
  )59(عراق در دوران گذار - پايان عمليات نظامي
  

   2003 مه 17 -1382 ارديبشت 27شنبه  
  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 

  
  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

  عراق دستگير شد22فرد شماره 
  2003 مه 16 -1382 ارديبشت 26جمعه : خبرگزاري فارس
 نفره امريكا 55ا گزارش دادند يكي ديگر از سران ارشد رژيم سابق عراق آه در ليست منابع ارتش آمريك

  .قرار دارد، دستگير شده است
نام داشته و در » عبدالباقي عبدالكريم السعدون« اين مقام سابق عراق،  به گزارش خبرگزاري پاآستان،

  .  نفره آمريكا قرار دارد55 از ليست 22رديف 
ر نزديكي شهر تكريت، زادگاه صدام به همراه دهها تن ديگر از طرفداران صدام وي در يك روستا د
  . دستگير شده است

  . طي يك هفته گذشته نيروهاي آمريكايي سه تن از سران سابق رژيم عراق را بازداشت آردند
  السعدون از سراي ارشد حزب منحله بعث عراق بوده است

  
 نسخه جديد پيش نويس قطعنامه عراق 

 2003 مه 16 -1382 ارديبشت 26 جمعه -بي سي بي 
آمريکا نسخه جديد و اصالح شده ای از پيش نويس مربوط به لغو تحريم های سازمان ملل متحد عليه 

  . عراق را منتشر کرده است
گفته می شود اين پيش نويس جديد که بعد از مذاکرات فشرده و غيرعلنی در سازمان ملل تهيه شده، 

مالی کشورهايی مثل روسيه که ميلياردها دالر از دولت سابق عراق طلب دارند، نيز به نگرانی های 
  . پرداخته شده است

روسيه روز پنجشنبه گفت سرنوشت اين قطعنامه بستگی به آن خواهد داشت که منافع مالی اين 
  . کشور در عراق در نظر گرفته شود

مان ملل در امور عراق اکنون بايد برای پيش نويس جديد همچنين می پذيرد که هماهنگ کننده ساز
  . با نيروهای اشغالگر داشته باشد" گسترده ای"ايجاد نهادهای سياسی در اين کشور همکاری 

اما گرگ بارو، خبرنگار بی بی سی در مقر سازمان ملل متحد می گويد اين، تغييری نيست که بتوان آن 
  . را بسيار مهم تلقی کرد

  . ازه تنها تا حدی نقش سازمان ملل را در عراق پس از جنگ تقويت می کندوی می گويد پيش نويس ت
هنوز تاريخی برای بحث درباره پيش نويس تازه در شورای امنيت سازمان ملل تعيين نشده و اين پيش 

نويس با عبارت بندی کنونی آن ممکن است با مخالفت کشورهايی مواجه شود که با جنگ عليه صدام 
  . ندحسين مخالف بود

مفاد اصلی اين پيش نويس، تقاضا برای لغو تحريم های سازمان ملل عليه عراق و در نظر گرفتن نقشی 
مهم برای آمريکا و بريتانيا به عنوان نيروهای اشغالگری است که بتوانند در مورد چگونگی مصرف 

 درآمدهای ناشی از فروش نفت عراق تصميم گيری کنند
  

 مذاکرات پاول و شرودر 
 2003 مه 16 -1382 ارديبشت 26جمعه  --بي سي بي 

گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان حمايت خود را از ديدگاه آمريکا در مورد ضرورت پايان دادن به تحريم 
  . های سازمان ملل متحد عليه عراق تکرار کرده است

 ديدار از آلمان است، بيان وی اين مطلب را پس از ديدار با کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا که در حال
  . کرد

  . کالين پاول نيز گفت از تعهد آقای شرودر به اين موضوع خشنود است
روابط برلين و واشنگتن به دليل مخالفت آلمان با جنگ به رهبری آمريکا در عراق به شدت دچار تنش 

  . شده بود
آلمان از يک قطعنامه جديد يکی از محورهای اصلی مذاکرات گرهارد شرودر و کالين پاول، حمايت 

پيش نويس اين قطعنامه را آمريکا تهيه کرده و در آن خواستار لغو تحريم های اقتصادی . سازمان ملل بود
 . سازمان ملل عليه عراق شده است

  . صدر اعظم آلمان قبال خاطرنشان کرده بود که از چنين اقدامی حمايت خواهد کرد
ته بود اميدوار است که چنين باشد اما وی تاکيد کرد اختالفات ميان کالين پاول به تلويزيون آلمان گف

  . واشنگتن و برلين، اساسی و عميق است و حل آنها نيازمند زمان و کار زياد است
خبرنگار بی بی سی در برلين می گويد به نظر می رسد روابط ميان صدر اعظم آلمان و رييس جمهوری 

  . دو نفر از ماه نوامبر تا کنون با هم صحبت نکرده اندآمريکا ترميم ناپذير باشد و اين 
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آقای پاول بلندپايه ترين مقام آمريکايی است که از سپتامبر گذشته يعنی از زمان انتخابات عمومی 
  . آلمان که گرهارد شرودر با سياست های آمريکا در قبال عراق مخالفت کرد، به برلين سفر کرده است

وی در هواپيمايی که از صوفيه به مقصد برلين در پرواز بود، .  عازم آلمان شدکالين پاول از بلغارستان
  . گفت آمريکا می خواهد که تحريم های عراق به طور کامل لغو شود

اين در حالی است که وی در کنفرانس مطبوعاتی که در صوفيه با رييس جمهوری بلغارستان داشت 
  . ها مد نظر قرار گيردگفته بود ممکن است به تعليق درآمدن تحريم 

برخی از اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد گفته اند تا زمانی که بازرسان تسليحاتی 
سازمان ملل وارد عراق نشده و اعالم نکرده اند که عراق عاری از سالح های تخريب جمعی است، با 

 لغو تحريم ها مخالفت خواهند کرد
  

  عث در عراقبرنامه سرکوب بازماندگان حزب ب
 2003 مه 16 -1382 ارديبشت 26جمعه  -بي بي سي 

  افراد پليس عراق با امضای برگه هايی از حزب بعث اعالم برائت می کنند
  باربارا پلت

  .آمريکا و بريتانيا جزئيات طرح خود را برای سرکوب بقايای حزب بعث در عراق اعالم کردند
راق روی کار آورده اند، با صدور فرمانی کليه کليه اعضای حاکميت انتقالی که آمريکا و بريتانيا در ع

  .برجسته حزب بعث را از سمتهای دولتی برکنار و کار در بخش دولتی را برای آنان ممنوع کرده است
حزب بعث در طول حکومت صدام حسين در عراق، ابزار او برای حفظ قدرت بود و با اينکه از سقوط 

نوز تعدادی از اعضای اين حزب در سمتهای مهم دولتی باقی مانده حکومت او هفته ها می گذرد، ه
  .اند

يکی از مسئوالن حکومت انتقالی تعداد آن دسته از اعضای حزب بعث عراق را که قرار است از 
کاردولتی ممنوع شوند پانزده تا سی هزار نفر برآورد کرده است و می گويد از اين تعداد حدود دو هزار 

  .ر سمتهای خود باقی مانده اندنفرشان همچنان د
) هيجدهم مه(به گفته وی روند برکناری بازمانده های حزب بعث به شکل سازمان يافته از روز شنبه 

آغاز می شود و از طريق مصاحبه و بررسی سوابق افراد در مورد ادامه کار آنها در سمتهای دولتی 
  .تصميمگيری خواهد شد

زب بعث برای تصدی مشاغل خوب دولتی ضروری بود و مسئوالن در دوران حکومت صدام عضويت در ح
آمريکايی و بريتانيايی قصد دارند آن دسته از کارمندان دولتی را که همچنان به صدام حسين وفادارند از 

  .آنانی که صرفًا کارت عضويت حزب بعث را در جيب خود داشتند شناسايی کنند
 تا از اينکه حزب بعث بار ديگر در صحنه سياسی عراق مطرح آنها همچنين قصد دارند تدابيری بينديشند

  شود و به عنوان حزب مخالف به فعاليت بپردازد پيشگيری کنند

  
ي  اند آه تقريبا مرگ همه باخته ي اخير در بغداد جان  تن طي سه هفته242براساس آمارهاي محرمانه 

  .آنها به دليل جراحات ناشي از گلوله بوده است
  2003 مه 16 -1382رديبشت  ا26جمعه 

امين بكر، مدير  ي اينديپندنت، دآتر ي روزنامه به نوشته) ايسنا(گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران  به
 نفر به دليل 9 تن 10آه از هر  اند  روز گذشته جهان باخته25 تن طي 242« : گويد ي بغداد مي سردخانه

 «.اصابت گلوله بوده است
 تن را به دليل اصابت گلوله پذيرا 13 گذشته، 24بيمارستان الكندي طي  قطاين در حالي است آه ف

 .است هاي قومي، مشاجرات خانوادگي و گاه نا معلوم بوده اين حوادث تيراندازي، تسويه شده آه داليل
  اختيارات آامل دريافت آرده است ي عراق در اين اوضاع آشفته پل برمر، حاآم تحت امر آمريكا براي اداره

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  دبير بازنشسته رئيس شوراي شهر ام القصر شد

  2003 مه 16 -1382 ارديبشت 26جمعه  -سايت شيرازه 
در جنوب عراق را به شورايي متشكل از مردم اين شهر » ام القصر«ارتش انگليس اداره شهر مرزي 

صدام «له شماري از اعضاي رده پايين حزب بعث سابق پنجاه نماينده داوطلب از جم.  واگذار آرد
فرمانده نيروهاي انگليسي در مراسم » پيتر جونز«سرهنگ دوم .  در اين شورا عضويت دارند» حسين

انتقال قدرت به شوراي مردمي آه در مقر نيروهاي انگليسي واقع در هتلي در جنوب ام القصر برگزار 
امروز اداره ام القصر را به شوراي اين شهر منتقل «:  شورا گفترئيس اين» نجيم عابد مهدي«شد، به 
انتقال قدرت به شوراي مردمي از آن جهت آه ام القصر اولين محل در منطقه «: جونز افزود» .مي آنيم

» . تحت آنترل نظامي انگليس است آه اداره آن به مردم عراق واگذار مي شود، اقدامي نمادين است
 اولين شورايي است آه در منطقه جنوب عراق، اداره امور را از نيروهاي شوراي شهر ام القصر

انگليسي تحويل مي گيرد با اين وجود تأمين امنيت در اطراف اين شهر همچنان بر عهده نيروهاي 
ناامني مانع : از سويي، مسئول دفتر آميته صليب سرخ جهاني در بصره گفت.  انگليسي است
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رئيس سوئيسي اين » آندره ياس آروزي«.  صره و جنوب عراق شده استامدادرساني صليب سرخ در ب
رساندن آب سالم و بهداشتي به مردم بصره و : دفتر در گفت وگو با خبرنگار اعزامي ايرنا به بصره گفت

مهم ترين مشكل ما در بصره و جنوب عراق : وي گفت.  اطراف آن از مهم ترين آارهاي اين آميته است
  .ضميني براي حفاظت از دستگاه هاي تصفيه آب و تعمير امكانات آبرساني وجود نداردناامني است و ت

  
  مسايل اقتصادي آينده عراق

  
  بهاي دالر در نجف اشرف به شدت سقوط آرد

  2003 مه 16 -1382 ارديبشت 26 جمعه -سايت شيرازه
 دينار 1200ي هر دالر  به گزارش خبرنگار اعزامي صداوسيما به نجف اشرف، درحالي آه چهارشنبه بها

يك منبع آگاه علت آاهش دالر را در اين .  دينار آاهش يافت1020بود پنج شنبه ناگهان بهاي هر دالر به 
شهر، راه اندازي دوباره ادارات و نهادهاي حكومتي در نجف و پرداخت نخستين حقوق آارمندان با دالر 

  . ذآر آرد
  

  نيابرآورد هزينه بازسازي عراق از سوي اسپا
  2003 مه 16 -1382 ارديبشت 26 جمعه -سايت شيرازه

به نوشته شماره ديروز .  ميليارد دالر برآورد آرد74دولت اسپانيا هزينه هاي بازسازي عراق را بيش از 
هزينه : روزنامه الزمان در اينترنت، خوان آاستا يكي از مقامات وزارت تجارت و بازرگاني اسپانيا اعالم آرد

 10/82 ميليارد دالر خواهد بود آه از اين ميزان 41 عراق طي دو سال آينده بيش از هاي بازسازي
ميليارد دالر به فعاليت هاي ادارات و سازمان هاي دولتي و بقيه به تعمير زيرساخت هاي آشور 

براساس تحقيقات و : آاستا دريك نشست مطبوعاتي در شهر مادريد گفت. اختصاص خواهد يافت
 سال آينده به جز هزينه هاي اداره هاي 10ماتي انجام گرفته، هزينه بازسازي ظرف بررسي هاي مقد

وي خاطر نشان آرد پژوهشي آه توسط دفتر تجاري دولت .  ميليارد دالر خواهد بود74دولتي، بيش از 
اسپانيا تهيه شده در واقع به مثابه گزارش اوليه است و جامعه جهاني به زودي ماهيت نيازهاي مردم 

 .راق را مشخص خواهد آردع
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

   هزار آودك عراقي٣٠٠ خطر مرگ بيش از 
  2003 مه 16 -1382 ارديبشت 26جمعه 

 هزار آودك عراقي بـه دليـل       ٣٠٠  هشدار داد آه بيش از       - يونيسف -صندوق حمايت از آودآان ملل متحد       
  .ي شديد با خطر مرگ مواجه هستند سو تغذيه

به نقل از پايگاه اينترنتي الشرق االوسط، يونيسف اعـالم          ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      
ي آمريكـا و انگلـيس بـه          آرد آه تعداد اين آودآان نسبت به ماه مارس گذشته، يعني زمان قبل از حملـه               

  .عراق، دو برابر شده است
هاي آمـك رسـاني،       ي آاروان   ريكايي با فعاليت آزادانه   اين صندوق افزود آه در صورت موافقت نيروهاي آم        

  .توانند از خطر مرگ نجات يابند حدود هشت درصد از آودآان عراقي زير پنج سال مي
 درصد از آودآان زير پنج سـال آـه در           ٧/٧ دهد آه     يونيسف گفت آه آمار بدست آمده در بغداد نشان مي         

برند و اين ميانگين تقريبا دو برابر آمار ثبـت            ي شديد رنج مي    برند، از سو تغذيه     مراآز پيشرفته به سر مي    
  .شده در سال گذشته است

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
لزوم بسته شدن مشروب فروشي ها و سينما ها و رعايت حجاب اسالمي در سراسر : يك رهبر شيعي

  عراق
   2003 مه 16 -1382 ارديبشت 26جمعه  - راديو فردا -جمشيد چالنگي

محمد الفرطوسي از رهبران شيعي عراق گفت تنها يك هفته فرصت داده مي شود همه سينما ها و 
وي . مشروب فروشي ها در عراق بسته شود و زنان حجاب اسالمي را در سراسر عراق رعايت آنند

وي . ن موارد، رهبري شيعيان عراق به اقدامت ديگري دست خواهد زدافزود در صورت عدم رعايت اي
 .درمورد جزييات اقدامات بعدي توضيحي نداد

  
   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 

  
  نگراني هاي آمريكا از برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالمي از ديد معاون سخنگوي آاخ سفيد
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   2003 مه 16 -1382 ارديبشت 26 جمعه): راديو فردا(مسعود ملک 
 معاون آري فليشر سخنگوي کاخ سفيد روز پنجشنبه در Scott McClellanآقاي اسكات مک آله لن 

کنفرانس روزانه کاخ سفيد به سواالت خبرنگاران که عمدتا در مورد نگرانيهاي مربوط به ايران بود، پاسخ 
از سازمان بين المللي انرژي اتمي خواسته است يک خبرنگار پرسيد با توجه به اين که روسيه . داد

کنترل بيشتري بر نيروگاههاي ايران اعمال کند، آيا اين امر باعث کاهش نگرانيهاي دولت بوش در مورد 
  راکتور اتمي بوشهر و ديگر نيروگاههاي هسته اي ايران مي شود؟ 

رش خود را در مورد ايران و برنامه آقاي مک آله لن پاسخ داد سازمان بين المللي انرژي اتمي هنوز گزا
اما در اين . و ما مشتاقيم اين گزارش را مطالعه و ارزيابي کنيم. هسته اي آن کشور تکميل نکرده است

. که ايران به دنبال توليد سالحهاي اتمي است و اين باعث نگراني اياالت متحده است، شکي نيست
  .يکا در مورد دولت ايران دارداين مساله تنها يکي از نگرانيهايي است که آمر

  
آيا در اين . از آقاي مک آله لن سوال شد روسها نگفته اند به همکاريهاي خود با ايران خاتمه خواهند داد

صورت کنترل گسترده تر سازمان بين المللي انرژي اتمي نگرانيهاي آمريکا در مورد برنامه هسته اي 
  ايران را برطرف مي کند؟

  
 ايران به طور واضح گفته است يك چرخه کامل هسته اي را دنبال مي کند و اياالت وي در پاسخ گفت،

آنها تنها زماني . متحده ادعاهاي قبلي ايران که برنامه هاي هسته ايش صلح آميز است را رد کرد
تصديق کردند در حال ساختن نيروگاهي مخفي براي غني کردن اورانيوم هستند که يک گروه مخالف از 

  . ز پرده برداشتاين را
  

براي کشوري مانند ايران که از اين ميزان غني نفت و گاز برخوردار است هيج توجيهه اقتصادي براي 
ساختن نيروگاههاي چرخه هسته اي پر هزينه وجود ندارد و ما اين مساله را براي سازمان بين المللي 

ت متحده از يک بازرسي دقيق انرژي اتمي، ساير کشورها و مردم جهان روشن ساخته ايم که اياال
آنها به اين مساله واقف . تحقيقاتي توسط سازمان بين المللي انرژي اتمي به شدت حمايت مي کند

  .ما مشتاقيم اين گزارش را ببينيم و ارزيابي کنيم. هستند و قرار است به زودي گزارشي ارائه دهند
  

  ي مشترك روسيه و آمريكاعدم شفافيت برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالمي ونگران
  2003 مه 16 -1382 ارديبشت 26جمعه ): راديو فردا(مريم احمدي 

 روسيه در پاسخ به اتهامات آمريکا در مورد کمک مسکو به تهران براي توليد سالحهاي اتمي، روز 
وده پنجشنبه اعالم کرد برخي از شرکتهاي غربي دست اندر کار فعاليتهاي غير قانوي اتمي در ايران ب

  . اند
گريگوري مودف، قائم مقام وزارت امور خارجه روسيه در يک کنفرانس خبري ): راديو فردا(مهتاب فريد

با اين حال به . گفت ما دليلي در دست نداريم که نشان دهد که برنامه اتمي ايران، شفافيت ندارد
در مورد فعاليتهاي در اين ميان مشکالتي . انتظار پاسخ ايران به برخي از سواالت خود هستيم

قائم مقام وزارت امور خارجه روسيه گفت که . غيرقانوني شرآت هاي غربي در ايران ديده شده است
مسکو به انتظار انتشار گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليتهاي اتمي ايران است و 

  . روسيه نيز کمتر از آمريکا نگران گسترش سالحهاي کشتار جمعي نيست
  

وي گفت برخي از شرکتهاي غربي دست اندرکار فعاليتهاي غيرقانوني اتمي در ايران بوده اند وي حاضر 
نشد توضيح دهد که منظورش از فعاليتهاي غيرقانوني چيست و کداميک از شرکتهاي غربي دست اندر 

روسيه براي احداث : خبرگزاري فرانسه در گزارشي در اين زمينه نوشت. کار چنان فعاليتهايي بوده اند
  .نخستين نيروگاه اتمي ايران در بوشهر تکنولوژي الزم را در اختيار اين کشور مي گذارد

  
 ماه مه ايران را متهم ساخت 5جان بولتن، معاون وزارت امور خارجه آمريکا در امورکنترل تسليحات، روز 

 براي برنامه هسته اي خود که با کمک روسيه در حال احداث نيروگاههاي هسته اي به عنوان پوششي
کولين پاول . که طبق معاهده جلوگيري از گسترش سالحهاي اتمي، برنامه اي غيرقانوني است. است

 مه در مصاحبه اي با راديو مسکو، نگراني خود را از برنامه هسته اي 14وزير امور خارجه آمريکا نيز روز
وسيه بارها ادعاهاي آمريکا را رد کرده و خبرگزاري فرانسه افزود ر. جمهوري اسالمي ابراز داشت

خاطرنشان ساخته است که تکنولوژي را که در اختيار ايران قرار مي دهد براي مقاصد کامال صلح جويانه 
با اين حال مقامات روسيه در ماه آوريل گذشته گفتند که نگران آن هستند که تهران احتماال در . است

  .  سالحهاي اتمي استحال غني کردن اورانيوم براي توليد
  

الکساندرلوسيوکوف، معاون وزارت امور خارجه روسيه، در پي ديدار با جان بولتون معاون وزارت خارجه 
خبرگزاري . آمريکا گفت که مسائلي در رابطه با برنامه هسته اي ايران وجود دارد که روشن نيست

براي روشن شدن اين مسايل و اينترفکس روز شش آوريل گذشته گزارش داد به همين جهت روسيه 
ايجاد شفافيت بيشتري در مورد برنامه هسته اي ايران، با اين کشور و سازمان بين المللي انرژي اتمي 

  .همکاري مي کند
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  وزير دفاع آمريكا جمهوري اسالمي را متهم به پناه دادن به تروريست ها آرد

   2003ه  م16 -1382 ارديبشت 26جمعه ): راديو فردا(همايون مجد 
دانلد رامسفلد پيش تر نيز ايران را به پناه دادن به اعضاي القاعده که از افغانستان گريخته اند، متهم 

اما اين بار هم مانند گذشته روشن نساخت که کداميک از رهبران القاعده در ايران پناه . ساخته بود
  . گرفته اند

 روز پنجشنبه به نقل از منابع اطالعاتي آمريکا نوشت Philadelphia Inquirerروزنامه فيالدلفيا اينکوايرر 
سعد پسر بن الدن و سيف اهللا عادل که در ارتباط با منفجر کردن سفارتخانه هاي آمريکا در کنيا و تانزانيا 

 تحت تعقيب قرار دارند، از جمله مقامات ارشد القاعده هستند که گفته مي شود ايران به 1998در سال 
  . استآنها پناه داده

نزديک به دو سال پس از آن که پايگاههاي شبکه القاعده آماج حمالت هوايي و موشکي آمريکا قرار 
گرفت، هنوز اسامه بن الدن و ديگر رهبران ارشد القاعده جز چند نفر، پيدا نشده اند و عقيده بر اين 

نستان حضور دارند و است که ديگر اعضا در نواحي مرزي پاکستان و افغانستان و حتي در داخل افغا
  . فعال هستند

وزير دفاع آمريکا در توضيحي در مورد پيدا نشدن اسامه بن الدن گفت او نمي داند که رهبر القاعده زنده 
آقاي رامسفلد اظهار . است يا مرده؟ اما هنوز کشورهايي هستند که به تروريستها پناه مي دهند

يران و بخشهايي از جهان که دولتي در آنها وجود ندارد، داشت رهبران القاعده از پناهگاههايي مانند ا
آقاي رامسفلد گفت که هر چند . و به همين دليل يافتن يک نفر بسيار دشوار است. فعاليت مي کنند

انتظار دارد که تروريستها در آينده به حمالت بيشتري دست بزنند، اما فشارهايي که از هر سو به 
ي هاي آن را کاهش داده است و از جمله گرفتن افراد تازه نفس را برايش القاعده وارد مي شود، تواناي

  .دشوار کرده است
  

 اي بوشهر را بدون دليل متوقف نخواهيم آرد احداث نيروگاه هسته: وزير انرژي روسيه
   -خبرگزاري فارس

 وجود ندارد و اي بوشهر در ايران دليلي براي توقف احداث نيروگاه هسته: وزير انرژي روسيه اعالم آرد
  . روسيه قصد ندارد بدون دليل دست به اين اقدام بزند

المللي  روسيه، تاآيد آرد آه آژانس بين» ايتارتاس«در گفت و گو با خبرگزاري » الكساندر روميانتسف«
  . اي ايران را زيرنظر دارد انرژي اتمي از نزديك توسعه فعاليتهاي هسته

آميز  الملل دليلي روشن و جدي در خصوص برنامه غير صلح بيندر صورتي آه جامعه : وي تصريح آرد
اي در ايران آه به ضرر اين آشور باشد ،ارائه دهد، روسيه آماده خواهد بود تا با آژانس  هسته
  . اي در اين باره مذاآره آند المللي انرژي هسته بين

نند تا موضوع فعاليت آ شود آه مقامهاي آمريكا تالش مي سخنان روميانتسف در حالي ابراز مي
المللي از جمله شوراي  اي ايران را تهديد قلمداد آرده و آن را به سمت مجامع بين آميز هسته صلح

  . اي عليه ايران به تصويب برسانند امنيت، سوق دهند و از اين طريق قطعنامه
المللي انرژي  س بينمديرآل آژان» محمد البرادعي«برخي از مقامهاي آمريكايي نيز احتمال داده اند آه 

  . اي ايران در نطنز ارايه آند اتمي، گزارش سختگيرانه اي درباره تاسيسات هسته
اين در حالي است آه البرادعي در سفر اسفند ماه سال گذشته به ايران و بازديد از تاسيسات 

  . اي تهران را تاييد آرد آميز هسته اي نطنز، فعاليتهاي صلح هسته
  . اي در بوشهر منصرف آند د تا روسيه را نيز از همكاري در ساخت نيروگاه هستهآن آمريكا تالش مي

ايران، ساخت اين نيروگاه را با هدف تامين برق مورد نياز آشور آغاز آرده و واحد اول آن با ظرفيت يك 
  برداري خواهد رسيد  ميالدي به بهره2003هزار مگاوات برق، نيز در پايان سال 

  
  جهان پس از جنگ

  
  آغاز مبارزه جرج بوش برای دور دوم رياست جمهوری

  2003 مه 16 -1382 ارديبشت 26جمعه  -بي بي سي 
  آقای بوش اميدوار است اين بار پيروزی قاطعانه تری کسب کند

جرج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريکا، با ارسال مدارک الزم برای شرکت در انتخابات سال آينده، مبارزه 
  .د خود را آغاز کرده استبرای انتخاب مجد

  .به گفته مقام های دولت، کاخ سفيد اين اسناد را به کميسيون انتخابات فدرال تسليم کرده است
اين اقدام به آقای بوش اجازه می دهد به جمع آوری کمک های مالی، استخدام خدمه و گشايش يک 

  .دفتر مبارزات انتخاباتی بپردازد
 به آمريکا و جنگ 2001 سپتامبر 11محبوبيت آقای بوش پس از حمالت علی رغم ضعف اقتصادی آمريکا، 
  .عراق به شدت افزايش يافته است

، وی ال گور، نامزد حزب دمکرات را با کمترين اختالف رای در تاريخ انتخاباتی آمريکا 2000در انتخابات 
  .شکست داد

  . برگزار شود2004انتخاباتی آتی قرار است در ماه نوامبر سال 
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  نبرد با تروريسم

نيک برايانت، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن، می گويد که جرج بوش مصمم است از اشتباهات 
  . خليج فارس را برد اما انتخابات سال پس از آن را واگذار کرد، پرهيز کند1991سياسی پدرش، که جنگ 

  
دردسر افتاده بود و تلقی رای به گفته خبرنگار ما در آن زمان مانند مقطع جاری، اقتصاد آمريکا به 

دهندگان اين بود که رئيس جمهور بيش از حد برای امور خارجی وقت صرف می کند و به مسائل داخلی 
  .کمتر اهميت می دهد

مبارزه انتخاباتی جرج دبليو بوش احتماال بر طرح های جمهوری خواهان با هدف تحريک اقتصاد از طريق 
  . بودکاهش شديد ماليات متمرکز خواهد

نحوه رسيدگی او به نبرد با تروريسم و مساله امنيت ملی نيز احتماال نقش مهمی در اين مبارزات بازی 
  .خواهد کرد

در مقابل، انتظار می رود دمکرات ها آهسته بودن رشد اقتصاد و بی ثباتی در عراق در پی سقوط رژيم 
  .صدام حسين را در راس برنامه مبارزاتی خود قرار دهند

 70 بوش در حال حاضر در موضع قدرت قرار دارد و آخرين نظرسنجی ها نشان می دهد که بيش از آقای
  .درصد مردم آمريکا او را تاييد می کنند

  
  جمع آوری کمک

هدايت خواهد ) Carl Rove(نبرد برای تجديد رياست جمهوری آقای بوش را مشاور سياسی او، کارل رو 
  .کرد

ی ياری خواهد گرفت، که نام او هنوز اعالم نشده اما احتماال کن ملمن، مدير کارل رو از يک مدير مبارزات
  .سياسی کاخ سفيد خواهد بود

نخستين تالش برای جمع آوری کمک های مالی مبارزات انتخاباتی طی چند روز آينده صورت خواهد 
  .ضر خواهد شدگرفت و آقای بوش خود ابتدا در ماه ژوئن در يک مراسم جمع آوری کمک های نقدی حا

، جمهوری خواهان بيش از صد ميليون دالر کمک جمع آوری کردند که بی سابقه 2000در انتخابات سال 
  .بود

قانون اصالح مالی مبارزات "تحليلگران می گويند در پی غيرقانونی شناخته شدن بخش هايی از 
  خابات قبلی کمک جمع آوری کندتوسط دادگاه های آمريکا، آقای بوش می تواند دو برابر انت" انتخاباتی
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