
  )45(عراق در دوران گذار - پايان عمليات نظامي
  

   2003 مه 3 -1382 ارديبشت 13شنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان 
  
  

  پايان عمليات نظامي
  

  رئيس جمهوري آمريكا پايان عمليات نظامي در عراق را اعالم آرد 
  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12جمعه  - راديوفردا –همايون مجد 

 پنجشنبه شب به وقت آمريکا، پايان جنگ درعراق را 9سخنان رئيس جمهوري آمريکا، ساعت با اين 
پرزيدنت بوش سخنان تاريخي خود را در پس از آن ايراد کرد که ژنرال تامي فرانکس فرمانده . اعالم کرد

 . عمليات اصلي در خليج فارس تمام شده است: نيروهاي آمريکا در خليج فارس گفت
ه با يک هواپيماي کوچک چهار نفري نيروي دريايي آمريکا بر عرشه ناو هواپيمابر ّآبراهام آقاي بوش ک

ما به خاطر آرمان آزادي و براي برقراري : لينکلن فرود آمد، خطاب به ملوانان، ناويان و مردم آمريکا گفت
 . صلح در جهان، در عراق جنگيديم

اما . ف از چنين دستاوردي احساس غرور مي کنندرئيس جمهوري آمريکا اظهار داشت ملت ما و ائتال
خطاب به نيروهاي مسلح آمريکا گفت شجاعت و آمادگي آنان براي رويارويي با خطر به حاطر 

 . کشورشان و يکديگر، اين پيروزي را در چنين روزي امکان پذير ساخت
و عراق و در ايجاد رئيس جمهوري آمريکا در بخشي از سخنان خود گفت ما به آزادي در افغانستان 

رئيس جمهوري آمريکا پيشرفت آزادي را مطمئن ترين استراتژي . فلسطيني برخوردار از صلح، متعهديم
پرزيدنت بوش در عين حال به مردم آمريکا يادآور شد که . براي کم کردن جاذبه ترور در جهان توصيف کرد

آقاي بوش از کمک .  در پيش استهنوز هدفهاي اصلي در عراق به دست نيامده است و کاري دشوار
به بازسازي عراق يعني جايي که در آن ديکتاتور، به جاي بيمارستان و مدرسه براي مردم، براي خودش 

 . کاخ مي ساخت، سخن گفت و تاکيد کرد که تا تمام شدن کار، ائتالف در عراق خواهد ماند
ق چگونه در جنگ گسترده تر با آقاي بوش در سخنان خود همچنين گفت که پيروزي نظامي در عرا

از پاکستان تا فيليپين و تا شاخ آفريقا : رئيس جمهوري آمريکا اظهار داشت. تروريسم کارساز بوده است
ما يک متحد . آزادي عراق پيشرفت مهمي در نبرد با ترور است. ما رهبران القاعده را دنبال مي کنيم

 . ينه هاي تروريستي را قطع کرديمالقاعده را برکنار ساختيم و يک منبع تامين هز
آقاي بوش گفت يقين دارد که هيچ شبکه تروريستي قادر نخواهد بود از طريق عراق به سالحهاي 

 . کشتار جمعي دست پيدا کند، زيرا در عراق ديگر چنين رژيمي وجود ندارد
ايان جنگ را رسما با وجود اين رئيس جمهوري امريکا در سخنان خود بر عرشه ناو آبراهام لينکلن، پ

از جمله اين . کارشناسان مي گويند چنين کاري بر اساس شرايط بين المللي شرايطي دارد. اعالم نکرد
 اسير عراقي در 6000در حال حاضر . که بايد تمام اسيران جنگي آزاد شوند و به کشورهايشان بازگردند

. ز چند هزار نفر ديگر را به اسارت گرفته اندسربازان بريتانيايي ني. اسارت نيروهاي امريکايي قرار دارند
گفته مي شود که ارتش آمريکا هنوز در اين باره که کداميک از آنها را در بازداشت نگاهدارد، تصميم 

 . نگرفته است
  
  

  بوش پايان جنگ در عراق را اعالم کرد
  همه هدف های آمريکا از جنگ هنوز به دست نيامده است: بوش

  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12 جمعه –بي بي سي 
جرج بوش، رييس جمهور آمريکا پايان عمليات نظامی در عراق را اعالم کرده و از آن به عنوان يک پيروزی 

  .در جنگی گسترده عليه تروريسم ياد کرده است
وی در يک سخنرانی بر روی عرشه يک ناو هواپيمابر که از خليج فارس به سوی آمريکا بر می گشت، 

  . را فراموش نکرده است2001که وی قربانيان حادثه يازدهم سپتامبر گفت 
به گفته آقای بوش، جنگ آمريکا عليه تروريسم نه تنها عليه تروريست ها، بلکه هر عليه هر کسی 

: وی هشدار داد. است که از تروريست ها حمايت می کند و يا سالح های کشتار جمعی در اختيار دارد
  . ه ما ضربه بزند، ما وی را از پا در می آوريمپيش از آنکه دشمن ب

آقای بوش اذعان کرد که هنوز چندين هدف جنگ در عراق از جمله پيدا کردن سالح های تخريب جمعی 
  .برآورده نشده است

وی قول داد که نيروهای آمريکايی به . او افزود انتقال به يک حکومت دمکراتيک در عراق به زمان نياز دارد
  .ن کار خود، از عراق خارج شوندمحض پايا

  
  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
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  مسئول امور تسليحاتي  همراه با يك عضو شوراي فرماندهي انقالبي عراق دستگير شدند 
  . نفر از چهره های ارشد عراق به اسارت درآمده اند18هم اکنون 

  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12جمعه 
از ديگر دستگير شدگان " طاها محي الدين معروف"ه مقر فرماندهی عمليات در قطر، براساس بياني

وی در رده چهل و . عالوه بر معاونت نخست وزيری، عضو شورای فرماندهی گارد رياست جمهوری بود
  . نفری آمريکا بود55دوم فهرست 

 و طه مهي الدين معروف، عبدالطواب مالقريش، رئيس دفتر صدام حسين در امورمربوط به صنايع نظامي
عضو آميته فرماندهي شوراي انقالب عراق، امروز توسط نيروهاي آمريكا در بغداد دستگير و روانه 

 . مسئول تحت تعقيب حكومت عراق قرار داشتند55آن دو در فهرست . بازداشتگاه شدند
قام های عراقی که  نفری از م55، معاون سابق نخست وزير عراق، در فهرست "عبدالتواب مال حويش"

عبدالتواب مال حويش سرپرستی وزارت . آمريکا در جستجوی آنهاست در رده شانزدهم قرار داشت
 برای توسعه برنامه های تسليحاتی تاسيس شده بود 1980توسعه صنايع نظامی عراق را که در دهه 

  .به عهده داشت
  

  يك مقام عاليرتبه حزب بعث دستگير شد 
  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12ه جمع -خبرگزاري فارس 

در تهاجم سربازان آمريكايي به دوازده ساختمان در اقامتگاه صدام در تكريت يك مقام عاليرتبه حزب بعث 
 .دستگير شد

ساختمان در محل اقامتگاه صدام در تكريت حمله 12به گزارش آسوشيتدپرس سربازان آمريكايي به 
يك رهبر محلي حزب بحث نيز از جمله دستگيرشدگان . ر شدندعراقي دستگي20آردند آه در اين يورش 

بنا بر اين گزارش،يك عراقي آه قصد داشت از چنگ سربازان آمريكايي فرار آند هدف گلوله .است 
  . سربازان قرار گرفت و آشته شد

   اتومبيل نظامي آمريكايي انجام گرفت6اين حمله دقايقي پس از نيمه شب گذشته توسط 
  

  ك عضو ارشد شوراي فرماندهي انقالب عراق دستگيري ي
ي  اعالم آرد، يكي از اعضاي برجسته) جمعه(به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، ارتش آمريكا ديروز 

  . برد حزب بعث عراق در بازداشت نيروهاي آمريكايي به سر مي
ي انقالب عراق و ستاد سپاه پنجم ارتش آمريكا بيان آرد ميباس قدرهادي، از اعضاي شوراي فرمانده

ي حزب بعث روز گذشته در يكي از نواحي بغداد آه تحت آنترل نيروهاي  يكي از رهبران برجسته
  . آمريكايي قرار دارد دستگير شده است

شود محمدمهدي الصالح، وزير بازرگاني سابق عراق نيز روز گذشته دستگير شده است، اما  گفته مي
  . خبر دستگيري وي را اعالم آرده بودند)  ارديبهشت3(آوريل  23مقامات ارتش آمريكا در واشنگتن 

  . نام هر دوي اين مقامات عراقي دستگير شده در ليست افراد مورد درخواست آمريكا قرار داشته است
سپاه پنجم ارتش آمريكا آه در نزديكي فرودگاه بغداد مستقر است اطالعات بيشتري در اين زمينه ارائه 

  .نداد
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده
  

  شود  مدير مسايل تروريسم دولت ريگان جانشين ژنرال گارنر در عراق مي :نيويورك تايمز
ي  ي آينده ي اداره دولت بوش براي فايق آمدن بر جنگ داخلي دربارهي نيويورك تايمز،  روزنامهبه گزارش 

د ارتش در عراق عراق، قصد دارد يك غيرنظامي بلند مرتبه را براي انتخاب دولت انتظامي و آنترل عملكر
  . انتخاب آند

شود پل برمر، مدير مسايل   اعالم آردند پيش بيني ميشنبه گذشته مقامات دولت بوش روز پنج
به نوشته هفته نامه نيوزويك پل برمر قبل از اين . تروريسم دولت ريگان اين پست جديد را بر عهده بگيرد

  است سال در وزارت آشور امريكا مشغول بكار بوده 23بمدت 
  . قرار است برمر، اآثر مسووليتهاي جي گارنر را آه در حال حاضر مسوول امور عراق است، انجام دهد

اين خبر زماني . ي آمريكا بر پنتاگون پيروز خواهد شد در صورتي آه برمر مسوول اينكار شود وزارت خارجه
لل خواهان اعالم شده است آه انگليس، آشورهاي عرب و اعضاي شوراي امنيت سازمان م

  . ي اشغال عراق هستند تر شدن چهره غيرنظامي
هنوز مشخص نيست برمر دستورات خود را از ستاد فرماندهي مرآزي آمريكا خواهد گرفت يا اينكه 

  .باشد مستقيما با آاخ سفيد در ارتباط 
  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  براي اداره عراق نيازي به سرپرستي آمريكا نيست :عبدالعزيز حكيم در ديدار با گارنر
  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12جمعه _ خبرگزاري فارس 
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 . راق نيازي به سرپرستي آمريكا نيستبراي اداره ع: عبدالعزيز حكيم در ديدار با گارنر گفت
به گزارش شبكه العربيه ، عبدالعزيز حكيم عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با گارنر حاآم 

  . نظامي عراق و خليل زاد نماينده ويژه رئيس جمهور آمريكا در امور عراق ديدار و گفتگو آرد
و اوضاع نابسامان امنيتي اين آشور مطرح شده بنابر اين گزارش ، در اين ديدار مشكالت مردم عراق 

  .است
  

نظر مسئول روابط خارجي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با معاون سفير آلمان در  ديدار و تبادل
  تهران 
  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12 جمعه -ايسنا 

 آلمان در تهران مسوول روابط خارجي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در ديدار با معاون سفير
درباره وضعيت آنوني عراق و راههاي ايجاد شرايط مناسب جهت تامين و حفظ منافع مردم عراق به 

  . بحث پرداخت
به گزارش مرآز اطالع رساني مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در تهران، مهندس سامي مهدي، 

ازمان حقوق بشر مجلس اعال با مسوول روابط خارجي اين مجلس به همراه دآتر ابواحسان، مسوول س
  . زايتس، معاون سفير آلمان در تهران و فارنر، منشي دوم اين سفارتخانه ديدار آردند

در اين ديدار ديدگاههاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در مورد وضعيت آنوني عراق و ضرورت 
  . راق مطرح شدتشكيل سريع دولت انتقالي و نقش فعال سازمان ملل در حفظ امنيت در ع

در پايان اين ديدار همچنين بر نقش سازمان ملل در آاهش رنجهاي انساني ساآنان عراق، اوضاع 
  .بهداشتي، مواد غذايي و ديگر مواد مورد نياز مردم عراق تاآيد شد

  
  نيـروهاي آمريكايي سپاه بدر را زير نظر دارنـد : يك مقام نظامي آمريكايي

  2003 مه 2 – 1382  ارديبهشت12 جمعه -ايسنا 
ي مرزي ايران و عراق از  يكي از مقامات نظامي آمريكا ادعا آرد آه نيروهاي آمريكايي مستقر در منطقه

  . نزديك مراقب عملكردهاي گروه بدر هستند
ي لشكر چهارم پياده نظام آمريكا  فرمانده“ دنيس راجرز”ي الزمان، چاپ انگلستان  ي روزنامه به نوشته

ي نظامي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق  گفت آه سپاه بدر آه شاخه) شنبه پنج(روز گذشته 
  . شود؛ در منطقه ديالي در شمال بغداد در حال فعاليت است محسوب مي

ي نفوذشان را در اين منطقه آه در   هزار نفري سپاه بدر سعي دارند؛ آه دامنه9وي ادامه داد آه نيروي 
  . روهاي آمريكايي درآمده است، بيشتر آنندطول هفته گذشته به اشغال ني

! با وجود نيروهاي بدر در منطقه ديالي ما موظف هستيم آه به حفظ نظم و آسايش مردم« :راجرز گفت
  » .بپردازيم

توان گفت آه آنها تنها براي از بين بردن امنيت و ايجاد  هاي گذشته مي با توجه به تجربه« :وي ادعا آرد
  » .اند  نيروهاي ائتالف در اين منطقه جمـع شدهمشكل براي ساآنان و

  
  اهللا حكيم با سفير انگليس در تهـران  ديدار آيت

  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12 جمعه -ايسنا 
رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در ديدار با سفير انگليس در تهران بر ضرورت فراهم آردن 

  . امنيت مردم عراق تاآيد آرد
اهللا سيدمحمد  رش  مرآز اطالع رساني دفتر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در تهران، اآتبه گزا

باقرحكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در ديدار با سفير انگليس در تهران به تبادل نظر 
درباره فراهم آردن نيازهاي اساسي شهروندان عراقي پرداخت و گفت آه عدم فراهم آردن اين 

  . شود امكانات موجب ايجاد مشكالت براي مردم عراق و حوادث غيرقابل پيش بيني مي
وگو بر ضرورت ايجاد امنيت براي مردم عراق تاآيد آرد و افزود آه فعاليت برخي از  حكيم در اين گفت

  . آند عناصر رژيم سابق در عراق جان مراجع و شهروندان عراقي را تهديد مي
ن افراد از سوي نيروهاي ائتالفي ممكن نيست؛ چرا آه آنها در صفوف مردم وي گفت آه شناسايي اي

  . پردازند به انجام عمليات انتقام جويانه مي
چنين به توانايي سياسي مردم عراق در همكاري فعال براي استقرار امنيت اشاره  اهللا حكيم هم آيت
جام جناياتي عليه شهروندان عراقي وي به وجوب تشكيل دادگاهي براي محاآمه عناصري آه به ان. آرد

توانند با آماده آردن لوايحي مختص به اين جنايات  اند؛ تاآيد آرد و گفت آه نيروهاي مردمي مي پرداخته
  . جنايتكاران را شناسايي و محاآمه آنند

چنين در اين ديدار دو طرف به بحث درباره برخي از مسايل مربوط به آينده عراق، تشكيل دولت  هم
  .هني مستقل عراق و سازماندهي آن براساس نيروهاي داخلي پرداختندمي
  

  دو نفر به اتهام دخالت داشتن در قتل مجيد خويي دستگير شدند
  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12جمعه _ خبرگزاري فارس 

ي  نفر به اتهام دست داشتن در قتل سيد مجيد خوي2در درگيري پليس عراق با چند فرد مسلح در نجف 
 . دستگير شدند
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  . به گزارش رويتر ، پليس عراق با چند فرد مسلح در نجف در نزديكي گورستان درگير شد
دو نفر به نامهاي مهر البقدادي و احسان آه به دست داشتن در : الكعبي فرمانده نيروهاي عراقي گفت

  . قتل مجيد خويي متهم بودند دستگير شدند
در نجف انجام ) ص( هنگام برگزاري مراسم عزاداري رحلت پيامبر اآرم بنابر اين گزارش ، اين درگيري در

  .شد آه دو نفر نيز طي اين درگيري زخمي شدند
  
  

  مشترآات و تعارض ها : گروه هاي شيعه عراقي
      نقل از سايت پاس پژواك

http://www.parspejvak.com   
پس از قتل حجت االسالم عبدالمجيد خوئي و مطرح شدن وجود اختالف نظرها و ديدگاه ها در بين 

اهيت گروه هاي شيعي برخي گروه هاي معارض شيعه ي عراقي، درصدد برآمديم گزارشي از م
  .عراقي، ساختار سازماني آن ها، همگرايي يا اختالفشان با ديگر گروه ها تهيه آنيم

     با آگاهي از حضور ديرپاي عده اي از رهبران گروه هاي معارض شيعه ي عراقي در قم، يكي از ياران 
آنچه در زير آمده ). ين سفر رفتدر واقع او خود داوطلبانه به ا(اين ديدارگاه را به اين شهر فرستاديم 

  .حاصل گفت وگوها و تحقيق وي در اين باره است
     هم تهيه آننده ي گزارش و هم ما اعتراف داريم آه اين گزارش براي شناسايي آامل ترآيب و 

اهداف گروه هاي شيعي عراق آافي نيست، اما به هر حال مي تواند اطالعات مفيدي را به خوانندگان 
  .ند عرضه آندعالقه م

***  
  

اگر مي خواهي باز هم بتواني در قم درباره معارضين عراقي تحقيق آني نبايد عليه ما :      مي گويد
  ...چيزي بنويسي، و گرنه

ولي . خنده ام گرفت,      وقتي اين آشناي عراقي خيلي جدي اين حرف ها را به خطاب به من گفت
 گروه هاي معارض عراقي است قول دادم آه عليه آنها چون مي دانستم وي عضو يكي از قاطع ترين

با اين حال پرسيدم شما آه اينقدر راحت همه را متهم آرده و بعد تهديد مي آنيد، چرا . چيزي ننويسم
سريع . اين بار او آه سعي داشت خود را جدي نشان دهد خنده اش گرفت. از پس بعثي ها برنيامديد

ببين آنها چه بودند آه بعضي از عراقي ها در قم .  آه بعثي ها را نديديتو: خود را جمع وجور آرد و گفت
  .وقتي نام بعثي ها را مي شنيدند به لرزه مي افتادند
وقتي يك عرب : آن روحاني قبال به من گفته بود.      به ياد صحبت هاي يك عرب تحصيلكرده افتادم

, ولي اگر چيزي نگويي,  تو خواهد ترسيدبه تو يك سيلي زد اگر محكم تر بزني هميشه از) عراقي(
  .بيچاره ات خواهد آرد

موضوع گزارش من روانشناسي معارضين عراقي نيست، بلكه بعد از ترور سيد ,      در هر صورت
يكي از . اطالعاتي آسب آنم) شيعه(عبدالمجيد خوئي بر آن شدم از سازوآار و روابط داخلي معارضين 

شيعيان ) 1991(ال ها در نجف تحصيل و تدريس آرده و در انتفاضه اول روحانيون معارض عراقي آه س
در همين : عراقي نيز مشارآت داشته است در پاسخ به اين سوال من بدون هيچ مقدمه اي مي گويد

  . به ياد دارم آه بر سر يك شهيد دعوا افتاد) يكي از محالت آسب و آار عراقي ها در قم(گذر خان 
. ها مي گفتند شهيد ماست و مجلس اعالئي ها هم شهيد را از آن خود مي دانستند     حزب الدعوه اي

  .دعوا طوري بود آه جنازه همين طور بين آنها دست به دست مي شد
آه بعضا بيهوده و بي (     وي با اين مثال سعي دارد ميزان اختالف و همچنين موضوعات اختالف را 

  .نشان دهد) دليل به نظر مي رسد
گفته مي شود آه در ميان شيعيان عراق نزديك به هفتاد گروه آوچك و بزرگ معارض وجود دارد آه      

  .بيشتر آن ها گروه هاي آوچك و محفلي هستند
از » حزب الدعوه«     تقريبا بيشتر معارضين عراقي قبول دارند آه هيچ آدام از اين گروه ها به اندازه 

  .برخوردار نيستندتشكيالت و آادر منسجم و با برنامه 
نه تنها در ايران و عراق، بلكه در ديگر آشورهاي ,      حزب الدعوه آه ده ها سال سابقه فعاليت دارد

اصوال مشي آنها فعاليت در عالم اسالم است و لذا خود را محدود به عراق . اسالمي نيز فعال است
در حال حاضر از . ند صاحب نفوذ شوندنكرده و در ايران و برخي آشورهاي اسالمي ديگر نيز توانسته ا

سيدباقر مهري از علماي آويت، عالمه فضل اهللا رهبر شيعيان لبنان و محمدباقر ناصري از روحانيون 
  .شيعه انگلستان به عنوان برخي چهره هاي حزب الدعوه يي نام برده مي شود

، محمد علي )اهللا خزعليرئيس مجمع جهاني اهل البيت و پسر خاله ي آيت (محمد مهدي آصفي      
و سيد محمد باقر ) از علماي قم(سيد آاظم حائري ). رئيس مجمع جهاني تقريب مذاهب(تسخيري 

البته .  چهره هايي هستند آه از آنها به عنوان رهبران حزب الدعوه در ايران نام برده مي شودحكيم
ود، آنها مي گويند؛ ما قبال با حزب الدعوه احتماال اگر از هر آدام از علماي نامبرده در اين باره پرسيده ش
بد نيست دانسته شود آه حتي يكي از . اي ها آار مي آرده ايم ولي االن با آنها هيچ ارتباطي نداريم

  .به طور مكتوب از حزب الدعوه اي ها اعالم برائت آرده است) آيت اهللا سيد آاظم حائري(اين افراد 
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نمي خواهد نامش فاش شود مي پرسم مگر سيد محمد باقر حكيم      وقتي از مصاحبه شونده اي آه 
رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيست؟ چرا او را در بين حزب الدعوه اي ها جاي دادي؟ 

  .مي گويد، يك فرد روحاني آه بخواهد در سيستم شيعيان عراق نفوذ آند بايد حتما حزبي باشد
نوه ي آيت اهللا خوئي و (قتي آه از حجت االسالم سيد جواد خوئي چون و,      حرف او را باور مي آنم

مي پرسم آه فكر نمي آنيد حزب الدعوه اي ها سيد عبدالمجيد ) فرزند مرحوم محمد تقي خوئي
سيد عبدالمجيد با حزب الدعوه اي ها دوست بود، . نه آار آنها نيست: خوئي را آشته باشند؟ مي گويد

  .وديمما هميشه با آنها مرتبط ب
از جمله خاندان حكيم و مجلس ,      او همچنين از رفاقت و دوستي سيدعبدالمجيد با بسياري ديگر

  .اعالئي ها نيز سخن مي گويد
در اين قتل سوالي ) شاخه ي نظامي مجلس اعالء(ديگر از احتمال دخالت سپاه بدر ,      به همين دليل
  .را مطرح نمي آنم

 در اولين روزي آه سيد عبدالمجيد خوئي در نجف آشته شد برايم از يكي از معارضين عراقي     (
  .)احتمال دخالت سپاه بدر در اين قتل سخن به ميان آورده بوده 

وقتي آه امام خميني زنده بودند امور نهضت هاي «:      او در بيان داليل اين فرضيه خود گفت
 مسئول مستقيم اين بخش بود از هر مهدي هاشمي آه. آزاديبخش بر دست آيت اهللا منتظري بود

  . آشور يك گروه را انتخاب آرده و با آنها همكاري ويژه داشت
 حمايت آرده بود، در 1»منظمه العمل آرباليي ها«      در عراق نيز به طور ويژه از گروه شبه نظامي 

رت زيادي در ايران نتيجه آنها آه عمدتا از مرحوم آيت اهللا العظمي شيرازي تقليد مي آردند صاحب قد
شبانه به دفتر مرآزي آن ها در ورامين ريختند و , مخالفان و رقبا, اما بعد از فوت امام خميني. شده بودند

پس . آنها را ضعيف آردند تا سپاه بدر به عنوان تنها قدرت شبه نظامي شيعيان عراق صاحب نفوذ شود
بدري ها ترسيدند آه , فعاليت آوتاه مدت خوداز رفتن سيد عبدالمجيد خويي به نجف و موفقيت وي در 

  ».دوباره گروه آيت اهللا شيرازي فعال شود و جا براي آنها تنگ شود
او با شناختي . ولي سيد جواد خوئي نظر ديگري دارد.      من نمي دانم اين فرضيه چقدر درست است

احتمال ديگري را , دالمجيدآه از عموي خود دارد و با توجه به شنيده هايش از ماجراي قتل سيد عب
  .مطرح مي آند

دوستان از نجف گفته اند وقتي آقاي سيدعبدالمجيد در صحن آشته :      سيد جواد خوئي مي گويد
نيز از نجف » الشرق االوسط«و خبرنگار » زنده باد صدر«شده است قاتلين وي شعار مي داده اند 

رهبر گروه ابناء الصدر و (ز صحن به منزل مقتدا گزارش داده است آه جسد شهيد عبدالمجيد خويي را ا
  .برده اند) فرزند شهيد محمد صادق صدر

  نظر شما درباره ي هويت قاتلين سيدعبدالمجيد خوئي چيست؟: مي پرسم
گزارش ها مي گويند قاتلين در حمايت از شهيد صدر شعار مي داده اند ولي من نمي :      مي گويد

  .، شايد آنها بعثي ها و يا افراد ديگري بوده اند آه تحت اين نام اقدام آرده اندتوانم بگويم آنها بوده اند
ولي ,      هر چند نوه ي آيت اهللا العظمي خوئي با احتياط درباره ي قاتلين عموي خود صحبت مي آند

  .م بردندبه عنوان عاملين اين حادثه نا» صدريون«ديگر افرادي آه من با آن ها صحبت آردم با اطمينان از 
     يك معارض عراقي هوادار صدر دوم با اين شرط آه نام او هيچ گاه افشاء نشود در گفتگويي درباره 

  .گروه صدريون صحبت مي آند
     محمد، محمد صادق صدر آه از ايشان به عنوان صدر دوم نام برده مي شود يكي از علماي عراقي 

 دو تن از فرزندان خود توسط رژيم بعثي عراق ترور است آه چند سال پيش به همراه مصطفي و مؤمل
گروهي به رهبري دو تن ديگر از فرزندان ايشان اعالم موجوديت مي آند آه , بعد از اين ترور. مي شوند

  .شهيد صدر است)  ساله24احتماال (رهبر آن گروه حجت االسالم مقتدا فرزند جوان 
نماز جمعه هاي بسيار ) محمد صادق(شهيد صدر : مي گويد     معارض هوادار صدر دوم درباره اين گروه 

به طوري آه پس از پايان نماز جمعه اتوبوس هايي در , با شكوه در مسجد اعظم آوفه برگزار مي آرد
يعني » ...العماره ـ العماره و «، »ناصريه ـ ناصريه«خيابان ايستاده بودند آه رانندگان آنها فرياد مي زدند 

  .يه از شهرهاي ديگر به آوفه آمده و پشت سر شهيد صدر نماز مي خواندنداينكه جوانان شع
اما برخي ها در ايران از مجلس اعالئي ها حمايت آردند و به همراه آنها و :      وي ادامه مي دهد

در حالي آه وي بسيار , هيچ آس از ايشان، حمايت نكرد. شهيد صدر را تنها گذاشتند, مراجع نجف
در هر صورت همين محبوبيت باعث شد آه . ي توانست منشاء تاثير در وقايع عراق باشدمحبوب بود و م

) دوم(شهيد صدر و فرزندانش را بكشند، به طوري آه پس از ترور شهيد صدر ] بعثي ها[عراقي ها 
رخ داد آه با سرآوب رژيم ... ، آوفه، ناصريه و  نجف, هم چون بغداد, انتفاضه آوچكي در بسياري شهرها

بسياري به ايران فرار , پس از آن سرآوب: اين معارض عراقي ادامه مي دهد.     بعثي عراق مواجه شد
ايجاد آرديم آه » صدريون«براي اولين بار نيز ما در قم گروه هواداران صدر دوم را تحت عنوان . آردند

ر مظلوم واقع شده و ما ما معتقديم شهيد صد. تقريبا دو ماه پس از ترور شهيد صدر اعالم موجوديت آرد
  .   بايد با جديت راه او را ادامه بدهيم

  
  منابع و ماخذ   

چون اين سازمان نخست در . منظمه العمل الكرباليي در واقع نام بومي سازمان عمل اسالمي است
  .مي خوانند) سازمان عمل آربال(آربال موجوديت يافت، اعضايش آن را منظمه العمل الكرباليي 
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  شرايط  اقتصادي آينده عراق
  

  استخراج نفت از چاههاي آرآوك آغاز شد 
توليد نفت از :  شرآت نفت شمال عراق اعالم آرد - 1382 ارديبهشت 12 جمعه –خبرگزاري فارس 

 .ههاي آرآوك آغاز شده استچا
سطح توليد فعلي از اين چاهها به ميزان قبل از جنگ نمي رسد و : اين شرآت با اعالم اين خبر افزود 

  . علت آن خرابيهاي ناشي از جنگ وآاهش تعداد آارگران است
توليد توليد نفت عراق از هفته گذشته با : به گزارش رويتر ، عديل قضاض معاون مدير اين شرآت گفت 

  .  هزار بشكه در روز از سر گرفته شد40 تا 30روزانه 
توليد فعلي ما فقط در پااليشگاهها به مصرف مي رسد تا سوخت مورد نياز جاري مردم را : وي گفت 
  . برآورده آند

 هزار بشكه نفت استخراج مي شد آه حدود 850بنابراين گزارش ، قبل از جنگ از منطقه آرآوك روزانه 
  . نفت عراق به شمار مي رفت درصد 40

ما در آينده نزديك نمي توانيم به سطح توليد قبل از جنگ برسيم ، زيرا : عديل قضاض در ادامه گفت 
  .بسياري از تجهيزات و ماشينها را از دست دايم و خيلي از آنها در اثر جنگ تخريب شده است

  
  ت بدهي خارجي عراق را خواستار شد  ماه تعويق در بازپرداخ18داري آمريكا  معاون وزارت خزانه

  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12جمعه ): راديوفردا(جمشيد زند 
هاي خود را از اين آشور دستكم  واشنگتن رسما از طلبكاران عراق خواست مطالبه اصل و فرع بدهي

 .  ماه به تعويق اندازند18
المللي،  داري آمريكا در امور بين ن وزارت خزانهلر، معاو  جان تي):راديوفردا، پاريس(دآتر فريدون خاوند 

  ديروز در واشنگتن از طلبكاران عراق خواست به اين آشور، براي باز پرداخت اصل و فرع بدهي خارجي
گفت، تأآيد آرد  المللي و استراتژيك سخن مي لر آه در مرآز مطالعات بين تي.  ماه فرصت بدهند18آن، 

ي عراق هنوز معلوم نيست، هر چند اين رقم بايد سنگين باشد و به خارج? ها آه رقم واقعي بدهي
آم تا يكسال و نيم ديگر، آسي نبايد واقعا انتظار داشته باشد عراق در   او، در آوتاه مدت، دست گفته

 . المللي خود پولي پرداخت آند ازاي تعهدات مالي بين
اي را، با ابعاد پيچيده، در  ن، مسائل تازهبدهي خارجي عراق، و ابتكارهاي واشنگتن براي حل و فصل آ

هاي جنگي را، آه عراق به همسايگان خود مديون است  اگر غرامت. آند المللي مطرح مي روابط بين
 ميليارد دالر 138 تا 127 آن، حدود  آنار بگذاريم، حجم بدهي خارجي دولتي عراق، با احتساب بهره

 .شود تخمين زده مي
ز نمايندگان آشورهاي طلبكار، آه در بررسي بدهي دولتي آشورهاي در حال باشگاه پاريس، مرآب ا

 عراق بر پراآنده بودن اطالعات در اين   خود در باره  گذشته  تخصص دارد، در پايان نشست هفته توسعه
 . هاي آينده ادامه خواهد داد هاي خود را در ماه زمينه تأآيد آرد و گفت آه بررسي

راق، از جمله فرانسه، آلمان و روسيه، حاضر خواهند شد پيشنهاد واشنگتن را آيا طلبكاران اصلي ع
 ماهه به بغداد بپذيرند؟ آيا ساير آشور هاي بدهكار جهان سوم درخواست 18ي اعطاي يك مهلت  درباره

  المللي، از مهلتي مشابه عراق برخوردار شوند؟  انجام تعهدات بين نخواهند آرد آه در زمينه
  

  نگي و اجتماعي عراق پس از جنگشرايط فره
  

 هاي عراق  ها به خيابان استقبال رويتر از بازگشت فاحشه
  1382 ارديبهشت 12 جمعه –سايت بازتاب 

نما بپوشد و جواهرات زيادي به خود بياويزد تا روزي آه  هاي بدن جنان هميشه عادت داشت آه لباس ام
هنگامي آه . بوسي آرده و بردند  او را سوار ميني)گروهي از وفاداران صدام(چند مرد با ماسك سياه 

شرت و شلوار تنگ به تن داشت و سر او را آنار بدنش  اش انداختند، او تي فردا جنازه او را جلوي در خانه
اهللا  « بود،  گذاشته بودند و پرچمي روي ديوار باالي سرش نصب آرده بودند آه رويش نوشته شده

  . »اآبر
، به وسيله عوامل صدام، يازده سال 1999جنان در سال  آه به هنگام مرگ امواد، شهروندي  علي 

ها زدند زير گريه اما من باالي سر او ايستاده  بقيه بچه. توانستم نگاه از او بردارم  من نمي :داشت گفت
  .آردم بودم و به سر او نگاه مي

اما از حدود سه . آن مواجه بودندمسايلي از اين قبيل، مشكالتي بود آه فاحشه ها در رژيم صدام با 
هاي پايتخت  ها در حال بازگشت به خيابان هفته قبل آه رژيم صدام توسط آمريكا سرنگون شد، فاحشه

  .هستند
قانوني و غارتگري در شهرها است اما آنان در  ها با آن مواجه هستند بي خطر بزرگي آه فاحشه

 دولت آينده و پيش از آن است آه رهبران ديني جستجوي به دست آوردن منافع قبل از سر آار آمدن
پوشند،  هاي بلند پوشيده و سياه مي در چنين آشوري آه همه زنان لباس. بساط آنها را برچينند
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  .برد شوند و اين احتمال خطر را باال مي هاي خيابان پيدا مي گردهاي زيادي در گوشه خيابان 
قبال بايد تشخيص . بينم جا مي هستند، من آنها را همهجا  آنها همه: احمد صربي، راننده تاآسي گفت

آنها ترسي ندارند و با حالت آامال آسوده و . شوند اآنون به صورت آشكارا مشاهده مي مي دادي اما هم
 .زنند باز، دست به انجام چنين آارهايي مي

حمله اين آشور هاي سازمان ملل به عراق به خاطر  ، طي تحريم90گري در عراق در طول دهه  فاحشه
 به آويت آه باعث سخت شدن اوضاع اقتصادي شده رواج پيدا آرد و زنان بسياري را 1990در سال 

 .شود مجبور آرد آه براي پول خود را عرضه آنند؛ عملي آه باعث تنفر مسلمانان ديندار مي
يگر، به  فاحشه د30جنان و حدود  و ها به ديدن ام.ام.ها و بي مقامات رسمي بعثي در مرسدس

هاي بغداد اآنون از فداييان صدام  فاحشه. آردند ـ آمدند مجموعه صدام ـ جايي آه آنها زندگي مي
 . ترسي ندارند اما اعمال آنها شهر را با خطر روبرو آرده است

هاي بغداد، يكي از دوستان وي شب گذشته به وسيله مرداني آه با  به گفته يك زن فروشنده در خيابان
ها درست قبل از جنگ به  او همچنين گفت، فاحشه. اند به قتل رسيده است سي داشتهاو تماس جن

او گفت آه ما از . خاطر شايعاتي در مورد گسترش عمل سر بريدن وحشت آرده بودند اما اآنون آزادند
توانيم بدون ترس زندگي آنيم ولي اين اعمال خود نيز خطراتي  رفتن صدام خوشحال هستيم، چون مي

 .ها نيز تفنگ دارند چون االن آنترلي بر شهر نيست و حتي بچه.  بر داردرا در
 
  
  

  جهان پس از جنگ
  

  ي آخرين تحوالت منطقه  وگوي تلفني بوش با وليعهد عربستان درباره گفت
ي عراق و تحوالت منطقه  شنبه اول مه رئيس جمهور آمريكا با وليعهد عربستان سعودي درباره روز پنج

   .گفت و گو آرد
خبرگزاري عربستان سعودي اعالم آرد آه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا با اميرعبداهللا بن عبدالعزيز، 

ي تلفني اوضاع عراق بعد از صدام و عمليات صلح در خاورميانه  وليعهد عربستان سعودي در يك مكالمه
  . را مورد بررسي قرار داد

ز سوي بوش صورت گرفت آخرين تحوالت منطقه، ي تلفني آه ا اين خبرگزاري افزود آه اين مكالمه
  . مساله فلسطين و عمليات صلح در خاورميانه را مورد توجه قرار داد

  
   تجربه آرد 70ي  حزب آار بلر بدترين شكست سياسي را از اواخر دهه: آسوشيتدپرس

 700ش از حزب آار توني بلر در اولين آزمايش قدرت سياسي پس از جنگ عراق با از دست دادن بي “
 را تجربه آرد و 70ي  آرسي در شوراي محلي سراسر انگليس بدترين شكست سياسي از اواخر دهه

  ” .از ميان رفت» فتح بغداد«برداري از  تقريبا اميدهاي حزب براي بهره
:  در گزارشي با اشاره به مطلب فوق آورده است خبرگزاري آسوشيتدپرس2003 مه 2ديروز جمعه 

داد آه خشم خود را نسبت به حزب حاآم  ز ديرباز به راي دهندگان اين امكان را ميانتخابات محلي ا
تواند باعث تحقير شود، تاثيري بر تسلط بلر در  ي اين انتخابات اگرچه مي نشان دهند، اما نتيجه

  . سياستهاي انگليس نخواهد داشت
ت و نيازي به برگزاري هاي اخير، محبوبيت بلر پس از جنگ افزايش يافته اس براساس نظرسنجي

  .  نخواهد داشت2006انتخابات عمومي تا سال 
شوند، اآنون بزرگترين حزب شوراي  آاران آه از رقباي پرقدرت حزب آار انگليس محسوب مي محافظه

  . ملي محلي هستند
آار ما طي دو يا سه سال آينده اين است آه به مردم نشان «: آاران گفت ترسامي، رييس محافظه

  ».مان را تكرار آنيم توانيم سطح و موقعيت ملي چطور ميدهيم 
  

  هاي ديپلماتيك در عراق خبر داد  ي انگلستان از آغاز فعاليت وزير امور خارجه
 سال براي اولين بار فعاليتهاي 12ي انگلستان اظهار داشت آه دولت انگلستان بعد از  وزير امور خارجه

  . دديپلماتيكش را در بغداد آغاز خواهد آر
ي انگلستان روز پنجشنبه اول مه  در  ي الشرق چاپ قطر، جك استرا، وزير امور خارجه به گزارش روزنامه

گفت و گويي مطبوعاتي گفت آه گروهي از ديپلماتهاي انگليسي براي افتتاح دفتر در بغداد در تعطيلي 
  . پايان هفته وارد عراق خواهند شد

ابراز داشت آه مقامات سابق » سبكتاتور«ي  گفت و گو با مجلهجف هون، وزير دفاع انگلستان نيز در 
ي  اند درباره اند و يا خود را به نيروهاي آمريكايي و انگليسي تسليم آرده رژيم عراق آه برآنار شده

  . اند جستجوي سالحهاي آشتار جمعي در عراق اعالم همكاري آرده
  » .آنيم بلكه از خود آاهدان صحبت ميآنيم،  ما از سوزن در آاهدان صحبت نمي«: هون افزود

  . وي نسبت به دستيابي به سالحهاي آشتار جمعي عراق ابراز اطمينان آرد
ي آمريكا گفت آه برخي از دانشمندان عراقي آه در  از سوي ديگر ريچاد آرميتاژ، معاون وزير امور خارجه

  . اند ها آغاز آردهدست نيروهاي آمريكايي در عراق هستند همكاري شان را با اين نيرو
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  هاي عراق  ي سالح ي انگليس درباره افزايش اختالف ميان وزيران دفاع و امور خارجه

  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12جمعه 
هاي آشتار جمعي در عراق  ي انگليس بر سر لزوم يافتن و افشاي سالح وزير دفاع و وزير امور خارجه

  .  دارندبراي توجيه جنگ با يكديگر اختالف نظر
 وزير دفاع  ي اينديپندنت، جف هون، به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي آشتار جمعي براي توجيه جنگ ضروري است، اما  انگليس معتقد است آه يافتن و افشاي سالح
براي مشروعيت بخشيدن ها  گويد يافتن سالح اين عقيده با سخنان جك استرا، وزير امور خارجه آه مي

  . به جنگ ضرورتي ندارد، آامال مغايرت دارد
هاي عراق  ي جاري سعي آرد زمينه را براي شكست نهايي متحدان در يافتن زرادخانه استرا اوايل هفته

  . آماده آند
شكست عراق در افشاي انبارهاي تسليحاي توجيه مناسب و آافي براي جنگ بود اما «: وي گفت

  . گر معتقدند آه يافتن سالح ها باعث تقويت و قوت ائتالف خواهد شدهاي دي مقام
  . هاي آشتار جمعي عراق دليل اصلي جنگ بود اي اظهار داشت آه تهديد سالح جف هون در مصاحبه

خوب اين «:گفت ها براي توجيه جنگ ضروري است، وي در پاسخ به اين سوال آه آيا يافتن اين سالح
ي آن عمليات نظامي عليه حكومت صدام را آغاز   آرديم، دليلي آه به واسطهدليلي بود آه ما اعالم

  » .ما معتقديم آه سالحهاي آشتار جمعي وجود دارد ما بايد آنها را بيابيم. آرديم
  . هون گفت آه تالشهاي زيادي براي پنهان آردن سالح هاي عراق انجام شده است

  
 ياغي با تروريست ها را بزرگترين تهديد امنيت آمريكا معاون رياست جمهوري آمريکا اتحاد دولت هاي

  دانست 
  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12جمعه ): راديوفردا(مهتاب فريد 

ديک چيني، معاون رياست جمهوري آمريکا، طي يك سخنراني در موسسه پژوهشي هريتج فانديشين، 
 آمريکا در عراق، يکي از موفق ترين جنگ: از موفقيت نظامي امريکا در جنگ با عراق صحبت کرد و گفت

امروز رژيم صدام حسين به تاريخ پيوسته : وي گفت. مبارزات نظامي بود که تا به حال انجام گرفته است
 . است

براي (آقاي چيني در سخنراني خود جنگ آمريکا با حكومت سابق عراق را با عمليات طوفان صحرا 
آمريکا در عمليات آزاد :  سال پيش مقايسه کرد و گفت12در ) خاتمه اشغال آويت توسط ارتش عراق

 .سازي عراق، در مدت کوتاهتر، با تلفات کمتر جنگ را به پايان رساند
شبکه هاي تروريستي بزرگترين تهديد را متوجه امنيت : معاون رئيس جمهوري آمريکا همچنين گفت

 پي دستيابي به سالحهاي آشتار اين اتحاد بين شبکه هاي تروريستي که در. ملي آمريکا مي سازند
جمعي هستند و کشورهاي ياغي که چنين سالحهايي را تامين مي کنند و يا هم اينک دارا هستند، 

 . بزرگترين تهديد را متوجه امنيت ملي آمريکا مي سازند
 معاون رئيس جمهوري آمريکا به بازسازي عراق اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که عراق نه تنها بايد از

جنگ سه هفته اي بيرون بيايد، بلکه بايد از حکومت ديکتاتوري که براي سه دهه عراق را در تسلط خود 
 . داشت، نجات پيدا کند

ولي در اين جنگ ما از روبرو شدن با . ، آمريکا با آوارگان زيادي مواجه شد1991وي گفت در جنگ سال 
 اساس گزارشهاي منابع خبري و مطبوعات، با وجود اين، بر. يک بحران عظيم انساني پرهيز کرديم

  .بسياري از عراقيها، سربازان آمريکايي در کشور خود را يک نيروي اشغالگر تلقي مي کنند
  

  آمريكا-سوريه
  

  : وزير امورخارجه آمريكا راهي سوريه شد
  ل، وزير امورخارجه آمريكا، آولين پاو» طريق صلح«تاآيد بر لزوم پيشرفت براساس 

  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12جمعه  -راديوفردا -بكتاش خمسه پور
امروز در نخستين مرحله سفر خود به خاورميانه با بشار اسد رئيس جمهوري سوريه در دمشق ديدار 

 ها و وي فلسطيني. آولين پاول با مسئوالن اسرائيلي و فلسطيني نيز ديدار خواهد آرد. مي آند
اسرائيلي ها را به از سرگيري مذاآره تشويق آرد وگفت ما مي خواهيم در اجراي طريق صلح خاورميانه 

آه متن آن به دو دولت اسرائيلي و فلسطيني داده شده است، پيشرفت ببينيم و شاهد توقف 
رگانه، در طريق صلح آه به آوشش آمريكا، و اعضاي ديگر آميته چها. تروريسم و خشونت ها باشيم

اتحاديه اروپا، سازمان ملل و روسيه تهيه شده است، تشكيل يك آشور مستقل فلسطيني تا سال 
  . ميالدي پيش بيني شده است2005

  
  آمريكا و مداخله رژيم ايران در عراق

  
دبير شوراي نگهبان جمهوري اسالمي اجراي عمليات تروريستي انتحاري عليه نيروهاي آمريكا را به 

   سفارش آرد شيعيان عراق
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  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12جمعه ): راديوفردا(بكتاش خمسه پور براساس گزارش رويتر
آيت اهللا احمد جنتي، امروز در نماز جمعه طي اظهاراتي آه ناظران آن را تحريك آميز و مداخله جويانه 

اضه وحرآت هاي ارزيابي آردند، گفت ملت عراق به اين نتيجه خواهد رسيد آه چاره اي جز انتف
 .وي گفت آمريكا درخواستها براي خروج نيروهاي خود از عراق را ناديده مي گيرد.شهادت طلبانه ندارد

جنتي، دبير شوراي نگهبان، آه از نهادهاي قدرتمندو تندروي جمهوري اسالمي است گفت عراقي ها 
وي گفت از .  در عراق برپا آنند در ايران درس گيرند و يك دولت شيعه1357بايد از انقالب اسالمي سال 

مردم عراق مي خواهد اتحاد خود را حفظ آنند، از روحانيون پيروي آنند، اقدامات بدون وقفه براي خروج 
 .دشمن از خاك عراق انجام دهند و يك حكومت اسالمي برپا سازند

جاد يك دولت شيعه فقهاي ضد آمريكائي در ايران مي گويند برگزاري يك انتخابات آزاد در عراق به اي
آمريكا مي گويد عراقي ها آزادند حكومت خود را انتخاب آنند و با به . اسالمي منجر خواهد شد

 .وجودآمدن يك دولت مذهبي به سبك نظام مذهبي حاآم بر ايران مخالفت آرده است
اري يك  درصد از جمعيت عراق را تشكيل مي دهند و از اين نظر امكان دارد برگز60شيعيان بيش از 

انتخابات آزاد در عراق به برسر آار آمدن يك دولت اسالمي در عراق بيانجامد آه از مناسبات نزديك با 
 .روحانيون شيعه حاآم بر ايران برخوردار خواهد بود

واشنگتن تهران را به مداخله در . اياالت متحده به تهران هشدار داد از مداخله در امور عراق پرهيز آند
آمال خرازي، وزير امورخارجه جمهوري اسالمي، اين اتهامات را رد آرد و . تهم آرده استامور عراق م

بي اساس خواند و اظهار داشت تهران تنها خواستار روي آار آمدن يك دولت دمكراتيك در بغداد است و 
باوجود تالش بعضي مقامات جمهوري اسالمي . با دولتي دست نشانده آمريكا در عراق مخالف است

راي تكذيب دخالت تهران در امور داخلي عراق، آيت اهللا جنتي امروز در نماز جمعه تهران، ضمن اشاره ب
به سختگيري هاي رژيم صدام بر مردم عراق گفت امروز مردم عراق بعد از رهائي از گرگي نظير صدام 

 .گرفتار گرگ ديگري شده است آه بر سر آنها مي تازد
  

  روپا را بر ايـران خـواستار شـد آمريكا اعمـال فشار بيشتر ا
اياالت متحده آمريكا از اروپا خواست با اين آشور در مبارزه با تسليحات آشتار جمعي همكاري 

هاي  برنامه”هاي ديپلماتيك را براي دور آردن ايران از آنچه آه آنرا  تري داشته باشد و تمام راه نزديك
  . ناميد؛ انجام دهد“  ايران يي هسته
آمريكا از اروپا خواسته است؛ تا اقداماتي انجام «:ي فايننشيال تايمز با مخابره اين خبـر نوشت هروزنام

يي  دهد آه دستيابي آشورهاي خودسر به مواد، تجهيزات و يا افراد مورد نياز در توليد تسليحات هسته
  .تر شود سخت

  
  مال آشكار شـده است دروغ آمريكا در مبارزه با تروريسم آا: سخنگوي وزارت امور خارجه

  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12جمعه -ايسنا 
: باشد؛ گفت دآتر حميدرضا آصفي با اعالم اين آه جمهوري اسالمي ايران يك نظام آامال دموآراتيك مي

وزير خارجه آمريكا آمك و حمايت آن آشور از رژيم عراق در آغاز جنگ عليه ايران آه موجب شهادت و « 
دها هزار جوان ايراني شد،را فراموش آرده است و اينك ناشيانه براي جوانان ايراني مجروح شدن ص
  » .آند دلسوزي مي

ي آل اطالعات و مطبوعات وزارت  به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از اداره
ليغ حكومت مدل آمريكايي در مقامات دولت آمريكا با تب« :امور خارجه سخنگوي وزارت امور خارجه افزود

  » .آنند المللي را دنبال مي واقع انحطاط اخالقي و ترويج دروغ در مناسبات بين
اشغال عراق نمونه آشكار « :دآتر آصفي با رد ادعاهاي آمريكا مبني بر دخالت ايران در عراق گفت

سطحي آمريكا از واقعيات تواند ديگران را متهم آند، شناخت  مداخله در آن آشور است و اشغالگر نمي
  » .عراق امروز مقامات آمريكايي را به بيراهه آشانده است

سخنگوي وزارت امور خارجه تاآيد آرد جمهوري اسالمي ايران به عنوان آشور همسايه عراق به حق 
تعيين سرنوشت مردم اين آشور عميقا احترام گذاشته و برقراري حكومتي دموآراتيك و برخواسته از 

 آزاد ملت عراق را ضامن حفظ ثبات داخلي عراق و تقويت همگرايي در اين منطقه مهم و حساس اراده
  . داند مي

چنين ادعاهاي وزير خارجه آمريكا در زمينه حمايت ايران از آنچه آه وي آنرا تروريسم  دآتر آصفي هم
ت و مقامات يي را تكراري و بي اساس دانس هاي هسته خوانده و تالش براي دستيابي به سالح
  . آمريكايي را به جعل واقعيات متهم آرد

هاي مورد حمايت  سخنگوي وزارت امور خارجه با انتقاد صريح از همكاري و مساعدت آمريكا با تروريست
ارزش  هاي بي رژيم بعثي عراق، اين اقدام دولت آمريكا را سخيف و حاآي از ضعف و توسل به مهره

  » .كا در مبارزه با تروريسم آامال آشكار شده استدروغ آمري« :ارزيابي آرد و گفت
اي ايران را آامال شفاف، صلح آميز و منطبق با تعهدات  هاي هسته سخنگوي وزارت امور خارجه فعاليت

جمهوري اسالمي ايران هيچ گاه به دنبال دستيابي و تجهيز به « :المللي آشور اعالم آرد و گفت بين
  » . سياست مبتني بر اصل صلح طلبي در آينده تداوم خواهد يافتيي نبوده و اين هاي هسته سالح

  
  آمـريكا براي مواجـه با ايـران بر سـر دوراهـي قـرار گرفتـه است : رويتـر

www.iran-archive.com 



  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12 جمعه -ايسنا 
ي  ي شمالي است؛ درباره ي آمريكا آه سرگرم سبك و سنگين آردن اقدام عليه آره اياالت متحده« 

  » .يي ايران نيز بر سر دو راهي قرار گرفته است هاي هسته برنامه
اند بعد از آن  مقامات دولت بوش اعالم آرده« :ي گزارشي در اين باره آورده است خبرگزاري رويتر با ارايه

يي ايران  هاي هسته آه جنگ عليه عراق به پايان رسيده است؛ نوبت فاش آردن جزييات برنامه
  . باشد مي
ي آمريكا اظهار داشت آه دولت بوش مطمئن نيست با خطر  يچارد آرميتاژ، معاون وزير امور خارجهر

  يي آه اآنون با آن مواجه است؛ چگونه برخورد آند؟  هسته
اند؛ اين است آه با ايجاد شوق و انگيزه ايران  هايي آه آارشناسان دراين باره پيشنهاد آرده يكي از راه

اش منع سازند؛ آنها قرارداد موافقتي را آه دولت آلينتون در سال  يي هاي هسته را از پيگيري برنامه
اند، اما يك مقام ارشد آمريكايي  ي شمالي منعقد آرد؛ در مورد ايران نيز قابل اجرا دانسته  با آره1994

  . اعالم آرد اين قرارداد در همه جا قابل اجرا نيست
يي را به امضارسانده است و بارها  ي منع توليدات هسته  آشوري است آه معاهده187ايران يكي از 

باشد، اما  آميز و در جهت مصرف در امور اقتصادي مي اش صلح يي هاي هسته تاآيد آرده است آه برنامه
  » .آمريكا با اين امر مخالف است و ادعا دارد آه ايران به دنبال توليد تسليحات آشتار جمعي است

اياالت متحده سالها طوالني است آه از روسيه مي خواهد تا « :ل آمده استدر بخش پاياني اين تحلي
يي خود را با ايران متوقف آند و اين درحالي است آه روسيه در ساخت نيروگاه اتمي  همكاري هسته

  ».آند بوشهر آه براي اهداف صلح آميز طراحي شده است با ايران همكاري مي
  

  ي براي آمريكا چالش برنامه هسته اي جمهوري اسالم
  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12جمعه ): راديوفردا(همايون مجد، براساس گزارش رويتر

رويتر مي نويسد اينک که جنگ در عراق به پايان مي رسد و جزئيات ناراحت کننده جديدي درمورد برنامه 
ر همين حال هسته اي ايران منتشر مي شود، مقامات دولت بوش به اين موضوع مي پردازند و د

کارشناسان اين پرسش را مطرح مي سازند که آيا آمريکا آماده است گامهاي جسورانه و مبتکرانه اي را 
 که براي بازداشتن و پيوستن به کشورهاي داراي سالحهاي هسته اي الزم است بردارد يا نه؟ 

کند که دولت بوش هنوز نمي رويتر سخن ريچارد آرميتيج، قائم مقام وزارت امور خارجه آمريکا را نقل مي 
يک : داند چگونه به تهديدهاي ناشي از گسترش تسليحات هسته اي ايران پاسخ دهد، و مي نويسد

گزينه که تحليلگران مطرح مي سازند اين است که واشنگتن، نظير کاري که دولت کلينتون در سال 
دن برنامه هسته اي به ايران پيشنهاد  در مورد کره شمالي انجام داد، انگيزه هايي در برابر رها کر1994
 . کند

بعضي ها در اين باره سخن گفته اند، اما راه به جايي نمي : يک مقام ارشد دولت بوش به رويتر گفت
رويتر بر اين عقيده است که تالش ايران براي دستيابي به سالحهاي هسته اي، ضربه عميقي بر . برند

آمريکا مناسبات رسمي با ايران ندارد و هر . رد خواهد آوردجنگ پرزيدنت بوش عليه افراط گرايي وا
در اين حال اگر آژانس بين المللي انرژي هسته . طرحي براي مقابله مستقيم با آن پيچيده خواهد بود

اي به هيات امناي خود، گزارش دهد که ايران تعهداتي را که بر اساس پيمان منع گسترش سالحهاي 
 . قض کرده است، آنگاه ممکن است بحراني بوجود آيدهسته اي، پذيرفته بود، ن

چند روز پيش جان وولف مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا در سخناني در ژنو اظهار نظر کرد که ايران يک 
 . برنامه هشدار دهنده و پنهاني را براي دستيابي به توانايي هاي هسته اي حساس دنبال مي کند

گتن تهران را از ديرباز براي به دست آوردن سالحهاي هسته اي متهم رويتر مي نويسد هر چند واشن
کرده است، اما پس از اين که بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از تاسيسات ايران ديدن کردند، 

ايران برنامه هسته اي خود را قانوني و هدف از آن را تهيه انرژي براي توسعه . نگراني بيشتر شد
يک مقام ارشد آمريکايي برنامه ايران را . اما واشنگتن با اين نظر مخالف است. نداقتصادي مي دا

 . تهديدي بسيار جدي ناميد
رويتر اضافه مي کند ديويد آلبرايت و کوري هيندلشتاين اعضاي موسسه پژوهشي امنيت علوم و بين 

يدات نظامي يا المللي پيش بيني کردند که ايران کوششهاي هسته اي خود را در پاسخ به تهد
آمريکا و متحدانش : آنها در مقاله اي در بولتن دانشمندان اتمي مي نويسند. اقتصادي رها نخواهد کرد

بايد براي وارد ساختن ايران به جامعه بين المللي يک استراتژي شامل انگيزه و طرحهاي بازدارنده را 
  .ته اي شود، کاهش دهدفراهم آورد و اين خطر را که ايران قادر به ساخت سالحهاي هس

  
  مخالفت با جنگ و تظاهرات هواداران صلح در جهان

  
هاي حامي صلح توجه خود را بر خروج سريع نيروهاي آمريكايي از عراق معطوف  گروه: فاآس نيوز

  اند  آرده
در حالي آه جورج بوش پنجشنبه شب اعالم آرد آه جنگ در عراق با پيروزي آمريكا پايان يافته است، 

  . گردند ي تجديد سازمان مي نامند آماده هاي صلح مي هايي آه خود را گروه هاي ضدجنگ و گروهگروه
اين گروه توانسته بودند پيش از آغاز جنگ در عراق و پس از «: شبكه ي خبري فاآس نيوز اعالم آرد

ظاهرات در شهرهاي اي از توجهات را به خود معطوف دارند و با به راه انداختن راهپيمايي و ت آغاز آن پاره
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اما جنگ خيلي سريع خاتمه يافت و تصاوير . مختلف جهان عليه جنگ، ميليونها تن را به خيبانها آورند
هاي صدام آه در تمام  فعاليتهاي ضدجنگ خيلي سريع تبديل شد به تصاوير سرنگوني مجسمه

  . شهرهاي عراق صورت گرفت
اند  اند و سياستي را اتخاذ آرده  خود را تغيير دادههاي حامي صلح و ضد جنگ توجهات از آن زمان گروه

  . آند آه هدف آن اطمينان از اين است آه نيروهاي آمريكايي خيلي سريع عراق را ترك مي
آنها همچنين سعي دارند با زير سوال بردن سياست خارجي جورج بوش، رييس جمهور آمريكا محبوبيت 

  » .مهوري مخدوش آنندي رياست ج وي را براي انتخابات سال آينده
  
  

  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان
  

شمار تهديدها يا حمالت عليه خبرنگاران در سال گذشته به شدت افزايش يافتـه : خبرنگاران بدون مرز
  است 

ها، شمار تهديدها يا حمالت عليه خبرنگاران در سال  به گفته يك نهاد بين المللي نظارت بر رسانه
  . گذشته به شدت افزايش يافته است

هاي مطبوعاتي اآنون در بيش از  گويد آزادي گروه خبرنگاران بدون مرز آه در پاريس مستقر است؛ مي
ها به بهانه مبارزه با  نيمي از آشورهاي جهان تضمين شده نيست و هشدار داد آه بسياري از دولت

  . آنند يتروريسم، سرآوب صداهاي مستقل را تشديد و توجيه م
 ماه گذشته مورد 12سي، تقريبا هزار و پانصد گزارشگر طي .بي.ي خبري بي بر اساس گزارش شبكه

اند آه اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن دو برابر  ضرب و شتم قرار گرفته، ربوده شده يا تهديد شده
  . شده است

 نفر در سال گذشته آاهش 25 به 2001 نفر در سال 31طبق اين گزارش شمار خبرنگاران مقتول از 
 درصد باال رفته است؛ آه در اين ميان 40اند؛  يافته، اما شمار خبرنگاراني آه تحت بازداشت قرار گرفته

ترين قاره براي خبرنگاران بوده و بيشترين شمار مرگ و ميرها و رفتار سرآوبگرانه با  آسيا خطرناك
  . خبرنگاران در آن مشاهده شده است

  
   2002سازمان هاي حمايت از خبرنگاران در باره آزار، ارعاب و تهديد خبرنگاران در سال گزارش 

  2003 مه 2 – 1382 ارديبهشت 12جمعه  - راديوفردا -همايون مجد 
، در گزارشي آه پيشاپيش روز The Committee to Protect Journalistsآميته حفاظت از روزنامه نگاران 

روز شنبه منتشر آرد نوشت در حاليكه جنگ در عراق و ادامه درگيري در جهاني آزادي مطبوعات در 
افغانستان، افكار عمومي جهان را متوجه خود ساخته است، شماري از دولت ها از جمله در آوبا، 

 خبرنگار جان خود را از 13در عراق . ويتنام، روسيه و اوآرائين، رسانه هاي مستقل را سرآوب آردند
گزارش عراق، افغانستان، چچن، آرانه غربي، نوار غزه، اريتره، توگو، آلمبيا و بالروس اين . دست دادند

خانه آزادي، در گزارشي در باره آزادي و . را نيز از جمله ده منطقه خطرناك براي خبرنگاران بر مي شمارد
ر بررسي د. بيان و مطبوعات نوشت فشار به مطبوعات در ايران به رواج خودسانسوري منجر شده است

  . آشور غيرآزاد طبقه بندي شدند68 آشور نيمه آزاد و 48 آشور آزاد، 78اين موسسه از آزادي رسانه، 
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