
  )76(بولتن خبري ايران نبرد
  2003 ژوئن 3 -1382 خرداد 13سه شنبه 

  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  رويدادهاي بين المللي و تاثير آن بر تحوالت ايران
  

   به کره شمالی و ايران 8هشدار شديد گروه 
  2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12 دو شنبه  -بي بي سي 

   به تروريسم بين الملل به عنوان تهديد اصلی برای امنيت جهان اشاره کردند 8وه رهبران گر
رهبران هشت کشور بزرگ صنعتی جهان که در فرانسه گردهم آمده اند يک رشته بيانيه در مورد 

  . موضوعات مختلف بين المللی صادر کرده اند
  . ی اشاره شده استدر يکی از اين بيانيه ها بر خطرات توليد سالح های تخريب جمع

هشت کشور صنعتی جهان به ايران و کره شمالی هشدار دادند که به معاهدات بين المللی هسته ای 
 شهرت دارند گفتند کوتاهی کره شمالی از تبعيت از 8اين کشورها که به کشورهای گروه . پايبند باشند

  . استاين معاهدات، نقض آشکار تعهدات اين کشور در زمينه های هسته ای 
  .  گفتند آنها نمی توانند پيچيدگی های برنامه پيشرفته هسته ای ايران را ناديده بگيرند8رهبران گروه 

اين رهبران به تروريسم بين الملل به عنوان تهديد اصلی برای امنيت جهان اشاره کردند و گفتند توليد 
  .  تمامی کشورهای جهان استسالح های تخريب جمعی و روش های انتقال آنها خطری روزافزون برای

 در مورد اقتصاد جهان خواستار قوانين جدی تر بين المللی برای ترغيب تجارت بيشتر 8سران گروه 
  . شدند تا از اين طريق به ويژه به کشورهای در حال توسعه کمک شود

  بوش و شيراک در صدد حل اختالفات 
رانسوی وی در اجالس گروه هشت در اويان جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا و ژاک شيراک، همتای ف

  . فرانسه برای اولين بار از زمان جنگ عراق، با هم رو در رو شدند و صحبت کردند
  . فرانسه در زمان جنگ عراق، رهبری مخالفان اشغال عراق توسط آمريکا را بر عهده داشت

نها ممکن است دچار اختالف جرج بوش در حالی که ژاک شيراک در کنار او ايستاده بود، گفت اگرچه آ
  . نظر باشند اما اين دليل نمی شود که رفتار ناخوشايندی نيز نسبت به هم داشته باشند

پس از آن، يکی از سخنگويان رييس جمهوری فرانسه گفت ژاک شيراک به جرج بوش گفته است 
  .اشندنيروهای فرانسوی را به افغانستان خواهد فرستاد تا در کنار نيروهای آمريکا ب

مقامات فرانسه همچنين اعالم کردند که آقای شيراک طی سال جاری ميالدی يک ديدار رسمی از 
  واشنگتن خواهد داشت

  
  مذاکرات جمهوري اسالمي و اتحاديه اروپا بمنظور انعقاد سند همکاري هاي سياسي

  2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12 دو شنبه  -راديو فردا 
 رسمي جمهوري اسالمي، هيات هاي جمهوري اسالمي ايران و اتحاديه اروپا به گزارش ايرنا، خبرگزاري

در جريان مذاکرات روز يکشنبه در تهران توافق کردند که مذاکرات جاري را با هدف انعقاد سند همکاري 
به گزارش . هاي سياسي في مابين و ايجاد ساختار مناسبات سياسي و پارلماني تداوم بخشند

سرپرستي هيات جمهوري اسالمي را ابراهيم رحيم پور مدير کل غرب اروپاي وزارت امور خبرگزاري ايرنا، 
 نفره اتحاديه اروپايي را، ولسو پروس، مدير بخش خاورميانه وزارت امور خارجه 20خارجه و رياست هيات 

  .يونان، که کشورش رياست کنوني اتحاديه اروپايي را بر عهده دارد، رهبري مي کند
  

  تغيير نظام يا تغيير رفتار نظام: ولت بوش بر سر سياست ايرانشكاف در د
  2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12 دو شنبه  -: ، براساس تحليل لس آنجلس تايمز)راديوفردا(بيژن فرهودي

نويسند اختالف نظر بر سر سياست  آنجلس تايمز مي نوس، تحليلگران لس?رابين رايت و دوي مک ما
به گفته يک .  دو هدف ناهمگون، تغيير رفتار در مقابل تغيير رژيم مايه مي گيردآمريکا نسبت ايران از

پيشتر زماني که بحران عراق اوج گرفت ، همه به نياز . مقام آمريکايي اين اختالف اين بار شديدتر است
 بين المللي آنچه مورد اختالف بود، زمان انجام اينکار بود و نقش جامعه. تغيير رژيم در بغداد موافق بودند

در ارتباط باايران بحث بمراتب اساسي تر است و آن اينست که آيا اساسا رژيم بايد تغيير کند يا . در آن
  نه؟ 

گران لس آنجلس تايمز سر سخت ترين طرفداران برکناري روحانيون حاکم در ايران همان  به نوشته تحليل
 دهنده نظر در واشنگتن هستنذ که نخست محافظه کاران نو در پنتاگون ، کنگره و گروه هاي ارائه

 ساله صدام حسين شدند، اما همانند آنچه در مورد عراق ديده شد ، 25خواهان پايان دادن به حکومت 
هاي محافظه کاران نو با مخالفت جدي وزارت امور خارجه، سيا و اينک شوراي امنيت ملي آمريکا  واسطه

  .روبرو هستند
ليون ? م65 به باور آنها شکاف عميق و فزاينده بين رهبران مذهبي و اکثريت تندروها مي خواهند از آنچه

جمعيت است، بهره برداري کنند و مايلند راهي براي حمايت پنهاني يا آشکار از جنبش ضد حکومت 
  .مذهبي در ميان جوانان وزنان ايران پيدا کنند
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ران بر برنامه هسته اي ، روابط با گروه هاي آنجلس تايمز بر اين نظرند که اختالف بر سر اي تحليلگران لس
افراطي و نقش آن در عراق پس از جنگ متمرکز است و هر چند هيچکدام از بازيگران جدي خواهان 

جنگ جديد نيستند، محافظه کاران نو دولت را براي دست زدن به عمل قاطع تري به منظور تضعيف رژيم 
  .يا مقابله با آن زير فشار گذاشتند

آنجلس تايمز مي نويسند با تاکيد فوري بر روند صلح خاورميانه و عراق پس از جنگ ، کاخ  گران لستحليل
سفيد بحث در باره ايران را متوقف ساخته است و منتظراست ببيند تهران چگونه به در خواست هائي 

  .که واشنگتن در مورد فعاالن القاعده در ايران مطرح ساخته است پاسخ خواهد داد
  

  ع رژيم و جناحهاي آن مواض
  

 آشور صنعتي به جمهوري اسالمي در باره گسترش سالح 8هشدار آمريكا و : »راديوفردا«گزارش ويژه 
  هاي اتمي

 12 دو شنبه  -سياوش اردالن، مصاحبه با سفير سابق جمهوري اسالمي در سازمان ملل راديو فردا 
  2003 ژوئن  2 -1382خرداد 

اي  هاي هسته خواهد سالح اتهامات مكرر آمريكا در اين مورد آه ايران مي): راديو فردا: (سياوش اردالن
 آشور صنعتي جهان در بيانيه پاياني ديدار خود در اويان گفتند 8توليد کند، آنقدر جدي هستند آه امروز 

  . اي ايران بي توجه نخواهند بود نسبت به امكان سالح از رهگذر برنامه هاي هسته
بودن اين برنامه ها، ديدگاههاي آارشناسان مستقل با آنچه دولت ايران يا دولت آمريكا اما در پيشرفته 

آنچه براي آمريكا اهميت دارد اين است آه نگذارد تكنولوژي . گويند متفاوت است يا دولت اسرائيل مي
امي اي به دست آشوري بيفتد آه با اياالت متحده خصومت دارد يا به قول خود آمريكايي ها ح هسته

  .تروريسم است
نگراني ما از امكان دستيابي يك آشور شناخته شده : ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا

ما . اين مسئله را پرزيدنت بوش هم يادآور شده است. اي است حامي تروريسم به سالحهاي هسته
 خطرناآترين دانيم آه جمع شدن تروريسم و سالحهاي آشتار جمعي در يكجا، يكي از همه مي

  .ترآيباتي است آه در عصر ما وجود دارد
اي آشورهايي مثل اسرائيل و پاآستان آه  هاي هسته هرچند آمريكا حاضر است از برنامه.: ا. س

متحدانش هستند، گذر آند، اما حكومت ايران رفتاري از خود نشان نداده آه خشم و نگراني آمريكايي 
  . اي آه در رژيم گذشته بين ايران و آمريكا وجود داشت بطهها را برنيانگيزد، برعكس ماهيت را

  
خود حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي هم امروز اذعان آرد تكنولوژي 

او افزود حاال تازه يادشان افتاده . ها در زمان رژيم گذشته به ايران ارائه آردند اي را خود آمريكائي هسته
اما بر آسي پوشيده نيست آه جمهوري اسالمي از نگاه آمريكا رژيم . نرژي داريمآه در آشورمان ا

گذشته نيست، بلكه رژيمي است آه به خاطر سياستهايش از اول انقالب تا آنون و اظهارات 
هرزچندگاه افراد مسئول و غير مسئول حكومتش و حمايت از نيروهاي تندرو در منطقه بويژه از نظر جرج 

وقتي پس از آنكه سازمان مجاهدين خلق از . شود نيتي براي آمريكا محسوب ميبوش، خطري ام
تاسيسات اتمي اعالم نشده ايران پرده برداشت، ناگهان حتي اروپاييها نگران شدند آه مبادا ايرانيها تا 

د اي فاصله چنداني نداشته باشند، زيرا اگر غير از اين باشد، دليلي ندار مرحله توليد سالحهاي هسته
مسئوالن ايران بعدا وجود تاسيسات اتمي در شهرهاي نطنز و اراك را تاييد . آه ايران پنهانكاري آند

قرار است گزارش اين . آردند و حتي اجازه دادند آژانس انرژي بين المللي انرژي اتمي از ايران ديدار آند
رش محكوم شود، اما از همين آمريكا اميدوار است ايران در اين گزا. آژانس دو هفته ديگر منتشر شود

  .االن تلويحا آژانس بين المللي انرژي اتمي را به زير سئوال هم برده است
  

بااينكه ما هنوز گزارش نهايي را از آژانس بين المللي انرژي : آري فلشر سخنگوي آاخ سفيد آمريكا
رشار از نفت و گاز اي توسط آشوري آه س اتمي دريافت نكرديم، حقيقتا نسبت به توليد انرژي هسته

آنها براي توليد انرژي . اي نيازي ندارند است، نگرانيم، درحاليكه آنها براي توليد برق خود به انرژي هسته
بنابراين . آورد داراي منابع سوخت فسيلي، از جمله نفت و گاز آافي هستند و اين يك نگراني بوجود مي

به . س بين المللي انرژي اتمي به آنها دست يافته استما در انتظار نشر يك بيانيه خواهيم بود آه آژان
آنم آه آژانس بين المللي انرژي اتمي، در صورت عدم راهنماي گروههاي مخالف،  شما يادآوري مي

  .حتي نمي توانست در موقعيتي باشد آه بتواند جاي اين تاسيسات را پيدا آند
  
. انس بين المللي انرژي اتمي وجود داشتدر مورد عراق هم همين آشاآش بين آمريكا و آژ.: ا. س

برخي اخبار حاآي است آمريكا اين آژانس را براي ارائه گزارشي آه ايران را به عدم همكاري و توليد 
دآتر سعيد رجايي خراساني، نماينده سابق جمهوري . آورد اي متهم آند فشار مي سالحهاي هسته

ريكا بر آژانس بين المللي انرژي اتمي به جايي اسالمي در سازمان ملل اميدوار است فشارهاي آم
  .نرسد
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ممكن است آمريكا به ): سفير سابق جمهوري اسالمي در سازمان ملل(دآتر سعيد رجايي خراساني 
خواهيم آه آنها گزارش آنند آه  گفتند آه ما مي. االن هم آمريكايي ها گفتند. آنها خيلي فشار آورد

مند هستند  هاي بين المللي عالقه آنيم سازمان رعين حال ما فكر ميد. ايران سالح آشتار جمعي دارد
آيد، او  المللي به ايران مي يك نماينده آه از آژانس بين. آه شخصيت اخالقي خودشان را حفظ آنند

  . آنيم حيثيت دارد و ما روي اين حيثيت افراد واقعا حساب مي. حاضر نيست به خاطر آمريكا دروغ بگويد
  
خواهد اين است آه به همين سطح همكاريها با آژانس   آنچه جامعه بين الملل از ايران ميفعال: ا. س

هرچند اين آژانس همين همكاريها را هم مثبت دانسته است، اما . بين المللي انرژي اتمي اآتفا نكند
رسان بين فشاري آه برروي ايران وجود دارد، براي اين است آه قرارداد اضافي را امضا آند آه به باز

محمد البراده اي، رئيس آژانس بين . المللي اجازه خواهد داد هروقت دلشان خواست به ايران بيايند
  .توان ايران را متقاعد به امضاي اين قرارداد الحاقي آرد المللي انرژي اتمي، براين باور است آه مي

آه ما مطمئن باشيم آه نه اين مهم است ): المللي انرژي اتمي رئيس سازمان بين(محمد البرادعي 
اي پيشرفته دارد، ما قدرت آن را داريم آه از  فقط در ايران، آه در هر آشوري آه يك برنامه هسته

هايي  هايي آه اعالم شده باشد، چه برنامه چه برنامه. آميز اين برنامه ها اطمينان پيدا آنيم ماهيت صلح
  .آه اعالم نشده باشد

امروز حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت . قرارداد الحاقي را رد آرده استفعال ايران درخواست امضاي 
امور خارجه جمهوري اسالمي بار ديگر تكرار آرد آه اول بايد تحريمها و محروميتهايي آه براي ايران پيش 
 .آمده را برداشت، زيرا ايران بايد اول مطمئن شود آه با امضاي قرارداد ديگر دوباره دچار محدوديت نشود

سعيد رجايي خراساني چنين موضعي را از طرف ايران، موضعي . لذا ناچار است بر موضع خود تاآيد آند
  .منطقي مي داند

  
منتهي اگر قرار . در اين هيچ شكي نيست. مابايد اين قرارداد را امضا آنيم: سعيد رجايي خراساني

اين موضعي . د، خوب اين عاقالنه نيستباشد آه اينها بعد از امضاي قرارداد باز به تحريمها ادامه بدهن
  .آه آقاي آصفي گرفته موضع درستي است و من هم نظرم همين است

يعني شما فكرميكنيد آه اول اينها بايد اين تحريمها را رفع آنند و بعد ايران اين قرارداد را امضا : س ا
  آند؟

داشته شود اگر ما قرارداد را امضا يعني ما تحريمي نداريم آه تحريمها بر. حتما: سعيد رجايي خراساني
تواند  مي. گوييم آه امضا ميكنيم آنها رسما بگويند آه ما تحريمها را برميداريم، ما هم مي. آرديم

  . همزمان باشد
خوب اگر يك موقعي آمريكا آنچنان فشار را باال ببرد آه ايران ناچار شود به خاطر مسائل امنيتي : س ا

  ، بهتر نيست آه االن اين آار را آند؟اين قرارداد را امضا آند
  

ما . من فكر ميكنم آه شوراي امنيتي ايران را نميشود با ايران مقايسه آرد. نه: سعيد رجايي خراساني
داليل خيلي موجهي داريم آه شرايط امنيتي ما آنطور آه برخي ديگر از آشورها تهديد ميشود، از ما 

آمريكايي ها ميدانند آه حرفهايشان . شار سياسي استبه نظر ما اينها صرفا ف. تهديد نميشود
  .اساسي ندارد

آنيد آه امضاي اين قرارداد الحاقي شايد باعث شود آه آمريكا با همه اين اتهاماتي  حتي فكر نمي: س ا
  آه مطرح آرده، حاال در يك موقعيت انفعالي قرار گيرد؟

  
با عملكردي آه آمريكا .  تضميني نميدهماگر بگيرد خيلي خوب است ولي من: سعيد رجايي خراساني

در طي يكي دوسال گذشته داشته، نشان ميدهد آه به تعهدات بين المللي، سازمان ملل، 
هروقت دلش بخواهد از سازمان استفاده ميكند، . آنوانسيونها، معاهدات و اينها خيلي پايبند نيست

د، در رفتار بين المللي آمريكا، خيلي اگر يك انسجامي بو. هروقت هم دلش نخواهد استفاده نميكند
درد نتيجه ما هم بايد حداقل احتياط را رعايت . اما ما اين انسجام را خيلي نميتوانيم بپذيريم. خوب بود

  . آنيم
مقامات جمهوري اسالمي . بدبيني در ايران نسبت به آمريكا در طرح اين اتهامات قوي است: س ا

 است و اينها همه مقدمه جن رواني و تبليغاتي، شايد هم نظامي معتقدند آمريكا دنبال بهانه جويي
آمريكا فعال حمله نظامي به ايران را مردود دانسته و تنها به اعمال فشارهاي سياسي بسنده . باشد

جرج . ايش مثال فشار به روسيه براي پايان دادن به همكاري با ايران در برنامه هاي هسته. آرده است
آمريكا ديروز هنگام مالقات با بالميدير پوتين، رئيس جمهوري روسيه با زبان بوش، رئيس جمهور 

  . ديپلماتيك از اين تالشهاي آمريكا سخن راند
  

ما نگران . اي ايران نگرانيهاي مشترآي دارند روسيه و آمريكا درباره برنامه پيشرفته هسته: جرج بوش
تعهدات خود، آنگونه آه در پيمان منع گسترش خوانيم آه به  اين برنامه هستيم و ايران را فرا مي

  . اي آمده است، عمل آند سالحهاي هسته
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آنگونه آه بالميدير پوتين در پاسخ به جرج بوش گفت، اين مسئله نبايد به ابزاري براي فشار به : س ا
پروژه . آقاي پوتين مشخصا از منافع شرآتهاي روسي در همكاري با ايران سخن راند. روسيه تبديل شود

دانند هروقت روسيه  اما ايرانيها مي.  مليون دالر، درآمد دربر دارد800بوشهر براي روسيه، نزديك به 
بدبيني ايران نسبت به روسيه . منافعش ايجاب آند، در پايان دادن به همكاري با ايران درنگ نخواهد آرد

اي  الميدير اورلف، از آارشناسان هستهاما او. زياد است، هرچند مقامات ايراني آن را به زبان نمي آورند
  .روسيه اين موضع را پنهان نمي آند

  
خواهند اطمينان پيدا آنند آه آامال به يك آشور خاص، يعني روسيه  ايرانيها مي: اوالميدير اورلف
اين را به وضوح . اي، مستقال عمل آنند خواهند در تكميل چرخه سوخت هسته و مي. وابسته نباشند

  . دميتوان دي
  
تواند  مرحله ديگري ماجرا دو هفته ديگر است آه گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي مي.: ا.س

معادالت سياسي را در اين آشاآشهاي ديپلماتيك يا به نفع دولت ايران، يا به نفع دولت آمريكا رقم 
اي ايران  هاي هستهاما اين هم قابل آتمان نيست آه اگردولت آمريكا واقعا از ناحيه برنامه . بزند

احساس خطر شديد آند، هيچ نيرويي قادر نخواهد بود ارتش اياالت متحده را از اقدامي حاد، مثل 
  .اي ايران بازدارد نابودي نيروگاههاي هسته

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  آمريكا خواستار تعويق ارسال سوخت اتمي روسيه به ايران شد
   2003  ژوئن 2 -1382  خرداد12  دو شنبه :خبرگزاري فارس

آمريكا اميدوار است آه روسيه ارسال سوخت اتمي جهت راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر را تا زماني 
  .آه همه نگراني هاي موجود در خصوص برنامه اتمي ايران از بين نرفته را به تاخير اندازد

د تا زماني آه ايران ضمانتهاي قوي جهت به گزارش سايت هوورز انگليس، واشنگتن ابراز اميدواري آر
  . بازگردان ضايعات هسته اي را ندهد، روسيه از ارسال سوخت اتمي به آن آشور خودداري آند

در حال حاضر احتمال اعمال تحريم عليه آمپاني هاي روسي آه با : بنابرهمين گزارش آمريكا اعالم آرد
حال واشنگتن متذآر شد آه روسيه براي بيش از دو اما در عين . ايران همكاري مي آنند وجود ندارد

  . سال است آه آنترل نيرومندي به روي اين تاسيسات دارد
  

  جمهوري اسالمي امضاي پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سالح هاي اتمي را رد آرد
   2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12 دو شنبه  - راديو فردا –مينا بهارمست

وي وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي بارديگر امروز فراخوان بين المللي براي حميد رضا آصفي، سخنگ
مدتي است آه آمريكا و . امضاي پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي را رد آرد

اتحاديه اروپا از حكومت ايران خواسته اند با امضاي اين پروتكل به بازرسان سازمان بين المللي انرژي 
آمال خرازي، وزير امورخارجه . اجازه دهد سرزده از تاسيسات هسته اي ايران بازديد آننداتمي 

جمهوري اسالمي اخيرا گفت تنها در صورتي آه تحريم هاي اقتصادي و فشارهائي آه به ايران در زمينه 
آصفي، درپي گفتگوهاي روساي جمهوري آمريكا و . استفاده از انرژي هسته اي مي آيد، رد شود

وسيه در سن پترزبورگ، آه در آن مسئله سالح هاي هسته اي ايران و همكاري روسيه با برنامه ر
رئيس جمهوري روسيه گفت حساسيت آمريكا را در . هسته اي ايران مطرح شد، واآنش نشان مي داد

باره احتمال گسترش سالح هاي هسته اي در ايران درك مي آند اما قدرت رقابت روسيه در بازار 
روسيه از ايران خواسته است اجازه بازرسي هاي سرزده وبدون . ني در اين مورد نبايد از بين برود جها

آصفي گفت جمهوري اسالمي براي مذاآره با . اطالع قبلي را به آژانس بين المللي انرژي اتمي بدهد
  .روسيه در اين باره آماده است

  
  يمان منع گسترش سالحهاي هسته ايواکنش سران گروه هشت به رد امضاي پروتکل الحاقي پ

   2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12دو شنبه  ): راديو فردا(عليرضا طاهري 
به چشم " آقاي خاکزاد، نام جمهوري اسالمي ايران و کره شمالي امروز در اويان برجسته بود و کامال

ر اين زمينه به ما و اطالعات بيشتري د. مي خورد، برجسته به عنوان خطري اصلي براي امنيت جهاني
  . شنونده ها بدهيد

آقاي طاهري، همانطور که شما گفتيد مساله جلوگيري از گسترش سالحهاي ): راديو فردا( ژان خاکزاد 
 قرار دارد و امروز سران G-8کشتار انبوه، يکي از مسائل مهمي است که در دستور کار کنفرانس سران 

G-8بعتا انگشت اتهام به سوي جمهوري اسالمي ايران و کره ط.  به بحث در اين مورد پرداخته اند
شمالي دراز شده و سران دو کشور از اين دو کشور خواسته اند که کنوانسيون منع گسترش 

سخنان آقاي حميدرضا . سالحهاي هسته اي خصوصا پروتکل الحاقي به اين کنوانسيون را امضا کنند
 ايران حاضر نيست هيچ همکاري را در باره اين مساله آصفي که ديروز بيان کردند که جمهوري اسالمي

 سر وصداي زيادي کرده و سران کشورهاي مختلف، خصوصا اياالت متحده و G-8بکند، امروز در کنفرانس 
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بريتانيا با اين مساله به شدت برخورد کردند و خواستار اين هستند که هرچه سريعتر مساله کنترل 
عملي در دستور کار انجام بگيره و همين االن، بيانيه اي که در همين سالحهاي کشتار انبوه به صورت 

 G-8 ميليار دالر کشورهاي عضو گروه 20زمينه دقايقي پيش صادر شد به دست من رسيد که حدود 
 سال آينده که مواد راديواکتيو و موادي که مي تواند سالحهاي 10سرمايه گذاري کردند براي 
ساخته شود تحت کنترل شديد در بيايد و اينها نتوانند که به صورتهاي کشتارهاي همگاني با آنها 
  .غيرقانوني جا به جا شوند

  
آقاي خاکزاد، اشاره کرديد به موضع به خصوص آمريکا و بريتانيا در قبال سالحهاي : عليرضا طاهري
ش بوديم نوعي فرانسويها از طرق ديگر در مقايسه با مسئله اي که در مورد عراق شاهد. کشتار انبوه

از موضع فرانسه به . نرمش نشان دادند، به خصوص در مورد همين سالحهاي کشتار و تخريب انبوه
خصوص بيشتر براي ما بگوييد که با توجه به اين نکته که فرانسه تاکيد کرده با توجه به ضرورت حضور 

بهره گرفته شود براي جلوگيري بازرسان تسليحاتي و کنترلهاي صادراتي، در صورت لزوم از تدابير ديگري 
  در اين باره چه اطالع بيشتري داريد؟. از توليد سالحهاي انبوه

  
 در شهر اويان فرانسه G-8همانطور که شما گفتيد آقاي طاهري، يکي از اهداف کنفرانس : ژان خاکزاد

بروز کرد و ژاک براي دولت فرانسه، حل اختالفاتش با ايالت متحده آمريکا است که بر سر جنگ با عراق 
شيراک رييس جمهوري فرانسه در اين نشست خيلي تالش کرد که خودش را به آمريکا و خصوصا 

پرزيدنت بوش نزديک بکند و امروز سران دو کشور با يکديگر ديداري داشتند ولي هنوز گزارشي در مورد 
و هزار خبرنگار اينجا مسايلي که مطرح شده بين آنها منتشر نشده در ميان ما خبرنگاران که حدود د

ولي مساله را همانطور که شما گفتيد، فرانسه ناچار شده براي اينکه به صحنه بين . حضور دارند
المللي بازگردد و در تصميم گيريها شرکت بکند، به اينکه از خود انعطاف بيشتري نشان دهد و درنتيجه 

انبوه از خودش نشان خواهد داد سخت گيريهاي بيشتري هم در زمينه منع گسترش سالحهاي کشتار 
  .و با اياالت متحده آمريکا وبريتانيا و کشورهاي ديگر هم صدا خواهد شد

  
  نگراني روسيه از اشتياق ايران براي دستيابي به بمب اتمي، از ديد يك روزنامه آلماني

   2003  ژوئن 2 -1382 خرداد 12 دو شنبه  - راديو فردا –شهرام ميريان، براساس مقاله دي ولت
 در سرمقاله خود به بررسي همكاري هاي هسته اي مسكو و تهران Die Weltروزنامه آلماني دي ولت 

اين روزنامه . پرداخت و نوشت روسيه نگران اشتياق ايران براي دستيابي به انرژي هسته اي است
تمي بوشهر به نوشت اين احتمال وجود دارد آه در پايان سال جاري مسيحي اولين تورببين تاسيسات ا

  . ميليون دالر خرج راه اندازي آن شده است800آار افتد، آه مي تواند يك مگاوات برق توليد آند و 
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  چشم انداز سفر نماينده ويژه سازمان ملل در امور کمکهاي بشر دوستانه به عراق
  2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12 دو شنبه  -و فردا  رادي–مينا بهار مست 

، نماينده ويژه سازمان ملل در امور کمکهاي بشر دوستانه به Sergio Vieira de Melloسرجيو ويرا دوملو 
شوراي . آقاي دوملو ماموريتي چهارماهه را در اين زمينه به عهده دارد. عراق، امروز وارد بغداد مي شود

  . ساله عراق را تصويب کرد13يرا لغو تحريم امنيت سازمان ملل اخ
  

  دفاع نخست وزير و وزير امور خارجه بريتانيا از تصميم براي جنگ با عراق
  2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12 دو شنبه  - راديو فردا –) لندن(شهران طبري 

ام خود استعفاء کلر شورت و رابين کوک، از مقامات سابق دولت بريتانيا که بر سر مسئله عراق از مق
اما توني بلر گفت که اطمينان دارد . دادند، توني بلر را متهم به ارتکاب اشتباه در حمله به عراق کردند

که پرونده اطالعاتي بعدي بريتانيا و آمريکا در اين زمينه، کساني را که نسبت به صحت تصميم او ترديد 
ور خارجه بريتانيا، امروز در گفتگوي راديويي خود از از طرفي جک استرا، وزير ام. دارند، راضي خواهند کرد

  .سياست توني بلر و تصميم کابينه او به اعزام نيروهاي نظامي بريتانيا به عراق حمايت کرد
  

  تشکيل يک شورا براي شکل گيري حکومت دوران گذار به جاي برگزاري کنفرانس ملي در عراق
  2003 ژوئن  2 -1382د  خردا12 دو شنبه  - راديو فردا –مهدي خلجي 

رسانه هاي غربي گفتند که تـشکيالت آمريکـايي مـسئول اداره عـراق ممکـن اسـت طـرح خـود را بـراي                         
ايـن رسـانه هـا بـه نقـل از           . برگزاري يک کنفرانس ملي بزرگ با هدف تشکيل حکومت دوره گذار لغو کند            

 تـا   25لي، شورايي متشکل از     مقامات ارشد آمريکا اعالم کردند که ممکن است به جاي اين کنفرانس م            
 عراقي تشکيل شود تا شرايط را براي شکل گيري يک حکومت دوران گذار بـه رهبـري آمريکـا ممکـن                      30

گفته شد که اعضاي اين شـورا پـس از مـشورت بـا گروههـاي سياسـي و دينـي عراقـي، ظـرف                         . گرداند
  شش هفته آينده برگزيده خواهند
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  نس توزيع بين الملليآغاز توزيع دارو در بغداد توسط آژا

  2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12 دو شنبه  - راديو فردا –) بغداد(پيمان پژمان 
قبل از جنگ مسووليت ورود و توزيع دارو بر عهده يک شرآت دولتي عراق بود، ولي از زمان جنگ اين 

کتر عمر متين، د. مسووليت را عمدتا نيروهاي ائتالف و سازمان هاي بين المللي برعهده گرفته اند
 انبار بزرگ براي ذخيره مواد 7معاون نماينده سازمان بهداشت جهاني در عراق مي گويد سازمان وي 

دو تا از آنها پس از سرقت و غارت مردم تقريبا منهدم . غذايي و دارويي در بغداد در زمان جنگ داشت
هنوز اينکه چه مقدار مواد . در خطرند تاي بقيه يکي هنوزبه دليل فقدان ترتيبات امنيتي 5شده اند و از 

چرا که سازمان بهداشت جهاني که مسووليت . دارويي ذخيره در عراق موجود است مشخص نيست
دکتر . هماهنگي چنين اموري را بر عهده گرفته بود هنوز فهرست کاملي را بعد از جنگ تهيه نکرده است

 ماه فوريه مواد دارويي الزم براي سه ماه را به متين مي گويد بعد از جنگ وزارت بهداشت رژيم صدام در
آمار دقيقي از تعداد اين موسسه ها در عراق وجود . تمام بيمارستان ها و کلينيک هاي دولتي فرستاد

 آلينيك در يك 24امروز در يكي از بزرگترين عمليات توزيع داروها توسط آژانس توزيع بين المللي در . ندارد
  . شدمنطقه از بغداد توزيع

  
  پيشرفت هاي آمريكا در برقراري نظم و قانون و خدمات اساسي و راه انداختن اقتصاد در عراق

مسووالن آمريکايي اداره امور عراق در دوران پس از جنگ سرانجام به پيشرفت هايي در برقراري نظم و 
  . قانون و خدمات اساسي به همراه راه انداختن اقتصاد نائل آمده اند

   2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12دو شنبه   ) :راديو فردا ( امير آرمين
طي دو هفته گذشته، هزاران سرباز اضافي از لشگر زرهي شماره يک آمريکا وارد بغداد شده و به 

گشت زني در خيابان ها پرداختند در عين حال مهندسان نيروي شهر را دوبرابر کردند و چند تن زباله از 
 پل برمر ديپلمات کارکشته آمريکايي که در کار خود بسيار جدي است و .شهر جمع آوري شده است

حدود سه هفته پيش تصدي امور عراق را برعهده گرفته است، سريعا اقدامات قاطعانه اي را به اجرا 
انحالل ارتش عراق، ممنوعيت استخدام کليه اعضاي حزب بعث صدام حسين، و اعالم . گذارده است

. گرم و ساير سالح هايي که در دست مردم است از جمله اين اقدام ها استجمع آوري اسلحه هاي 
پل برمر همچنين اقدام هاي شتابزده و نامنظمي را آه در جهت تشكيل يك دولت موقت عراقي در 

لس . جريان است آاهش داد و براي مردم عراق روشن آرد آه فعال او زمام امور را در دست دارد
 ممكن است برخي از اقدام هاي پل برمر در آوتاه مدت به بي نظمي بيشتري آنجلس تايمز مي افزايد

دامن زده باشد، با اينحال در يك نظرسنجي آه اخيرا از سوي يكي از روزنامه هاي بغداد به عمل آمد، 
.  در صد مردم پاسخ دادند نيروهاي ائتالف در مورد برقراري نظم و قانون پس از جنگ خوب آار نكردند85
  .در صد هم پاسخ داده بودند اين نيروها نبايد عراق را ترك آنند 65
  

  اسناد محرمانه بعثي ها در دست سوسياليست ها
  2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12 دو شنبه  -سايت دريچه

   سوسياليست  حزب  نيروهاي ، توسط  آرآوك  بعث  حزب  مرآزي  شعبه  به  مربوط  اسناد محرمانه مقاديري
   صدام  با رژيم  ميهني  اتحاديه  از سران  برخي  بر ارتباط  مبني  اسناد، مدارآي  اين  در بين  آه شده  تصاحب

اند تا   داده  پيام  حزب  دبيرآل  به  مرتبه ، چندين  فوق ها از موضوع  آمريكايي  اطالع  دنبال به. نيز وجود دارد
  ، تمام  است  دستور داده  درخواست  اين  قبول  ضمن ب حز دبير آل. ها بدهند  آن  اسناد را تحويل آليه

   سوسياليست  حزب  روابط  به  مربوط  آه  شود و اسنادي  تصويربرداري  آن  و از موارد مهم اسناد بازبيني
  . شود  تحويل  و سپس  شده  آنار گذاشته است

  
  تظاهرات سربازان ارتش سابق عراق در بغداد

  2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12 دو شنبه  -بي بي سي 
  تظاهرکنندگان خواهان خروج نيروهای آمريکايی از عراق شدند

در پی انحالل ارتش عراق، صدها سرباز سابق اين کشور ضمن تجمعی اعتراض آميز در بغداد خواستار 
  .پرداخت حقوق خود شده اند

 عراق، تحت سرپرستی آمريکا، تظاهرکنندگان با لباس های شخصی در اطراف دفاتر مرکزی اداره امور
  .تجمع کرده و از وضعيت سخت مالی خود شکايت کردند

)  ژوئن2( هزار نفره و وزارت دفاع آن کشور را منحل کرد، اما روز دوشنبه 400اين اداره ماه گذشته ارتش 
  .اعالم شد که استخدام نيروهای ارتش تازه کشور پيش از پايان ژوئن آغاز خواهد شد

ب سابق بعث عراق نيز به عنوان بخشی از تالش های آمريکا برای ايجاد يک ساختار تازه همچنين حز
  .قدرت در اين کشور منحل شده است

اما اشاره يک مقام آمريکايی به لغو احتمالی يک کنفرانس ملی که قرار بود برای انتخاب دولت موقتی 
  .ر شده استعراق برگزار شود، باعث خشم و بدبينی درميان مردم اين کشو

براساس آخرين پيشنهاد، يک شورای سياسی تشکيل خواهد شد و مشاوران عراقی برای کمک به 
  .اداره وزارتخانه های عراقی منصوب خواهند شد
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ريچارد مايرون، خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد ابهام موجود در پيشنهاد تازه و فقدان ضرب 
قی ها را قانع کرده است که اين يک تاکتيک تاخيری از سوی االجل های مشخص در آن، برخی از عرا

  .آمريکايی ها برای تقويت پايگاه خود در اين کشور و تمديد اقامت نامحدود در آنجاست
  

  تهديد به حمله
تظاهرات روز دوشنبه که از سوی مقام های سابق ارتش عراق سازمان يافت بطور کل آرام بود، با اين 

  . شماری از تظاهرکنندگان دستگير شدندحال بنابه گزارش ها
  .بسياری از افراد حاضر ادعا کردند بيش از اين قادر به رفع نيازهای اوليه خانواده هايشان نيستند

آمريکايی ها بايد بدانند که هر سرباز عراقی : "يک ژنرال سابق ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفت
  ."ی کندبه طور متوسط حداقل پنج نفر را تامين م

  .يک افسر ديگر نيز گفت که نيروهای اشغالگر حق نداشته اند ارتش عراق را منحل کنند
سايرين حتی نسبت به حمالت انتحاری عليه آمريکايی ها هشدار دادند مگر آنکه حقوق خود را دريافت 

  .کنند
عراقی حضور بنابه گزارش ها اين تظاهرات، که تصور می شود در اوج آن سه هزار سرباز خشمگين 

داشتند، پس از آنکه مقام های ائتالفی قول دادند درمورد درخواست های آنها گفتگو خواهند کرد متفرق 
  .شدند

  .با اين حال اين مقام ها تاکيد کردند که تعهدی نداده اند
 هزار نيرو برنامه 50گفته می شود مقام های آمريکايی برای ايجاد يک ارتش تازه برای عراق با حداکثر 

  .ريزی می کنند
ما انتظار داريم استخدام اعضای ارتش تازه : "پل برمر، مسوول امور غيرنظامی عراق روز دوشنبه گفت

اههای ديگری برای تحريک اقتصاد همچنين سرگرم جستجوی ر. عراق را پيش از پايان ماه آغاز کنيم
 ."هستيم

  
  ) پارتي (  عراق  آردستان  دمكرات توافقات محرمانه ژنرال آمريکايي با حزب

   2003  ژوئن 2 -1382  خرداد12 دو شنبه   -سايت دريچه 
  و  مسؤوالن  با برخي اي  جلسه  برگزاري ، ضمن  عراق  آمريكا در شمال  نظامي نماينده» مور « ژنرال

   و توافق  زير مذاآره  محورهاي در خصوص)  پارتي (  عراق  آردستان  دمكرات  حزب  دفتر سياسي اعضاي
  :  است آرده

  . بماند  باقي  و پارتي  اتحاديه  واحد آرد با مشارآت  و با حكومت  آنوني  شكل  به  عراق  آردستان ـ وضعيت
  . باشند  داشته  نظارت  آردستان  دولت هاي نه امور و وزارتخا  بر تمامي  آمريكايي ـ نيروهاي
  . باشند  داشته  مستقيم  نظارت  از مرآز استان  و صادرات  واردات  بر مرزها و آنترل  آمريكايي ـ نيروهاي
  . شود  نظامي استفاده» حرير «  يابد و از فرودگاه توسعه»  عنكاوه « ـ فرودگاه

  
  يتانيا از تصميم براي جنگ با عراقدفاع نخست وزير و وزير امور خارجه بر

  2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12 دو شنبه  - راديو فردا – )لندن(شهران طبري 
، وزير سابق توسعه بين المللي بريتانيا که بر سر مسائل عراق از پست خود Clair Shortکلر شورت 

مريکا پيماني سري براي حمله به استعفاء داد، توني بلر را متهم کرد که کابينه را فريب داده که با آ
از طرفي رابين کوک، وزير امور خارجه سابق بريتانيا، که او هم بر سر مسئله عراق از مقام . عراق بست

اکنون به نظر مي رسد که دولت : آخر خود در دولت استعفاء داد، روز گذشته در برنامه اي راديويي گفت
دولت بايد قبول کند که اشتباه کرده : او افزود. ه استبلر بر سر مسئله جنگ خطاي بزرگي مرتکب شد

  . و براي رسيدگي به اين موضوع کميته مستقل تحقيقات تشکيل دهد
اطمينان : آقاي بلر که در کنفرانس سران هفت کشور صنعتي و روسيه در اويان به سر مي برد گفت

 کساني را که نسبت به صحت تصميم او دارد که پرونده اطالعاتي بعدي بريتانيا و آمريکا در اين زمينه،
  .ترديد دارند، راضي خواهند کرد

از طرفي جک استراو، وزير امور خارجه بريتانيا، امروز در گفتگويي با رسانه ها گفت که رابين کوک درباره 
دليل ما براي شروع . دست بر قضا من با تصميم او مخالفم. جنگ يک تصميم گرفت و ما يک تصميم ديگر

 سپتامبر منتشر شد متکي 24اين تصميم فقط بر پرونده اي که در . بسيار روشن و بدون ابهام بودجنگ 
تصميم ما بر واقعيتهاي بسيار ملموسي تکيه داشت که عبارت بودند از اينکه اوال صدام برنامه . نبود

دوم اينکه . توسعه سالحهاي شيميايي داشت و آنها را عليه مردم خود و مردم ايران به کار گرفت
 مقرر شد، براي کنترل او موثر واقع نيفتاد و او به 1991تحريمها و بازرسيهاي بين المللي که در سال 

از جمله چهار . او پيوسته انواع مقاصد خود را پنهان مي کرد. انحاء مختلف از رعايت آنها سر باز مي زد
ه داشت و تا وقتي که دامادش از سال برنامه توسعه تسليحات هسته اي و ميکربي اش را مخفي نگا

  .کشور گريخت و اين برنامه ها را فاش نکرد، بازرسان بين المللي از آن بي خبر بودند
 دقيقه اي راديويي خود از سياست توني بلر و تصميم کابينه 15جک استراو به همين ترتيب در گفتگوي 

  .او به اعزام نيروهاي نظامي بريتانيا به عراق حمايت کرد
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   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  سيد مقتدا و آيت اهللا حايري
  2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12دو شنبه   -دريچه 
  صالحيت)  فرزند شهيد صدر ثاني( صدر   سيدمقتدي  به اي  نامه ، با ارسال  حائري  سيد آاظم اهللا آيت

   براي  سيدمقتدي  مذآور به در نامه.  قرار داد ورد تاييد و حمايت را م  آوفه  نماز جمعه  اقامه  براي نامبرده
   داشتند، اين  صدر سعي  از طرفداران برخي.   است  شده  در ساير شهرها نيز مجوز داده  نماينده تعيين

  . شود  انجام  سيستاني اهللا  آيت آار از سوي
  

  رسانه ها و تحوالت ايران
  

  با وجود خاتمي و مجلس ششم آمريكا به ايران حمله نخواهد آرد:  با ايلناعمادالدين باقي در گفت و گو
  خواهند    آمريكا و غرب دموآراسي را براي منافع خود مي

   2003 ژوئن  2 -1382 خرداد 12 دو شنبه  -جواد خرمي مقدم : گفت و گو
ن داد و رأي اآثريت مردم  افكار عمومي دنيا را تكا76عمادالدين باقي معتقد است آه پديده دوم خرداد 
  .ايران در آن روز، تغييرات مهمي را در پي داشت

گو با سرويس سياسي خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به تحليل اقدامات   و  نگار و محقق در گفت  اين روزنامه
:  سپتامبر و تهديدات مطرح شده عليه جمهوري اسالمي، پرداخت و گفت11دولت آمريكا پس از حادثه 

ادامي آه خاتمي واصالح طلبان بر سر آار هستند، آمريكا اقدام نظامي عليه ايران انجام نخواهد داد م
  .  چون با افكار عمومي داخل آمريكا و افكار عمومي دنيا، مشكل پيدا خواهد آرد

اين پژوهشگر با اشاره به موانعي آه در چند سال اخير در مسير اصالح طلبان ايجاد و موجب آندي 
هر چند ممكن است آه اصالح طلبان به دليل آندي روند اصالحات، : آت آنها شده است، تصريح آردحر

  .مقبوليت خود را از دست داده باشند ولي مشروعيتشان از دست نرفته و امكان بازسازي آن وجود دارد
  .گو با عمادالدين باقي به اين شرح است  و  متن آامل گفت

  
برخي معتقدند آه تنها راه رفع تهديدات و تأمين منافع . آنيد  ونه تحليل مياوضاع منطقه و جهان را چگ

  ملي در شرايط حساس آنوني، تمكين به آراء ملي است، شما با اين نظر موافقيد؟
اي و بين المللي به دست   براي درك راه حل مطلوب، بايد تصوير و تحليلي از شرايط داخلي، منطقه

  .شود فهميد آه چه بايد آرد  بدهيم، از آنجا بهتر مي
شود اين است آه بايد به رأي مردم تمكين آنيم و   آنچه آه اآنون به بيان ساده و در يك عبارت گفته مي

شود آه اين   اين عبارت چون خيلي تكراري شده و پس از دوم خرداد بارها تكرار شده است، تصور مي
  .اي نيست  حرف تازه

داد، اما همين حرف   بودنش، در سالهاي اول پس از دوم خرداد، يك معنا مياما اين حرف با وجود تكراري 
شد تفاوت   دهد و با آنچه آه قبًال گفته مي   سپتامبر، معني ديگري مي11در دو سال اخير يعني پس از 

شباهت صوري اين عبارت آه ما بايد به رأي مردم تن بدهيم و تكراري بودن آن نبايد باعث . زيادي دارد
  .شد  ود آه ما غفلت آنيم و گمان آنيم اين حرف دقيقًا همان حرفي است آه قبًال زده ميش

شود گفت آه هزاره سوم از    سپتامبر دنيا دوره جديدي را شروع آرده است، يعني در واقع مي11بعد از 
 رقم شود و سرنوشت جهان در دوره جديد از اين روز به بعد است آه   سپتامبر به بعد شروع مي11
  .خورد  مي

مطرح شد ولي اين بحث و فكري آه در پشت آن بود » نظام نوين جهاني«در دوره جرج بوش پدر، نظريه 
خواست آن را دنبال آند اما   اي بود آه آمريكا مي  در سطح نظري باقي ماند و بيشتر شبيه نظريه يا ايده

  . سپتامبر اين تبديل به يك پروسه عملي شده است11پس از 
  
  رايط چه تغييري آرده است؟ش

االن يك تفاوت با گذشته وجود دارد و آن اين است آه آمريكا و حتي غرب، يعني اروپا با وجود اختالفاتي 
آه با آمريكا دارد، مثًال در مورد عراق در استراتژي آلي اختالفي ندارند، البته اين اختالفات بيشتر 

خواستند آن منافع را   و آلمان در عراق منافعي داشتند آه نميفرانسه . گردد به اختالف منافع آنها  برمي
آردند با بودن صدام يا يك رژيمي آه به صورت آرام جايگزين صدام شود اين   فكر مي. از دست بدهند

  .شود  منافع بهتر حفظ مي
دارد اين است اي با آمريكا ن  آند و اروپا هم در اين بخش تضاد عمده  استراتژي آلي آه آمريكا دنبال مي

آه جهان بايد به سمت دموآراتيزه شدن برود، قبًال آشورهايي مثل آمريكا و انگليس منافعشان در گرو 
براي خودشان و جوامعشان . شد  هاي توتاليتر و زورگو بود و منافعشان از اين طريق تأمين مي  حكومت

  .شان، اصل بوددموآراسي يك ارزش بنيادي بود اما در خارج از مرزها منافع آشور
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هاي دموآراتيك به نفعشان نبود، چون   آنها دنبال اين بودند آه يك دولت توتاليتر سرآار باشد و حكومت
آيند و گردش نخبگان   هايي هستند آه با انتخابات آزاد روي آار مي  هاي دموآراتيك حكومت  حكومت

هاي متفاوتي داشته باشد و   ستآيد سيا  گيرد و ممكن است دولت بعدي آه روي آار مي  صورت مي
توانستند به صورت ثابت و درازمدت منافعشان را تضمين شده ببينند، لذا اصًال دنبال دولت   اينها نمي

  .دموآراتيك نبودند
گو قرار داد آنها باشد و   و  خواستند آه به عنوان دولت مقتدر و مسلط تنها طرف گفت  آنها يك دولتي مي
  .تواند نيم قرن پايدار بماند و منافع آنها را تأمين آنداين حكومت زورمند ب

هاي خارجي اين دولت را برآنار آرد و   آودتا عليه دولت مصدق يك نمونه است آه شاه باحمايت دولت
  .به سرآوب مردم پرداخت

  
   سپتامبر اين مقوالت را دگرگون آرد و اصوًال اين دگرگوني چه تبعاتي دارد؟11آنيد   چرا فكر مي

هاي تحقيقاتي   ها مطرح شده بود آه مثًال سازمان جاسوسي آمريكا پروژه   سپتامبر اين بحث11قبل از 
آرد آه يك بخش از آن درباره تروريسم بود، مطالعاتي آه اينها درباره تروريسم انجام   عظيمي را اجرا مي
. سطح بين الملل رخ داده استهاي اخير تحولي در پديده تروريسم در   داد آه در سال  دادند نشان مي

هاي محلي بود و در يك آشوري، گروهي و سازماني   از جمله اينكه ديديد قبًال تصور به صورت سازمان
دست به اقداماتي در قلمرو ملي زد ولي در دو دهه اخير اينها در مطالعاتشان به اين نتيجه رسيدند آه 

شود و ترور قبًال به صورت يك سازمان   ستي و فراملي ميتروريسم دارد تبديل به يك پديده انترناسيونالي
گذاشتند تروريسم،   سياسي و ايدئولوژيك و براي يك سري اهداف آرماني بود ـ البته آنها نامش را مي

گذاشتند در حالي آه آنها دنبال اهداف   بخش و چريكي را اسمش را تروريسم مي  هاي آزادي  سازمان
اي در دو دهه اخير شكل گرفته بود آه تروريسم را به   جويانه بودند ـ اما پديدهآزادي خواهانه و عدالت 
  .آورد  صورت يك حرفه درمي

اي هستند آه آرمان ندارند بلكه افرادي آارآزموده و   اي شدن پديده تروريسم، يعني اينكه يك عده  حرفه
هاي جديد دارند و   د يا آاربرد سالحمجرب هستند در ساختن و آار گذاشتن بمب، ابتكاراتي در مورد ايجا

  .آنند  اينها در سطح بين المللي هم آار مي
هاي محلي   پاسپورتهاي اينها ديگر پاسپورت. آنند  هاي مزدور عمل مي  يعني يك مقداري شبيه گروه

پين روند با پاسپورت فيليپين به فيلي  نيست، آساني هستند آه مثًال با پاسپورت آمريكا به آمريكا مي
بعضي . همه جاي دنيا هم محل زندگي اينهاست. روند  روند و با پاسپورت پاآستان به پاآستان مي  مي

ها آساني هستند آه مثًال هم زمان در چند آشور خانه دارند و در سال ممكن است   از اين تروريست
  .ها باشند، اينها بدون مرز بودند  چند ماه درهر يكي از اين خانه

گرفتند،   آمدند و شناسايي آساني آه اينها را به خدمت مي  ي بودند آه به استخدام در مياينها آسان
آمدند از طرف فردي آه ممكن بود اين فرد نماينده دولت   آار دشواري شده بود چون به استخدام درمي
 معلوم شدند  ها شناسايي مي  زدند و وقتي خود تروريست  يا سازماني باشد و بعد دست به عملي مي

  .اند  نبود آه اينها خط اصلي را از آجا گرفته
مقاالتي آه . هاي خطر را به صدا درآورده بودند  اين يك اتفاقي بود آه در سالهاي اخير رخ داده بود و زنگ

آردند لذا به   گيري اين پديده را گوشزد مي  نوشتند شكل  آارشناسان سازمان جاسوسي آمريكا مي
  .اي براي اينها مطرح شد و آن امنيت بود  تدريج مسئله تازه

شود   اي آه االن مي   سپتامبر اين مسئله را تبديل به يك مسئله ملموس و عظيم آرد به گونه11واقعه 
  . اصلي غرب، مسئله امنيت است  گفت مسئله

  
ي نفت گويند مسئله آنها نفت است و خليج فارس و تهاجم اخير به عراق را جنگ برا  ها مي  اما خيلي

  .دانند  مي
ماجراي عراق آه رخ داد، بعضي تحليل آردند آه هدف آمريكا از حمله به عراق دستيابي به نفت اين 

تواند علت اصلي تهاجم   آشور است، ممكن است اين تحليل واقعيت هم داشته باشد، اما اين نمي
ت عراق زير پوشش سازمان ملل آمريكا باشد بخاطر اينكه اصًال نياز به اين تهاجم نبود، قبًال هم نف

 دولت عراق نبود،   در واقع نفت دست» نفت در برابر غذا«دست آمريكا و غرب بود يعني در سياست 
آرد و در مقابل به عراق غذا   خواست استخراج مي  هاي خاصي، نفت را به ميزاني آه مي  غرب از آانال

  .داد  مي
يا است ولي اين در برابر نفت آل جهان و ذخاير نفتي  درصد نفت دن10از طرفي، هر چند نفت عراق 

آمريكا، انگليس و آل منابع جهان وگردش مالي جهاني آنقدر چيز قابل توجهي نيست آه علت اصلي 
  .تهاجم باشد

ها هدفشان تغيير نقشه خاورميانه است و   آنند اين است آه آمريكايي  مسئله بعدي آه مطرح مي
يي منطقه را عوض آنند در حالي آه به اعتقاد من اين تحليل هيچ مبنايي خواهند نقشه جغرافيا  مي

ندارد، اولويت اول اينها مسئله نفت يا تغيير نقشه جغرافياي منطقه نيست، اتفاقًا تا اينجا خالف اينها 
  .هم بوده است

ا تجزيه نكردند اينها نشان دادند آه طرفدار تغيير نقشه جغرافيايي منطقه نيستند، همانگونه آه عراق ر
در حوزه ايران هم دنبال تجزيه نيستند، ممكن است آه در جايي به اين برسند آه براي براندازي رژيمي 

طلبانه را دامن بزنند، اما تجزيه به عنوان يك تاآتيك ممكن است   هاي تجزيه  به صورت تاآتيكي سياست
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خواهند اسرائيل را گسترش   شود مي  ه مييا اينكه گفت. اتفاق بيفتد ولي استراتژي آنها تجزيه نيست
بدهند به آل خاورميانه، وقتي اينها دنبال اين هستند آه هر طور شده دولت مستقل فلسطيني ايجاد 

شود و اسرائيل هم آن را به رسميت بشناسد، پس دنبال گسترش اسرائيل به آل منطقه نيستند و 
نبال اين نيستند آه تضادها را در منطقه بيشتر آنند، پس اين اصًال بامنافع آنها هم سازگار نيست، آنها د

  .اي ندارد  اين نگراني هم چندان مايه
خواهد نقشه منطقه خاورميانه را تغيير دهد مقداري برخاسته از ذهن آساني   گويند آمريكا مي  اينكه مي

برند   ا گام به گام پيش ميها يك سناريوي پنهاني دارند آه دارند اين ر  آنند آمريكايي  است آه تصور مي
دانيم چيست، آشف آنيم و خودمان را در برابر   هاي پنهاني را آه هنوز نمي  آوشيم آن بخش  و ما مي

  .آن آماده آنيم
  .آنند  هاي جهاني ديگر به اين شيوه سنتي عمل نمي  در حالي آه قدرت

دو تا آتاب منتشر شده . آنند  ت شفاف اعالم مي را به صور  آنند و اين برنامه  ريزي مي  ها برنامه  آمريكايي
ها سه،   است يكي آتاب استراتژي امنيت ملي آمريكا و ديگري طرح آمريكا براي خاورميانه، اين آتاب

اند و تحقيقاتي   اند و بحث آرده  چهار سال قبل چاپ شده است و در شوراي امنيت آمريكا نشسته
اند و اين تحقيق و اين سناريو اگر در ايران و در شوراي امنيت انجام   بندي آرده  اند و جمع  سفارش داده

دهند   آمد، اما آنجا اين را به صورت آتاب انتشار عمومي مي  شد به صورت يك طرح فوق سري در مي  مي
  .دانند آه سناريوي آمريكا اين است  و افكار عمومي در داخل و در خارج مي

يانه، از دو سال قبل از حمله به عراق، جزئيات اقداماتي آه در عراق در آتاب طرح آمريكا براي خاورم
خواهد به   شد آه آمريكا مي  بيني آردند و اينكه در روزهاي پيش از جنگ گفته مي  خواهند داشت را پيش

خواهد ترفندي بكار ببرد آه   شد آه آمريكا مي  نحوي سازمان ملل را از دور خارج آند و اينگونه گفته مي
اين يك برنامه مخفي نبوده است و در اين آتاب پيش بيني . سازمان ملل را از ماجراي عراق آنار بكشد

گويند آه نبايد خيلي به   ها مي   آند سازمان ملل را فعال آند ولي آمريكايي  شده آه عراق سعي مي
  .دخالت سازمان ملل اهميت بدهيم

گفتند اينها بهانه  اينكه مي. ه شده است بايد تغيير آندگويند آه رژيم صدام به هر صورت آ  بعد هم مي
آند تا بازرسان ملل بروند آنجا و يك چيزي بدست آورند، اينها   است و آمريكا دارد بهانه جويي مي

  .گردد به توهماتي آه ما داشتيم  برمي
در هيچ آدام از آن . اند  هاي خود را به صورت شفاف مطرح آرده  ها پيش برنامه  ها از مدت  آمريكايي

اند تغيير نقشه خاورميانه مطرح نشده است، بنابر اين من اعتقادم اين   چيزهايي هم آه اعالم آرده
تر و   است آه گرچه مسئله نفت و يا صلح خاورميانه براي آمريكا استراتژيك است اما مسئله فوري

  .بر اين مسئله امنيت در صدر قرار گرفت سپتام11تر اينها در حال حاضر امنيت است و بعد از واقعه   مهم
ها قرار بدهيد، آمريكا آشوري است آه به عنوان بزرگترين ابر قدرت   اگر شما خودتان را به جاي آمريكايي

گيرد و   بيند در خانه خودش يك عمليات تروريستي صورت مي  جهاني شناخته شده ولي يك دفعه مي
  .آند  آند و چند هزار نفر را در چند ثانيه نابود مي  ظرف چند ثانيه دوتا برج را منهدم مي

افتد و اين نگراني وجود دارد آه چنين   طبيعي است براي ابر قدرتي همچون آمريكا وقتي اين اتفاق مي
  .گيرد  عملياتي تكرار شود مسئله امنيت در صدر قرار مي

 و در مورد آينده ايران و آشورهاي شود در مورد وضعيت خاورميانه  اگر اين تحليل را بپذيريم بهتر مي
شان اين است آه منبع تروريسم در خاورميانه و خصوصًا در آشورهايي مثل   تحليل. منطقه ارزيابي آرد

آنند، اما آره شمالي را منبع تروريسم   آره شمالي را هم اشاره مي. ايران، عراق و افغانستان است
م بيشتر يك نوع فشار است براي مهار آره و براي خلع درگيري آمريكا با آره شمالي ه. دانند  نمي

  .اما درگيري اينها با آره نخواهد بود. سالح آردن اين آشور
ها آره را جزو محور شرارت   در مطالبي هم آه منتشر شده مشخص شده است آه اساسًا آمريكايي

 گويند وقتي ايران،   ل اينكه ميشود آه آره را اضافه بكند، به دلي  دانند بلكه به بوش پيشنهاد مي  نمي
آيد آه آمريكا در برابر   گيرد، اين تصور به وجود مي  عراق و افغانستان در ليست محور شرارت قرار مي

شود آه جهان اسالم در   آشورهاي اسالمي و جهان اسالم صف آرايي آرده است و اين باعث مي
شمالي را هم اضافه آنيد به اين محور تا اين تصور را گويند آره   مقابل آمريكا قرار بگيرد بنابر اين مي

  .خنثي آند
اينها چون معتقدند آه منبع آن . بنابر اين قرار گرفتن نام آره شمالي در محور شرارت، شكلي است

  .اند  خاورميانه است، لذا االن روي اين منطقه متمرآز شده
هاي   آشورهايي آه فشار و سرآوب بود سازماناند آه قبًال در   نكته ديگر اينكه به اين نتيجه رسيده

آردند   هاي سرآوبگر حمايت مي  ها از رژيم  ها و انگليسي  گرفت و معموًال آمريكايي  چريكي شكل مي
هاي آزادي بخش موضع ضد آمريكايي و ضد غربي پيدا آنند و   شد آه اين جنبش  ولي همين باعث مي
هاي   گيري پديده تروريسم شده و بعد هم تمامي سازمان  ها و بسترهاي شكل  همين يكي از زمينه

چريكي چون ضد امپرياليستي و ضد آمريكايي بودند به رغم اختالفات براي تهاجم به منافع آمريكا به 
  .اي تروريستي را پرورش داد  هاي حرفه  رسيدند و خود اين آم آم سازمان  وحدت مي

  
  دهند؟  هاي توتاليتر ترجيح مي  امهاي دموآرات را بر نظ  يعني ديگر نظام

آنها به اين نتيجه رسيدند آه اساسًا اين پرونده تروريسم به معناي جديد آن محصول آن دوران بوده 
هاي   است و براي اينكه زمينه آن را از بين ببرند راهش اين است آه بيايند و زمينه پيدايش سازمان
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هاي   اين يكي از ضرورت. موآراسي بوجود بيايدراهش اين است آه د. چريكي را از بين ببرند
  .دموآراتيزاسيون در منطقه است

اصوًال جنگ سرد و دوران آن اقتضائاتي داشته، يكي از اقتضائات آن هم حكومت با مشت آهنين بود و 
هاي غربي از ترس اينكه غول آمونيسم گسترش پيدا آنند و احزابي را در آشورهاي مختلف   دولت

گرفتند و آشور جزو اقمار آشورهاي   آردند و قدرت را به دست مي  آرد و آودتا مي   ميسازماندهي
آردند و اين جزو اقتضائات دوره جنگ   هاي استفاده مي  شد، آنها هم متعاقبًا از اين شيوه  آمونيستي مي

  .  سرد بود
آمونيسم ديگر وجود االن دوره جنگ سرد تمام شده و اقتضائات آن از بين رفته است، خطر گسترش 

هاي ناپايدار بوجود بيايند و احزاب   ندارد، بنابر اين االن در اين آشورها ديگر آن خطر را آه دولت
آمونيستي قدرت را به دست بگيرند وجود ندارد، از طرف ديگر مجموعه تحوالتي آه رخ داده است 

و دموآراسي در آشورهاي مختلف دنيا آمريكا و غرب را به اينجا رسانده آه االن تضمين منافشان در گر
  .از جمله در خاورميانه است

بعد از جنگ سرد و تبديل شدن جهان به دهكده جهاني و . تر خواهد شد  يعني اينگونه منافعشان با ثبات
گسترش فناوري ارتباطات و يكدست شدن ارزشها و هنجارها در سطح دنيا، از طرفي اقتصاد جهاني نيز 

فرق خالص بشود و يك نوع جهاني سازي در اقتصاد صورت بگيرد، همه اينها اقتضا بايستي از اين ت
  .توانند پايدار بمانند  هاي سنتي نمي  هاي سياسي منطقه تغيير بكند و ديگر آن نظام  آند آه نظام  مي

  
  ها تالش نخواهند آرد آه با دادن امتياز خارجي، ماندگاري خود را بيشتر آنند؟  آيا برخي نظام

به خاطر اين آه وضع . هايي صورت گيرد  واقعيت اين است آه به اعتقاد من امكان ندارد آه چنين سازش
دنيا دگرگون شده و موافع آمريكا و غرب در دموآراسي است، معناي آن، اين نيست آه آنها دموآراسي 

  .ندخواه  خواهند، آنها دموآراسي را بخاطر منافع خودشان مي  را براي دموآراسي مي
فرض آنيد مسلمانان بخواهند اسالم را جهاني آنند، به طبع اين جهاني شدن، منافع زيادي براي 

االن هم آمريكا و غرب در قلمرو جغرافيايي خودشان، دموآراسي يك ارزش . آشورهاي مسلمان دارد
ع اما براي ديگر نقاط دنيا دموآراسي براي مناف. ملي است و دموآراسي براي دموآراسي است

  .شود  خودشان است، االن منافع آنها از اين طريق تأمين مي
  

  پس سازش منتفي است؟
آيند اشتباهي آه در دوره   به نظر من، چنين سازش و تباني امكان پذير نيست و در دوره جديد اينها نمي
ز تجربيات دوران آنند، آنها ا  جنگ سرد انجام دادند و در حمايت از شاه بر عليه مصدق آودتا آردند، تكرار 

  .اند  جنگ سرد درس گرفته
 واآنشي بود به 57گران غربي معتقد بودند آه اساسًا انقالب اسالمي در سال   بسياري از تحليل

 و اشغال سفارت آمريكا را يك نوع واآنش نسبت به آن آودتا 32 مرداد 28آودتاي آمريكا و انگليس در 
  .دانستند  مي

هايي آه بارها در انتخابات دوم خرداد و   هايشان را بگذارند در سبد جناح  د تخم مرغآين  بنابر اين اينها نمي
شان را به گروهي آه در جامعه   هاي خارجي منافع و آينده  گفتند قدرت» نه«پس از آن، مردم به آنها 
  .زنند چون هر آن ممكن است تحولي عليه آنها صورت بگيرد  مترود است گره نمي

  
  انديشند؟  هاي سياسي منطقه نمي   دموآرات آردن همه نظامچرا آنها به

هاي منطقه را عوض آنند و   من معتقدم آه اينها قاطعانه دنبال اين هستند آه ساختار سياسي نظام
بدون شك نه تنها درباره ايران بلكه، درباره عربستان، آويت، بحرين، قطر و همه اين آشورها برنامه 

  .دارند
آنها روند حوادث جهاني را خوب درك . آنند   عمل مي ي از شيوخ منطقه خيلي مدبرانهنكته اينكه برخ

آنند و خودشان قبل از آنكه فشارهاي سنگين بر آنها وارد   اند و دارند پيشاپيش حوادث حرآت مي  آرده
 و تاآنون  مردم به آن رأي دادند76اند، اصالحاتي آه در جامعه ما از سال   شود اصالحات را شروع آرده

اند و   در ساخت قدرت يك ميليمتر پيش نرفته است، آنها خودشان اين اصالحات را از باال شروع آرده
  .اند  نسبت به ما هم جلوتر رفته

البته به اين معني آه آنها اصالحاتي را آه شروع آردند در جامعه خودشان پيش بردند هر چند از شرايط 
  .تر هستند  جامعه ايران هنوز عقب

ها رفتني هستند، به ميزاني آه   گيرد، بعضي رژيم  با اين تحوالتي آه در منطقه دارد صورت مي
آشوري همچون عربستان سعودي در مقابل اين . تر است  مقاومتشان هم بيشتر باشد رفتنشان حتمي

  .تحوالت تاب مقاومت ندارد
ست آه بتواند اين خاندان راماندگارتر بكند اصالحاتي را االن امير عبداهللا در داخل عربستان آغاز آرده ا

توانند تاب مقاومت   ها مي  ولي معلوم نيست آه اگر اين توفان وزيدن بگيرد چقدر بعضي از اين حكومت
  .داشته باشند

  
  در اين شرايط حساس، ايران از چه موقعيتي برخوردار است؟
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ايران آشوري است آه . ز اين آشورها ندارندموقعيتي دارد آه هيچ يك ا. اي دارد  ايران يك موقعيت ويژه
در افكار عمومي دنيا دوم خرداد يك زلزله تلقي شد آه يك دفعه . دوم خرداد را پشت سر گذارده است

  . درصد مردم به شكل دموآراتيك خواسته خود را مطرح و تغييري را به سيستم تحميل آردند80
شود و در دنيا از جايگاه    انديشمند شناخته ميرسد به عنوان يك عنصر  خاتمي وقتي به قدرت مي

شود، به نحوي آه هيچ رئيس جمهوري در آره زمين به اندازه خاتمي مورد حمايت   اي برخوردار مي  ويژه
  .افكار عمومي داخل و حمايت بين المللي نبود

چه در شرق و . دارندها اتفاق نظر   هاي دنيا در حمايت از دولت خاتمي و اصالح طلب  تقريبًا همه دولت
ايران االن . شود  دهد و اين هم مكمل دوم خرداد مي  از آن طرف انتخابات مجلس روي مي. چه در غرب

اند و   آشوري است آه نهادهاي انتخابي آن يك موقعيتي براي آن در افكار عمومي دنيا بازسازي آرده
ايران از . ند و دنباله رو حوادث نباشداين فرصت و شانس را داشته آه بتواند پيشاپيش حوادث حرآت آ

 سپتامبر و 11ترس تهديد و فشار نظامي مجبور نشد آه دموآراسي را بپذيرد بلكه قبل از اينكه واقعه 
  . اين پروسه در ايران آغاز شده است76اين تهديدات به وقوع بپيوندد در دوم خرداد 

 و هنوز هم هست هر چند به شدت در اثر بنابراين، اين موقعيت استثنايي براي ايران ايجاد شده
فشارهايي آه وارد آمده و موانعي آه ايجاد شده است اصالح طلبان مقبوليت خود را تا حدي از دست 

  .اند و امكان بازسازي آن وجود دارد  شان را از دست نداده  اند ولي مشروعيت  داده
ام نظامي عليه ايران نخواهد آرد، مادامي آه خاتمي و مجلس ششم سرآار هستند آمريكا هيچ اقد

آند، اما آنها با توجه به   چون هم با افكار عمومي داخل آمريكا و هم افكار عمومي دنيا مشكل پيدا مي
آنند آه انتخابات بعدي وضعيتي مثل انتخابات شوراها داشته باشد و   انتخابات شوراها پيش بيني مي

  .شود  ا ميزمينه براي هرگونه اقدام عليه ايران مهي
  

   در عراقجهان پس از جنگ
  

  ، ادامه اختالفات فرانسه و آمريکا8اجالس گروه 
 اختالفات عميق ديپلماتيک ميان آمريکا و کشور ميزبان، فرانسه را آشکار کرده 8اجالس سران گروه 

  است
   2003  ژوئن 2 -1382  خرداد12 دو شنبه  -ويليام هورسلی، خبرنگار بی بی سی 

 که در شهر سياحتی اويان در فرانسه ديدار می کنند، تالش دارند سياست های خود 8وه رهبران گر
پيرامون شماری از مسائل مهم بين المللی از جمله توسعه جهان سوم و همچنين توقف گسترش 

  .تسليحاتی را هماهنگ سازند
 ميزبان، فرانسه، را در  همچنين اختالفات عميق ديپلماتيک ميان آمريکا و کشور8اما اجالس سران گروه 

  .مورد ادعای آمريکا داير بر رهبری جهان آشکار کرده است
 در اويان فرانسه، احتماال متشنج ترين و پراصطکاک ترين نشست در نوع خود 8نشست سران گروه 
  تاکنون بوده است    

، مايه سرافکندگی در شهر اويان در واقع دو جهان بينی متضاد در معرض نمايش قرار گرفته است که اين
  .در سطوح باالی ديپلماتيک است

اين تفاوت ها همچنين حکايت از آن دارد که شکاف های ايجاد شده بر سر جنگ عراق تا سال ها 
  .برطرف نخواهد شد

 بايد برای دفاع از آزادی متحد شوند و اکنون زمان مناسبی 8آقای بوش اظهار نظر کرد که اعضای گروه 
منظور او البته آشکارا انتقاد از فرانسه و آلمان، . در ائتالف غرب نيست" ه اختالفدامن زدن ب"برای 

  .مخالفان جنگ عراق، بود
آقای بوش همچنين با اعالم اين خبر که اجالس را به زودی ترک خواهد کرد، نارضايتی خود از ميزبان 

  .اجالس يعنی آقای شيراک را آشکار کرد
او از اين فرصت برای اعالم بی پرده اين . مين اندازه صراحت نشان داددر مقابل آقای شيراک نيز به ه

  .است استفاده کرد" جهانی چندقطبی"مطلب که سياست خارجی فرانسه تشويق يک 
آقای شيراک با دعوت از . اين اظهار نظر، عموما تالشی برای مهار کردن قدرت آمريکا تلقی می شود

 جهان از جمله چين، هند و برزيل سعی کرد اين ديدگاه خود را  کشور در حال توسعه ممتاز12رهبران 
  .تقويت کند

رهبر فرانسه بدون شک اميدوار است اين اقدام نشان دهد که دولت او بيش از آمريکا با نگرانی های 
  .جهان در حال توسعه همدردی می کند

 جهان را بار ديگر مورد تاکيد قرار اکنون که رهبران آمريکا و فرانسه ديدگاه های متباين خود درباره امور
  داده اند، اين خطر وجود دارد که اوضاع نسبت به گذشته حتی بدتر شود    

مهمانان ويژه اجالس از دعوت خود خرسند بودند اما ظاهرا هنوز . با اين حال اين ادعا قابل بحث است
  .قانع نشده اند که اين نشست به نتايج ملموسی منجر شود

 در اويان فرانسه، احتماال متشنج ترين و پراصطکاک ترين نشست در نوع خود 8گروه نشست سران 
  .تاکنون بوده است

اکنون که رهبران آمريکا و فرانسه ديدگاه های متباين خود درباره امور جهان را بار ديگر مورد تاکيد قرار 
  . داده اند، اين خطر وجود دارد که اوضاع نسبت به گذشته حتی بدتر شود
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فرانسه از اين پس ممکن است در مورد طيفی از مسائل گوناگون از جمله تجارت، امور دفاعی و مسائل 
  .مربوط به مصرف کنندگان، آمريکا را به چالش بگيرد

در آينده، اين شکاف ها احتماال بار ديگر در مکانی که نخستين تجليگاه دردناک آن، شورای امنيت 
  ش درخواهد آمدسازمان ملل متحد بود، به نماي

  
  کنفرانس خبري رئيس جمهوري فرانسه در شهر اويان

   2003  ژوئن 2 -1382  خرداد12 دو شنبه  - راديو فردا –) اويان(ژان خاکزاد 
ژاک شيراک، رئيس جمهوري فرانسه، ميزبان نشست سه روزه سران هشت کشور بزرگ صنعتي 

، آنسوي کوههاي آلپ فرانسه Evianدر شهر اويان  که از اول تا سوم ماه ژوئن G8جهان معروف به گروه 
 برگزار شده است، Lac Lemanدر جنوب شرقي اين کشور در ساحل بزرگترين درياچه اروپا، الک لمان 

: در نخستين کنفرانس مطبوعاتي به ويژگي شهر اويان اشاره کرد و در اين زمينه به خبرنگاران گفت
ر جهان ايجاد نشده است، بلکه براي کشورهايي که  هيچگاه به دليل رياست بG8نشست گروه 

مسئوليت احساس مي کنند، ايفا کردن نقش هماهنگ کننده در اقتصاد جهاني در جهت منافع همه 
 نوعي برتري اقتصادي در تصميم گيريها G8با اين همه گروه . کشورها به صورت نقش اساسي است

 بايد به رهبران ديگر G8اطر رهبران گروه به همين خ: رئيس جمهوري فرانسه گفت. داشته است
کشورهاي جهان نيز توجه نشان دهند و به حرفها و مشکالت آنها گوش دهند و براي آنها احترام قائل 

 رهبر و رئيس دولت کشورهاي مختلف را به نشست اويان 21در اين رابطه بود که در اينجا من . شوند
 درصد ثروت جهان بر اساس در آمد 80عيت جهان را دارند و دعوت کردم که نمايندگي تقريبا دو سوم جم

  .ناخالص ملي در اقتصاد جهاني، متعلق به آنها است
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