
  )55(عراق در دوران گذار - پايان عمليات نظامي
  

   2003 مه 13 -1382 ارديبشت 23 شنبه  سه
  

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

 ورود مسئول جديد بازسازي سياسي و اداري عراق به بصره: آخرين تحوالت عراق
  2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22   دو شنبه-و فردا رادي– مينا بهارمست

، مسئول جديد بازسازي تشکيالت سياسي و اداري عراق، امروز وارد بصره L.Paul Bremerپل برمر . ال
آقاي برمر که از کارشناسان مبارزه با تروريسم و از مقامات سابق وزارت خارجه آمريکا است، هفته . شد

همزمان، خانم باربارا بودين . هوري آمريکا، به اين مقام منصوب شدگذشته توسط جرج بوش، رئيس جم
Barbara Bodine که مسئوليت بازگرداندن اوضاع بغداد را به حالت عادي پس از سقوط صدام حسين ،

انتقادهاي زيادي از عدم بازسازي سريع خدمات عمومي در . به عهده داشت، به واشنگتن باز مي گردد
ل ريچارد مايرز، رئيس ستاد کل ارتش آمريکا که ديروز همراه پل برمر به قطر رفت، ژنرا. عراق شده است

ژنرال بازنشسته، جي گارنر، براي مدتي ديگر در مقام خود باقي مي ماند و به پل برمر در : گفت
  .بازسازي عراق کمک خواهد کرد

رباره گزارشهاي غارت مواد آمريکا با بازگشت بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي براي تحقيق د
محمد محسن زبيدي، عضو کنگره ملي عراق، . راديو اکتيو از تاسيسات هسته اي عراق موافقت نکرد

آيت . که پس از اعالم خود به عنوان شهردار بغداد توسط نيروهاي ائتالف بازداشت شد، امروز آزاد شد
انش به نجف رفت و خواستار خروج نيروهاي اهللا حکيم نيز در ميان استقبال دهها هزار نفر از هوادار

وي نماينده خود را به جلسه مذاکرات گروههاي عراقي براي چگونگي تشکيل . آمريکايي از عراق شد
. وي همچنين گفت که قانون اساسي عراق بايد بر اساس اسالم استوار باشد. دولت موقت فرستاد

 ديگر روحاني شيعه مستقر در ايران که در حال محمد حسين حائري از نزديکان آيت اهللا کاظم حائري،
بازگشت به عراق است اعالم کرد که با توجه به مقلدان بسياري که آيت اهللا حائري در عراق دارد، قصد 

  .دارد براي برقراري آرامش به نجف باز گردد
  

 .عراق است ي ملي عراق ادعا آرد، صدام در احمد چلبي، رييس آنگره
  2003 مه 12 -1382شت  ارديب22  دو شنبه

نيوز، چلبي در گفت و گو با  ي عرب به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 .دانند گاه او نمي ي مخفي چيزي درباره اند و الشرق االوسط گفت آه اطرافيان صدام وي را ترك آرده

 .ريكا حيرت نكرده استتحت رهبري آم چلبي گفت آه از سقوط ناگهاني صدام در جنگ
ي  ي عمليات ويژه انگليسي جنگيدند متعلق به شاخه - آساني آه عليه نيروهاي آمريكايي: وي گفت

  .آه عمليات انتحاري انجام دادند از آن جمله بودند آژانس اطالعات عراق بودند و دو زني
 و  مريكايي دست داشتهوزير به نيروهاي آ طارق عزيز، معاون نخست چلبي گفت آه حزبش در تسليم

ي نيروي  دستگيري ديگر رهبران حكوت سابق از جمله حسين تكريتي، فرمانده ي اعضاي گروهش درباره
 .اند بوده هوايي فعال

به نام آمال مصطفي  وي تاآيد آرد آه ديگر رهبران حكومت سابق هنوز در آشور هستند، اما فقط
 ي گارد جمهوري اشاره آرد التكريتي فرمانده

  
  اي ندارد عجله ي عراق ناتو براي ايفاي نقش در مساله :خبرگزاري فرانسه

  2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22  دو شنبه
عراق شرآت آند اما  به گزارش خبرگزاري فرانسه، ناتو سرانجام قادر خواهد بود در تثبيت اوضاع

 .چار آن بود، نخواهد آردد اي براي اين امر پس از بحراني آه قبل از شروع جنگ گونه عجله هيچ
 عضو فرماندهي پيمان 19با  ريچارد مايرز، رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا در اين هفته ديداري را

 .نقش ناتو موجود نيست گونه اطالعي نسبت به حتمي بودن بروآسل خواهد داشت اما هيچ
ي جنگ عليه عراق در پايان  ناتو درباره ي نقش آمريكا حتي قبل از شروع جنگ نيز مسائلي را درباره

 .سال گذشته مطرح آرده بود
يك ماه پس از سرنگوني مجسمه صدام در ميدان بغداد جورج رابرتسون، رييس ناتو  الزم به ذآر است

 «.است گيري نقش در قبال ائتالف خيلي زود هنوز براي توافق بر سر عهده« :آرده بود اظهار
  
 
 بازداشت شد" دکتر جرم "

 2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22  دو شنبه -بي بي سي 
مرکز فرماندهی اياالت متحده آمريکا در امور عراق که در قطر مستقر است گفته است که دانشمند 

عراقی، دکتر رشيد طه که به فعاليت در توليد ميکروب سياه زخمی که بتوان از آن به عنوان سالح 
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  .ستميکروبی استفاده کرد متهم است، بازداشت شده ا
  
، يکی از مقامات اين مرکز گفت دکتر طه روزها مشغول مذاکره کردن در مورد نحوه تسليم "برد لوول"

 .خود به مقامات آمريکايی بوده است
 نفری مقام 55موسوم است، در فهرست " دکتر جرم"نام دکتر طه که از سوی بازرسان تسليحاتی به 
  .های عراقی که آمريکا در پی آنهاست ذکر نشده

با اين حال نيروهای آمريکايی در جستجوی او بوده اند و ماه گذشته برای دستگيری دکتر طه و 
  .شوهرش، در يک عمليات تجسس ضربتی منزل او واقع در بغداد را مورد حمله قرار دادند

 آوريل، يعنی دوازده روز پس 28او همسر ژنرال امير محمد رشيد، وزير سابق نفت عراق است که در روز 
  .از عمليات تجسس ضربتی، خود را به مقامات آمريکايی تسليم کرد

دکتر طه يک ميکرو بيلوژيست است که دارای مدرک دکترا در رشته امراض گياهی از دانشگاه ايست 
  .انگليا در بريتانيا است

 که  ميالدی در البراتوار سری الحکيم توليد ميکروب هايی1980تصور می شود که او در اواخر سالهای 
  .می کنند و همچنين در توليد باکتری سياه زخم فعاليت می کرده) بوتوليسم(ايجاد مسموميت غذايی 

طبق گزارش های رسيده دکتر طه در آن زمان به شرکتهای آمريکايی سفارش می داده واز آنها نمونه 
  .دريافت می کرده
 های عراق در زمينه که نقشی کليدی در برنامه" هدی صالح مهدی عماش"هفته گذشته نيز 

 دتسليحات ميکروبی بازی کرد توسط نيروهای آمريکايی بازداشت ش
  

 حزب بعث عراق آامال منحل نشده
  2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22  دو شنبه ):راديوفردا(فريدون زرنگار 

، گفت  ژنرال تامي فرانکز در پيامي که روز يکشنبه بزبان عربي از راديوي نيروهاي ائتالف پخش شد 
وي قول داد ، . حزب بعث به عنوان ابزار سرکوب حکومت سرنگون شده صدام حسين منحل شده است

 سال در عراق حاکم بود ، و فعاليت ها ي آن را از تمام شئون زندگي در عراق 35نفوذ اين حزب ، که 
  . ريشه کن کند

ق منحل شده است ، اما براي ژنرال تامي فرانکز در پيام خود گفت حزب بعث سوسياليست عرب در عرا
بگفته اين فرمانده آمريکائي ، مديران آمريکائي درعراق . از بين بردن کامل آن هنوز مشکالتي وجوددارند

در حال مبارزه براي ايجاد يک تعادل بين نياز به آغازي تازه و اين واقعيت ناخوشايند هستند که هزارها 
  .  اندکارمند عراقي در ارتباط با حزب بعث بوده

بگفته ژنرال تامي فرانکز سرنگوني حزب بعث ، که در آغاز به عنوان مدافع اتحاد اعراب بود و در عمل 
بصورت ابزار شخصي صدام حسين و فرماندهان نظامي اين رژيم در آمد، يکي از مهمترين اهداف برنامه 

  . هاي نظامي آمريکا بوده است 
رود نيروهاي آمريکائي به بغداد و سرنگوني رژيم صدام حسين پيام ژنرال تامي فرانکز يک ماه پس از و

در اين پيام ژنرال تامي فرانکز تاکيد دارد که نيروهاي ائتالف در عراق آزادي عقيده از . منتشر ميشود
جمله عقيده سياسي را تضمين مي کنند و تمام گرو هها ي سياسي ، بجز آناني که مبلغ خشونت اند 

  .ي زنند ، مي توانند در تعيين سرنوشت سياسي عراق شرکت داشته باشندو يا دست به خشونت م
  
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق
  

 نماينده جديد آمريکا به بغداد
  2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22  دو شنبه -بي بي سي 

 
  .تخت اين کشور شده است، مامور جديد آمريکا برای اداره امور عراق، وارد شهر بغداد، پاي"پل برمر"

 .وظيفه آقای برمر تصدی امور مربوط به بازگرداندن ثبات به عراق و آغاز روند بازسازی آن کشور است
انتصاب پل برمر بخشی از برنامه آمريکايی ها برای اداره امور عراق است، برنامه ای که به دليل ناتوانی 

  . ون به شدت مورد انتقاد بوده استدر بازگرداندن خدمات اوليه و برقراری نظم و قان
  .وی يک ديپلمات سابق آمريکايی و متخصص امور مبارزه با تروريسم است

پل برمر در آغاز ماموريت خود در شهر بصره واقع در جنوب عراق گفت که از اينکه فرصت آن را می يابد تا 
دادی کمک می کند، بسيار به مردم عراق برای بازپس گرفتن کشور خود پس از يک دوره حکومت استب

  .خرسند است
، ژنرال بازنشسته آمريکايی و مسوول قبلی اداره امور عراق، اين گزارش ها را رد "جی گارنر"همزمان، 

  .کرده که دوره ماموريت وی پيش از موعد برنامه ريزی خاتمه يافته است
  .خواهد کرددر عين حال، معلوم نيست وی در آينده چه نقشی را در امور عراق ايفا 

انتصاب آقای برمر بخشی از تالش دولت آمريکا برای بازنگری و بازسازی گروهی است که مسووليت 
  .اداره عراق را تاکنون برعهده داشته است

اين هيات به دليل ناتوانی در استقرار نظم و قانون در عراق و راه اندازی خدمات اساسی در آن کشور با 
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  .انتقاداتی مواجه بوده است
 مه، باربارا بوداين، سرپرست اداره امور مناطق مرکزی عراق، شامل بغداد، که کمتر از 11روز يکشنبه، 

  .يک ماه قبل به اين سمت منصوب شده بود، از کار کناره گرفت
  

  حمايت جک استرا از اقدامات بريتانيا و آمريکا در عراق 
 تالش های اين کشور و آمريکا برای برقراری ثبات در همين حال، جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا، از

  . در عراق دفاع کرده است
وی در پارلمان بريتانيا گفت انتصاب پل برمر انگيزه تازه ای برای تالش های مربوط به برقراری يک وضعيت 

  . عادی در عراق است
کامل در عراق داشته باشد و آقای استرا افزود آمريکا و بريتانيا از سازمان ملل خواسته اند که يک نقش 

 يک هماهنگ کننده ويژه در عراق منصوب کند
  
  

 چالش های پيش روی پل برمر 
 شده است وی جانشين جی گارنر. آقای برمر از بصره عازم بغداد شد

  2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22  دو شنبه
  راجر هاردی، تحليلگر بی بی سی در امور خاورميانه

  
يد اداره غيرنظامی عراق که از سوی آمريکا منصوب شده، برای تحويل گرفتن پل برمر، سرپرست جد

  . وظايف مربوط به بازسازی سياسی و اداری عراق وارد اين کشور شده است
آقای برمر هنگام ورود به شهر بصره در جنوب عراق، به ژنرال بازنشسته جی گارنر، سلف خود، ادای 

  . احترام کرد
ت آمريکايی مامور اداره عراق، تالشی برای دادن اعتبار بيشتر به اين تشکيالت اما بازنگری در تشکيال

  . است
  . انتصاب پل برمر عالمت آشکاری است از اينکه اوضاع مساعد نيست

مقامات آمريکا در محافل خصوصی اذعان دارند که کار عظيم اداره عراق پس از جنگ را دست کم گرفته 
  . بودند

او قبل از هر چيز بايد به بی نظمی و آشفتگی حاکم در . ه چالش عمده روبرو استاکنون پل برمر با س
  . درون خود تشکيالت آمريکايی مامور اداره عراق پايان دهد

بخشی از اين مساله به . عراقی ها می گويند نمی دانند با چه کسی بايد سر و کار داشته باشند
روهای وزارت دفاع، پنتاگون، و ميانه روهای وزارت امور رقابتی مربوط می شود که در واشنگتن ميان تند

اين دو گروه بر سر اين با هم رقابت دارند که چه کسی در عراق بايد چه . خارجه آمريکا در جريان است
  . وظيفه ای را عهده دار باشد

 را اکنون اين نياز به شدت احساس می شود که اداره غيرنظامی عراق بايد يک صدا باشد و يک حرف
  .بزند

ثانيا اينکه مقامات آمريکا می گويند تشکيالت تحت اداره آقای برمر بهتر می تواند به مسائلی رسيدگی 
از جمله اين مسائل می توان به جرم و جنايت، خشونت، قطع آب . کند که عراقی ها از آن شکايت دارند

فعاليت مجدد وزارت خانه ها اشاره و برق در برخی نقاط، ضرورت استقرار تعداد بيشتر نيروهای پليس و 
  . کرد

چگونه می توان . چالش سومی که پيش روی پل برمر قرار دارد، فرايند گذار سياسی عراق است
ترتيبات جامع تری با شرکت گروه های مختلف عراقی برای ايجاد تشکيالت تحت نظر آمريکا و با هدف 

   .حرکت به سوی ايجاد يک دولت موقت عراقی اتخاذ کرد
شيعيان عراق را چگونه بايد جذب کرد؟ عراقی ها را چطور بايد متقاعد کرد که هدف واقعی آن است که 

  سرنوشت آنها به خودشان واگذار شود؟
اکنون سر و سامان دادن به اوضاع . آمريکايی ها متوجه اين موضوع هستند که شروع خوبی نداشته اند

  راه است، از اولويت های اصلی آنهاستعراق به ويژه که تابستان گرم اين کشور در
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

 تالش آمريكا براي بازگردن ميلياردها دالر ذخاير حكومت صدام حسين به مردم عراق
   2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22   دو شنبه- راديو فردا–مهتاب فريد

کشنبه گفت که آمريکا قرار است طي يک جان اسنو وزير خزانه داري آمريکا در برنامه هاي خبري روز ي
وزير خزانه داري . جستجوي سراسري در تمام جهان، همه دارايي هاي صدام حسين را مسدود کند

آمريکا در برنامه تلويزيون فاکس نيوز گفت که يک ميليارد و هفتصد ميليون دالر دارايي عراق در اياالت 
رد و دويست ميليون دالر تا يک ميليارد و پانصد مبلغي بين يک ميليا. متحده، شناسايي شده است

او اضافه کرد آمريکا . ميليون دالر هم در قسمتهاي مختلف جهان مورد شناسايي قرار گرفته است
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زيرا اين داراييها به مردم عراق تعلق . سعي خود را خواهد کرد تا تمام اين داراييها را شناسايي کند
  .دارد

  
  مت عرفي  يا مذهبي حكو-شيعيان و آينده عراق

  
 آيت اهللا حکيم وارد نجف شد

 2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22  دو شنبه -بي بي سي 
آيت اهللا محمد باقر حکيم، از رهبران گروه های عمده مخالف رژيم سابق عراق، که چند روز پيش پس از 

به شهر مقدس )  مه12(بيش از دو دهه زندگی در خارج از عراق به اين کشور برگشت روز دوشنبه 
  .نجف وارد شد

بر اساس گزارش باربارا پلت، خبرنگار بی بی سی در نجف، کاروان اتومبيلهای حامل آيت اهللا حکيم و 
همراهان وی بسختی راه خود را در ميان جمعيتی که برای استقبال از وی در مقابل آرامگاه حضرت 

 .علی، امام اول شيعيان، جمع شده بودن، باز می کرد
آيت اهللا حکيم خطاب به هزاران نفر از هواداران خود در شهر بصره، در جنوب )  مه10(تر روز شنبه پيش

 سال گفت که مردم عراق خواستار يک حکومت 23عراق، و پس از ورود خود به اين کشور پس از 
  .مستقل هستند و حکومتی را که به آنها تحميل شود نخواهند پذيرفت

  
. ی ها حکومتی دمکراتيک می خواهند که نماينده تمام مردم اين کشور باشدآيت اهللا حکيم گفت عراق

او دخالت دولتهای خارجی در اين مسئله را رد کرد و گفت که مردم عراق می توانند خود حکومتشان را 
  .انتخاب کنند

 سال گذشته، آقای حکيم، که رهبری گروه موسوم به مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق 23در طول 
  .را برعهده دارد، به حالت تبعيد در ايران به سر می برده است

  .بازگشت آقای حکيم به عراق تحولی قابل توجه تلقی می شود
وی يکی از مخالفان سرسخت صدام حسين، رييس جمهوری سابق عراق، بوده و بسياری او را از 

  .جمله رهبران با نفوذ شيعيان عراق می دانند
  .عيان تشکيل می دهنداکثر جمعيت عراق را شي

 آيت اهللا حکيم قبل از بازگشت از ايران به عراق گفته بود که آينده عراق در دست اسالم است
  

  باشد در حوزه علميه نجف مي اهللا حكيم يك مرجع ديني سياسي است آه خواهان فعاليت آيت
  2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22  دو شنبه

وگــو بــا خبرنگــار  عــالي انقــالب اســالمي عــراق در گفــتحكيم،يكــي از اعــضاي مجلــس ا ســيد محــسن
 ما معتقديم در صورتي آه ملت عراق سرنوشت سياسي و« :دانشجويان ايران، اظهار داشت خبرگزاري

 «.شـــــود اجتمـــــاعي خـــــود را در دســـــت بگيـــــرد، بـــــسياري از مـــــشكالت موجـــــود حـــــل مـــــي 
 امنـي در ايـن آـشور    وجـب بـي  نداشتن يك حاآميت عراقي و نبود دولـت موقـت در عـراق را م    وي وجود

ويژگي دولت  همه معارضين عراقي در آنفرانس لندن برسر« :دانست و با اشاره به آنفرانس لندن گفت
رساني، آموزش،  اطالع آينده عراق يعني مردمي بودن، محوريت اسالمي در سطح قانونگذاري، تبليغات،
ــي، تا    ــاع عراقـــ ــه اتبـــ ــوق همـــ ــرفتن حقـــ ــر گـــ ــت و در نظـــ ــيم و تربيـــ ــدتعلـــ ــتند آيـــ  «.داشـــ

و عـدالت در دولـت آينـده     اين منبع نزديك به مجلس اعالي انقالب اسالمي بر محوريـت اسـتقالل، آزادي  
در حـال  « :منطقي عراق را حفـظ آـرد، گفـت    عراق تاآيد آرد و با بيان اينكه بايد با راهكارهاي عقالني و

م بر ايجـاد مقرهـايي در سـر تـا سـر      تعيين شده و تصمي اي براي شوراي رهبري حاضر در بغداد دبيرخانه
 «.نظـــــــر گرفتـــــــه شـــــــده اســـــــت    اســـــــتانهاي عـــــــراق بـــــــراي ايـــــــن شـــــــورا در    

مجلس اعالي انقـالب اسـالمي عـراق،     هفت گروه متشكل از حزب دموآرات آردستان،« :وي ادامه داد
الدعوه شوراي رهبـري عـراق    ملي عراق و حزب اتحاد ميهني آردستان عراق، جنبش وفاق ملي، آنگره

 هفتـه  4 الـي  3مقدمات تشكيل آنفرانس را در عراق آه ظـرف   اين گروه قصد دارند. دهند تشكيل ميرا 
 «.آننـــــــــــــــد آينـــــــــــــــده برگـــــــــــــــزار خواهـــــــــــــــد شـــــــــــــــد؛ فـــــــــــــــراهم

در ايـن راسـتا بـر لـزوم      وي وظيفه اين هفت گروه در اين آنفرانس را تعيين سـه قـوه انتقـالي دانـست و    
آينده عـراق بايـد يـك دولـت تكنـوآرات       دولت« :  تاآيد آرد و خاطرنشان آرد1991بازنگري در قراردادهاي 

تـا شـاهد رفـاه، اسـتقالل، عـزت و حفـظ آرامـت        . بپردازد باشد، تا بيشتر به سازندگي و بازسازي عراق
 «.مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق باشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

مـا   » :شـود، گفـت   هاي خارجي مانع از اجراي اين تصميمات مـي  ندهاينكه در اين مسير بازدار وي با بيان
 «.ايجـاد آنـيم   آمـادگي داريـم تمامـي امنيت عـراق را به وسـيله معارضـين عراقـي و بـا همكـاري مـردم      

در حـوزه علميـه نجـف     اهللا حكيم يك مرجـع دينـي سياسـي اسـت آـه خواهـان فعاليـت        آيت« :وي افزود
 «.عــراق را دارد  دينــي، سياســي قــصد رهبــري معنــوي مــردم     باشــد و بــه عنــوان مرجعيــت    مــي

عــراق مــورد تاآيــد همــه  تــشكيل دادگاههــاي بــراي محاآمــه جنايتكــاران جنگــي در« : وي تــصريح آــرد
 «.معارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين عراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  

  
  چشم انداز نقش آيت اهللا حکيم در عراق، از ديد يک روحاني شيعه
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 )کويت(جي مهدي خلجي، مصاحبه با آيت اهللا ابوالقاسم ديبا
  2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22   دو شنبه- راديو فردا–

 ساله خود 23ديروز آيت اهللا محمد باقر حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در پايان تبعيد 
او امروز به نجف رفت تا . در ايران و يك روز پس ورودش به عراق در بصره براي هوادارانش سخنراني آرد

  . هرمستقر شوددر اين ش
 با توجه به اينکه آيت اهللا محمد باقر حکيم وارد عراق شدند و طبق گزارشها، ):راديوفردا(مهدي خلجي 

هواداران ايشان به استقبال ايشان آمدند، شما فکر مي کنيد که برنامه آيت اهللا حکيم در عراق چه 
ند در عراق، يا اينکه همچنان مي آيا ايشان مي خواهند به عنوان يک رهبر مذهبي باقي بمان. باشد

  .خواهند به عنوان يک رهبر سياسي در آينده عراق نقش ايفا کنند
 بر اساس آنچه که من اطالع دارم، و خود ):روحاني شيعه مقيم کويت(آيت اهللا ابوالقاسم ديباجي 

يعني هم . دهندايشان در صحبتهايشان اشاره کردند، ظاهرا هر دو بعد را ايشان مي خواهند که ادامه ب
مسائل حوزه اي و حضورشان را در حوزه نجف به عنوان روش مذهبي و سنتي حفظ کنند، و هم در 

 13اشاره کردند که من بيش از سي سال در مسائل سياسي تخصص دارم و از . مسائل سياسي
  . سالگي وارد اين ميدان شدم

  
ي از ديرپا ترين حوزه هاي علميه است براي  و با توجه به اينکه به هر حال حوزه علميه نجف يک. :خ.م

شيعه و در آنجا مراجع تقليدي هستند و روحانيان سرشناسي هستند، آيت اهللا حکيم چه جايگاهي 
  . دارد در اين حوزه، جدا از وابستگي به پدرشان که مرجع تقليد بودند

ه مقام مرجعيت و دو نفر از  ايشان در صحبتهاي ديروزشان اشاره کردند ب:آيت اهللا ابوالقاسم ديباجي
يکي مرجع ديني اعالي شيعه، حضرت آيت اهللا العظمي سيستاني، و يکي : مراجع نجف را اسم بردند

اين . ديگر، حضرت آيت اهللا محمد سعيد حکيم که در نجف هستند و همزمان اشاره کردند به مراجع ديگر
يت شيعي و خودشان هم اشاره حاکي از اين است که هماهنگي خواهند داشت با مقامات مرجع

بنا براين ايشان خود را جزو مراجع تقليد قلمداد . کردند که ما تحت لواي مرجعيت حرکت مي کنيم
  .نکردند

  
 با توجه به اينکه مرجعيت در عراق و مخصوصا در نجف ترجيح مي دهد که در مسائل سياسي و . :خ.م

ميان آقاي حکيم و مراجع تقليد نمي شود؟ چون به اجرايي دخالتي نکند، آيا اين موجب اختالف نظري 
  .هر حال آقاي حکيم رهبر يکي از گروههاي سياسي مسلح به شمار مي آيد

 اينکه آقاي سيد عبدالعزيز حکيم، برادر کوچک ايشان، عمال در تمام :آيت اهللا ابوالقاسم ديباجي
وي و فراوان، جزو افرادي هستند که در اجتماعاتي که االن در بغداد ميشود، حضور دارند و به احتمال ق

  .دولت موقت حضور خواهند داشت، بنا بر اين عمال مسائل سياسي را واگذار کردند به ايشان
  

  هشدار آمريکا به آيت اهللا حکيم درباره احتمال سوء قصد به جان وي
  2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22  دو شنبه): راديوفردا(گلناز اسفندياري 

 ورود آيت اهللا محمد باقر حکيم، رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، به نجف و در حاليکه
چگونگي شرکت اين گروه سياسي شيعه عراق در دولت آينده آن کشور از جمله مسائل مورد بحث 

ناظران اوضاع سياسي عراق است، منابع خبري در خليج فارس، از احتمال ترور اين رهبر شيعه سخن 
  . گفته اند

آمريکا به حکيم هشدار داد که در : روزنامه الراي العام در گزارش امروز خود نوشت): تهران(نياز بهمني 
حکيم بر استقالل : از سوي ديگر روزنامه البيان، چاپ امارات متحده گزارش داد. معرض ترور قرار دارد

ديکان مجلس اعالي انقالب در همين راستا، يکي از نز. عراق تاکيد مي کند و بيم از ترور وي مي رود
اسالمي عراق، اين هشدار را به نيروهاي آمريکايي و انگليسي که در عراق حضور دارند نسبت داد و 

اين فرد آگاه با اشاره به سوء . گفت اين خبر تا کنون به گوش مقامات مجلس اعال نرسيده است
 سالي که 23در طول : شده، گفت سال تبعيد به آيت اهللا محمد باقر حکيم 23قصدهايي که در طول 

عليرغم اين همه، وي . وي در تبعيد بود، هفت بار از سوي ماموران رژيم صدام مورد سوء قصد قرار گرفت
اين مقام مطلع به تعداد محافظان رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي . از شهادت و ترور نمي ترسد

فظان وي، بيش از صد نفر است که همه جا او ولي گفته مي شود که تعداد محا. عراق اشاره اي نکرد
  . سال تبعيد وارد بصره شد23آيت اهللا سيد محمد باقر حکيم، روز شنبه پس از . را همراهي مي کنند

  
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

  ي روابط دو جانبه نبوده است درباره مذاآرات ايران و آمريكا
  2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22  دو شنبه

خارجه آشورمان در  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور
هاي خارجي درباره  رسانه ي هفتگي خود با خبرنگاران داخلي در خصوص مباحثي آه برخي جلسه
 .رديد دانستهاي خارجي را مورد ت خبرگزاري آنند، اهداف اين ي ايران و آمريكا مطرح مي مذاآره
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هايي نيز با  مذاآراتي با محوريت افغانستان انجام شده و تماس بعد از بحران افغانستان«: وي ادامه داد
 ايم؛ آه نظرات خود را اعالم شناخته شده مانند سفارت سوييس در ايران داشته آمريكا از طريق مجاري

  «.ايم آرده
احترام متقابل از سوي آمريكا،   آه در صورت رعايتي آشورمان وي در خصوص اظهارات وزير امور خارجه
احترام متقابل به معناي عدم دخالت در «: شد  است، يادآور رابطه با اين آشور را بي اشكال دانسته

ها با ادبياتي آه به آار  به ملزومات است، اما آمريكايي امور داخلي، پذيرش اصل برابري و پايبندي
  «.به احترام متقابل پايبند نيستند اند، نشان دادند آه گرفتـه

اهللا حكيم عراقي  آيت«: داشت اهللا حكيم به عراق اظهار آصفي در پاسخ به سوالي درباره بازگشت آيت 
جمهوري اسالمي ايران نيز به . گرفتند هستند و عالقمند به بازگشت بودند و خود تصميم به بازگشت

  «.تصميم آنها احترام گذاشت
 :يي ايران اظهار داشت هاي هسته المللي انرژي اتمي از فعاليت زديد سازمان بينبا ي وي درباره

  «.است مواضع ما صلح دوستانه. جمهوري اسالمي ايران مواضعش را به آرات اعالم آرده است»
ما از «: دارد؛ تاآيد آرد يي بر ايران وجود ي فناوري هسته وي با اشاره به فشارهاي آه در زمينه

روشن است آه . وجود دارد، نگرانيم هاي بدون دليل نسبت به آشورمان آه به دليل تحريمتبعيضاتي 
  «.آشورهاي غربي بايد تعهدات قبلي خود را اجرا آنند

جدي است و اين  موضع منافقين به عنوان گروه تروريستي«:  منافقين تاآيد آرد وي درباره خلع سالح
مردم عراق . برخورد گزينشي آرد توان با تروريسم يم؛ آه نميا هاي ديگر اعالم آرده مساله را با طرف

  «.زمينه اقدامات جدي صورت گيرد نيز از اين گروه دل خوشي ندارند و اميدواريم در اين
  

 سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي گفت مذاآرات با آمريكا در باره رابطه دو جانبه نبود
  2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22  به دو شن- راديو فردا– مينا بهارمست

حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي، در رابطه با گزارشهايي که خبرگزاريها 
آنچه در اين مذاکرات صورت گرفت : ديروز از مذاکرات مقامهاي حکومت ايران با آمريکا منتشر کردند، گفت

يق سفارت سوئيس بود و دو طرف از نظرات يکديگر آگاه بر اساس کار در افغانستان و تماسها از طر
وي سفر رئيس جمهوري اسالمي به لبنان، . در اين مذاکرات روابط دوجانبه در دستور کار نبود. شدند

هر چند برنامه اين سفر مدتها قبل ريخته شد، : سوريه، يمن و بحرين را بسيار مهم ارزيابي کرد و گفت
اين سفر اهميت دو چنداني دارد و در شرايطي که اسرائيل در تالش تفرقه اما بعد از تحوالت عراق، 

افکني در بين کشورهاي مسلمان در جهت اهداف توسعه طلبانه است، اهميت اين سفر زيادتر مي 
خواسته ما اين است که . موضع حکومت ايران در مورد عراق، عدم مداخله است: وي گفت. شود

  .تر عراق را ترک کنند و امور عراق را به مردم اين کشور بسپارندنيروهاي آمريکايي هر چه زود
  

  گفتگوهاي مقامات جمهوري اسالمي و آمريكا از ديد مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري آمريكا
   2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22  دو شنبه ):راديو فردا(علي سجادي 

 گفتگو ميان ايران و آمريكا صرفا در جهت آاندليزارايس مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري آمريكا گفت
  . مسائل عملي مربوط به عراق و افغانستان است

 قرار است هفته آينده بعد از بيست و سه USA TODAYبنا به گزارش روزنامه ): راديو فردا(مهتاب فريد 
اين روزنامه به نوشته . سال مقامات جمهوري اسالمي و اياالت متحده آمريكا در ژنو با هم ديدار آنند

مقامات ايران برقراري رابطه بين ايران و آمريكا . قصد ازاين مالقات برقراري رابطه ميان ايران و آمريكا است
آولين پاول وزير امور خارجه آمريكا . را تكذيب آردند و گفتند نوعي مذاآرات تا بحال انجام شده است

  . ي رابطه ديپلماتيك بين دو آشورمطرح نيستگفتگو بين دو آشور را تاييد آرد و اضافه آرد برقرار
وزير امور خارجه آمريكا امروز در آنفرانس خبري بعد از ديدار با مقامات مصري گفت آه دولت بوش با يك 

: وزير امور خارجه آمريكا گفت. رژيم بنيادگراي اسالمي آه به نفع مردم عراق نباشد مخالفت خواهد آرد
 درون آن عناصر دموآراتيك وجود ندارد و بنيادگرايي را نيروي اصلي سياسي اگريك رژيم بنيادگرا را آه«

خود قرار داده است وارد صحنه آنيم، آنگاه چنين رويدادي به نفع مردم عراق يا همسايگان آن نخواهد 
  ».بود

ه مالقات بين مقامات جمهوري اسالمي و آمريكا قرار است هفته آينده زير نظر زلمي خليلزاد، فرستاد
درسال گذشته سه مالقات بين ايران و آمريكا انجام . ويژه بوش در امور افغانستان و عراق انجام گيرد

شده آه آخرين آن در سوم ماه مي بود اين مالقات پس از آن صورت مي گيرد آه مقامات دولت بوش از 
 مقامات جمهوري .نفوذ جمهوري اسالمي در منطقه و فعاليتهاي هسته اي آن ابراز نگراني مي آنند

  . اسالمي نظريات متفاوتي در مورد برقراري رابطه با آمريكا دارند
در . به نظر مي رسد آه اصالح طلبان خواهان برقراري رابطه با آمريكا هستند، اما تندروها تمايلي ندارند

 بايدن و بعضي از اعضاي آنگره مثل سناتور جوزف. آنگره آمريكا نيز اين تفاوت نظر به چشم مي خورد
سناتور هيگل و سناتور لوگر خواهان برقراري رابطه با دولت جمهوري اسالمي هستند، اما افرادي مثل 

اين سناتور همچنين به اتحاديه اروپا، بانك جهاني و . سناتور براون بك با هرگونه رابطه اي مخالف است
هرچند برخي از .  داشته باشنداروپا هشدار مي دهد آه آنها هم نبايد هيچگونه رابطه اي با ايران

منافع مشترك ميان دو آشور در زمينه : آارشناسان مسائل ايران و آمريكا مانند گري سك مي گويند
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هايي چون ثبات در خاور ميانه، افغانستان، عراق و بهبود محيط زيست بايد مبناي مذاآرات و بهبود روابط 
  .قرار گيرد

ارشي است آه قرار است محمد البرادعي رئيس سازمان بين در اين ميان آاخ سفيد در انتظار گز
  . ژوئيه به هيئت مديره اين سازمان ارائه دهد16المللي انرژي اتمي در روز 

  
 ديدگاه هاي وزير امور خارجه آلمان درباره عراق و ايران

  Die Zeit –شهرام ميريان، بر اساس گزارش 
  2003مه  12 -1382 ارديبشت 22  دو شنبه -راديو فردا 

 گفته است که اروپا يک قدرت ناب Die Zeitيوشکا فيشر وزير امور خارجه آلمان در گفتگو با هفته نامه 
و در مورد اوضاع خاورميانه مي گويد که حکومت صدام حسين از بين رفته و هر گاه ديکتاتوري از . است

ين امکان در عراق بوجود آمده تا به از اين رو ا. بين مي رود انگيزه اي ايجاد مي شود تا شادماني کنيم
بخش . سوي ترقي رهنمون شود و اين که اوضاع چگونه دستخوش تحول خواهد شد، بايد انتظار کشيد

ديگري از اين مصاحبه به اين موضوع که آيا اتحاديه اروپا از اين توان و قدرت برخوردار است که نگذارد 
 مي گويد که اين موضوع در مذاکرات مربوط به قرارداد وي. ايران به بمب اتمي دست يابد، مي پردازد

همکاريهاي اتحاديه اروپا و ايران نقش بسيار مهمي بازي مي کند و آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز 
در ضمن ضرورتي ديده نمي شود که کشور ديگري در خاورميانه . از نقش شايان توجهي برخوردار است

اتحاديه . برنامه اي که در جهت امور دفاعي نمي توان از آن بهره گرفت. به سوي اتمي شدن گام بردارد
وزير خارجه آلمان جنگ در عراق را از آن گذشته و و صلح در . اروپا هم بايد تالش کند تا ايران را مهار کند

  خاورميانه را از آن آينده مي داند
  

 ايران در نگاه مطبوعات عمده آمريکا
  2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22  دو شنبه -دا  راديو فر– نازي عظيما

از » ايران و آمريکا در راه ناهموار نزديکي«روزنامه وال استريت جورنال، به قلم ديود کالود با عنوان 
جمهوري اسالمي اشاره کرد . دوگانگي در آمريکا بر سر زدودن تشنج در روابط با حکومت ايران نوشت

رابطه اي که . گ براي از بين بردن سازمان مجاهدين خلق عمل نکردکه آمريکا به تعهدات پيش از جن
يکي ازاتهامات . پس از جنگ افغانستان رو به بهبود رفته بود، پس از جنگ عراق رو به خرابي مي رود

يک گروه در وزارت خارجه آمريکا قائل به . واشنگتن به حکومت ايران، برنامه توليد سالح اتمي است
به جمهوري اسالمي هستند که آمريکا در صدد تغيير رژيم نيست، که دراين صورت القاي اين نکته 

اما . جمهوري اسالمي احساس خطر نمي کند و در نتيجه اصرار بر توسعه برنامه اتمي خود نخواهد کرد
 50نظر ديگر در پنتاگون و واشنگتن، موافق برخورد شديد تر و متزلزل کردن نظام از درون و اختصاص 

وزير امور خارجه آمريکا عالقه اي به مذاکره . ون دالر بودجه به راديوها و ماهواره هاي ايراني استميلي
ظاهرا آمريکا و جمهوري : موسسه استرافور نوشت. مستقيم با مقامات جمهوري اسالمي ندارد

يب و آمريکا خواستار تعق. اسالمي به جاي برقراري رابطه، مايل به توافق در مسائلي خاص هستند
تحويل اعضاي القاعده از سوي جمهوري اسالمي و حکومت ايران خواستار تحويل اعضاي مجاهدين 

روزنامه اينترنشنال هرالد تريبون درمقاله اي به قلم جواد ظريف، سفير . خلق از سوي آمريکا است
ه درگيري اکنون آراي جميع ايرانيان بر آن است که هر گون: جمهوري اسالمي در سازمان ملل، نوشت

سرنگوني صدام . براي ايران جز نابودي، مرگ و اتالف منابع عظيم انساني و مادي در پي نخواهد آورد
  .فرصت مناسبي براي از بين بردن جو بي اعتمادي و مسابقه تسليحاتي است

  
  جهان پس از جنگ

  
 استعفای کلر شورت بر سر عراق

 2003 مه 12 -1382 ارديبشت 22  دو شنبه -بي بي سي 
کلر شورت، وزير کمک های خارجی در کابينه بريتانيا، در اعتراض به رويکرد دولت اين کشور نسبت به 

  .عراق از سمت خود استعفا داده است
وی از جمله اعضای کابينه تونی بلر، نخست وزير، بود که قبل از جنگ عراق با مشارکت بريتانيا در 

 .د در صدد است از مقام خود کناره گيری کندحمله به آن کشور مخالفت کرده و گفته می ش
خانم شورت نخست وزير را متهم کرده است که از عمل به وعده هايی که در مورد نقش سازمان ملل 

  .در عراق پس از جنگ به وی داده بود طفره رفته است
  .نخست وزير اين ادعای کلر شورت را رد کرده است

توصيف کرده و " ناشايست"ی امنيت سازمان ملل متحد را کامال خانم شورت موضع بريتانيا در قبال شورا
  .آن را با مشارکت کامل سازمان ملل در تاسيس دولت انتقالی در عراق مغاير دانسته است

" بی پروايی"قبل از آغاز جنگ عراق، کلر شورت سياست تونی بلر در مورد آن کشور را حاکی از 
رکت بريتانيا در حمله به عراق از سمت خود کناره گيری خواهد دانسته و تهديد کرده بود در صورت مشا

  .کرد
  .با اينهمه، وی در طول جنگ عراق همچنان به کار خود ادامه داد

رابين "در آن زمان، تصميم خانم شورت در ادامه همکاری با دولت بلر باعث تعجب شد به خصوص اينکه 
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  .ل از آغاز جنگ از سمت خود استعفا داده بود، يکی ديگر از اعضای ارشد دولت، چند روز قب"کوک
  .جانشين خانم کلر در سمت وزارت کمک های خارجی بريتانيا تعيين شده است

نام دارد و تا قبل از انتصاب به اين مقام، به عنوان يکی از معاونان سياسی وزارت " بارونس ايموس"وی 
 خارجه بريتانيا خدمت می کرده است
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