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  آخرين تحوالت جنگ
  

  نفر در اثر تيراندازي در تظاهرات خشونت آميز شهر فلوجه عراق آشته شدند 12
 2003 آوريل 29 -1382 ارديبهشت 9سه شنبه 
 کيلومتري غرب بغداد، به روي 50سربازان ارتش آمريکا در شهر فلوجه در  آوريل، 28 دوشنبه، شامگاه

 نفر را کشته و 12گروهي که عليه حضور آمريکا در عراق تظاهرات مي کردند، آتش گشوده و حداقل 
امي اين واقعه شب گذشته و هنگ: شبکه تلوزيوني الجزيره گفت. تعداد نامشخصي را مجروح کرده اند

رخ داد که گروهي از مردم عراق در واکنش به دعوت شماري از روحانيون، عليه حضور آمريکا در اين 
بنا به گزارش تلويزيون الجزيره، سربازان آمريکايي هنگامي دست به . کشور دست به اعتراض زدند

روحانيون محلي، به گفته يکي از . اسلحه بردند که يکي از تظاهر کنندگان به سويشان سنگ پرتاب کرد
مرکز . تظاهر کنندگان به سوي سربازان آمريکايي حرکت کرده بودند تا از آنها بخواهند عراق را ترک گويند

 . فرماندهي آمريکا در قطر، در مورد اين واقعه اظهار بي اطالعي کرده است
  . عراق مي شوند قبل از دو روز گذشته ، اين اولين بار است آه نيروهاي امريكايي وارد شهر فلوجه 

از سوي ديگر نيروهاي امريكايي روز گذشته نيز يك عراقي را در ميدان آزادي در مرآز بغداد به قتل 
 .رساندند

سرپرست بيمارستان شهر فلوجه گفته است که سيزده نفر از اهالی شهر در اثر اصابت گلوله کشته و 
  .هفتاد و پنج نفر زخمی شده اند

، افسر فرمانده واحدهای آمريکايی مستقر در فلوجه، اصابت گلوله به "د بریآرنول"در مقابل، سرهنگ 
  . هفت نفر را تاييد کرده است

  .اهالی شهر گفته اند که تظاهرکنندگان مسلح نبوده اند
به گفته آنان، علت تظاهرات، که در برابر ساختمان يک مدرسه درشهر صورت گرفت، درخواست از 

  .ليه اين ساختمان بود تا دانش آموزان بتوانند تحصيل خود را از سر بگيرندسربازان آمريکايی برای تخ
تصاوير تلويزيونی از فلوجه گروهی از مردم خشمگين شهر را نشان داده است که همراه چندين تابوت 

  .به سوی گورستان در حرکت بودند
  .همزمان، هلی کوپترهای نظامی آمريکا بر فراز شهر پرواز می کردند

  
   نفت رژيم سابق عراق خود را به نيروهاي آمريكايي تسليم آرد وزير

  2003 آوريل 29 -1382 ارديبهشت 9سه شنبه 
  . عامر رشيد محمد العبيدي، وزير نفت رژيم سابق عراق، خود را به نيروهاي آمريكايي تسليم آرد

 در قطر، سي، ستاد سرفرماندهي عمليات نظامي عراق، مستقر.بي.ي خبري بي به گزارش شبكه
  . اعالم آرده است آه العبيدي اينك در بازداشت نيروهاي به رهبري آمريكا به سر مي برد

شنبه در قطر صادر شد، وزير نفت عراق روز گذشته خود را تسليم  اي آه بامداد روز سه بر اساس بيانيه
اق است آه وي نفر چهل و هفتم در فهرست پنجاه و پنج نفري مقامات ارشد رژيم سابق عر. آرد

  . آمريكاييان در تعقيب آنها هستند
محمد العبيدي چهاردهمين نفر از اين پنجاه و پنج نفر است آه تاآنون دستگير شده يا خود را تسليم 

   پيک را به خود اختصاص داده است 6 محمد العبيدی برگ .اند نيروهاي به رهبري آمريكا آرده
، شناخته مي شود، در سال »مرد موشكي « عنوان عامر رشيد، ژنرال سابق ارتش عراق آه به 

  .  سالگي بازنشسته شد65گذشته در سن 
 ، متهم  »دآتر ميكروب « ، همسر وي، ميكروبيولوژيست و معروف به » ريهاب طاها  «گفتني است آه 

  . به تسليح مخفيانه عراق با ميكروب سياه زخم، سم توآسين و افلوتوآسين است 
 . اطالعي در دست نيست» طاها«ان در حال حاضر از مك

  
  فرماندار سابق بصره تسليم شد

  2003 آوريل 29 -1382 ارديبهشت 9سه شنبه  -بي بي سي 
کنگره ملی عراق، يکی از گروه های مخالف حکومت صدام، گفته است که يک مقام ارشد تشکيالت 

  .صدام حسين خود را به نيروهای آمريکايی در بغداد تسليم کرده است
  .ه گفته اين گروه، او وليد حميد توفيق التکريتی نام دارد که فرمادار سابق بصره استب

 عضو رژيم سرنگون شده عراق است که در ليست تحت تعقيب از سوی آمريکا قرار 55توفيق يکی از 
  .دارد

د و هم يک سخنگوی کنگره ملی عراق گفت فرماندار سابق بصره خود را به دفتر آنها در بغداد تسليم کر
  .اکنون توسط نيروهای آمريکايی تحت بازجويی است
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پيشتر يک فرمانده نظامی آمريکايی گفته بود که امير رشيد العبيدی، وزير سابق نفت عراق، پس از 
  .اينکه روز دوشنبه تسليم شد تحت بازداشت آنها قرار دارد

راد اصلی در توسعه برنامه های رشيد نيز که در ليست تحت تعقيب آمريکايی ها قرار دارد يکی از اف
  .تسليحاتی عراق به شمار می رود

  
  : افزايش نيروهاي آمريکايي در بغداد

 2003 آوريل 29 -1382 ارديبهشت 9سه شنبه - راديو فردا-فريبا مودت 
استقرار پليس نظامي براي حفظ امنيت به گفته ژنرال گلن وبستر، يکي از افسران ارشد ارتش آمريکا 

، قرار است اياالت متحده، جهت حفظ نظم و امنيت در بغداد، نيروهاي خود را در پايتخت عراق در منطقه
 روز آينده، ميان سه تا چهار هزار پليس نظامي در بغداد مستقر 10وي افزود که در طول . تقويت کند
ر در ساير نقاط  هزار سرباز ديگ150 هزار سرباز در داخل بغداد و 12ارتش آمريکا هم اکنون . خواهند شد

ژنرال وبستر گفت که در حال حاضر، نيروهاي ائتالف تنها مرجع قدرت در عراق . عراق مستقر کرده است
هستند و هدف آمريکا تامين امنيت و ثبات در اين کشور است، تا مردم بتوانند رهبران خود را بر گزينند و 

ي آمريكا به مقاومت پراآنده نيروهاي وي گفت تقويت نيروها. کشور مجددا به روي پاي خود بايستد
  .وفادار به صدام حسين در گوشه وآنار عراق ارتباطي ندارد

  
آمريکا قصد تحميل نوع دولت يا فرهنگ خود را بر : رئيس جمهوري آمريكا خطاب به آمريكائيان عراقي تبار

  ها ندارد  عراقي
  2003 آوريل 29 -1382 ارديبهشت 9سه شنبه -راديو فردا

جمهوري آمريکا قول داد که اياالت متحده، عراق را در تبديل شدن به کشوري کامال دموکراتيک، رئيس 
 . همراهي خواهد کرد و تاآيد آرد آه آمريكا قصد ندارد فرهنگ يا فرم حكومت خود را بر عراق تحميل آند

تبار، از ترس  يان عراقيبسياري از آمريکائ:  رئيس جمهوري آمريکا در ابتدا گفت):راديوفردا(بيژن فرهودي 
هاي آزادي را که در آمريکا  شما همچنين لذت. و وحشت در رژيم صدام به طور دست اول آگاهي دارند

شما گواهي زنده از اين هستيد که مردم عراق عاشق آزادي هستند و گواهي . يافتيد، تجربه کرديد
کنند،  مردمي که در عراق زندگي مي. توانند شکوفا شوند زنده از اين که مردم در سايه دموکراسي مي

منديم و پس از سالها استبداد و شکنجه  سزاوار همان آزادي هستند که شما و من از آن در آمريکا بهره
 . اين آزادي سرانجام از راه رسيده است

ايالت ميشيگان Dearbornرئيس جمهوري آمريکا که در مرکز هنرهاي نمايشي فورد در شهر ديربورن 
آمريکا قول داده که مردم عراق را از رژيمي ستمگر رها کند و ما به قول خود وفا : گفت، افزود سخن مي

جو کمک کند و بار ديگر به  دهد به آنها براي بناي کشوري سعادتمند و صلح آمريکا اکنون قول مي. کرديم
 . وعده خود عمل خواهيم کرد

مريکائيان عراقي تبار که طعم بي رحمي هاي صدام اي از آ پرزيدنت بوش پيش از ايراد سخنراني با عده
پرزيدنت بوش در بخشي از سخنان خود، شرح کوتاهي از تجارب . را چشيده بودند، مالقات و گفتگو کرد

شهروندان : آقاي بوش گفت. تخلخ برخي از اين افراد را در دوران حکومت صدام حسين بيان داشت
نظم شهرهايشان و بهبود وضع زندگي در کشورشان کمک عراق اکنون به نيروهاي ما براي اعاده 

به طور نمونه در بصره، صدها نفر از داوطلبان پليس در گشت زني در خيابانها، به نيروهاي . کنند مي
آمريکائيان عراقي تبار از جمله برخي از ايالت ميشيگان، به ساختن پل دوستي به . ائتالف پيوسته اند

اعضاي نيروهاي عراق آزاد به عنوان مترجم با نيروهاي ما . کنند ق کمک مينيروهاي ما وشهروندان عرا
 .پردازند دوستانه به شهروندان مي هاي انسان کنند و به توزيع کمک همکاري مي

گيرد، مردم عراق رهبران خود و دولت خويش را  در حالي که آزادي در عراق پا مي: آقاي بوش گفت
با اين . ها ندارد  تحميل نوع دولت يا فرهنگ مورد نظر خود را بر عراقيآمريکا قصد. انتخاب خواهند کرد
کنيم که همه عراقيها نماينده اي در دولت جديد داشته باشند و حقوق همه  حال ما تضمين مي

در شهر ناصريه که عراقيها اخيرا براي گفتگو درباره آينده کشور خود احتماع . شهروندان محافظت شود
رئيس جمهوري . عراق بايد دموکراتيک باشد: شد اي صادر کردند که با اين کلمات آغاز ميکردند، بيانيه 

آمريکا يادآور شد که کنگره دو ميليارد و پانصد ميليون دالر بودجه براي کمکهاي انساني و بازسازي عراق 
ر عراق آقاي بوش گفت يکي از اهداف ما اطمينان يافتن از اين است که همه د. اختصاص داده است

 نيروگاه عمده در عراق به راه افتاده است و مهندسين ما با مهندسين 17برق داشته باشند تا کنون 
کوشيم تا هر عراقي به واکسن و مراقبتهاي اورژانس دسترسي داشته  ما مي. عراقي همکاري دارند

در سر تاسر عراق . د سازيمباشد و کودکان بيمار و زنان باردار را از مراقبتهاي پزشکي مورد نياز بهره من
متخصصان پزشکي از بسياري کشور، نيازهاي بيمارستانهاي عراق را از تجهيرات و تعميرات گرفته تا آب 

پرزيدنت بوش در سخنراني خود گفت ما تيمهايي را براي ارزيابي نيازهاي . کنند و دارو شناسايي مي
ما براي يافتن اشياء . ع آوري نيروها پرداختيممردم عراق به گوشه و کنار آن کشور فرستاديم و به جم

پرزيدنت بوش . هنري و افراد شروري که موزه ملي عتيقه بغداد را غارت کردند، با عراقيها همکاري داريم
تواند  دانيم که عراق مي شما و من مي: در پايان به آمريکاييهاي عراقي تبار در مرکز هنري فورد گفت

اين سفري دشوار است اما در هر .  سعادت و آزادي براي تمام خاورميانه باشدالگو و نمونه اي از صلح و
. گام از اين راه، مردم عراق، مردم آمريکا را به عنوان دوستاني ثابت قدم در کنار خود خواهند داشت

  .زنده باد يک عراق آزاد
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  مخالفت شديد دولت بوش با اتهامات وارده بر فرانكس از سوي دادگاه بلژيك

  ها عواقب ديپلماتيكي براي بلژيك به همراه خواهد داشت دور اين آيفرخواستص
  2003 آوريل 29 -1382 ارديبهشت 9سه شنبه  -ايسنا 

ي نيروهاي تحت رهبري آمريكا در  دولت بوش با پيشنهاداتي آه طبق آنها ژنرال تامي فرانكس، فرمانده
  . لفت آردشود به شدت مخا عراق متهم به انجام جنايات جنگي مي
سي، يك وآيل بلژيكي .بي.ي خبري بي به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

دهد  اي را در حال بررسي دارد آه ممكن است در آن ژنرال فرانكس طبق قوانيني آه اجازه مي پرونده
  . گرد قرار گيرند، متهم شناخته شود اتباع غير بلژيكي تحت پي

ي ديپلماتيك بزرگ و  ملي آردن اين پي گرد، مقامات دولت بوش اين امر را به عنوان يك واقعهدر صورت ع
  . به عنوان يك آزار سياسي تلقي مي آنند

ها نيز عواقب ديپلماتيك براي  يك مقام ارشد دولت بوش هشدار داد آه حتي صدور اين آيفرخواست
  . بلژيك به همراه خواهد داشت

مقامات بلژيك بايد هر چه زودتر مانع از بروز چنين «: ي آمريكا گفت وزارت خارجهريچاد بوچر، سخنگوي 
  » .عواقبي شدند

  
  . جسد آخرين سرباز مفقود آمريكايي پس از گذشت يك ماه در گوري در عراق يافته شد

رد جان ادوا«، اقوام ي هوستون آرونيكل به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 ساله، تنها سرباز آمريكايي آه سرنوشتش نامعلوم مانده بود، اعالم آردند آه آشته شدن 24» آنگويانو

  . وي در جنگ اثبات شده است
  . ي علت مرگ يا زمان يا محل يافت شدن جسد وي توضيحي نداده است وزارت دفاع آمريكا درباره

نظام در عراق را نيز اطالع ز ديگر از واحد چهارم پياده  اوريل گزارش مرگ دو سربا28پنتاگون روز دوشنبه 
ها آشته  ي باقيمانده و هنگام تحقيقات و بازرسي ي انفجار مواد منفجره اين دو در اثر حادثه. داد

  .اند شده
  

محمد سعيد الصحاف تحت نظارت نيروهاي آمريكايي  :اد ميهني آردستان عراق در سوريهي اتح نماينده
  در بغداد است 

ي محبوب جنگ و سايتهاي  چهره«: ي اتحاد ميهني آردستان عراق در سوريه اظهار داشت نماينده
ي خود در خيابان فلسطين  و در حال حاضر در منزل خالهاينترنتي، محمد سعيد الصحاف، زنده است 

  » .برد بغداد بسر مي
 عادل ي الشرق االوسط چاپ لندن، به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

: ي اتحاد ميهني آردستان عراق در سوريه در گفت و گوي تلفني با اين روزنامه تاآيد آرد مراد، نماينده
محمد سعيد الصحاف، وزير اطالع رساني عراق بعد از اين آه موصل را ترك آرد در حال حاضر در «

ي خود مستقر است و بارها از نيروهاي آمريكايي درخواست آرده آه براي حفظ جانش او را  ي خاله خانه
  » .دستگير آنند

صحاف از نيروهاي آمريكايي به محمد سعيد ال«: ي اتحاد ميهني آردستان عراق در سوريه افزود نماينده
ها خواسته است آه او را دستگير آنند، اما نيروهاي آمريكايي هنوز به چنين  ي برخي واسطه وسيله

  » .اند اقدامي دست نزده
اي آه صحاف در آن  گروههاي آوچكي از نيروهاي آمريكايي در اطراف و نزديك خانه«: مراد اظهار داشت

تماال اين گروهها براي پيشگيري از رخ دادن برخي اتفاقات مستقر مستقر است وجود دارند و اح
  » .هستند
بسياري از اعضاي حزب ميهني آردستان  «: ي اتحاد ميهني آردستان عراق در سوريه تاآيد آرد نماينده

اند و محمد سعيد الصحاف از آنها خواسته است آه براي تسليم شدنش به آمريكاييها  با او ديدار آرده
خواهند در اين مساله  اند آه نمي ه اند و به صحاف تاآيد آرد جي گري آنند، اما اين افراد قبول نكردهميان

   ».دخالت آنند
  
   
 
  
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق
  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  
  
  

www.iran-archive.com 



  
  

  دي آينده عراقمسايل اقتصا
  

  نود درصد ذخاير نفتي عراق دست نخورده است: مرآز سرمايه گذاري بين المللي آويت
  2003 آوريل 29 -1382 ارديبهشت 9سه شنبه -خبرگزاري فارس 

نود درصد ذخاير نفتي عراق دست نخورده : مرآز سرمايه گذاري بين المللي آويت گزارش اعالم آرد 
 .است

 ميليارد 5 ميليون بشكه در روز به 5/3افزايش توليد نفت عراق به ميزان : مده است در گزارش اين مرآز آ
دالر سرمايه گذاري اوليه نياز دارد و عراق ساالنه براي حفظ اين ميزان توليد بايد سه ميليارد دالر اضافي 

  . ر مي رسدبنابراين افزايش توليد نفت عراق به اين ميزان در آوتاه مدت بعيد به نظ. هزينه آند 
بنابراين گزارش آه در روزنامه الوطن به چاپ رسيده است ، در نود درصد اراضي عراق هنوز حفاري 

صورت نگرفته است آه اين مساله احتمال افزايش توليد نفت عراق به شش ميليون بشكه در روز در 
  . سالهاي آينده را تقويت مي آند
ليون بشكه در روز به حضور يا عدم حضور عراق در اوپك  مي6توليد : در ادامه اين گزارش آمده است 

 ميليون بشكه در روز مي تواند توليد آند 2/3بستگي دارد زيرا عراق در صورت عضويت در اوپك حداآثر تا 
مگر اين آه اوپك با درخواست دولت جديد مبني بر افزايش توليد براي تامين هزينه بازسازي موافقت . 

  . آند
  .  ميليون متر مكعب در روز برسد400ارش ، انتظار مي رود توليد روزانه گاز در عراق به برپايه اين گز

 درصد گاز جهان است 20 تريليون متر مكعب ذخاير گاز در اختيار دارد آه معادل 110عراق در حال حاضر 
  . تريليون متر مكعب افزايش يابد325انتظار مي رود حجم ذخاير گاز عراق به 

  
  ي نفت عراق  ي امتياز ويژه ويك دربارهتحليل نيوز

  2003 آوريل 29 -1382 ارديبهشت 9سه شنبه  -ايسنا 
ديك چني به « : نويسد  در بررسي داليل جنگ در عراق با اشاره به اين مطلب ميي نيوزويك هفته نامه

د اي براي ايجا تازگي گفته است منابع نفتي عراق آه دومين منبع نفت جهان است، برگ برنده
گويند؛  اين اظهارات تكرار سخناني است آه بسياري از داخل يا خارج دولت آمريكا مي. دموآراسي است

نفت هم چون ديگر منابع طبيعي آمكي به ايجاد . اما متاسفانه حقيقت برخالف اين سخنان است
يا حتي آن را آند  آند؛ بلكه در حقيقت اين روند را آندتر مي ي مدني و دموآراسي نمي سرمايه، جامعه
  » .اندازند به عقب مي
آشورهايي با «: نويسد  در بررسي داليل جنگ در عراق با اشاره به اين مطلب ميي نيوزويك هفته نامه

ها براي برقراري  هايي در خاآشان نيازي به ايجاد يك چارچوب از قوانين و سياست چنين ذخاير و گنج
 فقط آافي است زمين را براي آشف طالي سياه حفر آنها. رشد اقتصادي و خلق سطح متوسط ندارند

شوند؛ چه از لحاظ اقتصادي  آنند، به همين دليل مدرنيزه نمي آنها براي جمع آوري ثروت آار نمي. آنند
  » .هاي مردمي ندارد به عالوه درآمد سهل به اين معني است آه دولت نيازي به ماليات. چه سياسي

شايد خوب به نظر آيد؛ اما زماني آه دولت از مردمش پول دريافت اين «: نيوزويك ادامه داده است
آند، اين مردم در قبال اين پول از دولت تقاضاهايي دارند؛ چيزي مثل صداقت، اعتبار، شفافيت و در  مي

اين معامله ميان ماليات دهنده و ماليات گيرنده احساس آزادي غرب را تشكيل . نهايت دموآراسي
هميشه پول آافي براي ارتش، . دهد  همه نفت قدرت خاصي به يك آشور ميباالتر از. دهد مي

 ردصد از درآمد نفتي خود را 13براي مثال عربستان . هاي جاسوسي و پليس مخفي وجود دارد سرويس
  .صرف ارتش ميكند

اما نفت عراق در مناطق شيعه نشين، . آشورهاي نفت خيز فرهنگ درباري دارند؛ نه فرهنگ تجاري
خصوصي سازي نفت . هاي قومي شود تواند باعث درگيري ها قرار دارد آه مي شين و مناطق ترآمنآردن
هاي وابسته شود و فساد مالي را در آشور رايج آند؛ نظير  تواند باعث ثروتمندتر شدن برخي عراقي مي

  . آن چه در روسيه رخ داد
. درآمد حاصله از نفت را به جريان انداختشايد بهترين راه ايجاد يك اعتماد ملي باشد آه طي آن بتوان 

  . ي بانك جهاني از اين مدل در چاد و آالسكا بسيار خوب و با ارزش بوده است تجربه
شود و اين درآمد به نسبت مساوي صرف امور  در آالسكا درآمد نفت مستقيما ميان مردم توزيع مي

  » .گردد بهداشتي و رفاهي مي
ي موفق دموآراسي شود،  اگر عراق تبديل به يك نمونه«: رش آورده استنيوزويك در بخش ديگر اين گزا
يي در خاورميانه خواهد داشت و موفقيت بزرگي براي آمريكا محسوب  اثرات خوب و قابل مالحظه

البته اين امر . ي قابل تحسيني از توسعه در آسيا تبديل شده است شود؛ نظير ژاپن آه به نمونه مي
  . تواند بر امور حساس و حياتي منطقه اثر گذارد نطقه نخواهد بود؛ اما ميحالل تمامي مشكالت م

هاي جهانيان را نسبت به  ها در عراق نظرات و ديدگاه ي برخورد و عملكرد آمريكاي از طرف ديگر، نحوه
 اگر از اين پيروزي براي تقسيم غنايم ميان نيروهاي ائتالف استفاده شود، فقط. آمريكا روشن خواهد آرد

پس بايد جايي براي ديگراني آه مخالف اين حمله بودند، . به عنوان يك قدرت مهاجم ديده خواهد شد
عراق يك آشور شكست خورده نيست؛ يك سيستم سياسي شكست خورده است آه . نيز قرار داد
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ما در توانند آمك آنند؛ ا المللي مي ي بين به اين منظور آمريكا و ديگران در جامعه. بايد دگرگون شود
  ».ها هستد آه بايد عراق تازه را بسازند نهايت اين عراقي

شايد فرمول خاص و استثنايي براي ايجاد اين آشور نمونه وجود نداشته «: نيوزويك در انتها آورده است
همين آابوس باعث خواهد شد آه رهبران جديد . ي صدام  خاطره: باشد؛ اما عراق يك مزيت بزرگ دارد

هاي حقيقت ياب و تاريخ شفاهي به  هاي ملي، خطرات، حقايق و آميسيون دادگاه. آننداز گذشته فرار 
رو است؛ اما اآثر  مهم نيست آه چه مشكالتي پيش. حفظ و بهبود اين شرايط آمك خواهند آرد

  .ي قبل باز نگردد ها سعي خواهند آرد تا آشورشان هرگز به دوران سه دهه عراقي
  

  هاي بغداد به غارت رفته است   ميليون دالر از بانك400: داري آمريكا وزارت خزانه
هاي  ن دالر آمريكايي از بانك ميليو400داري آمريكا اظهار داشتند آه  مقامات مسؤول در وزارت خزانه

  . عراق به غارت رفته است
، »جورج موليناآس«، ي االنوار چاپ لبنان به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

مشاور اصلي آمريكا در بانك مرآزي عراق گفت آه بيشتر اين اموال جزء اسناد مالي آمريكا، يورو و پوند 
  . باشند، بوده است  ميليون دالر آمريكايي مي10 ميليارد دينار عراقي آه مساوي با و حدود بيست
داري آمريكا گفت آه حقوق آارمندان  ، يكي ديگر از مشاوران وزارت خزانه»ديويد نيومي«از سوي ديگر، 

  .ها مصادره شده است عراقي به منظور مبارزه با تروريسم در بانك
  

   ميليارد دالر هزينه دارد3زي عراق ساالنه باز سا: رئيس بانك جهاني 
 ميليارد دالر براي جامعه بين 3بازسازي عراق ساالنه :  رئيس بانك جهاني گفت - خبرگزاري فارس

 .المللي هزينه خواهد داشت
بازسازي عراق : جيمز ولفنسون رئيس بانك جهاني در مصاحبه با روز نامه التريبيون فرانسه گفت 

  .  آه حل آن غير ممكن باشد مشكل بزرگي نيست
به گزارش روزنامه الوطن چاپ عربستان ، وي سرعت انجام بازسازي در عراق را منوط به حجم 

  . درآمدهاي نفتي دانست آه به اين امر اختصاص مي يابد
براي اين آه عراق به سطح قبلي خود از بهداشت و آموزش در قبل از : وي در ادامه اين گزارش گفت 

   برگردد ، نياز به آمك جامعه بين المللي دارد1990جنگ 
  

  جهان پس از جنگ
  

   سران چهار کشورآنفرانس
  2003 آوريل 29 -1382 ارديبهشت 9سه شنبه  - بي بي سي -مرتضی رئيسی

رهبران چهار آشور عضو اتحاديه اروپا در آنفرانسی آه از پيش با انتقاد ساير آشورهای اروپا و آمريكا 
  .را فراهم آنندمواجه بود توافق آردند تا جدا از پيمان ناتو و آمريكا مقدمات يك اتحاديه دفاعی اروپا 

  .آلمان، فرانسه، بلژيك و لوآزامبورگ، يك فرماندهی نظامی مشترك تشكيل خواهند داد
ژاك شيراك، رئيس جمهوری فرانسه، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان، گای فرهوفستد وژان آلود يونكر، 

به آنفرانس سران خود در بروآسل آه )  آوريل29(نخست وزيران بلژيك و لوآزامبورگ، در نشست امروز 
چهار کشور شهرت يافت به اين توافق رسيدند آه اين آشورها خود يك نيروی نظامی مشترك تشكيل 

  .دهند و در مرحله دوم يك ستاد فرماندهی و برنامه ريزی مشترك برای اتحاديه اروپا پايه گذاری آنند
 اروپا بوجود آمده اما اينكه اساس اين تفكر هرچند از سالها پيش در چارچوب تقويت نيروهای دفاعي

چهار آشورعضو اتحاديه اروپا بطور جداگانه و به ابتكار خود دست به تشكيل سيستم های دفاع مشترك 
و ادغام نظامی بزنند تازه است و انگيزه آن در جنگ به رهبری آمريكا عليه عراق و اختالف اين چهار 

  .استآشور با آمريكا بر سر حمله نظامی به عراق نهفته 
پيش از آنفرانس سران چهار کشور بسياری از آشورهای عضو اتحاديه اروپا از جمله بريتانيا و ايتاليا اين 

  .گرد هم آيی را نطفه شكاف در پيمان ناتو و دامن زدن به اختالف با آمريكا ناميدند
ناتو و ايجاد شكاف با اين حال در بيانيه پايانی آنفران سران چهار کشور تاآيد شده آه قصدشان تضعيف 

در اتحاد نظامی غرب نيست بلكه پی ريزی يك نظام دفاعی برای اتحاديه اروپا است آه قادر باشد بدون 
  .اتكاء به سازمان پيمان آتالنتيك شمالی ناتو، در هنگام ضرورت وارد عمل شود

يمان ناتو را ژاك شيراك، رئيس جمهوری فرانسه در پايان آنفرانس بروآسل گفت در نظر نيست آه پ
  .آپی آنند و گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان اظهار داشت هدف، تقويت جناح اروپائی ناتو است

نام برده م شود، تصويب " جبهه مخالف جنگ"اين چهار آشور آه در رابطه با بحران عراق از آنها بعنوان 
های يك ستاد طرح و برنامه و آردند آه بخش هائی از صنايع نظامی خود را در هم ادغام آرده و ساختار

يك فرماندهی مشترك را بوجود آورند به نحوی آه تا تابستان سال آينده اين ستاد در بروآسل آماده 
  .انجام وظيفه باشد

طراحان تقوبت نيروی دفاعی اروپا می گويند اينها مقدمات تشكيل يك اتحاديه دفاعی اروپا است و همه 
  .توانند به آن به پيوندندآشورهای عضو اتحاديه اروپا می 

  
  فرانسه، آلمان، بلژيك و لوآزامبورگ » سياست دفاعي«موضع گيري نخست وزير بريتانيا عليه اجالس 
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  2003 آوريل 29 -1382 ارديبهشت 9سه شنبه - راديو فردا-شهرام ميريان 
گرفتند که منحصرا و به براي اولين بار در تاريخ اتحاديه اروپا، سران چهار کشور عضو اين اتحاديه تصميم 
همايشي که تشکيل . گونه اي استثنايي، دست به برپايي اجالسي موسوم به سياست دفاعي زنند

. آن از سوي چند کشور اتحاديه اروپا و همچنين پارلمان اروپا، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است
 و لوکزامبورگ تالشي است در جهت برخي از ناظران معتقدند که گردهايي امروز آلمان، فرانسه، بلژيک

فاصله گرفتن از سياست آمريکا در قبال عراق و نگران آنند که اين کشورها آگاهانه دست به يک 
گويد که کشورهاي ياد  ولي نخست وزير بلژيک که ابتکار اين گردهمايي از اوست، مي. مرزبندي بزنند

وي . نيتي و دفاعي به رايزني بنشينندهاي ام شده مايلند درباره همکاري هاي نظامي و سياست
گويد اين طرح در مخالفت با آمريکا شکل نگرفته است و تنها هدف آن تقويت نقش سياست خارجي  مي

توني بلر در مقابل اين اجالس موضع گرفت و گفت اين امر هم خطرناک و هم . اين اتحاديه است
 . ثباتي است آفريننده بي

  
  ديدار بلر با پوتين در مسکو

  2003 آوريل 29 -1382 ارديبهشت 9سه شنبه  -راديو بي بي سي 
  يک کشور نمی تواند همه تصميم ها را اتخاذ کند و ديگران صرفا پيروی کنند: پوتين

والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه گفته است که تحريم های عراق نبايد لغو شود تا زمانی که 
  .نان حاصل شود که اين کشور دارای تسليحات کشتار جمعی نيستاطمي

آقای پوتين که پس از ديدار با تونی بلر نخست وزير بريتانيا در مسکو سخن می گفت اظهار داشت حال 
  .که جنگ تمام شده کار مهم آن است که روشن شود آيا چنين سالح هايی در عراق هست يا نه

 رهبران آلمان و فرانسه با جنگ عليه عراق به فرماندهی آمريکا رئيس جمهور روسيه که همراه با
  . مخالف بود گفت که مسکو خواهان بازگشت بازرسان سازمان ملل متحد به عراق است

به نظر روسيه اين بازرسان بايد در معيت نيروهای سازمان ملل به بررسی اين نکته بپردازند که بر سر 
  .ارای آنهاست چه آمده استسالح هايی که ادعا می شد عراق د

آقای پوتين آشکارا به استهزای اين ادعا پرداخت و تصويری از صدام ترسيم کرد که گويا در حالی که در 
  .غاری پنهان شده روی جعبه های بزرگی از سالح های کشتار جمعی نشسته است

او .  ملل هشدار داددر همين حال، تونی بلر نسبت به تکرار رويارويی های پيش از جنگ در سازمان
گفت که پرسش مهم آن است که آيا همکاری استراتژيک با آمريکا و ديگر دول ممکن خواهد بود يا جهان 

  .در اين زمينه دچار تفرقه خواهد شد
تونی بلر نسبت به جهانی چند قطبی هشدار می داد و والديمير پوتين قاطعانه معتقد بود که اين 

ند باشد که يک کشور همه تصميم ها را اتخاذ کند و ديگران صرفا پيروی هشدار به اين معنا نمی توا
  .کنند

آقای بلر همچنين گفت که دو رهبر بر سر يک روند سه مرحله ای در بازسازی عراق که در آن سازمان 
  . ملل نقش مهمی دارد توافق کرده اند

  
  
  

  مك رسانيغير نظاميان و سازمانهاي آ
  

  ! خبرنگار آشته شده در عراق تقدير آرد13در يك صحبت ده دقيقه اي در آاخ سفيد بوش از 
جورج دبليو بوش ، ياد خبرنگاراني را آه در انتقال اخبار عراق به شيوه اي بديع و تازه : خبرگزاري فارس 

 .آار آردند و در اين راه جان خود را از دست دادند ، گرامي داشت 
 آه از -ارش شبكه خبري الجزيره ، وي آه در مراسم هشتاد و نهمين سالروز اتحاديه خبرنگاران به گز

با آوشش خبرنگاران توانستيم :  سخن مي گفت ، اظهار داشت -طرف آاخ سفيد ترتيب داده شده بود 
  . تصاوير اين جنگ را به صورت واضح تر و از نزديك ببينيم

خبرنگار ، آمريكايي هستند و نام آن ها مايكل آيلي،مدير سابق تحريريه  13قابل ذآر است دو تن از اين 
  . سي است.بي.ماهنامه آتالنتيك و ديويد بلوم ،خبرنگار شبكه تلويزيوني ان 

در اين مراسم تعدادي از ستارگان هاليوود و برخي از مسووالن سياسي مانند آالين پاول و آاندوليزا 
  .رايس نيز حضور داشتند

  
  ي وضع وخيم مدارس بغداد   واشنگتن پست دربارهگزارش
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ي عراق بود، اما مدارس هم از هجوم  ترين نشانه از اميد براي آينده بازگشايي مدارس در بغداد روشن”

  ” .غارت گران در امان نماندند
ي واشنگتن پست در گزارشي با اشاره به مطلب  ، روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي جاري، به مدارسي آه حتي ميز و  از معلمان خواسته شده آه طي هفته”: فوق آورده است
  . ها خراب شده بازگردند نيمكتهايش به غارت رفته و بسياري از آنها در بمباران آمريكايي
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آوري و مرتب آردن مدارس، رنگ زندن  عآموزان به جاي آموزش به جم بسياري از اين معلمان و دانش
ها حتي آتابخانه و  در برخي از مكان. ديوارها و پاك آردن تصاوير صدام از ديوارها مشغول هستند

  . اند هاي آشتار جمعي خراب شده هاي آتاب براي يافتن سالح قفسه
ي عربي به دليل عراق آه منتفع از درآمد سرشار نفتي بود روزگاري يكي از پرافتخارترين آشورها

، با 1990در سال . شد آموز شمرده مي سيستم خوب و مناسب تحصيالتي براي پنج ميليون دانش
 90ي   ميليون دالر به وضع تحصيالت اختصاص داد اما طي دهه230ها به عراق، دولت صدام  اعمال تحريم

ش يافت و دانش آموزان مجبور به ها و تاثير آنها اين بودجه به يك دهم قبل از جنگ آاه ي تحريم با ادامه
  . پرداخت هزينه براي ادامه تحصيل نشدند

  . والدين از فرستادن فرزندانشان به مدرسه به داليل امنيتي نگران هستند
ها آه فرزندان جوان دارند ديگر نگران نيستند آه فرزندانشان براي خدمت  با اين حال بسياري از خانواده

آيند فرزندانمان  ها به مدرسه مي فهميديم بعثي زماني آه مي«: گويند ها ميآن. در حزب بعث برده شوند
  »”.داشتيم را در خانه نگاه مي

  
  آمريكا-سوريه

  
  سوريه پنج هزار داوطلب عرب را اخراج مي آند 

 .سوريه آار اخراج مبارزان داوطلب عرب آه براي رژيم عراق جنگيده بودند را آغاز آرد : خبرگزاري فارس
مقامات امنيتي : دل ايست نيوز الين به نقل از منابع ديپلماتيك عرب و مقامات آمريكايي گزارش داد مي

سوريه يك رشته از مبارزان داوطلب عرب را آه گفته مي شود چيزي حدود پنج هزار نفر مي شوند و از 
  . عراق وارد سوريه شده اند را اخراج آرد 

ج اين نيروها و مبارزان عرب در پي فشار سنگين آمريكا صورت گرفته اقدام به اخرا: منابع مذآور افزودند
  . و افرادي آه تابعيت مصري داشتند جزو اولين گروه اخراج شدگان مي باشند . است 

  .  تن از اعضاي رژيم صدام متهم آرده است100آمريكا سوريه را به پناه دادن بيش از 
  . وطلب سوري نيز توسط نيروهاي ائتالفي دستگير شدندصدها تن از مبارزان دا: منايع آگاه گفتند 

  
    ايران-جنگ  

  
  ايران بايد از برنامه هاي هستهاي اش پاك شود و تسليم بازرسيهاي هسته اي جهاني گردد

مديرآل وزارت امورخارجه آمريكا گفت جمهوري اسالمي پنهاني به تالش , به گزارش خبرگزاري رويتر
، مدیرکل وزارت امورخارجه John Wolf هاي هسته اي ادامه مي دهد جان ولف براي دستيابي به سالح

، Assistant Secretary for the Bureau of Non- Proliferationآمریکا در امور منع گسترش سالح های اتمی 
. جمهوري اسالمي را به ناديده گرفتن تعهدات ايران در پيمان منع گسترش سالح هاي اتمي متهم آرد

 آه در آغاز يك گردهمائي دوهفته اي در مقر سازمان ملل در جمهوري اسالمي براي دستيابي به وي
وي گفت جمهوري اسالمي به همان برنامه . سالح هاي اتمي مشغول اجراي يك برنامه پنهاني است

 .هاي تكذيب و فريب مشغول است آه آار بازرسان بين المللي را در آره شمالي و عراق فلج آرد
جان ولف معاون وزارت خارجه آمريكا در امور منع گسترش سالحهاي هسته ,  گزارش خبرگزاري رويتربه

  . ايران بايد از برنامه هاي هستهاي اش پاك شود و تسليم بازرسيهاي هسته اي جهاني گردد: اي گفت
مي اين مقام آمريكايي آه در آنفرانس بين المللي پيمان منع گسترش سالحهاي هسته يي سخن 

ايران همانند آره شمالي و عراق راه , به رغم ادعاي شفافيت و قصد صلح آميز اين برنامه: افزود, گفت
  . نيرنگ و انكار را طي ميكند

ما مسير تقلب و عقب نشيني و آشتي به همراه غرولند را ” : :اين مقام وزارت خارجه آمريكا تأآيد آرد
  . »ا در افشاي واقعي آن حس آردهايمسرسختي و لجاجت ر, در اين جريان ديده ايم

ولف خاطر نشان آرد آه آژانس بين المللي هسته اي مستقر در وين بايد در مورد برنامه هسته اي 
آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد سواالت سخت بكند و جوابهاي ”:او گفت. سختگير باشد) ايران(

است آه هر جوابي از طرف ايران داده مي نياز است آه حقيقت آشف شود و ضروري . جامعي بگيرد
  .» نسبت به تاريخ انكار و نيرنگ آن دقت الزم صورت گيرد, شود

مقامهاي ايران ميگويند آه آنها چيزي براي پنهان آردن ندارند و : خبرگزاري رويتر در گزارش خود نوشت
د ميكند و اشاره دارد آه اين اما آاخ سفيد اينرا ر. برنامه هسته يي شان صرفا براي توليد برق ميباشد

در مقابل مقامات رژيم ايران ميگويند آه . آشور داراي عظيم ترين منابع نفت و گاز طبيعي در دنياست
آژانس . آمريكا و روسيه هم داراي منابع انرژي هستند و در عين حال از انرژي هسته اي استفاده ميكنند

برنامه هاي هسته اي ايران , دم تكثير سالحهاي هسته ايبين المللي انرژي اتمي در ارتباط با پيمان ع
انتظار ميرود رئيس بازرسي مستقر در وين آه از سايتهاي هسته اي ايران . را مورد بررسي قرار ميدهد

شامل معدن اورانيوم در فوريه بازديد نمود در ماه ژوئن گزارش خود را به هيئت رئيسه اين آژانس تحويل , 
هيچ واآنش سريعي از طرف مقامات ايراني نسبت به گفته هاي ولف در دفتر :  نمودرويتر اضافه. دهد

ايران آه در حال ساخت يك نيروگاه هسته اي در بوشهر در . اروپايي سازمان ملل در ژنو صورت نگرفت
با اتهاماتي از طرف آمريكا مبني بر طرحهاي پنهاني براي توليد سالحهاي هسته , جنوب ايران ميباشد
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  .برو استرو
 

  ايران از لحاظ سياسي خطرناآتر از سوريه است : ولفووتيز
 وزير دفاع آمريكا ادعا آرد ايران و سوريه آشورهايي هستند آه در آنجاها بايد اصالحات سياسي معاون

  . صورت بگيرد
،پل ولفووتيز معاون وزير دفاع ي واشنگتن تايمز به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از روزنامه

يك انقالب دموآراتيك روي دهد،اما اين آمريكا در ادامه مدعي شد ايران اين پتانسيل را دارد آه در آن 
  . احتمال در مورد سوريه بسيار ضعيف است

ايران از لحاظ سياسي خطرناآتر از سوريه است،اما از نظر وجود نظرات مختلف : وي در ادامه افزود
  . شود آشور بازتري محسوب مي

رييس جمهور اين آشور از ولفووتيز به همراه دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا و ديك چني معاون 
  .سردمداران جنگ طلب دولت بوش هستند

 -همايون مجد بر اساس گزارش واشينگتن تايمز-راديو فردا
در ايران : پاول ولفوويتس، قائم مقام وزارت دفاع آمريكا در مصاحبه اي با خبرنگار واشنگتن تايمز گفت

پاول ولفوويتس طراح اصلي . ن امكاني نيستقابليت يك انقالب دموآراتيك وجود دارد اما در سوريه چني
سياست پرزيدنت بوش در عراق تلقي مي شود و همراه با دانلد رامسفلد، وزير دفاع و ديك چيني، 

. معاون رييس جمهوري در راس فهرست آساني آه از جنگ عليه عراق طرفداري مي آردند قرار داشت
ران اشاره آرد وگفت اصالحات سياسي در هر دو جا وي در مصاحبه اي با واشنگتن تايمز به سوريه و اي

در ايران قابليت براي يك انقالب دموآراتيك وجود دارد امادر سوريه آه حزب بعث در آن حاآم . الزم است
اآنون براي آمريكا در خاورميانه فرصتي پيش آمده آه : وي گفت. است امكان آمتري ديده مي شود
وي افزود يقين دارد سالح هاي آشتار جمعي . ه فاتح به آنجا رفته استنشان دهد بعنوان آزاد آننده و ن

ايران : معاون وزير دفاع، در مصاحبه خود ضمن مقايسه ايران و سوريه گفت. در عراق پيدا خواهد شد
  .آشوري باز تر است با تنوع عقايد اما سوريه با تغيير سياسي چندان ميانه اي ندارد

  
اي خائن از مذاآره با او  عده ،آمريكا به هيچ عهد و پيماني وفادار نيست: پاهي ولي فقيه در س نماينده

  گويند  سخن مي
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  .يابد ي آمريكا در صورت عدم اتحاد در داخل آشور افزايش مي احتمال حمله
اهللا موحدي آرماني، نماينده ولي فقيه در سپاه  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، آيت

سپاه سخنراني ) فرماندهي و ستاد( ي دافوس قالب اسالمي آه صبح امروز در دانشكدهپاسداران ان
اي آه دشمن خائن با گرفتن اين عزيز  ضربه: اهللا مطهري گفت آرد با اشاره به سالگرد شهادت آيت مي

  .آنيم ناپذير است چنانچه ما هنوز خالء اين بزرگ را احساس مي به ما وارد آرد، جبران
يكي از : گفت افزود ي فرارسيدن روز عقيدتي سياسي در بسيج و سپاه سخن مي ستانهوي آه در آ

ي عقيدتي و سياسي را به عنوان يكي  اين بود آه در نيروهاي مسلح مساله) ره(هنرهاي حضرت امام 
از مسائل اصلي قرار دهند و اين در شرايطي بود آه در زمان طاغوت، نيروهاي مسلح مجاز نبودند وارد 

  .ائل سياسي شوندمس
معناي سياست در عقيدتي سياسي، شناسايي سياست و گروههاي سياسي است  : وي تصريح آرد

آه ببينند آدام گروه با واليت است، آدام گروه مخالف واليت است و اين گروهي آه مخالف واليت  و اين
  .دهد است با چه عناويني آارش را انجام مي

نيروهاي مسلح بايد آار مجلس را دقيقا زير نظر داشته : اران افزودنماينده ولي فقيه در سپاه پاسد
رود، هر نماينده چه تفكري دارد و به دنبال چه چيزي است؛ آيا با ولي فقيه  باشند و ببينند به آجا مي

  است يا نه؟
  :هاي يك فرد نظامي دانست و ادامه داد ترين ويژگي شناسي را از مهم شناسي و دشمن وي زمان

يكا با پررويي آشور مسلمان عراق را اشغال و بر اماآن متبرآه مسلط شده است؛ هر آاري را هم آمر
  .دهد و ممكن است فردا به سراغ ما بيايد آه صالح بداند انجام مي
آورند؛ اين افراد چگونه  ي مذاآره را بر سر زبان مي اي در داخل زمزمه  حال عده :موحدي آرماني گفت

  .كري داشته باشند در حالي آه آمريكا به هيچ عهد و پيماني وفادار نيستتوانند چنين ف مي
  .تنها راه مقابله با آمريكا، ايستادگي و تشكيل امت واحده در داخل است: وي افزود
نيروهاي مسلح بايد صف واحدي تحت رهبري ولي فقيه تشكيل : ي ولي فقيه در سپاه ادامه داد نماينده

ي مذاآره را بر  شود ولي اگر يك عده خائن زمزمه شور ما هيچ آسيبي وارد نميدهند؛ در اين صورت به آ
  . يابد ي آمريكا افزايش مي شوند و احتمال حمله نشدن اين امت واحده مي زبان آورند، موجب تشكيل

آقايان مراجع در نجف نبايد منزوي : چنين با اشاره به وضعيت حاآم بر عراق گفت موحدي آرماني هم
اهللا سيستاني بايد در  دار و محور باشند؛ شخص آيت اي بنشينند، اينها بايد االن ميدان  در گوشهشوند و

آردن اوضاع داشته باشند ولي ما اين  صحبت آنند و نقش اساسي را جمع) ع(صحن حرم اميرالمؤمنين
  .شنويم آه بسيار خطرناك است مسائل را نمي
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