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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  تعهد بوش نسبت به عراق؛ حمله به نظاميان آمريکايی در بغداد

  2003 سپتامبر 8 – 1382 شهريور 17 دوشنبه -بي بي سي 
ری آمريکا، مجددا بر تعهد خود به ادامه حضور در عراق و جنگ عليه تروريسم جرج بوش، رييس جمهو

  .تاکيد ورزيده است
آقای بوش در سخنرانی تلويزيونی خود خطاب به آمريکاييان گفت که عراق خط مقدم جبهه نبرد در 

ا ترک نمی مبارزه عليه دشمنان آزادی است و تا زمانی که اين مبارزه به نتيجه نرسد، آمريکا عراق ر
  .کند

  .در عين حال، وی هشدار داد که ادامه مبارزه دشوار و در عين حال پرهزينه خواهد بود
رييس جمهوری آمريکا اعالم کرد در نظر دارد از کنگره آن کشور بخواهد به منظور حمايت مالی از 

 جاری در اختيار دولت قرار  ميليارد دالر را در خالل سال87 مبلغ - و افغانستان -اقدامات آمريکا در عراق 
  .دهد

آقای بوش همچنين خواستار کمک و حمايت گسترده تر نظامی و مالی بين المللی از استقرار امنيت و 
  .بازسازی عراق شد

وی گفت که زمان آن فرا رسيده است تا ساير کشورها اختالفات گذشته را کنار بگذارند و به مسووليت 
  .خود عمل کنند
  انتقاد از بوش

به گفته خبرنگار بی بی سی در واشنگتن، رييس جمهوری آمريکا اميدوار است با ارتباط دادن مساله 
عراق به مبارزه گسترده تر عليه تروريسم بتواند آمريکاييان را قانع کند در قبال حضور نظامی اياالت 

  .متحده شکيبا باشند
تخابات سال آينده رياست جمهوری آمريکا در مقابل، افراد داوطلب حزب مخالف دمکرات برای نامزدی ان

  .سخنرانی جرج بوش را به باد انتقاد گرفته اند
هوارد دين، که به نظر می رسد از ساير داوطلبان پيشی گرفته باشد، گفت که اين سخنرانی پانزده 

د ضرورت دقيقه ای نمی تواند جبران پانزده ماهی را کند که آقای بوش به گمراه کردن آمريکاييان در مور
  .حمله به عراق مشغول بوده است

سناتور جان کری، داوطلب ديگر از حزب دمکرات، نيز گفت که سخنرانی رييس جمهوری همچنان 
  .سواالت متعددی را در مورد عراق بدون پاسخ گذاشته است

  حمله در بغداد
ر مجدد هدف حمله همزمان، از بغداد، پايتخت عراق، گزارش شده که نيروهای آمريکايی مستقر در شه

  .قرار گرفته اند
  .براساس اين گزارش، در اين حمله دو سرباز آمريکايی زخمی شده اند

گفته می شود که هنگام عبور خودرو حامل نظاميان آمريکايی از روی پلی بر رودخانه فرات، بمبی 
  .منفجر شد و به خودرو آسيب رساند

  .وضعيت زخمی های اين حمله اعالم نشده است
 پی وقوع انفجار، نيروهای آمريکايی محل حادثه را محاصره کردنددر 

  
رئيس جمهوري آمريکا در سخنراني خود بر عزم کشورش جهت بازسازي و تامين ثبات و امنيت در عراق 

  تاآيد آرد
  2003 سپتامبر 8 – 1382 شهريور 17 دوشنبه ) :راديو فردا(مهدي خلجي 

يش درباره حضور نظامي آمريکا در عراق وضرورت تداوم آن جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا ساعتي پ
شنوندگان راديو فردا اين امکان را داشتند که سخنراني آقاي بوش را همزمان از اين . سخنراني کرد
همکارم سياوش اردالن که ساعتي پيش همراه من در استوديو بود و سخنراني آقاي . راديو بشنوند

ن در استوديو هستند ومن خواهش مي کنم مهمترين نکاتي را که در بوش را ترجمه مي کرد، هم اکنو
  : اين سخنراني آقاي بوش به آن اشاره کرد، براي شنوندگان بگويند

اساسا مهمترين نکته اي که آقاي بوش مطرح کرد، تاکيد او بر اين بود که ): راديو فردا(سياوش اردالن 
ام مي دهد، همچنان ثابت قدم خواهد بود و تاکيد کرد بر آمريکا در ماموريت خودش که در عراق دارد انج

آقاي بوش مشخصا اشاره . عزم آمريکا بر ادامه بازسازي عراق و بازگرداندن ثبات و امنيت به آن کشور
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 ميليارد دالر را تقاضا خواهد کرد براي بازسازي عراق و افغانستان، البته 87کرد که از کنگره آمريکا مبلغ 
 ميليارد دالرش صرف عمليات نظامي و اطالعاتي خواهد شد، 66 ميليارد دالر، 87 اين مبلغ اشاره کرد از

 ميليارد دالر باقي مانده صرف هزينه بازسازي عراق، يعني آنچه که 21که مشخصا اشاره نشد ولي 
که شديدا محتاجش  آقاي بوش گفت که ايجاد ساختارهاي سرويس دهي يعني آب و برق واينهاست

 آقاي بوش استدالل مي کرد و اساس استداللش در مورد ادامه ماموريت آمريکا و حضور آمريکا .هستند
در عراق اين بود که تا وقتي گروههاي تروريستي در عراق مشغول فعاليت هستند، باعث مي شود که 

 شد که آنها آمريکاييها ثبات نداشته باشند و مبارزه با اين گروهها در افغانستان و در عراق باعث خواهد
آقاي بوش اين استدالل را کرد و . نتوانند اهداف و عمليات خودشان را در داخل خاک آمريکا پياده بکنند

آنجا که . اين تشبيه را با وضعيت دوران پس از جنگ جهاني دوم در رابطه با ژاپن و آلمان به عمل آورد
ه کرد و گفت به همين صورت ما بايد در آمريکا کمک کرد به اين دو کشور در بازسازي خودشان و مقايس

عراق همين کار را بکنيم و گفت که ثمرات اين کار را در آينده خواهيم ديد و وعده داد که هر کاري که 
الزم باشد انجام بدهيم و هر هزينه اي که الزم باشد خرج خواهيم کرد تا اين ماموريت را در عراق به 

قادهاي بين المللي که از ماموريت آمريکا شده و آنچه که انتقاد مي اما با توجه به انت. پايان برسانيم
شود درباره سوء مديريت و يا پيش بيني نکردن مشکالتي که آمريکا در آينده در عراق خواهد داشت، 
جرج بوش از سازمان ملل و کشورهاي ديگر خواست که در اينجا يک نقش فعالي را به عهده بگيرند 

يفه سازمان ملل است که در اين جا بتواند نقشي را به عهده بگيرد و ملتهاي وگفت اين فرصت و وظ
ديگر هم با تشکيل نيروهاي چند ملييتي بتوانند همچنان در عراق کمک بکنند و دوشادوش سربازان 

  .آمريکا با رهبري نيروهاي آمريکا، ماموريت خودشان را در آمريکا انجام بدهند
اي بوش همين طور اشاره کرد به حمالتي که عليه نيروهاي آمريکا در آقاي اردالن، آق: مهدي خلجي
اين طور هست که اين حمالت فقط منحصر نيست به نيروهاي آمريکايي، که دشمنان . عراق مي شود

  .آزادي نه تنها نيروهاي آمريکايي را که حتي کساني مثل آيت اهللا حکيم را هم مورد هدف قرار دادند
مشخصا فکر کنم اين راهي بود براي بوش که نشان بدهد او هم در محکوم کردن بله : سياوش اردالن

حمله اي که به آيت اهللا حکيم شد و ترور او، سهيم است و گفت که اين نيروها باعث مي شوند که در 
خود عراق نوعي بي ثباتي ايجاد شود و وقتي بي ثباتي ايجاد شود، نفرت عمومي از وضعيت موجود 

مد که در نهايت متوجه نيروهاي آمريکايي خواهد شد و براي از بين بردن اين وضع هست پيش خواهد آ
فقط قابل توجه اين که آقاي بوش در . که بايد همه سعي کنند که ثبات و امنيت را به عراق بازگردانند

اين سخنراني هيچ اشاره اي به سالحهاي کشتار جمعي که مبني و توجيه گر حمله به عراق بود، 
. بحثي که ماههاست االن همچنان کشورهاي غربي، دولتهاي بريتانيا و آمريکا درگيرش هستند. کردندن

هنوز آن سالحهاي کشتار جمعي که گفته مي شد، کشف نشده و در اين سخنراني هم هيچ اشاره 
فقط اشاره شد که رژيم سابق عراق که سالحهاي کشتار جمعي را استفاده مي کرد، . اي به آن نشد

  . اينک ديگر بر سرکار نيست
. و همين طور مساله حضور نيروهاي غير نظامي آمريکايي در عراق از اين نکته ها بود: مهدي خلجي

آقاي بوش گفتند ما با دوستانمان سعي مي کنيم آن اختالفاتي را که داشتيم نداشته باشيم، 
  . مخصوصا آن مسائلي که بعد از قطعنامه شوراي امنيت مطرح شد

و اين برمي گردد به تقاضاي بوش براي فعالتر شدن نقش سازمان ملل که روزي بوش : اوش اردالنسي
آن را اختالف نظرهايي که بين آمريکا و سازمان ملل پيش از جنگ عراق خوانده بود و همه به ياد داريم و 

 گفت که بايد آن اينک جرج بوش. اختالف نظري که آمريکا متحداني مثل آلمان و فرانسه و روسيه داشت
اختالف نظرها را کنار بگذاريم و نبايد اجازه بدهيم که به اتحاد ما براي مبارزه با تروريسم خدشه وارد 

در واقع يک شاخه زيتوني بود که جرج بوش به کساني که متحدان سابق آمريکا باهاش اختالف . بکند
در آنچه که آمريکا مي خواهد در نظر داشتند، دراز مي کرد و مي خواست که تشريک مساعي کنند 

  . عراق انجام شود
و گفتند آقاي کولين پاول ماه آينده قرار است سفري را به کشورهاي مختلف بکند و : مهدي خلجي

کمکهايي را که کشورهاي ديگر قول دادند در بازسازي عراق انجام دهند و سهيم باشند، توجه آنها را 
  .غانستانجلب بکند به اين قضيه مثل قضيه اف

آقاي بوش مشخصا توجه شنوندگان خودش را جلب کرد در ماموريتي که آقاي کولين : سياوش اردالن
يک ماموريت اين است که پيش نويس قطعنامه اي را در مورد عراق ودادن نقش بيشتر به . پاول دارد

ت مثل آلمان و سازمان ملل به شوراي امنيت سازمان ملل ببرد و حمايت و تاييد اعضاي شوراي امني
و ديگري با رهبران کشورهايي صحبت کند که . فرانسه را بگيرد که انتقاد داشتند نسبت به اين قطعنامه

تعهد به بازسازي افغانستان داده بودند و اين که آنها تا چه حد حاضر هستند که تعهدات خودشان را 
د مي دهد براي بازسازي عراق و عملي بکنند و اين که پول بيشتري بدهند اين جور که آمريکا دار

  .بازسازيي که تا حد زيادي مبلغش باز ميگردد به عمليات نظامي و اطالعاتي. افغانستان
 

واآنش هاي به سخنراني رئيس جمهوري آمريكا در باره لزوم : هاي دوشنبه آمريکا بررسي روزنامه
  استقامت در عراق

  2003 سپتامبر 8 – 1382 شهريور 17دوشنبه ): راديوفردا(بهنام ناطقي 
ها و مطالب اصلي صفحات اول خود را به انعکاس نطق يکشنبه شب جرج  هاي آمريکا سرمقاله روزنامه

بوش، رئيس جمهوري آمريکا اختصاص داده اند که بر دشواري و هزينه راه پيش رو در امن ساختن عراق 
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زوي ما اين بود که رئيس جمهوري نويسد، آر نيويورک تايمز مي. و شکست تروريسم جهاني تاکيد کرد
دولت آمريکا که تشخيص داده است به : افزايد تغييري در خط مشي آمريکا در عراق را اعالم کند، و مي

تواند امنيت را در عراق تامين کند، و به کمک سازمان ملل نيازدارد، هنوز آمادگي آن را ندارد  تنهائي نمي
? ترده براي سازمان ملل در بازسازي نهادهاي سياسي و اقتصادکه بهاي الزم را با قبول اختيارات گس

 به رئيس William Safireکار، آقاي ويليام سفاير  نويس کهنه اما در همين روزنامه، ستون. عراق، بپيذيرد
دهد که کنترل عراق را به سازمان ملل واگذار نکند زيرا اگر چنين کند،   جمهوري آمريکا هشدار مي

رب به سه هدفي که از عدم حمايت نسبت به حکومت موقت در عراق دارند، دست ديکتاتورهاي ع
ها  اين سه هدف عبارتند از حفظ عراق در کارتل اوپک، تداوم حمايت عراق از فلسطيني: خواهند يافت

آقاي سفاير . گري از عراق به مناطق ديگر عليه اسرائيل و جلوگيري از سرايت احساسات ضد سني
اليکه توجه جهان معطوف است به تالش هاي فرانسه و آلمان براي بيرون آوردن اختيار نويسد در ح مي

کوشند بر دولتي  عراق از چنگ نيروي آزاديبخش تحت رهبري آمريکا، عناصر اهل عمل در جهان عرب مي
  . نفوذ کنندکه آمريکا در عراق برسر کار گذاشته است

گويد آمريکا بايد به راه  مهوري آمريکا است که مينويسد حق با رئيس ج روزنامه واشنگتن پست مي
اي طلب کند، اما حاال نوبت  خود در عراق ادامه دهد، و صحيح است که براي اين کار منابع قابل مالحظه

کنگره و قانونگذاران آمريکاست که سئواالت خود را مطرح سازند، از جمله در باره اقتصاد و در باره 
 ستون نويس واشنگتن پست William Raspberryآقاي ويليام رسبري .  عراقاستراتژي خروج آمريکا از

کند  تالش آمريکا در عراق را به کار شناگران، کوهنوردان و قايق سواران ماجراجو و نترسي تشبيه مي
کنند و  هاي بلند را فتح مي کنند، قله ها، آبهاي عميق را شنا مي ها و نصيحت که عليرغم همه سفارش

  .زنند هاي خطرناک را پارو مي رودخانه
 ها را NGOهاي مددکاربين المللي غيردولتي، يا به اصطالح  سازمان» وال استريت جورنال«روزنامه 

آقاي مارتين پرتز . نويسد خوشبختانه آنها در حال خروج از عراق هستند نامد و مي خرابکاران منفعل مي
Martin Peretzنامه دست راستي   سردبير هفتهNew Republicافزايد حرف   خود مي  در مقاله

هاي غيردولتي، واز جمله خود سازمان ملل، که به علت فقدان امنيت درپي حمله  سخنگويان سازمان
به مقر سازمان ملل مجبور به ترک عراق هستند، دروغ است، زيرا سازمان ملل حتي قبل از اين حمله 

نه به خاطر اينکه آمريکا و بريتانيا امنيت آنها را تامين هم طرحي براي خروج از عراق تهيه کرده بود و 
کردند قبول حمايت نظامي از آمريکا و  نکرده بودند، بلکه اين مخالفان جنگ و مخالفان آمريکا، تصور مي

 Fredزند و سخنگوي سازمان ملل فرد اکهارد   انها در عراق لطمه مي بريتانيا به موضع و ماموريت
Eckhard کرد که آمريکا تدابير امنيتي براي حمايت از مقر سازمان ملل را پيشنهاد کرده بود و  هم تائيد

و اين تنها سازمان ملل نيست که عراق را ترک مي کند بلکه اتحاديه اروپا، . خود آنها آن را رد مي کردند
، بلکه آن و نه تنها اينها.بانک جهاني وصندوق جهاني پول هم عناصر خود رااز عراق خارج مي سازند

 Save the، صليب سرخ، Oxfamدهند، يعني  موسساتي که ظاهرا خود را حامي بشريت نشان مي
Children خدمات نجات سوئد، موسسه کاتوليک توسعه، پزشکان بدون مرز، مرلين و ديگران، که خود ،

  .کنند، براي خروج از عراق با هم مسابقه گذاشته اند را وجدان بشريت قلمداد مي
 

  ريسم  و سالحهاي آشتار جمعيترو
  

درخواست رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي از جمهوري اسالمي براي روشن کردن مسئله غني 
  سازي اورانيم
  2003 سپتامبر 8 – 1382 شهريور 17 دوشنبه - راديو فردا -علي سجادي

مانه يک هفته اي اين محمد البرادعي، رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي، در آغاز مذاکرات محر
سازمان در وين، از جمهوري اسالمي خواست تا به سواالت باقي مانده درباره برنامه هسته اي ايران 

آقاي البرادعي قبل از آغاز مذاکرات . که واشنگتن مي گويد قصد توليد سالح اتمي دارد پاسخ دهد
نيم را روشن سازد و مطمئن شود که من قويا اصرار دارم ايران مسائل مربوط به غني کردن اورا: گفت

: وي افزود. فعاليت هاي غني سازي را به اطالع سازمان برساند و تحت نظارت اين سازمان انجام دهد
  . ما خواهان همکاري کامل، سريع و شفاف ايران با سازمان بين المللي انرژي اتمي هستيم

صورت مي گيرد و اورانيم غني شده در غني سازي اورانيم به منظور استفاده از آن در سوخت اتمي 
در گزارش ماه گذشته سازمان بين . درجات باال براي توليد سالح اتمي مورد استفاده قرار مي گيرد

المللي انرژي اتمي آمده بود که آثار اورانيم غني شده، در ترکيبات برداشته شده از يکي از تاسيسات 
د که آثار کشف شده، از هنگام خريداري آن ترکيبات از ايران مي گوي. هسته اي ايران يافت شده است

  . باقي مانده است1980بازار سياه در دهه 
به نظر مي رسد سخنان البرادعي در حمايت از پيشنويس قطعنامه اي که آمريکا ارائه کرده و در آن از 

حاضر آمريکا به در حال . ايران خواسته شده با سازمان بين المللي انرژي اتمي همکاري کامل نمايد
 کشور عضو هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي، از 35دليل نداشتن حمايت کافي در ميان 

درخواست خود براي ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، به دليل نقض تعهدات 
  .ايران در مقابل سازمان، دست برداشته است

مي رسد آمريکا از حمايت الزم براي تصويب قطعنامه اي با لحني ماليم به نظر : ديپلمات ها مي گويند
تر که خواهان اعزام بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي به ايران براي تکميل کردن تحقيقاتشان 
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روسيه که معموال موضع ماليمتري در قبال ايران دارد نيز خواهان آن شده است . باشد برخوردار است
سرگئي کيسالف، . ند الحاقي پيمان منع توليد گسترش سالح هاي اتمي را امضاء کندکه ايران س

معاون وزير امور خارجه روسيه به خبرگزاري اينترفکس گفته است که موضع روسيه اين است که به اين 
  .سواالت بايد باهمکاري ايران با سازمان انرژي اتمي پاسخ گفته شود

د توليد سالح اتمي تاکيد کرد که به طور کامل با سازمان بين المللي ايران روز دوشنبه ضمن تکذيب قص
در سال گذشته، به خصوص : عبداهللا رمضانزاده، سخنگوي دولت گفت. انرژي اتمي همکاري کرده است

ما موضع . در دو ماه گذشته، ما همه نوع همکاري الزم با سازمان بين المللي انرژي اتمي داشته ايم
وي . شني به اطالع آنها رسانده ايم و آنها از تاسيساتي که مي خواستند بازديد کردندخودمان را به رو

اين با آموزش هاي ديني و اخالقي ما . استفاده از سالح اتمي مطلقا در برنامه دفاعي ما نيست: افزود
  .و نيز با سياست هاي جمهوري اسالمي منافات دارد

  
ي براي استرداد بزرگترين پسر رهبر شبکه تروريستي درخواست عربستان سعودي از جمهوري اسالم

  القاعده
  2003 سپتامبر 8 – 1382 شهريور 17دوشنبه ): راديوفردا(کيان معنوي 

سفير عربستان سعودي در اياالت متحده در گفتگويي با روزنامه داالس مورنينگ نيوز گفته است دولت 
 الدن آه يكي از طراحان عمليات تروريستي متبوعش از ايران خواسته است بزرگترين پسر اسامه بن

عليه خانواده سلطنتي عربستان بوده و اآنون در جمهوري اسالمي به سر مي برد را به اين آشور 
چكيده گفتگوي اميرزاده، بندر بن سلطان با روزنامه داالس مورنينگ نيوز را از نيما تمدن مي . بازگرداند
  . شنويم

هزاده بندر بن سلطان گفت ايران هنوز به درخواست عربستان، مبني بر شا): راديو فردا(نيما تمدن 
. استرداد سعد بن الدن و تعدادي ديگر از مظنونان به فعاليتهاي تروريستي، واآنش نشان نداده است

دولت متبوع من از ايرانيها خواسته اين : اين شاهزاده سعودي، به روزنامه داالس مورنينگ نيوز گفت
لقاعده را بازپس دهند، چرا آه بر اساس اطالعات ما، آنها تروريستند و غير از اين، تابعيت اعضاي گروه ا

سفير عربستان در آمريكا همچنين تاآيد آرد توافق نظري عمومي در اين . عربستان سعودي را دارند
  . زمينه وجود دارد آه تعدادي از سران عاليرتبه القاعده در ايران به سر مي برند

سعد بن الدن، در ميان افرادي :  بندر بن سلطان مي افزايد عربستان سعودي معتقد استشاهزاده
عملياتي نظير . است آه عمليات تروريستي را در خاورميانه و ديگر نقاط جهان سازماندهي مي آنند

به گفته اين مقام .  تن و از جمله نه آمريكايي را آشت23بمب گذاري انتحاري ماه مي در رياض، آه 
چرا آه اسامه بن  سعودي، ايران، عربستان و اياالت متحده، در دشمني با القاعده اشتراك نظر دارند، 

الدن، پيشتر اعالم آرده از شيعيان نفرت دارد و حكومت اسالمي را در ايران، يك انشعاب از دين اسالم 
  . مي داند

ايران هيچ عالقه و : با اين حال شاهزاده بندر درباره حضور عناصر القاعده در جمهوري اسالمي مي گويد
دلبستگي به حفاظت از اين افراد ندارد، ولي فكر مي آنم آنها را براي مقاصد سياسي نگه داشته 

  .است

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   کرد را به جمع خود راه می دهندآيا عربها يک
  2003 سپتامبر 8 – 1382 شهريور 17 دوشنبه -مجدی عبدالهادی، خبرنگار بی بی سی از قاهره 

وزيران خارجه دولتهای عربی در قاهره پايتخت مصر گردآمده اند و مهمترين موضوعی که پيش رويشان 
د را به هيأتی که شورای حکومتی مطرح است اين است که آيا جايگاه هميشگی عراق در ميان خو

  .عراق به قاهره ارسال کرده است بدهند يا نه
سرپرستی هيأت عراقی را هشيار زيباری به عهده دارد که عضو حزب دمکرات کردستان عراق است و 

  .به عنوان وزير خارجه عراق انتخاب شده است
ير عرب دست بدهند که سمت وزارت اين می تواند نخستين بار باشد که وزيران خارجه عرب با فردی غ

  .خارجه دولتی عربی را به عهده گرفته است
هشيار زيباری کرد است و بيشتر عمر خود را از آغاز جوانی صرف مبارزه با حکومت صدام حسين در 

  .عراق کرده که وزيران دولتش همواره در پايتختهای عربی به عنوان ميهمان حضور داشته اند
های عربی در نشست خود در قاهره بر سر اينکه آيا بايد جايگاه عراق را در جمع خود وزيران خارجه دولت

  .به نماينده ای از شورای حکومتی عراق بدهند يا نه دچار دودستگی شده اند
اتحاديه عرب از به رسميت شناختن شورايی که آمريکاييها برای اداره موقت عراق تشکيل داده اند 

حاکی از اين است که در نشست مقدماتی اين اتحاديه در قاهره سازشی بر سرباز زده اما گزارشها 
  .سر اين موضوع در حال شکلگيری است

بنابر همين گزارشها، هيأت عراقی اجازه خواهد يافت در نشست وزيران خارجه اين اتحاديه شرکت 
در اتحاديه پذيرفته جويد اما کسی که شورای حکومتی عراق معرفی کند رسمًا به عنوان نماينده عراق 

  .نخواهد شد
چنين تصميمی باعث خشم دولت آمريکا خواهد شد که خواهان به رسميت شناخته شدن کامل 

  .شورای حکومتی عراق است
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بسياری از عراقيها هم که موضع اتحاديه عرب را مانعی بر سر راه تأسيس عراق نوين می دانند از چنين 
  .تصميمی به خشم خواهند آمد

اين دسته از مردم عراق، برای نخستين بار در تاريخ معاصر کشورشان دولتی روی کار آمده که به نظر 
  .واقعًا نماينده اقوام مختلف اين کشور است

سازش اتحاديه عرب بر سر پذيرش هيأت نمايندگی شورای حکومتی عراق می تواند پيروزی کوچکی 
 هر تصميم و اقدامی که به اشغال عراق برای افکار عمومی در جهان عرب باشد که سرسختانه با

 مشروعيت ببخشد مخالفت می ورزند
  

  حمله به يک ستون نظامی در مرکز بغداد
  2003 سپتامبر 8 – 1382 شهريور 17 دوشنبه -راديو آمريكا 

دوشنبه ( امروز . حمله به يک ستون نظامی در مرکز بغداد منجر به زخمی شدن دو سرباز آمريکائی شد
نظامی در حين عبوراز يک ) کاروان( ناشناس با پرتاب يک وسيله انفجاری بسوی يک ستون مهاجمين) 

  . تونل به دو خودروی نظامی خسارت زدند
ساعاتی قبل از اين حادثه، سربازان اياالت متحده طی عمليات تهاجمی در تکريت چهار نفر را به ظن 

زادگاه صدام حسين واقع در شمال عراق تا تکريت . دست داشتن در اقدامات تروريستی دستگير کردند
  . کنون صحنه حمالت بيشماری عليه نيروهای آمريکائی بوده است

هزار سرباز بريتانيائی ١١ نيروی اضافی را برای پيوستن به ١٢٠٠همزمان بريتانيا می گويد نزديک به 
امه ای که برای پارلمان آن جف هون، وزير دفاع بريتانيا در ن. مقيم عراق به آن کشور اعزام کرده است 

کشور فرستاده است اطالع داده است که نيروی ائتالف برهبری اياالت متحده نياز مبرم به دو گردان و 
  .پرسنل ويژه ی اضافی دارد

  
  اختالف نظر آمريكا، آلمان و فرانسه در مورد عراق

  2003 سپتامبر 8 – 1382 شهريور 17 دوشنبه -راديو آلمان 
مى آند، قطعنامه ى پيشنهادى خود به سازمان ملل متحد، در رابطه با عراق را به آرسى آمريكا تالش 

در اين ميان، اختالف نظرها، و مواضع مختلفى وجود دارند، از جمله . نشانده و آن را به تصويب برساند
وع اين قطعنامه ى پيشنهادى و پيامدهاى سياسى آن، موض. تفاوت مواضع دو دولت آلمان و فرانسه

  . بحث بسيارى از روزنامه هاى اروپا بوده اند
 در تفسير خود در مورد قطعنامه ى سازمان Frankfurter Allgemeine Zeitungروزنامه ى آلمانى 

فرانسه سهيم شدن خود را، حتا به «: ملل متحد در رابطه با عراق، در تفسير خود از جمله مى نويسد
. ارى ثبات، و بازسازى عراق، به هيچ وجه منتفى نمى داندشكل نظامى، جهت برقرارى آرامش، برقر

در مقابل، آلمان فدرال، تاآنون . اين عمل، فرانسه را فقط به شدت وابسته به شرايط موجود مى آند
آنگليكا «صدراعظم آلمان گرهارد شرودر، به . هرگونه آمك نظامى در عراق را با قاطعيت رد آرده است

مان، آه آمى پا را از مرز خود فراتر نهاده بود، به گونه اى خشمگينانه تذآر رييس حزب سبزهاى آل» بر
بنابراين دولت آلمان، به ديپلماسى بيطرفانه ى خود وفادار مى ماند، در حالى آه فرانسه، امكاناتى . داد

در اين البته تفاوتى . را براى خود باز مى گذارد، و مسايلى را براى معامالت سياسى مطرح مى آند
اصل موضوع نمى دهد، اما تفاوتها در تاآتيك هر آشور، اين مسئله را نشان مى دهند، آه آه آلمانى 

  » .ها و فرانسوى ها، در عراق، عالئق و اهداف مشترآى ندارند
 نيز امروز به مسئله ى مواضع آلمان و فرانسه در ارتباط با Corriere della Seraروزنامه ى ايتاليايى 

پيشنهاد جديد آمريكا براى قطعنامه سازمان ملل متحد، آنگونه «: ازد و از جمله مى نويسدعراق مى پرد
آه خواست دولتهاى آلمان و فرانسه بود، در واقعيت امر، نشانى از تغييىر اساسى در سياست 

آمريكا، در جهت انتقال آامل مسئوليت به سازمان ملل، و همچنين ايجاد يك دولت عراقى در بغداد را 
در هر صورت، آنچه آه آامًال به چشم مى خورد، اين است آه شيراك، در شهر درسدن آلمان، . ندارد

اعزام واحدهاى نظامى فرانسوى به عراق را صريحًا منتفى ندانست، در حالى آه شرودر صدراعظم 
  » .آلمان، بر سر نه ى قاطعانه ى خود در مورد همكارى سربازان آلمانى در عراق مى ماند

 چاپ بن نيز، مسئله ى عراق و موضع آلمان در قبال آن را، موضوع General-Anzeigerزنامه ى رو
اياالت متحده آمريكا به شكلى ويژه مسئله اى را خاطرنشان مى «: بحث خود قرار داده و مى نويسد

د، و آن آنند، آه دولت موتلف متشكل از حزب سبزها و سوسيال دمكراتهاى المان نيز بايد آن را درياب
اين است آه، ائتالف نيروهاى نظامى، بدون آمكهاى بين المللى نمى تواند آرامش را در عراق بوجود 

به همين دليل نيز، دولت ائتالفى . دست آم تاآنون، از دولت آلمان رسمًا تقاضايى نشده است. آورد
ى در جهت اقدام نظامى در سوسيال دمكراتها و سبزهاى آلمان، مى تواند به راحتى هر گونه برنامه ريز

اما، فشار غيررسمى ديپلماتيك نيز وجود دارد، آه از تمامى راههاى ممكن به دولت . عراق را رد آند
ماموريت . ى قاطع نگفت»نه«صريحًا به سازمان ملل و آمريكا يك » درسدن«شرودر در . وارد مى آيد

برعكس، رد سياسى جنگ هم، در تقابل با ارتش آلمان در عراق، اقدامى در راه برقرارى صلح است، و 
  . »آن قرار ندارد

 آه در استراسبورگ چاپ مى شود، Dernières Nouvelles d'Alsaceروزنامه محلى فرانسوى زبان 
براى آلمان «: از جمله مى نويسد» اياالت متحده آمريكا پليس جهانى نيست«در تفسيرى تحت عنوان 

در واقعيت امر، در پاريس و برلين، به . ، آامًال راضى آننده نبودو فرانسه، قطعنامه ى جديد آمريكا
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شكلى ديپلماتيك، اين مسئله مورد بحث و مشاوره قرار مى گيرد، و بى ترديد، در آينده مذاآرات در اين 
با وجود اين، مى . هنوز فصل آليدى و اساسى بحران عراق نگاشته نشده است. مورد آغاز خواهد شد

سياست رييس جمهور آمريكا جورج دبليو بوش شكست خورده است، زيرا حتا : وختتوان از آن آم
نيرومندترين قدرت نظامى جهان، نمى تواند نقش پليس جهانى را بازى آند، و همچنين نمى تواند 

  .» ميليون جمعيت باشد٢٣پليس يك آشور، با بيش از 
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  شود    ها قويتر مي  افتن مهلت تعيين شده براي خلع سالح شبه نظاميان شيعه احتمال درگيريبا پايان ي
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  .نيروهاي آمريكائي مستقر در عراق به سپاه بدر و هواداران مقتدي صدر تا شنبه آينده مهلت داد
مريكائي مستقر در عراق به سپاه بدر و هواداران مقتدي الملل ايلنا، نيروهاي آ   بين  به گزارش سرويس

  .هايشان را تحويل دهند  صدر مهلت داد تا شنبه آينده سالح
به نوشته روزنامه السفير چاپ لبنان، به محض هشدار نيروهاي آمريكائي، مقتدي صدر اين مهلت را رد 

ا فقط در برابر خدا تسليم جواد عسياويي از اعضاي دفتر صدر بيان آرده است آه م. آرده است
  .آنيم  گويند توجهي نمي  ها مي  چه آه آمريكا ئي  شويم و مطيع مراجع تقليدمان هستيم و به آن  مي

اين در حالي است آه ادوارد سوفالند سخنگوي نظاميان آمريكا سابقًا اعالم آرده بود آه نيروهاي 
اند، تا شنبه آينده   از انفجار نجف پخش شدهها پس   آمريكائي به شبه نظاميان شيعه آه در خيابان

هايشان را تحويل دهند و بعد از به پايان رسيدن اين مهلت به هر طريق ممكن شبه   مهلت داد تا سالح
  . آند  نظاميان شيعه را خلع سالح مي

ه ادوارد سوفالند در ادامه سخنانش افزود آه ما از شوراي حكومت انتقالي عراق خواستيم تا از شب
اما در مقابل موفق ربيعي عضو . هايشان را تحويل دهند  نظاميان درخواست آند آه داوطلبانه سالح

شوراي حكومت انتقالي عراق گفته است چنين درخواستي از شورا نشده است و تا به حال هم در 
  .شورا در مورد چنين موضوعي بحث نشده است

 پايان پيام. نجف برگزار شود اشاره آرده استوي همچنين به نشست شورا آه قرار است فردا در 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور17: روزنامه های تهران
  2003 سپتامبر 8 – 1382 شهريور 17 دوشنبه -بي بي سي 

روزنامه های دوشنبه تهران در عنوان های اصلی خود به اجالس امروز شورای حکام سازمان انرژی 
  .ی پرداخته و به گمانه زنی درباره نتايج آن پرداخته انداتم

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی اين نظر رييس جمهور خاتمی را در راس اخبار خود نقل کرده ايران
که گفته است اگر در اجالس امروز فقط بررسی های فنی و حقوقی صورت پذيرد مشکلی ايجاد نمی 

  .تواند مشکل ساز باشدشود اما برخوردهای سياسی می 
 در گزارشی تحليلی درباره سياست های هسته ای ايران، تهديدهای دولت اسرائيل عليه همشهری

جمهوری اسالمی را اصلی ترين علت اصرار ايران به دانش هسته ای دانسته و نوشته اسرائيل، ايران 
انع آن نشود، در حمله به ايران را خصم ذاتی خود می پندارد و اگر هراس از قدرت بازدارندگی ايران م

  . ترديد نخواهد آرد
 با اشاره به اجالس دوشنبه نوشته اگر اقتضای روابط بين الملل و مسائل منطقه ای همشهریتحليگر 

توانايی "بر اين قرار گرفته است که ايران حتی اين حق را ندارد آه به دانش هسته ای برای داشتن 
منيت منطقه ايجاب می آند آه قدرت هسته ای و حتی غيرهسته ای دست يابد، صلح و ا" بازدارنده

  .اسرائيل هم آاهش يابد
 در گزارش اصلی خود امضای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سالح های اتمی را بخشی اعتماد

از سياست تنش زدائی از روابط بين المللی تلقی کرده که دولت خاتمی به دنبال آن بوده است و بر 
 اساس نوشته دولت بايد قبل از آشکار شدن فشارهای امروزی به امضای اين قرارداد دست می همين

  .زد که فرصت آن را از دست داد
 تبليغات جناح مخالف اصالحات عليه امضای پروتکل الحاقی به قصد آن است که اعتمادبه نوشته 

ت برنامه توسعه سياسی، شکستی ديگر بر دولت اصالح طلب خاتمی وارد آورند و به دنبال شکس
  .سياست تنش زدائی هم پيش از پايان دوران رياست جمهوری خاتمی به شکست بينجامد

 در مقاله ای با اشاره به رای منفی کشورهای غيرمتعهد به صدور قطعنامه عليه ايران و آفتاب يزد
ی در اختيار منصرف شدن آمريکا از طرح آن فرصت مغتنمی است که سياست تنش زدائی دولت خاتم

  .ايران قرار داده است
 همه کسانی که ادعای دلسوزی برای ايران دارند در اين آفتاب يزدبه نوشته علی شيرازی نسب در 

فرصت استفاده کنند و از هر اقدامی که نشان دهد که دولت اختياراتی ندارد و يا ناتوان از اجرای 
  .سياست تنش زدائی است خودداری کنند

 درباره امضای پروتکل الحاقی فراهم آورده مرتضی نبوی مدير روزنامه آفتاب يزد در گزارشی که
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 گفته است ايران بايد با قاطعيت برنامه های هسته ای خود را دنبال کند و نه آمريکا و نه اروپا رسالت
  .نمی توانند برای ايران تعيين تکليف کنند

رای واداشتن ايران به امضای پروتکل الحاقی به نظر اين نماينده سابق محافظه کار مجلس، تالش ب
  .مردود و ناپذيرفتنی است و وزارت خارجه بايد جواب شايسته و قاطعی به اتحاديه اروپا بدهد

 يک استاد علوم سياسی دانشگاه تهران گفته است که اگر ايران تصور کند که ايرانبه نوشته روزنامه 
تفاده کند درست نيست چون که در خصوص برنامه های هسته می تواند از تضاد ميان اروپا و آمريکا اس
  .ای ايران، آمريکا و اروپا هماهنگ هستند

 تاکيد کرده است که بهترين اقدام ايران که جلو فشارهای ايرانحسين سليمی به نوشته روزنامه 
قی امضا گسترده بين المللی را تا اين جا گرفته سياست معتدل دولت و اعالم اين که پروتکل الحا

  .خواهد شد توسط وزير خارجه است
 در صدر اخبار خود و در عنوان گزارشی درباره کاهش بحران در روابط ايران و بريتانيا با چاپ انتخاب

  .»واکنش مليح«عکسی از وزيرخارجه ايران که لبخندی به لب دارد نوشته 
گلستان از سياست های آمريکا در ماه  روابط تهران و لندن به علت دنباله روی کامل انانتخاببه نوشته 

  .های اخير دستخوش تنش شده بود
 در عين حال نوشته اگر چه ايران بايد بکوشد تا روابط خود را با همه کشورها از جمله انتخابگزارشگر 

بريتانيا حفظ کند اما به دليل دنباله روی لندن از واشنگتن نمی توان به سياست های آن کشور 
  .اعتمادی داشت

 که در صدر اخبار خود از بازگشت سفير ايران به لندن و کاهش تنش در روابط دو کشور خبر ياس نو
داده در سرمقاله ای به تيراندازی مشکوک به سفارت بريتانيا در تهران اشاره کرده و نوشته اين ماجرا 

  .می توانست به بحرانی در روابط تهران و لندن بلکه ايران و اروپا تبديل شود
 با اشاره به پرمخاطره و حساس بودن شرايط کنونی برای کشور نوشته اتحاديه اروپا ياس نورمقاله س

بايد بداند که هيچ جناحی در ايران به خواست ها و تقاضاهای فراتر از توافق های بين المللی اعتقادی 
  .ندارد و آن ها نبايد از اين مرز عبور کنند

دروترين پيشنهادها را در مورد سياست خارجی مطرح می کند  روزنامه صبح که تنجمهوری اسالمی
 به دليل انتشار گزارش هائی در محکوم کردن تيراندازی به سفارت اعتماددر اخبار کوتاه خود از روزنامه 

  .بريتانيا و تبليغات محافظه کاران انتقاد کرده است
در تهران منتشر می کرد کمتر از نوشته اگر سفارت انگلستان روزنامه ای  جمهوری اسالمی روزنامه

  .اين از آن کشور دفاع می کرد
 پيرامون تيراندازی به سفارت بريتانيا در تهران با نقل قول هائی از ياس نوامير بحرينی در مقاله ای در 

روحانيون محافظه کار پرسيده اگر شما هم اعتقاد داشتيد همه ارزش های مکتبی به باد رفته و فحشا 
 را جا را گرفته و کيان نظام اسالمی توسط بيگانگان به تاراج رفته و ربا همه جا را گرفته چه و فساد همه
  می کرديد؟

 اظهار نظر کرده که برای کسانی که چنين احساسی داشته باشند کاری نمی ياس نونويسنده مقاله 
يد آميز که از آن بوی خون ماند جز هشدار دادن به مسووالن و بعد از آن به کار بردن تعابيری شديد و تهد

  .و باروت آيد
با اين جمالت پايان می گيرد اين عده بی تفاوت که نمی توانند بنشينند » گلوله های هوشمند«مقاله 

تا خون شهدا به باد برود وقتی می شود با چند گلوله حساب شده کاری کرد که مسير بازی عوض 
  .اجازه بدهيد زياد حدس نزنيم. شود

 داده است که روز شنبه محسن سازگارا که در اعتصاب غذا و دارو به سر می برد در  خبرياس نو
  .دادگاه انقالب محاکمه شده است

محسن سازگارا که از سه ماه پيش در زندان به سر می برد و از داشتن هر نوع تماسی با خارج محروم 
 56ه همين جهت به اعتصاب غذای مانده در هفته های گذشته قرار بود که با سپردن وثيقه آزاد شود ب

روزه خود پايان داد اما آزادی او صورت نگرفت و اعالم گرديد که پرونده تازه ای عليه او تشکيل شده 
  .است

بعد از گذشت دو ماه از دستگيری سعيد رضوی فقيه و در حالی که بيشتر دانشجويان دستگير شده در 
 وکيل مدافع اين دانشجوی دوره دکترا و نسيم صبانوشته حوادث خرداد ماه از زندان آزاد شده اند به 

  .روزنامه نگار اصالح طلب گفته است که هنوز پرونده تحقيقات از وی در مراحل مقدماتی است
به دنبال بيانيه استادان دانشگاه های کشور که در آن آزادی هاشم آغاجری و سعيد رضوی فقيه 

يان دانشگاه تربيت معلم هم در بيانيه ای به ادامه  دانشجوياس نوخواسته شده بود به نوشته 
  .بازداشت آعاجری و رضوی فقيه اعتراض کرده اند

در بخشی از بيانيه انجمن اسالمی دانشگاه تربيت معلم آمده است که عملکرد حکومت بين مردم و 
دوزند و در اين بخشی از حاکميت فاصله انداخته و بيگانگان را واداشته که به مرز و بوم ايران چشم ب

حال برخورد غلط با مردم، زندانی کردن دانشجويان و تعطيل مطبوعات آزاد و تحقير دانشگاهيان ادامه 
 دارد

  
  گوناگون

  

www.iran-archive.com 



     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 سپتامبر 9 – 1382 شهريور 18 سه شنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 

 ،  بس  از آتش تا پيش.  بود  سلحشور، آامال زمينگير شده ردهاي آ  پارتيزاني  در برابر حمالت  عراق ارتش
   علت ها، به  بارزاني  به  آنان  بودند و حمالت  تدافع  و در حقيقت  جنگ  سرگرم  در شمال  لشكر عراق سه

  .انجاميد  مي  شكست ها به  از بارزاني  ايران  زرهي  و نيروهاي  توپخانه پشتيباني
 را از   و اربيل  و آرآوك  موصل  بزرگ  ديگر شهرهاي  دور نبود تا چندي  آه  حمالت  با اين ي در روياروي صدام
  در سال. ها نديد  سالح  ترين  پيشرفته  به  عراق  جز تجهيز ارتش  به يي  درآورد، چاره  دولتي  نيروهاي دست
 فكر   به  آزاز، صدام ، مانند ناظم ران طرفدار اي هاي  ژنرال  آودتاهاي  شكستن  از درهم ، پس(1349 )1970

   تغييري  بود آه  مذاآرات  از پايان اما پس.  بپردازد  مذاآره  آشور به  آن  برود و با رهبران  شوروي افتاد به
 ديگر   نباشد و به  شوروي  به تنها متكي  سالح  در تهيه  گرفت  در افكار او پديد آمد و تصميم يي  درجه180

  . آورد  نيز روي  سالح  توليد آننده آشورهاي
 از   بود آه  واقعيت  تاثير اين  شد تحت  شوروي ، متوجه  عراق  نظامي  توان  ارتقا دادن  براي  صدام وقتي
   و با سخاوت  دار شده  را عهده  عراق  تجهيز ارتش ، شوروي  قاسم  از آودتاي  ، پس1337 \ 1958 سال

 . بود  سرازير آرده  عراق  سوي فزارها را به ا  جنگ  انواع بسيار سيل
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