
  .انتشار خواهد يافت عراق اشغال ايران پس از اخبارر از شماره فردا، اين مجموعه بر محو
  

  )75(عراق در دوران گذار - پايان عمليات نظامي
   2003  ژوئن 2 -1382  خرداد12 شنبه  دو

  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 

  

  شرايط جهاني ونقش سازمان ملل در عراق
  

   بازسازي عراق توسط سازمان مللبرگزاري اجالس
   2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11يك شنبه  : خبرگزاري فارس

  .آند  در نيويورك اجالس برگزار مي سازمان ملل براي بازسازي عراق،
اين سازمان اجالسي با شرآت تمامي آارگزاران،  به گزارش مرآز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران، 

لمللي و متخصصان فني عراقي براي تقويت و بازسازي عراق و بهبود وضعيت اين ا موسسات مالي بين 
  .  تيرماه در شهر نيويورك برگزار خواهد آرد3 مطابق با 2003 ژوئن 24آشور در تاريخ 

هاي بازسازي عراق،  بر اساس اين گزارش، اجالس فوق عمدتا بر مشارآت اطالعات در باره تالش
  . مورد لزوم براي اين اقدام متمرآز خواهد بودارزيابي نيازها و منابع 

  
  چشم انداز طرح مسئله اختالف اروپا و آمريکا بر سر عراق در نشست گروه هشت

  2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11يك شنبه  ): راديوفردا(فريبا مودت 
رده است، اين با توجه به اختالف نظرات گسترده اي که ميان اروپا و آمريکا بر سر بحران عراق بروز ک

سوال مطرح مي شود که آينده روابط اروپا و آمريکا تا چه حد در دستور عملي و پشت پرده کنفرانس 
  . وجود دارد

 يکي از هدفهاي ژاک شيراک، رئيس جمهوري فرانسه، اين است که ):راديوفردا، پاريس(فريدون خاوند 
خصوص از اين لحاظ که محافل اقتصادي فرانسه راهي را پيدا کند براي نزديک شدن دوباره به آمريکا، به 

و اروپا، ژاک شيراک را تا اندازه زيادي زير فشار گذاشتند که روابطش را با آمريکا بعد از بحران عراق 
بهبود ببخشد، آنهم به سبب آنکه اوال کاالهاي فرانسوي بتوانند به بازارهاي آمريکا آسانتر راه پيدا کنند 

فرانسه بتواند در جريان بازسازي عراق نقش فعالتري را بر عهده بگيرد، منتها اين و دوم از اين نظر که 
مسائل در دستور کار رسمي کنفرانس قرار ندارد، احتماال به صورت مسائل پشت پرده مطرح خواهد 

  .شد
  
تحت شرايط فعلي، همکاري مجدد بين اروپا و آمريکا امکان پذير هست يا خير؟ چون در راه .: م.ف
. تي، اروپا اين قدم را برداشته است که قطعنامه شوراي امنيت را براي بازسازي عراق تصويب کندآش

  آمريکا چه گامي برخواهد داشت؟
اين اميد براي فرانسويها و آلمانيها وجود دارد که اياالت متحده آمريکا با توجه به : فريدون خاوند

د، تالش بکند که از طريق نزديک شدن به دشواريهاي زيادي که در عراق با آن روبرو خواهد ش
کشورهاي اروپايي به خصوص فرانسه و آلمان، زمينه را براي بازسازي عراق فراهمتر بکند و از 

  .دشواريهاي احتمالي خودش، هم در عراق و هم در خاورميانه کم بکند
  
از دول قدرتمند گروههاي کثيري در کنار کنفرانس اعتراض مي کنند که يک گروه هشت نفره .: م.ف

جهان نبايد بر سرنوشت ساير کشورهاي جهان مسلط باشند و در مورد اقتصاد بين المللي تصميم 
  .بگيرند

اعتراضات اين افراد به نشست گروه هشت اين است که معتقدند که جهاني شدن به : فريدون خاوند
ام مي شود و عمدتا به گونه اي که در حال حاضر در جريان است، به زيان کشورهاي جهان سوم تم

سود شرکتهاي چند مليتي است و همانطور که گفتيد، يکي از ايرادهاي آنها اين است که چرا فقط بايد 
شايد به خاطر مقابله با اين انتقاد است که ژاک . هشت کشور درباره سرنوشت جهان تصميم بگيرند

اويان بيايند و چهارچوب يک گفتگوي  کشور در حال توسعه دعوت کرده است که به 12شيراک از رهبران 
  .گسترده با اعضاي گروه هشت مذاکره بکنند

  
اين سوال مطرح هست که نقش اين کشورهاي در حال توسعه که االن به کنفرانس دعوت شده .: م.ف

  چه حد نقش آنها تشريفاتي است و تا چه حد موثر خواهند بود؟ . اند، تا حدي تشريفاتي است
. لما بخش بسياري از توليد، بازرگاني و پول دنيا در اختيار همين گروه هشت استمس: فريدون خاوند

متنها اين را بايد در نظر گرفت که کشورهايي مثل چين، مثل هند و مثل بعضي از کشورهاي آمريکاي 
التين، برزيل، در آينده نقش بسيار مهمي را در امور جهان بر عهده خواهند گرفت و به همين دليل است 
که کشورهاي عضو گروه هشت خواه ناخواه چاره اي ندارند جز اينکه وزنه روز افزون کشورهاي در حال 

  .توسعه را در آينده اقتصاد و سياست جهاني در نظر بگيرند
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  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي

  
  برنامه خلع سالح عمومی در بغداد

   2003وئن   ژ1 -1382 خرداد 11 يك شنبه  -بي بي سي 
 ادامه ناامنی در شهر مانع -سرباز آمريکايی در ماموريت جستجو برای يافتن اسلحه غيرمجاز در بغداد 

  استقبال مردم از برنامه خلع سالح شده است
در تالش برای اجرای برنامه خلع سالح عمومی در پايتخت عراق، مراکزی برای تحويل گرفتن اسلحه 

  . ايجاد شده استهای غيرمجاز از مردم بغداد
پيشتر، مقامات نظامی آمريکا در پايتخت عراق برای کسانی که اسلحه خود را تحويل دهند عفو 

  .عمومی اعالم کردند
  .با اينهمه، مردم بغداد استقبال چندانی از برنامه تحويل سالح خود به عمل نياورده اند

قبضه اسلحه نيز به مرکز پليس اين به گزارش خبرنگار بی بی سی از يکی از محالت بغداد حتی يک 
  .محله تحويل نشده است

تشکيالت نظامی آمريکايی، که اداره امور بغداد را بر عهده دارد، می کوشد تا قبل از انقضای مهلت عفو 
  .عمومی در دو هفته ديگر مردم را به تحويل اسلحه های خود ترغيب کند

با دارندگان اسلحه، از جمله ضبط اسلحه های با خاتمه اين مهلت، مقررات جديدی برای برخورد 
  .غيرمجاز، به اجرا گذاشته می شود

در عين حال، به گفته خبرنگاران، ادامه ناامنی در بغداد باعث شده است تا اکثر مردم همچنان مايل 
  .  باشند به منظور حفاظت از خود مسلح باقی بمانند

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  شکل بر سر تشکيل دولت در عراقم

   2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11 يك شنبه  -بي بي سي 
  پل برمر، رييس تشکيالت آمريکايی اداره امور عراق، با مشکالت زيادی روبرو است

مقامات ارشد آمريکايی در عراق گفته اند در حال بررسی اين موضوع هستند که از تالش برای تشکيل 
  .به عنوان مقدمه ای برای تشکيل يک دولت جديد در عراق صرف نظر کننديک کنفرانس ملی 

" شورای سياسی"به گفته همين مقامات بجای چنين کنفرانسی آنها در نظر دارند آنچه را که يک 
  .خوانده اند ظرف شش هفته آينده تشکيل دهند

  .ر خواهد گرفتبر اساس گزارشها اين شورای سياسی در راس تشکيالت اداری موقت عراق قرا
 نفر باشد، پس از 30به گفته مقامات آمريکايی اين شورای سياسی که تعداد اعضای آن ممکن است 

  .مشورت با گروهها و شخصيتهای مختلف ايجاد خواهد شد
پيشتر پل برمر، رييس تشکيالت آمريکايی اداره امور عراق، اعالم کرده بود که زمان تشکيل يک دولت 

  . م به تعويق افتاده است و چنين تشکيالتی تا اواسط ماه ژوييه ايجاد نخواهد شدموقت عراقی باز ه
 نماينده، از گروههای 300در عين حال اين تصميم مقامات آمريکايی حدود يک ماه پس از نشست حدود 

مذهبی، سياسی و قومی مختلف در بغداد با هدف گفتگو درباره تشکيل يک دولت انتقالی، اتخاذ می 
  .شود

در عراق تشکيل " کنگره عمومی ملی"بر اساس بيانيه ای در پايان اين نشست موافقت شد که يک 
  .شود تا در آن راهکارهای الزم برای تشکيل يک دولت انتقالی عراقی اتخاذ شود

پيش از آن نيز گروههای مختلف از جمله شيعيان، کردها، کمونيستها و حاميان پادشاهی مشروطه در 
  .خت اسپانيا، در کنفرانسی درباره ساختار سياسی آينده عراق بحث و گفتگو کردندمادريد، پايت

به نظر می رسد که تصميم مقامات آمريکايی برای صرف نظر کردن از تشکيل يک کنفرانس ملی بدليل 
اختالفات گروههای مختلف بر سر ساختار سياسی آينده عراق و درنتيجه مشکالت پيش روی 

مختلف عراقی باشد، بخصوص با توجه به اين مطلب که هنوز در بخشهای اداری و گردهمايی گروههای 
ايجاد نظم و فعال کردن مجدد ساختارهای اداری در عراق نيروهای آمريکايی و بريتانيايی با مشکالتی 

  .روبرو هستند
  مشکالت در بصره 

شروع فعاليت خدمات در همين خصوص بطور مثال نيروهای بريتانيايی مستقردر جنوب عراق برای 
  .عمومی و کليدی در شهر بصره برای بار دوم دست به تشکيل نهادی متشکل از تکنوکراتها زده اند

يکی از خبرنگاران بی بی سی در عراق می گويد مردم بصره هنوز از مشکالت آب و برق در شهرشان 
  .جود داردبه گفته او هنوز بدليل خالء قدرت ناآراميهايی در شهر و. رنج می برند

در حالی که تشکيالت جديد اداره بصره در حال انجام مراسم شروع بکار خود بود، تعدادی از روحانيون 
شيعه و گروه زيادی از مردم در خارج محل مراسم اجتماع کرده بودند و به آنچه که عدم حضور نمايندگان 

  .خود در تشکيالت جديد می خواندند، اعتراض داشتند
يايی در بصره نيز گفته اند که بزودی يک شورای سياسی جديد را تشکيل خواهند داد، اما مقامات بريتان

  .برای تشکيل اين نهاد سياسی تاريخی معين نکرده اند
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بار اول . اين بار دوم است که مقامات بريتانيايی در بصره دست به تشکيل شورای محلی شهر می زنند
 اينکه تعدادی از اعضای بلند پايه حزب بعث در آن فعال شورای شهر بصره پس از اتهاماتی مبنی بر

 هستند، نتوانست به کار خود ادامه دهد و منحل اعالم شد
  

  تشکيل نهاد جديد اداری در بصره
   2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11 يك شنبه  -بي بي سي 

  گزارشها حاکی از وجود بی نظمی در بصره است
 عراق برای شروع فعاليت خدمات عمومی و کليدی در شهر بصره در نيروهای بريتانيايی مستقردر جنوب

  .جنوب عراق برای بار دوم دست به تشکيل نهادی متشکل از تکنوکراتها زده اند
يکی از خبرنگاران بی بی سی در در عراق می گويد مردم بصره هنوز از مشکالت آب و برق در 

 سی در بصره هنوز بدليل خلع قدرت در شهر به گفته اين خبرنگار بی بی. شهرشان رنج می برند
  .ناآراميهايی در شهر وجود دارد

در حالی که تشکيالت جديد اداره بصره در حال انجام مراسم شروع بکار خود بود، تعدادی از روحانيون 
شيعه و گروه زيادی از مردم در خارج محل مراسم اجتماع کرده بودن و به انچه که آنان عدم حضور 

  .ان خود در تشکيالت جديد می خواندند، اعتراض داشتندنمايندگ
مقامات بريتانيايی در بصره همچنين گفته اند که بزودی يک شورای سياسی جديد را تشکيل خواهند 

  .داد، اما برای تشکيل اين نهاد سياسی تاريخی معين نکرده اند
بار اول . ای محلی شهر می زننداين بار دوم است که مقامات بريتانيايی در بصره دست به تشکيل شور

شورای شهر بصره پس از اتهاماتی مبنی بر اينکه تعدادی از اعضای بلند پاطه حزب بعث در آن فعال 
  هستند، نتوانست به کار خود ادامه دهد و منحل اعالم شد

  
  مسايل اقتصادي آينده عراق

  
  آند   ميليارد دالر در آمد نفتي آسب مي5/4عراق تا پايان سال جاري 

   2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11 يك شنبه  -خبرگزاري فارس
 5/4براساس گزارش مجله تحقيقات اقتصادي خاورميانه ، درآمدهاي نفتي عراق تا پايان سال جاري به 

  . ميليارد دالر خواهد رسيد
ژوئن به گزارش خبرگزاري فرانسه ، اين پيش بيني بر اساس فرضيه از سرگيري نفت عراق از اواسط 

  .  دالر برآورد شده است25با روزي يك ميليون بشكه در قيمت ) خرداد ماه (
بنابر گزارش اين مجله اقتصادي ، مبلغ مذآور به نسبت آل مبلغ مورد نياز براي بازسازي تا پايان سال 

  .  ميليارد دالر برآورد شده ، ناچيز است23آه 
غ از طريق برنامه نفت مقابل غذاي سازمان ملل تامين مالي  ميليارد دالر از اين مبل11بنابر اين گزارش ، 

  . خواهد شد
  

  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ
  

  مردم شهر بصره عليه فرمانرواي انگليسي اين شهر دست به راهپيمايي زدند
   2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11يك شنبه  : خبرگزاري فارس

رش دادند دست آم پنج هزار تن از مردم اين شهر در اعتراض به منابع آگاه در شهر بصره عراق گزا
  .انتصاب فرمانرواي انگليسي براي بصره دست به راهپيمايي زدند

ها هزار سرباز آمريكايي و انگليسي با محاصره آامل  به گزارش روزنامه دان چاپ پاآستان، ده
ر گونه درگيري احتمالي در هنگام برگزاري هاي دولتي در شهر بغداد، خود را آماده مقابله با ه ساختمان

  . اند مراسم انتصاب اين حكمران نظامي انگليسي نموده
ما : از علماي برجسته شيعه شهر بصره و از سازمان دهندگان اين راهپيمايي گفت» شيخ احمد ملك«

باشد خواستار انتصاب يك فرد عراقي براي حكمراني بصره آه از سوي مردم اين شهر انتخاب شده 
 . آنند هستيم ، ولي آنها يك حكمران انگليسي را به ما تحميل مي

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
يكي از نزديكان به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق خبر منتشر شده مبني بر انحالل سپاه بـدر از 

  . سوي رييس اين مجلس را تكذيب آرد
   2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11يك شنبه  

، درباره اظهارات روز گذشته )ايسنا(وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران  سيدمحسن حكيم، در گفت
هاي سپاه  اهللا حكيم گفته بود؛ اين بود آه با توجه به اين آه فعاليت چه آيت آن« : اهللا حكيم گفت آيت

 رژيم صدام اين نهاد بزرگ هدف بـدر در جهت سرنگوني رژيم صدام بوده است، اآنون پس از سرنگوني
  » .آند بازسازي و نوسازي عراق را دنبال مي
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اهللا حكيم را تبديل سپاه بدر از سازماني نظامي به نهادي قدرتمند در بازسازي عراق  وي هدف آيت
  . برشمرد

جود با تـوجه به و« :هاي عراقي با حاآمان آمريكايي عراق، گفت حكيم با اشاره به جلسات متعدد گروه
مشكالت عديده ملت عراق از جمله عدم توجه به فرآيند بازسازي عراق، فرايند بازسازماندهي حزب 
بعث، وجود اشغالگران در داخل عراق و تبعيض ميان شيعيان و سايرين، به خصوص در رابطه با سپاه 

باشد؛  ت ميبـدر و يا مشكل عدم وجود دولت آه از مهمترين مشكالت داخل عراق براي حل اين مشكال
  » .هاي ميداني مطرح شود شود در اين رابطه واقعيات و داده وگو است و تالش مي نياز به بحث و گفت

هاي عراقي با مسووالن محلي نيروهاي اشغالگر و ارايه  حكيم با اشاره به برگزاري جلسات گروه
ع به تشكيل حكومت ما معتقديم اين قطعنامه به طور قط« :مباحثي درباره قطعنامه، اظهار داشت

مردمي در عراق و اداره امور به دست مردم عراق تاآيد دارد و هم چنين معتقديم وجود خالهاي 
ما اين قطعنامه را در راستاي منافع ملت . آند سياسي امنيتي ضررهاي جبران ناپذيري بر عراق وارد مي

  » .بينيم عـراق نمي
را به حاشيه راندن ملت عراق و ايجاد حكومتي آه روي ملت عراق  وي در پايان مهمترين چالش پيش

ها در آن نقش اساسي نداشته باشند؛ دانست و بر لزوم اراده ملت عراق در تعيين سرنوشت  عراقي
  . خودشان تاآيـد آرد

  
    در عراق المسلمين  اخوان آغاز فعاليت

  2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11 يك شنبه  - -سايت دريچه 
 در   دفتري  با افتتاح  گروه ، اين»  اسالمي حزب «  از طريق  در عراق المسلمين  اخوان  فعاليت ع شرو  دنبال به

  . آرد  خود معرفي  سخنگوي  عنوان  را به بغداد، فردي
را » ابومحمد راشد «  بنام  امارات  ساآن  بارز اسالمي هاي  از شخصيت  در نظر دارد يكي المسلمين اخوان
  .شود»   آبيسي شيخ «  شدن  از مطرح  آند تا مانع  انتخاب  در عراق  اخوان ر جريان رهب  عنوان به

  . است»  اياد سامرايي «  عراق  اسالمي  حزب  حاضر، دبير آل در حال
 وارد بغداد شد و   فارس  خليج  از آشورهاي  برخي  با حمايت  آبيسي ، شيخ  بعث  رژيم  از شكست پس
.  آار خود را آغاز آرد  و سني  شيعه  برگزار نمود و با شعار وحدت  در مسجد ابوحنيفه را  نماز جمعه اولين
 .آرد  مي  حمايت  صدام  و از رژيم  داشت  اقامت  در امارات  جنگ  در جريان وي

  
  حزب بعث با هدف آشتار شيعيان و علماي عراق به قدرت رسيد: هاشمي رفسنجاني

  2003 ژوئن  1 -1382داد  خر11يك شنبه  : خبرگزاري فارس
حزب بعث عراق با هدف آشتار جمعي شيعيان و علماي : رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت

  . عراق به قدرت رسيد
 130به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس اآبر هاشمي رفسنجاني آه در مراسم گراميداشت 

: گفت، تصريح آرد گاه تهران سخن ميتن از علماي حوزه علميه نجف در تاالر عالمه اميني دانش
شهادت در مكتب تشيع راه امامان و راهبران است و بزرگترين ويژگي شيعه آمادگي براي شهادت 

  . است
اي نيست  تسلط مستعمران در عراق مساله تازه: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان آرد

 هدف آشتار شيعيان به قدرت رسيده بود به و به دنبال پيروزي انقالب اسالمي ايران حزب بعث آه با
  . هاي ممنوع مجهز شد تا از نقوذ انقالب اسالمي جلوگيري آند سالح

ها از عراق داشتند و  اي در بيرون راندن انگليسي آننده هاي علميه نجف نقش تعيين حوزه: وي افزود
علماي آزاديخواه ضربه ديده بود انگلستان و استعمار آه در جريان جنبش تنباآو و مشروطه نيز از همين 

  . پس از پيروزي انقلب اسالمي به برخورد با علماي شيعه پرداخت
حوزه علميه نجف يكي از مراآز نورافشاني جهان : رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان آرد

ق و اسالم است و آسيب به اين حوزه با هدف جلوگيري از گسترش دنياي اسالم مترقي و ناب به عرا
  . دنياي عرب انجام گرفت

  
  راه رسيدن به ثبات سياسي از ديد رهبران شيعي در عراق

رهبران شيعه و تحليلگران مي گويند شيعيان عراق آه ديرزماني در آشور مورد آزار و سرآوب قرار 
داشتند، به دنبال سرنگوني رژيم صدام حسين، قصد بازسازي خود و مشارآت در اداره امور عراق را 

  . ارند و نمي خواهند حكومتي اسالمي به سبك جمهوري اسالمي بر سر آار آورندد
  2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11يك شنبه  ): راديو فردا(امير آرمين 

عبدالعبد مهدي، دستيار محمد باقر حكيم، رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، در مصاحبه با 
اگر شيعيان سهم عادالنه اي در اداره امور عراق . م نه ايرانيخبرگزاري رويتر مي گويد ما عراقي هستي

را داشته باشند، مي توان گفت ثبات در اين آشور برقرار مي شود، اما اگر قرار شود انزواي ما به بهانه 
  . هايي نظير اينكه شيعيان زير نفوذ ايران هستند، ادامه يابد در آن صورت ناآرامي و آشوب برپا مي شود

 و بريتانيا اخيرا لحن تند خود را متوجه جمهوري اسالمي ساخته و آن آشور را به مداخله در امور آمريكا
نگران افزايش فعاليتهاي ايرانيان : پل برمر مدير آمريكايي عراق روز چهارشنبه گفت. عراق متهم آرده اند

  . عراق است و افزود اگر اين فعاليتها ادامه يابد، مي تواند مشكالت جدي براي ايران به بار آورددر
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آقاي برمر گفت ايران چريكهايي را از مرز عبور داده است آه تحت عنوان ارائه خدات اجتماعي، مي 
كا آه اغلب از وي به دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمري. توانند قيام مسلحانه اي را در عراق برقرار آنند

عنوان يكي از تندروهاي واشنگتن آه خواستار موضع سختگيرانه در قبال ايران است، ياد ميشود، گفته 
با . است اجازه نخواهد داد همسايگان عراق حكومتي اسالمي به سبك ايران در عراق بر سر آار آورند

  . گرفته شده استاين حال ديدگاههاي وزير دفاع آمريكا در اين مورد به چالش 
  

فاتح آاشف القطاع، نماينده حوزه درسي نجف مي گويد تصور نمي آند آه ايرانيان اينقدر ساده بوده و 
. اين به منزله قمار در بازي است آه باخت در آن وجود دارد. قصد مداخله در امور عرق را داشته باشند

ت همتايان مذهبي خود در ايران دور شده و آاشف القطاع ميگويد شيعيان عراق به تدريس از راه و طريق
، ما خواستار برقراري حكومتي به سبك ايران در عراق 1980وي مي گويد در سال . فاصله گرفته اند

:  ما مي گوييم2003 به بعد نقش ايران رو به فرسايش گذاشته و اينك در سال 1990بوديم، اما از سال 
اآنون خود ايرانيها نيز خواستار يك آشور اسالمي . تيمنه ما ديگر خواستار يك آشور اسالمي نيس

تنها عده آمي از جامعه شيعيان ناهمگون عراق آه فقط اندآي انسجام اجتماعي و سياسي . نيستند
با اين حال بسياري بيم . در ميان آنها ديده ميشود، خواستار برخورد با نيروهاي بريتانيا و آمريكا هستند

ريكا بخواهد شيعيان عراق را ستون پنجم ايران تلقي آند، بار ديگر اين گروه به آن را دارند آه اگر آم
  .صورت قربانياني درآيند

 
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

  درصد عمليات اجرايي نيروگاه بوشهر انجام شده است80
   2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11 يك شنبه  -روزنامه آيهان 

درصد عمليات اجرايي راآتور هسته اي نيروگاه 80تحقيقات هسته اي با بيان اينكه بيش از رئيس مرآز 
در ساخت و بازسازي اين نيروگاه، ضوابط آژانس بين المللي انرژي اتمي : بوشهر انجام شده است گفت

  .رعايت شده است
 دودسته قدرت و غفوريان در مصاحبه با برنامه گفت وگوي شبكه خبر، راآتورهاي هسته اي را به

متداولترين راآتورهاي قدرت با آب سبك آار مي آنند آه ايمني بااليي : تحقيقاتي تقسيم آرد و گفت
  .دارند و براي توليد برق بكار مي روند آه راآتور بوشهر نيز از اين نوع است

  .ي شوددرصد برق مصرفي با نيروي هسته اي توليد م32درصد و در آمريكا 42در اروپا : وي افزود
حادثه در 17از مجموع : وي با اشاره به تمهيداتي آه براي ايمني راآتورها درنظر گرفته مي شود گفت

نفر جان باخته اند آه اين آمار در مقايسه با بسياري از فن 61سال گذشته در اثر نقص آار راآتورها 50
  .آوري ها از جمله استحصال ذغال سنگ بسيار آم است

در ساخت نيروگاه هسته اي بوشهر از بهترين :  هسته اي خاطر نشان آردرئيس مرآز تحقيقات
  .تجهيزات استفاده شده است

محاسبات اقتصادي نشان مي دهد آه در مجموع استفاده از انرژي هسته اي به علت پايين : وي افزود
ي بودن هزينه چرخه سوخت و نداشتن تأثيرات منفي زيست محيطي در مقايسه با سوختهاي فسيل

  .براي توليد برق مقرون به صرفه است
مگاوات و در مراحل بعدي تا شش هزار مگاوات 1200غفوريان تصريح آرد در مرحله اول، نيروگاه بوشهر تا 

  .برق توليد خواهد آرد
 

گيرد و از تهـران خواست  ي نظامي عليه ايران صورت نمي بلر اظهار داشت آه هيچ حمله توني
  . ي براي اياالت متحده ارسال آندهاي اطمينان بخش نشانه

  2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11يك شنبه  
، )deepikaglobal(به نقل از پايگاه اينترنتي ديپيكا گلوبال ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

بايد ايران «: پايي، نخست وزير هند، گفت توني بلر، نخست وزير انگليس در ديدار با آتال بيهاري واج
هايي ارسال آند آه نشان دهد اعضاي القاعده را پناه نداده است و شيعيان عراق را به آشوب و  نشانه

  » !آند شورش تشويق نمي
ايران بايد طوري رفتار آند آه هرگونه سوء برداشت آمريكا را نسبت به «: بلر در ادامه خاطر نشان آرد
  ».نقشش در عراق از ميان ببرد

ي آمريكا نيز اظهار داشته بود اين آشور  حالي بيان شد آه آالين پاول، وزير امور خارجهاظهارات بلر در 
  .قصد ندارد عمليات نظامي عليه ايران انجام دهـد

  
ايران معتقد نيست آه اياالت متحده به « : ي آلماني اشپيگل اظهارداشت وگو با مجله خرازي در گفت

  ».آند اتهامات آمريكا عليه ايران ناعادالنه است مياين آشور حمله خواهد آرد و همچنين فكر 
   2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11يك شنبه  

به نقل از خبرگزاري رويتر، آمال خرازي، وزير امور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شور ما همانند عراق ما تحت ديكتاتوري حكومت صدام نيستيم و در آ«:ي آشورمان بيان آرد خارجه
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آنيم و به همين دليل معتقديم  المللي را رعايت مي عالوه بر اين ما قوانين بين. دموآراسي حاآم است
  ».ي آمريكا نخواهد بود آه آشور ما هدف بعدي حمله

اتهامات آمريكا مبني بر حضور اعضاي القاعده در «:ي آشورمان همچنين اظهار داشت وزير امور خارجه
. گذارد آند آه واقعا در عراق چه مي آمريكا درك نمي. ها است ناآگاهي آمريكاييي  ايران نشان دهنده

آنها فقط شاهد اين هستند آه اتفاقات در عراق بر وفق مراد آنها نيست و حاال به دنبال اين هستند آه 
  ».مثل هميشه متهمي براي اين امر پيدا آنند

 عراق پس از جنگ داشته باشد و تنها مردم خرازي تاآيد آرد آه سازمان ملل بايد نقش محوري در
  .ي خود را تعيين آنند عراق، بايد حكومت آينده

آمريكا ما را در محور شيطاني «: آميز، گفت خرازي با توصيف روابط ايران و آمريكا به عنوان يك روابط تنش
  » .شناسيم قرار داده و ما اياالت متحده را به عنوان شيطان بزرگ مي

وگو با طرف ايراني را ندارد، تاآيد آرد آه آمريكا فضاي  ان اين امر آه واشنگتن آمادگي گفتخرازي با بي
  .آند وگو را مسموم مي گفت

ي آشورمان همچنين با ابراز شك و ترديد نسبت به طرح صلح خاورميانه آه از سوي  وزير امور خارجه
در يك طرف قرار دارند و ) ستيرژيم صهيوني(آمريكا و اسراييل «:آمريكا ارائه شده است، گفت

  ».فلسطينيان مظلوم در طرف ديگر
ها و  اهللا لبنان هيچ نقشي در درگيري اسراييلي  حزب «:وگويش تاآيد آرد وي در بخش ديگري از گفت

  ».فلسطينيان ندارد
شود  ي آشورمان بيان داشت آه تمام سياستهاي آمريكا براساس اين امر طراحي مي وزير امور خارجه

 ما طرف درگير قرار بگيريم، اما ما به آنها چنين فرصتي نخواهيم داد؛ زيرا ما در حال طراحي براي آه
  .ايفاي نقش مثبت هستيم

  
  اي بپردازيم  هزينه» القاعده«نبايد براي 
  2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11يك شنبه  

  .قابل تحمل نيست» القاعده«هزينه آردن جمهوري اسالمي براي 
در شرايط حساس آنوني :  گفت »بازتاب«وگو با  دوار رضايي، نماينده مجلس ششم در گفتدآتر امي
صورت بگيرد، چرا آه هرگونه » القاعده«اي با  گونه آمك، پوشش و يا حتي مسامحه بايست هيچ نمي

  .هاي سنگيني براي ما به دنبال داشته باشد آوتاهي ممكن است، هزينه
ايم و خسارات فراواني از ناحيه آنها متوجه  ضربات سنگيني خورده» قاعدهال«اينكه ما از : رضايي افزود

نظام شده، امري روشن است و با عملكرد دو سال اخير آنها، آه در مورد آن نيز ترديدهايي وجود دارد، 
  .نبايد پيشينه و سابقه آنها را فراموش آنيم

ا مردم عراق و فلسطين، از افتخارات انقالب اهللا لبنان ي حمايت از حزب: عضو آميسيون بودجه ادامه داد
شود و  هاي معنوي و همراهي ما با آنان در چارچوب منافع ملي تعريف مي حمايت. اسالمي است

بايست از آن پرهيز  بر خالف منافع ملي ما است و مي» القاعده«هرگونه حمايت، همكاري يا اغماض از 
  .شود

 با برخي  »القاعده«ها درباره ارتباط   البته ادعاي آمريكايي:ها در مجلس افزود عضو فراآسيون مستقل
با اين . اند نهادها و مراآز ايران در هفته اخير تشديد شده است ولي آنها هيچ نوع سندي ارايه نداده

  .اي به دست آمريكا ندهند حال نهادهاي دولتي ايران، بايد هوشياري خود را حفظ آنند و بهانه
  

  در رسانه هاي جمعي اوضاع عراقتحليل 
  

  بررسي روزنامه هاي روز يكشنبه آمريكا 
  2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11يك شنبه  ): راديوفردا(بهنام ناطقي 

هائي که از جنايات   در بغداد مي نويسد فيلمروزنامه سانفرانسيسکو کرانيکلخانم آنا بدکن خبرنگار 
 عراق را از خشونتي که نظام صدام عليه عناصر حکومت صدام حسين در عراق رو شده است، مردم

کند که سربازان را در  وي به فيلمي اشاره مي. داشت به حيرت انداخته است مردم اين کشور روا مي
دهد که چگونه آنها با بستن ديناميت  دهد وبعد نشان مي حال کتک زدن مردان دست بسته نشان مي

هاي بدن آنها در فضا  پاره کنند و در حاليکه تکه  منفجر مي بعد از ديگري به سينه اين مردان، آنها را يکي
اين فيلم و مدارک دلخراشي نظير آن از نظر آشنا شدن . کنند خندند وتفريح مي شود، مي پراکنده مي

  . مردم عراق با تاريخ معاصر خود اهميت دارد
 تصور کاذبي از گذشته گويد مردم عراق  رئيس سازمان ديده بان حقوق بشر ميPeter Bouckaertآقاي 

حاال، حيرت و احساس فريب خوردگي . کردند خود دارند و اکثريت، تبليغات نظام صدام حسين را باور مي
هاي بغداد ديسک هاي کامپيوتري از فيلم اعدام خشونت آميز  در خيابان. جانشين آن باور شده است

اي جديدي که درپي اقدام نظامي مخالفان صدام به مبلغ سه دالر به فروش مي رسد و روزنامه ه
آمريکا براي آزادسازي عراق انتشار آزادانه خود را آغاز کرده اند، پرهستند از مقاالتي درباره گوشه وکنار 

نويسنده سانفرانسيسکو کرانيکل در گزارش مفصل خود به کوهي از پرونده در . سياه تاريخ معاصرعراق
د که ظرف شش هفته گذشته در کميته زندانيان آزاد شده کن باره بدرفتاري با زندانيان اشاره مي
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ها به تدريج  نويسد بسياري از عراقي گردآمده است و در مصاحبه با روشنفکران و تحصيلکردگان، مي
  . شوند که سالها از ديدآنها پنهان بود دارند با حقايقي آشنا مي

  
 مي نويسد ايالت پنجاه دلفيا اينکوايررروزنامه فيال سرمقاله نويس Trudy Rubinخانم ترودي روبين، 

ويکمي به پنجاه ايالت آمريکا اضافه شده است به نام عراق که يکهزار غيرنظامي آمريکائي به کمک 
کنند و مسئوليت همه   ميليون عرب در آن سکني دارند، اداره مي24 هزار نظامي اين ايالت را که 150

کارمندان دولت گرفته تا تعيين تاريخ امتحانات ثلث سوم چيز آن را برعهده دارند، از پرداخت حقوق 
 Office of the Coalitionدولت جديد عراق، دستگاهي است به نام اداره موقت ائتالف يا . مدارس

Provisional Authorityکند و برخالف برنامه ريزي   که تحت نظارت ديپلمات سابق آقاي پال برمر کار مي
 جنگ جهاني، برنامه ريزي براي اداره آمريکائي عراق چند هفته قبل از آغاز براي اشغال ژاپن در زمان

  . جنگ شروع شد
فيالدلفيا اينکوايرر بعد از برشمردن مشکالت و هرج و مرج پيامد براندازي حکومت صدام حسين در عراق 

ست که از هزار نويسد آمريکا به ايالت پنجاه ويکم احتياج ندارد و اداره کشوري مثل عراق کاري ني مي
و آقاي برمر که قرار است در قطر با جرج . نفر آمريکائي برآيد، حتي اگر آنها از قصرهاي صدام بيرون بيايند

بوش، رئيس جمهوري آمريکا ديدار کند بهتر است به او بگويد که در باره نقش تازه استعماري آمريکا فکر 
  .ديگري بکند

  
  جهان پس از جنگ

  
  يس را فريب داده بودتوني بلر مردم انگل
  2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11يك شنبه  : خبرگزاري فارس

از اعضاي سابق آابينه توني بلر آه در اعتراض به شرآت انگليس در تجاوز آمريكا به » آلير شورت«
  .عراق استعفا داده بود نخست وزير انگليس را به فريب دادن مردم اين آشور متهم آرد

راف، براساس ادعاي شورت، توني بلر گفته بود با توجه به اطالعات به دست آمده به گزارش ديلي تلگ
  . در عراق، نياز مبرم به تهاجم به اين آشور احساس مي شده است

من دريافته بودم بلر تصميم گرفته بود تا پيش از ماه آگوست با عراق وارد جنگ : وي در اين باره گفت
بلر براساس داليلي . عراق ما و تمام ملت انگليس را فريب داده استشود، و وي پيش از آغاز تهاجم به 

  . آه فقط وي از آن آگاهي داشت تصميم گرفته بود هر چه سريعتر به جنگ عراق برود
گفتني است آلير شورت وزير سابق توسعه بين المللي انگليس در اعتراض به سياست هاي دولت 

 . مريكا در تهاجم به عراق، از پست خود استعفا دادانگليس و بخصوص حمايت آامل از بلر از آ
  

  همه دشمنان خود را نابود مي آنيم  : ديك چني
   2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11يك شنبه  : -خبرگزاري آار ايران 

ما آمادگي آامل داريم تا براي حمله به هر آشوري آه از : ديك چني، معاون رئيس جمهور آمريكا گفت
  .يت مي آند، به نيروي نظامي متوسل شويمتروريست ها حما

هر آشوري آه از تروريست ها حمايت آند يا به آنها پناه : به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، وي افزود
دهد مانند خود آنها گناهكار است و اگر آسي در مورد جديت بوش شك دارد من به او توصيه مي آنم 

  .  دام در عراق بينديشدآه به سرنوشت طالبان در افغانستان و ص
اي واضح به ايران اشاره داشت چرا   شبكه تلويزيوني الجزيره مدعي شد آه سخنان ديك چني به گونه

  .اي و پناه دادن به اعضاي القاعده متهم آرده است  آه واشنگتن آن را به ساخت سالح هسته
توانيم با چنين   هيچ وجه نميما به : آمريكا سخن مي گفت" وست پوينت"چني آه در دانشگاه نظامي 

دشمني به صلح برسيم؛ بوش هم آامال مصمم است آه به طور قاطع از نيروي نظامي براي نابودي 
  .دشمن استفاده آند

ما جنگ با دشمنان خود را نه قطع خواهيم آرد و نه به تأخير : معاون رئيس جمهور آمريكا ادامه داد
  .ها به آارمان ادامه مي دهيمخواهيم انداخت بلكه تا نابودي همه آن

اگر چه جنگ عراق پيروزي بزرگي عليه تروريسم بود اما چندان فرصتي براي پايان اين : چني تصريح آرد
  . جنگ باقي نمانده است

  
  اي را امضا آردند  روسيه و آمريكا پيمان آاهش سالح هسته

   2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11يك شنبه  : خبرگزاري فارس 
همتاي آمريكايي خود ، پيمان آاهش سالحهاي » جرج بوش«رئيس جمهور روسيه با » يمير پوتينوالد«

شوند آه موشكهاي بالستيك خود با برد  اي را امضا آردند آه به موجب آن دو آشور متعهد مي هسته
  . ميالدي نابود سازند 2012 آيلومتر را تا سال 2200 تا 1700

اولين » سنت پترزبورگ« در مالقات امروز سران روسيه و آمريكا در بر اساس اين گزارش ، اين پيمان
  . ديدار بوش و پوتين پس از آغاز اختالفاتشان به سر مساله عراق ، به امضا رسيده است

بخـشد و در جنـگ عليـه         اين پيمان، رژيم منع توليد و تكثيـر سـالحهاي اتمـي را بهبـود مـي                : پوتين گفت   
  باشد؛ اما بايد تمام تالش خود را بكار گيريم تا اين پيمان عملي شود تروريسم بسيار با اهميت مي
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  گوناگون

  
  جزييات قتل دامادهاي صدام 

  2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11 يك شنبه  -سايت بازتاب 
هدف » جي.پي.آر« ساعت درگيري مسلحانه، برادرهاي مرا با 16نيروهاي ويژه صدام در حالي پس از 

هاي ايراني يا برخي احزاب مخالف صدان نسبت  ا بود قتل دامادهاي صدام به برخي گروهقرار دادند آه بن
  .داده شود

جمال آامل، برادر دامادهاي صدام حسين، براي نخستين بار از جزييات بازگشت برادران خود و قتل آنها 
  .داشتبه دست عدي و قصي، پسران صدام و علي حسن المجيد معروف به علي شيميايي، پرده بر

ساجده، : وگوي اختصاصي با اين شبكه افزود جمال آامل در گفت» العربيه«به گزارش شبكه تلويزيوني 
  .همسر صدام از جمله آساني بود آه حسين آامل را به بازگشت به عراق متقاعد آرده بود

ن صدام و عدي و عبد، عموي من و سفير اردن در بغداد، از جمله آساني بودند آه بي: جمال آامل گفت
  .اند دامادهاي او براي بازگشت به عراق ميانجيگري آرده

برادران من حتي در امان تحت فشار قرار گرفته بودند و به همين سبب، بازگشت به : جمال آامل افزود
  .عراق را در پي اعالم عفو آنها از سوي صدام پذيرفتند

واسته شد تا همسران خود را ـ آه دختران از برادران من هنگام بازگشت به بغداد، خ: جمال آامل گفت
هاي آتاب در محل انجام  صدام بودند ـ طالق دهند اما وقتي اين آار را آردند، در پشت يكي از قفسه

هاي ايراني  طالق، يك درب مخفي را مشاهده آردند و به توطئه قتل خود و متهم آردن مثال برخي گروه
ست داشتن در اين قتل پي بردند و بالفاصله از آن محل خارج يا يكي از احزاب مخالف رژيم عراق به د

  .شدند و به خانه خواهرم رفتند
هاي شديدي بين برادران من و نيروهاي ويژه صدام در اطراف خانه  درگيري: برادر دامادهاي صدام افزود

  .ها نظارت داشتند روي داد خواهرم آه قصي و عدي و علي حسن المجيد نيز بر اين درگيري
 شب با برادران 8 يا 7نيروهاي ويژه عراقي از ساعت چهار بامداد، به وقت محلي تا : جمال آامل افزود

» هفت.جي.پي.آر«هاي  به همين سبب از گلوله. من درگير شدند و نتوانستند وارد خانه خواهرم شوند
  .استفاده آردند و برادران من را به قتل رساندند

  
  انت آردندنزديكان پدرم خي: دختر صدام

   2003 ژوئن  1 -1382 خرداد 11يك شنبه  : خبرگزاري فارس
در لحظات حساس » بعث«پدرش قرباني تالش هاي خيانتكارانه حزب : دختر بزرگ صدام گفت» رغد«

  .شده است 
نزديكان پدرم به جاي دفاع و حمايت از وي : چاپ لندن ، رغد افزود» الشرق االوسط«به نوشته روزنامه 

  . طر منافع شخصي و حفظ مناصب خود در لحظات حساس به پدرم خيانت آردند، به خا
پسر عموي صدام حسين ، تاآيد آرد، از سه دختر » عزالدين محمد حسن المجيد«از سوي ديگر ، 

  . صدام دو تن از آنها در حال حاضر در عراق هستند و خاك عراق را هنوز ترك نكرده اند
فني يا روزنامه الشرق االوسط از جزئيات ديدارهاي چهار ساعته خود حسن المجيد ديروز طي تماس تل

 تن از فرزندان 9آه به همراه _ ماه جاري در خانه اي سه اتاقه 19در » رنا«با رغد و خواهر وسطي وي 
  . پرده برداشت _ خود زندگي مي آردند 

  . رده است وي اشاره نكرد آه در آدام يك از شهرهاي بغداد با دختر صدام مالقات آ
دو دختر صدام از وي خواسته اند آه امكاناتي را براي آنها مهيا آند تا بتوانند با : پسر عموي صدام افزود

   . فرزندان خود از آشورهاي انگليس ،مصر ، قطر و امارات ويزاي پناهندگي بگيرند
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