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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
------------------------------------------------------------------------------  

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  چهار نفر به اتهام صدور تجهيزات به ايرانبازداشت 

  2003  ژوئن 12 -1382 خرداد 22 پنج شنبه -بي بي سي 
دست کم چهار نفر در توکيو به اتهام صدور تجهيزاتی به ايران که می تواند برای توليد سوخت موشک 

  .مورد استفاده قرار گيرد، دستگير شده است
هستند و گفته می شود دو دستگاه " سيشين اينترپرايز"اين افراد از مديران ارشد شرکت مهندسی 

  . به ايران صادر کرده اند2000 و 1999آسياب صنعتی در سال 
اين دستگاه ها عمدتا در صنايع غذايی و داوريی کاربرد دارد، ولی می تواند برای ساخت سوخت 

  .موشک هم مورد استفاده قرار گيرد
 المللی به شدت تحت کنترل قرار دارد و شرکت های ژاپنی نيز صدور اين تجهيزات بر اساس قوانين بين

برای اين کار نياز به دريافت مجوز از وزارت بازرگانی دارند، ولی پليس توکيو گفته است که اين شرکت 
  .چنين مجوزی نداشته است

 به گزارش می شود که شرنگ سيشين اينترپرايز اين دستگاه ها را به يک شرکت در تهران و همچنين
  . يک دانشگاه ايرانی فروخته است

گزارش روزنامه ها می گويد که اين شرکت ممکن است تجهيزات مشابهی را به کره شمالی هم صادر 
 کرده باشد

  
  آند ناتو پيامدهاي حمله نظامي امريكا به عراق را بررسي مي

  2003  ژوئن 12 -1382 خرداد 22پنج شنبه : خبرگزاري فارس
ران دفاع آشورهاي عضو ناتو امروز براي بررسي پيامدهاي حمله نظامي امريكا به نشست دو روزه وزي

  .شود عراق در بروآسل تشكيل مي
به گزارش خبرگزاري فرانسه، دونالد رامسفلد وزير دفاع امريكا براي ارايه گزارش خود از عمليات نظامي 

  . شود امريكا عليه عراق در اين نشست حاضر مي
  . لمان از ناتو خواسته بود تا عليه تروريسم اقدام نظامي به عمل آوردوي شب گذشته در آ

بنا بر اين گزارش، اين نشست درباره سازماندهي مجدد ساختار نظامي پيمان ناتو براي مقابله با 
  . گيري خواهد آرد هاي نظامي جهان نيز تصميم چالش

  .  در اين نشست شرآت نخواهد آرد از ساختار نظامي اين پيمان خارج شد1966فرانسه آه در سال 
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  می گويد ايران برنامه هسته ای سری خود را توسعه می دهدBoltonبولتون 
  سايت  دفتر برنامه های اطالعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه اياالت متحده 

شهادت در برابر کنگره آمريکا در رابطه با سياست هاى عدم گسترش سالح هاى هسته ای پس از ( 
  ) ۶۶٣٠) (جنگ عراق

  ٢٠٠٣ ژوئن ٤
 ژوئن در برابر کميته کنگره شهادت داد که ٤مقام برجسته وزارت امور خارجه در امور خلع سالح در 

 از آن است که ايران بطور مخفيانه يک اياالت متحده مدتى است نشانه هايى در دست دارد که حاکى
  .برنامه سالح هاى هسته ای را توسعه مى دهد

: ، معاون وزير امور خارجه در امور خلع سالح و امنيت بين المللى اظهار داشتJohn Boltonجان بولتون 
ايران مشغول توسعه يک معدن اورانيوم، يک مجتمع تبديل اورانيوم، يک مجتمع عظيم غنى سازى "

او ." اورانيوم که براى جاى دادن ده ها هزار سنترفيوژ طراحى شده و يک مجتمع توليد آب سنگين است
اظهار داشت که چنين تاسيساتى براى توليد اورانيوم و پلوتونيوم به شدت غنى شده که در سالح هاى 

  . هسته ای بکار مى رود کار برد دارد
برنامه هسته اى اين کشور صلح آميز و بدون ابهام است ما درحاليكه ايران ادعا مى کند : "بولتون گفت

يک نشانگر مسلم مقاصد نظامى : "وى افزود". به اين نتيجه رسيده ايم که واقعيت چيز ديگرى است
  ". اين برنامه، مخفيانه بودن و عدم شفافيتى است که در مورد فعاليت هاى هسته ای ايران وجود دارد

 روابط بين المللى مجلس نمايندگان اياالت متحده شهادت مى داد که سياست بولتون که در برابر کميته
هاى اياالت متحده در رابطه با عدم گسترش سالح هاى هسته ای در دوره پس از پايان جنگ عراق را 

  .مورد بررسى قرار مى گيرد
گروه هشت  [٨ اياالت متحده و هم پيمانان اين کشور در کنفرانس سران گروه: "او خاطر نشان ساخت

، نگرانى خود را درباره برنامه پنهانى سالح هاى هسته ای ايران ابراز Evianدر اويان ] کشور صنعتي
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ما از مفاهيم ضمنى و استنباط هاى مربوط به گسترش سالح هاى هسته "داشته و تاکيد کرده اند که 
ما قوى ترين حمايت "و " بودای که از برنامه پيشرفته هسته اى ايران ناشى مى شود غافل نخواهيم 

در مورد برنامه ] سازمان بين المللى انرژى اتمي [IAEAهاى خود را نسبت به بررسى کامل و جامع 
  .هسته اى اين کشور ابراز مى داريم

  ".جهان به ايران اخطار داده که بايد دنبال کردن سالح هاى هسته ای را متوقف کند: "بولتون گفت
رگزيده اى از متن سخنان جان بولتون معاون وزير امور خارجه در امور خلع سالح و آنچه در ذيل مى آيد ب

 ژوئن ٤امنيت بين المللى است که در برابر کميته روابط بين المللى مجلس نمايندگان اياالت متحده در 
  : شهادت داده است٢٠٠٣

رش سالح هاى درس هاى سختى که عراق آموخت بايد در گوش کشورهاى ديگرى که بدنبال گست
اين کشورها بايد توجه داشته باشند که نديده گرفتن تعهدات و . هسته ای هستند طنين انداز شود

 به سود منافع ملى آنها -- با دنبال کردن سالح هاى کشتار جمعى --استاندارد هاى بين المللى 
 نشانه هايى را در مورد ايران مدتى است ما. نيست و توسط جامعه بين المللى تحمل نخواهد شد

مشاهده مى کنيم که حاکى از آن است که اين کشور يک برنامه مخفى توسعه سالح هاى هسته ای 
 Evian در اويان ٨اياالت متحده و هم پيمانان اين کشور در کنفرانس سران گروه . را دنبال مى کند

ما از مفاهيم "د کرده اند که نگرانى خود را درباره برنامه پنهانى سالح هاى ايران ابراز داشته و تاکي
ضمنى و استنباط هاى مربوط به گسترش سالح هاى هسته ای که از برنامه پيشرفته هسته اى ايران 

ما قوى ترين حمايت هاى خود را نسبت به بررسى کامل و " و " ناشى مى شود غافل نخواهيم بود
." هسته اى اين کشور ابراز مى داريم در مورد برنامه هاى IAEAجامع سازمان بين المللى انرژى اتمى 

  .جهان به ايران اخطار داده است که بايد دنبال کردن سالح هاى هسته ای را متوقف کند
ما اکنون مى دانيم که ايران مشغول توسعه يک معدن اورانيوم، يک مجتمع تبديل اورانيوم، يک مجتمع 

ترفيوژ طراحى شده و يک مجتمع توليد آب عظيم غنى سازى اورانيوم که براى جاى دادن دهها هزار سن
اين ساختار پرهزينه هم از توليد اورانيوم و پلوتونيوم بشدت غنى شده حمايت خواهد . سنگين است

درحاليكه ايران ادعا مى کند برنامه هسته اى اين کشور . کرد که در سالح هاى هسته ای کار برد دارد
  . يجه رسيده ايم که واقعيت چيز ديگرى استصلح آميز و بدون ابهام است، ما به اين نت

يک نشانگر مسلم مقاصد نظامى اين برنامه، مخفيانه بودن و عدم شفافيتى است که در مورد فعاليت 
ايران وجود تاسيسات غنى سازى اورانيوم يا تاسيسات توليد آب . هاى هسته ای ايران وجود دارد

ى که ساختن آنها آن قدر طول کشيد که يک گروه  فاش نکرد، مگر در زمانIAEAسنگين خود را به 
ايران در رابطه با ايجاد مانع در راه دسترسى کامل سازمان بين المللى . مخالف آنها را علنى ساخت

پروتکل " به برنامه هسته اى آن داراى يک تاريخچه طوالنى است و همچنان از پذيرفتن IAEAانرژى اتمي
 اقدامات حفاظتى خوددارى مى کند و اين کار عليرغم دعوت هاى  در رابطه با تقويتIAEA" الحاقي

 و بسيارى از افراد ديگر صورت گرفته که از اين IAEAالبرادعى مدير کل سازمان بين المللى انرژى اتمى 
که به سازمان بين " پروتکل الحاقي"قصور ايران در پذيرش . کشور خواسته اند موارد فوق را بپذيرد

تمى امکان مى دهد براى بازرسى فعاليت ها و تاسيسات اعالم نشده هسته ای دست المللى انرژى ا
  .ايران را به روشنى آشكار مى سازد" شفافيت"بازترى داشته باشد کذب ادعاهاى 

يک عالمت ناراحت کننده ديگر از طبيعت واقعى برنامه هسته اى ايران آن است که داستانهاى 
سوخت هسته اى و تاسيسات پراکنده ارائه مى شود صرفًا باور ساختگى که براى توسعه يک چرخه 

براى مثال ايران سرمايه گذارى هاى عظيمى را در تاسيسات مربوط به استخراج، . کردنى نيستند
استحصال و غنى سازى اورانيوم بعمل مى آورد و مى گويد الزم است سوخت رآکتور خود را تامين کند 

جى حساب نمى کند اما براى ده سال آينده، ايران حداکثر تنها يک رآکتور زيرا برروى تهيه کنندگان خار
. نيروى هسته اى خواهد داشت و روسيه تعهد کرده تمام سوخت اين رآکتور را براى هميشه تامين کند

عالوه براى ايران داراى منابع داخلى کافى اورانيوم نيست که حتى سوخت يک رآکتور را در تمامى 
بنابراين از ما خواسته مى شود که باور کنيم ايران مشغول توسعه . ت آن تامين کندسالهاى فعالي

قابليت غنى سازى اورانيوم خود براى تامين سوخت رآکتورهايى است که وجود ندارند و اين سوخت از 
  . اورانيومى تأمين مى شود که اين کشور در اختيار ندارد

که مشغول ساختن تأسيسات عظيم غنى سازى اورانيوم است ايران مى خواهد ما را بدين باور برساند 
بدون آنکه ماشين هاى سنترفيوژ را آزمايش کرده باشد، و مشغول ساختن يک مجتمع توليد آب سنگين 

يک توضيح با اعتبار تر آن است که . است بدون آنکه براى مصرف محصول بدست آمده سندى ارائه دهد
راى توليد اورانيوم بشدت غنى شده در سنترفيوژ ها در يک رآکتور ايران مشغول ايجاد ساختارهايى ب

  . تعديل شده آب سنگين است
سرانجام، ايران ادعا مى کند که اين کشور در حال ايجاد تأسيسات گسترده و گران قيمت چرخه 
د را سوخت هسته ای است تا بتواند نياز هاى آتى برق خود را از اين طريق تأمين کند و نفت و گاز خو

در حقيقت ذخيره هاى اورانيوم ايران ناچيزند و کمتر از يک درصد ذخاير . براى صادرات حفظ مى کند
نگاهى به جدول منابع انرژى نفت، گاز و اورانيوم . عظيم نفتى آن و حتى ذخاير عظيم تر گاز آن هستند

ايران هيچ اثر محسوسى بر ايران نشان مى دهد که اين احتمال مطلقًا وجود ندارد که اورانيوم داخلى 
ذخاير گاز ايران از لحاظ وسعت در دنيا حائز مقام دوم . قدرت صادراتى نفت و گاز اين کشور داشته باشد

هستند و همانطور که در نمودار دوم نشان داده شده اين وضعيت برآورد مى کند که امروز ايران آن قدر 
  .  چهار رآکتور بوشهر را توليد کندگاز مى سوزاند که مى تواند معادل انرژى توليدى
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خود را نه براى " غير نظامي"نتيجه گيرى غير قابل احتراز آن است که ايران برنامه انرژى هسته اى 
مقاصد صلح آميز و اقتصادى بلکه بعنوان ظاهرسازی براى توسعه قابليت هاى خود براى سالح هاى 

  .هسته اى تعقيب مى کند
 است و موافقت نامه هاى کاملى NPTن منع گسترش سالح هاى هسته ای ايران يکى از اعضاى پيما

بدنبال .  به امضاء رسانده استIAEAرا در جهت اقدامات حفاظتى با سازمان بين المللى انرژى اتمى 
 IAEA,افشاى ساختن تأسيسات هسته اى توسط ايران، مدير کل سازمان بين المللى انرژى اتمى 

از ايران بازديد بعمل آورد و سنترفيوژهاى پيچيده غنى سازى اورانيوم را ژنرال البرادعى، امسال 
مشاهده کرد و در گزارش ماه مارس خود سئواالتى را براى هيئت رئيسه سازمان بين المللى انرژى 

 متعاقبًا به ايران IAEAتيم هاى بازرسى سازمان بين المللى انرژى اتمى .  مطرح کردIAEAاتمى 
 شک داريم که ايران چنين مجتمع غنى سازى بزرگ و ساير تاسيسات هسته اى را مى ما. برگشته اند

ساخت بدون آنکه ابتدا آزمايشاتى را بعمل آورد که به نوبه خود سؤاالتى را در رابطه با صداقت ايران در 
مطرح مى IAEAمورد انجام تعهداتش نسبت به اقدامات حفاظتى سازمان بين المللى انرژى اتمى 

 مقرر مى دارد IAEAموافقت نامه هاى حفاظتى ايران با سازمان بين المللى انرژى اتمى . تساخ
اگر . مطالب مربوط به مواد هسته ای و آزمايشاتى که از مواد هسته ای بهره مى گيرد را گزارش دهد

فيوژ  گزارش نشود، براى مثال آزمايش سنترIAEAچنين موضوعاتى به سازمان بين المللى انرژى اتمى 
ها با اورانيوم، يا آزمايشات مربوط به رآکتور تحقيقاتى ايران، با تعهدات اين کشور در رابطه با اقدامات 

ما چشم به راه گزارش البرادعى مدير کل سازمان بين المللى انرژى . حفاظتى در تعارض خواهد بود
ا مشخص سازد تيم هاى  در جلسه بعدى هيئت رئيسه اين سازمان در ماه ژوئن هستيم تIAEAاتمى 

  .او چه چيزهايى يافته اند
عليرغم همه اقداماتى که ايران انجام داده، هنوز براى توقف اين اقدامات و برگشتن ايران از راه تهيه 

اياالت متحده از همه ابزارهاى ديپلماتيک خود براى رسيدن به . سالح هاى هسته ای خيلى دير نيست
توجه بخصوصى به روسيه، که تهيه کننده مواد الزم براى رآکتور بوشهر ما . اين هدف استفاده مى کند
بدنبال ادامه مبادله اطالعات در سطح باال، روسيه در نگرانى ما در باره فعاليت . است مبذول داشته ايم

هاى هسته ای ايران شريک است، در حمايت از بازرسى هاى جارى سازمان بين المللى انرژى اتمى 
IAEA مى پيوندد و مى خواهد دبير کل البرادعى يک گزارش جامع و بيطرفانه در باره آنچه که  به ما

 ، Mamdovهمکار روسى من ممداف . بازرسان او در ايران يافته اند به هيئت رئيسه سازمان ارائه دهد
  . مه علنًا اظهار داشت٢٧معاون وزير خارجه، اين نکات را روز 

 ما مشغول فراهم کردن تسهيالتى IAEA سازمان بين المللى انرژى اتمى در وين، در رابطه با حمايت از
در جهت بازرسى دقيق تاسيسات هسته ای ايران توسط بازرسان سازمان بين المللى انرژى اتمى 

IAEAچنانچه .  هستيمIAEA دريابد که فعاليت هاى هسته ای ايران هماهنگ با تعهدات حفاظتى اين 
ين اجبار پيش مى آيد که جامعه بين المللى بايد با قابليت هاى غنى سازى کشور نيست در آن صورت ا

اورانيوم و استحصال مجدد پلوتونيوم در ايران مقابله کرده و همه همکارى هاى هسته ای خود را با ايران 
  .متوقف سازد

نبال يک خطرى که ايران با برنامه پنهانى سالح هاى هسته ای خود پيش مى آورد با رفتن ايران بد
ساختار پيشرفته و خود کفاى سالح هاى شيميايى، اشتياق فعاالنه اين کشور براى توانايى توليد 

عليرغم آنکه . سالح هاى بيولوژيکى و برنامه موشک هاى دور برد بالستيک آن در هم آميخته است
ى واقفند که است، همگى به خوب) CWC(ايران يکى از امضا کنندگان کنوانسيون سالح هاى شيميايى 

ايران عوامل تاول زا، سالح هاى شيميايى خون و قى آور را انبار کرده و داراى بمب ها و گلوله هاى 
اين کشور همچنان به دنبال تکنولوژى توليد سالح هاى شيميايى است و . توپخانه براى حمل آنهاست

 هاى تهران براى کسب تعليمات و مهارت هاى خود را از نهادهاى چينى کسب مى کند که به تالش
اياالت متحده . قابليت هاى محلى براى توليد گاز اعصاب کمک مى کنند که ايران قبًال توليد کرده است

همچنان بر اين باور است که ايران احتماال عوامل سالح هاى بيولوژيکى را توليد کرده و احتماًال داراى 
ود نسبت به کنوانسيون سالح هاى بيولوژيکى يک برنامه تهاجمى سالح هاى بيولوژيکى است و اين خ

تهيه مواد، تجهيزات و مهارت . ، که ايران عضوى از آن است تخلف محسوب مى شود) BWC(و سمي
 همچنان يکى از اجراء -- عمدتًا ولى نه منحصرًا از روسيه --هاى بيوتکنيکال خارجى با استفاده دوگانه 

درحاليكه اين مواد داراى استفاده هاى مشروع هستند . ثابت کوشش هاى تهيه سالح هاى ايران است
احتمال مى رود که ايران داراى . برنامه سالح هاى بيولوژيکى ايران نيز مى تواند از آنها بهره مند شود

  قابليت هاى توليد کمى از موارد
 بر آن عالوه. سالح هاى بيولوژيکى باشد اما قابليت کمى در استفاده آنها به صورت اسلحه دارد

همکاريهاى مربوط به موشکهاى بالستيک از نهادهاى اتحاد شوروى سابق، کره شمالى و چين در طول 
سالها به ايران کمک کرده که به سوى هدفش يعنى خود کفا شدن در توليد موشکهاى بالستيک 

 ايران که قبًال. چنين کمک هايى شامل تجهيزات، تکنولوژى و کارشناسى الزم است. حرکت کند
را توليد کرده در آخرين مراحل توسعه موشکهاى ) SRBM(موشکهاى کوتاه برد بالستيک اسکاد 

  . است و بدنبال موشکهايى با برد بيشتر است) MRBM(بالستيک ميان برد شهاب 
به کار گيرى مختلف سياست هاى تحريمى ، يک قسمت اساسى کوشش هاى ما در جهت خلع 

را در چين و مولدوا به خاطر کمکشان به برنامه موشکى ايران و نيز ما نهادهايى . سالح ايران است
ما نمى توانيم اجازه دهيم ايران که يک حامى اصلى تروريسم . نهادهاى خود ايران را تحريم کرده ايم
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بين المللى است به مخرب ترين سالح ها و وسيله پرتاب آن به اروپا، بيشتر آسياى مرکزى و خاور ميانه 
  .  از آن دسترسى يابديا دورتر

 
  تظاهرات اخير تهران آغازي براي پايان رژيم

  ژوئن 12 -1382 خرداد 22 پنج شنبه - راديو فردا –) رم(احمد رافت بر اساس گزارش روزنامه ايل فوليو
2003  

يا، در  به مديريت جوليانو فرارا، از وزراي سابق آابينه آنوني ايتالIl Folio» ايل فوليو«روزنامه پر نفوذ 
آنها آه فكر مي آردند تغيير حكومت : مقاله اي به انعكاس ناآرامي هاي آوي دانشگاه پرداخت و نوشت

در ايران خوابي است آه اپوزيسيون خارج نشين در سر مي پروراند، در اين روزها در مقابل آنچه در ايران 
تغيير : به نويسنده اين مقاله گفتمحمد رضا جليلي استاد دانشگاه ژنو . مي گذرد هاج و واج مانده اند

محدود ساختن اين جريانات به . رژيم در ايران آغاز شده است و اين روند را نمي توان متوقف ساخت
دعواهاي ميان جناح ها در ايران اشتباه بزرگي است، زيرا اصالح طلبان و محافظه آاران هردو در جهت 

زايد حكومت اسالمي در ايران هدف اصلي حكومت نويسنده مقاله مي اف. بقاي نظام تالش مي آنند
  .شاهنشاهي قبلي را براي سكوالريزه آردن جامعه عملي ساخت

  
جمهوري اسالمي به بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه نداد از مواد موجود در تاسيسات 

  اتمي آاليه نمونه برداری کنند
  2003  ژوئن 12 -1382اد  خرد22پنج شنبه ): راديو فردا(بيژن فرهودي 

روزنامه وال استريت جورنال، نوشت بازرسان آژانس بين المللي اتمي در پي خووداري ايران از دادن 
گزارش اين روزنامه حاآي است آه بازرسان . اجازه بازديد از يك شرآت برق در تهران، ايران را ترك آردند

IAEAاين تحول در . ق آالير داده نشد، ايران را ترك آردند پس از آنكه به آنها اجازه بازرسي از شرآت بر
حالي صورت گرفت آه دولت بوش جمهوري اسالمي را تحت فشار گذاشته تا مدارآي دال بر عدم 

هيئت هاي اعزامي . تخطي از تعهدات خود نسبت به پيمان منع گسترش سالح هاي اتمي ارائه دهد
  . رس و مه از يك آارگاه گريز از مرآز آاليه بازديد آردندسازمان بين المللي انرژي اتمي درماه هاي ما

براساس گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي آه هفته پيش به هيئت مديره اين سازمان ارائه شد، 
در سفر اخير به ايران بازرسان مي خواستند نمونه هايي از مواد موجود در محيط آار جمع آوري آنند تا 

پيتر ويد وود، يك سخنگوي سازمان بين . ايي از وجود مواد اتمي در محل هست يا نهببينند آيا نشانه ه
المللي انرزي اتمي در وين از اظهار نظر در مورد گزارش وال استري جورنال خودداري آرد و گفتاين 

اما افراد آشنا با جزئيات . سازمان هرگز در مورد بازرسي هاي مربوط به ضوابط ايمني صحبت نمي آند
اين سفر گفتند تيم بازرسان گفتگوهاي مفصلي با مقامات جمهوري اسالمي درباره لزوم بازديد از 

  . شرآت آاليه انجام داده بودند اما در پايان از دادن اجازه بازديد خووداري آتدند
 براي انجام آزمايش هايي در شرآت آاليه آه محمد البرادعي، رئيس سازمان در گزارش خود IAEAتيم 
بنا به اين گزارش مقامات ايراني به گفتند آه .  هيئت مديره به آن اشاره آرده بود، به تهران رفته بودبه

هيچ فعاليتي در زمينه تغليظ اورانيوم با استفاده از دستگاه هاي گريز از مرآز شرآت آاليه انجام نشده 
ي روز پنجشنبه خبر وال جمهوري اسالم. اما اين سازمان هنوز در اين باره سئواالتي داشت. است

خليل موسوي سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران به خبرگزاري رويترز . استريت جورنال را تكذيب آرد
  .گفت بازرسان از تمام اماآن مورد نظر بازديد آرده اند

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن 

  
  د تا جلوي توليد علم را بگيرد  آن  دشمن ، دانشگاههاي ما را به اغتشاش تهديد مي: اي  آيت اهللا خامنه

  2003  ژوئن 12 -1382 خرداد 22 پنج شنبه -خبرگزاري آار ايران 
هاي معظم شهداء، جانبازان، آزادگان و   اي عصر امروز در ديدار هزاران نفر از خانواده  حضرت آيت اهللا خامنه
چيده و بسيار پيشرفته هاي ورامين و پاآدشت، دستيابي ايران به دانش پي  ايثارگران شهرستان

  .اي را افتخار ملي و نتيجه اعتماد به نفس دانشمندان و پژوهشگران جوان آشور دانستند  هسته
به گزارش خبرگزاري آار ايران، مقام معظم رهبري در اين ديدار آه در امامزاده جعفر بن موسي الكاظم 

اي   شهيدان دستيابي ايران به دانش هستهانجام شد با تأآيد بر ادامه راه پرافتخار و سعادت بخش ) ع(
ها از اينكه ملت ايران با تكيه بر استعدادهاي   آمريكايي: را علت عصبانيت آمريكا برشمردند و افزودند

آنند با جنجال در مورد ادعاي   اند، اما سعي مي  جوان خود به اين دانش بزرگ دست يافته است عصباني
  . ايران، علت واقعي عصبانيت خود را پنهان آننداي در    هسته  دروغ ساخت سالح

مشكل اصلي دشمن اين : اي نيست، افزودند  ايشان با تأآيد بر اينكه ايران بدنبال ساخت سالح هسته
تواند با آن مبارزه آند و آن را   اي در ايران بومي شده و آمريكا ديگر نمي  است آه فناوري پيشرفته هسته

  .از بين ببرد
: شاهي خاطر نشان آردند   رهبري با اشاره به عقب ماندگي علمي ايران در دوران ستممقام معظم

اي پي برده است آه   دشمن، بويژه پس از اطالع از دستيابي دانشمندان جوان ايراني به دانش هسته
د بهمين شو  نياز مي  ها ملت ايران از بيگانگان بي  با ادامه پرورش استعدادهاي جوان ايراني در دانشگاه
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آند تا جلوي درس و بحث و تحقيق و توليد علم را بگيرد   هاي ما را به اغتشاش تهديد مي  علت دانشگاه
  .و ملت ايران را به دوران عقب ماندگي بكشاند اما اين تنها يك خيال باطل است

  
  ند وارد نشوندآن  جوانان مومن در ميدانهايي آه اغتشاشگران زمينه آن را فراهم مي: مقام معظم رهبري

    اي فضاي جامعه و دانشگاه را به ناامني آلوده آنند  نبايد اجازه داد فضا غبار آلود شود و عده
  2003  ژوئن 12 -1382 خرداد 22پنج شنبه 

اي تبليغات شديد بلند گوهاي تبليغاتي را براي   اهللا خامنه  آيت  ، ايلنا، حضرت  به گزارش خبرگزاري آار ايران
دن حرآت بيداري اسالمي و مأيوس آردن ملتهاي مسلمان از جمله ملت ايران يادآور شدند و متوقف آر
  : افزودند

ايشان با انتقاد از هر حرآتي آه موجب اختالف در جامعه، ايجاد يأس در مردم و بزرگنمايي دشمن 
حتي يك روز هم ها اگر قادر به از بين بردن نظام اسالمي بودند   آمريكايي: شود، خاطر نشان آردند

آردند اما دشمن فهميده است آه در مقابل ملت مؤمن و دالور ايران به ويژه جوانان شجاع   معطل نمي
آند راهكار ما براي مقابله با ايران جنگ   آشور آاري از او ساخته نيست بنابراين به صراحت اعالم مي

  .نيست بلكه بايد بدنبال ايجاد اغتشاش در ايران باشيم
عظم رهبري اسالمي طرح آمريكا براي ايجاد ناآرامي و اغتشاش و اختالف در آشور را نتيجه مقام م

دشمنان به صراحت از ماجراجوياني : ضعف دشمن در مقابله مستقيم باملت ايران بر شمردند و افزودند
لت بخصوص آنند نبابراين همه م  توانند با اخالل در امنيت مردم، مزدور دشمن، شوند حمايت مي  آه مي

  .جوانها و مسئوالن بايد هوشيار باشند
اللهي سراسر آشور براي پرهيز از وارد شدن   اي با توصيه به جوانان مؤمن و حزب  اهللا خامنه  حضرت آيت

نبايد اجازه داد فضا غبار آلود شود : آنند، افزودند  در ميدانهايي آه اغتشاشگران زمينه آنها را فراهم مي
جامعه و دانشگاه را به ناامني آلوده آنند و سپس جوانان متدين را به اين امر متهم اي فضاي   و عده

 عمل 1378 تير 23سازند البته اگر ملت ايران بخواهد در مقابله با اغتشاش گران وارد عمل شود مثل 
  .خواهد آرد

واهد، تصوير يا تبليغ خ  مقام معظم رهبري با انتقاد از آساني آه اوضاع آشور را همانگونه آه آمريكا مي
اين آار يا غفلت است يا خيانت و آساني آه بلندگو و تريبون در اختيار دارند بايد در : آنند افزودند  مي

  .اظهار نظرها خيلي مراقب باشند تا خواسته يا ناخواسته در مسير تحقق اهداف دشمن حرآت نكنند
  

طالبات سياسي و اجتماعي، از ديد دبير انجمن تبديل ايران به يك بشكه باروت در اثر انباشته شدن م
  اسالمي دانشگاه اميرکبير

  2003  ژوئن 12 -1382 خرداد 22پنج شنبه ): راديو فردا(نازي عظيما 
اعتراضهاي صنفي دانشجويان که دو شب پيش به تظاهرات سياسي تبديل شد، شب گذشته نيز از 

در جريان ناآراميهاي از ديشب تا بامداد . امه يافت صبح امروز اد8:30 آغاز شد و تا ساعت 10:30ساعت 
امروز که از شب قبل خشونت بار تر بود، چند دانشجو توسط نيروهاي انتظامي دستگير شدند و 

امري که موضوع مذاکرات .  فرد لباس شخصي را بازداشت کردند و به گروگان گرفتند3دانشجويان نيز 
ري تهران، کوي دانشگاه، وزارت کشور، و نمايندگان دانشجويان ميان دو نماينده مجلس، مقامات استاندا

  .  لباس شخصي به وزارت اطالعات منجر شد3قرار گرفت و نهايتا به آزادي دانشجويان و تحويل 
رهبر جمهوري اسالمي در نخستين واکنشي که امروز در ورامين به اين امر نشان داد، بار ديگر اين 

دشمن دانست که به گفته او، از ماجراجوياني که مي توانند با اخالل در وقايع را ناشي از تحريکات 
او افزود که اگر ملت ايران بخواهد در مقابله با . امنيت مردم مزدور دشمن شوند، حمايت مي کند

اشاره رهبر به راهپيمايي و تظاهرات .  عمل خواهد کرد78 تير 23اغتشاشگران وارد عمل شود، مثل 
  . تير بود که به دعوت وي صورت گرفت18هي ها پس از واقعه سراسري حزب الل

دبير انجمن اسالمي دانشگاه عالمه طباطبايي، مخالفت با طرح خصوصي سازي را بهانه اي براي ابراز 
نارضايتي دانشجويان و ديگر اقشار مردم دانست و مدير کل حراست وزارت علوم احتمال رخ دادن حادثه 

دانشجويان دستگير شده قبل از : در شبهاي آينده را منتفي دانست و گفتديگري در کوي دانشگاه 
تحليلگران ريشه اين ناآرامي ها را در نارضايتي دانشجويان و مردم از شرايط . ظهر امروز آزاد شده اند

مهدي حبيبي، دبير انجمن اسالمي دانشگاه . دشوار اجتماعي و سياسي و اقتصادي خود دانسته اند
در گفتگو با مهدي خلجي از راديو فردا به ميزان دخالت دانشجويان در اين تظاهرات و ابعاد آن اميرکبير، 

  .اشاره مي کند
اين تجمعها که اخيرا و به خصوص ): دبير انجمن اسالمي دانشگاه اميرکبير، تهران(مهدي حبيبي 

کامال دانشجويي بوده، اين تجمعها . پريشب در دانشگاه تهران اتفاق افتاده، يک منشاء صنفي داشته
حاال اينکه چرا به اين سمت و سو کشيده شده، احساس ما اين است که وضعيت جامعه ايران به دليل 

مطالبات انباشه شده سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مثل يک بشکه باروت مي ماند که 
  .اين صورت نشان مي دهندوقتي که امکان بروزي پيدا مي کنند، منشاء مطالبات صنفي خودشان را به 

آقاي حبيبي، در شعارهايي که دو شب گذشته داده شده، چه بخشي از ): راديو فردا(مهدي خلجي 
اين شعارهايي که عليه مسئوالن مملکتي داده شده، شعارهايي که به طور کلي درباره مثال رفراندوم 

  نشجويان است؟مرگ بر ديکتاتوري، مورد پذيرش دا: داده شده، و اينکه گفته اند
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يعني مردم ما و علي الخصوص جامعه . بحث ديکتاتور واقعا يک بحث جدي است: مهدي حبيبي
دانشگاهي ما بعد از سالها تجربه حکومت جمهوري اسالمي، ديگر به هيچ وجه هيچ نوع جريان 

 گذرد، و  شش سال هم که از روند جريان اصالحي در ايران مي–بعد از پنج . ديکتاتوري را نمي پذيرد
عمال اصالحات به دليل اينکه به ديواره هاي صلب و سخت قانون اساسي در ايران برخورد کرده و ابدا 

پاسخگوي نيازها و مطالبات ملت ما نبوده، امروز قضيه رفراندوم ميان ملت ما بحثي جدي است و مورد 
که در مورد رهبري، واليت تعابير عقل ستيزي . تاييد و قبول اکثريت جامعه دانشگاهي کشور ما است

فقيه، قانون اساسي، و نهادهاي انتصابي در اين مملکت وجود دارد؛ از نظر ما بايد به رفراندوم گذاشته 
 ملت به قانون اساسي جمهوري اسالمي راي دادند، االن هم اين حق را 58اگر در جريان سال . شود

  . براي تعيين نظام سياسي راي دهدبايد براي نسل جوان قائل شد که به قانون اساسي و اصال
آقاي حبيبي، با توجه به اينکه برخي از اين شعارها عليه شخص رئيس جمهوري بوده و به هر حال : خ.م

ما مي دانيم که در سالهاي نخستين رياست جمهوري آقاي محمد خاتمي، جنبش دانشجويي از 
 و شخص رئيس جمهور، يا دولت ايشان حمايت مي کرده، االن چه نسبتي ميان جنبش دانشجويي
  ايشان، يا برنامه اي که اصالح طلبان دارند در پيش مي گيرند دارد؟

از منظر جامعه دانشگاهي ما اصالحات با تعاريفي که جناب آقاي خاتمي و مجموعه : مهدي حبيبي
بري  مطرح کردند، به حد نهايي کارکردي خود رسيده و کار76اصالح طلبان داخل حاکميت در سال 

اصالحات درون حاکميت، اصالحات پارلماني و . بيشتر از اين هم ندارد، بنابراين ما ديگر لزومي نمي بينيم
متاسفانه آفاي خاتمي و مجموعه اصالح طلبان هنوز به اصالحات . اصالحات از باال به شکست رسيده

جوان ما اين به بن بست داخل حاکميتي اميدوارند در حاليکه هم از نظر مردم ما و هم از نظر نسل 
سه سال گذشته عمال دولت آقاي خاتمي -از دو. به اعتقاد ما يک گفتمان جديدي مي خواهيم. رسيده

و مديران ايشان بر سر راه فعاليتهاي دانشجويي مانع شدند، خيلي جاهاي ديگر عمال دولت آقاي 
اين . يان دانشجويي در آمده اندخاتمي و اصالح طلبان داخل حاکميت در نقش يک کنترل کننده براي جر

پنج سال است که هي در اين -باالخره بيست و چهار. مورد قبول جريان دانشجويي و نسل جوان نيست
مملکت مي گويند شرايط حساس، اين شرايط حساس کنوني کي قرار است تمام شود؟ به عالوه ملت 

ضمن اينکه ما مدعي . اهدما مملکتي را که اينجور هرروزش شرايط حساس است اصال نمي خو
هستيم که مثال خيلي از قدرتهايي که االن آمده اند، همانطور که آقايان وقتي صحبت مي کنند از طرف 

ملت ايران صحبت مي کنند، اگر واقعا احساسشان اين است که اکثريت ملت ايران پشتشان هستند 
  چرا از يک تجمع دانشجويي مي ترسند؟

يد که شرايط به اين صورت است، رهبر جمهوري اسالمي امروز صحبت خوب، اگر فکر مي کن: خ.م
 با جنبش دانشجويي برخورد شد، از صحبتهاي رهبر 1378 تير 18گويا به همان شيوه اي که در . کردند

جنبش دانشجويي چه . جمهوري اسالمي چنين بر مي آيد که همان برخورد مي خواهد تکرار شود
  واکنشي نشان خواهد داد؟

دفتر تحکيم وحدت، انجمنهاي اسالمي، و جريانات دانشجويي در اين کشور براي : ي حبيبيمهد
بنابراين اينکه کسي بخواهد برخورد بکند را ما بعيد مي . تغييرات اساسي در اين مملکت آماده اند

ملکت با توجه به فضاي کنوني کشور باالخره کسي رفراندوم را براي عراق تجويز مي کند و در م. دانيم
شايد وضعيت سياسي در جامعه ايران ديگر اين اجازه را به خيلي ها نمي دهد . خودش تن نمي دهد

براي حاکميت جمهوري اسالمي ايران ديگر امکان انجام . که هر کاري دلشان مي خواهد انجام دهند
ام سياسي که خيلي اقداماتي را که قبال در اين مملکت مي شد انجام داد، ديگر نيست و البته در نظ

در آن عقالنيت وجود ندارد، هرگونه اقدامي را مي توان متصور شد، اما اين اقدامات، اقداماتي انتحاري 
  .خواهند بود که شايد آخرين اقدامات گروههاي فاشيستي در ايران باشد

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  ن نشانه پايان حاآميت ماليانپتانسيل انفجاري جامعه ايرا: رجوي
   ) 2003 ژوئن 11 (1382 خرداد 21 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

آقاي مسعود رجوي مسئول شوراي ملي مقاومت ايران، خيزش اعتراضي دانشجويان تهران درشامگاه 
 و حمايت 78خرداد را که با همبستگي و همراهي همه اقشار مردم صورت گرفت، ياد آور قيام تيرماه 20

مردم غيور تهران از دانشجويان و جوانان به پاخاسته در آن خيزش عظيم توصيف آرد و با درود به جوانان 
ومردم غيور تهران و دانشجويان آگاه و آزاده آه عليه خفقان و چپاول دردانشگاهها و پولي آردن مراآز 

ن از پتانسيل عظيم انفجاري جامعه جرقه هاي ديشب و ديروز تهرا: گفت, آموزش عالي به پا خاستند
رژيمي آه به . ايران تحت حاآميت ماليان خبر ميدهد و به وضوح نشانه روزگار پاياني اين رژيم است

در عرصه جامعه مدني، فشارهاي غيرقانوني و برخوردهاي « تن از نمايندگان مجلس خودش 127تصريح 
در خوشبينانهترين «را آه بايد، ننوشد » ام زهريج«و اگر » ناهنجار به حد غير قابل تحمل رسيده است

  . ندارد» فروپاشي«فرجامي جز » حالت
از نظر مردم : مسئول شورا در مورد شعارهاي جوانان و مردم تهران مبني بر استعفاي خاتمي افزود

ر شعبده اصالحات آخوندي به پايان رسيده و رژيم در تماميت خود بدون هيچ شبهه و ابهامي زي, ايران
  . عالمت سوال و در معرض سرنگوني است
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» درصدي5يك اقليت «شان آقاي رجوي به آخوندهاي حاآم آه به گفته آمارگران و جناحهايي از خود
بهتر است تا دير نشده به يك ا : درصد مردم ايران را رو در روي خود دارند، توصيه آرد95بيشتر نيستند و 

گردن ) و نه بر اساس واليت فقيه(نتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد بر اساس اصل حاآميت مردم 
  . بگذارند

 سازمانهاي طرفدار حقوق بشر براي آزادي دانشجويان مسؤل شورا اقدام بالدرنگ مراجع بين المللي و
و جوانان دستگير شده را خواستار گرديد و با فراخواندن مردم تهران بزرگ و مردم سراسر ايران به 

همبستگي هر چه بيشتر با تظاهرات و خيزشهاي اعتراضي، خطاب به جوانان مبارز و مجاهد اضافه 
كومت آخوندي، آه اولين و بدترين دشمن ايران و اسالم و اولين درمقابل تاخت تاز و تهديدات ح: کرد

خرداد و بزرگداشت قيام 30ازپا ننشينيد و همزمان با بزرگداشت روز تاريخي , فاسد ومفسد روزگار است
  . بر ابعاد تظاهرات و اعتراضات خود بيفزايند, تيرماه

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران و افزايش تنش ميان جمهوري بازگشت ناگهاني بازرسان 
  اسالمي و آمريكا

  2003  ژوئن 12 -1382 خرداد 22پنج شنبه ): راديو فردا(نازي عظيما 
معاون وزارت امور خارجه آمريكا، استيفن پايفر، در آنگره آمريكا بيانيه اي را توزيع آرد آه بنا بر آن آمريكا 

شنهاد آرده است همكاري هاي هسته اي خود با جمهوري اسالمي تا زماني آه اين به روسيه پي
از سوي ديگر . آشور پروتكل الحاقي سازمان بين المللي انرژي اتمي را امضا نكرده، به تعويق بياندازد

 خبرگزاري هاي خارجي از بازگشت ناگهاني بازرسان انرژي اتمي آه در ايران بسر مي بردند، خبر دادند
و دليل آنرا مخالفت جمهوري اسالمي با درخواست اين بازرسان براي بازديد از تاسيسات برق در 

  . نزديكي تهران ذآر آردند
. خليل موسوي سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران، اين گزارش را تكذيب آرد): راديو فردا(جمشيد زند 

 المللي انرژي اتمي فرستاده بود، هيئت وي به خبرگزاري رويتر گفت بر اساس نامه اي آه آژانس بين
به نوشته روزنامه وال استريت جورنال . بازرسان از تمامي نقاطي آه در نامه ذآر شده بود ديدن آردند

هيئت بازرسان روز دوشنبه وارد تهران شدند و پس از اينكه مقامات جمهوري اسالمي مانع بازديد آنان 
به نوشته . د، بطور ناگهاني روز چهارشنبه ايران را ترك آردنداز تاسيسات شرآت الكتريكي آالير شدن

اين روزنامه خودداري جمهوري اسالمي از نشان دادن برخي از تاسيسات هسته اي سبب افزايش 
  . تنش بين تهران، آمريكا و روسيه شده است

يكا فرستاد خواهان آن استيفن پايفر، معاون وزارت امور خارجه آمريكا در نامه اي آه به اعضاي آنگره آمر
شد آه روسيه تا زماني آه ايران پروتكل الحاقي منع گسترش سالح هاي آشتار جمعي را امضا نكند، 

در اين بيانيه با اشاره به اطالعات تازه اي . همكاري هاي هسته خود با ايران را به حالت تعليق درآورد
رت امور خارجه آمريكا از روسيه خواسته است آه در مورد برنامه هسته اي ايران بدست آمده معاون وزا

وي گفت در زمينه همكاري هاي امنيتي بين آمريكا و . درزمينه تكنولوژي موشكي با ايران همكاري نكند
  . روسيه منع تكثير سالح هاي هسته اي همچنان مهمترين موضوع است

تي آه مي تواند در ساخت سالح همزمان دولت ژاپن اعالم آرد پنج نفر را در رابطه با صدور ماشين آال
ساي «اين پنج نفر، رئيس و آارمندان شرآت توليدي . هاي موشكي بكار رود، بازداشت آرده است

 دو دستگاه آسياي صنعتي را 2000 و 1999هستند آه بگفته سخنگوي دولت ژاپن در سال هاي » شين
گاه ها آه مي توانند در توليد سوخت صدور اين نوع دست. بدون آسب مجوز صادرات به ايران فروخته اند

. جامد موشك ها مورد استفاده قرار گيرند، بايد طبق معاهده بين المللي آنترل موشكي انجام گيرد
  .ايران در اين زمينه تاآنون واآنشي نشان نداده است

  
  

 سپتامبر يي ايران در هاي هسته المللي انرژي اتمي قصد دارد گزارش جديدي را از برنامه آژانس بين
  . ارايه دهد) شهريور(

  2003  ژوئن 12 -1382 خرداد 22پنج شنبه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، يك منبع نزديك به آژانس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

المللي انرژي اتمي سواالت بدون  جايي آه آژانس بين از آن: المللي انرژي اتمي در وين ادعا آرد بين
باره در  يي ايران دارد، در نظر دارد گزارش جامعي را در اين هاي هسته ي برنامه  زيادي دربارهپاسخ

  .شهريور منتشر آند
ي منع گسترش  غيرمتعهد به معاهده«المللي انرژي اتمي ايران را  واشنگتن مايل است آه آژانس بين

يد به شوراي امنيت سازمان معرفي آند آه در اين صورت گزارش اين آژانس با» يي تسليحات هسته
ي شمالي انجام داده بود، اما  ي گذشته با آره آمريكا اقدام مشابهي را نيز فوريه. ملل تحويل داده شود

يي ايران در شوراي امنيت بسيار زود است آه  هاي هسته ها معتقدند آه مطرح شدن برنامه ديپلمات
  . بال داشته باشدهايي را عليه ايران به دن تواند تحريم اين امر مي
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ي ايران هنوز در سطح فني است و تهران فرصت دارد  بررسي مساله: يك ديپلمات آگاه اظهار داشت
اش پاسخ  يي هاي هسته  به طور آشكارا به سواالت پيرامون برنامه قبل از متهم شدن به نقض معاهده

  .دهد
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

ان جمهوري اسالمي هشدار داد به خواست مردم ايران توجه آنند مشاور امنيت ملي آاخ سفيد به سر
  و از مداخله در بازسازي عراق بپرهيزند

 2003  ژوئن 12 -1382 خرداد 22 پنج شنبه -راديو فردا -)لس آنجلس(مهتاب فريد 
آونداليزا رايس، مشاور امنيت ملي آاخ سفيد، روز پنجشنبه طي يك سخنراني در لس آنجلس به 

 اسالمي هشدار داد آه به خواسته مردم ايران براي رسيدن به آزادي و دموآراسي، توجه جمهوري
آنها . بخش منتخب حاآميت، هنوز نتوانسته اند يا نمي خواهند به قول خود عمل آنند: وي گفت. آنند

اجاز داده اند آه وابستگان به بخش غير منتخب حاآميت، جلوي دسترسي مردم به آزادي را مسدود 
بايد به : وي گفت. وي افزود آمريكا از خواسته هاي مردم ايران براي دموآراسي حمايت مي آند. ازندس

وضوح به دولت ايران بگوئيم ما به هيچ وجه نمي توانيم قبول آنيم آه دولت ايران در امر بازسازي عراق 
  .دخالت آند و در جنوب عراق مشكل به وجود آورد

 

  ه  و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آيند،عراق رويدادهاي 
  

  تکاپو برای يافتن صدام حسين
  2003  ژوئن 12 -1382 خرداد 22 پنج شنبه -بي بي سي 

به نيروهايی که از دو ماه قبل پس از سقوط " جستجوی جامع عراق"با محلق شدن گروهی به نام 
االثر عراق تشديد خواهد بغداد در جستجوی صدام حسين بوده ا ند جستجو برای يافتن رهبر مفقود

  . شد
 نفره تمرکز بر يافتن سالح های عراق و اعضای ارشد فراری حکومت صدام 1400وظيفه اين نيروی 

  .حسين است
  پرسش اينجاست که اگر صدام حسين زنده است کجا مخفی شده است؟

الم به در برده منابع اطالعاتی غرب می گويند با اين فرض عمل می کنند که رهبر عراق از جنگ جان س
  .و اکنون در داخل عراق فراری است

ديدگاه های مختلفی درباره محل اختفای او از جمله در زادگاهش تکريت، در خانه ای مستور در بغداد 
  .يا حتی ميان کوچی های صحرانشين عراق، ابراز می شود

 مسيری در اطراف رود اين هفته به نقل از احمد چلبی، رهبر کنگره ملی عراق گفته شد که صدام در
  .دجله دور می زند

  .گروهی که صدام حسين را تعقيب می کنند به شماری تجهيزات پيشرفته مجهز هستند
آنها از تصاوير ماهواره ای، تجهيزات استراق سمع تلفنی و سرنخ های اطالعاتی از منابع خود در نقاط 

  .مختلف بهره می برند
ه به خون صدام تشنه و آماده انتقام هستند، گويی آشناترين با اين همه و علی رغم وجود گروهی ک

 چهره جهان عرب دود شده و به هوا رفته است
  

   عراقي را بازداشت آردند400ها  امريكايي
  2003  ژوئن 12 -1382 خرداد 22پنج شنبه : خبرگزاري فارس

 نفر را 400م صدام حدود ترين عمليات سرآوب در عراق پس از فروپاشي رژي نظاميان امريكايي در بزرگ
  .بازداشت آردند

درباره اين عمليات در پايان : به گزارش خبرگزاري فرانسه، سخنگوي فرمانده مرآزي ارتش امريكا گفت
  . آنم آن اظهار نظر مي

  . ها در عراق دانست ترين تالش را يكي از بزرگ" ضربه شبه جزيره"وي اين عمليات موسوم به 
هاي شبه نظامي  سازي عوامل حزب بعث و گروه ي امريكا اين عمليات براي پاكبه گفته فرماندهي مرآز

  . اند صورت گرفت آه در حاشيه رود دجله پناه گرفته
  

در پي شكست آمريكا براي يافتن تسليحات آشتارجمعي مورد ادعاي اين آشور در عراق، رييس سيا، 
  .اور در يافتن تسليحات عراق منصوب آردرييس سابق بازرسان تسليحاتي سازمان ملل را به عنوان مش

  2003  ژوئن 12 -1382 خرداد 22پنج شنبه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، جورج تنت رييس سازمان ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

عنوان آرد ديويد آي رييس بازرسان تسليحاتي سازمان ملل طي ) سيا(اطالعات مرآزي آمريكا 
هاي بازرسي سازمان ملل در عراق را بر عهده داشته   سه بار رياست هيات1991-1992هاي  سال
  . است
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هاي بغداد براي پنهان  هاي عراق و دانش وي از تالش آگاهي آي از تاريخ برنامه: چنين افزود تنت هم
تواند آمك بسياري را به آشكار شدن وضعيت فعلي تسليحات عراقي  آردن تسليحات آشتارجمعي مي

 .رايه دهدا
  

  روزنامه و مجله در عراق بعد از صدام از نگاه الشرق االوسط 
   1382 خرداد ماه 21چهارشنبه 

نامه با گذشت دو ماه از سقوط رژيم صدام در اين آشور متولد شده   روزنامه و هفته٦٠ -جام جم آنالين 
هرج و مرج بر مطبوعات در حال حاضر يك نوع : است روزنامه الشرق االوسط در اين خصوص مي نويسد

  .عراق حاآم است
دهد آه آنها  شكل ظاهری بيشتر نشريات فعلی عراق نشان می: روزنامه الشرق االوسط مي نويسد

  .شوند و از نظر امور فنی در سطح پائينی قرار دارند با عجله چاپ می
ائه مطالب اشكاالت  ثابت مانده و از لحاظ حروفچينی و ار٨تعداد صفحات بيشتر اين نشريات در رقم 

  .فراواني دارند
 60تكنولوژی مطبوعات در زمانی آه صدام حسين بر عراق حاآم بود چندان پيشرفتی نكرده و در دهه 

  . جا مانده است
اندرآاران مطبوعات  اين در حالي است آه وسائل ارتباطی و اينترنت در عراق ممنوع بوده و بيشتر دست

  . ارج آشنائی ندارندبا تحوالت اين حرفه در جهان خ
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  اگرچپ و دمكرات های ملی عراق متحد نشوند، دواحتمال درعراق: گفتگو
   نقل از سايت پيك نت-ترجمه محمد باران 

 و پرفسور اقتصاد سياسی از 1935او متولد . مارآسيست و استاد دانشگاه بغداد است"  قديم حبيب"
در سالهای سرآوب رژيم صدام ترك ميهن گفت و سالها در الجزاير، پراگ و سپس . نشگاه برلين استدا

 جلدی عراق است، می آوشد جبهه 6او آه اآنون مشغول نوشتن تاريخ . برلين در مهاجرت بسر برد
  . ای وسيع از نيروهای چپ و دمكرات در عراق تشكيل دهد

پيرامون تحوالت عراق پس از سرنگونی رژيم صدام حسين " Neues Deuschland"مصاحبه زيرا را روزنامه 
   . و آغاز فعاليت احزاب سياسی دراين آشور با وی انجام داده است

  
 وقتی تصوير گورهای دسته جمعی را آه در عراق آشف شده می بينيد، چه احساسی به شما -

  دست می دهد؟ 
ت و يقين داشتيم آه بعد از سقوط او گورهای دسته  ما همه می دانستيم آه رژيم صدام جنايتكار اس-

  در دوران حكومت صدام . جمعی و زندان های مخفی بسياری آشف خواهد شد
 هزار آرد آشته و يا آواره شدند و ما اطمينان داشتيم آه سرانجام روزی گورهای آنها مانند 200حسين 

اين بسيار غم انگيز . لع خواهد شد در جنوب عراق آشف و جهان از آن مط1991گورهای قيام سال 
است وقتی به چهره هائی نگاه می آنی آه تصور می آردند يك روز عزيزان ناپديد شده خود را زنده، 

  . حداقل در زندان ها خواهند يافت و حاال امروز بقايای اجساد آنها را پيدا می آنند
هم تحت نظر و يا زير فشار  در رژيم صدام وقتی آسی تحت تعقيب سياسی بود، خانواده اش -

  ! حكومتی بود؟ مثال خود شما
 نه تنها دگرانديشان سياسی در رژيم صدام تحت پيگرد بودند، بلكه وابستگان و اقوام آنها نيز در چنين -

ما مواردی را داريم آه اين اقوام و بستگان، با . شرايطی بسر می بردند و حتی مجازات هم می شدند
بعنوان نمونه يك برادرم آه . ن افراد تحت پيگرد سياسی حتی به قتل رسيدندهدف تحت فشار گذاشت

خود من . اصال در امور سياسی دخالت نمی آرد و ديگری خواهر زاده ام آه پزشك بود به قتل رسيدند
پس از رهائی از زندان نيز مجبور شدم از آشور فرار آنم تا دوباره . هم مدتی زندان بودم و شكنجه شدم

  . نی نشوم و يا ربوده شده و به قتل نرسمزندا
 چرا رژيم صدام را نيروهای داخلی نتوانستند سرنگون آنند، تا به بهانه سرنگونی او آشور به اشغال -

  نيروهای نظامی بيگانه در نيآيد؟ 
 دالئل زيادی در اين مورد وجود دارد، از جمله مانورهای صدام حسين ميان آشورهای سابق -

 و درعين حال ميان آشورهای سرمايه داری و همچنين آشورهای عربی، آه اين سوسياليستی
 سياسی موجب می شد اوال اخبار مربوط به شيوه حكومت او به آگاهی مردم جهان -مجموعه اقتصادی

  . و بويژه منطقه نرسد و ضمنا نوعی حمايت جهانی را برای صدام فراهم آورد
م بود آه هر آدام مستقل از ديگری عليه رژيم صدام مبارزه می دليل ديگر، پراآندگی اپوزيسيون صدا

  . آردند
سومين دليل وجود سازمان های امنيت چندگانه در رژيم صدام بود آه هر آدام ديگری را آنترل می 

  . تعداد اين سازمان ها به پنج سازمان می رسيد. آردند و همه آنها اپوزيسيون را
او توانسته بود با شعارهائی آه . مخالف سقوط صدام حسين بودندچهارم اينكه همه آشورهای عربی 

عليه اسرائيل و امريكا می داد و جنگی آه در برابر ايران آرده بود حمايت آن ها را ضامن حكومت خود 
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. شايد باور آردنی نباشد اما حقيقت دارد آه حتی حكومت آويت هم با سقوط صدام موافق نبود. آند
مورد حمايت ايران و دخالت های اين آشور در امور آشورهای منطقه يك چتر مسئله خطر شيعيان 

  . حفاظتی برای صدام بوجود آورده بود
آاخ سفيد هم با سقوط صدام موافق . پنجمين دليل حمايت همه جانبه امريكا در رژيم صدام حسين بود

 آودتا آنند با اطالعاتی آه نبود و به همين دليل هم چند قيام افسران ارتش آه می خواستند عليه او
امريكا صدام را لولوی منطقه آرده و حضور . امريكا در اختيار صدام گذاشت ناآام ماند و سرآوب شد
  . نظامی خود در منطقه را به اين بهانه توجيه می آرد

  . در چنين شرايطی بود آه اپوزيسيون عراق عقيم مانده و نتوانست خود رژيم صدام را به زير بكشد
   تصور می آنيد حمله نظامی به عراق يگانه راه حل سقوط رژيم صدام بود؟ -
حقيقت اينست آه امكانات زيادی در داخل آشور و در منطقه وجود . اصال نياز به جنگ نبود.  خير-

امريكا از طريق . داشت آه بتوان به آمك آنها و توسط اپوزيسيون تغييرات جدی در آشور بوجود آورد
ين تغييرات دست زد زيرا عالوه بر طرح سلطه بر نفت عراق می خواست در عراق و در نظامی به ا

عراق به آزمايشگاه سالح ها و بمب های . منطقه و بر نفت خليج فارس سلطه نظامی داشته باشد
برای سرنگونی صدام و حتی تصرف عراق هرگز احتياج به چنين بمباران وسيعی نبود، . امريكا تبديل شد

  . ريكا برای نشان دادن قدرت خود به آشورهای اروپائی دست به چنين عملی زداما ام
 اآنون نزديك به سه ماه از سقوط صدام و تصرف عراق می گذرد اما نه دولتی در عراق تشكيل شده و -

  واقعا چرا؟ . نه امريكا دغدغه امنيت داخلی عراق را دارد
دند ترديد نيست، اما همين مردم از اينكه امريكا  در اينكه مردم عراق از سقوط صدام خوشحال ش-

آشورشان را تصرف آرده و به همان سياست های گذشته در ارتباط با عراق ادامه می دهد روز به روز 
اآنون خطر اين است آه هرج و مرج آنونی بمدتی طوالنی ادامه يابد و اين . عصبانی تر می شوند

آم آم نيروهای بعث دوباره جان می گيرند و برای خود . بسود نيروهای ملی و دمكرات آشور نيست
اين درست است آه رژيم بعث از حاآميت برآنار شده اما بعثی ها در جامعه . حقانيت قائل می شوند

حضور دارند و دوباره خود را سازماندهی آرده اند تا بتوانند يكبار ديگر حكومت را بعنوان ناجی عراق 
  . بدست بگيرند

  . ال های امريكائی رژيم بعث را رژيمی مرده اعالم آرده اند اما ژنر-
حزب بعث بعنوان يك فاآتور سياسی به هيچ وجه از بين نرفته است، بلكه از هرج و مرج آنونی .  خير-

صدام حسين توانسته بود با زور ميليونها عراقی را . استفاده آرده و با تغيير نام در تدارك بازگشت است
 در صد آنها با زور در سازمان های حزب بعث جای گرفته 80ما می دانيم آه . ی دهددر حزب خود جا

 در صد اعضای حزب او از نيروهای وفادار و مومن 20بودند، اما نبايد برای نپذيرفتن اين واقعيت آه حداقل 
ميان نيروی اين نكته مهم را نبايد فراموش آرد آه او موفق شده از . به حزب بودند خود را فريب بدهيم

شكست خورده خود، از ميان گارد ويژه رياست جمهوری و از ميان تشكل های مردمی هسته های 
آتش سوزی ها و قتل های آنونی آه اخبار بسيار آمی از . مخفی و مختلفی را برای خرابكار بوجود آورد

 فعاليت نيروهای خطر اينجاست آه. آنها به جهان مخابره می شود جزئی از همين عمليات پنهان است
باقی مانده رژيم بعث نه تنها موفق شوند نيروهای مخالف اشغال آشور را به طرف خود جلب آنند، 

بلكه موفق شوند مسلمانان وهابی را آه مساجد زيادی را در طول سالهای اخير در اختيار خود گرفته 
خطر ديگر .  امثالهم وصل شونداند جلب آنند و از اين طريق به شبكه های تروريستی جهانی القاعده و

  . راه افتادن موج ترور نيروهای چپ و دمكرات آشور توسط همين جريانات است
آيا شيعه های عراق خواهان يك دولت اسالمی به سبك .  شما در يك خانواده شيعه بدنيا آمده ايد-

  ايران هستند؟ 
حكومت صدام بيرحمانه سرآوب شدند و  ابتدا به اين نكته توجه داشته باشيد آه شيعه ها در دوران -

آنها اآنون خود را رها يافته احساس می آنند؛ اما اين بدان معنی نيست آه همه شيعه ها از احزاب 
شيعه های زيادی در جنوب و مرآز عراق جزو نيروهای دمكرات آشور . اسالمی حمايت می آنند

البته طبيعی است آه . هستندحتی اآثر اعضای حزب آمونيست عراق شيعه . محسوب می شوند
احزاب اسالمی در دوران سرآوب و تعقيب نيروهای دمكرات موفق شده باشند عده ای را دور و برخود 

در احزاب . جمع آنند، اما باز هم اين به مفهوم آن نيست آه شيعه ها خواهان دولت اسالمی هستند
در ميان . جريان های زيادی وجود دارداسالمی مانند مجلس اعالی انقالب اسالمی و يا حزب الدعوه 

آنها عناصر انحصار طلب وافراطی يافت می شود آه می آوشند قدرت را در حزب خود بدست بگيرند و 
  . پس از آن حرآت های ايدئولوژيك را سازمان بدهند تا بلكه از اين طريق خود را به جامعه تحميل آنند

برخی ها اعتقاد دارند آه خاندان .  عراق بازگشته استبه" ملك فيصل" عموزاده پادشان سابق عراق -
سلطنتی هاشمی بيش از ساير نيروها شانس بدست گرفتن قدرت را دارد و نيروی زيادی از آنها 

  اين واقعيت است؟ . حمايت می آند
 درعراق سرنگون شد و مردم هم از سقوط آنها ابراز 1958 خاندان سلطنتی هاشمی در سال -

ايت آردند، زيرا در دوران سلطه آنها برعراق مردم محروميت ها و رنج های زيادی را شادمانی و حم
اما از آن زمان، سالهای بسياری می گذرد و خيلی از مردمی آه آن دوران را ديده اند . متحمل شدند

زگشت من فقط می توانم بگويم آه اقليتی اآنون در عراق وجود دارد آه از با. ديگر در قيد حيات نيستند
  ! حكومت سلطنتی حمايت می آند، اما اآثريت خير

   وضع نيروهای چپ و دمكرات چگونه است؟ چه نقشی در اوضاع سياسی آنونی عراق دارند؟ -
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 تاسيس شد و همواره با ساير نيروهای چپ ديگر، حتی قبل از 1934 حزب آمونيست در سال -
سرآوب متوالی اين حزب خواه . ه استتاسيس عراق مدرن، برای دمكراسی در آشور مبارزه آرد

 سازمانی به آن نداده است، اما اين فقط شامل حزب آمونيست -ناخواه اجازه گسترش پايگاه اجتماعی
به همين دليل . عراق نمی شود، نيروهای ديگر چپ هم بخاطر سرآوب چند دهه وضعی مشابه دارند

ش پايگاه آنها در ميان مردم و تاثير گذاری روی است آه امروز اتحاد اين نيروها با هم يگانه راه گستر
اگر آنها نتوانند با هم همكاری آنند و برنامه واحدی را ارائه دهند آه مورد قبول همه . حوادث است

نيروهای ملی و مترقی باشد شانسی در آينده عراق نخواهند داشت و يك نيروی تاثير گذار به حساب 
  . نخواهند آمد

ل اتحاد در طيف نيروهای چپ و دمكرات، اين جبهه بايد بتواند با نيروهای ليبرال و جدا از ضرورت تشكي
تنها در اين . دمكرات ملی آشور در يك دوران گذار و حتی در تشكيل دولت موقت ملی همكاری آند

صورت است آه آشور را می توان از دست نيروهای اشغالگر بيرون آورد و راه را بربازگشت رژيم سابق 
اين اتحاد می تواند چنان نقشی را در آشور ايفاء آند آه نيروهای اشغالگر نتوانند زير پوشش . بست

  . قطعنامه های سازمان ملل به حاآميت خود برعراق، برای يك دوران طوالنی مشروعيت ببخشند
  

  جهان پس از جنگ
  

  ذخاير نفت امريكا همچنان در حال آاهش است
  2003  ژوئن 12 -1382رداد  خ22پنج شنبه : خبرگزاري فارس

  ذخاير نفت خام امريكا طي هفته گذشته همچنان رو به آاهش بوده است
 ميليون شبكه 4/6)  خرداد12( ژوئن 6به گزارش وزارت انرژي امريكا، ذخاير نفت خام در هفته منتهي به 

ون بشكه بوده  ميلي289اين در حالي است آه رقم قبلي .  ميليون بشكه رسيد284/4آاهش يافت و به 
  . است

 ميليون 207/3بنا بر اين گزارش، ذخاير بنزين در همين مدت سير صعودي داشته است بطوري آه از 
  .  ميليون بشكه افزايش يافته است209/9بشكه به 

  . دهد  درصد آاهش نشان مي2/8تقاضاي بنزين نيز در يك ماه اخير نسبت به سال گذشته 
  

  گوناگون
  

  پديده صدري ها 
  2003  ژوئن 12 -1382 خرداد 22ج شنبه پن
، از وقايع مهم سيدمحمد صدر ـ فردي »رسول جعفريان«براي اولين بار گزارش آاملي به قلم » بازتاب«

  .آند آه اآنون به شهيد صدر دوم مشهور شده است ـ منتشر مي
فراد بر جامعه  سال اخير عراق باعث شد تا سيدمحمد صدر در حد يكي از تأثيرگذارترين ا10حوادث 

  .گذرد ـ باقي مانده است اثري آه تاآنون ـ آه چهار سال از ترور وي مي. شيعه عراق ارتقا يابد
در اين گزارش خواندني، عالوه بر آثار و سرگذشت صدر، به روابط او با حكومت بعثي پيش و پس از 

از سقوط صدام و نقش سازترين تصميم زندگي او و همچنين به وقايع مهم جامعه شيعه پس  سرنوشت
  .مقتدي صدر ـ پسر سيدمحمد ـ در اين وقايع و آينده سياسي عراق پرداخته شده است

 ش، در نجف به دنيا 1322اهللا سيد محمد صدر يكي از علماي عراق و از خاندان صدر بود آه به سال  آيت
اين آثار . نده استاز وي چندين اثر تاريخي و فقهي برجاي ما. وي در همان شهر تحصيل آرد. آمد

آتاب . »تاريخ الغيبه الكبري«، »تاريخ الغيبه الصغري«، »اليوم الموعود«، »تاريخ مابعد الظهور«عبارتند از 
  . در پانزده جلد منتشر شده است» ماوراء الفقه«فقهي او هم با عنوان 

 و امام موسي صدر ـ اهللا سيد صدرالدين صدر ـ پدر آقا رضا پدر وي سيد صادق صدر، داماد مرحوم آيت
به عالوه سه دختر . اهللا سيد محمدباقر صدر بود اهللا صدرالدين صدر، مرحوم آيت داماد ديگر آيت. بود

  . هاي سيد محمد  صدر بودند مرحوم شهيد صدر همگي عروس
را به عنوان » بحث حول المهدي«سيد محمد داراي قلمي روان و نطقي شيرين بود و شهيد صدر آتاب 

دستور «از وي مجموعه خطبه هاي جمعه هم با عنوان . او نوشت» تاريخ الغيبه الصغري«آتاب مقدمه 
  . آتابهاي چاپ نشده اي هم دارد. با تقرير اسماعيل وائلي به چاپ رسيده است» الصدر

اهللا خويي به تدريج در حوزه مرجعيت  دولت بعثي عراق با فشار و اصرار سيد محمد صدر را در زمان آيت
د آرد، در اين اقدام آه با هدف ايجاد مرجعيت عربي از يك طرف و شكستن حريم مرجعيت و ايجاد وار

اهللا خويي و ديگران استفاده آند  اختالف صورت مي گرفت، تالش مي شد تا به نوعي از وي در برابر آيت
  . اهللا خويي هموار سازد و دست آم راه را براي مرجعيت يك عرب پس از آيت

  ـ با هماهنگي دولت عراق و حتي 91ريان حمله آمريكا به نيروهاي عراقي در آويت در سال صدر، در ج
اهللا  فشار آنها ـ همراه برخي از مقامات عراقي به ايران آمد، اما در قم از وي استقبال نشد و تنها با آيت

  . ديدار آردنداهللا خويي با او  گلپايگاني ديدار آرد آه ايشان هم با عنوان پرسيدن احوال آيت
پس از درگذشت . اهللا خويي زنده بود، رساله سيد محمد صدر منتشر شد بعد از آن با اين آه هنوز آيت

اهللا  اهللا سيستاني، آيت اهللا خويي وي ارتباطات مناسبتري در مقايسه با ساير مراجع مانند آيت آيت
  . اهللا ميرزا علي غروي با دولت عراق داشت مرتضي بروجردي و آيت
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مدت آوتاهي نگذشت آه بروجردي و غروي ترور شدند و در اين ميان صدر به دليل ارتباطي آه با 
اهللا  اهللا سيستاني هم آه آيت حتي روابط آيت. حكومت صدام داشت مورد انتقاد حوزه نجف قرار گرفت

گفته است سيد محمد در يكي از سخنراني هايش . صدر به مالقات او مي رفت به تدريج با او تيره شد
آه آقاي سيستاني در ديدار اخيرش فقط براي من قيام آرد اما مثل هميشه تا درب خروجي بدرقه من 

  . بدين ترتيب حوزه نجف به دو قطب صدري و ديگر مراجع تقسيم شد. نيامد
به عالوه، گفته . در رواق پايين پاي حضرت، ظهرها اقامه نماز مي آرد) ع(سيد محمد در حرم امام علي 

  . شده است آه آار تمديد اقامت برخي از طالب خارجي در اختيار وي بود
به مرور سيد محمد به اقامه نماز جمعه پرداخت و اين امر مردم را آه پناهي پيدا آرده بودند دور او جمع 

اين افراد بيشتر شيعياني بودند آه تمايل به يك مرجع عرب داشتند و طبعا با ديگر مراجعي آه . آرد
اهللا صدر به تدريج در شهرها و مناطق مختلف  در اين ميان آيت. يت ايراني داشتند در ارتباط نبودنداصل

نشين به نصب امام جمعه و جماعت و تأسيس مدارس ديني و جذب جوانان شيعه عرب در  شيعه
هاي علميه پرداخت و ظرف مدت آوتاهي طالب مدارس زير نظر وي به شدت افزايش يافت و در  حوزه

  .آرد اين ميان دولت عراق نيز مخالفتي را ابراز نمي
اهللا شهيد محمد باقر صدر هم آه در اين اواخر به ايران آمد و مورد استقبال قرار  سيد جعفر فرزند آيت

وي پس از ورود به قم دفتري به نام سيد محمد صدر . گرفت، در مجموعه سيد محمد صدر قرار داشت
آه آقاي سيد محمد صدر در ارتباط با دولت بعثي داشت، آن دفتر در ايران باز آرد آه به دليل وضعيتي 

  . مسدود شد
اين . نوشته اند آه وي پيامي از سيد محمد درحدود سه ماه پيش از ترور او براي ملت و دولت ايران آورد

فته بود اهللا صدر چند روز پيش از ترور خود گ آيت.  چاپ شده است42 ـ 39پيام در آتاب عروج سرخ ص 
اهللا  داند آه صدام به او مهلت نخواهد داد و به اطرافيان خود توصيه آرده پس از مرگش به آيت آه مي

  .سيدآاظم حائري در قم رجوع آنند
اهللا صدر تغيير آرد و وي به شيوه انتقادي از حكومت بعث روي   رفتار آيت77اما ناگهان در نيمه دوم سال 

زده شده بودند بسياري انتقادات صريح صدر در  از تغيير رويه او شگفآورد در حالي آه جامعه شيعي 
آردند اما  هاي نماز جمعه را به عنوان اقدامي هماهنگ و سوپاپ اطمينان حكومت بعثي تلقي مي خطبه

آرد و  پوش حضور پيدا مي هاي آخر نماز جمعه، آفن افزود و حتي در هفته وي به شدت انتقادات خود مي
گويا همين امر به ترور او منجر شده و . اي برخي از مراسم شيعه در نيمه شعبان داشتتالش در احي

برخي مقابله وي با حزب بعث را در شش ماه آخر زندگي او . آشكارا حزب بعث در اين ميان متهم بود
  . دانسته اند

مراش بودند همان گونه آه گذشت با شروع انتقادهاي او در نماز جمعه، وي در حالي آه دو پسرش ه
  .  ترور شد1377 بهمن 30 مصادف با 1419درروز جمعه سوم ذي قعده 

سيد مقتدي . از آن پس فرزند وي مقتدي در خانه ماند و بيرون نيامد و سه چهارسالي از او خبري نبود
  . هم مانند دو برادرش داماد شهيد سيد محمد باقر صدر است

م بر ضد وي وجود داشت، اما با اين حال طي اين مدت، وقتي سيد محمد صدر ترور شد، هنوز جو اتها
  . طرفداران بسياري درعراق و حتي در ايران و به ويژه شهر قم از ميان عراقي ها داشت

در ايران، پس از گذشت حدود چهار روز شهادت وي را تسليت گفتند و اين در حالي بود آه وضعيت اوبه 
  . نان در بوته ابهام بودخاطر همكاري هاي قبلي با دولت عراق همچ

مجموع آنچه گذشت، نوعي دوگانگي ميان مرجعيت در نجف را پديد آورد آه يك طرف سيد محمد صدر و 
تري برخوردار بودند قرار  در مقابل مراجع ديگري آه در نجف بودند آه به لحاظ علمي از چهره برجسته

طبيعي حوزه نجف به مرجعيت رسيده گرفتند و سيدمحمد صدر را به عنوان مرجعي آه در روال  مي
ها قرار  حتي شايعاتي وجود دارد آه صدر براي قبول مرجعيت مورد شكنجه بعثي. شناختند باشد، نمي
  .گرفته است

اين اختالفي بود آه به ميان . اختالف ميان مرجعيت نجف سبب شد تا شيعيان به دو گروه تقسيم شوند
  . عراقي هاي مقيم قم هم منتقل شد

مجلس فاتحه او آه در مسجد اعظم قم برگزار شد، وقتي سيد محمد باقر حكيم شرآت آرد در 
آن زمان حزب الدعوه هم آه . طرفداران صدر با او برخورد مناسبي نداشتند و در مسجد بلوا برپا شد

ه اما به تدريج اختالفات ميان اين دو گرو. رقيب مجلس اعال بود آمابيش در آنار صدريها قرار داشت
  . فروآش آرد اما اين روابط پس از ترور سيد مجيد خويي مجددا به تيرگي گراييد

اهللا فياض و  يكي آيت: اهللا سيد محمد صدر پيش از مرگ گفته بود آه دو نفر محل اعتماد او هستند آيت
قوط پس از س. آقاي فياض در عراق بود و آقاي حائري در ايران. اهللا سيد محمد آاظم حائري ديگري آيت

اهللا  اهللا فياض به خاطر نزديكي وي به آيت نظام بعثي، سيد مقتدي براي آسب نمايندگي با آيت
اهللا حائري او را به  اهللا سيد محمد آاظم حائري مراجعه آرد آه آيت سيستاني به توافق نرسيد و به آيت

  . نمايندگي خودش نصب آرد
يكي . به تضادي در ميان علماي نجف منجر شودتوانست  در اين ميان رخداد قتل سيد مجيد خويي، مي

از عوامل آن بود آه سيد مجيد عامل قدرت هاي خارجي است، اما وجود اختالف ميان محافل نجف آه 
از سالها پيش وجود داشت، نيز قابل انكار نبود حتي در زمان قتل خويي وي را از خانداني ايراني معرفي 

اگر سيد مقتدي هم در .  سيستاني هم خواستند تا عراق را ترك آنداهللا آردند و برخي از افراد از آيت
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اما اآنون . اند اين ماجرا نقشي نداشت، برخي از اطرافيان او متهم بودند آه در اين ماجرا دست داشته
  . وي و اطرافيانش به شدت اين دخالت را انكار مي آنند
بته گفته مي شود حزب الدعوه به خاطر ال. در حال حاضر ريشه هاي آن اختالف همچنان وجود دارد

  . با اين همه تضاد ياد شده هنوز برطرف نشده است. همين جريان به تدريج از صدرها فاصله گرفت
اين آار . در روزهاي پس از سقوط صدام طرفداران مقتدي توانستند نيروهاي خود را سامان دهي آنند

اندآي بعد به جهت جلوگيري از .  صورت مي گرفتاهللا سيد آاظم حائري تحت عنوان نمايندگي از آيت
االسالم سيدنورالدين اشكوري به عنوان  هاي افراطي، آقاي حائري با اعزام حجت ها و حرآت بروز تنش

  . مسؤول دفتر خود در عراق اعالم آرد آه آارهاي مربوط به وي از طريق اشكوري انجام مي شود
ميه و همين طور شماري از مساجد را در دست داشته و با اين حال، مقتدي، بسياري از مدارس عل

اين مساله در اآثر شهرهاي شيعه نشين . روحانيوني را براي اقامه نماز در آن مساجد نصب آرده است
در حال حاضر سيد مقتدي جاي پدرش در آوفه نماز جمعه مي خواند و گفته مي شود آه . صادق است

  . ي شرآت مي آنندده هزار تن از هوادارانش در نماز و
 هزار نفر 500ـ شهري آه بيش از » الصدر مدينه«در حومه بغداد به » صدام سيتي«مقتدي با تغيير نام 

جمعيت شيعه را در خود جاي داده ـ عمال اداره اين شهر را در دست دارد و هوادارانش آه تعداد 
دارند و احكام اسالمي من جمله باشند، نظم و آنترل اين شهر را در دست  بسياري از آنها مسلح مي

  .اند حجاب زنان و منع فروش مشروبات الكلي را در اين شهر برقرار ساخته
آنان . سفر مقتدي صدر به ايران مجددا سبب برآشفتن مخالفان وي در نجف و ديگر نقاط دنيا شده است

با وي رابطه ) ع(هم به دليل اختالفات گذشته و هم جريان قتل سيدمجيد خويي در حرم امام علي 
  . اهللا سيستاني حرآت مي آنند مناسبي ندارند و عمدتا بر محور مرجعيت آيت

وگو، سيد مقتدي را به اعتدال و پيروي از مرجعيت  با اين حال رسالت ايران است تا با سياست گفت
ه است آه اهللا سيد آاظم حائري هم تالش زيادي آرده و او را نصيحت آرد در اين باره آيت. مجاب آند

  . بايد آرامتر حرآت آند
آنان بيم آن را . همزمان آمريكايي ها و انگليسيها هم از اين آه مقتدي به ايران آمده نگران شده اند
  . دارند آه با حمايت دولت ايران از وي سياست ضديت با آمريكا در عراق توسعه يابد

حدت به ويژه در امر مرجعيت و رهبري به طور قطع، براي عراق آنوني ، هيچ چيزي ارزشمندتر از و
اهللا حكيم با  اهللا حائري به عنوان مراجع اصلي عراق و همچنين آيت اهللا سيستاني و آيت آيت. نيست

وحدت ميان خود مي توانند روي مطالبات خود از دولت آمريكا پافشاري آنند و نسبت به استيفاي حقوق 
  .فا آنندشيعيان در حال و آينده عراق نقش تاريخي اي
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