کردندزدند و سربازان آمريک
در اين مورد، سخنگوی نيروهای آمريکايی گفته است که سربازان آمريکايی به تيراندازی از ميان جمعيت 

  .تظاهرکننده پاسخ دادند که در نتيجه، دست کم هفت نفر کشته شدند
  

 . يي رد شد آشف تجهيزات و مواد هسته
هاي ميكروبي در  ي ساخت سالح يي ويژه يزات و مواد هستهادعاي ارتش آمريكا مبني بر آشف تجه

 . يي رد شد انباري در آربال از سوي دانشمندان هسته
يي به اين انبار از سوي  ، با اعزام تيم متخصصان هسته)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آالت  واد براي تنظيم ماشين، يكي از فرماندهان نيروهاي آمريكايي، مشخص شد اين م»ريچارد مكفي«
 . يي ندارد هاي ميكروبي يا هسته ي سالح گرفته است و هيچ ارتباطي به توسعه مورد استفاده قرار مي

هاي آشتار  ي جنگ، نيروهاي آمريكايي و انگليسي آه در جستجوي يافتن سالح ي روزنامه به نوشته
 . اند ه دست نياوردهجمعي در عراق هستند، تاآنون هيچ موفقيتي در اين راه ب

  
  

  بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق
  

  يك عضو شوراي مرآزي تشكل برون مرزي آنگره ملي عراق مسئول امور اجرائي بغداد شد
  2003  اوريل16راديو فردا -امير آرمين

عضو شوراي رهبري آنگره ملي عراق، مسئول امور محمد حسن زبيدي، از نمايندگان احمدچلبي، 
نون ااساسي آنگره ملي عراق و جنبش قا. اجرائي بغداد و سازمان دهي پليس اين شهر شده است

  .مشروطه از نخستين گروه هاي عراقي مخالف صدام حسين هستند آه به بغداد وارد شده اند
  

  نخستين نشست شورای شهر بصره
  رنگار بی بی سی در بصرههايس خب-روپرت وينگفيلد

)  آوريل16(نخستين نشست شورای مشاوره شهر بصره، دومين شهر بزرگ عراق، روز چهارشنبه 
  .تشکيل شد

  .اين شورا به تازگی با انتخاب چهره های ممتاز مذهبی، قبيله ای و تجاری در شهر تشکيل شده است
ردش امور شهر به حال عادی، از جمله وظيفه شورا کمک به نيروهای بريتانيايی برای بازگرداندن گ
  .بازگشايی مدارس و بازگردان مردم سر کارهايشان است

  .نخستين نشست شورای موقت شهر بصره به شکلی مبهم يادآور دوره استعمار بود
ژنرال سرلشکر گراهام بينز، فرمانده تيپ هفتم زرهی بريتانيا در دروازه کاخ سابق تابستانی صدام 

  .ان شهر استقبال کردحسين، از بزرگ
  .اما اگر صحنه ها يادآور دوران استعمار بود، مکالمات چنين نبود

ممکن است اين کاخ محل ديدار ما باشد، اما به من به چشم سلطان : ژنرال بينز به اعضای شورا گفت
  .تازه کاخ نگاه نکنيد
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اند و آن را در اسرع وقت به وی گفت وظيفه شورا اين است که گردش امور بصره را به حال عادی بازگرد
  .يک اداره غيرنظامی که تنها از عراقی ها تشکيل شده است تحويل دهد

  .حرف زدن درباره اين اهداف بسيار سهل تر از عمل کردن به آنهاست
شهر هنوز از آب و برق محروم است، مدارس آن هنوز تعطيل هستند و اکثر مردم سر کارهای خود 

  .بازنگشته اند
  .وز نخستين نشانه های آشکار از بهبود اوضاع امنيتی در شهر به چشم می خورداما امر

بسياری از مغازه ها و بازارها باز شده اند و برای نخستين بار از زمان ورود نيروهای بريتانيايی به شهر 
  . روز قبل، عده زيادی از زنان و کودکان در خيابان ها مشاهده می شدند11در 
  

   ي نشست معارضان عراقي در شهر ناصريه عراق  بيانيه
 . بندهاي مهم اين بيانيه به شرح ذيل است

  . عراق بايد يك آشور دموآرات شود -
  . ي عراق نبايد براساس احزاب و يا گروههاي طوايفي باشد  حكومت آينده-
ي انتخابات  حاآم عراق بايد براساس يك نظام فدرال دموآرات باشد، اما اين نظام بايد به وسيله نظام -

  . عمومي در سراسر عراق انتخاب شود
  .  اولويت اول در عراق را بايد حاآميت قانون به عهده بگيرد-
  .  در حاآميت عراق آينده بايد حقوق زنان در نظر گرفته شود-
  . ولت و جامعه عراق توسط دولت جديد عراق بررسي نقش دين در د-
 مردم عراق بايد آادر رهبري دولت خود را خود انتخابات آنند و نبايد از هيچ طرف خارجي به آنها فشار -

  . وارد آيد
 مخالفت و رد هرگونه خشونت سياسي در عراق و هم چنين عراقيان بايد سريعا خود را سازماندهي -

  .  عراق را به عهده گيرندآنند تا مسووليت بازسازي
 ضرورت همكاري عراقيان و نيروهاي ائتالف در آنار يكديگر براي برقراري امنيت داخلي و ارائه خدمات -

  . سياسي
  .  ضرورت منحل آردن و از ميان برداشتن حزب بعث به همراه تاثيرات اين حزب در جامعه-
  . ي عـراق ياسي عراق و شرآت آنها در آينـدهوگو ميان تمام گروههاي س ي گفت  ضرورت ايجاد زمينه-
  .  محكوم آردن غارت و هم چنين از ميان بردن مدارك موجود در عراق-
هاي ديگر عراقي در نشست   روز ديگر و ضرورت شرآت گروه10ي اين نشست در   از سرگيري دوباره-

 . بعدي و تعيين محل برگزاري اين نشست
  
  

  ب اسالميسپاه بدر و مجلس اعالي انقال
 2003 آوريل 16 -1382 فروردين 27چهار شنبه -ايسنا

رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اظهار داشت آه مجلس اعالي انقالب اسالمي براي 
هاي اين نشست اطالعي در دست نداشته  شرآت در نشست ناصريه حضور پيدا نكرد، چرا آه از برنامه

 . است
و » نيوزويك«وگو با  ييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفتاهللا سيدمحمدباقر حكيم، ر آيت

 هزار تن از مردم در اعتراض به اين نشست دست به تظاهرات 25گفت آه در ناصريه بيش از » لوموند«
 . زدند

رساني مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، وي افزود آه در اين تظاهرات  براساس گزارش مرآز اطالع
 . ي آشور را برعهده بگيرند ها بايد خودشان و بدون دخالت ديگران اداره ردند آه عراقيمردم اعالم آ

حكيم ادامه داد آه مردم عراق مردمي مسلمان هستند و نيروهاي عراق قصد دارند؛ تا دولتي را 
 . تشكيل دهند آه به اسالم احترام گذاشته و حافظ تماميت ارضي عراق باشد

 فرصت به وطنم برخواهم گشت و مشكلي دراين باره  در اوليـن«: عراق گفتي بازگشتش به وي درباره
 » .وجود ندارد

رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با اشاره به نيروها بدر و نقش آنها افزود آه اآثريت نيروهاي 
 . بدر براي حفظ امنيت و ارائه خدمات به فرزندان ملت عراق در عراق هستند

 .  است همه فرزندان ملت به نيروهاي بدر تبديل شوندوي گفت آه ممكن
وي در پايان خاطر نشان آرد آه در شرايط سخت و دشوار و ايجاد مشكالت جديد در نجف اشرف از 

فرزندان عشاير در قمست مرآزي عراق خواستيم تا به سوي اين شهر حرآت آنند و درست زماني آه 
 هزار تن از فرزندان عشاير و ورودشان به شهر امكان 40؛ حرآت ما از ورود نيروهاي ائتالف نگران بوديم

 .امنيت را در نجف فراهم آرد
  
  

  اروپا واقعيات عراق را بپذيرد: بريتانيا
  2003  آوريل 16چهار شنبه -بي بي سي

  .بريتانيا به هم پيمانان خود در اروپا در مورد ضرورت وحدت نظر در بازسازی عراق هشدار داده است
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امه اختالف نظر بين اعضای اتحاديه اروپا در مورد نقش اين اتحاديه در عراق، جک استرا، وزير خارجه با اد
  .بريتانيا، گفته است که جنگ باعث بروز واقعيتی نوين در عراق شده است

وی گفت که کسانی که با حمله نظامی به عراق مخالفت می کردند بهتر است به وجود اين واقعيت 
  .ندجديد خو بگير

  جک استرا می کوشد فاصله بين ديدگاههای اروپاييان را حذف کند 
  .خبرنگار بی بی سی می گويد که هشدار آقای استرا عمدتا متوجه دو کشور آلمان و فرانسه است

در زمان مذاکره پيرامون بحران عراق در شورای امنيت سازمان ملل متحد، آلمان عضو غيردايم شورا بود 
  .ه عنوان عضو دايم، در مذاکرات شرکت داشتو فرانسه نيز، ب

مخالفت فرانسه، و اکثر اعضای شورای امنيت با حمله نظامی به عراق باعث شد اياالت متحده نتواند 
  .مجوز جنگ عليه عراق را از شورای امنيت کسب کند

يدن در حال حاضر نيز هردو کشور آلمان و فرانسه می توانند با هرنوع اقدامی که در صدد بخش
  .مشروعيت بين المللی به شرايط بعد از جنگ در عراق باشد مخالفت کنند

  .به خصوص، فرانسه به عنوان عضو دايم شورا، قادر است هر قطعنامه ای در اين زمينه را وتو کند
  .قرار است سران کشورهای عضو اتحاديه اروپا در آتن، پايتخت يونان، تشکيل جلسه دهند

  .زمان ملل متحد، نيز در اين جلسه شرکت خواهد داشتکوفی عنان، دبيرکل سا
  .وی خواهد کوشيد بر نظراتی که برای ساختن آينده کشور عراق سودمند است تاکيد نهد

  
  ضرورت نقش محوري سازمان ملل در بازسازي عراق

 2003 آوريل 16 -1382 فروردين 27چهار شنبه -ايسنا
ترك بر ضرورت نقش محوري سازمان ملل در بازسازي توني بلر و گرهارد شرودر طي يك آنفرانس مش

 . عراق تاآيد آردند
 آوريل آه در يك 15شنبه شب  وزير انگليس و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان، سه توني بلر، نخست

ما به اين اتفاق «: آنفرانس مطبوعاتي مشترك در هانوفا شمال آلمان شرآت آرده بودند، اظهار داشتند
 » . آه سازمان ملل بايد اين نقش اساسي را در عراق به عهده بگيردايم نظر رسيده
ي روابط آشورهاي  ي الزمان چاپ لندن، بلر و شرودر هم چنين بر از سرگيري دوباره ي روزنامه به نوشته

 . ي آتالنتيك شمالي آه بحران عراق بر آن تاثير گذاشته بود، تاآيد آردند حوزه
نقش ميانجيگري ميان فرانسه و واشنگتن در دوران پس از جنگ را اين دو مقام هم چنين ايفاي 

 . خواستار شدند
ي  از سوي ديگر آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل نيز آه براي ايجاد اتحاد ميان آشورهاي اصلي اتحاديه

ري ي نقش محو ي آينده عراق به يونان سفر آرده بود امروز وارد اين آشور شد تا درباره اروپا درباره
  .سازمان ملل در آينده عراق بحث و گفت و گو آند

  
  چند انتخاب جنجالي پنتاگون 

حقوقدان پنتاگون آه قانون بازداشت بدون اعالم جرم را در آمريكا به عنوان بخشي از مبارزه با تروريسم 
 . اند، قرار است تا بر دولت مردمي عراق پس از صدام نظارت داشته باشد ه به تصويب رساند

 ساله آه قرار 54، »مايكل مابز”«:  در گزارشي با اشاره به مطلب فوق آورده استي گاردين وزنامهر
 وزير عراقي را به عهده گيرد، يكي از چند انتخاب جنجالي آمريكا در دولت 23 تن از 11است رياست 

 . خواهد آنترلش را بر عهده گيرد موقتي است آه پنتاگون مي
وي رييس سابق سيا بوده است آه روابطي قوي با اسراييل . است» مز ووسليجي«ديگر انتخاب آمريكا 

 در مرآز 1993نمايد آه صدام در بمب گذاري سال  داشته و از آساني است آه اين تئوري را تاييد مي
 . تجارت جهاني نيويورك دست داشته است

 . نيز ديگر آانديداي آمريكاست» زلماي خليل زاد«
آرد و از آنجا بود آه  گان در آژانس آنترل تسليحات آمريكا و خلع سالح آار ميدر دوران ري» مابز«

 . ي امنيت ملي و روابط آمريكا و شوروي سابق مشخص شد اش درباره هاي جنگ طلبانه ديدگاه
 . وي در اين نوع موضع گيري آامال خود را با مواضع ريچارد پرل، وزير دفاع وقت آمريكا هماهنگ آرده بود

نمود  آرد و در نقش مشاور حقوقي با پنتاگون همكاري  پس از آن در يك شرآت حقوقي آار مي» زماب«
آه نقش وي در صدور حكم اعدام براي مظنونان تروريست و ديگر دستگير شدگان در آوبا و افغانستان 

 . بود
سيا نيز قرار است هاي پنتاگون در عراق، ووسلي، رييس سابق  ي منابع مطلع از روند نقشه بنا به گفته

 . نقش مهمي را در دولت عراق پس از صدام بازي آند
شود از داليل  ي يهودي امور امنيت ملي آمريكا دارد آه گفته مي ووسلي نقش مشاور را در موسسه
 . اصلي بروز جنگ در عراق بوده است

 بوده است آه قرار خليل زاد، متولد افغانستان است آه قبال يكي از مقامات پنتاگون و وزارت آشور
 . ي ويژه را در ميان معارضان عراقي به عهده گيرد است در دولت موقت نقش نماينده

 عراقي سرشناس تشكيل دهد آه اين نقش دقيقا 250وظيفه اصلي وي اين است آه آنفرانسي از 
 مثل تشكيل 

 . در افغانستان است» لويي جرگه«
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سرنگونش «، تحت نام »استاندارد«ي محافظه آار  نامه تهاي را در هف  ميالدي مقاله1997وي در سال 
  .مبني بر سرنگون آردن رژيم عراق نوشته بود» آنيد

  
  اجالس سران اتحاديه اروپا و اعضاى جديد اين اتحاديه

در آتن گرد هم آمدند، ) چهار شنبه(روساى جمهور و نخست وزيران آشورهاى عضو اتحاديه اروپا، ديروز 
ا همتاهاى سياسى خود آه تازه به عضويت اتحاديه اروپا درآمده اند گسترش اتحاديه بدين منظور آه ب

عضويت لهستان، چك، اسلواآى، مجارستان، اسلوانى، جمهوريهاى منطقه . اروپا را به تصويب برسانند
 ميالدى به 2004بالتيك متشكل از استونى، لتونى و ليتوانى، و همچنين قبرس و مالت بايد در سال 

. يكى ديگر از موضوعات اين اجالس، قانون اساسى پيش بينى شده اتحاديه اروپاست. حله اجرا درآيدمر
به . گونتر فرهويگن آميسر گسترش اتحاديه اروپا، مجددًا خواستار اصالحى در نهاد اتحاديه اروپا شد

فرهويگن . عقيه وى، در غير اين صورت اين مسئله با وصف عظمت خود به فراموشى سپرده مى شد
امضاى قراردادهاى عضويت آشورهاى جديد در اتحاديه اروپا را حادثه اى تاريخى ارزيابى آرد، امرى آه 

در جريان اجالس سران اتحاديه اروپا، شرآت آنندگان همچنين . چهره اروپا را اساسًا تغيير خواهد داد
رآل سازمان ملل متحد نيز در آوفى عنان دبي. مى خواهند درباره آينده اوضاع عراق نيز صحبت آنند

 . جريان مشورتها شرآت خواهد آرد
  

 ي عراق بايد به دست مردم اين آشور اداره شود آينده
شنبه بر نقش سازمان ملل در بازسازي عراق تاآيد آرد و خواستار  شوراي همكاري خليج فارس روز سه

 . پايان هر چه سريعتر هرج و مرج در عراق شد
، شش آشور عضو شوراي همكاري خليج فارس هم )ايسنا( دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري
 . ي عراق بايد به دست مردم اين آشور اداره شود تاآيد آردند چنين بر اين آه آينده

ي قطر در اين نشست  ، شيخ حمد بن جاسم آل نهيان، وزير خارجهي رياض ديلي ي روزنامه به نوشته
آند آه بازسازي عراق بدون شرآت سازمان ملل عملي باشد و تواند فكر  هيچ آس نمي«: گفت
ي آشورشان  ي عراق جديد و متحد تنها با ايجاد شرايطي براي حضور مردم اين آشور در اداره آينده

 » .فراهم خواهد شد
خواهيم هر چه سريعتر براي پايان دادن به  ما از تمام گروههاي حاضر در عراق مي«: وي در ادامه افزود

 » .ج و مرج و غارت در اين آشور پايان دهند و صلح و ثبات را به عنوان اولويت ويژه در نظر بگيرندهر
ي قطر در بخش ديگري از اظهارات خود تصريح آرد آه اعضاي اين شورا هرگونه تهديدي  وزير امور خارجه

 . آنند را عليه سوريه و حمله عليه امنيت اين آشور رد مي
ليس خواست به تهديدات خود عليه سوريه پايان دهند و براي حل مشكالتشان با وي از آمريكا و انگ
  .ي مستقيم با اين آشور بپردازند دمشق به مذاآره

  
  ي جديدي را براي بازسازي و آزاد آردن عراق جبهه

رييس حزب اخوت مسلمانها در عراق گفت، شماري از جنبشهاي ملي عراق بايد با وجود مشكالت 
 جديدي را براي بازسازي و آزاد آردن عراق از دست نيروهاي اشغالگر آمريكايي تشكيل ي فعلي جبهه

 . دهند
، رييس حزب اخوت مسلمانها در عراق »اياد السامرا « ،)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ز معارضان جنبشهاي عراقي بايد در پاسخ به اقدامات اخير آمريكا براي تشكيل دولتي متشكل ا«: گفت
 » .عراقي آه اهداف آنها را دنبال آند، اين جبهه را به وجود آورند

هاي  حزبش آه در لندن مستقر است و در عراق شبكه« :يي، وي افزود براساس گزارش منابع منطقه
زيرزميني دارد؛ اخيرا در تماس با شماري از احزاب معارض عراقي داخل عراق آنها را به همبستگي در 

 » .يروهاي اشغالگر دعوت آرده استبرابر ن
ي جغرافياي جديدي  مردم عراق نبايد اجازه دهند، آمريكا نقشه«: همچنين خاطرنشان آرد» السامـرا»

 » .براي عراق طراحي آند
 و حفاظت از  )اوپك(ي نفت  ي اين رهبر به حفظ آرسي عراق در سازمان آشورهاي صادر آننده در بيانيه
 . شور تاآيـد شده استهاي نفتي اين آ حوزه

  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  ي بازسازي عراق  در زمينه محدودتر آردن ميزان بودجه

ي  اش در زمينه واشنگتن اميدوار است با محدودتر آردن ميزان بودجه ي تايمز، ي روزنامه به نوشته
 . گذاري در اين بخش تشويق نمايد بازسازي عراق ساير آشورها را براي سرمايه
 ميليارد دالر براي بازسازي عراق در نظر گرفته 6/2اي آمتر از  واشنگتن براي رسيدن به اين هدف بودجه

 . است
 ميليارد دالر به منظور بازسازي 4/2جورج بوش، رييس جمهور آمريكا توانست آنگره را براي دريافت 
 . سريع عراق و ارسال آمكهاي انساني به اين آشور را جلب آند
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شود آه در اختيار جي گارنر،   ميليارد دالري مربوط به جنگ محسوب مي79ي  قم جزيي از بودجهاين ر
ي عراق پس از صدام را تجربه آند، قرار خواهد  ي آمريكايي آه قرار است اولين فاز اداره ژنرال بازنشسته

 . گرفت
ميان قصد دارد قراردادهايي را نيز در اين ) ايد .اس.يو(المللي آمريكا  ي بين گفتني است سازمان توسعه
 . سازي و آب و فاضالب تا مدرسه سازي امضا آند هاي راه براي بازسازي عراق از پروژه

اين در حالي است آه مقامات آمريكا بر بازسازي عراق از طريق فروش نفت و تكيه بر ذخاير نفتي اين 
  .آشور تاآيد دارند

  
  مي مردم عراق ميليون دالر براي ارسال مايحتاج عمو395

ن دالر براي ارسال مايحتاج  ميليو395سازمان ملل اعالم آرد ، براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس
 . اختصاص داده است)  ارديبهشت ماه22( مي 12عمومي مردم عراق و ارسال آنها به اين آشور تا 

آند  بر غذا فعاليت ميهاي نفت در برا ي يكي از مقامهاي سازمان ملل آه در بخش برنامه به گفته
ي عراق تغيير جهت داده تا  ارسال اين آاالها قبل از آغاز جنگ آغاز شده بود آه به آشورهاي همسايه

 . از آنجا راهي عراق شود
 ميليون 8/153هاي آشاورزي به ارزش   ميليون دالر و دانه7/181اولويت بر ارسال مواد غذايي به ارزش 

 .  ميليون دالر قرار گرفته است1/46 به ارزش دالر، دارو و وسايل بهداشتي
 ماه مارس به آوفي عنان اجازه 28رساني غذا  شوراي امنيت سازمان ملل متحد به منظور تسريع آمك

ي نفت در برابر غذا بسته شده را مورد بازنگري   ميليارد دالري آه براساس برنامه16داد آه قراردادهاي 
 . ال فوري آمكهاي امدادي به عراق بهره گيردقرار دهد و از آنها در جهت ارس

ي سازمان ملل آه براساس استفاده از درآمد نفتي عراق و ارسال غذا و دارو، اين آشور است  برنامه
 .  ميليوني مردم عراق را تامين مي آند22 درصد از جمعيت 60غذاي 

 از عراق قبل از آغاز حمله ي تحت المللي  مارس با دستور عنان در خروج آارمندان بين17اين برنامه از 
 . رهبري آمريكا متوقف شده است

 ماه مي 15 روز فرصت داد آه به اين ترتيب اين آاالها بايد تا 45ي شوراي امنيت به عنان  قطعنامه
 . ارسال شود

  
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  آمار تلفات
 جريان جنگ آمريكا و انگلستان عليه عراق به قرار به گزارش بي بي سي آخرين آمار تلفات انساني در

  :زير است
  .نظامي در اين جنگ آشته شدهاند2320آمريكاييها ميگويند . آشته ي غيرنظامي1254عراق 
  مفقود2آشته و 112آمريكا 

  آشته30انگلستان 
  مفقود2آشته و 12رسانه ها 

  
  

  آمكهاي پزشكي و انساندوستانه ايتاليا
رويتر ايتاليا قصد دارد هزاران نيرو براي ايجاد نظم و آمكهاي پزشكي و به گزارش خبرگزاري 

ما نميتوانيم اجازه ” : گفتFRATTINIوزير خارجه فرانكو فراتيني . انساندوستانه به عراق اعزام آند
 الي 2500وي گفت آه حدود . “بدهيم دوران پس از جنگ قربانيان بيشتري از دوران جنگ داشته باشد

وي گفت . اما در جنگ نقشي نخواهند داشت, از ارتش و نيروي دريايي اعزام خواهند شد نفر 3000
بايستي , و ايتاليا آه از نيروهاي موتلفين حمايت مي آرد“ روزانه نا امن تر ميشود” ,وضعيت عراق 

  . »...سريعا در آمك به مردم عمل آند
  

  آمريكا-سوريه
  

 . مله به سوريه نداردآالين پاول گفت واشنگتن هيچ قصدي براي ح
هايي است آه از  واشنگتن نگران سياست« :ي آمريكا روز سه شنبه گفت آالين پاول، وزير امور خارجه

سرنگوني رهبران . شود، اما هيچ قصدي براي حمله به اين آشورها سوي تهران و دمشق دنبال مي
 » .آنها و يا اعمال دموآراسي مدل آمريكايي بر آنها ندارد

ما نگران سوريه هستيم و به آنها « :آرد؛ افزود روز سه شنبه در جمع خبرنگاران صحبت ميوي آه 
 » .هاي ما را متوجه شوند دهيم آه نگراني اجازه مي

هاي ايران نيز نگران هستيم و نگراني خود  ما هم چنين از برخي سياست« : پاول در ادامه اظهار داشت
  ».ايم را آامال به اطالع آنها رسانده
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ي آمريكا گفت آه عراق يك نمونه منحصر به فرد بود و واشنگتن در حال حاضر هيچ  وزير امور خارجه
 . قصدي براي حمله به هيچ آشوري ندارد

آمريكا سوريه را متهم آرده است آه تسليحات آشتار جمعي در اختيار دارد و به سران حزب بعث عراق 
آند، اما سوريه تمامي اين  روريستي خاورميانه حمايت ميهاي به اصطالح ت پناه داده است و از گروه
 . اتهامات را رد آرده است

  
  قرارداد براي منطقه اي عاري از تسليحات آشتار جمعي 

ي سوريه خاطرنشان آرد، دولت  فاروق الشرع، وزير امور خارجه براساس گزارش خبرگزاري رويتر، 
مان ملل به امضا برساند آه بر اساس آن خاورميانه متبوعش آماده است قراردادي را تحت نظارت ساز

 . يي تبديل شود اي عاري از تسليحات آشتار جمعي شيميايي، ميكروبي و هسته به منطقه
  

  هاي آمريكا اختالفهاي ميان دموآرات
، اقدامات بعدي آمريكا در بازسازي عراق و مبارزه با تروريسم يك بار ديگر بر ي واشنگتن پست به نوشته

آنند، افزوده  ها آه خود را براي انتخابات رياست جمهوري آمريكا آماده مي تش اختالفهاي ميان دموآراتآ
 . است

ي جنگ با عراق راي منفي داده بود،  گيري آنگره براي صدور قطعنامه سناتور باب گراهام، آه هنگام راي
نسبت به وجود صدام شمرده حمايت سوريه از تروريسم از مدتها قبل تهديد بزرگتري «: ادعا آرد

اگر فشارهاي ديپلماتيك بر سوريه موثر واقع نشود آمريكا بايد براي پاآسازي و برچيدن . شد مي
 » .هاي آموزشي تروريستها از اين آشور دست به اقدام نظامي بزنند اردوگاه

 بر مسير شنبه گفت اميدوار است آه دولت ي واشنگتن پست، گراهام روز سه ي روزنامه به نوشته
 . ديپلماتيك در ايجاد تغييرات جدي در عملكرد سوريه بيشتر توجه آند

 » .اما اگر اقدام نظامي ضروري باشد بايد چيزي بيش از اشاره يا اقدام سمبليك صورت گيرد«: وي گفت
به عقيده وي اقدامي نظير پرتاب موشك آه توسط بيل آلينتون، رييس جمهور سابق به اردوگاه القاعده 

 . ي سوريه موثر نخواهد بود در افغانستان صورت گرفت درباره
 » .ي موثرتري اقدام آنيم ما بايد به شيوه«:ي اطالعات سنا گفت گراهم، رييس سابق آميته

 11ي  وي با اشاره به اينكه اگر آمريكا زودتر به طرز موثري عليه بن الدن اقدام آرده بود شاهد حادثه
 شاهد اشتباهاتي باشيم آه در 21ي قرن  خواهيم در اولين دهه ما نمي «: نبود، گفت2001سپتامبر 

 » . رخ داد20قرن 
ها  اظهارات گراهام وي را از ديگر آانديداها آه بر اعمال فشارهاي ديپلماتيك تاآيد دارند يا در برابر لفاظي

ي دموآرات ترجيح ديگر نامزدها. اند، مجزا ساخته است و تهديدهاي آنوني دولت سكوت اختيار آرده
ي  آنها از آينده. اند به جاي توجه به عراق مسائل اقتصادي و داخلي آمريكا را مورد توجه قرار دهند داده

 . گويند گيري دولت عراق چيزي نمي عراق و نقش آمريكا تا شكل
دولت آنند آه  سناتور جوزف ليبرمن و ريچاد جف هارت، از ديگر دموآراتهاي حامي جنگ عراق ادعا مي

  .حق دارد از نفوذ بدست آورده خود در خاورميانه براي تنبيه سوريه استفاده آند
  

    به نقل از رسانه هاي خبريچند موضع گيري
ي عرب اظهار داشت آه تهديد آمريكا عليه سوريه مساله بسيار  عمرو موسي، دبيرآل اتحاديه

 . خطرناآي است
ي عليه سوريه به آمريكا و  ي آلمان نيز نسبت به عواقب خطرات حمله يوشكا فيشر، وزير امور خارجه

  . المللي هشدار داد ي بين جامعه
ما بايد تالشهايمان را در دستيابي به صلح «: ي اروپا در لوگزامبورگ اعالم آردند ي اتحاديه وزراي خارجه

 » .در عراق و جلوگيري از حمالت ديگر متمرآز آنيم
 

  محكوم آردن سياستهاي واشنگتن در قبال سوريه
ل سوريه اظهار ي توني بلر با محكوم آردن سياستهاي واشنگتن در قبا المللي در آابينه وزير توسعه بين

 . توان سكوت آرد داشت در مقابل گسترش بحران و تنش از عراق به سوريه نمي
ي توني بلر  المللي در آابينه  آلر شورت، وزير توسعه بين،)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ن اعتقادي است و بر آن توان سكوت آرد و دولت انگليس نيز بر چني در برابر اين اقدام آمريكا نمي «: افزود
 » .اتفاق نظر دارد

ي البيان چاپ امارات، شورت قبل از آغاز جنگ عراق از دولت انگليس خواسته بود تا  ي روزنامه به نوشته
با ديگر آشورهاي سازمان ملل همراهي آند و بدون موافقت اين سازمان عليه عراق دست به 

  .گونه اقدامي نزند هيچ
  

    ايران-جنگ  
  

   مرز عراق و اردندر ايراني انپناهجوي
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بيش از صد پناهجوي ايراني با گريختن از يک اردوگاه پناهندگان در عراق، خواستار ورود به خاک اردن 
  شدند 

  2003 اوريل 16چهار شنبه ): راديوفردا(سياوش اردالن 
دن بيش از صد پناهجوي ايراني با گريختن از يک اردوگاه پناهندگان در عراق، خواستار ورود به خاک ار

اين در حالي است که به گفته سخنگوي امور پناهندگان سازمان ملل در اردن، دولت اين کشور . شدند
 . تا کنون از پذيرفتن آنها خودداري کرده است

آنگونه که خبر گزاري خاورميانه به نقل از يک مسئول امور پناهندگان ): راديوفردا(جمشيد چالنگي 
پناهنده ايراني از اردوگاه الطاش در عراق به منطقه مرزي اين  114سازمان ملل متحد گزارش داد، 
 .کشور با اردن منتقل شده ا ند

پيتر کسلرسخنگوي امور پناهندگان سازمان ملل در اردن در اين زمينه گفت اين پناهندگان ايراني توسط 
ه ، زير نظر نيروهاي نيروهاي آمريکا در عراق تا مرز اردن همراهي شده، و در حال حاضر نيز در اين منطق

 .برند مذکور به سر مي
گفت اظهار داشت، هنوز  تخت اردن، سخن ميياي مطبوعاتي در عمان، پا اقاي کسلر که در مصاحبه

به گفته وي در اردوگاه الطاش . علت گريز اين پناهندگان از اردوگاه الطاش براي ما دقيقا روشن نيست
برند که بيشتر آنان از کردهاي ايراني   هزار ايراني به سر مي14 کيلومتري غرب بغداد، نزديک به 120در 

 .هستند
 تن از اعضاي 90نزديک از چند روز پيش نزديک به : سخنگوي امور پناهندگان سازمان ملل در اردن افزود

 .برند سازمان مجاهدين خلق ايران نيز در همين منطقه در انتظار ورود به اردن به سر مي
ن ايراني در منطقه غيرنظامي در مرز عراق با اردن را غم انگيز خواند و از دولت اردن جويا وي وضع پناه

 .خواست که به آنان اجازه دهد تا وارد اين کشور گردند
 فلسطيني 4 عراقي و 7به گفته پيتر کسل، مسئوالن اردني از آغاز اين هفته تا روز سه شنبه تنها به 

  .اند  دادهپناه جو اجازه ورود به خاک اردن را
  

رئيس جمهوري اسالمي گفت دفاع حكومت ايران از نظام سوريه به معني وارد شدن به يك فاز نظامي 
  با آمريكا نيست 

 2003آوريل  16 -1382 فروردين 27چهار شنبه ): راديوفردا(بكتاش خمسه پور 
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي، محمد خاتمي پس از جلسه هفتگي هيئت دولت در جمع 

محمد خاتمي . خبرنگاران اتهامات واشنگتن درباره تهران و سوريه را نادرست دانست و آنرا محکوم کرد
 تغيير کرده آمريکا به جمهوري اسالمي بد کرده است، اما اگر احساس شود اين روند: همچنين گفت

 . است، شايد وضعيت تازه اي پيش آيد
مخالفت محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي، با حمله آمريکا به عراق ): راديوفردا(سياوش اردالن 

موضع رئيس . نکته جديدي را در مواضع جمهوري اسالمي نسبت به جنگ عراق نشان نمي داد
ورهاي نزديک به جمهوري اسالمي در منطقه، زير جمهوري در زماني تکرار مي شود که سوريه، از کش

ما از سوريه به عنوان کشوري که در خط مقدم : آقاي خاتمي گفت. فشارهاي فزاينده آمريکا قرار دارد
اما اين بدان معنا نيست که وارد يک فاز نظامي با آمريکا . فشار صهيونيستها قرار دارد دفاع مي کنيم

 .مي شويم
از طريق امکانات غير : رضايي از سياستمداران جمهوري اسالمي، گفته بودروز گذشته نيز محسن 

ايران به همراه سوريه، جزو . ولي توضيح بيشتري نداد. نظامي خود از سوريه دفاع مي کنيم
 . کشورهايي است که در محافل بين المللي احتمال داده مي شود هدف بعدي آمريکا باشند

ا به آمريکايي ها اين است که از اين تهديدات دست بردارند و توصيه م: امروز محمد خاتمي گفت
آقاي خاتمي همچنين پيش بيني کرد که آمريکا فعال توان حمله به . اميدواريم حادثه اي پيش نيايد

در پاسخ به سئوال خبرنگاري که پرسيد آيا سياست تنش زدايي ايران شکست خورده . سوريه را ندارد
تنش . خير: کر اين سياست در جمهوري اسالمي به شمار مي رود گفتاست، محمد خاتمي که مبت

ايران هيچوقت از تنش ميان خود و آمريکا استقبال نکرده است و . زدايي ما هيچوقت متوجه آمريکا نبود
 . اگر تنشي بوده آمريکاييها استقبال کرده اند

ي طرفداران او در مجلس و روزنامه ها البته اين اظهارات آقاي خاتمي در حد گفتگوهاي چند روز اخير برخ
نبود، که تلويحا توصيه مي کردند به خاطر دور کردن خطر آمريکا از سر ايران با واشنگتن وارد گفتگو 

آمريکا به ما بد کرده است و اگر احساس : محمد خاتمي امروز تنها تا آنجا پيش رفت که بگويد. شود
يت تازه اي پيش بيايد که بتوانم در مسير مناسبتري گام کنيم اين روند تغيير کرده است، شايد وضع

 . برداريم
رئيس جمهوري اسالمي توضيحي نداد مظور وي از بکارگيري واژه هاي چون مسير مناسبتر و وضعيت 

قبل از آقاي خاتمي نيز ديگر سياستمدار قدرتمند در ايران، علي اکبر هاشمي رفسنجاني، . تازه چيست
اين اظهارات را بعدا . سئله مذاکره با آمريکا مي تواند به همه پرسي گذاشته شودپيشنهاد کرده بود م

با اينحال محمد خاتمي امروز کال با بحث رفراندوم در اينباره مخالفت کرد و . آقاي رفسنجاني تعديل کرد
ه ملت گفت رفراندوم در روابط خارجي معنا ندارد، البته هر تصميمي که مي گيريم بايد مورد قبول هم

در روزهاي اخير، بر خالف رسم معمول، مقامات عاليرتبه . باشد، و ملت نيز در جريان آن قرار گيرد
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حکومت، از جمله رئيس جمهوري يا رهبر جمهوري اسالمي، اقدام به رد مطلق مذاکره به آمريکا در 
 .شرايط فعلي نکرده اند

 
  
  
  
  

  مخالفت با جنگ و تظاهرات ضد جنگ در جهان
  

  )يونان(ت در آتنتظاهرا
ي اروپا وارد آتن شد، مردم يونان  شنبه شب  براي شرآت در اجالس اتحاديه در حالي آه توني بلر سه

از وي استقبال » عامل جدايي اروپا و سگ آمريكا: بلر«و » بلر قصاب«با نصب پالآاردهايي با عنوان 
 . آردند

ي اروپا را بر عهده دارد،  يي اتحاديه ه رياست دوره، يونان آ)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 » . هزار نيروي پليس در محل برگزاري اجالس حضور دارند و امنيت آن را تامين خواهند آرد11«: گفت

 درصد از مردم يونان مخالف جنگ در 94دهد آه  ي گاردين، نظرسنجي ها نشان مي ي روزنامه به نوشته
 . اين آمار در ميان ساير آشورهاي اروپايي از همه بيشتر است.  بودندعراق بدون حمايت سازمان ملل

  
  وقوع درگيری در اطراف محل نشست اتحاديه اروپا 

 در اجالس روز گذشته در آتن، بريتانيا از کشورهای عضو اتحاديه خواست به گزارش راديو بي بي سي
  در امر بازسازی عراق با هم متحد شوند

ه سوی افرادی که در خارج از محل برگزاری اجالس سران اتحاديه اروپا در آتن پليس ضد شورش يونان ب
  . دست به تظاهرات زده اند، گاز اشک آور پرتاب کرده است

گزارش می رسد که پليس و معترضين ضد جنگ با هم درگير شده اند و تظاهرکنندگان تعدادی بمب 
  . آتش زا به سوی پليس پرتاب کرده اند

  نگ به ساختمان دفتر بريتيش ايرويز پرچم آويزان کردندمعترضين به ج
  

  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان
  
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

  برد؟ چه آسي از جنگ در عراق بهره مي
گويد، جنگ عراق تالشي مخفيانه بود تا به  سي مي.بي.ي خبري بي خبرنگار تلويزيوني شبكه

ي   توجهات از فساد دولت بوش برگردانده شود و حاميان و راي دهندگان به حزب او آيندهي آن واسطه
 . بهتري را براي خود رقم زنند

ي خبري  ، گرگ پالست، خبرنگار تلويزيوني شبكه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در سخنراني آه » استها هم با پول خريدني  بهترين دموآراسي«ي آتاب  سي و نويسنده.بي.بي

 . پرداخت» برد؟ چه آسي از جنگ در عراق بهره مي«انجام داد به موضع 
، وي آه متولد آمريكاست به دليل سانسورهاي خبري در اين براساس گزارش پايگاه اينترنتي ييل نيوز

 آن آه ي رسوايي انرون هفت ماه پيش از آشور مجبور شده است به انگليس برود و داستاني را درباره
 . هاي آمريكا تبديل شود، منتشر آرد به تيتر اول روزنامه

ي دولت بوش به جنگ در عراق پرداخت و حزب جمهوري خواه را  اش به علل عالقه پالست در سخنراني
 . ها متهم آرد به نقض حقوق شهروندي آمريكايي
تقلب در انتخابات مدرآي را دال بر ي بوش اشاره آرد و با تاآيد بر  اين نويسنده به موضوع انتخابات دوره

 . آن ارايه آرد
خواه نام برد آه توانستند از جنگ آمريكا عليه عراق بهره ببرند و سود  وي از چند شريك حزب جمهوري

 . آالني به جيب زنند
ي تاييد و شناسايي هويت تخصص دارد و به  است آه در زمينه» چويس پونيست«يكي از اين شرآتها 

  .ي مردم آمريكا را برعهده دارد آوري اطالعات درباره  جمع ست وظيفهي پال گفته
  
  

  آيا صدام حسين و اعضای دولت او به قتل رسيده اند؟ 
   آوريل 14-گزارش روزنامه اردنی الدستور 

 
  نقل از سايت روشنگران

http://www.roshangari.com  
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  جزئيات قتل دسته جمعی مقامات عراق : الدستور
  

امال مطلع ديروز به روزنامه اردنی الدستور گفتند طرح عمليات قتل دسته جمعی مقامات يک منابع ک
عراقی که توسط نيروهای آمريکايی و انگليسی برنامه ريزی شده بود ، بر اساس يک نقشه فشرده در 

  . منطقه المنصور بغداد به اجرا در آمد
ی از روسای گارد رياست جمهوری مکان و آنها گفتند که دو تن از مقامات ارشد نظامی مخالف با يک

زمان مالقات دستگاه رهبری عراق را تنظيم کردند ، ولی مقام ارشد گارد رياست جمهوری موفق به 
توضيح آنکه دو مقام اپوزيسيون به او ميگويند رهبران عراقی در خانه ای قديمی در . انجام کامل آن نشد

  . عاقب آن هواپيماهای آمريکايی اين محل را بمباران کردندمت. محله المنصور گرد همايی خواهند داشت
منابع فوق افزودند که مقام ارشد گارد رياست جمهوری بعد از قتل دستگاه رهبری عراق موظف بود به 
گارد رياست جمهوری و ارتش دستور دهد که سالح های خود را در سه نقطه در بغداد جمع کنند و به 

  . و همين هم اتفاق هم افتاد. تظر دستور بعدی باشندخانه های خود بروند و من
منابع فوق تاکيد کرده اند که همه اعضای دستگاه رهبری به قتل رسيدند به جز وزير اطالعات محمد 

  . سعيد الصحاف و معاون رئيس جمهور عزت ابراهيم
شتن اين قتل به چند اين منابع خاطر نشان کردند اصرار آمريکايی ها و انگليسی ها برای مخفی نگه دا

دليل است ولی مهمتر از همه به اين دليل که از صدام حسين و ساير اعضای حکومت او قهرمان 
  . ساخته نشود و در داخل عراق و ساير کشور های عرب متهم شوند که فرار کرده اند

 عراقی اين منابع گفتند دليل ديگر اين است که دولت آمريکا ميخواهد از مساله جستجوی مقامات
  .وسيله ای برای اعمال فشار به کشورهای همسايه درست کرده و حمله به آنها را تدارک ببيند

  
  پيامدهاي قتل خوئي بر جوامع شيعيان ايران و عراق 

  نقل از سايت پارس پژواك
http://www.parspejvak.com  

 پرطرفداران مراجع تقليد قتل سيدعبدالمجيد خوئي، فرزند آيت اهللا العظمي خوئي آه از منتفذترين و
شيعيان ايران و عراق بود و يك دهه قبل درگذشت، در درازمدت اثرات عميقي بر وضعيت شيعيان مي 

اين امر از آن جهت حائزاهميت است آه با وجود گذشت يك دهه از درگذشت آيت اهللا العظمي . گذارد
اد خوئي در عراق، لندن و نيويورك خوئي، هنوز از عده مقلدان وي آاسته نشده، تشكيالت مذهبي بني

هنوز هم خود را ) به ويژه عراق(روز به روز گسترده تر مي شود و شمار زيادي از روحانيون مقيم خارج 
  .پيروي خط مشي اين پيشواي پرنفوذ مذهب شيعه مي دانند

ديو ساعاتي پس از قتل، را. اخبار ضد و نقيضي در مورد قاتلين عبدالمجيد خوئي نقل شده است
به گفته ي برادر زاده مجيدخوئي، حمله آنندگان دويست تا سيصد نفر بودند «: سي اعالم آرد.بي.بي

و ابتدا شروع به تيراندازي به طرف مجيد خوئي و همراهانش آردند و سپس با قمه و چاقو به آنها حمله 
فتگويي با روزنامه گاردين وي در گ. ورود مجيد خوئي به نجف از آغاز با مخالفت هايي روبرو بود. آردند

چاپ لندن گفته بود آه او و گروهي از عراقي هاي تبعيدي مردم محلي را قانع آرده اند آه با نيروهاي 
با اين همه، تنها . آمريكايي همكاري آنند، اما ديگر روحانيون شيعه با اين همكاري موافقتي نداشتند

جف بيان آرد، مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق گروهي آه نگراني خود را از ورود آقاي خوئي به ن
  ».بود

*    يك روز بعد شيخ محسن حسيني رئيس سازمان عمل اسالمي عراق در گفتگويي با روزنامه انتخاب
، مرگ عبدالمجيد خوئي را اتفاقي و غير سياسي دانست و ) ارگان سازمان تبليغات اسالمي ايران(

ارتباطي با مرحوم ) ع(فاق رخ داده در صحن حرم حضرت عليبراساس اخبار دريافتي ما، ات«: گفت
) ع(مشكل آساني آه به وي حمله آردند با آليد دار حرم حضرت علي. سيدعبدالمجيد خوئي نداشت

از آن جا آه آليد دار حرم با رژيم بعثي همكاري نزديكي داشت، حمله آنندگان مي خواستند از وي . بود
آقاي خوئي اعتقاد داشت آه االن زمان بخشش و ... سياسي در ميان نبودانتقام بگيرند و اصال مساله 

) ع(بنابراين براي جلوگيري از قتل آليد دار حرم حضرت علي. عفو است و زمان انتقام گيري نيست
  ».تالش آرد آه ميانجي گري آند آه اين حادثه رخ داد

سي .بي.د وي و هم در خبر بي   اما علي رغم اظهارنظر شيخ محسن حسيني، هم در اظهارات خو
شيخ محسن حسيني در پاسخ . نشانه هايي وجود دارد آه اتفاقي بودن اين قتل را زير سئوال مي برد

خير، «: مي گويد» آيا مشخص شده افراد حمله آننده، چه پايگاه سياسي داشته اند؟«اين پرسش آه 
  ».اجمين بوده استپسر مرحوم صادق صدر در بين مه» مقتدر«اما گفته مي شود آه 

آقاي البياتي «: خود آورده است)  فروردين21(سي هم در تفسير روز پنجشنبه .بي.   راديو بي
، بدون اسم بردن از مجيد خوئي تاآيد آرد آه اگر يك روحاني ] سخنگوي مجلس اعالي عراق در لندن[

ر اعتبار خود را از دست شيعه بخواهد با نيروهاي خارجي در عراق همكاري آند در بين مردم آن آشو
  ».مي دهد و شيعيان عراق از او به عنوان يك خائن اسم خواهند برد
اما نمي توان در خوش بيني آقاي . تا اين زمان ماهيت قاتلين عبدالمجيد خوئي مشخص نشده است

با توجه به سياست آمريكا . شيخ محسن حسيني شريك شد و اين قتل را يك حادثه ي اتفاقي دانست
انگليس در عراق اشتغال شده، آه مبتني بر ناديده گرفتن نيرومندترين و منسجم ترين گروه سياسي و 

، يعني مجلس اعال است، بايد اين ظن را آه قتل مجيد خوئي مي تواند به نحوي مرتبط با  شيعي عراق
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قانع سياست هاي اشغال آنندگان عراق مبني بر آوشش براي استفاده از مجيد خوئي در راستاي 
مجلس اعال آه پرنفوذ ترين گروه .   آردن شيعيان به همكاري با حاآمان خارجي است، منتفي ندانست

هاي سياسي و شبه نظامي شيعه عراق را تحت پوشش دارد، ضمن ابراز مخالفت با استيالي نظاميان 
ه ي مقابل، در نقط. انگليسي و آمريكايي بر عراق، خواهان سهم عمده در هرم قدرت آتي عراق است

هدف آمريكا و انگليس بر اين اصل استوار است آه با استفاده از وجود اختالف ديدگاه در بين گروه هاي 
شيعي، مجلس اعال را دور بزنند و حتي در آينده هم سهمي براي اين گروه در حاآميت عراق قائل 

  .نشوند
، از آنار ترور عبدالمجيد خوئي  را   مطبوعات ايران، به ويژه مطبوعات وابسته به گروه هاي اصولگ

دراين باره اظهارنظر درخور توجهي ) جز سخنگوي وزارت خارجه(گذشتند و سازمان هاي رسمي هم 
  .اما اين سكوت نمي تواند مانع بروز پيامدهاي مرگ عبدالمجيد خوئي در عراق و اران شود. نكردند

ن آنان در ايران ارتباط هاي تنگاتنگي وجود    بين نحله هاي فكري و سياسي شيعيان عراق با همتايا
به عنوان نمونه، طرفداران نظريه هاي فقهي و سياسي مرحوم آيت اهللا العظمي خوئي در عراق و . دارد

ايران از خط مشي واحدي پيروي مي آنند و موضع گيري آنان در برابر رويدادهاي گوناگون تقريبا يكسان 
رگ عبدالمجيد خوئي هر پيامدي در عراق داشته باشد، بر ايران بدين لحاظ مي توان گفت آه م. است

  .نيز اثرگذار خواهد بود
 ميليون شيعه عراقي براي تصميم 15   آوشش آمريكا و انگليس بر اين اصل استوار است آه وجود 

بانان اما گروه هايي از شيعيان عراق و پشتي. گيري در مورد آينده عراق، حتي المقدور ناديده گرفته شود
آنان در ايران اين برنامه را برنمي تابند و واآنش هايي نشان خواهند داد آه چگونگي آنها فعال قابل 

  .حدس زدن نيست
   اگر هم نخواهيم نظريه ي آن گروه را آه معتقدند مرگ عبدالمجيد خوئي اقدامي در راستاي برهم 

 ميليون 15، باز هم اين واقعيت آه وجود زدن برنامه هاي آمريكايي ها و انگليسي ها بوده، بپذيريم
عاملي ... شيعه در عراق، وجود سازمان هايي نظير مجلس اعال، سازمان عمل اسالمي، سپاه بدر و 

  . است براي برهم زدن محاسبات قبلي لندن و واشنگتن
   گروه هاي شيعي معارض عراق به سادگي تن به استقرار شرايطي آه مطلوب لندن و واشنگتن 

اين واآنش ها هر چه باشد، به . اشد، نخواهند داد و بايد منتظر بروز واآنش هايي از سوي آنها بودب
دليل پيوندهاي علماي شيعي ايران با علماي شيعي عراق، برتصميم گيري هاي دولت جمهوري 
يقا تاثير اسالمي ايران هم اثر خواهد گذاشت و بدين ترتيب، ايران خواه ناخواه از تحوالت آتي عراق عم

اين تاثير پذيري هم به نوبه خود در ترسيم سياست آتي واشنگتن و لندن در قبال ايران به . مي پذيرد
  .ميزان زيادي اثرگذار خواهد بود

     اولين نشانه هاي درخور توجه همان ساعاتي بروز آرد آه سرگرم تغيير مطالب اين شماره ديدارگاه 
از جمله , گزارش آردند آه منازل برجسته ترين علماني شيعه» فارس«و » ايسنا«خبر گزاريهاي . بوديم

آيت اهللا العظمي سيستاني در نجف بوسيله گروههاي مسلحي محاصره شد و اين گروهها به آنان 
خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي .  ساعت نجف و عراق را ترك آنند48زينهار داده اند ظرف 

 مرج آامال همه نقاط شهر نجف را فراگرفته و افراد مسلحي آه از گروه صدر هرج و«: الجزيره نوشت
بزرگان شيعه و ,  ساله مرحوم آيت اهللا محمد صادق صدر سردسته آنها است22دوم هستند و پسر 

  ».تعداد ديگري از علما را تهديد مي آنند
. ستان را پايان يافته تلقي آرداما نمي توان دا,     گرچه ساعاتي بعد خبر از فروآش آردن تشنج رسيد

  .   اين تشنج ها به نوعي ديگر و در زمان هاي ديگر قابل تكرار هستند و بر ايران هم اثر مي گذارند
   
روزنامه انتخاب مرحوم مجيد خوئي را نوه آيت اهللا العظمي خوئي معرفي آرده، اما ساير منابع خبري از *

  اهللا خوئي نام برده اندآن مرحوم به عنوان جوان ترين پسر آيت 
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