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   2003 اوريل 21 -1382دوشنبه  اول ارديبشت 
  »شوك و وحشت«استراتژي  -شب سي و سوم 

  
  آخرين تحوالت جنگ

  
  داماد صدام خود را تسليم کرد

  2003 اوريل 20 -1382 فروردين 31يكشنبه -بي بي سي
يک سخنگوی کنگره ملی عراق به خبرگزاری رويتر گفته است که آقای مصطفی سلطان در سوريه بوده 

  .به بغداد برگردد و خود را تسليم کنداست اما وی تشويق شده که 
به گفته اين سخنگو آقای سلطان اولين عضو نزديک به خانواده صدام حسين است که بازداشت می 

  . شود
 به نقل از يکی از سخنگويان کنگره ملی عراق گزارش می دهد که جمال مصطفی خبرگزاری رويتر

  .سلطان، داماد صدام حسين، رهبر پيشين عراق خود را در اختيار اعضای اين کنگره گذاشته است
  .دبه گفته اين سخنگو، کنگره ملی عراق داماد صدام حسين را به مسئوالن آمريکايی تحويل خواهد دا
وی همچنين می گويد جمال مصطفی سلطان در سوريه بوده است اما ترغيب شده است به بغداد 

  .برگردد و خود را تسليم کند
او نزديکترين خويشاوند صدام حسين است که بازداشت می شود و نامش نيز در فهرست پنجاه و پنج 

  .عراقی تنظيم کرده استنفره ای قرار دارد که دولت آمريکا به عنوان مقامهای تحت تعقيب 
اين فهرست پنجاه و پنج نفره همچون برگه های بازی ورق تنظيم شده است به گونه ای که صدام 

حسين و دو پسرش برگه های موسوم به شيطان را تشکيل می دهند و ساير مقامهای تحت تعقيب 
  .عراقی برگه های پنجاه و دو گانه بازی ورق هستند

  .را دارد)" يا خاج(نه گشنيز "ن ترکيب، عنوان برگه شماره جمال مصطفی سلطان در اي
در همين حال ارتش آمريکا نيز از بازداشت همام عبدالخالق عبدالغفور، وزير علوم و آموزش عالی دولت 
صدام حسين در عراق خبر می دهد که او نيز در فهرست عراقيهای تحت تعقيب آمريکا در جايگاه برگه 

  .جای دارد" چهار دل"
  .از اين فهرست پنجاه و پنج نفره تاکنون هفت نفر به دام افتاده اند

  
  آخرين تحوالت جنگ عراق

   آاميون آمكهاي انساندوستانه از طريق مرز اردن 50ورود 
ام نظم و قانون در پايتخت جنگزده عراق را به تفنگداران دريايي آمريکا امروز از بغداد بيرون رفتند وزم

  . سربازان ارتش آمريکا و نيروي باز سازمان يافته شهرباني بغداد سپردند
 . همزمان حرکت زائران شيعي از نجف به کربال ادامه يافت

 2003 اوريل 20 -1382 فروردين 31يكشنبه ): راديو فردا(عليرضا طاهري 
ريکا، از شمار نيروهاي آمريکايي در بغداد تا اندازه چشمگيري کاسته شده با خروج تفنگداران دريايي آم

از سوي ديگر مهندسان عراقي امروز . اما رقم دقيق اين کاهش هنوز رسما اعالم نشده است. است
. نيز بر تالشهايشان براي به کار انداختن شبکه تلفن و کارخانه برق در جنوب بغداد ادامه دادند

کاري که در زمان حکومت . براي نخستين بار آشکارا به فروش ويسکي و آبجو پرداختنددستفروشان نيز 
امروز تقريبا همه فروشگاههاي بغداد باز بود و کوچه ها و خيابانها پر . صدام حسين بر عراق ممنوع بود

 مي بود از بغدادي هايي که سنگ و آجر و خاک بازمانده از جنگ را جمع مي کردند و خانه هاشان را
 . روبيدند

در اين گير و دار مسلمانان شيعي عراقي، بعد از چندين دهه، سفر زيارتي شان را به نجف و کربال، 
 25 درصد از جمعيت نزديک به 60. عمده ترين و مقدس ترين شهرهاي شيعيان در عراق، آغاز کردند

حسيني در کربال به اوج مي سفر زيارتي شيعيان عراقي، روز اربعين . ميليوني عراق از شيعيان هستند
در دوران حکومت صدام حسين اگر کسي راهي چنين سفر :  ساله، گفت48حسين سمعان، . رسد

در گير . او را مي کشتند يا دست کم تا ابد به زندانش مي انداختند. زيارتي مي شد، حکمش اعدام بود
کمرنگ داشته باشند و از اين راه و دار اين سفر زيارتي، سربازان آمريکايي خواهند کوشيد تا حضوري 

 . نگذارند آتش احساسات ضد آمريکايي در عراق زبانه بکشد
 کاميون، با محموله هاي آرد و ديگر مواد خوراکي، با سرپرستي 50همزمان نخستين کاروان مرکب از 

   .سازمان ملل متحد، از اردن به بغداد رسيد
 

  تسليحات آشتار جمعي نداردر  باره توني بلر اعتقادي به نياز انجام يك تحقيق د
ي اتهامات وارده عليه عراق مبني بر   خصوص گمراه آردن افكار عمومي جهان درباره توني بلر تحقيق در

 .  بود را رد آرددر اختيار داشتن تسليحات آشتار جمعي آه توجيه اصلي جنگ
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در حالي آه «: ر انگليس ادعا آردوزي ، توني بلر، نخست)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شوند،  ي تسليحات آشتار جمعي عراق مي ي تحقيق درباره يك هزار نيروي آمريكايي و انگليسي آماده

 » .نيازي به تحقيقات جداگانه در اين زمينه وجود ندارد
ي امنيتي و  ميتهاند آه آ اي را به راه انداخته ي اينديپندنت، متحدين انگليسي مبارزه ي روزنامه به نوشته

اطالعاتي مجلس عوام انگليس تحقيقي انجام دهد تا مشخص شود آه آيا حفاظت اطالعات انگليس 
 ي تسليحات آشتار جمعي عراق گمراه آرده است يا نه؟  وزرا را درباره

ي آن اعضاي حزب  اند آه به وسيله اين متحدين همچنين خواستار مشخص شدن اصل اطالعاتي شده
 . اند شتيباني از حمله نظامي عليه عراق متقاعد شدهآارگر به پ

توني بلر اعتقادي به نياز انجام يك تحقيق در اين «: وزيري انگليس اظهار داشت سخنگوي دفتر نخست
آرده  هاي تسليحات آشتار جمعي را دنبال مي ي خود مبني بر اينكه صدام برنامه باره ندارد و بر ايده
 » .آند است پافشاري مي

نيروهاي آمريكايي و انگليسي . آند رسد اين پاسخ مخالفين دروني حزب آارگر را راضي نمي  نظر ميبه

اند و اين امر بدگماني زيادي را  از جستجوي صدها سايت مظنون تسليحاتي در عراق منصرف شده

  .بوجود آورده است

  
  ي حكومت صدام اطالعات حساسي درباره

در ناتني صدام آه از سوي نيروهاي آمريكايي به اسارت گرفته شده بود برا ي تايمز، ي روزنامه به نوشته
 . ي حكومت صدام ارائه داد روز شنبه اطالعات حساسي درباره
برزان ابراهيم حسن التكريتي، آه بيش از دو دهه همكاري «: يك منبع نظامي آمريكا اظهار داشت

 آه بين او و صدام همكاري نزديكي وجود نزديكي با صدام داشته است در اعترافات خود بيان داشته
 » .داشته است

اظهارات برادر صدام اين اميدواري را به وجود آورده است آه نيروهاي آمريكايي بتوانند صدام را پيدا آنند 
 . هاي تسليحاتي وي را به دست آورند و يا اين آه جزئياتي از سيستم

ند آه برزان آه قبال ديپلمات و رييس اطالعاتي فرماندهان نيروهاي تحت رهبري آمريكا مطمئن هست
 . پذيري با صدام داشته است آند؛ زيرا روابط آسيب بوده است با آنها همكاري مي

آردن قصي به عنوان جانشين  ي آماده ي تصميمش درباره وي گفته است پس از آنكه با صدام درباره
  بوده اش وارد چالش شده است در ماه مارس تحت حبس خانگي بعدي
  .است

  
  شوراي انقالبي فلسطين در بغداد خود را به نيروهاي آمريكا تسليم آرد معاون 

خالد خضر، از اعضاي سازمان الفتح، شوراي انقالبي فلسطين، خود را به نيروهاي آمريكا در بغداد 
هبر سازمان تروريستي فلسطيني مذآور بود آه دو سال پيش به طرز وي معاون ابونضال ر. تسليم آرد

 رهبري عمليات ربودن يك هواپيماي مسافربري 1980ابونضال در دهه . مرموزي در بغداد به قتل رسيد
  .آمريكائي را برعهده داشت

  
  سربازان آمريكايي به جاي  تفنگداران دريايي

قرار است سربازان آمريكايي آه در امور دفاعي و حفظ امنيت تخصص دارند جايگزين تفنگداران دريايي 
 . ي آنها جنگيدن است شوند آه وظيفه

نگدار روز شنبه  تف1600ي هاآرتص، دو گردان از تفنگداران دريايي آمريكا شامل  ي روزنامه به نوشته
 . گذشته بغداد را ترك آردند

ي دجله را برعهده دارند و  بغداد در حال حاضر ميان تفنگداران دريايي آمريكا آه آنترل شرق رودخانه
 . واحدهاي ارتش آمريكا آه غرب بغداد را در اختيار دارند، تقسيم شده است

 . ارت ارتش آمريكا قرار مي گيردبا تصميم جديد دولت آمريكا آل بغداد تحت فرماندهي و نظ
 . سربازان آمريكايي بر خالف تفنگداران دريايي مسووليت بازسازي و امور پليسي را بر عهد دارند

اند شهر بغداد را از غارت غارتگران حفظ آنند و برق اين شهر را آه براي  سربازان آمريكايي قول داده
 . دباشد، دوباره برقرار سازن  روز قطع مي10مدت 

  
  ي نقشي به هانس بليكس يا تيم بازرسان تسليحاتي سازمان ملل عدم ارائه

ي نقشي به هانس بليكس يا تيم بازرسان تسليحاتي  نظر واشنگتن مبني بر عدم ارائهبه دنبال اعالم 
هاي آشتار جمعي در عراق، سازمان ملل از  ي آبزرور، در جستجو و يافتن سالح سازمان ملل به نوشته

 . گيري خواهد آرد حضور در اين تالشها آناره
گويند تاييد يافته شدن  دولت انگليس مي، منابع )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي آشتار جمعي به آشور ثالثي آه در ائتالف جنگ حضور نداشته نظير هلند، واگذار خواهد  سالح
 . شد
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تواند بيشترين آارشناس را  ي آبزرور، مذاآرات براي تعيين اين آه چه آشوري مي ي روزنامه به نوشته
 . انگليس نظارت داشته باشد در جريان استاعزام آند يا بر عملياتهاي آمريكا و 

هاي   انگليس خود را براي يافتن سالح-ي گذشته يك هزار تن از نيروهاي آمريكا  گفته شده آه هفته
 محل در عراق آماده شده اند و از بازرسان سابق تسليحاتي سازمان ملل 150آشتار جمعي از 

 . خواسته شده در اين جستجو شرآت داشته باشند
ها وقت الزم است تا با حضور يا دادن نقشي به  اند، حداقل ماه وزيري انگليس گفته ابع دفتر نخستمن

 . سازمان ملل و تيم بازرسان تسليحاتي به سرپرستي بليكس موافقت شود
راهي نيست تا سازمان ملل بتواند در اين جستجوي سريع حضور داشته باشد اما «: گويد وي مي

 شرايط امنيتي و مسائل بلند مدت تر از نقش سازمان ملل در بازسازي عراق مسائل ديگري از جمله

  ».المللي نيست اما حرفي از بازگشت بازرسان بين. هنوز مورد بحث و ترديد است

  
  

  بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق
  

 . برگزاري يك انتخابات عمومي در عراق و تشكيل دولت موقت انتقالي: عدنان پاچچي
ي سابق عراق آه در يك آنفرانس خبري در آويت شرآت آرده بود،  عدنان پاچچي، وزير امور خارجه

ست يك نشست گسترده با حضور گروههاي اظهار داشت، به زودي راهي عراق خواهد شد و اميدوار ا
 . مختلف سياسي در بغداد تشكيل شود

در صورت انتخاب حكومت انتقالي عراق «: ي البيان چاپ امارات، پاچجي اظهارداشت ي روزنامه به نوشته
 » .ي امور عراق توسط ژنرال جي گارنر و نظارت آمريكا وجود نخواهد داشت ديگر نيازي به اداره

ي قراردادهايي آه آمريكا بدون موافقت حكومت عراق براي بازسازي اين آشور  آليه«: دپاچجي افزو
 » .آند فاقد مشروعيت است منعقد مي
تمام اين قراردادها بايد از سوي حكومت انتخابي عراق صورت گيرند و هيچ آس حق ندارد «: وي افزود

د؛ مگر اينكه همه اين امور توسط حكومت ها و تقبل مسووليتها آن آه عراق را متعهد به پرداخت هزينه
 » .عراق و پارلمان اين آشور صورت گيرند

در صورت برگزاري اين نشست اعضاي دولت انتقالي تعيين خواهند شد و بعد از آن اين  «: پاچجي افزود
 » .اعضا موظف خواهند شد آه يك انتخابات عمومي و آزاد تحت نظارت خود برگزار آنند

اين اقدامات بايد منجر به تشكيل يك هيات ويژه براي انتخاب قانون جديد شود «:  گفتپاچجي هم چنين
گيري عمومي بگذارند و پس از تصويب اين قانون حكومت جديد  و اين قانون را براي تصويب شدن به راي

 » .تشكيل خواهد شد
 بيشتري را از سوي اميدوارم اين نشست با همكاري آمريكا تشكيل شود تا مشروعيت«: پاچجي افزود

 » .ي جهاني داشته باشد آشورهاي عرب، مردم عراق و جامعه
  

مقاومت يك روحاني شيعه مورد حمايت : فرمانده آمريكائي شهر آوت اختيار امور را در دست گرفت
  جمهوري اسالمي 

 2003 اوريل 20 -1382 فروردين 31يكشنبه ): راديو فردا: (بهمن باستاني
شهر و استان آوت ضمن دعوت به همكاري از مردم در اداره شهر اعالم آرد آه او در فرمانده آمريكايي 

 . راس حكومت قرار دارد
 فرمانده تفنگداران آمريكايي از رهبران قبايل آوت خواست آه در اداره شهر ):راديو فردا: (مريم احمدي
آوپترها در ارتفاع پايين   پرواز هلي. اما تاآيد آرد آه وي خود بايد در راس امور شهر باشد همكاري آنند،

 آيلومتري غرب مرز ايران از يك نظر 70آوت در . در آوت به مردم نشان داد آه ظاهرا جز اين راهي ندارند
يك روحاني شيعه تاالر شهر را اشغال آرد . مورد توجه خاص و نگراني مقامات آمريكايي قرار گرفته است

گفته شد دولت ايران از اين روحاني پشتيباني . ر او قرار داردو گفت شهر در آنترل نيروهاي هوادا
آمريكايي ها گفته اند قصد دارند سيد عباس را . آند آند وگرنه در آوت تنها اقليتي از وي حمايت مي مي

از روز شنبه ظاهرا تصميم آمريكايي . به زور از تاالر شهر بيرون آنند اما تاالر در محاصره هواداران او است
در گردهمايي روز شنبه از .  عوض شده و تصميم دارند او را ناديده بگيرند و به حاشيه حوادث برانندها

 . سيد عباس دعوت نشده بود
 هزار جمعيت دارد و در مقايسه با ساير مناطق آه از فروپاشي صدام شادي آردند 380آوت نزديك به 
آنند و با آنكه به رفتگران مزدي  ها آار مي ستانبيمار. از غارت هم چندان خبري نرسيده. آرام بوده است

در گردهمايي روز شنبه، ژنرال ريج ناتونسكي . شود پرداخت نشده است، زباله ها جمع آوري مي
فرمانده نيروهاي ضربتي و چند تن از رهبران و سران قبايل شهر، ژنرال گفت تا زماني آه انتخاباتي 

ر در همين جا است و من در همينجا با شوراي حاضر ديدار برگزار شود حكومت اين استان و اين شه
در همان حال صدها تن از طرفداران سيدعباس در خيابان متصل به هتل گرد آمدند اما . آنم مي

سربازان آمريكايي نيز در . تفنگداران با زره پوشان و ساير وسايل مانع از نزديك شدن مردم به هتل شدند
ات برگرد و اين اولين  زد آمريكايي به خانه جمعيت فرياد مي. رها آماده بودندهاي شن با تيربا پشت آيسه
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پيشتر تنها عليه احمد چلبي . دادند باري بود آه طرفداران سيدعباس احساسات ضدآمريكايي نشان مي
از زماني آه عبدالعزيز . اهللا خميني را در دست داشت يكي از افراد هم عكس آيت. شعار داده بودند

. ، رئيس مجلس اعالي انقالب عراق از ايران به آوت بازگشته، آمريكاييان نگران اين شهر بودندحكيم
اما يكي از رهبران حاضر . مجلس اعال با حكومت انتقالي عراق با رياست ژنرال گارنر مخالفت آرده است

س مردم و در هتل در گردهمايي پيشنهاد آرد مجسمه جرج بوش از طال ساخته شود و به نشانه سپا
  .آزادسازي آشورشان در شهر نصب شود

  
  تاسيس چهار پايگاه نظامي در عراق 

 2003 اوريل 20 -1382 فروردين 31يكشنبه : راديو فردا- ليلي صدر-مسعود ملك 
رئيس جمهوري آمريكا روز شنبه گفت دولت آمريكا در نظر دارد با دولت جديدي آه در عراق روي آار 

نظامي بلند مدت برقرار سازد تا پنتاگون، وزارت دفاع آمريكا بتواند به اين وسيله به خواهد آمد، يك رابطه 
 . پايگاه هاي نظامي خود در ساير مناطق دسترسي پيدا آند

مجله تايم به نقل از مقامات نظامي آمريكا خبر داد آنها اميدوار هستند چهار پايگاه نظامي در عراق 
بين المللي بغداد، يكي در نزديكي ناصريه، ديگري در صحراي غرب يكي نزديك فرودگاه . بدست آورند

آمريكا هم اآنون از اين . آشور و در راستاي خط لوله نفتي عراق اردن و چهارمي در آردستان عراق
 . پايگاه ها براي انجام عمليات عليه باقي مانده ارتش صدام و پرواز هاي شناسائي استفاده مي آند

 شرآت مشورتي نظامي ديمكورپ اينترناشنال قراردادي براي استخدام يكهزار مشاور دولت آمريكا با يك
بنا به اعالم اين شرکت مبلغ نهايي اين قرارداد بستگي به ارزيابي ميزان . براي پليس عراق منعقد آرد

پيش بيني مي .توانايي ها و نيازهاي عراق دارد که به وسيله نخستين گروه مشاوران انجام مي شود
اين شرکت همچنين اعالم کرد مشاوران اعزامي براي ارزيابي . شود اين گروه به زودي وارد عراق شود

تهديد هايي که متوجه نظم عمومي و کارکنان امور قضايي در کلي دستگاه حقوقي عراق است با 
  .سازمان هاي دادگستري اين کشور در سطح ملي، همکاري خواهند کرد

  
  
  
  

  تر دولت انتقالي عراق تشكيل شود  رچه سريعبايد ه: وزير اردن نخست
 2003 اوريل 20 -1382 فروردين 31يكشنبه -ايسنا

وزير اردن با تاآيد بر ضرورت انتقال حكومت انتقالي به مردم عراق اظهار داشت، اين حكومت  نخست
  . انتقالي بايد سريعا تشكيل شود

: هاي داخلي اين آشور اظهار دشت زنامهوزير اردن در ديدار با سردبيران رو علي ابوراغب، نخست
ي نمايندگان مردمي عراق و  دولت انتقالي عراق بايد سريعا تشكيل شود و اين دولت بايد در برگيرنده«

  » .همچنين داراي صالحيتهاي الزم باشد
رجسته دولت انتقالي عراق بايد از گروههاي ب«: ي البيان چاپ امارات، ابوراغب افزود ي روزنامه به نوشته

و معروف عراقي آه پايگاه مردمي دارند انتخاب شود و نبايد اين دولت با وجود فشارهاي خارجي 
  » .تشكيل شود

ابوراغب افزود، آشورهاي عربي بر حفظ وحدت و تماميت ارضي عراق و نيز عدم دخالت آشورهاي 
  . خارجي در امور داخلي اين آشور توافق نظر دارند

آنيم اما ما  ما در امور عراق دخالت نمي«:  اردن در برابر دولت جديد عراق گفتي موضع ابوراغب درباره
منافعي را داريم آه بر حفظ آنها تاآيد داريم و با هر دولت جديد آه در عراق سرآار آيد با توجه به حفظ 

  » .منافع اردن و منافع مردمي عراق همكاري خواهيم آرد
ي نمايندگان مردمي  شود در برگيرنده ي آه در عراق تشكيل ميما اميدواريم حكومت«: ابوراغب افزود

  » .باشد و از سوي قانون سازمان ملل و معاهدات ژنو مشروعيت يابد
ي مردم هستند نه  اين ديپلماتها نماينده«: ي ديپلماتهاي عراقي مستقر در عمان گفت ابوراغب درباره

تشكيل يك دولت جديد در عراق تحت حمايت ي دولت و حاآميت عراق، بنابراين تا زمان  نماينده
  » .آشورمان باقي خواهند ماند

ايم آه موشكهاي  ما از نيروهاي آمريكايي با توجه به پايان جنگ عراق خواسته«: ابوراغب همچنين افزود
  ».پاتريوت مستقر در اردن را خارج سازند و همچنين ميزان نيروهاي نظامي در اردن را آاهش دهند

  
  ی صدر در آشوبهای نجف شرکت نداشته استسيد مقتد

  2003 اوريل 20 -1382 فروردين 31يكشنبه -بي بي سي
روزنامه عربی الحيات به نقل از سيد علی شخمانی که خود را سخنگوی سيد مقتدی صدر معرفی 
کرده اخبار حاکی از کشته شدن سيد عبدالمجيد خويی و محاصره بيت آيت اهللا سيستانی، مرجع 

ر نجف به دست او و پيروانش را دروغ و افترا اعالم کرده و ساخته و پرداخته شبکه های شيعی د
  .تلويزيونی عربی و رسانه های کشورهای حوزه خليج فارس دانسته است
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سيد مقتدی صدر فرزند آيت اهللا سيد محمد صدر، از روحانيان بلندپايه نجف است که چهار سال پيش 
  . کشته شد و قتل او به مأموران حکومت صدام حسين نسبت داده شدهمراه با دو فرزندش در نجف

يکشنبه گذشته نزديکان آيت اهللا سيستانی اعالم کردند که بيت او را گروهی مسلح که خود را جماعت 
صدر ثانی می نامند و رهبری شان را سيد مقتدی صدر بر عهده دارد محاصره کرده و وی را تهديد کرده 

  . ساعت از عراق خارج شود48شان بيعت نکند بايد ظرف اند که اگر با اي
قتل سيد عبدالمجيد خويی فرزند آيت اهللا خويی يکی از مراجع پيشين شيعه نيز که در نجف رخ داده 

  .بود پيشتر به جماعت صدر ثانی نسبت داده شده بود
 کردند و در پيروان سيد مقتدی صدر هنگام حمله دور سيد عبدالمجيد خويی سپر انسانی ايجاد

  محافظت از او زخمی شدند    
سخنگوی سيد مقتدی صدر هدف از انتشار اين خبر را ايجاد اين ذهنيت دانسته است که مخالفتهايی 

  .عليه مراجع شيعه وجود دارد
  .وی به الحيات گفته است که رسانه ها وقايع نجف را به شکلی پر غلط گزارش کرده اند

 ساله نيست و سی سال دارد و شخصی 22 برخالف گزارش رسانه ها به گفته او، سيد مقتدی صدر
  .عالم است که گروهی از علمای نجف و پيروان پدرش از وی حمايت می کنند

سيد علی شخمانی همچنين گفته است که سيد مقتدی صدر از سيد عبدالمجيد خويی حمايت کرده 
خويی حمله کردند او و پيروانش با بلندگو و هنگامی که افراد مسلح در مسجد امام علی نجف به آقای 

از آنها خواسته اند دست از حمله بردارند و حتی مانند سپر انسانی گرد سيد عبدالمجيد خويی را 
گرفته اند تا او را محافظت کند، تا آنجا که سه تن از ايشان زخمی شده اند که يکی شان شش زخم 

  .راقبتهای ويژه بيمارستان بستری بوده استعميق بر پشت خود برداشته و ده روز در بخش م
  

به گفته آقای شخمانی، سيد عبدالمجيد خويی پيش از کشته شدنش سه بار به زيارت آرامگاه امام 
علی رفته بوده است بدون اينکه کسی مزاحم او شود تا اينکه يکی از نمايندگان مجلس حکومت ساقط 

ن حکومت نيز همکاری داشته به آرامگاه امام علی پناه شده عراق که با دستگاه اطالعاتی و امنيتی آ
  .می برد

سيد علی شخمانی افزوده است که آقای خويی مردم را از تعرض به آن فرد منع می کند و هنگامی که 
مردم قصد ورود به حرم برای دستگيری او را داشته اند با هفت تير اقدام به تيراندازی هوايی می کند، 

  . خويی را نمی شناخته اند به وی حمله می کنندسپس مردم که آقای
هنگامی که راديو کويت اعالم کرد بيت آيت اهللا سيستانی محاصره شده است، دفتر آيت اهللا 

  سيستانی و سيد محمد رضا، پسر او اين خبر را تکذيب کردند    
ی سپری آن گونه که سيد علی شخمانی گفته است پيروان سيد مقتدی صدر گرداگرد آقای خوي

انسانی ايجاد می کنند تا او را با خود به سوی مدرسه علميه قزوينيه که در مجاورت حرم قرار دارد ببرند 
و از معرکه بگريزانند اما او از ميان اين سپر انسانی می گريزد و به دست مردم مسلح خشمگين افتاده 

  .همراه با محافظش آماج حمالت آنان قرار می گيرد
ی به الحيات گفته است که شعارهايی که حمله کنندگان می داده اند همان سيد علی شخمان

شعارهايی بوده است که پيش از اين و حتی در زمان حکومت صدام حسين پيروان آيت اهللا سيد محمد 
صدر با در دست داشتن عکس او بر زبان می آورده اند و به همين دليل رسانه ها در گزارش خود از اين 

  . کنندگان را به اشتباه پيروان آيت اهللا سيد محمد صدر قلمداد کرده اندواقعه، حمله
سيد قيس خزعلی، معاون سيد مقتدی صدر نيز به الحيات گفته است که هنگامی که راديو کويت اعالم 

کرد بيت آيت اهللا سيستانی محاصره شده است، دفتر آيت اهللا سيستانی و سيد محمد رضا، پسر او 
  .يب کردنداين خبر را تکذ

آقای خزعلی از اقداماتی خبر داده که برای ترتيب دادن ديداری ميان سيد مقتدی صدر و آيت اهللا 
  .سيستانی در دست است تا آنچه وی شايعات خوانده خنثی شود

  
به گفته وی سيد مقتدی از خانه خود بيرون نمی آيد و نه اقدامی می کند و نه اظهار نظری تا از افزايش 

  .مها و شايعات جلوگيری کندسوء تفاه
  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  : پيامد براندازي نظام صدام حسين
  بروز اختالف ميان آمريكا و عربستان سعودي بر سر بهره برداري از نفت عراق 

  2003 اوريل 20 -1382 فروردين 31يكشنبه ): راديوفردا(جمشيد چالنگي 
آمتر از دو روز پس از ابراز اين .  اقتصادي عراق پايان دهدآمريكا از سازمان ملل خواست به تحريم

خواست آمريكا، عربستان سعودي، به عنوان بزرگترين متحد آمريكا در خليج فارس، از زبان 
مقامات آمريكا . وزيرامورخارجه خود آمريكا را از دست زدن به بهره برداري از نفت عراق بر حذر داشت

نفت عراق در مسير تامين زندگي بهتر براي مردم اين آشور مورد بهره تاآيد آردند آه از اين پس، 
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از سوي ديگر، سعود الفيصل، وزير امورخارجه عربستان سعودي گفت تا روي آار . برداري قرار مي گيرد
 . آمدن حكومت قانوني جديد در عراق نبايد به تحريم اين آشور پايان داده شود

 ميليارد بشكه معادن ثابت شده نفت، بعد از عربستان سعودي از 112به گفته آارشناسان، عراق با 
 حلقه چاه نفت در 1700 الي 1500در حال حاصر بين . نظر ذخيره نفتي در جهان مقام دوم را دارد
 نخستن چاه نفت در آن حفر 1927تنها در آرآوك آه از سال . سراسر عراق قابل بهره برداري هستند

، روزانه سه ميليون و 1990عراق تا پيش از اشغال آويت در سال . ود دارد حلقه چاه نفت وج337شد، 
 هزار بشكه 300پيامدهاي اشغال آويت، صادرات نفتي عراق را به .  هزار بشكه نفت صادر مي آرد500

در روز آاهش داد اما به مرور، صادرات نفتي اين آشور، در چارچوب مقررات وضع شده از سوي سازمان 
 .  هزار بشكه در روز افزايش يافت500ود دو ميليون و ملل، به حد

اين يك سوي معادله، يعني ستون درآمد .  ميليون بشكه نفت صادر آند4عراق در حال حاضر مي تواند 
 ميليارد 400سوي ديگر، بدهي هاي خارجي عراق به مبلغ نزديك به . ملي عراق را تشكيل مي دهد

چه مدت صادرات نفت .  مردم عراق به جاي گذاشته استدالر است آه حكومت صدام حسين براي
به اين پرسش با توجه به نوسان . عراق مي تواند صرف بازپرداخت بدهي هاي خارجي اين آشور شود

  .قيمت نفت در بازارهاي جهاني نمي توان پاسخ آامال دقيقي داد
  

  آمريكا-سوريه
  

  در دمشقديدار بشار اسد و حسني مبارك 
در شهر  آوريل 20روز يكشنبه ديس جمهور سوريه و حسني مبارك رئيس جمهور مصر بشار اسد رئي

  .دمشق مالقات آردند و در مورد اشغال عراق و اوضاع منطقه گفتگو نمودند
، روساي جمهور دو )سانا(  به نقل از خبرگزاري دولتي سوريهبه گزارش راديو بين المللي فرانسه و
 عراق موضع مشترآي دارند و هر دو بر لزوم پايان اشغال عراق تاآيد آشور سوريه و مصر در مورد اوضاع

  .آردند
  .آنها اعالم آردند حكومت آينده عراق بايد نماينده تمام گروههاي قومي و مذهبي عراق باشد

  .بشار اسد و حسني مبارك بر اهميت تضمين تماميت ارضي ، استقالل و حاآميت عراق تاآيد نمودند
 و همكاري ها ا ابراز نگراني از اوضاع سرزمين هاي اشغالي توافق آردند آه تالشهاروساي دو آشور ب

  .در اين مرحله حساس ادامه يابد
در جريان اين سفر چند ساعته به دمشق ، حسني مبارك دو بار با بشار اسد مذاآره آرد آه در يك 

  .مذاآره روساي دو آشور به تنهايي با يكديگر مالقات نمودند
شاور سياسي حسني صفوت ال شريف وزير اطالع رساني و اسامه الباز م; هر ، وزير خارجه احمد ما

  .مبارك وي را در اين سفر همراهي آردند
در عين حال ، روزنامه دولتي تشرين در شماره روز يكشنبه خود نوشت ، برخي افراد در دولت امريكا 

  .اورميانه تلقي مي آننداشغال عراق را به عنوان نقطه عطف براي تغيير الگوي خ
 صفوت ال شريف گزارش داد ، روساي جمهور مصر و به نقل از) منا(همچنين خبرگزاري رسمي مصر 

  .سوريه خواستار پايان اشغال عراق و ايجاد يك حكومت ملي و مشروع در اين آشور شدند
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

   انگليسيي را در ساختارهاي نظامي اصالحات بنيادي
ر يي را د شوند تا اصالحات بنيادي نشريه ساندي تايمز گزارش آرد طراحان نظامي انگليس آماده مي

آنها قصد . ها، هواپيماها و تانكها ايجاد آنند ساختارهاي نظامي و فرم تجهيزات نظامي از قبيل آشتي
 . ي ارتباطي تجهيز آنند هاي پيشرفته آوري دارند تا تجهيزات نظامي را با فن

 ، يك سوم)2003(ساندي تايمز گزارش آرده آه دولت انگليس در نظر دارد تا پايان سال جاري ميالدي 
ي نيروي هوايي و دريايي را   جنگنده160ي ساخت اروپا و يك چهارم از   فروند جت جنگنده232سفارش 

 . آاهش دهد
ارتش انگليس نيز قصد «: سي، ساندي تايمز همچنين نوشت.بي.ي خبري اي براساس گزارش شبكه

 » .هاي چلنجر خود را آاهش دهد  دستگاه از تانك42دارد 
ي خود را آاهش   فروند زيردريايي سفارش داده شده12دو يا سه فروند از نيروي دريايي هم چنين 

 . دهد مي
يك سخنگوي وزارت دفاع انگليس نيز ضمن تاييد خبر آاهش تجهيزات نظامي از ذآر جزئيات بيشتر 

  .خودداري آرد

  
  شاهد بي ثباتي و نا امني بيشتري در عراق خواهيم بود
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اگر آمريكاييها نه تنها حقوق « :ي انقالب اسالمي عراق تصريح آرديك منبع نزديك به مجلس اعال

شيعيان، بلكه حقوق تمام ملت عراق را در نظر نگيرند شاهد بي ثباتي و نا امني بيشتري در عراق 

  » .خواهيم بود

وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران در خصوص تظاهرات ضدآمريكايي شيعيان  سيدمحسن حكيم،در گفت

هاي بيشتر مردمي مواجه خواهد شد و  ادامه اشغال عراق با مخالفت« : مردم عراق تصريح آردو ساير

  » .دادهاي منفي و آثار طبيعي داشته باشد عدم محوريت ملت عراق در روند دولت سازي برون

هاي ملت عراق برشمرد و تاآيد  هاي مردمي را بازتاب دهنده و انعكاس بخشي از ديدگاه وي حرآت

  » .هاي وسيعي را در پي خواهد داشت  اشغال طوالني مدت عراق واآنش«:آرد

هاي  تشكيل دولت عراقي موقت و انتقالي آه تمامي هسته« :اين آارشناس مسايل عراق گفت

ي بافت اجتماعي ملت عراق در آن مشارآت فعال داشته باشند، خروج سريع نيروهاي  تشكيل دهنده

المللي فعال در زمينه سپردن  ملل به عنوان مهمترين نهاد بينبيگانه از عراق و دخالت سازمان 

سرنوشت ملت عراق به خودشان و تحكيم اراده ملت عراق، بهترين ساز و آار مناسب براي تثبيت 

  ».امنيت و رفاه درعراق است

در آنفرانس لندن و اجالس صالح بر مشارآت فعال مردم و گروههاي عراقي در تعيين « :وي يادآور شد

سرنوشت خود و در نظر گرفتن حقوق تمام تاآيد شد و هم چنين مطرح شد آه درصورت به انجام 

  » .نرسيدن اين فرايند شاهد بي ثباتي خواهيم بود

استراتژي ثابت « :وي با اشاره به پايگاه وسيع مردمي فكر اسالم گرا و شيعي در عراق تصريح آرد

تي آه بخواهند آنها را به حاشيه برانند بي ترديد گروههاي شيعي وحدت و همگرايي است و در صور

  » .شاهد اعتراضات مردمي خواهيم بود و فرايند ايجاد ثبات و امنيت در عراق ناآام خواهد بود

در صورتي شاهد امنيت و ثبات در عراق خواهيم بود آه حقوق ساير شهروندان عراقي « :حكيم گفت

  » . ايفاي نقش آنندحفظ شود و هر آدام از گروهها به سهم خود

هاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق را با تاآيد بر اراده ملت بر چهار پايه استوار دانست  وي برنامه

نفي سلطه گري و هژموني خارجي، لزوم تثبيت اراده ملت عراق، حفظ حقوق « : و اظهار داشت

هاي ديني  رام آامل به ارزششهروندي ملت عراق و گام برداشتن در ساختاري مناسب و هم چنين احت

مردم باورهاي و معتقدات آنها اين اصول هستند و مجلس اعال بر ضرورت تاثيرگذاري اسالم به عنوان 

  » .هنجار محوري عراق در تربيت آموزش اطالع رساني و ساير نهادهاي مردمي تاآيد دارد

هاي ديگر از  در بحران« : يادآور شدها وي هم چنين با تاآيد بر مرجعيت سازمان ملل در حل و فصل بحران

نيز شاهد نقش آفريني سازمان ملل به عنوان دموآراتيك ... جمله بحران آزوو، بوسني، تيمور شرقي و

تواند در راستاي حفظ منافع ملت  ورود سازمان ملل مي. ايم المللي در حد نسبي بوده ترين نهاد بين

  » .عراق باشد

در امور ملي آه در سطح آالن و « :نفت عراق به سوريه تاآيد آردوي در خصوص بسته شدن خط لوله 

مرتبط با منافع ملت عراق است، بايد دولت موقت عراقي تصميمات خود را تنها براساس منافع ملت 

  » .عراق بگيرد، در اين مورد خاص نيز دولت عراقي بايد تصميم بگيرد

 و العماره از عبدالعزيز حكيم رييس دفتر جهادي وي در پايان با اشاره به استقبال مردم شهرهاي آوت

اين استقبال، استقبال از خط فكر و گرايش اسالم « :مجلس اعال و ديدار وي با شيوخ عشاير تاآيد آرد

ها پيام خاص خود را داشته باشد و مردم عراق شاهد حفظ حقوق خود  گرا بود و اميدواريم اين استقبال

  ». پس از سالها باشند

  
  بعد از جنگ، رامسفلد به آرزويش رسيد :رك تايمزنيويو

گرماي جنگ باعث نگراني رامسفلد نشد، اما آنچه آه وي را به لرزه درآورد موقعيت پيش از جنگ «
  ».بود

ي درگيريهاي جديد دونالد رامسفلد، وزير  ي نيويورك تايمز ضمن بيان اين مطلب در گزارشي درباره روزنامه
من به ”: ي قبل از شروع جنگ در جريان ديدار با مشاورانش گفت  دو هفتهوي«: دفاع آمريكا نوشت

  ”.آند آمك نياز دارم چرا آه سازمان ملل از جنگ حمايت نمي
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ي  بدين ترتيب آرزويش براي انجام يك حمله. ترآيه درهايش را به روي نيروهاي ائتالفي بسته بود
سفلد درصدد راهي براي خارج آردن اين مسئله نظامي سريع عليه عراق به بن بستن رسيده بود و رام

  .از شاهراه ديپلماتيك بود
  .ديد آه در آنترلش نبود وي خود را در موقعيت بسيار حساسي مي

اما . ي قدرتش است در اين ميان شخصي آه در جمعشان حضور داشت گفت، اين امر خارج از حيطه
  ».امسفلد را از بين برد و وي به آرامش رسيدآمريكا با ناديده گرفتن ديپلماسي و آغاز جنگ، تنش ر

اش جنگيد و اين  او طبق معيارهاي شخصي. عراق، جنگ رامسفلد بود«:اين روزنامه در ادامه نوشت
  .پيروزي وي را به يك وزير دفاع قدرتمند در ارتش آمريكا تبديل آرد

ي داخلي رياست جمهوري  هاز سوي ديگر درگيري در دو جنگ طي آمتر از دو سال، رامسفلد را به چرخ
  .سوق داد

گاه شخصيتي به معروفي  ما هيچ» آسينجر«به غير از “: وزير مطبوعات بوش پدر در اين باره گفت
  “.ايم رامسفلد نداشته

پيروزي راحت در جنگ عراق و ميزان مصدومان اندك به حاميان رامسفلد اطمينان داده است آه 
آوري اطالعات مهم دست به حمله  ي فعال، تجهيزات پيچيده و جمعتوانند در جنگهاي آتي با يك نيرو مي

هاي جنگي  زد و پيروز شد؛ به اين ترتيب پيشروي آمريكا در امور فني، اين آشور را به پيروزي در زمينه
  .سوق داد
رسد رامسفلد در اين جنگ همه وسايل ارتباطي واشنگتن را تحت تصرف خود درآورده  به نظر مي

  ».است
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