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

  
   بر تحوالت ايران موثر و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 

  
  ار در بيت المقدس، دست کم پانزده کشتهانفج

  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21 چهار شنبه -بي بي سي 
در اثر انفجار يک بمب در يک اتوبوس پر از مسافر در مرکز بيت المقدس، دست کم پانزده نفر کشته و 

  . بيش از پنجاه نفر مجروح شده اند که حال تعداد زيادی از آنان وخيم است
رائيلی گفتند اين اتوبوس در ساعات پر رفت و آمد عصر مملو از افرادی بود که از خريد يا کار مقامات اس

به گفته اين مقامات، . برمی گشتند و شخصی در يک عمليات انتحاری، بمبی را در آن منفجر کرد
  . اتوبوس در خيابان يافا در حال حرکت بود

يم های پزشکی برای کمک به مجروحان در صحنه بخش جلويی اتوبوس منهدم شده و آمبوالنس ها و ت
  . حاضر شدند

اين انفجار تنها بيست و چهار ساعت پس از آن رخ داد که اسرائيل تالش کرد يکی از اعضای بلندپايه 
  . گروه پيکارجوی فلسطينی حماس را مورد سوء قصد قرار دهد

سرائيلی جان سالم به در برد اما دو عبدالعزيز الرنتيسی، از رهبران حماس، از حمله هلی کوپترهای ا
  .نفر ديگر در اين حمله کشته شدند

  . حماس بالفاصله تهديد کرد که اين حمله را تالفی خواهد کرد
  حمله موشکی اسرائيل در غزه 

مدت کوتاهی پس از انفجار بيت المقدس، هلی کوپترهای اسرائيلی دست به يک حمله موشکی به 
  . نوار غزه زدند
  .  حاکی از آن است که شش فلسطينی در اثر اصابت يک موشک به يک خودرو کشته شدندگزارش ها

ظاهرا چهار نفر ديگر، از . دو تن از کشته شدگان اين حمله، از اعضای شاخه نظامی گروه حماس بودند
  . رهگذران غيرنظامی بوده اند

ت و چهار ساعت اخير است، در اثر اين حمله که سومين حمله موشکی اسرائيل به نوار غزه طی بيس
اين حمله همچنين باعث شد که فلسطينی های خشمگين روانه . ستون های غليظ دود به هوا خاست

  .خيابان ها شوند
تلويزيون اسرائيل نام يکی از فرماندهان حماس را که در اين حمله موشکی کشته شده، تيتو مسعود 

 عنوان کرده است
  

  يابد  دالر افزايش ميآسري بودجه آمريكا صد ميليارد 
  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه : خبرگزاري فارس 

  .يابد  آسري بودجه آمريكا در سال جاري صد ميليارد دالر افزايش مي
 ، بيش از 2003به گزارش فاآس نيوز ، دفتر بودجه آنگره آمريكا ، آسري بودجه اين آشور را در سال 

اين در حالي است آه در ماه گذشته آسري بودجه آمريكا براي سال . آرد ميليارد دالر پيش بيني 400
  .  ميليارد دالر پيش بيني شده بود300جاري 

بنابر اين گزارش ، آارشناسان اقتصادي علت اصلي افزايش پيش بيني آسري بودجه در سال جاري را 
چهار درصد آل " الري تقريبا ميليارد د400آسري بودجه . دانند طرح آاهش مالياتها از جانب بوش مي

  گيرد اقتصاد آمريكا را دربر مي
  

  چشم انداز بازگشت عراق به بازار جهاني نفت، از ديد مدير يك تحليلگر بازار نفت
 -1382 خرداد 21شنبه ): راديو فردا)(واشنگتن (PHCآامليا انتخابي فرد، مصاحبه با جرج برنك، موسسه 

  2003  ژوئن 11
ر آننده نفت، اپك، امروز در دوحه توافق آردند آه ميزان توليد خود را در سطح اعضاي آشورهاي صاد

 سال به ميزان يك مليون بشكه در روز در 12اعالم از سرگيري توليد نفت عراق پس از . آنوني نگاه دارند
، موضوع اواخر ماه ژوئن و باال بردن سقف توليد اين آشور به ميزان دو مليون بشكه در روز تا پايان سال

  . نگران آننده اي براي اين آارتل نفتي بزرگ ميباشد
 انرژي در واشنگتن، به راديو فردا PFCآقاي جرج برنك، مدير بخش تجزيه و تحليل بازار در موسسه 

اصال عراق به اجالس اپك دعوت نشده بود و من تصور ميكنم آه اوپك با در نظر نگرفتن چشم : ميگويد
به نظر من بسياري از اعضاي اپك . ازار نفت، سعي در آنترل نسبي بازار نمودانداز ورود عراق به ب

احساس ميكنند تا زماني آه جامعه بين المللي دولت عراق را به رسميت نشناسد هيئتي نميتواند به 
  . نمايندگي از اين آشور در اپك شرآت آند
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گمانه زني ها درباره . دگي نمايدو به نظر ميرسد آه هنوز آسي وجود ندارد آه اين آشور را نماين
بازگشت نفت عراق به بازار جهاني موجب آن شد آه قيمت نفت به باالترين ميزان پس از شروع جنگ 

  . دالر براي هر بشكه28يعني نزديك به . در عراق برسد، و در حقيقت به باالترين حد در سه ماهه اخير
ارد از اصل تراواي عراق، براي آاهش قيمتهاي نفت هفته نامه اآونوميست نوشته بود آه آمريكا قصد د

و تضعيف اپك استفاده آند، اما اآنون به نظر ميرسد آه دستيابي به اين منظور، حداقل در آوتاه مدت 
  . امكان پذير نباشد

آقاي جرج برنك مي گويد عليرغم بحث از بازگشت عراق، قيمت ها همچنان باال است و در اجالس 
تنها صحبت درباره قميت نفت انجام نگرفت و به نظر مي آيد آه آنها بخواهند پيش از وزراي نفت اپك، 

  . نشست ماه سپتامبر يكديگر را دوباره مالقات آنند
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران امروز در دوحه گفت آه اپك بايد خيلي با دقت مراقب بازگشت عراق 

نيز با اشاره به همين نكته گفت حاال زمان آن رسيده آه اپك باشد و عبداهللا العطيه، وزير نفت دوحه 
مطالعه آند آه چگونه بايد خود را با عراق وفق دهد و چگونه فضا براي عراق بازنمايد، شايد با آم آردن 

آگاهان ميگويند نمايندگان آشورهاي عضو اپك در اجالس دوحه به نبال يافتن . سهميه توليد ديگران
  . براي تجديد هماهنگي ميان اپك با ديگر توليد آنندگان نفتي بوده اندتمهيدات مناسبي 

همچنين يكي از . از آن جمله مذاآرات انجام شده ميان ونزوئال و عربستان با مديران نفتي مكزيك
  . مقامات عاليرتبه روسيه به رويترز گفته است آه روسيه درآوتاه مدت با تصميمات اپك موافق است

ليلگران نفتي ميگويند آه اين ادعا آه عراق ميتواند با حضور در اپك يا خروج از اين آارتل با اين حال تح
نفتي در راستاي منافع استراتژيك آمريكا حرآت آند، نياز به زماني در حدود دو و نيم سال تا پنج سال 

يك، سوريه، در اجالس آينده اپك قرار است آشورهاي توليد آننده غير عضو شامل روسيه، مكز. دارد
  .مصر و آنگوال نيز شرآت نمايند

  

    پيرامون تحوالت ايران سياسي جهانمواضع نيروها و شخصييتها و نهادهاي
  

  پاول از ايران می خواهد تروريسم و سالحهای کشتار جمعی را رها کند
هـار شـنبه     چ-ايـاالت متحـده   سايت دفتر برنامه های اطالعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه

  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21
  وی ابراز اميدواری کرد ايرانيان از رهبران مذهبی و سياسی خود نظام سياسی بهتری بخواهند

 Late Editionبه گفته کالين پاول، وزير امور خارجه اياالت متحده که روز يکشنبه هشتم ژوئن در برنامه 
 شرکت کرده بود گفت رهبران سياسی و Fox News فاکس  و اخبار تلويزيونCNNتلويزيون سی ان ان 

  ". برای آينده ای بهتر در جهت درست حرکت نمی کنند" مذهبی ايران 
با ذکر اين نکته که ايران کشوری است که موجت نگرانی خاص در زمينه تروريسم و سالحهای کشتار 

ايران يک : "گفت) Tony Snow(جمعی است پاول به مجری برنامه اخبار تلويزيون فاکس، تونی سنو 
ما معتقديم هنوز به تالش برای توليد . هنوز به حمايت از تروريسم ادامه می دهد. چالش است

اما تحوالت زيادی در حال وقوع . سالحهای هسته ای ادامه می دهد، و اين موضوع نگران کننده است
مذهبی آنها را بسوی جهت است، و جمعيت بسيار جوانی متوجه شده اند که رهبران سياسی و 

  ."درست برای آينده ای بهتر راهنمایی نمی کنند
و من اميدوارم بتوانيم با مردم ايران استدالل کنيم که ما دشمن شما : "پاول به اخبار فاکس گفت

نيستيم، و اگر توليد سالحهای کشتار جمعی را کنار گذاشته به رهبران سياسی و مذهبی خود فشار 
ه بيشتری برای نوآوری در داخل جامعه و اقتصاد ايران داده و شروع به تغيير سياستهای آوريد که اجاز

اميدوارم رهبرانُ سياسی و مذهبی شروع به . گذشته کنند، زندگی بهتری در انتظار شما خواهد بود
  ."واکنش به اين نوع فشارها بکنند

 درباره تغيير رژيم در CNNنامه سی ان ان ، مجری بر)Wolf Blitzer(پاول در پاسخ به سئوال ولف بليتزر 
  ."اين بستگی به مردم ايران دارد که چه اتفاقی در آن کشور بيافتد: "ايران گفت
ايران و سوريه از اين نظر شبيه هستند که الزم است هر دوی آنها از فعاليتهایی که جريان : "پاول گفت

آنها بايد از حمايت .  سازد دست بردارندحرکت صلح بين فلسطينيها و اسرائيليها را دشوارتر می
آنها بايد از . آنها بايد از ارائه اسلحه به حزب اهللا دست بردارند. سازمانهای تروريستی دست بردارند

  ."حمايت حماس و جهاد اسالمی فلسطين و سازمانهای مشابه آنها دست بردارند
 

هاي ايران نسبت به سواالت پيرامون  يه از پاسخي اروپا اظهار داشتند آه اين اتحاد هاي اتحاديه ديپلمات
  .اش ناخشنود است يي هاي هسته برنامه

  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه 
« :ي اين خبر نوشت ي فايننشيال تايمز با مخابره روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

رژيم “ با آمريكا، به اعمال فشار براي افزايش يك اين مقامات اروپايي خاطر نشان آردند آه همراه
  » .دهنـد يي ايران ادامه مي هاي هسته ي برنامه درباره“ بازرسي

همكاري ميـان واشنگتن، لنـدن، پاريس و برلين، نشانگر «:در گزارش اين روزنامه همچنين آمـده است
است آه فشار بيشتر بر ايران، ي اين مطلب  افزايش اجماع آشورهاي دو طرف اقيانوس اطلس درباره

  » .شان را بپذيرند يي ها از تاسيسات هسته شود مقامات اين آشور افزايش بازرسي باعث مي
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همكاري نزديك ميان اروپا و واشنگتن «: هاي اروپايي در ادامه افزودند ي اين روزنامه، ديپلمات به نوشته
شـود اين آشور نتـواند از شكاف ميان  اعث مييي ايران، ب ي تسليحات هسته براي جلوگيـري از توسعه
  » .اروپا و آمريكا استفاده آند

ي  شان، تصريح آردند آه هرگونه معاهده ي گذشته اين مقامات در مذاآرات سياسي و تجاري هفته
ي آنها  هاي تجاري ميان اروپا و ايران، منوط به پيشرفت مذاآرات سياسي است آه از جمله همكاري

  .پيشرفت در مذاآرات مربوط به حقوق بشر، تروريسم و تسليحات آشتار جمعي اشاره آردتوان به  مي
  

  هشدار دوباره رامسفلد درباره ايران
  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21 چهار شنبه - بي بي سي -مرتضی رئيسی

  .خواهد شددونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا، در آلمان گفت آه ايران به زودی صاحب بمب هسته ای 
  .  ژوئن در ديدار آوتاهی از آلمان با وزير دفاع اين آشور گفتگو آرد11وی روز چهارشنبه 

آقای رامسفلد در سخنان خود خطاب به دانشجويان علوم سياسی مرآز مارشال، ادامه داد آه سازمان 
 هسته ای نيست، های امنيتی در آمريكا و ساير جهان قبول دارند آه ايران در حال حاضر دارای سالح

ولی ارزيابی ها از اين قرار است آه ايران برنامه بسيار فعاالنه ای را در اين مورد دنبال می آند بطوريكه 
  .احتماال در زمانی آوتاه خواهد توانست به بمب اتم دسترسی پيدا آند

د ودر مراسم دهمين وزير دفاع آمريكا در جريان يك سفر چهار روزه به اروپا روز چهارشنبه وارد آلمان ش
  .واقع در ايالت باواريا شرآت آرد"  پارتن آيرشن-گارميش"سال تاسيس مرآز جرج مارشال در ناحيه 

اين مرآز با مشارآت آمريكا و آلمان پس از فروپاشی ديوار برلين ايجاد شد و هدف آن آموزش افسران از 
ناتو و تقويت تفاهم ميان شرق آشورهای مختلف شرق و غرب در چارچوب همكاريهای بين المللی 

  .وغرب اروپا و آسيا است
وزيران دفاع آلمان و آمريكا با استفاده از اين فرصت درباره بهبود مناسبات دو آشور و گسترش همكاريها 

  .صحبت آردند
آقای رامسفلد گفت آمريكا تحمل نخواهد آرد آه پس از خلع قدرت از صدام حسين، اآنون ايران در صدد 

ر يك حكومت دينی در عراق برآيد و گروه آوچكی از روحانيون را مانند حکومت ايران در عراق استقرا
  .حاآم آند

وی افزود تروريسم و سالحهای آشتار جمعی يك خطر بسيار جدی برای صلح و امنيت جهانی است و 
تفاده آنيم و به همين اگر ما قصد مبارزه با آن را داريم بايد از ابزار تازه در همكاريهای بين المللی اس

سبب پيمان ناتو از حالت دفاعی به يك اتحاديه جهانی تبديل می شود تا با سرعت در مقابله با خطرات 
  .آينده از خود واآنش نشان دهد

آقای رامسفلد از نقش آشورهای بلوك سابق شرق به ويژه لهستان، مجارستان و يا آشورهای 
 همكاری با آمريكا و بريتانيا برای ساقط آردن رژيم صدام حسين و آوچكتر مانند آلبانی و بلغارستان در

ايجاد نظام دمكراسی درعراق ستايش آرد و در اشاره به نقش همكاريهای بين المللی در افغانستان 
  .گفت که وقايع اخير نشان می دهد آه اين همكاريها بايد دنبال شود

  
  دانـد يران ارجـح مـيروسيه روابط با آمريكا را به هر قراردادي با ا

  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه 
ي همكاري  مهمترين مانع در روابط بين مسكو و واشنگتن ادامه« :ي ماندي مورنينگ نوشت  نامه هفته

  ».يي است هاي هسته ي فعاليت روسيه با ايران در زمينه
يي ايران  همكاري هسته« :ه در ادامه نوشتنام اين هفته) ايسنا(به گزارش خبـرگزاري دانشجويان ايران 

  . شـود يي در مسكو حمايت مـي هايي است آه به شـدت از سـوي وزارت انرژي هسته و روسيه از پروژه
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيـه در آنفـرانس مطبـوعاتي مشترك اخيـرش با جـورج بـوش همتاي 

“ .رسد تر از آن چيزي است آه به نظر مي  در اين باره نزديكموضـع روسيه و آمريكا” :اش گفت آمريكايي
«  

گران بر اين باورنـد آه تـوافق بر سـر ايران در  برخـي از تحليل« :خوانيم در بخش ديگري از اين تحليل مي
” :المل روسيه نيز گفت معاون رييس انجمن روابط بين. افـق فكـري رهبـران ايـن دو آشـور وجـود دارد

  “.ي ايران با واشنگتن به تفاهم برسد آنم روسيه آماده است درباره مياحساس 
هاي روسي هـم بر اين باورند آه  رسانه« :آورد اين ساست اينترنتي در بخش پاياني مطالب خود مي

روابطش با آمـريكا بـرايش بيش از هـر قـراردادي با ايران . اش را آـرده است پوتيـن انتخاب راهبـردي
  . رداهميت دا

ي منـع تكثير تسليحات آشتار جمعي آه پوتين در اجالس گروه  بيانيـه” : خبرگزاري نووستي نوشت
هاي خاصي  تواند همانند گذشته حامي رژيم هشت امضا آرد به آن معني است آه مسكو ديگر نمي

 ».باشد
  

  است" يک گروه تروريستی"يک مقام وزارت دفاع اياالت متحده گفت مجاهدين خلق 
 چهـار شـنبه    -ايـاالت متحـده   يت دفتر برنامه های اطالعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجهسا
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يک مقام وزارت امور خارجه اياالت متحده در چهارم ژوئن گفت که اياالت متحده به مجاهدين خلق ايران 
)MEK ( با اين گروه " رفتاری خاص"و هيچ قصدی برای می نگرد " يک سازمان تروريستی"به عنوان

  .ندارد
، معاون وزير دفاع در امور سياست گزاری، به روزنامه نگاران در يک )Douglas Feith(داگالس فيث 

جلسه مطبوعاتی مخصوص پنتاگون گفت که آتش بس موقت با مجاهدين خلق در عراق قابل توجيه 
 اضافه کرد که نيروهای مجاهدين خلق در عراق در حال خلع وی. نبود" رفتار خاصی"بود، اما دليل بر 

  .سالح شدن می باشند
ما به مجاهدين خلق به عنوان يک سازمان تروريستی می نگريم و با آن به صورت چنين : "فيث گفت

  ."سازمانی عمل می کنيم
می کرده اند از در جلسه مطبوعاتی، فيث گزارشهای مبنی بر اينکه يک گروه ويژه که در دفتر او عمل 

فيث .  گزارشهای اطالعاتی و امنيتی درباره عراق را دستکاری کرده اند انکار کرد2002تا اوت 2001اکتبر 
اضافه کرد که گروه تشکيل شده در دفتر او بطوری که بعضی از گزارشهای خبری به اشتباه ذکر کرده 

وی گفت که تصميم درباره آينده .  بودبودند جهت تالش در براندازی رژيم حاضر در ايران تشکيل نشده
  .دولت ايران توسط مردم آن کشور گرفته خواهد شد

  .آنچه در ذيل می آيد گزيده هائی از جلسه مطبوعاتی چهارم ژوئن فيث درباره مجاهدين خلق است
يک نکته فرعی در مورد اين نکته آخر که می خواهم در شروع اين بيانات به آن بپردازم، مسئله "

اياالت متحده مجاهدين خلق را به عنوان يک . ، مجاهدين خلق استMEKست ما نسبت به سيا
اين سازمان اکنون در فهرست سازمانهای ترورُیستی . سازمان تروريستی خارجی معين کرده است

اين . از اين رو، ما خواهان تسليم نيروهای مجاهدين خلق در عراق شديم. وزارت امور خارجه قرار دارد
  .است در حال اجابت بوده و نيروهای مجاهدين خلق در جريان خلع سالح شدن هستنددرخو

زمانی قبل در طول جنگ، يکی از فرماندهان نيروی زمينی اياالت متحده به يک آتش بس موقت با 
مجاهدين خلق دست يافت که آن را با اين توضيح توجيه کرد که نيروهای ما را قادر ساخت نيروهای 

MEK اردوگاه نگهدارند و در عين حال مجبور نباشند عليه آنها مبارزه کنند ويا فعاالنه به خلع سالح  را در
و همچنين راهی بود تا مطمئن شوند نيروهای مجاهدين خلق با نيروهای طرفدار ايران . آنها بپردازند

نبودند، و ما گروه های مختلفی در عراق حرکت می کردند که تحت کنترل ما . برخورد پيدا نمی کنند
  .نمی خواستيم بطوری که در عمليات ما دخالت کند با يکديگر بدخورد داشته باشند

حال، بدليل آن تصميم در منطقه برای انجام اين ترتيبات موقت، بعضی از مردم باور کردند ما رفتار خاصی 
 MEKيم داشت از با مجاهدين خلق نشان داده ايم، و حتی اخباری نيز گزارش شد که وزارت دفاع تصم

 به عنوان -- با استفاده از مقايسه با افغانستان--به عنوان يک نوع سازمان اتحاديه شمال استفاده کند
ما اين کار . هرگز چِنين طرحی وجود نداشت. يک سازمان اتحاديه شمال عليه دولت ايران استفاده کند

ی نگريم و با آن به عنوان چنين سازمانی  به عنوان يک سازمان تروريستی مMEKما به . را نخواهيم کرد
  .رفتار می کنيم

  
  يي جلوگيري آنيم براي تغيير رژيم ايران، بايد از دستيابي اين آشور به سالح هسته

  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه 
الح  رژيم لهستان را تغيير دهيـم، اين بـود آه اين آشور به س1956علت اينكه نتوانستيم در سال «

  » .يي مسلح بود؛ بنابراين از مسلح شدن آشورهاي مسلمان نيز بايد جلوگيري شود هسته
، از نومحافظه آاران آمريكا آه با نظرات “بيل آريستول“، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 در پاسخ به -ه  چاپ فرانس-ي ليبراسيون  وگو با روزنامه آنـد، در گفت خـود دآترين بوش را تقويت مي
بوش امروز به اين مساله فكر «: اظهار داشت“ آيا مقصد بعدي پس از بغداد، تهران است“اين سوال آه 

يي و ديكتاتـورهاي مرتبط با تروريسم  هاي هسته آند؛ اما ما در حال جنگ عليه گسترش سالح نمي
  » .هستيـم
هاي سياسي و ديپلماتيك هدايت آنيم؛ اما  ما اميـدواريم آه بتوانيـم اين جنگ را به راه«:وي افزود

توانيم  گويد ما نمي بوش مي. آنيم افزار و نظامي را به عنوان يگ گزينه حفظ مي استفاده از فشار جنگ
زندگي آردن در دنيايي را قبول آنيم آه آره شمالي و ايران به سالح اتمي تجهيز شده و آن را صادر و 

  ».ن آنند و در اين راه جدي و استوار استخاورميانه و آسياي شرقي را ناام
ترسند، اين است آه به جاي  سوال من از آنهايي آه از آمريكا خيلي مي«: اين روزنامه در ادامه نوشت

تئوري بوش چه پيشنهادي داريد؟ آيا بايد در برابر ايران آه براي به دست آوردن سالح اتمي تالش 
رآيه و عربستان سعودي هم به سالح اتمي تجهيز شوند؟ بوش سكوت آنيم؟ آيا بايد مصر، ت(!) آند مي

  » .آند را رد مي) شترمرغي(اين معضل را جدي گرفته و اين سياست 
هدف ما در ايران، «: اين محافظه آار آمريكايي در خصوص لزوم تغيير رژيم در ايران همانند عراق، گفت

دم براي اين آه بتوانيم تغيير نظام داخلي ايران تغيير نظام است؛ اما وضعيت دولت ايران و نارضايتي مر
ما بايد به نحوي عمل آنيم آه به تغيير نظام داخلي ايران آمك . را پيش بيني آنيم بسيار مهم است

ي  اين آار از طريق رفتار ديپلماتيك و سياسي ممكن است؛ همان طور آه در اروپاي شرقي در دهه. آند
خواهند بوش را متقاعد آنند آه به فشار متوسل نشود؛ اما آنها بايد  ان ميچه اروپايي چنان.  نتيجه داد80

جدي بوده و به جاي اين آه با عناصر مضر نظام ايران ارتباط داشته و تكنولوژي مضاعفي را به آنها انتقال 
  » .دهنـد، به بوش آمك نماينـد
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آه يك تظاهرات )  تير18( ژوئيه 9ما چه آاري بايد در «: گو افزود و ي اين گفت آريستول در ادامه
دانشجويي عليه رژيم براي سالگرد سرآوبي آه چهار سال پيش رخ، انجام دهيم؟ موقعيت آمريكا در 

ها به اسم  صورتي آه نظام ايران متزلزل شود، چگونه خواهد بود؟ آيا بايستي اجازه دهيم آه دموآرات
اي رسيديم؛ زيرا   در لهستان به چنين نتيجه1956سال عدم مداخله عليه ما، در ايران نابود شوند؟ ما در 

يي تهيه آند،  اگر ايران هم بتواند سالح هسته. يي در اختيار داشت اتحاد جماهير شوروي سالح هسته
  » .بايد به فكر راه آار موثر براي بررسي وضعيت ايران باشيم، قبل از اين آه آنها ما را تسليم آنند

آيا با توجه افزايش مخالفت جهاني عليه آمريكا در “ در پاسخ به اين سوال آه گر آمريكايي، اين تحليل
احمقانه است آه «: اظهار داشت” خصوص دآترين بوش، اين دآترين برخالف منافع ملي آمريكا نيست؟

آنم آه آيا اسالم بنيادگرا، امروز نسبت به پنج سال  ما چنين ريسكي را نپذيريم؛ اما من به آن فكر نمي
توانند خود را تقويت آنند به نحوي آه از ضعف غربيها  الدن و وهابيون نمي بن. تر نشده است يش قويپ

بحران مسلمانان شديدتر شده است؛ چرا آه ما به حقوق بشر در جهان عرب . بهره برداري آنند
  » .بنابراين از آوتاه يا طوالني بودن اين بحران نبايد متحير شد. ايم توجه شده بي
 سال اخير اين نيست آه ما فشار زيادي براي دموآراتيك آردن جهان 10مشكل «: ستول تاآيد آردآري

آيا آمريكا، فرانسه و انگليس چنان عمل آردند؛ آه . عرب به آار گرفتيم آه باعث يك شوك دوباره شود
يد خيلي نبا. آشور مصر دموآراتيك شده و عربستان سعودي به صدور وهابيون بنيادگرا خاتمه دهند

 ».هاي جهان عرب خيلي طرفدار ما نباشند تعجب آنيم آه خيابان

  
اي را  المللي انرژي اتمي خواسته است تا گزارش غيرمغرضانه ي آمريكا، از آژانس بين اياالت متحده«

  » .يي ايران منتشر آند ي هسته ي برنامه درباره
   1382 خرداد ماه 21چهارشنبه 

اين «: ي مطلب فوق آورده است ان ايران، اين پايگاه اينترنتي در ادامهبه گزارش خبرگزاري دانشجوي
درخواست آمريكا در حالي مطرح شد آه واشنگتن مدعي است محمد البـرادعـي، رييس آژانس 

ي منع گسترش تسليحات  المللي انرژي اتمي، قصد دارد در اين گزارش، موارد نقض معاهده بين
  » .ده بگيرد و يا از اهميت آن بكاهديي از سوي ايران را نادي هسته
مقامات دولت آمريكا اعالم آردنـد آه دولت بوش، خواهان همكاري «: ي اين مطلب آمده است در ادامه

ي  اين آژانس، در ماه فوريه. المللي انرژي اتمي بوده است ي گزارش آژانس بين ي ارايه مسكو درباره
  » . خرداد منتشر شود26د و قرار است گزارش آن در روز يي ايران ديدار آر گذشته از تاسيسات هسته

ي آمريكا اظهار داشته است آه در پي  ي اين پايگاه، جان بولتن، معاون وزير امور خارجه به نوشته
هاي  ي بازجويي ي ايران پذيرفت و به آمريكا در زمينه هاي آمريكا را درباره مذاآرات مستمر، روسيه نگراني

ي گزارش دقيق  ي بولتن، مسكو ارايه به گفته. هاي ايران، پيوست  انرژي اتمي از پايگاهالمللي آژانس بين
  .المللي انرژي اتمي را خواستار شده است ي آژانس بين ي هيات مديره از سوي البرادعي در جلسه

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن 

  
  يران دارد  المللي انرژي اتمي نظر مثبتي نسبت به ا  مديريت فعلي آژانس بين 

   2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21 چهار شنبه -خبرگزاري آار ايران 
اي به   زمانيكه مدعي استفاده صلح آميز از انرژي هسته: يك آارشناس مسايل اقتصادي معتقد است

 اي  اي را امضا آنيم تا آمريكا بهانه  عنوان يك انرژي جايگزين هستيم، بايد پروتكل الحاقي انرژي هسته
  .نداشته باشد

ايلنا   دآتر محمدجواد عاصمي پور آارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران ،
مهم اين است آه اگر ايران به اين آنوانسيون بپيوندند آمريكا باز هم به : با بيان مطلب فوق گفت , 

  .ه استتبليغ عليه ايران مي پردازد و همه ادعاهاي آمريكا، بهان
به اعتقاد دآتر عاصمي پور ايران نبايد در رابطه با امضاي اين پروتكل موضوع اسرائيل و فعاليتهاي هسته 

نمي ) امضاي پروتكل توسط اسرائيل (اي اين آشور را به عنوان شرط مطرح آند زيرا هرگز اين اتفاق 
  .افتد

ز نظر بين المللي بود ديگر نيازي به تداوم اگر ايران داراي جايگاهي ا: آارشناس اقتصادي همچنين افزود 
هاي   به صالح و در راستاي منافع ملي ايران نيست آه با درخواست. اي با روسيه نبود  قرارداد هسته

  .آژانس مخالفت آرده و يا براي امضاي آن شروط سنگين بگذارد
ران با آژانس بين المللي معاون سابق وزير نفت با بيان اين مطلب آه همكاري سازمان انرژي اتمي اي

با پاسخ مثبت ايران : انرژي اتمي آمك زيادي به آاهش تنشها در اين ارتباط آرده خاطرنشان ساخت 
به طوري آه . به درخواست آژانس زمينه همكاري بيشتر ايران با اعضاي اين سازمان فراهم مي شود

  .مي توان جايگزين مناسبي براي روسيه پيدا آرد
به اينكه آشور روسيه از ايران به عنوان اهرمي براي چانه زني خود در معاهدات بين وي با اشاره 

بعيد نيست آه اين آشور در يكي از معامالت خود قرارداد همكاري با : المللي استفاده آرده تاآيد آرد 
  .ايران را در زمينه انرژي هسته اي متوقف نمايد و تمام هزينه هاي انجام را بي مورد نمايد

www.iran-archive.com 



مهمترين شرط ايران براي امضاي اين پروتكل مي تواند اين باشد آه آشورهاي : دآتر عاصمي پور افزود 
  .اروپايي براي تامين حداقل نياز انرژي اتمي با ما همكاري داشته باشند

  ,وي با بيان اينكه به ما ارتباط ندارد آه آشورهاي ديگر چه رفتاري را در زمينه انرژي هسته اي دارند
قطعا در معاهدات آينده   , آن را امضا نكند  حال چه اسرائيل بخواهد به اين آنوانسيون بپيوندند يا : فتگ

  .شود  اي مي  بين المللي، منطقه عاري از سالحهاي هسته
مي توانيم با انتخاب يك جايگزين ديگر در زمينه انرژي اتمي قدرت چانه زني خود را در مقابل : وي گفت 

  .ش دهيم و عقب ماندگي هاي گذشته را جبران نماييمروسيه افزاي
به گفته وي استراتژي ايران در قبال پيوستن به پروتكل الحاقي انرژي هسته اي بايد حذف تحريم هاي 

  .آمريكا به طور عام و خاص با آشورهاي اروپايي باشد
رژي اتمي نظر مثبتي را مديريت فعلي آژانس بين المللي ان   :اين آارشناس مسائل انرژي تصريح آرد 

  .توان هيچ گونه اطالعاتي را مخفي نگه داشت  از طرفي در دنياي حاضر نمي  , نسبت به ايران دارد
تر عمل   هر چقدر شفاف  , اين بسيار مهم است آه در مسائل اقتصادي و سياسي خود شفاف باشيم

 دهيم  آنيم، بهانه هاي آمتري را به دست آمريكا مي
  

  م ايران در عراقمداخله رژي
  

  ديدار رهبر گروه جماعت صدر ثاني عراق با مقامات جمهوري اسالمي
  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21 چهار شنبه – راديو فردا -)تهران(نياز بهمني 

سيد مقتدا صدر، يکي از روحانيون شيعه عراق که به بهانه شرکت در مراسم بزرگداشت درگذشت آيت 
آمده است، در ديدار با چند تن از مسئوالن جمهوري اسالمي، واليت فقيه و اهللا خميني به ايران 

حکومت ايران را از بهترين حکومتها بر شمرد و ابراز اميدواري کرد که حکومتي مشابه جمهوري اسالمي 
وي که توسط ماموران وزارت اطالعات به ايران آمده است، تحت تدابير شديد . در عراق محقق شود

ر دارد و تا کنون با محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، اکبر هاشمي رفسنجاني، امنيتي قرا
  . رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و سيد حسن خميني ديدار کرده است

گفته مي شود که جمهوري اسالمي در ادامه تالشهايش براي نفوذ در حکومت آينده عراق، از سيد 
ا سفر به ايران و تقويت روابط با مراجع شيعي، جاي پاي خود را در مقتدا صدر دعوت به عمل آورده تا ب

اين در حالي است که مرتبا از سوي مراجع شيعي نجف پيامهاي دوستانه براي رهبر . عراق محکم کند
  .ايران و ساير مقامات جمهوري اسالمي فرستاده مي شود

 همراه با دو 1999در است که در سال در عين حال سيد مقتدا صدر، فرزند آيت اهللا سيد محمد صادق ص
وي که روحاني جواني است، رهبري گروه . فرزندش به دست ماموران رژيم صدام حسين کشته شد

او همچنين داماد آيت اهللا سيد محمد باقر صدر است که از روحانيان . جماعت صدر ثاني را بر عهده دارد
  .بش سياسي شيعه در عراق بودبزرگ حزب شيعه و پايه گذار حزب الدعوه، نخستين جن

گفته مي شود که سيد مقتدا صدر در محاصره مسلحانه منزل آيت اهللا سيستاني، از مراجع شيعه در 
گزارشها حاکي از اين است که محاصره کنندگان منزل وي از . شهر نجف نقش اساسي داشته است

ي شود که اين گروه مسلح در همچنين گفته م. غير عرب بودن آيت اهللا سيستاني خشمگين بوده اند
ترور سيد عبدالمجيد خوئي، تهديد آيت اهللا محمد سعيد حکيم و آيت اهللا شيخ اسحاق فياض، دو تن از 

  .ديگر روحانيون بلند پايه نجف نيز نقش داشته اند
اين در حالي است که مقامهاي جمهوري اسالمي، اين اخبار را به شدت تکذيب کرده، آنرا دروغ و افترا 

  .مي دانند و معتقدند که انتشار اين خبر دليل بر وجود مخالفتهايي بر عليه مراجع شيعه است
  

ي روابط  ها، از موارد تثبيت آننده ي تعامل و روابط بين حكومت وجود امنيت در دو طرف مرزها، و نحوه
  .اقتصادي بين ايران و عراق است

  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه 
يفكاني، رييس گمرك حاج عمران آردستان عراق در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران سعيد بر

از : بخشد، اظهار داشت با اشاره به مواردي آه روابط اقتصادي بين دو سوي مرز را تحكيم مي) ايسنا(
دو سوي مرز و هاي بازار هر  هاي ارتباطي، نيازمندي ديگر مواردي آه موثر در تحكيم اين روابط است، راه
  .توان برشمرد نرخ و ارزش آاالهاي مبادالتي بين طرفين را مي

هاي گمرآي در هر دو سوي مرز، تثبيت نرخ پول رايج مورد معامله و تسهيالت فراهم  تعرفه: وي افزود
  .تواند حجم مبادالت را افزايش دهد شده توسط گمرآات طرفين از جمله مواردي است آه مي

توانيم روابط تجاري خوبي را بين طرفين شاهد باشيم  آه با رسيدن به اين موارد مي ن اينبريفكاني با بيا
شود، بلكه روابط سياسي نيز به  نه تنها رونق اقتصادي و تجاري در مبادالت طرفين چشمگير مي: افزود
  .شود اي تقويت مي گونه

  . بازارچه شدرييس گمرك حاج عمران در ادامه خواستار حضور فعال تجار طرفين در
بريفكاني حضور آارخانجات ايراني را در عراق و آردستان عراق مورد تاآيد قرار داد و خاطر نشان 

توانند در آشور عراق  هاي توليدي ايراني، مي با تثبيت موارد ذآر شده، آارخانجات و شرآت: ساخت
  .ه باشندبراي خودشان جايگاهي دست و پا آنند و در بازار عراق حضوري فعال داشت
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هاي ايران آشنا شوند و  شود آه تجار عراقي با توانمندي هم چنين اين مساله باعث مي: وي افزود
  .هاي خود را از اين طريق تامين آنند نيازمندي

اين مقام مسئول گمرك آردستان عراق در خاتمه از روند فعاليت در بازارچه مرزي تمرچين اظهار رضايت 
بسيار خوبي را در بازارچه شاهد هستيم و اميدواريم از اين هم بهتر شود؛ روابط : آرد و تاآيد آرد

  .آنيم حجم مبادالت و تجارت نيز بيشتر از اين شود بيني مي پيش

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  در انحالل وزارت دفاع و اطالع رساني عراق بازنگري مي شود: برمر
  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه : فارسخبرگزراي 

حاآم غير نظامي عراق ضمن اعتراف به اقدام اشتباه آميز خود در خصوص انحالل وزارت دفاع » پل برمر«
  .و اطالع رساني عراق ، اعالم آرد درباره طرح انحالل اين دو وزارتخانه تجديد نظر خواهد آرد

چاپ لندن ، برمر آه در يك آنفرانس خبري سخن مي گفت، » الشرق االوسط«به نوشته روزنامه 
اقدام واشنگتن در انحالل دو وزارتخانه عراق باعث شد تا احساسات ضد امريكايي در ميان : تصريح آرد

  . مردم عراق تحريك شود
  

رساني سابـق عراق و يكي از مقامات مسوول عراق در  نيروهاي آمريكا اعالم آردنـد وزير اطالع
  . هاي شيميايي را دستگير آردند هبرنام

  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه 
 - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 ليست 18نيروهاي آمريكايي اظهار داشتند نصيف جاسم، وزير اطالع رساني سابق عراق و مرد شماره 
چنين افزودند حين عوادي، يكي از مقامات مسوول عراق در  اين نيروها هم.  بغداد دستگير شدآمريكا در
  . هاي سالح شيميايي در عراق نيز دستگير شد برنامه

 .ي آمريكا است  نفره55عوادي پنجاه و سومين مرد ليست 
  

   شهروند عراقي در جنگ آشته شده اند 3240
   1382 خرداد ماه 21چهارشنبه 

 شهروند 3240 بررسي ها نشان مي دهد در طول يك ماه جنگ در عراق دستكم -م آنالين جام ج
  .غيرنظامي عراقي آشته شده اند

 نفر تلفات بيشترين 1896 هفته تحقيق مي گويد شهر بغداد با 5گروه تحقيقاتي آسوشيتدپرس پس از 
  .رقم آشتار شهروندان را متحمل شده است 

 بيمارستان فعال در طول جنگ اخذ شده 124 بيمارستان از 60شره در در اين گزارش براساس آمار منت
  . آوريل را در برگرفته است 20 مارس تا 20است آه دوره 

در اين آمارگيري بيمارستانهايي آه اطمينان نداشتند آشته شدگان نظامي بوده اند يا شهروند در 
  .شمارش به حساب نيامده اند
  .  شود تعداد آشته شدگان هزاران نفر خواهد شدآه اگر اين ميزان نيز اضافه

برخي اعضاي بعثي آه با لباس شخصي با نيروهاي امريكايي درگير شده اند نيز شمارش نشده اند و 
از سوي ديگر بسياري از آشته شدگان نيز به بيمارستان منتقل نشده اند و مستقيما توسط اقوامشان 

  .دفن شده اند
 شهروند عراقي جان خود را در جنگ از دست 2275 جنگ اول خليج فارس  و1991گفتني است در سال 

  .دادند
 هزار بمب بسوي تاسيسات و مراآز نظامي عراق 15 هفته به طور انجاميد و حدود 7جنگ دوم تقريبا 

  . ريخته شد
ي انفجار انبارهاي مهمات رژيم بعثي ، بمب هاي ضد تانك و ليزري و صدها هزار گلوله شليك شده بسو

ارتش عراق نيز بدرستي شمارش نشده است اما نكته مسلم اين آه به دليل پيشرفته تر بودن 
تسليحات امسال نسبت به جنگ اول خليج فارس تعداد آشته شدگان آمتر نبوده است و اگر آمار 

 .  دقيقي ارائه شود تعداد قربانيان بيشتر نيز خواهند شد
  

  مريكايي بازداشت صدها عراقي از سوي نيروهاي ا
  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه : خبرگزاري فارس

  .واقع در شمال عراق بازدشت آردند» بعقوبه«و » بلده« عراقي را در منطقه 384نيروهاي امريكايي 
 نفر 30در بين بازداشت شدگان : چاپ لندن ، سخنگوي نظامي امريكا گفت» الحيات«به نوشته روزنامه 
  .  صدام حسين رئيس جمهور سابق عراق هستندشان از طرفدارن

 نفر آه قصد فرار از طريق رودخانه دجله را داشتند توسط گشتي هاي امريكايي 12بنابراين گزارش ، 
  .  تن از نيروهاي امريكايي نيز زخمي شدند4در اين درگيرها . بازداشت شدند
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لطيف «وي امريكا قرار دارد به نام هاي  نفره از س55دو تن از مقامات عراقي آه اسامي آنها در ليست 
  . در بغداد توسط نيروهاي امريكايي دستگير شدند » حسين عوضي«و ژانرال » جاسم

وزير دفاع امريكا در نشست خبري با همتاي پرتغالي خود » دونالد رامسفلد«اين در حالي است آه 
 و ما در صدد هستيم به اين مهم تاآيد آرد آه از بين بردن نيروهاي صدام حسين نياز به وقت دارد

  . دست يابيم 
وي حمالت اخير عليه نيروهاي امريكايي را در عراق به طرفداران رئيس جمهور عراق به ويژه گارد 

  . رياست جمهوري اين رژيم نسبت داد
ر حاآم غير نظامي امريكا در عراق عناصري از حكومت ايران را به دخالت در امو» پل برمر«از سوي ديگر 

  داخلي ايران متهم آرد
  

  يک سرباز ديگر آمريکايی در عراق کشته شد
  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21 چهار شنبه -راديو امريكا 

امروز در جديدترين حمله به سربازان ائتالف، يک سرباز آمريکائی در مرکز جمع آوری تسليحات مردم، 
آمريکا در باره اين حادثه می گويد روز سه فرماندهی مرکزی . واقع در جنوب غربی بغداد کشته شد

شنبه اين سرباز سرگرم اداره مرکز جمع آوری تسليحات بود که دو سرنشين يک اتوموبيل سواری به 
. در اين حادثه عالوه بر يک کشته، سرباز ديگری نيز زخمی گرديد. سوی وی دو نارنجک پرتاب کردند

ی آشوب طلبان مسلح در شمال شرقی بغداد، چهار اوايل روز سه شنبه در پی يورشی برایدستگير
يک سخنگوی ارتش آمريکا گفت که در اين . سرباز آمريکائی براثر شليک افراد مسلح، زخمی گرديدند

تن طرفدار صدام حسين ٣٠ تن از عراقيان دستگير شدند که از ميان آنان ٣٧٠يورش دست کم 
  . شناسائی شده اند

  
  ه شده است صدام دو هفته پيش ديد: چلبي

  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه : خبرگزاري فارس
صدام حسين ، رئيس جمهور مخلوع عراق آخرين بار دو : رئيس آنگره ملي عراق گفت» احمد چلبي«

  .هفته پيش در شمال عراق ديده شده است 
ي خارجي در نيويورك چاپ لندن ، چلبي آه ديروز در برابر شورا» الشرق االوسط«به گزارش روزنامه 

 18ميليارد دالر نقدا در اختيار دارد آه از بانك مرآزي عراق در تاريخ 3/1صدام : سخن مي گفت افزود
وي در صدد انتقامگيري است و معتقد است آه توانايي آن را دارد آه دست به . مارس سرقت شده بود

  . مقاومت بزند و نيروهاي امريكايي را از عراق خارج آند
و ) زادگاه صدام ( واقع در شمال شرق بغداد و تكريت » ديالي«صدام بارها ما بين منطقه : گفتوي 

  . مناطق دياليم تا غرب رود دجله مشاهده شده است 
صدام در حال حاضر براي سر سربازان امريكايي مبالغي اختصاص داده است و به : چلبي اظهار داشت

   برساند جايزه مي دهدهر آس آه يك سرباز امريكايي را به قتل
  

  پخش اعالميه هاي هشدار دهنده در بغداد: الحيات خبر داد
  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه : خبرگزاري فارس

در شماره امروز خود از پخش اعالميه هايي مبني بر عدم همكاري با نيروهاي » الحيات«روزنامه 
  .داداسرائيلي در آباداني و عمران اين آشور خبر 

، در اين بيانيه به مردم عراق هشدار داده شده است آه از خريد و فروش زمين و » الحيات«به گزارش 
  . امالك به يهوديان اسرائيلي خودداري نمايند

در اين بيانيه آه از سوي احزاب سياسي عراق منتشر شده آمده است ، رژيم صهيونيستي قصد دارد 
اق را نظير آنچه آه در نيمه اول قرن گذشته در فلسطين روي داد تجربه شهرك سازي و يهودي آردن عر

  . و منجر به آوارگي تعداد بيشماري از آنها شده را بار ديگر تكرار نمايد
در پايتخت عراق خبرهايي مبني بر ورود نمايندگاني از شرآت هاي اسرائيلي براي بازاريابي و فراهم 

 اقتصادي و تجاري و بازسازي زير ساخت هاي اقتصادي آوردن مقدمات الزم جهت عقد قرار دادهاي
  . شنيده مي شود

واقع در شرق بغداد را » الكراده « بنابراين گزارش ،مقامات اسرائيلي يكي از بيمارستانهاي منطقه 
  . خريداري آردند تا در آنجا به فعاليت بپردازند

سرائيل بعد از برقراري امنيت و ثبات در عراق يك روزنامه عراقي نيز به نقل از منابع ويژه گزارش داد آه ا
  . به زودي سفارت خود را در عراق بازگشايي مي آند

 
  انتقاد بليکس از آمريکاييان؛ تلفات آمريکا در عراق

  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21 چهار شنبه -بي بي سي 
هانس بليکس، سربازرس تسليحاتی سازمان ملل متحد در عراق، عناصری در وزارت دفاع آمريکا را 
متهم کرده است که در خالل سه سال ماموريت وی برای بازرسی تسليحاتی عراق می کوشيدند 

  . موقعيت او را تضعيف و در کار وی کارشکنی کنند
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ی بليکس گفته است که مخالفان وی در واشنگتن و، به در مصاحبه با روزنامه گاردين چاپ بريتانيا، آقا
گفته وی، گروهی از مقامات پايين رتبه آمريکايی، به شايعه پراکنی عليه وی دست زده و داستان های 

  .نامناسبی را در اختيار رسانه ها قرار می دادند
م کرده که هانس بليکس در پايان ماه ژوئن جاری بازنشسته می شود و سازمان ملل متحد اعال

  ، معاون آقای بليکس را به طور موقت به جانشينی وی برگزيده است  "ديميتری پريکوس"
  .با اينهمه، هانس بليکس گفته است که در مجموع، روابط وی با دولت آمريکا خوب بود

به گفته وی، با نزديک شدن زمان حمله آمريکا به عراق، به بازرسان تحت سرپرستی وی برای استفاده 
  ."اتکا می شد"از لحنی شديدتر در گزارش های آنان 

  حمله به آمريکاييان
همزمان، گزارش شده است که در حمله به سربازان آمريکايی در عراق، يک سرباز ديگر کشته شده 

  .است
به اين ترتيب، شمار سربازان کشته شده آمريکايی در عراق طی شش هفته اخير به حدود سی تن 

  .می رسد
امی آمريکايی گفته اند که هنگام گشت زنی اين سرباز و همکار وی در بغداد، افراد مسلح با مقامات نظ

  .نارنجک انداز به آنان حمله کردند
در واشنگتن، يک سخنگوی وزارت دفاع تاييد کرده است که وظيفه بازگرداندن ثبات به عراق دشوارتر و 

  .پيچيده تر از آن بوده که قبال انتظار می رفت
دامه مشکالت امنيتی را به فعاليت هواداران سرسخت حزب بعث عراق و همچنين، تروريست ها، وی ا

افراد خالفکار، سربازان سابق ارتش رژيم سرنگون شده عراق و خارجيانی که برای جنگ به آن کشور 
 آمده بودند نسبت داده است

  
ادعا آرد آه آارشناسان ) بهچهارشن(ي شمالي امروز  ي ژاپني به نقل از منابع آره يك روزنامه

  . اند ي شمالي ديدار آرده سه بار از آره) فروردين و ارديبهشت(هاي مارس و مه  يي ايران بين ماه هسته

  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه 
 سانكي“ي ژاپني  ي ژاپن تودي، روزنامه به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  ي اين گزارش مدعي شده است آه مقامات ايراني، طي ديدارشان از آره در ادامه“ شيمبون
اند و در مقابل، ايران به  شمالي، چگونگي برخورد با بازرسان تسليحاتي سازمان ملل را آموزش ديده

  . ي شمالي پـول داده است آره
  

  مي آندروسيه از ادامه قراردادهاي نفتي سابق خود در عراق حمايت 
  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21 چهار شنبه -خبرگزاري فارس

روسيه از ادامه قراردادهاي نفتي سابق خود در عراق به شدت حمايت : وزير امور خارجه روسيه گفت
  .خواهد آرد

به گزارش مسكو تايمز، ايگورا ايوانف وزير امور خارجه روسيه، به شرآتهاي نفتي آشورش اطمينان داد 
ر تمامي قراردادهاي نفتي سابق عراق در قالب برنامه نفت مقابل غدا، هيچ خللي ايجاد نخواهد آه د
  . شد

  . اين در حالي است آه سازمان ملل پيش از اين برنامه نفت مقابل غذا خود را متوقف آرده است
ي روسي در اين سفارت روسيه در بغداد ، حمايت از منافع شرآتها: بنابراين گزارش ، ايوانف تاآيد آرد

آشور را در راس برنامه هاي خود قرار مي دهد و در آينده سرمايه گذاريهاي مهمي در حوزه صنعت، 
  آشاورزي و خدمات رفاهي در عراق انجام خواهد داد

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
ي در عراق در پاسخ گويي به اهللا محمدباقر حكيم اعالم آرد، حمالت نظامي به نيروهاي آمريكاي آيت

  .گيرد اقدامات اين نيروها صورت مي

  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه 
اهللا محمدباقر   آيت- چاپ امارات -به نقل از روزنامه البيان ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

شود؛ دست   به تحريك مردم عراق ميحكيم افزود، نيروهاي آمريكايي به عمليات تحريك آميزي آه منجر
  . زنند مي

ها به پرتاب سنگ، برگزاري تظاهرات و  حكيم هم چنين افزود، مردم عراق در پاسخ به اين گونه واآنش
  . دهند يي به اين واآنشها پاسخ مي زنند، اما نيروهاي آمريكايي با خشونت گسترده غيره دست مي

ق عمليات سازماندهي شده عليه نيروهاي آمريكايي انجام در مناطقي از عرا«: چنين گفت حكيم هم
شود و ما معتقديم آه اين عمليات مشكوك است و هدفش اين است آه امنيت و ثبات در عراق  مي

  ».برقرار نشود تا بدين صورت آنها بتوانند از اين فرصت استفاده آنند و هدفهاي خود را محقق سازند
  

  فرهنگي در عراق -برگزاري اولين ميتينگ سياسي 
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  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه : خبرگزاري فارس
 فرهنگي توسط دانشجويان دانشگاه البصره ، استان بصره، در عراق -براي اولين بار ميتينگ سياسي 

  .برگزار شد
لب يك عضو گروه الدعوه اسالميه عراق در گفتگوي تلفني با خبرگزاري فارس از بصره با بيان اين مط

 فرهنگي دانشجويان و اساتيد دانشگاه و -اين اقدامات با هدف باال بردن قابليت هاي سياسي  :افزود
همچنين بررسي وضعيت انساني همانند آب ، برق ، غذا و بهداشت و حكومت آينده عراق صورت مي 

  . گيرد
انگليسي به طور دانشجويان در اين ميتينگ خواستار خروج نيروهاي امريكايي و  :وي اظهار داشت

مسالمت آميز از عراق شدند و اعالم آردند آه ما به طور مسالمت آميز و همانند خودشان از طريق 
  . دموآراسي و راهپيماييهاي مسالمت آميز اقدامات خود را پيش خواهيم برد

  . در اين ميتينگ همچنين عزالدين سليم ، رهبر گروه الدعوه االسالميه عراق به سخنراني پرداخت
در برخي از مساجد و حسينيه هاي ) ره(بر اساس همين گزارش ، مراسم سالگرد ارتحال امام خميني 

 شهرهاي بصره و آربال برگزار شده است
  

  گوناگون
  

  ١٨/٠٣/١٣٨٢ متن آامل سؤال اآبر اعلمي از وزير امور خارجه در تاريخ 
  2003  ژوئن 11 - 1382 خرداد 21چهار شنبه 

  “آنند شده و تجسس مي امضا شود؛ بدون اطالع وارد آشور ) 93+٢ (اگر معاهده ”
 از وزير امور خارجه مطرح شد آه در نهايت اين ١٨/٠٣/١٣٨٢ ي مردم تبريز در تاريخ  سوال اآبر اعلمي نماينده

  .نماينده قانع نشد
  :متن سوال به شرح ذيل است

  ها،  چنين مقاوله نامه بين المللي و هم قانون اساسي پيوستن به معاهدات ١٢٥  و ٧٧ مستندا به اصول «
  . ي قانوني اوست المللي مستلزم تصويب مجلس و امضاي رييس جمهور يا نماينده ها و قراردادهاي بين نامه موافقت

   چيست؟CTBTاي موسوم به  ي منع جامع آزمايشات هسته امضاي موافقتنامه) الف
   و اجرايي آردن آن چيست؟CWCبه ي خلع سالح شيميايي موسوم  پيوستن به معاهده) ب

  رساني و تفسير حقوقي الزم در خصوص اين معاهده به مجلس شوراي اسالمي ارايه نشده است؟  چرا اطالع
هاي آن به مدت يك سال بدون تصويب مجلس شوراي اساليم   در قالب فعال شدن ايستگاهCTBTي  و چرا معاهده

  »ازاي ملي و نفعي براي جمهوري اسالمي ايران مترتب باشد؟ ابهآه م به اجرا درآمده است؛ آن هم بدون اين
 دآتر خراز، متن آامل اين پرسش و  خبرگزاري دانشجويان ايران جهت اهميت موارد مطروحه در اين سؤال و پاسخ

  .دهد پاسخ را بر روي خروجي خود قرار مي
  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم«

الي آه امروز در دستور آار مجلس قرار گرفته، سوالي است آه حدود جا دارد من اينجا اين تذآر را بدهم سو
يكسال قبل در آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مطرح شد و با آش و قوس فراوان باالخره در صحن علني 

آند  اگر جلسه به اين صورت باشد اصال آدم فراموش مي! جناب آقاي آروبي) همهمه نمايندگان(هم مطرح شده 
  .ويدچه بگ
ها بفرمايند  آقايان و خانم! دانيد آه همه شما دوستان بايد با ما همكاري آنيد  حتما حضرت عالي مي-رئيس 
  .بنشينند
المللي دادگستري پيرامون   ديوان بين١٩٩٦  جناب آقاي دآتر خرازي با وجود اينكه راي مشورتي - اعلمي 

تهديد "دارد  مقرر مي) ١٠٥ ( قسمت دوم بند Eفسير شق اي در ت هاي هسته مشروعيت تهديد با استفاده از سالح
هاي مسلحانه بويژه اصول  الملل قابل اعمال در درگيري اي بايد با ترتيبات حقوق بين هاي هسته يا استفاده از سالح
المللي بشردوستانه و همچنين تعهدات خاص ناشي از معاهدات و ساير الزاماتي آه صريحات  و قواعد حقوقي بين

ديوان در پرتو وضعيت فعلي "در تفسير اين بند اعالم آرده " اي هستند مطابق باشد هاي هسته جع به سالحرا
تواند به طور قطعي نتيجه بگيرد آه در شرايط حاد دفاع  هاي حاآم بر ترآيب ديوان نمي الملل، واقعيت حقوق بين

اي مشروع يا نامشروع خواهد  هاي هسته حمشروع آه در آن بقاي دولت در خطر است تهديد يا استفاده از سال
اي از حقوق ذاتي هر آشور است و به موازات پيشرفت ساير  و با وجود اينكه دفاع مشروع و بازدارندگي هسته" بود

تواند در هت استفاده از اين حق ذاتي خودش  اي هر آشور ديگري هم مي هاي هسته آشورها در امر توليد سالح
ايم آه حداقل سه  اي واقع شده اي بكند و با وجود اينكه در منطقه هاي هسته وليد سالحاقداماتي را در جهت ت

 دستگاه ١٣٧٤ آنند، در سال  اي مي هاي هسته آشور پاآستان، هندوستان و اسرائيل مبادرت به توليد سالح
در مجلس شوراي اسالمي ديپلماسي آشور بدون اينكه به ملت ايران اطالع بدهد و راي الزم را از نمايندگان مردم 

  .آند اي را قبول مي هاي هسته  يا معاهده منع گسترش سالحNPTبگيرد با يك قيام و قعود معاهده 
 باز بدون اينكه مردم در جريان باشند و مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان محترم آن در جريان امر ١٣٧٥ در سال 

رسد يا در  اي به امضا دستگاه ديپلماسي آشور مي ت هسته يا معاهده منع آزمايشاCTBTقرار بگيرند معاهده 
 باز بدون اينكه مردم در جريان قرار بگيرند و بدون اينكه نمايندگان مردم در جريان امر قرار بگيرند معاهده ١٣٧٣ سال 
CWCه به شود و در دوره انتقال قدرت از دولت جناب آقاي هاشمي به دولت آقاي خاتمي در همان فاصل  امضا مي

  .رسد تصويب مجلس شوراي اسالمي مي
قانون ) ١٢٥ (و ) ٧٧ (مستندا به اصول ! بنده از جناب آقاي وزيرامور خارجه سوال آردم، جناب آقاي وزير امور خارجه

اي بايد با تصويب مجلس شوراي اسالمي و با  دارد هر گونه قرارداد و پيوستن به معاهده اساسي آه مقرر مي
مي باشد؛ شما بر آدام اساس و با آدام مجوز اين معاهدات را امضا آرديد و حق حاآميت ملت اطالع شوراي اسال

را بر سرنوشت خودش و استقالل مملكت را زير سوال برديد؟ با آدام مستند قانوني شما اينكار را آرديد و حق 
تند قانوني شما اينكار را حاآميت ملت را برسرنوشت خودش و استقالل مملكت را زير سوال برديد؟ با آدام مس
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آييد و در روز جمعه و در حاشيه اجالس وزراي امور خارجه آنفرانس  آرديد و بعد از گذشت اين همه سال تازه مي
اي به تعهدات خودشان عمل نكنند و  آنيد آه اگر از اين به بعد آشورهاي هسته آشورهاي اسالمي اعالم مي

چرا ! را امضا نخواهيم آرد و به آن نخواهيم پيوست؟ جناب آقاي خرازي) 93+٢ (ها را بر ندارند ما پروتكل  تحريم
آنم سوال بنده را به طور صريح جواب بفرماييد و ضمنا اعالم آنيد  ها را نزديد؟ خواهش مي پنجسال قبل اين حرف

  .متشكر هستم! اين مجلس نبايد در جريان يك امر به اين مهمي قرار بگيرد
  .رازي بفرماييد آقاي دآتر خ-رئيس 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم ) وزير امور خارجه(-سيد آمال خرازي 
خواهم از اينكه يكسال است آه اين سوال  خيلي متشكرم از جناب آقاي اعلمي، بابت سوالشان و پوزش مي

رد شود ولي به هر صورت حسن تصادف است با اينكه در شرايطي دا مطرح هست و بعد از يكسال جواب داده مي
 خرداد ٢٤ اي گزارش خودش را تهيه آرده و قرار است آه در  المللي هسته شود آه آژانس بين اين سوال مطرح مي

خواهم استفاده بكنم، عالوه بر  اي ارائه بدهد و لذا من از اين فرصت مي به شوراي حكام سازمان انرژي هسته
هم، آساني آه دارند از راديو االن صداي من را پاسخگويي به سوال جناب آقاي اعلمي، پاسخ ديگران را هم بد

هايي آه در ايران هستند و موقعيت خوبي است آه پاسخ آشورهاي  شنوند، آشورهاي خارجي، سفارتخانه مي
  .ديگر هم داده شود

مايش آنيد، خودش يك ن اوال همين آه شما بنده را احضار آرديد و در اينجا داريد راجع به اين قضيه از بنده سوال مي
اهميت نظر نمايندگان مجلس را به خوبي . دهد اهميت افكار عمومي را در آشور ما نشان مي. دموآراسي است

آند آه براي توجيه نمايندگان محترم مجلس و قانع آردن  دهد و وظيفه دولت و تك تك وزرا را اثبات مي نشان مي
ها آه اين آار را انجام بدهند و بنابراين ما با  اين زمينهآنها بايد تالش آنند، بايد توضيح بدهند و وظيفه دارند در 

ديگران آه طرف هستيم بايد بر اين نكته پافشاري بكنيم آه ما به هر صورت در يك چارچوب دموآراسي داريم 
آنند يا فردا يك تصميم بزرگي را  هايي آه يك شبه يك چيزي را امضا مي توانيم مثل حكومت آنيم و نمي صحبت مي

شود بايد  هر تصميمي آه در جمهوري اسالمي گرفته مي. گيرند، ما آنگونه تصميم بگيريم ي آشورشان ميبرا
. . . مراحل خاص خودش را طي بكند و از جمله مصوباتي آه با سرنوشت مملكت برخورد دارد، از جمله قراردادها 

سوال در رابطه با تشكيكي آه برايمان آمده يك آنم، افراد بيرون نروند، ما بعد از   آقاي دآتر عذرخواهي مي- رئيس (
آنم تشريف داشته باشند، اگر آسي برود غيراز اينكه اسمش خوانده شود، توبيخ  ، خواهش مي گيري داريم راي

ها بايد به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد تا  از جمله قراردادها و آنوانسيون) بفرماييد بنشينيد! شود هم مي
آنيم و بنابراين براي هر اقدامي آه  خوب ما در چنين فضايي داريم آار مي. ت به آن متعهد باشداينكه آشور نسب

خواهيم انجام بدهيم بايد نمايندگان محترم مجلس را قانع بكنيم، مجلس را قانع بكنيم تا مجلس بتواند در آينده  مي
بنابراين اگر ديگران از ما . تعهد را انجام بدهيمآن را تصويب بكند و افكار عمومي را پاسخگو باشيم تا بتوانيم اين 

هاي جديدي را امضا بكنيم، تعهدات جديد را بسپاريم، بايد بفهمند آه در چنين فضايي ما داريم  خواهند پروتكل مي
يم توان دهيم و تا ما افكار عمومي را قانع نكنيم و تا مجلس محترم را نتوانيم قانع آنيم، نمي اين آار را انجام مي

  .چنين تعهداتي را بسپارم
هاي  را آه بازرسي) 93+٢ (خواهند آه پروتكل الحاقي  دانيد آه اغلب آشورها از ما مي در حال حاضر مي

تواند انجام بدهد  اي در ايران مي اي ما و فناوري هسته اي ما و فناوري هسته تري را از تاسيسات هسته پيچيده
 اگر آه االن دولت هم بپذيرد، بايستي آه بعدا بيايد به مجلس و مجلس آن را بپذيريم؛ خوب اين پروتكل الحاقي را

ما بنابراين براي اينكه بخواهيم چنين پروتكلي را بپذيريم . االجرا نيست تصويب بكند، بدون تصويب مجلس آه الزم
آت بكنيم و االن بايد پاسخگوي افكار عمومي باشيم، بايد پاسخگوي مجلس باشيم تا بتوانيم در آن راستا حر

آنند آه چرا در سال  بينيد آقاي اعلمي دارند سوال مي االن مي. وضعيت افكار عمومي و مجلس هم مشخص است
 را امضا آرده و حق هم Treaty يعني در دولت گذشته، وزير خارجه وقت، اين آنوانسيون و اين عهدنامه و اين ١٩٩١ 

  .فه داريم آه پاسخ بگوييمدارند آه چنين سوالي را بكنند و ما هم وظي
آند و بايد  آنيم آه دارد دموآراسي را تجربه مي بنابراين نكته اول اين است آه ما در يك آشوري داريم زندگي مي

اي آه از اين به  افكار عمومي را جواب بدهيم و مجلس را قانع بكنيم براي هر نوع قرارداد و آنوانسيون و عهدنامه
  .يمخواهيم امضا بكن بعد مي

يك آشوري باشيم آه از نظر . مساله دوم اينكه ما به هر صورت تصميم بر اين داريم آه يك آشور پيشرفته باشيم
تكنولوژي، از نظر اقتصادي، از نظرعلمي، در سطح قابل قبولي است و الحمداهللا به اتكا دانشمندان و متخصصين 

اين تصميم يك . زرگي را برداريم و اين تصميم ملي استهاي ب ايم در اين جهت گام خودمان تا به حال هم توانسته
اين تصميمي است آه تك تك آحاد مردم ما و تك تك شما نمايندگان مردم از آن . جناح در برابر جناح ديگر نيست

از نظر تكنولوژي سرآمد باشد، از جهت اقتصادي . خواهيد روزي ايران، يك آشور قدرتمند باشد مي. آنيد حمايت مي
بينيم وقتي آه  باشد و بتواند در شان جمهوري اسالمي ايران ابراز وجود بكند و در اين چارچوب است آه ميقوي 

ايم با انديشه و فكرو تالش و زحمت دانشمندان خودمان چنين  اي و توانسته ما دستيابي داريم به فناوري هسته
اند بدون   به هر صورت دانشمندان ما توانستهفناوري را بدست بياوريم، اين منشا قدرت و عزت و بزرگي ماست آه

آمك خارجي به چنين فناوري دست پيدا آنند و بنابراين بسادگي حاضر نيستند چنين امكاني را آه دراختيارشان 
بينيد  هر ايراني را آه ببينيد، مي. آنند آميز هم هست از دست بدهند و به آن افتخار مي هست و براي مصارف صلح

  .اند به چنين فناوري دست پيدا آنند تخار دارد آه باالخره دانشمندانشان توانستهآه به اين اف
اي نداريم، اين را هم شفاف گفتيم و دآترين امنيتي ما هم  مساله سوم اين آه خوب، ما آه برنامه سالح هسته

ا براي مصارف اي بخشي از دآترين امنيتي ما نيست و تنه اي است و ايجاد سالح هسته فارغ از سالح هسته
با . اي هستيم و حاضر هم هستيم آه با شفافيت آامل اين آار را بكنيم آميز است آه دنبال فناوري هسته صلح

ايران، ايراني آه توانمند هست، ايراني آه دانشمنداني دارد آه توانسته با خود آنها و به آمك آنها اين فناوري را 
شما تحت فشار بياييد فالن پروتكل را هم بپذيريد و يا تحت : آرد آه گفتتوان اين طوري برخورد  بدست بياورد، نمي

با ايران اينچنين بايد تعامل آرد و لذاست آه ما ! اي براي مصارف صالح آميزتان دست برداريد فشار از فناوري هسته
شرق (ور آنيم از همه آشورهاي صنعتي، چه آمريكا، چه آشورهاي اروپايي، چه آشورهاي خاور د دعوت مي

چه . اي ما آمك بكنيد بياييد مشارآت آنيد، بياييد در ساختن تاسيسات هسته. آه بياييد با ايران تعامل آنيد) آسيا
شما آمك بكنيد، چه نكنيد ما توانايي اين را داريم آه خودمان پيش ببريم، مشارآت بكنيد، وقتي آمديد مشارآت 

بنابراين با ايران توانا طور ديگري بايد عمل . آنيم، چيز مخفي آه نيست بينيد آه ما داريم چكار مي آرديد، خوب، مي
شود آه فكرهاي راديكال در  رسيم و باعث مي بايد از در همكاري و تعامل وارد شد واال با فشار به جايي نمي. آرد
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ين مقدمه آه بنابراين با ا. ايران رشد بكند آه به مصلحت ما و به مصلحت منطقه و به مصلحت هيچ آسي نيست
  .پردازم صحبت من با ديگران بود، من به پاسخ به سواالت جناي آقاي اعلمي مي

 آقاي دآتر واليتي، وزير امور ١٣٧٥  چه بوده؟ در سوم مهرماه سال CIBTايشان سوال آردند آه مجوز ما براي 
من توضيح بدهم .  آردندخارجه وقت، با آسب مجوز از شوراي عالي امنيت ملي، اين معاهده را امضا ابتدايي

آنند و بعد، آن  ها امضا ابتدايي مي شود، در وهله اول، دولت اي براي پيوستن ديگران به آن باز مي وقتي يك معاهده
ها تصويب بشود و بعد از تصويب هيات دولت بيايد درمجلس تصويب بشود تا براي آن آشور  بايد بيايد در هيات دولت

. ، آقاي دآتر واليتي اين را با آسب مجوز از شوراي عالي امنيت ملي امضا آردند١٣٧٥ ماه در مهر. االجرا بشود الزم
گام مقدماتي است براي اينكه تازه بيايد در هيات دولت  !امضا وزير خارجه به اين معنا نيست آه اين الزم االجراست
بر فرض هم آه در . هاي دولت مطرح هست و اين معاهده هنوز دردولت هم مطرح نشده، در آميسيون

آيد خدمت شما و شما  هاي دولت تصويب شود، در دولت هم تصويب شود، به عنوان يك اليحه مي آميسيون
خوشبختانه . بايستي آن را بررسي بكنيد، ببينيد آه به مصلحت هست يا به مصلحت نيست آه امضا بشود

وقتي آه آنها پس گرفتند، .  را امضا آرده بودندCIBTا ه آمريكايي. ها امضاشان را از اين معاهده پس گرفتند آمريكايي
  . . . طبعا اين سوال جدي وجود دارد، حاال بر فرض همه آشورها هم امضا بكنند، تا آمريكا امضا نكرده 

به نكته من توجه بفرماييد، وقت شما بيست دقيقه است، وقت آقاي اعلمي يك ربع است، !  آقاي دآتر-رئيس 
دقيقه صحبت آردند، ده دقيقه وقت دارند، به نظر ما شما بايد طوري صحبت آنيد آه ممكن است آقاي اعلمي پنج 

 اين بحث را -خرازي (در بخش دوم فرمايشات آقاي اعلمي الزم باشد شما يك توضيحاتي، يك نقطه نظري بدهيد 
 شما وقت داشته باشيد، بله، منظور اين است آه آن بحث براي آن موقع، ممكن است ضرورت باشد) آنم تمام مي
  .بفرماييد
االجرا شدن اين هم حتي اگر در   به هر صورت با مجوز شوراي عالي امنيت اين امضا شده است و الزم-خرازي 

آشور، ) ٤٤ (االجرا شدن اين منوط به اين است آه در مجلس تصويب بشود و بعد تازه  دولت تصويب بشود، الزم
در حال . االجرا بشود نها همه اين را امضا بكنند تا اين معاهده براي همه الزمآشورهايي آه توانمند هستند، اي

آشور از جمله جمهوري اسالمي ايران مانده است آه آن را امضا آند و در ) ١٣ (آشور امضا آردند، ) ٣١ (حاضر 
اي به  چنين معاهدهمجلس هم تصويب بكند و اسرائيل هم جز آنهاست، هند و پاآستان هم جز اينهاست و بنابراين 

  .االجرا نخواهد شد و قدم اولش هم در آشور ما اين است آه شما تصويب بكنيد ها اصال الزم  اين زودي
من بقيه بحث را آه درمورد آنوانسيون شيميايي است و وظيفه وزارت خارجه در توجيه مجلس محترم بعد از بخش 

در اين بخش هم بگويم، وظيفه وزارت خارجه هست آه وقتي هاي آقاي اعلمي ارائه خواهم داد، منتها  دوم صحبت
آه آمد مجلس، بيايد توجيه حقوقي آن را در مجلس ارائه بدهد و نمايندگان مجلس را توجيه آند، منتها هنوز ما به 
آن مرحله نرسيديم، چون بخشي از سوال ايشان اين بود آه چرا وزارت خارجه وظيفه خودش را در توجيه حقوقي 

  .ما در زمان خودش اين آار را خواهيم آرد.  انجام نداده استمجلس
  . آقاي اعلمي بفرماييد-رئيس 

اي آه بدون اطالع مردم و مجلس، البته  من از شمال سوال آردم اين سه معاهده!  جناب آقاي خرازي- اآبر اعلمي 
 خدمتتان هم عرض آردم،  آه بعدا آمد درمجلس پنجم تصويب شد، براساس آدام مجوز امضا شده؟CWCبه جز 
هم بايد پس از تصويب مجلس ) گويد تصويب نمي(ها  قانون اساسي، تصريح دارد بر اينكه امضا عهدنامه) ١٢٥ (اصل 

من انتظار داشتم به جاي اينكه حضرت عالي از اين سوال و جواب به عنوان . توسط رياست جمهوري صورت بگيرد
زنيد،  شما چوب حراج بر حاآميت يك آشور مي! ان يك تراژدي ياد بكنيديك نمايش دموآراسي ياد بكنيد، به عنو

هاي الزم را در خصوص اين سه معاهده براي ملت و  بدون اطالع مجلس، بدون اطالع مردم و بدون آنكه روشنگري
هم ازايي  به گيرند، هيچگونه ما دهند، قلوه مي آنيد، آقايان دل مي رويد امضا مي مجلس انجام بدهيد، مي

  .گيرند، تازه ما اين وسط بدهكار هم شديم نمي
 را امضا MPTسوال بنده اين است آه در زمان شاه، آقايان وقتي خواستند، دستگاه ديپلماسي آن زمان وقتي 

) ٢٥ (سال امضا آرد و در ازاي اين ) ٢٥ ( را به صورت دائمي امضا بكند، به مدت MPTآرد، قبول نكرد آه اين  مي
هايش اين بود آه چهار تا نيروگاه اتمي آه يكي از آنها  شرط يكي از پيش. سه تا پيش شرط گذاشتسال پذيرش، 

نيروگاه اتمي بوشهر بوده تاسيس بشود و قرار بود سه نيروگاه ديگر هم تاسيس بشود، يكي اين بود آه در ازاي 
يرد و يكي ديگرش قرار بود آه اي بگ آميز را از آشورهاي هسته اي صلح پذيرش اين معاهده، تكنولوژي هسته

سال و به ) ٢٥ (اي را ايجاد بكنند، به مدت  هاي هسته اي عاري از سالح اي، يك منطقه خاورميانه آشورهاي هسته
 را با قيام و قعود ساده و MPTآييم اين  پذيرد، اما ما در جمهوري اسالمي متاسفانه مي  را ميMPTصورت محدود 

ها مرتب در معرض   را در شرايطي آه رزمندگان ما در جبههCWCآنيم،  مردم دائمي ميبدون آگاهي و بدون اطالع 
آنيم و همانطور آه عرض آردم در دوران  رويم امضا مي هاي شيميايي عراق قرار گرفته بودند، مي بمباران سالح

پنجم آن را به تصويب آييم در مجلس  انتقال قدرت از آقاي هاشمي به آقاي خاتمي و با استفاده از يك فرصت مي
 را آه CTBTآييم  رسانيم و بعد هم مي آييم در مجلس پنجم آن را به تصويب مي رسانيم از يك فرصت مي مي

قانون اساسي است، ) ١٢٥ (فرماييد وزير امور خارجه وقت آن را امضا آرده و اين امضا برخالف اصل  جنابعالي مي
آنند آه  اينكه يك ايستگاه را در منطقه چاران واقع در چالوس داير ميآنند از جمله  تعهداتي را بر ما تحميل مي

شما خبر داريد آه در اين ! اين با اطالع چه آسي صورت گرفته، جناب آقاي خرازي. نقض حاآميت ملي ايران است
 روشنگري ايد، اند؟ براساس امضا اين معاهده شما به مردم آگاهي داده ايستگاه، چه چيزي را در آن چاه گذاشته

توانند هر وقت آه اراده آردند بيايند در داخل آشور وبدون اطالع دولت به وسعت هزار آيلومتر  ايد آه آقايان مي آرده
را امضا بكنيد، آقايان بدون اينكه اطالع بدهند به دولت، وارد آشور ) 93+٢ (ايد آه اگر  تجسس بكنند؟ به مردم گفته

ايد آه اگر  توانند به تجسس بپردازند؟ به مردم و آيا به مجلس خبر داده ستند مياي آه خوا شوند و در هر نقطه مي
شود و در ايستگاه راديونوآاليد  يك درختي در مجاورت آن ايستگاه اصلي سرنگون بشود، بالفاصله در وين ثبت مي

شور ما بدون اطالع دولت و ايد آه اگر دشمن بخواهد در داخل آ آنند؟ آيا خبر داده در اسراييل، تجزيه و تحليل مي
اي قرار دهد براي تجاوز به  تواند همين را بهانه اي را انجام دهد، مي بدون اطالع حاآميت و مردم يك انفجار هسته

شما روز !) جناب آقاي خرازي(ايد؟ آه  ازايي گرفته ايد چه مابه رغم اينكه چوب حراج به حاآميت زده آشورمان؟ علي
مان  ما هنوز در زمينه قطعات هواپيماي مسافربري ايد؟ آنيد، چه گرفته  به ازاءتان را اعالم ميآييد ما جمعه تازه مي
هاي مختلف ما را  اي را آه به بهانه توانيم آاالهاي دو منظوره آميزتر؟ ما هنوز نمي ديگر از اين صلح! ايم تحريم شده

آند آه ما تحريم آاالهاي  ايشي انگلستان اعالم ميتحريم آردند از انگلستان دريافت بكنيم، اخيرا در يك حرآت نم
  .داريم دو منظوره را از ايران بر مي
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ايد امكانات بگيريد، با آدام توجيه شما  سازي نياز به اين آاال داريم، هنوز شما نتوانسته ما االن در ارتباط با سرم
ايد آه  آيا به مردم و به مجلس اعالم آردهرفتيد اين تعهدات را عليه جمهوري اسالمي در برابر بيگانگان داديد؟ 

CTBT در واقع يك نوع بديل و مكمل براي MPT است و براي اينكه حاشيه امنيتي رژيم اشغالگر قدس افزايش پيدا 
ايد؟ من استدعايم از شما اين بود آه اينها را توضيح بدهيد، نه اينكه به ديگران اعالم بكنيد آه  بكند آن را امضا آرده

در اين آشور يك چنين آارهاي حساسي دارد ! واقعا يك تراژدي است! دهيم ك نمايش دموآراسي داريم ميما ي
شوراي امنيت ملي چكاره است آه از طرف مجلس به . گيرد، بدون اينكه مردم و مجلس با خبر شوند صورت مي

سي وظايف و اختيارات مجلس و  را امضا بكنند؟ مگر قانون اساCTBTدهد آه بروند  وزير امور خارجه دستور مي
! . . . وظايف و اختيارات شوراي عالي امنيت ملي را مشخص نكرده است؟ اين هم شد توجيه جناب آقاي خرازي؟

پسته رفسنجان من فكر آنم مغلوب اين چيز ! اگر گوش بكنيد يك چيزي ياد بگيريد، بد نيست! آقاي مرعشي
من خواهشم اين است آه شما به جاي اينكه در مقام توجيه ! ازيبله، روي اين اصل جناب آقاي خر… ! شود مي

چه ! اين اقدمات بربياييد، براي مردم توضيح بدهيد ما بازاء پيوستن به اين معاهدات چه چيزي را از دست داديم
هللا بوا. چيزي را بدست آورديم؟ من انتظارم اين است آه جناب آقاي وزير امور خارجه شفاف با مجلس صحبت بكنند
واقعا يك . بيش از نيمي از نمايندگان مجلس خبر ندارند آه در اثر اين سه معاهده ما چه چيزهايي را از دست داديم

  .فاجعه است
اي را مبذول بكنيد، بواهللا دارند  من خواهشم اين است آه به اين جور مسائل عنايت ويژه! برادران و خواهران محترم

فروشند، حاآميت ملي را دارند  زنند، استقالل اين مملكت را دارند اينها مي چوب حراج به حاآميت اين ملت مي
. آنند روند در برابر بيگانگان خودفروشي مي فروشند، يك مشت دالل در خارج از آشور آه مرعوب شدند مي مي

ر بود اين شود در آمريكا، زماني آه قرا وقتي خود آمريكا، همين آقاي جروج دبيلوبوش، زماني آه نظرسنجي مي
CTBTدهند آه  درصد مردم راي مي) ٨٢ (آنند، نزديك به   نهايي بشود، نظرسنجي ميCTBT امضا بشود، دولت 

آند، ولي مجلس سناي آمريكا تحت فشار همين آقاي جورج دبيلو بوش و همكارانش و  آقاي آلينتون موافقت مي
آند چون نيازي به آزمايشات   را امضا ميCTBT ولي آند  را امضا نميMPTاسرائيل . آند جمهوريخواهان مخالفت مي

آند، بعد وزير  اي مي آند، پاآستان آزمايش هسته اي مي هندوستان در منطقه ما آزمايش هسته. اي ندارد هسته
! گويند برند پاآستان به آقاي رئيس جمهور پاآستان توليد سالح اتمي را تبريك مي محترم امور خارجه تشريف مي

  .آند  امضا نميآره شمالي
رود آه اوال ظاهرا  اخيرا يك نشست سه نفره بوده بين چين و آره شمالي و آمريكا، آره شمالي زير بار امضا نمي

ما . آب سنگين را يعني تعهد بدهند آه اين آب سنگين را اينها توليد نكنند و به توليد آب سبك فقط مبادرت بكنند
ها گندم به آره شمالي داده شود و ما  حاال لغو تحريم از جمله اينكه ظاهرا تن . ..شود براي آنها  بازاء اين، قرار مي

اي بيايند انرژي  هاي هسته آنند و اينكه در آنجا خود آشورهاي توليد آننده سالح بازاءهاي متعددي را مطرح مي
 جز اينكه هنوز هم بدهكار آميز احداث بكنند، ما چكار آرديم آقاي وزير امور خارجه؟ اتمي را براي استفاده صلح

را هم بپذيرند؟ تازه آمريكا به اين هم ) 93+٢ (آنند آه شما بايد پروتكل  شديم؟ جز اينكه االن دارند به ما تحميل مي
آند، مردم ممكن  مگر مردم ما مرده! گويم بايد شما امضا بكنيد آند پروتكلي آه من مي آند، اعالم مي بسنده نمي

آفايتي بعضي از وزرا ناراضي باشند، از ضعف عملكرد  ل من نماينده ناراضي باشند، از بياست از عملكرد امثا
ها ناراضي باشند، از عملكرد سو قوه قضاييه و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت ناراضي  بعضي از دستگاه

اجازه ندهيد افرادي ! رجهآقاي وزير امور خا! شوند وطنشان در معرض خطر قرار بگيرد باشند، ولي هرگز راضي نمي
رئيس (ما هنوز هيچ چيز نداريم، اينقدر مورد تهديد هستيم، . اند اين مملكت را به راحتي بفروشند آه مرعوب شده

من در پايان با توجه به اين . شويم هنوز هيچ چيزي نداريم، اين قدر داريم تحريم مي)  وقت جناب عالي تمام است-
  :خوانم الشعراي بهار يك قطعه شعر را مي است از ملكآه اعالم آردند وقتم تمام 

  هر آه را مهر وطن در دل نباشد آافر است 
  معني حب الوطن فرموده پيغمبر است

  مردن از هر چيز در عالم بدتر باشد ولي 
  بنده بيگانگان بودن ز مردن بدتر است

 ») احسنت- تعدادي از نمايندگان (والسالم 
  
  

  ته اي، شيميايي و بيولوژيكي اسرائيل، ليبي و ترآيهگزارشي پيرامون توان هس
  2003  ژوئن 11 -1382 خرداد 21چهار شنبه : خبرگزاري فارس

  
  توان نظامي اسرائيل پنجمين قدرت هسته اي جهان

گزارشي پيرامون توانمندي نظامي اسرائيل به شرح زير منتشر ) CNS(موسسه مطالعاتي سي ان اس 
  . آرده است 
  : يتوان هسته ا

 سالح آه مي تواند توسط موشك 500 تا 200 برنامه پيچيده درخصوص سالح هاي هسته اي با حدود -
  . هاي بالستيك و هواپيما حمل شود

  .  آالهك هاي هسته اي اين رژيم ممكن است شامل سالح هاي گرماهسته اي باشد-
آه تحت نظارت آژانس بين » مونادي« مگاواتي آب سنگين و دستگاه غني سازي پلوتونيم در 150 رآآتور -

  . المللي انرژي اتمي نيست
  . تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي» سورق« رآآتور تحقيقاتي پنج مگاواتي در -
 عدم امضاي معاهده منع اشاعه سالح هاي آشتار جمعي و امضاي معاهده منع جامع آزمايشات -

  . 1996 سپتامبر 25هسته اي در 
  : يتوان شيمياي

 داراي برنامه فعالي در اين زمينه است اما به نظر نمي رسد آه آالهك هاي شيميايي را روي موشك -
  . هاي بالستيك نصب آرده باشد
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  .  توانايي توليد گازهاي خردل و اعصاب-
  .  و اخير ا بحث درخصوص تصويب آن1993 ژانويه 13 امضاي معاهده منع سالح هاي شيميايي در -

  : يكيتوان بيولوژ
، هيچ مدرك عمومي براي توليد » سن زيونا« توان توليد و تحقيقات گسترده در موسسه تحقيقاتي -

  . اينگونه سالح ها در دست نيست
  .  عدم امضاي معاهده منع جامع آزمايشات بيولوژيكي-

  : موشك هاي بالستيك
  . يلوگرم مواد آ450 آيلومتر و قابليت حمل 130با برد » 52لنس ام جي ام « موشكهاي -
 آيلوگرم حمل مواد، آالهك هاي 1000 آيلومتر و 1500با برد » 2-جريكو« موشك 50 داراي حدود -

  . هسته اي ممكن است در مجاورت آنها ذخيره شده باشد
  .  آيلوگرم مواد500 آيلومتر و قابليت حمل 500با برد » 1-جريكو« موشك 50 داراي حدود -
  .  آيلوگرم مواد1000 آيلومتر و قابليت حمل 4800با برد » شاويت« ايي  ابزار نقل و انتقاالت فض-
  .  آيلوگرم مواد500 تا 300با برد نامعلوم و قابليت حمل » شاويت« گسترش و بروزسازي -

  : موشك هاي آروز
  .  آيلومتر و ظرفيت نامعلوم500 موشك هاي بدون سرنشين با برد -
  .  آيلوگرم مواد50 آيلومتر و ظرفيت حمل 400با برد » 1-استار» «ليله« موشك بدون سرنشين -
  .  آيلوگرم مواد500 آيلومتر و قابليت حمل 200با برد » 4-گابريل« موشك هاي آروز ضد موشك -
  .  آيلوگرم مواد220 آيلومتر و قابليت حمل 120با برد » هارپون« موشك هاي آروز ضد موشك -

  : ديگر سيستم هاي حمل و نقل
 هواپيماي اف 18 دي ، 15 - آي، شش هواپيماي اف15دو هواپيماي اف  :ماهاي جنگنده از جمله  هواپي-
 76 دي، 16 - هواپيماي اف 54 اي، 15 - هواپيماي اف 36 بي، 15 - سي ، دو هواپيماي اف 15 -

 - هواپيماي اف50 اي، 16 - هواپيماي اف 67 بي، 16 - سي، هشت هواپيماي اف 16 -هواپيماي اف 
  .  ان4 - هواپيماي اي 50 و 7 هواپيماي آي فير سي 20 اي، 4 - هواپيماي اف25 ، 2000- اي 14

» 3-پاپي« سيستم هاي زميني از جمله پرتاب آننده هاي راآت و توپ، همچنين موشك هوا به زمين -
 آيلومتر 100با برد » 1-پاپي« آيلوگرم مواد و موشك هوا به زمين 360 آيلومتر و قابليت حمل 350با برد 

   آيلوگرم مواد392و قابليت حمل 
  

  توان هسته اي، شيميايي و بيولوژيكي ليبي 
گزارشي پيرامون توان نظامي ليبي منتشر ) CNS(موسسه مطالعاتي سي ان اس : خبرگزاري فارس

آرده است آه بخشي از آن به توان شيميايي، هسته اي و بيولوژيكي اين آشور اختصاص يافته آه به 
  . زير استشرح

  :  توان هسته اي-
  . 1970جستجو براي تعقيب يا گسترش تسليحات هسته اي از اوايل دهه * 
  . برنامه تحقيقات علمي هسته اي آه در همان مراحل مقدماتي باقي مانده است* 
آه هنوز ) IAEA(تحت حمايت آژانس بين المللي انرژي اتمي » تجورا« مگاواتي در 10راآتور تحقيقاتي * 

  . حفظ شده است
؛ اما اين آشور 1975 مي 26در تاريخ ) NPT(تصويب معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي * 

  . را امضاء نكرده است) CTBT  (معاهده منع جامع آزمايشهاي هسته اي 
  :  توان شيميايي-

  .  استفاده شد1987در سال » قاضيه«مقدار آمي مواد گاز خرد بر ضد نيروهاي * 
  . 1980در دهه » ربته« تن مواد توليد گاز اعصاب و تاول زا در مجموعه100توليد * 
  . »ترهونه«شروع به ساخت مواد شيميايي بطور مخفيانه در * 
  . اين آشور آنوانسيون تسليحات شيميايي را امضاء نكرده است* 
  ): ميكروبي( توان بيولوژيكي -

  . ني بر توانايي توليد وجود ندارد برنامه توسعه و تحقيق محدود، اما هيچ مدرآي مب* 
  . 1982 ژانويه 19در تاريخ ) BTWC(تصويب آنوانسيون تسليحات ميكروبي و توآسين * 
  

  توان هسته اي، شيميايي و بيولوژيكي ترآيه 
گزارشي پيرامون توانمندي نظامي ترآيه ) CNS(موسسه مطالعاتي سي ان اس : خبرگزاري فارس

از آن به توان هسته اي، شيميايي و بيولوژيكي اين آشور اختصاص يافته منتشر آرده است آه بخشي 
  .آه به شرح زير است

  :  توان هسته اي-
  . هيچ مدرآي مبني بر برنامه تسليحات هسته اي اين آشور موجود نيست* 
  . 2006طرحهاي ساخت دو راآتور توليد انرژي هسته اي تا سال * 
 250و راآتور تحقيقاتي » آكمس« تحقيقاتي - مرآز آموزشي راآتور تحقيقاتي پنج مگاواتي در* 

؛ هر دو اين مراآز تحت حمايت آژانس بين المللي انرژي اتمي »استانبو«آيلوولتي در موسسه فني 
)IAEA (هستند .  

www.iran-archive.com 



آه توسط اياالت متحده آمريكا به پايگاه هوايي ) B- 61 (61- بي 15بمب هاي سنگين هسته اي * 
  . قل شد، منت»اينجرليك«
؛ امضاء معاهده منع 1980 آوريل 17در تاريخ ) NPT(تصويب معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي * 

؛ اما اين آشور هنوز معاهده مذآور را 1996 سپتامبر 24در تاريخ ) CTBT( جامع آزمايشهاي هسته اي 
  . امضاء نكرده است

  :  توان شيميايي-
  .  شيميايي اين آشور وجود نداردهيچ مدرآي مبني بر برنامه تسليحات* 
  . 1997 مي 12تصويب آنوانسيون تسليحات شيميايي در تاريخ * 
  ): ميكروبي(  توان بيولوژيكي -

  . هيچ مدرآي مبني بر برنامه تسليحات بيولوژيكي در اين آشور وجود ندارد* 
  . 1974در تاريخ پنجم نوامبر ) BTWC(تصويب * 
 

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003ژوئن -12 - 1382 خرداد 22 نجشنبه - روزنامه اعتماد –سرو معتصد خ
   آردم  حاصل  دقيق ، اطالع  است  گذشته  مستظرفه  و صنايع  شناسي  در امور عتيقه  عمرم  تمام  آه من
  دالسالم عب  وسيله  به  عراق  سلطنتي ها و قصرهاي  موزه  از آؤار نفيس  توجهي  مقادير قابل  متاسفانه آه

   قصر غازي  در آتابخانه  را آه  نفيس هاي  و آتاب  خطي هاي  او قرآن  شنيدم از جمله.   يغما رفت  به عارف
 از   را آه  مصوري  قرآن  الخصوص علي.  ها فروخت  موزه  به  آورد و در خارج  دست  به  طرفدارانش بود توسط

   سال  سه  را به  معامله  اين  دالل  ترآيه  بودند و دولت  آرده  خريداري  سيصد هزار دينار عراقي  به ترآيه
 بود،   شده  داده  و انبيا زينت  با تصاوير مالئكه  صفحاتش  حاشيه  آه  قرآن اين.  بود  آرده  محكوم زندان
 و  يكا فروخت هزار دالر در امر  دويست  را به  قرآن  اين شد و عبدالسالم  مي مانند در دنيا حساب  بي قرآني
  هاي  و آتاب  يغما رفت  بود، به  منقش  هم  و جلد آن  بود و پر از تذهيب  پانصد ساله  نيز آه  ديگري قرآن

   به  ولي  اهللا  نعمت  شاه  خط  ديوان خورد و يك  مي  چشم  به  احمد نيريزي  آنها خط  در بين  آه زياد ديگري
 را در مورد   و نظرم  بازديد آرده  آنها را من همه.  بود مجموعه   نيز جزو اين  عبدالحميد درويش خط

   شدم  متوجه  دفعه يك.   عبور بودم  در حال  ابونواس  از روزها در خيابان يكي«.   بودم  بازگو آرده ارزششان
  و با آجودان نظر دارند و ا  و او را تحت  ايستاده  سر عبدالسالم  پشت  دست  به  مسلسل  چند نفر دژبان آه

   سخن  شده  فلون  فلون  اين گفت  خود مي  آجودان  پروا به  بلند و بدون آرد با صداي  مي  خود صحبت خاص
   قدم10   آه من.  جا بيايد  تا حالش  بياورم  سرش  به  ندارد، بيار تا باليي  قبول  جمهور هستم  رييس مرا آه
   يك هاي  الت  حتي ، چون  بودم  خنديدن  در حال  دو روز تمام بت صح  اين  از شنيدن  با او داشتم فاصله
  » .  مملكت  جمهور يك  رييس  برسد به  دارند تا چه  بلند شرم  با صداي  رآيك  آلمات  اين  از گفتن يي محله
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