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  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  

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

  اروپا؛  اعتراض رسمي ايران به نظرسنجي اخير اتحاديه
  2003 نوامبر 9 –1382 آبان 18يكشنبه 

اروپا آه جمهوري اسالمي ايران را از جمله آشورهاي تهديدآننده صلح ايران رسمًا به گزارش اتحاديه 
  .جهاني معرفي آرده بود، اعتراض آرد

نماينده ايران در اتحاديه اروپا " ابوالقاسم دلفي " به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا،
  .ديروز نامه اعتراض ايران را تقديم رئيس اين اتحاديه آرد

ايران؛ آشوري آه با هزاران سال سابقه فرهنگي آغازگر بحث « : اين نامه آمده استدر 
اي مخالفت آرده   هاي هسته  ها بوده؛ آشوري آه قاطعانه با توليد و داشتن سالح  تمدن  وگوي  گفت

است، نقش بسيار مهمي در جنگ عليه تروريسم و استقرار صلح و امنيت در افغانستان و عراق داشته 
تواند تهديد آننده صلح   ت و يكي از مخالفان اصلي جنگ و اشغال آشورهاي ديگر است، چطور مياس

  »جهاني باشد؟
اتحاديه اروپا مرتبًا در مورد مسائل رايجي از قبيل پول رايج اتحاديه و عادات مصرفي آشورهاي اروپايي از 

  .آند  مردم اين آشورها نظرسنجي مي
ت، اآثريت آشورهاي عضو اتحاديه اروپا ايران را تهديدي بر صلح جهاني در آخرين نظرسنجي از اين دس

آمترين . اند  ها بيشترين رأي را داشته   درصد از لوگزامبورگي62ها و    درصد هلندي56. دانسته بودند  
  .درصد مربوط به يونان بوده است

ه بود آه نظرسنجي اخير اين اتحاديه، اي اتحاديه اروپا پيش از اين اعالم آرد  رئيس دوره" رومانو پرودي" 
  پايان پيام. شود  هاي ما در مورد خاورميانه نمي  شامل ديدگاه

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  شوراي نگهبان دو طرح و يك اليحه مجلس را رد آرد  
  2003 نوامبر 9 –1382 آبان 18يكشنبه 

  .المي را رد آردشوراي نگهبان دو طرح و يك اليحه مصوب مجلس شوراي اس
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، شوراي نگهبان اليحه وظايف و اختيارات وزارت 

هاي اصالح قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان و   ارتباطات و فناوري اطالعات و طرح
  .داستفساريه قانون مطبوعات را با ايراداتي، به مجلس برگردان

اين گزارش حاآيست شوراي نگهبان طرح اصالح قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان 
هاي  مجلس شوراي اسالمي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسووليت

 را آه با اصالحاتي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده بود، جهت 1365خطير نمايندگي مصوب 
  .الح به مجلس شوراي اسالمي برگردانداص

آه اصالح به عمل آمده رافع  شوراي نگهبان درباره خصوص بند يك اين طرح معتقد است؛ نظر به اين
باشد، بنابراين اشكال قبلي شورا در اين خصوص به قوت خود باقي  اشكال نسبت به سنوات آتيه نمي

  .است
يف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به شرح همچنين نظر شوراي نگهبان درباره اليحه وظا

 آماآان به قوت خود باقي است و ايراد بند دو، نسبت 11 و 9 و 1ايراد بندهاي « : شده است زير اعالم 
 و ايراد 5ماده ) ب( و بند 3ماده ) ه( و ايراد بند پنج در خصوص بند 8 و تبصره يك ماده 5ماده ) د(به بند 

  ». آماآان به قوت خود باقي است11ماده ) الف(ت به بند  نسب7بند 
 قانون مطبوعات را بر خالف موازين شرع و  الزم به ذآر است، همچنين شوراي نگهبان طرح استفساريه

  .  قانون اساسي دانست57مغاير اصل 
صوص طرح به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا، نظر اعالمي شوراي نگهبان در خ

بدين  ) 7/8/82 مورخ   در جلسه1379مصوب (  قانون اصالح قانون مطبوعات 9 ماده 7استفساريه تبصره 
  :شرح است

با توجه به مرقومه مقام معظم رهبري به رياست محترم مجلس شوراي اسالمي در خصوص قانون « 
 57موازين شرع و مغاير اصل  مطرح گرديد، طرح مذآور خالف 16/5/79مطبوعات آه در روز يكشنبه مورخ 

  پايان پيام» .قانون اساسي شناخته شد
  

  زن ببرنما، قم را به آشوب آشيد
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از قم گزارش داد، طي روزهاي اخير شايعه حضور زني شبيه ببر در قم به ناآرامي در » بازتاب«خبرنگار 

  .اين شهر منجر شده است
شنبه هفته گذشته، تصاوير نقاشي شده، از زني آه صورت و  مده است، از روز سهدر اين گزارش آ

نيمی از بدن او شبيه ببر است، به صورت گسترده در سطح شهر ـ به ويژه منطقه نيروگاه قم ـ منتشر 
در مقابل آالنتري » آسيه«آموزان مدرسه ابتدايي   نفر از دانش300شد آه روز چهارشنبه منجر به تجمع 

آنندگان پس  تجمع. شود چرا آه شايع شده بود زن ببرنما در آنجا نگهداري مي. ب اين مدرسه گرديدجن
  .از ساعتي متفرق شدند
 با  .اي به صورت گسترده در شهر منتشر شد آه زن ببرنما اعدام شده است بعدازظهر جمعه، شايعه

 اجتماع در ميدان نبوت، به دنبال آگاهي  نفر از اهالي منطقه نيروگاه با2500انتشار اين شايعه، بيش از 
آنندگان  از صحت و سقم شايعه و رؤيت زن ببرنما بودند آه با حضور مأموران انتظامي، شماري از تجمع

ها و  با پرتاب سنگ، با مأموران درگير شدند و با حرآت در مسير خيابان نيروگاه، اقدام به تخريب شيشه
الحسنه و باجه تلفن عمومي، چراغ راهنمايي  ريب چند صندوق قرضآتش زدن بانك تجارت نيروگاه و تخ

  .ها و شيشه منازل آردند و تعدادي از ويترين مغازه
 نفر از عوامل ناآرامي توسط مأموران انتظامي، پس از ساعتي شرايط به حالت 48با دستگيري حدود 
دستي به همراه شود، برخي از دستگيرشدگان نارنجك  همچنين شنيده مي. طبيعي بازگشت

  .اند داشته
  .گونه عكسي از وي منتشر نشده است گفتني است، به رغم گستردگي شايعه زن ببرنما، تاآنون هيچ

  
  تشنج در آرج به خاطر قطع برق 
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ري آشيده از آرج گزارش داد، قطع برق در محل سهرابيه اين شهر به تشنج و درگي» بازتاب«خبرنگار 

  .شد
 300درپي برق در اين منطقه، حدود  در اين گزارش آمده است، شامگاه روز چهارشنبه، پس از قطع پي

نفر از اهالي سهرابيه، با تجمع در جاده قزالحصار، اقدام به روشن آردن آتش و مسدود نمودن جاده 
  .آردند

آنندگان  محل مستقر شدند و از تجمعافزايد، ساعتي بعد مأموران انتظامي در  مي» بازتاب«خبرنگار 
آنندگان به پرتاب سنگ و درگيري با مأموران  اما در اين زمان، شماري از تجمع. خواستند متفرق شوند

  .پرداختند آه در اين ميان، يكي از مأموران انتظامي بر اثر اصابت سنگ، از ناحيه سر مجروح شد
  .آنندگان، بقيه افراد نيز محل را ترك آردند ز تجمع نفر ا10پس از حدود يك ساعت با دستگيري حدود 

گفتني است، آه اهالي اين منطقه، قبال اعتراض خود را به قطع مكرر برق به شوراي شهر و فرمانداري 
  .آرج اعالم آرده بودند

  
  ميانجيگري بين آمريكا و ايران 

  2003 نوامبر 10 –1382 آبان 19دوشنبه : شرق
ه اي شوراي انتقالي حاآم بر عراق طي مصاحبه اي آه با شبكه تلويزيوني جالل طالباني، رئيس دور

ما از ايراني ها خواستيم مرزهاي خود را به «: سي لبنان آه الحيات روز گذشته چاپ آرد، گفت. بي. ال
به اعتقاد ما اگر اين مرزها باز باشد ميليون ها مسلمان از عراق . روي زائران عتبات در عراق باز آنند

وي در مورد ميانجيگري بين » .يدن مي آنند و همين مسئله باعث رونق اقتصادي عراق مي شودد
ما نمي . روابط ايران و آمريكا مغشوش است و مراحل متفاوتي داشته است«: آمريكا و ايران گفت

بلكه قصدمان آشتي است چون آشتي اين روابط به نفع . خواهيم پيچيدگي اين روابط را بيشتر آنيم
تا آنجا آه من اطالع دارم در حال حاضر گفت وگوهايي در بين دولت ايران و آمريكا در سوئيس . استم

ما هميشه پيام بران خير بوده ايم و نكات مثبت ايران را براي آمريكايي ها و نكات مثبت . جريان دارد
اين گفت وگوها زير نظر طالباني در پاسخ به اين پرسش آه » .آمريكايي ها را براي ايراني ها مي گوييم

سياست ايران را . من در امور ايران دخالت نمي آنم«: آدام يك از جناح هاي داخلي جريان دارد گفت
بنابراين چنين . فقط شوراي امنيت ملي تعيين مي آند آه رياست آن بر عهده سيدمحمد خاتمي است

نها مسائلي است آه يكي از طرف چون اي. تصميم هايي نمي تواند جز با موافقت رهبري ايران باشد
  ».هاي ايراني به تنهايي نمي تواند وارد آن شود

از : سخنگوي وزارت خارجه ايران روز گذشته پيش از افطار در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي گفت
حميدرضا آصفي . وقتي آه مذاآرات ژنو قطع شد ديگر گفت وگويي با آمريكايي ها صورت نگرفته است

ه اين پاسخ را در جواب پرسشي عنوان آرد آه از وي درباره ادعاي ميانجيگري جالل طالباني روز گذشت
آصفي درباره اينكه ميانجيگري جالل طالباني رئيس دوره اي شوراي . بين تهران و واشنگتن پرسيده بود

. براي از سرگيري مذاآرات متوقف شده چه نتيجه اي داشته است، سخني نگفت_ حكومتي عراق 
سخنگوي وزارت خارجه ايران در ادامه اين نشست خبري درباره سفر دبير شوراي عالي امنيت ملي 

ايران به وين گفت آه وي گفت وگوهاي خوبي با محمد البرادعي داشته و اينك هيچ سئوالي نيست آه 
ير آل آژانس آصفي گفت قرار نبود آه روحاني در اين سفر، نامه اي به مد. ايران به آن پاسخ نداده باشد

به گفته سخنگوي وزارت خارجه ايران به زودي طي بيانيه اي تعليق غني سازي و تمايل . تحويل دهد
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به گفته آصفي آژانس تأآيد آرده آه ايران فعاليت . براي پيوستن به پروتكل الحاقي را اعالم خواهد آرد
گمان . وپ در زمين آژانس استآصفي مي گويد اآنون ت. غير صلح آميز نداشته و فعاليتي نكرده است

. مي آنيم آژانس بايد به عنوان واسطه از آشورهاي غربي نياز ما را تأمين و در اختيار ايران قرار دهد
درباره فعاليت هاي هسته اي ايران » سيا«سخنگوي دستگاه سياست خارجي ايران درباره گزارش 

واهند اين مسئله را با جنجال و هياهو و آمريكايي ها مي خ. گفت آه اين گزارش ما را متعجب نكرد
حميدرضا آصفي از احتمال سفر دبير شوراي عالي امنيت ملي به يك آشور . تبليغات همراه آنند

  .خبر داد و گفت آه نمي تواند نام اين آشور را عنوان آند» سوم«
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  طلب و اقتدارگرا در فهم قانون اساسي به اوج خود رسيده است    حچالش اصال: حقيقت جو
  2003 نوامبر 9 –1382 آبان 18يكشنبه 

امروز چالش اصالح طلب و اقتدارگرا در فهم قانون اساسي به اوج خود رسيده : نماينده مردم تهران گفت
  . توان يافت  است به طوري آه ديگر آمترين نقطه اشتراآي نمي

جو عضو آميسيون آموزش و   خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ، ايلنا ، فاطمه حقيقتبه گزارش 
از : تحقيقات مجلس در نطق پيش از دستور جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسالمي گفت

 ها و لوايحي آه در مواجهه با شوراي نگهبان دچار مشكل شد برخي مصوبات آامًال ناآام  ميان انبوه طرح
توان به نوع نگرش و رويكرد اعضاي شوراي   اند و در يك نگاه اجمالي مي  ماند آه جملگي از يك جنس

  .نگهبان به اين سنخ از مصوبات پي برد
هاي مرتبط با قانون مطبوعات، جرم سياسي، منع شكنجه، استقالل آانون وآال،   در طرح: وي گفت

وبه ديگر آه برگرفته از حقوق عمومي است نشان ها مص  هيأت منصفه، حقوق زنان و آودآان و ده
 غالب اعضاي شوراي نگهبان آه همسو با جريان اقليت و محافظه آار است در پذيرش   دهنده نگاه

  .دموآراسي؛ حقوق بشر و حقوق شهروندي دچار انسداد فكري و عملي است
ر عرصه داخلي و بين المللي ترين چالش پيش روي نظام د  حقوق بشر آه امروز بعنوان جدي: وي افزود

هاي حكومتي غير   شود آه رويكرد مجموعه دستگاه  مطرح است وقتي فقدانش بيشتر نمايان مي
  .آند  همسو با شوراي نگهبان نمود و بروز پيدا مي  انتصابي بي

قوه قضائيه با دستگيري، محاآمه و زنداني آردن روزنامه نگاران، سياستمداران و : حقيقت جو گفت
  .آند  عاالن دانشگاهي پازل نقض حقوق بشر را تكميل ميف

اين جريان با در اختيار داشتن قدرت مطلقه تا زماني آه وادار به پاسخگويي شود، : وي ابراز عقيده آرد
  .هيچ گاه در برابر اراده مردم نرمش نشان نخواهد داد چرا آه حق براي مردم قائل نيست

رگرا با تفسير غير دموآراتيك از اصول قانون اساسي، تمامي نهادهاي جريان اقتدا: نماينده تهران گفت
انتخابي را به چالش آشيده است و موجوديت آنها را در پذيرش يك اصل آه معطوف به يك فرد است 

  .داند و هيچ حقي بر آنها قائل نيست  مي
و فعاالن ملي ـ وي با بيان اين ادعا آه نقش عمده در دستگيري و شكنجه جمعي از دانشجويان 

مگر نه اين است آه آميته : ها بر عهده سپاه بوده است، ابراز عقيده آرد  مذهبي در طي اين سال
ها بازديد   هاي آشور آه در مجلس شكل گرفته بود از اغلب بازداشتگاه  ها و زندان  بازديد از بازداشتگاه
  .نيافتهاي مخوف سپاه آه هيچگاه اجازه ورود   آرد، جز بازداشتگاه
آيا تهديد حزب مشارآت توسط يكي از فرماندهان ارشد سپاه، دخالت آشكار اين : حقيقت جو گفت

  حضرات در سياست نيست؟
دانشجويان را بطور غير قانوني بازداشت و پس از شكنجه در مقابل نور افكن اعتراف گيري : وي افزود

  .آنند  اي خود پخش مي  ي از بخش رسانهنشانند و نمايش مضحك پخش اعترافات را به شيوه تكرار  مي
طرفي خود را در جهت ادعاهاي سياسي حفظ آنند   چه چيزي نهادهايي را آه بايد بي  : وي تصريح آرد

  آشاند؟  اينگونه به صحنه مي
توفيق آقايان در فرار مغزها و نخبگان آم بوده است، حال با دستگيري داريوش : نماينده تهران گفت

با اين روند بايد پرسيد . آنند  ايراني دانشگاه آمريكا راه را براي بازگشت سايرين سد ميزاهدي استاد 
   ساله توسعه آشور چگونه حامل آزادي و عدالت خواهد بود؟20چشم انداز 
بر اين باورم آه پيمانه تجربه به دنبال آزمون و خطا پر شده و هر راهي براي رسيدن به تفاهم : وي افزود

  .ه بن بست انجاميدبرداشتيم ب
آوشد ما را سرگرم لوايح آند، بايد آخرين ابزار   در اين حال آه شوراي نگهبان مي: حقيقت جو گفت

  .هاي آن نهراسيم آه در پيشگاه ملت مسئوليم  قانون را بكار گيريم و از هزينه
داوري ملت و برگزاري تنها راه پاسخگو آردن اربابان قدرت آشاندن آنان به پاي ميز : وي خاطر نشان آرد

  پايان پيام. رفراندوم است

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  باقي دفاع نكرد
  2003 نوامبر 9 –1382 آبان 18يكشنبه 

  .دادگاه رسيدگي به اتهامات عمادالدين باقي، نويسنده و پژوهشگر امروز بدون دفاع وي برگزار شد
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رئيس دادگاه در ابتداي جلسه : و با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفتعمادالدين باقي در گفت و گ
، وزارت اطالعات، نيروي انتظامي و چند )اي  محسن اژه(گفت آه من بر اساس شكايت مدعي العمومي 

نماينده مجلس متهم به تبليغ عليه نظام و اهانت به مقام رهبري هستم و مستندات ايشان مطالبي 
  .  ام   چند سال پيش در نشريات منتشر آردهبود آه در
اوًال برخي شكايات . دانم و به چند دليل امروز از خود دفاع نكردم  من اين اتهامات را وارد نمي: وي افزود

حضور هيئت منصفه در ( قانون اساسي 168را تاآنون رؤيت نكرده بودم، ثانيًا دادگاهي را آه اصل 
دانم و شرآت در چنين دادگاهي را مشارآت در آار غير قانوني   نوني ميرعايت نكند را غير قا) محاآم
  .دانم و ثالثًا وآيل بنده در دادگاه حضور نداشت  مي

قاضي دادگاه جلسه را قانوني دانست و اعالم آرده آه رأي خود را در طول يكي دو هفته : باقي افزود
  .آينده صادر خواهد آرد

دانستم آه رئيس دادگاه آيست و وقتي از   تا اواسط دادگاه نمي: اه گفتوي در مورد روند برگزاري دادگ
ايشان اسم شريفشان را سوال آردم گفتند آه اگر ندانيد بهتر است اما در ادامه برگزاري دادگاه وقتي 

  .اشاره آردند آه پرونده نضهت آزادي نيز در دست ايشان است، او را شناختم
  

رئيس دادگاه :  از دادگاه بدون شناخت رئيس دادگاه برگزار شد گفت باقي با بيان اينكه بخش مهمي
ها را خواندند و آن را به عنوان خالصه مقاالت من عنوان آردند و بنده   فهرست بلندي از عناوين شكايت

  .نسبت به آن اعتراض آردم و گفتم آه اينها تيتر شكايات است نه خالصه مقاالت
  

ها مانند شكايت نمايندگان تاآنون به   ادگاه گفتم آه برخي از شكايتهمچنين به رئيس د: وي افزود
  .رؤيت من نرسيده است و در مورد آنها تفهيم اتهامي صورت نگرفته است

گرفت و   اتهامات قبًال به صورت آلي تفهيم شده بود و اين بار بايد به صورت جزئي انجام مي: وي افزود
شود در حالي آه آنها   هايي از نظر آنها جرم تلقي مي  ه و چه عبارتگفتند آه آدام مقال  بايد به من مي

ها را جلوي من گذاشتند و گفتند آه شما بر اساس اين مطالب متهم به   حجم زيادي از بريده روزنامه
  .تبليغ عليه نظام هستيد

آل : شد، گفت  ار ميباقي با بيان اينكه دادگاه به صورت دو نفره و تنها با حضور من و رئيس دادگاه برگز
شد اما جلسه دادگاه   دفاعيات من چند سطر بيشتر نبود و آن هم به غير قانوني بودن دادگاه مربوط مي

  .اي در مورد آيت اهللا منتظري و مفهوم خودي و غير خودي طوالني شد  هاي حاشيه  به علت بحث
يل انقالب آه همه با هم بوديم، االن ايد آه در اوا  قاضي دادگاه گفت ببينيد شما چه آرده: وي افزود

دانيم آه من هم گفتم آه شماها اين   اي را غير خودي مي  اي را خودي و عده  ايم و عده  بندي آرده  صف
  .وضعيت را ايجاد آرديد

آخر دادگاه هنگام خروج به ايشان گفتم آه اگر حكم برائت براي من صادر شود به نفع : باقي تصريح آرد
ت و مفهوم آن اين است آه شما وقتي مقاالت مرا تبرئه آرديد نظام جمهوري اسالمي و آل نظام اس

قوه قضائيه آزادي بيان را در اين حد پذيرفته و تبيين آرده است و شما گامي به پيش در جهت آزادي 
  .ايد و اين آار از طرف قوه قضائيه شده است  بيان برداشته

 من آمادگي هر نوع حكمي را دارم و ساآم را براي رفتن    د اوالاگر شما حكم مجرميت بدهي: وي افزود
شود و مشكالتي براي جمهوري   ام ولي اين نظام است آه متضرر مي  به زندان به همراه خود آورده

  .شود  اسالمي به عنوان نقض آزادي بيان ايجاد مي
 منجر به مجازات شود درست اگر حكم به محكوميتت من داده شود و: باقي در پايان خاطر نشان آرد

ام و آن را از طريق   است آه در دادگاه از خود دفاع نكردم اما من دفاعياتم را به طور آامل نوشته
  پايان پيام. آنم تا قاضي واقعي يعني افكار عمومي در مورد آن داوري آنند  هاي ديگر منتشر مي  رسانه

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  رى در مجتمع مسكونى در رياضسوءقصد انفجا
  2003 نوامبر 9 –1382 آبان 18 يكشنبه -راديو آلمان 

دولت عربستان سعودى اعالم آرد آه در جريان يك سوءقصد انفجارى در يك مجموعه مسكونى : رياض
يكى از ديپلمات هاى غربي، شمار .  نفر آشته شدند۵در رياض، پايتخت عربستان سعودى، دست آم 

 نفر آه ١٠٠در جريان اين حادثه حدود .  نفر اعالم آرده است٣٠ تا ٢٠ حادثه را حدود آشتگان اين
پليس عربستان سعودى اعالم آرد، اتوموبيلى حاوى مواد . بيشترشان آودك و زن بودند، مجروح شدند

وزارت آشور . منفجره باعث اين انفجار در مجموعه مسكونى المهاجه در غرب رياض شده است
. يز اعالم آرد آه به نظر مى رسد تروريست هاى القاعده در اين ماجرا دست داشته باشندعربستان ن

 خانه در آن قرار دارد ، شعله هاى آتش همه جا را فرا ٢٠٠بعد از اين حادثه، در اين مجتمع آه حدود 
ين در مجموعه مسكونى المهاجه در غرب رياض ، معموال اعراب آشورهاى ديگر و همچنين چند. گرفت

دولت آمريكا ديروز شنبه ، بروز حادثه اى انفجارى را در عربستان . خانواده اروپايى زندگى مى آردند
  .سعودى پيش بينى آرد و به عنوان پيشگيري، مراآز خود را در اين آشور بست
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اظهار نگراني از فعاليت تاسيسات نطنز و : اي جمهوري اسالمي گزارش سازمان سيا از برنامه هسته
  هاي شيميايي تمال وجود انبارهاي سالحاح

  2003 نوامبر 9 –1382 آبان 18يكشنبه ): راديوفردا(فريبا مودت 
ارزيابي سازمان سيا از فعاليتهاي هسته اي ايران آه به صورت گزارشي تسليم آنگره اياالت متحده 

ايران رسما . ديدشده بود، در دو روز گذشته همزمان با بيانيه هاي رسمي جمهوري اسالمي علني گر
به آژانس بين المللي انرژي اتمي اطمينان خاطر داده است آه بازرسيهاي از قبل اعالم نشده آژانس را 

  . از تاسيسات اتمي اش مي پذيرد و برنامه هاي غني سازي اورانيوم را متوقف خواهد ساخت
 نوامبر با اين 20 اش در روز آژانس بين المللي از ايران خواسته بود آه پيش از برگزاري اجالس آينده

 نوامبر، هيات مديره آژانس اين مساله را مورد بررسي قرار خواهد داد 20در اجالس . نكات موافقت آند
با وجود اين . آه آيا ايران مفاد معاهده منع گسترش سالحهاي اتمي را رعايت آرده است يا خير

ته اي نطنز آه وجود آن تابستان سال سازمان اطالعات مرآزي آمريكا مي گويد آه تاسيسات هس
  . گذشته توسط سازمان مجاهدين خلق افشا شد، موجب نگراني است

 دستگاه گريز از 160مقامات آمريكا و سازمان ملل متحد مي گويند آه در يك سال و نيم گذشته تعداد 
هاي جديد مرآز جديد در تاسيسات نطنز آشف شده آه به گفته سازمان سيا حتي با وجود بازرسي

آژانس بين المللي و اظهارات ايران داير بر اينكه نطنز سوخت رآآتور اتمي بوشهر را تامين مي آند، خطر 
در . بسيار مي رود آه مخفيانه براي غني سازي اورانيوم به هدف توليد سالحهاي اتمي به آار رود

ليد دو عنصر اورانيوم غني گزارش سازمان سيا تاآيد شده است آه به نظر مي رسد ايران در صدد تو
  . شده و پلوتونيم خاص است آه هردو در ايجاد آالهكهاي اتمي به آار مي روند

در اين گزارش همچنين آمده است آه عكسهايي آه بوسيله ماهواره از منطقه برداشته شده، نشان 
نكه يا آن را از مي دهد آه ايران در صدد مخفي آردن تاسيسات نطنز در زير خاك بوده است به قصد اي

گزارش سيا ضمن اشاره به آنكه ظن آن مي رود آه . نظر پنهان يا از گزند حمالت احتمالي مصون بدارد
ايران با خريد مواد و تكنولوژي هسته اي از فروشندگان خارجي قصد تقويت و تكميل برنامه هاي اتمي 

 را نيز گسترش مي بخشد تا جمهوري اسالمي سيستم انتقاالت نظامي اش: اش را دارد، مي گويد
  . بتواند به راحتي سالحهاي نابودي جمعي خود را جابجا آند

در شش ماهه اول سال جاري مسيحي، ايران همچنان در حال وارد آردن تجهيزات، تكنولوژي و تخصص 
ا از آمپانيهاي مستقر در اتحاد شوروي سابق، آره شمالي و چين بود آه مي توانستند سرانجام ايران ر

به گفته . در دستيابي به هدفش، يعني خودآفايي در توليد موشكهاي بالستيكي ياري دهند
 300 با برد موثر هزار و 3آارشناسان نظامي ايران در حال حاضر داراي چند فروند موشك ميانبرد شهاب 

  .  است69آيلومتر و چند صد موشك شهاب يك و دو و تندر 
ست آه عليرغم عضويت ايران در آنوانسيون سالحهاي شيميايي، در گزارش سازمان سيا تاآيد شده ا

تهران همچنان درصدد خريد تكنولوژي و خدمات آموزشي مربوطه از چين بوده آه مي تواند قابليت ايران 
از آن گذشته بنابر اين گزارش ايران احتماال . را در توليد مواد و سالحهاي مختل آننده اعصاب تقويت آند

  .اي انبارهاي مواد تاولزا، فساد خون و گازهاي خفه آننده و مختل آننده اعصاب استهم اآنون دار
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ها به قلب بغداد    حمله تروريست
  2003 نوامبر 9 –1382 آبان 18يكشنبه 

به گزارش اين . ه در قلب بغداد خبر دادسخن گوي ارتش آمريكا از يك حمله تروريستي با مواد منفجر
  .سخن گو در پي اين حمله يك سرباز آمريكايي آشته و يك تن زخمي شده است

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، با آشته شدن سرباز آمريكايي شمار قربانيان عراق بعد از جنگ و 
 تن رسيده 147ر عراق اعالم آرد به بعد از آنكه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا اتمام عمليات نظامي را د

  .است
 نفر مي رسد آه سقوط بالگرد آمريكايي 153 اين آمار زماني به -به گزارش خبرگزاري اروپاپرس اسپانيا

 سرباز سقوط آرد تاييد شود آه در پي 6بلك هاك آه روز جمعه در نزديكي تكريت شمال بغداد همراه با 
  .يك حمله تروريستي بوده است

پايان . ه ذآر است تا اين لحظه تحقيقات درباره علل سقوط بالگرد آمريكايي در تكريت ادامه داردالزم ب
  پيام

  
   نظامي خارجي تاکنون در عراق کشته شده اند  447دست کم : رويترز اعالم کرد 

  2003 نوامبر 9 –1382 آبان 18يكشنبه 
  .  و پس از آن را منتشر کرد شبکه خبري رويترز امروز آمار تلفات جاني در طول جنگ عراق

به گزارش خبرگزاري مهر  شبکه خبري رويترز امروز جدول آمار کشته شدگان آمريکايي و انگليسي و 
 مارس اولين روز آغاز حمله نظامي آمريکا 20ديگر نيروها و همچنين عراقي هاي کشته شده از روز 

  : عليه عراق را به شرح زير منتشر کرد
ز آمار تلفات پس از اول مي زماني که جرج بوش رئيس جمهور آمريکا پايان جنگ را اعداد داخل پرانت
  . اعالم کرد است 
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  سربازان آمريکايي و انگليسي کشته شده  در جريان حمالت نظامي 
  نفر ) 150( نفر264آمريکايي    

  نفر ) 12( نفر20انگليسي     
  نفر ) 1( نفر 1ديگر مليتها   

  نظامي   موارد غير از حمالت 
  )  نفر104( نفر 128آمريکاييها    

  )نفر7( نفر 32انگليسيها      
  ) نفر2( نفر 2ديگر مليتها    

  کشته شدگان عراقي 
   نفر6370 تا 4895نظامي ها   

   9668 تا 7840غير نظامي ها   بين 
آمريکايي و گفتني است منظور از مواردي غير از حمالت نظامي تصادفاتي است که طي آنها سربازان 

انگليسي اشتباها به سربازان خود تيراندازي کرده اند و يا حوادث ديگري که به مبارزه عراقي ها با 
  .   سربازان اشغالگر ربطي نداشته است 

 
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  معاونان مقتدا صدر سفر وي به ايران را تكذيب آردند  

  2003 نوامبر 9 –1382 آبان 18يكشنبه 
  .شايعه فرار يا مسافرت وي به ايران را تكذيب آردند" مقتدي صدر"معاونان 

به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه ايالف يكي از نزديكان الصدر امروز تلفني اعالم آرد آه وي در آوفه 
  .ماند  باشد و به خاطر نماز جمعه در اين شهر مي  باشد چرا آه وي امام جماعت مي  مي

  . باشند  ها ميهمان مي  وي در سخناني در بين هوادارانش گفته بود آه آمريكايي
  .وي همچنين محافل عربي را به سرمايه گذاري جهت ايجاد فتنه بين مردم عراق متهم آرده بود

هاي سياسي و تبليغاتي اش را نفوذ برخي افراد بين يارانش و تالش   مقتدا صدر دليل آاهش فعاليت
  . و خدشه دار آردن شخصيتش اعالم آرد  ها براي فتنه انگيزي   استفاده از اين فعاليتجهت سوء

دانند، چرا آه برخي مراجع از وي     برخي منابع، نصايح مراجع ديني را علت عدول الصدر از موقع اثر مي
  .تخواسته بودند به امور سياسي نپردازد، به ويژه آنكه عراق صلح و آرامش را بازيافته اس

هايي آه در دستگاه حكومت صدام فعاليت   از سوي ديگر حكومت انتقالي حكم بازداشت وي و گروه
هاي   اند را صادر آرده است و اين موجب مي شود آه هوادارانش دست به آشوب و درگيري  داشته

  .داخلي بزنند و باعث آشفتگي فضاي سياسي گردد
 ديني آيت اهللا سيد علي سيستاني، اخيرًا بيان آرده شيخ محمد خلقاني يكي از معاونين مرجع بزرگ

شود و   است، الصدر ارزش ديني و وجهه اجتماعي ندارد، وي از طرف نيروهاي بيگانه حمايت مي
اش با نيروي گارد جمهوري   آند به صورت غير مستقيم از رابطه  هايي را با حمايت آنها ترسيم مي  نقشه

  .اسالمي ايران اشاره آرده بود
  . همگي دزد و راهزن هستند, آساني آه طرفدار الصدر هستند: وي تأآيد آرد

اند، پس از   شواهد حاآي از آن است آه نيروهاي هم پيمان و دادگاه حكم بازداشت الصدر را صادر آرده
اي آه رئيس مؤسسه   آنكه سه تن از يارانش اعتراف نمودند آه به دستور وي عبدالحميد خوني روحاني

 ماه قبل هنگام بازگشت از عراق بعد از 6الخوني . اند  در لندن بود را به قتل رسانده" الخوني"ه خيري
 پايان پيام.  سال در تبعيد به سر برده بود12مقتدا صدر . سقوط بغداد، آشته شد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان18: روزنامه های تهران

  2003 نوامبر 9 –1382 آبان 18يكشنبه  -بي بي سي 
ياس نو که روز شنبه را پرکارترين روز برای فرستاده سازمان ملل متحد خوانده نوشته است که در ديدار 

خانواده های زندانيان سياسی با وی، سخنان همسر هاشم آغاجری که به علت سخنرانی درباره 
  .ری روبرو شده استپروتستانتيسم اسالمی به اعدام محکوم شد با استقبال بيشت

 عبدالفتاح سلطانی، وکيل مدافع عده ای از زندانيان سياسی در پاسخ دادستان ياس نوبه نوشته 
تهران که گفته بود در زندانهای ايران به روی گزارشگران داخلی و خارجی باز است تا از افتخارات ديدن 

 گفته است بسياری از دانشجويان در ماههای بازداشت خود امکان مالقات با کسی نداشتند، کنند
  . مذهبی بعداز چهار ماه و نيم بتازگی اجازه مالقات داده شده است-چنانکه به زندانيان ملی 

عبدالفتاح سلطانی گفته های سعيد مرتضوی، دادستان تهران به فرستاده سازمان ملل را شعار 
و غيرقابل اجرا خوانده و تأکيد کرده است که وکالی زندانيان برای ديدار با آنها از هر کسی سياسی 
  .محقترند
 از ديدار خانواده های زندانيان سياسی و دانشجويان زندانی شده با فرستاده سازمان کيهان و رسالت

  .شور شمارده اندملل ابراز ناخرسندی کرده و آن را کوششی برای نشان دادن نقص حقوق بشر در ک
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 که با انتخاب عنوانی نارضايتی خود را از ديدارهای روز شنبه فرستاده سازمان ملل نشان داده و کيهان
نوشته است در اين ديدار آه دو و نيم ساعت طول آشيد، احمد باطبی، از محكومان آشوبهای 

عليجانی و حشمت اهللا هيجدهم تير و خانواده های هاشم آغاجری، اآبر گنجی، تقی رحمانی، رضا 
 از جمله منوچهر 1378طبرزدی و دختر عباس عبدی و گروهی از زندانيان ناآراميهای هيجدهم تير 

  .محمدی حضور داشتند
 در گزارشی تخريب سلولهای انفرادی زندانها را که همزمان با سفر فرستاده سازمان ملل اعالم اعتماد

بعد از زندانی شدن در سلولهای انفرادی به اعتراف پرداخته شد به فال نيک گرفته و از زبان کسانی که 
  ". آشكار شد  بر مجريان  اينچنينی  اماليی  غلـطهـای  انـدك گويا اندك: "و بعد آن را تکذيب کرده اند نوشته

   رييس  قاضی يا  بود، بنابراين  صـادق  زدن  گفته است بايد در حرفاعتمادصالح نيکبخت، حقوقدان به 
 آند و آن زمانی است که امکان دسترسی   عمل  آن  از تخريب سلولهای انفرادی گفته بايد به  آه انیزند

  .به روزنامه و مالقات با وکيل و خانواده داشته باشد وگرنه بزرگ شدن محل زندان تأثير چندانی ندارد
وجود مخالفت محافظه يک هفته بعد از مراسم تجليل از شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل که با 

کاران در دانشگاه اميرکبير برگزار شد روزنامه های هوادار محافظه کاران به انتقاد تند از دست دادن 
  .خانم عبادی با دو تن از فعاالن مرد سياسی ادامه می دهند

 فتوای آيت اهللا فاضل لنکرانی را در صدر اخبار خود آورده که مصافحه اجنبی و جمهوری اسالمی
نبيه را از حرامهای مسلم اسالم دانسته و در ستون خبرهای ويژه خود نوشته که آقای منتظری در اج

  .پاسخ سئوالی در اين باره نظر داده است که اگر از مصافحه قصد التذاذ در ميان نباشد منعی ندارد
مرد و زن  که روز شنبه هم خبر از فتوای آيت اهللا صافی عليه دست دادن جمهوری اسالمیروزنامه 

مسلمان داده بود نوشته با زير سئوال رفتن شيرين عبادی و آسانی آه در دانشگاه صنعتي اميرآبير با 
يی برای حالل جلوه دادن اين اقدام حرام به عمل آمده که سئوال از آقای |وی دست دادند، تالشها
  .منتظری از نمونه آنهاست

ی، دبير شورای عالی امنيت ملی با رييس آژانس بين روزنامه های يکشنبه با گزارش ديدار حسن روحان
المللی انرژی اتمی در وين به نقل نوشته های روزنامه های خارجی اکتفا کرده و از پيش بينی آينده 

  .فعاليت هسته ای ايران پرهيز کرده اند
ه است  مصاحبه خبرنگار خود را با حسن روحانی، منعکس کرده که بعد از ديدارهای وين گفتهمشهری

در مذاآرات برای آژانس روشن شد آه در گذشته هرگاه ايران گزارش آامل ارائه مي آرد موجی از 
  .تحريمهای جديد عليه فعاليت صلح آميز به همراه تبليغات سوء بين المللی راه می افتاد

عاليت دبير شورای عالی امنيت ملی با پذيرش ضمنی اين خبر که ايران در گذشته اطالعاتی درباره ف
 گفته است ايران برای جلوگيری همشهریهسته ای خود از آژانس بين المللی پنهان نگاه داشته به 

  .از تحريم و تبليغات منفی ترجيح داد برخی قسمتها را آن زمان گزارش ندهد
بحث واقعی شدن بهای سوخت که روز شنبه طرح يک فوريتی نمايندگان برای جلوگيری از آن رد شد 

 در جلسه سران سه قوه در حال حل شدن شرقی چند روزنامه تهران است که به نوشته عنوان اصل
  .است
 نوشته محمد ستاری فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی که برای واقعی کردن نرخ سوخت شرق

د تالش می کند اگر بتواند به مشکالت و مخالفتهايی که ابراز می شود پيروز شود نامی از خود در اقتصا
  .ايران باقی گذاشته است

 گفته است پايانه های سوختی آشور در پايان امسال گنجايش تحويل بنزين شرقآقای ستاری فر به 
  .مورد نياز را ندارند

مصرف بنزين آشور به علت ارزانی بر آيفيت هوای شهرهای بزرگ و ترافيك شهری اثر گذاشته و رقم 
رد دالر رسيده، يعنی بيست و پنج در صد کل صادرات غيرنفتی واردات آن را به بيش از يك و نيم ميليا

  .آشور
از چند روز پيش که موضوع احتمال واقعی کردن نرخ سوخت مطرح شده روزنامه های هوادار جناح 
محافظه کار با چاپ گزارشهايی از کمبود سوخت در بعضی از شهرها و نقاط اطراف تهران خبر می 

  .دهند
ای واقعی کردن بهای سوخت در کشور، در چهل سال گذشته همواره به گفتنی است که تالش بر

موضوع پرتنش سياسی تبديل شده و بارها تصميمگيری درباره آن عقب افتاده است تا اين روزها که به 
 يکی از نمايندگان مجلس گفته است تهران دارد خفه می شود مردم بيمار می ايراننوشته روزنامه 

  .دست گذاشته ايمشوند و همه دست روی 
 درگزارشی خبر داده که با خودداری ادارات وزارت ارشاد از بررسی کتابها و سپرده شدن ياس نو

سانسور و بازبينی کتابها به هيأتی ويژه محدوديتها برای انتشار کتابها شدت گرفته و اوضاع نشر کتاب 
  .دارد به قبل از دوم خرداد باز می گردد

ن ناشران و نويسندگان مختلف آمده است که درسه چهارماه گذشته و به  از زباياس نودر گزارش 
دنبال دخالت قوه قضاييه در احضار و دستگيری نويسندگان و بازبينهای وزارت ارشاد، عمًال مجوز تازه 

  .برای انتشار کتاب صادر نمی شود
رشاد مسئوليت ناشر و  چند تن از مسئوالن قوه قضاييه گفته اند مجوزهای وزارت اياس نوبه نوشته 

نويسنده را در مورد محتوای کتابها نفی نمی کند و دادگستری می تواند به محض مشاهده موردی 
  .خالف شرع و اخالق دست به کار شود
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 خبر جمهوری اسالمیبه دنبال اخباری که از اغتشاشات دو روز گذشته قم منعکس شده بود روزنامه 
ی آنها با مأموران انتظامی شايعه ای بوده است مربوط به ظهور زنی داده که علت اجتماع مردم و درگير

  .با بدن پلنگ که گفته می شد در محلی در قم اعدام می شود
 براساس همين شايعه بي اساس، عده ای به تحريك عناصر جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

 اغتشاش و خرد آردن شيشه فاسد در اطراف ميدان نبوت منطقه نيروگاه قم جمع شدند و شروع به
  .های چند مرآز عمومی کردند و پنجاه نفر از برنامه ريزان و محرآان اين ماجرا دستگير شده اند

 
  گوناگون

  
  گراي آرد هاي اسالم منشأ و فعاليت گروه

  2003 نوامبر 9 –1382 آبان 18يكشنبه  -روزنامه شرق  -سايت الجزيره: منبع
هاي سليمانيه و انفجارهاي اربيل  آميز از جمله درگيري ل خشونتبا وقوع بعضي اعما :على صبرى

يك سلسله . ها افتاد گراي آرد به ويژه جماعت انصاراالسالم بر سر زبان هاي اسالم دوباره نام گروه
ترورهاي سياسي در استان آردستان از جمله ترور معاون مدير دايره امنيتي سليمانيه توسط اين 

 نفر دستگير شدند 500در اين استان بيش از . اند عضاي اين گروه همچنان فعالجماعت نشان داد آه ا
 . نها آزاد گشتند آه پس از بازرسي و تعهد تعدادي از آ

 بابير، رهبر اين گروه اسالمي در فرودگاه بغداد توسط  افتد آه علي اين حوادث در حالي اتفاق مي
اي  هاي تازه اين تحوالت در مجموع پرسش. ني استاآنون زندا  نيروهاي آمريكايي بازداشت شد و هم

. سازد گراي آرد به ويژه در شرايط نابسامان آنوني عراق مطرح مي هاي اسالم را پيرامون آينده گروه
هاي به وجود آمده اين گروه نيز قادر به تصرف مناطق مخصوص خود در گذشته  آيا در پرتو آزادي

هاي جديد براي خود تجديد  ا ناگزير خواهد ساخت تا مطابق واقعيتشود يا اينكه شرايط جديد آنها ر مي
  سازماندهي آنند؟
  گراي آرد هاي اسالم منشأ و فعاليت گروه

المسلمين   هاي يك جريان اسالمي در آردستان عراق توسط يكي از رهبران اخوان نخستين هسته
رن گذشته اتفاق افتاد و از آن اين اقدام در پايان دهه چهل ق. يعني شيخ محمود الصواف شكل گرفت

اين حرآت اسالمي به دستور حزب . پس جريان مذآور حضوري ملموس را در مناطق آردستان پيدا آرد
 آه طي آن پنج هزار 1998 منحل اعالم شد اما پس از فاجعه حلبچه در سال 1970بعث حاآم در سال 

» انفال«آسازي نژادي صدام آه به حمله در پا. ها افتاد آرد آشته شدند نام آن دوباره بر سر زبان
زيرا شيخ عثمان عبدالعزيز .  روستا به آلي منهدم شد4500 هزار نفر مفقود و 182موسوم بود حدود 

 اعالم آرد و از حلبچه، در مرزهاي نزديك ايران و در شرق 1987تشكل حرآت اسالمي را در سال 
  . آردستان با رژيم صدام حسين وارد جنگ شد

هاي اسالمي منطقه انداخت و از حاصل آن دو   مبارزه مسلحانه شكافي را در جريان گروهانديشه
شهرت » حرآت اسالمي«و » اتحاد اسالمي«هاي  ئولوژي پديد آمد آه تحت نام جنبش با همان ايد

آه به مبارزه » حرآت اسالمي«مبارزه مسلحانه را برنتافت اما » اتحاد اسالمي«در ادامه گرچه . يافت
به رهبري علي » جماعت اسالمي«اي شد و از درون آن  سلحانه اعتقاد داشت از نو دچار شكاف تازهم

جنبش «شكل گرفت آه در نهايت با » جنداالسالم«در پي آن سازمان ديگري به نام . بابير سر برآورد
هاي فعال  ماندر حال حاضر ساز. را به وجود آوردند» انصار االسالم«ادغام و تشكيالت » توحيد اسالمي

  :گراي آرد به اين شرح است اسالم
  . به رهبري علي عبدالعزيز جنبش اسالمي آردستان عراق _ 1
  .جماعت اسالمي آردستان عراق به رهبري علي بابير _ 2
  .انصاراالسالم به رهبري فاتح آريكار در خارج و ابوعبداهللا شافعي در آردستان _ 3
  . الدين محمدبهاءالدين ري صالحاتحاد اسالمي آردستان به رهب _ 4

  مرحله تازه
تر آرد زيرا آنها آمريكا را دشمن مستقيم خود  هاي اسالمي مسلح را فعال حضور آمريكا در عراق، گروه

ها وجود    پايان جنگ آمريكا و عراق ترديدهايي در مورد سرنوشت اين گروه پس از. آردند تلقي مي
ها با استقرار خود در آردستان  زيرا آمريكايي. رديدها پايان دادداشت اما حوادث بعدي فورا به اين ت

ها نفر از آادرهاي اين  عراق، مقر جماعت اسالمي را در منطقه خورمال بمباران آردند و طي آن ده
  . گروه را آشتند

ي گوناگون ها با سالح_  با ايران  در نزديكي مرز_ مقر گروه انصاراالسالم نيز در دو منطقه بياره و طويله 
هاي  اما در مقابل اين نوع برخورد با گروه. هدف قرار گرفت و خسارت سنگيني را بر آنها وارد ساخت

گراي آرد، فرمانده نيروهاي آمريكايي در شمال از مقر اتحاد اسالمي آردستان در اربيل ديدار  اسالم
شرآت دادن همين گروه در اين مسئله با . جويانه اين گروه را پسنديد هاي مسالمت آرد و سياست

تر شد آه طي آن دبيرآل اين گروه به نمايندگي در شوراي مذآور   شوراي انتقالي حاآم بر عراق نمايان
  . پذيرفته شد

ترين حزب منطقه آه تقريبا بر استان سليمانيه سلطه آامل  در اين ميان اتحاديه ميهني آردستان، قوي
اين گروه از ابزار . يشترين سود را از جنگ آمريكا با عراق بردپيمان با آمريكا نيز هست، ب دارد و هم

برداري آرد و در نتيجه رزمندگان  نيز بهره» انصار االسالم« براي متالشي آردن گروه  جنگي آمريكا
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همچنين از حضور . وابسته به اين گروه در ايران و ساير روستاهاي آردستان عراق آواره شدند
دن افراد وابسته به جماعت اسالمي استفاده شد و آنها از منطقه خورمال آه ها براي آوچان آمريكايي

در واقع اتحاديه ميهني آردستان با يك تير دو . شد پراآنده شدند يك منطقه استراتژيك محسوب مي
  .هدف را زد و توانست موقعيت خود را بر ناحيه حلبچه و اطراف آن تحكيم بخشد

  عراق، ديگر هيچ پس از پايان جنگ و سقوط رژيم 
توجيهي براي آن وجود نداشت آه احزاب آرد سالح در اختيار داشته باشند، از اين رو نيروهاي آمريكايي 

سالح آنند و نيروهاي وابسته به اين احزاب در قالب نيروهاي مرزي و   احزاب را خلع تصميم گرفتند اين
 سلطه نيروهاي اتحاديه ميهني در منطقه اين موضوع الزاما. پليس و ارتش جديد عراق بازسازي شوند

هايي آه  شد و نوعي نگراني بر آمريكايي براي همين بايد منابع خطري آشف مي. آرد را تضعيف مي
  . يافت در منطقه آردستان حضور داشتند انتقال مي

 از اين ها همچنان در مرآز عراق مشغول درگيري با وفاداران به رژيم سابق بودند و حال آنكه آمريكايي
ها جريان آردهاي  به اين خاطر در نظر آمريكايي. رو فرصتي براي ارسال نيرو به شمال نداشتند

  .هاي مختلف آنان دستگير شدند گرا بيشترين خطر درآمد و در ادامه افراد زيادي از طيف اسالم
  هاي موجود  حل راه

هاي  وهاي آمريكايي دارد بتواند سالحاگر اتحاديه ميهني آردستان به خاطر ارتباط نيرومندي آه با نير
گرچه . توانند به چنين وضعيتي فكر آنند گراي آرد هرگز نمي هاي اسالم دارد قطعا گروه خود را نگه 

پيشمرگ بودن براي آنها يك اصطالح خاص بود و در حيات آردها نقش مهم و مؤثري داشت در 
از . ن پاك آردن اين نقش آاري آسان نخواهد بودشود اما اآنو خودآگاهي آنان به چنين فردي افتخار مي

هاي خود را آنار   يا اينكه سالح گراي آرد دو راه بيشتر فراروي خود ندارند هاي اسالم اين رو گروه
  .بگذارند و يا اينكه از آن براي تداوم مبارزه خود استفاده آنند

. تواند سالح خود را زمين بگذارد  نميهاي عملي آن، گروه انصار االسالم، مطابق با روند فكري و شيوه
طلبي استوار است آه مطابق با آن بايد مثل يك واجب   زيرا بنيان وجداني و فكري آن بر مسئله شهادت

ترين وظيفه شرعي برپايي يك دولت  براي آنها مهم. هاي خود عمل آند شرعي به وظايف و مسئوليت
  . اسالمي است

ولي . و حوزه آاري آن براي تحقق چنين اهداف مهمي فراهم نيستگرچه امكانات اين گروه و شرايط 
به همين خاطر ممكن است به اعتقاد . محو شدن چنين افكاري نيز براي گروه نامبرده دشوار خواهد بود

هايي آه  هاي آوچك و غيرفعالي تبديل شوند آه همچنان براي بعضي گروه بعضي از ناظران به گروه
  .آننده خواهند بود ند نگرانشو دشمن آنها محسوب مي

ها داد و اآنون در انديشه آن است آه  هاي خود را تحويل آمريكايي اما جماعت اسالمي، عمال سالح
اما دو نكته مانع . تابد به يك حزب سياسي تبديل شود يعني گروهي آه ديگر آار نظامي را برنمي

آه خواستار پايبندي اين ) دلشاد(ه رهبري يكي حضور جرياني قوي ب:  اين روند خواهد بود شتاب گرفتن
  . گروه به اصول خود و حفظ موضع جهادي آن به ويژه عليه نيروهاي آمريكايي است

ها شوند آنها را در تنگناي  اين مسئله ممكن است به خصوص اگر اين گروه خواستار جهاد با آمريكايي
اي را  هاي موجود اجازه چنين شيوه يتداند آه واقع هر چند خود اين گروه مي. اي قرار دهد تازه
ها عقالنيت پيشه آرده و از بعضي  دهد و در نتيجه مجبور خواهد شد براي انطباق با واقعيت نمي

  .مواضع فكري خود دست شويد
  ادامه دارد
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يكي . صدام حسين نمي خواست آنچه را دستگاه هاي اطالعاتي، جاسوسي اش مي گفتند باور آند
از مقامات ارشد سابق استخبارات عراق مي گويد مشاوران ارشد صدام او را در جريان گزارشات 

. راق حكايت داشتمحرمانه اي قرار داده بودند آه از پيروزي قطعي ارتش اياالت متحده در رويارويي با ع
اسناد مذآور اين واقعيت را به تصوير مي آشيد آه چه طور دستگاه هاي امنيتي عراق آه پيش از آن 

نيز دچار نقصان و ضعف شده بودند به دليل موفقيت واشنگتن در به خدمت گرفتن جاسوسان عراقي و 
عاتي محرمانه ارائه شده به براساس اسناد اطال.ماموران دوجانبه تزلزلي مضاعف را تجربه مي آردند

يك سرهنگ استخبارات عراق . صدام، نيروهاي دفاعي عراق در برابر مهاجمان دچار فروپاشي مي شد
  . براي آنكه موضوع را مستقيما به صدام نگفته باشيم پيشنهاد داديم عراق را ترك آند«: مي گويد

  
حتي زماني آه نيروهاي آمريكايي در ».ري آندنمي توانستيم صراحتا به او بگوييم بايد از قدرت آناره گي

آستانه ورود به پايتخت عراق بودند صدام از ميان جمعيتي از ساآنان بغداد آه با نوعي احساس 
سپاسگزاري او را نظاره مي آردند نشان داده مي شد آه لبخند مي زد، مشت خود را در هوا به حرآت 

پنج روز بعد رهبر عراق ديگر نمي توانست .ودآي را ببوسددر مي آورد و گاه به گاه توقف مي آرد تا آ
از فرمان هاي او اطاعت نمي شد، سربازان او از . چهره اي آرام و استوار از خود به نمايش بگذارد

آنگونه آه يكي از آجودان هاي صدام به ياد مي آورد او از اقامتگاه خود خارج . جنگيدن امتناع مي آردند
صدام در آستانه بلوار زيتون ايستاده بود، بلواري آه . تخت در حال سقوط خود بيندازدشد تا نگاهي به پاي
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هنگامي آه رو . با تنديس هايي از بازواني عضالني آه شمشيرهايي به دست دارند تزئين شده است
شاني صدام ضرب المثلي را به آاربرد آه ن. برمي گرداند تا به اقامتگاه خود بازگردد  لحظه اي تامل آرد

در واقع سرنگوني سريع ».حتي به چشمانت هم نمي تواني اعتماد آني«: از عمق سرخوردگي او بود
  . و نسبتا آسان و آم تلفات رژيم صدام تنها از طرق نظامي به دست نيامده بود

  
حتي پيش از آنكه اولين گلوله جنگ عراق شليك شود آمريكا با به خدمت گرفتن و اعزام نيروهاي 

قرار و مدارها گذاشته شده و .ه عراق از آنان براي بالاثر آردن برنامه ها عراق بهره جسته بودنفوذي ب
. پول هاي هنگفتي پرداخته شد و حتي از حربه ارعاب و تهديد استفاده شد. جنگ رواني آغاز شده بود

افسران ارشد قبل از آنكه تانك هاي آمريكايي مرز آويت را پشت سر بگذارند و وارد خاك عراق شوند 
گارد رياست جمهوري عراق مغلوب دسيسه هاي سيا شده و عوامل اطالعاتي آمريكا در پليس مخفي 

جاسوسان به نهادهاي رژيم عراق نفوذ آرده و راهنماياني به عمق خاك اعزام . عراق رسوخ آرده بودند
عراق با اشاره به اين يك مقام ارشد پنتاگون در . شده بودند تا بمب هاي آمريكايي را هدايت آنند

اآثر افراد ».اگر بدانيد فعاليت آنها چه ثمراتي داشته دچار حيرت مي شويد«: همكاران عراقي مي گويد
در . نزديك به او مي دانستند دشمن تا چه حد به بطن دستگاه هاي اطالعاتي عراق رخنه آرده بود

ن از فرماندهان حاضر در اين مراسم مي مراسم تدفين دو افسر جزء ارتش عراق در ميانه جنگ، عزادارا
يكي از . آنان در پاسخ مي گفتند ما جنگ را مي بازيم. پرسيدند شرايط در جبهه ها چطور است

پيامدهاي جدي ترك خدمت جمعي عراقي ها در طول جنگ اين بود آه بقاياي رژيم صدام به حيات خود 
اين داستان جدال سري آمريكا براي ايجاد . ندادامه دادند تا در دوران پس از صدام مشكل آفريني آن

  .تزلزل در رژيم عراق و قصه عراقي هايي است آه سربازان پياده اين جنگ بودند
  

  رسوخ به عراق
  

الجبوري ارتباطاتي داشت آه او را به انتخابي مناسب براي خدمت به عنوان جاسوسي آمريكا تبديل 
حدود ده سال در يكي از . خود بود سرزنده و سالم بوداو آه در اوايل دهه چهارم زندگي . مي آرد

 مشغول به SSOمخوف ترين و دلهره آورترين نهادهاي امنيتي رژيم صدام يعني سازمان امنيت ويژه يا 
 ميالدي و پس از آنكه صدام به هم قبيله اي هاي خود شك برد و آنان را به 80در اواخر دهه . خدمت بود

در آنجا . به اردن گريخت1999يم متهم آرد، الجبوري پاآسازي شد و در سال تالش براي توطئه عليه رژ
از گروه هاي اپوزيسيون رژيم صدام حسين پيوست آه روابط نزديكي با » ميثاق ملي عراق«بود آه به 

با سيا در امان پايتخت ) INA(به گفته ابراهيم جنابي از رابطان اصلي ميثاق ملي عراق .سيا داشتند
الجبوري به .  آغاز آرد2002ا آسب آمادگي براي ورود به فاز نظامي عليه عراق را از اآتبر اردن، سي

افسران سيا به آمك .  اآتبر در آافي شاپي در امان برگزار شد18خاطر مي آورد آه مراسم معارفه 
لبانه دستگاه دروغ سنج براي روزهاي متوالي او را در مورد موضوعات مختلف از جمله اينكه او داوط

يكي از سئواالت آنكاش مي آرد اگر . خواستار همكاري شده يا او را وادار به همكاري آرده اند، آزمودند
  . در ضمن نبرد در مي يافت برادرش در مقابل او قرار گرفته چه واآنشي  نشان مي دهد

  
راردادي را براي  نوامبر بود آه الجبوري ق22روز » .او را مي آشم«: الجبوري مي گويد در پاسخ گفتم

حقوق سه . همكاري با سيا امضا آرد آه براساس آن حقوق ماهانه سه هزار دالري دريافت مي آرد
دو روز بعد او سوار بر جت آوچكي بود آه از امان . ماه او يعني نه هزار دالر پيشاپيش به او پرداخت شد

اني داشت آه همگي پس از آالس وي سيزده آارآموز عراقي و لبن.به سوي واشنگتن پر مي گشود
پروازي چند ساعته با هواپيما به مجموعه اي متشكل از ساختمان هاي پيش ساخته اي آه به طور 

براي دو ماه آنان تمرينات . به آنها گفته شد در تگزاس هستند. موقت برپا شده بودند، منتقل شدند
 آموزش يار فرا 20تن را به مدد آمادگي جسماني، جمع آوري اطالعات، گزارش نويسي و تحت نظر گرف

در يك پايگاه نيروي دريايي آارآموزان در مورد مواد منفجره، چگونگي تخريب و از آار انداختن . گرفتند
خودروهاي زرهي، تانك ها، خطوط لوله نفتي، دآل هاي برق و خطوط راه آهن چيزهاي زيادي 

ت منتقل آردند و براي چند روز به همراه رابطان الجبوري مي گويد در ماه فوريه آنان را به آوي.آموختند
، تلفن GPS هزار دالر آمريكا، يك دستگاه مكان ياب 50آنها . خود از سازمان سيا در وياليي اقامت گزيدند

هاي ماهواره اي و يك آارت شناسايي جعلي آه نشان مي داد او خدمت سربازي خود را به پايان 
  .زادانه در عراق تغيير مكان دهد در اختيار او قرار دادندرسانيده و به او امكان مي داد آ

  
الجبوري يازدهم مارس راهي عراق شد و به آمك قاچاقچياني آه دستگاه هاي اطالعاتي آويت 

پنجاه هزار دالري آه سيا به الجبوري داده بود براي اين بود آه .معرفي آرده بودند از مرز عراق عبور آرد
 در اقامتگاه اصلي رياست جمهوري SSOاو تماس با احمد از افسران . اني بخردبتواند براي خود همدست

همه چيز را به او گفتم و يادآور شدم «: مي گويد. عراق را شروع آرد آه از قبل با هم آشنايي داشتند
 من گفت احمد طعمه آساني از آار در آمد و به».نام او را به سيا داده ام و پنج هزار دالر براي او آورده ام

پس از آغاز بمباران مواضع گارد . دستور دارند در صورت آغاز حمالت به داخل شهر عقب نشيني آنند
رياست جمهوري عراق از سوي نيروي هوايي اياالت متحده در ابتداي جنگ بسياري از افسران ارشد، 

به طور جمعي ترك نيروهاي تحت امر خود را ترك آرده و گريختند و پس از آن بود آه نيروهاي جزء 
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احمد همچنين محل استقرار واحدهاي ضدهوايي و موشك اندازها را در اطراف پايتخت . خدمت آردند
افشا آرد، اهدافي آه آمريكايي ها به شكلي تاثيرگذار در ضمن تهاجم هوايي خود درهم 

 آرده بود الجبوري آه خود را با ماموريت دشوار شناسايي اهدافي آه احمد برايش مشخص.آوبيدند
مشهداني سرگرد اداره ضداطالعات ارتش بود . مواجه مي ديد به دوست و رابطي قديمي مراجعه آرد

آه خود الجبوري پس از پيوستن به گروه ميثاق ملي عراق نظر او را نسبت به همكاري با گروه هاي 
  . اپوزيسيون جلب آرده بود

  
 آه به اطالعات دست اول دسترسي داشت و مشهداني به دليل سمت خود در مخابرات دو سالي بود

طي اين مدت از طريق الجبوري اطالعاتي در مورد موشك هاي عراق، سيستم هاي پدافند هوايي و 
وي در حال سبك و سنگين آردن خطر همكاري با الجبوري .جابه جايي نيروها در اختيار سيا گذاشته بود

او . ش بود آه به جاسوسي براي ايران متهم شده بوداو خود يك بار شاهد اعدام يكي از همكاران. بود
مشهداني و . به عنوان يكي از افسران مخابرات يك خودرو آرم دار اين سازمان را در اختيار داشت

الجبوري با اين خودرو و در پوشش افسران مخابرات تمامي نقاطي را آه احمد براي الجبوري تشريح 
 خود GPSموضع مورد نظر مي رسيدند الجبوري دستگاه مكان ياب وقتي به . آرده بود، شناسايي آردند

مختصات نقطه ثبت مي شد و هر . را فعال مي آرد تا موقعيتي را آه او در آن قرار داشت تعيين آند
شب در ساعاتي معين الجبوري با استفاده از تلفن ماهواره اي اطالعات خود را به رابطان خود منتقل 

صرف در اختيار .  با تلفن ماهواره اي مستلزم رعايت تمامي جوانب احتياط بودبرقراري تماس. مي آرد
  .داشتن تلفن ماهواره اي در رژيم صدام مي توانست مجازات مرگ را به دنبال داشته باشد

  
از همان بدو ماموريت الجبوري هدف اصلي اعزام او شناسايي آامل فرودگاه بغداد بود آه يكي از نقاط 

. احمدراهي براي نفوذ به فرودگاه پيدا آرد.  آه براي تصرف بغداد مورد استفاده قرار گرفتآليدي اي بود
 بود آه مسئوليت حفاظت از فرودگاه بغداد SSOاو دوستي به نام محمود داشت آه فرمانده گردان سوم 

ي صرف او را برا. احمد مي دانست محمود بارها در خفا به صدام ناسزا گفته بود.را بر عهده داشت
فرمانده گردان . نوشيدني دعوت آرد و در خالل گفت وگوها نظر او را در مورد رژيم صدام جويا شد

در . حفاظت فرودگاه آنچنان نظرش نسبت به حاآميت صدام منفي بود آه اين ديدارها سه بار تكرار شد
 در مقابل به او سومين جلسه آه الجبوري نيز در آن حضور داشت وي از محمود خواست همكاري آند و

  .فرمانده پذيرفت آه همكاري آند.  هزار دالر دريافت آند15پيشنهاد آرد 
  

جنگ در جنوب بغداد در جريان بود و پايتخت عراق هدف بمباران .  مارس در حال غروب بود23آفتاب روز 
لبس به هاي شبانه جنگنده بمب افكن هاي آمريكايي  بود آه فرمانده امنيتي فرودگاه، الجبوري م

اونيفورم نظامي و مشهداني آه آارت شناسايي مخابرات را به همراه داشت به داخل مجموعه فرودگاه 
 داشت اين سه با حرآت در راستاي باند فرودگاه از تمامي ساختمان SSOسوار بر خودرويي آه آرم . برد

منطبق با . ردندهاي محدوده فرودگاه، سنگرها، سربازان و نحوه استقرار آنها آروآي تهيه آ
دستورالعمل سيا آنان براي حصول اطمينان از نقشه اي آه تهيه آرده بودند سه شب متوالي اين 

وقتي آار آنها تمام شد طراحان جنگي آمريكا تصويري آامل و جزء به جزء از . ديدارها را تكرار آردند
رود چتربازان آمريكايي در اختيار وضعيت فرودگاه، نقاط ضعف پدافند عراقي ها و امن ترين اماآن براي ف

 مارس بود آه الجبوري خسته از ماموريت دشوار خود فرصت را غنيمت شمرد تا به ديدار 26.داشتند
يك روز بعد از آنكه به آنجا رسيد . خانواده اش برود آه در شهر آوچكي در مجاورت تكريت اقامت دارند

 به محل آارش فراخوانده شد تا قبل از رسيدن برادرش آه از مهندسان پااليشگاه نفت بايجي بود
  .نيروهاي آمريكايي اسناد محرمانه مربوط به پااليشگاه را به نقطه اي امن منتقل آند

  
اميدوار بود بتواند اسناد را به دست آورد و در اختيار . الجبوري تصميم گرفت با برادرش همراه شود

دي از اعضاي پليس مخفي عراق خودرو حامل الجبوري را تعدا. اين يك دام بود. آمريكايي ها قرار دهد
او را به زندان . بعدها دريافت يكي از بستگانش به اميد آنكه پاداش بگيرد او را لو داده بود. محاصره آردند

مطمئن بود .مخوف ابوغريب بغداد، جايي آه آخرين سرمنزل بسياري از مخالفان صدام بود، منتقل آردند
مي گويد زندانبان ها پوششي روي سرش آشيدند و او را با بستن طنابي بر .  استبه آخر خط رسيده

او را به دفعات با آابل و باتوم مي . دستانش آه از پشت به يكديگر گره شده بودند از سقف آويزان آردند
ع در همين ضمن مشهداني از طريق فرماندهان ارشد خود اطال.زدند و به پاهايش ضربه وارد مي آوردند

او براي آگاهي يافتن از ماموريت خود به يكي از ادارات مخابرات . يافت بايد به ماموريتي  ويژه برود
مي گويد با رسيدن به محل قرار دريافت آه ماموريتش ديدن اسلحه هايي بوده آه او را . فراخوانده شد

با الجبوري تحت شكنجه براي شش ساعت تمام او براي اقرار به چگونگي روابط اش .نشانه رفته بودند
همگي از اينكه يك افسر «: مي گويد همه روساي ارشد براي بازجويي از او حضور يافتند. قرار گرفت

با طلوع خورشيد او را آشان آشان به » .مخابرات با يك جاسوس همكاري آرده بود خشمگين بودند
هر دو نفر ادعا دارند به هيچ چيز . محل نگهداري الجبوري بردند آه به شدت مورد شكنجه قرار گرفته بود

با پيشروي نيروهاي ائتالف تحت رهبري آمريكا و عقب نشيني خطوط مقدم عراقي ها، .اقرار نكرده بودند
با ورود طاليه .  الجبوري و مشهداني از ابوغريب به زنداني در فلوجه و سپس به الرمادي منتقل شدند

عات روز يازدهم آوريل آخرين نگاهبانان زندان رمادي فرار را بر داران ارتش آمريكا به فلوجه در اولين سا
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در شرايطي نيمه فلج و در حالي آه . قرار ترجيح دادند و افراد محلي براي آزاد آردن زنداني ها آمدند
  .پرچمي سفيد در دست داشت خود را به يك واحد ارتش آمريكا رساند

    ادامه دارد
  

www.iran-archive.com 


	بولتن خبري ايران نبرد(216)-  دوشنبه 19 آبان 1382– 10 نوامبر 2003
	http://www.iran-nabard.com
	يكشنبه 18 آبان 1382– 9 نوامبر 2003
	يكشنبه 18 آبان 1382– 9 نوامبر 2003
	يكشنبه 18 آبان 1382– 9 نوامبر 2003
	يكشنبه 18 آبان 1382– 9 نوامبر 2003
	شرق: دوشنبه 19 آبان 1382– 10 نوامبر 2003
	يكشنبه 18 آبان 1382– 9 نوامبر 2003
	يكشنبه 18 آبان 1382– 9 نوامبر 2003
	راديو آلمان - يكشنبه 18 آبان 1382– 9 نوامبر 2003
	فريبا مودت (راديوفردا): يكشنبه 18 آبان 1382– 9 نوامبر 2003
	يكشنبه 18 آبان 1382– 9 نوامبر 2003
	يكشنبه 18 آبان 1382– 9 نوامبر 2003
	يكشنبه 18 آبان 1382– 9 نوامبر 2003
	بي بي سي - يكشنبه 18 آبان 1382– 9 نوامبر 2003
	منبع: سايت الجزيره- روزنامه شرق - يكشنبه 18 آبان 1382– 9 نوامبر 2003
	روزهاى قبل از فروپاشى
	منبع:front page magazine - ترجمه رضا سادات:شرق - دوشنبه 19 آبان 1382– 10 نوامبر 2003

