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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

 آاظمي)زهرا (بازيپرونده 
  

  شاءاهللا موآلم تبرئه خواهد شد  ان: وآيل مدافع متهم به قتل زهرا آاظمي
  2004   مه20 -1383  ارديبهشت31پنج شنبه : وقايع اتفاقيه

آه گروه وآالي مدافع خانواده زهرا آاظمي اعالم آردند شيرين عبادي قطعًا در جلسه  در حالي
د و دفاع از اولياي دم زهرا آاظمي را شخصًا به عهده خواهد رسيدگي به اين پرونده حاضر خواهد ش

  . داشت، وآيل مدافع تنها متهم پرونده اظهار اميدواري آرد موآلش تبرئه شود
وگو با خبرنگار  الف، متهم به قتل غيرعمد زهرا آاظمي، در گفت-قاسم شعباني، وآيل مدافع محمدرضا

مطمئنم آه موآل من نه مرتكب .  از موآلم دفاع خواهم آردمن در دادگاه قاطعانه: وقايع اتفاقيه گفت
  . شاءاهللا تبرئه خواهد شد عمد و ان قتل عمد شده و نه قتل شبه

  
وآيل متهم آه آارمند رسمي وزارت اطالعات است، پايه دفاع خود را نقد آيفرخواست صادره عليه 

اطالعاتي آه به دادگاه خواهيم داد، به با اطالعاتي آه در پرونده وجود دارد و «: موآلش دانست و گفت
  . »قاضي پرونده آمك خواهم آرد تا حق را احيا و باطل را نابود آند

اما محمدعلي دادخواه از اعضاي گروه وآالي مدافع خانواده زهرا آاظمي، با فاقد صالحيت دانستن 
رائن و شواهد حاآي از يك با عنايت به اينكه تمام ق: دادگاه عمومي براي رسيدگي به اين پرونده گفت

مضافًا شرايط و اوضاع و . عمد است، بايد رسيدگي با مقدمات قتل عمد صورت گيرد قتل عمد يا شبه
ترتيب پرونده بايد  بدين. آند احوال متهماني آه دادسرا آنها را احضار آرده، شائبه قتل عمد را تأآيد مي

  . به دادگاه آيفري استان برود
  

رسيدگي به شكلي آه در جريان است، با توجه به موازين آيين دادرسي فاقد وجاهت با شرايط موجود، 
  . است

ما به «: وي در مورد تأثير تغيير قاضي پس از برگزاري يك جلسه دادرسي و قرائت آيفرخواست گفت
در هر . البته علت تغيير قاضي براي ما روشن نيست. صالحيت دادگاه ايراد داشتيم نه صالحيت قاضي

آند، در هر حال با  ال مشي قضات با يكديگر متفاوت است و هر قاضي بر مبناي مشي خود عمل ميح
توجه به صراحت قانون اساسي و قانون آيين دادرسي بايد موازيني را آه قانونگذار تعيين آرده، مالك 

  . »دانست
قانون چه ضوابطي را در دادرسي آيفري اولين منبع قانون است وبايد قاضي توجه آند آه : وي افزود

  . ما معتقديم آه بايد به اين ايرادها توجه شايسته و قانوني شود. تعيين آرده است
حق اين است آه با توجه به حساسيت جهاني نسبت به : عضو آانون مدافعان حقوق بشر تصريح آرد

ابند آه آنچه در دادگاه المللي دري اين پرونده، دقيقًا بر اصول دادرسي پايداري آنيم تا تمام ناظران بين
  . گذرد اصول آمره قانون اساسي و قانون آيين دادرسي است مي

برخالف محمدعلي دادخواه، قاسم شعباني معتقد است پرونده قتل زهرا آاظمي، فاقد اهميت بوده و 
  . گيرد اي است آه در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار مي يكي از هزاران پرونده

ها قائل شويم و بايستي  ر دستگاه قضايي نبايد اهميت بيشتر يا آمتري براي پروندهاصوًال د: وي گفت
شان را  البته اگر قضات بيطرفي. ها در روال و با توجه به موازين قضايي رسيدگي شوند همه پرونده

  . اي شبيه به هم نيستند رعايت آنند، هيچ دو پرونده
بر اساس آيفرخواست : آالي مدافع اولياي دم گفتشعباني با اشاره به ردصالحيت دادگاه توسط و

عمد است و نظر بر صالحيت دادگاه جنايي داشته اما اگر وآالي  صادره، دادگاه اعالم آرده آه قتل شبه
اولياي دم به صالحيت دادگاه اعتراض آنند، در دومين جلسه دادرسي، دادگاه ابتدا به بحث تعيين 

  . ييد صالحيت خود وارد دادرسي پرونده خواهد شدصالحيت رسيدگي آرده و در صورت تأ
زهرا «پرونده مرگ : در همين حال خبرگزاري ايرنا به نقل از رئيس آل دادگستري استان تهران اعالم آرد

 تيرماه امسال در مجتمع ويژه جنايي تهران مورد رسيدگي 27تبار آانادايي، روز  خبرنگار ايراني» آاظمي
  . قرار خواهد گرفت

مقدمات رسيدگي به اين پرونده از جمله تحقيقات و امور آارشناسي و : علي عليزاده گفتعباس
  . بازپرسي آن فراهم شده است و پرونده براي رسيدگي مشكلي ندارد

به پرونده مرگ زهرا آاظمي طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران رسيدگي «: وي خاطرنشان آرد
 قضايي است، سعي دارد عدالت آامل در رسيدگي به آن شود و دستگاه قضايي آه مجري قوانين مي

  . »رعايت شود
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اصل بر اين است آه دادگاه مذآور به طور علني برگزار «رئيس آل دادگستري تهران با بيان اينكه 
آننده  تشخيص علني يا غيرعلني بودن اين دادگاه به عهده رياست دادگاه رسيدگي«: ، گفت»شود

  . »د چيزي اعالم نشده استاست و تاآنون در اين مور
درصورتي : عليزاده افزود. »رسد دادگاه، بصورت علني برگزارشود به نظر مي«وي در عين حال گفت آه 

  . آه دادگاه علني برگزار شود، بطور طبيعي شرآت همه آزاد خواهد بود
هاي  خانواده در پي تصويربرداري از تجمع گروهي از 82 ساله، روز دوم تيرماه سال 54زهرا آاظمي 

  . زندانيان، در مقابل زندان اوين، دستگير شد
اصابت جسم سخت به سر و يا برخورد سر به جسم سخت و « تيرماه بخاطر آنچه آه 19وي 

  . االعظم درگذشت اهللا  اعالم شد، در بيمارستان بقيه» شكستگي جمجمه
ب از وزيران ارشاد، آشور، اي مرآ  تيرماه دستور تشكيل آميته22جمهوري  سيد محمد خاتمي رئيس

  . اطالعات و دادگستري را براي رسيدگي به اين موضوع صادر آرد
  .  مهرماه پارسال برگزار شد15اولين جلسه دادگاه زهرا آاظمي 

در ارتباط با اين پرونده، پنج نفر از سوي دادسراي جنايي بازداشت شده بودند آه بعدًا از چهارتن از آنان 
الف پس از برگزاري اولين جلسه -محمدرضا. عمد متهم شد  نها يك نفر به قتل شبهرفع اتهام شد و ت

  . ميليون تومان وثيقه آزاد شد40دادگاه با قرار 

  

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

يتاليا همکاري جمهوري اسالمي را رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در ديدار با وزير امورخارجه ا
  ناکافي خواند
  2004 مه  19 -1383  ارديبهشت30چهار شنبه 
امروز صبح محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در رم با وزير ): راديو فردا(فريبا مودت 

اري جمهوري اسالمي در اين ديدار رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي همك. خارجه ايتاليا مالقات آرد
  . ايران با اين نهاد را محدود و ناآافي دانست

در : وزارت خارجه ايتاليا صبح چهارشنبه به طور نامترقبه اي اعالم آرد): راديو فردا، رم(احمد رافت 
خاتمه ديدار وزير امور خارجه، فرانكو فراتيني، با رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، محمدالبرادعي، 

  . طبوعات فرصت مطرح آردن سئواالت داده نخواهد شدبه م
ايتاليا ضمن تشكر از محمد البرادعي و آژانس بين المللي انرژي اتمي و : در اين اطالعيه گفته مي شود

در ادامه اطالعيه . فعاليتهاي چشمگير اين نهاد، حمايت خود را از سياستهاي اتخاذشده اعالم مي دارد
نس بين المللي انرژي اتمي در رابطه با چند آشور جهت وصف همكاري به ويژه از آوششهاي آژا

در اطالعيه وزارت خارجه ايتاليا از اين . دولتهاي اين آشورها با آژانس نيز تمجيد به عمل آورده مي شود
يك ديپلمات ايتاليايي سكوت وزارت خارجه رم در رابطه با ديدار فرانكو . آشورها البته نام برده نمي شود

راتيني با محمد البرادعي را روابط بسيار دوستانه ايتاليا و جمهوري اسالمي ايران دانست و همين ف
در شرايط حساس آنوني و با در نظر گرفتن تشديد : ديپلمات آه نخواست نام وي فاش شود، افزود

ي ايران بحران در جنوب عراق، مطرح نمودن مشكالت آژانس بين المللي انرژي با دولت جمهوري اسالم
  . به هيچ وجه جايز نيست

از جانبي ديگر يكي از همكاران محمد البرادعي همزمان با ديدار رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي 
ما به هيچ وجه از همكاري تهران خشنود نيستيم و همكاري ناقص مقامات : با وزير خارجه ايتاليا گفت

 ژوئن 14 به شوراي حكام سازمان قبل از نشستش در اين آشور ما را از تهيه گزارشي آه مي بايست
بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي به گفته همكار محمد . آينده ارسال داريم باز داشته است

البرادعي در رابطه با نمونه برداري از محيطهايي آه در آنها ايران به غني سازي اورانيوم مشغول است، 
  .ه به گفته همين فرد مانع تهيه اين گزارش شده استبا مشكالتي روبرو شده اند آ

  
 مراآز هسته اي جديدي در ايران پيدا شده است : بازرسان آژانس
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هاي آژانس حاآي است آه پرونده ايران به زودي بسته  ترين گزارش اعالم شده از سوي ديپلمات تازه
 شود  نمي
 ارديبهشت اعالم آردند آه پرونده ايران به دليل نقض 30هاي حاضر در وين روز چهارشنبه  پلماتدي

 . اي ايران به زودي بسته نخواهد شد ها از مراآز هسته اطالعات موجود در پرونده و طوالني آن بازرسي
المللي انرژي اتمي  ينهاي حاضر در مقر آژانس ب ، يكي از ديپلمات»رويداد«الملل  به گزارش خبرنگار بين

وگو با فرانس پرس اعالم آرد آه خواست مقامات ايران عجيب است آه آنقدر در  در اتريش در گفت
 . اي خود عجله دارند بسته شدن پرونده هسته

در ايران در جريان سفر دو ماه پيش، قرار شد اطالعات الزم در يك زمانبندي » محمد البرادعي«با حضور 
هاي آژانس هم از  اما هنوز اطالعات آامل به آژانس نرسيده و بازرسي. حويل شودخاص به آژانس ت

 . برنامه از پيش تعريف شده، عقب است
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تبعداز بازگشت بازرسان، به زمان زيادي نياز است تا تمامي « :هاي غربي گفت يكي از ديپلمت
وئن اين پرونده بسته نخواهد هاي جمع آوري شده، تحت آزمايش قرار بگيرند و مطمئنا در ماه ژ نمونه
 » .اند ها در از آار انداختن روند تحقيق آژانس بسيار موفق عمل آرده ضمن اين آه بايد گفت ايراني. شد

نماينده ايران در آژانس نيز از آژانس خواست تا هر چه زودتر پرونده ايران به حال نرمال » پيروز حسيني«
 . غيرمنطقي خواندندها اين خواسته را  برگردد ولي ديپلمات
منظور من از نرمال اين نيست آه پرونده ايران خارج شود «:وگو با فرانس پرس گفت حسيني در گفت

بلكه معتقدم با توجه به همكاري خوب ايران با آژانس، پرونده ايران به عنوان پرونده اضطراري از دستور 
 » .ي ايارن پرونده را بررسي آنندها ها سر فرصت با توجه به همكاري آار خارج شود و ديپلمات

 با 2هاي سانتريفوژ پي اين در فروردين ماه با تعويق برنامه سفر بازرسان باعث شده تا آنترل نقشه
 . تعويق دنبال شود

اي ايران آه دبير شورايعالي امنيت ملي قول داده بود  ضمن اين آه هنوز اطالعات جامعه فعاليت هسته
 . ز تحويل نشده استتحويل البرادعي دهد، هنو

با توجه . المللي انرژي اتمي وارد نكرده است اين در حالي است آه آمريكا فشار جديدي بر آژانس بين
به نظر « :ها گفت يكي از ديپلمات. آند به نقش ايران در ثبات صلح در منطقه ايران نقش مهمي ايفا مي

 » .ق الزم را انجام داده استرسد ايران به نقش ؟؟؟ خود پي برده و با آمريكا تواف مي
ها به حدود شش  حتي اگر ايران تمامي اطالعات خود را تحويل دهد، بررسي پرونده با توجه به بازرسي

 . ماه وقت نياز دارد
اي ايران فعاليت دارند  گفته شده آه در مرآز اصي نطنز و شرآت آاالي الكتريك ايران در فعاليت هسته

 .اند آردند آه مراآز بيشتري در ايران پيدا آردهولي بازرسان آژانس اعالم 
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  گانه را خواستار شد اش در قبال جزاير سه گيري وزارت امور خارجه توضيح اتحاديه اروپا درباره نوع موضع
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ير ايراني تنب بزرگ، تنب آوچك و ابوموسي در خليج ي اروپا در خصوص جزا گيري اتحاديه در پي موضع

فارس مديرآل غرب اروپاي وزارت امور خارجه در ديدار سفير ايرلند در تهران ضمن تاآيد بر تماميت ارضي 
و حاآميت آشورمان، توضيح و روشن شدن موضع اخير اين اتحاديه در قبال جزاير مذآور را خواستار 

  .شد
، رحيم پور، مديرآل غرب اروپاي وزارت )ايسنا(بر خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش گروه دريافت خ

امور خارجه ضمن تاآيد بر لزوم توجه و اهتمام به حساسيت افكار عمومي جمهوري اسالمي ايران در 
ي اروپايي را به پرهيز از اتخاذ مواضع جانبدارانه و دوري جستن از  ي حاآميت ملي، اتحاديه قبال مساله

ي اين اتحاديه در قبال اين مساله خدشه وارد  طرفانه ها و مواضع بي اي آه به سياست ر گونه شائبهه
  .خواهد ساخت، دعوت آرد

ي اروپايي را به عهده  اوليور بولستر، سفير ايرلند در تهران آه آشورش در حال حاضر رياست اتحاديه
طرفي اين اتحاديه در قبال مساله جزاير  ي، بيي اروپاي دارد، در اين ديدار ضمن تشريح مواضع اتحاديه

  .ربط منعكس خواهد آرد سه گانه ايران را خاطرنشان ساخت و اضافه آرد مراتب را سريعا به مقامات ذي
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  گزارش وقايع اتفاقيه از اوضاع بحراني نجف
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اهللا العظمي سيدعلي سيستاني در نجف و نيز  به دفتر آيت همزمان با حمله مسلحانه افراد ناشناس
هاي رسيده از  نجفي ديگر مرجع تقليد شيعه در اين شهر، اخبار و گزارش اهللا بشير تعرض به منزل آيت

 دو تن ديگر از مراجع معظم تقليد تندروهاي مسلح در همان روز به دفاتر و منازل نجف حاآي است آه
  .اند آيات عظام اسحاق فياض و محمدسعيد حكيم نيز تعرض آرده يعني

  
فوق  شنبه از نجف به تهران مسافرت آرده، ضمن اعالم مطلب آگاه در امور عراق آه ديروز سه يك منبع

در نجف ابراز  يعيبه وقايع اتفاقيه، به شدت از هتك حرمت دفاتر و منازل مراجع تقليد برجسته ش
هاي  گيري آانون تصميم  مرجع فوق آه طي دوران اشغال عراق توسط آمريكا در4: نگراني آرد و گفت

اند، ظرف  نشين قرار داشته مناطق شيعه مربوط به بازگرداندن آرامش و ثبات به مناطق ناآرام عراق بويژه
اي آه شيعيان  گونه اند، به ر گرفتهتحت فشار قرا روزهاي اخير به شدت از سوي برخي عناصر تندرو

  .باشند به ايشان مي نگران سرنوشت آنان و تعرضات احتمالي
تقسيم شدن نجف به دو منطقه نجف قديم و جديد و قرار داشتن دفاتر و  با توجه به: منبع مذآور گفت
در اين منطقه، تقليد در منطقه نجف قديم و استقرار گسترده عناصر تندرو و مسلح  منازل اآثر مراجع

تندروها،  هاي ناشناخته و و مقلدان مراجع مذآور نگران هستند آه عناصر بعثي نفوذي در گروه شيعيان
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ناآرامي در عراق، به جان  درصدد صدمه زدن به مراجع مذآور برآمده و حتي به منظور گسترش آشوب و
  .آنان نيز تعرض نمايند

اآنون  هم: اهللا سيستاني، گفت متري دفتر آيت70تدي صدر در استقرار دفتر مق منبع مذآور با اشاره به
اطراف  اهللا سيستاني، برخي نيروهاي محافظ در جلوگيري از تعرض عناصر تندرو مسلح به دفتر آيت براي

امكان تعرض مجدد  رسد و هر لحظه اند ولي تعداد آنان آافي به نظر نمي دفتر ايشان تقويت شده
  .ناپذير وجود دارد جبران اي يشان و ساير مراجع و احتمال وقوع حادثهتندروهاي مسلح به دفتر ا

آارشناسان و صاحبنظران امور عراق، احتمال ورود عشاير مسلح اطراف  اين در حالي است آه برخي
عشاير نجف سال . شمارند اهللا سيستاني و ساير مراجع را محتمل مي حمايت از آيت نجف به شهر در

 وارد شهر شدند و طي روزهاي) ع(ر مسلحانه نيروهاي صدر در حرم حضرت علي در پي حضو گذشته و
سيستاني، با  اهللا اخير نيز بسياري از عشاير شيعي با حضور در نجف و تظاهرات در حمايت از آيت

  .صدرالدين قپانچي امام جمعه نجف ديدار آردند
ار ناراحت هستند، گفت آه مراجع بيش از اينكه مراجع از وضع موجود بسي منبع مطلع مذآور با اشاره به

 بيت و دفترشان از تبديل شدن حرم و اطراف آن به يك منطقه آامًال نظامي و پر از افراد سرنوشت خود و
  .دانند مسلح نگران هستند و ادامه وضع موجود را به صالح نمي

رسيد به خبرنگار وقايع  يوضع موجود در نجف ناراحت و منقلب به نظر م اين منبع خبري آه به شدت از
 اآنون به طور نيروهاي وابسته به مقتدي هم: وضعيت نيروهاي مقتدي صدر در نجف گفت اتفاقيه درباره

در  رود آه مستقر هستند و بيم آن مي) ع(گسترده در منطقه نجف قديم و اطراف حرم حضرت علي 
  .هاي جديد به حرم آسيب بيشتري وارد شود درگيري

اي  از زاويه) ع(بازتاب طي گزارشي از آسيب رسيدن به حرم حضرت علي   است آه سايتاين در حالي
  .استقرار نيروهاي آمريكايي خبر داد برخالف محل

نيز با درج گزارشي، موضوع اصابت گلوله به گنبد » نيوز نجف» اين در حالي است آه سايت خبري
  .آالبدشكافي آرده است را) ع(آرامگاه حضرت علي

آه نيروهاي  در حالي: سايت و به نقل از نويسنده آن آورده است  بازتاب با نقل مطالب اينسايت
اند و اين قبرستان،  شهربازي نجف، واقع در پشت قبرستان قديمي، مستقر بوده آمريكايي در نزديكي

 آه مابين آستانه مقدس و قبرستان قديمي آشيده-دروازه طوسي يعني آخر خيابان طوسي روي روبه
ها از  گلوله هاي اصابت آرده به حرم، از اين منطقه به سوي حرم شليك نشده است و گلوله-است شده

در آنجا مستقر  ها آه آمريكايي» طوسي«شليك شده، نه از سمت دروازه » قبله«سمت دروازه 
ت آه ، هدف قرار گرفته اس»الرسول» خيابان» قبله«و معلوم گرديده آه گنبد از سمت دروازه . هستند

  .دفتر مقتدي صدر نيز در آن سمت قرار دارد
تحوالت مذآور را نه تنها زمينه هتك حرمت مراجع و اماآن مقدسه شيعه،  برخي آارشناسان، مجموعه

به  ها جدي به موقعيت شيعيان در آستانه تشكيل دولت انتقالي و انتقال قدرت از آمريكايي اي بلكه ضربه
عناصر سابق استخبارات  ها و هاي اخير با توجه به نفوذ بعثي  آه تندروييدانند و معتقدند ها مي عراقي

ها تمام شده و  به نفع آمريكايي عراق در درون افراد مسلح در سطح شهرهاي نجف و آربال، در عمل
به طور عام را در برابر آمريكا آاهش داده و  ها سطح بازي و قدرت مانور شيعيان به طور خاص و عراقي

نفوذ و مورد اعتماد مردم  هاي ذي ها، احزاب و شخصيت گروه نشين شدن فعل شدن و حاشيهباعث من
  .آتي اين آشور خواهد شد عراق در تحوالت و معادالت

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  »  واشنگتن پست«ازنگاه » مقتدي صدر«حاميان ايراني 

  2004   مه19 -1383  ارديبهشت30 شنبه  چهار-رويداد 
هاي اطالعاتي ايران  از سوي مقامات سپاه و سازمان» آاظم حايري«نوشته اين روزنامه آمريكا به 

  شود   حمايت مي
رهبر عالي مذهبي ايران آيت «: درشماره خود در اواسط اين هفته نوشت» واشنگتن پست«روزنامه 

خت و اقدامات آمريكا را در اي به جانبداري از ناراضيان شيعي مخالف آمريكا در عراق پرا اهللا علي خامنه
  . مورد سرزنش قرار داد» آور شرم«و » احمقانه«سراسر بخش جنوبي آشور به عنوان اقداماتي 

آه در ) اي آيت اهللا خامنه(اظهارات «:نويسنده اين روزنامه در گزارشي از بغداد نوشت» دانيل ويليامز«
رديد، اولين انتقاد تندي بود آه از طرف ايران سخناني خطاب به طالب ايراد شد و از راديوي ايران پخش گ

با اآثريت جمعيت شعيي در مورد حمالت جاري آمريكا عليه نيروهاي وفادار به مقتدي صدر آه يك 
  » باشد، صورت گرفت روحاني شيعي جوان و تحت پيگرد نيروهاي آمريكا به اتهام قتل مي

 دانشجو به سوي سفارت 100اي، حود  امنهخ)آيت اهللا (اندآي پس از سخنان «:وي خاطرنشان ساخت
  » .هاي انگليس و اسرائيل را به آتش آشيدند انگلستان در تهران سنگ پرتاب آرده و پرچم

موضع ايران در برابر حمله و اشغال عراق به رهبري آمريكا از زمان سقوط صدام «:واشنگتن پست افزود
ي عراق، يك گروه عراقي آه عمدتا باآمريكا مجلس اعالي انقالب اسالم. حسين دو رويه داشته است

مجلس اعال و آيت اهللا . همكاري دارد، از حمايت رئيس جمهور ايران محمد خاتمي برخوردار است
ترين مقام مذهبي عراق، از نيروهاي آمريكايي و همچنين از صدر و  العظمي علي سيستاني، عالي

  » .ي آنندنيروهاي غيرنظامي وي خواسته اند از نجف عقب نشين
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ولي صدر آه وفاداران خود را ازميان قشر جوان شعيي فقير در عراق تامين «:اين روزنامه در ادامه نوشت
  » .شود آرده است، توسط يك آيت اهللا درشهر مذهبي قم درايران تامين مالي مي

ري، از سوي آيت اهللا مزبور، آاظم حاي«:گزارشگر روزنامه به نقل از مقامات آمريكايي و عراقي افزود
  » .شود هاي اطالعاتي ايران حمايت مي مقامات سپاه پاسداران انقالب و سازمان

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
بيشتر روزنامه های چهارشنبه تهران نظر اعالم شده از سوی آيت اهللا سيتسانی را در صدر اخبار خود  

ته تا از نجف خارج شوند و از ساکنان شهرهای ديگر عراق نقل کرده اند که از نيروهای مسلح خواس
  .خواسته تا از سفر به نجف خودداری کنند

  2004 مه  19 -1383  ارديبهشت30چهار شنبه  -بي بي سي 
  

 در صدر اخبار خود نوشته آيت اهللا علی سيستانی مرجع شيعيان با صدور بيانيه کوتاهی از شرق
در اين بيانيه همچنين از مردم . مقدس نجف و کربال خارج شوندطرفين درگيری خواست از شهرهای 

  .شهرهای عراق خواسته شده که از سفر به نجف خودداری کنند
روزنامه صبح تهران که سه شنبه خبر از حرکت مردم شهرهای ديگر به سوی نجف جمهوری اسالمی 

 خروج اشغالگران خارجی از داده بود در صدر اخبار خود مدعی شده که آيت اهللا سيستانی خواستار
  .نجف شده است
شنبه از نجف بازگشته، به شدت از هتک حرمت دفاتر و  از زبان يک منبع آگاه که سهوقايع اتفاقيه 

  .منازل مراجع تقليد برجسته شيعی در نجف ابراز نگرانی کرده است
های مربوط به بازگرداندن  گيری چهار مرجع روحانی که تاکنون در کانون تصميموقايع اتفاقيه به نوشته 

اند، در روزهای اخير به شدت  نشين قرار داشته آرامش و ثبات به مناطق ناآرام عراق بويژه مناطق شيعه
ای که شيعيان نگران سرنوشت آنان و  گونه اند، به از سوی برخی عناصر تندرو تحت فشار قرار گرفته

  .تعرضات احتمالی به ايشان شده اند
ه که رييس مجمع تشخيص مصلحت هتک حرمت اماکن مقدس در عراق را تعمدی خبر دادانتخاب 

دانسته و گفته است آمريکائی ها می دانند که ميليون ها نفر از اطراف دنيا برای زيارت اين اماکن به 
ما بايد . عراق می آيند و به نظر می رسد آنها قصد دارند با شيطنت، مناطق امن عراق را به هم بريزند

  .ين خصوص فکری بکنيم و می کنيمدر ا
 چند تن از چهره های محافظه کار خواستار حرکت های مردمی برای جلوگيری از بی رسالتبه نوشته 

حرمتی به اماکن مقدسه شده اند ويکی از سران جمعيت موتلفه از مردم جهان خواسته سفارتخانه 
  .د محصوالت آن کشور بپرهيزندهای آمريکا را تعطيل کنند و از فروش نفت به آمريکا و خري

 تنها روزنامه تهران است که در صفحه اول خود با چاپ عکسی از تظاهرات مردم عليه توهين به کيهان
  ".امروز تهران عاشورائی بود"اماکن مقدسه نجف نوشته 

ر  که عنوان های اصلی دو روز اخير خود را به تظاهراتی اختصاص داده است که روز چهارشنبه دکيهان
تهران برپا شد در خبری از روزنامه های ديگر انتقاد کرده که چرا درحالی که مردم تهران و سراسر کشور 
از چندروز پيش به دنبال فراخوان برخی از سران جمهوری اسالمی در تب و تاب برگزاری راهپيمايی روز 

  .چهارشنبه بودند، همچنان به راه گذشته خود ادامه می دهند
 از اين که روزنامه های کشور در روزهای گذشته به موضوع حکم اعدام هاشم کيهانمقاله کوتاه 

آغاجری پرداخته اند که به نظر آن روزنامه به ائمه اطهار و مراجع عظام تقليد اهانت کرده بود، گاليه کرده 
  .خوانده است" فسيل شده"و آن را موضوعی 

مصاحبه رييس قوه قضاييه که در آن گفته است از وقايع اتفاقيه حسين باستانی در مقاله ای در 
دستوری درباره حکم اعدام آغاجری از جانب رهبر جمهوری اسالمی به قوه قضاييه نرسيده انتقاد کرده 

و نوشته رياست محترم قوه قضائيه قطعًا ترديد ندارند، خبری که در روزهای گذشته به نقل از رهبر 
  . شده، صحت دارددرخصوص حکم پرونده هاشم آغاجری بيان

از زبان وزير اطالعات خبر داده که همکاری مردم و تسلط وزارت اطالعات برامور باعث شده همشهری 
  .تا جمهوری اسالمی ايران امن ترين کشوردر منطقه خاورميانه باشد

يک هفته بعد از بسته شدن فرودگاه بين المللی تهران از سوی نظاميانی که به حضور يک شرکت ترک 
   سازمان  رييس  سردار عاليی  است  نوشته پيشنهاد شدههمشهری بخش خدمات آن معترض بودند در

  . به رياست سازمان هواپيمائی کشوری منصوب شود  دفاع  وزارت هوايی
بدون اشاره به اين که چنين پيشنهادی از سوی چه مرجعی داده شده است اضافه همشهری خبر 

   شرکت  مديرعامل  سمت  به  کشور،  هواپيمايی  سازمان کنونی   عليفرد رييس کرده حسين حاج
  . می شود  کشور منصوب های فرودگاه

در جريان بازگشائی فرودگاه امام، حاج عليفرد با داشتن سمت رياست سازمان هواپيمائی کشور 
 گرفته مسووليت بازگشائی فرودگاه بين المللی را به عهده داشت و تا آخرين لحظات از تصميم های

  .شده دفاع می کرد
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با نقل بيانيه جديد سازمان مجاهدين انقالب اسالمی نتيجه گرفته که پس از انتخاب وقايع اتفاقيه 
به عنوان استراتژی جديد اين تشکل سياسی به "  قدرت کردن تالش برای محدود"شورای مرکزی جديد، 

  .تصويب رسيد
دولت خاتمی است در سال های گذشته دورانی را در سازمان مجاهدين انقالب اسالمی که از متحدان 

را تعقيب خواهد " بازدارندگی فعال"گذراند و زمانی اعالم داشت که از اين پس سياست " آرامش فعال"
  .کرد

سه روز پس از اعالم پايان نمايش فيلم مارمولک، يک روحانی به دفاع از آن فيلم و وزارت ارشاد پرداخته 
  . صادر کرده بودکه مجوز نمايش آن را

 در پاسخ کسانی که فيلم مارمولک را توهين به روحانيت دانسته شرقفاضل ميبدی در مقاله ای در 
اند نوشته بايد در چارچوب قانون هر انتقادی که وارد می شود، پذيرفت و روحانيت به عنوان يک قشر 

  .عصمت و جايگاه فراقانونی ندارد تا نتوان بر او نقد وارد دانست
 اظهار نظر کرده است که فيلم مارمولک نشان می دهد طبقه متوسط جامعه، شرقويسنده مقاله ن

  .هنوز، به لباس روحانيت احترام می گذارد و در عين حال نگاه منفی خود را حفظ کرده است
ن از روحانيون و علمای آگاه پرسيده آيا مسأله اصلی ما ايوقايع اتفاقيه نادر صديقی در مقاله ای در 

است که ببينيم رضا مارمولک چند ميليمتر از شئون و مناسک مربوط به آن لباس تخطی کرد و يا مسأله 
کنند و  های ابوغريب و گوانتانامو لباس از تن انسان می گاه واقعی اين است که بدانيم چگونه در شکنجه

  کنند؟ انسانيت را تحقير می
ر داده که از اين پس هيچ دانشجوئی به دادگاه احضار از زبان مديرکل دادگستری تهران خبآفتاب يزد 

  .نمی شود و با پرونده دانشجويان احضار شده قبلی هم مطابق قانون عمل خواهد شد
تصميم تازه قوه قضاييه در زمانی صورت می گيرد که روزنامه ها در اخبار متعدد خود از شدت گرفتن 

 به زندان و جريمه و محروميت از تحصيل خبر می احضارها و محاکمه دانشجويان و محکوم شدن آنان
  .دهند

 خبر داده که يک منتخب مجلس آينده پيشنهاد کرده است که برای رفع مشکل فراوانی دختران انتخاب
  .نسبت به پسران، دختران با پسران دو سه سال کوچک تر از خود ازدواج کنند

 سال تعداد ۴٠ و ٣۵شان می دهد در سنين بين  فاطمه آليا با اشاره به آماری که نانتخاببه نوشته 
  .زنان بيش تر از مردان است گفته تنها راه مقابله با مشکالت اين تفاوت، همين است

   
  گفت وگو با استراتژيست پابرهنه

  
   :ترجمه امير هاشمى - الوسط: منبع

  2004 مه  20 -1383  ارديبهشت31پنج شنبه  -شرق 
هزار نفر جمعيت ساخت، ۶٠٠مدرن با  ام حسين از آن يك شهرك نيمهفلوجه روستاى محقرى را آه صد

پس از سقوط رژيم بعثى عراق شبه مقاومتى عليه نيروهاى آمريكايى شروع شد . شناخت آسى نمى
رژيم صدام را متهم به خرابكارى آردند ها بارها طرفداران  آمريكايى. آه در فلوجه بارزتر از ساير نقاط بود

ها تجمع آرده و  بعدها گفته شد عناصرى از القاعده در اين آانون. اند ها گرد آمده آه در مثلث سنى
ها بود  ترين آانون درگيرى با اين همه، فلوجه مهم. اند تا جهاد عليه آفار را رهبرى آنند مأموريت يافته

اى را آه  مصاحبه. در اوج تشنج مردم اين شهرك را آواره آردآه صدها عراقى را قربانى آرد و 
بس  وگوهايى است آه با يكى از سران اين مقاومت و پيش از آتش خوانيد يكى از نادرترين گفت مى

  . فعلى انجام گرفته است
  

ابواسامه، فرمانده يكى از . دهد وگو به طور صريح و آشكار ماهيت اين مقاومت را نشان مى گفت
گويد وابسته به  او مى. نامد مى» امير مجاهدان«هاى مسلح سلفى در فلوجه است آه خود را  هگرو

وى گرچه ارتباط گروه خود را با انفجارها در اماآن مقدس . القاعده و از هواداران ابومصعب الزرقاوى است
ن معنوى است نه نظر او القاعده يك سازما به! داند مى» شيطان الل«آند، شيعيان را  شيعيان رد مى

وى به خاطر . آند به زعم او عضوى از القاعده است نظامى و هر مجاهدى آه در راه حقيقت مبارزه مى
اين مصاحبه . الدن دارد، نام فرزندش را اسامه گذاشته است  اى آه به اسامه بن تبرك و عشق و عالقه

ح انديشه سياسى و روياپردازى و اى شفاف و عريان نمايانگر نگرش، خط فكرى، اعتقادات، سط به گونه
گيرى   دهد اقدام به گروگان هاى جريانى است آه با سوءاستفاده از اسالم به خود اجازه مى خيالبافى

. نمايد، با انفجارهاى آورآورانه خود هزاران نفر را قربانى سازد و جنگى قومى و قبيلگى را به راه اندازد
شونده است آه خود را در جاى پيامبر  ده و ابتدايى مصاحبهترين نكته در اين مصاحبه، تصور سا مهم

النبى است و در آن جريان مهاجران   از ديد امير مجاهدان فلوجه همان مدينه. نشاند اسالم مى
دست در دست هم قصد دارند عراق را از اشغال بيگانگان ) هواداران رژيم بعثى سابق(و انصار ) القاعده(

  .نجات بخشند
  
   هستيد يا وابسته به سازمان القاعده؟شما سلفى• 
  

جهاد نيز انديشه من است آه هميشه با من . من مسلمانم و مسلكم، مسلك سلف صالح است
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  .همراه خواهد بود
  
جواب سئوال مرا آامل نداديد، با اين حال مشخص شد آه شما سلفى هستيد، اما آيا عضو سازمان • 

  القاعده نيز هستيد؟
  

بنابراين هر مجاهدى آه صادقانه در راه خدا جهاد . ازمانى معنوى است نه نظامىسازمان القاعده، س
  .آند، عضوى از القاعده است

  
اند يا به دليل اينكه  جنگيد؛ به اين خاطر آه آنان عراق را اشغال آرده ها مى چرا با آمريكايى• 

  ها طبق مسلك شما آافرند؟ آمريكايى
  

  . خاطر برترى يافتن سخن خدابه هر دو دليل و قبل از هرچيز به
  
به لحاظ تكنولوژيك و نظامى، نسبت به شما برترى دارند، در حالى آه شما جز ] ها آمريكايى[اما آنها • 

  بنابر اين، شما و ارتش آمريكا به لحاظ قدرت برابر نيستيد؟. مقدارى سالح معمولى چيز ديگرى نداريد
  
آرديم برد، تعداد  وگو مى هاى منزلى آه در آن گفت  اتاقدر اين هنگام تبسمى آرد و مرا به يكى از[

زيادى تجهيزات نظامى، مهمات و لباس نظامى آمريكايى داخل اتاق روى هم انباشته شده بود، بعد 
ترين تجهيزات نظامى هستند آه مجاهدان قهرمان آن را  اين تجهيزات و جنگ افزارها، مدرن:] ادامه داد

  .اند يمت گرفتهپس از آشتن آافران به غن
  
از طرفى، به غنيمت گرفتن . افزارها، تنها بخش آوچكى از تسليحات مدرن آمريكاست  اما اين جنگ• 

  افزارها نيز براى ارتش آمريكا، اهميت چندانى ندارد؟ اين جنگ
  

مان به ما  جهاد تا روز قيامت ادامه دارد، اين چيزى است آه دين! بقيه اش هم خواهد آمد، برادرم
  .خته استآمو
  
  آنيد؟ هايتان را از آجا تهيه مى شما سالح• 
  
و به شما از جايى روزى ... ويرزقكم من حيث التعلمون«] دهد اى از قرآن مجيد مى جواب را با آيه[

  ».دانيد دهد آه نمى مى
  
  آيد؟ دانيد اين سالح از آجا براى شما مى اما شما آه مى• 
  

  .ر الى ماشااهللا سالح داريمما براى مبارزه با آفا... جا از همه
  
  آيا شما به پيروزى خود در اين مبارزه مطمئن هستيد؟• 
  

  .پيروزى، دوست و همراه مومن است
  
  دانيد؟ آيا شما آنان را دشمن خود مى. آند مسلك شما، اهل تصوف و تشيع را تكفير مى• 
  

تفاوت  نان ما ساآت و بىآنها اگر به اشغالگران آمك آنند، دشمن ما هستند و اگر نسبت به دشم
  .باشند، از نظر ما همچون شيطان الل خواهند بود

  
  داند؟ هاى الل را حالل مى مسلك شما، قتل اين شيطان• 
  

  .در صورتى آه شرايط اقتضا آند، بله
  
  آند؟ شرايط آى اقتضا مى• 
  

  .زمانى آه وجود آنها براى اسالم و مسلمانان خطرناك باشد
  
  شود؟  اسالم و مسلمانان خطرناك مىآى وجود آنان براى• 
  

هاى مسلمانان  هنگامى آه با آفار مبارزه نكنند و به آنان آمك آنند تا جاى پايشان را در سرزمين
  .محكم آنند
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  مثًال، درست مانند آنچه آه امروز در عراق اتفاق افتاده است؟• 
  
  .بله
  
  آيا شما وابسته به ابو مصعب الزرقاوى هستيد؟• 
  

  .علمواهللا ا
  
خواهند بدانند، اين  دانيم، همه بندگان خدا نيز مى داند، اين ما هستيم آه نمى چيز را مى خدا همه• 

  وجود آورده است؟ آيست آه اين همه عالمت سئوال را درباره خود به] الزرقاوى[مرد 
  

  .ها پاسخ دهم شايد به برخى از اين عالمت سئوال
  
، انفجارهاى عاشورا و ديگر »سيد عبدالمجيد خويى«هاى ترور  در پشت حادثه» الزرقاوى«خب، آيا • 

   قرار دارد؟-ها منجر شد  آه به آشته و مجروح شدن عراقى-انفجارها
  
  !آنى ها صحبت مى توهم االن با همان زبان و لحن آمريكايى]: با خشم و فرياد گفت[

  
هايى   از همان عالمت سئوالآخر اين سئوال بخشى... طور نيست نه، اين:] با دستپاچگى گفتم[• 

  .است آه قول داديد به آنها پاسخ دهيد
  

ها آن را  ها و صهيونيست در حقيقت، اين داستانى است آه آمريكايى. اين اتهامات، دروغ است
جا به خداى بزرگ قسم  من همين. اند و هدفشان از آن، مشوش آردن چهره جهاد است ساخته
گيرد،  ها و آردها صورت مى  از حمالتى آه عليه شيعيان، سنىخورم آه همه حوادث عراق، اعم مى

  .از سوى سيا و موساد برنامه ريزى شده است
  
آنيد و خون آنان  ها، شيعيان و هر آسى را آه از مسلك شما پيروى نكند، تكفير مى اما شما صوفى• 

  دانيد؟ را مباح مى
  

جا در پاسخ به  من همين. خبريم  ما از آنها بىها آار ما نيست و  شايد، اما با اين حال، اين عمليات
اش تاآيد آرد، از اماآن مقدس شيعيان در برابر آمريكا دفاع   آه در آخرين خطبه-» مقتدى صدر«سخنان 

گويم آه مقدسات شما، مقدسات مسلمانانى است آه از نظر ما نيز محترم و   به او مى-خواهد آرد
هاى سلف صالح  عمليات نظامى در درون و يا در نزديكى آرامگاهمقدس است و تا به اين لحظه نيز هيچ 

  ايد؟ انجام نداده
  
  يعنى ممكن است در آينده اين آار را بكنيد؟• 
  

  .هر وقت اين آار را آرديم، درباره آن صحبت خواهيم آرد
  
  پس شما وابسته به الزرقاوى هستيد؟• 
  

  !شما غير از اين، سئوال ديگرى نداريد آه بپرسيد؟
  
  به نظر شما در زد و خوردهاى فلوجه برد با چه آسى است؟• 
  

آما اينكه نيروهاى آمريكايى . خدا مجاهدان را در فلوجه يارى آرد. آند اين خداست آه ما را آمك مى
پس از اينكه مجبور به مذاآره با ما شدند، در برابر ملت خود و افكار عمومى جهان به چالش آشيده 

ها بسيار بيشتر از آمارهايى  آنم آه تلفات انسانى آمريكايى جا اعالم مى من ضمنًا همين. شدند
شود، همچنين بيشتر آسانى آه در فلوجه به شهادت رسيدند، از غير  است آه رسمًا اعالم مى

 درصد تلفات انسانى ١٠به عالوه تعداد شهداى مجاهدان نيز حتى به . دفاع بودند نظاميان بى
 فروند هليكوپتر به يارى خدا سرنگون شده، ١۵آنم آه تاآنون  من تاآيد مى. رسد ها نمى آمريكايى
 خودروى جيپ با قدرت ۵٠پوش نظامى و تانك به امر خداى تعالى نابود شده و بيش از   زره۴٠بيش از 

در . [يك خمپاره هم به همين منزلى آه االن در آن هستيم، اصابت آرده است. خدا منهدم شده است
ديد، بدون توجه به حالت من و به  ام مى ر و عاليم ترس و وحشت را آشكار در چهرهحالى آه آثا

زنيد آه  هايى را مى  نگاران حرف شما روزنامه]: اى آه انگار هيچ اتفاقى نيفتاده است ادامه داد گونه
آنيد، اما گاهى اوقات نيز وجود شما مفيد است، البته به شرط اينكه صادقانه  به آن عمل نمى
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  .ويسيدبن
  
اآنون در اختيار شما هستند؟ درباره سرباز آمريكايى بازداشت شده، چه   هاى خارجى، هم آيا گروگان• 

  اطالعاتى داريد؟
  

مان،  ما مطابق با آموزه هاى دين. آنها در اختيار سربازان خدا هستند و جز به امر خدا آزاد نخواهند شد
  .با آنان رفتارى اسالمى و خوب داريم

  
ها حساب شده و با  گيرى عنوان يك راهبرد برگزيديد؟ اين گروگان ها را به  گروگان گرفتن خارجىچرا • 

گرفتن شهروندان برخى آشورها آه در  حساب و آتاب؟ شما براى به گروگان ريزى است، يا بى برنامه
  جنگ عراق شرآت نداشته و جزء ائتالف آمريكا نيستند، چه توجيهى داريد؟

  
ما با اين آار اوًال قصد داريم دشمن را به . جا مانده  آافران، روشى است آه از قديم بهبه اسارت گرفتن

خواهيم اين اسرا را با مجاهدانى آه در عراق و خارج از اين  لحاظ سياسى شكست دهيم، ثانيًا مى
 به در مورد قسمت آخر سئوالتان هم من با شما موافق نيستم،. اند، مبادله آنيم آشور دستگير شده

  .پيمان هستند نظر من همه آشورهاى آافر چه در ظاهر و چه در باطن با آمريكا هم
  
طور آامل برآمريكا پيروز شويد؟ آيا  توانيد به  آيا شما بر اين باوريد آه در آوتاه مدت و يا درازمدت مى• 

  آنيد آه در اين مبارزه آمريكا بازنده است؟ بينى مى شما پيش
  
آمى مكث و دوباره . [جنگند سربازان آمريكايى در عراق بدون هدف مى. واهد بودشااهللا همينطور خ ان

شنوى؟ آنها صداى موسيقى را زياد  صداى موسيقى پر سروصدايشان را مى]: دهد ادامه مى
. اندازيم ما آنان را با صداى تكبيرهايمان به وحشت مى. آنند تا صداى تكبير مجاهدان را نشنوند مى

آنها از نظر ما حكم . اند بست سياسى و نظامى رسيده  عراق و در همه جاى دنيا به بنها در آمريكايى
خاطر مراعات حال مردم فلوجه است آه وارد اين  آنيد، ارتش آمريكا به شما اگر فكر مى. مرده را دارند
واقعيت اين است آه آمريكا با همه امكانات نظامى . شود، به شدت در اشتباه هستيد  شهر نمى

آنچه مسلم است، . ها و هواپيماهايش، نتوانسته براين شهر آوچك فايق آيد پوش ها، زره درن، تانكم
توانستند وارد شهر فلوجه شوند،  مطمئن باشيد، اگر آنها مى. اند  ها به شدت گير افتاده آمريكايى

  .آردند حتمًا اين آار را مى
  
  شما چند نفر هستيد؟• 
  
  سربازان زمينى يا سربازان آسمانى؟] پرسد ه نفس مىبا تبسمى همراه با اعتماد ب[

  
. شود بهتر است فعًال درباره سربازان زمينى صحبت آنيم، چون اين موضوع به آار من مربوط مى• 

  .آنيم صحبت درباره سربازان آسمانى را به فرصتى ديگر موآول مى
  

جنگيم،  ها تك به تك نمى  ما با آمريكايىام، از طرفى تاآنون به اينكه آمار مجاهدان را بگيرم، فكر نكرده
  .بلكه جنگ ما، جنگ عقيده با عقيده است چرا آه عقيده ما اسالم است و عقيده آنها آفر

  
ها نيز بخشى از  آيا اعضاى گروه شما فقط عراقى هستند، يا اينكه آسانى ديگر از اعراب و خارجى• 

  دهند؟ نيروهاى شما را تشكيل مى
  

آيد، با اين حال جوابتان اين است آه ما همه مجاهد  وال غير شرعى خوشم نمىهرچند از اين سئ
  )انصار و مهاجران. (هستيم

  
هايى هم آه به شما  منظورتان اين است آه مردم فلوجه حكم انصار را دارند و اعراب و خارجى• 

  پيوندند حكم مهاجران را دارند؟ مى
  

هستيم، هدفمان جلب رضايت خدا و يارى رساندن به دين بله، ما همه در راه جهاد براى خدا، برادر 
  .اوست

  
  آنند؟ هاى شما را تعمير مى چه آسانى سالح• 
  

بحمداهللا، ما اينجا برادرانى داريم آه باالترين مدارك علمى را دارند، اين افراد نه تنها به يارى ! برادرم
  !هايى را نيز دارند ساخت چنين سالحها را تعمير آنند بلكه توانايى  توانند اين سالح خداوند مى
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شناسى يا شايد آارشناسان صنايع نظامى و فنى ارتش سابق  پس بين شما، آارشناسان اسلحه• 
  عراق نيز هستند؟

  
  .هاى آافر بجنگد و قصد او رسيدن به شهادت باشد، او با ماست هرآسى آه صادقانه با آمريكايى

  
هاى مخالف با حضور  ها، با ديگر گروه  شما در راه مبارزه با آمريكايىبنابراين اين احتمال وجود دارد آه • 

  آمريكا در عراق، ائتالف آنيد، حتى اگر آنان به لحاظ انديشه و رويكرد با شما مخالف باشند؟
  

 منظورم آسانى هستند آه به خاطر يارى -اغلب آنان نيز. ها را قبول داريم بله، اصل ائتالف با اين گروه
  .آنند اآنون مثل ما با ائتالف آمريكا مبارزه مى  هم-اند  تعالى با ما ائتالف آردهدين خداى

  
ها در حال تبديل مسلك و راهبردتان به يك فرهنگ در  توان گفت آه شما در مبارزه با آمريكايى آيا مى• 

  عراق هستيد؟
  

ى گسترده عظيم مسلك ما الحمداهللا، مسلك سلف صالح است و اين مسلك در عراق داراى پايگاه
وگو بوديم، صداى چند انفجار  در همين حال آه ما در حال گفت.است، بنابراين نيازى به اين آار نيست

ها همه جا را ويران  آمريكايى«: رساند و گفت» امير«شنيده شده يكى از مجاهدان با عجله خود را به 
تو را تا زمان خروج از » ابونمر» «روممن ديگر بايد ب«: با شنيدن اين خبر به من گفت» امير» «.آردند

راستى ما مجبوريم فيلم دوربينت را بگيريم چون بيشتر مجاهدان . آند منطقه خطرناك همراهى مى
  .نقاب نداشتند؛ در شرايط جنگى احتياط واجب است

 
 آيد حاآم جديد عراق از نيويورك مي

  2004   مه20 -1383  ارديبهشت31 پنج شنبه -وقايع اتفاقيه 
  

جمهوري آمريكا، اولين سـفير ايـن آـشور     چند هفته پيش طي مراسمي در آاخ سفيد جورج بوش رئيس          
در عراق پس از صـدام را معرفـي آـرد تـا بالفاصـله پـس از انتقـال قـدرت در عـراق جـاي برمـر را بگيـرد و                     

 .هاي اين آشور را در عراق هدايت آند سياست
رين و دشوارترين مأموريت سياسي در دنيـا توصـيف شـده            ت  عنوان حساس    سكاندار سفارتي آه از آن به     

 . است» جان نگرو پونته«است، 
جان نگرو پونته فردي اسـت آـه تجربـه و           : بوش در حمايت از سفيرش در آاخ سفيد طي سخناني گفت          

. مهارت بسياري دارد به اين خاطر است آه من از او خواستم آه اين وظيفه بسيار مهم را برعهـده گيـرد       
 . ترديدي وجود ندارد آه نگروپونته توانايي چنين آاري را خواهد داشت: مچنين گفتاو ه

 
نگرو پونته با تأآيد بر تمايل آمريكا براي گسترش صـلح و آزادي فعاليـت بـسيار                 : جمهور آمريكا گفت    رئيس
 . اي در سازمان ملل داشت ارزنده

تـرين سـفارتخانه      طعـي شـد و رياسـت مهـم        با رأي مثبت سناي آمريكا انتصاب نگروپونته در اين سمت ق          
 تـن از آنهـا آمريكـايي        1000 تـا    700 هزار آارمند خواهد داشت، آه       3آمريكا در سراسر جهان را آه حدود        

ام ژوئن يعنـي زمـان انتقـال قـدرت بـه              سفارت آمريكا در بغداد پس از سي      . خواهند بود را به عهده گرفت     
 . ريكايي عراق تشكيل خواهد شدمردم عراق و پايان آار پل برمر حاآم آم

هـاي    تـرين و دشـوارترين مأموريـت        پذيرش سمت سفارت جديد آمريكا در بغداد به عنوان يكي از حـساس            
 . سياسي در دنياي ديپلماتيك توصيف شده است

باتوجه به اينكه تنها دو مـاه تـا انتقـال حاآميـت بـه مـردم عـراق فرصـت بـاقي مانـده، دولـت بـوش جـان               
ا به عنوان سفير آمريكا در عراق به جانشيني پل برمر حاآم عـراق بـراي دوره پـس از انتقـال                      نگروپونته ر 

را تأييد آـرده    » پونته«ها انتخاب آرد و پونته آميته امور خارجي مجلس سنا نيز سفيري               قدرت به عراقي  
 . است

هزار آارمند    با حداقل سه  ترين سفارتخانه جهان را       اولين سفير آمريكا در عراق رياست بزرگترين و پيچيده        
اين سفير ضمن تحت نظر داشتن آليه تحوالت و اقدامات دولت جديـد در عـراق                . به عهده خواهد داشت   

 ميليارد دالري را آنگره آمريكا براي بازسـازي عـراق اختـصاص داده اسـت را نيـز مـورد                     18چگونگي صرف   
 . توجه ويژه قرار خواهد داد

 تقسيم آار 
جمهور آمريكا فرماني را امضا آرده آه به موجـب آن وزارت امـور خارجـه     ج بوش رئيس  در همين رابطه جور   

هـاي ايـن آـشور در          ژوئـن نقـش اصـلي را در بيـشتر مأموريـت            30ها در     پس از انتقال حاآميت به عراقي     
 . عراق ايفا خواهد آرد

ت عمليات آمريكا در عراق پس اين اقدام در واقع به اختالف وزارت امورخارجه آمريكا و پنتاگون بر سر هداي
براساس دستور جديد دولت آمريكا، فرماندهي نظامي اختيار دائمـي عمليـات            . دهد   ژوئن پايان مي   30از  

هـا در   نظامي را خواهد داشت و آالين پاول وزير امور خارجه آمريكا مسؤول نظـارت و هـدايت همـه آمـك                  
 فرمانـدهي نظـامي يـا افـراد وابـسته بـه يـك              اين نظـارت شـامل آارآنـان تحـت آنتـرل          . عراق خواهد بود  
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هـاي تجهيـز نيروهـاي مـسلح عـراق را             المللي نخواهد شد و ارتـش آمريكـا همچنـين تـالش             سازمان بين 
 . هماهنگ خواهد آرد

 پونته آيست؟ 
آار اسـت آـه در پـشت چهـره      جان نگرو پونته اولين سفير آمريكا در عراق جديد، ديپلماتي مجرب و آهنه      

 . اش، مشتي آهنين مخفي آرده است خواهانه آرام و صلح
اي اوسـت آـه آـارش را از سـال             انتخاب نگرو پونته به عنوان سفير آمريكا در عراق جديـد، اوج آـار حرفـه               

هـا و آنتراهـا در نيكاراگوئـه،           در سايگون در ويتنام آغاز آـرده و سـپس در زمـان جنـگ ساندنيـست                 1964
 . ها سفير آشورش در مكزيك شد اس شد و در زمان قيام زاپاتيستسفير آمريكا در تگوسيگالپا در هندور

التحـصيل گرديـده و در سـال      از پدري يوناني تبـار متولـد شـده و از دانـشگاه ييـل فـارغ       1939وي در سال    
، هشت سمت را در آسـيا،       1997وي قبل از بازنشستگي در سال       .  وارد آار ديپلماتيك شده است     1960

هاي انگليسي، يونـاني، اسـپانيايي، فرانـسه و            پشت سر گذاشته است و به زبان       اروپا و آمريكاي التين   
 . آند ويتنامي صحبت مي

جان نگرو پونته فردي اسـت آـه تجربـه و مهـارت     : بوش در حمايت از وي در سخناني در آاخ سفيد گفت      
 . هده بگيردخواهم اين وظيفه بسيار دشوار را برع بسياري دارد به اين خاطر است آه من از او مي

به اعتقاد بوش ترديدي وجود ندارد آه نگرو پونته توانايي چنين آاري را خواهد داشت، زيرا او با تأآيـد بـر                      
 . اي در سازمان ملل داشته است تمايل آمريكا براي گسترش صلح و آزادي فعاليت بسيار ارزنده

تـرين     شـده و وي رئـيس مهـم        اآنون با تأآيد سـناي آمريكـا انتـصاب نگـرو پونتـه بـه ايـن سـمت رسـمي                    
 هزار آارمند خواهـد داشـت آـه حـداقل حـدود      3سفارتخانه آمريكا در سراسر جهان خواهد بود آه حدود          

 .  تا هزار تن از اين آارمندان آمريكايي خواهند بود700
 شود و بيـشتر متخـصص برقـراري ارتبـاط بـا       با اين حال نگرو پونته آارشناس امور خاورميانه شناخته نمي         

 فرزند است، سال گذشته عمل 5 ساله و داراي 65نگرو پونته آه . هاي بزرگ است   سازمان ملل و قدرت   
جراحي سختي را پشت سر گذاشت و مجبـور شـد در زمـان آـار سـفيري در سـازمان ملـل متحـد روي                          

 . صندلي مخصوص بنشيند
او اآنـون جايگـاه پـل برمـر حـاآم          اگرچـه   .تر است تـا بـه پنتـاگون         وي به آالين پاول وزير امور خارجه نزديك       

شود آه وي معمار اصلي دوران انتقال قـدرت تـا     بيني مي   آمريكايي عراق را نزد آاخ سفيد ندارد اما پيش        
گرايي است آه هنري آيسينجر از        نگرو پونته از طرفداران تئوري ديپلماسي واقع      . برگزاري انتخابات باشد  

 . مروجين آن است
گرايي جورج بـوش دفـاع آـرده و در مقـام سـفير                از سياست خارجي يك جانبه    وي در سازمان ملل متحد      

چهار بار براي جلوگيري از تـصويب       . آمريكا در سازمان ملل متحد شش بار از حق وتو استفاده آرده است            
 . هاي محاآمه جنايتكاران جنگي قطعنامه در محكوميت اسرائيل و دوبار در مورد قطعنامه

غداد، نگرو پونته در آنار همكار سـابقش در شـوراي امنيـت يعنـي جرمـي گـرين                   شود در ب    بيني مي   پيش
آـرده    استاك آار آند آه به عنوان نماينده انگلـيس در تـشكيالت آمريكـايي انگليـسي در عـراق آـار مـي                      

 . است
 ام ژوئن يعني زمان انتقال قدرت به مردم عراق و پايان آـار             قرار است سفارت آمريكا در بغداد پس از سي        

 . پل برمر حاآم آمريكايي عراق تشكيل شود و بالفاصله قدرت از برمر به نگرو پونته منتقل شود
 هاي تاريك يك پرونده  نقطه

خبر انتخـاب وي بـه عنـوان سـفير آينـده ايـاالت       . جان نگرو پونته پرونده حقوق بشري چندان جالبي ندارد     
 . قوق بشر ايجاد آرده استمتحده آمريكا در عراق وحشت بسياري در دل دوستداران ح

ــه در دهــه  ــا در آــشور همــسايه آن    1980پونت ــه، ســفير آمريك  و در بحبوحــه جنــگ داخلــي در نيكاراگوئ
هندوراس بود و در آن زمان سفارت آمريكا را تبديل به پناهگاهي براي نيروهـاي ضـدنيكاراگوئه آـرده بـود                     

 . آه جنايات مختلفي را عليه مردم نيكاراگوئه انجام دادند
در طول جنگ پليد آمريكا در آمريكاي مرآزي پونته به منظور پيـشبرد اهـداف سياسـي دولـت ريگـان، بـه                       

هاي اعدام و جنايـات نيروهـاي         وحشت انداختن مردم اين مناطق و هدايت ترور مخالفان و تشكيل جوخه           
 . آنترا را ناديده گرفت

 بودنـد آـه بـا پـشتوانه ملـي مناسـب             CIAعامل اين جنايات يك بخش سازماندهي شده و آموزش ديده           
ربـايي و شـكنجه     آدم  بودنـد آـه متخـصص در شـكنجه،        » 316باتـاليون   «آنها موسـوم بـه      . آردند  عمل مي 

 . آنها همچنين در قتل صدها نفر از مردان و زنان هندوراس دست داشتند. بودند
. آـرده اسـت     خـود اسـتفاده مـي     هاي    آور در بازجويي    دهنده و خفقان    اين گروه از بسياري از وسايل شوك      

داشتند و زماني آـه ديگـر بـراي آنهـا سـودي نداشـتند، پـس از                    آنها اغلب زندانيان خود را عريان نگه مي       
 . آردند هاي ناشناخته دفن مي تخليه اطالعاتي آنها را آشته شده و در قبرستان

راس از اقـدامات ايـن      براساس تحقيقاتي آه بعدها صورت گرفت مشخص شد آه سفارت آمريكا در هندو            
گروه مانند شكنجه آردن زندانيان و غيره مطلع بوده، اما از آنجا آه آمريكا مايـل نبـود اقـدامات ضـدحقوق                      

ها به صورت عمومي مطرح شود، از واآنش نـسبت بـه آنهـا خـودداري آـرد، در                     بشري نيروهايش و آنترا   
و فرار از مؤاخذه شدن در آنگـره ايـن مـوارد            مقابل مقامات آمريكايي در هندوراس نيز به منظور جلوگيري          

البته نگرو پونته هرگونه مداخله و همكـاري خـود در ايـن مـسائل را                . ساختند  ضدحقوق بشر را پنهان مي    
آند و حتي پيش از آنكه به عنوان فرستاده آمريكا در سازمان ملل معرفي شود، شهادت داد آه  انكار مي

ها، سفارت آمريكا از ربوده شدن  جود نداشته اما براساس گزارشهيچگونه جوخه اعدامي در هندوراس و
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سازي اين اعمـال ضدبـشري نقـش          هاي هندوراسي مطلع بود و نگرو پونته نيز در پنهان           بسياري از چپي  
 . مهمي ايفا آرده است

رحمي ارتـش     هاي بارزي از وحشيگري و بي       هاي حقوق بشري جهان نمونه      در پي اين اقدامات، سازمان    
در حالي آه سفارت تحت نظارت نگـرو پونتـه هـيچ گزارشـي از ايـن اقـدامات                   . دوراس را منتشر آردند   هن

شـد بـر ايـن نكتـه      هايي نيز آه در آن زمـان ارائـه مـي     آرد، در مقابل در گزارش      ارتش هندوراس ارائه نمي   
ود آـه ايـن   پافشاري شده بود آه ارتش اين آشور معتقد و مقيد به حقوق بشر است و ايـن در حـالي بـ                 

 بـه هنـدوراس گريختـه    1981 راهبـه الـسالوادورايي را نيـز آـه در سـال              32گروه دوره ديده سازمان سيا،      
 . بودند به قتل رسانده بود

هاي   از سوي ديگر هماهنگي آشتار طرفداران نهضت استقالل مردمي مخالف آمريكا در ويتنام بين سال              
 . رود  جديد آمريكا در عراق به شمار ميهاي سابق سفير  از جمله فعاليت1968 تا 1926

 زمان بمباران ويتنام و گسترش جنگ به همسايگان اين آشور يعنـي آـامبوج و                1969نگرو پونته در سال     
خواهـد بـه      پونتـه مـردي اسـت آـه مـي         . الئوس آه آيـسينجر در پـس آن قـرار داشـت، دسـتيار وي بـود                

شـود انتظـار داشـت آـه وي        اي مـي    ا چنين پرونـده   ها راه رسيدن به دموآراسي را نشان دهد و ب           عراقي
 .  دارد شود مخفي و پنهان نگه ها مي اي را آه عليه عراقي رحمانه هرگونه سرآوب بي

افراد مسلحي آه در رأس نيروهـاي       : وگوي مطبوعاتي گفته است     در همين راستا نگرو پونته در يك گفت       
بنـابراين  . ارند و بايد به اين موضوع رسيدگي شود       شورشي عراق قرار دارند هيچ جايي در آينده عراق ند         

ترين شيوه براي پرداختن به اين مـسأله          ترين پرسش اين است آه بهترين و منطقي         در حال حاضر اصلي   
 . چيست زيرا گاهي بايد با زور پاسخ زور را داد

 پونته جاي صدام در آاخ جمهوري 
وارد عـراق خواهـد   » جـان نگـرو پونتـه   «ان به رهبـري  اول تيرماه سال جاري بزرگترين هيأت ديپلماتيك جه  

 . شد و در آاخ جمهوري اقامتگاه سابق صدام حسين مستقر خواهد شد
 ساخته شد و مدتي اقامتگاه احمد       1958اين آاخ پس از سرنگوني رژيم شاهنشاهي در عراق در سال            

ه پل برمـر حـاآم غيرنظـامي    جمهور اسبق عراق نيز بوده است و در حال حاضر اقامتگا       حسن البكر رئيس  
آاخ جمهوري در ساحل شرقي رودخانـه دجلـه بـين دو پـل جمهـوري و پـل معلـق، منطقـه                       . عراق است 

هاي پايتخت    ترين و بلندترين خيابان     خيابان النواس و از قديمي    . الرصافه بغداد و خيابان النواس واقع است      
اش با طبخ مـاهي مـورد عالقـه و خـاص              درياييهايي با غذاهاي      با آن درختان آهنسال و بلند و رستوران       

 . شهره خاص و عام است) مسكوف(ها  عراقي
 بـه ايـن   90هاي خارجي بود اما در اواخـر دهـه    هاي هشتاد و نود خيابان النواس مملو از توريست    در دهه 

زايش طرف با افزايش تهديدات نظامي آمريكا تدابير امنيتي اطراف آاخ جمهوري و سواحل آن به شدت اف       
آمـدهاي اطـراف      و  طوري آه حتي مردم شهامت نگاه آردن به اين آاخ را نداشتند و تمـامي رفـت                  يافت به 

 . آاخ از جمله وسايل آوچك و بزرگ حمل و نقل در اطراف ساحل آاخ ممنوع و به شدت تحت آنترل بود
ز رنگي هـستند و     باشد آه هرآدام از آنها داراي گنبد سب         هاي آوچك مي    آاخ جمهوري شامل ساختمان   

هاي اصلي آاخ     در اواخر حكومت صدام گنبدي مشابه گنبد طاليي بيت المقدس بر سر در يكي از دروازه               
 . ساخته شده است

 آينده بـيش از يـك         ميليون دالر و طي سال     483سازي سفارت آمريكا در عراق در سال جاري           هزينه آماده 
ن مسأله را به اطـالع آنگـره رسـانده اسـت اگرچـه قـرار                ميليارد دالر هزينه برآورده شده است و بوش اي        

هاي جديد آمريكا در موصل، بصره و آرآـوك نگـرو پونتـه را بـه عنـوان سـفير و يـا حـاآم                           است آنسولگري 
 . جديد آمريكا در عراق ياري دهند

 » سفير«مأموريت 
 اوضـاع عـراق پـس از     اي آه ذآر شـد نـشان از حـساسيت           بدون ترديد انتخاب نگرو پونته با چنان پيشينه       

آـه دولـت بـوش را بـه ايـن           . نـشين اسـت     هاي اخير و رو به گسترش در مناطق شيعي و سـني             ناآرامي
 . نتيجه رسانده است آه سياست سرآوب شديد را در اين مناطق در پيش گيرد

 . اند تر و زهردارتر شده هاي مسلح آوچك عراقي منسجم هاي اخير گروه زيرا در ناآرامي
 آارمنـد بايـستي آـه نيازهـاي         1700تـرين سـفارتخانه جهـان بـا           هم رئـيس بزرگتـرين و پيچيـده       از جهتي   

چون بروز آوچكترين اشتباه در عراق اثرات نـامطلوبي         . سياسي بوش را در سال انتخاباتي برآورده سازد       
الري  ميليـارد د 18از جملـه وظـايف آن چگـونگي هزينـه         . بر جريان مبارزات انتخاباتي بوش خواهد داشـت       

 . است آه آنگره براي بازسازي در عراق در نظر گرفته است
هـاي آـشورهاي همـسايه دارد آمريكـا خواهـان       از آنجايي آه اوضـاع عـراق ارتبـاط عميقـي بـا سياسـت             

برقراري ارتباطي ايران نزديك با اين آـشورها بـراي آنتـرل اوضـاع اسـت آـه در ايـن راه بـا توجـه بـه مـرز                              
 .  اين آشور در وضع عراق بخصوص شيعيان در اولويت قرار داردطوالني مشترك و تأثيرات

به همين منظور نگرو پونته از جمله افرادي است آه به دولتمردان آشورش توصـيه آـرده آـه در شـرايط                      
اي در قبـال      سازي آن آشور براي انتخابات، آمريكا نبايـد سياسـت خـصمانه             حساس آنوني عراق و آماده    

 پونته آه گفته شده روابط خود را با جواد ظريف نماينده ايران در سازمان ملل برقـرار             نگرو. ايران اتخاذ آند  
آرده، نظر آاخ سفيد را نسبت به اين ديـدگاه خـود آـه واشـنگتن نيازمنـد آمـك ايـران در مـسأله عـراق                           

 . است، جلب آرده است
 *** 
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توانـد اجـراي فـاز جديـد          لـيلش مـي   د. آنـد   چرا آمريكا اين حجم از نيروهاي ديپلماتيك را روانـه عـراق مـي             
هـا    روز ديگر آه قدرت را بـه عراقـي  40خواهند   ها مي   هاي آمريكا در عراق باشد يعني آمريكايي        سياست

منتقل آنند، در واقع اين انتقال قدرت صـوري باشـد و قـدرت از برمـر بـه نگـرو پونتـه منتقـل شـود نـه بـه                               
 .ها عراقي
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