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   2003 اوريل 24 -1382 ارديبشت 4پنج شنبه  
  »شوك و وحشت«استراتژي  -شب سي و ششم 

  
  آخرين تحوالت جنگ

  
  درگيری در تکريت هنوز ادامه دارد 

  2003 اوريل 23 -1382 ارديبشت 3چهار شنبه  -بي بي سي
ژنرال ديويد مک کرنن يک فرمانده آمريکايی در عراق گفته است جنگ در اين کشور هنوز به پايان 

  .نرسيده است
او گفت بر خالف تصورش عمليات جنگی اتمام نيافته، چنانچه در نواحی تکريت، زادگاه صدام حسين، 

  . ادامه داردجنگ هنوز
ژنرال مک کرنن اوضاع را يک تبديل نه چندان واضح از عمليات جنگی به عمليات برقراری ثبات توصيف 

  .کرد
مقامات پنتاگون گفته اند تعداد سربازان به رهبری آمريکا که در عراق حضور دارند به بيش از صد و پنجاه 

است که در اوج جنگ در اين کشور حضور هزار نفر می رسد که اين رقم بيشتر از تعداد سربازانی 
  .داشتند

گزارشگر بی بی سی در پنتاگون گفته است که نگرانی هايی از تجمع عظيم شيعيان در شهر کربال 
  .اما ژنرال مک کرنن گفت هيچ تهديد علنی از سوی شيعيان عراق حس نمی شود. وجود دارد

 پی شليک يک گلوله خمپاره رخ داد، سه سرباز در عين حال آمريکايی ها می گويند در حادثه ای که در
  . نفر زخمی شدند9نيروی دريايی کشته و 

  
  من براي تشكيل يك دولت جديد متشكل از تمام نمايندگان عراق متعهد هستم : جي گارنر

من براي تشكيل يك دولت «: و ميهني آردستان ادعا آردجي گارنر در ديدار با رهبران دو حزب دموآرات 
  ».جديد متشكل از تمام نمايندگان عراق متعهد هستم

  ».دولت جديد عراق داراي يك رييس، يك ارتش و يك حكومت خواهد بود«: جي گارنر افزود
دگان مردم دولت جديد عراق از تمام نماين«: ي الشرق چاپ قطر، گارنر تاآيد آرد ي روزنامه به نوشته

  ».عراق تشكيل خواهد شد
  ».عراق داراي ثروتهاي عظيمي است آه اين ثروتها نبايد تقسيم شوند«: وي افزود

از سوي ديگر جالل طالباني در گفت و گو با با گارنر به وي اطمينان داد آه حزبش قصد تشكيل يك دولت 
  .مستقل آرد را ندارد

  
  سالح هاي ممنوعه رژيم عراق: هانس بليكس

بليكس واشنگتن را به نداشتن صداقت در اقداماتش براي از بين بردن سالح هاي 
  ممنوعه رژيم عراق متهم آرد 

 براي اولين بار بعد از سرنگوني  آوريل22شنبه  ي اينديپندنت، هانس بليكس روز سه ي روزنامه به نوشته
تش براي از بين بردن سالح هاي صدام در يك اقدام علني دولت آمريكا را به نداشتن صداقت در اقداما

  . ممنوعه رژيم عراق متهم آرد
ي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل آه از سوي آمريكا براي شكست در   ساله74هانس بليكس، رييس 

توانست سازمان ملل را براي حمايت از جنگ راضي آند، به سخره  يي آه مي هاي ممنوعه آشف سالح
واشنگتن و انگليس تالشهاي قبل از جنگي را به راحتي ناديده «: گرفته شده بود، هم چنين گفت

  » .اند گرفته
ي سازمان ملل حق فراهم آوردن مدارك الزم از  وي به شوراي امنيت هشدار داد، تنها بازرسان ويژه

  . شود هاي آشتار جمعي در عراق را دارند، نه تيمي آه از سوي آمريكا تشكيل مي وجود سالح
  » .ي حمله به عراق را براساس يك مدرك نادرست تشكيل دادند دن و واشنگتن پروندهلن«: بليكس گفت

يي از  هاي هسته وي هم چنين مدارآي آه در آن عراق به وارد آردن اورانيوم ويژه براي ساخت سالح
  . نيجر شده بود را جعلي خواند

  ».اند پيدا نكردهبازرسان آمريكا هيچ مدرآي از سالح هاي مذآور در عراق «: بليكس گفت
  

  هاي معارض عراقي به ارتش آمريكا تسليم شد  داماد صدام توسط يكي از گروه
 آوريل دستگيري جمال مصطفي عبداهللا سلطان ترنج، داماد 22شنبه  واحد مرآزي ارتش آمريكا، روز سه

  .  آردها شد، تاييد ي صدام را آه توسط يكي از گروهاي معارض عراقي تسيلم آمريكايي عزل شده
  .  مقام مخالف عراقي بود آه به نيروهاي آمريكايي و انگليسي تحويل داده شد55جمال چهلمين تن از 
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ي خلق چاپ چين، جمال آه داماد آوچكترين دختر صدام است در زمان وي در  ي روزنامه به نوشته
ژه فعاليت آرده سمت معاون وزير امور عشاير و معاون قصي، دومين پسر صدام در سازمان امنيتي وي

  . است
همچنين براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، يكي از اسراي آمريكايي در ارتش عراق به نام 

آرد و خيابانها را براي وي تزيين آرده بودند به  دونالد يانگ در حالي آه پليس وي را اسكورت مي
  . زادگاهش بازگشت

 آوريـل توسـط سـربازان واحـد         13 اسـير شـده بـود،        وي آه به همراه دو تن ديگر از همرزمـانش در عـراق            

  . آزاد شدند507پشتيباني لشكر 

  
   حكو مت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  مخالفت خردگرايان شيعه عراقي با بنيادگرائي اسالمي، از ديد يك خبرنگار اطريشي 

 3 -2003 آوريل 23هار شنبه  چ-راديو فردا-»دي پرسه«، بر اساس گزارش روزنامه )کلن(شهرام ميريان
 1382ارديبهشت 

به حرکتهاي مذهبي شـيعيان پـس از قرنهـا سـکوت و خاموشـي               » دي پرسه «خبرنگار روزنامه اتريشي    
ايـن روحـانيون شـيعه     : مي پردازد و سپس بر نقش روحانيون شيعه بيشتر تاکيد مي کند و مـي نويـسد                

اينان با بهره گيري از خالء قدرت در عـراق،       .  زنند هستند که در نواحي فقير نشين بغداد حرف اول را مي          
علـي عابـد،   . با بسيج جوانان در اموري مانند نظم خيابانها، توزيع مـواد غـذايي، آب و دارو وارد شـده انـد          

 گروه شيعه در عراق وجود دارد که 14: استاد علوم سياسي بصره، در گفتگو با خبرنگار اين روزنامه گفت
آنان برپـايي يـک نظـام حکـومتي ماننـد ايـران را پـشتيباني مـي کننـد و ديگـران از يـک                          تنها چهار گروه از     

حکومت عرفي دم مي زنند، اما خرده وارد بر آنان، سياست صبر و حوصله اي است کـه در پـيش گرفتـه                       
  .وي احتمال پيشي گرفتن گروههاي افراطي شيعه از ديگران را ناممکن دانست. اند
  

  ر بغدادآزادی روحانيون شيعی د
 1382 ارديبهشت 3 -2003 آوريل 23چهار شنبه -بي بي سي

  طرفداران شيخ فرطوسی به حمايت از وی در شهرک صدام دست به تظاهرات زدند
شيخ محمد فرطوسی، يک روحانی شيعی عراقی، گفته است که توسط نيروهای آمريکايی بازداشت 

  .انی بغدادی را تاييد نکرده اندمقامات آمريکايی در بغداد بازداشت اين روح. شده بود
به گفته آقای فرطوسی، رفتار آمريکاييان با وی در طول بازداشت بدتر از رفتار دولت صدام حسين با 

  .طالب شيعی بوده است
شيخ فرطوسی گفته است که در حين بازداشت، ماموران آمريکايی نسبت به او خشونت ورزيدند، او را 

  .را با دستهای بسته بخوابدکتک زدند و وی ناچار شد شب 
طرفداران وی نيروهای آمريکايی را متهم کرده اند که هنگامی که شيخ فرطوسی و دو روحانی ديگر از 

  .کربال به بغداد باز می گشتند، آنان را در جنوب اين شهر بازداشت کردند
يز از بازداشت همزمان، منابع شيعيان عراق گفته اند که يک روحانی ارشد ديگر و همراهان وی ن

  .آمريکاييان آزاد شده اند
به گفته آنان، آيت اهللا محمد تقی مدرسی، رهبر يکی از گروه های شيعه مخالف عراق که در ايران به 

  .سر می برد، هنگام عبور از مرز و ورود به خاک عراق بازداشت شد
  .وی همراه حدود شصت تن از همراهان خود از ايران عازم کربال بود

  
  قدرت شيعيان،آمريكا و متحدانش را عصبي آرده است:زتايم

آرديم شيعيان عراق،آمتر مذهب را در سياست دخالت  قبال فكر مي: يك مقام ارشد انگليسي
  دهند  مي

ي عراق در آربال آه خبر از يك قدرت سياسي  انداز صدها هزار مسلمان شيعه چشم«
  ». برانگيختهاي آشورهاي غربي و عربي را داد، نگراني جديد مي

قدرت شيعيان، آمريكا و متحدانش را «ي تايمز ضمن بيان اين مطلب در گزارشي تحت عنوان  روزنامه
دو هفته بعد از سقوط رژيم صدام از سوي نيروهاي آمريكايي و « :نوشت» عصبي آرده است

را به دست توانند در اين آشور قدرت  انگليسي،اين باور آه تنها روحانيون شيعه و حاميانشان مي
بگيرند،به يك باور عمومي تبديل شد،اين در حالي است آه بسياري حامي تشكيل دولتي اسالمي به 

  .سبك حكومت اسالمي ايران هستند
ي حقيقي است، شيعيان  اين يك موضوع نگران آننده“: يك مقام ارشد انگليسي در اين باره گفت

آرديم شيعيان عراق در  ما قبال فكر مي. اند  گذاردهعراقي، تنها گروهي هستند آه تاثير زيادي بر عراق
دهند، اما اآنون چندان در اين باره  مقايسه با شيعيان ايران، آمتر مذهب را در سياست دخالت مي

  “.مطمئن نيستيم
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  ».اند حكومتي دموآراتيك را جانشين حكومت ديكتاتوري صدام آنند آمريكا و انگليس تعهد داده
  

  ايي با سران قبايل شهر آوت عراق ديدار ژنرال آمريك
  2003 اوريل 23 -1382 ارديبشت 3چهار شنبه  -ايسنا

ي گذشته از رهبران عشاير شهر آوت در عراق با  يكي از فرماندهان نيروي دريايي آمريكا روز يكشنبه
  .ي شهرشان آمك آنند تاآيد بر رياست خود خواست تا به او در اداره

 آيلومتري غرب مرز ايران براي 75، شهر آوت واقع در )ايسنا(يان ايران به گزارش خبرگزاري دانشجو
مقامات آمريكايي از اهميت خاصي برخوردار شده است آه علت آن حضور يكي از علماي شيعه و 

  . آنترل وي بر شهر بوده است
يران حمايت ها اين بود آه فرد مذآور از سوي ا ي ژاپن تودي، استدالل آمريكايي ي روزنامه به نوشته

  . آنند هاي مذهبي از وي پشتيباني مي شود و تنها اقليت مي
 هزار تن در مقايسه با جنايتهايي آه در ساير شهرهاي عراق در زمان تصرف 380اين شهر با جمعيت 

  . اين آشور به وجود آمده بود از آرامش نسبي برخودار است
 غارت صورت گرفته است و بيمارستانها هنوز تقريبا آمتر از ساير شهرها دزدي و» آوت«تاآنون در 
گيرد اما هم چنان به پاآسازي  اي به نظافتچيان تعلق نمي آنند و با وجودي آه حق الزحمه فعاليت مي

  .شهر مشغولند
ي آمريكــايي و ســران عــشاير عــراق آــامال محرمانــه و بــدون حــضور   ي مزبــور ميــان ايــن فرمانــده جلــسه

  . برگزار شدخبرنگاران و روزنامه نگاران
  

  نبايد بگذاريم يك حكومت اسالمي در عراق تشكيل شود : جوزف ليبرمن
 با هشدار نسبت به تشكيل يك 2004يكي از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري در آمريكا در سال 

خواهيم آه امور در عراق سرانجام به سمت تشكيل  ما نمي«: حكومت اسالمي در عراق اظهار داشت
  » .المي در عراق سوق داده شوديك حكومت اس

وگو با  جوزف ليبرمن، سناتور دموآرات و يكي از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري در آمريكا در گفت
نبايد گذاشت آه يك حكومت مردمي در عراق تشكيل «:  افزودان آمريكا.بي.ي خبري سي شبكه
  » .شود

من از زمانهاي گذشته نسبت به سقوط رژيم «: زود، ليبرمن افي البيان چاپ امارات ي روزنامه به نوشته
صدام سخن گفته بودم و مطمئن بودم آه وجود ديكتاتور مستبد و متوحشي چون صدام در آنار 

  » .هاي آشتار جمعي براي امنيت آمريكا خطرساز است سالح
 دهد تا واشنگتن بايد يك فرصت زماني مشخص و محدود به سوريه«: ليبرمن با اشاره به سوريه گفت

  » .در آن زمان تعيين شده اعضايي از رژيم سابق عراق را اخراج آند
  . رسد آه واشنگتن بايد يك هشدار نهايي را به سوريه اعالم آند ليبرمان افزود، به نظر مي

وي هم چنين افزود، سوريه تنها آشوري است آـه نـسبت بـه ديگـر منـاطق بـراي فـرار معـاونين صـدام                          
  .امنيت بيشتري دارد

  
  تظاهرات و مراسم اربعين در آربال، شبح حكمت مذهبي

  2003 اوريل 23 -1382 ارديبشت 3چهار شنبه  
  

  تظاهرات ضدآمريكايي در آربال ادامه خواهد :  خبرگزاري فرانسه
هاي اقتصادي عليه عراق،صدها هزاران شيعه با حضور  همزمان با درخواست فرانسه براي لغو تحريم« 

  ». برپايي مراسم عزاداري آه رژيم صدام آزاد ممنوع آرده بود،پرداختنددر شهر آربال به
زني و  عزاداران پس از برپايي مراسم سينه«:ي گزارش خود آورده است  خبرگزاري فرانسه در ادامه

در حالي .، چهار زانو وارد اين محل شدند)ع(ي امام حسين  ي اداي احترام به مقبره زني،به نشانه زنجير
ايتي مردم عراق از اشغال آشورشان به دست نيروهاي آمريكايي رو به افزايش است،زائران آه نارض

  .شعارهاي ضدآمريكايي سر دادند
اگر آمريكا «: دادند عزاداران خشمگين با تظاهرات در مقابل هتل محل اقامت خبرنگاران خارجي شعار مي

  .»استعمار نه، اشغال نه«و » در عراق بماند، ضرر خواهد آرد
خاتمه يابد و برگزار آنندگان اين مراسم ) چهارشنبه(قرار است مراسم عزاداري امروز 

  ».اند آه تظاهرات ضدآمريكايي ادامه خواهد يافت اعالم آرده
  
  

نشيني آمريكا از عراق اعالم  شان را براي عقب درخواست) اربعين(شيعيان در اين مراسم: يونايتدپرس
  آردند 
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ي مراسم سوگواري اربعين حسيني، صدها هزار تن از  در ادامه« : دادگزارشخبرگزاري يونايتدپرس 
وارد آربال شدند و اين در حالي است آه ژنرال گارنر براي دومين روز با ) چهارشنبه(شيعيان امروز 

  ».مقامات آرد در شمال عراق ديدار آرد
 بـيش از يـك ميليـون شـيعه در           رود  انتظـار مـي   «:ي گزارش خبرگزاري يونايتـد پـرس آمـده اسـت              در ادامه 

شـان   برخي از شيعيان قصد دارند با استفاده از اين مراسم درخواسـت      .مراسم امروز شرآت آرده باشند    
هـاي شـرآت آننـده در مراسـم امـروز             هـر يـك از گـروه      .نشيني آمريكا از عـراق اعـالم آننـد          را براي عقب  

ها از نقاط     ها نوشته شده بود آه بيشتر آن       پرچمي در دست داشتند آه بر روي آن نام روستا يا شهر آن            
  ».مرآزي و جنوبي بودند

  
  

  شرآت آنندگان در مراسم اربعين آربال خواستار دولتي اسالمي مانند ايران هستند : آسوشيتدپرس 
برگزاري اين مراسم آه از روز « :ي گزارشي در اين باره آورده است  با ارائهخبرگزاري آسوشيتدپرس

 ميليوني عراق را تشكيل 24 درصد از جمعيت 60ي عراق آه   قدرت و پتانسيل شيعهگذشته آغاز شده
دهند، نشان داد اين مراسم همچنين نشان داد آه شيعيان مي توانند بدون خشونت به آار خود  مي

  .پايان دهند
يش با بار اول اين نما. اين مراسم همچنين يكبار ديگر نشان داد آه شيعيان در خط مقدم قرار دارند

  . مشخص شد1979انقالب ايران در سال 
ي نجف هزاران تن از داوطلبان را براي برقراري امنيت و روان آردن ترافيك مراسم عازم  ي علميه حوزه

در حالي آه نيروهي آمريكايي غذا و آب تهيه آرده بودند اما هيچ آس احتياجي به اين . اند آربال آرده
  .اقالم پيدا نكرد
ي گذشته شش مرد را دستگير آرده آه قصد داشتند در  كايي اعالم آردند پليس دوشنبهنيروهاي آمري

شود پنج تن از دستگير شدگان از اعضاي حزب بعث عراق  گفته مي. دو مسجد در آربال بمبگذاري گند
  .باشد هستند و يك تن ديگر از وابستگان گروه القاعده مي
اند و رهبران مذهبي به عنوان مراآز اصلي  يل دادهپس از سقوط صدام شيعيان دولتهاي محلي تشك
اند خواهان تقسيم  با اينكه شيعيان اعالم آرده. اند قدرت سياسي به ويژه در جنوب عراق مطرح شده

  .قدرت با ساير اقوام عراقي هستند اما اعتمادچنداني به نيروهاي امريكايي ندارند
سات ضدآمريكايي از خود نشان دادند و برخي از جمعيت شرآت آننده در مراسم اربعين حسيني احسا

احساسات ضد صدامي نيز . سر دادند» مرگ بر آمريكا«و » بوش مانند صدام«آنها شعارهايي از جمله 
  .در اين مراسم بسيار قوي است

شرآت آنندگان در مراسم اربعين خواستار اين بودند آه دولتي اسـالمي ماننـد ايـران در عـراق تـشكيل       
  ».ي اقليتها اعطا آند زادي بيان و حق انجام مراسم مذهبي را به همهشود آه آ

  
دبيرآل حزب اهللا لبنان ، راهپيمايي مردم مسلمان عراق را در آربال بيانگر » شيخ حسن نصراهللا«: خبرگزاري فارس

 .پايان نفوذ امريكا در عراق و منطقه خواند
 جمع هزاران نفر از عزاداران حسيني در حومه بيروت به گزارش الجزيره ، دبير آل حزب اهللا لبنان آه در

آغازي براي پايان دوران امريكا ) ع(بايستي همگي بدانند آه روز اربعين حسين : سخن مي گفت ، افزود
  . در عراق و منطقه است

  . مردم عراق خود مي توانند شكل مقاومت بر ضد اشغالگري را انتخاب آنند : وي گفت 
ا اشاره بر تالش امريكا در ايجاد نفاق بين گروههاي عراقي خواستار وحدت تمامي شيخ حسن نصراهللا ب

  . گروهها و اقوام مردم عراق شد 
دبير آل حزب اهللا لبنان ضمن دفاع از سوريه هدف امريكا را از تهديد عليه اين آشور اعمال فشار بر 

  .دمشق جهت خلع سالح حزب اهللا دانست 
  

  رت و جايگاه شيعيان عراق در حال ارتقاء است قد: خبرگزاري آسوشيتدپرس
آورده “ سنجند زائران اسالمي نظاميان آمريكايي را مي“ در گزارشي با عنوان خبرگزاري آسوشيتدپرس

رود آه نزديك به دو ميليون شيعه از عراق، ايران و ساير آشورهاي منطقه مراسم  انتظار مي«: است
ي ترين قديسين  ي پيامبر اسالم بود و يكي از برجسته نوهرا آه ) ع(بزرگداشت شهادت امام حسين

  .شود، در آربال برگزار آنند شيعي محسوب مي
اگر آسي چنين عزاداريي را انجام . ي حكومت صدام در دوره“:يكي از شرآت آنند در اين مراسم گفت

 محكوم دادند اين بود آه شخص را به حبس ابد شد و حداقل تخفيفي آه مي داد، آشته مي مي
  “».آردند مي

شود آه از زمان سقوط  مراسم عزاداري شيعيان در حالي برگزار مي«: آسوشيتدپرس افزوده است
يي از  شيعيان عراقي آه بخش عمده. حكومت صدام، قدرت و جايگاه شيعيان در حال ارتقاء است

ي نهادها و  ارهدهند، از زمان فروپاشي حكومت صدام در پي ايجاد دوب جمعيت عراق را تشكيل مي
اند و رهبران مذهبي آنها نيز به عنوان افرادي آه به صورت بالقوه  سازمانهاي محلي متعلق به خود بوده

در اين ميان حداقل يكي از شخصيتهاي . اند توانايي تبديل شدن به رهبران سياسي را دارند، ظاهر شده

www.iran-archive.com 



جتماع به عنوان اعتراضي عليه حضور آمريكا پيشرو شيعي از تجمع آنندگان در آربال خواسته تا از اين ا
  .در عراق استفاده آنند

در همين حال نيروهاي آمريكايي اميدوارند تا آنجا آه امكان دارد از ايجاد احساسات ضدآمريكايي 
حتي نيروهاي . خودداري آنند، به همين دليل است آه حضور آنها در آربال بسيار آم رنگ است

 تا براي زائران آربال غذا و آب تهيه آنند و حفظ امنيت مراسم شيعيان را نيز به اند آمريكايي مجبور شده
  .عهده بگيرند

ما قصد نداريم در “: گويد  هوابرد آمريكايي مي82بزمان، يك افسر امور شهري يگان . سرگرد جيمز ام
ورت طبيعي برگزار ما قصد داريم تا اين مراسم تا آنجا آه امكان دارد به ص. مراسم آنها مداخله آنيم

  “».ايم با اين حال ما خود را براي بدترين شرايط نيز آماده آرده. شود
رسـد ايـن باشـد آـه          بدترين حالت بـه نظـر مـي       «: ي اين گزارش بيان آرده است       آسوشيتدپرس در ادامه  

  “»نيروهاي آمريكايي براي اجراي دستوراتشان به سوي زائران شليك آنند
  

   به آمريکايی ها نيست نيازی: عبدالعزيز حکيم
سيد عبدالعزيز حکيم، روحانی بلند پايه عراقی گفته است برگزاری مراسم اربعين در شهر مقدس کربال 

نشان می دهد که مردم عراق می توانند امور خود را اداره کنند و نيازی به يک تشکيالت موقت 
  .آمريکايی ندارند

 کربال سخن می گفت اضافه کرد نيازی به ماندن جی معاون مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق که در
  .گارنر، ژنرال سابق آمريکايی، در عراق نيست

وی حضور نيروهای آمريکايی در عراق را اشغالگری خواند و آن را رد کرد ولی متذکر شد که مقاومت 
  .شيعيان عراق تبديل به عمليات نظامی نخواهد شد

 و فعاليت سياسی در خارج، به کشورش بازگشت و روز  سال زندگی23عبدالعزيز حکيم، پس از 
وی سپس از آنجا همراه با زائران برای شرکت در مراسم اربعين پياده .  آوريل وارد نجف شد21دوشنبه 

  . به کربال رفت
مجلس اعالی انقالب اسالمی بزرگترين تشکل سياسی نظامی شيعيان عراق است و به نظر برخی از 

قدامات اخير مجلس اعال تالشی است برای پايه ريزی حضور سياسی در آينده صاحبنظران مجموعه ا
    .عراق
  .اين تظاهرات با تمام تظاهراتهاي قبلي در عراق بسيار گـسترده تـر خواهـد بـود             : ي خبري العربيه    شبكه

ي ايـن شـهر       با حضور اآثريـت مراجـع برجـسته       ) چهارشنبه(امروز  ) ع(شيعيان عزادار اربعين امام حسين    
ــرد    ــد آـ ــزار خواهنـ ــاهراتي را برگـ ــراق تظـ ــايي در عـ ــه حـــضور نيروهـــاي آمريكـ ــراض بـ   .مقـــدس در اعتـ

 بعـداز ظهـر آغـاز شـود بـا      11، اين تظاهرات آه قرار است امروز ساعت ي خبري العربيه  به گزارش شبكه  
ــه    ــه و فتنـ ــر توطئـ ــراق در برابـ ــردم عـ ــاد و همبـــستگي مـ ــعار اتحـ ــاز مـــي  شـ ــا آغـ ــري آمريكـ ــود گـ   . شـ

رار است تظاهر آنندگان در اين تظاهرات با حمل پالآاردهايي خروج سريع نيروهاي آمريكايي هم چنين ق  
  .از خـــــــــــــــــــــــــــــاك عـــــــــــــــــــــــــــــراق را خواســـــــــــــــــــــــــــــتار شـــــــــــــــــــــــــــــوند

ي دينـي نـسبت بـه         ي خبري العربيه بيان داشت، اين تظاهرات با توجه به حضور مراجـع برجـسته                شبكه
  .تمــــــــام تظاهراتهــــــــاي قبلــــــــي در عــــــــراق بــــــــسيار گــــــــسترده تــــــــر خواهــــــــد بــــــــود  

ين شبكه همچنين گزارش داد، مردم شرآت آننده در مراسم عزاداري شب گذشته نيز ايـن مراسـم را                   ا
به سوي مراسم ديني سياسي سوق دادند و با حمـل پالآاردهـايي مبنـي بـر حكومـت آينـده حكومـت                       

  .مذهبي است خواستار خروج سريع نيروها آمريكايي از خاك عراق شدند
  

  طباطبايي حكيم براي مردم عراق به مناسبت اربعين حسيني ي آيت اهللا سيد محمد  بيانيه
براي اولين بار پس از ”: ، متن اين بيانيه به شرح ذيل است)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

. سقوط نظام طغيانگر و ديكتاتور صدام موفق به سخن گفتن با شما ملت رنجديده و مظلوم شديم
ام منجر به آشتار و زنداني شدن بسياري از آنها شده بود و حال اين مردم مردمي آه نظام طاغوتي صد

ي معصومين  اند آه ميثاق دوباره خود را با ائمه مظلوم با تجمع در آربال براي احياي اربعين حسيني آمده
  .تجديد آنند و نداي مظلوميت و بيدادگري از نظام طغيانگر صدام را با اين ائمه زمزمه آنند

اش را براي مومنين محقق ساخت و   را سپاس براي اين پيروزي آه نثار بندگان خود آرد و وعدهخداوند
شما مردم عراق را ياري داد تا به سوي سيدالشهدا حرآت آنيد و نسبت به اصول اين امام بزرگوار بار 

  .ديگر تعهد خود را تجديد آنيد
ن شما باشيم، اما با توجه به شرايط موجود آه تمايل و خواست ما بر اين است آه در اين لحظات در ميا

ي مهم دعوت  مانع از حضورمان در اين مراسم عظيم شده است شما را به توجه نسبت به چند نكته
  . آنيم مي

ـ شما را به اداي سپاس الهي با حفظ شعائر مقدس و التزام به اوامر الهي و دوري جستن از معصيت و 
  .آنيم  دعوت مي )ع(معصومين ي  نيز حفاظت از تعاليم ائمه

ـ مراسم عزاداري اربعين حسيني در آربال خالصانه صورت گيرد و در راه تبيين مصيبتهاي اهل بيت، 
ي معصومين انجام شود و نگذاريد  فرستادن لعنت بر دشمنان آنها و برائت از غاصبان حقوق اين ائمه
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اي باشد براي ترويج افكار  ين تظاهرات صحنهايي آه ا اجنبي از اين تظاهرات استفاده آند؛ به گونه
  .مختلف و شعارهاي متناقض آه در نهايت به نفع افرادي ذي نفع پايان بايد

ـ بر شما الزم است آه نسبت به تمام اصول و مبادي اهل بيت متعهد شويد و در برابر شعارهاي جذاب 
  .ده است به سان سرابي بيش نيستاما پوچ فريب نخوريد؛ زيرا اين شعارها همانگونه آه قران آور

تان آه ايجاد وحدت است  ـ ايجاد تفاهم، همدردي و همياري ميان شما براي رسيدن به هدف اصلي
اي جز ايجاد دشمني و  باشد لذا شما را نسبت به خشونت و افراطي گري آه نتيجه ضروري مي

  ».دهم پس از آن بپرهيزيد  ميشود هشدار تان مي درگيري ميان شما و منحل ساختن قدرت و توانايي
  

  مراسم اربعين همراه با شعارهاي ضد آمريكايي در آربال برگزار شد : رويتر
صدها هزار تن از شيعيان مسلمان، با شور و اشتياق مذهبي خاصي، :  دادخبرگزاري رويتر گزارش

  ».ر دادندضمن تجمع گسترده در آربال، در محكوميت حضور نيروهاي آمريكايي در عراق شعار س
شعارهاي ضدآمريكايي از سوي زائران شيعه در آربال در « :در ادامه گزارش رويتر در اين باره آمده است 

ي  رسد آه آردهاي شمال عراق استقبال گرمي از ژنرال گارنر، حاآم دست نشانده حالي به گوش مي
  ».آمريكا در عراق به عمل آوردند

از زائران ضمن ستايش از اسالم، شعارهايي در محكوميت براساس گزارش خبرگزاري رويتر، برخي 
  .دادند آمريكا و رژيم صهيونيستي سر مي
آوپترهاي آمريكا بر فراز آربال به پرواز در آمده بودند؛ اما نيروهاي  در جريان برپايي اين مراسم، هلي

و يا ورود به شهر اجتناب دريايي آمريكا آه در اطراف آربال حضور داشتند، از هرگونه درگيري با زائران 
  .آردند

هاي شديدي همـراه بـود        در زمان حكومت صدام، هرگونه تالشي براي برپايي مراسم مذهبي با مجازات           
 بود آه بـا قتـل عـام شـيعيان در            1977و آخرين باري آه مراسم اربعين به طور گسترده برگزار شد، سال             

  .مسير آربال بدست نيروهاي نظامي صدام پايان يافت
  

  زائران آربال حامل پيام سياسي مهمي براي آمريكا هستند : ان.ان.خبرنگار سي
 گزارش داد، سيل عظيم مشتاقان زيارت آربال هم چنان راهي اين شهر ان.ان.ي خبري سي شبكه

اند آه تعداد آنها تا پايان اين مراسم به ميليوها تن  بيني آرده هستند و رهبران مذهبي شيعه پيش
  .برسد
) شنبه سه(ان هم چنين در اين گزارش اعالم آرد، شور و اشتياق سياسي زائران روز گذشته .ان.سي

و » مرگ بر آمريكا«افزايش يافت و شعارهاي قلبي آنها در مخالفت با آمريكا و رژيم صهيونيستي به 
  .تبديل شد» مرگ بر اسراييل«

  اصلي شهر آربال تجمع آرده بودند،شنبه در ميدان برخي از اين زائران آه در روزهاي دوشنبه و سه
  . بودند  مايل را براي رسيدن به اين شهر با پاي پياده طي آرده60بيش از 

اند، خروج آمريكا از عراق را  يي آه به دست آورده اين زائران ضمن اظهار و خرسندي از آزادي مذهبي تازه
  .خواستار شدند

ران پيام سياسي مهمي را به آمريكا و نيروهاي متحد اين زائ«: ان گفت.ان.آاول پنهاول، خبرنگار سي
آنيم، اما اآنون آار  گويند از اين آه به سرنگوني صدام آمك آرديد، تشكر مي آنها مي. دهند آن مي

  ».شما تمام شده است
ي قـوانين   خواهند خودشان دولـت آينـده عـراق را آـه احتمـاال برپايـه       گويند اآنون مي  آنها مي «: وي افزود 

  ».م مبتني خواهد بود، تعيين آننداسال
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق
  

  ديدار رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با مقامات بريتانيا، روسيه و دانمارك در تهران 
 1382 ارديبهشت 3 -2003 آوريل 23 چهار شنبه -راديو فردا-علي سجادي

آينده عراق به کشورشان باز گشته اند، آيت اهللا محمد باقر حکيم، در حالي که اکثر مدعيان حکومت 
 سال است در ايران زندگي مي کند تاکنون 20رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، که متجاوز از 

از بازگشت خودداري کرده و در تهران سرگرم فعاليت هاي ديپلماتيک براي جلب موافقت دولت هاي 
 .  جمهوري اسالمي عراق با الگوبرداري از جمهوري اسالمي استخارجي به منظور تشکيل

آيت اهللا محمد باقر حکيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق که مقر تشکيالتش در ايران است 
پس از ساقط کردن رژيم صدام حسين توسط نيروهاي ائتالف نظامي آمريکا و بريتانيا و به وجود آمدن 

عاليت هاي گسترده اي را براي جلب نظر نيروهاي درگير در عراق و نيز کشورهاي خالء قدرت در عراق، ف
ذينفع در آينده عراق آغاز کرده است و در حالي که برخي از روحانيون شيعه عراقي به ميهن خود 

بازگشته اند و در آنجا فعالند وي در تهران به سر مي برد و فعاليت ها و تماس هاي سياسي خود را از 
 . دنبال مي کندآنجا

محمد باقر حکيم عصر دوشنبه با الکساندر مارياسف، سفير فدراسيون روسيه در سفارت اين کشور، در 
حکيم در اين گفتگو خواهان آن شد که روسيه نقش فعال تري در آينده عراق . تهران ديدار و گفتگو کرد
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يکايي ها در امور ملت عراق ايفا کند و افزود که اگر دولت و حکومت به سرعت تشکيل شود و آمر
نكته جالب اينكه در اين ديدار وابسته نظامي . دخالت نکنند مشکالت براي ما و آنها حل خواهد شد

 .روسيه دنيز حضور داشت
  .از سوي ديگر محمد باقر حکيم روز سه شنبه با يورگن رايمر، سفير دانمارك نيز ديدار و گفتگو آرد

  
  کتالش برای حفظ امنيت در کرکو

 1382 ارديبهشت 3 -2003 آوريل 23چهار شنبه -بي بي سي
  ماموران پليس کرکوک حفظ نظم در شهر را برعهده گرفته اند 

يکی از گروه های کرد مستقر در شمال عراق اعالم کرده است که بر سر ايجاد هياتی برای حل اختالف 
  .يکايی به توافق رسيده استبين اعراب و کردهای کرکوک، واقع در شمال عراق، با نيروهای آمر

در طول حکومت صدام حسين، هزاران تن از ساکنان کرد کرکوک به اجبار از اين شهر کوچانده شدند و 
  .خانه های خود را از دست دادند

  .هدف دولت از اين اقدام، تغيير دادن ترکيب قومی منطقه به نفع اعراب بود
  .جران عرب واگذار کرددولت وقت عراق خانه های اين افراد را به مها

جالل طالبانی، رهبر اتحاد ميهنی کردستان عراق، گفته است که وی از نزديک با مقامات آمريکايی 
  .همکاری خواهد کرد تا بازگشت کردها به موطن خود در کرکوک با نظم و آرامش صورت گيرد

ی اينک به شهر در همانحال، خبرنگار بی بی سی در کرکوک می گويد گروهی از کردهای تبعيد
بازگشته و با مراجعه به اعرابی که در خانه های آنان به سر می برند، از آنان می خواهند اين خانه ها 

  .را تخليه کنند
 آوريل، يک نيروی پليس متشکل از کردها و اعراب برای حفظ امنيت کرکوک به انجام 23روز چهارشنبه، 

  .وظيفه پرداخته است
  . زنی در کرکوک را آغاز کرده اندواحدهای نيروی جديد گشت

  
  اقتصاد عراق پس از جنگ

  
  برنده اقتصادي جنگ در عراقشرآت بکتل 

  1382 ارديبهشت 3چهارشنبه، -نقل از سايت بي عنوان
، وزير خارجه اسبق آمريكا »جورج شولتز«، عضو هيات سياستگذاری وزارت دفاع امريكا و »جك شيرمان«

 معاون و عضو هيات مديره شرآت بکتل می باشند
اين پيروزی پس از ! آمريكا در مناقصه مربوط به بازسازی عراق به پيروزی رسيد »بكتل« شرآت عظيم

 . پيروزی نظامی در عراق بدست آمده و در مطبوعات آمريكا اعالم شد
شرآت های زيادی آه از لحاظ سياسی با حزب جمهوريخواه آمريكا روابط نزديك دارند نيز در اين مناقصه 

و اين   ميليون دالر خواهد رسيد680 ماه به 18آمد اين شرآت ظرف گفته می شود در . شرآت داشتند
تازه مربوط به بازسازی فرودگاه ها، سيستم های آبرسانی، نيروگاه ها و جاده های و شبكه راه آهن 

ويرانی حاصل از بمباران عراق چنان وسيع است آه ارقام درآمد ناشی از بازسازی ويرانی . عراق است
 . ماه 18از ارقام باال خواهد بود و زمان آن نيز بسيار بيش از جنگ بسيار فراتر 

 ميليارد دالر تخمين زده شده است آه بخشی از 100 ميليارد تا 25بازسازی عراق به گفته متخصصين از 
يك مقام آمريكايی به نيويورك تايمز . آن صرف تثبيت اوضاع در عراق و تشكيل يك دولت تازه خواهد شد

. ها را ايجاد خواهيم آرد خاك عراق در اختيار امريكاست و ما در اين سرزمين واقعيتآنترل «: گفت
پرچم سازمان ملل در اين سرزمين به اهتزار در نخواهد آمد و اين سازمان به هيچ عنوان شريك 

درحال حاضر مردم عراق در وضعيتی نيستند آه بخواهند از لحاظ مذهبی عليه . محسوب نخواهد شد
 » .م آنندما قد عل

بازسازی عراق تا آنجا پيش رفته است آه حتی  دولت آمريكا در مخالفت با شرآت سازمان ملل در
 . حاضر به بازگشت بازرسان نظامی اين سازمان به عراق نيز نمی باشد

طی روزهای گذشته سازمان ملل جلسه ای برگزار آرد تا تصميم بگيرد آه آيا تحريم عليه عراق را لغو 
غذائی برای مردم اين آشور و نيز  نه و اينكه به نظارت خود بر فروش نفت عراق و توزيع موادآند يا 

 . بازرسی نظامی به منظور تامين امنيت مرزهای عراق با آويت ادامه دهد يا نه
  حاآم جديد اقتصادی عراق

اين . راق را داردآه اآنون برنده بازسازی ويرانی در عراق شده، سابقه طوالنی آار درع »بكتل« شرآت
 لوله ای جهت انتقال نفت به اردن وارد مذاآره با عراق شرآت در اوائل دهه هشتاد برای احداث خط

 برای مالقات خصوصی با صدام حسين وارد 1983دونالد رامسفلد وزير دفاع دولت بوش در سال . شد
سفر آرد تا در باره جنگ ايران و در دولت ريگان به عراق » فرستاده صلح«او بعدها به عنوان  .بغداد شد

اآره آند، اما تلگراف محرمانه ای آه وزارت امور خارجه مخابره آرد و اآنون در عراق با مقامات عراقی مذ
آرشيو امنيت ملی نگهداری می شود فاش می سازد آه رامسفلد نه برای بحث در اطراف جنگ ايران و 

 . اردن وارد عراق شده بودعراق بلكه به منظور احداث خط لوله عراق به 
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وجود دارد آه تاريخ آن به  »جورج شولتز« د به وزير امور خارجه آمريكادراين زمينه نامه ای از رامسفل
جورج شولتز هم اينك عضو هيات مديره شرآت بكتل و رئيس هيات . بيست سال پيش باز می گردد

 ! مشاوران آميته آزادسازی عراق پس از جنگ است
  .ت دفاع آمريكا می باشدنام دارد آه عضو هيات سياستگذاری وزار »جك شيرمان«  بكتلمعاون شرآت

  
    ايران-جنگ  

  
  مخالفت آمريكا با تشكيل جمهوري اسالمي در عراق 

 1382 ارديبهشت 3 -2003 آوريل 23 چهار شنبه - راديو فردا-مهتاب فريد
سه شنبه گفت آمريكا اجازه نخواهد داد يك حكومت بنيادگراي ديني به شيوه سخنگوي آاخ سفيد روز 

آري فليشر سخنگوي آاخ سفيد به خبرنگاران گفت آه رژيم . جمهوري اسالمي در عراق بوجود آيد
ايران حتما يك نمونه از دموآراسي يا آشوري آه مردم آن آزاد . آنوني ايران، رژيمي دموآراتيك نيست

 ما حتما مي خواهيم مطمئن شويم آه آزاد آردن مردم عراق منجر به جانشين شدن .باشند، نيست
روز گذشته دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا گفت آمريكا توقع دارد . نوع ديگري از ديكتاتوري نخواهد شد

حميدرضا آصفي، . آه عراق يك حكومت دموآراتيك داشته باشد آه حق اقليت ها در آن تضمين شود
آمريكا به : گوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي روز سه شنبه در واآنش به اين اظهارات گفتسخن

 . غلط تصور مي آند آه حكومت آن معيار و مقياس دموآراسي در جهان است
  

  آند   در عراق حمايت نمي ايران از دولت آمريكايي:  آمال خرازي، وزير امور خارجه
ي  وگو با شبكه ي ايران در گفت  آمال خرازي، وزير امور خارجه ايران،به گزارش خبرگزاري دانشجويان

هاي مخالف عراق يك دولت تحت رهبري آمريكا را  برخي گروه«: يي العربيه خاطرنشان آرد ماهواره
  » .پذيرند؛ اما دولتي را آه تحت حمايت سازمان ملل باشد، خواهند پذيرفت نمي

 وي در ادامه تاآيد آرد، دولت تحت رهبري آمريكا از سوي ايران ي بوستن گالب، ي روزنامه به نوشته
  . پذيرفتني نيست

  . وگوي ديگري در لبنان همكاري ايران و عراق را با يكديگر خواستار شده است خرازي هم چنين در گفت
ري ي ايران حضور نظامي آمريكا در عراق را اشغالگري ناميد؛ زيرا نيروهاي تحت رهب وزير امور خراجه

  . اند آمريكا بدون مجوز سازمان ملل اقدام به حمله عليه عراق آرده
ي روابط ايران و آمريكا تصريح آرد، از آنجاييكه اياالت متحده حاضر به برقراري روابط  خرازي در پايان درباره

  .يي ميان دو آشور برقرار نشده است دو جانبه براساس احترام متقابل نيست، تاآنون رابطه
  

  ر دوباره آمريکا به ايران هشدا
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آری فليشر گفت برای ايران روشن شده که آمريکا با هر گونه مداخله خارجی در روند حرکت عراق به 
  سوی دمکراسی مخالفت خواهد کرد

  . آمريکا مجددا به ايران هشدار داده که در امور عراق دخالت نکند
آری فليشر، سخنگوی کاخ سفيد گفته است آمريکا برای ايران روشن ساخته است که با هر گونه 

  . مداخله خارجی در روند حرکت عراق به سوی دمکراسی مخالفت خواهد کرد
ايران و آمريکا روابط ديپلماتيک ندارند اما طبق گفته آقای فليشر، اين هشدار از طريق راه های معمول 

  . ايران منتقل شده استديپلماتيک به 
وی گفت نفوذ عواملی از خاک ايران به عراق برای بی ثبات کردن بخش های شيعه نشين اين کشور، 

  . از جمله اين موارد است
اظهارات آری فليشر در پی چاپ مقاله ای در روزنامه نيويورک تايمز مطرح می شود که در آن به نقل از 

امورانی که در ايران آموزش ديده اند، برای ترغيب روحانيون شيعه مقامات ناشناس آمريکا آمده است م
عراق و احتماال برای ايجاد يک دولت اسالمی از نوع حکومت ايران در عراق، وارد جنوب اين کشور شده 

  . اند
جاستين وب، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گويد در اين گزارش آمده است اين افراد در چندين 

  . عراق فعالندشهر جنوب 
مقامات آمريکايی مدعی شده اند که عوامل ايرانی، در تالش برای تاثيرگذاری بر ساختار سياسی جديد 

  . عراق با رهبران محلی شيعه عراق تماس برقرار کرده اند
به نقل از يک مقام نظامی آمريکا گفته شده که اين افراد در صدد ترغيب يک دستور کار دمکراتيک در 

  . ستندعراق ني
  .کاخ سفيد می گويد اين نوع فعاليت ها، اگر واقعا وجود داشته باشد، برای آمريکا قابل قبول نيست

  
  هاي خود را تغيير دهند ايران و سوريه بايد روش: رييس مجلس نمايندگان آمريكا

يي جز  رييس مجلس نمايندگان آمريكا با هشدار شديد به ايران و سوريه ادعا آرد، اين دو آشور چاره
  . هاي خود ندارند تغيير روش
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، سخنگوي مجلس نمايندگان آمريكا در » هاسترت جي دنيس«، به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ها در افغانستان و عراق  ستاد نظامي آمريكا در آلمان مدعي شد آه اقدامات نظامي آمريكايي

  . آنند، به همراه داشته است ت ميحماي” تروريسم“هايي را براي ساير آشورهايي آه از  پيام
مدعي شد آه ايران تا » هاسترت«، )Stars And Stripes(بر اساس گزارش يك سايت خبري اينترنتي

يي دارد، اما آنها نيز به  ها توجه آرده است و سوريه نيز با اين آه رهبران بي تجربه حدودي به اين پيغام
  . از آنندغýيي عاقل هستند تا اين اقدام را آ اندازه

ها خاك عراق را ترك نخواهند آرد؛ زيرا آمريكا  نيروهاي آمريكايي به اين زودي«: وي در ادامه افزود
  » .اند، باز هم با آنها دست و پنجه نرم آنند خواهد مشكالتي را آه قبال در عراق داشته نمي

  . اند ن و سوريه آردهپس از سقوط حكومت صدام مقامات آمريكايي پيكان حمالت خود را متوجه ايرا
  

  يي هاي هسته غني سازي اورانيوم از سوي ايران با هدف توليد سالح
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هايي مبني غني سازي اورانيوم از سوي ايران با هدف توليد  هاي روسيه نسبت به گزارش مقاما
  اند  هيي باشد، اظهار نگراني آرد هاي هسته سالح
هايي مبني بر اينكه ايران ممكن است درصدد غني سازي اورانيوم با هدف  هاي روسيه از گزارش مقاما

  . اند يي باشد، اظهار نگراني آرده هاي هسته توليد سالح
هاي منتشر شده در  يي روسيه گفته است، اگر گزارش سي وزير انرژي هسته.بي.بنابر گزارش بي

يي خود را مجهز به دستگاهاي  بني بر اينكه ايران يك مجتمع هستهم» تايم«نشريه آمريكايي 
  .براي غني سازي اورانيوم آرده، درست باشد، وضعيت بوجود آمده نگران آننده است» سانتريوفوژ«

يي خود را بطور غير مخفي  هاي هسته يي روسيه افزوده است آه ايران بايد فعاليت وزير انرژي هسته
  .اش را بدهد يي نس بين المللي انرژي اتمي اجازه بازديد از مراآز هستهانجام داده و به آژا

اواسط ماه مارس ميالدي مقامات « :ي گزارش خود آورده است  سي در ادامه.بي.ي خبري بي شبكه
هاي فني  ايران تلويحا اشاره آردند آه ممكن است آمادگي آن را داشته باشند آه در برابر دريافت آمك

  .يي آن آشور بازديد آنند  دهند بازرسان بين المللي به طور سرزده از تاسيسات هستهخارجي، اجازه
ي جمهوري اسالمي گفت آه ايران آمادگي مذاآره در اين  حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت خارجه

  .يي، چه منافعي را آسب خواهد آرد زمينه را دارد؛ اما الزم است بداند در مقابل دادن چنين اجازه
يي را امضا آرده؛ اما تاآنون به بازرسان بين المللي اجازه  ان پيمان منع گسترش تسليحات هستهاير

ايران اتهام آمريكا .يي آن آشور مبادرت ورزند نداده است به بازديدهاي اعالم نشده از تاسيسات هسته
 غالمرضا چنين، هم.يي را همواره رد آرده است در مورد تالش براي دستيابي به تسليحات هسته
ي فرانسوي لوموند پذيرش بازديدهاي  وگو با روزنامه آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي ايران، در گفت

  ».هاي غرب عليه ايران موآول آرده است اعالم نشده را به لغو تحريم
  

  تاثير جنگ عراق بر اقتصاد ايران
 1382 ارديبهشت 3 -2003 آوريل 23چهار شنبه -بي بي سي
   از سرگيری صادرات نفت عراق بر اقتصاد ايران اثر دارد-فت عراق چاههای ن

هايی را برای مقابله با پی آمدهای اقتصادی  ای را مامور آرده است تا برنامه  ويژه  دولت ايران آميته 
  .جنگ در عراق به اجرا درآورد و ميزان خسارات ناشی از آن بر اقتصاد ايران را برآورد آند

  لت کميته ويژه را مامور برآورد کرده است دو: رمضان زاده
  دولت آميته"زاده، سخنگوی دولت، نوشته است   به نقل از عبداهللا رمضان- ايرنا -خبرگزاری دولتی ايران 

  ."ای را مسوول برآورد ميزان خسارات ناشی از جنگ در عراق بر اقتصاد آشور آرده است ويژه 
های دولت برای آاهش اثرات جنگ بر اقتصاد   نيز به برنامه طهماسب مظاهری، وزير اقتصاد و دارايی
  . ها توضيحی نداده است ايران اشاره کرده اما در باره اين برنامه

طرفی ايران در جنگ را عاملی برای در امان ماندن از پی آمدهای منفی جنگ خوانده  آقای مظاهری بی 
  ."گ مصون نخواهد ماندايران از تبعات منفی اقتصادی اين جن"اما گفته است 
  ارزيابی ايران

 های احتمالی، بر  های ايرانی را بر آن داشته است تا توجه خود را، در آنار خسارت جنگ عراق مقام 
  .نتايج روانی آن در داخل نيز متمرآز آنند

ا با تامين م" ها خبر داده و گفته است  وزير اقتصاد و دارايی از برنامه دولت برای مقابله با افزايش قيمت
آاالهای قابل عرضه و تزريق آن به بازار تالش خواهيم آرد تا ضمن رفع احساس آمبود در بازار، جلوی 

  ." ها را بگيريم افزايش قيمت
ما با تامين آاالهای قابل عرضه و تزريق آن به بازار تالش خواهيم آرد تا ضمن رفع احساس آمبود در 

  يريم     ها را بگ بازار، جلوی افزايش قيمت
  طهماسب مظاهری وزير اقتصاد و دارايی  

يابد و  آاالها و خدمات هر ساله در ايران افزايش می  گيرد آه قيمت  اين حرآت در حالی صورت می 
  .ها منجر می شود معموال شرايط غيرعادی، مانند جنگ، نيز به افزايش بيشتر قيمت 

 درصد برای سال جاری پيش 1/14آه دولت نرخ آن را ها، افزايش تورمی خواهد بود  نتيجه افزايش قيمت
  .دانند  درصد را منطقی تر می 25 تا 22بينی آرده است هرچند آارشناسان رقمی بين 
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  مبادالت تجاری
به گفته آقای رمضان زاده، جنگ باعث شده است صنعت گردشگری در استان خوزستان و فعاليت 

  . و خوزستان با رآود مواجه شود های آرمانشاه های مرز در استان بازارچه 
های آثار منفی جنگ بر اقتصاد ايران عنوان آرده و از جبران آن  سخنگوی دولت اين رآود را اولين نشانه 

  .ها نداده است سخن گفته اما توضيحی در باره نحوه جبران اين خسارت
فته بعد از آغاز جنگ، بنادر در آغاز جنگ در عراق، فعاليت بنادر خرمشهر و آبادان متوقف شد اما دو ه

  .خرمشهر و آبادان دوباره فعاليت خود را از سر گرفتند
  جنگ بر بازارهای مالی جهان تاثير گذاشته است 

از نظر بازرگانی، روابط ايران و عراق عمدتا در حد مبادالت مرزنشينان بوده و بسياری از آاالها از طريق 
  .شده است قاچاق وارد ايران می 

گويند وخامت اوضاع در عراق از نظر تجاری تاثير چندانی بر اقتصاد ايران  ن رو آارشناسان می از همي
  .نخواهد داشت

های هم مرز عراق   های مرزی در استان  اين در حالی است آه، به گفته سخنگوی دولت، هنوز بازارچه
  .در آذربايجان غربی و آردستان فعال هستند

  درآمد نفت
شدت به درآمدهای نفتی متكی است و نوسانات قيمت نفت تاثير انكارناپذيری بر اقتصاد اقتصاد ايران به 

  . ايران دارد
 برخی آارشناسان معتقدند اگر عراق نتواند به سرعت توليد و صادرات نفت خود را پس از جنگ از سر

د ايران خواهد های نفت تاثير مثبتی بر اقتصا بگيرد، قيمت نفت افزايش خواهد يافت و افزايش قيمت
  .گذاشت

برخی از تحليلگران اقتصادی عقيده دارند اگر آشورهای توليد آننده نفت آاهش توليد عراق را جبران 
 های نفت خود را بازسازی آند، قيمت نفت آاهش خواهد يافت و اين بر  آنند، و يا عراق به سرعت چاه

  مشكالت اقتصادی ايران خواهد افزود  
ثبت، برخی از تحليلگران اقتصادی عقيده دارند اگر آشورهای توليد آننده نفت آاهش در آنار اين نگاه م

 های نفت خود را بازسازی آند، قيمت نفت آاهش  توليد عراق را جبران آنند، و يا عراق به سرعت چاه
  .خواهد يافت و اين بر مشكالت اقتصادی ايران خواهد افزود

  .  ميليارد دالری خود استفاده آند8د از صندوق ذخيره ارزی در چنين شرايطی، ايران ناچار خواهد ش
  .اين صندوق چند سال پيش برای نگهداری درآمدهای اضافی نفت ايجاد شد

  مشكالت ديگر
  . ها و ورود احتمالی آوارگان عراقی است  آشتی  نگرانی های ديگر ايران شامل افزايش بيمه

های ورودی به  گ عالوه بر تحميل هزينه بيمه آشتی اين جن"آقای مظاهری در اين باره گفته است 
های فرار مردم عراق را به اقتصاد آشور تحميل خواهد آرد و به آاهش   بخشی از هزينه  خليج فارس،

  ."رشد اقتصادی آشور منجر خواهد شد
ون هيچ هايی را در مناطق مرزی با عراق ايجاد آرد اما تاآن با شروع جنگ عراق، دولت ايران ارودگاه 

  .  ها مراجعه نكرده است  ای به اين اردوگاه آواره
هزينه پذيرايی از آوارگان احتمالی، افزايش حق بيمه کشتی ها و احتمال کاهش رغبت سرمايه گذاران 

  خارجی برای ورود به ايران از جمله ساير آسيب های جنگ عراق برای اقتصاد ايران است  
 ها  گذاران خارجی است آه در سال گذشته، پس از سال سرمايه نگرانی ديگر ايران، آاهش تقاضای 

  .  ميليارد دالر رسيد5 رونق گرفت و حجم آن به حدود  بی تحرکی، آمی
گويند  آنند، اما می  با وجود آن آه آارشناسان تاثير جنگ را در اين بخش چندان جدی ارزيابی نمی 

  .گذاران خارجی می شود ايهجنگ از جمله عواملی است آه موجب آاهش تمايل سرم
گذاری، ثبات سياسی و بهبود روابط با آشورهای ديگر از عوامل  به گفته آنان، آاهش ريسك سرمايه 

  . گذاری خارجی است گذار در افزايش سرمايه اصلی تاثير
در آنار همه اين مشكالت، تغييرات قيمت نفت، نوساسات بورس اوراق بهادار و ساير بازارهـای سـرمايه      
دنيا از نتايج جنگ است و به گفته آقای مظاهری، بـه دليـل اثـر گـذاری جنـگ عـراق بـر اقتـصاد جهـانی،                      

  .اقتصاد ايران نيز از آن متاثر خواهد شد

  

  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان
  

  پيانو نواز بغدادي
 1382  فروردين 29 بغداد    :گزارشي ازکتي کلي 
 com.blogspot.bamdad://http :نقل از وبالگ بامداد

  
دانشگاه بغدادويران . بغدادقبرمي کندندالمنصورپرستارهاداشتندجلوي بيمارستان . صبح چندروزپيش بود

دوموسيقي دان اين .ربغدادهشدارداده بودشده بودوصليب سرخ درباره ي وخامت اوضاع بهداشت د
به اميد آن که باتلفن هاي ماهواره اي ما با خويشاوندان شان .شهرزخمي به اتاق مان درهتل آمدند
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خانه ي هشام درطول جنگ بدجوري آسيب .مجيد الغزالي و هشام شرف.درخارج ازعراق تماس بگيرند
االن چي . ارکسترسمفونيک بغداد بودمتايک ماه پيش رهبر«بالبخندي پرازطعنه مي گفت.ديد

داشت باباتري خورشيدي تلفن ورمي رفت به شوخي گفتيم االن مي توني بشي رييس »هستم؟
نت چيه؟ديگه چيزي به يادم «گفت. گفتم برايش چندتابرگه ي نت و گيتارآورده ايممجيدبه !!.مرکزتلفن
  »نمونده

ان يکي ازهمسايه ها به پليس امنيتي زنگ در همان هفته ي اول بمب بار.خيلي سختي کشيده است
بعدازسقوط بغدادهم همون همسايه ادعا .دستگيرش کردند.زد که مجيد باخارجي ها مالقات مي کند
مي .براي همين مجيد االن حسابي وحشت زده است.کرد که جزوماموران امنيتي صدام است

مدرسه موسيقي ال پيش در يک س».هيچ جا امن نيست.گمونم خانه ام چشم شان را گرفته«گويد
باگروهي براي اعتراض به تحريم عليه عراق وجلوگيري ازتجاوز . بغداد با هشام آشنا شدمفولکلور وباله

هشام ومجيدروزها آن جا درس مي دادند وشب ها هم .بيشتر به حقوق مردم عراق به بغداد آمده بودم
او «شام تعريف کرده بودم که ترانه ي براي ه.جنگ داشت ازراه مي رسيد.باارکسترتمرين مي کردند

 خانواده که دريازده ١۵٠دست کم . چه پرمعنا شده است براي بسياري ازمردم آمريکا»فينالنديا
سپتامبرعزيزان شان راازدست داده بودنددرمراسم يادبود آن ها ازاين ترانه ي صلح ودوستي استفاده 

ام درست کردوپس ازجنگ جهاني اول به نمادآرزوها  دراواخر قرن نوزده سيبليوسآهنگي که .کرده بودند
  هشام .وروياهاي انساني تبديل شد

آن موقع لبخندي تحويلم داده بودالبد به خاطر آن که يک امريکايي ازترانه ي صلح ودوستي سخن مي 
اما پذيرفت ودرعرض دوروز بچه هاي کالس ترجمه ي عربي ترانه .گفت وآموختن اش به هنرجويان

  .تندرايادگرف
پيش خودم فکرمي کردم البد االن آن آهنگ آرمان گرايانه واميدبخش .تلفن زدن شان که تمام شد رفتند

غروب روزقبل .صبح فرداي همان روزدوباره پيش مان آمدندبهت زده وپريشان.خيلي ناراحت شان مي کند
گفته بودند ربطي سربازها هم .رفت بودند سراغ سربازهاي امريکايي که ازمدرسه اشان حفاظت کنند

ناچارشدند خودشان دست به کارشوند شايد !!به آن ها نداردودستورداده بودن که بروند پي کارشان
جلوي درمدرسه ايستاده بودند که پنج نفربه سراغ مدرسه آمدند .بتوانند جلوي غارت مدرسه رابگيرند

  .همگي مسلح
آه نداريم باناله «مي گفتند.مجيد، هشام وبرادرش هرچه التماس کردند به خرج شان نرفت

  »مثل شما که خرپول نستيم.ماهم که نه پول داريم نه کار.چندروزديگه قحطي ميشه.سوداکنيم
مبل وصندلي ها .تمام سازها مال شما.هرچي بخواهيد بهتان مي دهيم«مجيدالتماس کنان گفته بود

  »استاين ها تاريخ ما.فقط به اهنگ هاي ضبط شده دست نزنيد.راهم برداريد
سازها رادرب وداغان . بعد هم مدرسه راغارت کردند»!!فاتحه ي بغدادخونده است.بروپي کارت«گفتند
به راستي چراوقتي آدم ها درمانده مي .بايگاني موسيقي وآهنگ ها راهم به آتش کشيدند.کردند

ال جنگ اما مي دانم طي ده ها س!!شوندمغزشان ازکارمي افتد وهمه چيزرانابودمي کنند؟نمي دانم
وتحريم نه نخبگان فرادست عراق ونه امريکا وانگلستان توجهي به مردم فقرزده ي عراق نکردندميليون 

  .ها نفري که بار رنجي گران رابه دوش کشيدند
و گوشي قرض گرفته ازخبرنگارتلويزيون نروژ را به »بيا گوش کن فقط همين برايمان ماند«هشام گفت
  آرام وهم نوا بااجراي کودکان.بود» او فينالنديا«اجراي ارکسترشان از.دستم داد

 :شروع کردم به خواندن
  اين است آوازم

  اي خداوند تمامي سرزمين ها
  .آوازصلح براي سرزمين هاي دوردست وسرزمين خودم

  اين جا خانه ي من است
  .کشورمن است و قلبم درآن مي تپد

  روياهاي من دراين جا است
  .آرزوهايم وزيارتگاهايم

  لب ديگران هم درسزمين هايي ديگردرتپش استاما ق
  آن ها هم اميدها وآرزوهايي دارند

  درست به ژرفا وصداقت اميدها وآرزوهاي من
 !!به اين جا که رسيدم هشام داشت گريه مي کرد

**  
  مقدمه اي براي ظهور ديكتاتوري فاشيستي جهاني 

   نقل از سايت پارس پژواك  -ح.م:  نويسنده
http://www.parspejvak.com    /  

، در نيمه ي روز، خبري حاشيه اي در رابطه با اين جنگ  روز پنجم جنگ آمريكا و انگليس عليه عراق
  : خبر اين بود.پخش شد آه توجه آسي را جلب نكرد، اما از يك منظر، بسيار با اهميت است

 عراق فعال است و سي گفته است مادام آه راديو ـ تلويزيون.بي.جان سيمپسون، خبرنگار مشهور بي
پيام هاي صدام و همكاران او را به گوش عراقي ها مي رساند، مقاومت عراقي ها در هم نخواهد 

  .بايد راديو ـ تلويزيون عراق را از آار انداخت. شكست
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هواپيماهاي آمريكايي با بمب هاي :     دو ساعت بعد، خبري به اين مضمون انتشار يافت
در نتيجه ي اين بمباران، برنامه . اديوـ تلويزيون بغداد را هدف قرار دادندالكترومغناطيسي ساختمان ر

  . تلويزيوني عراق قطع شده استهاي
    اين آقاي جان سيمپسون همان آسي است آه افتخار مي آند در جريان حمله ي آمريكا و متحدان 

اتحاد شمال، قدم به آابل به افغانستان، تنها خبرنگاري بوده آه همراه با اولين جنگندگان نيروي 
 سال جنگ ويرانگر افغانستان، چند بار 25اما همين آقاي سيمپسون نمي گويد در طول . گذاشته است

را به خود داده تا از فجايع آن جنگ گزارش تهيه و از ) حتي به مناطق امن(زحمت سفر به افغانستان 
  سي پخش آند؟.بي.بي! راديو ـ تلويزيون آامال بي طرف

گراي آقاي سيمپسون به نيروهاي غربي از اين بابت آه صدا و تصوير مبلغ يك رژيم دست نشانده،     
جبار و خونريز قطع شد، مورد ايراد و اعتراض نيست، بلكه اين موضوع بدان لحاظ حائز اهميت است آه 

، هدف هاي اگر پيش تر، جاسوساني با پنهان آاري آامل مي آوشيدند با پوشيدن لباس روزنامه نگاري
دولت متبوع خودرا به اجرا بگذارند، اينك شاهديم امثال آقاي سيمپسون بي پرده پوشي، نقش مامور 

  .اطالعاتي را ايفا مي آنند
    حضور امثال آقاي سيمپسون در عرصه روزنامه نگاري جهاني اين پيامد شوم را دارد آه مردم جهان از 

ي شرافتمند آه مي آوشند حقايق را چنانكه هست به آگاهي وجود آن گروه از روزنامه نگاران حرفه ا
اين عده روزنامه نگاران شرافتمند در بين روزنامه نگاران . (افكار عمومي برسانند، محروم شوند

  )انگليسي هم آم نيست
به عنوان نمونه مي توان به از .     اين زنگ خطر در جريان جنگ خونين عراق بارها به صدا درآمد

اين تلويزيون بارها . شبكه تلويزيوني الجزيره اشاره آرد) سايت(ختن نسخه انگليسي ديدارگاه آاراندا
مورد نكوهش و تهديد ضمني دولتمردان انگليسي و آمريكايي قرار گرفته است، زيرا تصاويري از سربازان 

ا و انگليس آشته و يا اسير شده آمريكايي را نشان مي داد آه با سياست سانسور مطلق خبري آمريك
  .براي بي خبر نگاه داشتن افكار عمومي ملت هاي خود از اخبار واقعي جنگ عراق، همخواني نداشت

    ما همچنين ديديم آه دفتر شبكه الجزيره، شبكه تلويزيوني ابوظبي و هتل فلسطين هدف قرار گرفت 
همگي حاآي از ايجاد خبرهايي را هم خوانديم آه . و عده اي از خبرنگاران آشته يا مجروح شدند

، لذا مي توان گفت روزنامه ناران مستقل  محدوديت هاي بي سابقه اي براي فعاليت خبرنگاران داشت
بسياري آه آوشيده اند اخبار اين جنگ را بي سانسور به روزنامه ها و راديو ـ تلويزيون متبوع خود 

ي رويدادها راه يابند و يا شايد برخي از آنها برسانند يا موفق نشده اند، يا امكان نيافته اند به صحنه اصل
  !!هم به تير غيب گرفتار شده باشند

، افكار عمومي      اخبار جنگ عراق شسته ـ رفته و منطبق با برنامه ريزي و خواست سياستمداران
يي و جهان نه از ميزان واقعي تلفات نيروهاي آمريكا. سازان و نظاميان آمريكايي و انگليسي انتشار يافت

  .انگليسي آگاهي يافت و نه از ميزان واقعي تخريب هدف هاي غير نظامي و آشتار ير نظاميان
    سانسور شديد خبري قبال در جنگ دوم خليج فارس و جنگ افغانستان به آار گرفته شده بود، اما نه 

  .به وسعت جنگ عراق
اق، يك جنگ قابل توجيه باشد، اما     شايد براي نظاميان و سياستمداران آمريكا و انگليس جنگ عر

را ) مردم غير نظامي(افكار عمومي جهان حق دارد داليل مخالفان اين جنگ و فرياد تاوان دهندگان آن 
  .بداند و بشنود

خيلي از اصول و ارزش ها ) جنگ دوم خليج فارس ـ افغانستان و حمله به عراق(    در سه جنگ اخير 
، اما شايد بتوان گفت ارزشمندترين اصلي آه )نده اعتبار سازمان ملل بوديكي از آن ها ته ما(نابود شد 

و نكته عجيب آن آه جز . به شدت آسيب ديد، آزادي رسانه ها در غرب، به ويژه آمريكا و انگليس بود
معدودي از انديشمندان و روزنامه نگاران با شرف غربي، آسي به اين آزادي آشي رسانه اي آه مي 

  .اي بر تحميق تمام عيار افكار عمومي جهانيان باشد، اعتراضي در خور توجه نكردتواند مقدمه 
    اگر هم اآنون شما ابراز تعجب آنيد آه چرا ديدارگاهي آه اداره آننده اش يك روزنامه نويس جهان 
سومي است و همواره با سانسور سروآار داشته، به سانسور رسانه هاي غربي اعتراض مي آند، 

اما اجازه بدهيد يادآوري آنيم آه روزنامه نگاران جهان سومي در صد سال . ه شما مي دهيمحق را ب
  .اخير بيش از روزنامه نگاران آشورهاي غربي براي مبارزه با سانسور تاوان پرداخته اند و قرباني داده اند

 آشور ذآر آرده اند،     آمريكا و انگليس بهانه اصلي حمله خود را به عراق، استقرار دموآراسي در اين
اما عجبا آه يكي از پايه اي ترين اصول دموآراسي، يعني آزادي رسانه ها را، با قساوت جلوي پاي 

  !ارتشيان خود سربريده اند
    ما از ايراني هاي مقيم آشورهاي غربي، به ويژه آنهايي آه در رسانه ها شاغلند، يا با رسانه ها 

ه شده ي اين متن را به اتحاديه ها و سنديكاهاي روزنامه نگاران سروآاردارند، تقاضا داريم ترجم
پژوهشگر، نويسنده و روزنامه نگار (به ويژه از آقاي دآتر ناصرالدين پروين . آشورهاي غربي عرضه آنند

، به دليل اقامت در سوئيس تقاضا داريم ترجمه اين متن را به آنفدراسيون بين )پر سابقه اي ايراني
امه نگاران آه مقر اصلي آن در سوئيس است ارائه دهند و اين نكته را بر آن مزيد آنند آه ما المللي روزن

معتقديم سكوت در برابر اين سانسور گسترده مي تواند مقدمه ي ظهور يك ديكتاتوري فاشيستي 
  .جهاني باشد

وظبي و نيز بمباران هتل     البته مي دانيم روز بعد از بمباران دفاتر شبكه هاي تلويزيوني الجزيره و اب
فلسطين، فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران به اين اقدام اعتراض آرد، عامالن آن را جنايتكار جنگي 
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اما اين نوع واآنش ها آافي نيست و نمي تواند جلوي اهداف . لقب داد و خواستار محاآمه ي آنان شد
آنفدراسيون روزنامه نگاران بايد يك . را بگيردبرنامه ريزي شده براي آنترل رسانه ها در سطح جهان 

هيات حقيقت ياب تشكيل دهد و از تمامي خبرنگاران حاضر در عرصه هاي جنگ عراق بخواهد اطالعات 
بر مبناي نتايج حاصل از چنين تحقيقي است آه هم مي توان به . خود را به اين هيات عرضه بكنند

رسانه ها پي برد، هم عاملين قتل روزنامه نگاران را ژرفاي برنامه هاي تدوين شده براي آنترل 
  .شناسايي آرد و هم براي خنثي سازي اين توطئه برنامه ريخت

    اآنون سازمان هاي بين المللـي روزنامـه نگـاري هـم از اعتبـار آـافي در بـين روزنامـه نگـاران و سـاير                     
 روي حمايـت سـنديكاي و انجمـن         دست اندرآاران فعاليت هاي رسانه اي برخوردارنـد و هـم مـي تواننـد              

. هاي روزنامه نگاران آشورها براي ايجاد يك حرآت جهاني عليه سانسور سـازمان يافتـه، حـساب آننـد                  
يـك  : آه سـازمان ملـل متحـد شـد    . اما اگر قاطع و سريع نباشند، به همان سرنوشتي دچار خواهند شد 

  !نهاد بي بو و خاصيت و جاده صاف آن
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