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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
آنندگان در اجالس جهاني اقتصاد در اردن خواستار بازارهاي   ان در پيامي خطاب به شرآتآوفي عن

  جهاني باز و منصفانه براي همه شد  
  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه دو  -خبرگزاري آار ايران 

اي آنندگان در اجالس جهاني اقتصاد در اردن، خواستار بازاره  آوفي عنان در پيامي خطاب به شرآت
  . جهاني باز و منصفانه براي همه شد

مرآز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران، دبير آل   به گزارش خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، به نقل از 
سازمان ملل متحد در سخنراني امروز بعد از ظهر خود خطاب به رهبران سياسي و تجاري جهان آه به 

 صده 21 اظهار اميدواري آرد قرن  ,ر اردن گرد هم آمده اندمنظور شرآت در اجالس جهاني اقتصادي د
  .اي سرشار از اميدواري براي همگان باشد

 سپتامبر به وقوع 11 علي رغم چالش هاي بدبيني وتدافعي آه از زمان حادثه   :آوفي عنان گفت 
  . قرن جديد بايد بر اساس دستاوردهاي قرن بيستم بنا نهاده شود  , پيوسته 

جهان آتي بايد داراي آزادي فزاينده و بر اساس اعتماد متقابل استوار باشد و فراتر از همه : وي گفت 
  .جهاني سرشار از اميد باشد

در قرن فعلي بازارهاي جهاني به معناي واقعي : وي در جايي ديگر از سخنراني خود اظهار اميدواري آرد
 را با توليد و عرضه بهبود بخشند، بدون اين آه آزاد و منصفانه باشد و فقيران بتوانند وضع زندگي خود

  .مواجه با موانع تجاري يا رقابت از طريق پرداخت يارانه هاي غير منصفانه از سوي آشورها شوند
, آوفي عنان ضمن هشدار درباره خشونت در خاورميانه از جهانيان خواست تا همگي به اسرائيلي ها

  . شته دردناك خود را به فراموشي بسپارندفلسطيني ها و عراقي ها آمك آنند تا گذ
  .  به عنوان نقطه مثبت در تاريخ مي نگرند2003اگر اين واقعه رخ دهد همگي به سال : او افزود

  .دبير آل اظهار اميدواري آرد روزي آه عراقي ها خود حاآميت را به دست گيرند به زودي فرا رسد
  

  ان  يافتاجالس فوق العاده  مجمع  جهاني  اقتصاد پاي
  ١٣٨٢ تير ٣ سه شنبه -همشهري 

اجالس  فوق العاده  مجمع  جهاني  اقتصاد عصر ديروز با تأآيد بر مبارزه  با فقر و تروريسم  جهان  در 
  .سواحل  بحرالميت  اردن  پايان  يافت 

بهبود به گزارش ايرنا از اردن شرآت آنندگان  در اين  اجالس  بر اهميت  بررسي  راههاي  توسعه  و 
اوضاع  اقتصادي  جهان  و منطقه  خاورميانه ، ريشه آني  فقر و بازسازي  عراق  و افغانستان  تأآيد 

  .آردند
 آشور ۶۵ نفر از رهبران ، وزيران ، شخصيت ها و مقامات  برجسته  ١۶٠٠در اين  اجالس  آه  بيش  از 

هاني مورد بحث  و بررسي  قرار جهان  شرآت  داشتند، اوضاع  اقتصادي  و بحرانهاي  منطقه  و ج
  .گرفت 

بررسي  آينده  عراق ، روند مذاآرات  صلح  خاورميانه ، آينده  منطقه  و نقش  سازمان  ملل ، 
چالشهاي  اقتصادي  عربي  و خارجي ، اصالحات  در آشورهاي  عربي  و مسئله  مبارزه  با تروريسم  

  .از محورهاي  اساسي  مباحث  اين  اجالس  بود
آالوس  شاب  رئيس  مجمع  اقتصاد جهاني  در مراسم  پاياني ، گفت وگوها و نشستهاي  انجام  

  .شده  در اين  اجالس  سه روزه  را بسيار مهم  دانست 
در اين  اجالس  همه  شرآت : وي  با ابراز اميدواري  نسبت  به  برقراري  صلح  در خاورميانه  افزود

  .ت  و امنيت  در منطقه  تأآيدآردند آنندگان  بر لزوم  ايجاد ثبا
آوفي  عنان  دبيرآل  سازمان  ملل  نيز در اين  اجالس  اظهار اميدواري  آرد آه  در جهان  شاهد صلح  

و ثبات  باشيم  و ايجاد منطقه  آزاد تجاري  در خاورميانه  بتواند به  ريشه آني  فقر در منطقه  آمك  
  .آند

تهاي  جهان  به  آرامش  و امنيت  نياز دارند و منطقه  خاورميانه  آه  اآنون  همه  مل: وي  افزود
  .سالهاي  زيادي  جنگ  را به  چشم  خود ديده  بايد مردم  آن از امنيت  و ثبات  برخوردار شوند

عبداهللا  دوم  شاه  اردن  نيز برپايي  اجالس  فوق العاده  مجمع  اقتصاد جهاني  در اردن  را نقطه  
در تاريخ  اين  آشور دانست  و بر ضرورت  حل  مشكل  مردم  فلسطين  و پايان  يافتن  اشغال  عطفي  

 .سرزمينهاي  آنها و تاسيس  آشور مستقل  فلسطيني  تأآيد آرد
  

  پايان کار کنفرانس اقتصادي بحرالميت
  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه دو ): راديو فردا (-پيمان پژمان
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 جلسه علني و 60از حدود . داوس امروز در بحرالميت اردن به کار خود پايان مي دهدکنفرانس اقتصادي 
غير علني که در سه روز گذشته برپا شد، بيش از نيمي درباره اوضاع سياسي خاورميانه و نه اقتصاد 

. هيئت اسرائيلي در ديدارهايش با هيئتهاي عربي تنها در مورد مسائل سياسي گفتگو کرد. منطقه بود
کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا و باب زليگ شروع به مذاکرات جديدي براي ايجاد بازار مشترک 

باب زليگ گفت که خاورميانه فقط هفت دهم درصد سرمايه گذاري خارجي جهان را در . خاورميانه کردند
راي ايجاد منطقه آمريکا قصد دارد که قراردادهايي دوجانبه با کشورهاي منطقه ب.  جلب کرد1990دهه 

نبيل شعث، . اردن چنين قراردادي را دارد و مغرب و بحرين در حال مذاکره هستند. بازار آزاد امضاء کند
يکي از وزيران فلسطيني مي گويد که آنها در سال گذشته قول دريافت يک ميليارد دالر کمک مالي از 

 کرانه غربي رود اردن و نوار غزه فقط کشورهاي ديگر دريافت کردند، ولي به دليل مشکالت امنيتي در
کولين پاول نيز گفت که توسعه اقتصادي و تشنجات سياسي در . نيمي از آن بدست آنها رسيده است

  .منطقه به هم مربوط هستند و به همين دليل تحقق نقشه راه بسيار مهم است
  

  ميانهچشم انداز تاسيس مناطق آزاد تجاري توسط آمريکا و کشورهاي منطقه خاور
  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه دو ): راديو فردا) (بحر الميت(پيمان پژمان 

در آخرين روز کنفرانس اقتصاد بين المللي داووس، وزير امور خارجه آمريکا، کولين پاول و باب زليگ، 
س نماينده بازرگاني واشنگتن، سلسله مالقاتهايي را با مسئوالن کشورهاي مختلف عربي براي تاسي

آقاي پاول امروز گفت که هدف آمريکا اين است که پس از اشغال . مناطق آزاد تجاري با آمريکا آغاز کردند
گرچه اين . عراق، به مردم منطقه نشان دهد که آمريکا واقعا عالقه به توسعه اقتصادي خاورميانه دارد

 آقاي زليگ گفت که قصد مناطق آزاد در مرحله اول فقط بين آمريکا و کشورهاي منطقه خواهد بود،
  . نهايي ارتباط اين مناطق با هم و تشکيل يک منطقه آزاد بزرگ خاورميانه است

در حال حاضر آمريکا و اردن چنين قراري با هم دارند و صالح الدين بشير، وزير تجارت و بازرگاني اردن 
به يک ميليارد دالر رسيده  1988 ميليون دالر در سال 20گفت که حجم تبادالت تجاري بين دو کشور از 

مسئوالن آمريکا اکنون مشغول مذاکراتي با مغرب براي توافق بر سر منطقه آزاد ديگري هستند و . است
  .مذاکرات مشابهي نيز با بحرين شروع شده است. اميدوارند که اين قرارداد تا آخر امسال امضاء شود

اي دو جانبه، افزايش سرمايه گذاري مسئوالن آمريکايي مي گويند که يک سود چنين قرارداده
به عنوان مثال، شرکت مايکروسافت اخير اعالم کرد که مي . شرکتهاي آمريکايي در منطقه است

شرکت سيسکو . خواهد دفتر بزرگي در امان براي توليد برنامه هاي کامپيوتري به زبان عربي ايجاد کند
  .ردن خواهد کردنيز اعالم کرد که به زودي سرمايه گذاري عظيمي در ا

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  آوفي عنان خواستار امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران شد
  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه دو  -خبرگزاري فارس

  . آمريكا شداي ايران با  دبيرآل سازمان ملل خواستار حل اختالفات برنامه هسته
به گزارش الشرق االوسط، آوفي عنان دبيرآل سازمان ملل از ايران نيز خواست تا همكاري الزم را با 

المللي انرژي اتمي انجام دهد و پروتكل الحاق به پيمان منع توليد و گسترش سالحهاي  آژانس بين
  . اي را امضا آند هسته

المللي انرژي اتمي  قي از سوي ايران به آژانس بيندر صورت امضاي اين پروتكل الحا: وي تاآيد آرد
  اي ايران انجام دهد فرصت خواهد يافت تا بازرسي دقيقتري از تاسيسات هسته

  
  استفاده از نيـروي نظامي عليـه ايـران منتفي نيست

  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه  دو -ايسنا 
هاي آشتار  ران در حال دستيابي به سالحيكي از سناتورهاي آمريكا گفت آه اگر ثابت شود آه اي

  . جمعي است، استفاده از نيروي نظامي عليه اين آشور منتفي نيست
نيوز، سام براون بك، سناتور  به نقل از پايگاه اينترنتي گلف) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اضع ضد ايراني شهرت خاصي ايالت آانزاس و عضو آميته روابط خارجي مجلس سنا آه به داشتن مو
خواهد  هاي آشتار جمعي است و نمي اگر آشكار شود ايران در حال آار بر روي سالح« :دارد؛ گفت
  » .هايش سر در بياورد، اقدام نظامي عليه آن انجام خواهد شد المللي از فعاليت جامعه بين

اولين انتخاب، حمايت از « :هاي آمريكا درخصوص ايران، گفت وي در پاسخ به سوالي در خصوص گزينه
طرفداران دمكراسي در ايران است آه همراه فشار جامعه جهاني بر ايران و در انزواي سياسي 

  » .قراردادن اين آشور اعمال خواهد شد
آنم آه ما اقدام  آنم آه گزينه نهايي اقدام نظامي است و من فكر نمي من فكر مي« :وي ادامه داد

  » . دستور آار خود در مرحله نهايي خارج آنيمنظامي عليه ايران را از

  وي اعتراف آرد آه در حال حاضر واشنگتن آماده مداخله نظامي فوري در ايران نيست
  

  آلمان در مورد حمله نظامي احتمالي آمريكا هشدار داد  
  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه دو  -خبرگزاري آار ايران 
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  .  طه با احتمال مداخله نظامي آمريكا در ايران هشدار داديكي از وزراي ارشد آلمان در راب
توانم   الملل ايلنا، به نقل از روزنامه اشپيگل ، هدماري وژوخ ژول گفت من تنها مي  بين  به گزارش سرويس

  .در برابر چنين عملكردي هشدار دهم، حمله به ايران توسط آمريكا عواقب وخيمي خواهد داشت
  . شرودر صدراعظم آلمان عقيده دارد آه بايد با ايراني ها وارد مذاآره شدوي تصريح آرد گرهارد

جان بولتون اعالم آرده بود آه . سفيد بود  پايه آاخ  اين سخنان در واآنش به اظهارات يكي از اعضاي بلند
  .آند  مياي باشد، واشنگتن حق دارد آه به ايران حمله نظا  هاي هسته  هاي سالح  اگر ايران داراي برنامه

اي   بردن جنگ طرح و برنامه دارد اما هيچ ايده  وژورخ ژول تصريح آرد آمريكا تنها براي شروع جنگ و پيش
  .در مورد بازسازي پس از جنگ و يا برقراري صلح و آرامش ندارد

  
  تكذيب پاريس در مورد مذاآره با تهران براى تحويل مجاهدين

  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه دو  -راديو آلمان 
دولت فرانسه هر گونه خبر پيرامون مذاآره با ايران در مورد تحويل اعضاى سازمان مجاهدين به : پاريس

 يك سخنگوى وزارت خارجه فرانسه امروز دوشنبه اظهار داشت، نه مذاآراتى در ٠ايران را تكذيب آرد
صبح حميدرضا آصفى، سخنگوى  امروز ٠جريان است و نه قرار است مذاآراتى در اين مورد صورت گيرد

وزارت خارجه ايران اعالم داشته بود آه ايران در حال مذاآره با مقامات پاريس براى استرداد اعضاى 
 آصفى همزمان اين خبر را تكذيب آرد آه دولت ايران پيش از ٠سازمان مجاهدين خلق به ايران است

 وى گفت، فرانسه ٠ پاريس رسيده استدستگيرى اعضاى سازمان مجاهدين به توافق هاى مخفيانه با
 سخنگوى وزارت خارجه ايران اين گمان را نيز رد آرد آه ٠در اين مورد آامال بطور مستقل عمل آرده

 دولت ايران از ٠ايران در قبال دستگيرى مجاهدين خلق، در سياست خاورميانه خود تغييراتى خواهد داد
 در اين يورش ٠ سه شنبه گذشته استقبال آرده بوديورش نيروهاى امنيتى فرانسه به مقر مجاهدين

 در ميان ٠مارآسيستى مجاهدين را بازداشت آرد/ تن از اعضاى سازمان اسالمى١۶۵پليس فرانسه 
 دادگسترى فرانسه اين ٠بازداشت شدگان رهبر شوراى ملى مقاومت، مريم رجوى نيز ديده مى شود

 در اين ٠ى و تأمين مالى عمليات تروريستى آرده استافراد را متهم به عضويت در يك سازمان تروريست
ميان سيد محمد محدثين، يك عضو رهبرى سياسى اين سازمان اظهار داشت آه مريم رجوى در ماه 

 بنا به ٠آپريل گذشته از عراق وارد فرانسه شده و مقامات فرانسوى از اين امر اطالع آامل داشته اند
 ٠ برخوردار است٢٠٠۶م رجوى از حق اقامت فرانسه تا سال اطالع انجمن حقوق بشر فرانسه، مري

دادستانى پاريس روز شنبه گذشته نيز اعالم داشت آه افراد دستگيرشده از آشور اخراج نخواهند 
 ٠شد

 
  ايران دنبال سالح اتمي است :پاول 

   1382 تير ماه 2  دوشنبه -جام جم 
ايران از فناوري هسته اي ، نبايد به وسيله استفاده صلح آميز : سخنگوي وزارت امور خارجه گفت 

به گزارش خبرنگار ما ، . سوئاستفاده هاي سياسي و اعمال تبليغات عليه روابط بين الملل تبديل شود
حميدرضا آصفي در جمع خبرنگاران با تاکيد بر اين که کشورهاي بزرگ بايد از اين که چنين روشي بدعت 

ژانس بين المللي انرژي اتمي با توجه به اين که يک آژانس حرفه اي و آ: گذاري شود ، پرهيز کنند، افزود
وي با اشاره به اين که . تخصصي است ، بايد به دور از هرگونه فشار به کار حرفه اي خود بپردازد

مشکلي در : همکاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه خواهد داشت ، تصريح کرد
  .اري ها در چارچوب معاهده منع گسترش سالحهاي هسته اي نداريمخصوص استمرار همک

در خصوص آنچه که : وي با بيان اين مطلب که فعاليت هاي هسته اي ايران صلح آميز است ، اضافه کرد
فراتر از معاهده منع گسترش سالحهاي هسته اي است ، بايد مذاکره و گفتگو شود و فعاليت هاي 

ن و شفاف است و تهران در چارچوب تعهدات و مسووليت هاي خود عمل جمهوري اسالمي ايران روش
 NTPکرده است ؛ اما بايد به نگراني ها و مالحظات ايران نيز توجه کرد ؛ چرا که عملکرد فراتر از معاهده 

خالف خواست عمومي کشور است و حتي مجلس شوراي اسالمي نيز نمي پذيرد ايران زير تعهدات 
اين که به نگراني هايش پاسخ داده شود و جامعه بين المللي نيز بايد به وظايف جديدي برود، بدون 

وي در پاسخ به اين سوال که روسيه گفته است تا زماني که ايران به . خود در قبال ايران عمل کند
 منظور روسها: پروتکل الحاقي نپيوندد سوختهايي را که بايد به ايران تحويل بدهد ، نخواهد داد ، گفت 

 نيست ؛ بلکه منظور آنها معاهده الحاقي ميان ايران و روسيه است که بر اساس آن 2+93معاهده 
قرارداد ، ايران بايد سوختهاي اضافي و استفاده شده خود را به روسيه برگرداند و اين موضوع ربطي به 

ان منافقين در از سوي ديگر، سخنگوي وزارت امور خارجه بازداشت و محاکمه سر.  ندارد2+93معاهده 
: فرانسه را اقدامي در چارچوب مسووليت هاي اروپايي و بين المللي اين کشور ارزيابي کرد و افزود

  .اتحاديه اروپا گروهک منافقين را به عنوان گروهي تروريستي شناخته است
 خود را اين گروه جنايات بسياري عليه مردم ايران انجام داده اند و در مقاطع گذشته مسووليت جنايات

وي با يادآوري اين که طبيعي است تا مردم ايران حق خود بدانند که سران . نيز به عهده گرفته اند
اين افراد هر کجا که محاکمه مي شوند ، بايد عادالنه : منافقين به کشور مسترد شوند ، تاکيد کرد

ن تحت بازداشت و محاکمه آصفي با اشاره به اين که موضوع استرداد اين افراد که اکنو. محاکمه شوند
هيچ معامله و اقدام پشت پرده اي : در فرانسه هستند نياز به مذاکره با طرف فرانسوي دارد، تصريح کرد

در . بين ايران و فرانسه صورت نگرفته است و فرانسوي ها به طور مستقل اين اقدام را انجام داده اند
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تن از مقامات امريکايي مبني بر اين که 2رات همين حال ، سخنگوي وزارت امور خارجه درخصوص اظها
موضوع حمله نظامي را اقليتي بسيار تندرو و افراطي : اقدام نظامي عليه ايران منتفي نيست ، گفت 

متاسفانه . در امريکا مطرح مي کنند که اين تفکر نه در جهان و اروپا؛ بلکه در خود امريکا هم طرفدار ندارد
 اطالعات اندک خود به اظهارنظر درباره ايران مي پردازند که اين اظهارات و امريکايي ها با سردرگمي و

مداخالت غيرقابل قبول است و ادبياتي که در آن به کار مي رود نه تنها در جمهوري اسالمي ايران ، 
  .بلکه در تمامي کشورها مايه انزجار است

دمکرات دانشجويان و اقشار مردم وي با اشاره به اين که طبيعي است در يک کشور مردم ساالر و 
اظهارات ماجراجويانه امريکايي ها به هيچ وجه پذيرفتني نيست و اين درست : حرفشان را بزنند، افزود

مثل آن است که کشوري از اتفاقاتي که در ميشيگان امريکا مي افتد، حمايت کند و مردم را به سمت 
م قاطعانه با هر گرايشي خارج از چارچوب نظام و آصفي با تاکيد بر اين که نظا. وسويي خاص بکشاند

امريکايي ها بيهوده تالش مي کنند تا از اين فضا به نفع : گروههاي خودسر برخورد مي کند، اظهار کرد
خودشان سوئاستفاده کنند و جمهوري اسالمي در دفاع از منافع خود ترديدي ندارد و منافع و سياست 

سخنگوي وزارت امور خارجه در . ع کشور طراحي و تدوين مي شودهاي کالن کشور نيز براساس مناف
خصوص سفر آتي خلف خلف اف ، معاون وزير خارجه جمهوري آذربايجان به ايران و نيز اجالس آتي پنج 

اين اجالسها براي يقين و تبيين رژيم حقوقي درياي خزر : جانبه کشورهاي ساحلي خزر در مسکو گفت 
وي مالقات سفراي ايران و امريکا . ا به راه حلي براساس اجماع دست يابندبرگزار مي شود تا کشوره

در باکو را تکذيب کرد و با ارزيابي مثبت از سفر سعود الفيصل ، وزير امور خارجه عربستان به ايران 
ايران با عربستان يک توافقنامه امنيتي دارد که در چارچوب آن فعاليت مي کنند و اگر در : تصريح کرد

نده نيز در خصوص گروه القاعده ايجاب کند، ايران از هيچ کمک و همکاري با عربستان مضايقه نمي آي
  .کند

  اتهام دوباره پاول به ايران 
حمايت ما از تظاهرات در ايران نه به عنوان ايجاد آشوب در : کالين پاول ، وزير امور خارجه امريکا ادعا کرد
به گزارش روزنامه القدس .  ايران به آزادي صورت مي گيرداين کشور، بلکه در جهت دستيابي مردم

تظاهرات اخير در ايران : العربي ، پاول که در مجمع اقتصاد جهاني در اردن سخن مي گفت ، افزود
حقانيت اقدام امريکا را به منظور برقراري دمکراسي و ايجاد اصالحات در منطقه خاورميانه به اثبات مي 

 به رغم نگراني واشنگتن از نيات ايران در خصوص دستيابي به تسليحات هسته :وي تاکيد کرد. رساند
ماکامال اوضاع داخلي ايران را زير نظر داريم : وي تصريح کرد. اي ، اين کشور قصد حمله به تهران را ندارد

  .و کساني که فکر مي کنند امريکا قصد حمله به ايران را دارد اشتباه مي کنند
  مکاري هسته اي تاکيد پوتين بر ه

در همين حال رئيس جمهور روسيه تاکيد کرد ، به رغم اعتراضات و مداخالت امريکا ، کشورش به ايران 
والديمير پوتين در گفتگو با شبکه اول تلويزيون بي . کمک خواهد کرد تا برنامه هسته اي خود را پيش برد

 ، براي متوقف کردن معامالت اجازه نمي دهيم مساله توليد سالحهاي هسته اي: بي سي گفت 
ما روابطمان را نه : وي اضافه کرد. شرکتهاي روسي با جمهوري اسالمي ايران مورد استفاده قرار گيرد

رئيس جمهور . تنها با ايران ، بلکه با کشورهاي ديگر در زمينه موضوعات هسته اي گسترش خواهيم داد
ن سعي در توليد سالحهاي هسته اي دارد ، روسيه به خاطر ترس امريکا از اين که ايرا: روسيه افزود

 کمک به ايران را در مورد برنامه هسته اي آن کشور متوقف نخواهد کرد
  

  موارد تخطي جمهوري اسالمي در گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي، از ديد سفير آمريکا در آژانس
  2003 ژوئن  23 -1382 تير 2شنبه  دو ):راديو فردا(آامليا انتخابي فرد 

جمهوري اسالمي روز دوشنبه آمريكا را آه مدعي است تهران در صدد توليد جنگ افزارهاي هسته اي 
در عين حال مخالفت خود را با امضاي بدون قيد و شرط الحاقي، پيمان . است، به دروغگويي متهم آرد

ان بين المللي انرژي در عين حال سفير آمريكا در سازم. منع گسترش سالحهاي هسته اي، تكرار آرد
اتمي، اين موضع آمريكا را تكرار آرد آه جمهوري اسالمي ايران بايد خواستهاي آژانس بين المللي 

آقاي آنت بريل، سفير آمريكا، اين مطلب را در مصاحبه اي اختصاصي با راديو . انرژي اتمي را اجرا آند
  . فردا بيان داشت

ر آمريكا در سازمان بين المللي انرژي اتمي، در آغاز به گزارش سفي): راديو فردا(آامليا انتخابي فرد 
جديد االنتشار آژانس بين المللي درمورد فعاليتهاي هسته اي ايران اشاره آرد و گفت براساس اين 

گزارش، در يك دهه گذشته، ايران سعي آرده است تا با دستيابي به مواد اتمي، استفاده از اين مواد و 
ين مواد در آنجا مورد استفاده قرار گرفته است، از زير ذره بين آژانس بين المللي دور محلهايي را آه ا

همه اين اعمال با اطالعات ديگري آه ما در اختيار داريم، همخواني دارد و آامال نشان مي . نگاه دارد
  .اي استدهد آه ايران در لواي يك برنامه صلح آميز غير نظامي، درصدد دستيابي به سالحهاي هسته 
از سفير . ايران ادعاهاي آمريكا را در اين مورد قبول ندارد و مي گويد اينها همه اطالعاتي دروغين است

آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي پرسيديم آيا مي توان مدارك و شواهدي را آه شما از آنها 
دد توليد چنين سالحهايي است، سخن مي گوييد، به جامعه جهاني نشان داد، تا اگر ايران واقعا درص

  اين امر بر همگان ثابت شود؟
اگر آشوري بخواهد از . بسياري از موارد تخطي ايران، در همين گزارش مندرج است: وي پاسخ داد

نيروي اتمي، براي توليد انرژي استفاده آند، نيازي نيست آه مانند ايران، دست به اين همه اقدامات 
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اگر ايرانيها بخواهند فقط نيروگاه اتمي بسازند، لزومي .  منطق سازگار نيستگسترده بزند آه واقعا با
و همزمان درصدد توليد . ندارد آه از طريق آارخانجات توليد آب سنگين، به دنبال توليد پلتونيم باشند

، آنها IAEAآشكارا براساس گزارش . اورانيوم غني شده، از طريق دستگاههاي گريز از مرآز باشند
حال آنكه اگر واقعا قصد توليد برق باشد، يك راآتور . ل به آارگيري تمام تكنولوژيهاي موجود هستنددرحا

از اين رو انسان متحير مي ماند آه چرا اين همه فعاليتهاي پرهزينه از سوي ايران . آب سبك آافي است
  .دنبال مي شود

ه گيري آرد آه آنها درصدد پنهان آردن سفير آمريكا مي افزايد براساس اين داده ها ميتوان چنين نتيج
زيرا اعمال آنها با اقدامات مورد نياز، جهت توليد سالح هسته اي همخواني . نيت واقعي خود هستند

  .مقامات ايران، امروز گفته اند آه با نظر مثبتي نسبت به امضاي پروتكل الحاقي، نگاه خواهند آرد. دارد
مقامات ايراني ماهها است آه مي : ه اين گفته ايران مي گويدآقاي بريل، سفير آمريكا در واآنش ب

به نظر مساعدي نسبت به امضاي پروتكل الحاقي نگاه خواهند آرد، ولي اغلب شرطهايي براي : گويند
آشورهاي . اين آار قائل مي شوند و درخواست تضمين چيزي را در عوض از جامعه بين المللي دارند

به طور نمونه آمريكا پروتكل الحاقي را . حاقي را تصويب و امضا آرده اندمختلفي هستند آه معاهده ال
هيچ يك از آشورهايي آه . امضا آرده است و سنا قرار است تابستان امسال، آار تصويب آنرا آغاز آند

ايران ادعا ميكند آه مي خواهد . پروتكل الحاقي را امضا آردند، چيزي در مقابل طلب نداشته اند
مل داشته باشد ويك راه براي نشان دادن آن، امضاي بي قيد و شرط پروتكل الحاقي و شفافيت آا

  .تصويب فوري آن است
آقاي بريل، يادآور شد آه هيئت مديره آژانس بين المللي، هفته پيش همچنين اين درخواست را از ايران 

از وي مي پرسيم اگر . ندبه عمل آورد و گفت آه پروتكل الحاقي را بدون شرط تصويب و امضا و اجرا آ
ايران پروتكل الحاقي را امضا نكند، چه خواهدشد؟ آيا آمريكا آماده است تا اين تخطي ايران را در شوراي 

  امنيت ملي سازمان ملل متحد مطرح آرده و خواست تحريمهايي عليه ايران را داشته باشد؟
نهايي در مورد فعاليتهاي هسته اي ما اول منتظر خواهيم شد تا هيئت مديره، گزارش : وي مي گويد

اگر ايران از . ايران را دريافت آند و ببينيم آه پس از بررسي اين گزارش، چه تصميمي اتخاذ خواهد آرد
همكاري خودداري ورزد و همينطور از شفافيت داشتن در بازرسيها طفره رود و مشكالت تازه اي بر 

عيت عمل خواهد آرد تا اين مسئله را حل و فصل مشكالت آنوني افزوده شود، هيئت مديره با قاط
  .نمايد

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  شناسايى اغلب اعضاى دستگيرشده القاعده در ايران
  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه دو  -راديو آلمان 

 دستگيرشده شبكه القاعده در ايران يك سخنگوى دولت ايران امروز دوشنبه گفت، اغلب اعضاى: تهران
 ولى اين سخنگوى دولت از ذآر نام، تعداد و رده اين افراد در شبكه القاعده ٠شناسايى شده اند

باشند، به ” آشورهاى دوست“ عبداله رمضان زاده به خبرنگاران گفت، افرادى آه تبعه ٠خوددارى آرد
ين افراد مرتكب جرمى در قلمرو ايران شده اين آشورها تحويل داده خواهند شد و در صورتى آه ا

 به گزارش روزنامه هاى عربى، سعيد السيف رهبر نظامى تبعه آشور ٠باشند، دادگاهى مى شوند
 ١٢ او مسئول يك رشته سوءقصدهاى انتحارى از جمله سوءقصد ٠مصر در بازداشت مقامات ايران است

 بنا به اطالع اين منابع، سليمان ابو ٠ گرديد تن٣۵ماه مى در رياض مى باشد آه منجر به آشته شدن 
 به ٠غيث، سخنگوى القاعده و سعد بن الدن، فرزند ارشد اسامه بن الدن نيز در ايران بسر مى برند

گفته رمضان زاده، سخنگوى دولت ايران، از زمان جنگ افغانستان تاآنون پانصد تن مظنون به عضويت در 
  ٠رهاى متبوع خود تحويل داده شده اندشبكه القاعده دستگير شده و به آشو

  
   رژيم حاآم بر ايران-مردم ايران

  
   نفر دستگير شدند218درجريان آشوبهاي اخير مشهد 

  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه  دو -ايسنا 
  .اند آموز بوده  درصد بازداشت شدگان درگيريهاي اخير در مشهد دانش60: مديرآل دادگستري خراسان 

اآبر يساقي در گفت و گو با  علي) ايسنا(برنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش خ
  .  نفر دستگير شدند218در جريان درگيريهاي اخير مشهد : خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود

هاي  اآثر افرادي آه در اين اغتشاشات دستگير شدند، آساني بودند آه انگيزه: وي اضافه آرد
  . ها حضور پيدا آرده بودند ها در اين صحنه ند و تنها از روي آنجكاوي و به تحريك ماهوارهسياسي نداشت
 نفر در همان مراآز انتظامي با اخذ تعهد آزاد شدند، 90آه از تعداد بازداشت شدگان  وي با بيان اين

  نفر از سوي نيروهاي انتظامي به دستگاه قضايي معرفي شدند آه در پي رسيدگي128: گفت
  . نفر هم با التزام آزاد شدند5گناه شناخته شده و آزاد شدند و   نفر بي72ها  روزي به اين پرونده شبانه

 سال 15 نفر از دستگيرشدگان اطفال زير 20: ي بازداشت شدگان گفت ي آماري درباره يساقي با ارايه
  .ي آنها به دادگاه اطفال محول شده است بودند آه رسيدگي به پرونده
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هاي  ي وابستگي به گروهك  نفر از بازداشت شدگان سابقه8آه  آل دادگستري خراسان با بيان اينمدير
عمده افرادي آه به ميدان آمده بودند : ي ترآيب اين افراد گفت محارب و منافقين را داشتند، درباره
جزو اراذل و اوباشي اند و جمعي از آنها به تعبيري  ي سياسي نبوده افرادي داراي فكر و برنامه و انگيزه

هاي ضدانقالب به صحنه  ها و تبليغات رسانه بودند آه دنبال ماجراجويي هستند و با تحريك ماهواره
  .اند يعني يك جريان آور و به واقع بدون داشتن مرام سياسي و رهبري مشخص بوده. اند آمده

دادگاه انقالب اسالمي ي سوم  ي شعبه ي اين بازداشت شدگان را بر عهده وي رسيدگي به پرونده
  .مشهد خواند
ي اين افراد در بدو ورود  پرونده: اهللا مشهد گفت ي نيروهاي موسوم به انصار حزب ي پرونده يساقي درباره

ها،  ي قبلي پرونده  دوره4 - 3آه طي   دادگاه عمومي مطرح شد ؛ اما با توجه به اين19ي  در شعبه
آه طلبه است، پرونده عدم صالحيت خورده بود و به دادگاه  اهللا مشهد با طرح اين رييس انصار حزب

ي روحانيت ارسال و در دادسراي  ي روحانيت ارسال شده بود، اين بار هم پرونده به دادگاه ويژه ويژه
  . ي روحانيت مشغول بررسي آن هستند ويژه

بهشتي ايجاد آرد، ي اخاللي آه مسوول گروه انصار در سالن شهيد  ي قبل درباره در دوره: وي افزود
پرونده در دادگاه عادي رسيدگي شد و وي در دادگاه تجديدنظر به صالحيت دادگاه عمومي اعتراض آرد 

ي  و چون طلبه بود با توجه به استعالمات صورت گرفته، دادگاه تجديدنظر پرونده را به دادگاه ويژه
  .روحانيت ارسال نمود

ي روحانيت براي اين  ي قبل از سوي دادگاه ويژه  دورهمديرآل دادگستري خراسان، از صدور حكم در
، دادگاهي مستقل است آه ما بر آن نظارت اداري  دادگاه ويژه: اطالعي آرد و گفت متهم اظهار بي

  .نداريم
اي متهم درجه يك داشته باشيم  طبق قانون اگر در هر پرونده: وي درخصوص افراد ديگر اين گروه گفت

شوند، لذا  اندرآاران وي نيز در دادگاه صالحه مربوطه رسيدگي مي ين و دستتبع آن تمام معاون به
  .ي روحانيت ارسال شده است ي ديگر متهمان اين گروه هم به دادگاه ويژه پرونده

  .اينك آزاد است وي با قرار، هم: يساقي درخصوص آزادي مسوول اين گروه گفت
 8ي  شكايت مربوطه در شعبه: حيدريه اعالم آردي مضروب شدن فرماندار تربت  ي پرونده وي درباره

داري را در  دادگاه عمومي تربت حيدريه مشغول بررسي است و قاضي پرونده اعالم آرد تحقيقات دامنه
جا در صحنه حضور داشته و اخالل و ايراد ضرب  اي از افرادي آه در آن اين زمينه شروع آرده است و عده

  .برند اشت به سر مياينك در بازد اند، نيز هم آرده
 شهرستان 6اينك در  هم: و گو با خبرنگاران افزود ي گفت مدير آل دادگستري استان خراسان در ادامه

 800اندازي شده است آه به اين رقم تا پايان مرداد ماه،   شوراي حل اختالف راه81استان خراسان 
  .شوراي ديگر افزوده خواهد شد

 70هاي تابعه تا شعاع  ي شوراي حل اختالف در مشهد و بخش  حوزه500آه در اين مدت  وي با بيان اين
  .شود، از افتتاح اين شوراها در شهرهاي بجنورد، قائن و گناباد خبر داد آيلومتر شهر ايجاد مي

: ي انساني موفق اعالم آرد و گفت ي شوراهاي حل اختالف را در دنيا به عنوان يك تجربه يساقي تجربه
  .شود ها در انگلستان از طريق همين شوراها رسيدگي مي  درصد پرونده94

ها  هاي ورودي به دادگاه  درصد از پرونده51اندازي شوراهاي حل اختالف تا  وي اظهار اميدواري آرد با راه
  . آاسته شود

: مديرآل دادگستري خراسان، اصل را در شوراهاي اختالف بر صلح و سازش ميان طرفين خواند و گفت
دار است و در اين  معتمد در فرهنگ اسالمي ما براي حل مشكالت و اختالفات امري ريشهرجوع به 

ي قضايي آن آم است، مورد رسيدگي قرار  ي قضايي ندارد و يا جنبه شوراها نيز مواردي آه جنبه
  .گيرد مي

ر براي احياي دادسراها د:  آرد و گفت83وي احياي دادسرا در استان خراسان را موآول به سال 
  . ريال اعتبار نياز است365 هزار و 652 ميليون و 108 ميليارد و12 قاضي جديد و مبلغ 395خراسان به 
  . دادسرا و دادستان مستقر خواهند شد32با احياي دادسراها در استان : وي افزود

رساني   از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال نهضت خدمت82وي با اشاره به نامگذاري سال 
مدت در پيش رو داريم آه  هايي را در آوتاه تر انجام شود، برنامه آه آارهاي مردم راحت  ما براي آن:گفت

هاي حقوق در اين  نويسان و استفاده از ليسانس ايجاد شوراهاي حل اختالف، ساماندهي بهتر عريضه
هاي  كيل دورهقسمت، افزايش واحدهاي فروش تمبر، تقويت واحدهاي ابالغ و اجراي احكام قضايي، تش

  .مدت براي همكاران قضايي و تقويت واحدهاي صلح و سازش برخي از اين اقدامات است آوتاه
 خبر 81هاي استان در سال  ي مفاسد اقتصادي در دادگاه  پرونده85يساقي از تشكيل و رسيدگي به 

است و بقيه در هاي مشهد مورد بررسي قرار گرفته   پرونده در دادگاه65از اين تعداد : داد و گفت
شهرهاي سبزوار، تايباد، تربت حيدريه، سربيشه، آاشمر، مانه و سملقان، بجنورد، شيران، قوچان و 

  .بيرجند مورد رسيدگي قرار گرفته است
 هزار پرونده اعالم آرد و ميانگين وقت 700هاي ورودي به دادگستري استان را  وي تعداد پرونده

 . روز خواند30ها را آمتر از  رسيدگي به پرونده

  
  ي نيروي انتظامي استان يزد در باره ناآرامی های اخير  سخنان فرمانده

   1382 تير 2 دوشنبه، -ايسنا 
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شهر يزد پس از چند روز ناآرامي، در آرامش آامل به سر : ي نيروي انتظامي استان يزد تاآيد آرد فرمانده
  .  داردهاي ايضايي و آوچك وجود  برد ولي احتمال وقوع حرآت مي

ي نيروي انتظامي استان يزد در جمع خبرنگاران با  اهللا حيدري فرمانده به گزارش ايسنا، سردار نبي
همزمان با ناآرامي در تهران و چند شهر آشور، در يزد : هاي اخير شهر يزد اظهار داشت اشاره به آشوب

 آشور باعث سلب آرامش نيز تعدادي با سر دادن شعارهايي برعليه برخي مسووالن نظام و نخبگان
  .  مردم شدند
 دانشجو با پيوستن به عوامل بيروني و مسدود آردن بلوار منتهي 70آمتر از  در اين ناآراميها : وي افزود

پراآني آردند آه نيروي انتظامي به خاطر تامين امنيت، وارد  به دانشگاه اقدام به شعار دادن و سنگ
  .   دستگير شدندعمل شد و تعدادي نيز در همين راستا

نيروي انتظامي با تدبير آامل سعي : وي با اشاره به برخورد نيروي انتظامي با دانشجويان اظهار داشت
  .  در گشودن باب گفت و گو مذاآره با دانشجويان را داشت آه موثر هم واقع شد

آور تالش  ده از گاز اشك نيروي انتظامي مجوز ورود به دانشگاه را نيز داشت ولي تنها با استفا :وي افزود
  .  ها خاتمه دهد هايشان هدايت آند تا بدين ترتيب به ناآرامي آرد دانشجويان را به طرف خوابگاه

ي ديگر شهر نيز آشيده شد آه بعضا  در شب سوم، ناآرامي به دو محله: حيدري در ادامه اظهار داشت
  .  ستگير آنيمبا همكاري خوب مردم آن محالت توانستيم، مخلين امنيت را د

ي  افرادي آه در اين محالت دستگير شدند، غالبا افرادي مست و معتاد بودند آه سابقه: وي ادامه داد
  .  شرارت و سرقت نيز داشتند

ها  ي نيروي انتظامي استان يزد به همكاري نيروي مقاومت بسيج در پايان دادن به ناآرامي فرمانده
آه نيروهاي ما محدود بودند، از برادران بسيجي  با توجه به ايندر شب سوم : اشاره آرد و بيان داشت

  .  نيز آمك گرفتيم آه در برگرداندن آرامش به شهر بسيار موثر بودند
 قبول داريم آه بعضا برخوردهاي خشن و به دور از منطقي نيز از  :حيدري در پاسخ به سوالي گفت

 توجه به باال بودن حجم عمليات احتمال دارد سوي برخي نيروي منتسب به بسيج صورت گرفته ولي با
  .  گناه هم ضربه ديده باشند آه يك سري بي

 اين افراد در  : نفر ذآر آرد و افزود230هاي اخير را حدود  شدگان شب چنين آمار آل بازداشت وي هم
ارگر و  درصد آ2 درصد محصل، 2 درصد از آنها دانشجو، 18اند آه   سال بوده20 تا 18ي سني  فاصله

  .  بقيه شغل آزاد بودند
با تصميمي آه در سطح استان گرفته شد، اآثر دستگيرشدگان با اخذ تعهد آزاد : وي تصريح آرد

 نفر آه جزو سرآردگان بودند و تعدادي دانشجو نيز در بين آنها وجود دارد، در حال 20اند و تنها  شده
  .  داري هستند نگه

ي  ردي اسالمي بوده و متهمين را تحت اختيار مقامات قضايي براي ادامهبرخورد ما آامال برخو: وي افزود
  .  ايم ها قرار داده بررسي

متاسفانه در اين : گونه تلفات جاني در بر نداشته است، اظهار داشت آه حوادث اخير هيچ وي با بيان اين
 حمله قرار گرفتند آه در  نفر از پرسنل نيروي انتظامي با چاقو مورد2 نفر از نيروهاي بسيجي و 4بين 

 فقره بانك در سطح 6چنين  هم. ايم حال حاضر در بيمارستان بستري هستند ولي تلفات جاني نداشته
دو دستگاه موتور سيكلت و يك دستگاه خودرو . اند شهر مورد تعرض قرار گرفت آه خسارات جزئي ديده

  .  اند نيز آتش گرفته
آه نيروي انتظامي موظف به اجراي نظم از هر طريق  با بيان ايني نيروي انتظامي استان يزد  فرمانده

. برند نيروهاي ما اگر حتي سرشان هم بشكند، دست به اسلحه نمي: ممكن است، خاطرنشان آرد
  .  تامين آسايش مردم براي ما خط مقدم است
با توضيح عملكرد رساني نيروي انتظامي يزد انتقاد آرد،  وي در پاسخ به خبرنگاري آه از نحوه اطالع

ي تحت نظر خويش، علت امر را دامن نزدن به مساله و جلوگيري از بزرگ آردن حوادث اخير ذآر  مجموعه
  .  آرد

ي  ي مسوولين ديگر شهرهاي آشور در زمينه چنين در پاسخ به خبرنگار ايسنا آه به مصاحبه حيدري هم

تـوان آن را بـا ديگـر شـهرها            اي اسـت آـه نمـي        بافت شهر يزد به گونه    : ناآراميهاي اخير اشاره آرد، گفت    

چنينـي را نداشـته ولـي شـايد برخـي شـهرها قـبال نيـز          هاي اين ي آشوب  شهر يزد سابقه  . مقايسه آرد 

  اند   ها بوده شاهد اين ناآرامي
  

  نامه همسر محسن سازگارا به دبير آل سازمان ملل  
  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه دو  -خبرگزاري آار ايران 

اي   به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، سهيال حميدنيا، همسر محمد محسن سازگارا در نامه
به آوفي عنان، دبير آل سازمان ملل، خواستار پيگيري وضعيت همسر و فرزندش از سوي سازمان ملل 

  .شد
  : متن نامه به شرح زير است

  جناب آقاي آوفي عنان؛
 شما و درخواست من براي توجه به شرايط همسرم دآتر محسن سازگارا و اين ششمين نامه من به

  .پسرم وحيد است
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در نهمين روز زنداني شدن آنها من هيچ اطالعي در مورد محل زنداني شدن آنها ندارم و در حالي 
  .اند آه از سالمت جسماني درستي برخوردار نبودند  زنداني شده

واده من آمك آنيد تا اطالعاتي هر چند اندك در مورد آنها بدست خواهم آه به خان  دوباره از شما مي
  .آورم

 نامه قبلي من بدست شما رسيده 5قبًال از عملكرد قاطع شما سپاسگذارم، البته مطمئن نيستم آه 
  .هاي قبلي مورد لطف و عنايت شما قرار گرفته باشد  باشد و يا اينكه نامه

  .لطفًا با لطف خود به من آمك آنيد
  )سازگارا(يال حميدنيا سه

  
آساني آه هفته پيش به خيابانها ريختند اراذل واوباش وافراد هرزه : فرمانده دانشگاه علوم انتظامي

  بودند  
  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه دو  -خبرگزاري آار ايران

 توانست بين موفقيت نيروي انتظامي درحوادث اخير اين بود آه: فرمانده دانشگاه علوم انتظامي گفت 
  .اراذل و اوباش و آسانيكه اعتراض صنفي داشتند تفاوت قائل شود 

به گزارش خبرگزاري آار ايران ؛ ايلنا؛ عيسي آاآويي فرمانده دانشگاه علوم انتظامي در جمع 
امريكا براي سرنگوني جمهوري اسالمي هر آاري بتواند : دانشجويان و فراگيران دانشكده جنايي گفت

هد و همه راهكارها را امتحان مي آند تا تفكر شيعه در نقطه ثقلش محوريت خود را از انجام مي د
  .دست بدهد 

حربه دشمنان اين است آه آساني را به عنوان روشنفكر به جامعه ما معرفي آنند آه : وي افزود
  .مقبوليت فكري ندارند اين روشنفكران نمايان در غرب نيز پذيرفته نمي شوند

آساني آه در هفته گذشته به خيابانها ريختند اراذل و اوباش و افراد هرزه اي بودند آه : آاآويي گفت
  .نه ادعا وشعاري داشتند و نه به دنبال آزادي بودند 

اين افراد به ظاهر معترض آه جامعه را به اغتشاش آشيدند حتي تفكر و عرضه مبارزه : وي تصريح آرد
  . راهم نداشتند

آسانيكه هفته : بسياري از افراد دستگير شده در جريانات اخير سابقه دارند افزودوي با اشاره به اينكه
گذشته توسط مأموران دستگير شدند اغلب داراي سابقه قمه آشي، سرقت و فساد هستند و تعداد 

  .آنها با معترضان به مسائل صنفي قابل مقايسه نيست 
ت دولتهاي ديگر از اغتشاشات اخير خاطر نشان رئيس دانشكده علوم انتظامي با تا آيد بر اعالم حماي

با اطمينان مي توان گفت اين حرآت از سوي حكومتهاي خارجي آامال ساماندهي شده بود و : آرد
  .هدف آن برخورد با نظام بود آه قطعا مي خواستند به نتيجه برسند 

امي محور اصلي تأمين بزرگترين نعمت و خدمت ايجاد امنيت در جامعه است آه نيروي انتظ: وي گفت 
  .امنيت است و در اين زمينه به سمتي رفته آه مورد تأئيد نظام باشد 
پليس در جريانات اخير از موضع : آا آويي عملكرد پليس را در حوادث اخير مثبت قلمداد آرد و افزود

و آارداني برخورد آرد و توانست قاعده اي را آه با حجم فراوان برنامه ريزي شده بود و اقتدار بصيرت 
  .محصول بزرگي در پي داشت را با شكست مواجه آند 

ما هميشه بايد آگاهي برخورد با چنين حوادثي را داشته باشيم و بعنوان خادمان : وي در پايان گفت
  .مردم نظم را در جامعه برقرار آنيم 

 
 اغتشاشات اخير از سوي خارجي ها بنامه ريزي -ار عزير جعفري فرمانده نيروي زميني سپاه  سرد

  شده بود 
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شوند حتي نيم دهم درصد از  اي دعوت به اغتشاش مي هاي ماهواره اغتشاشگران آه توسط شبكه
  . مردم ايران هم نيستند

وابط عمومي آل سپاه پاسداران سردار عزيز جعفري فرمانده نيروي زميني سپاه در همايش به گزارش ر
سياسي نيروي زميني سپاه آه با حضور آارآنان و سربازان آن نيرو در روز دوشنبه برگزار گرديد اظهار 

ي ريز ها آه در پي تجمع صنفي تعدادي دانشجو انجام شد يك حرآت آامال برنامه اين حرآت: داشت
هاي  شده بود، به طوري آه قبل از اينكه مردم تهران از حرآت دانشجويان خبردار شوند شبكه

خواندند و عوامل داخلي آمريكا نيز به آن حرآت آمك  زبان ضدانقالب مردم را به اغتشاش فرا مي فارسي
  . آردند مي

 تائيد هيچ آس ندانست و آن وي در ادامه به نقش نيروهاي خودسر اشاره نموده و اقدامات آنان را مورد
  . را به مثابه آب به آسياب دشمن ريختن دانست

هاي  ايشان در پايان از هشياري و خويشتنداري نيروي انتظامي آه باعث شكست بسياري از برنامه
  . دشمنان ايران اسالمي گرديد تشكر نمود

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  يش حمله به سربازان آمريكايي چالشي جديد براي نيروهاي آمريكاييافزا
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 نشين اطراف ي يابد وتنش دربغداد وبه ويژه درمناطق سنيحمله به سربازان آمريکا درعراق افزايش م

 آمريکا درآن کشوربه وجود آورده ينيروها ي براي جدي کند وچالشيپايتخت عراق گسترش پيدا م
  . است

 ي براي نيست که وقايع ناخوشايندي نيست وچه بسا روزيهفته ا): راديو فردا(امير مصدق آاتوزيان 
 ها جان خود را ي درجريان حمالت عراقيهربار يک يا دوسرباز آمريکائ.  ندهدي آمريکا درعراق روينيروها

 ي ازشليک با اسلحه، پرتاب نارنجک ومين گذاريا به وسائل مختلف هيحمالت عراق.  دهنديازدست م
  .  شوندي موفق به فرارمي گيرد وحمله کنندگان گاهيصورت م

درجريان حمله به يک ستون .  دراين وضعيت پيش نيامدي که گذشت نيز تغييريدرتعطيالت آخرهفته ا
 که پرزيدنت بوش ياز زمان. روح شد آمريکا درجنوب بغداد، يک سربازکشته ويک سربازديگر مجينظام

 را درعراق در روزاول ماه مه گذشته اعالم کرد، تاکنون ي آمريکا پايان عمليات عمده نظاميرئيس جمهور
 ي ازاين سربازان قربانيان وقوع حوادثيبسيار.  جان خود را ازدست داده اندي سربازآمريکائ50نزديک به 

 که احتمال افزايش آن درهفته ها يوقايع.  ها کشته شده اندي نيز براثرآتش عراقيهستند، اما عده ا
  . رودي آينده ميوماه ها
شهروندان عراق، آمريکا را .  ها ازاشغال کشورشان به وسيله آمريکا روبه افزايش استي عراقينارضايت

 نظير قطع برق، عدم وجود نظم يمشکالت.  دانندي ها ومشکالت خود مي گرفتاريمسئول تمام
  . ترافيک وراه بندان خيابان هاين، نبود بنزين وحتوقانو
 عمل نکرده است وحاضربه ي خود درتشکيل يک دولت عراقي گويند آمريکا به وعده هاي ها ميعراق

 دربغداد، تصميم مسئوالن ي هفته گذشته با تظاهراتيسربازان سابق عراق. انتقال قدرت نيست
رتش اين کشورمورد اعتراض قراردادند وگفتند اين تصميم، آن  اداره امورعراق را درمنحل کردن ايآمريکائ

سربازان خواستاربازگشت به شغل خود شدند .  به حال خود رها کرده استيها را بدون پول وخرج
  . را آغازخواهند کردي نيزتهديد کردند يک جنگ چريکيوعده ا

 ييلگران، علت حمله به آمريکائ ازتحليبه گفته يک.  رودي مي گويند انتظارچنين حمالتيتحليلگران م
 ها ي آمريکائي استقراردارند و درخاورميانه کسي دريک کشورخارجيسربازان آمريکائ: ها ساده است
  .را دوست ندارد

به .  را ندارندي خدمت دريک کشورخارجي براي آمريکا تجربه اي گويند نيروهايتحليلگران همچنين م
 چند زن مسلمان يريکا دريک پاسگاه اقدام به تفتيش بدن آميعنوان مثال، چند هفته پيش نيروها

 نمازجمعه ي درخطبه هاي داشت و روحانيون عراقياين اقدام، خشم مردان مسلمان را درپ. کردند
  . زنان مسلمان را محکوم کردندي به تفتيش بدنياقدام سربازان آمريکائ

  
  م آردآمريكا طرحهاي خود را براي تشكيل ارتش جديد در عراق اعال
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حكومت آمريكايي عراق روز دوشنبه طرحهاي خود را براي تشكيل ارتش جديد عراق و پرداخت حقوق 

  .معوقه نيروهاي ناراضي ارتش سابق صدام حسين اعالم آرد
ق پرداخت حقوق خود به گزارش رويتر، هفته گذشته عصبانيت سربازان عراقي آه نسبت به تعوي

معترض بودند به خشونت گراييد و طي آن سربازان آمريكايي به سمت دو اعتراض آننده آه به سمت 
  . آاروان نظامي آمريكايي سنگ پرتاب مي آردند، آتش گشوده و آنان را به قتل رساندند

هاي دفاع و اطالعات ، حاآم آمريكايي عراق نيروهاي ارتش، آژانس هاي امنيتي و وزارتخانه »پل برمر«
  .  هزار تن شد400اين آشور را ماه گذشته منحل اعالم آرد و موجب بيكاري حدود 
در مدت دو هفته سربازان عراقي را در : برمر روز يكشنبه در نشست مجمع جهاني اقتصاد در اردن گفت

 به عهده مي ارتش جديد استخدام مي آنيم آه به موقع وظيفه برقراري امنيت در مرزهاي عراق را
  . گيرند

، يك مقام آمريكايي قرار بود جزئيات تشكيل ارتش جديد عراق و پرداخت حقوق »والتر اسلوآومب«
  . معوقه سربازان رژيم سابق اين آشور را تا ظهر روز دوشنبه در يك آنفرانس مطبوعاتي اعالم آند

  . ق خبر داده بودند هزار نيرو در عرا40مقامات، پيش از اين از تشكيل ارتشي با حدود 
بسياري از سربازان عراقي آه در حمله آمريكا به اين آشور مقاومت آمي از خود نشان دادند اآنون به 

دليل اخراج از ارتش ناراضي هستند و مي گويند حقوق معوقه اي آه پيش از اين قول آن داده شده بود، 
  . ناآافي بوده يا پرداخت نشده است

  راضات متعددي را انجام داده انداين افراد تاآنون اعت
  

  بوش با جنجال هاي جديد اطالعاتي درباره جنگ عراق رو به رو شده است 
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روزنامه واشنگتن پست، از جنجالهاي جديد اطالعاتي فراروي بوش در خصوص ادعاهاي وي مبني بر 
  .قاعده خبر مي دهدوجود ارتباط بين عراق و ال

به گزارش روزنامه واشنگتن پست، بوش، رئيس جمهور آمريكا در حال حاضر با جنجالهاي جديدي در 
  . مورد ادعاهاي خود ،پيش از حمله به عراق مواجه، شده است
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بوش ادعا آرده بود آه ارتباط صدام حسين، رئيس جمهور سابق عراق با شبكه القاعده تهديدي آني 
  . ت متحده آمريكا به وجود آورده استبراي اياال

اما به گفته تحليلگران اطالعاتي و منابع آنگره آمريكا آه اين گزارشها را خوانده اند، اين گزارش طبقه 
  . بندي شده تصوير نامفهومي را نشان مي دهد

ذشته در در باره عراق، اواخر سال گ" ارزيابي اطالعات ملي " اين منابع مي گويند گزارش موسوم به 
دولت بوش به جريان افتاد و براساس آن در زمينه وجود ارتباط بين عراق و القاعده زباني احتياط آميز به 

هم چنين در اين گزارش نسبت به صحت ادعاهاي متناقض فراريان عراقي و اعضاي . آار برده شده بود
  . بازداشت شده القاعده ، ترديد وجود داشت

فتم اآتبر ادعا آرد عراق با القاعده ارتباط داشته و اعضاء القاعده نيز توسط بوش در سخنراني خود در ه
  . عراقيها براي ساختن بمب، سموم و گازهاي مرگبار آموزش ديده اند

منابع ياد شده تصريح آردند اما در هيچ يك از هشدارهاي بوش در اين گزارش به واقعي بودن اين 
  . اطالعات اشاره اي نشده بود

آمريكا چهار روز پس از سخنان بوش قطعنامه اي را تصويب آرد و به بوش اختيار داد جنگ با عراق آنگره 
  . را آغاز آند

بوش گفته بود آه عراق قادر است هر زمان آه بخواهد تسليحات شيميايي و بيولوژيك در اختيار 
  . تروريست ها قرار دهد

ان بر اين مساله توافق دارند آه زماني صدام به اما بوش به اين مساله اشاره نكرده بود آه تحليلگر
حمالت تروريستي عليه آمريكا دست خواهد زد آه فكر آند قادر به جلوگيري از تهاجم نظامي آمريكا 

  . عليه عراق نيست
بوش همچنين از ارتباطات سطح باال بين عراق و القاعده در يك دهه گذشته خبر داده بود در حالي آه 

   طبقه بندي شده براساس اطالعات
 هنگامي آه بن الدن، رهبر القاعده در سودان زندگي مي آرده و سازمان 90اين ارتباطات به اوايل دهه 

  .  برمي گردد وي نيز نوپا بود ،
به گفته منابع مطلع ، در اين گزارش چنين نتيجه گيري شده بود آه اظهارات بوش در خصوص آموزش 

 ساختن بمب و استفاده از سموم و گازهاي آشنده نيز قابل تاييد همه اعضاء القاعده توسط عراقيها در
  . نيست

  
  ي موقت عراق را معرفي آرد   وزير آابينه11پل برمر 

   1382 تير 2بی عنوان ــ دوشنبه، 
ي موقت در عراق را آه قرار است به عنوان نمايندگان مجالس   وزير آابينه11حاآم آمريكايي عراق 

  .  گذاري انجام وظيفه آنند معرفي آرد ر، قانونمشورتي و پل برم
ي گلف ديلي نيوز، اين افراد شامل معاون حاآم عراق، وزير انرژي و معدن، رييس  به گزارش روزنامه

شهرداري، وزير بازسازي و تكنولوژي، وزير حمل و نقل و ارتباطات، وزير اقتصاد، وزير دارايي، وزير امور 
  .  شود  امور جوانان و ورزش و وزير آموزش ميمذهبي، وزير بهداشت، وزير

رييس دولت موقت عراق پس از مشاوره با آاخ سفيد معرفي خواهد شد، اما آارشناسان انتظار دارند 
  .  چي داده شود آه اين پست به عدنان باچه

  
  تالش برای کشتن صدام حسين

 2003  ژوئن 23 -1382 تير 2 دو شنبه -بي بي سي 
يکا از اظهار نظر در باره گزارش هايی حاکی از تالش نيروهای آمريکايی برای کشتن وزارت دفاع آمر

   .صدام حسين، رهبر سابق عراق، خودداری ورزيده است
بر اساس اين گزارش ها، هفته گذشته آمريکاييان يک ستون خودرو در نزديکی مرز عراق و سوريه را 

 که صدام حسين از جمله سرنشينان اين اتومبيل ها هدف موشک قرار دادند زيرا اين احتمال مطرح بود
  .باشد

در عين حال، منابع نظامی آمريکايی به طور خصوصی گفته اند که ستون خودرو به طور کامل منهدم 
  .شد

آنان تاييد می کنند که علت پرتاب موشک به سوی اين اتومبيل ها اين بود که دست کم اميد می رفت 
کان وی باشد اما هنوز شواهدی از اينکه وی در اين حمله کشته شده که حامل صدام حسين و نزدي
  .باشد به دست نيامده است

گفته می شود ماموران آمريکايی می کوشند با جمع آوری نمونه های دی ان ا از سرنشينان اين 
  .خودروها هويت آنان را تشخيص دهند

اعث شده است تا بسياری از مردم عراق به گفته ناظران، ادامه ابهام در مورد سرنوشت صدام حسين ب
نسبت به احتمال بازگشت وی به قدرت نگران و هواداران رژيم سابق نيز به تغيير وضعيت کنونی اميدوار 

   .باشند
 .اين حالت باعث دشوار شدن تالش برای استقرار ثبات در آن کشور شده است

  
  ن اوضاع عراقآغاز عادي شد: حمل نخستين محموله يك مليون بشگه اي نفت
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 آمريکا، اين کشور روزيکشنبه نخستين محموله نفت خام خود را به ياز زمان حمله به عراق به رهبر

  . بندرجيحان ترکيه صادرکرد
 ي وترک درترمينال نفتي، عراقي که با شرکت مقامات آمريکائيدرمراسم): راديو فردا(مهتاب فريد 

 ، ي نفت عراق که ازسويبندرجيحان درترکيه برگزارشد، نخستين محموله يک ميليون بشکه ا
بنا به اين گزارش، يک محموله .  شده بود، به مقصد آن حمل شديپااليشگاه نفت توپراس ترکيه خريدار

صنعت نفت . يا حمل شد ديگرازنفت عراق نيز به شرکت ساندرا تاپياس اسپانييک ميليون بشکه ا
 سه روزپيش ازآن که آمريکا بمباران بغداد را آغازکند، به حال تعطيل ي مارس گذشته يعن17عراق از روز 

دولت آمريکا عالقه مند است صنعت نفت عراق تا آن جا که امکان دارد هرچه زودتربا ظرفيت . درآمد
 يعراق دارا.  اين کشورکنديت را صرف بازسازکامل فعاليت خود را ازسرگيرد تا درآمد حاصله ازفروش نف

  . دومين ذخايرشناخته شده نفت جهان است
 کمک ي آمريکا براي که ازسوي درترکيه، جيمزکرول رئيس يک گروه مشورتي آناتوليبه گزارش خبرگزار

درآمد نفت به مصرف : به راه افتادن صنعت نفت عراق تعيين شده است، درمراسم بندرجيحان گفت
 حمل نفت ازيک لوله دوقلو ازشمال عراق به ترکيه يبا اين حال، ازسرگير.  رسديخوب عراق ممردم 

 –لوله نفت کرکوک . وسپس به بندرجيحان که قراربود روزيکشنبه به مورد اجرا درآيد، به عقب افتاد
 يمقامات مسئول، انفجار را نوع.  آسيب ديده استي درجريان انفجاريجيحان پيشتر درماه جار

  .  کرده اندي ازبازگشت عراق به بازارنفت جهان تلقي جلوگيري برايخرابکار
 ازسرگرفته ي کيلومتر600 گويند حمل نفت ظرف چند روزآينده وپس ازتعميرلوله نفت يمقامات عراق م

عبد . کندي گويند عراق حمل نفت را درنيمه ماه ژوئيه آغازمي که مقامات ترکيه ميدرحال. خواهد شد
 يديرکل شرکت نفت شمال عراق درشهرکرکوک گفت اين شرکت به سه يا چهار روزبراالقزاز م

ما آماده صدورنفت هستيم، اما تعميرلوله سه يا چهار روزديگروقت :  افزوديو. تعميرخط لوله نياز دارد
 بوتاس ترکيه در بندر جيحان ي، رئيس شرکت نفت وگاز دولتي آناتولياما به گزارش خبرگزار.  گيرديم

 8 نفت جيحان درحال حاضرگنجايش حدود يانبارها. شوديگفت حمل نفت عراق ازنيمه ماه ژوئيه آغازم
 پااليشگاه نفت توپراس ترکيه ي ميليون بشکه نفت ازسو5/2تاکنون . ميليون بشکه نفت را دارد

  . شده استيخريدار
  

 طرح تشکيل ارتش تازه ای برای عراق
 2003  ژوئن 23 -1382 تير 2 دو شنبه -بي بي سي 

  .دولت آمريکايی حاکم بر عراق جزئيات طرح تشکيل ارتش جديد عراق را اعالم کرد
اين دولت با صدور اطالعيه ای ارتش جديد را بسيار کوچکتر از ارتش پيشين و کامًال غيرسياسی توصيف کرد که آن 

ضويت داشته باشند اما به آنان از نيمه دسته از نظاميان سابق که با حزب بعث مرتبط بوده اند نمی توانند در آن ع
  .ماه آينده مستمری ماهيانه پرداخت خواهد شد

بنابر اين اطالعيه به آن دسته از نظاميان پيشين که در ارتش تازه پذيرفته نمی شوند امکان داده می شود که 
  .پيشه تازه ای بيابند

هد شد و ژنرال پل ايتون از ارتش آمريکا به عنوان استخدام اعضای ارتش تازه عراق ظرف چند هفته آينده آغاز خوا
 مسئول آموزش اعضای تازه ارتش تعيين شده است

  
  سربازان اسبق عراقي براي پرداخت حقوق معوقه خود، به آمريكا اولتيماتوم دادند

  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه دو : خبرگزاري فارس
ود به دولت غيرنظامي آمريكا مستقر در اين آشور سربازان اسبق عراقي براي پرداخت حقوق معوقه خ

اولتيماتوم داده و تهديد آردند در صورت عدم رسيدگي به اين تقاضا حمالت خود عليه نيروهاي آمريكايي 
  .را افزايش مي دهند

به گزارش فرانس پرس، سربازان اسبق عراقي آه از اواخر ماه گذشته از زمان انحالل ارتش عراق 
، حاآم آمريكايي عراق بيكار شده اند، خواستار دريافت حقوق معوقه خود از مقامات »رپل برم«توسط 

  . آمريكايي و يا بازگشتن به سر آارهاي قبلي خود هستند
تصميم گيري در اين خصوص توسط دولت موقت به زودي : يك سخنگوي آمريكايي در اين ارتباط گفت

  . ا را در نظر مي گيرندصورت مي گيرد و مقامات آمريكايي همه گزينه ه
آمريكائيها ) امروز(اگر تا ظهر روز دوشنبه : ، يك سرباز اسبق عراقي تاآيد آرد»تحسين علي حسين«

  . هيچ راه حل مناسبي را براي اوضاع اسف بار ما پيدا نكنند، ما به راه حل نظامي متوسل خواهيم شد
ي توانيم به تله گذاري، بمب گذاري و ما سربازان آارآشته اي هستيم آه مسلحيم و م: وي افزود

ما به آمريكائيان اجازه نمي دهيم با چنين وضعيت مسخره اي به . حتي عمليات انتحاري دست بزنيم
  . اداره آشورمان بپردازند

سربازان آمريكايي در جريان اعتراضات خشمگينانه توسط سربازان اسبق رژيم عراق در مواضع حكومتي 
  . در روز چهارشنبه به سمت آنان آتش گشوده و دو نفر را آشتندآمريكا در اين آشور 

ما سربازان صدام نبوديم بلكه : ، از نيروهاي سابق ارتش عراق اظهار داشت»بكر حميد احمد«سروان 
سربازاني بوديم آه براي دفاع از آشورمان مي جنگيديم و آمريكاييها مي دانند آه ارتش عراق نجنگيد و 

  غداد را بدون هيچ مقاومتي تصرف آنندآنها توانستند ب
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  درصدمردم عراق بيكارند
  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه دو  -خبرگزاري فارس

حل مشكالت اقتصادي عراق در اولويت اول : حاآم امريكايي عراق در همايش اقتصاد جهاني گفت
  .هاي امريكا در اين آشور است برنامه

:  درصدي در عراق اشاره آرد و گفت50 امريكايي عراق به نرخ بيكاري نيوز، پل برمر حاآم به گزارش عرب
 درصد مردم عراق تا قبل از جنگ مستقيما از طريق برنامه سازمان ملل نفت مقابل غذا تغذيه 60
  . شدند  مي

سازمان : بنابراين گزارش، آالين پاول وزير امور خارجه امريكا نيز در اين همايش حاضر شد و گفت
ي به محض اين آه امنيت و ثبات در آشور حاآم شود و زمينه ايجاد دولت مردمي در آشور امريكاي

  .  نكرد وي در عين حال به زمان ايجاد دولت مستقل در عراق اشاره. شود فراهم شود از عراق خارج مي
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  ريکا در عراق ابراز نگرانی آيت اهللا سيستانی از اهداف آم
  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه دو  -بي بي سي 

گزارش ها از عراق حاکی است که آيت اهللا علی سيستانی، بانفوذترين روحانی شيعه اين کشور از 
  .آمريکايی ها خواسته است بگذارند عراقی ها بدون مداخله خارجی، حاکم سرنوشت خود باشند

  .ست گفت نسبت به اهداف آمريکايی ها در عراق بسيار نگران استآيت اهللا سيستانی به واشنگتن پ
  . وی ابراز نگرانی کرد که هويت فرهنگی عراق ممکن است سرکوب شود

آيت اهللا سيستانی که به ندرت درباره مسائل سياسی اظهار نظر می کند، مرجع تقليد بسياری از 
  . مسلمانان شيعه عراق است
جه قطر گفته است آمريکا بايد برای حضور نيروهای خود در عراق يک جدول در همين حال، وزير امور خار

  . زمانی تعيين کند
  . در زمان جنگ به رهبری آمريکا در عراق، قطر پايگاه نظامی عمليات نيروهای آمريکايی بود

 وزير امور خارجه قطر افزود با حضور دائمی نيروهای آمريکا در عراق مخالف است
  

ي اخير نيروهاي  اللحن مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در اعتراض به حملهي شديد  بيانيه
  آمريكايي به مقر اين مجلس 

   1382 تير 2  دوشنبه، -سايت بي عنوان 
مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در واآنش به عمليات اخير نيروهاي آمريكايي در حمله به 

  .   آرداي صادر مقرهايش در مناطق مختلف عراق بيانيه
  :  به مرآز اطالع رساني مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در تهران متن اين بيانيه به شرح ذيل است

نيروهاي آمريكا به حمالت خود به مقرهاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در مناطق مختلف «
اد، بار ديگر به مقر دهند؛ به طوري آه پس از اشغال مقر اين مجلس در جادريه در بغد عراق ادامه مي

  .  اين مجلس در شهر آوت واقع در استان واسط حمله آردند
هاي متعلق به  ور شدن به اين مقر به بازرسي گسترده و ضبط تعدادي از ماشين نيروهاي آمريكا با حمله

اعضاي مستقر مجلس اعال در آوت و هم چنين دستگيري دآتر احمد حكيم، مسوول دفتر اين مجلس 
ه حسين عبدالهادي و نصير حداد، دو تن از آارمندان اين دفتر اقدام آردند آه تاآنون از به همرا

  .  سرنوشت اين افراد هيچ اطالعي در دست نيست
هاي خصمانه نيروهاي آمريكايي بدون هيچ دليلي و مدرآي صورت گرفته است و هيچ  اين عمليات

اند صداي  شان آه توانسته يروهاي سياسي فعليدليلي جز اهانت به مردم عراق در چارچوب تجاوز به ن
  .  هاي گذشته به جهان برساند، ندارد مظلوميت آنها را در تمام سال
امنيتي گسترده در عراق منجر خواهد شد؛ امنيتي آه نيروهاي سياسي  تداوم چنين حمالتي به بي

  .  يده بودندعراق و در راس همه اين نيروها مجلس اعال براي تامين و برقراري آن آوش
  .  اين حمالت بي شك احساسات ضدآمريكايي در ميان مردم را افزايش خواهد داد

گيرد  مجلس اعال با محكوم آردن شديد اين گونه حمالت توقف آنها را آه بدون هيچ دليلي صورت مي
  »  .خواستار است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   خنثي آردن برنامه هسته اي ايران را از طريق مجامع بين المللي داردآمريكا قصد: واشنگتن پست
  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه  دو :خبرگزاري فارس

دولت آمريكا در حالي آه با گزينه هاي ناخوشايندي براي برخورد با تهديدهاي هسته اي ايران روبرو 
اري را از طريق سازمان ملل و ديگر است ، براي بسيج افكار جهاني عليه دولت ايران سياست آ

  .نهادهاي بين المللي اتخاذ آرده اند 
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دولت آمريكا متعاقب به زير سوال بردن عملكرد سازمان ملل و : روزنامه واشنگتن پست امروز نوشت 
ناظران هسته اي آن سازمان در برخورد با ايران ، بتدريج با تغيير مشي خود به تمجيد از اقدامات و 

  . هاي آژانس بين المللي انرژي هسته اي در ايران روي آورده است فعاليت
در همين راستا يك مقام ارشد وزرات خارجه آمريكا گزارش تهيه شده توسط آارشناسان آژانس بين 

توصيف » تكان دهنده «و » واقعيت «المللي انرژي اتمي در قبال توانايي هسته اي ايران را مبتني بر 
مقامات آمريكايي و آارشناسان .يران با مسائل زيادي روبرو است آه بايد توضيح دهد آرده و افزود آه ا

مستقل قويا مظنون هستند آه ايران برنامه پنهاني براي توليد مواد شكافتي جهت استفاده در توليد 
  . سالحهاي هسته اي ، هم پلوتونيوم و هم غني سازي اورانيوم دارد 

لي انرژي اتمي ارائه شده حاوي مواد متعددي از تخطي هاي ايران بوده گزارشي آه به آژانس بين المل
  .  يك محموله اورانيوم طبيعي را از چين وارد ساخته بود1991است از جمله اين آه ايران در سال 

نشان داده شد آه ايران به توسعه ظرفيتهاي داخلي در همه مراحل چرخه سوخت : مهمتر اينكه 
اج اورانيوم براي توليد اورانيوم بسيار خوب از طريق تكنولوژي گريز از مرآز اقدام هسته اي اعم از استخر

  . آرده است
 به 2006 يا اوايل سال 2005ايران تا پايان سال :گفت » ايزوستيا«به روزنامه روسي » سيلوان شالوم«

  . بمب هسته اي دست خواهد يافت
ايران بايد مشكالت تكنيكي تاسيسات :يل گفته اندمقامات آمريكايي با احتياط بيشتري نسبت به اسرائ

  . خود را حل و فصل نمايد ، قبل از اين آه آنها قادر به توليد سالحهاي هسته اي خود شوند
تخمينهاي محافظه آارانه آژانسهاي اطالعاتي آمريكا : در همين رابطه يكي ازمقامات دولت آمريكا گفت

  . اضر قادر به توليد سالحهاي هسته اي است نشان مي دهد آه ايران تا پايان دهه ح
  . برخي ديگر از مقامات گفته اند آه ايران نياز به آمكهاي مهم خارجي براي رسيدن به اهداف خود دارد

  
  آمريكا در عراق؛ اشغالگري در برابر ناسيوناليسم

  ١٣٨٢ تير ٣ سه شنبه -همشهري 
   نيوزويك -فريد زآريا 

  ترجمه نيلوفر قديري
  .ي آه از عراق مي آيد تيره و تار است، آشتار، هرج و مرج و بي ثباتياخبار

وقتي پنتاگون شيوه را تغيير دهد و به واقعيت يك اشغال بلندمدت اعتراف . اما اين مشكالت موقت است
  .  آند، مقاومت بعثي ها هم در هم مي شكند

د، ولي در همين زمان است آه با گذشت زمان آمريكا مي تواند به اقتدار آامل در عراق دست ياب
اشغال آارآمد و مؤثر در عراق، نظم و ثبات و ارائه خدمات اوليه را به . مشكل واقعي آغاز مي شود

اما اگر به آموزه هاي تاريخ توجه آنيم درمي يابيم آه اشغال،ناسيوناليسم را هم به همراه . همراه دارد
  . رآمريكا و حضورش در عراق تعريف مي شودمي آورد و اين ناسيوناليسم در مقاومت در براب

دولت واشنگتن در اعمال ضعيف قدرت و اختيارات، هم از نظر نظامي و هم سياسي اشتباه بزرگي را 
  .مرتكب شد

هر . نتيجه آار از نظر نظامي آامال روشن است، اما از نظر سياسي هم زيان بارتر و هم بادوام تر است
: د، قدرت آنترل اوضاع را در دست ندارد، عراقي ها از خود مي پرسيدندبار آه جي گارنر اعالم مي آر

پس چه آسي در قدرت است؟ و وقتي مقامات آمريكايي توضيح  دادند آه تنها تا زمان به آارافتادن 
  .خدمات در اين آشور مي مانند، عراقي ها رقابت براي قدرت را آغاز آردند

در جست وجوي شيوه هايي براي بدست آوردن اقبال عمومي نيروهاي سياسي عراق به آار افتاده و 
آنها به جاي تدوين قانون اساسي، يافتن راهي براي تمرآززدايي قدرت و ايجاد دادگاه و بانك . هستند

  .مرآزي، تنها خروج نيروهاي آمريكايي را انتظار مي آشند
 زور به شيوه تهاجمي تر پل برمر در تالش براي جبران خطاهاي گذشته از ارتش خواسته است از

اما . استفاده آند و به تلويح اشاره آرد آه آمريكا و انگليس براي مدتي بر عراق حكومت مي آنند
هر . نيروهاي آمريكايي همزمان با تعقيب و آشتار بعثي ها، مردم عراق را هم به وحشت مي اندازند

دازد، به وحشت و آزار مردم عراق هم روزنامه اي آه به رويارويي آمريكا با چريك هاي بعثي مي پر
  . اشاره و اعترا ف مي آند آه احساس مردم عراق نسبت به آمريكايي ها در حال منفي شدن است

وقتي برمر قدرت يافتن دولت موقت عراق را به تاخير انداخت، سياستمداران جديد عراق و حتي مرد 
البته .  درباره امپرياليسم آمريكايي آردندمورد عالقه پنتاگون يعني احمد چلبي شروع به گله آردن

رهبران بلندپايه مذهبي و روحانيون شروع به موعظه آردن و سخن گفتن . بعضي ها فقط گله نمي آنند
مي توان پيش بيني آرد وقتي صحنه . از مقاومت در برابر آمريكا به عنوان يك وظيفه مذهبي آرده اند

اما آمريكايي ها با ديدن اين . ايي هم ايجاد خواهد شدسياسي عراق شكل بگيرد، فضايي ضدآمريك
وقتي هيچ آس نمي خواهد ما آنجا باشيم چرا هنوز در : اعتراض ها از سياستمداران خود مي پرسند

  اين آشور حضور داريم؟
 شاخه اي از صنعتگران آمريكايي مي گويند آمريكا بايد نقش قدرت ليبرال امپراطوري خود را بپذيرد و از آن

نقاطي از دنيا اآنون صحنه خشونت و آشوب و . در اين ديدگاه يك حقيقت مهم وجود دارد. استقبال آند
  . جنگ هاي قومي و مذهبي هولناك است
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در برخي از اين نقاط يك نيروي خارجي مي تواند نظم و قانون را برقرار آند و به بازگرداندن اوضاع به 
  .  خودگردان واقعي آمك آندحالت عادي و تبديل آنها به حكومت هاي

آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم، . اما تنها مشكل اين است آه ما درعصر ناسيوناليسم زندگي مي آنيم
اما در آن سالها انگليس در هند حكومت مي آرد، فرانسه بر . هفت سال آلمان و ژاپن را اشغال آرد

 ليبرالي آارايي داشته باشد، بايد در پوششي امروز براي اينكه استعمار. الجزاير و هلند بر اندونزي
بله، در حاليكه قدرت يا . اين پوشش جامعه بين المللي است. پيچيده شود آه تهديدآننده نباشد

  .هدفي مشخص وجود ندارد، اين بيشتر يك افسانه است تا واقعيت
قاط ديگري آه دولت در نقاطي مثل آوزوو، بوسني، تي مور شرقي، آامبوج يا ن. اما نكته همين جاست

هايي چند مليتي تحت نظارت سازمان ملل مستقر هستند، هيچ آس استعمارگرايي را محكوم نمي 
  .آند

اين شيوه فوايد و امتيازاتي دارد، مثال . دولت بوش تصميم گرفت عراق را يك موضوع بين المللي نكند
ر تنها يك چالش مديريتي نيست، اما بازسازي يك آشو. روند تصميم گيري، آارآمدتر و شفاف تر است

آمريكا براي ماندن در عراق فقط به قدرت و آارآمدي نياز ندارد، بلكه . بلكه يك چالش سياسي است
  .   مشروعيت هم مي خواهد

آمريكا به جنگ مي رود، : پرزيدنت بوش مي گفت. يكي از منابع اين مشروعيت، خود عراقي ها هستند
مشكل اينجاست آه آدام عراقي ها؟ پيش از پايان جنگ، آنعان . گرداندتا عراق را به عراقي ها باز

هر بار آه . مكيه از مخالفان عراقي در نشريه نيوريپابليك خواستار گذار به سوي دمكراسي در عراق شد
يك مقام آمريكايي در سخنراني در عراق فراموش مي آرد به دمكراسي اشاره آند، مكيه نگران مي 

  .شد
عراق رفت و چند هفته بعد از جنگ، در مقاله نخست اين نشريه نوشت، حرآت به سمت سپس او به 

شكل گيري سريع يك حكومت خودگردان در عراق آشور را تحويل نيروهاي سياسي عراق بعد از دوران 
  .گروههاي تندرو، ليبرال و آم تحمل:  اقتدارگرايي مي دهد

 آه باعث شود گروههايي قدرت بگيرند آه اآنون در اگر آمريكا در جستجوي مشروعيت فوري آاري آند
: مكيه در پايان مقاله خود نوشت. دنياي عرب مشغول جنگ با آنهاست، اين بسيار غم انگيز خواهد بود

آمريكايي ها هم از آشورشان به عراق نرفتند . من به عراق برنگشتم آه شاهد چنين وضعيتي باشم
  .آه چنين وضعيتي شكل بگيرد

  
  ني رانده شدن ايران به حاشيه اقتصاد جهاني با روند آنونيپيش بي

  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه  دو ):راديو فردا(جمشيد چالنگي 
يك مقام ارشد اقتصادي ايران مي گويد آه اگر اين آشور قواعد بازي اقتصاد بين المللي را نپذيرد، به 

  . عضو حاشيه اي جامعه جهاني بدل مي شود
دآتر مسعود نيلي يكي از برجسته ترين آارشناسان اقتصادي ): راديو فردا، پاريس(اوند فريدون خ

او به تازگي بخشي از نتايج به . جمهوري اسالمي و مسئول تدوين طرح استراتژي صنعتي ايران است
دست آمده از مطالعات مربوط به اين طرح را با جمعي از مديران صنعتي و معدني آشور در ميان 

 1390 و گفت آه اگر ساز و آار هاي موجود اقتصاد ايران به گونه فعلي تداوم يابد، در سال گذاشت
، ) در صد جمعيت فعال25معادل (خورشيدي، هشت سال ديكر، شمار بيكاران آشور به پنج ميليون نفر 

  . و نرخ تورم آن به باالي بيست در صد خواهد رسيد
را با در آمد آشور هاي پوياي آسياي خاوري مقايسه مي آند و دآتر نيلي فاصله ميان در آمد ايرانيان 

از ديدگاه او اگر توسعه . مي گويد آه اگر وضع به روال آنوني ادامه يابد، اين فاصله بيشتر خواهد شد
صنعتي راه نجات اقتصاد ايران در نظر گرفته شود، بايد مسايل فرهنگي، اجتماعي و سياست هاي 

به گفته او ايران بايد عضوي از زنجيره توليد جهاني شود . هدف هماهنگ شوندداخلي و خارجي با اين 
  .تا بتواند صادر آند و اگر قواعد بازي را نپذيرد، به عضو حاشيه اي جامعه جهاني بدل خواهد شد

  
  هاي امنيتي    تحليل ايلنا از الگوهاي سياست خارجي آمريكا در مقابله با چالش

  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه  دو -گر ايلنا در امور آمريكا روح اهللا قاسميان تحليل
نظمي دائمي از   در بخش اول سياستهاي خارجي اياالت متحده آمريكا را در مقابل چالشهايي مثل بي

بين رفتن وجود دشمن مشخص و در نتيجه اياالت متحده به عنوان يك دشمن، سازگاري بين 
در اين بخش روابط آمريكا با متحدان و همكاران خود در . و بررسي قرار داديمگرايي را مورد تحليل   يكجانبه
المللي، روابط با اروپا، روابط با آسيا بخصوص ژاپن و نهايتًا ارزيابي روابط آمريكا با اين    بين سطح

 از به طور آلي روابط آمريكا با متحدانش پس. آشورهاي قدرتهاي عمده ديگر را مورد بررسي قرار دهيم
پايان جنگ سرد و از بين رفتن تهديد همه جانبه از سوي شوروي، تغيير اساسي آرده است و متحدان 

اين آشور آه همان آشورهاي تازه استقالل يافته شوروي سابق در منطقه آسياي مرآزي و قفقاز 
را شرآايي باشند، حاضر به همكاري با آمريكا نيستند و به دنبال اهداف و منافع خود هستند و خود 

از اين رو اياالت متحده نيازمند پذيرش متحدان خود با همه منافع آنان است، در . پندارند  تمام عيار مي
  .  واقع آمريكا بايد خود را با جهاني مملو از مخالفتها سازگار آند

رود، لذا نگرش    به سوي چند قطبي شدن پيش مي2025الملل تا   از آنجايي آه وضعيت نظام بين
اي    منطقه-پدرساالرانه آمريكا نسبت به متحدانش بايد تعديل شده و اين آشورها در مناسبات امنيتي
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 -هاي امنيتي   گيري نظام  بيشتر لحاظ شوند، بايد آشورهايي مثل انگلستان، ژاپن و استراليا در شكل
ريكا مورد حمايت قرارگيرند اي سهم بيشتري را برعهده بگيرند و با حضور موثرانه خود، از جانب آم  منطقه

نه اينكه هدايت شوند، در صورتي آه اياالت متحده در روابطش با متحدان خود انعطاف پذيري را نپذيرد و 
الملل با مشكالت زيادي مواجه   هاي خود را به آنها تحميل نمايد، به ناچار در صحنه روابط بين  سياست

  .دخواهد شد و جايگاه خود را از دست خواهد دا
يكي ديگر از اهداف آينده اياالت متحده آمريكا، ايجاد منطقه آزاد تجاري آتالنتيك شمالي براي تقويت 

هاي   در واقع ايجاد منطقه آزاد تجاري آتالنتيك شمالي گاهي در جهت تقويت همكاري. روابط با اروپاست
رقابت .  اتحاديه اروپا و ناتو استامنيتي آمريكا با اروپا و گسترش روابط با آنها از طريق نزديك شدن به

. سازد  تر را آشكار مي  اقتصادي بين اروپا و آمريكا و افزايش تمايز ميان آنها نياز به ايجاد همكاريهاي عميق
بر ايجاد سيستم دفاعي   البته اين نكته را بايد يادآور شد آه با توجه به تمايل آشورهاي اروپايي مبني

بر همين اساس ايجاد منطقه تجاري آتالنتيك . ت ناتو بسيار زياد استاروپايي احتمال آاهش قدر
  .رسد  ها، ضرورتي اجتناب ناپذير به نظر مي    شمالي و ايجاد مكانيسم گسترش همكاري

ويكم، روابط   از ديگر الگوهاي راهبردي آمريكا براي مقابله با چالشهاي اياالت متحده در قرن بيست
سازي مجددي در   روابط آمريكا و ژاپن بايد گسترش يافته و مفهوم.  با ژاپن استاستراتژيك اياالت متحده
  .اين روابط صورت پذيرد

اي به عهده بگيرد،   اين آشور بايد در چارچوب معاهده امنيتي با آمريكا نقش مؤثري در امنيت منطقه
استراتژيك باعث تحريك ديگر هاي امنيتي و   البته بايد به اين نكته توجه آند آه اين روابط و همكاري

  .آشورهاي منطقه از جمله چين نشود
ريزي درازمدت اين دو آشور است و در آوتاه مدت اتفاق نخواهد   البته تحقق اين امر مستلزم برنامه

  .افتاد
به دنبال روابط گسترده آمريكا با متحدانش، ضرورت ايجاد گسترش رابطه با آشورهايي آه به طور 

در اين ميان از قدرتهاي اورآسيا يعني . شود  شوند احساس مي   متحدان اين آشور نميطبيعي در زمره
از اين جهت آمريكا نيازمند مفهوم سازي مجدد در روابطش با اين . توان ياد آرد  چين، هند و روسيه مي

  .آشورهاست
ين راه برخورد منافعي هر چند آمريكا بايد قدرتمندان اهداف خود را در آسياي شرقي دنبال آند ولي در ا

يكم بنگرد؛ بلكه بايد به   و  آند و نبايد چين را به عنوان رقيبي استراتژيك در قرن بيست  نيز با چين پيدا مي
هاي مختلفي ممكن است به آن نياز پيدا آند، نگاه آرد،   عنوان آشوري قدرتمند آه آمريكا در زمينه

  آم   حداقل دست
شود بلكه موجب خواهد   ي منطقه نه تنها باعث انكار توانايي اين آشور ميگرفتن چين در موازنه امنيت
  .اي ارزشمندي را جهت تأمين امنيت، از دست بدهد  شد تا آمريكا منبع منطقه

آمريكا در رابطه با هند نيز بايد ديدگان خود را باز آند و روابط با هند را تنها در چهارچوب محدود روابط اين 
اي   اي نبيند، بلكه بايد اين آشور را به عنوان قدرت عمده  هاي هسته  ن و يا توليد سالحآشور با پاآستا

در منطقه نگريست و دليلي براي آم اهميت شمردن اين آشور نسبت به چين و روسيه وجود ندارد، 
نو عالوه براين با در نظر گرفتن ماهيت دموآراتيك حكومت هند، سنخيت بيشتري بين واشنگتن و دهلي 

  .شود  در اين رابطه ديده مي
  

  گوناگون
  

  بازگشت آلينتون ها به صحنه سياسي آمريكا از ديد روزنامه واشنگتن پست
  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2شنبه  دو ):راديو فردا(ليلي صدر 

روزنامه واشنگتن پست در مقاله اي در مورد پرزيدنت کلينتون و همسرش، سناتور هيالري کلينتون به 
. سي نقش فزاينده و رو به گسترش اين زن و شوهر در سياستهاي حزب دموکرات آمريکا مي پردازدبرر

  : بيژن فرهودي نگاهي دارد به اين مقاله
اين روزها تقريبا بسياري از عناوين روزنامه هاي آمريکا به اين زن و شوهر ): راديو فردا(بيژن فرهودي 

از جمله موضوعات مورد بحث . ت آمريکا را رهبري کردند سال از کاخ سفيد سياس8اختصاص دارد که 
رسانه ها نقش کلينتونها در ارتباط با جمع آوري اعانات براي مبارزات حزب دموکرات و مشاورتها و نظرات 

سياسي آنها به بيشتر داوطلبان احراز رياست جمهوري از حزب دموکرات و همه کساني است که به 
 9بنا به گفته تعدادي از مقامات حزب دموکرات، اين دو بيشتر از . دهنداين زوج سياستمدار گوش مي 

 و دو رهبر حزب دموکرات در کنگره آمريکا، کانون توجه و بحث 2004کانديداي رياست جمهوري در سال 
  . هستند

در همين حال عده اي از مقامات ارشد دولت کلينتون، کنترل متنفذترين گروههاي سياسي حزب را به 
.  مي گيرند که پاره اي از آنها مشاوران و دستياران ارشد رياست جمهوري پيشين آمريکا هستندعهده

اين افراد نقش برجسته اي در ارائه منابع قدرت به خانواده اول پيشين آمريکا دارند که به تحکيم و 
سياري  که ب2008گسترش قدرت پرزيدنت کلينتون و همسرش در حال حاضر و آينده و شايد در سال 

. تصور مي کنند که خانم سناتور کلينتون داوطلب احراز مقام رياست جمهوري شود، کمک مي کنند
رئيس کميته مبارزات دموکراتها براي سناي آمريکا، سناتور جان کورزاين از ايالت نيوجرسي مي گويد که 

  . ند، هستندکلينتونها در صدد توسعه نفوذشان که از زمان رياست جمهوري کلينتون شروع کرد
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خانم هيالري کلينتون به عنوان يکي از بهترين جمع آوري کننده اعانات براي حزب دموکرات ظاهر شده 
و برآنست در طول سفرش به سطح .  هزار دالر جمع آوري کرده است500او در برنامه اي حدود . است

بازخيزي .  آوري کندکشور براي فروش کتابش نيز صدها هزار دالر براي سناتورهاي دموکرات جمع
پاره اي از . کلينتونها، با استقبال و واکنش ضد و نقيض از سوي وفاداران حزب دموکرات روبرو شده است

دموکراتها که نگران رسواييهاي به بار آمده از سوي پرزيدنت کلينتون بودند، که مرتبا آزارشان مي داد، 
دموکراتها به طور کلي نتوانستند از افزايش بيکاري و در حالي که . حاال با آغوش باز آنان را مي پذيرند

کلينتونها در درون حزب . مشکالت اقتصادي در دوره رياست آقاي بوش، حداکثر بهره برداري را بکنند
  . دموکرات به خاطر رونق اقتصادي دوره دوم رياست جمهوري کلينتون مورد احترام مجدد قرار مي گيرند

ري بيل کلينتون بازار سهام سقوط کرد، ميزان بيکاري وخيمتر شد و کسري از زمان پايان رياست جمهو
کلينتونها در سناي آمريکا و در کميته ملي . موازنه بودجه بار ديگر به صورت مشکلي جلوه کرد

خانم سناتور کلينتون در سنا به . دموکراتها، بيشتر از نهادهاي ديگر طرفدار دارند و از اعتبار برخوردارند
 تعهد کاري و جمع آوري اعانات مورد تحسين همکارانش قرار گرفته است و پرزيدنت کلينتون در خاطر

اما روي ديگر سکه اين است که پاره اي دموکراتها . کميته ملي دموکراتها هنوز چهره اي متنفذ است
  . خواهان آن هستند که اين زوج به دور از صحنه سياستهاي دموکراتها باقي بمانند

 رئيس جمهور پيشين را غيراخالقي و نامطمئن مي دانند و خانم کلينتون نيز از سوي عده اي به عده اي
در ميان جمهوريخواهان نيز عده اي مي خواهند از عدم . عنوان فردي فرصت طلب قلمداد شده است

 ديگر در حالي که پاره اي. محبوبيت کلينتونها براي تالشهايشان در جمع آوري اعانات استفاده کنند
معتقدند که با گذشت زمان ميراثهاي منفي کلينتون، مخصوصا رسوايي سکسي در ارتباط با دستيار 

يک سناتور جمهوريخواه از ايالت ايلينوي مي . کاخ سفيد، خانم مونيکا لوينسکي کم رنگتر مي شود
  . ستگويد که کلينتون کارهاي بسيار خوبي انجام داده است که حيثيتشان را اعاده کرده ا

حزبي مشارکت و نفوذ دارد و به قول يکي از دوستانش بر آن ? پرزيدنت کلينتون شديدا در سياست ها
خانم کلينتون هم که به عنوان يکي از .  شرکت کند2006است که انتخابات شهرداري نيويورک در سال 

ين فردا وارد چهره هاي نفاق افکن در سياست آمريکا شناخته شده است، به عقيده بسياري اگر هم
مبارزات انتخاباتي براي احراز مقام رئيس جمهوري شود، به صورت چهره مسلط و پيشرو در ميان 

  .کانديداهاي دموکرات در خواهد آمد
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