
  آمريکایرياکار
  در مورد گزارشات عراق در زمينه اسلحه

  
 موجود در آن ی و اتمیدليل اينکه آمريکا گزارشات تهيه شده بوسيله عراق را در مورد اسلحه شيمياي

 و ی بزرگ آمريکايی از شرکتهای بودن آنها شکايت دارد، اينستکه شماریکشور، پنهان کرده و دائم از ناکاف
 به آن سالحها، نقش موثر و فعال داشته است و اينها همه یکردن عراق بطور غير قانون در مجهز یاروپاي

  .در گزارش عراق آمده است
  : در سايت زير موجود ميباشدی آمريکايیليست شرکتها

htm.iraq.firms.us.A21.12/02docs_/org.thruthout.www://http  
 

 : که نامشان در ليست آورده شده از اين قرار استی از شرکتهايیبرخ
   ولیـ شرکت هان١
  ـ شرکت اسپکترا فيزيکز٢
  ـ شرکت سمتکس٣
   کوتينگیـ شرکت ت ا۴
   سيسیـ شرکت يون۵
   یـ شرکت اسپر۶
  ـ شرکت تکترونيکس٧
  ـ شرکت روک ول٨
   بلد وکيوم سيستمیـ شرکت ل٩
   گن ـی نیـ شرکت ف١٠
  ـ شرکت هيولت ـ پاکارد١١
  ـ شرکت دو پون ١٢
  ـ  شرکت ايستمن کداک١٣
  ی نوع آمريکايیـ کلکسيون فرهنگ١۴
  یـ شرکت الکوالک بين الملل١۵
  ـ شرکت کونسارک١۶
  ـ شرکت کارل زايس١٧
  ـ شرکت سربروس١٨
  ـ شرکت الکترونيک اسوشيئت١٩
  ـ شرکت انترناسيونال کامپيوتر سيستم٢٠
  ـ شرکت بکتل٢١
  ـ شرکت ا ـ ز لوژيک داتا سيستم٢٢
  ـ شرمت صنايع کان برا ٢٣
  ـ شرکت آکسل الکترونيکز٢۴

 
 

 :از سايت
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 ٢٠٠٢ دسامبر ١٨چهارشنبه 

 ی محرمانه نگهداشته شده است، نشان ميدهد که شرکتهایا خيل از عراق که بوسيله آمريکیگزارش
 در مسلح کردن عراق دخالت ی اين کشور بطور غير قانونی اتمی و آزمايشگاههای دولتی، بخشهایآمريکاي
  .داشته اند
» وزارت دفاع« از جمله ی دولتیو بخشها»  ولیهان«، »دو پان«، »هيولت پاکارد« مانند ی بزرگیشرکتها
 ساختن ی دست به دست هم داده و به عراق کمک کردند تا برنامه های آمريکا، جملگی آتمیيشگاههاو آزما

  . را پياده کندی و اتمیاسلحه شيمياي
  



 یاز مرکز خبر»  تاکس زايتونگید«خبرنگار روزنامه » آندره آس زوماخ« دسامبر، ١٨روز چهارشنبه 
 در ی، از ايستگاه راديو ـ تلويزيون آمريکاي»ی دموکراسحاال« بنام یخود در ژنو، اين خبر را در برنامه ا

  . ژنو، فاش نمود
  

 ليست کامل داده شده از طرف عراق را که شامل یقرار است بزود»  تاکس زايتونگید «یروزنامه برلين
  . دست اندرکار است، چاپ نمايدیتمام شرکتها و کشورها

  
 ميباشد ی صفحه ا١٢٠٠٠ از گزارش ی محرمانه ابدست آورده است، بخش بسيار» زوماخ« که یاطالعات

سازمان ملل پنهان داشته »  امنيتیشورا« غير ثابت ی آمريکا آنرا از ديد اعضایکه عراق تهيه کرده، ول
  .است

  
 انجام شده، ی و شيميايی اتمی مسلح کردن عراق به سالحهای که برای هر کاریزوماخ ميگويد که بطور کل

 ی به بعد، ممنوع و غير فانون١٩٧٠زيرا که اينگونه همکاريها و امکانات از دهه  بوده است، یغير قانون
  .گشت

  
 بزرگ، وزارت دفاع، وزارت نيرو، وزارت یزوماخ در گزارش خود آورده است که در کنار اين شرکتها

لوس «، »الرنس ليورمور« آن کشور مثل ی اتمی آمريکا و آزمايشگاههای و وزارت کشاورزیبازرگان
  . که به آمريکا ميامدند تا دوره ببينند، آموزش ميدادیبه دانشمندان عراق» سانديا«و » موسآال
  

سازمان ملل »  امنيتیشورا« از طرف عراق به ی، چند هفته پيش در دو کپی صفحه ا١٢٠٠٠اين گزارش 
 دولت کلمبيا  بدست اين گزارش، بهیآمريکا برا. در ژنو داده شد» ی اتمی انرژیموسسه بين الملل«و به 

سازمان ملل است، قسمت اول خبر را از بقيه گزارش جدا »  امنيتیشورا«باج داده تا نماينده او که رئيس 
  . غير ثابت سازمان ملل نشان ندهدینموده و به اعضا

  
  یسارا قاض
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