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  »شوك و وحشت«استراتژي -شب بيست و يكم
  

  پاسگاههاي مرزي از سوي نيروهاي عراقي تخليه شده است**
  .ي پاسگاههاي مرزي عراق در حد فاصل بين اين استان و مرز عراق خبر داد استاندار ايالم از تخليه

 کشته شد ن خبرنگاران-نه هاروز سياه رسا**
  طارق ايوب خبرنگار الجزيره در حمله تانک به هتل محل اقامت روزنامه نگاران در بغداد کشته شد**
دو عکاس که برای سازمان های خبری غربی کار می کردند نيز زمانی که هتل محل اقامت روزنامه **

  . نگاران غربی هدف حمله تانک های آمريکايی قرار گرفت، کشته شدند
  

  آخرين تحوالت جنگ
  از خبرگزاريها-اخبار آوتاه

  است   تن رسيده150 و زخميان به 89تعداد آشته شدگان آمريكا : يرز ما: ي خبري الجزيره شبكه-
 .  تن است155 و زخميان  تن90شدگان آمريكا  تعداد آشته: پنتاگون-
 . آوپتر آپاچي براي اولين بار برفراز بغداد به پرواز درآمد يك فروند هلي :ي خبري الجزيره شبكه-
 5رساني نيروهاي آمريكا در جنوب بغداد  ي نيروهاي عراقي به مقر اطالع در حمله: منابع نظامي آمريكا-

 اند   تن ديگر مفقود شده6 تن زخمي و 15تن آشته، 
  . در بغداد15 - و اف10-يماي آمريكايي از نوع اي سقوط دو هواپ-
ي موشكي در   شدن تعداد زيادي در يك حمله آشته شدن هشت تن از شهروندان عراق و زخمي-

  .در بغداد» منصور«ي  منطقه
  آمريکاييان با عبور از پل جمهوريت در صدد تصرف ساحل شرقی دجله هستند -
که نيروهای آمريکايی از مواضع خود در ساحل غربی رود دجله خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد -

  .خارج شده و ظاهرا در نظر دارند مناطق ديگری در شهر را به تصرف خود در آورند
دو دستگاه تانک آمريکايی بر پل جمهوريت بر روی دجله مستقر شده و مواضع عراقی ها در ساحل -

  .ديگر رودخانه را زير آتش گرفته اند
آشورهاي آمريكا و انگليس بايد نقش آليدي در ” :ي آمريكا گفت آالين پاول، وزير امور خارجه :رويتر-

  اند عراق پس از جنگ ايفا آنند؛ چرا آه آنها جان سربازانشان را در اين جنگ هزينه آرده
لر، ، محل نشست توني ب»هيلز برو«ي مردم ايرلنـد شمالي در برابر  از تظاهرات گسترده: فاآس نيوز-

 . وزير انگليس و جورج بوش رييس جمهور آمريكا در جنوب بلفاست خبر داد نخست
  

 .ها آه از ديروز شروع شده بود، امروز شدت بيشتري به خود گرفت موج سوم عمليات آمريكايي
هاي دجله آه در مرآز  اند و پس از عبور از پل هايي از غرب بغداد را تصرف آرده هاي آمريكايي، بخش تانك

 سه ساختمان همچنين گزارش شده،. بغداد قرار دارند، به سمت شرق بغداد در حال پيشروي هستند
 هزار پوندي به آلي ويران شده آه مهاجمان معتقدند، در يكي از اين 2 هزار و 4هاي  دولتي با بمب

 .اند ها، صدام حسين و دو پسرش و برخي ديگر از مسؤوالن دولت عراق جلسه داشته ساختمان
کي از حضور غير مقامات عراقي مي گويند اين محل کامال مسکوني بوده و تصاوير تلويزيوني نيز حا

 .نظاميان در محل بود
  

  درگيری شديد در قلب بغداد 
  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه -بي بي سي

  يکی از خبرنگاران بی بی سی می گويد آمريکايی ها هنوز هم با مقاومت شديد عراقی ها مواجهند
  . درگير شده اندنيروهای آمريکايی و بريتانيايی در مرکز بغداد با نيروهای عراقی 

تانک های آمريکا برای حمله به نيروهای عراقی حدود يک کيلومتر در يکی از پل های رودخانه های 
  . دجله پيشروی کردند

  . بمباران شديد، ساختمان وزارت برنامه ريزی عراق را در آتش فرو برده است
  . يد حرکت کرده اندتفنگداران آمريکايی در بخش جنوب شرقی شهر به سمت پايگاه هوايی رش

  . يکی از خبرنگاران خبرگزاری رويتر می گويد مقاومتی در مقابل اين نيروها مشاهده نکرده است
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  . خبرنگارانی که در بغداد وقايع جنگ را پوشش می دهند نيز هدف حمله قرار گرفته اند
و يکی از خبرنگاران چند موشک آمريکايی به سوی دفاتر شبکه تلويزيونی عرب زبان الجزيره شليک شد 

  . اين شبکه را کشت
  . يکی از سخنگويان وزارت امور خارجه آمريکا اين حمله را يک اشتباه وحشتناک خواند

  . فيلمبرداری که برای يک شبکه تلويزيونی اسپانيا کار می کرد نيز در بغداد کشته شده است
ل محل اقامت روزنامه نگاران غربی وی دومين خبرنگار عکاس است که پس از حمله آمريکايی ها به هت

  . در بغداد کشته شده است
  

  هدف عمليات
  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه -بي بي سي

مقامات آمريکايی گفته اند که گرچه در عمليات بغداد به پيشروی هايی دست يافته اند، اما هنوز تا 
  .پايان کار راه زيادی در پيش است

سرتيپ وينسنت بروکس، سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی نيروهای به رهبری آمريکا در عراق، گفته 
است که دولت عراق هنوز تا حدودی بر اوضاع شهر تسلط دارد و نوعی ساختار فرماندهی باقی مانده 

  .است
نيون در شهر به گفته منابع آمريکايی مردم عراق با نظاميان آمريکا همکاری می کنند و بخصوص روحا

  نجف در حفظ ثبات شهر موثر بوده اند  
وی، که در يک نشست خبری در قطر سخن می گفت، افزود که نيروهای آمريکايی با مقاومت های 

  .پراکنده ای در بغداد مواجه بوده اند
ر، سرتيپ بروکس گفت که عمليات نيروهای آمريکايی عمدتا در اطراف بغداد تمرکز يافته اما در حال حاض

  .هدف آنان تصرف اراضی و مستقر شدن در مواضع داخل شهر نيست
 گفته بودند که منظور از عمليات تهاجمی اخير در بغداد - وزارت دفاع آمريکا -پيشتر، منابع پنتاگون 

نمايش قدرت و نشان دادن اين نکته است که نيروهای آمريکايی قادرند در زمانی که خود تصميم می 
  .ه ای که مايل هستند وارد شوندگيرند به هر نقط

سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمريکا گفته است که نظاميان آمريکايی از کمک مردم عراق برخوردار 
می شوند و به خصوص به روحانيون در شهر نجف اشاره کرده که، به گفته وی، کمک موثری به حفظ 

  .  ثبات شهر کرده اند
  

  سقوط آامل آربال و تكميل عمليات پاآسازي آربال از عناصر بعثي توسط 
  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه -راديو فردا

 7.5مردم شهر کربال با کمک نيروهاي آمريکايي، مجسمه برنزي ): راديوفردا(قواي آمريكا بيژن فرهودي 
» ريک اتکينسون«خبر نگار روزنامه واشنگتن پست، . متري صدام حسين را پايين کشيدند و نابود کردند

 هوابرد وارد کربال شده است مي نويسد نيروهاي آمريکايي به همان شيوه اي که 101که همراه لشکر 
 در شهر نجف اجرا شد، صدها تن از فدائيان صدام را با حمالت هوايي، آتش توپخانه و پياده هفته پيش

سرهنگ جوزف اندرسن فرمانده نيروهاي آمريکايي در کربال .  ساعت تار و مار کردند24نظام طي مدت 
 100 تا 60: ميگويد مقاومت کنندگان هرگز نتوانستند خود را سازماندهي کنند و ما آنها را مقهور کرديم

 . عمليات پاکسازي کربال روز يکشنبه تکميل شد. نفر کشته شده و بقيه فرار کردند
فرمانده ارشد واحد توپخانه تخمين ميزند که توپخانه وي چهارصد گلوله به » بيل بنت«سرهنگ دوم 

 شهر مانند وي گفت همه چيز درست مانند نجف بود و بعد از پايان نبرد، جو حاکم بر. کربال شليک کرد
به نوشته واشنگتن پست افسران آمريکايي اميدوارند که . همه افراد بد فرار کردند. يک کارناوال بود

سقوط نسبتا آسان نجف و کربال نويد دهنده خوبي براي تالشهاي آنها براي کسب حمايت اکثريت 
کا در کربال با حضور در يک گرد همايي افسران ارتش نيروي زميني آمري. شيعه در سراسر عراق باشد

حدود يکصد نفر از ساکنان خوشحال اين شهر، فريادهاي شادي و استقبال از آمريکاييها به گوش 
صدام خر » «ما اياالت متحده را دوست داريم،«، »خيلي ممنون آقاي رئيس«: شعارهايي مانند. ميرسيد
 ».جرج بوش، من شما را دوست دارم» «خيلي خوشحاليم،» «است،
واشنگتن پست از بعضي موارد .  ميان عده اي از مردم شهر نيز از نبود آب و برق گله مي کردنددر اين

يک افسر . غارت ساختمانهاي متعلق به حزب بعث يا نيروهاي شبه نظامي فدايي صدام خبر مي دهد

 چيز که آمريکايي مي گويد مردم از ديوارهاي ساختمانها باال رفته و يونيفرم و اسباب و اساسيه و هر
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يک مرد عراقي هشدار داد که برخي از مقاومت کنندگان مسلح در آرامگاههاي . بتوانند با خود مي برند

اما افسران نيروي زميني آمريکا گفتند که اين گزارش . حضرت حسين و حضرت عباس سنگر گرفته اند

ه، آر پي جي و حتي نيروهاي آمريکايي مقادير بسيار زيادي مهمات، خمپار. به تاييد نرسيده است

  .موشکهاي زمين به زمين در کربال کشف کرده اند
  

  آنفرانس روزانه وزير اطالع رسانی  عراق
  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه 
اند، دو راه بيشتر  هايي از بغداد شده نيروهاي آمريكايي آه وارد قسمت«: رساني عراق گفت وزير اطالع

 » .هاي خود باقي بمانند تا به همراه آنها در آتش بسوزند وند؛ يا اينكه در تانكندارند يا اينكه تسليم ش
ي الدوره و با  در حال حاضر ما نيروهاي آمريكايي را آه از سمت منطقه «  :محمد سعيد الصحاف ادعا آرد

امل بسر ايم و اين افراد در محاصره آ عبور از يك پل به برخي از مناطق عراق وارد شدند، متوقف آرده
 » .مي برند

هايي از نيروهاي آماندويي عراقي وارد عمل  گروه«: ي تلويزيوني العربيه، صحاف افزود به گزارش شبكه
اند و ارتش قدس عراق نيز با اين نيروهاي تجاوزگر درگير شده است؛ آه در حال حاضر اين نيروهاي  شده

د، حاضر به تسليم شدن نيستند؛ اما در نهايت ان هاي خود سنگر گرفته مهاجم در حالي آه در داخل تانك
 » .ها به همراه نيروهاي آنها اقدام خواهيم آرد ما براي از بين بردن اين تانك

محمد سعيد صحاف، وزير اطالعات عراق، گزارش مربوط به حمله موفقيت آميز نيروهای آمريکايی به 
  .اق را تکذيب کرده استمرکز شهر بغداد و اشغال يکی از کاخ های رياست جمهوری عر

وی ادعای آمريکاييان در مورد تصرف هتل رشيد و تعدادی از ساختمان های دولتی عراق در بغداد را 
خوانده و گفته است که حمله نفوذی چند دستگاه تانک و خودرو زرهی آمريکايی به بغداد " دروغ محض"

  .دفع و نيروهای آمريکايی شکست خورده و منهدم شده اند
 در عراق و مناطق استقرار خبرنگاران غربي و  نيروهاي آمريكايي با بمباران مناطق ويژه«:  افزودصحاف
 عربي 
 » .خواهند ترس و وحشت را در بغداد حاآم آنند مي

، از موشک های ضد تانک و توپخانه برای "بخش هايی از شهر"به گفته وی، ارتش عراق در بغداد، يا 
  .اده خواهد کردانهدام قوای آمريکايی استف

وزير اطالع رسانی عراق گفته است که آمريکاييان ساختمان های وزارت اطالع رسانی، وزارت برنامه 
  .ريزی و راديو و تلويزيون عراق را هدف حمله قرار داده اند

نيروهاي آمريكا بايد بدانند ما تحت هيچ شرايطي تسليم «: الصحاف خطاب به نيروهاي آمريكايي گفت
 » . رواني آنها نخواهيم شد و پيروز نهايي اين جنگ عراق خواهد بوداين جنگ

  .وزير اطالع رسانی  عراق از مردم خواست که گزارش حمله آمريکاييان به مرکز بغداد را قبول نکنند
  
  خودرو حامل آردها10به يك ستون شامل » شليك اشتباهي«

به ستون » شليك اشتباهي«مريكا با به گزارش خبرگزاري فرانسه، در شمال عراق هواپيماهاي آ

خودرو حامل آردها و همچنين دو 10يك ستون شامل , در شمال عراق, سربازان آمريكايي و آردها

خودروي جابجايي حامل نيروهاي ويژه آمريكايي صبح روز يكشنبه توسط هواپيماهاي آمريكا بمباران 

حزب دموآرات آردستان عراق، گزارش داد آه خبرگزاري رويتر به نقل از هوشيار زيباري، يك مقام . شد

در ميان زخميها واجي . نفر زخمي شدند49نفر در اثر حمله هواپيماهاي آمريكايي آشته و بيش از 18

نفر از 12. بارزاني، برادر آوچك مسعود بارزاني، رئيس حزب دموآرات آردستان عراق، نيز وجود داشت

سي جزء آشته شدگان .بي.ژه آمريكايي و يك مترجم بينفر از نيروهاي وي4آردهاي حزب دموآرات، 

يك خبرنگار بي بي سي نيز به نام جان سيمپسون آه همراه ستون بود نيز به سختي . اين حمله بودند

نفر را شمارش 12من جسد : يك خبرنگار بي بي سي گفت, بنا به اين گزارش. مجروح شده است

جنازه ها روي زمين پراآنده ,  خودروها در آتش مي سوزنداينجا تمام. اينجا يك صحنه جهنم بود, آردم

نفر از 4همين گزارش مي گويد . هستند و بخشي از اعضاي بدن آشته ها در اطراف من پخش شدند

  . آشته شدگان نيروهاي ويژه آمريكايي هستند

 عراقي هوشيار زيباري گفت هنگامي آه نيروهاي آردي و نيروهاي ويژه آمريكايي با پاتك نيروهاي
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به گفته . مواجه شدند از هواپيماهاي آمريكايي درخواست آمك آردند، توسط هواپيماها بمباران شدند

  .وي اميدي به زنده ماندن واجي بارزاني نيست

تن از نيروهاي ويژه آمريكايي 12در يك بمباران ناخواسته ديگر آه در همين منطقه صورت گرفت، بيش از 

  .آشته شدند

  
   توني بلر و جورج بوشآنفرانس خبري

توني بلر و جورج بوش، نخست وزير انگليس و رييس جمهوري آمريكا پس از ديدار در بلفاست روز سه 
 .  اوريل با حضور در يك آنفرانس خبري به سواالت خبرنگاران پاسخ دادند8شنبه 

: ها گفت مباراني شايعات مبني بر آشته شدن صدام در جريان ب جورج بوش در پاسخ به سوالي درباره
دانيم اين است آه او قدرت را از دست داده  دانم آه صدام زنده است يا نه؛ اما چيزي آه مي من نمي« 

دهد و  صدام قدرت را از دست مي: براي مردم عراق مهم است آه اين پيغام ما را گوش دهند. است
بتوانند حكومتشان را به پيش ببرند، در ما تا آزادي نهايي با آنها خواهيم بود و تا زماني آه . خواهد رفت
 » .ي آشورشان هستند ما معتقديم تنها مردم عراق قادر به اراده. مانيم آنارشان مي

ما با نقش  « :ي عراق ادعا آرد ي نقش سازمان ملل در آينده بوش در پاسخ به سوال ديگري درباره
هاي  م مسائل عراق از جمله آمكسازمان ملل در تما. سازمان ملل در اين زمينه موافق هستيم

گيرند  مردم عراق خود تصميم مي. بشردوستانه و آمك به تشكيل حكومت عراق حضور خواهد داشت
يي خواهد داشت و در آنار نيروهاي مؤتلفين  سازمان ملل نقش گسترده. آه رهبرشان را تعيين آنند

  ».گيري آنند حضور دارد؛ اما اين حق مردم عراق است آه تصميم
خواهيم آه اين موضوع را درك آنند آه صدام رفتني  از مردم عراق مي«: توني بلر نيز در اين باره گفت

است و مردم بايد مطمئن باشند آه بدون تسلط هيچ نيروي خارجي قادر به حكومت بر آشورشان 
ها در  نجنگ نبايد بر سر نقش افراد و سازما. در اين ميان نقش مردم از همه بيشتر است. هستند

المللي بايد به ايفاي نقش در عراق  ي بين عراق باشد؛ بلكه نيروهاي مؤتلفين به همراه و آمك جامعه
 » .بپردازند

رساني،  تواند در آمك نقش سازمان ملل مي«: بوش در بخش ديگري از اين آنفرانس خبري افزود
آنـم آه روز گذشته  نان تشكر ميمن از آوفي ع. خدمات رفاهي، ارسال غذا و دارو به مردم عراق باشد

سازمان ملل نقش خود را . اي را براي حضور در اين روند معرفي آرده، اين يك اقدام مثبت است نماينده
 » .دارد و آن نقش نيز باقي خواهد ماند

مردم بايد به ياد داشته باشند آه هدف اصلي آزادي مردم عراق است و «: بلر نيز در ادامه افزود
 » .ها بايد تقسيم شود  گذشته است و مسووليتها گذشته

هاي آشتار جمعي در   تكرار نخواهد شد و اين بار سالح1991اشتباه سال «: توني بلر ، اظهار داشت
  ».عراق را از بين خواهيم برد

هاي آشتار جمعي در اختيار دارد و ما اين بار  عراق سالح«:  وزير انگليس ادعا آرد توني بلر، نخست
ي اين نظام آزاد خواهيم آرد و به آنها آمك خواهيم آرد آه به سرعت هر چه  عراق را از سلطهمردم 

 » .تمامتر يك دولت جديد تشكيل دهند؛ دولتي آه به آزادي مردم و قانون احترام گذارد
بعد اينكه ما بگوييم چه آسي دولت انتقالي جديد  «: ي تلويزيوني الجزيره، بلر ادعا آرد به گزارش شبكه

آند، درست نيست و اين دولت توسط آمريكا، انگليس و حتي سازمان ملل  از جنگ در عراق را اداره مي
 » .اداره نخواهد شد؛ بلكه توسط مردم عراق اداره خواهد شد

ي دولت انتقالي در عراق توسط مردم اين آشور خواهد بود و  نخست وزير انگليس مدعي شد، اداره
 . سازي را به عهده خواهد گرفت نه نقش سرنوشتسازمان ملل در اين زمي

جورج بوش، رييس جمهور آمريكا نيز اظهار داشت، واشنگتن و لندن بر ضرورت آزادسازي عراق از 
 . تروريسم و سرآوب مردمي ايمان دارند

ي افراد عراقي داخل  ما در اسرع وقت براي تشكيل يك دولت موقت به وسيله«: وي هم چنين ادعا آرد
 » .ارج از آشور عراق سعي اقدام خواهيم آردو خ

عراق آينده، عراقي خواهد بود عاري از هر گونه سالح آشتار جمعي و عاري از «: بوش ادامه داد
 » .هاي تروريستي هرگونه فعاليت

توان اميدوار بود آه اقدامات اساسي در  مي«: بوش در پايان با اشاره به روند صلح خاورميانه ادعا آرد
 » .برقراري صلح در خاورميانه برداشته شده استجهت 

 

  بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق
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  آغاز بازسازی در ام القصر

  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه -بي بي سي
اعضای تشکيالتی که از سوی آمريکا برای اداره عراق پس از جنگ تعيين شده، کار خود را در بندر ام 

  .در جنوب عراق آغاز کردندالقصر، 
اين گروه که متشکل از چهل نفر به رهبری باک والترز، ژنرال بازنشسته آمريکايی است، پيشگامان 

سازمانی هستند که امور کمک رسانی، آموزش، بهداشت و بازسازی را در سراسر جنوب عراق 
  .سازماندهی خواهد کرد

نام دارد که توسط، پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا، و " نهدفتر بازسازی و کمک های بشردوستا"اين سازمان 
  .تحت رياست جی گارنر، يک ژنرال بازنشسته آمريکايی ديگر، تشکيل شده است

انتظار می رود که اين تشکيالت در نهايت کار خود را به يک تشکيالت محلی عراقی واگذار کند اما چنين 
  .تشکيالتی هنوز تعيين نشده است

بندر ام القصر . ی سی در ام القصر می گويد اين گروه با مسئوليت های فراوانی روبروستخبرنگار بی ب
  .به متروکه ای تبديل شده، مرکز شهر کثيف و مانند خرابه است و اغلب مردم بيکار هستند

  
  يك شيخ محلي رهبري استان بصره را بر عهده خواهد داشت

  گزارش خبرگزاري رويتر
  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه 

 . مقامات انگليسي ادعا آردند آه يك شيخ محلي رهبري استان بصره را بر عهده خواهد داشت
اين در حالي است آه يك روز پس از نفوذ نيروهاي انگليسي به قلب بصره، دومين 

 . آنند شهر بزرگ عراق، مردم اين شهر از آمبود آب و نبود نظم و قانون شكايت مي
صدام رفته است؛ مردم عراق گرسنه و تشنه هستند، سربازان «: ندان بصره گفتيكي از شهرو

 » .ايم آنند؟ ما از آنها چيزي دريافت نكرده انگليسي در اينجا چه آار مي
انگليس در نظر داشت پس از برقراري «: سرهنگ آريس ورنون، سخنگوي ارتش انگليس اعالم آرد

 » .كومت شهر را به نيروهاي پليس بدهدامنيت و ثبات در اطراف و داخل بصره، ح
چيزي آه در استان بصره قابل مشاهده . بصره، يوگسالوي سابق يا افغانستان نيست«: وي افزود

 » .است، يك ساختار مدني فعال است
ارتش انگليس يكي از روساي قبايل بصره را براي رهبري غير نظامي اين شهر منصوب «: ورنون ادعا آرد
توانم نام او را فاش آنم و دو تن از  يي است؛ اما در اين مرحله نمي يك رهبر قبيلهاو . آرده است

  ».اند فرماندهان لشگري انگليس شب گذشته با او ديدار آرده
  

   ي احمد چلبي بيانيه
  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه  -ايسنا

ز وفاداران وي با هواپيما به جنوب عراق نيروهاي نظامي اياالت متحده، احمد چلبي را به همراه گروهي ا
 . اند منتقل آرده

هاي اصلي معارض عراقي اين اقدام  ي ملي عراق، از گروه مخالفان و موافقان احمد چلبي، رييس آنگره
 . اند را با حمايت پنتاگون و در جهت ارتقاي موضع چلبي در دوران پس از جنگ عراق تفسير آرده

اند؛ آه به  ب نيوز، نيروهاي چلبي اولين گردان نيروهاي عراق آزاد نام گرفتهي عر ي روزنامه به نوشته
اند؛ اين نيروها به  مقامات نظامي اعالم آرده. اند هاي شهر ناصريه در جنوب عراق منتقل شده نزديكي

ور ي ام توان به آار آمكهاي بشردوستانه و اداره ي آنها مي پردازند؛ آه از جمله شغلهاي غيرنظامي مي
 . محلي اشاره آرد

اما اين اقدام از سوي مفسرين اينطور بيان شده است آه مقامات پنتاگون نسبت به چلبي و اعضاي 
 . ي عراق اميدوار هستند ي ملي براي دولت آينده آنگره

مواجه ) سيا(ي وزارت امور خارجه و سازمان جاسوسي آمريكا  اقدام پنتاگون با مخالفت مقامات برجسته
آنها معتقدند چلبي از محبوبيت آمي برخوردار است و ممكن است به عنوان رهبر تحميلي . تشده اس

 . از سوي آمريكا تلقي شود
 . يي خواهان شورش مردم عراق عليه صدام شد احمد چلبي، با انتشار بيانيه

مت  سال است آن را عليه حكو30ها  جنگ آزادي ملي آه عراقي«. چلبي در اين بيانيه آورده است
خواهيم آه براي بيرون راندن  اند در حال اتمام است و ما از مردم عراق مي صدام به راه انداخته

 » .ي اعضاي رژيم بعثي عراق به ما بپيوندند باقيمانده

www.iran-archive.com 



يي اعالم آرد آه به اعتقاد وي نيروهاي آمريكايي  ي اينديپندنت، چلبي در مصاحبه ي روزنامه به نوشته
 . ر عراق حضور داشته باشند؛ تا ثبات آافي در اين آشور برقرار شودحداقل بايد دو سال د

توانم چارچوب زماني در اين باره ارائه دهم، اما انتظار داريم  من در حال حاضر نمي«:وي در ادامه افزود
 » .آه طي دو سال قانون اساسي عراق را به تصويب برسانيم

چلبي در . ي وي در بين معارضين است نقش ويژهاخبار مربوط به بازگشت چلبي به عراق حاآي از 
دولت آمريكا از مردم عراق خواسته است؛ هيچ شورشي عليه «:بخش ديگري از اظهارت خود بيان آرد

  ».حكومت صدام انجام دهند تا اينكه عمليات آنها تمام شود
  

   تشكل برون مرزي ضد نظام صدام حسينبررسي سابقه احمد چلبي، رئيس يك
  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه -فردا. رادي

 سال دارد در خانواده اي متمول به دنيا 57احمد چلبي، مسلمان شيعه، که ): راديوفردا( بيژن فرهودي 
تان گذرانده بيشتر عمر خود را تا کنون در امريکا و انگلس  عراق را ترک گفت و1956وي در سال . آمد

 ميالدي آقاي چلبي براي مدت کوتاهي به عراق بازگشت و کوشيد تا در 90در سالهاي دهه . است
اين تالش با شدت سرکوب . منطقه تحت کنترل کردها در شمال قيامي عليه صدام حسين به راه اندازد

ال تار و مار شد کوتاه زماني پس از آن کنگره ملي عراق در شم .شد و صدها نفر طي آن کشته شدند
 . و نيروهاي صدام پايگاه آن را در اربيل برچيد

او که در رشته رياضيات در دانشگاههاي شيکاگو و انستيتوي . احمد چلبي چهره اي بحث انگيز است
ن حال گاه حيله گر و تکنولوژي ماساچوست تحصيل کرده است، چهره اي پر جذبه و مصمم اما در عي

خي از چهره هاي اپوزيسيون عراق وي را متهم کرده اند که از کنگره ملي بر. مکار قلمداد مي شود
گفته مي شود چلبي . عراق به عنوان وسيله اي براي پيشبرد جاه طلبي هاي خود استفاده مي کند
اما بسياري ميزان حمايت . بسيار عالقمند است که در عراق بعد از جنگ، جانشين صدام حسين شود

 به دنبال 1992در سال . وي به سوءاستفاده هاي مالي متهم است. قرار دادنداز وي را مورد پرسش 
 سال زندان 22 بنيانگذاري کرده بود، يک دادگاه اردن او را به 1977ورشکستگي بانک پترا که در سال 

ده توطئه اي از جانب بغداد براي بدنام کردن اگرچه که وي پيوسته اظهار داشته که اين پرون. محکوم کرد
او بوده است اما اين مساله چندي پيش در جريان رسيدگي وزارت خارجه امريکا به حسابهاي کنگره 

 . ملي عراق بار ديگر مطرح شد
 تن از نيروهاي خود وارد شهر ناصريه در عراق شده خواستار 700چلبي که روز دوشنبه همراه با 

ک ساختار فدرال دربرگيرنده تمام  ائتالفي براي انتقال عراق به دموکراسي با يتشکيل يک دولت
هر چند . وي از حمايتهايي در کنگره امريکا و پنتاگون برخوردار است. گروههاي قومي شده است

به هر . رامسفلد وزير دفاع امريکا روز دوشنبه به خبرنگاران حاضر نشد حمايت خود را از وي اعالم کند
ور کلي نامعلوم است و مشخص نيست که  در حال حاضر شکل دولت بعد از جنگ عراق به طصورت

 .احمد چلبي يا ديگر چهره هاي اپوزيسيون عراق تا چه حد در تشکيل اين دولت نقش خواهند داشت
  
  

  ژنرال نزار الخزرجي، جانشين احتمالي صدام در آويت
ار الخزرجي، جانشين احتمالي صدام آه به عنوان جنايت آار جنگي در براساس گزارش ها، ژنرال نز

ي خروج از اين آشور را نداشت؛ ماه گذشته با آمك  هاي دانمارك محاآمه شده و اجازه يكي از دادگاه
 . سيا گريخته و اآنون در آويت است

تروريسم سازمان سيا ي دانمـارآي پولتيكن با اشاره به گزارشي آه توسط دفتر مبارزه با  روزنامه
هاي امنيتي آمريكا معتقدند؛ خزرجي آه زماني جانشين مناسب  منتشر شده؛ آورده است آه سرويس

 . شده؛ مورد نظر پنتاگون نيست صدام پس از جنگ تصور مي
هاي اطالعاتي آمريكا  ي روزنامه عرب نيوز، يك مقام سابق سيا گفته است آه سرويس به نوشته

اند؛ و وي اآنون براي آمك به نيروهاي آمريكا در جنگ عليه  هاني از دانمارك خارج آردهخزرجي را بطور پن
 . عراق به آويت برده شده است

هاي انگليسي اولين بار، گزارش دست داشتن سيا در خروج خزرجي را اعالم   مارس روزنامه22روز 
زده و يك  ي شيميايي له عليه آردهاي عراق دست به حم1980نمودند؛ خزرجي متهم است در سال 

 .  مارس در دانمارك به حبس خانگي محكوم شده است15وي از . شود جنايت آار جنگي شمرده مي
وي در سال .  رياست نيروهاي مسلح عراق را بر عهده داشت1990وي طي حمله به آويت در سال 

 . نمارك شد بطور پنهاني به اردن گريخت و سه سال بعد با پناهندگي سياسي راهي دا1995

www.iran-archive.com 



ي الحيات، چاپ لندن به نقل از يك منبع سوري نوشت آه آمريكا خزرجي  ي سال گذشته روزنامه فوريه
  . ي عراق پس از سرنگوني صدام انتخاب آرده است را براي اداره

  
  سيستم جديد حقوقي عراق از واشنگتن اجازه مي گيرد

  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه -ايسنا
هاي عراق آه قرار است بخشي از سيستم جديد حقوقي عراق را در بغداد تشكيل دهند، از  تبعيدي

 . واشنگتن خواستند آه به آنها اجازه دهد؛ تا صدام و دستياران نزديكش را محكوم به مرگ نمايند
 ، تعدادي از اعضاي گروه سيستم قضايي دولت موقت از)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اين افراد . اند ي آمريكا مسئول تشكيل سيستم قضايي دولت پس از صدام شده جانب وزارت امور خارجه
 . آاران جنگي آرام خواهد شد معتقدند آه افكار عمومي فقط با اعدام جنايت

ي  ي مجازات مرگ از جمله مشكالت پنتاگون و وزارت امور خارجه ي گاردين، مساله ي روزنامه به نوشته
ها  آمريكايي. كا در رويارويي با جنايت آاران جنگي پس از شكست و خلع حكومت در عراق استآمري

 . هاي نظامي هستند بيشتر خواهان دادگاه
ها و رهبران معارض عراقي چندان تمايلي به دخالت سازمان ملل در اين رابطه ندارند و  آمريكايي

پيشنهاد اعدام . م را تاآنون ناديده گرفته استگويند آه سازمان ملل مساله جنايت آار بودن صدا مي
شود؛ چرا آه  براي اين افراد باعث بسته شدن راه ورود سازمان ملل به عراق پس از جنگ مي

 . توانند حكمي بيش از زندان صادر آنند هاي اين سازمان نمي دادگاه
ر جنگي عليه مردم ي برخورد با آساني است آه به عنوان جنايت آا چالش اصلي دولت موقت نحوه

 . شوند عراق محكوم مي
ي آمريكا، صدام، پسرانش، عدي و قصي، حميد التكريتي،  براساس اسناد منتشره در وزارت امور خارجه
آه عامل بمباران شيميايي حلبچه بوده و » علي شيميايي«منشي خصوص وي، علي حسن المجيد يا 

 . اند  آار جنگي معرفي شدهتعداد زيادي از اعضاي دولت صدام به عنوان جنايت
 تن 18در اين ميان هيچ مشكلي از لحاظ اسناد وجود ندارد، براي مثال در انبار دانشگاه آلورادو در بولدر، 

آاغذ و سند آه توسط آردها از عراق آورده شده و حاآي از اقدامات صدام عليه آردها است، وجود 
 . دارد

 : ي مردان رييس جمهور و اما همه
 سالگي به حزب سوسياليست بعث پيوسته و با يك شورش روي 19در .  ساله است66احتماال صدام، 
وي با آغاز .  پس از قتل و اعدام مخالفانش به عنوان رييس جمهور روي آار آمد1979در سال . آار آمد

ي  به آويت حمله آرد آه توسط نيروها1990در سال . جنگ با ايران، صدها هزار تن را يه آشتن داد
 . ائتالف به عقب رانده شد

 : عدي حسين
گذراني است آه يك  هاي خشونت آميز و عياشي و خوش ي صدام آه معروف به گرايش  ساله38پسر 

 1996بار به دليل تيراندازي به طرف عمويش و زخمي آردن پاي وي توسط پدر زنداني شد و در سال 
انشيني پدر را به دليل آفايت بيشتر برادر وي ج. ي ترور تا حدودي فلج شده است پس از يك توطئه

 . تر از دست داد آوچت
 : قصي حسين

ها،  هاي اطالعاتي و امنيتي عراق، مسوول بازجويي ي صدام و رييس تمامي سرويس  ساله36پسر 
 . ي رياست جمهوري نيز هست قصي مسوول گارد ويژه. ها و اعدم زندانيان سياسي زندان

 : علي حسن المجيد
وي . شود احتماال در حمالت هوايي آمريكا به بصره آشته شده است ومي صدام آه گفته ميپسر عم

ي شيميايي به  وي به دليل حمله. شود يكي از مورد اعتمادترين افسران ارتش صدام محسوب مي
 پس از حمله به 1990وي در سال . معروف شد» علي شيميايي« تن از آردها به 5000حلبچه و آشتن 

 .  عنوان حاآم اين آشور انتخاب شد و در جنگ آنوني مسوول دفاع از جنوب عراق بودآويت، به
 : محمد حمزه الزبيري

هاي اعمال شده عليه شيعيان جنوب  وي مسوول خشونت. وزير سابق و معاون نخست وزير نخست
  .ست داشته ا  را عهده90ي  هاي جنوب عراق در دهه وي رياست از بين بردن باتالق. عراق است

  
  ي حزب الدعوه در ايران نظر علي اديب، نماينده
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هاي شيعيان عراق،جهت داد و شهيد محمدباقر صدر رهبري  پيروزي انقالب اسالمي در ايران به فعاليت
  . حرآت شيعيان را بر عهده گرفت

وگو با خبرنگار گروه تاريخ ايسنا با بيان اين مطلب به   گفتي حزب الدعوه در ايران، در علي اديب، نماينده
ي رژيم بعث عراق در سال  اولين برنامه« :ي رژيم عراق با شيعيان پرداخت و گفت تشريح تاريخ مقابله

در اين راستا، . ها بود هاي اسالمي در حوزه  ميالدي پس از به دست گرفتن قدرت، مهار حرآت1968
هاي ديني غير عراقي را به عنوان بيگانه از آشور بيرون آرد آه اين اقدام،  هي طلب رژيم عراق همه

  .هاي علميه بود اي براي مرجعيت و حوزه ضربه
. چنين پسر آيت اهللا حكيم را آه مرجع شيعيان در آن زمان بود به جاسوسي متهم آرد رژيم عراق هم

انشگاه آوفه را هم تأسيس آرده هاي اسالمي حضور داشت و د سپس آيت اهللا حكيم آه در حرآت
هاي ديني آناره  پس از اين جريان،آيت اهللا حكيم از فعاليت. بود؛ به همين دليل رژيم با او برخورد آرد
  ».گرفت و خود را در منزلش محصور آرد

با فوت آيت اهللا حكيم، مردم دست به تظاهرات زدند و با دادن شعارهاي سياسي با « :وي ادامه داد
اي براي رژيم عراق شد تا بسياري از مردم را دستگير آند  همين اتفاق، بهانه.اق مخالفت آردندرژيم عر

 ميالدي تا سال 1971ي رژيم، از سال  بر اساس برنامه. هاي علميه افزايش دهد و فشار را بر روي حوزه
ر مناطق مختلف به اين جهت، شيعيان د. ماند  ميالدي هيچ فعاليت ديني نبايد در عراق باقي مي1974

 ميالدي پنج نفر از مبلغان دين اسالم آه فعاليت سياسي نيز 1974دستگير شدند و حتي در سال 
  ».نداشتند،اعدام شدند

العملي  عكس) ع(زمان با اربعين امام حسين   ميالدي هم1977ي مردم در سال  انتفاضه« :او تصريح آرد
ي اعتراض، بين آربال و نجف راهپيمايي   به نشانهي رژيم عراق بود آه مردم هاي وحشيانه به سياست

لشكرآشي رژيم به اين منطقه سبب شد بسياري از شيعيان دستگير و به اعدام و حبس . آردند
 ميالدي به مناسبت شهادت امام موسي 1979بعد از اين حادثه، مردم بار ديگر در سال . محكوم شوند

  ».رو شد ا برخورد شديد رژيم عراق روبهدست به انتفاضه زدند آه باز هم ب) ع(آاظم 
« :اديب با تأآيد بر اين آه شهيد محمدباقر صدر، مؤسس حرآت اسالمي در عراق بود، اظهار داشت
  .آرد شهيد صدر فرهنگ اسالمي را در عراق منتشر و از مردم براي تشكيل حكومت اسالمي دعوت مي

 ميالدي او را به عنوان رهبر حزب الدعوه، 1972حكومت عراق آه از شهيد صدر هراس داشت، در سال 
  .دستگير آرد، ولي به دليل اعتراض مردم مجبور شد او را آزاد آند

 ميالدي با پيروزي انقالب اسالمي ايران،رهبري حرآت شيعيان عراق را بر 1979شهيد صدر در سال 
  ».شهيد صدر به نجف آمدندهاي جنوبي براي بيعت با  هايي از استان عهده گرفت و مردم در قالب هيأت

هاي شهيد صدر در حمايت از انقالب ايران، رژيم عراق  بيانيه« :ي حزب الدعوه در ايران اضافه آرد نماينده
. خواهد انقالبي مانند آنچه در ايران رخ داد را در عراق ايجاد آند را متوجه اين مسأله آرد آه ايشان مي
ي مردم از شهيد صدر نتوانست ايشان را  هاي گسترده ايتالبته حكومت عراق در ابتدا به دليل حم

رفتند، پس از بازگشت به استان  هايي را آه براي بيعت با صدر به نجف مي بنابراين هيأت. دستگير آند
از .حتي بسياري از نظاميان ارتش عراق نيز به دليل تأييد شهيد صدر زنداني شدند. آرد دستگير مي

  ».آرد هاي صد نفري شكنجه و دسته جمعي اعدام مي ردم را در گروه ميالدي رژيم، م1980سال 
ي اديب، صدام شش ماه پيش از شروع جنگ ايران و عراق، قانوني را صادر و اعالم آرد آه  به گفته

اي شد تا رژيم  آند بايد اعدام شود و اين بهانه اعضاي حزب الدعوه و هرآس با اين حزب همكاري مي
اي براي آنترل شيعيان  ضمن آن آه جنگ، خود بهانه. سياري از شيعيان را بكشدپيش از شروع جنگ، ب

هاي متعهد، جنگ را ظالمانه  البته، شيعيان و انسان. ي جنگ آرد ها را به زور روانه بود و رژيم آن
  .دانستند و بيشتر علماي نجف نيز شرآت در جنگ را حرام آرده بودند مي

اما . هاي ايراني تبار به دستور حكومت از آشور اخراج شدند ون از عراقياز سوي ديگر، بيش از نيم ميلي
هاي شيميايي استفاده  ها براي آزمايش سالح شد آه از آن ها بازداشت شدند و گفته مي جوانان آن
  ».شده است

ايشان براي آن آه خود را « :او با يادآوري اين آه شهيد صدر جزء مؤسسان حزب الدعوه بود،ادعا آرد
ي تأسيس حزب الدعوه از ان خارج شد و همواره اعتقاد  هاي اوليه براي مرجعيت آماده آند، در سال

ي مسلمانان را براي ايستادن در برابر فرهنگ غرب،  داشت آه اين حزب بايد اسالمي باشد و همه
 را جذب البته حزب الدعوه از نظر عملي به دليل آن آه اساسش شيعه بود، تنها شيعيان. مجتمع آند

  ».آرد
  

  .سند بازسازي عراق بعد از جنگ در اين آشور را آماده آرده است) ILO(المللي آار  سازمان بين
المللي آار، سند  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، بنا بر تقاضاي گروههاي آارگري سازمان بين

د آه با هدف ايفاي نقش  هيات مديره اين سازمان مطرح ش286حمايت از بازسازي عراق در جلسه 
  . به صورت ويژه و سريع مورد حمايت اعضاي هيات مديره قرار گرفتILOپذيري  موثر و مسووليت

اي را براي  المللي آار با اعزام هياتي ويژه به عراق سه سال پيش، برنامه بنا بر اين گزارش، سازمان بين
 شده در سال جاري مجددا از طرف دبيرخانه بازسازي عراق آماده آرده بود آه دنبال حساسيتهاي ايجاد

 مورد بازبيني قرار گرفت و با در نظر گرفتن مسائل روز بررسي و تكميل ILOهاي اضطراري  و بخش پروژه
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  .شد
 
  

    ايران-جنگ  
  

  پاسگاههاي مرزي از سوي نيروهاي عراقي تخليه شده است
  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه 
  .ي پاسگاههاي مرزي عراق در حد فاصل بين اين استان و مرز عراق خبر داد م از تخليهاستاندار ايال

وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران با اعالم اين خبر در تشريح آخرين  محمود زماني قمي در گفت
اوضاع مرزي ايالم از هر جهت عادي است و جز ترك : وضعيت مرزهاي ايران در اين نقطه گفت

  .شود سگاههاي مرزي از سوي نيروهاي عراقي، تحرك ديگري در منطقه مشاهده نميپا
  

  انفجار در آبادان
  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه -ايسنا

انفجار بعد از ظهر امروز، سه شنبه، در شهر آبادان باعث به شهادت رسيدن يكي از شهروندان اين 
  .شهر گرديد

 بعد از ظهر، انفجاري 10/15 حدود ساعت : دان با تأييد اين خبر به ايسنا گفتجمال عالمي، فرماندار آبا
باشد، در نقطه شرقي آبادان و در حاشيه شهر  آه ناشي از جنگ ميان آمريكا و انگليس عليه عراق مي

  .اتفاق افتاد و متأسفانه باعث به شهادت رسيدن يكي از شهروندان عزيزمان شد
 مذآور مجروحي دربر نداشت از جديد بودن نوع تخريب ناشي از اين انفجار خبر وي با بيان اينكه انفجار

برابر اظهارات اهالي محل حادثه، شيءاي از آسمان به زمين اصابت آرد و باعث اين انفجار : داد و گفت
  .گرديد

 يك متر تخريب به وجود آمده از اين انفجار به عمق: عالمي در خصوص نوع تخريب اين انفجار اذعان آرد
ء اصابت شده و يا پرتاب آننده آن مشخص  باشد ولي تاآنون نوع شي  سانتي متر مي10 و سطح 

 . نگرديده است و به نظر مي رسد سالح جديدي باشد

  
  تظاهرات دانشجوايان بسيجي و درگيري با ماموران امنيتي 

  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه -راديو فردا
عت يك ونيم بعد از ظهر به وقت تهران تعدادي از دانشجوهاي بسيجي دانشگاه تهران امروز از حدود سا

و دانشگاه علوم پزشكي تهران به دعوت بسيج دانشجويي دانشگاه روبروي سفارت انگلستان تجمع 
تجمعي آامال مشابه تجمع روز گذشته آه به درگيري آشيد و نيروي انتظامي با دانشجوهايي . آردند

ويژگيهاي مهم امروز چهره هاي شناخته شده اي بودند آه . اني مي آردند برخورد آردآه سنگ پر
اينها در تجمع امروز . عموما با تجمع هاي دانشجويي برخورد مي آنند و دانشجوها را آتك مي زنند

ز حتي دو ماده آتشزا هم به داخل سفارت پرتاب آردند آه يكي ا. حضور داشتند در حاليكه ديروز نبودند
آنها به داخل سفارت پرتاب شد آه باعث آتش سوزي شد آه البته خيلي سريع اين آتش سوزي مهار 

شد و يك سري نيروهايي آه اطالعاتي به نظر مي رسيدند سريع به داخل دانشجوها رفتند و اين 
امروز برخالف روز گذشته هيچ آس بازداشت نشد ولي . آوآتل مولوتف ها را از دستانشان گرفتند

دانشجوها آماآان عليه سفير انگليس در تهران شعار مي دادند از جمله شعارهايي عليه آمال خرازي 
داده » نيروي انگليسي خجالت خجالت«وزير امور خارجه و حتي عليه نيروي انتظامي با اين عنوان آه 

امه هم صادر شد در اتمام اين تجمع يك قطعن. شد و چيزي آمتر از صد نفر دور سفارت راهپيمايي آردند
آه در آن هتك حرمت عتبات عاليات آورده شد و علت تجمع دانشجويان هم امروز همين موضوع و به 

 .ادعاي دانشجوها توهين به اماآن مقدس بيان شده بود
 

  
  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
  گزارشي از آخرين وضعيت گروه انصاراالسالم

  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه -خبرگزاري فارس
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پيشمرگهاي اتحاديه ميهني آردستان عراق با همكاري نيروهاي : خبرگزاري فارس
امريكايي مارنج ،دو هفته پيش، به مقر گروه انصاراالسالم در نواحي آوهستاني 

شمال شرقي عراق حمله و ضمن متالشي آردن اين گروه بر مناطق تحت آنترل آنها 
  .تسلط يافتند
اري فارس ، گروه انصار االسالم از سوي امريكا و انگليس متهم به داشتن رابطه با به گزارش خبرگز

اما مالآاريكار رهبر اين گروه آه . القاعده و پناه دادن تعدادي از اعضاي اين گروه در تشكيالت خود بودند
  . باشد ضمن رد اين اتهامات آنها را مزخرف خوانده است در نروژ پناهنده مي

دن گروه انصاراالسالم نگراني مشترك مقامات حزب دموآرات و اتحاديه ميهني آردستان با متالشي ش
آنان با شروع جنگ ،احتمال ايجاد يك خط ارتباطي بين گروه مذآور با دولت مرآزي عراق را . از بين رفت 

البان و مي دادند و همچنين به لحاظ تفكرات بنيادگرايانه و شباهتهاي آشكار فكري آه اين گروه با ط
القاعده داشتند ، اين هراس بود آه از سوي مراآز و محافل پيدا و پنهاني آه براي طالبان و القاعده در 

گذاري آرده بودند، تجهيز شوند و در آنار آن حضور فعال و مستقيم مالآاريكار و  افغانستان سرمايه
 آه از نگاه ناظران غربي دور اطرافيانش در برخي از مساجد شمال اروپا از جمله شواهد ديگري است

  . نمانده است
اند، بخشي از  به گفته رهبران حزب اتحاديه ميهني آردستان ،آه بخش عمده عمليات را اجرا نموده

  . اند  نفر از اعضاي آن به آوههاي اطراف گريخته300نيروهاي انصاراالسالم را آشته و حداقل 
 تن اعالم شده بود اما 300صاراالسالم از سوي خبرگزاريها  باالترين رقم نيروهاي ان1380تا اوايل سال 

  .  نفر برآورد آرده است1000آخرين آمار ميزان اين نيروها را
اي نماينده حرآت اسالمي آردستان عراق در تهران در خصوص چگونگي متالشي شدن گروه  احمد ورته

به پايگاههاي " تام هاوك"وشك  م105دو هفته پيش در نيمه شب ،امريكا با شليك : انصار مي گويد
انصار االسالم و جماعت اسالمي در خورمان،احمد آباد ، زرده هال، سرگت ، هانه دنگ، خارگيالن، 

گولپ و سيداران چندين مقر و پايگاههاي مهم آنها را به شدت آوبيده و دهها آشته و زخمي بر جاي 
  . گذاشتند

سرگت و مله خورد به شدت ادامه داشت تا اينكه نظاميان موشكباران مناطق در بياره ، : وي مي افزايد
امريكايي با آمك نيروهاي اتحاديه ميهني آردستان عراق اين گروه را متالشي و همه مناطق را تحت 

  . آنترل خود درآورند
 با عنوان جنداالسالم موجوديت خود را اعالم آردند با عملكرد 1380گروه انصاراالسالم آه در شهريور 

 به عنوان حرآت براندازانه عليه حاآميت دو حزب عمده رقيب آرد عراق، اتحاديه ميهني و حزب خود
  . آمدند دموآرات ،و ايجاد ناامني در مناطق تحت حاآميت آنان به شمار 

 سپتامبر در امريكا ،عليه احزاب آرد آردستان عراق آه آنان را سكوالر مي 11گروه مذآور پس از حادثه 
مرد شماره دو حزب دموآرات آردستان " فرانسوا حريري" جهاد آرد و اقداماتي از قبيل ترور خواند اعالم

عراق ، سوء قصد خونين به همراهان رهبر اتحاديه ميهني در سليمانيه ، وقوع انفجارهاي متعدد در دو 
  . صورت دادشهر اربيل و دهوك و همچنين اختالل در فعاليتهاي سازمان در تمام مناطق شمالي عراق را 

آميز اين گروه در قالب ممنوعيت مشاهده تلويزيون و پخش موسيقي و  فعاليتهاي افراطي و خشونت
  . اجباري بودن پوشيدن نقاب براي زنان در مناطق تحت حاآميت آنها در حومه حلبچه تداوم يافت

اين گروه براي مقر اين گروه در شمال شرقي آردستان عراق در حومه حلبچه منطقه اورامان بود و 
  . معروف به مالآاريكار زبانزد شدند" نجم الدين احمد"اولين بار با دستگيري رهبرشان 

 ضمن تغيير 1380معروف به عبداهللا شافعي بود آه در دي ماه سال " وريا هوليري"اولين رهبر اين گروه 
  . فتنام آن از جنداالسالم به انصاراالسالم رهبري آن به مالآاريكار انتقال يا

آه از حزب حرآت اسالمي به " ارتش سوران دو"و " توحيد"انصاراالسالم از اتحاد دو گروه انشعابي 
  . رهبري شيخ علي عبدالعزيز جدا شده بودند ايجاد شد

در واقع انصاراالسالم و گروه ديگري به نام جماعت اسالمي منشعب از حرآت اسالمي آردستان عراق 
 آه مقر آنها نزديك مناطق تحت آنترل انصاراالسالم است در خصوص نماينده اين حرآت.باشند مي

در هنگام حمله به مقر گروه االنصار در اثر : وضعيت آنوني مراآز فرماندهي حرآت اسالمي مي گويد
هاي نظامي ما به  جنگ و موشكباران خسارات فراواني بر ما وارد شد و برخي از تجهيزات و ماشين

  . افتاددست نيروهاي اتحاديه 
ما به خاطر سالمتي اعضاء پيشمرگان خود ، : اي نماينده حرآت اسالمي آردستان عراق افزود ورته

امنيت منطقه و منافع عمومي به فرمان شوراي مرآزي و به اتفاق اتحاديه ميهني اين مناطق را تخليه 
  . آرده و نيروهايمان را به حلبچه انتقال داديم
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جماعت اسالمي نيز به اتفاق اتحاديه ميهني : گويد عت اسالمي نيز مياي در خصوص وضعيت جما ورته
آردستان مناطق تحت آنترل خود را در خورمال و احمدآباد و ساير مناطق تخليه آرده و به منطقه 

  .اند در نزديك قلعه دزه منتقل شده" پشدر"
  

  گوشه اي از سوابق ريچارد پرل، عقاب حمله به عراق و ايران
  گرتجف : نوشته

  
   1983 اپريل 17نيويورک تايمز 
 رستم پورزال ـ واشنگتن : ترجمه فشرده

Jynx212@aol.com 
com.shahrvand.www 

 يادداشت مترجم 
ريچارد پرل، که طبق کليه گزارشات مغز متفکر برنامه ده ساله حمله مجدد به عراق و دشمن ايران 

اما کمتر کسي به خاطر دارد که در بيست و اندي سال . وزهاي اخير نامش سر زبانها افتادهاست، در ر
که از دور اول فعاليت او در وزارت دفاع آمريکا ميگذرد، اين اولين بار نيست که وي به استفاده از مقام 

 اخير همچنين در گزارشات. خود براي کمک به جنگ افروزترين البي هاي اسلحه سازي متهم شده
ذکري نشده که آقاي پرل و کليه همکاران ديرينه و بانفوذ او در داخل و خارج دولت از سي سال پيش 
چنان روابط تنگاتنگي با حزب بنيادگراي شارون و نتانياهو در اسرائيل دارند که به سازمان تروريستي 

 شدن به يهودي ستيزي از معموال رسانه هاي آمريکا از بيم متهم. تشبيه شده اند" اخوان المسلمين"
بنابر اين در نظر داشته باشيد که . تبهکاري نخبگان سينه چاک اسرائيل در آمريکا چشم پوشي ميکنند

شرح زير که اصل آن بيست سال پيش چاپ شد به قول معروف تنها نوک کوه يخ است که به چشم 
 . ديده ميشود

  پ. ر
ي به ارتش توصيه کرد از يک شرکت اسرائيلي به نام سولتام ريچارد پرل، معاون وزير دفاع آمريکا، در حال

در مصاحبه . تسليحات بخرند که سال پيش خود از آن شرکت پنجاه هزار دالر به منظور داللي گرفته بود
سه ساعته اي که با آقاي پرل داشتيم او و وکيلش انکار کردند که نامبرده اوال حق الزحمه را سال 

ت کرد که به مقام معاونت در پنتاگون منصوب شد و دوما يک سال بعد از وزير  همان زمان درياف1981
موسس و سهام دار عمده سولتام شخصي . نيروي زميني خواست که مشتري شرکت سولتام شود

به نام شلومو زابلودويچ ساکن تل آويو است که صاحب شرکتهاي تسليحاتي متعددي در کشورهاي 
يعني زماني که نتيجه انتخابات معلوم کرد آقاي پرل در حکومت پرزيدنت  (1980مختلف است و در نوامبر 

دانيل اسپيگل، وکيل . به ريچارد پرل مراجعه کرد) ريگان از مقامات اصلي دفاع خواهد شد ـ مترجم
زابلودويچ در واشنگتن، به ما گفت هدف شرکت سولتام از عقد قرارداد با ريچارد پرل نفوذ در تصميمات 

 .  زمينه خريد تسليحات بود، اما آقاي پرل اين وظيفه را تکذيب ميکندارتش در
مهمترين قراردادي که شرکت سولتام در پي شکار آن است صدها ميليون دالر ارزش دارد و فعال در 

حق الزحمه آقاي پرل را . دست يک شرکت انگليسي به نام رويال اردنانس فاکتوريز ميباشد
بلکه از طريق يک کمپاني ناچيز و گمنام در آمريکا به نام تامارس به ريچارد پرل شلوموزابلودويچ نه راسا، 

دفاع آقاي پرل اين است که اوال حق الزحمه بابت خدماتي بود که وي پيش از ورود به دستگاه . رساند
. هدولت انجام داد و دوما او از وزير نيروي زميني مخفي نکرد که پيشتر با شرکت سولتام همکاري داشت

متاسفانه نويسنده مقاله ذکري به ميان نياورده که در اين مورد با وزير نيروي زميني هم تماس گرفته (
به موجب قانون فدرال مقامات دولت حق ندارند از منصب خود براي منفعت شخصي يا به ) يا نه ـ مترجم

ر رده هاي باال که همراه د(بسياري از مديران کل دستگاههاي دولتي . نفع آشنايان خود استفاده کنند
رئيس جمهور منتخب سرکار ميآيند و پس از پايان دوره رئيس جمهور به مناصب بخش خصوصي 

تصميماتشان در نفع و ضرر شرکتهايي دخيل است که تا زمان ورود به دولت، خود از ) برميگردند ـ مترجم
ني که در دولت مسئوليت به عهده معمول اين است که هر مقامي تا زما. مسئوالن آن شرکتها بوده اند

مثال وزير . دارد خود را از مسائل مربوط به مشتريان يا روساي سابق خود در بخش خصوصي کنار بکشد
دادگستري با اين که فعال با دفتر حقوقي سابق خود قطع رابطه کرده، در رسيدگي به پرونده هاي 

همچنين معاون ارشد شرکت چوب وايرهاوز . وزارت دادگستري در مورد موکالن آن دفتر شرکت نميکند
شد ) مترجم EPAبه اختصار (وقتي از سوي پرزيدنت ريگان نامزد رياست سازمان حفاظت محيط زيست 

اما آقاي پرل پس از انتصاب به . قول داد در تصميمات سازمان در خصوص شرکت وايرهاوز دخالت نکند
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براي شرکت سولتام، يک قرارداد همکاري يک ساله با معاونت وزارت دفاع عالوه بر ادامه بازاريابي 
در کاليفرنيا، قرارداد مربوطه  TRWجان النگرن، سخنگوي . هم امضاء کرد TRWشرکت تجهيزات نظامي 

ارائه تحليل و توصيه در مورد نيازهاي استراتژيک و "را به ما نشان داد که در آن وظيفه ريچارد پرل 
 . ستتوصيف شده ا" مسائل دفاع ملي

نامبرده در تيمي که رونالد ريگان پس از . نفوذ آقاي پرل در حکومت بسيار بيشتر از هر معاون وزير است
تشکيل داد، عضويت داشت و ) از جيمي کارتر(پيروزي در انتخابات براي تحويل گرفتن وزارتخانه ها 

 مربوط به امنيت و دفاع همزمان با داللي براي شرکت سولتام نزديکان عقيدتي خود را در مناصب مهم
[ سابق]به کار گماشت، خود وي در وزارت دفاع مسئول کنترل صادرات تکنولوژي به بلوک شوروي 

 در دفتر سناتور جاکسون، شخصيت برجسته کميته نيروهاي مسلح، در 1980نامبرده تا سال . است
ي مدت يک سال که ريچارد اسناد بايگاني سنا نشان ميدهد ط. زمينه دفاع از اسرائيل فعاليت داشت

 Security(پرل پس از ترک سنا دالل شرکت سولتام بود از سنا هنوز حقوق ميگرفت و مجوز امنيتي 
clearance (مخصوص را پس نداد و بنابراين به اسرار نظامي آمريکا دسترسي داشت . 

که قانون شد و براي شايد به خاطر داشته باشيد که سناتور جکسون طراح اليحه پر سر و صدايي بود )
تنبيه مسکو حجم معامالت آمريکا با شوروي را، بويژه در مورد کاالها و خدمات نظامي، مشروط به آزادي 

به عبارت ديگر، در آن مورد هم مانند حمله امروز به . يهوديان شوروي در مهاجرت به اسرائيل نمود
 The Armageddonويسنده کتاب ن. عراق، مقاصد نظامي در جامه حقوق بشر به مردم عرضه شد

Network  که دستيار صميمي آقاي پرل در پنتاگون را ضمن رد کردن اسرار نظامي به اسرائيل در يک
هتل واشنگتن غافلگير کرد، در کتاب خود نشان داد ريچـارد پرل به عذر کنترل کمونيسم چنان صادرات 

 اسرائيل محدود کرد که ظرف چند سال اسرائيل همه نوع کامپيوتر و تجهيزات مشابه را به همه دنيا جز
 )مترجم! بزرگترين صادرکننده همان سخت افزار شد

  
  ي نيويورك تايمز از اختالف ميان جنگ طلبان دولت آمريكا  روزنامه تحليل

هاي پس از  ي برنامه يي داشتند، درباره جنگ طلبان دولت آمريكا آه در شروع شدن جنگ نقش عمده
ي طول مدت حضور آمريكا در عراق پس از جنگ و  اين افراد درباره. اند گر اختالف پيدا آردهجنگ با يكدي

يي هر  اين آه آيا نيروهاي آمريكايي بايد پس از جنگ به مدت طوالني در عراق بمانند يا به طور محترمانه
 . اند چه سريعتر اين آشور را ترك آنند، اختالف نظرهاي شديدي پيدا آرده

ي نيويورك تايمز در بررسي اختالفات جنگ طلبان واشنگتن با اشاره به  گر روزنامه فيلدر، تحليلاستفان 
. در عراق از جانب دو گروه مجزا برخاست» تغيير حكومت«ي  انگيزه و زمزمه: نويسد مطلب فوق مي

وزير شامل ديك چني، معاون بوش و دونالد رامسفلد، » هاي گستاخ ناسيوناليست«گروه اول شامل، 
توان به پل  آاراني بودند آه از ميان آنها مي ، نو محافظه»هاي امپرياليست دموآرات«گروه دوم . دفاع بود

 . ولفوويتز، معاون رامسفلد در پنتاگون اشاره آرد
 . آنند تري فكر مي هاي پس از جنگ به طور متفاوت ي برنامه ها درباره به رغم اين توافق، اآنون اين گروه

ي  اين گروه آه در راس آنها آالين پاول، وزير امور خارجه.  سومي نيز در اين ميان وجود دارداما گروه
 .  حضور دارد، چندان تمايلي به آغاز جنگ در عراق نداشتند آمريكا

ها چندان تمايلي به حضور طوالني مدت آمريكا در عراق ندارند و در عوض  ها يا رئاليست ناسيوناليست
 . حضور سازمان ملل نيروهاي آمريكايي هر چه سريعتر از عراق بيرون روندتمايل دارند با 

براي آنها . آزارد ها چيزي است آه نومحافظه آاران را به شدت مي نشيني سريع آمريكايي اما عقب
آنها خواهان ايجاد يك دموآراسي آمريكايي در . شود، اهميت زيادي دارد حكومتي آه جانشين صدام مي

 . ندباش عراق مي
آنها فكر . آاران هم عقيده هستند ها با اين ديدگاه نومحافظه اما آنها تنها نيستند؛ بسياري از دموآرات

اگر چه . آنند با سرنگوني حكومت صدام، آمريكا بايد در تمامي مسائل عراق دست داشته باشد مي
 . نگره بسيار نفوذ دارندهاي آ گذاري ها چندان صداي بلندي در دولت ندارند؛ اما در سياست دموآرات

هاي سنگيني براي دولت بوش و خطرات زيادي براي منطقه، ثبات  هرگونه تغييرات در عراق هزينه
 . منطقه، منابع نفتي و اقتصاد جهان خواهد داشت

  . تر از برنده شدن در جنگ خواهد داشت يي سنگين از دست رفتن صلح، هزينه
  محافظه آاران نوين بوك  سياست پلي

ي جورج بوش به عراق از سياست  ياستمداران واشنگتن و ساير شهرهاي دنيا معتقدند حملهس
 بوك  پلي«

(Playbook) اآثريت گروه محافظه آاران نوين را آارشناسان . نشات گرفته است» محافظه آاران نوين
 . شوند ميلواآي تغذيه مي” برادلي“دهند آه از سوي بنياد  جمهوري خواه تشكيل مي
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ضمن بيان اين مطلب » ژورنال سنتينال«، سايت اينترنتي )ايسنا(گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به 
موضع محافظه آاران نوين با محافظه «: ي دليل جنگ آمريكا به عراق آورده است در گزارشي درباره

ن آه از محافظه آاران نوي. آاران سنتي در قبال دولت و سياست خارجي تهاجمي بسيار متفاوت است
شوند، ديدگاه جديدي را براي  رهبري مي” استاندارد“ي  سوي ويليام آريستول، ناشر هفته نامه
آنها معتقدند براي تغيير ساختار خاورميانه و سرنگوني . اند سياست خارجي آمريكا پيشنهاد داده

ه تهديد بالقوه به ديكتاتورهاي اطراف جهان بايد در صورت لزوم از حمالت بازدارنده عليه آشورهايي آ
جنگ بي “اين در حالي است آه محافظه آاران سنتي اين جنگ را يك . آيند، استفاده شود حساب مي

 . دانند مي” پايان
بسياري از ناظران معتقدند اين جنگ بخش آليدي طرح جنگ «: اين سايت در ادامه توضيح داده است

 . ي اخير جورج بوش است طلبانه
را بر عهده ” برادلي“موسسان پيشرو افكار محافظه آاران نوين آه رياست بنياد مايكل جويس، يكي از 

از سوي ديگر افراد آليدي بوش شامل . آند آنم بوش از اين افكار تغذيه مي من فكر مي“: گويد دارد، مي
ما ديك چني، معاون رييس جمهور، دونالد رامسفلد، وزير دفاع و پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع، مستقي

 . تحت تاثير اين افكار هستند
  اين 1998در سال ” .صدام بايد برود“:  با انتشار داستاني اعالم آرد1997ي استاندارد در سال  نامه هفته
اي را خطاب به آلينتون، رييس جمهور وقت منتشر آرد و از وي خواست صدام را از  نامه، نامه هفته

 . قدرت بر آنار آند
تن به امضا رسيده بود؛ آه هشت تن از آنها از جمله رامسفلد، ولفوويتز و ريچارد  18اين نامه از سوي 

 » .هاي مهمي دست يافتند پرل در دولت بوش به سمت
محافظه آاران نوين معتقدند آه ما ديگر در يك جهان دو قطبي « : خوانيم در بخش ديگر اين گزارش مي

چارلز “. دانند  مي21 و آمريكا را هم چون روم در قرن آنها جهان را يك جهان تك قطبي. آنيم زندگي نمي
آنـد، در  ي واشنگتن پست آه از نظرات محافظه آاران نوين طرفداري مي ، ستون نويس روزنامه”آروتامر

حقيقت اين است آه هيچ آشوري در جهان از زمان امپراطوري روم به فرهنگ، “: گويد اين باره مي
وي نظرات محافظه آاران نوين را اين طور بيان ” .ن تسلط نداشته استاقتصاد، تكنولوژي و ارتش جها

ما بايد بدانيم آه ما يك امپراطور داريم و ما يك قدرت داريم؛ آه بايد خود را با آن تطابق “آند آه  مي
آاران نوين معتقدند، استقالل ملي يك مفهوم آهنه است؛ آه آمريكا بايد تمام  در آل محافظه” .دهيم

يي اين ديدگاه را يك ديدگاه  پاره.  را بـراي استقرار دمـوآراسي در آشورها به آار گيردتالشش
 » .داننـد امپرياليستي دموآرات مي

يي روبه  هاي هسته گويند، در جهاني آه سالح محافظه آاران نوين مي«: اين سايت در انتها آورده است
گويند اگر  آنها مي. ا به چراغش بازگردانيدتوانيد غول چراغ جادو ر گسترش هستند، شما هرگز نمي

از سوي ديگر آشورهاي . ها را تغيير دهيد، بايد از شر تهديداشان خالص شويد نتوانيد بعضي از اين رژيم
 . ورزند ليبرال دموآرات هرگز به جنگ با يكديگر اقدام نمي

وي . پريستون نشات گرفته استالمللي دانشگاه  ، استاد امور بين”مايكل مور“تئوري پشت اين ايده از 
هاي دموآرات تمايلي به انجام جنگ با يكديگر ندارند؛ چرا آه آنها بايد به شهروندان  معتقد است دولت
 » .ها تمايل دارند؛ تا نظر اين استاد را تقويت آنند به اين ترتيب ليبرال دموآرات. خود پاسخگو باشند

 
  

  هانمخالفت با جنگ و تظاهرات ضد جنگ در ج
  

  درگيري شديد با پليس و زخمي شدن تعداد بسياري از تظاهرآنندگانتظاهرات آمريكا و 
آشتار غيرنظاميان در عراق، تظاهرات هـزاران تـن از مردم آمريكا در شهرهاي مختلف در اعتراض به 

يي را برگزار آردند آه اآثر اين تظاهرات به خشونت و درگيـري شـديد با پليس و نيروهاي  گسترده
 . امنيتي انجاميد

فرانسيسكو، آاليفرنيا و نيويورك از جمله شهرهاي آمريكا بودند آه تظاهرات در اين شهرها به نسا
 . شدن تعداد بسياري از تظاهرآنندگان منجر شددرگيري شديد با پليس و زخمي 

هاي  ي تلويزيوني العربيه، در اين تظاهرات ضد جنگ تظاهرآنندگان به شدت سياست به گزارش شبكه
جورج بوش، رييس جمهور آمريكا را در حمله به عراق محكوم آردند و متوقف شدن آشتار غيرنظاميان در 

 . عراق را خواستار شدند
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اليفرنيا تظاهرآنندگان با پليس و نيروهاي امنيتي به شدت درگير شدند؛ آه دراين درگيري در تظاهرات آ
 تن از تظاهرآنندگان زخمي 18پليس اقدام به شليك مستقيم گلوله به تظاهرآنندگان آرد آه طي آن 

 . شدند
ان آرد و در تظاهرات مردم سان فرانسيسكو نيز پليس اقدام به شليك گلوله مستقيم به تظاهرآنندگ

 .  تن از تظاهرآنندگان زخمي شدند10طي آن 
 100نيويورك نيز شاهد درگيري شديد تظاهر آنندگان، پليس و نيروهاي امنيتي بود و طي اين درگيرها 

  .تن از تظاهرآنندگان دستگير شدند و برخي ديگر در درگيري با پليس زخمي شدند
  

  جنگحمله پليس سانفرانسيسكو به تظاهر آنندگان ضد 
در اولين درگيري آه بين پليس سانفرانسيسكو و تظاهر آنندگان ضد جنگ، صورت : خبرگزاري فارس

 و نارنجك هاي بيهوش آننده راهپيمايان را گرفت، پليس با استفاده از گلوله هاي پالستيكي و چوبي،
 .مورد ضرب و شتم قرار داد ، در اين درگيري دهها تن مجروح شده اند

 تلگراف ، تظاهرآنندگان و آارگران بندر اوآلند آاليفورنيا مي گويند، درگيري زماني آغاز به گزارش ديلي
شد آه پليس سعي داشت صفوف راهپيمايان را با زور از هم جدا آند، آه با مقاومت آنها روبرو شد آه 

  . در نهايت با شليك به سوي تظاهر آنندگان چند تن از آنان را مجروح ساخت 
، را بسته و از عبور و مرور آارآنان اين اسكله، »امريكن پرزيدنت لين « درب ورودي اسكله راهپيمايان 

  . آه براي ارسال تجهيزات نظامي به منطقه خليج فارس استفاده مي شود، جلوگيري بعمل آوردند
 صدها نفر از اين تظاهر آنندگان ضمن مسدود آردن راهها به اين اسكله، شعارهاي ضد جنگ سر داده

  . و خواهان توقف ارسال تجهيزات نظامي از اين اسكله شدند
راهپيمايان بطور قانوني و در اعتراض به جنگ : ، گفت»توقف جنگ«مدير اجرايي » پاتريك راينسبوروگ«

دست به اعتصاب زده بودند، آه پليس بيش از حد حساسيت به خرج داد و بدون هشدار اوليه، با گلوله 
  . سالح هاي زخمي آننده، آنها را مورد حمله قرار دادهاي پالستيكي و ديگر 

پليس يكباره به تظاهر آنندگان دو دقيقه زمان داده تا متفرق شوند، و سپس با شليك گلوله : وي افزود
  . و نارنجك هاي بيهوش آننده آنها را مورد حمله و ضرب و شتم قرار داد

تا آنون نتوانسته ام دريابم، چرا پليس دست به اتفاق خيلي عجيبي بود، من : راينسبوروگ ادامه داد
  . چنين عمل قبيحي زده است

  .  قرار دادپليس در اين حمالت خود، حتي زنان را نيز با باتون هاي چوبي مورد ضرب و شتم
شاهدان عيني گفتند، پليس فقط قصد داشت مردم را آتك بزند و هيچگونه تالشي براي دستگيري آنها 

   .انجام نداده است
ما مي خواهيم خط ارتباط بين جنگ و : يكي از راهپيمايان آه از ناحيه صورت مجروح شده بود، گفت

  .  زنند، را قطع آنيمشرآتهاي تجاري، آه از اين جنگ سودهاي آالن به جيب مي
در پس ماجراي تهاجم به عراق، يك بحران عميق دموآراتيك در آمريكا : يكي ديگر از راهپيمايان گفت

اين جنگ با آمك شرآتهاي بزرگ تجاري آمريكا، آه خواهان سود بيشتر و داراي نفوذ در . داردوجود 
  .دولت بوش هستند، تدارك ديده شده است

  
 بندر سيدنيتظاهرات در 

تظاهرآنندگان ضدجنگ در اعتراض به آشتار غيرنظاميان به خصوص آودآان عراق توسط آمريكا مانع 
 . ات نظامي به خليج فارس شدندعبور يك ناو جنگي حامل تجهيز

تظاهر آنندگان با خشم فراوان شعارهاي ضدجنگ سردادند و خواستار توقف سريع اين جنگ و آشتار 
  .غيرنظاميان و آودآان در عراق شدند

شان نسبت به  ي تلويزيوني العربيه، تظاهر آنندگان براي اعالم مخالف و اعتراض به گزارش شبكه
مريكا اقدام به ممانعت از عبور يك ناوجنگي آمريكا از بندر سيدني به سوي ي آ سياستهاي خصمانه
  .خليج فارس شدند

  
  رييس جمهور اندونزيمخالفت  

ي نامشروع به   از آمريكا و انگليس براي اجراي قانون جنگل در حملهدوشنبه رييس جمهور اندونزي روز 
 . عراق به شدت انتقاد آرد

س جمهور اندونزي از اين آه ارزشهاي انساني آه اسالم بر آن تاآيد ورزيده مگاواتي سوآارنوپوتري، ريي
 . رويه ناديده گرفته شده است، به شدت احساس تاسف آرد اين چنين بي است، 

آنها اآنون به دليل قانون جنگل بيشتر مورد تهديد تجاوز «: ي عرب نيوز، وي افزود ي روزنامه به نوشته
 » .آنند اعمال قدرت بر ضعفا حقشان است مندان در اين شرايط احساس ميقرار دارند، چرا آه قدرت
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  جنگ و احزاب سياسي هند
وزير هند به منتقدين وي براي محكوم نكردن جنگ آمريكا عليه عراق،  با پيـوستن احزاب مخالف نخست

 .  گرماي جنگ را حس آـرد دولت هنـد اوج
دند، در شرايط فعلي بحران عراق بر ساير مباحث شمـاري از متحدان دولت همچون مخالفان معتق

 . ارجحيت دارد
يي  ي قطعنامه ي عرب نيوز، دولت و احزاب مخالف تمام روز گذشته را به بحث درباره ي روزنامه به نوشته

يي آه براي تمام احزاب قابل قبـول باشد، دست  در خصوص عراق گذارندند، اما نتوانستند به نتيجه
 . يابند

ي ديگر در سطح رهبـران حزب  ، سخنگوي پارلمان پس از جلسه برگزاري جلسه»ر يوشيمانهو»
 . بدين ترتيب امروز قرار است؛ آنها بر سر اين قطعنامه به توافق برسند. سياسي را خواستار شد

اتحاديه مسلم ليگ هند نيز اعالم آرده است هند بايد از سازمان ملل خروج نيروهاي آمريكايي و 
 .  را از عراق خواستار شودانگليسي

جورج بوش بايد يك جنايتكار جنگي خوانده شود و آمريكا بايد « : رييس اين حزب گفت» ام باناتواال.ج»
 » .براي اشغال عـراق از سـوي نيـروهايش به مـردم اين آشور غرامت بپردازد

  
  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان

  
  امروز تيره ترين و سياه ترين روز است

  2003 اوريل 8 -1382 فروردين 19سه شنبه 
خبرنگار رويتر مستقر بغداد آه از اين حادثه جان سالم به در برد اعالم آرد " مريديان " به گزارش الجزيره 

فيلمبردار و يك مسئول فني مجروحان حادثه بوده اند آه همگي به يك خبرنگار ، يك عكاس ، يك : 
  .بيمارستان انتقال يافته اند

 محل استقرار خبرنگاران شبكه الجزيره و ابوظبي نيز هدف حمله امريكايي ها قرار از صبح سه شنبه 
  .گرفته بود آه به آشته شدن خبرنگار الجزيره انجاميد

  .اران رويتر در باالترين طبقه هتل فلسطين قرار داشته استگفته مي شود مقر استقرار خبرنگ
از سوي ديگر مايكل ماسينگ رئيس آميته بين المللي حمايت از خبرنگاران در گفتگو با شبكه تلويزيوني 

امروز تيره ترين و سياه ترين روز است چون خبرنگاران شهرونداني هستند آه آاري : الجزيره قطر گفت 
  .به مردم ندارندجز انتقال حقيقت 

من با فرماندهي مرآزي امريكا در پايگاه سيليه قطر هم صحبت آردم اما آنها هيچ اطالعاتي : وي افزود 
  .درباره اين حمالت به من ارائه نكردند

  
  

 کشته شد ن خبرنگاران-روز سياه رسانه ها
   نفر ديگر مجروح شدند، 3روز سه شنبه يک خبرنگار رويتر کشته و 

 ساله اهل اکراين مستقر در ورشو در هتل فلسطين کشته 35لويزيوني تاراس پروتسيوک خبرنگار ت
 براي رويتر کار خود را آغاز کرد و در بحران هاي بوسني، چچن، افغانستان و کوسوو 93او از سال . شد

 .حضور داشت
بي را هدف قرار داد پيش از آن نيز  يک موشک مقر شبکه معروف تلويزيوني قطر، الجزيره و تلويزيون ابوظ

خبرنگار مشهور الجزيره در . که باعث کشته و زخمي شدن تعدادي ديگر از خبرنگاران اين رسانه ها شد
  .اين حمالت جان خود را از دست داد

 از تعداديياد آرد، » رانروز سياه خبرنگا«ي خبري الجزيره از آن به عنوان  در اين حمالت آه شبكه
ي خبري رويتر آه به  خبرنگاران عربي و غربي آشته و يا زخمي شدند؛ از جمله دو خبرنگار از شبكه

  . شدت زخمي و به بيمارستان منتقل شدند
ي تصاويري از زخميان اين حادثه بيان داشت عالوه بر زخميان اين حادثه  ي خبري الجزيره با ارائه شبكه

 . نام وي طارق ايوب بوده است  آه  شده استآشتهرنگاران الجزيره نيز يك تن از خب
اآثر خبرنگاران . دهد ها خبر مي ت وخيم بسياري از زخميآخرين اطالعات از اين حادثه از وضعي

خشمگين در اعتراض به اين اقدام آمريكا اظهار داشتند، اين دليل بارزي بر جنايت آمريكاست آه 
نايتهايش را در عراق با آشتن و ترساندن خبرنگاران پوشش دهد؛ تا به اين خواهد آشتار و ج مي
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هاي آمريكا در عراق را نداشته باشند و دچار ترس و  جنايت وسيله خبرنگاران قدرت پوشش خبري
 . وحشت شوند

ژنرال بروکس در کنفرانس مطبوعاتي روز سه شنبه خود با اظهار تاسف از کشته شدن اين خبرنگاران 
ز قصد هدف قرار دادن خبرنگاران و غير نظاميان را ندارند اما تکرار کرد که تاکيد کرد که نيروهايش هرگ

عراق از حضور غير نظاميان براي اختفاي نيروهايش سو استفاده مي کند و اين جان آنها را به خطر مي 
وي ادامه داد که به هر حال خبرنگاران جان خود را در شرايط جنگي در معرض خطر قرار مي . اندازد
. در ادامه توضيحات وي مشخص شد که به خبرنگاران پيشنهاد شده بود اين هتل را ترک کنند. دهند

همچنين پنتاگون مي گويد ظاهرا آنچه باعث حمله تانک ها به هتل شده بود، حضور تک تير اندازان 
  .عراقي بر باالي آن بوده که سربازان آمريکايي را هدف قرار مي داده اند

  
  طارق ايوب خبرنگار الجزيره در حمله تانک به هتل محل اقامت روزنامه نگاران در بغداد کشته شد

  هارپر، خبرنگار بی بی سیپل 
دو عکاس که برای سازمان های خبری غربی کار می کردند نيز زمانی که هتل محل اقامت روزنامه 

  . نگاران غربی هدف حمله تانک های آمريکايی قرار گرفت، کشته شدند
واستار فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران که روزنامه نگاران سراسر جهان در آن عضويت دارند، خ

انجام يک تحقيق مستقل درباره اين حمالت شده و گفته است اين حمالت می تواند نقض جدی حقوق 
  . بين الملل باشد

آيدان وايت، رييس اين فدراسيون، ترديدی ندارد آمريکايی ها ممکن است به عمد روزنامه نگاران را هدف 
  . حمله گرفته باشند

وزنامه نگاران و هدف قرار دادن دفاتر رسانه های عربی، در وی گفت بمباران هتل های محل اقامت ر
  . جنگی که به نام دمکراسی به راه افتاده، وقايع تکان دهنده ای است

آيدان وايت عراقی ها را نيز به دليل استفاده از روزنامه نگاران و غيرنظاميان به عنوان سپر انسانی مورد 
  . ع بايد مجازات شوندانتقاد قرار داد و گفت مسووالن اين وقاي

فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران خواستار انجام يک تحقيق مستقل درباره حمالتی شده که در آنها 
سه عکاس خبرنگار کشته شده اند و گفته است اين حمالت می تواند نقض جدی حقوق بين الملل 

  باشد    
زيره اشاره کرد و گفت با توجه به بمباران دفتر آقای وايت به ويژه به حمله به دفتر شبکه عرب زبان الج

الجزيره در کابل در جريان جنگ افغانستان، نمی توان اين نکته را از نظر دور داشت که در هدف گيری 
  . دفتر اين شبکه خبری سوء نيتی وجود نداشته است

، محل دقيق دفتر اين شبکه می گويد قبل از آغاز جنگ عراق. شبکه الجزيره نيز چنين ديدگاهی دارد
  . خود در بغداد را به وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون، داده تا قضيه کابل دوباره تکرار نشود

مقام های آمريکا شديدا به تلويزيون الجزيره به دليل نشان دادن تصاويری از نيروهای آمريکايی که در 
  . بغداد کشته شده يا به اسارت درآمده بودند، اعتراض کرده است

  . ا اين شبکه نزد مقامات عراقی نيز موقعيت بهتری نداشت و مورد انتقاد آنان هم بودام
پس از آنکه عراق يکی از خبرنگاران الجزيره را اخراج کرد، اين شبکه برای مدتی پوشش اخبار جنگ را از 

  . عراق متوقف کرد
  
  

 ي الجزيره منافات دارد ان آامال با خبر شبكه.ان. سيي خبري شبكهخبر 
اند؛ اما به رغم پخش  مردم طي روزهاي جاري عمال به اخبار وابسته شده«: ي عرب نيوز نوشت روزنامه

افتد، اطالع ندارد؛ چرا آه خبر  رسد آسي حقيقتا از آنچه آه اتفاق مي گزارشات زنده به نظر مي
 » .ي الجزيره منافات دارد با خبر شبكهان آامال .ان.ي خبري سي شبكه
توانيد در  اگر شما مي«: ي عرب نيوز در گزارشي درباره ميزان درستي گزارشات جنگ نوشت روزنامه

پايان روز تصوير واضحي از حوادث جاري را مجسم آنيد، انسان خوش شانسي هستيد؛ چرا آه به نظر 
اين نوع از سانسورها با سانسورهاي . رسد سانسور، سياست حاآم بر پوشش خبري است مي

 . ها مقرر آرده است، آامال متفاوت است نظامي آه دولت براي خطوط راهنماي شبكه
ي تلويزيوني الجزيره را از بغداد اخراج  ي گذشته مقامات عراقي تصميم گرفتند، گزارشگران شبكه هفته

ي  وي ديگر آويت آار گزارشگران شبكهاز س. ي ماندنشان را صادر آردند آنند؛ اما اندآي بعد اجازه
 . خبري العربيه را به دليل جبهه گيري در برابر موضع رسمي آويت ممنوع آرد
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شد و آارت شناسايي خبرنگارانش نيز در ” هك“ي الجزيره به طور مرتب  وب سايت انگليسي شبكه
 . اين روند در عراق نيز ادامه دارد. سازمان بورس نيويورك لغو شد

ي دولتي عراق و  وگو در شبكه سي نيز به دليل انجام گفت.بي.ي خبري ان ، خبرنگار شبكه”آرنتپيتر “
گفتن اين آه آمريكا و انگليس استقامت نيروهاي عراقي را دست آم گرفته است، از عراق اخراج شد و 

ات جنگ را ي العربيه گزارش ي تلويزيوني بلژيك در آمده و براي شبكه در حال حاضر به استخدام شبكه
 . آند ارسال مي

از سوي ديگر مردم . هاي جمعي عربي دروغ است بسياري از مردم آمريكا معتقدند گزارشات رسانه
آنند  از سوي ديگر آشورهاي ديگر فكر مي. آنند، خبرهاي طرف غربي ساختگي است عرب فكر مي

. شود و بالعكس فت ميهاي غربي يا شود، در خبرهاي رسانه آنچه آه از خبرهاي عرب سانسور مي
اين امر ما را براي آشف حقيقت با مشكل روبرو آرده است؛ چرا آه در عراق خبرنگاران بايد تحت نظارت 

هاي نظامي اين آشور عمل  بنابراين اگر يك خبرنگار طبق خواسته. يك سانسورچي عراقي آار آنند
، وزير آشور انگليس نيز به ”النكتديويد ب“. شود نكند، به دست آم گرفتن امنيت سربازان متهم مي

 » .آند آنند، به شدت حمله مي خبرنگاراني آه پشت خطوط دشمن آار مي
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