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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
------------------------------------------------------------------------------  

    پيرامون تحوالت ايرانمواضع نيروهاي سياسي جهان
  

   به مخالفت با حکومتفراخوان مردم ايران
  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18 يكشنبه -بي بي سي 

  پاول می گويد اميدوار است بتواند به ايرانيان اطمينان دهد که آمريکا دشمنشان نيست
کولين پاول وزير خارجه آمريکا در گفت و گو با شبکه تلويزيونی فاکس نيوز آمريکا از مردم ايران خواست 

و سياسی خود را تحت فشار قرار دهند تا از حمايت از تروريسم و تالش برای دستيابی رهبران مذهبی 
  .به سالح هسته ای دست بردارند

انجام گرفت از ايران به عنوان مشکلی در ) هشتم ژوئن(آقای پاول در اين گفت و گو که روز يکشنبه 
ه اند که رهبران سياسی و مذهبی جهان ياد کرد اما در عين حال تأکيد کرد که جوانان ايران پی برد

  .شان آنها را در راه درست و بسوی آينده بهتر رهنمون نمی شوند
اميدواريم بتوانيم به مردم ايران اطمينان دهيم که ما دشمنشان نيستيم و اگر از تروريسم و : "وی گفت

  ".توليد سالحهای کشتارجمعی دست بکشند، آينده بهتری در انتظارشان خواهد بود
قای پاول از مردم ايران خواست رهبران سياسی و مذهبی شان را تحت فشار بگذارند تا به آنان اجازه آ

  .نوآوريها و ايجاد تغييراتی در جامعه بدهند
وزير خارجه آمريکا در گفت و گوی ديگری که همين روز با تلويزيون سی ان ان انجام داد گفت که آمريکا 

راوانی عليه سياستهای حاکمان تندروی اسالمی ايران می بيند اما هيچ در ميان جوانان ايران تحوالت ف
  .طرحی برای مداخله در اين کشور به شکلی که در مورد عراق انجام گرفت ندارد

وی گفت آمريکا در عين حال تالش می کند ايرانيان را وادارد از درون دست به ايجاد تغيير وتحوالتی بزنند 
  .ه تر و کمتر مشکلساز شودتا کشور نفتخيزشان سازند

  .آقای پاول تأکيد کرد که در حال حاضر تغيير حکومت ايران در برنامه های دولت آمريکا جای ندارد
او پس از اينکه فهرستی از اقدامات حکومت ايران را برشمرد و از آنها با عنوان اعمال غيرقابل قبول ياد 

 گذرد به عهده مردم اين کشور است، کاری که ما تصميمگيری در مورد آنچه در ايران می: "کرد گفت
  ". بايد بکنيم اين است که به مردم ايران نشان دهيم دنيای بهتری هم می تواند در انتظارشان باشد

در همان روزی که وزيرخارجه آمريکا از ترغيب جوانان ايران به مخالفت با حکومت خود سخن گفت، آيت 
ر جمع دانشجويان بسيجی گفت که آمريكا فهميده است با هيچ ابزاری اهللا خامنه ای رهبر ايران نيز د

ريزی  نمی تواند با ملت بزرگ ايران با اين همه جوان آماده و امكانات فراوان روبرو شود، بنابراين به برنامه 
  ها را آامًال شناخت برای سطوح مختلف اجتماعی و سياسی دست زده است آه بايد اين برنامه 

  
اند،  ي عراق تحت سرزنش قرار گرفته چكي آه در پنتاگون به خاطر اطالعات دروغشان دربارهگروه آو«

  » .باشند درگير مسايل ديگر آشورهاي خاورميانه از جمله ايران نيز مي
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، سخنگوي )Forward(ارد به نقل از پايگاه اينترنتي فورو) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي پنتاگون مشغول  هاي ويژه وزارت دفاع آمريكا اقرار آرد آه يك گروه آوچك چهار نفره، در دفتر طرح

منتقدان اين گروه معتقدند آه اين دفتر، اطالعات دروغي . ي ايران هستند طراحي سياستي درباره
لقاعده ارايه داده است تا احتمال جنگ را ي تسليحات آشتار جمعي عراق و ارتباط اين آشور با ا درباره

  » .است“ طراحي سياست“يك مقام ارشد پنتاگون اظهار داشت آه آار اين دفتر فقط . تقويت آند
هاي دولت  ي اين دفتر و نقش آن، هنگام بحث جنجال و غوغا درباره«: ي اين مطلب آمده است در ادامه

بحث مربوط به ايران، باعث صف آرايي جنگ طلبان . تبديل شدي انفجار  ي ايران به يك نقطه آمريكا درباره
دولت بوش در حال حاضر سرگرم . ي آمريكا شده است پنتاگون در برابر اصالح طلبان وزارت امور خارجه

بررسي سياست خود در قبال ايران است و اتهامات زيادي را مبني بر اين آه تهران به دنبال آسب 
آند و اعضاي القاعده را پناه داده  اش، عراق، دخالت مي امور همسايهيي است، در  تسليحات هسته

  » .است، مطرح آرده است
اند آه دفتر  ه منابع اطالعاتي اعالم آرد«: افزايد پايگاه اينترنتي فوروارد در بخش ديگري از اين مطلب مي

يكي از اعضاي . ستي پنتاگون، عامل مهمي در تبيين سياست تغيير رژيم در ايران ا هاي ويژه طرح
آند، ميشل رابين است آه عالقمند به تغيير رژيم در ايران  گروهي آه در ارتباط با ايران آار مي

هاي ويژه نصايحي را  ي اين منابع، دفتر طرح به گفته. باشد؛ اما سه عضو ديگر نظر وي را ندارند مي
يران بسيار جديدتر از اطالعات اعضاي دفتر ي مسايل ا آند و اطالعات آنها درباره ي ايران بيان مي درباره

آنند و  آنها با افراد بسياري مصاحبه و اطالعات جمع آوري مي. ايران در وزارت امور خارجه است
  » .خواهند از افراد حامي دموآراسي در ايران حمايت آنند مي

ي پخش  ن بودجهاي مانند تامي هاي ساده آنها خواهان راه«: در بخش پاياني اين مطلب آمده است
هايي را  اند آه پيام اي براي ايران هستند و به دولت آمريكا گفته هاي راديو و تلويزيوني ماهواره برنامه

براي مردم ايران ارسال آنند و به آنها بگويند آه در صورت قيام عليه دولت، آمريكا از آنها حمايت خواهد 
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ي پنتاگون را  هاي ويژه هايي، دفتر طرح طي چاپ مقالهسيمور هرش، روزنامه نگار نيويورآر، اخيرا . آرد
  ».باشد معرفي آرد و مدعي شد آه اين دفتر رقيبي براي سيا و آژانس اطالعاتي پنتاگون مي

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن 
  

  ايران سند ممنوعيت استفاده از مواد شيميايي خطرناك را امضا آرد  
  2003   ژوئن 8  -1382د  خردا18 يكشنبه -خبرگزاري آار ايران

سند اعطاي آمك مالي نهادهاي بين المللي به ايران براي ايجاد ظرفيتهاي الزم جهت اجراي پروژه 
  .ممنوعيت استفاده از مواد شيميايي خطرناك در آشور به امضاءرسيد

 به گزارش خبرگزاري آار ايران به موجب آنوانسيون ممنوعيت استفاده از مواد شيميايي خطرناك
نترل رژيمهاي آنترل ماده خطرناك براي سالمت انسان و محيط زيست تحت آ12موسوم به استكهلم،

  .مي آيدآنوانسيون در
از آنجا آه اين مواد داراي استفاده هاي صنعتي و آشاورزي هستند حذف آنها از چرخه صنعتي نيازمند 

 اولين قدم در اين زمينه مي ايجاد ظرفيتهاي متعددي است و دريافت آمك از نهادهاي بين المللي
  .باشد

رشيد بيات مختاري معاون دبيرخانه آنوانسيون سالحهاي شيميايي و رئيس اداره معاهدات خلع سالح 
 هزار دالر از طريق آارگزاران محيط زيست بين المللي براي اجراي 500حدود : دراين خصوص گفت 

  .اده شده استآنوانسيون استكهلم در اختيار نهادهاي ايراني قرار د
وزارت بهداشت و جهاد سازندگي در وزارت امور خارجه , آميسيوني متشكل از محيط زيست :وي افزود

  .مسؤليت نظارت بر اجراي اين قرار داد و هزينه آردن آمكهاي مالي را به عهده دارند
ر براي انجام با توجه به محدوديت منابع مالي صندوقهاي بين المللي بودجه مذآو: مختاري تصريح آرد

  .مراحل مقدماتي و آماده سازي بين آشورهاي عضو توزيع شده است
امضاي سند دريافت آمكهاي بين المللي اولين قدمي است آه براي رفع خطر مواد شيميايي :وي افزود
  برداشته

  .مي شود و ايران به عنوان يكي از اعضاي آنوانسيون استكهلم عمل مي آند
كهاي مالي نهادهاي بين المللي بين نماينده برنامه و توسعه سازمان گفتني است سند اعطاي آم

 .ملل و رئيس اداره معاهدات خلع سالح به امضاء رسيد
  

  استفاده از سالحهاي اتمي در اسالم حرام است: وزير امور خارجه جمهوري اسالمي
  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18 يكشنبه - راديو فردا –فريبا مودت 

مال خرازي، وزير امور خارجه جمهوري اسالمي در واکنش به اتهاماتي که عليه برنامه هاي امروز ک
ما بارها با صداقت اعالم کرده : هسته اي اين کشور در جريان است، در مجلس شوراي اسالمي گفت

ن ايم که هيچ برنامه اي براي توليد سالحهاي اتمي نداريم و اين سالحها در برنامه هاي دفاعي ايرا
وي همچنين افزود که استفاده از سالحهاي اتمي، ميکربي و شيميايي در اسالم . جايگاهي ندارند

اما وزير امور خارجه ايران همچنين بر اين نکته تاکيد کرد که ايران با اتکاء به کارشناسان و . حرام است
و برنامه هاي خود متخصصين خود موفق به دستيابي به تکنولوژي هسته اي شده و به آن مفتخر است 

  . را، تحت فشار، ملغي نخواهد کرد
واشنگتن که ايران را متهم به دنبال کردن برنامه هاي ايجاد سالحهاي نابودي جمعي کرده، اين بار 

در اين گزارش . نسبت به گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي به شدت ابراز نگراني نموده است
 موافقت نامه مذکور اشاره شده و گفته شده که هر چند موارد مذکور به مواردي از تخطي ايران از

جزئي و قابل رفع هستند، اما ارتکاب به آنها در هر حال بر خالف توافق نامه ايمني هسته اي و باعث 
  .نگراني است

محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، از ايران خواسته است که پروتکل الحاقي منع 
گسترش سالحهاي هسته اي را که به کارشناسان اين آژانس امکان بازديدهاي اعالم نشده و گسترده 

ايران : اما آقاي خرازي، وزير امور خارجه مي گويد. تري را از تاسيسات اتمي ايران مي دهند امضاء کند
 گونه متممي بر براي امضاي پروتکلهايي از اين گونه تحت فشار قرار نخواهد گرفت و در هر حال هر

  .پيمان منع گسترش سالحهاي اتمي بايد از جانب مجلس تصويب گردد
  

  آمال خرازي در مجلس
  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18يكشنبه 

ي تبريز در  ي ايران براي پاسخگويي به سوال اآبر اعلمي نماينده امروز آمال خرازي وزير امور خارجه
هاي وزير قانع نشد و سوال براي  ه در نهايت اعلمي از پاسخمجلس شوراي اسالمي حاضر شده بود آ

  . بررسي بيشتر به آميسيون مربوطه ارجاع شد
  : به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اعلمي از وزير امور خارجه خواست آه بيان آند آه مباني قانوني

  ست؟ چيCTBTاي موسوم به  ي منع جامع آزمايشات هسته امضاي موافقتنامه) الف
   و اجرايي آردن آن چيست؟CWCي خلع سالح شيميايي موسوم به  پيوستن به معاهده) ب
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رساني و تفسير حقوقي الزم در خصوص اين معاهده به مجلس شوراي اسالمي ارايه نشده  چرا اطالع
  است؟ 

هاي آن به مدت يك سال بدون تصويب مجلس   در قالب فعال شدن ايستگاهCTBTي  و چرا معاهده
ازاي ملي و نفعي براي جمهوري اسالمي  آه مابه اي اساليم به اجرا درآمده است؛ آن هم بدون اينشور

  ايران مترتب باشد؟
اين سوال در شرايطي مطرح : آمال خرازي وزير امور خارجه در پاسخ به اين سواالت اظهار داشت

 خرداد به سازمان 24است در اي گزارش خود را تهيه آرده و مقرر  المللي هسته شود آه آژانس بين مي
  . اي گزارش خود را ارايه آند انرژي هسته

آند نوعي نمايش دموآراسي در ايران است و اهميت افكار عمومي  آه يك نماينده از وزير سوال مي اين
  .دهد و نظر نمايندگان را نشان مي

ر اين نكته پافشاري آنيم آه در آنيم بايد ب وقتي آه ما با ساير آشورها ارتباط برقرار مي: وي ادامه داد
توانيم مانند آشورهاي ديگر يك شبه تصميم گرفته شود، و  آنيم و نمي چارچوب دموآراسي صحبت مي

ما بايد در بسياري از موارد نمايندگان را قانع . شود بايد با فكر و انديشه باشد هر تصميمي آه گرفته مي
  . آنيم تا مجلس بعدها بتواند آن را تصويب آند

توانيم هيچ پروتكلي را امضا  ما قبل از قانع آردن مجلس و مردم و افكار عمومي نمي: خرازي تصريح آرد
اي بپذيريم؛ زيرا ما  آوري هسته  را در رابطه با فن93+2خواهند آه پروتكل  در حال حاضر از ما مي. آنيم

يم داريم آشوري پيشرفته ي دموآراسي است و ما تصم آنيم آه در حال تجربه در آشوري زندگي مي
اين تصميم يك جناح در مقابل مردم نيست و تمام مردم و نمايندگان از آن حمايت . داشته باشيم

اي دستيابي داريم و توانستيم با انديشه و تالش دانشمندان چنين  آوري هسته اگر ما به فن. آنند مي
آند آه   و هر ايراني به آن افتخار ميآوري را به دست آوريم منشأ قدرت و عزت و بزرگي ما است، فن

اند بدون آمك گرفتن از بيگانگان به آن دست يابند و حاضر نيستند اين تكنولوژي  دانشمندان ما توانسته
  .را آه در جهت صلح است را از دست بدهد

غ از اي نداريم، و دآترين امنيتي ما فار هاي هسته هاي سالح ما برنامه: وزير امور خارجه يادآور شد
اي بخشي از دآترين امنيتي ما نيست و حاضريم  هاي هسته اي است، و ايجاد سالح هاي هسته سالح

  . با شفافيت الزم و آامل برخورد آنيم
گونه برخورد آرد آه تحت فشار  نبايد با ايراني آه توانمند و داراي دانشمنداني است اين: خرازي گفت

ايراني توانا بايد از در همكاري و تعامل وارد شد؛ زيرا آه با فشار به با . يك پروتكل را پذيرفته و امضا آند
  . رسند جايي نمي

ي وقت بود، با آسب   دآتر واليتي آه وزير امور خارجه1375در سال : خرازي خطاب به آروبي تصريح آرد
ن نيست آه امضاي وزير نيز به معناي آ. مجوز از شوراي عالي امنيت ملي معاهداتي را امضا آرده است

  . اين معاهده قابل اجرا است
شما بدون اطالع مجلس و مردم و . امضاي اين عهدنامه يك تراژدي است: در اين هنگام اعلمي گفت

آنيد؟ آيا به مردم و مجلس خبر داديد آه ايستگاه چالوس را  بدون روشنگري اين سه معاهده را امضا مي
  ايد؟ ند؟ شما چوب حراج به حكومت زدها آه با امنيت ملي مغايرت دارد ايجاد آرده

دهد؟  آاره است آه به مجلس دستور مي واقعا يك تراژدي است، شوراي امنيت ملي چه: وي ادامه داد
به واهللا استقالل و حاآميت ملي را دارند . خواهم آه شفاف توضيح دهد من از وزير خارجه مي

يم؟ مردم شايد از عملكرد برخي از مسووالن آار آرد ايم چه آه ما بدهكار شده فروشند، جز اين مي
  . دهند وطنشان آسيب ببيند ناراضي باشند اما اجازه نمي

اما بحث . آنم از احساسات پاك اعلمي تشكر مي: خرازي در پاسخ به اعلمي خاطرنشان آرد
در نهايت ما همگي قبول داريم آه مجلس . احساسات يك بحث و بحث قانون بحث ديگري است

ي هر نوع معاهده و عهدنامه است و تا مجلس تصويب نكند هيچ  آننده ذار است و تصويبگ قانون
  . اي قابل اجرا نيست معاهده

هاي آن   در قالب فعال شدن ايستگاهCTBTي  ي تبريز آه چرا معاهده ي اين سوال نماينده خرازي درباره
ازاي ملي و نفعي  آه مابه ن اينبه مدت يك سال بدون تصويب مجلس به اجرا درآمده است، آن هم بدو

. ها براي تست آار گذاشته شده و عملياتي نشده است اين ايستگاه: براي ايران مترتب باشد؟ گفت
ها به نفع  ها در مجلس تصويب شده باشد، اين ايستگاه گيرد آه عهدنامه عمليات زماني انجام مي

  . ماست

رسـاني و      و عـدم اطـالع     CWCيميايي موسـوم بـه      ي خلع سالح شـ      ي سوال اعلمي درباره     خرازي درباره 

 بـه تـصويب مجلـس رسـيده اسـت و          1371ايـن معاهـده در سـال        : تفسير الزم در اين زمينـه يـادآور شـد         

  .االجراست، و ما موظف هستيم بر اساس آن عمل آنيم شوراي امنيت ملي آن را تصويب آرده و الزم

  
  امضاي معاهده بدون اطالع مردم 

  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18 يكشنبه -يرانخبرگزاري آار ا
جايگاه قانوني پيوستن ايران به معاهده " نماينده تبريز از پاسخ وزير امور خارجه به سوال وي مبني بر

قانع نشد و سوال براي بررسي " اي  اي و معاهده منع آزمايشات هسته  هاي هسته  منع گسترش سالح
  .شدبيشتر به آميسيون مربوطه ارجاع 
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 ديپلماسي 74در سال : به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، اآبر اعلمي در طرح سوال گفت
آشور بدون اينكه به ملت و نمايندگان آنها اطالع بدهند با يك قيام و قعود شوراي عالي امنيت ملي، 

اينكه مردم در جريان  باز بدون 75در سال . پذيرد  اي را مي  هاي هسته  معاهده منع گسترش سالح
  باشند، معاهده منع آزمايشات

شود و در دوران انتقال    پذيرفته ميCVCشود، يا باز هم بدون اطالع مردم معاهده   اي امضاء مي  هسته
  .رسد  قدرت از هاشمي به خاتمي، به تصويب مجلس مي

اي بايد بر اساس   معاهدهسوال من اين است آه با توجه به اينكه هرگونه پيوستن به هر : اعلمي گفت
آيا مجلس نبايد در . ايد  نظر و رأي مجلس باشد، شما با چه مجوز و سند قانوني اين آار را انجام داده

  .جريانات اين امور قرار گيرد
اين حسن تصادف است آه اين سوال در شرايطي مطرح : وزير امور خارجه در پاسخ اعلمي گفت

لذا از اين فرصت . اي نيز گزارش خود را از ايران تهيه آرده است  ستهشود آه آژانس بين المللي ه  مي
آنم و عالوه بر پاسخگويي به سوال آقاي اعلمي، پاسخ ديگر آشورهاي خارجي را هم   استفاده مي

  .مي دهم
شود از مجراي قانوني عبور   آنيم تا هر تصميمي آه گرفته مي  خرازي با تأآيد بر اينكه ما پافشاري مي

 بپيونديم ولي ما معتقديم 93+2خواهند آه به پروتكل   در حال حاضر اغلب آشورها از ما مي: د، گفتآن
  .آه اين را بايد مجلس تصويب آند

ما از طريق . ما تصميم داريم يك آشور پيشرفته باشيم و اين يك تصميم ملي است: خرازي گفت
  .اي برسيم و اين افتخار هر ايراني است  ايم به فناوري انرژي هسته  دانشمندان خودمان توانسته

  .اي نداريم  ما به طور شفاف اعالم آرده ايم آه برنامه سالح هسته: وي گفت
آشورهاي ديگر بايد با : خرازي با بيان اينكه ايران هيچ وقت پروتكلي را با فشار امضا نخواهد آرد، گفت

  .ي به هيچ جايي نخواهند رسيدآنها با پافشار. ايران در اين زمينه تعامل داشته باشند
 دآتر واليتي با آسب مجوز از 75در سوم مهر سال : وي در ادامه در پاسخ به سوال اعلمي گفت

  .شوراي عالي امنيت ملي اين معاهده را امضاي ابتدايي آردند
: ، گفتآنند  ها براي پذيرش معاهده ابتدا معاهده را امضاء مقدماتي مي  خرازي با يادآوري اينكه دولت

پس از آن بايد معاهده در مجلس تصويب شود، اما امضاي صرف وزير خارجه به معني اجرايي بودن 
  .معاهده نيست

اين وضعيت نمايش دموآراسي نيست بلكه نمايش : اعلمي در بخش ديگري از پرسش خود گفت
  .تراژدي است

اصًال شوراي عالي امنيت : يم، گفتوي با بيان اينكه ما به ازاي امضاي اين معاهده هيچ امتيازي نگرفت
  .اين ديگر چه توجيهي است. دهد  ملي چكاره است آه به وزارت خارجه دستور مي

هايي وظايف شوراي عالي امنيت ملي را طبق   هاي اعلمي، رئيس مجلس طي صحبت  پس از صحبت
آند   ون تصريح مي قان125اصل : اي گفت  سپس اعلمي طي تذآري آيين نامه. قانون اساسي قرائت آرد

  .اي بايد پس از تأييد مجلس به امضاي رئيس جمهور يا نماينده قانوني او برسد  آه هرگونه معاهده
پس از آن وزير خارجه به قسمت دوم پرسش اعلمي پاسخ داد آه اعلمي از پاسخ وزيرامو خارجه قانع 

  .نشد و موضوع براي بررسي به آميسيون مربوطه ارجاع شد

  
  ي آميسيون امنيت ملي   در جلسهاي جمهوري اسالمي  هستهي  برنامه

  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18يكشنبه 
وگو با  الهه آواليي مخبر آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفت

ي  سهجل: ي امروز آميسيون گفت در مورد جلسه) ايسنا(خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران 
امروز آميسيون با حضور وزير امور خارجه و رياست سازمان انرژي اتمي تشكيل شد و در اين جلسه 

آميز از انرژي  ي صلح هاي به عمل آمده براي استفاده اي جمهوري اسالمي ايران و تالش ي هسته برنامه
  . اي مورد بحث و بررسي قرار گرفت هسته

اي و دستاوردهاي  جام شده براي رسيدن به دانش هستههاي ان چنين روند تالش هم: وي افزود
  .ها مورد بحث قرار گرفت چشمگير حاصل از اين تالش

ي  سپس به در نظر گرفتن نيازهاي رو به افزايش آشور به انرژي و ضرورت متنوع ساختن منابع آن، ادامه
اآيد واقع شده و اي مورد ت آميز از نيروي هسته ي صلح هاي به عمل آمده براي استفاده تالش

هاي دولت جمهوري اسالمي در تنوع بخشيدن به منابع انرژي مورد بحث و بررسي و تاييد  سياست
  . آميسيون قرار گرفت

در اين : چنين اظهار داشت مخبر آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي هم
 توجه به شرايط آنوني جهاني و المللي و تهديدات موجود، ضرورت جلسه با توجه به فضاي بين

آه  ويژه آن اي جمهوري اسالمي ايران مورد تاآيد قرار گرفت؛ به آميز هسته هاي صلح سازي برنامه شفاف
) اي هاي هسته منع گسترش سالح (NPTجمهوري اسالمي ايران با توجه به پيوستن به قرارداد 

ز خود را فراهم آورده آه بايد از اين طريق در آمي هاي صلح ي الزم براي به نمايش درآوردن تالش زمينه
  .المللي تالش نمايد هاي بين مسير رفع نگراني

نظرات نمايندگان نيز در اين جلسه مطرح و به آنها  سواالت، ابهامات و نقطه: آواليي در خاتمه يادآور شد
  .پاسخ داده شد
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  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  ف پنتاگون و معارضان آذري عليه نظام ايران  ائتال
  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18 يكشنبه -خبرگزاري آار ايران 

اي   مسئوالن وزارت دفاع آمريكا، پنتاگون، پس از ديدار با رئيس جنبش ضد ايراني نهضت آذربايجان بيانيه
  .صادر آردند

 آه به منظور تشكيل ائتالفي عليه جمهوري اسالمي الملل ايلنا، در اين ديدار  بين  به گزارش سرويس
  .ايران انجام گرفت در مورد تقويت دموآراسي و حقوق بشر در ايران بحث و گفت و گو شد

محمود علي شهريجاني، استاد سابق زبان شناسي دانشگاه " اسالم آنالين" به گزارش پايگاه خبري 
آند در گفت و گويي   ه در واشنگتن زندگي ميتهران و رئيس جنبش ضد ايراني نهضت آذربايجان آ

ها   ها و بلوچ  ها، عرب  هاي قومي ديگر مانند آردها؛ ترآمن  مشغول همكاري با گروه: تلويزيوني اعالم آرد
  .هستيم

تالش ما در جهت ايجاد يك نظام : وي سال گذشته نيز در گفتگويي با يك نشريه آمريكايي گفته بود
  .ران استدموآراتيك متحد در اي

هاي اخير دولت   در استانبول ترآيه گفتند؛ تماس" اسالم آنالين " تحليلگران امور قفقاز درگفتگو با خبرنگار
آمريكا با نيروهاي ضد ايراني آذربايجان در راستاي سياست تشكيل ائتالف عليه جمهوري اسالمي ايران 

  .گيرد  صورت مي
ر به جرم تشويق افكار جدايي طلبانه بازداشت  يك با1995محمود علي شهريجاني آه در سال 

اف، رئيس جمهور اين آشور بحث و   علي   روزه به جمهوري آذربايجان با حيدر46بود، اخيرًا در سفري   شده
  .گفت و گو آرد

نماينده سازمان ملل در امور قفقاز رايزني و ليستي از درخواستهاي " موريس دانبي" وي همچنين با 
  .وي آردخود را تقديم 

شهريجاني همچنين سال گذشته با مسئولين ترآيه و به خصوص با مسئوالن حزب جنبش ملي ترآيه 
  . دارد نيز ديدار و گفت و گو آرد  ها در خارج از اين آشور را بر عهده  آه دفاع از حقوق ترك

  .ديدار آردهاي اروپايي مانند برلين، استكهلم و آپنهاگ   وي عالوه بر اين ديدارها از پايتخت

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  معاون وزارت امورخارجه روسيه گفت مدرآي حاآي از توليد جنگ افزار اتمي در ايران وجود ندارد

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17شنبه 
 يک مقام بلندپايه روسي در مصاحبه روز جمعه با يک روزنامه در باره وجود برنامه توليد جنگ افزارهاي

گيرد که رئيس  اين اظهارنظر درست يک هفته پس از آن صورت مي. اي در ايران ابراز ترديدکرد هسته
هاي هسته اي ايران به مواضع  جمهوري روسيه تاکيد کرده که موضع دولتش در مورد بلندپروازي

  . واشنگتن نزديکتر شده است
روسيه به ايران اين امکان را براي تهران به کند که کمک فني  دولت بوش ادعا مي): راديوفردا(امير آرمين 

خواهد کمکها  اي بزند؛ به همين سبب ازمسکو مي افزارهاي هسته وجود آورده که دست به توليد جنگ
  .به ايران در اين زمينه را متوقف کند

ت با  از تهران مصرا خواس8والديمير پوتين در واکنش به اين خواست آمريکا همصدا با ساير رهبران گروه 
اي به سازمان بين المللي انرژي اتمي اجازه   امضاي الحاقيه پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي هسته

  .المللي را بر طرف سازد هاي گسترده تر را بدهد و بدين وسيله موجبات نگراني جامعه بين بازرسي
اي بوشهر  يروگاه هستهگويند رو سيه به تعهد خود در مورد تکميل ن هاي روسي مي وحاال بار ديگر مقام

 ميليون دالر 800مبلغ قرارداد .وفادار خواهد بودصرفنظر از اين که ايران پيمان الحاقي را امضا کند يا نکند
  .است

گويد به اعتقاد مسکو هيچ مدرکي وجود ندارد  گئورگي ممدوف، قائم مقام وزارت امور خارجه روسيه مي
وافزود تا هنگامي که سازمان بين . اي رادارد ارهاي هستهکه نشان دهد ايران برنامه توليد جنگ افز

المللي انرژي اتمي مواردي از نقض پيمان منع گسترش توسط ايران را کشف و گزارش نکند همکاري با 
  .تهران در ساخت و تکميل نيروگاه بوشهر ادامه خواهد يافت

اي براي توليد  کند و هيچ برنامه ميگويد با سازمان بين اللمللي انرژي اتمي کامال همکاري  ايران مي
در هرحال برنامه همکاري هسته اي ايران با روسيه يکي از منابع تنش ميان . بمب هسته اي ندارد 

کند که در تاسيسات نطنز با توليد اورانيوم  واشنگتن تهران را متهم مي.مسکو و واشنگتن بوده است
 کشور عضو سازمان 35سازدو به همين سبب از  يغني شده زمينه را براي توليد بمب اتمي فراهم م

نشست هيات .خواهد ايران را به زير پا نهادن پيمان منع گسترش متهم کنند المللي انرژي اتمي مي بين
شود وقرار است محمد البرادعي، رئيس  المللي انرژي اتمي در ماه جاري برپا مي مديره سازمان بين
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 35ته اي ايران را در نشست ياد شده به آگاهي نمايندگان سازمان آخرين تحوالت برنامه هاي هس
  .کشور عضو برساند
گويد ما به سازمان بين المللي انرژي اتمي اعتمادداريم و در عين حال از تهران  آقاي ممدوف مي

  .خواهيم الحاقيه پيمان منع گسترش راامضا کند مي
وفشارهاي سياسي از هر سو اعمال به گفته او در شرايطي که يک مبارزه تبليغاتي آغاز شده 

شودبهتر است ايران به منظور نشان دادن حسن نيت و شفاف بودن برنامه ها الحاقيه پيمان را امضا  مي
  .کند

والديمير لوکين نايب رئيس دوما نيز از ايران خواسته است به پرسش اساسي و کليدي در باره برنامه 
هز به جنگ افزارهاي هسته اي با منافع روسيه نمي هاي هسته اي خود پاسخ بدهد چون ايران مج

ما خواهان همکاري باايرانيم اين به نفع اقتصاد ماست اما اگر پاي جنگ افزارهاي هسته اي در .خواند
گويد تا زماني  وزارت انرژي اتمي روسيه مي. ميان باشدمنافع ملي روسيه بر منافع اقتصادي رجحان دارد

 مگاواتي آب سبک بوشهر ميان تهران و مسکو 1000باله هاي اتمي نيروگاه که قرارداد باز گرداندن ز
روز پنج شنبه غالمرضا شافعي، سفير ايران در مسکو گفت .امضا نشود تحويل سوخت آغاز نخواهد شد

هاي اتمي نيرو گاه بوشهر به روسيه را امضا کند و  تهران آماده است قرارداد مربوط به بازگرداندن زباله
  . ارداد تقريبا آماده استاين قر

المللي انرژي اتمي  گويد در هرحال بعد از نشست سازمان بين گر مسائل ايران در روسيه مي يک تحليل
  رو سيه به همکاريهاي هسته اي با ايران پايان خواهدداد 

ديک به گفته او ايران در حال توليد بمب هسته اي است و متاسفانه به ساخت اين جنگ افزار بسيار نز
اي ايران ناشي از فشار آمريکا  گويد نگراني روسيه در باره برنامه هسته شده است گئورگي ممدوف مي

  .افتد نيست بلکه به خاطر آن است که اين موضوع دارد در مرزهاي ما اتفاق مي
  

ي  مرآز يهودي بوئنوس آيرس را افشا م1994رئيس جمهوري جديد آرژانتين محتويات پرونده انفجار سال 
  آند

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17شنبه 
جان بولتون معاون وزارت امور خارجه آمريکا به کنگره اين کشور گفت که ): راديوفردا(بهمن باستاني 
کند که گسترش سالحهاي اتمي، ميکروبي و شيميايي را در جهان متوقف کند و گرچه  آمريکا تالش مي

دهد، با اين حال در  يک را براي انجام اين تعهد ترجيح ميدولت بوش راه حلهاي صلح آميز و ديپلمات
  . صورت نياز توسل به زور براي کوتاه کردن دست کشورهاي ياغي از اين سالحها را رد نمي کند

 جان بولتون معاون وزارت امور خارجه آمريکا گفت، واشنگتن فروشندگان مواد دو منظوره را –بيتا سهند 
االت متحده به کرات روسيه، چين و تعدادي از جمهوريهاي سابق شوروي را که اي. نيز تنبيه خواهد کرد

هم اکنون از نظر مالي در تنگنا هستند، متهم کرده است که به ايران، ليبي، کره شمالي و ساير 
روند، تکنولوژيهاي حساس و دو منظوره  کشورهايي که از نظر آمريکا تهديد اتمي به شمار مي

ان بخشي از اين مبارزه گسترده عليه سالحهاي کشتار جمعي، آقاي ولتون به عنو. فروشند مي
خاطرنشان کرده که اياالت متحده به دانشمندان عراقي متخصص در سالحهاي کشتار جمعي، اين 

زيرا مقامهاي آمريکايي نگرانند . دهد که به کشورهاي ديگر از جمله آمريکا مهاجرت کنند فرصت را مي
  . ا سازمانهاي تروريستي اين افراد را استخدام بکنندکه کشورهاي ياغي ي

معاون وزارت امور خارجه آمريکا جمهوري اسالمي ايران را به بهره برداري از منابع اورانيوم، تبديل و غني 
سازي آنها و ايجاد تاسيسات توليد آب سنگين به عنوان بخشي از برنامه مخفي توليد سالحهاي اتمي، 

تون تاکيد کرد که از سوي دولت بوش براي متقاعد کردن کره شمالي در راستاي آقاي ول. متهم کرد
متوقف کردن کامل، قابل تاييد و غيرقابل برگشت سالحهاي اتمي اين کشور هيچ پيشنهاد متقابلي 

کره شمالي اعالم کرده است که در مقابل پيمان عدم تجاوز وکمکهاي اقتصادي از . ارائه نخواهد شد
اما آقاي ولتون با صراحت اعالم کرد، واشنگتن .  برنامه هاي اتميش را متوقف خواهد کردسوي آمريکا،

کند که عالوه بر خلع سالح اتمي، تغييرات بنيادين سياسي در اين کشور  به اين کشور زماني کمک مي
  .صورت گرفته باشد

  
  برنامه آمريكا براي تنبيه آشورهاي فروشنده تكنولوژي هاي حساس 

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17شنبه 
جان بولتون معاون وزارت امور خارجه آمريکا به کنگره اين کشور گفت که ): راديوفردا(بهمن باستاني 
کند که گسترش سالحهاي اتمي، ميکروبي و شيميايي را در جهان متوقف کند و گرچه  آمريکا تالش مي

دهد، با اين حال در  جام اين تعهد ترجيح ميدولت بوش راه حلهاي صلح آميز و ديپلماتيک را براي ان
  . صورت نياز توسل به زور براي کوتاه کردن دست کشورهاي ياغي از اين سالحها را رد نمي کند

جان بولتون معاون وزارت امور خارجه آمريکا گفت، واشنگتن فروشندگان مواد دو ): راديوفردا(بيتا سهند 
ت متحده به کرات روسيه، چين و تعدادي از جمهوريهاي سابق اياال. منظوره را نيز تنبيه خواهد کرد

شوروي را که هم اکنون از نظر مالي در تنگنا هستند، متهم کرده است که به ايران، ليبي، کره شمالي 
روند، تکنولوژيهاي حساس و دو منظوره  و ساير کشورهايي که از نظر آمريکا تهديد اتمي به شمار مي

 بخشي از اين مبارزه گسترده عليه سالحهاي کشتار جمعي، آقاي بولتون به عنوان. فروشند مي
خاطرنشان کرده که اياالت متحده به دانشمندان عراقي متخصص در سالحهاي کشتار جمعي، اين 
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زيرا مقامهاي آمريکايي نگرانند . دهد که به کشورهاي ديگر از جمله آمريکا مهاجرت کنند فرصت را مي
  .  سازمانهاي تروريستي اين افراد را استخدام بکنندکه کشورهاي ياغي يا

معاون وزارت امور خارجه آمريکا جمهوري اسالمي ايران را به بهره برداري از منابع اورانيوم، تبديل و غني 
سازي آنها و ايجاد تاسيسات توليد آب سنگين به عنوان بخشي از برنامه مخفي توليد سالحهاي اتمي، 

تون تاکيد کرد که از سوي دولت بوش براي متقاعد کردن کره شمالي در راستاي آقاي بول. متهم کرد
متوقف کردن کامل، قابل تاييد و غيرقابل برگشت سالحهاي اتمي اين کشور هيچ پيشنهاد متقابلي 

کره شمالي اعالم کرده است که در مقابل پيمان عدم تجاوز وکمکهاي اقتصادي از . ارائه نخواهد شد
اما آقاي بولتون با صراحت اعالم کرد، واشنگتن .  برنامه هاي اتميش را متوقف خواهد کردسوي آمريکا،

کند که عالوه بر خلع سالح اتمي، تغييرات بنيادين سياسي در اين کشور  به اين کشور زماني کمک مي
  .صورت گرفته باشد

  
  بازرسان انرژی اتمی راهی ايران شدند

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17 شنبه -بي بي سي 
  ايران گفته است که مقررات بين المللی درباره فعاليت های هسته ای را نقض نکرده است

در پی افشا شدن گزارش سازمان بين المللی انرژی اتمی در مورد فعاليت های هسته ای ايران که 
ان سازمان قرار است در نشست آينده اين سازمان مورد بحث قرار گيرد، اکنون اعالم شده که بازرس
  .ملل متحد راهی ايران شده اند تا تاسيسات هسته ای ايران را مورد بازرسی قرار دهند

  .هيات سازمان انرژی اتمی در ماه فوريه نيز از ايران بازديد به عمل آورده بود
از سوی ديگر، در ايران اعالم شد که کمال خرازی، وزير امور خارجه، و غالمرضا آقازاده رييس سازمان 
انرژی اتمی اين کشور، قرار است روز يکشنبه در مجلس حاضر شوند تا در مورد سياست های ايران 

  .درباره انرژی به نمايندگان مجلس گزارش دهند
گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی بر اساس بازرسی اين سازمان از تاسيسات هسته ای ايران 

  .اما محتوای اين گزارش فاش شده است. ری منتشر شودتهيه شده و قرار نبود تا روز شانزدهم ماه جا
گزارش به اين نتيجه می رسد که ايران نتوانسته است به نعهدات خود مبنی بر گزارش کردن خريد و 

  .فراوری مواد هسته ای و تجهيزات مربوط به اين امر عمل کند
  .ن نواقص را جبران کندهمچنين اين گزارش اشاره می کند که ايران دست به اقداماتی زده تا اي

با وجود اين، در اين گزارش آمده است تا زمانی که ايران معاهده الحاقی پيمان منع گسترش تسليحات 
هسته ای را نپذيرد آژانس بين المللی انرژی اتمی نمی تواند تضمينی در مورد فعاليتهای هسته ای 

  .ی سر باز زده استايران بدهد و ايران هم تاکنون از پذيرش اين معاهده الحاق
  واکنش ايران

حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران گفته است کشورش کاری نکرده است که تعهدات ايران 
در قبال پيمان منع گسترش را نقض کند و ادامه داده که ايران برای تمام سواالت مطرح شده پاسخ 

  .دارد
استفاده " عدم موفقيت"از عبارت " نقض" کلمه گرچه در گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی بجای

  .شده اما مقامات آمريکايی اين گزارش را به شدت نگران کننده توصيف کرده اند
  رابطه آمريکا و روسيه

دولت آمريکا فشار شديدی بر روسيه وارد می کند تا به همکاری خود با برنامه انرژی هسته ای ايران 
  .ادامه ندهد

ه در برابر اين فشارها مقاومت کرده اند اما گفته اند آنها هم مايلند که دولت ايران تاکنون مقامات روسي
  .در برابر بازرسی های بين المللی شفاف تر عمل کند

بنابراين در حال حاضر احتمال می رود که اين گزارش فشار بر روی ايران برای امضای معاهده الحاقی را 
   انجام بازرسی های دقيق تر و نتيجه بخش تر را بپذيردافزايش دهد و ايران را مجبور کند که

  
  اي ايران بعيد نيست    هاي هسته  تغيير مواضع البرادعي نسبت به فعاليت:  مشاور رئيس جمهور

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17 شنبه -خبرگزاري آار ايران 
هاي   ار آمريكا نسبت به فعاليتاحتمال عدم برخورد صادقانه و تغيير مواضع البرادعي بخاطر اعمال فش

  .هسته اي ايران افزايش يافته است
دآتر مجيد عباسپور مشاور رييس جمهور در امور انرژي و استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار 

) رييس آژانس بين المللي انرژي اتمي( با اشاره به صحبتهاي اخير البردعي    ,ايلنا   ,خبرگزاري آار ايران 
ممكن است با ابهاماتي آه از سوي اين    :اي ايران گفت   هاي هسته  ر گسترش فعاليت آارخانهمبني ب

  .اي ايران توجيه پذير گردد  هاي بعدي در زمينه انرژي هسته  آژانس مطرح مي شود حرآت
اي در ايران را تحت   هاي مربوط به انرژي هسته  به اعتقاد دآتر عباسپور مسائل سياسي، فعاليت

  . مي شويم93+2شعاع قرار داده است و چنانچه مواضع البردعي تغيير آند ناگزير به امضاي پروتكل ال
 مايل به فعاليت 93+2ايران در زمينه امضاي پروتكل    :مشاور رييس جمهور در امور انرژي تصريح آرد 

  .ران عمل آنندآامال شفافانه است، اما تمايل دارد ساير آشورهاي منطقه نيز به همان شفافيت اي
 آژانس بين المللي انرژي اتمي قادر خواهد بود در هر زماني در هر 93+2به گفته وي با امضاي پروتكل 

اين   اي است، بازرسي خود را انجام دهد؛ آه   محلي از ايران آه از نظر آنها مشكوك به فعاليت هسته
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ا آنند آه ايران داخل يك مجتمع مسكوني ممكن است آنها ادع  . آار با استقالل هر آشوري مغايرت دارد
  .دهد  اي انجام مي  فعاليت هسته
اين آژانس در حالي خواهان امضاي اين قطعنامه از سوي ايران است آه در مورد رژيم : وي ادامه داد

اي آه خود تهديدي براي منطقه محسوب مي   صهيونيستي با وجود مجهز بودن به سالحهاي هسته
  .يت آمريكا از آنها چنين حساسيتي وجود نداردشود، به دليل حما

اگر اسرائيل امضاي اين پروتكل را بپذيرد، ساير آشورهاي منطقه   دآتر عباسپور با بيان اين مطلب آه 
هاي   هاي يك آشور در زمينه فعاليت  نبايد دست :  اظهار داشت ,توانند به قبول آن مبادرت ورزند  نيز مي
  .اي خود بپردازد  شور ديگر بدون هيچ مشكلي به افزايش اقدامات هستهاي بسته شود و آ  هسته

هاي هسته اي ايران در   تنها نگراني در زمينه فعاليت  : مشاور رييس جمهور در امور انرژي همچنين گفت 
  ,اي مي شود  هاست آه در يك فرايند خاصي منجر به توليد بمب هسته  زمينه پس مانده سوخت نيروگاه

الي آه بر اساس توافق با آشور روسيه قرار شده بعد از مصرف سوخت اين پس مانده ها با نظارت در ح 
  .خود روسها به آشورشان برگردانده شود

تواند به عنوان حربه سياسي   به گفته وي بحث نيروگاههاي هسته اي يكي از موضوعاتي است آه مي
هايي   مين دليل اين آشور گاه و بيگاه همسوييبه ه. ها حتي روسيه قرار بگيرد  در دست برخي دولت

  .هاي هسته اي ايران دارد  را با سياستمداران آمريكا درخصوص فعاليت
هاي   هاي صورت گرفته در زمينه نيروگاه  گذاري  طبيعي است براي اينكه سرمايه  : دآتر عباسپور افزود 

هاي ايران نيز در اين   گذاري  سرمايه. ل شوداي نتيجه بگيرد، بايد دانش فني اين مسائل نيز حاص  هسته
  .صلح جويانه و زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي است  , زمينه همگي آامال شفاف

 با توجه به   :اي ايران با مقاصد صلح آميز گفت   هاي هسته  مشاور رييس جمهور در توجيه افزايش فعاليت
 خواهند رسيد، نبايد آشور را به خاطر اين آه احتمال دارد از هاي فسيلي روزي به اتمام  اين آه انرژي

  .هاي غير متعارف بكند، از سرمايه گذاري در اين بخش محروم آرد  انرژي هسته اي استفاده
اي در رابطه با   هاي دوگانه  به اعتقا دآتر عباسپور با اينكه آشور روسيه گاهي اوقات سياست

آند اما ايران در حال حاضر تنها با اين آشور مي تواند همكاري   خاذ مياي ايران ات  هاي هسته  فعاليت
مادگي   هاي آمريكا آ  اي به دليل تحريم  داشته باشد، زيرا ساير آشورهاي دارنده تكنولوژي هسته

  .مشارآت با ايران را در اين زمينه ندارند
  ,م از همين آانال آار خود را ادامه دهيم  روسيه اين آمادگي را اعالم آرده و ما ناچار هستي  :وي افزود 

مريكا در مواقعي تغيير   مواضع اين آشور نيز تحت تاثير اتفاقات سياسي منطقه و اشتغال عراق توسط آ 
مريكا به عراق مخالف بودند، بسيار مهم است آه بتوانند   براي آشورهايي آه زماني با حمله آ. آند  مي

  .ب آنندسهمي را در بازسازي عراق آس
همه اين : اي ايران گفت  وي در رابطه با جدي بودن مواضع آشور روسيه در رابطه با اقدامات هسته

اي چيزي نيست آه بتوان آنرا از   هاي هسته  اما فعاليت  , مسائل بستگي به تحوالت آينده منطقه دارد
  .المللي انرژي اتمي مخفي نگه داشت  ديد بازرسان آژانس بين

  
اگر آمـريكا غـرامت روسيه را بپردازد، مسكو ممكن است قراردادش را با تهـران : ي فـرانسهخبـرگزار

  آند فسخ 

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17شنبه 
در ظاهر قرارداد ايران با روسيه براي احداث نيروگاه اتمي بوشهر، يك قرارداد منعقد شده است آه «

 بر روي آن داشته باشد، اما اگر آمـريكا غـرامت روسيه را تواند تاثيري حتي فشارهاي آمريكا نيز نمي
  » .آند بپردازد، مسكو ممكن است قراردادش را با تهـران فسخ 

باره آورده  ي تحليلي در اين ، خبرگزاري فرانسه با ارايه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آند تا قراردادش را با ايران  ر روسيه وارد ميآمريكا به طور خصوصي هر روزه فشارهاي بيشتري ب«:است

آمريكا از اين در هراس است آه اين پروژه . شود هاي بيشتر مسكو مي لغو آند و اين امر باعث نگراني
  » .يي ايران باشد هاي تسليحات هسته پوششي براي برنامه

آه بخواهد نيروگاه بوشهر بيند  از سوي ديگر روسيه هيچ دليلي نمي«: ي اين مطلب آمده است در ادامه
را ترك آند؛ اما شروع به گذاشتن شروطي براي ايران آرده است به طوري آه والديمير پوتين، رييس 

ي ما  ايران همسايه“ : جمهور روسيه در اجالس سران هشت آشور صنعتي جهان در فرانسه گفت
هايش را تحت  خواهيم آه برنامه  ميدهيم؛ اما از ايران مان با اين آشور ادامه مي است و ما به همكاري

  ».المللي انرژي اتمي انجام دهد آنترل آژانس بين
المللي انرژي  ي بازرسان سازمان بيـن حضور آزادانه«:افزايد خبـرگزاري فرانسه در بخش ديگري مي
 منع ي ايران معاهده. اند دهد آه آنها هشدارهاي اوليه را گرفتـه اتمـي در نيروگاه بوشهر، نشان مي

باشد و بارها اعالم  يي را امضا آرده است؛ اما مخالف امضاي پروتكل الحاقي مي توليد تسليحات هسته
  ».آرده است آه تمايلي ندارد تا خود را به تسليحات اتمي مجهز آند

المللي انرژي  قرار است محمدالبرادعي، رييس آژانس بين«: اين خبرگزاري در پايان تصريح آرده است
واشنگتن به گزارش البرادعي مانند . ي ايران اعالم نمايد  چند روز آينده گزارشش را دربارهاتمي طي

نگرد آه قبل از حمله به عراق به شوراي امنيت تقديم  ي عراق مي گزارش وي و هانس بليكس درباره
تي آند، اگر گزارش البرادعي چندان خوشايند نباشد و ايران در امضا نكردن پروتكل الحاقي سرسخ. شد
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اين . شود آه اين قرارداد را بدون توجه به عواقب اقتصادي آن مورد تجديد نظر قرار دهد روسيه مجبور مي
 ».ي اروپا بزند ي بدي به روابط روسيه با اتحاديه تواند صدمه امر حتي مي

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  در عراق سرمايه گذاري آندايران مي تواند از طريق سازمان تجارت جهاني : انگليسسفير 

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17شنبه 
ايران مي تواند از طريق سازمان تجارت جهاني در عراق : سفير انگليس در تهران گفت: خبرگزاري فارس

  .سرمايه گذاري آرده و يا به آنجا متخصص بفرستد
اعالم اينكه هريك از همسايگان در گفتگوي آوتاهي با خبرنگار خبرگزاري فارس ضمن » ريچارد دالتون«

به دليل : عراق با توجه به منافعي آه دارند مي توانند نقشي را در بازسازي اين آشور ايفا آنند، افزود
آنكه ايران داراي مرزهاي گسترده با عراق است بايد تسهيالتي فراهم شود آه بازرگانان ايراني در اين 

  . آشور تجارت آنند
چنين درصدد استرداد زندانيان و اجساد ايرانياني هستيم آه در عراق وجود دارند و ما هم: وي ادامه داد

  . نيز افرادي در عراق هستند آه مي خواهند خانواده ايراني خود را دوباره ببينند
ما تالش مي آنيم نفت عراق در جهت منافع مردم اين آشور صرف : سفير انگليس در تهران تاآيد آرد

 تشكيل صندوقي هستيم آه عوايد حاصل از فروش نفت عراق در آن جمع شده و شود و ما خواستار
  . تصميم گيري در خصوص چگونگي به مصرف رساندن آن توسط دولت مستقر در عراق صورت مي گيرد

 
  ديدار مقتدی صدر با هاشمی رفسنجانی

  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18 يكشنبه -بي بي سي 
ست که سيد مقتدی صدر، يکی از روحانيان نجف که فعاليتهايش در پی سقوط گزارشها از ايران حاکی ا

حکومت صدام حسين در عراق توجه ناظران را به خود جلب کرده، در تهران با اکبر هاشمی رفسنجانی 
  .رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران ديدار کرده است

عه مسجد کوفه ياد کرده اند، يعنی منابع خبری رسمی در ايران از سيد مقتدی صدر با عنوان امام جم
  .همان مسجدی که امام علی پيشوای نخست شيعيان در آن به اقامه نماز می پرداخت

اين منابع همچنين او را نماينده تام االختيار سيد کاظم حائری شيرازی، يکی از روحانيان بلندپايه ايران 
دهمين سالگرد درگذشت آيت اهللا خمينی خوانده و هدف از سفر او به ايران را شرکت در مراسم چهار

  .بنيانگذار جمهوری اسالمی در ايران اعالم کرده اند
آقای هاشمی در ديدار با سيد مقتدی صدر به او گفته است که نبايد با احساسی عمل کردن در مقطع 

  .کنونی بهانه به دست دشمنان بدهيم
اقر صدر، دو تن از مراجع و روحانيان سيد مقتدی صدر فرزند سيد محمد صدر و داماد سيد محمد ب

  .بلندپايه شيعی درعراق است که هر دو به دست عوامل حکومت صدام حسين در عراق کشته شدند
وی رهبری گروهی به نام جماعت صدر ثانی را در عراق در دست دارد که برخی از روحانيان شيعه در 

والقاسم خويی، يکی از مراجع بزرگ پيشين نجف، ترور سيد عبدالمجيد خوئی، فرزند آيت اهللا سيد اب
  .شيعه را به اين گروه نسبت می دهند

اين گروه همچنين به تالش برای بيرون راندن آيت اهللا سيد علی سيستانی، يکی از مراجع بزرگ شيعه 
  .از نجف متهم است

ی صدر، جماعت صدر ثانی تاکنون هر دو اتهام را رد کرده است، اين در حالی است که سيد مقتد
آشکارا سيد عبدالمجيد خويی را وابسته به غرب می دانست و از موضع غيرسياسی آيت اهللا 

  .سيستانی انتقاد می کرد
  .روحانيون حاکم بر ايران نيز با آيت اهللا سيستانی روابط خوبی ندارند چون او مخالف واليت فقيه است

دارد و در خطبه های نماز جمعه خود در سيد مقتدی صدر به برپايی حکومت اسالمی در عراق اعتقاد 
شهر کوفه خواستار اسالمی شدن جامعه و از جمله ممنوعيت فروش مشروبات الکلی و حجاب اجباری 

  . برای زنان شده است
در موقعيتی که آمريکا دولت ايران را متهم می کند که از طريق برقراری ارتباطات با گروههای شيعه 

الت می کند، حضور سيد مقتدی صدر در ايران می تواند اتهامات بيشتری عراقی در امور آن کشور دخ
  .متوجه حکومت اسالمی ايران کند

گفته می شود سيد کاظم حائری شيرازی که سيد مقتدی صدر نماينده تام االختيار او خوانده می شود 
ی صدر به ايران می تواند با روحانيون محافظه کار در حکومت ايران روابط نزديک دارد و بنابراين سفر آقا

اين شبهه را ايجاد کند که جناحهايی در حکومت اسالمی ايران در پی تقويت گروه وابسته به او در 
  .عراقند

اين احتمال وجود دارد که جناحهايی در حکومت ايران بخواهند از طريق مقتدا صدر در جامعه شيعيان 
 عراق نفوذ پيدا کنند
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  نده  و نيروهاي موثر در آينده عراق آيدولت،عراق رويدادهاي 
  

  سطرون حمادي  دستگير شد
  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18يكشنبه 

منابع پليس عراق اعالم آردند، رييس مجلس ملي سابق عراق دستگير شده است و در حال حاضر نزد 
  . برد نيروهاي آمريكايي به سر مي

ي الشرق االوسط چاپ لندن، اين منابع  ه نقل از روزنامهب) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تاآيد آردند، سطرون حمادي، رييس مجلس ملي سابق عراق و يكي از وفاداران و نزديكان صدام، 

رييس جمهوري سابق عراق پس از دستگيري قبل از اين آه به محل نامعلومي منتقل شود به همراه 
  . مشاهده شدنيروهاي آمريكايي در مرآز پليس عراق 

  . ي بغداد دستگير شد ي قادسيه اين منابع افزودند، حمادي در منزل خود در منطقه
از سوي ديگر مدحت اميد مبارك، فرزند وزير بهداشت سابق عراق اظهار داشت، نيروهاي آمريكايي پدر 

ستگيري اين وزير اند اما تاآنون هيچ مقام مسوولي از آمريكا د وي را اوايل ماه مي گذشته دستگير آرده
 .عراقي را رسما اعالم نكرده است

  
  ي سكونت در اين آشور را داد ي طارق عزيز اجازه اردن به خانواده

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17شنبه 
گري آمريكا به خانواده معاون سابق نخست وزير  برخي از مقامات آگاه اظهار داشتند آه اردن با ميانجي

  . اين آشور را دادعراق اجازه سكونت در 
به نقل از پايگاه اينترنتي الشرق االوسط، اين مقامات ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها را ارايه اطالعات با ارزش به بازرسان از سوي خانواده طارق عزيز، معاون  دليل ميانجي گري آمريكايي
  . سابق نخست وزيري عراق دانستند

  . تن از افراد خانواده طارق عزيز اجازه اقامت در اين آشور را داده است9دن به آنها افزودند آه ار
از سوي ديگر آنگره و آاخ سفيد ميزان هزينه اسكان تيم اداري آمريكايي در عراق به رياست پل برمر را 

  . ميليون دالر برآورد آرده است256تاآنون 
  

  .آردند، به اين آشور بازگشتند مينمايندگان برخي از شرآتهاي روسي آه در عراق آار 

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17شنبه 
به نقل از خبرگزاري اينترفاآس، الكساندر ياآوونكو، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اين افراد نمايندگان شرآتهاي روسي هستند آه تحت «: ي روسيه گفت سخنگوي وزارت امور خارجه
  ».آردند ي سازمان ملل در بازارهاي عراق فعاليت مي وستانهي انسان د برنامه

هاي  گيرند و سعي دارند پروژه اين افراد با شرآاي عراقي و ساختارهاي اقتصادي تماس مي«:وي افزود
  ».همكاري خود را از سر گيرند

  
   ترآيه بازسازي شد-خطوط لوله نفت عراق 

  2003وئن    ژ8  -1382 خرداد 18 يكشنبه -خبرگزاري فارس
خطوط لوله انتقال نفت عراق به بندر سيحان ترآيه به : منابع صنعتي بندر سيحان ترآيه اعالم آردند

  .مرحله بهره برداري رسيد
به محض اين آه ذخاير : به گزارش داوجونز، مقامهاي بندر سيحان ترآيه با اعالم اين خبر تاآيد آردند

  . ي برسد، صادرات نفت عراق آغاز خواهد شدنفتي عراق در بندر سيحان به مرحله بارگير
 سيحان در حمله -خطوط لوله نفت آرآوك : اين در حالي است آه منابع خارجي عراق اعالم آردند

  . آمريكا به عراق دچار آسيب شده و به زودي نيز آماده بهره برداري نخواهد شد
مقامهاي نفتي عراق در آرآوك نيز ولي منابع خبري سيحان اظهار داشتند آه صحت اين خطوط لوله را 

  . تاييد مي آنند
 ميليون شبكه نفت در حال آامل شدن است و صادرات 8اين گزارش حاآيست، ظرفيت بندر سيحان با 

  .  خرداد آغاز خواهد شد27نفت عراق از اين بندر حداآثر تا 
  

  . پل برمر از بازنگري مجدد طرح انحالل ارتش عراق خبر داد
  2003   ژوئن 8  -1382داد  خر18يكشنبه 

يي الحيات، پل برمر، حاآم  ي فرامنطقه به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آمريكايي عراق اعالم آرد، با تعديل طرح انحالل ارتش سابق عراق قانون بازنشستگي اعضاي سابق 

  . اين ارتش جايگزين تفكيك آن خواهد شد
داشت، در طرح بازنشستگي اعضاي ارتش سابق عراق نيروهاي نظامي جديدي جهت برمر اظهار 

  .عضويت در ارتش آموزش خواهند ديد
  

  . ، يك آمريكايي تبار را به عنوان رييس اين بانك تعيين آردپل برمر 
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  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18يكشنبه 
 پل برمر، - چاپ عربستان -ي الوطن  روزنامه، به نقل از )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

را به اتهام وابستگي و عضويت در حزب بعث ” الرشيد“حاآم آمريكايي عراق، فائق العبيدي، رييس بانك 
  .را به عنوان رييس اين بانك تعيين آرد” ريكس آلف“آنار گذاشت و 

الفاصله پس از تحويل گرفتن  شعبه در سراسر عراق است، ب160آه داراي ” الرشيد“رييس جديد بانك 
  . ي امور اين بانك تعيين آرد سمت خود، سه معاون را براي اداره

ي دولتي عراق تعيين  اولين شخص آمريكايي است آه به عنوان اولين مسوول يك موسسه” ريكس“
  .شده است

  
  صادرات نفت عراق به مرحله بارگيري رسيد 

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17شنبه 
صادرات نفت عراق به مرحله بارگيري :  يك سخنگوي دولت آمريكايي عراق گفت -ري فارسخبرگزا
  .رسيد

: به گزارش خبرگزاري فرانسه ، اين سخنگو آه نام آن در گزارش نيامده است ، با اعالم اين خبر گفت 
  . گيرد سر ميعراق به محض اين آه قراردادهاي سندم براي بارگيري نفت به پايان برسد ، صادرات را از 

توليد :  هزار بشكه در جيحان ترآيه اعالم آرد و گفت 300 ميليون و 8وي ذخاير فعلي نفت عراق را 
  .  هزار بشكه در روز است700فعلي عراق حدود 

مجله تحقيقات اقتصادي خاورميانه نيز پيش از اين برآورد آرده است آه صادرات نفت عراق نيمه ماه 
  . شود  هزار بشكه در روز آغاز مي700 تا 600به ميزان ) دادخر_ ژوئن(جاري ميالدي 

توليد نفت عراق در ماه جاري به يك ميليون بشكه در : تامر غضبان وزير نفت آمريكايي عراق نيز گفته بود
  . رسد و نيمي از آن نيز صادر خواهد شد روز مي

 
   آمريكا است  حمله ديروز به پايگاه پليس فلوجه هشداري به :شهروندان فلوجه 

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17 شنبه -بي بي سي 
ساآنان شهر فلوجه عراق تاآيد آردند حمله ديروز به يك پايگاه پليس در اين شهر هشداري به 

  . آمريكايي ها است
روزنامه گاردين چاپ انگليس روز شنبه در گزارشي با اشاره به حمله ديروز مردم عراق به يك پايگاه 

  پليس فلوجه نوشت ساآنان اين شهر 
 تاآيد آرده اند اين حمله هشداري جديد به  آه از حضور نظامي آمريكا در شهر ابراز تنفر ميكنند ،

  . نيروهاي آمريكايي است
حمله سربازان آمريكايي به معترضين شهر فلوجه در ماه گذشته آه به آشته شدن گاردين با اشاره به 

نفر از آنها منجر شد، نوشت تنفر از آمريكايي ها در فلوجه عمدتا از عملكردخود آمريكايي ها ناشي 18
  . شده است

  " :رده است  از ساآنان فلوجه آه در حمله ديروز حضور داشت تاآيد آ "ارآان حبيب  "به نوشته گاردين 
ما بارها به آمريكايي ها گفتةايم اين منطقه مسكوني است و خواستار حضور نظاميان آمريكا در شهر 

    . "نيستيم 
ما ديوارهاي اين مرآز را تخريب آردةايم و در حال تخريب آامل ساختمان هستيم و "  :حبيب تاآيد آرد 

    . "د را نابود خواهيم آر " قصر آمريكايي ها  "نهايتا 
در روزهاي اخير شعارهاي ضد آمريكايي بر روي ديوارهاي فلوجه ظاهر شده و در يكي از  " :گاردين افزود 

    . "اين هشدارها صراحتا آمده است فلوجه به آتشي براي نابودي مهاجمان تبديل خواهد شد
مت ضد آمريكايي مردم اين روزنامه انگليسي ميافزايد در حالي آه ژنرال هاي آمريكايي تحرآات و مقاو

فلوجه را به وفاداران صدام نسبت ميدهند ، بسياري از آساني آه در حمله ديروز به پايگاه پليس فلوجه 
  .  تاآيد آرده اند آه از سقوط صدام خرسند هستند شرآت آردند ،

پايگاه پليس  يكي از ساآنان فلوجه آه در جمعيت حمله آننده به اين  "مظهر الجميلي"گاردين به نقل از 
او يك ديكتاتور و خاين بود آه اآنون برآنار شده .  ما طرفدار صدام نيستيم   " : نوشت  حضور داشت ،

    . " اما آمريكايي ها هم خود مانند ديكتاتورها عمل ميكنند است ،
نيروي 1500نظامي آمريكايي در فلوجه مستقر بوده اند و اآنون بيش از 300از نيمه آوريل تاآنون حدود 

  . رزمي ارتش آمريكا در حال احداث پايگاهي خارج از اين شهر هستند
 

  بررسي هزينه بازسازي عراق در آنگره آمريكا
  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17 شنبه - راديو فردا –همايون مجد 

انند خواهند بد راس فينگر، سناتور دموکرات ايالت ويسکانسن گفت، کساني که به او راي داده اند، مي
اما رئيس حسابداري پنتاگون در پاسخ . که آمريکا براي تامين هزينه بازسازي عراق چقدر بايد بپردازد

هشدار داد که اگر سهمي که آمريکا حاضر است قبول کند، پيش از نزديک شدن به کشورهاي ديگر 
اون وزارت امور خارجه آلن الرسن مع. اعالم شود، اين خطر وجود دارد که اعانه دهندگان بالقوه بگريزند

آمريکا در امور اقتصادي، بازرگاني و کشاورزي نيز گفت که نمي تواند رقمي براي هزينه بازسازي عراق 
در آمد نفت عراق يكي از منابع تامين اين هزينه هاست آه در نيمه سال جاري ممکن است . ارائه دهد
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 2افزون بر اين حدود .  ميليارد دالر بالغ شود15يا  14 ميليارد دالر برسد و شايد در تمام سال بعد به 5به 
 2کشورهاي ديگر نيز تا کنون .  ميليون دالر سپرده هاي عراق در بانکهاي خارجي است500ميليارد و 

سازمان ملل نيز حداقل يک . ميليارد دالر و بيشتر براي اجراي طرحهاي انساندوستانه تعهد کرده اند
  .فت عراق در اختيار داردميليارد دالر از محل فروش ن

  
  حمله به نيروهاي آمريكايي در نزديكي بغداد

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17شنبه 
امروز واحد گشتزني نيروهاي آمريكايي در نزديكي پايگاه هوايي در غرب شهر بغداد، : خبرگزاري فارس

  .مورد حمله نيروهاي مهاجم ناشناس قرار گرفت
مهاجمين : منبع نظامي آمريكايي مستقر در بغداد با اعالم اين خبر گفتبه گزارش آسوشيتدپرس، يك 

  . با استفاده از نارنجك هاي دستي و سالحهاي سبك به سوي اين واحد گشتزني آتش گشودند
نيروهاي آمريكايي نيز به گشودن آتش اقدام آردند، اما هنوز آمار دقيق تلفات اين حمله منتشر نشده 

  . است
يك » فلوجه«نيز در اثر شليك يك فرد مسلح به سوي سربازان آمريكايي در نزديكي شهر روز پنج شنبه 

  . سرباز آمريكايي آشته و پنج تن ديگر زخمي شدند
 

  هانس بليکس از آمريکا و بريتانيا انتقاد کرد ---بازرسان به بغداد می روند

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17شنبه 
مان ملل متحد که از اعضای آژانس بين المللی انرژی اتمی هستند، گروهی از بازرسان هسته ای ساز

قرار است روز جمعه، ششم ژوئن، وارد بغداد شوند و يک انبار هسته ای را در جنوب اين شهر مورد 
  . بازرسی قرار دهند

اين مجتمع بعد از جنگ عراق غارت شد و محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی 
  .  داده که به زودی ممکن است منطقه دچار يک بحران پرتوی ايجاد شودهشدار

مواد دارای ميزان باالی راديواکتيو در بشکه هايی در اين انبار نگهداری می شد و ساکنان محل برای 
  . نگهداری مواد غذايی و شستشوی لباس از آنها استفاده کرده اند

ن انبار بازديد کرده می گويد مردم محل مدتی است که يکی از خبرنگاران بی بی سی که از اطراف اي
  . دچار مشکالتی مثل خون دماغ و استفراغ هستند

اما آمريکا به عنوان قدرت اشغالگر عراق به هيات آژانس بين المللی انرژی اتمی اجازه نمی دهد در 
  . مورد اينگونه گزارش ها تحقيق کند

وع پی ببرند که چه ميزان از مواد هسته ای اين انبار مفقود آنها در عوض تالش خواهند کرد به اين موض
  . اين بازرسان همچنين قصد دارند مواد هسته ای باقيمانده را مهر و موم کنند. شده است

  انتقاد بليکس از آمريکا و بريتانيا
در همين حال، هانس بليکس رييس بازرسان تسليحاتی سازمان ملل درعراق از کيفيت اطالعاتی که 

  . مقامات بريتانيايی و آمريکايی در اختيار او قرار دادند، شديدا انتقاد کرده است
آقای بليکس به بی بی سی گفت بازرسان وی در مورد بسياری از اماکن مشکوک تسليحاتی عراق، از 

ن ها رفتند، اطالعاتی که آمريکا و بريتانيا در اختيار آنها قرار دادند، استفاده کردند و زمانی که به اين مکا
  .هيچ چيز پيدا نکردند

به گفته هانس بليکس اين بازرسان فقط در سه مورد به چيزهايی دست يافتند اما در همين سه مکان 
  . نيز هيچگونه سالح تخريب جمعی وجود نداشت

خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل متحد می گويد اظهارات آقای بليکس به بحث های فزاينده مربوط 
نگی ارائه اطالعات مورد استفاده در آستانه جنگ عراق دامن می زند و پيام او به ويژه اين است به چگو

  . که اين اطالعات با واقعيت تطبيق نداشته است
اکنون بحث بر سر اينکه آمريکا و بريتانيا پيش از جنگ چگونه اطالعات مربوط به تسليحات عراق را ارائه 

  .دادند، باال گرفته است
ز مقامات اطالعاتی ارشد آمريکا نيز در گفتگو با بی بی سی جرج بوش، رييس جمهور آمريکا را يکی ا

متهم کرده است که اطالعات غلط به مردم آمريکا داده است، زيرا اطالعات دريافت شده از عراق مورد 
  .تحريف قرار داده بود

  دفاع رامسفلد از اين اطالعات
مريکا تاکيد کرده است که کشورش اطالعات مربوط به سالح های اما دونالد رامسفلد، وزير دفاع آ

  . تخريب جمعی عراق را به روشی مناسب ارائه کرده است
آقای رامسفلد گفت به اعتقاد وی اطالعاتی که قبل از جنگ از سوی کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا 

  .  اين موضوع ثابت خواهد شددر اختيار شورای امنيت سازمان ملل قرار گرفت، صحيح بوده و
اما آقای رامسفلد در عين حال گفت وزارت دفاع آمريکا با تحقيقات کنگره در مورد اين موضوع همکاری 

  . می کند
  علی شيميايی
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در همين حال در جبهه ديگری از اطالعات، پنتاگون اکنون می گويد که علی حسن المجيد معروف به 
  . ين ممکن است زنده باشدعلی شيميايی، پسر عموی صدام حس

  قبال گفته شده بود که او در جريان بمباران های جنگ عراق کشته شده است
  

هاي اطالعاتي آمريکا در باره تسليحات  بررسي کنگره آمريکا در باره احتمال اشتباه محاسبه سازمان
  کشتار انبوه عراق

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17شنبه 
با پيدا نشدن سالحهاي کشتار جمعي در عراق، اين موضوع که ): وفردارادي(اميرمصدق کاتوزيان 

هايي که کردند، احتماال دچار  سازمانهاي اطالعاتي در گزارشهايي که پيش از جنگ تهيه کردند و ارزيابي
  . اشتباه شده اند، به يک جنجال سياسي در آمريکا منجر شده است

کميته نيروهاي مسلح سنا، طرحهايي را براي انجام کميته اطالعات و ): راديوفردا(همايون مجد 
رهبران . تحقيقات مشترک اعالم کردند و کميته اطالعات مجلس نمايندگان نيز قصد دارد چنين کند

 ماه مه براي جرج تنت فرستادند، از او خواستند به 22مجلس کميته نمايندگان در نامه اي که روز 
 در مورد CIAين که آيا منابع و روشهايي که در تحليلهاي از جمله ا. سلسله پرسشهايي پاسخ دهد

وجود و ميزان سالحهاي کشتار جمعي در عراق به کار برده شد، از نظر کيفيت و کميت آنقدر کافي بود 
در اين ميان به گزارش نيويورک تايمز، تحليلگران اطالعاتي در داخل . که بتواند ارزيابي دقيقي ارائه دهد

ان از نقشي که يک واحد ويژه پنتاگون در سال پيشف با ارائه يک نگرش جايگزين و دولت بوش، همچن
جرج تنت هفته پيش در بيانيه اي، اين نظر را . کند ستيزه جويانه تر در مورد عراق ايفا کرد، شکايت مي

ولي . که اطالعات محرمانه در مورد عراق با هدف تاييد سياستهاي دولت بوش تهيه شد، تکذيب کرد
 در مصاحبه هايي که بر اساس گزارش نيويورک تايمز اخيرا با آنها انجام گرفت، حاضر CIAچندين مقام 

اين واحد سعي . نشدند در مورد اقدامات واحد اطالعات ويژه پنتاگون در سال پيش اظهار نظر کنند
لب ناديده  اغCIAداشت بر اطالعات به دست آمده از تبعيديان عراقي و منابع ديگري که مقامات 

گويند، هيئتي که جرج تنت رئيس  با اين حال با باال گرفتن جنجال، آگاهان مي. گرفتند، تاکيد بگذارد مي
CIA مامور بررسي اطالعات محرمانه پيش از جنگ ساخته است قصد دارد از پنتاگون بخواهد براي 

ادي را که در اختيار مشخص ساختن نقشي که واحد ويژه در ماههاي منتهي به جنگ ايفا کرد، اسن
  .دارد، ارائه دهد

  
  انتقال آثار پر ارزش تاريخي عراق به يک مکان سري پيش از شروع جنگ

  2003ژوئن    8  -1382 خرداد 18 يكشنبه -راديو فردا  )بغداد(پيمان پژمان 
ن موزه دکتر دني جرج، رئيس بخش تحقيقات کميته دولتي آثار تاريخي عراق، خبر ازحفظ آثار تاريخي اي

وي گفت که اين موزه در ماه آينده مجددا اولين آثار خود را به نمايش خواهند . در مناطق سري داد
 هزار اثر تاريخي بود که 300 تا 250وي افزود که موزه دولتي عراق پيش از جنگ شامل بين . گذاشت

ان سري ديگر مسئولين موزه آثار تاريخي را به صندوقهاي آهنين مخصوص بانک مرکزي و يک مک
.  پيدا شد1989از جمله اين آثار يک کلکسيون عهد آسوري است که در شهر نيمرود در سال . فرستادند

به گفته وي تعدادي از اين آثار روز . اين کلکسيون ديروز از سيالب زير زميني بانک مرکزي نجات داده شد
 اثر به غارت رفت که از اين 3000د وي افزود که پس از جنگ حدو. سوم ژوئيه به نمايش در خواهد آمد

 اثر تاريخي بسيار با ارزش اطالعي در 33تعداد نيمي بازگردانده و يا پيدا شد، اما هنوز از سرنوشت 
وي گفت که موزه عراق تنها موزه در دنيا است که داراي تمام گذشته کامل تاريخ . دست نيست

وي معتقد است که بعضي از آثار بسيار با ارزش . بشريت از نيم ميليون سال قبل تا اول قرن اخير است
  .را سارقان حرفه اي از کشور خارج کردند و اميدي به بازگشتشان نيست

  
  يك سرباز آمريكايي در تكريت آشته شد

  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18يكشنبه : خبرگزاري فارس
ه اي اعالم آرد، در اثر حمله افراد مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق، با صدور بياني

مسلح ناشناس در تكريت، زادگاه صدام حسين، يك سرباز آمريكايي آشته و چهار تن ديگر زخمي 
  .شدند

 افراد ناشناس با استفاده از خمپاره به سوي  :به گزارش ديلي تلگراف، اين مرآز فرماندهي افزود
از آمريكايي را آشته و چهار سرباز ديگر را مجروح نيروهاي آمريكايي در تكريت حمله آرده و يك سرب

  . ساختند
بر اساس اين گزارش مجروحين اين حمله با استفاده از هليكوپتر و آمبوالنس به بيمارستان صحرايي 

  . نيروهاي ائتالفي انتقال يافته اند
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

   مقتدا صدر با علماي قم ديدار آرد 

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17 شنبه -خبرگزاري آار ايران 
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اهللا سيد محمد صادق صدر آه براي شرآت در مراسم بزرگداشت امام   سيد مقتداصدر فرزند مرحوم آيت
  .خميني به ايرن آمده است با چندتن از علماي حوزه علميه قم ديدار و گفتگو آرد

اهللا سيد آاظم حسيني حائري از    سال سن دارد با آيت30آه الملل ايلنا، وي   بين  به گزارش سرويس
  .علماي عراقي مقيم قم و عضو حزب الدعوه عراق ديدار و گفتگو آرد

اگر چه مقتداصدر در روزهاي پس از سقوط نظام : روزنامه الزمان چاپ لندن در شماره امروز خود نوشت
يران سعي دارد آه از طريق برقراري روابط نزديك با بعثي عراق مواضعي عليه ايران اتخاذ آرده بود، اما ا

  .وي نفوذ خود را بر شيعيان عراق افزايش دهد
سابق را به عنوان " صدام " يا " صدر" وي رهبر گروه شهيد صدرثاني است و شيعيان هوادار وي شهر 

  .اند  هاي خود برگزيده  مرآز فعاليت
  

  سفر سيد مقتدي صدر به ايران 
  2003ژوئن   7 -1382  خرداد17شنبه 

 -خبرنگار بازتاب گزارش داد ، حجت االسالم سيد مقتدي صدر، فرزند سي ساله شهيد سيد محمد صدر
سيد آاظم حسيني حائري   در عراق ، براي    شرآت در مراسم   ...  و نماينده آيت ا-شهيد صدر دوم

ديگر علماي حوزه علميه قم به ايران سفر حائري و ...  و ديدار با آيت ا)ره (سالگرد ارتحال امام خميني 
  .آرده است

وي آه رهبر هواداران شهيد صدر دوم به شمار مي آيد، نفوذ قابل توجهي در ميان بخشي از شيعيان 
بخشي از .هم اآنون تحت آنترل طرفداران او قرار دارد)صدام سيتي سابق(عراق دارد و مدينه الصدر

 آه وي بر خالف اآثر معارضان عراقي ، به رغم فشارهاي رژيم محبوبيت سيد مقتدي به خاطر آن است
  .در عراق مانده بود- آه از جمله منجر به شهادت پدر و برادر وي شد-صدام 

 آه درواقع رهبر دورترين طيف شيعيان عراقي به ايران محسوب مي شود و -سفر سيد مقتدي صدر 
آنون آمترين روابط را با ايران داشته است،مي سيستاني و مجلس اعال تا ... نسبت به پيروان آيت ا

  .تواند نقطه مهمي ادر روابط ايران با آليه گروه هاي شيعيان عراقي باشد
حائري به عراق رفته و در آنجا ... پيش از اين حجت االسالم سيد نورالدين اشكوري به نمايندگي از آيت ا

اين مدت ، تاثيرات زيادي در همگرايي گروه مستقر شده بود آه گفته مي شود حضور و فعاليت او طي 
  . هاي مختلف شيعي عراق و بهبود مسايل آنان داشته است

  
  حمله نيروهاي آمريکايي به يک مقر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در بغداد

  2003ژوئن    8  -1382 خرداد 18 يكشنبه -راديو فردا 
سالمي عراق در بغداد مورد حمله نيروهاي آمريکايي روز گذشته يکي از مقرهاي مجلس اعالي انقالب ا

در روزهاي گذشته نيز چند مقر ديگر مجلس اعالء و سپاه بدر هدف تهاجم سربازان . قرار گرفت
هر چند در عمليات روز گذشته کسي تحت بازداشت قرار نگرفت، اما خبر از ضبط . آمريکايي قرار گرفت

سيد محسن حکيم، يکي از سخنگويان . روهاي آمريکا داده شدمقاديري از اموال مجلس اعالء توسط ني
عليرغم فعاليت گروههاي ملي و محلي عراق براي ايجاد دولت انتقالي، وضعيت : مجلس اعالء گفت

 .اقتصادي عراق به گونه اي است که موجب نارضايتي برخي از اقشار شده است
  

  نقالب اسالمي عراق براي خلع سالحبروز اختالف نظرميان نيروهاي ائتالف و مجلس اعالي ا
  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18 يكشنبه - راديو فردا –فريبا مودت 

يک هفته پيش از پايان مهلت مقرر براي خلع سالح شبه نظاميان در عراق، اختالف نظرات گسترده اي 
اسالمي عراق که از مجلس اعالي انقالب . ميان نيروهاي ائتالف و شاخه اصلي شيعيان عراق بروز کرد

جانب جمهوري اسالمي حمايت مي شود، در واکنش به اين اخطار که يا سالحهاي خود را بر زمين 
امروز . بگذارد يا با عواقب آن روبرو گردد، گفت که تا کنون نيز در چهاچوب مقررات عمل کرده است

هايي که در اختيار اين تنها نيرو: سخنگوي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، حامد بياتي، گفت
سازمان قرار دارند، نيروي موسوم به واحدهاي مخفي است که به سالحهاي سبک مجهز هستند و در 

وي ضمن اشاره به اينکه اين نيرو در . طول حکومت صدام حسين با وي مبارزه چريکي مي کردند
. در خانه نگهداري مي کنندچهارچوب قانون عمل مي کند افزود که اين افراد اسلحه هاي مجاز خود را 

قوانين وضع شده از طرف نيروهاي ائتالف، حمل اسلحه سبک براي غير نظاميان عراقي را مجاز مي 
  .شمارد

  آشف هسته نيروهاي چريکي وفادار به صدام حسين توسط يك گروه شيعي
  2003ژوئن    8  -1382 خرداد 18 يكشنبه - راديو فردا – ليلي صدر

ه عراق که يک حزب شيعه است، روز شنبه اعالم کردند که يک هسته نيروهاي مقامات حزب الدعو
چريکي فدايي صدام حسين که طرح حمله به نيروهاي انگليس و اعضاي حزب الدعوه را مي ريخته 

قاسم الجبوري، يکي از مقامات حزب الدعوه گفت، کشف هسته نيروهاي شبه . است، کشف کرده اند
نگون شده صدام حسين، به دنبال بازداشت حيدر ياسين التميمي، يکي از نظامي مرتبط با رژيم سر

وي افزود فرد مظنون . اعضاي اين هسته در نزديکي يکي از دفاتر کار حرب الدعوه در بصره، صورت گرفت
اعتراف کرد که يکي از اعضاي پنج نفري هسته فدائيان صدام حسين است که از سوي مقامات حزب 

ره اعزام شده بودند تا اطالعاتي پيرامون حزب الدعوه و نيروهاي بريتانيايي، در جنوب منحله بعث، به بص
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به گفته قاسم الجبوري، داوود . عراق به منظور آمادگي براي حمله به اين نيروها، جمع اوري کنند
ام التميمي که پس از بازجويي تحويل نيروهاي بريتانيا گرديد، گفته است که حزب بعث و فداييان صد

آنها همچنين داراي مخفيگاهي پر از . حسين داراي شبکه گسترده اي از فعاالن در بصره عراق هستند
وي گفت حزب بعث مخفيانه . اسلحه و سالحهاي سنگين در يکي از روستاهاي منطقه هستند

فرد . جلساتي در استان بصره تشکيل داده و اعضاي محلي و منطقه اي خود را جا به جا کرده است
ظنون اعتراف کرده به وسيله شخصي به نام قاسم سويدان که يکي از فدائيان صدام حسين است، م

قرار بود وي با خالد عبيد يک مقام پيشين حزب بعث در . براي انجام ماموريتي به بصره اعزام شده بود
  .کوفه، که اينک در بصره به سر مي برد، تماس بگيرد

  
  يان به صورت جغرافيايي انتخاب نشده است  هيچگاه مرآز شيع: محمد باقر حكيم

  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18 يكشنبه -خبرگزاري آار ايران
محمد باقر حكيم رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفت و گو با هفته نامه اشپيگل چاپ 

است، اما در نهايت آلمان اعالم آرد، وظيفه روحانيان تنها دعوت از زنان براي داشتن پوشش اسالمي 
  .  اين خود زنان هستند آه بايد نوع پوشش خود را انتخاب آنند

به گزارش خبرگزاري آار ايران از برلين هفته نامه اشپيگل در شماره اين هفته خود گفت و گويي را با 
  . محمد باقر حكيم يكي از رهبران شيعيان به چاپ رسانده است

راق در اين گفت و گو تاآيد آرده است آه شريعت اسالمي رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي ع
  . بسيار انعطاف پذير است و حتي مساله حجاب نيز يك قانون اجباري نيست

حكيم در بخش ديگري از سخنان خود از آمريكايي ها به دليل برخورد جانبدارانه در زمينه خلع سالح 
  . گروههاي عراقي انتقاد آرده است

 پاسخ به اين پرسش آه آيا ايران اجازه مي دهد، آه مرآز شيعيان جهان دوباره به محمد باقر حكيم در
هر جا . عراق منتقل شود، گفته است، هيچ گاه مرآز شيعيان به صورت جغرافيايي انتخاب نشده است

آه مهمترين روحانيان شيعه در آنجا حضور داشته باشند، همانجا مرآز شيعيان خواهد بود و از اين رو 
  .ر هاييي مانند آربال، نجف يا قم مي توانند به عنوان مرآز شيعيان مورد توجه قرار گيرندشه

محمد باقر حكيم همچنين گفته است آه مبارزه نظامي را به آلي آنار گذارده و وارد عرصه هاي 
 از نظر او دولت آينده عراق دولتي دمكراتيك است، آه همه اقوام و مذاهب در آن. سياسي شده است

  .مشارآت دارند و مطبوعات نيز آامال آزاد خواهند بود
 

  گوناگون
  

  اعتراض انجمن نويسندگان امريكا به تغيير قوانين مالكيت رسانه اي 
   1382 خرداد ماه 16جمعه 

 انجمن نويسندگان امريكا نسبت به پايين بودن درصد برنامه هاي مستقل در تلويزيون -جام جم آنالين 
  .امريكا هشدار داد

اين انجمن آه متشكل از نويسندگان بزرگ معاصر امريكاست در حاشيه تغيير قوانين مالكيت رسانه اي 
با انتشار آماري ادعا آرد آه تعداد برنامه هاي مستقل ) آميسيون ارتباطات فدرال (FCCامريكا توسط 

و اين تعداد در سال توليد شده در شش شبكه بزرگ تلويزيوني امريكا روز به روز در حال آم شدن است 
  . در پايين ترين ميزان خود در تاريخ تلويزيون اين آشور بوده است 2002َ-2003

اين انجمن با بيان اين حقيقت و افشاي اين نكته آه عمده نمايش هاي تلويزيوني اين شبكه ها در 
ت رسانه اي سبب ارتباط با شرآتهاي بزرگ و جاهاي ديگري مي باشد يادآور شد آه تغيير قوانين مالكي

  .خواهد شد تا همين مقدار برنامه هاي مستقل نيز از اين شبكه ها رخت بربندند
اين نويسندگان دليل عمده نبود برنامه ها و توليدآنندگان مستقل در تلويزيون ها را شرآتي بودن آنها 

  .ذآر آرده اند
 مجموعه تلويزيوني در حال 124در تحقيق به عمل آمده توسط اين انجمن مشخص شده است آه از هر 

تنها سه مورد آنها حقيقتا مستقل و بدون ارتباط با منابع , پخش در شش شبكه بزرگ تلويزيون امريكا 
  .قدرت و ثروت مي باشند

  .  بسيار بهتر بوده است 1991اين آمار در سال 
  . مجموعه تلويزيوني مستقل گزارش شده بودند103 مورد از 31در آن سال 

ديگري موضوعي , حقيق آمده است آه از اين سه برنامه مستقل يكي مربوط به ورزش آشتي در اين ت
  .  مي باشدM -C-Wو يكي ديگر از آنها نيز مسابقه اي تلويزيوني به نام , اجتماعي درخصوص طالق 

  . هيچ يك از اين برنامه ها تاثيرات اجتماعي و سياسي بر روي مخاطبان ندارند
مريكا ضمن مخالفت شديد با تغيير قوانين مالكيت امريكا تاآيد آرد آه اين تغييرات به انجمن نويسندگان ا

  . شدت بر روي برنامه سازي مستقل در تلويزيون تاثيرگذار خواهد بود
 

  مذاآرات محرمانه جمهوري اسالمي و گروه هاي آرد: ايران در اين هفته
  للهياميرمصدق آاتوزيان با نخجيروان بارزاني، خسرو عبدا

  2003ژوئن   7 -1382 خرداد 17شنبه 
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اما در هفته هاي اخير گزارشهاي مربوط به رهبران دولتهاي آرد عراقي با مقامهاي نيروهاي ائتالف در 
مورد آينده منطقه آردستان عراق و شرآت آردها در دولت آينده اين آشور از جمله موضوعات مورد 

فته گذشته از يك سو همچنين گزارشهايي درباره ه. بحث محافل سياسي و مطبوعاتي جهان بود
مالقاتهاي نمايندگان حزب دموآرات آردستان ايران با مقامهاي آمريكا و از سوي ديگر احتمال ابراز تمايل 

موضوع . جمهوري اسالمي با انجام گفتگوهايي با مقامات اين سازمانهاي آردستان ايران انتشار يافت
فته گفتگويي است آه با نخجيروان بارزاني، نخست وزير حكومت اربيل برنامه امشب ايران در اين ه

آردستان عراق انجام داده ايم و از جمله نظر او را در مورد پادرمياني حزب دموآرات عراق در اختالف 
  . ايران و آمريكا جويا شده ايم

در هفته هاي . ستموضوع گفتگوهاي اين مجله خبري اين هفته موضوع مسائل آردهاي ايران و عراق ا
اخير گزارشات مربوط به مذاآرات رهبران دولتهاي آرد عراقي با مقامات آمريكايي درباره آينده آردستان 

عراق و شرآت آردها در دولت ائتالفي آينده عراق، از جمله موضوعات مورد بحث محافل سياسي و 
 درباره مالقات نمايندگان حزب در هفته گذشته همچنين از يكسو گزارشهايي. مطبوعاتي در جهان بود

دموآرات آردستان ايران با مقامات آمريكايي و از سوي ديگر احتمال ابراز تمايل جمهوري اسالمي براي 
بهمن باستاني همكار ما در گفتگويي با . انجام گفتگو با حزب دموآرات آردستان ايران انتشار يافت
  . ران، اين شايعه را در ميان نهاده استخسرو عبداللهي، سخنگوي حزب دموآرات آردستان اي

آقاي عبدالهي بفرماييد آه اين خبر آه منتشر شده است آه جمهوري ): راديو فردا: (بهمن باستاني
  اسالمي به طور غير مستقيم درحال برقراري ارتباط با سازمانهاي آرد است، چقدر تاييد مي آنيد؟

 البته اين را هم بگويم آه حزب ما به عنوان يك. ستمن بايد بگويم آه دروغ محض ا: خسرو عبداللهي
پرنسيپ، هميشه معتقد به حل مسئله آرد در ايران از طريق مسالمت آميز و ديالوگ بوده، ولي 

لذا در گذشته هم اگر . متاسفانه جمهوري اسالمي، نظامي نيست آه به چنين اصولي پايبند باشد
نمونه اش هم ترور زنده ياد . به دام انداختن حزب ما بودهچنين پيشنهادهايي را داده، فقط به منظور 

  .، در روي ميز مذاآره در وين پايتخت اتريش بوده1989 ژوئيه 13دآتر قاسملو و دونفر از يارانش در 
آقاي عبداللهي آيا بعد از ترور دآتر قاسملو در وين، جمهوري اسالمي، پيشنهاد مذاآره مخفي يا : ب ب

  غير مستقيم به حزب دموآرات آردستان ايران داده است؟آشكار، مستقيم يا 
ما . بله در سالهاي اخير پيامهايي به ما رسيده و در آن خواستار مذاآره مخفي بودند: خسرو عبداللهي

اگر معتقد به مسئله آرد در ايران هستيد و معتقد به . هم اعالم آرديم آه مذاآره مخفي نميكنيم
، مذاآره علني باشد، در مورد مسئله آرد باشد و با شرآت يك طرف بين حلش هستيد بايد اين مذاآره

  . جمهوري اسالمي جواب نداده و ما هميشه پيامهايشان را رد آرديم. المللي باشد
اگر چين پيشنهادي را در شرايط فعلي جمهوري اسالمي بپذيرد، آيا شما پاي ميز مذاآره به طور : ب ب

  حل مسئله آرد در ايران مي رويد؟علني با جمهوري اسالمي براي 
اگر آن شرايطي را آه من گفتم قبول آند، آن موقع ما مذاآره مي آنيم، چون اين را : خسرو عبداللهي

  . قدم به جلو در راستاي دموآراسي در ايران مي بينيم
مريكا پرسش ديگرم در مورد مالقاتهايي است آه آقاي عزيزي، نماينده حزب دموآرات ايران در آ: ب ب

شما چه فعاليتهايي . داشته است با مقامات پنتاگون، وزارت امور خارجه آمريكا و وزارت دفاع اين آشور
  را در اين زمينه داريد و چه هدفهايي را در اين چشم انداز داريد؟

روابط با آشورها، با نهادهاي سياسي و بين المللي، تازه نيست آه حزب دموآرات : خسرو عبداللهي
اين از اول بوده االن هم ادامه مي دهيم و در واقع اينگونه در تشريح سياست ما بوده ، خواستي . دارد

آه ما از مقامات آمريكايي داشتيم و آن خواست هم آمك به آزاديخواهان ايران براي از بين بردن 
در . ما استجمهوري اسالمي و استقرار يك نظام دموآراتيك و معتقد به آزاديهاي دموآراتيك در آشور 

  .همين چهار چوب بوده
اين خواست چگونه عملي مي شود در شرايطي آه احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران منتفي : ب ب
ما معتقد . ما معتقد به حمله نيستيم، معتقد به دخالت يك آشور خارجي در آشورمان نيستيم. نيست

واقعا طرفدار دموآراسي در ايران هستند به اين هستيم آه دموآراسيهاي غربي، آشورهاي غربي اگر 
و مي خواهند يك نظام دموآراتيك در ايران باشد، اين تنها مردم ايران و نيروهاي آزاديخواه ايران هستند 

  .آه بايد اين عمل را انجام دهند، بنابراين ما خواستار پشتيباني آنها هستيم
اما دو روز پيش در اربيل، مقر . ستان ايرانسخنان خسرو عبداللهي، سخنگوي حزب آرد: اردوان نيكنام

يكي از دو دولت محلي آردستان عراق، پيمان پژمان، خبرنگار راديو فردا گفتگوي مشروحي را با 
نخجيروان بارزاني ، نخست وزير حكومت اربيل آردستان عراق و برادر زاده مسعود بارزاني، رهبر حزب 

ان بارزاني در اين گفتگو به مهمترين پرسشهايي آه در برابر نخجيرو. دموآرات آردستان عراق انجام داد
  .عراق و وضع آينده آنان قرار دارد، پاسخ گفته است

شما االن وضع عراق را چه مي بينيد با اين تحوالت اخير معنايش براي ): راديو فردا: (پيمان پژمان
  آردستان چه خواهد بود و چه مي خواهيد شود در واقع؟

ما از اول خيلي واضح گفتيم آه اين جنگ را جنگ آزادي عراق و ملت عراق ميدانيم و : زانينخجيروان بار
چون همه ما روي اين مسئله متفقيم آه بدون آمك آمريكا نمي شد اين . درستش هم همين است

بزرگترين دستاوردي آه االن براي مردم عراق و نظام آرد . صدام و رژيمش را به اين آساني از بين برد
  .وجود دارد اين است آه اين نظام سرنگون شد
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در پاسخ به سئوالي آه اينك در برابر مليونها آرد عراقي قرار گرفته است، اين پرسش آه آيا .: ن. ا
سقوط رژيم صدام حسين سرآغاز پايان رنجهاي ساليان دراز آردهاي عراق خواهد بود، پاسخ آقاي 

  :بارزاني اين است
اين را اينگونه مي بينيم آه مي خواهيم عراق يك عراق پارلماني، دموآراتيك و ما : نخجيروان بارزاني

  .فدرالي باشد آه تمام مردم عراق بتوانند در آنار هم با آرامش و آسودگي زندگي آنند
فكر ميكنيد آه تغيير نظام به نفع آردستان خواهد شد يا به دليل احتمال بي ثباتي آينده در نقاط : پ پ

   به ضرر آردستان باشد؟ديگر عراق،
وضعيت ما فرق مي . من فكر مي آنم هر نحوه اي آه باشد به نفع مردم آرد بود اين: نخجيروان بارزاني

ما در آردستان عراق در اين دوازده سال گذشته توانستيم تا حد زيادي آرامش و وضعيت را نگه . آند
مي توانم ادعا آنم آه همه چيز آامل است، داريم، يعني موسسات داريم، داريم آار مي آنيم، اينجا ن

ولي خوب قدمهاي مهمي را در راه بوجود آوردن دموآراسي و دموآراتيك و مجتمع مدني در آردستان 
اگر بگوييم آه بي . هر تغييري در عراق صورت گيرد به نظر من به نفع ما است. عراق شروع آرديم

من فكر ميكنم هرچه زودتر با يد . را اينطور نمي بينمثباتي در آن مناطق به نفع ما است، نه من اين 
البته ما راه . مشخص شود، در بغداد و جاهاي ديگر وضعيت مشخص شود و اين ثبات را بهتر مي بينيم

ما تا زماني آه قانون اساسي عراق نوشته نشود و تا . درازي را طي آرديم ولي هنوز هم راهمان مانده
ي نفهميم آه ما آجا هستيم و در اين قانون اساسي جايمان آجا است، زماني آه ما در قانون اساس

  .تا آن زمان نمي توانيم بگوييم ما به اهداف خودمان رسيديم
  

شما از آمريكايي ها چه مي خواهيد و فكر ميكنيد آنها . شما در مالقات آقاي برمر حضور داشتيد: پ پ
  چه حاضرند بهتون بدهند؟

هدف ما . يزي آه از آمريكايي ها مي خواهيم خوب خيلي روشن و واضح استما چ: نخجيروان بارزاني
بوجود آوردن يك عراق دموآراسي، يك عراقي آه پارلماني باشد، و بتواند جوابگوي همه آن آرزوهايي 

باشد آه مردم آرد طي سالهاي دراز، از آيميايي گرفته تا انفال تا جنگهاي طوالني، تا ويران آردن حدود 
  .ديگر حلي باشد آه ديگر اين مسائل تكرار نشود. ده 4000

به عقيده نخست وزير دولت محلي اربيل آردستان عراق، سهم مبارزات آردهاي آن آشور در .: ن. ا
پايان دادن به عمر رژيم بعثي عراق تا چه ميزان بوده است؟ آيا بدون آمك نيروهاي آمريكا و ائتالف، 

   يابد؟ انتظارات آنوني آردها از فاتحان جنگ چيست؟ چنين امري هرگز مي توانست تحقق
البته ما خودمان را ضمن نيروهاي متفقين مي دانيم، واقعيت هم همين است آه به : نخجيروان بارزاني

اگر نيروهاي پيشمرگ در . چيزي نيست آه حاال بخواهند منتي را برما بگذارند. آنها خيلي آمك آنيم
شما مي دانيد . مشكل بود آنها به اين هدفهايي آه آنان رسيدند، برسندآردستان عراق نبودند، خيلي 

مشكل آنها با ترآيه مشكل بزرگي بود، ولي باتوجه به اينكه ما نيروهاي پيشمرگ را ضمن نيروهاي 
متفقين قرار داديم، اينها توانستند پيشروي هاي فوق العاده سريعي را با همكاري پيشمرگها انجام 

در . بسيار زيادي را از دست ماموران درآوردند و توانستيم خيلي هم پيشروي آنيمدهند و مناطق 
مالقاتي آه اخيرا با آقاي برمر داشتيم، بيشتر روي مسئله تكنيكي بحث مي آرديم، مسائل و 

البته ما به اين توافق رسيديم آه مناطقي آه االن در دست ما . مشكالتي آه االن در عراق وجود دارد
هيچگونه دخالتي را در آن نخواهند داشت و يك حالت و فرمولي هم براي منطقه آردستان است را 

موضوع بعدي در مورد حكومت . عراق معلوم شود، اينها مسائلي بود آه با هم به توافق رسيديم
  .انتقالي، اين هم بحثهايي بود آه ما با آقاي برمر داشتيم

ه با توجه به قرار گرفتن آردستان عراق، در ميان دو آشور در پاسخ به اين پرسش همكار ما آ.: ک.م. ا
بزرگ منطقه، يعني ايران و ترآيه و روابط به شدت تيره و بحراني ايران و آمريكا از يك سو و مشكالتي 
آه در مناسبات ترآيه و آمريكا وجود دارد، به عالوه اختالفاتي آه در گذشته، سازمانهاي سياسي و 

با هم داشته اند، مجموعه اينگونه مسائل تا چه حد بر آينده آردستان عراق تاثير نظامي آردهاي عراق 
  خواهد گذاشت؟

  
ما در هيچ زماني نمي خواهيم روابطمان با همسايگانمان يك روابط بدي باشد، مي : نخجيروان بارزاني

 و ايران ما در حال حاضر با ترآيه. خواهيم هميشه يك روابط خوب با اين آشورها داشته باشيم
روابطمون خوب است و اين را ادامه مي دهيم و تا جايي آه امكان داشته باشد اجازه نمي دهيم اين 

  .روابط بهم بخورد
  

االن فكر مي آنيد چه خواهد . گروه شما و گروه آقاي طالباني در قبل مشكالتي با هم داشتند: پ پ
ي در اينجاباشد و يك حكومتي در شد آه حكومت فدرال واقعي باشد، به جاي اينكه يك حكومت

  سليمانيه؟
اين چيزي نيست آه بخواهيم پنهان آنيم و همه مي . خوب ما مشكالتي داشتيم: نخجيروان بارزاني

، تمام مشكالت ما به يك سري روابط تنگاتنگ و يك سري روابط 98ولي بعد از توافقات سال . دانند
 سطح منطقه اي باعث شد آه ما اين روابطمون مشترك بخصوص در سطح جهاني و بين المللي و در

ما االن در حال حاضر يك پارلمان موحد داريم و االن در راستاي يك حكومت مشترك هم . گرمتر شود
ما جلساتي با هم داشتيم، امروز هم جلسه داشتيم، . داريم قدم برميداريم و داريم جلو مي رويم
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 در هفته هاي آينده دوباره ادامه مي دهيم براي اينكه چندروز قبل هم جلسه داشتيم و اين جلسات را
هردوي ما در اين زمينه متفق هستيم، من . بتوانيم يك حكومت موحد در آردستان عراق بوجود آوريم

فكرمي آنم تنها مسئله وقت است، يعني آي؟ وگرنه آارها تمام شده و ما صاحب يك حكومت موحد 
  . خواهيم بود

  
ر آمريكا صحبت مي آرديد، مي گفتيد آه قطعنامه سازمان ملل آمريكا را به يك زماني آه شما د: پ پ

  اين مسئله را هم شما با آقاي برمر مطرح آرديد؟. نيروي اشغالي تبديل آرده
  

البته ببينيد ما مي . در اين زمينه يك بحثهاي جدي با اينها داشتيم و بحث آرديم: نخجيروان بارزاني
اشيم درهر طريقي آه آمريكا بخواهد، نه يك دست اندازي آه براي آمريكاييها خواهيم يك عامل مثبت ب

ما آرد را اينگونه مي بينيم، آمريكا را ما هم . مي خواهيم آمك آننده باشيم نه راه گيرنده. درست آنيم
 آه پيمان و دوست خود مي بينيم و اين باعث مي شود آه ما بتوانيم اين حرفها را بيشتر به آنها بزنيم

شما در اين نقطه داريد اشتباه مي رويد، درست نيست، ولي اين مي ماند آه خود اينها تا چه حدي 
بخواهند گوش آنند، آه من فكر ميكنم آمريكايي ها آدمهاي پراگماتيكي هستند، اينطور نيست آه حاال 

در خيلي برخوردها آنها وقتي نه واقعا ما از آنها ديديم، . چون اينها يك نظري دادند، حتما همان بايد باشد
االن هم همينطوري است، با توجه به . فهميدند آه اين راهكار نمي تواند موثر باشد، اين را عوض آردند

بافت اجتماعي آه در عراق وجود دارد، من فكر ميكنم آنها در اين شيوه آار دچار يك سري مشكالت 
  .بيشتري شوند

از داليلي آه آنها تشكيل دولت موقت را به تاخير انداختند، ترس مقامات آمريكايي مي گويند يكي : پ پ
  نظر شما چيست؟. آنها از قدرتمندتر شدن تندروهاي اسالمي است

ببينيد مردم عراق آال يك مردم مسلماني هستند، ما نمي توانيم االن ادعا آنيم : نخجيروان بارزاني
اين درست نيست ، اين فكر .  ايرانندهرگروه شيعه اي را، بعني چون شيعه هستند، متعلق به

نظام . ممكن است خيلي از شيعه ها باشند آه ايران را اصال قبول نداشته باشند. اشتباهي است
فعلي عراق را اگر بخواهيد در نظربگيريد، بعد از سقوط صدام، اين استراآچر حزب بعث، هنوز بر قدرت 

. اين يكي از مشكالت است. ت و وجود داردخودش باقي است، درست است صدام رفته، ولي اين هس
شما ببينيد در آجا آمريكا ضربه مي خورد؟ نه در شيعه اي آه شما فكر مي آنيد شيعه تندرو و غيره، 

آن سني عرب دارد مشكل درست مي آند و اين . بلكه در جاهايي آه آمريكايي ها فكر نمي آردند
  . اينجا انجام گيردنشان دهنده آن است آه هنوز آارهاي زيادي بايد

  
در آغاز اين گفتگو نخست وزير دولت محلي اربيل آردستان عراق به اين مسئله اشاره آرده .: ک.م. ا

بود آه سياست عربي آردن مناطق آرد نشين عراق، يكي از سياستهاي رسمي حكومت بعثي عراق 
پيمان پژمان، خبرنگار . شودبوده است و اين مسئله اي است آه در آينده بايد به گونه اي منطقي حل 

 مناطق آرد نشين، ظاهرا arabizationما مي گويد در مقابل اين سياست حزب بعث، يعني عربيزيشن 
بسياري از آردها به طرز تفكر ديگري روي آوردند آه معتقد است در مناطق آرد نشين نبايد نشاني از 

  ايد آرد؟در اين زمينه چه ب. عربيت و زبان عربي وجود داشته باشد
  

بگذاريد از اينجا شروع آنيم، بحث عربي آردن مناطق آرد نشين، يك سياست : نخجيروان بارزاني
خيلي قديم اين رژيم بوده، يعني اينكه اگر شما اگراالن نگاه آنيد آردستان عراق را، ببينيد ما االن در 

 مردم آرد را بيرون آرده بودند و اربيل نشستيم، همين سه چهار ماه قبل، تا ده آيلومتري اربيل ، اينها
عربهايي آه به طور طبيعي آمدند به . خوب عربها دو دسته هستند. عربها را در اين زمينها آورده بودند

، قبل از اين خيلي طبيعي 1963اين دهات، رد مناطق جنوب اربيل و عربهايي داريم آه اينها در سالهاي 
هيچ آس نرفته به اينها بگويد شما اينجا چرا . ان هستندآمدند دهات را خريدند و االن هم سرجايش

خيلي طبيعي با مردم آرد زندگي مي آنند و آردي را خيلي قشنگ هم حرف مي . زندگي مي آنيد
ولي ما يك سري عرب داريم آه با تشويق صدام، با پول صدام و زمين و امكانات صدام فقط براي . زنند

اولين حادثه به عربي .  بگيرند، خوب اين مراحل زيادي را طي آرداينكه بروند و در مناطق آردي جاي
 هم 70، بيشتر، وقتي بعثيها آمدند سر آار، شدت پيدا آرد، سال 63 بوده و در سال 1936آردن سال 

بعد از شكست ژنرال بارزاني، اين خيلي بيشتر شد و دليلش .  ديگر اوج شدتش بود75همينطور و سال 
سئله نفت بود آه آردها نبايد روي هيچ خط نفتي باشند، يعني ببينيد رژيم تا هم يكي پيدا آردن م

االن آن اعرابي آه . آخرين لحظه حياتش از اين سياستش دست برنداشت، يعني اينقدر برايش مهم بود
آمدند، خوب طبيعي آمدند، ولي بقيه همانطور آه خودشان هم مي دانند و ما هم ميدانيم و همه 

برخي ادعا مي آنند مي گويند اگر اينها رفتند، آجا . زمين اينهاست، نه خانه اينها استميدانيم نه 
اسكان پيدا آنند؟ شما اين سئوال را بكنيد آه اينهايي آه آن موقع رژيم آواره آرد و بيرون آرد، آجا پناه 

  بگيرند؟
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استغفای هاول رينز دبيرتحريريه روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز بزرگترين رسوايی را در تاريخ برجسته 
  .ترين روزنامه آمريکا رقم زد

 به عنوان نشريه ای طرفدار جمهوريخواهان و مخالف برده 1851نيويورک تايمز که انتشار آن از سال 
 قديمی ترين روزنامه در آمريکاست و در تاريخ يکصدوپنجاه ساله خود برای افزودن بر داری آغاز شد،

  .دامنه آزادی بيان تالشها و مبارزات فراوان کرده و حتی به ديوان عالی شکايت برده است
اهل سياست و دولتمردان آمريکايی مطالب نيويورک تايمز را بدقت می خوانند و دنبال می کنند؛ 

  . که اين روزنامه مطرح می سازد بر گفتمان و مناقشات سياسی تأثير عمده ای می گذاردديدگاههايی
اين روزنامه همچنين بيش از هر نشريه ديگری جوايز عرصه روزنامه نگاری و از جمله جايزه پوليتزر را به 

  .خود اختصاص داده است
اصالح طلبان گرايش پيدا کرد و سرانجام نيويورک تايمز در دهه های آغازين انتشار بتدريج به دمکراتها و 

  . به بهای هفتاد و پنج هزار دالر خريداری کرد1896آدولف اکس امتياز آن را در سال 
خانواده اکس که هنوز مالکيت روزنامه را در دست دارد برای جداساختن آن از زمره مطبوعات عامه 

  .ن برگزيدندرا برای محتوای آ" هر خبری که قابل درج باشد"پسند شعار 
و بمباران اتمی شهر 1927گزارش اختصاصی از عبور نخستين هواپيما از فراز اقيانوس اطلس در سال 

جايگاهی ويژه به نيويورک تايمز بخشيد و در سالهای دهه های شصت و 1945ناکازاکی در ژاپن در سال 
ق مدنی و نقش آمريکا در جنگ هفتاد ميالدی بود که اين روزنامه با پرداختن به مناقشات مربوط به حقو

  .ويتنام تأثيرگذاری خود را نشان داد
نيويورک تايمز در بيست سال گذشته فعاليت خود را گسترش زيادی بخشيده است، نسخه های آن با 

استفاده از فن آوری ماهواره ای به صورت همزمان در سراسر آمريکا چاپ می شود و روزنامه بين 
  .تحت مالکيت مشترک نيويورک تايمز و واشنگتن پست در آمده استالمللی هرالدتريبون نيز 

  .نيويورک تايمز همچنين بخشی از سهام شبکه تلويزيونی ديسکاوری را خريداری کرده است
 باعث شد ليندون جانسون رئيس جمهور وقت آمريکا از 1968انتشار گزارشی در نيويورک تايمز در سال 

  در مقام خود کنار رود    رقابتهای انتخاباتی برای ابقا 
اين روزنامه در دوران مديريت هاول رينز بر تحريريه خود به دليل پوشش خبری حادثه يازدهم سپتامبر 

  .برنده هفت جايزه پوليتزر شد که معتبرترين جايزه در عرصه مطبوعات است
 اين پرسش مطرح بود که اما حتی پيش از اينکه رسوايی اخير گريبانگير نيويورک تايمز شود برای خيليها

  آيا اين روزنامه همچنان نان اعتباری را می خورد که از گذشته برايش مانده است؟
ضربه ای که بر اعتبار نيويورک تايمز وارد آمده ممکن است هرگز جبران نشود اما ترديدی نيست که اين 

  .تالشی فروگذار نخواهد کردروزنامه برای اطمينان دادن به خوانندگانش در مورد اعتبار خود از هيچ 
در حال حاضر هيأتی مأمور شده است سياستهای حاکم بر تحريريه نيويورک تايمز را بررسی کند و از 
جمله به تحقيق در مورد سياستهای استخدامی، کاربرد منابع ناشناخته و استفاده از روزنامه نگاران 

  .آزاد در اين روزنامه بپردازد
ک تايمز افتاده به عملکرد يکی از روزنامه نگاران آزاد آن بازمی گردد و باعث شده اتفاقی که برای نيويور

 است ديگر مؤسسات خبری نيز نسبت به نحوه استفاده از روزنامه نگاران آزاد هشيارتر شوند
  

متهم شدن برخي از مقامات جمهوري اسالمي به دريافت پول از آمريکا و عدم پيگيري قوه قضاييه، از 
   تحليلگرديد يک

 )قم( ماه منير رحيمي، مصاحبه با حجت االسالم احمد پور، تحليلگر مسائل سياسي 
  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18يكشنبه 

رئيس ستاد نماز جمعه تهران از گفته هاي محمد تقي مصباح يزدي در خطبه ): راديوفردا(ژان خاکزاد 
: ري فارس جواد مقصودي در اين باره گفتبه گزارش خبرگزا. هاي نماز جمعه گذشته حمايت کرد

اظهارات آقاي مصباح ناآگاهانه يا بي حساب نيست، بلکه بر اساس اطالعاتي است که نمي توان ماخذ 
آقاي مصباح يزدي در نماز جمعه گذشته برخي از مقامات ايراني را . آنرا در تريبون عمومي اعالم کرد

حجت االسالم .  ميليون دالر کمک دريافت کرده اند500 سيا، متهم کرد که از سازمان اطالعاتي آمريکا،
اگر قوه قضاييه به اين گونه : احمد پور، از تحليلگران مسائل سياسي ايران در قم به راديوفردا مي گويد

  . اتهام بستنها رسيدگي کرده بود، ديگر شاهد تکرار آن در سطح گسترده تر نبوديم
جناب آقاي مصباح يزدي سابقا نيز دوم ): مسائل سياسي، قمتحليلگر (حجت االسالم احمد پور 

البته در . خرداديها و روزنامه نگاران را متهم کرده بود که چمدانهاي پر از دالر را از خارج دريافت کرده اند
جامعه توسعه نايافته ما اتهامات بازار گرمي دارد، به طوريکه عده اندکي که بيشترين قدرت را در دست 

 پشت تريبونهاي عمومي قرار مي گيرند و بدون ذکر دليل و سند محکمه پسندي، حاال نمي دانم، دارند،
جداي از صحت و سقم مسئله، مورد سوال من . غيب گويي مي کنند و ديگران را مجرم اعالم مي کنند

نويسند از مدعي العموم است که چگونه است که وقتي روزنامه نگار يا تحليلگر سياسي، واقعيتها را ب
يا بگويند، دادگاه و زندان در انتظار آنان است، ولي اگر عده اي از دوستان مقابل اين مسائل را مطرح 

  .مي کنند، سکوت اختيار مي کنند متاسفانه
  شما دقيقا به چه موردي اشاره مي کنيد؟: ماه منير رحيمي

راس امور خود قرار مي داد و اگر مدعي العموم عدالت در برخوردها را در : حجت االسالم احمد پور
زماني که بحث چمدانها را مطرح کرده بودند، به عنوان تشويش اذهان عمومي مورد پيگرد قرار مي 
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اين چه . دادند، قطعا امروز ما شاهد اينگونه اتهامات که به مقامات کشوري به صراحت وارد کردند نبوديم
  .ما براي طيف مقابل شديدا برخوردمعنا دارد که براي طيفي، قوه قضايي سکوت بکند، ا

  
اگر فرض کنيم که قوه قضاييه اين بار بخواهد اين اتهام را پيگيري کند، چطور بايد آنرا بررسي .: ر.م.م

  کند؟
به نظر من مدعي العموم و قوه قضاييه از دو زاويه بايد اين موضوع را پيگيري : حجت االسالم احمد پور

حت دارد، اين چيزي که آقاي يزدي حاال تاييد کردند و آن رئيس محترم اول که آيا اين موضوع ص. کنند
حاال با توجه به اينکه آقاي يزدي هم اين موضوع را به . ستاد نماز جمعه تهران هم آنرا تاييد کرده باشند

بايد ديد که اين خبرگزاري براي آقاي يزدي اوال . نقل از مدير خبرگزاري ترکمنستان ظاهرا مطرح کرده
قدر مورد وثوق است و چقدر معتبر است که حاضر شده در پشت يک تريبون رسمي، آنهم خطاب به چ

يعني به عنوان يک خبر دست اول موضوع را آمده طرح کرده و اصوال ارتباط ايشان . مردم اعالم خبر کند
 که اگر اين دوم اينکه مدعي العموم بررسي بکند. با آن خبرگزاري يا با آن کشور چگونه ارتباطي است

موضوع صحت دارد، بايد از مسئولين امنيتي، از مسئولين سياسي بخواهد که چکار مي کنند اين آقايان 
به طوريکه به قول آقاي يزدي به راحتي صدها جاسوس وارد . و چرا در کارهاي خود کوتاهي مي کنند

نمودن ساير مقامات هم ايران مي شود و بعضي از مقامات نظام را اجير مي کنند و در صدد اجير 
هستند و هر چه دلشان بخواهند مي کنند و تازه اين سوال هم بعد از اين موضوع مطرح هست که آيا 

مقامات ما اينقدر ضعيف النفس هستند که با مبلغي اجير اجانب بشوند؟ خوب چرا مسئولين، متخلفين 
ل مدعي العموم بايد آقاي يزدي را مورد را به مردم معرفي نمي کنند؟ و اگر هم صحت ندارد باز به هر حا

پيگرد قانوني قرار دهد، چرا که در شرايط فعلي که کشور ايران از هر جهت مورد احاطه قدرتها قرار 
 ملت روز به روز تعميق مي يابد، –گرفته و تماميت ارضي کشور در خطر است و از سويي شکاف دولت 

 و مقامات دلسوز کشور را، به خصوص با اين حرفها، ايشان تشويش اذهان عمومي مي کند و مسئولين
اين نکته را هم بنده يادآور مي شوم که . دستگاههاي امنيتي و سياسي را تخفيف و تضعيف مي کند

همين آقايان چه در تريبون نماز جمعه، چه در مطبوعات خودشان و يا در صدا و سيما و جاهاي ديگر مي 
يا وفاق ملي جز اين است که آقايان بيايند و موانع و شکافهاي بين دولت آ. بينيم که دم از وفاق مي زنند

  و ملت را از بين ببرند؟
  
در بخش ديگري از صحبتهايشان، آقاي جواد مقصودي گفتند که اين ستاد هيچگونه دخالتي در .: ر.م.م

 مباني معارف شعارهاي مردمي عليه نمايندگان مجلس ندارد، بلکه اينگونه مخالفتها نشات گرفته از
  اين موضوع را چگونه مي توان توضيح داد؟. اسالمي مي باشد

اينطور . به هر حال اين شعارها در ستاد نماز جمعه کامال کنترل شده است: حجت االسالم احمد پور
منتها از اين طرف هم ظاهرا مي خواستند قضيه را به . نيست که مردم خودسر شعاري را مطرح بکنند

مثال نمايندگان مجلس مقصر هستند، چون .  اعتقادي و ايدئولوژيکي سوق بدهندسمت يک موضوع
تعدادي نمازگزار نمي توانند نماينده تمامي جامعه . مسائل اعتقادي اين مردم را جريحه دار کردند

  . قانوني کردند از خودشان–آقاي مقصودي به نظر من رفع مسئوليت حقوقي . باشند
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  خسرو معتصد

  2003   ژوئن 8  -1382 خرداد 18 يكشنبه -روزنامه اعتماد 
 بود و   آورده  فراهم  شمال  آردهاي  براي  زيادي  تسهيالت  حتي قاسم.   نداشت  خاصي  مشكل  هيچ عراق
 و  رمانگاه و د  آتابخانه  و تاسيس ، نشر جرايد و مجالت  آردي  زبان  به  تحصيل ، حق سوادي  با بي مبارزه

   آردنشين  در نواحي  و استاني  شهري هاي انجمن.   قرار داشت  دولت  آارهاي  در راس بيمارستان
   موارد حسن  در اين قاسم.  شود  آردها داده  به  خودگرداني  حق  بود نوعي  موافق  و دولت  شده تاسيس

   و انجمن  و دهها جمعيت  عراق  آمونيست  حزب بود اما  داده  خود را نشان  و تمام  تام بيني  و خوش نيت
 و   خورده  و تكان  رسيده  در انقالب  در هر جامعه  است  داده  ممتد نشان  سوابق  آه  آن  و پرداخته ساخته

 و  ، تشتت  تشنج آنند، خواهان  مي  خواهي شوند و سهم  ظاهر مي  بالفاصله  در خاورميانه يي بيدار شده
 آشكار   رويارويي  برخوردها، آار به بر اؤر اين.  بودند  دولت  زمام  گرفتن  و در دست حكومت   آردن ساقط

 آرد   و قواي  دولتي  ارتش  ميان  نيز جنگ  و در آردستان ها پرداخت  آمونيست  سرآوب  به رسيد و دولت
   غرب  و بطور آلي ، ايران ، ترآيه  اردن  به  شدن  با نزديك قاسم.  بار آمد  به  فراواني آغاز شد و خسارات

 نيز رو در رو   مذهبي  از اصولگرايان او با گروهي.   آند اما نتوانست  خود را حفظ  متزلزل آوشيد موقعيت
   قاسم  حكومت  سال  آخرين  رمضان  ماه  از روزهاي در يكي.  آرد  را تعطيل  اسالمي  ناچار حزب شد و به
   آب  ليوان  سوي  به  شد و دست اختيار تشنه ، بي  دولتي  مراسم  در يك سخنراني   هنگام  او، به بود آه
   در مال عام  رمضان  در ماه  و آافر خواند آه دين  آرد و او را بي  اعتراض  جمعيت  ازميان  شخصي ناگهان. برد
 از   را بر ضد قاسم  همگاني يي  مبارزه  الشيوعي حزب.   نگفت  شد و چيزي  خجل قاسم. نوشد  مي آب

   تا تابستان1340  زمستان (1962   سال  تا اوت  فوريه  از ماه  همگاني اعتصاب. آغاز آرد) 1341 (1962بهار 
   فراخواند و به  اعتصاب  را به  دولت  و آارآنان  دهها هزار نفر ازآارگران  آمونيست حزب.   يافت ادامه) 1341
   آمده  بر سر همفكرانش  در ايران ها از آنچه آمونيست.  آرد  را لنگ  قاسم لت دو ، چرخ  گوناگون هاي بهانه

   به  گوش  نگرفتند و چون ، عبرت  مصري هاي  آمونيست  عبدالناصر در مصر به  تند حكومت بود و واآنش
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   آمونيست  حزب سه.  رسانند  فرجام  آوشيدند آار خود را به  و لجوجانه  مسكو بودند، آورآورانه فرمان
   ملي  بورژوازي  دولتي  آه  قاسم  را بر دولت  عرصه  آردستان  دموآرات  و حزب  ملي  دموآراتيك ، حزب عراق

   مخالف  نيروهاي آوري  جمع ، به  پنهاني  صورت  و به  از فرصت  با استفاده  بعث  حزب  آردند آه بود آنقدر تنگ
   قانون  بزودي  آرد آه ، اعالم  چپگرايان  آردن  ساآت  براي سمقا.  زد ها دست  آمونيست  مخالف قاسم
 امريكا و   نفتي هاي ، شرآت  قاسم  نابهنگام اعالم.  و اجرا خواهد آرد  را تصويب  عراق  نفت  آردن ملي

 تنها   در عراق دانستند آه  مي ها پيش ، از مدت6. آي.  سيا و ام عوامل.   انداخت  فكر چاره  را به انگليس
   مذهبي  طرفدارناصر و هم ، هم  ناسيوناليست  را بگيرد، زيراهم  قاسم تواند جاي  مي  عارف عبدالسالم
 ، 1958   از آودتاي  پس  او با قاسم  اختالف  از علل داند ويكي  مي ها را نجس  و آمونيست  است متعصبي
   مردي  آه  در اختيار عارف  آافي  و بودجه  الزم يل رو، وسا از اين. ها بود  آمونيست  به  قاسم  دادن ميدان
  .  آرد  او ياري  نيز به  بعث  شد و حزب  و مشهور بود گذاشته باك بي
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