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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  ف نظر آمريكا و برخي آشورهاي عضو اتحاديه اروپا بر سر شاخه سياسي حماساختال

 2003  ژوئن 24 -1382 تير 3شنبه سه  - همايون مجد، براساس گزارش رويتر-راديو فردا 
يك مقام آمريكايي روز سه شنبه اعالم آرد آمريكا در گفتگوهاي ميان رهبران آمريكا و اروپا در واشنگتن 

از اتحاديه اروپا درخواست خواهد آرد شاخه سياسي گروه ستيزه جوي حماس را روز چهارشنبه 
  . غيرقانوني اعالم آنند

آمريکا سال ها است سازمان حماس را درکليت خود به عنوان يک سازمان ): راديو فردا(همايون مجد 
نظامي حماس و تروريستي خارجي طبقه بندي کرده است، اما اتحاديه اروپا همچنان ميان فعاليت هاي 

  .نقش سياسي واجتماعي آن درسرزمين هاي فلسطيني تفاوت قائل مي شود
يک مقام آمريکا که نخواست از وي نام برده شود، گفت اين موضوعي است که درگفتگوهاي ميان 

پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا روزچهارشنبه در . رهبران آمريکا واتحاديه اروپا روشن خواهد شد
با رومانو پرودي رئيس کميسيون اجرائي اروپا و کاستاس سيمي تيس نخست وزيريونان که واشنگتن 

  .کشوراو درحال حاضر رياست ادواري اتحاديه اروپا را برعهده دارد، گفتگو مي کند
مجله تايم درشماره اين هفته خود گزارش داده بود آمريکا شکايت ازآن دارد که پاريس اقدام برخي 

اما سخنگوي . ط مقدم جبهه را درمورد جمع آوري پول براي حماس ناديده گرفته استازسازمان هاي خ
سفارت فرانسه در واشنگتن مي گويد آمريکا تاکنون رسما درخواستي دراين مورد از فرانسه نکرده 

  .است
ات ديپلمات ها مي گويند اليوت آبرامز يکي از مديران ارشد شوراي امنيت ملي آمريکا دريک جلسه ديپلم

يکي ازديپلمات ها گفت . هاي کشورهاي اروپائي موضوع جمع آوري پول براي حماس را مطرح کرده بود
  .او لحن نسبتا تندي در رابطه با حماس داشت، اما اظهارات او جنبه يک درخواست رسمي را نداشت
ع سخنگوي سفارت فرانسه در واشنگتن گفت دولت متبوع او کوشش به عمل مي آورد هرگونه جم

وي افزود دولت فرانسه همچنين انتقال پول به . آوري پول براي گروه هاي تروريستي را متوقف کند
موسسات اجتماعي را از نزديک زيرنظردارد تا اطمينان يابد پول هاي انتقالي به مصرف صحيحي مي 

  .رسد
 حماس اتخاذ کرده دراتحاديه اروپا، بريتانيا برخالف فرانسه موضعي نظيرآمريکا درقبال شاخه سياسي

جک استراو وزيرامورخارجه بريتانيا درنشستي درلوکزامبورگ درهفته گذشته، ازهمتايان خود . است
اما دومينيک دو ويلپن . دراتحاديه اروپا خواست شاخه سياسي حماس را غيرقانوني اعالم کنند

  .خاورميانه استوزيرامورخارجه فرانسه گفت شاخه سياسي حماس يک بازيگر عمده در روند صلح 
محمود . آمريکا خواستارآن است که محمود عباس نخست وزير فلسطيني زيربناي حماس را ازبين ببرد

عباس کوشش به عمل مي آورد حماس وساير گروه هاي ستيزه جوي فلسطيني را ترغيب به متوقف 
رد حمايت آمريکا ساختن حمالت خود به اسرائيلي ها کند تا امکان اجراي طرح صلح خاورميانه که مو

  .است، فراهم آيد
يک مقام آمريکا که نخواست از وي نام برده شود، گفت سفارت آمريکا درپاريس کوشش داشته است 
ازمقابله جوئي برسرحماس احترازکند، اما دولت پرزيدنت بوش مي گويد با آنچه آن ها را سازمان هاي 

  .تروريستي مي داند، مصالحه نخواهد کرد
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران ها، نيروها، دولتمواضع 
  

نگراني آمريكا و آشورهاي ديگر از برنامه اتمي جمهوري اسالمي، از ديد نماينده آمريكا در هيات مديره 
  سازمان بين المللي انرژي اتمي

  2003  ژوئن 24 -1382 تير 3شنبه سه  -راديو فردا
شنبه آمريکا را که مدعي است تهران در صدد توليد جنگ افزار هسته ايست، جمهوري اسالمي روز دو 
آنث بريل نماينده آمريكا درهيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي در . به دروغگويي متهم کرد

  . مصاحبه با راديو فردا به برخي از پرسش ها در اين زمينه پاسخ داد
پيش ايران به آمريکا پيشنهاد کرد که مي تواند در ساختن نيروگاه دو هفته ): راديو فردا(بيژن فرهودي 

اتمي بوشهر مشارکت داشته باشد تا به اين ترتيب مطمن شود که هيچ برنامه مشکوکي در آنجا 
آيا اياالت متحده در اين باره با نماينده ايران در آژانس بين المللي گفتگويي انجام . پيگيري نمي شود
  :ريل نماينده آمريکا در آژانس بين المللي گفتداده است؟ آقاي ب

بلکه . مسئله اصلي بوشهر نيست. فکر نمي کنم اين پيشنهادي جدي باشد: آنث بريل نماينده آمريكا
مسئله بر . مکانهاي ديگري است که فعاليتهايي در آنجا جريان دارد و بوشهر نيز به آنها کمک مي کند

للي انرژي اتمي شناسايي کرده است و بايد گوشزد کنم که سر مکانهايي است که آژانس بين الم
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اينها مکانهايي . آژانس بين المللي اين مکانها را بدون کمک از جانب دولت ايران شناسايي کرده است
هستند که وجودشان از جانب گروههاي ديگري به اطالع عموم رسيد و آژانس نيز صحبت اين امر را 

  . تاييد کرد
اين کشورها هستند که . د اين روش درست عکس آن چيزي است که بايد صورت گيردآقاي بريل افزو

بايد وجود مراکز اتمي خود را به اطالع آژانس بين المللي انرژي اتمي برسانند و نه اين که ديگران اين 
م ما عالقمند به پي بردن به فعاليتها در اين مراکز هستيم و همچنين مراکز اعال. کار را انجام دهند

  . نشده ديگري که ممکن است در ايران وجود داشته باشند و عمليات پنهاني در آنجا در جريان است
خصوصا آن که مي دانيم . سفير آمريکا مي گويد ما عالقمنديم از برنامه هاي هسته اي ايران آگاه شويم
زگي از آن با خبر شده چنين برنامه هايي براي يک دهه در ايران دنبال شده و آژانس بين المللي به تا

پرزيدنت بوش گفته است جهان نبايد دستيابي ايران به سالحهاي اتمي را تحمل کند و اين که . است
و حال اين که والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه . ايران داراي سالح اتمي کشوري خطرناک خواهد بود

 ايران محكوم نشده است، گفت روسيه به با استناد به اين که در گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي
  . همکاري هسته اي به ايران ادامه خواهد داد

سفير آمريکا در آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد اين اختالف نظر بين رهبران دو کشور بر سر 
  :ايران گفت
ما مي . روشن استبه نظر من موضع ما و نيز اتحاديه اروپا و بسياري کشورهاي ديگر کامال : آنث بريل

و اين . خواهيم که ايران به تعهدات خود بر اساس پيمان منع گسترش سالحهاي هسته اي عمل کند
سفير آمريکا افزود که روسيه نيز در . معنايش اين است که ايران نبايد صاحب سالح هسته اي شود

در آن اعالميه تصريح . د استارتباط با ايران به اعالميه گروه هشت که در اويان فرانسه صادر شد، متعه
شده که ايران بايد نهايت همکاري را با آژانس بين المللي انرژي اتمي به عمل آورد و روسيه نيز گفته 

است روابطش را با ايران متناسب با همکاري جمهوري اسالمي با آژانس بين المللي تنظيم خواهد 
  . آرد

  
  : المللي انرژي اتمي در پايان متذکر شد کهآقاي کنت بريل نماينده آمريکا در آژانس بين 

اگر ايرانيها بخصوص مقامات دولتي، دانشگاهيان و مطبوعاتيها گزارش آژانس را در مورد : کنت بريل
جمهوري اسالمي بخوانند، مطالب زيادي در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران دستگيرشان خواهد 

غرض ورزي است که توسط يک موسسه بين المللي تهيه اين گزارش بسيار کامل، جامع و بدور از . شد
نماينده آمريکا گفت از هنگام انتشار اين گزارش بر تعداد کشورهايي که نگران برنامه . شده است

به نظر من هر چقدر تعداد کساني که از برنامه هسته اي . هسته اي ايران هستند، افزوده شده است
  . ابراز نگراني نيز بيشتر مي شودايران آگاه مي شوند، افزوده مي شود،

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

حمايت اکثر آمريکاييان از اقدام نظامي براي جلوگيري از دستيابي جمهوري اسالمي به سالح اتمي، از 
  ديد يک خبرنگار

  2003  ژوئن 24 -1382 تير 3شنبه  سه ):راديوفردا(کامليا انتخابي فرد 
روزنامه واشنگتن پست امروز نوشته است که طبق يک نظر سنجي توسط اين روزنامه و شبکه خبري 

ABC ،از مردم آمريکا از اقدام نظامي اين کشور براي جلوگيري از دستيابي ايران به % 56 آمريکا
مي برخي کارشناسان و صاحبنظران ايراني اعتقاد دارند که تما. سالحهاي اتمي حمايت کرده اند

اقدامات انجام گرفته سياسي است و در جهت اعمال فشار براي امضاء پروتکل آژانس بين المللي انرژي 
تنها سه روز پيش از اين کوفي عنان، دبير کل سازمان ملل متحد از آمريکا و ايران خواسته بود که . اتمي

اي ماشاء اهللا شمس آق. اختالفات خود را در مورد برنامه هاي هسته اي ايران حل و فصل کنند
الواعظين، روزنامه نگار و رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران به راديوفردا مي گويد که ايران 

دير يا زود پروتکل الحاقي را امضاء خواهد کرد، اما جو سازيهايي مانند آنچه که در قبال ايران صورت مي 
  . و کشور خواهد شدگيرد، تنها باعث باال رفتن تشنجات سياسي بين د

ببينيد، اگر ايران به درستي ): رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، تهران(ماشاء اهللا شمس الواعظين 
و راستي قصد داشته باشد که به يک قدرت اتمي در منطقه تبديل شود، صرفنظر از حوزه کاربرد اين 

اين ضرورت از نظر . اي اتمي هموار کندقدرت، بايد راه خودش را براي ورود معادله بين المللي قدرته
راه ورود به اين معادله هم از طريق انجام مذاکرات با . استراتژيک به نظر غير قابل چشم پوشي است

که ممکن است در نهايت . سازمان جهاني انرژي اتمي، وابسته به سازمان ملل متحد ممکن است
ن منع توليد و گسترش سالحهاي اتمي تن بدهد ايران به سوي پذيرش امضاي پروتکل الحاقي کنوانسيو

که من معتقدم در نهايت و در اثر فشارهاي موجود ممکن است و اين احتمال وجود دارد که ايران تن 
اما من معتقدم که جمهوري اسالمي مي تواند اين وضعيت را به يک فاز ديگر هم . بدهد به اين معادله

ين است که تهران مي تواند به اياالت متحده آمريکا و سازمان و آن ا. همزمان با مذاکرات منتقل کند
انرژي اتمي جهاني اين نکته را مطرح کند که کل خاورميانه بايد از سالحهاي اتمي و قدرتهاي اتمي 

من معتقدم که مردم اياالت متحده آمريکا پس از کسب پيروزي خارق العاده اياالت متحده در . عاري شود
ن و عراق گمان مي کنند که پرزيدنت بوش حرکت اش تضمين شده است و در جهت دو جبهه افغانستا
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برخورد با کشورهايي که آنها را محور شرارت خوانده از قبل، پيش مي برد و بنابراين تمام حرکاتش 
اگر که مردم اياالت متحده آمريکا هم اکنون وضعيت افغانستان و وضعيت کنوني . تضمين شده است

رستي مطلع بشوند و وضعيت و گرفتاريها و انسدادها و بن بستهايي که اياالت متحده عراق را به د
آمريکا و نيروهاي انگليسي با آن مواجه هستند را در اين دو منطقه، من گمان مي کنم که چنين 

  .نتايجي از نظر سنجيهايي از اين دست به دست نخواهد آمد
ر بريتانيا از تظاهرات دانشجويي ايران حمايت کرد و همچنين روز گذشته توني بلر، نخست وزي.: ا.ک

. فکر مي کنم بايد از مردمي که براي آزادي خود در هر کجاي دنيا مبارزه مي کنند حمايت کرد: گفت
تنشهاي چند هفته گذشته، گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي و خواست هيئت مديره آژانس از 

وتکل الحاقي، درخواست اعضاي اتحاديه اروپا و بسياري از شواهد، ايران در پذيرش بدون قيد و شرط پر
نشان دهنده آن است که سياست دولت بريتانيا نيز ممکن است در قبال دولت ايران و در واکنش به 

  .فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسالمي نزديک به سياستهاي آمريکا در قبال ايران شود
  

   رژيم حاآم بر ايران–مردم ايران 
  

  نامه ساآنان همجوار نيروگاه اتمي بوشهر به آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
  2003  ژوئن 24 -1382 تير 3شنبه سه : خبرگزاري فارس

هاي امنيت ملي و سياست خارجي و  اي به آميسيون ساآنان همجوار نيروگاه اتمي بوشهر طي نامه
  . خود را نسبت به جابجايي اهالي منطقه اعالم آردند و بودجه مجلس شوراي اسالمي، اعتراض  برنامه

:  اهالي روستاهاي هليله و بندرگاه بوشهر آمده است به گزارش خبرنگار پارلماني فارس در نامه
 با احداث نيروگاه اتمي بوشهر در زمينهاي آشاورزي روستاهاي هليله و بندرگاه 1354احتراما، در سال 

 آشاورزي استان را سازمان انرژي اتمي به بهاي ناچيزي متصرف گرديد و در بوشهر، مرغوبترين زمينهاي
به دنبال آن، تبعات ناگوار تغيير بافت روستاها و نابودي آشاورزي منطقه و سپس خارج نمودن 

روستاهاي فوق از سر فصل اعتبارات استاني و محروم نمودن مردم از هرگونه امكانات حياتي نمودار 
ي بر اين دو روستا و ديار، همچنان وجود داشته و پيامدهاي آن آه عدم دسترسي گرديد، رآود مستول

آيا در جوار نيروگاه و در هزاره سوم، زيبنده . مردم به هرگونه تسهيالت حياتي و رفاهي است ادامه دارد
بندي اختصاص داد، در حاليكه دريائي از آب به   ساعت آب سهميه2 ساعت، معادل 96است آه در هر 

 نفر ساآنين 5000گردد اگر نيروگاه جهت پيشرفت و ترقي اين مرز و بوم است، آيا بايد  نجا منتقل ميآ
اينجا را غير زنده پنداشت و حتي يك ريال از درآمد آشور را براي عمران و آبادي محلهاي فوق از آنان 

افيت موضع مديريتي دريغ داشت و هزينه ننمود؟ اين با آدام منطق سازگار است؟ آيا تاوان عدم شف
نيروگاه در جابجائي روستاها را بايد مردم بپردازند؟ با توجه به جمعيت در حال افزايش و گسترش 

گر وضعيت تاسف آور نسل جواني بود آه به بهانه مجاورت با نيروگاه  روستاها تا آي بايد شاهد و نظاره
  . اند شتههرگونه امكانات و تسهيالت امروزي جهان را از آنان دريغ دا

هاي جابجايي دو روستا از طرف مقامات  ريزي هايي جهت برنامه نامه  پرسش1381در نيمه دوم سال 
شهري به مردم تحويل داده شد آه پس از تكميل از طرف اهالي آه در آن مكان دلخواه خود، شرايط 

ن با استقرار پاسگاه ها قيد شده بود عودت داده شد، ولي متاسفانه، مقارن آ جابجايي و ديگر خواسته
 آيلومتري نيروگاه، مردم روستاهاي ياد شده را از حمل هرگونه امكانات 5انتظامي در مبدا شعاع 

گل بود به سبزه نيز آراسته شد و عمال . زندگي و مصالح ساختماني حتي براي تعمير منازل بازداشتند
منع مردم از . اند  جمع زندگان خارج آردهبا اين اقدام غيرآارشناسي، غيرمسؤوالنه و نسنجيده، ما را از

بردن حتي لوله آب و فاضالب منازل آه فرسوده است و نياز به تعويض دارد آيا تعبيري جز ناديده گرفتن 
تواند داشته باشد؟ با آدام معيار انساني  حقوق انساني و تضييع حق و منزلت شهروندي ما مي

ويش و نگراني و آوارگي نگه داشته و پيگيري و  سال سه نسل را در تش28مطابقت مي آند آه 
  . اقدامات مردم و شوراهاي منتخب شهر اثري نبخشد

آنيم آه تبعيضات و تضييقات اعمال شده توهين و تحقير به  ما مردم اين دو روستا به صراحت اعالم مي
را خدشه دار هويت ما . ما در جغرافياي ايران گم شده ايم. شان و جايگاه و آرامت انساني ماست

در اين جزيره بريده از جهان آه . نموده و شكنجه روحي حاصل از بال تكليفي مردم را رواني آرده است
انواع خشونتها و اهانتهاي ماموران پاسگاه نيز چاشني آن گرديده ديگر تاب و توان اين نيمه زندگي را 

ي نيروگاه است، همين امروز بهاي امالك ما  آيلومتر5نداريم و اگر بنا بر تخليه و جابجايي ما از محدوده 
مندي از مزايا و حقوق  را به قيمت روز، همراه با رضايتمان فراهم آوريد وگرنه، ديوار بلند سلب آننده بهره

  . طبيعي ما با ساير ملت ايران را برداريد
الرقا   ساله مالك28جرم ما اين است آه در دياري با قدمت هزار ساله سكونت داريم و نيروگاهي با عمر 

  . و اختياردار جان و اراضي و ديار ما گرديده
از آن بازرسي محترم خواهشمند است اين معضل را سريعا پيگيري فرمايند، زيرا ياس و حرمان حاآم بر 
مردم، اهالي را آه هيچ افق روشني برايشان متصور نيست به اين نتيجه رسانيده آه به زودي در برابر 

  .  متحصن گردندآن وزارتخانه
  پنداشتيم  ما ز ياران چشم ياري داشتيم خود غلط بود آنچه مي
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  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  يك ژنرال آمريكايي مسؤول تشكيل ارتش جديد عراق شد
  2003  ژوئن 24 -1382 تير 3شنبه سه  -ايسنا 

ئيات طرح تشكيل ارتش جديد عراق را اعالم آردند و ژنرال پل نظاميان آمريكايي مستقر در عراق، جز
  .ايتون، از ارتش آمريكا به عنوان مسؤول اعضاي تازه ارتش عراق تعيين شده است

، روزنامه الوطن چاپ آويت با نقل اين مطلب افزود، آمريكا )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تر از ارتش پيشين و آامال غيرسياسي توصيف آرد  اق را بسيار آوچكاي ارتش جديد عر با صدور اطالعيه

توانند در آن عضويت داشته باشند،  اند نمي آه آن دسته از نظاميان سابق آه با حزب بعث مرتبط بوده
  .اما به آنان از نيمه ماه آينده مستمري ماهيانه پرداخت خواهد شد

ه از نظاميان پيشين آه در ارتش تازه پذيرفته نشوند، امكان  به آن دست الوطن افزود، بنابراين اطالعيه،
استخدام اعضاي ارتش تازه عراق ظرف چند هفته آينده . شود آه آار و پيشه جديدي بيابند داده مي

 آغاز خواهد شد
  

  مالقات کارمندان عراقی با مقامات سازمان ملل و بانک جهانی
  2003  ژوئن 24 -1382 تير 3شنبه  سه -بي بي سي 

خانم لوئيز فرشت معاون دبيرکل سازمان ملل متحد درخواست دريافت کمک گسترده مالی برای ارايه 
  خدمات بشردوستانه به مردم عراق را مطرح کرده است

گروهی از کارمندان عراقی، که توسط نيروهای آمريکايی در آن کشور انتخاب شده اند، برای گفتگو 
ه کمک های بشردوستانه و برنامه بازسازی بلند مدت عراق وارد پيرامون نيازهای مردم آن کشور ب

  .نيويورک شده اند
 ژوئن، اعضای اين گروه دوازده نفره با نمايندگان نهادهای کمک رسانی سازمان ملل 24روز سه شنبه، 

  .ارندمتحد و بانک جهانی ديدار می کنند و ديدگاه های خود را پيرامون آينده عراق در اختيار آنان می گذ
خبرنگار بی بی سی در نيويورک می گويد که با وجود بدبينی برخی محافل نسبت به شرايط جاری در 

عراق، نهادهای سازمان ملل متحد اعزام هيات عراقی را گامی مثبت در راستای تماس با کارمندان 
  .بخش عمومی در آن کشور تلقی می کنند

ی صادرات نفت عراق به منظور تامين هزينه برنامه های جلسه نيويورک با افزايش تالش برای از سرگير
  .بازسازی آن کشور همزمان شده است

 ژوئن، سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواست تا برای تامين مالی اقدامات 23روز دوشنبه، 
 در بشردوستانه به منظور کمک به مردم عراق تا پايان سال جاری، بيش از دويست و پنجاه ميليون دالر

  .اختيار اين سازمان قرار دهند
از زمان خاتمه جنگ عراق، اکثر بيست و هفت ميليون جمعيت آن کشور برای ادامه زندگی به کمک 

 های خارجی متکی بوده اند
  

  آند عراق يكپارچه و ثبات دينار عراق، رونق اقتصادي اين آشور را تضمين مي
  2003  ژوئن 24 -1382 تير 3شنبه سه  -ايسنا 

گر قيمت دينار عراق ثابت شود و در مقابل ساير ارزها از يك ارزش ثابتي برخوردار شود، در آن صورت ا
  .شود رود و عراق داراي رونق اقتصادي مي است آه حجم مبادالت باال مي

وگو با خبرنگار  عثمان عبدالرحمن سورچي، مدير مجتمع گمرآي حاج عمران آردستان عراق در گفت
اآنون  دينار عراق هم: با اشاره به وضعيت دينار عراق گفت) ايسنا(ري دانشجويان ايران اقتصادي خبرگزا

 150 تومان و روز ديگر 120شود، يك روز   تومان معامله مي90نوسان دارد؛ به طوري آه روزي يك دينار 
  .تومان آه اين مساله تجار را در بحران فرو برده است

واحد در بيايد، درآن صورت تجار با اعتماد بيشتري به عقد قراردادهاي اگر پول حاضر، به صورت : وي افزود
  .شود پردازند آه باعث سود تجار و رونق اقتصادي عراق مي صنعتي و تجاري مي

: سورچي ديگر راه رونق اقتصادي عراق را در ايجاد يك حكومت مرآزي عنوان آرد و خاطرنشان ساخت
شود و از حالت  يران و ديگر آشورها به صورت پيشرفته ظاهر ميي تجارت عراق با ا در اين صورت شيوه
  .شود سنتي خارج مي

ما اميدواريم سيستم تجارت جهاني در عراق نيز پياده شود و اآثر تجار از اين طريق و از : وي ادامه داد
  .طريق گمرآات پيشرفته معامله آنند

 جنگ اخير عراق بر اوضاع اقتصادي اين مدير مجتمع گمرآي آردستان عراق در ادامه به بيان اثرات
عمده تاثير جنگ اخير بر عراق رآود اقتصادي است آه به دنبال آن، : آشور پرداخت و تصريح آرد

نابساماني اقتصادي و مالي را به دنبال داشته است آه عالوه بر آن تاثيرات منفي، فرهنگي، سياسي 
  .و اجتماعي نيز مشهود است

ي آن  ر آردستان عراق تاثيرات منفي اين جنگ آمتر بوده است آه دليل عمدهولي د: وي اضافه آرد
  .وجود حكومت خودگردان با قانون ثابت بوده است
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اين مقام مسوول گمرآي عراق در خاتمه تاثيرات عراق يكپارچه را بر اقتصاد اين آشور بسيار موثر 
ب و مرآز نخواهد بود؛ بلكه به طور ديگر اقتصاد عراق در سه بخش شمال، جنو: دانست و تاآيد آرد

هاي اقتصادي  متمرآز در تمام عراق يك سيستم اقتصادي ثابت حاآم خواهد بود آه باعث گردش چرخ
 .شود عراق مي

  
  صدام شرايط تسليم خود را اعالم آرد

  2003  ژوئن 24 -1382 تير 3شنبه  سه -خبرگزاري آار ايران
اي به مقامات آمريكايي شرايط خود را براي تسليم شدن   هصدام، رئيس جمهوري مخلوع عراق در نام

  .  اعالم آرد
الملل خبرگزاري آار ايران ايلنا، عبدالحميد حمود التكريتي، منشي ويژه صدام،   بين  به گزارش سرويس

به نوشته روزنامه .پيش نامه رئيس جمهور سابق عراق را تسليم نيروهاي آمريكايي آرده است هفته
اي   اش به گونه  لندن، صدام در اين نامه درخواست آرده است آه با وي و خانواده  وسط چاپالشرق اال

هاي امن براي خروج خود از   هايي مبني بر گشايش راه  وي خواستار ارائه تضمين.منصفانه برخورد شود
  .است  عراق به سوي يك آشور عربي ديگر شده

رساني   محمد سعيد الصحاف وزير سابق اطالع: ارش دادگز" العربيه" از سوي ديگر شبكه تلويزيوني 
  .  عراق به چنگ نيروهاي آمريكايي افتاده است

نيروهاي آمريكايي محلي را آه مطمئن شده بودند صحاف در : خبرنگار اين شبكه از بغداد گزارش داد
  .اند  آنجا مخفي شده است، محاصره آرده و وي را بازداشت آرده

 سط مراجع رسمي تأييد نشده استهنوز اين اخبار تو
  

  تلفات نيروهاي آمريكا و بريتانيا در اثر حمالت ياغيان عراقي: بحران امنيت در عراق
  2003  ژوئن 24 -1382 تير 3شنبه سه  - راديو فردا-امير مصدق آاتوزيان 

ول ماه مي از روز ا. در دو حمله جداگانه هشت سرباز بريتانيائي در حوالي بصره آشته و زخمي شدند
گذشته، زماني آه جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا، پايان عمليات عمده نظامي در عراق اعالم آرد، 

بسياري از اين سربازان قربانيان حوادث .  سرباز آمريكا جان خود را از دست داده اند50تاآنون نزديك به 
ي برخي از مردم عراق از اشغال نارضائ. هستند اما عده اي نيز بر اثر آتش عراقي ها آشته شده اند

آشورشان به وسيله آمريكا رو به افزايش است و شهروندان عراق آمريكا را مسئول تمامي گرفتاري ها 
مشكالتي نظير قطع برق، عدم وجود نظم و قانون، نبود بنزين و حتي ترافيك . و مشكالت خود مي دانند

 به وعده هاي خود در تشكيل يك دولت عراقي عمل عراقي ها مي گويند آمريكا. و راه بندان خيابانها
سربازان سابق عراقي هفته گذشته با تظاهراتي در بغداد . نكرده است و حاضر به ترك قدرت نيست

تصميم مسئوالن آمريكائي در منحل آردن ارتش اين آشور را مورد اعتراض قرار دادند و تهديد آردند يك 
يلگران مي گويند در خاورميانه آسي آمريكائيان را دوست ندارد و تحل. جنگ چريكي را آغاز خواهند آرد

تفتيش بدني چند زن مسلمان در يك . نيروهاي آمريكا تجربه خدمت در يك آشور خارجي را ندارند
  .پاسگاه توسط سربازان آمريكائي با اعتراض روحانيون عراقي روبرو شد

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  برخي مبارزات عليه امريكايي ها ناشي از خشونت مفرط اين نيروهاست: العزيز حكيمعبد

  2003  ژوئن 24 -1382 تير 3شنبه سه : خبرگزاري فارس
يكي از عوامل : عبدالعزيز حكيم نماينده رياست مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اظهار داشت

ظاميان امريكايي شده ناشي از خشونت مفرط همين برانگيزاننده آه منجر به بروز برخي مبارزات عليه ن
نيروها در حمله به منازل و دستگيري و قتل عام مردم و حتي مصادره اموال ،طال و دستگاههاي مختلف 

  .است
عبدالعزيز حكيم در گفتگو با راديو عربي جمهوري اسالمي ايران در خصوص مبارزات گروه فدائيان در 

ما به دليل نامعلوم بودن اين گروه هيچ اطالعي از آنها نداريم : ا گفتعراق عليه حضور نظامي امريك
وليكن برخي از عناصر مخالف با حضور بيگانه آه با رژيم سابق نيز ارتباط دارند، آه البته طبق اسناد و 

  . اي را عليه اين نيروها انجام مي دهند مدارك به دست آمده قابل اثبات مي باشد ، عملياتهاي مسلحانه
آنها يكبار به آارخانجات و بار ديگر به .اين گروه با ايجاد ناامني در آشور قصد آشوب دارند : وي افزود

  . اماآن عمومي حمله مي آنند
نيروهاي امريكايي در حمله به : نماينده رياست مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق خاطر نشان آرد

ز و غير قابل تحملي را بروز دادند و ما در مجلس اعالء دفتر مجلس اعالء در الجادريه رفتار خشم برانگي
تصميم به عدم برخورد مسلحانه با خشونت و تجاوز نيروهاي امريكايي گرفتيم و تنها به اعتراض 

  . مسالمت آميز در چارچوب و مقررات و قانون ادامه داديم تا آنان را به اشتباه خود واقف سازيم
حكيم در خصوص اينكه چرا امريكا برخورد مي آند در حاليكه احزاب سياسي عراق طرحهاي متعدد براي 

ما نيز از بروز چنين برخوردهايي از سوي نيروهاي امريكايي :  اظهار داشت حل بحران به آنان ارائه آردند،
ه خود را در مورد اداره آن عقيد" امريكاييها از ابتداي اشغال آشور مرتبا. عليه مردم در تعجب هستيم 
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تغيير دادند و ما همواره با آنان درباره توافقات گذشته بحث آرديم و بحثهايمان را در اين راستا ادامه مي 
  . دهيم تا حكومت ملي در آشور برپا سازيم و حاآم بر مقدرات خويش گرديم

 
  نجف ميانه رو تهديدی برای ايران

  2003  ژوئن 24 -1382 تير 3شنبه سه  -بي بي سي 
به نوشته يک روزنامه آمريکايی سفر اخير مقتدی صدر، روحانی جوان و تندروی عراقی به ايران و ديدار 
  .دستياران او با رهبران ايران می تواند کشمکش ميان روحانيون تندور و ميانه رو در عراق را تشديد کند

خود نوشت ماهيت فعاليت های مقتدی صدر در گزارش )  ژوئن24(روزنامه نيويورک تايمز روز سه شنبه 
در ايران روشن نيست، با اين حال دو نفر از دستياران ارشد وی گفته اند که با آيت اهللا خامنه ای رهبر 

جمهوری اسالمی، محمود شاهرودی رئيس قوه قضاييه که اصال متولد عراق است و همچنين هاشمی 
  . کرده اندرفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار

: اين روزنامه به نقل از احمد شهبانی، دستيار آقای صدر که در اين سفر با او همراه بوده است نوشت
چه کمک انساندوستانه به مردم عراق و چه کمک های . پيشنهاد کمک کردند) رهبران ايران(بله آنها "

  ".معنوی
صدر با آقای شاهرودی و رفسنجانی خبر داده بنابه اين گزارش روزنامه های ايران اخيرا از ديدار مقتدی 

  .بودند
مقتدی صدر يک روحانی تندروی عراقی است که به شدت با حضور آمريکا در عراق مخالفت می ورزد و 
. ياران او به قتل عبدالمجيد خوئی، روحانی ميانه رو که پس از آغاز جنگ وارد نجف شد، مظنون هستند

  .عراق حمايت می کنداو از حاکميت روحانيون شيعه بر 
حامی اصلی او آقای کاظم حسين حائری، يک روحانی محافظه کار برجسته عراقی است که در ايران 

  .در تبعيد به سر می برد
به گزارش روزنامه نيويورک تايمز دستياران آقای صدر همچنين گفته اند که آقای حائری موافقت کرده 

  .قای حائری به اين روزنامه گفت او چنين برنامه ای نداردبا اين حال دختر آ. است به عراق بازگردد
به نوشته اين روزنامه بازگشت احتمالی آيت اهللا حائری به عراق می تواند چالشی برای روحانيون ميانه 

  .رو باشد که هم اکنون بيشترين نفوذ را در ميان شيعيان اين کشور دارند
اهميت اين تماس : "ان و ديدارهای او در اين کشور نوشتنيويورک تايمز درباره سفر مقتدی صدر به اير

در (ها هنوز روشن نيست، اما می تواند نشانه تالش نيروهای محافظه کار ايرانی برای حفظ قدرت خود 
و همچنين نشانه کوشش همتاهای عراقی آنها برای دستيابی به قدرت پس از سال های ) عراق

  ."اشدطوالنی سرکوب توسط رژيم صدام حسين ب
عناصری در دولت ايران عزم جزم کرده اند که : "نيويورک تايمز به نقل از يک مقام ارشد آمريکايی نوشت

  ."چون نجف قم را تهديد می کند. بايد در اين زمينه ما را شکست دهند
 برخی از صاحبنظران معتقدند که تبديل عراق به يک کشور مرفه و دمکراتيک و رشد و نمو افکار تازه در

شهر نجف می تواند روحانيون ايران را تضعيف کند و از جمله نظريه واليت فقيه را که نظام جمهوری 
  .اسالمی بر آن استوار است زير سوال ببرد

شهر نجف، همچنين به عنوان کانون مذهب شيعه، به طور سنتی خواستار جدايی دين از سياست 
شيعيان عراق از روحانيون آن کشور خواسته از بوده است و آيت اهللا العظمی علی سيستانی، مرجع 

  . دخالت در سياست خودداری نکنند
.  ساله برای برقراری نظامی مشابه ايران در عراق مبارزه می کند30در مقابل، مقتدی صدر، روحانی 

عوامل حکومت صدام .  در عراق ترور شد1999وی فرزند آيت اهللا محمد صادق صدر است که در سال 
  . قتل وی هستندمظنون به

همچنين آقای حائری که در قم مستقر است با صدور فتوايی به عراقی ها دستور داده است در برابر 
  .نفوذ آمريکا مقاومت کنند

 سال دارد از اقتدار و رتبه آيت اهللا سيستانی برخوردار 60به نوشته نيويورک تايمز آقای حائری که 
  .د چالشی برای ميانه روها در عراق باشدنيست اما اگر به عراق بازگردد می توان

بنابه اين گزارش يکی از دستياران آقای صدر روشن ساخته است که آنها، مقطع کنونی را بخشی از 
  .يک مقاومت طوالنی برای حاکميت اسالم شيعه بر عراق می دانند

 ."فردا هم متوقف نخواهد شد. اين کشمکش تازگی ندارد: "وی گفت
  

   در رسانه هاي جمعيران و عراقاياوضاع تحليل 
  

  فعاليتهاي سوء ظن برانگيز حکومت ايران در زمينه برنامه توسعه هسته اي: گزارش ويژه راديوفردا
  2003  ژوئن 24 -1382 تير 3شنبه سه ): راديوفردا(اردوان نيکنام 

ايران اکنون هفته نامه مرکز تحقيقات دفاعي جينز در مقاله اي مي نويسد که فعاليتهاي هسته اي 
اين هفته نامه مي افزايد از آنجا که ايران اين فعاليتها را به آژانس بين المللي انرژي . آشکار شده است

اتمي اطالع نداده، ظن به ايران در دنبال کردن برنامه تسليحات هسته اي بيش از هميشه تقويت شده 
را با اندرو اوپنهايمر، از مرکز دفاعي در گزارش ويژه امشب راديوفردا، شهران طبري اين موضوع . است
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، دکتر شهرام چوبين از مرکز مطالعات استراتژيک و امنيتي در ژنو و دکتر رضا تقي زاده Jane'sجينز 
  . استاد روابط بين الملل دانشگاه گالسکو در ميان گذاشته است

وضوعهاي روز در جهان موضوع توسعه تاسيسات هسته اي ايران به يکي از م): راديوفردا(شهران طبري 
امروز والديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه، کشوري که به ساختمان بزرگترين . تبديل شده است

تاسياست هسته اي ايران در بوشهر کمک مي کند، وارد لندن شده است و موضوع ايران، يکي از 
رکز مطاعات دفاعي جينز درباره همين موضوع، م. مسائل مورد گفتگوي او با نخست وزير بريتانيا است

Jane's Defense Weekly در هفته نامه خود مقاله اي دارد که در آن به مجموعه از رفتارهاي ايران اشاره 
  .کرده، آنها را نشان دهنده هدف ايران به دست يافتن به سالحهاي هسته اي مي خواند

  
دي از فعاليتهاي ايران پي برده است، مانند آمريکا اخيرا به موارد متعد): مرکز دفاعي جينز(اندرو اپنهايمر 

نطنز که مدتها است درباره آن مطلع بود و ظن آنرا داشت که بخشي از فعاليتهاي مخفي ايران در برنامه 
با جنگ عراق، آمريکا بيش از پيش مصمم شده است که در برابر . تسليحاتي هسته اي اش باشد

  .ي را دنبال مي کنند بايستدکشورهايي که برنامه سالخهاي تخريب توده ا
  
به گفته : از دکتر بهرام چوبين، مدير مطالعات مرکز استراتژيک و امنيتي در ژنو مي پرسم.: ط.ش

چطور است که تا حال از . کارشناسان مرکز جينز، ايران مدتها است که اين برنامه را دنبال مي کرده
  چشم جهان مخفي مانده بود؟

ايران تجربه عراق داشت که به علت علني ): ت مرکز استراتژيک و امنيتي، ژنومدير مطالعا(بهرام چوبين 
از آنجا ايران به اين .  آنرا بمباران کند و از بين ببرد1981بودن تاسيساتش، اسرائيل توانست در سال 

ديده نتيجه رسيد که بايد تاسيسات خود را مخفي و زير زميني نگاه دارد تا نتواند به وسيله ماهواره ها 
و همچنين بايد تاسيسات خود را در يک جا متمرکز نکند، تا اگر يکي را از دست داد، ديگري بتواند . شود

در مجموع ايران پي بردن به فعاليتهايش را بيش از پيش دشوار کرده است و اکنون . کار آنرا دنبال کند
سته اي را دنبال نمي کند، براي که برخي ابعاد آن روشن شده، باور کردن اينکه ايران هدف تسليحات ه

  .جامعه جهاني دشوار شده است
  
اما دکتر رضا تقي زاده، استاد روابط بين الملل در دانشگاه گالسکو، خالف اين نظر را دارد و مي .: ط.ش

  .گويد که ايران برنامه تسليحاتي ندارد
و دالئل علمي کافي، هيچ دالئل منطقي ): استاد روابط بين الملل دانشگاه گالسکو(رضا تقي زاده 

کجاي دنيا براي عرضه کردن ندارند که ايران پي جوي تعقيب به دست آوردن سالحهاي هسته اي 
ولي داشتن اين آرزو و اينکه در چه شرايطي ايران ممکن است نيازمند به اين سالحها باشد، . است

 برنامه هاي اتمي عراق مثال در از ديد من اگر. مسئله اي است که بايد از ديد امنيت ملي بررسي شود
 سال گذشته ادامه پيدا مي کرد و عراق موفق مي شد داراي سالح هسته اي شود، براي ايران 10

ضرورت دفاعي داشت که سالحي را به طور متقابل صاحب شود که زمينه هاي دفاع متقابل را براي 
  .اين شرايط االن فراهم نيست. ايران فراهم کند

  
سوال من اين بود . کتر، سوال من اين نبود که آيا ايران تسليحات هسته اي دارد يا نهآقاي د.: س.ش

  .که هدف توسعه تسليحات هسته اي دارد
ولي اگر بر . خيلي مشکل است که توضيح دهيم که آيا هدف چنين کاري را دارد يا نه: رضا تقي زاده

م فکر بکنيم، مي توانيم از هر دو سو اين را پايه تاسيساتي که امروز در ايران ايجاد شده است، بخواهي
ايران مي تواند بالقوه زمينه علمي فراهم کردن زمينه بدست آوردن سالح اتمي را . استدالل بکنيم
ولي آيا چنين هدفي وجود دارد يا نه، دولت ايران قويا انکار کرده است و شواهدي که . داشته باشد

ج سال آينده ايران امکان دستيابي به سالح اتمي را داشته موجود هست ثابت نمي کند که حتي در پن
  .باشد

  
سازمان بين المللي انرژي اتمي يکي از داليلي را که ايران توانسته است تا اين حد در ساختن .: ط.ش

  .تاسيسات هسته اي به پيش برود، کاستي هاي پيمان عدم ازدياد هسته اي مي داند
ادهاي مربوط به سالحهاي تخريب توده اي، کاستيهايي وجود دارد و تمام در تمام قرارد: اندرو اوپنهايمر

مثال مقامات ايران . آنها از جمله قرار دادهاي مربوط به سالحهاي شيميايي بايد از نو بازنويسي شوند
اين موضوعي . مدعي هستند که از مواد هسته اي براي موارد غير تسليحاتي استفاده نمي کنند

مگر آنکه در تاسيسات خود از پلوتونيم استفاده کرده باشند که . ن بسيار دشوار استاست که اثبات آ
ايران از طرفي در پاسخ . ، ايران اين استفاده را کرده استIAEAبه گفته . فقط براي موارد نظامي است

انتينري  يا همان پلوتونيم مورد نظر مي گويد که آنرا از نشت از شيرهاي کUF6 کيلوگرم 1.9به گم شدن 
دکتر تقي زاده اما به راديوفردا مي گويد که ميزان اين پلوتونيم . که در آن انبار بوده از دست داده است

  .اصال قابل مالحظه نيست
  

اين مقدار مواد براي تبديل کردن به قيد نظامي فوق العاده ميزان اندکي است و براي : رضا تقي زاده
ولي اگر دنبال . اي به مراتب بيشتر از اين مورد ضرورت استدست پيدا کردن به سالح اتمي، ظرفيته
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 سال پيش 30ايران از . بهانه بخواهند بگردند، اين بهانه ها هر جاي ايران ممکن است که پيدا شود
 سال پيش يک واحد آزمايشگاهي هسته اي در 28از بيش از . تحقيقات اتمي اش را شروع کرده است

از همان زمان ادامه پيدا کرده و حاال تاسيسات تقريبا پراکنده اي در همه تهران داشته و اين تحقيقات 
  .جاي ايران هست

  
دکتر شهرام چوبين، مدير مرکز مطالعات استراتژيک و امنيتي در ژنو، معتقد است اينکه ايران از .: ط.ش

هم يک مجموعه م. پلوتونيم استفاده کرده يا نه و اينکه آيا مقدار آن کم يا زياد بوده، مهم نيست
  .رفتارهاي ايران است که اين کشور را در مظان چنين اتهامهايي قرار مي دهد

عالوه بر . مهم اين است که تمام اتهامات وارد به ايران را در اين مورد کنار هم قرار دهيم: شهرام چوبين
کاالي الکتريک نمونه موضوع استفاده از پلوتونيم، مثال اينکه ايران حاضر نشده اجازه دهد از تاسيسات 

برداري شود، يا فن آوريهاي مربوط به سالحهاي هسته اي را خريداري مي کند، يا اينکه حاضر نشده 
پروتکل تکميلي منع ازدياد سالحهاي هسته اي را امضاء کند، همگي در مجموع ظن به نيت ايران براي 

  . توليد تاسيسات هسته اي را تقويت مي کند
  
ا تقي زاده، استاد روابط بين الملل در گالسکو، مسئله را از زاويه روابط بين الملل، با دکتر رض.: ط.ش

يعني حوضه کارشناسي ايشان مطرح مي کنم و مي پرسم آيا موضع آمريکا و غرب بيشتر به خاطر 
علني شدن فعاليتهاي ايران از تابستان گذشته تا حال است، آنطور که دکتر چوبين معتقد است، يا آنکه 

  .مالحظات سياسي ديگري نيز در اين ميان نقش تعيين کننده دارد
 سال پيش، 30 سال پيش، 29 سال پيش، 28بيش از . داليل يقينا داليل سياسي است: رضا تقي زاده

  .آمريکا شريک بالقوه همکاريهاي اتمي ايران بود و قول فروش شش رآکتور اتمي به ايران داده بود
  
آقاي دکتر، همانطور هم که در صحبتهايتان گفتيد، نظام ايران جور ديگري بود، ولي در آن موقع، .: ط.ش

  . يعني آمريکا ايران را خطري نمي ديد براي منافع ملي خودش
  

اين نکته طبيعت نظام سياسي ايران است که ايجاد خطر مي . دقيقا همين نکته است: رضا تقي زاده
ان است که آنها را نگران کرده است، نه دست يافتن به کند براي اروپا و آمريکا و طبيعت نظام اير

چنانچه نظير شبيه اين فعاليتها را تقريبا همه . اطالعات تازه يا کنکاش در فعاليتهاي هسته اي ايران
  .جاي دنيا، بقيه رژيمها انجام مي دهند و کره شمالي از اين لحاظ به مراتب از ايران پيشرفته تر است

  
مسئله اي که در : ام چوبين، کارشناس مسائل امنيتي و استراتژيک مي پرسماز دکتر شهر.: ط.ش

ايران مطرح است آن است که اکثر ايرانيان، چه جناحهاي مخالف هم در درون حکومت و چه آنها که با 
 درجه مخالف هستند، از حق ايران براي دارا بودن فن آوري هسته اي دفاع 180نظام حکومتي موجود 

ن يک توافق همه جانبه اي به وجود آورده است که ظاهرا غرب در برابر آن پاسخ مشخصي اي. مي کنند
  درست است؟. را پيدا نکرده است

  
من فکر مي کنم اين يک نکته خيلي خيلي مهمي است و خوشحالم که آنرا مطرح : شهرام چوبين

ني که برنامه هاي هسته نظام اسالمي ايران و کسا. اين سوالي است که بايد پاسخ آنرا داد. کرديد
آنها مسئله انتقال . اي ايران را اداره مي کنند، آنرا براي توليد انرژي در ايران در آينده ضروري مي خوانند
يعني مي گويند که . فن آوري هسته اي را به صورت حق دارا بودن فن آوري هسته اي جلوه مي دهند

و آمريکا و بقيه جهان مي خواهند ايران را از اين . ايران حق دارد که فن آوري هسته اي داشته باشد
البته وقتي صورت مسئله به اين شکل مطرح مي شود، اکثر ايرانيان قبول مي کنند و . حق محروم کنند

اما طرح مسئله به اين شکل، غير صادقانه و . مي گويند که چرا ما نبايد از اين حق برخوردار باشيم
مسئله اين است که کدام فن آوري، به . ان در داشتن فن آوري نيستمسئله حق اير. فريبکارانه است

  .چه منظور و در دست چه کسي
  
از دکتر چوبين مي پرسم پس نيروهايي که داشتن سالحهاي هسته اي را در دست دولت .: ط.ش

، اسالمي خطر مي بينند، آيا مي توانند به مردم ايران بگويند براي دارا بودن حق فن آوري هسته اي
  بايد دولتي داشته باشيد که مسئول و پاسخگو به خود شما و به جامعه جهاني باشد؟

  
 سال گذشته در اين باره مقاالت زيادي نوشته ام و 20من در طي . قطعا همينطور است: شهرام چوبين

ادي معتقدم که مهمترين نکته در اين زمينه آن است که مردم ايران، اصالح طلبان، روشنفکران و مردم ع
اين موضوع را به وضوح براي خود طرح کنند و درباره آن اطالعات بدست آورند تا ببينند فن آوري هسته 

خطرات آن از نظر اتفاقها و . اي چيست، چه اندازه در توسعه اقتصادي آنها و توليد انرژي مهم است
 داشته باشد کدام تصادفهاي ناگواري که ممکن است رخ دهد و بر سالمت و محيط زيست مردم تاثير

و نکته ديگر آنکه بديل آن چيست؟ وقتي مردم همه اين مسائل را براي خود روشن کردند، آنوقت . است
اگر داشت در آنصورت بايد به جامعه بين . خواهند دانست که آيا اين برنامه ارزش دنبال کردن را دارد يا نه
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سليحات هسته اي نمي خواهند و دولتشان در المللي اطمينان دهند که اين فن آوري را براي توسعه ت
  .اين زمينه مسئوالنه عمل مي کند

  
به سفر والديمير . و باالخره به نکته اي که درابتداي اين گزارش به آن اشاره کرديم بر مي گرديم.: ط.ش

ار ديگر توني پوتين به لندن و از دکتر تقي زاده مي خواهم به راديو فردا بگويند با توجه به آنکه ديروز يک ب
بلر در مورد توسعه تاسيسات هسته اي ايران هشدار داد، فکر مي کند گفتگوي اين دو رهبر اروپايي 

  .چه تاثيري در مسائل ايران داشته باشد
  

اينکه ايران در دنيا داراي دوستهاي فوق العاده، . يک نکته اي را من اينجا يادآوري بکنم: رضا تقي زاده
. ت و آن دوستان محدود کاسب کار هستند و به منافع کوتاه مدت فکر مي کنندفوق العاده محدود اس

اروپاييها از جمله دوستان کاسب کار ايران هستند که . در حاليکه دشمنان ايران متعدند و بسيار مصمم
. براي منافع محدود پاي ايران به صورت زباني مي ايستند، تا جايي که منافع اقتصادي آنها تامين شود

يقينا گفتگوهاي پوتين با آقاي بلر در لندن حول محور ايران خواهد . وسيه از اين لحاظ استثناء نيستر
گشت، چرا که اروپاييها به مراتب حساس تر از آمريکا هستند در مورد روابط خارجي ايران و در مورد 

 همسايگي خاورميانه تحقيقاتي که ايران به عنوان تحقيقات اتمي صورت مي دهد، براي اينکه اروپا در
روسيه از ايران براي . است و نظم درخاورميانه براي اروپا ارزش امنيتي فوق العاده بيشتري دارد تا آمريکا

در دراز مدت ايران و روسيه . معامله کردن با اروپاي غربي و معامله کردن با آمريکا استفاده مي کند
ذشته اين را نشان داده، ولي همکاريهاي جاري  سال گ300رقيبهاي هم خواهند بود، چنانکه تاريخ 

و همکاريهاي . اقتصادي موجب شده است که ايران براي روسيه شريک به اصطالح نان و آب داري باشد
اتمي در راس اين فعاليتها قرار دارد و يقينا پوتين نمي خواهد که ايران را به عنوان يک بازار تجاري از 

بنا بر اين از . ربي و اهميت روابط با آمريکا هم براي پوتين مهم استولي اهميت اروپاي غ. دست بدهد
ايران به عنوان کارتي استفاده مي کند که از هر دو سمت داراي منافع باشد، يعني براي همکاريهاي 

اتمي تا آنجايي که ممکن است همکاريها را به تعويق مي اندازد، به بهانه هاي متعدد و اروپا را هم قانع 
بنابراين هر دو حريف . ند که برنامه هاي اتمي ايران در جهت تصاحب سالحهاي هسته اي نيستمي ک

اگر از من سوال بکنيد، من فکر مي . خوشحال خواهند بود، و آنکه نفع آخر را خواهد برد روسيه است
د، در کنم نه امسال که اعالم شده است که در ماه سپتامبر مثال رآکتور بوشهر به کار خواهد افتا

 هم من تصور نمي کنم که اگر وضع موجود ادامه پيدا کند، امکان 2004سپتامبر آينده هم، در سال 
  .دستيابي به برق اتمي در ايران فراهم باشد

  
  گوناگون

  
  بيانيه سازمان خبرنگاران بدون مرز در اعتراض به بازداشت هاي تازه روزنامه نگاران و نويسندگان

  2003  ژوئن 24 -1382 تير 3شنبه  سه ):راديو فردا(علي سجادي 
سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاريس است، دور جديد بازداشت روزنامه نگاران در ايران را 
مورد انتقاد قرار داده و بار ديگر يادآوري کرده است که ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه 

  . است
سازمان خبرنگاران بدون مرز با اين عنوان .  روز8 روزنامه نگار در 8بازداشت ):ديو فردارا(بهمن باستاني 

بيانيه جديد خود درباره ايران را به مواردي از اقدامات دستگاه قضايي و عوامل سرکوب خياباني عليه 
ذري در روزهاي روزنامه نگاران در چند روز اخير اختصاص داده و از بازداشت امير طيراني و محمد رضا بو

 خرداد خبر داده و گفته است در فاصله همين بازداشتها، حکم سه سال زندان عليرضا جباري 28 و 26
  . مترجم و نويسنده نشرياتي چون ماهنامه توقيف شده آدينه را دادگاه تجديد نظر صادر کرد

ايي چون تبليغ عليه نظام سازمان خبرنگاران بدون مرز نوشته است اگرچه اين روزنامه نگاران به اتهامه
براي نمونه اتهام اصلي عليرضا . بازداشت يا محکوم شده اند، اما اتهام اصلي آنان چيز ديگري است

جباري در واقع عضويت در کانون نويسندگان ايران و انتشار مقاالتي در در پايگاههاي اينترنتي در حمايت 
  . قتلهاي سياسي در ايران استاز دکتر ناصر زرافشان، وکيل زنداني خانواده هاي 

تقي رحماني روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان، رضا عليجاني سردبير روزنامه ايران فردا و 
، هدي صابر عضو تحريريه ايران فردا و و 2001برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز در سال 

تهيه گزارش از اعتراضات دانشجويان دانشگاه تبريز انصافعلي هدايت روزنامه نگار مستقل که در هنگام 
بازداشت شد، از شمار نامهايي است که در بيانيه خبرنگاران بدون مرز قيد شده و نسبت به بازداشت 

بنا بر اين بيانيه دادستان عمومي و انقالب . آنان به اتهام تحريک جنبش دانشجويي اعتراض شده است
شتها را صادر کرده، خانواده هاي روزنامه نگاران زنداني را تهديد کرده تهران که حکم بيشتر اين بازدا

  . است در صورت ادامه اعتراض به بازداشت بستگانشان، حکم بازداشت آنان را نيز صادر خواهد کرد
سازمان خبرنگاران بدون مرز در اين بيانيه به بازداشت محمد محسن سازگارا بنيانگذار روزنامه هاي 

 خرداد ماه اعتراض کرده و نسبت به بيماري 25قيف شده اي چون خرداد، توس و نشاط در پرتيراژ تو
همچنين نسبت به وضعيت عباس . قلبي او در شرايط اعتصاب غذايش در زندان ابراز نگراني کرده است

 آبان سال 13عبدي سردبير روزنامه توقيف شده سالم پرداخته شده و آمده استکه عباس عبدي از 
.  سال زندان محکوم شد، تا به حال در سلول انفرادي نگهداري مي شود5/4 که بازداشت و به گذشته
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در پايان بيانيه سازمان خبرنگاران بدون مرز يادآوري شده که آيت اهللا خامنه اي رهبر جمهوري اسالمي 
طبوعات  مقام حکومتي در جهان است که از سوي اين سازمان به عنوان دشمنان آزادي م42از شمار 

  .معرفي شده اند
  

     از ظهور تا سقوط صدام
   2003ژوئن -25 | 1382 تير 4چهارشنبه - روزنامه اعتماد–خسرو معتصد 

.  داشتند  گسيل  عراق  خود را به  نظامي  از مستشاران هايي دسته) 1343 (1964  ها در سال مصري
 اروند رود   آمد و در دهانه  فارس  خليج  به و سپس   عمان  درياي  به  سرخ  از درياي  ناو مصري ، يك همچنين

   آه  عراق اما مردم.   جست  مشارآت  عراق  دريايي  نيروي هاي  با ناوچه  دريايي در رزمايشي)   العرب شط(
   اآثريت  در زير سايه  و قرار گرفتن  عربي  متحده  با جمهوري  و اتحاد عراق  هستند، از ادغام بيشتر شيعه

.  نكردند  شود، استقبال  تشكيل  فدراسيون  صورت  قرار بود به  آه يي  آشور متحد تازه  مذهب نتسن
   آه  داشتند و همانگونه  جديد اعالم  خود را با اتحاد عربي  و آربال مخالفت  اشرف  نجف  مذهبي مراجع
  اهللا  نيز آيت  زمان  بود، در اين  برخاسته  قاسم  با عبدالكريم  مخالفت ، به  شيعه  روحاني زاده  خالصي اهللا آيت

  خواست  مي  را آه  عارف  گوناگوني  و عوامل علل. زد  مي  دم  عراق  و ترك  از مهاجرت  حكيم سيد محسن
 بيشتر   آند، از پيشروي  آردها استفاده  جنبش  آوفتن  درهم  براي  مصري  سربازان  و حتي  نظامي از بنيه

 چهار و  ساعت.  برگزار شد  و نمادين  صوري  صورت  به  و موضوع  بازداشت فدراسيون   تشكيل در جهت
 محمد   عبدالسالم مارشال) 1966   آوريل اوايل (1345   فروردين25   بعدازظهر روز چهارشنبه  دقيقه پنجاه
 بودند   عبارت  آه يوم در استاد  با حاضرين  قرنه  شهرستان  بزرگ  در استاديوم  عراق  جمهوري  رييس عارف

   و آارمندان  جرايد محلي ، نمايندگان  و انتظامي  نظامي ، فرماندهان  دولتي  ادارات از فرماندار، روساي
   براي  عرب  ملل همبستگي«:   گفت  بياناتي  و ضمن  آرده ، مالقاتي  از روحانيان  و جمعي  دولتي ادارات
   محفوظ  غير عرب  زرخيز را از تجاوز هر قوم  درياي اين[   فارس خليج! ]  عربي  خليج  و حراست حفظ
   ارتش  صفوف  به  بارزاني  طلبان  با آشوب  مبارزه  آرد براي  دعوت  عراقي  از جوانان  سپس عارف» .دارد مي

.  آغاز آند  عراق  در شمال  شورشي  آردهاي  را به يي  جانبه  و همه  بزرگ بپيوندند زيرا او قصد دارد حمله
   آردنشين  آيلومتر در چهار استان500   طول  به  در مناطقي  فروردين27   از روز شنبه  حمله قرار بود اين

 بود،   شده  و ناتوان  و ضعيف  و فرسوده  آخر بسيار خسته  روزهاي  در آن عارف.  آغاز شود  عراق شمال
   نخست ها، يك  هاشمي  پادشاهي ، در دوران  گذشته در  بسيار دشوار بود آه  آاري  آشور عراق اداره

 و   نظامي  قواي  و فرماندهان  از آارشناسان  و شمار فراواني  مجلس ، نمايندگان  وزيران  هيات وزير با آمك
  بار اما اآنون. داد  مي  انجام  اواخر امريكايي  و در اين  انگليسي هاي  با ديپلمات  از مشورت  و پس انتظامي
 جمهور   جز رييس  نبود به آرد و او آسي  مي  نفر سنگيني  يك ها بر دوش  مسووليت  همه سنگين

   آم  عارف  بدن  آيلو از وزن30   بود آه  داده  گزارش  سال خبرنگار لوموند در آن.   محمد عارف عبدالسالم
 خود شد و   مخصوص  روسيآوپتر ، سوار هلي  حاضران  ابراز احساسات ، در ميان عارف.   است شده
  ها و محافظان  آجودان  آه  و چند افسر عراقي ، استاندار بصره ، آشور، آشاورزي  صنايع  او وزراي همراه
 سوار   جمهوري  رياست  آاخ  تشريفات  و رييس  الجمهوريه  بودند و نيز سردبير روزنامه  در ميانشان عارف
 و   محمد آريم  سوم  و ستوان  خالد نوري آوپتر سرگرد هوايي  هلي  خلبان  و آمك خلبان. آوپتر شدند هلي

  .  بود  عارف  رژيم  از مخالفان  محمد آريم  هوايي  سوم  شد ستوان  مي هر دو نفر آرد بودند و گفته
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