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

  

    پيرامون تحوالت ايرانمواضع نيروهاي سياسي جهان
  

ران و اصالح طلبان جمهوري اسالمي از ديد جناح محافظه آاران نو وزارت دفاع هدف مشترك محافظه آا
  و کاخ سفيد

 خرداد 15 پنج شنبه - راديو فردا –بر اساس مقاله هفته نامه مرکز اطالعات جينز) لندن(شهران طبرى 
   2003 ژوئن 5 -1382

: در اين مقاله نوشته شده. ات جينزروابط ايران و آمريکا موضوع مقاله اي است در هفته نامه مرکز اطالع
  : شهران طبري از نکات عمده اين مقاله مي گويد. تنش بين ايران و آمريکا در حال تشديد است

هفته جينز مي نويسد در دولت بوش يک توافق نسبتا همه جانبه بر ضرورت ): راديو فردا(شهران طبري 
ين تغيير چگونه بايد صورت گيرد اختالف نظر هايي ديده اما بر سر اينکه ا. تغيير نظام در ايران وجود دارد

نئوکونسرواتيوهاي وزارت دفاع و کاخ سفيد خواهان در پيش گرفتن اقداماتي مؤثر و حتي . مي شود
در حاليکه مقامات وزارت امور خارجه بيشتر طرفدار دنبال کردن . استفاده از نيروي نظامي هستند

انکه کاخ سفيد جلسه سياست گذاري در اين مورد را که قرار بود پس از . راههاي ديپلماتيک هستند
  . هفته پيش برگزار شود ملغي کرد، نتيجه مباحثات همچنان نامعلوم مانده است

علي رغم آنکه دولت جرج بوش هرگونه اقدام فوري عليه ايران را به تعويق انداخته، اما از هم اکنون 
قرار است حمايت از اصالحات سياسي و اقتصادي . ه استفشارهاي غير نظامي خود را افزايش داد

همچنين تالشهايي براي فشار آوردن به . محمد خاتمي در مقابله اش با روحانيون تندرو افزايش يابد
روسيه، چين و اتحاديه اروپا انجام مي گيرد تا آنان نيز به نوبه خود بر ايران فشارهاي ديپلماتيک وارد 

وکونسرواتيوهاي دولت بوش اميدي به اين اقدامات ندارند و معتقدند اصالح طلبان با اين حال نئ. آورند
به عالوه مي گويند آنها در هدف دستيابي به تسليحات . قادر به جلوگيري از فعاليتهاي القاعده نيستند

  . هسته اي وحفظ جمهوري اسالمي با روحانيون محافظه کار متحدند
ي آتي فشار بر ايران افزايش مي يابد و قرار است در مالقاتي که نشريه جينز مي گويد طي هفته ها

اواسط ماه جاري بين سازمان بين المللي انرژي هسته اي و مقامات دولت آمريکا برگزار مي شود، بر 
به عالوه . مواردي که ايران پيمان عدم ازدياد نيروهاي هسته اي را نقض کرده، انگشت گذاشته شود

ه خواست کنگره سازمان مجاهدين خلق را از فهرست سازمانهاي تروريستي وزارت آمريکا قصد دارد ب
  . خارجه بيرون آورد تا به اين ترتيب حمايتش از اين گروه جنبه قانوني پيدا کرده، مخفيانه نباشد

دولت ايران به واشنگتن هشدار داده است در مسايل . از ان سو ايران اتهامات واشنگتن را رد مي کند
با اين حال ايران به وخامت اوضاع واقف است و به طور آگاهانه هيچ . ي اين کشور دخالت نکندداخل

حرکت تحريک کننده اي در اين زمينه انجام نمي دهد و مي داند که اگر آمريکا تصميم به حمله نظامي 
ان در حال آماده به همين خاطر مقامات اير. بگيرد ايران نمي تواند کار زيادي براي جلوگيري از آن بکند

اين موضوعي است که اکنون در راس طرحهاي سياسي و . کردن کشور براي احتمال جنگ هستند
  . نظامي هم محافظه کاران و هم اصالح طلبان قرار دارد

ايران در صدد مدرنيزه کردن تسليحات خود است وتالش براي تحکيم رابطه اش با چين، روسيه، هند، 
در عين حال وجود همين خطر است که مجموع . ا بايد در اين چهارچوب ديده شودپاکستان و اتحاديه اروپ

جمهوري اسالمي، چه تندروها و چه اصالح طلبان را به دستيابي به صالحهاي هسته اي تشويق مي 
دست بر قضا، هرچه سخت گيري واشنگتن عليه جمهوري : مقاله نشريه جينز معتقد است. کند

، جناحهاي اصالح طلب و محافظه کار براي دفاع از جمهوري اسالمي و کل اسالمي شدت بيشتري يابد
اين نشريه مي نويسد با توجه به تمام اين شرايط، . نظام به هم نزديکتر و با هم متحدتر مي شوند

چشم انداز درگيري شديد بين ايران از يک سو، و امريکا و متحدانش از سوي ديگر را نمي توان کنار 
  .گذاشت

  
بررسي سياست خارجي آمريكا در قبال جمهوري اسالمي، از ديد يك پژوهشگر : دازي يا مذاآرهبران

  آمريكائي
  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15پنج شنبه ): راديوفردا(امير آرمين 

از نظر آقاي ماروين زونيس، استاد دانشگاه شيکاگو و صاحب چند تاليف در باره ايران قبل و بعد از 
آقاي زونيس، که روزگذشته در . تغيير نظام حکومت درايران در کوتاه مدت ناچيز استانقالب، امکان 

اي در روزنامه شيکاگو تريبيون، دولت آمريکا را از مداخله نظامي در ايران برحذر داشت، در مصاحبه  مقاله
ان پرهيز کند و از گويد آمريکا بايد از هرگونه تالش براي ايجاد رابطه با نظام کنوني اير با راديوفردا مي
آقاي زونيس . هاي گروهي، تالش مردم ايران براي تغيير حکومت خود را تقويت کند طريق رسانه
گويد آمريکا بايد از تالش براي جلوگيري از اتمي شدن ايران دست بردارد، زيرا مردم ايران  همچنين مي

  . براي دستيابي به تکنولوژي اتمي، متحد هستند
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گويد سياست آمريکا در قبال ايران پيچيده است   آقاي ماروين زونيس مي):راديوفردا(رد آامليا انتخابي ف
و احساس من اين است که در حال حاضر، کارچنداني از دست آمريکا در قبال ايران ساخته نيست، 
بلکه آمريكا بايد تالش کند که تسهيالتي فراهم کند که مردم ايران مشکل خود را به دست خود حل 

  گويد  وي مي. دکنن
تواند انجام دهد اين است که   بدترين کاري که آمريکا مي):ترجمه با صداي بيژن فرهودي(ماروين زونيس 

در صدد تغيير نظام ايران برآيد يا طوري رفتار کند که روحانيون حاکم در ايران تصور کنند که آمريکا مشتاق 
  .است با آنها سازش کند

کنم که مهم است آمريکا در هر تماسي با نظام روحانيون در  د من فکر مي آقاي زونيس مي گوي.:ف.ا.ك
در دوران رياست جمهوري بيل کلينتون، مبادالت . ايران، بر لزوم گسترش دمکراسي در ايران تاکيد کند

. فرهنگي و تماس هاي به اصطالح مردم با مردم بين ايران و آمريکا افزايش يافت اما به جائي نرسيد
گويد در هر حال آمريکا نبايد خود را مشتاق براي تماس با ايران نشان دهد ولي بايد  نيس مياقاي زو

آقاي ماروين زونيس مي . آماده باشد که از هرفرصتي براي تبادالت فرهنگي و نظاير آن استفاده کند
  : گويد

وانائي آمريکا به  به نظر من غرور کاذب مردم آمريکا و به خصوص دولت بوش در باره ت:ماروين زونيس
خواهد، يک عامل منفي است و به اعتقاد او آمريکا کارچنداني از دست  تغيير جهان به صورتي که مي

  . آمريکا در ايران ساخته نيست و اين مردم ايران هستند که بايد در ايران دست به اقدام بزنند
دام نظامي آزاديبخش آمريکا درعراق بر  آقاي زونيس در پاسخ به سئوال راديوفردا در باره تاثير اق.:ف.ا.ك

  : رفتار حکومت ايران، مي گويد
 شکي نيست که در پي جنگ عراق، نوعي هشياري در ايران پديدار شد و اينکه ايران :ماروين زونيس

آمريکا دو کشور افغانستان و عراق را در شرق و غرب ايران . بايد سرانجام به صورتي با آمريکا کنار بيايد
کرده است و ناوهاي جنگي اتمي آمريکا در خليج فارس مستقر شده اند و اين واقعيتي اشغال 

ها از زمان جنگ عراق به اينطرف در باره  هشيارکننده براي هر حکومتي است و روشن است که ايراني
  . آمريکا محتاط تر شده اند

ن در آينده نزديک عليه نظام اي حاکي از آنکه مردم ايرا گويد نشانه  آقاي ماروين زونيس مي.:ف.ا.ك
اي نظير آنچه در ميدان  گويد وقوع حادثه جمهوري اسالمي قيام کنند، مشاهده نمي شود، ولي مي

 رخ داد که درآن شمار بسياري دانشجوي خواهان آزادي و دمکراسي، 1999پکن در سال »  مين ان تي«
 رژيم بشوراند، اما در فقدان چنين هدف گلوله رژيم قرار گرفتند، ممکن است مردم ايران را عليه

اي، بايد گفت د رحال حاضر رهبري براي انقالب عليه جمهوري اسالمي وجود ندارد و تصور من اين  حادثه
هاي قيام،  است که رژيم جمهوري اسالمي به اندازه کافي شرور هست که با بروز نخستين نشانه

  .  انقالب را سرنگون کندتعداد زيادي را به آشتن دهد و اين خودش ممکن است
اي که روز گذشته در روزنامه شيکاگو تريبيون منتشر کرد، نوشت روحانيون  آقاي ماروين زونيس، در مقاله

آقاي . حاکم بر ايران حاضر هستند براي ماندن بر سرقدرت دست به کشتن مردم کشور خود بزنند
م شاه در آمريکا منتشر ساخت، درپاسخ به اي در باره نظا زونيس، که قبل از انقالب تحقيقات گسترده

  :گويد سئوال راديوفردا در باره مقايسه رژيم کنوني ايران و رژيم شاه مي
نظام روحانيون به مراتب از حکومت شاه .  رژيم شاه به مراتب از نظام روحانيون بهتر بود:ماروين زونيس

تر از همه، روحانيون از کشتن مردم خود  فاسد تر، سرکوبگرتر، بيرحم تر و ضد دمکراسي تر است و مهم
اند براي ماندن بر سر قدرت، مردم ايران را قتل عام آنند، در حاليکه رژيم شاه به  هراسي ندارند، و آماده

اين دليل شکست خورد که شاه تمايل نداشت مردم کشور خود را براي ماندن بر سر قدرت به قتل 
  . برساند

ت که مردم ايران در تعهد نسبت به اتمي شدن ايران با هم متحد  آقاي زونيس معتقد اس.:ف.ا.ك
آقاي . کند که تالش نکند جلوي اتمي شدن ايران را بگيرد هستند و به وزارت دفاع آمريکا توصيه مي

گويد اگر آمريکا از اتمي شدن ايران جلوگيري کند، امکان توسعه روابط بهتر با ايران را براي  زونيس مي
برد و پنتاگون و دولت بوش بايد به ايران با چشم متفاوتي از آنچه به عراق يا کره   ميآينده از بين
  گويد  آقاي زونيس مي. نگريست، نگاه کند شمالي مي
 آمريکا بايد تشخيص دهد که يک روند سياسي در ايران در جريان است و اين روند، :ماروين زونيس

ت روحانيون يا حداقل به تغييري در جهت روندي آهسته است اما سرانجام به تعويض حکوم
  . مردمساالري در نظام روحانيون منتهي خواهد شد

 آقاي زونيس، استاد دانشگاه شيکاگو و صاحب چندين تاليف برجسته در باره ايران قبل و بعد .:ف.ا.ك
  :گويد ازانقالب، در مصاحبه با راديوفردا مي

ماده باشد که وقتي رژيم ايران آماده است، رابطه صحيحي با  آمريکا بايد به ايران بايد آ:ماروين زونيس
آمريکا بايد همه تالش خود را به کار برد که از حمايت نظام حاکم در ايران از تروريسم . ايران برقرار کند

جلوگيري کند و به طور مثال، اعمال فشار بر سوريه، که حکومت بشار اسد وادار آرد از تامين سالح 
 توسط جمهوري اسالمي از طريق فرودگاه دمشق جلوگيري کند، حرآت بسيار کار براي حزب اهللا
  .مناسبي بود

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن 
  مصاحبه معاون رئيس جمهوري اسالمي با خبرگزاري فرانسه: بحران حاآميت در ايران
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  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15پنج شنبه ): راديو فردا(مينا بهار مست 
   بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسهنازي عظيما

محمدعلي ابطحي معاون رئيس جمهوري ايران و از مشاوران عالي آقاي خاتمي در مصاحبه اي با 
خبرگزاري فرانسه گفته است که حضور نيروهاي آمريکايي در عراق و افغانستان همراه با انسداد 

 نازي عظيما نگاهي دارد به اين .سياسي درون کشور، ايران را در وضعيت بحراني قرار داده است
  : گزارش

به نوشته سياوش قاضي، گزارشگر خبرگزاري فرانسه در تهران، محمد علي ): راديو فردا(نازي عظيما
ما در صحنه بين المللي در سالهاي : ابطحي که روحاني کوتاه قد و فربه است، در گفتگويي با او گفت

نکه اکنون در مرزهاي شرقي و غربي خود همسايه تازه اي اخير با تحوالت مهمي روبرو بوده ايم، چنا
آقاي ابطحي که آمريکا را به گونه قدرتي که قيد و شرط نمي شناسد معرفي . داريم که آن آمريکا است

. مي کرد گفت ايران بايد از تمامي وسايل ممکن استفاده کند تا بهانه اي به دست آمريکايي ها ندهد
محمدعلي ابطحي در بخش ديگري از اين . ي مي گيرند، به بهانه نياز ندارندگيرم که آنها وقتي تصميم

بهترين راه حل براي ما آن است که دموکراسي را که آقاي محمد خاتمي از آن حمايت : مصاحبه گفت
  . مي کند در کشور اجرا کنيم

هاي اصلي حاکميت به گزارش خبرگزاري فرانسه اکنون تهديدهاي آمريکا با باال گرفتن تنش ميان جناح
تضاد دو جناح چپ و راست که سابقه اي برابر با عمر جمهوري اسالمي دارد، اکنون . ايران همراه است

به چنان اوجي رسيده که اصالح طلبان مي کوشند مستقيما با ساز و کارهايي که از طريق آنها 
بطحي مي گويد شکاف دروني که ا. محافظه کاران قدرت نفوذ خود را اعمال مي کنند، به مبارزه برخيزند

بر سر شيوه حکومت، سياستهاي خارجي و داخلي و نيز تلقي ما از مذهب وجود دارد بسيار خطير 
است و افزود سد کردن دائمي قوانين اصالح طلبانه سبب نااميدي عميق ايرانيان شده است، زيرا 

  . تاحساس مي کنند آرايشان تاثيري در سرنوشت سياسي کشور نداشته اس
اما آقاي ابطحي، اين روحاني متوسط الحال، که مدت چهار سال رياست دفتر خاتمي را بر عهده 

داشته، مي گويد با اين همه همچنان خوشبين است و تاکيد مي کند که شايد بعدها آقاي خاتمي يا 
 يافته اما عقايد و شعارهاي محمد خاتمي ديگر در اعماق جامعه رسوخ. من ديگر بر سر کار نباشيم

او مي گويد پنجاه درصد از جمعيت ايران زير بيست سال دارد، مرزها و سدها اکنون شکسته . است
شده اند، استفاده ما از اينترنت در سطح کشورهايي نظير خودمان است، اما مهمتر از همه اينها، 

  . اکنون اصالحات به خواست اصلي مردم ايران تبديل شده است
  

 به رد شدن دو اليحه اصالح طلبانه تبيين اختيارات رئيس جمهور و اصالح قانون آقاي ابطحي با اشاره
با اين همه محافظه کاران خود درک مي کنند که اين دو اليحه : انتخابات توسط شوراي نگهبان مي گويد

اما رويارويي خطير هنوز در پيش است و به گفته . حداقل انتظارات راي دهندگان را برآورده مي کند
بطحي حتي اگر دو اليحه رد شوند تنها کافيست که آقاي خاتمي به مردم اعالم کند که کمترين ا

  .اختياري براي انجام وظايف خود به عنوان رئيس جمهوري ندارد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

ر به آمادگي جمهوري اسالمي براي امضاي موافقتنامه بازگرداندن سوخت مصرف شده در نيروگاه بوشه
  روسيه

   2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15 پنج شنبه - راديو فردا –آامليا انتخابي فرد، مصاحبه با هرميداس باوند
سفير جمهوري اسالمي در روسيه اعالم آرد اين آشور بدون هيچ قيد و شرطي موافقتنامه بازگرداندن 

مرضا شافعي آه در يك غال. سوخت مصرف شده در نيروگاه بوشهر به روسيه را امضا خواهد آرد
آنفرانس خبري در مسكو سخن مي گفت اظهار داشت ايران حاضر است بدون هيچ قيدو شرطي 

موافقتبامه را همين امروز امضا آند اما ظاهرا برخي مشكالت از سوي روسيه وجود دارد آه بايد حل 
ون وزارت امور خارجه سفير جمهوري اسالمي در روسيه در واآنش به اظهارات جان بولتون، معا. شود

. تمام اماآن مورد اشاره تحت نظارت و آنترل سازمان بين المللي انرژي اتمي قرار دارد: آمريكا گفت
عباس اسكندري وابسته مطبوعاتي سفارت جمهوري اسالمي در مسكو در اين آنفرانس خبري اظهار 

خودش دارد، قرار نيست ما اين ما تعهداتي را متعهد شديم پروتكل الحاقي تعهدات جديدي با : داشت
دآتر هرميداس باوند، استاد روابط بين الملل معتقد است . ها را امضا آنيم اما هيچ آمكي به ما نشود

گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي پرسش هايي را درباره فعاليت هسته اي ايران مطرح خواهد 
  .آرد

  
  ال مي آندروسيه بدون قيد و شرط سوخت اتمي به ايران ارس

  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15پنج شنبه : خبرگزاري فارس 
وزارت امور خارجه روسيه با صدور بيانيه اي اعالم آرد آه آشورش بدون توجه به فشار وارده از سوي 
  .آمريكا و ديگر آشورهاي غربي همچنان مصمم است تا سوخت اتمي رآآتورهاي ايران را تامين نمايد

: ، سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه گفت»الكساندر ياآوونكو«، »مسكو تايمز«ه به گزارش روزنام
حتي اگر ايران پيمان بازرسي بدون خبر آژانس بين المللي انرژي اتمي را نيز امضاء نكند باز آشورش 
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خود را پايبند به تعهدات خود در قابل نيروگاه هاي اين آشور دانسته و سوخت اتمي مورد نياز 
  . اي نيروگاه بوشهر را تامين خواهد آرد هاي هستهرآآتور

  
   به جنگ افزارهاي آشتارجمعي دست مي يابد2006وزير امورخارجه اسرائيل مدعي شد ايران تاسال 

  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15 پنج شنبه - راديو فردا –امير آرمين
 ايزوستيا، چاپ مسكو منتشر سيلوان شالوم، وزيرامورخارجه اسرائيل در مقاله اي آه در روزنامه

وي نوشت اين .  به سالح هاي آشتار جمعي دست پيدا مي آند2006ايران تا سال : ساخت، نوشت
جان بولتون، معاون وزارت . امر موجب نگراني اسرائيل است و روسيه هم بايد در اين زمينه نگران باشد

ستفاده از زور سعي مي آند سالح هاي امورخارجه آمريكا به آنگره اين آشور گفت واشنگتن حتي با ا
  .شيميائي و ميكربي آشورهاي ياغي را نابود سازد

  
  آخرين گزارش هانس بليکس درباره عراق

  2003ژوئن  5 -1382 خرداد 15 شنبه پنج -بي بي سي 
هانس بليکس، سربازرس تسليحاتی سازمان ملل متحد، سرگرم ارائه آخرين گزارش خود به شورای 

  . ن ملل متحد استامنيت سازما
  . وی گفته است که بازرسان سازمان ملل آماده اند تا کار خود را در عراق از سر گيرند

آقای بليکس گفت که ماموران سازمان ملل متحد پيش از ترک عراق هيچ سندی دال بر ادامه يا از 
ن اين سالح ها وی افزودکه اين به معنای نبود. سرگيری برنامه های تسليحاتی عراق پيدا نکردند

  .نيست
وی گفت که عراق بسياری از پرسش ها را در مورد تسليحات غيرمتعارف خود، بی پاسخ گذاشت، ولی 

  .اين مساله به آن معنی نيست که تسليحات خطرناک هنوز در عراق موجود است
حی وجود اين توجيه پذير نيست که سريعا نتيجه بگيريم که چون چيزی پيدا نشده، حتما سال: او افزود
  .دارد

اظهارات آقای بليکس در حالی مطرح می شود که بحث بر اسر اينکه آمريکا و بريتانيا پيش از جنگ 
  .چگونه اطالعات مربوط به تسليحات عراق را ارائه دادند، باال گرفته است

ريکا در گفتگو با بی بی سی جرج بوش، رييس جمهور آمريکا را متهم يکی از مقامات اطالعاتی ارشد آم
کرده است که اطالعات غلط به مردم آمريکا داده است، زيرا اطالعات دريافت شده از عراق مورد تحريف 

  آقای بليکس قرار است در پايان ماه ميالدی جاری بازنشسته شود.قرار داده بود
  

  ن تسليحاتي سازمان ملل به عراقمخالفت آمريكا با بازگشت بازرسا
  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15پنج شنبه ): راديو فردا(فريدون زرنگار 

هانس بليکس رئيس بازرسان تسليحاتي سازمان ملل امروز آخرين گزارش خود را به سازمان ملل ارائه 
  . مي کند

ازمان ملل گفته است که هانس بليکس رئيس بازرسان تسليحاتي س): راديو فردا(گلناز اسفندياري 
بازرسان تسليحاتي آماده بازگشت به عراقند تا به کار خود ادامه دهند و تالش کنند به پرسشها در 

آقاي . اما آمريکا با اين کار مخالفت مي کند. مورد برنامه تسليحاتي رژيم صدام حسين پاسخ دهند
رش خود را به شوراي امنيت ارائه مي بليکس که روز سي ژوئن بازنشسته خواهد شد، امروز آخرين گزا
  . کند و انتظار مي رود که آينده بازرسان در اين گزارش مطرح شود

 مرکز مورد سوءظن، هنوز 230نيروهاي ائتالف به رهبري آمريکا در هفته گذشته و در جريان بازديد از 
ي رژيم صدام حسين به و از آنجايي که دستياب. هيچگونه سالح کشتار جمعي در عراق پيدا نکرده اند

سالحهاي بيولوژيکي، شيميايي و اتمي اصلي ترين دليل آمريکا و بريتانيا براي حمله به عراق بود، 
روز گذشته . نيافتن اين گونه سالحهاي در عراق به مساله مهمي در واشنگتن و لندن تبديل شده است

رشها، درباره برنامه تسليحاتي عراق، توني بلر نخست وزير بريتانيا ضمن تاکيد بر ساختگي نبودن گزا
درخواست رقباي خود را براي انجام تحقيق مستقل در مورد تحريف اطالعات در باره سالحهاي کشتار 

  . جمعي عراق، رد کرد
روز دوشنبه آقاي بليکس گفت که بازرسان تسليحاتي فرصت نيافتند که برخي از اطالعاتي را که دولت 

در قطعنامه تازه شوراي امنيت که در آن تحريمها عليه . بود، پيگيري کنندصدام حسين به آنها داده 
بسياري از اعضاي شوراي . عراق لغو شده، مساله سالحهاي کشتار جمعي نامشخص مانده است

اما دولت . امنيت از جمله بريتانيا، متحد اصلي آمريکا، خواهان بازگشت بازرسان تسليحاتي به عراقند
 مخالفت کرده و تاکيد کرده که تيمهاي آمريکايي جستجو براي سالحهاي کشتار بوش با اين مساله

  .جمعي عراق را انجام مي دهند
  

  معاون وزارت امور خارجه آمريكا در امور انرژي،: توسل به زور براي آنترل سالح هاي هسته اي
  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15 پنج شنبه - راديو فردا –مينا بهارمست

ون، معاون وزارت امور خارجه در امور انرژي، روز چهارشنبه به آميته خارجي مجلس نمايندگان جان بولت
هدف آمريكا نه تنها جلوگيري از گسترش سالح هاي هسته اي است، بلكه نابود : اين آشور گفت

وي گفت ما به آره شمالي باج . آردن و گرفتن اين سالح ها از دولت ها وگروه هاي تروريستي است
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مي دهيم و افزود اگرچه دولت آمريكا خواهان حل موضوع سالح هاي هسته اي از طريق مسالمت ن
امريكا، آشورهاي روسيه، چين و برخي . آميز است، توسل به زور و حمالت بازدارنده را هم رد نمي آند

ن گفت آقاي بولتو. از جمهوري هاي سابق اتحاد شوروي را به صدور تكنولوژي هسته اي متهم مي آند
در نشست آخر رهبران گروه هشت از .  جون هستيم16ما در انتظار شنيدن گزارش آقاي البرادعي روز 

برخي . جمهوري اسالمي خواستند پروتكل الحاقي منع گسترش سالح هاي هسته اي را امضا آند
گزارش ها حاآي است آه وزارت امور خارجه روسيه امضاي اين پروتكل پيش شرطي براي تامين 

  .سوخت نيروگاه بوشهر قرار نداده است
  

  قرارداد ايران و روسيه در مورد سوخت اتمی بوشهر
    2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15 پنج شنبه - گزارش ذوالفقار اسماعيليان از مسکو-بي بي سي 

غالمرضا شافعی، سفير ايران در روسيه روز پنجشنبه پنجم ژوئن گفت کشورش آماده است برای 
  .دن سوخت اتمی مصرف شده در نيروگاه بوشهر به روسيه، با اين کشور قرارداد امضا کندبازگردان

نيروگاه اتمی بوشهر که با کمک کارشناسان روس در جنوب ايران در حال ساخت است، حساسيت 
  .های بين المللی زيادی را بوجود آورده است

نی اتمی است و تهران را متهم کرده که آمريکا بيش از ساير کشورها نگران دستيابی ايران به دانش ف
  .قصد دارد در سايه ايجاد نيروگاه اتمی برق، سالح های اتمی توليد کند

مقام های روس شديدا بر لزوم بازگرداندن بازمانده سوخت اتمی نيروگاه بوشهر به اين کشور تاکيد 
 اين مواد در توليد سالح های اتمی کرده اند تا اياالت متحده را مطمئن سازند که ايران امکان استفاده از

  .را نخواهد داشت
روسيه از سوی آمريکا تحت فشار قرارگرفته تا پيش از تکميل و راه اندازی نيروگاه بوشهر، ايران را وادار 

به امضای پروتکل الحاقی به معاهده منع توليد سالح های اتمی کند که طبق آن تاسيسات اتمی ايران 
  .س بين المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفتتحت نظارت جامع آژان

با وجود اين، آلکساندر ياکوونکو، يکی از سخنگويان وزارت خارجه روسيه گفته است چه ايران پروتکل 
  .جديد را قبول کند و چه نکند، روسيه طبق قرارداد، سوخت نيروگاه بوشهر را ارسال خواهد کرد

ان روز چهارشنبه تونی بلر، نخست وزير بريتانيا را که در اين گفته سخنگوی وزارت خارجه روسيه، سخن
پارلمان اين کشور گفت والدمير پوتين، رييس جمهور روسيه تضمين داده پيش از امضای پروتکل الحاقی 

  .توسط ايران روسيه سوخت اتمی به اين کشور ارسال نخواهد کرد، نقض می کند
م هايی که آمريکا از سال ها قبل عليه اين کشور به اجرا مقام های ايران گفته اند تا پيش از لغو تحري

  .گذاشته، پروتکل الحاقی به معاهده منع توليد سالح های اتمی را امضا نخواهد کرد
والدمير پوتين در جريان اجالس چند روز قبل سران گروه هشت که در فرانسه برگزار شد، گفت تالش 

ت جامع آژانس بين المللی انرژی اتمی بر تاسيسات هسته خواهد کرد تهران را متقاعد به پذيرش نظار
ای اين کشور کند اما او در عين حال گفت که حق روسيه برای ادامه همکاری اتمی با ايران محفوظ 

 است
  

  آمريکا در مورد جنگ افزارهای نابودی همگانی عراق حقيقت را خواهد گفت

  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15 پنج شنبه -راديو آمريكا 
  . پرزيدنت بوش می گويد آمريکا در مورد جنگ افزارهای نابودی همگانی عراق حقيقت را خواهد گفت

رئيس جمهور آمريکا ضمن گفتگو با سربازان آمريکائی در قطر گفت نيروهای آمريکا مراقب و در 
هان جستجوی سالح هائی هستند که صدام حسين از ديد بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد پن

  . کرده است
پرزيدنت بوش در پايان سفر خود به شش کشور اروپائی و خاورميانه در قطر توقف کرد تا از نظاميان 

  . آمريکا به خاطر خدمت در جنگ عراق سپاسگزاری کند
ديروز مقامات آمريکا و بريتانيا در برابر انتقادهای مخالفان خود که می گويند واشنگتن و لندن در اطالعات 

  . اره سالح های صدام حسين برای توجيه جنگ عليه او دست کاری کرده اند از خود دفاع کردنددرب
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  سخنراني رئيس جمهوري آمريكا در قطر: آخرين تحوالت عراق

  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15پنج شنبه  -راديو فردا  –) بغداد(پيمان پژمان 
جرج واآر بوش، رئيس جمهوري آمريكا امروز در دوحه پايتخت قطر براي سربازان آمريكايي مستقر در 

وي پيش از اين سخنراني با امير قطر، ژنرال تامي فرنكس، فرمانده نيروهاي آمريكاو . قطر سخنراني آرد
سيد آه دو سرباز آمريكايي در در همين حال خبر ر. پال برمر، مسئول بازسازي عراق گفتگو آرده بود

افراد ناشناس در فالوجا با خمپاره . منطقه مرآزي بغداد در اثر شليك گلوله از يك اتومبيل مجروح شدند
  .يك سرباز آشته و پنج تن مجروح شدند. به نيروهاي آمريكايي حمله آردند
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ني براي سربازان ديدار هاي رئيس جمهوري آمريكا با مسئوالن و شخصيت هاي منطقه و سخنرا
  آمريكايي در قطر
  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15 پنج شنبه - راديو فردا –فريدون زرنگار

جرج واکر بوش، رئيس جمهوري آمريكا، امروز به قطر رفته است تا با ژنرال تامي فرانکز، که حمله به 
پرزيدنت . نيز ديدار کندعراق را رهبري کرد، و همچنين با پل برمر مسئول غير نظامي بازسازي عراق 

وي همچنين در ميان . بوش امروز با شيخ حمد بن خليفه الثاني امير قطر نيز ديدار خواهد داشت
سربازان آمريکايي مستقر در قطر براي قدردارني از نقشي آه آنان در جنگ داشتند، سخنراني خواهد 

اورميانه در اردن با نخست وزيران روز گذشته آقاي بوش در تالش براي پيشبرد طرح جديد صلح خ. کرد
  .اسرائيلي و فلسطيمي ديدار آرد

  
  حمله با نارنجك به نيروهاي آمريكائي در فالوجه عراق

   2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15 پنج شنبه - راديو فردا –بيتا سهند
به اين در حاليكه آمريكا براي حفظ امنيت در شهر فالوجه عراق، نيروئي متشكل از سه هزار سرباز 

شهر اعزام آرد، يك سرباز آمريكائي در اثر حمله نارنجكي به يك پاسگاه پليس در اين شهر سني 
ساآنان شهر فالوجه گفتند سربازان . نشين جان خود را از دست داد و پنج سرباز نيز مجروح شدند

اين شهر، بعد از جمعي از فعاالن سياسي در . آمريكائي در جلوي پاسگاه پليس مورد حمله قرار گرفتند
يكي ازاهالي شهر گفت . اين حمله در مقابل پاسگاه پليس جمع شد و پرچم عراق را برافراشتند

آمريكائي ها مانند ارتش اسرائيل عمل مي آنند و هرشب اينجا هستند و خانه هاي ما را تحت نظر قرار 
ه اي است و ما چنين شرايطي ميدهند و مانع رفت و آمد ما مي شوند در حاليكه اينجا يك منطقه قبيل

شش هزار سرباز آمريكائي در . وي گفت اين حمالت ربطي به صدام حسين ندارد. را نمي پذيريم
  .فالوجه و اطراف آن مستقر شده اند

  
ابراز ترديد يك رهبر شيعه و يك رهبر آردها نسبت به پيوستن به طرح آمريكا براي تشكيل دولت موقت 

  عراق
  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15 پنج شنبه - فردا  راديو–امير آرمين

آيت اهللا محمد باقر حكيم، رهبر تشكل شيعه مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، آه تشكيالت آن در 
ايران قرار دارد، گفت در مالقات با مسعود بازراني، دبيرآل حزب دمكرات آردستان عراق طي جلسه اي 

 در باره پيوستن به طرح آمريكا براي ايجاد دولت موقت در عراق در نجف به اين نتيجه رسيد آه آن دو
  .هنوز تصميم نگرفته اند

  
   آشته بود36تلفات هوايي متحدين در جنگ عراق 

   2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15پنج شنبه _ خبرگزاري فارس 
  . د مورد سانحه براي هواپيماها و هليكوپترهاي متحدين بو8 آشته در جنگ عراق نتيجه 36

اي بود  به گزارش خبرگزاري فارس، از دست دادن سه فروند هليكوپتر در ابتداي جنگ عليه عراق سانحه
هايي شد آه منجر به تلفاتي به مراتب بيشتر   نفر گرديد و آغاز گر بدبياري21آه منجر به آشته شدن 

  . از تلفات ناشي از حمالت دشمن بود
  . ترين سوانح بودند اتدو مورد از حوادث هليكوپتر جز پر تلف

 تفنگداران دريايي امريكا ، هنگام حمل هشت تن از تفنگداران انگليسي CH-46Dهليكوپتر چند منظوره 
  . و چهار تفنگدار امريكايي سقوط آرد

دو روز بعد دو فروند هليكوپتر نيروي دريايي انگلستان بر فراز انگلستان بر فراز خليج فارس نزديك ناو 
 با يكديگر برخورد آردند آه منجر به آشته شدن تمامي هفت سرنشين HMS ARK ROYALهواپيما بر 

  . آن شد
در نخستين سانحه حمله به نيروهاي خودي نيز يك فروند جنگنده تورنادو نيروي هوايي انگلستان هنگام 

ار بازگشت از ماموريت تهاجمي در عراق توسط موشك سطح به هواي پاتريوت آمريكا مورد اصابت قر
  . گرفت

اين حادثه موج ترديد را در مورد قابليت سيستم شناسايي دوست و دشمن موشك سطح به هواي 
  . پاتريوت برانگيخت

  
   عراق دستگير شد 30فرد شماره 

  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15پنج شنبه : خبرگزاري فارس 
غالي فلسطين تعيين شده آه از سوي صدام براي آزادي سرزمين هاي اش » القدس«فرمانده نيروهاي 

  .بود، توسط نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق بازداشت شد
، مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق با اعالم خبر »ديلي تلگراف«به گزارش روزنامه 

كا  نفره تحت تعقيب وزارت دفاع آمري55 از ليست 30، فرد شماره »اياد فتايه خليفه الراوي«فوق افزود 
  . هم اآنون در بازداشت نيروهاي آمريكايي به سر مي برد
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آه بنا به اظهارات مقامات سابق رژيم عراق ، بيش از هفت ميليون داوطلب در اختيار » القدس«ارتش 
داشت، هرگز تهديدي براي اسرائيل به حساب نمي آمد زيرا اين ارتش بيشتر جنبه تبليغاتي براي رژيم 

   .صدام حسين داشته است
گفته مي شد اين ارتش در انتظار صدور اجازه آشورهاي عربي همسايه اسرائيل بوده تا با اين رژيم 

  . وارد جنگ شود
اين مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكايي از چگونگي دستگيري و محل دقيق دستگيري الراوي اطالعي در 

  . اختيار خبرنگاران نگذاشته است
نفره پنتاگون آامل شده اما هنوز از محل پنهان شدن صدام و  55تاآنون بيش از نيمي از ليست 

  فرزندانش آه در راس اين ليست قرار دارند ، اطالعي يافت نشده است
  

   هزار عراقي را بيكار مي آند500آمريكا به زودي : لس آنجلس تايمز

  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15پنج شنبه : خبرگزاري فارس 
م هاي آمريكايي به بهانه بازسازي عراق ، به زودي نيم ميليون نفر از مقا: لس آنجلس تايمز نوشت

  .نظاميان عراقي و آارآنان ادار ي ا ين آشور را بيكار خواهد آرد
  . بنا بر اين گزارش تصميم فوق بحران بيكاري در عراق را تشديد مي آند

 براي يك نفر از هر ده نفر فرد اين بيكاري به مفهوم از دست دادن حقوق دولتي: لس آنجلس تايمز افزود
  . شاغل عراقي است

مسوولين بازسازي عراق مي گويند آه اين ميزان از بيكاري به تيره بختي : اين روزنامه مي افزايد 
  . اقتصادي آشوري خواهد انجاميد آه بيشتر جمعيت آن متكي بر جيره مواد غذايي هستند

از نيروهاي آار اين آشور براي دولت عراق آار مي آنند  درصد 30لس آنجلس تايمز با اشاره به اينكه 
  .  درصد بيشتر است20هم اآنون در يك برآورد خوش بينانه، نرخ بيكاري از : افزود

فرماندار آمريكايي عراق نوشت ما آامال از مشكالتي آه ايجاد شده » پارل برمر«اين روزنامه به نقل از 
  . آگاهيم

  
  ت عرفي  يا مذهبي حكوم-شيعيان و آينده عراق

  
  سياست هاي آمريكا در عراق متزلزل و بي ثبات است: يك عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق

  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15پنج شنبه : خبرگزاري فارس 
سياست هاي آمريكا در عراق از ثبات برخوردار : يك عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق گفت

  .نيست
به عنوان مثال در زمان گارنر قرار بر آن شد آه حكومتي انتقالي و ملي : مان گفتعبدالحسين سل

توسط عراقي ها تشكيل شود و گارنر اين امر را الزم و ضروري دانست اما زماني آه برمر روي آار آمد 
دولت تمام توافق هاي انجام شده ميان احزاب عراقي با گارنر را لغو و با رفتارهاي خود اعالم آرد آه 

آمريكا مي خواهد خودتصميم گيرنده اصلي در عراق باشد و لذا سياست هاي نا هماهنگ و نا منظم 
است به عنوان مثال ابتدا درباره تشكيل آنگره ملي وسيع و فراگيري سخن مي گفتند اما اآنون اين 

  . تصميم را لغو آردند و مجلس سياسي را جايگزين آن نمودند
فتگوهاي دو جانبه همچنان جريان دارد و احزاب و گروه هاي معارض عراقي در هر حال گ: وي افزود

  . تاآنون در مواضع آلي خود توافق نظر دارند و براي آنان آرزوي موفقيت مي آنيم
ساختار اقشار ملت عراق از : وي آه با شبكه عربي برون مرزي صدا و سيما سخن مي گفت افزود

اساس احزاب و گروه هاي سياسي عراق معتقدند آه تعداد تشكيالت حزبي فراتر است و برهمين 
  . احزابي آه در حال حاضر با مسووالن اشغالگر آمريكايي گفتگو مي آنند بايستي افزايش يابند

اآنون هفت حزب در هيات رهبري عضويت دارند اما با بيشترين شدن تعداد احزاب عضو : سلمان گفت
  . عراق در آن سهيم خواهند بوداين هيات همه احزاب و گروه هاي ملت 

به همين دليل اگر برمر با اظهارات اخير خود قصد دارد شخص مجهول و ناشناس را روي آار آورد آه فقط 
  به خواسته هاي آمريكا عمل آند ما با اين اقدام مخالفيم

  
  گوناگون

  
رات غيرمستقيم مذاآ: نگراني حكومت هاي ايران و ترآيه از جنبش استقالل طلبانه آردهاي عراق

  جمهوري اسالمي و آردهاي عراق

  2003 ژوئن 5 -1382 خرداد 15پنج شنبه ): رايو فردا(امير مصدق آاتوزيان 
  ليلي صدر بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه

جنگ عراق و تحوالت جديد منطقه مسئله آردها را آه در آشور هاي ايران، عراق و ترآيه زندگي مي 
حكومت هاي ايران و ترآيه تالش مي آنند جنبش استقالل .  روز در آورده استآنند، به صورت مسئله

طلبانه آردهاي عراق موجب تشويق آردهاي اين آشور ها براي خواست مشابه نشود و بهمين دليل 
خبرگزاري . فعاليت هايي در جريان است و تماس هايي ميان ايران و آردهاي عراق برقرار شده است 
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ي از تماس هاي غير مستقيم ميان دولت جمهوري اسالمي و رهبران مخالف آرد خبر فرانسه در گزارش
  . داده است
تماسهايي غيرمستقيم ميان جمهوري اسالمي و رهبران مخالف کرد، به منظور ): رايو فردا(ليلي صدر 

سه حسين يزدان پناه از رهبران کرد به خبرگزاري فران. حل مشکل کردهاي اين کشور در جريان است
گفته است که مقامهاي تهران در صدد انجام تماسهايي با رهبران اتحاديه آنقالبيهاي کردستان و ساير 

  . گروههاي کرد هستند
آقاي يزدان پناه که دبير اتحاديه انقالبيهاي کردستان است، در اربيل عراق به خبرنگاران گفت که 

 حال اين سازمان بدون حضور ناظر سوم به ولي به هر. سازمان او در حال بررسي پيشنهاد ايران است
اوگفت ما خواهان راه حل دموکراتيک در مورد مشکل کردستان هستيم و از . تهران مذاکره نخواهد کرد

  . مذاکره با ايران در اين باره استقبال مي کنيم و افزود تهران بايد ثابت کند که نيت صلح آميز دارد
ند و دو گروه اصلي به نامهاي کومله که يک سازمان انقالبي است  ميليون کرد در ايران زندگي مي کن6

اين دو گروه پس از همبستگي کوتاه مدت با انقالب . و حزب دموکرات کردستان در ايران فعال هستند
 به طور بي رحمانه اي توسط نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي سرکوب 1979اسالمي، در سال 

  .شدند
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