
  2003ژوئن   11 -1382 خرداد 21 شنبه چهار -)83(بولتن خبري ايران نبرد
  

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

  
  رويدادهاي بين المللي و تاثير آن بر تحوالت ايران

  
   و روسيه براي آاهش سالح هاي استراتژيك از تصويب پارلمان روسيه گذشتپيمان آمريكا
  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20سه شنبه ): راديوفردا(نازي عظيما

پيمان آمريكا و روسيه براي آاهش از سالح هاي استراتژيك، آه در دوما، يا پارلمان روسيه به تصويب 
اين قرارداد سال گذشته ميان جرج بوش، رئيس . ار يافترسيد، امروز در روزنامه رسمي روسيه انتش

بنابراين قرارداد، هر يك از . جمهوري آمريكا و والديمير پوتين، رئيس حكومت روسيه، به امضا رسيده بود
سناي روسيه آن را درماه مارچ .  زراد خانه اتمي خود را به دوسوم تقليل دهد2012دو آشور تا سال 

وما تصويب آن را به علت مخالفت روسيه با جنگ آمريكا براي آزادسازي عراق به تصويب آرده بود اما د
  .تعويق انداخت

امروز پيمان کاهش سالحهاي هسته اي روسيه و آمريکا رسما اختيار اجرايي يافت و قانون تصويب 
والديمير اين قرار داد سال گذشته ميان . شده اين پيمان در روزنامه دولتي روسييسکا گازتا منتشر شد

بنا بر اين پيمان هر يک از اين . پوتين و جرج بوش، روساي جمهوري روسيه و آمريکا به امضاء رسيد
 تا دو هزار 700 ميالدي، زرادخانه اتمي خود را به دو سوم، يعني بين هزار و 2012دوکشور بايد تا سال 

س امسال تصويب کرد، اما تصويب سناي روسيه اين پيمان را در ماه مار.  کالهک اتمي تقليل دهد200و 
پوتين و بوش در . آن در پارلمان به سبب مخالفت با جنگ آمريکا در عراق تا ماه گذشته به تعويق افتاد

  .اول ماه ژوئن رسما اسناد مصوب اين پيمان را امضاء کردند
  

  اختالف بريتانيا با آمريکا بر سر ايران
  2003وئن ژ  10 -1382 خرداد 20 سه شنبه -بي بي سي 

جک استرا، وزير خارجه بريتانيا، تاييد کرده است که کشورش با اياالت متحده آمريکا بر سر ايران اختالف 
  .نظر دارد

  . نيست) در ايران(آقای استرا به کميته روابط خارجی پارلمان بريتانيا گفت بريتانيا خواهان تغيير رژيم 
به آنچه که وی مذاکرات و تماسهای سازنده با ايران او گفت مقامات لندن بسختی در تالش هستند تا 

  . می داند" محور شرارت"اين درحالی است که آمريکا، ايران را بخشی از . ناميد، ادامه دهند
 مقامات آمريکا ايران را متهم به تالش برای دست يابی به سالحهای هسته ای می کنند

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

المللي انرژي اتمي  از سوي ايران منوط به شفافيت تعهدات آژانس بين“ آيوتو”لحاقي امضاي معاهده ا
  است

  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20سه شنبه 
المللي انرژي اتمي ندارد، بلكه خواستار رفع تبعيض و ديد   نامشروعي از آژانس بين ايران هيچ خواسته

  .رژي اتمي استالمللي ان يكسان نسبت به تمام اعضاي آژانس بين
 در - رييس سازمان انرژي -، رضا آقازاده )ايسنا(به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران 

آنفرانس خبري آه در سازمان انرژي اتمي ايران برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر دليل 
هاي متعدد از سوي آشورهاي  توصيهعدم امضاي پروتكل الحاقي آيوتو از سوي ايران باوجود وجود 

يك نگاه ايجابي است و ما بارها در ) 93+2(نگاه ايران به پروتكل : مختلف، با بيان اين مطلب گفت
  .ايم المللي انرژي اتمي و آشورهاي ديگر بر اين نكته تاآيد آرده مذاآرات خود با دبير آل آژانس بين

ر شوراي حكام در ماه مي به روشني عنوان آرده است، آه ايران، توضيحات خود را د وي با بيان اين
المللي انرژي اتمي  ما در آن جلسه تاآيد آرديم آه ايران به عنوان عضوي از سازمان بين: اظهار داشت

  .از اين آژانس توقع دارد به تعهدات خود عمل آند
تمي چه اقداماتي نسبت به المللي انرژي ا آقازاده با بيان اين آه ايران مايل است بداند، آژانس بين
المللي  آه شوراي حكام و آژانس بين پس از اين: انجام تعهدات خود در قبال ايران انجام داده است، گفت

انرژي اتمي تعهدات خود را شفاف و مشخص آردند، آنگاه ايران پروتكل الحاقي آيوتو را امضا خواهد 
  .آرد

مي را شامل دو مساله حسابرسي به موادي آه از المللي انرژي ات وي، گزارش دبيرآل آژانس بين
 12حدود :  امضاي پروتكل الحاقي آيوتو دانست و گفت بندي در زمينه آشور چين وارد ايران شده و جمع

چين امضا شد، محصوالت اين آارخانه وارد “ UCF“سال پيش براساس قراردادي آه بين ايران و آارخانه 
، نه ايران و نه چين ضرورتي براي “SAFEGARD“ قانون 95 و 24ماده ايران شد آه در آن زمان براساس 

المللي انرژي اتمي عنوان   آه البته ما اين موضوع را در بازديد دبيرآل آژانس بيناعالم اين مساله نديدند
آرديم و دبيرآل نيز اظهار داشت آه بهتر است در آغاز همكاري ايران با آژانس از ما خواسته شود آه 
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مساله را مورد حسابرسي آژانس قرار دهيم و ما نيز پذيرفتيم آه اين آار در سه ماه گذشته انجام اين 
  .شد

 هزار 7رييس سازمان انرژي اتمي ايران در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با هدف آارشناسان از توليد 
 هزار مگاوات 20يد حدود ها مبني بر تول براساس مطالعات آمريكايي: مگاوات برق در شرايط آنوني، گفت

هايي باآشورهاي مختلف از جمله فرانسه،  نامه  در ايران، موافقت2003يي تا سال  انرژي برق هسته
يي  آانادا، چين و روسيه قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران مطرح شد و حتي راآتور هسته

 7هاي الزم، توليد   و پس از انجام بررسيها ساخته شد سازمان انرژي اتمي ايران نيز از سوي آمريكايي
  . تصويب شد2020هزار مگاوات برق تا سال 

آنم، ولي معتقدم با توجه به  نسبت به پيش گزاش صادر شده ابراز رضايت نمي: وي ادامه داد
وجود آمده، اين فضاسازي   آينده به هاي خبري در هفته سازي و توقعاتي آه براي اجالس رسانه جريان
گزارش تفاوت بين جريان سازي خبري و محتواي  افتاد و ما خواستيم با اعالم اين پيش اتفاق ميخبري 

  .گزارش مشخص شود
توانيد  آنم آه اين گزارش سودي براي شما ندارد و شما نمي من به آمريكا اعالم مي: آقازاده ادامه داد

م آه روزي بايد ادعاهاي خود را اثبات شو از آن سوء استفاده آنيد و به سردمداران آمريكايي يادآور مي
آه از شرمندگي خود در خصوص عراق خالص شويد، براي خود شرمندگي ديگري  آنيد و پيش از اين

  .ايجاد نكنيد
 سال آوتاهي نكرده 12وي در پاسخ به اين سوال آه آيا ايران درخصوص اعالم واردات اورانيم پس از 

المللي انرژي اتمي ايران اين موضوع را بيان آرديم و   آژانس بينما بنا به درخواست دبيرآل: است، گفت
  .نظر آرديم به دليل احترام به دبيرآل از نظر حقوق خود صرف

هاي اتمي خود را در اختيار آژانس قرار داده  آقازاده، با تاآيد بر اين آه ايران گزارش وجود تمامي سايت
هاي اتمي دعوت به همكاري آرده  زمينه ساخت نيروگاهايران از تمام آشورها در : است، اظهار داشت

يي به  است و دعوت از آمريكا يك دعوت خاص نبود و همكاري ايران با آشورهاي داراي دانش هسته
  .پذير است منظور حفظ صلح و پيشرفت امكان

بازديد المللي انرژي اتمي ايران  هاي متعددي از آژانس بين وي با اشاره به اين آه هر ساله گروه
 طوالني مدت است و تمام مواد وارد شده به ايران موجود  سازي اورانيوم يك پروسه غني: اند، گفت آرده

  .هاي انجام شده بر روي اآسيد اورانيوم موجود است است و همچنين مواد توليدي و پسماند آزمايش
المللي انژري اتمي اعالم  بينسازي اورانيومي آه به آژانس  آه هيچ مرآز غني آقازاده با تاآيد بر اين

سازي اورانيوم آاشان را  ايران شديدا وجود سايت غني: نشده باشد، در ايران وجود ندارد، ادامه داد
  .آند تكذيب مي

  المللي انرژي اتمي درخصوص توافق در زمينه المللي ايران و آژانس بين وي در خصوص ايجاد توافق بين
 آشور، اين 32 سال گذشته تنها 20در طول : از خوشبختي آرد و گفتامضاي پروتكل الحاقي آيوتو ابر

  .اند ودر حال حاضر آشورهاي زيادي وجود دارند آه عضو اين پروتكل نيستند پروتكل را امضا آرده
معاون رييس جمهور با تاآيد بر لزوم آرام شدن فضاي تبليغاتي و رفع تشنج موجود به منظور حل 

در طول سه ماه اخير، شش گروه از : هتر براي درك مسائل موجود، گفتمشكالت و ايجاد شرايط ب
  .اند المللي انرژي اتمي از تاسيسات ايران بازديد آرده بازرسان آژانس بين

المللي انرژي اتمي منبي بر اجراي محتواي پروتكل الحاقي آيوتو قبل از امضاي  وي، خواست آژانس بين
ي آرد و با اشاره به اين آه در صورت بروز اختالف بين آشورها و آن از سوي ايران را نادرست ارزياب

با توجه به مذاآرات انجام شده، ايران از بيان شكايت : توان به دادگاه شكايت آرد، گفت آژانس مي
  .خودداري آرده است
ح را به يي حق انتقال دانش توليد اين نوع سال  سالح هسته آه پنج آشور دارنده آقازاده با تاآيد بر اين

الملي انرژي اتمي توقع داريم آه نحوه دستيابي آشور  ما از آژانس بين: آشورهاي ديگر ندارند، گفت
  .يي و ايجاد بحران و تنشج در منطقه را مشخص آند هاي هسته اسرائيل به سالح
ات ، آشورهايي آه قصد احداث تاسيس “MPT“ نامه اجرايي معاهده  آه براساس آيين وي با بيان اين

سازي، اين موضوع را به   روز پيش از ورود اورانيوم به آارخانه جهت غني180يي را دارند، موظفند  هسته
ايران چند ماه پيش از زمان مقرر و دو سال قبل از زمان شروع ساخت : آژانس اطالع دهند، اظهار داشت

  .سايت اصفهان، اين مساله را به آژانس اطالع داده است
المللي اتمي را خارج از  ژي اتمي، اعالم وجود تاسيسات آب سنگين به آژانس بينرييس سازمان انر

 وجود تاسيسات آب سنگين 2002با وجود اين مساله، ايران در سال : قوانين اين آژانس دانست و گفت
  .اراك را به اين آژانس اطالع داه است

 متري 80 تا 50 برج 20ي بيش از سازي اصفهان دارا آه ساختمان آارخانه غني وي با اشاره به اين
  .پذير نيست يي در تمام نقاط دنيا امكان مخفي آردن اين پروژه با وجود امكانات ماهواره: است، گفت

 800و حدود “ هگزافلورايد اورانيوم“ سال پيش حدود يك هزار آيلوگرم 12حدود : آقازاده در پايان افزود
 UF4 ايران شده و در حال حاضر تمام اآسيد اورانيوم و آيلوگرم اآسيد اورانيوم از آشور چين وارد

 .آزمايش شده در ايران موجود است
  

تدابير سياسي جديد آمريكا در واآنش به گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي در باره برنامه هاي 
  اتمي جمهوري اسالمي
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  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20سه شنبه ): راديوفردا(سياوش اردالن 
گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هاي هسته اي ايران، که ايران را متهم به 

کند، آنچنان جدي بوده که به گفته جان بولتون، معاون وزير خارجه آن  تخلف از قوانين اين آژانس مي
جزئيات بيشتر .  اندکشور، دولتمردان آمريکا به تدابير سياسي و چاره انديشي هاي جديدي روي آورده

  . د رگزارشي از عليرضا طاهري
 به گفته آقاي بولتون، محمد البرادعي، رئيس بنگاه بين المللي انرژي اتمي، که جمعه –عليرضا طاهري 

  . کند گذشته به آمريکا داده شد، به گونه اي روشن از برنامه هسته اي جمهوري اسالمي ايران، ياد مي
افزايد  آقاي بولتون مي. سشها اشاره دارد که به آنها پاسخي داده نشده استاين سند به انبوهي از پر

تمامي اطالعات مندرج در گزارش آقاي البرادعي و تمامي مثالهاي حاکي از همکاري ناکافي جمهوري 
اسالمي با آژانس بين المللي انرژي اتمي و نيز چشم انداز فعاليتهاي ايران در زمينه کاربرد سوخت 

، با اين فرضيه آمريکا همخواني دارد که ايران برنامه هسته اي مخفيانه اي را براي توليد هسته اي
  . کند سالحهاي هسته اي پيگيري مي

دهد که دولت پرزيدنت بوش تا کنون به تصميم  جان بولتون، معاون وزارت خارجه آمريکا، با تاکيد ادامه مي
  . المي نرسيده استقاطعي در مورد اقدامات بيشتر بر ضد جمهوري اس

با اين حال به گفته وي، آمريکا قضيه را با توجه به ميزان پيشرفت جمهوري اسالمي در اجراي برنامه ياد 
دهد از همين روي، آمريکا پيش از  آقاي بولتون ادامه مي. داند شده، به اندازه کافي نگران کننده مي

رژي اتمي، در سپتامبر آينده، خواستار تشکيل ديدار و جلسه معمول هيئت مديره آژانس بين المللي ان
گويد اگر جمهوري اسالمي  آقاي بولتون مي. جلسه اي فوق العاده و اضطراري با اين آژانس شده است

ايران به پرسشهاي موجود پاسخ ندهد، امکان مراجعه آمريکا به شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي 
  . ي اسالمي، بي گمان وجود داردصدور قطعنامه اي در مورد تحريم جمهور

 روز ديگر در وين پايتخت اتريش برگزار 6اجالس فوق العاده هيات مديريه آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
خواهد شد و آمريکا همزمان خواهد خواست تا در اين اجالس قطعنامه اي تصويب شود، حاکي از 

معاون وزارت خارجه آمريکا . ي هسته اي ايراننگراني جمعي عميق کشورهاي عضو آژانس از برنامه ها
تاکيد کرد که واشنگتن در روزهاي آينده با اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي از جمله با روسيه در 

  .مورد برنامه هسته اي جمهوري اسالمي، رايزني خواهد کرد
  

  ا ارائه دهداياالت متحده از ايران می خواهد تمامی جنبه های برنامه هسته ای خود ر
  2003 ژوئن 9--.سايت  دفتر برنامه های اطالعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه اياالت متحده

تمام جنبه های برنامه های "ريچارد باوچر از وزارت امور خارجه گفت که اياالت متحده از ايران می خواهد 
دی وزارت امور خارجه در روز ششم ژوئن باوچر در جلسه مطبوعاتی عا". هسته ای خود را ارائه دهد

  .سخن می گفت
تمام جنبه های برنامه های "ريچارد باوچر از وزارت امور خارجه گفت که اياالت متحده از ايران می خواهد 

باوچر در جلسه مطبوعاتی عادی وزارت امور خارجه در روز ششم ژوئن ". هسته ای خود را ارائه دهد
  .سخن می گفت

ر، سخنگوی وزارت امور خارجه اياالت متحده، در پاسخ به سئوالی درباره گزارش سازمان ريچارد باوچ
انرژی اتمی درباره ايران گفت که اين گزارش به اعضای سازمان بين المللی انرژی اتمی داده شده 

جلسه هيئت مديره سازمان بين المللی انرژی . است، اما از توصيف محتويات گزارش خودداری کرد
  . از شانزدهم ژوئن آغاز خواهد شداتمی

  ."برنامه هسته ای محرمانه ايران يک چالش جدی در مقابل ثبات منطقه ای ارائه می دهد: "باوچر گفت
 و برنامه هسته ای ايران از جلسه مطبوعاتی وزارت IAEAآنچه در ذيل می آيد گزيده ای است از گزارش 

  :امور خارجه در ششم ژوئن
آيا شما اين .  درباره ايران از وين به بيرون نشت کرده استIAEA در رابطه با گزارش گزارشهِايی: سئوال

  گزارش را ديده ايد؟ اين گزارش چه می گويد؟ و نظر شما درباره آن چيست؟
فکر می کنم به اعضا داده شده است، و بنابر اين ما مشغول . ما گزارش را دريافت کرده ايم: آقای باوچر

جای ما نيست که آنچه در آن ذکر شده را توصيف يا نقل قول کنيم يا از طرف . تيممطالعه گزارش هس
  .ديگر نشت دهيم

اما آنچه من می توانم بگويم اين است که ما مدتی است اطالع داريم که ايران دارای يک برنامه هسته 
ما نگرانيهای خود را در . ما ايم موضوع را علنا بيان کرده ايم. ما اين موضوع را بيان کرده ايم. ای است

  .ما توجه دولتها را نسبت به نگرانيهای خود جلب کرديم. حضور جامعه بين المللی ابراز کرديم
بنابراين فکر می کنيم اين گزارش می تواند فراست مهمی درباره بطن برنامه هسته ای ايرانی ها و 

  .مشکالتی که در زمينه تعهدات ايمنی ايران وجود دارد ارائه دهد
ما از ايران . ما قويا از تالشهای سازمان بين المللی انرژی اتمی و دبير کل آن در ايران حمايت می کنيم

می خواهيم که تمامی جنبه های برنامه هسته ای خود را ارائه دهد و بخصوص به اين نکته اشاره می 
 باشد که تمام جنبه های برنامه کنيم که اگر برنامه ايران واقعا صلح جويانه بود، نبايد برای ايران مشکل

  .خود را ارائه دهد
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ما . ما در انتظار مشورت نزديک با اعضای ديگر هيئت مديره سازمان بين المللی انرژی اتمی هستيم
معتقديم که اين گزارش و خود برنامه های هسته ای ايران عميقا نگران کننده هستند و الزم است که 

  .ند، و بعد بايد بطور دست جمعی بصورتی جدی به آنها نگاه کنيمبدقت توسط تمام اعضا مطالعه شو
برنامه هسته ای محرمانه ايران يک چالش جدی در مقابل ثبات منطقه ای، کل جامعه بين المللی، و 
رژيم خلع سالح جهانی ارائه می دهد و همانطور که به جلو پيش می رویم ما با ديگر اعضای هيئت 

  .اهيم کردمدیره سازمان همکاری خو
  

  القاعده تا دو سال آينده بااستفاده از سالح ها ي آشتار جمعي عمليات اجرا ميكند :دولت آمريكا 
  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20سه شنبه : خبرگزاري فارس 

دولت آمريكا اعالم آرد گروه القاعده به احتمال بسيار قوي ، تا دو سال آينده تالش خواهد آرد با 
  . سالح هاي آشتار جمعي عمليات اجرا آنداستفاده از 

آميته نظارت "به گزارش اسوشيتد پرس از سازمان ملل، دولت آمريكا در اين گزارش آه روز دوشنبه به 
ارائه شد تاآيد آرد آمريكا معتقد  "بر تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه گروه هاي تروريست 

رد آردن تلفات سنگين در آمريكا برخوردار است آن هم بدون آن آه است القاعده از توانايي آافي براي وا
  . عاليم هشدار دهنده اي در اين خصوص وجود داشته باشد

    ." شبكه القاعده جدي ترين تهديد عليه آمريكا در آينده خواهد بود " :اين گزارش مي افزايد 
به عنوان اهداف حمالت القاعده ياد شده  مراآز خريد و تفريحي در آمريكا  در اين گزارش از بانك ها ،

  . است
گزارش مزبور تصريح آرده است شبكه القاعده به تالش خود براي توليد و دست يابي به سالح هاي 

  .  ، شيميايي و هسته اي ادامه خواهد داد ) بمب هاي آثيف (بيولوژيك ، راديو لوژيك 
 يازده سپتامبر تاآنون نشان ميدهد گروه هاي از حمالت. آي.بي.در اين گزارش آمده است تحقيقات اف

مبارز اسالمي به صورت گسترده در آمريكا حضور دارند و اين آه صدها گروه تندرو از اين قبيل با القاعده 
  . مرتبط هستند

در گزارش دولت آمريكا با اشاره به صدها مورد تحقيقات ضد تروريستي مرتبط با القاعده در آمريكا آمده 
 ايي و خنثي آردن گروه هاي تروريستي جدي ترين چالش اطالعاتي و اجرايي آمريكا استاست شناس

  
  مقامات اطالعاتي آمريكا مدعي فرار يك عضو ارشد القاعده از عراق به ايران شـدند

  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20سه شنبه 
القاعده از عراق به ايران فرار ي  هاي برجسته مقامات اطالعاتي آمريكا ادعا آردند آه يكي از تروريست

  . آرده است
ي واشنگتن تايمز، مقامات اطالعاتي  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . هاي گذشته به تهران فرار آرده است طي هفته“ ابوموساب الزرقاوي” آمريكا اعالم آردند 
وريه گذشته در شوراي امنيت گفته بود آه الزرقاوي همكار و ي آمـريكا ف آالين پاول، وزير امور خارجه

  . همدست اسامه بن الدن بوده است
ها براي آشتن ديپلمات آمريكايي در  مقامات واشنگتن بر اين عقيده هستند آه الزرقاوي به تروريست

  . اين حادثه اآتبر سال گذشته روي داده بود. امان پايتخت اردن آمك آرده است
الي است آه يك مقام آمريكايي اذعان آرد آه الزرقاوي از اعضاي القاعده نبوده است، بلكه اين در ح

آرده و اخبار مربوط به حضور وي در ايران دقيق نيست؛ بلكه تنها گفته شده آه  تنها با آنها همكاري مي
 .الزرقاوي در ايران مشاهده شده است

  
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  ل دولت موقت به جمهوري اسالمي براي عدم دخالت در امور داخلي عراقهشدار مسئول تشکي

  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20 سه شنبه - راديو فردا -)بغداد(پيمان پژمان 
اين روشن و مسلم است که عناصري : ، نماينده آمريکا در عراق امروز گفتL Paul Bremerال پال برمر 

ما اين را عليه مصالح خود و مهمتر از آن . لي عراق دخالت مي کننددر داخل حکومت ايران در امور داخ
وي گفت که گروههاي وابسته . عليه مصالح مردم عراق مي دانيم و معتقديم که اين بايد متوقف شود

به دولت، عليه تالشهاي آمريکا و نيروهاي ائتالف براي ايجاد يک روند دمکراتيک و بازسازي عراق عمل 
: ا اشاره به گزارشهاي منتشره درباره مذاکرات بين حکومت ايران و آمريکا در ژنو گفتوي ب. مي کنند

جمهوري اسالمي . ما الزم نيست در محل مخفي در ژنو نشسته و گفتگو کنيم. پيام ما واضح است
مي داند مشغول اين کارها است و مي داند که ما از آن ناراضي هستيم و بايد دست از اين کارها بر 

برخي نشريات ايراني و غربي، خبرهايي مبني بر شکستن حريم هوايي ايران از طرف نيروهاي . نددار
آمريکايي مستقر در عراق و افزايش فعاليتهاي نظامي آمريکا در نقاط مرزي بين ايران و عراق را منتشر 

.  را تکذيب کردريچارد توماس، از سخنگويان نظامي در بغداد، گزارش شکستن حريم هوايي ايران. کردند
ولي گفت که ظرف چند روز گذشته فعاليتهاي نظامي آمريکا در مناطق غربي عراق و نزديک مرز ايران 

  .به دليل تعقيف عناصر وابسته به رژيم صدام افزايش يافته است و ربطي به ايران ندارد
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  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  ن عراقی ها برای رشد دوباره اقتصاد عراقبکار برگرداند
  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20سه شنبه  -راديو آمريكا 

پال برمر، مدير مدنی آمريکايی امور عراق، می گويد، برگرداندن عراقی ها به سر کار، امری است 
  . کليدی برای رشد دوباره اقتصاد عراق

وی اين سخنان . د حيات اقتصاد عراق، ايجاد شغل استآقای برمر گفت، نخستين اولويت وی برای تجدي
  . را در مالقات روز دو شنبه خود، با رهبران تجاری واقتصادی آن کشور در بغداد در ميان گذاشت

آقای برمر می گويد، به منظور ايجاد شغل در عراق، ضمن جلب سرمايه گذاری خارجی ، امنيت سرمايه 
  . ها را نيز ضمانت بايد کرد 

  
  
فزايش حمالت به ارتش آمريكا و افزايش نارضايتي در سراسر عراق حاآي از نارضايتي و عدم خواست ا

  .مردم عراق در باقي ماندن سربازان اشغالگر آمريكا در آشورشان است
  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20سه شنبه 

هاي سازمان  تن پست، گروهي واشنگ ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي   راآت و خمپاره به آاروان ارتش آمريكا، ايست يافته تقريبا هر روز با استفاده از تفنگ، نارنجك،

  .آنند ي نيروهاي آمريكايي حمله مي ها و دفاتر عمومي مورد استفاده بازرسي، پادگان
ها و شليك گلوله در  ، تصرف سالحنيروهاي آمريكا نيز در پاسخ سعي دارند با جستجوي خانه به خانه

  .برابر اين حمالت مقاومت آنند
  .اند  تن زخمي شده25 سرباز آمريكايي در اين حمالت آشته و 8ي گذشته  طي دو هفته

باشد  خصومت با نيروهاي آمريكايي در مناطق غربي و شمالي بغداد آه تحت آنترل اهل تسنن مي
، سامره، هابانيه، خلديه، فلوجه و تكريت براي حضور شهرهايي نظير بقوبه. بسيار شديدتر است

  .اند ها خطرناك توصيف شده آمريكايي
  

 تن از مردم بصره در اعتراض به استخدام آارگران آسيايي در بخش نفت اين آشور توسط 500حدود 
  .دست به تظاهرات زدند»  براون و روت آالگ،«شرآت آمريكايي 

  2003ن   ژوئ10 -1382 خرداد 20سه شنبه 
ي رياض ديلي، تظاهرات آنندگان با  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

، اعتراض خود را به »اينجا آشور ماست و ما خودمان بايد آن را بسازيم«سر دادن شعارهايي نظير، 
  .ها اعالم داشتند ها و انگليسي اقدام آمريكايي

  .سازمان دهي شده بود“ آارگران دموآرات“ي  يهاين تظاهرات توسط اتحاد
اند، اين افراد توسط  اولين گروه از آارگران آسيايي، به خصوص هندي در اين منطقه به آار گرفته شده

  .اند استخدام شده» آالگ، براون و روت«ي شرآت  ، زير مجموعه»الخرافي«شرآت 
  . نفت در عراق قرارداد امضا آرده استهاي ارتش آمريكا با شرآت براون براي خاموش آردن چاه

اي از نيروهاي اشغالگر خواستند براي رهايي عراق از  تظاهرات آنندگان در پايان با انتشار اطالعيه
  .هاي گسترده نيروهاي عراقي را استخدام آنند بيكاري

  
  بازگشت يک مدعي تاج و تخت به عراق

   2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20سه شنبه ): راديوفردا(عليرضا طاهري 
اجتماعي از سلطنت طلبان و روساي طوايف عراقي با فريادهاي زنده باد شاه، از شريف علي بن 

شريف علي، پسر عموي آخرين پادشاه . حسين، يکي از مدعيان سلطنت در عراق استقبال کردند
  .  سال زندگي در تبعيد به عراق باز گشت45عراق، امروز پس از 
اولين کاري که شريف علي پس از بازگشتش به عراق انجام داد، ديدار از ): راديوفردا (بکتاش خمسه پور

ملک فيصل اول، : جايي که سه پادشاه عراق. گورستان سلطنتي در ناحيه اعظميه در مرکز بغداد بود
 وي در آنجا مورد استقبال صدها تن قرار. ملک قاضي اول و ملک فيصل دوم در آن به خاک سپرده شدند

 ميالدي، در همان سالي که به دنيا 1958شريف علي، يک سرمايه گذار ساکن لندن که در سال . گرفت
وي رياست حرکت . آمده بود، عراق را ترک کرد، فرزند بديعه و پسر عموي ملک قاضي اول است

طرح تشکلي که برگزاري يک رفراندوم عمومي در عراق را با . مشروطه سلطنتي عراق را بر عهده دارد
  .پرسش جمهوري يا سلطنت خواستار است

وي که توسط يک هواپيماي کرايه شده به عراق بازگشت و سپس راهي آرامگاه خانواده اش شد، 
. خطاب به طرفدارانش گفت که پس از اين همه سال در خارج از عراق، به سرزمينش باز گشته است

از طريق خواست مردم عراق، آن :  گفتالشريف علي که کت و شلوار و کروات آبي رنگ بر تن داشت
عراقيها در تمامي اين سالها صبور بودند و تحت : الشريف علي افزود. سرزمين بازسازي خواهد شد

وي سپس گفت که ديکتاتور . حکومت صدام حسين، که وي از او به عنوان ديکتاتور ياد کرد، رنج بردند
دار از آبرو و حيثيت، آزادي، دمکراسي و امنيت او خواستار ساختن يک عراق برخور. اينک رفته است

  .شد
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.  ميالدي به رهبري ژنرال عبدالکريم قاسم سرنگون شد1958نظام سلطنتي عراق در کودتاي سال 
او نيز .  سال دارد67راعد بن زائد، يک مدعي ديگر سلطنت در عراق است که در اردن زندگي مي کند و 

  .پسر عموي ملک قاضي اول است
  

  نيروهاي امريكايي به مقر حزب آردستان عراق حمله 
  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20سه شنبه : خبرگزاري فارس

در ) به رهبري مسعود بارزاني ( نيروهاي امريكايي روز گذشته به مرآز حزب دموآرات آردستان عراق 
  .بغداد حمله بردند و هشت قبضه تيربار آالشينكف را در آن آشف و ضبط آردند

چاپ لندن ، نيروهاي امريكايي پنچ تن از اعضاي فعال اين حزب را » القدس العربي« گزارش روزنامه به
در ساختمان اطالعاتي سابق شهر المنصور بغداد تحت بازداشت نگه داشتند و پس از مدت آوتاهي 

  . آنها را آزاد آردند
نيروهاي امريكايي همچنين در : فت نام دارد ، گ» حيدر زيد«يكي از فعاالن اين حزب آه ادعا مي آرد 

  . را آشف و ضبط آردند)  دالر 50(  هزار دينار عراقي 60اين حمله 
نيروهاي مهاجم در حمله به مراآز سپاه بدر شاخه نظامي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاآنون 

  .  نفر از اعضاي اين حزب را دستگير آرده اند20
  

  ي سياسي عراق و  تشكيل سريع دولت موقت عراق  دهبرگزاري نشستي در اربيل،  آين
  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20سه شنبه 

ي القدس العربي چاپ لندن، از  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
جي، وزير امور خارجه سابق عراق و  هاي شرآت آننده در اين نشست باچه ترين شخصيت برجسته

  . عراق بودند» وفاق ملي«اي از حزب الدعوه اسالمي و جنبش  يندگان برجستهنما
مسعود بارزاني، رهبر حزب دموآرات آردستان در اين نشست اظهار داشت، بايد يك دولت عراقي در 

ي اين دولت انتخابات عمومي و تشكيل  ترين وقت ممكن در اين آشور تشكيل شود تا به واسطه سريع
  . راق انجام شودپارلمان جديد ع

جالل طالباني، رهبر حزب ميهني آردستان نيز اظهار داشت، روابط آردها و اعراب به رغم تمام اقدامات 
  .نظام مستبد سابق صدام آسيب نديده است

  
آارشناسان آمريكايي و انگليسي با بررسي يك مجتمع اطالعاتي خارج از بغداد اعالم آردند؛ اين مكان 

  . اند جمعي است آه زندانيان سياسي و فراريان ارتش در آن دفـن شـده تهدر واقع يك گور دس
  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20سه شنبه 

پست، ژنرال ادبورسي، از  ي واشنگتن به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  يتي عراق در نزديكي دهكدهافسران ارتش آمريكا با اشاره به زمين شني درون مجتمع سابق امن

  » .اين منطقه در واقع يك گور دسته جمعي است«: گويد سلمان پاك مي
  . اند ها اين افراد چند هفته يا چند روز قبل از سقوط صدام از قدرت آشته شده ي مقام به عقيده
شود برخي از اجساد   جسد موجود است اما گفته مي100ي شاهدان در اين گور بيش از  به گفته

  . اند هاي آنها برده شده توسط خانواده
هاي مربوط به اعدام مردم توسط دولت صدام از دو ماه قبل از خلع  براساس ارزيابي آارشناسان گزارش

  . شود وي از قدرت به صحت نزديك مي
هايي از يونيفورم ارتش بر تن  اآثر آنها قربانيان فراريان ارتش هستند و هنوز هم تكهشود  گفته مي

  .برخي از آنها وجود دارد دست تمامي اين افراد از پست بسته شده و به سر آنها شليك شده است
  

  گزارش تلويزيون سوييس ازيك فاجعه هسته اي در عراق  
  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20 سه شنبه -خبرگزاري آار ايران 

شبكه اول تلويزيون سوييس در گزارشي مفصل به بررسي ابعاد فاجعه آلودگي هسته اي در عراق 
  .  پرداخت

 آوريل عده اي عراقي مرآز 5به گزارش خبرگزاري آار ايران از برلين تلويزيون سوييس اعالم آرد در روز 
 بشكه حاوي مواد 400مه بغداد را غارت آرده و  ، واقع در حوal-tuwaithaهسته اي موسوم به التويطه 

در اين گزارش يك جوان بي اطالع روستايي . راديواآتيو بسيار خطرناك را به روستاهاي اطراف بردند
بنابر گفته اين . نشان داده شد آه اين بشكه ها را بعنوان آود به ديگر روستاييان مي فروخته است

شكه ها را خالي آردند و آب آشاميدني يا عدس و لوبيا در آن جوان بسياري از روستاييان محتواي ب
  . ريختند

 در اين گزارش همچنين نقطه اي از يكي از روستاهاي اطراف نشان داده شد آه روستاييان مواد راديو 
حشيم مالك آارشناس هسته اي عراقي . اآتيو داخل چندين بشكه هايي را در آنجا خالي آرده بودند

در ادامه اين .  با پوشاندن روي مواد راديواآتيو با بتون از آلوده شدن مردم جلوگيري آندآوشيده بود تا
گزارش گفته شد، ولي با وجود تالش وي تا آنون بسياري از روستاييان اين منطقه بواسطه تشعشعات 

تلويزيون سوييس سپس با مردي مصاحبه آرد آه مي گفت، مدتي است . هسته اي آلوده شده اند
يك زن روستايي نيز به خبرنگار تلويزيون . ها ندارد و وضع روحي و جسمي اش بسيار بد استاشت
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مرد ديگري . سوييس گفت، گرماي زيادي در بدن و سرش حس مي آند و همه جاي بدنش مي سوزد
. گفت، عده اي آب آشاميدني به داخل بشكه ها ريخته اند و به دانش آموزان مدرسه ابتدايي داده اند

افزود، چرا آمريكايي ها تنها از وزارت نفت در بغداد حفاظت آردند؟ اگر اين آار را اينجا هم انجام داده وي 
  .بودند، اآنون آودآان ما در خطر نبودند

 
بسيج نيروهاي شرکت مقاطعه کاري بکتل براي راه اندازي سيستم هاي برق و آب و تعمير راه هاي 

  عراق
  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20سه شنبه ): راديوفردا(بكتاش خمسه پور 

 که برنده مقاطعه بازسازي زيربناي عراق در دوران پس ازجنگ شده Bechtelشرکت آمريکائي بکتل 
است، سه هفته است خود را براي انجام قرارداد وراه انداختن کارخانه هاي برق، سيستم هاي آب، 

  . رآورده استتعمير راه ها وسايراقدامات درعراق به حال بسيج د
 سال است طرح 100شرکت بکتل که مقرآن درسانفرانسيسکو قراردارد وبيش از ): راديوفردا(ليلي صدر 

هاي ساختماني عظيمي را دربخش عمومي ودربخش خصوصي درسراسرجهان زيرنظرداشته است، 
  . کارمي کرد1990درعراق نيز تا زمان حمله ارتش صدام حسين به کويت درماه اوت سال 

 کارمند شرکت بکتل که هم اينک ازمقرطرح هاي اين شرکت درکويت 80اقعيت اين است که چند نفرازو
راهي عراق هستند، مستقيما دربرخي طرح هاي عراق کارمي کردند و حتي يکي ازآن ها موسوم به 

جيم روچ درجريان اشغال کويت ونخستين جنگ خليج فارس، به مدت شش ماه درعراق به گروگان 
  . شد و وادار گرديد به عنوان سپرانساني خدمت کندگرفته

قرارداد کنوني بکتل براي بازسازي عراق، دومين قرارداد اين شرکت براي تعميرواصالح خرابي هاي 
 650 ، بکتل عهده دارخاموش کردن آتش 1991درمارس سال . ناشي ازجنگ درمنطقه خليج فارس است

  .زعقب نشيني ازکويت آن ها را به آتش کشيدندچاه نفت کويت شد که نيروهاي عراق پيش ا
 ميليون دالري ازسازمان توسعه بين المللي آمريکا شد که 680بکتل درآوريل گذشته برنده يک مقاطعه 

.  ماه زيربناي عراق را که درجريان جنگ اخيربه شدت آسيب ديده است، تعمير وبازسازي کند18ظرف 
سازي درخاورميانه شده است، چهارنسل است که در رشته اين شرکت که عهده دارمهمترين طرح باز

خود فعاليت دارد وسابقه خدمات آن درخاورميانه به نيمه قرن گذشته وهنگامي بازمي گردد که فعاليت 
  . درعربستان سعودي به عمل آورد1944 دربحرين و درسال 1943هائي درسال 

رزش معامالت وقراردادهاي اين کشوربه  نشان مي دهد که ا2002گزارش ساالنه شرکت بکتل درسال 
ترتيب مناطق جهان ازلحاظ ارزش قراردادهاي بکتل، اروپا، آفريقا .  ميليارد دالربالغ شده است7/12

 ميليارد دالراز قراردادهاي اين شرکت 7.  ميليارد دالربوده است1/3وخاورميانه يا جنوب باختري آسيا با 
  . مربوط به آمريکاي شمالي بوده است

سخنگوي بکتل مي گويد به خاطروضعيتي که پس ازجنگ درعراق پيش آمده است وآشوبي که خيابان 
  .هاي شهرهاي اين کشور را فرا گرفته است، اقدامات شرکت براي بازسازي عراق بي سابقه است

د بکتل که به نوبه خود با شرکت هاي آمريکائي وغيرآمريکائي ديگري قراردادهاي فرعي امضا خواهد کر
وانجام بخش هائي ازکار را به آن ها خواهد سپرد، فوري ترين اولويت هاي خود را دربازسازي عراق به 

راه انداختن کارخانه هاي برق، برقرارکردن سيستم هاي آب واگو، تعمير پنج : شرح زيرتعيين کرده است
  .پل والروبي بندرام القصردرجنوب عراق

  
  يا مذهبي حكومت عرفي  -شيعيان و آينده عراق

  
  تحليل ايلنا از مواضع آيت اهللا حكيم و عدم دستيابي اياالت متحده به اهداف خود  

  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20سه شنبه 
رسد حضور آيت اهللا حكيم در جمع شيعيان عراق و بازگشت وي پس از چندين سال دوري از   به نظر مي

آنچنان آه شاهديم، اتحاد و يكپارچگي مردم عراق را نظير مردم عراق از ايشان،   وطن و استقبال بي
توان به حضور پرشور مردم و اتحاد و يكپارچگي آنها در مراسم   در اثبات اين نكته مي. بيشتر آرده است

آيد آه آيا حضور آيت اهللا   حال اين سوال پيش مي. با شكوه اربعين حسيني در شهر آربال اشاره آرد
تواند مانعي در    يكپارچگي مسلمانان با يكديگر و گسترش اسالم در عراق، ميحكيم در عراق و اتحاد و

  جهت تحقق اهداف اياالت متحده باشد يا نه؟
هاي سياسي آيت اهللا حكيم و   اند آه اين مسئله بستگي به مهارت   برخي از تحليلگران بر اين عقيده

اهللا حكيم به عنوان رئيس مجلس اعالي عراق، طبيعتًا آيت . توان پيش بيني اياالت متحده در عراق دارد
هاي ايشان در مناطق مختلف عراق، گوياي اين مطلب   هايي دارد ولي سخنراني  براي آينده عراق برنامه

به عنوان مثال، از يك طرف . ها و پراآنده شدن آنها را ندارند  دار آردن گروه  است آه ايشان قصد جريحه
يل يك دولت مردم ساالر بجاي يك دولت اسالمي است زيرا اصطالح دولت ايشان در عراق خواستار تشك

هاي و آردهاي سني مي شود و در نتيجه در اين بحران   اسالمي باعث دامن زدن به اختالفات سني
اند آه   از طرفي ديگر آردها و نماد شاخص آن احمد چلبي اعالم آرده. آنوني به صالح عراق نيست

رچه سريعتر خاك عراق را ترك آند و آنترل اوضاع و تشكيل دولت را به مردم عراق اياالت متحده بايد ه
  . واگذار آند
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رسد آه در مجموع تمامي نيروهاي عراقي اعم از موافق و مخالف، در حقيقت با   بنابر اين به نظر مي
بر همين اساس . حضور و يا ادامه حضور نيروهاي اياالت متحده و يا هر آشور ديگري در عراق مخالفند

اياالت متحده براي مشروعيت بخشيدن بيشتر به ادامه حضور در عراق، خواهان مشارآت آشورهايي 
  .در بازسازي عراق است آه مورد نفرت مردم منطقه نباشد، نمونه بارز آن ژاپن و لهستان
  .ستآمريكا خواستار مشارآت تعدادي از نيروهاي ژاپني براي برقراري امنيت در عراق شده ا

همچنين در همين راستا، جورج دبليو بوش رئيس جمهور اياالت متحده طي سفري آوتاه مدت به 
اما به . لهستان خواستار مشارآت اين آشور در بازسازي عراق و حفظ نظم و امنيت عراق شده است

دنيا و رسد بوش از حضور نيروها و آشورهاي مختلف در عراق، در پي قانع آردن افكار عمومي   نظر مي
البته در حقيقت اياالت متحده . بين المللي جلوه دادن مسئله امنيت و حفظ عراق از بحران آنوني باشد

آند و مشارآت آشورهاي ديگر در اداره عراق و برقراري نظام و امنيت در آنجا،   رسمًا عراق را اداره مي
قق حكومت مردم ساالر و فلج بنابر اين در مجموع حضور آيت اهللا حكيم و تح. جنبه نمادين دارد

هاي دقيق آيت اهللا حكيم و اينكه چگونه   آمريكائيان و بيگانگان را خاك عراق، بستگي به ا ستراتژي
بنابر . هاي را جلب نمود، دارد  هاي ديگر عراقي همكاري آرد و اتفاق نظر تمام اين گروه  توان با گروه  مي

ك دولت ملي و مردم ساالر احتياج به همكاري دسته جمعي اين خروج آمريكاييها از عراق و برپايي ي
  .ها و قشرهاي جامعه عراق دارد  تمام گروه

  
  گوناگون

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003ژوئن -11 -1382 خرداد 21 چهارشنبه -روزنامه اعتماد 
   شد چيزي  او آشته ه آ  عطا نكرد و وقتي  باالتر نظامي  خود درجه  به  مقدمه  و بدون  دفعه  يك قاسم
   گذارده  نمايش  بغداد آنها را به  تلويزيون  آه  گذاشت  از خود باقي  عادي  و اؤاؤيه  متوسط  خانه يك.  نداشت

   اينكه  محض  بود به  دوم  آودتا سرهنگ  در زمان  او با وجود اينكه  معاون  عارف  عبدالسالم ولي. بود
،  لياقت  بي  انسان  آه  ارتقا داد،در حالي  مارشالي  درجه  را به  آرد، خودش  را تيرباران  قاسم عبدالكريم
 در   آه  داشتم  دوستاني  و من  سر ستيز داشت ها سخت  بود و با شيعه گو و غداري  و ياوه بددهن

  از جمله.  بودند  بازگو آرده  من  او را براي  و روحيه  اخالق  بودند و جزييات  با او همدوره  افسري دانشكده
   را آه برون  اوزون  ماهي  در روز تاسوعا و عاشورا آله  بود آه  اين  دانشجويي  او در دوره افتخارات

   استفاده ها براي  در آنار خيابان ها آه  شيعه  آب  دارند در مخازن  اآراه  آن ها از خوردن  شيعه دانست مي
 امروز   آه آرده  مي  تعريف  خود در دانشكده قطاران  هم  براي قهه و با قه انداخت دهند مي  قرار مي مردم
آرد و   خود افتخار مي  آار غيرانساني  اين  و بعد به ام ها انداخته شيعه)  سبيل (  در آب ماهي  عدد آله سه
  ها تشكيل  را شيعه  آن  مردم  چهارم  سه  بود آه  شده  جمهور مملكتي  رييس  انساني  چنين اين
 او را بطور   راديو نيز سخنان ميكروفون. آرد  مي  صحبت  او در مجمعي  روزي  خاطر دارم به. دادند مي

:   شد و گفت  شعار آرد، او عصبي  دادن  به  و شروع  را قطع  حرفش شخصي. آرد  مي  پخش مستقيم
 گهربار   فرمايشهاي  اين راييلراديو اس» !  شو احمق خفه!  دهي  تو شعار مي  آه ام نخورده...  هنوز من«

   باد آقاي  جانتان  نوش گفت  مي آرد و در آخرش  مي  را پخش  بار آن  يك  بود و هر مدتي  آرده را ضبط(!) 
 از حضار  سرداد و شخصي»   واشتراآيه  و حريه وحده« خود او شعار  يي بار ديگر در جلسه.  جمهور رييس
   عاميانه  زبان  شد و به او باز عصبي.   نيست  در اسالم اشتراآيه:  د و گفت نابينا بود داد ز  دو چشمش آه

.  آنيد او را خفه:   آرد و گفت  دژبانها اشاره بعد به! شعور ، بي  باش ساآت:   نثار او آرد و گفت فحش
. اختند و گويا آشتند اند  تفنگ  بردند و او را زير قنداق  بيرون آشان  و آشان  فرد نابينا را با آتك بيچاره
   از طرفداران  عارف عبدالسالم.  داد  را نشان  درگيري  اين هاي  صحنه  بغداد هم  تلويزيون  اينكه جالب

   آارشناسان  رسيد سيل  جمهوري  رياست  مقام  به بعد از اينكه.  عبدالناصر بود  و جمال  عربي شووينيسم
 دآتر   يك  بود اما در عراق  مصري  جنيه35   در مصر حقوقش زشك پ  سرازير شد، مثال يك  عراق  به مصري

   بود، حقوق  مصري  برابر جنيه2   آن  قيمت  آه  دينار عراقي750 دينار تا 400   مصري  بازنشسته دامپزشك
   . داشت  مي دريافت

  
  بغداد، شهر هزار و يک کابوس

 -1382 خـرداد  20 سه شنبه -از عراق بازگشته علی امينی، خبرنگار ايرانی که به تازگی      -بي بي سي    
  2003  ژوئن 10

از بدنه داغ آنها بخار . ماشينها کيپ هم روی پل ايستاده اند. شهر زير ابر دود و هرم گرما عرق می ريزد
صدام "راننده ها مدام بوق می زنند و زير لب فحش می دهند، از همه بيشتر به . بلند می شود

  .اين روز سياه انداخته است، که آنها را به "حسين
پس از عبور از پل، . ماشينها آهسته پيش می روند و به قلب تجارتی پايتخت عراق نزديک می شوند

اولين چيزی که جلب نظر می کند، بساط گسترده دوره گردها و اسقاط فروشهاست که سراسر 
  . اشغال کرده اند" دربخانه"را تا نزديک " ساحة الميدان"

پيداست که بيشتر اجناس از خانه ها و . چيز به فروش می رسد، از شير مرغ تا جان آدميزاداينجا همه 
در گوشه ای انبوه قفسه ! از ميز و صندلی تا سنگ توالت و ستون مرمرين. ادارات به غارت رفته اند
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ند، و حاال کتابخانه را چپاول کرده و کتابهايش را به توبره بسته ا. های چوبی و آهنی تلنبار شده است
  .قفسه های خالی و برهنه را اينجا به فروش گذاشته اند

منطقه بازار، همچنان شلوغ و پرتکاپو، اما با نشانه های آشکار ضعف : است" شورجه"دست چپ محله 
شاهرگ حياتی بغداد که از سال های دور کانون زندگی فرهنگی . است" الرشيد"روبرو خيابان . و کساد

  . سی و اجتماعی پايتخت به شمار می رودو فعاليت های سيا
در کوچه های اطراف مجله و . معروف ترين خيابان شهر زير گرد و غبار ادبار و پريشانی فرو رفته است

کتاب های مذهبی و سياسی که خواندن آنها تا همين دو ماه پيش جرمی سنگين . کتاب می فروشند
د و کنجکاوی به آنها نزديک می شوند، در کنار عکس نشريات تازه که مردم با تردي. به شمار می رفت

 که 1958 ژوئيه 14رهبران سياسی و مذهبی و در ميان آنها عکس عبدالکريم قاسم، رهبر محبوب قيام 
  . رييس جمهور عراق بود و با کودتای خونين بعثی ها و ناسيوناليستها سرنگون شد1963تا فوريه 

  !شهر هزار و يک کابوس بود. نبود" هزار و يک شب" اينجا شهر -
را " بانک مرکزی"نفربرها و زره پوش های آمريکايی محوطه روبروی . خيابان در ميانه بند آمده است
اينجا هم بچه ها دورشان حلقه زده . سربازهای جوان دور و بر پراکنده اند. اشغال کرده و راه را بسته اند

  .اند
 صدام حسين و يکی 1960در اين محل در سال !  خبری نيستاما از غريری. است" غريری"باالتر ميدان 

  . به جان قاسم سوء قصد کردند" عبدالوهاب غريری"از همرزمانش به نام 
. صدام از معرکه بيرون جست و به مصر گريخت. غريری در جا با تير يکی از محافظان قاسم به قتل رسيد
جسمه غريری را نصب کنند و ميدان را به نامش سال ها بعد که به قدرت رسيد، دستور داد که اينجا م

  .حاال مردم مجسمه را پائين انداخته و ميدان را به نام قاسم برگردانده اند. درآورند
. مرکز شهر به سرعت خلوت و خالی می شود. ساعتی پس از ظهر خيابان از جوش و خروش می افتد

را با خود بر می دارند و به سوی خانه می اجناس قيمتی . مغازه دارها کرکره ها را پايين می کشند
  !شايد. تا فردا که بار ديگر به محل کسب و کار خود برگردند. شتابند

  
  بازسازی روابط آمريکا و اروپا

  2003  ژوئن 10 -1382 خرداد 20 سه شنبه -بي بي سي 
ب در امور خارجه می منزيس کمپبل، نماينده پارلمان بريتانيا، از حزب ليبرال دمکرات و سخنگوی اين حز

وی . گويد روابط ديپلماتيک و اقتصادی ميان اروپا و آمريکا پس از مناقشه عراق نيازمند بازانديشی است
  : می گويد

  .در منافع مشترک اتحاديه اروپا و آمريکا شکی نيست
  .البته درست است که بر سر معاهده کيوتو و دادگاه جنايات بين المللی اختالفاتی وجود دارد

اما، در اساس، هر دو به نظام تجاری قاعده مند و حقوق بشر اعتقاد دارند و هر دو با تهديد مشترک 
  .تروريسم و گسترش تسليحاتی روبرو هستند

مباحثات داخل اروپا درباره چگونگی نزديک شدن و برخورد با آمريکا به شدت متشنج شده و طرفين 
  . اين بحث در واقع بيش از حد باردار شده است.انگشت اتهام را به سوی هم نشانه می روند

  "ساده انديشی"
  .شد" چند قطبی"آقای شيراک در گفته معروف خود خواستار يک نظام بين المللی 

در همين حال تونی بلر، نخست وزير بريتانيا استدالل کرد که نمی توانيم آمريکا را به هنگام مقابله با 
  .اريمتنها بگذ) مثل عراق(معضالت جهانی 

  .هر دو ديدگاه بيش از حد ساده و غيرواقعی هستند
سياست آمريکايی ها، چه جمهوری خواه چه دمکرات، به طور سنتی حمايت از همبستگی و متحد 

اما برخی آمريکايی ها اکنون از خود می پرسند اين موضع هنوز کارآمد است يا . شدن اروپا بوده است
  خير    

  .ا به پذيرش يک نظام چند قطبی، که اصال وجود خارجی ندارد، وادار کنداروپا نمی تواند آمريکا ر
از سوی ديگر، ملل اروپايی نمی توانند بدون ارزيابی مستقل امور براساس منافع خود، به تصميم گيری 

  .درباره مسائلی مانند جنگ بپردازند
 که امنيت و رفاه در اتحاد ملل اروپايی پس از جنگ جهانی دوم گردهم آمدند چون استدالل می کردند

  .نهفته است
  .اين استدالل هنوز به قوت خود باقی است

زمانی که اروپا در صحنه جهانی به عنوان يک واحد مشترک عمل می کند، کليه اعضا از آن بهره می 
  .اين مساله به خصوص در زمينه تجارت صادق است. برند

  قدرت اقتصادی آمريکا
اروپا را به بزرگ ترين جزء اقتصادی جهان و قوی ترين عضو سازمان تجارت جهانی يک بازار يگانه، اتحاديه 

  .گسترش اروپا اين موضع را تقويت خواهد کرد. بدل می کند
واکنش اروپا و بريتانيا به اين وضع بايد در . انديشه ای تفرقه انگيز است" اروپای کهنه"و " اروپای نو"طرح 

  .چارچوب منافع ملی تنظيم شود
 کمتر ترديدی وجود دارد که منافع کليه کشورهای اروپايی و بريتانيا به بهترين شکل از طريق همکاری و

  .نزديک آنها تامين می شود
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همکاری بيشتر ما با همسايگان اروپايی در زمينه سياست خارجی باعث نمی شود در مناسبات خود با 
  .آمريکا چيزی را از دست بدهيم

  بريتانيا و اروپا
ز استراتژيک سياست خارجی بريتانيا از جنگ جهانی دوم به بعد تالش برای پرهيز از انتخاب ميان تمرک

  .دو شق متحد شدن با آمريکا يا اروپا بوده است
  .از ديد برخی از اروپايی ها ما انتخاب خود را کرده ايم

مريکا به ما امکان استدالل دولت در سراسر بحران عراق اين بوده است که حرکت شانه به شانه با آ
  .می دهد بر نفوذ خود بر تصميات آن کشور بيافزاييم

  .اين فرضيه ممکن است تا حدودی درست باشد اما همچنين راه را بر يک رابطه مستقل تنگ می کند
حمايت می کنند در واقع پيشنهاد می " اول آمريکا"آن دسته از بريتانيايی ها که از سياست خارجی 

  .ای جمع زدن اقتدار خود با اروپا آن را فدای پيروی از آمريکا کنيمکنند که ما به ج
  . منافع ما هرگز با منافع آمريکا يکسان نبوده و نبايد باشد

  .آنچه ضروری است دستيابی به نوعی معامله ميان اروپا و آمريکاست
  .بايد به شراکتی واقعی دست يافت، البته آمريکا همواره شريک ارشد خواهد بود

  .وپا بايد در قبال امور دفاعی و امنيتی خود، مسووليت بيشتری را بپذيرد و برای آن بيشتر هزينه کندار
  .آمريکا نيز نبايد اروپا را همواره قابل دسترسی فرض کند

  .اروپای متحد الزاما نبايد رقيب آمريکا باشد، بلکه بايد شريک موثرتر آن باشد
ار سنگين امور بين المللی به آمريکا ياری برسانيم، اروپايی که در اگر واقعا می خواهيم در بلند کردن ب

 هماهنگی با واشنگتن عمل می کند کارآمدتر خواهد بود
  

  سالح هسته ای و تئوری بازدارندگی
   1382 خرداد 19 دوشنبه، -سايت بي عنوان 
  :  اختراع بمب اتم

باشيم، سه  هاى درگير در جنگ مىدر طول جنگ جهانى دوم شاهد نوآورى تسليحاتى از جانب دولت
اى آه داراى مراآز تحقيقات استراتژيك و البراتورهاى معظم تحقيقاتى بودند، عبارتند بودند از  دولت عمده

  .  ژاپن، آلمان، آمريكا
  .  آورد هاى شيميايى بود آه در اين زمينه موفقيت چندانی به دست نمى ژاپن به دنبال توسعه سالح

 1940بودند آه موفق به اختراع سالحى نو در تابستان » پينامون«مرآز تحقيقاتى ها داراى  آلمان
ها عليه انگلستان از خاك فرانسه ی اشغال  شوند، اين سالح موشك بود آه در طول جنگ آلمان مى

 بود آه با پشت سر گذاشتن آانال مانش به 1940اولين موشكها در تابستان . بردند شده به آار مى
مخترع . آردند ها انلگيسيها اختراع چنين سالحى را باور نمى تا مدت. آرد تان اصابت مىخاك انگلس

  .   نام داشتندVII و VIها  آلمانى بود و اولين موشك» فون براون«موشك 
اما در رابطه با تحقيقات مربوط به شكافتن هسته اتم، على رغم تبليغات متفقين آه به بزرگ نمايى 

ها در اين خصوص موفقيتى به دست نياورده و پس از شكست  پرداختند، نازى خطر اتمى آلمان مى
  .  شود آه آنها در مرحله ابتدايى ساخت بمب اتم قرار داشتند آلمان مشخص مى

آمريكا با استفاده از امتياز منحصر به فرد دور بودن از صحنه جنگ و مصونيت از . مرآز سوم، آمريكا بود
در ايالت ) Los Alamos( پروژه مانهتن را در صحراى لوس آالموس 1943ل بمباران و ويرانى، در سا

  .  نيومكزيكو، شکل می دهد
در ... و » فرمى«بود و دانشمندان غير اروپايى مانند » اوپن هايمر«رياست اين پروژه اتمى، با پروفسور 

  .  اين پروژه نقش داشتند
بود آه به طور مرتب، واشنگتن را از پيشرفت » گروز«رياست اين پروژه با يك ژنرال سه ستاره، به نام 

آه )  ميليارد دالر25(يکی از ويژگی های پروژه مانهتن، هزينه بسيار باالی آن بود . ساخت آار مطلع مى
  .  اى را نداشت در زمان جنگ هيچ دولتى چنين بودجه

رسد، فاتحين  پايان مىشود و جنگ اروپا به   آلمان تسليم مى1945 مى 8سرانجام در حالى آه در 
دهند، پوتست دام يك منطقه  آنفرانس پوتست دام را به منظور تعيين سرنوشت آلمان تشكيل مى

ييالقى در نزديك برلين بود آه با توجه به اينكه برلين آنقدر ويران شده بود، حتی ساختمان درخوری در 
  .  اين شهر نبود آه در آن اجالس برگزار شود

، دال »نوزاد متولد شد« هرى ترومن، رئيس جمهور آمريكا، تلگراف رمزى، تحت عنوان در بين آنفرانس،
شود آه در  اين پروژه موفق به ساخت اولين بمبى مى. آند بر به ثمر رسيدن پروژه مانهتن دريافت مى

  اوپن هايمر و ديگران،  . گيرد  مورد تست قرار مى1945 ژوئيه 16
دهند آه ظاهرا همانجا اوپن هايمر  زمايش را مورد بررسى قرار مىدر بونكرى تجمع آرده بودند و آ

در اواخر جوالى، رئيس جمهور آمريكا، دستور به آار بردن اين سالح جديد را عليه . شود پشيمان مى
 شهر ژاپن به ترتيب اولويت براى واشنگتن در ليست قرار 5آند؛   اوت صادر مى2ژاپن براى تاريخ بعد از 

  .  وآيو، کيوتو، هيروشيما، ناگويا، ناآازاآىت: گيرند مى
 بمب اتم 2شود، آمريكا فقط صاحب   ژوئيه تست مى16نكته جالب اين بود آه به غير از بمبى آه در 

 ماه 9شد آه با مخالفت دانشمندانى چون اوپن هايمر، ساخت بمب ديگر،  ديگر بود و پيش بينى مى
  .  طول بكشد
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راه » ماريان« خدمه از پايگاه هوايى 12 داراى B29امداد، يك هواپيماى  ب3 در ساعت 1945 اوت 6در 
 تن وزن و قدرت 5 متر طول، 3گيرد، اولين بمب اتم آه   صبح باالى هيروشيما قرار مى8افتد، حدود  مى

آنند و بمب   ثانيه تنظيم مى41چاشنى انفجار را براى .  بود، فرود آمدTNT هزار تن 14انفجار آن معادل 
 هزار نفر آشته 120 هزار نفر و پس از آن تا 80شود و در لحظه اول  ر چند صدمترى زمين منفجر مىد

  .  شدند
 هزار نفر بود و 40شود و تلفات حدود   اوت دومين بمب اتم در شهر ناآازاآى استفاده مى9پس از آن در 

  .  دعلت آمتر بودن تلفات، يكى آوچكتر بودن شهر و ديگرى تفاوت نوع بمب بو
در عرشه ناوى در » ترومن«شود،  در روزى آه اين بمب استفاده مى. نتيجه اين بمباران، تسليم ژاپن بود

آند؛ اما بعد از آن در جاهای  آند و از آن به عنوان باشكوه ترين روز تاريخ ياد مى اطلس سخنرانى مى
ن نگفته بودند آه اين بمب مختلف مجبور می شود عمل خود را اينگونه توجيه کند آه نظاميان به م

  .  آند چقدر تلفات دارد و سخنان ضد و نقيضى را بارها تكرار مى
     هاى مقابله با تهديدات اتمى راه

هاى استراتژيكى آه پيش  شود آه ديگر تئورى با انفجار نخستين بمب اتم، جهان وارد دوران جديدى مى
ودند، با داخل شدن مبحث اتم، استراتژهايى آه تا از اين مطرح شده بودند، غير قابل استفاده گشته ب
اختراع اتم و به . دهند هاى دانشگاهى و آآادميك مى پيش از اين نظامى بودند، جاى خود را به استراتژ

آارگيرى جنايت آارانه آن عليه ژاپن، جهان را در در عصر وحشت اتمی وارد می کند، هراس از اينکه 
قدرت، مجددا اين سالح مخرب را در راستای اهداف سياسی خود مورد دولتمردانی ديوانه به خاطر 

ها به دنبال يافتن راه حل هايى بودند آه  به واسطه ی وحشت از اتم، استراتژى. استفاده قرار دهند
، دانشمند فرانسوى، چهار روش براى »آندره بوفر«در اين خصوص . بتوان با تهديد اتمى مقابله نمود

  :  آند  اتمى را بيان مىمقابله با تهديد
هاى اتمى دشمن براى ممانعت از بكارگيرى آن؛ اين روش آه روش  تخريب و از بين بردن سالح. 1

تهاجمى بوده، معتقد بود آه قبل از اينكه دشمن بخواهد از سالح اتمى استفاده آند، بايد آنها را مورد 
هاى اتمى در اعماق زمين و بطور  نکه زرادخانهبا توجه به اي. شناسايى قرار داد و آنها را از بين برد

  .  مخفی قرار دارد پس اين راه عملى نبود و نيست
ها را  هاى اتمى دشمن در بين راه؛ براساس اين روش، حال آه سالح مقابله و بازداشتن سالح. 2

هند و در بين راه شود قبل از شليك از بين برد، پس از شليك با رادارها آنها را مورد شناسايى قرار د نمى
در » سپر دفاع موشکی« ميالدی و 80در دهه » جنگ ستارگان«مبحث . آنها را مورد انهدام قرار دهند

 در همين راستا بيان شدند آه اين دو پروژه نيز تبليغاتی بودند تا عملياتی و عملى 90اواخر دهه 
منيت کشورها را تضمين نمی کند، بطور خالصه از بين بردن موشکها در بين راه به هيچ وجه ا. نشدند

  .  آنها به دنبال يک تضمين صد در صد هستند
  .  حفاظت فيزيكى و ساخت پناهگاه در مقابل تهديد اتمى؛ آه اين هم عملى نيست. 3
 آه اتحاد جماهير شوروى نيز صاحب بمب اتم شد، شاهد ايجاد 1949روش تهديد به تالفى؛ از سال . 4

اين تعادل و توازن براساس دآترين بازدارندگى، . باشيم مى بين دو ابرقدرت مىنوعى توازن و تعادل ات
  .  گردد باعث ايجاد نوعى امنيت در مقابل بمب اتم مى

  :  تئورى بازدارندگى
يكى از موضوعات روابط بين الملل بوده آه در هر دو حوزه استراتژى و ديپلماسى وجود » بازدارندگى«

ى قدمتى طوالنى بوده و از زمان پيدايش دولت يا همان دولت ـ قبيله مطرح بوده دارا» بازدارندگى«. دارد
اما در فرداى جنگ دوم، با آغاز . است، اما هيچ گاه عامل موثرى در جهت جلوگيرى از جنگ نبوده است

دوران اتمى، صحبت بر سر اين است آه بازدارندگى از يك تئورى ساده بدون ضمانت اجرايى مطلق، 
هاى  در اين حالت بر خالف تمام تئورى. به يك دآترين سياسى با ضمانت اجرايى صد در صد گرددتبديل 

استراتژى آه هدفشان پيروزى در جنگ بوده است، اين دآترين سياسى با هدف ممانعت از جنگ به 
  ).  يعنى جنگ اتمى پيروز ندارد. (شود جاى پيروزى در جنگ طرح ريزى مى

اى از اقدامات آه به منظور پيشى جستن از  دگى عبارت است از اقدام يا مجموعهبنا بر تعريف، بازدارن
تئورى بازدارندگى يعنى آوشش يكى براى اعمال نفوذ در . گيرد اقدامات خصمانه دشمن صورت مى

اين دآترين در . اى براى اولى است باز دارد ديگرى تا او را از اقدام به عملى آه متضمن خسارت يا هزينه
نظريه پردازان دآترين . باشد اى بوده آه تاآنون همواره داراى آاربرد مى هاى هسته طه با سالحراب

بازدارندگى بر اين باورند آه در شرايطى آه هزينه پيش بينى شده براى يك تهاجم نظامى از منافع مورد 
د، بنابراين تا نظر از اين عمل بيشتر باشد، تصميم گيرندگان از توسل به جنگ خوددارى خواهند آر

هنگامى آه طرف مقابل قدرت ضربه دوم را بعد از دريافت ضربه اول داشته باشد، هيچ قدرتى ريسك 
 پذيرد آغاز جنگ اتمى را نمى

  

www.iran-archive.com 


	رويدادهاي بين المللي و تاثير آن بر تحولات ايران

