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  گزارش تامی فرانکس به مقامات آمريکا
  2003 مه 9 -1382 ارديبشت 19جمعه  -بي بي سي 
نکس، فرمانده آمريکايی که نيروهای اين کشور را در عراق به پيروزی رساند، به واشنگتن ژنرال تامی فرا

  . رفته است تا رهبران آمريکا را در جريان تالش های مربوط به ايجاد امنيت در عراق قرار دهد
داشته در عراق ادامه " رفتارهای تند"ژنرال فرانکس گفت انتظار دارد که تا آينده ای قابل پيش بينی، 

  . باشد
  . وی گفت نيروهايش توان مقابله با اين موضوع را دارند

  .اين در حالی است که روز پنجشنبه يک سرباز آمريکايی با آتش تک تيراندازان در بغداد کشته شد
يکی از خبرنگاران بی بی سی در واشنگتن می گويد ژنرال فرانکس بايد اين سواالت مقامات آمريکا را 

وضعيت عراق تا چه حد بی ثبات است، چه تعدادی نيروی آمريکايی برای اين کشورالزم پاسخ دهد که 
  است و اين نيروها تا چه مدتی در عراق باقی خواهند ماند؟

فرماندهان نظامی آمريکا همچنان هشدار می دهند که با وجود آنکه عمليات اصلی جنگی در عراق 
  . ک استپايان يافته است، اين کشور هنوز جايی خطرنا

  .  از زمان آغاز جنگ عراق، اين اولين بار است که ژنرال فرانکس به واشنگتن بازگشته است
  

  آذربايجان به عراق نيرو اعزام مي آند
 2003 مه 9 -1382 ارديبشت 19جمعه  : خبرگزاري فارس

ور به عراق را پارلمان آذربايجان با اآثريت آراء ، موضوع اعزام و استقرار نيروهاي حافظ صلح اين آش
 .تصويب آرد

 واحـد آمـاده بـه       150تعداد  : معاون وزارت دفاع آذربايجان گفت    » راميز نجف اف    « به گزارش مسكوتايمز ،     
  . عهده گرفتن بخشي از وظايف مربـوط بـه اجـراي قـانون و حفـاظ از بناهـاي تـاريخي و مـذهبي هـستند                     

گليسي و عربي صحبت مي آننـد و قـرار اسـت            اآثر اين نيروها آساني هستند آه به زبان ان        : وي افزود 
  آه در آرآوك، آربال، موصل و نجف مستقر شوند و به حفاظت از بناهاي تاريخي و مذهبي بپردازند

  
  امتناع دانمارك و آلمان از مشارآت در سپاه حافظ ثبات عراق زير نظر لهستان 

 2003  مه9 -1382 ارديبشت 19جمعه  - راديو فردا -)آلن(شهرام ميريان 
پس از آنكه آمريكا اعالم آرد لهستان نيز همراه با بريتانيا و آمريكا در ايجاد ثبات و آرامش در عـراق آمـك                       
خواهد آرد، وزير دفاع لهستان در مصاحبه بـا خبرنگـاران آمريكـائي از شـكل گيـري سـپاهي از نيروهـاي                       

سياسـتمداران آلمـان و     اعالم ناگهاني تاسـيس چنـين سـپاهي خـشم           . لهستان و دانمارك سخن گفت    
وزيران اين دو آشور يادآور شدند آـه همكـار لهـستاني آنهـا بـدون اينكـه آنهـا را در                  . دانمارك را برانگيخت  

وزيران دفاع آلمان، لهستان    . جريان تاسيس چنين نيروئي قرار دهد، آن را به خبرنگاران اعالم آرده است            
در پايان ايـن ديـدار وزيـران دفـاع آلمـان و             . ر ديدار آردند  و دانمارك روز پنجشنبه در شهر آوپنهاگ با يكديگ        

  .دانمارك به خبرنگاران گفتند در نيروي حافظ ثبات در عراق زير رهبري لهستان شرآت نخواهند آرد
  
   

  آمريکا نقش سازمان ملل را در عراق محدود می کند
 2003 مه 9 -1382 ارديبشت 19جمعه   -بي بي سي 

نيت سازمان ملل متحد در حال بررسی پيش نويس قطعنامه ای هستند که کشورهای عضو شورای ام
  . آمريکا و بريتانيا در مورد عراق تهيه کرده اند

  . در اين پيش نويس يک نقش عمده مشورتی برای سازمان ملل در نظر گرفته شده است
 اين قطعنامه اعضای شورای امنيت سازمان ملل قرار است بعد از ظهر روز جمعه درباره پيش نويس

  .بحث و تبادل نظر کنند
پيش نويس مورد پيشنهاد آمريکا و بريتانيا خواستار لغو تحريم های اعمال شده عليه عراق و کنار 

  . گذاشته شدن برنامه نفت در برابر غذا است
در اين پيش نويس همچنين پيشنهاد شده که درآمدهای نفتی عراق به صندوق ويژه ای واريز شود که 

  . کنترل نهاد جديدی باشد و در ابتدا تنها آمريکا و بريتانيا اين نهاد را در دست داشته باشندتحت 
در اين پيش نويس هيچگونه صحبتی از بازگشت بازرسان تسليحاتی سازمان ملل به عراق نشده 

  .است
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ه و خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل می گويد به هيچ عنوان قطعی نيست که اعضايی مثل فرانس
  . روسيه از اين پيش نويس حمايت کنند و ممکن است مذاکرات دشواری در شورای امنيت در پيش باشد

 پاراگراف تشکيل شده است ذکر خاصی از برخی پرسش های 25پيش نويس اين قطعنامه که از 
. ردالينحل پيرامون سالح های تخريب جمعی که ادعا شده است عراق در اختيار دارد به ميان نمی آو

  .اما نقشی معين را برای نماينده ارشد دبيرکل سازمان ملل پيش بينی می کند
اين طرح به استثنای تجارت در زمينه مهمات و تسليحات، خواستار لغو کليه تحريم های مالی و 

  .اقتصادی عليه عراق شده است
  .ده ارائه داده استناميده ش" صندوق ياری عراق"اين پيش نويس پيشنهادهايی را برای تاسيس آنچه 

اين صندوق توسط هياتی متشکل از نمايندگان دبير کل سازمان ملل، ماموران صندوق بين المللی پول، 
  .بانک جهانی و بانک مرکزی عراق اداره خواهد شد

کليه درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق به اين صندوق واريز خواهد شد و از آن برای رسيدگی به 
مردم عراق، تامين نيازهای اقتصادی، بازسازی و مرمت تاسيسات زيربنايی عراق و نيازهای انسانی 

  .هزينه ايجاد يک دولت تازه استفاده خواهد شد
در اين پيش نويس همچنين نقش روشنی برای هماهنگ کننده ويژه سازمان ملل در امور عراق پيش 

ملی و محلی با آژانس های کمک وی برای کمک به احيای نهادهای دولتی در سطح . بينی شده است
  .رسانی و نيروهای خارجی در عراق همکاری خواهد کرد

پيش نويس اين قطعنامه ميزان دقيق نقش و نفوذ سازمان ملل در بازسازی سياسی عراق را تشريح 
نکرده و همچنين از پرسش های الينحل پيرامون سالح های کشتار جمعی عراق که ادعا می شود اين 

  .نها دسترسی دارد ذکری به ميان نمی آوردکشور به آ
  

   آشور جديد به ناتو را به اتفاق آرا تصويب آرد 7سناي آمريكا عضويت 
  2003 مه 8پنج شنبه 

به گزارش خبرگزاري فرانسه، سناي آمريكا به اتفاق آرا الحاق هفت آشور اروپاي شرقي به سازمان 
  . را تصويب آرد) ناتو(پيمان آتالنتيك شمالي 

 راي موافق و بدون راي مخالف پيوستن بلغارستان، استوني، التويا، ليتواني، روماني، 96ناي آمريكا با س
  . اسلوواآي و اسلووني به ناتو را تصويب آرد
  .  آشور عضو آنوني اين سازمان تصويب شود19عضويت اين آشورها بايد توسط قانونگذاران 

ان ما در شرق و مرآز اروپا پاسخ مناسبي دادند و مانع دوست«: گيري تاآيد آرد بوش پس از اين راي
هاي آنها و قطع  هاي تروريستي، نابودي توطئه ي اطالعات آنها در از بين بردن شبكه اجراي قانون و ارائه

  » .درآمد تروريستها بسيار موثر بود

  
  هاي آشتار جمعي در عراق ابراز اطمينان آرد  معاون پاول از وجود سالح

 8، ريچارد آرميتاژ، معاون وزير امور خارجه آمريكا روز پنجشنبه ش  پايگاه اينترنتي الشرق االوسطبه گزار
مه در آنفرانس مطبوعاتي در اسالم آباد گفت آه تا به حال اتحاد سازمانهاي اطالعاتي آمريكا و 

  . وده استهاي آشتار جمعي در عراق نب آشورهاي متحد به اندازه اتحاد آنها درباره وجود سالح

  

  

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  ي منتخب معارضان عراقي و آمريكا پايان يافت نشست مشترك آميته

  شود  اواخر ماه جاري ميلـادي آنفرانسي براي تعيين حكومت انتقالي عراق تشكيل مي
ي با مقامات مسوول ي منتخب معارضان عراق وگوهاي پاياني آميته به گزارش خبرگزاريها ، گفت

  . آمريكايي در بغداد به تشكيل يك دبيرخانه مشترك با اين نيروها منتهي شد
ي مشترك  نشست مزبور به اين نتيجه رسيد آه جهت تسهيل و سريع ارتباط ميان دو طرف يك دبيرخانه

  . تشكيل شود
تاآيد آرد و قرار شد  منتخب معارضان  چنين بر ضرورت گسترش عضويت افراد در آميته اين نشست هم

آه اين آميته يكي از اعضاي حزب الدعوه اسالمي و نيز نصيرالشادرجي، يك عضو مستقل سني را به 
  . عضويت بپذيرد

ي مقدماتي براي پيگيري و دعوت گروههـاي مختلـف            چنين در اين نشست تصويب شد آه يك آميته          هم
ر اسـت در ايـن آنفـرانس آـه اواخـر مـاه              قـرا . عراقي جهت برگزاري يك آنفرانس گسترده تشكيل شـود        

  .ي عراق تعيين شود جاري برگزار خواهد شد؛ حكومت انتقالي آينده
  

  ي عـراق هستيم  ما خواستار شرآت در حكومت انتقالي آينـده:  مسوول حـزب الدعوه در بصره
  2003 مه 9 -1382 ارديبشت 19جمعه  
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ي   حزب خواستار شرآت در دولت انتقالي آيندهيك مقام مسوول حزب الدعوه اسالمي اعالم آرد اين
  . عراق است

 سيدابوعقيل، - چاپ لندن -ي الزمان  ، به نقل از روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي عراق  ما خواستار شرآت در دولت انتقالي آينده« :مسوول حزب الدعوه در بصره اظهار داشت

  » .طيهستيم، اما نه تحت هر شراي
  » .ما بايد اين موضوع را با گروههاي ديگر معارض عراقي به بحث و بررسي بگذاريم« :ابوعقيل افزود

هاي قبلي معارضان در ناصريه و بغداد  ابوعقيل هم چنين با اشاره به شرآت نكردن اين حزب در نشست           
شـرآت آنـيم آـه ايـن        ايم آه در نشـستي        يي نخواهد داشت و ما آماده       گونه نشستها نتيجه    اين«:گفت

  ».نشست مستقل از گروههاي وابسته به نيروهاي خارجي باشد
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  جنگ و شبکه اينترنت
  2003مه  8 –راديو آلمان 

هنوز عمليات گسترده جنگى در عراق پايان نيافته بود که جنگ بر سر بازسازى اين کشور ويران شده 
ولى جدال بر سر تقسيم غنائم و بهره بردن از اين خوان گسترده، تنها از سوى شرکتهاى . آغاز شد

فعاالن بخش تکنولوژى داده پردازى و تسليحاتى . ى دنبال نميشودابرفعال در صنايع نفتى و يا راه و تر
. نيز اينک از هر سوى براه افتاده اند تا اطالعات و تجارب ناشى از جنگ عراق را محک زده و ارزيابى کنند

همان فرهنگى که متکى بر شبکه ها و . چرا که اين جنگ، سرآغاز فرهنگ جنگى نوين غرب است
يا جنگ مبتنى و متمرکز بر شبکه نام نهاده  Network Centric Warfare آنرا.  استهانديجتاليزه شدن ج

آلمان نيز بر آن . اين فرهنگ جنگى متکى است بر امکان دستيابى همگانى بر منابع و اطالعات. اند
است تا از صنعت آينده بى نصيب نماند واين چنين است که صنايع تسليحاتى آلمان نيز در آن شرکت 

  . استستهج
در چارچوب آنچه که به بازار نوين و يا بازار . اقتصاد همچون پيش از اين، راه و رسم را خود نشان ميدهد

جديد شهرت داشت، اينک تنها شرکتهايى باقى مانده اند که سرمايه خود را نه در شبکه اينترنت به 
اين شرکتها اين چنين .  ميگيرندکارجريان مياندازند، بلکه سرمايه خود را با بهره جستن از اينترنت ب

و از جانب ديگر اين تکنولوژى . ميتوانند با کمک اين تکنولوژى از دانش و اطالعات بهره اى گسترده تر برند
اين امکان را فراهم ميآورد که روندهاى متفاوت توليد فرآورده اى را با مختصات برآمده از مشارکت در 

ه جنگ متمرکز بر شبکه همان نقشى را در عمليات نظامى ت کاين چنين اس. شبکه هماهنگ سازند
اين سيستم چنين عمل . براى اقتصاد E-Business ايفا ميکند که بازرگانى الکترونيک و يا بزبان خودشان

ساتليتها، هواپيماهاى اکتشافى و نيروهاى پياده اقدام به ارسال تصاوير و باندهاى صوتى : ميکند
. ين اطالعات را از طريق کامپيوتر دريافت ميکند و اقدام به ارزيابى آنها مينمايدى اميکنند، ستاد فرمانده

اين چنين هر نقطه اى از درگيرى نظامى مشخص ميشود و ميتواند ظرف مدت زمان بس کوتاهى توسط 
عملياتى که از طريق شبکه بطور متمرکز هدايت ميشوند، ميتوانند مستقل از . راکت هدف قرار گيرد

ولى اين امکان وجود دارد که فرماندهى اين عمليات متفاوت ظرف .  و بموازات هم جريان يابنديگريکد
  . مدت زمان کوتاهى با يکديگر هماهنگ گردند و خيلى سريع از تغيير و تحول اوضاع مطلع شوند
ر سر ع بدر يک کالم هرگاه بخواهيم مختصات جنگ متمرکز بر شبکه را بيان کنيم بايد بگوييم که موضو

بايد خاطر . تکنولوژى مدرن جنگى متکى بر تکنولوژى داده پردازى است. تفوق و برترى اطالعاتى است
هنوز نميتوان حجم گسترده . نشان ساخت که اين تکنولوژى امروز هنوز به بلوغ و کمال نرسيده است

يه هاى صنعتى ايجاد يک  پااز آن گذشته بايد افزود که. داده ها را بگونه اى صحيح و فراگير بکار گرفت
تنها ما در اياالت متحده آمريکا شاهد . چنين تکنولوژى هنوز در کشورهاى صنعتى بوجود نيامده است

اين در حالى است که صنايع آلمان در اين شاخه . ايجاد پايه ها و بنياد صنعتى اين تکنولوژى هستيم
ست تجارب ناشى از کار غيرنظامى با بايمي. جديد توليدى از امکان و شانس بزرگى برخوردار است

يکى از فعاالن اين شاخه صنعتى در آلمان، . سيستم داده پردازى در عرصه نظامى بکار بسته شوند
  :بورکهارد تايله در اينباره چنين ميگويد

پرداختن به صنايعى از اين دست در آلمان بسيار مناسب است، اين صنايع با موضوعاتى سروکار دارند 
چرا که از امکانات برآمده از اين صنايع . ن چالشى جدى در برابر صنايع آلمان مطرح ميشوندمچوکه ه

ميتوان هم براى امور غيرنظامى و هم براى امور تسليحاتى و جنگى بهره گرفت و از اينرو که اين شاخه 
ذاب و جالب ر جاز صنعت ميتواند ارزش اقتصادى قابل مالحظه اى توليد کند، براى صنايع آلمان بسيا

  است
 

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  .صدها آيلوگرم اورانيوم در بغداد پراآنده شده است
  http://www.roshangari.com-به نقل از سايت روشنگران
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  زهره سحرخيز :برگردان.اخبارپاسيفيك:منبع.جالل قاضى:نويسنده
  
  مردم محله توحيديه از بشكه هاى حمل مواد راديو اآتيو براى ذخيره *

  بعضى از اين بشكه ها براى . آب، شير و گوجه فرنگى استفاده مى آنند
 . استحمل و نقل شير به مراآز ماست زنى مورد استفاده قرار گرفته 

  
در حالى آه آارشناسان آمريكايى مى گويند معلوم نيست چه چيزى از مرآز تحقيقات هسته اى بغـداد        
به سرقت رفته است، دآتر البحلى يكى از بنيانگذاران مرآز مى گويد او خود شاهد بود آه چگونـه مـواد                     
ــد   ــداد پخـــــــــــــــش شـــــــــــــ ــسته اى در بغـــــــــــــ ــشات هـــــــــــــ ــاوى تشعـــــــــــــ   . حـــــــــــــ

 است آـه مرآـز تحقيقـات هـسته اى توحيديـه آـه مرآـز برنامـه ريـزى                     مرآز فرماندهى آمريكا تاييد آرده    
ــت    ــده اســـــــــــ ــارت شـــــــــــ ــود، غـــــــــــ ــسين بـــــــــــ ــدام حـــــــــــ ــسته اى صـــــــــــ   . هـــــــــــ

روزنامه هاى بزرگ مثل واشنگتن پست و نيويورك تايمز گزارش دادند آـه مقامـات آمريكـايى نمـى داننـد                     
  .  بـه غـارت رفتـه اسـت    - مـايلى جنـوب بغـداد قـرار دارد    11 آه در ساحل رود دجلع در    -چه چيزى از مرآز     

عـراق بعـد از     " در آن آار آرده است در برنامه         1968ولى دآتر البحلى آه خود بنيانگذار توحيديه بوده و از           
  . در تلويزيـــون الجزيـــره گفـــت، مـــواد هـــسته اى بـــسيار دورتـــر از مرآـــز پراآنـــده شـــده اســـت" جنــگ 

ه بـه مرآـز رسـيدند ولـى نتوانـستند از             آوريل گروه آوچكى از مهندسين نيروى دريايى اياالت متحـد          6در  
  . غارتگران سيم هاى خاردار اطـراف مرآـز را پـاره آـرده و وارد آن شـده بودنـد                   . غارت مرآز جلوگيرى آنند   

آسوشيتد پرس گزارش داده است آـه بنـا بـر گفتـه يـك آارشـناس سـازمان ملـل آـه بـا گـروه بازرسـان                         
 با شكستن مهر و مـوم سـازمان ملـل آـار را خرابتـر                سازمان ملل آشنايى دارد گفت تفنگداران آمريكايى      

بازرسى سازمان ملل به اين دليل مرآز را مهر و موم آرده بود آه مـواد موجـود در آن بـراى توليـد                        . آردند
ايـن مرآـز حـاوى چنـدين تـن      . سالح مورد استفاده قرار نگيرد و يا در دسترس افراد نامناسب قـرار نگيـرد          

در صدها بشكه مهر و موم شده توسط آژانس انرژى اتمى بـين المللـى وابـسته                 مواد راديو اآتيو بود آه      
  . بـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــازمان ملـــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــا داده شـــــــــــــــــــده بـــــــــــــــــــود

گزارشگران الجزيره در حاليكه لباس هاى نارنجى رنگ ضد راديو اآتيو پوشيده بودند وارد مرآز شـده و بـا                    
آـارگران از عـدم حـضور       . صاحبه آردند چند تن از آارآنان آن آه تالش مى آردند غارتگران را بيرون آنند م             

يكى از آنها گفت آنها فقط دو تانك براى محافظت آل . نيروهاى نظامى آمريكا در مرآز شكايت مى آردند  
ــد     ــى آيـــــــ ــارى برنمـــــــ ــا آـــــــ ــه از آن هـــــــ ــتادند آـــــــ ــيم فرســـــــ ــز عظـــــــ ــن مرآـــــــ   . ايـــــــ

از مواد راديو اآتيو بعضى . البحلى بالفاصله بعد از غارت وارد مرآز شد و با وضعيت فاجعه بارى روبرو شد              
بگفته البحلى بخشى از اين مواد به صـورت پـودر بـود و احتمـاال از طريـق پنجـره                . از مرآز غارت شده بود    

  . هـــــــــــــــــاى شكـــــــــــــــــسته در فـــــــــــــــــضا پخـــــــــــــــــش شـــــــــــــــــده اســـــــــــــــــت 
 آيلوگرم اورانيوم راديو    300-400بعضى از غارتگران بشكه هاى بزرگى را دزديده اند آه ظرفيت جاى دادن              

ــو را دارد ــ. اآتيــــ ــد    بعــــ ــالى نبودنــــ ــم خــــ ــضى هــــ ــى بعــــ ــد ولــــ ــالى بودنــــ ــا خــــ   . ضى از آنهــــ
البحلى مى گويد به نظر او رودخانه به وسيله آسانى آه بشكه ها را در آن مـى شـستند آلـوده شـده                        
ــت   . اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحلى روزانه از چهار پنج خانه در محله توحيديه بازديـد مـى آنـد و مـى گويـد آـه ديـده اسـت مـردم از               
بعضى از اين بشكه ها بـراى حمـل و          . ير و گوجه فرنگى استفاده مى آنند      بشكه ها براى ذخيره آب، ش     

تلويزيون ابـوظبى صـحنه هـايى را نـشان     . نقل شير به مراآز ماست زنى مورد استفاده قرار گرفته است 
  . داده آـــه در آن زنـــان از ايـــن بـــشكه هـــا بـــراى ذخيـــره آـــردن آب آشـــاميدنى اســـتفاده مـــى آردنـــد

او مى گويد دختر ده . ست آلودگى راديو اآتيو را در لباس ها و رختخواب ضبط آند  البحلى در يك خانه توان    
  . ساله اى را ديده است آه يك قطعه چسب زرد راديو اآتيـو را بـراى تـزئين بـه لباسـش وصـل آـرده بـود                        
ه تلويزيون الجزيره گزارش مى دهد اندازه گيرى البحلى نشان مى دهد ميزان راديو اآتيو در بعضى از خان   

  .  برابــــــــــــــــر ســــــــــــــــطح قابــــــــــــــــل قبــــــــــــــــول اســــــــــــــــت    500 - 600هــــــــــــــــا 
وى آه بدون جليقه ضد راديو اآتيو آار مى آنـد مـى گويـد او حاضـر اسـت سـالمت خـودش را بـه خطـر                             

او اميدوار است اياالت متحده و آژانس انرژى اتمـى  . بياندازد تا بتواند ميزان آلودگى راديو اآتيو را ثبت آند      
 چيزى را بگيرند آه به يك فاجعه زيست محيطى ختم خواهد شد و هم هر چه زودتر فعال شوند و جلوى

  .براى شهروندان عراق و هم براى آارآنان آمريكايى نتايج فاجعه بارى دارد
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

عـــراق افـق ي  بـراي اسـالم در آينــده: هاي نماز جمعه تهـران حكيم در سخنان پيش از خطبه اهللا آيت
  بينـم  روشنـي را مـي

www.iran-archive.com 
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ي آينده عراق آه در نظرمان است؛ سخن بگويم،  آند آه درباره فرصت ايجاب نمي« :اهللا حكيم گفت آيت

استقالل و تماميت ارضي عراق . بينم ي اين آشور افق روشني را مي اما من براي اسالم در آينده
  » .ايم ترين بحث و هدف ما است؛ آه براي عملي آردن آن تصميم جدي گرفته ترين و محوري اصلي

هاي نماز جمعه سخن  رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آه بعنوان سخنران پيش از خطبه
ي مردم عراق در تمـام امور  در آنار استقالل براي تحكيم اراده« :گفت؛ با بيان اين مطلب گفت مي
يي مفقود  بايد عدالت در عراق عملي شود، عدالتي آه در هر زمينه. آنيم لف، با جديت تالش ميمخت

آنيم و عراق را انشااهللا در حالت عادي خود و در رابطه با  بود و بعد از آن براي بازسازي عراق تالش مي
  . ما را ياري آنـدخواهيـم آه آشورهاي همسايه، برادران و دوستان خود بازگردانيم و از خداوند مي

و خداوند تنها را به عزت و آرامت اهل بيت حفظ و نگهداري آند و انشااهللا خداوند اين نعمت بـزرگ را بـه               
  ».دارد همراه تمام مسووالن نگه

  
چشم انداز بازگشت رئيس تشكل شيعه عراقي تحت الحمايه جمهوري اسالمي به عراق، از ديد يك 

  آارشناس 
 2003 مه 9 -1382 ارديبشت 19جمعه  ): داراديوفر(مريم احمدي 

آيت اهللا سيد محمدباقر حكيم، رهبر تشكل شيعه مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، آه با حمايت 
حكومت ايران تاسيس و تداوم يافت، در پي براندازي نظام صدام حسين توسط نيروهاي ائتالف آمريكا، 

محمد جهانگير، آارشناس . شور خود آماده مي سازد سال دوري براي بازگشت به آ23خود را بعد از 
 : امور عراق در تورانتو، آانادا، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد

 مسئله آيت اهللا سيد باقر حکيم يا هر شخص ديگري، زياد به ):کارشناس عراق، تورانتو(محمد جهانگير
ت که اگر جمعيت غيرعرب عراق مسئله اي که مطرح است و قابل توجه اين اس. آن شکل مطرح نيست

را کنار بگذاريم، يعني کردها، آشوريها، ترکمنها را کنار بگذاريم، از جمعيت عرب باقيمانده، چيزي حدود 
من کار ندارم .  درصد شيعه هستند و اينها به قول خودشان خيلي راحت آماده شهادت هستند75 تا 70

ولي اگر عراق قرار است دولتي . له نمي شوماصال وارد اين مسئ. که شيعه ها بر حقند يا نه
دموکراتيک و مردمساالر فراگير داشته باشد، طبيعتا اين اکثريت قاطع از مردم بايد نقش بنيادي داشته 

کسي نمي تواند . حاال طرز فکرش مثل آقاي ايکس و ايگرگ نيست، آن يک مسئله ديگر است. باشند
 .ردونه مشارکت عملي و موثر کنار بگذارداين افراد را به خاطر طرز تفکرشان از گ

 بينيد؟  شما نقش شيعيان عراق را در تحوالت جاري چطور مي):راديو فردا(همايون مجد 
 نظر من اين است که دو مسئله در پيروزي آمريکا، به اين سادگي و سرعت و با اين :محمد جهانگير

مال همکاري قاظع کردند و ديگر اين که يکي اين که کردها به طور کلي در ش. تلفات کم، اثر داشت
شيعيان در جنوب و در وسط، نه تنها مقاومت نکردند، بلکه در مواردي هم همکاري کردند، عليرغم اين 

خواهد در  اما بايد ديد هدف آمريکا چيست؟ آمريکا مي. که سرزمينشان در معرض بمباران قرار گرفته بود
باشد، جريان نفت به آرامي و با قيمت متعادل ومتناسب جريان اين منطقه آرامش باشد، حاآميت قانون 

من تصورم اين است که شيعيان، . اگر اين هدف است، اين هدف با زور تحقق پذير نيست. داشته باشد
خود شيعه . حق طبيعيشان است که به عنوان اکثريت مردم در حکومت آينده عراق نقش داشته باشند

ستفاده کساني قرار بگيرند که از آنها به عنوان اهرم سياسي استفاده ها دوست ندارند زياد مورد ا
يعني به شيعيان امکان بدهيد زندگي آرام و مرفه داشته باشند، دنبال ايکس و ايگرگ نخواهند . کنند مي
 .رفت
 بينيد؟  شما نقش جمهوري اسالمي را در مورد شيعيان عراق چگونه مي:م.ه

ايران با عراق يک روابط . عراق، فراتر از مسئله شيعيان عراق است نقش ايران در :محمد جهانگير
مثال طاق کسري پايتخت . صحبت حاال مرزهاي گذشته را نمي کنيم. تاريخي بسيار ريشه دار دارد

اين حق طبيعي ايران است که نسبت به امنيت مرزهاي خود و نسبت به مسايلي که . ساسانيان بوده
آيد، يا هيچ دولتي، نمي تواند  دولتي که در عراق بوجود مي. اس باشدآيد، حس در عراق بوجود مي
يعني از دهانه شط العرب تا دهانه .  کيلومتر مرز روي خليج فارس دارد2500ايران . ايران را ناديده بگيرد

تاسر سر. فاو، از دهانه فاو تا تنگه هرمز، از تنگه هرمز تا بندر چابهار و از آنجا تا دهانه اقيانوس هند
. هفتاد ميليون جمعيت دارد. شود يک ملتي هفت هزار سال تمدن دارد مگر مي. سواحل ايران است

 شود اين ملت را به خاطر اين که نظامش مثال يك نظام آخوندي است، ناديده گرفت؟ مگر مي
 
 
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

توانيد بر عراق حكومت  مطمئن باشيد نمي: ه آمريكاهاشمي رفسنجاني، خطيب جمعه تهران خطاب ب
  آنيد 

   2003 مه 9 -1382 ارديبشت 19جمعه  -ايسنا 
همه مسلمانان بايد به عراقيها آمك آنند تا آمريكا نتواند در : رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت

  .عراق تجديد استعمار آند
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اني، خطيب نماز جمعه امروز تهران در االسالم والسملين هاشمي رفسنج به گزارش ايسنا، حجت
 راي دارند، بايد 50آشورهاي اسالمي آه در سازمان ملل بيش از : ي امروز نماز   تصريح آرد ها خطبه

  .هماهنگي داشته باشند
اميدواريم ايشان :  سال از ايران و سفر او به عراق، گفت23اهللا حكيم پس از  وي با اشاره به خروج آيت

  .خيراتي براي هماهنگي و همراهي و همدلي مردم و علما و روحانيون در عراق باشندبتوانند منشا 
: القلبي بود، خاطرنشان آرد هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه رژيم صدام حسين، رژيم خشن و قسي

اين نكته آه رامسفلد، صدام را وادار به جنگ با ايران آرد و همين شخص بود آه پس از صدام عراق را 
  .ي قابل توجهي است يل گرفت، نكتهتحو

قطعا : وي با ذآر اين مطلب آه براي تحليل نتيجه جنگ عراق بايد اسناد بيشتري در اختيار داشت، گفت
  . بزرگي در آار بوده است خيانت، سازش يا فريب

 رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه در عراق امنيت وجود ندارد، به مشكالت اين آشور از
توانيد بر  مطمئن باشيد نمي: جمله نبود بهداشت، تغذيه و امنيت اشاره آرد و خطاب به آمريكا گفت
اي آه  مردم از هر حاآم بيگانه. عراق حكومت آنيد، نه به صورت مستقيم و نه به طور غيرمستقيم

  .بخواهد بر عراق حكمفرمايي يا در امور آنها دخالت آند، بازخواست خواهند آرد
اند؛ با مسالمت برخورد آنيد، جناياتي   سال زجر آشيده30اگر با مردمي آه :  رفسنجاني افزودهاشمي

رسند اما اگر مردمي را  تواند قابل توجيه باشد چون مردم به آزادي مي ايد؛ مي آه تاآنون مرتكب شده
ايد و  كب شدهي شديدتري قرار دهيد، اشتباهي تاريخي مرت آه از يك مضيقه بيرون آورديد، در مضيقه

  .گردد و آمريكا بايد روزي جوابگوي اين جنايات باشد اين، آثارش به آاخ سفيد بر مي
آمريكا سياست فرافكن در پيش : خطيب جمعه امروز تهران، به سياست جديد آمريكا اشاره آرد و گفت

، اين سياست آند گرفته است و مشكالتي را آه در عراق به وجود آورده، به دخالت ديگران منتسب مي
  .پذيرد را هيچ آس نمي

ما معتقديم آه همه : طرفي ايران در مسئله افغانستان و عراق اشاره و تصريح آرد وي به سياست بي
  .مسلمانان بايد به عراقيها آمك آنند تا آمريكا نتواند در عراق تجديد استعمار آند

اي براي تجاوز به آشورهاي اطراف  النههاشمي رفسنجاني در خاتمه تجديد استعمار آمريكا در عراق را 
  .دانست

   
  يي ايران هاي هسته ساز بودن برنامه مشكل: سخنگوي آاخ سفيد

ساز بودن  مشكل” سي، سخنگوي آاخ سفيد نگراني خود از.بي.ي خبري اي به گزارش شبكه
  . را ، ابراز آرد“ يي ايران هاي هسته برنامه

ي آه ايران به دنبالش است؛ مسايل پر دردسري را به چيز« :آري فليشر، سخنگوي آاخ سفيد گفت
همراه خواهد داشت، به ويژه آن آه اگر اين حقيقت را در نظر بگيريم؛ آه ايران آشوري غني از نظر نفت 

  » .و گاز است
ي  خيلي عجيب است آه آشوري غني از انرژي مانند ايران به دنبال توليد انرژي هسته« :وي افزود

 »!آند براي مقاصد صلح آميز به آار خواهد برد ميباشد؛ آه ادعا 
  

  ايران و آمريكا در حال مذاآره با يكديگر هستند : يونايتـدپرس مدعـي شد
   2003 مه 9 -1382 ارديبشت 19جمعه  -ايسنا 

  » .آمريكا سرگرم مذاآرات جدي و مخفيانه با ايران است« :خبرگزاري يونايتدپرس ادعا آرد
ي آمريكا در منطقه روز  ي ويژه زلمي خليل زاد، فرستاده« : ارشي مدعي شده استاين خبرگزاري در گز

شده است؛ در  دوازدهم ارديبهشت با يك هيات دولتي ايران آه اعضاي سپاه پاسداران را نيز شامل مي
ر  آه مدعي حضور آنان د-ژنو ديدار آرد تا برسر تسليم اعضاي ارشد انصاراالسالم و القاعده به آمريكا 

  .  مذاآره آنند-ايران است 
را آه در )منافقين(هيات ايراني نيز در مقابل از آمريكا خواسته است؛ تا اعضاي سازمان مجاهدين خلق 

هرچند آه هم ايران و هم آمريكا سازمان . اند؛ به ايران انتقال دهد عمليات شمال عراق دستگير شده
؛ با اين حال واشنگتن با اعضاي اين گروه پيمان دانند را گروهكي تروريستي مي) منافقين(مجاهدين

آتش بس امضا آرد و آري فليشر، سخنگوي آاخ سفيد آن را بخشي از ايجاد ثبات در عراق خواند و 
  “» .شود اين آار لزوما حرف نهايي آمريكا محسوب نمي” : گفت

يك منبع «:يده است؛ نوشته استنام“ منبع آگاه”يونايتدپرس در ادامه با ارجاع به منبع نامعلومي آه آنرا 
ي افراد فراري القاعده و  ما در حال مذاآره درباره” :آگاه با اعالم خبر مذاآرات ايران و آمريكا، اظهار آرد

پرسيم؛ آه در صورت تسليم آردن اين افراد به آنها چه سرنوشتي  ما از آنها مي. مجاهدين هستيم
گويد آه همه چيز به خوبي  زاد مي جا نيستيم، اما خليلهرچند آه ما االن آن. منتظرشان خواهد بود

  “» .رود پيش مي
اين خبرگزاري آمريكايي در پايان مدعي شد آه يك ديپلمات اروپايي نيز آه از اين مذاآرات آگاه است؛آنرا 

  . خوب و مهم دانسته است
اي انصاراالسالم يا الزم به يادآوري است آه پيش از اين ايران بصـورت رسمـي حضـور هريك از اعض

  . القاعده در ايران را تكذيب آرده است
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  جهان پس از جنگ
  

  ن سابق و عوامل سرآوب حكومت هاي سرنگون شدهبرنامه آمريكا براي دستگيري و اخراج شکنجه گرا
  2003 مه 8پنج شنبه ): راديوفردا( امير آرمين 

گرخارجي،  هاي خود براي تعقيب و دستگيري بيش از يکهزار شکنجه دولت آمريکا قصد دارد بر کوشش
هاي  زمانسا. اند بيافزايد هاي سياسي و ناقضان حقوق بشر را که در اين کشور پنهان شده عامالن قتل

کنند،  هوادار حقوق بشر که از دولت آمريکا به خاطر عدم تالش کافي براي دستگيري اين عده انتقاد مي
گران درميان جوامع مهاجر آمريکا و در کنا رهمان کساني زندگي  گويند که بعضي از اين شکنجه مي
  .دادند کنند که قبال در وطن آنها را مورد ارعاب و زورگوئي قرار مي مي

 گزارشگر روزنامه وال Marjorie Valbrun خانم ):راديوفردا(بهنام ناطقي، براساس وال استريت جورنال 
نويسد آمريکا مشغول تشکيل واحدهاي انتظامي است که   ميWall Street Journalاستريت جورنال 

آمريکا پنهان کارشان جستجو و شکار عوامل نقض حقوق بشر است که به عنوان مهاجر يا پناهنده، در 
 . اند شده

تر اصالح قوانين مهاجرت است که به  گران سابق، بخشي از برنامه گسترده شکار و دستگيري شکنجه
هاي  شود، بيافزايند و قدرت دولت را در دادرسي فهرست جرائمي که ارتكاب آنها باعث اخراج محکوم مي

 . اخراج در دادگاه هاي مهاجرت افزايش دهد
ران آمريکا در عراق سرگرم جستجوي عوامل نقض حقوق بشر هستند، دولت آمريکا در حاليکه مامو

خواهد با نشان دادن جديت بيشتر در تعقيب و دستگيري ناقضان حقوق بشر، به هدف بارها ابراز  مي
کنند، اعتبار  شده دولت بوش مبني بر برخورد با ديکتاتورها و عناصر آنها که منافع آمريکا را تهديد مي

 .شدبخ
 مدير عمليات اداره جديد مهاجرت، که اينک بخشي از وزارت Michael Doughertyآقاي مايکل داهرتي 

امنيت داخلي آمريکا است، رياست واحد جديد تعقيب شکنجه گران و جنايتکاران سياسي سابق را در 
 نام Bureau of Immigration and Customs Enforcementداخل آمريکا برعهده خواهد داشت واحد جديد 

اي گفت آمريکا نقش مهمي در  ، يک مقام ديگر اين اداره در مصاحبهSarah Kendalخانم سارا کندال . دارد
تواند  اند و به همين دليل آمريکا نمي حراست از افرادي دارد که به داليل سياسي از کشور خود فرار کرده

 . عقيب را در آن کشورها ايجاد کردندسرپناه امني فراهم کند براي آنها که شرايط ارعاب و ت
وال استريت جورنال در گزارش خود در باره برنامه جديد دولت آمريکا براي تعقيب شکنجه گران سابق که 

اند، افزود که اين برنامه در دوران رياست جمهوري آقاي بيل کلينتون شروع  در خاک آمريکا پناه گرفته
ستجو براي کساني که در کشورهاي ديگر حقوق بشر را زيرپا  دولت فدرال ج1990در اواخر دهه . شد

ها اينگونه افراد به راحتي خود را در جمعيت آمريکا گم  گذاشته بودند شروع کرد در حاليکه دهه
براي اين کار، بين اداره مهاجرت و تابعيت آن زمان و اداره . کردند و کسي هم با آنها کاري نداشت مي

ادي به امضا رسانيد و همچنين آمريکا با کانادا قراردادي براي تبادل اطالعات در  قراردFBIآگاهي فدرال 
 .باره اين افراد امضا کرد

 نفر از اينگونه افراد در آمريکا شناسائي، دستگير و 250هائي که تاکنون انجام شده، بيش از  در اثر تالش
ي از سوي سازمان هاي هوادار حقوق براي دستگيري اين عده، اطالعات. از خاک اين کشور اخراج شدند

بشر، از جمله مرکز عدالت و مسئوليت وابسته به سازمان عفو بين المللي به دولت آمريکا داده 
الملل سازمان عفو بين المللي   يک کارشناس جزاي بينVienna Colucciينا کالوچي  خانم وي. شود مي

جه بيشتر به اين مسئله قدم مثبتي است که بعد در مصاحبه اي با روزنامه وال استريت جورنال گفت تو
وي گفت يک دليل ديگر . شود از سالها تعلل ناشي از منازعات اداري و کمبود منابع و امکانات ناشي مي

وي گفت براي . گران سابق با آمريکا بوده است هاي بعضي از اين شکنجه تعلل نيز ارتباط مخفي حکومت
نفرات کافي نيست بلکه بايد اراده سياسي در تعقيب اينگونه جنايتکاران اين کار، اختصاص دادن منابع و 
 .حقوق بشري وجود داشته باشد

هاي بيدادگر سرنگون شده که  هاي امنيتي حکومت گران سابق و بازجوهاي دستگاه بسياري از شکنجه
هرستي از اسامي فعاالن حقوق بشر ف. اند، از کشورهاي آمريکاي التين هستند به آمريکا مهاجرت کرده

. کساني را در اختيار وال استريت جورنال هستند که به زعم آنها بايد در آمريکا تحت تعقيب قرارگيرند
اسامي کساني چون نيکوال وولکوويچ، يک صرب بوسنيائي که در ضرب وشتم زندانيان مسلمان دست 

وو، يک زندانبان سابق  انگهداشت و اينک به عنوان پناهنده در ويرجينيا زندگي مي کند و کلباسا 
وو که در آمريکا پناهندگي سياسي گرفته بود، در آتالنتا توسط يکي  آقاي انگه. اتيوپيائي از اين دسته اند

فرد ديگر، محمود علي سمتر نام دارد از مقامات بيدادگر حکوت . ها شناسائي شد از قربانيان شکنجه
 ارتش السالودادور که در سرکوبي مخالفان حکومت در دهه ديکتاتوري زيادباره در سومالي و دو فرمانده

و عناصر سرکوبگر حکومت اگوستينو پيوشه در شيلي از اين جمله .  دست داشتند1980 و 1970هاي 
طرح قانوني که قانونگذاران آمريکائي به هر دو مجلس کنگره آمريکا ارائه داده اند، شمار جرائمي که . اند

از جمله، اين ادعاي شکنجه گران که . دهد شود را گسترش مي ا منجر ميبه اخراج از خاک آمريک
تواند از  درصورت اخراج از آمريکا در کشور خود ممکن است مورد شکنجه يا اعدام قرار گيرند، ديگر نمي

تواند افرادي  اخراج آنها جلوگيري کند زيرا به اين ترتيب، به قول يک فعال حقوق بشر، آمريکا حتي نمي
توانند ادعا کنند در   صدام حسين يا اسامه بن الدن را از خاک خود اخراج کند زيرا به درستي ميمثل

 .کشور خود مورد تعقيب قانوني و حتي اعدام قرار خواهند گرفت
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   سپتامبر را صادر آرد 11يك قاضي فدرال آمريكا اوليـن حكم محكوميت عراق در خصوص حوادث 

  2003 مه 9 -1382 ارديبشت 19جمعه  -ايسنا 
يك قاضي فدرال آمريكا حكمي مبني بر متهم دانستن عراق براي حمايت از اسامه بن الدن و گروه 

 ميليون دالر بابت خسارت به 163 سپتامبر صادر آرد و آن را به پرداخت 11القاعده در عمليات تروريستي 
  .ي قرباني متعهد آرد دو خانواده

” به نقل از منابع خبري اينترنتي،اين قضاوت قاضي ) ايسنا(ران به گزارش خبرگزاري دانشجويان اي
 11ي   سپتامبر تا به حال در خصوص ارتباط حادثه11ي  اولين تصميم دادگاهي پس از حادثه“ هارولد بائر

 ساله هر 35“ تيموتي سوالس”  ساله و 38“ جورج اريك اسميت”هاي  خانواده. سپتامبر با عراق است
 به آمريكا آمك آرده است؛  الدن در حمله اي با اين ادعا آه عراق به بن ي جدگانهآدام دادخواستها

  .اند تنظيم آرده
هاي نامرتبي است آه با رهبران  مدارك ارائه شده از سوي اين مدعيان شامل اساليدها و مصاحبه

ر در عراق فراري ارتش عراق صورت گرفته و در آن گفته شده است آه صدام يك فروند جت در محلي دو
  . شده است در اختيار داشته آه براي تمـرين دادن به هواپيماهاي جنگي مورد استفاده واقع مي

  . گيرد را نيز دربر مي“ سيا”اين مدارك همچنين شهادت مدير سابق 
ها بسيار آم  اگرچه مدارك نشان داده شده توسط شاآي« :قاضي اين دادگاه در حكم خود نوشته است

الدن و القاعده آافي بوده  ي اتهام عراق در خصوص فراهم آردن حمايتهاي مادي از بناست، ولي برا
  ».است
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