
  2003ژوئن   26 -1382  تير5 هشنب پنج   -)94(بولتن خبري ايران نبرد
  

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

  ت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالدولتها، نيروها، مواضع 
  

  تيرگي روابط بريتانيا و جمهوري اسالمي و چشم انداز ديدار وزير امور خارجه بريتانيا از ايران
  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4چهار شنبه ): راديو فردا(علي سجادي 

 اين ديدار زماني صورت مي گيرد. جک استرا وزير امور خارجه بريتانيا، هفته آينده از ايران ديدن مي کند
اين موضع سخت تر فقط به دليل برنامه . که بريتانيا موضع سخت تري در قبال ايران اتخاذ کرده است

روزنامه . هسته اي ايران نيست، بلکه حمايت علني لندن از ناآراميهاي سياسي را نيز در بر مي گيرد
 بيني مي کند که اين ايران نيوز که صبح چهارشنبه خبر ديدار جک استرا از ايران را انتشار داده، پيش

 لندن به سطح نازلتري خواهد رسيد يا همچنان بريتانيا به عنوان –ديدار روشن مي کند که روابط تهران 
  . پلي ميان ايران و آمريکا باقي خواهد ماند

ريچارد دالتون سفير انگليس در تهران روز دوشنبه به وزارت امور خارجه ايران احضار شد و مراتب اعتراض 
ن را نسبت به اظهارات توني بلر نخست وزير بريتانيا مبني بر دفاع از تظاهرات آزاديخواهانه مردم ايرا

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي، حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور . ايران به وي ابالغ کرد
تفاهم دوجانبه ميان دو خارجه ايران، اظهارات توني بلر را مداخله جويانه، منفي، غيرمسئوالنه و مغاير با 

  . کشور خوانده است
توني بلر در مجلس نمايندگان بريتانيا با اشاره به تظاهرات سياسي در تهران و ساير شهرها که در آن 

دانشجويان و ساير مردم خواهان برگزاري رفراندوم و تغييرات شده بودند، گفته بود مردمي که براي 
 در پي صدور 1989تهران در سال . مستحق حمايت بريتانيا هستندحقوق بشر و آزادي مبارزه مي کنند، 

ولي . قتل سلمان رشدي، نويسنده انگليسي از سوي آيت اهللا خميني روابط خود را با بريتانيا قطع کرد
عليرعم آن تنش .  سطح سفارت ارتقا يافت1999 از سر گرفته شد و از سال 1991اين روابط از سال 

  .مچنان باقيستسياسي ميان دو کشور ه

  
فراخوان اتحاد جهاني براي جلوگيري از دستيبابي روحانيون حاآم بر : مصاحبه راديوفردا با شيمون پرز

  ايران به سالح هسته اي
  2003ژوئن   25 -1382  تير4 چهار شنبه): راديو فردا(بيژن فرهودي 

ات ناشي از يک ايران مسلح خطر: شيمون پرز، نخست وزير و وزير امور خارجه سابق اسرائيل مي گويد
شيمون پرز در اين زمينه مقاله اي در شماره . به سالحهاي اتمي را امريکايي ها تازه دارند مي فهمند

همکارم کامليا انتخابي فرد گفتگويي با آقاي شيمون پرز انجام . امروز وال استريت جورنال داشته است
  . داده است

يمون پرز، وزير امور خارجه سابق اسرائيل، در مقاله اي تحت عنوان ش): راديو فردا(کامليا انتخابي فرد 
به خطرات يک » ما بايد براي جلوگيري از به وجود آمدن يک آيت اهللا هسته اي، با هم متحد شويم«

آقاي پرز مي نويسد که آمريکاييها اکنون رفته رفته خطرات ناشي از هسته اي . ايران اتمي مي پردازد
در مقابل ، اسرائيل پيوسته از خطرات جمهوري اسالمي، کشوري که از . رک مي کنندشدن ايران را د

آقاي پرز در يک . ديرباز از حمالت تروريستي عليه مردم اسرائيل حمايت کرده است، آگاه بوده است
محور شرارت به توان «شما چرا ايران را گفتگوي اختصاصي با راديو فردا، در پاسخ به اين پرسش که 

  : ناميده ايد، مي گويد»دو
 به خاطر اينکه ايران مرکز ترور و کشوري است که در ):وزير امور خارجه سابق اسرائيل(شيمون پرز 

کشوري که امکانات هسته اي خود را گسترش مي . صدد دستيابي به سالحهاي هسته اي دست يابد
 گفته اند که ايران بمب اتمي اما بقيه کشورها. دهد، مي تواند براي همسايگان خود خطر ايجاد کند

اول آنکه به بازرسان مراکز . اما ايران در حال انجام همزمان دو کار با يکديگر است. توليد نخواهد کرد
هسته اي مشکوک خود را نشان نمي دهد و دوم آنکه براي بشريت خطر توليد مي کند، مثل مورد 

انيان هواپيماي امريکاييان را ربودند و مثل موارد مي توان بگويم در موردي ديگر، اير. آقاي سلمان رشدي
لبنان و اسرائيل و بسياري جاهاي ديگر، و در مورد آرژانتين دولت ايران خيلي آشکار و مشخص در ترور 

  .شهروندان کشتن بي گناهان دست دارد
ه اي بدون سالح تا آنجايي که مي دانيم دولت ايران همواره بر خاور ميان:  به آقاي پرز مي گوييم:ف.ا.ک

کشتار جمعي تکيه دارد و هميشه اسرائيل را نمونه کشوري در حال توليد سالحهاي کشتار جمعي 
آيا اسرائيل حاضر است که چنين تقاضايي را مبني بر توقف توليد سالحهاي اتمي از طرف . مي داند

  :ايران بپذيرد؟ آقاي پرز در پاسخ مي گويد
اسرائيل هرگز کسي را ترور نکرده يا . ورهاي ديگر حمله نکرده است اسرائيل هرگز به کش:شيمون پرز

خود محکوم کردن به مرگ يکي از نشانه هاي تروريست بودن است و . به مرگ محکوم نکرده است
اسرائيل کشوري است که بارها گفته است که مي خواهد خاورميانه در صلح و عاري از سالحهاي 

يران، آنها در حال ايجاد رعب و وحشت در ميان لبنانيها و اسرائيليها اما در مورد ا. کشتار جمعي باشد
  چرا؟ براي چه؟. هستند
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وزير امور خارجه سابق اسرائيل معتقد است که دولت ايران مثل اتحاد جماهير شوروي سابق : ف.ا.ک
 يک دفتر سياسي دارند مه از آخوندها تشکيل شده است و دولت صرفا يک نمايه. اداره مي شود

چنان رفتار مي . آنها و آيت اهللا ها نمي دانند که چه بايد بکنند و کسي نمي تواند آنان را نقد کند. است
با اين تفاصيل مي . کنند که انگار خدا هستند و هيچ تشکل يا احترامي براي ملت خود قائل نيستند

مي گوييم که به نظر مي به آقاي پرز . توان ديد که آنها به چه ميزان براي ملت خود خطرناک هستند
  :وي مي گويد. رسد شما با حمله نظامي به ايران موافق هستيد

من معتقد هستم که بايد يک جبهه .  من مخالف يک حرکت نظامي يک جانبه هستم:شيمون پرز
بايد به ايران با بيان مستقيم و . مشترک از اياالت متحده، اروپا، روسيه، و سازمان ملل متحد به وجود آيد

  !گسترش سالحهاي اتمي را بس کنيد! ترور را بس کنيد! روشن گفت بس کنيد
اگر فعاليتهاي هسته اي ايران قطع نشود و ايران نخواهد پروتکل الحاقي را :  از وي مي پرسيم:ف.ا.ک

  :امضاء کند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آقاي پرز مي گويد
وردن فشارهاي اقتصادي به ايران و بايکوت  من پيشنهاد مي کنم که قدم دوم وارد آ:شيمون پرز

من فکر مي کنم که تمامي ما بايد هرچه که مي توانيم انجام دهيم تا از بروز . اقتصادي اين کشور است
من فکر مي کنم اگر دنيا صريح و شفاف به . جنگ و همچنين کشته شدن مردم بي گناه جلوگيري شود

ما مي بينيم . ان و آزاد خواهيد بود، شايد بيشتر متوجه شوندايران بگويد که بس کنيد و بعد شما در ام
 درصد جمعيت ايران، و جوانان که اميدهاي آينده 50زنان که . که مردم ايران مخالف دولتشان هستند

  .ايران هستند، مي گويند که ايران احتياج به تغيير دارد

  
نه در ايران، از ديد سخنگوي مسئول موضع اتحاديه اروپا در برابر سرکوب تظاهرات دمکراسي خواها

  سياست خارجي اتحاديه اروپا
  2003ژوئن   25 -1382  تير4  چهار شنبه):راديو فردا(فريبا مودت 

در حالي که نا آرامي هاي دو هفته اخير درسطح ايران از جانب مراجع مختلف دفاع از حقوق بشرتقبيح 
هرات مردم اين کشور انتقاد کرده اند، اتحاديه اروپا که در شده، و آمريکا و بريتانيا نيز از برخورد با تظا

ديدارهاي اخير خود از ايران مسئله حقوق بشر را يکي از نکات عمده مذاکرات ميان اتحاديه و مقامات 
ساعتي پيش با خانم . ايران قرارداد، هيچ گونه واکنشي نسبت به ناآرامي هاي ايران نشان نداده است

نگوي خاوير سوالنا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا ، به گفتگو نشستم و کريستينا گاالک سخ
  . نظر اتحاديه را در مورد انتقادات آمريکا و بريتانيا از حکومت ايران جويا شدم 

بگذاريد در ابتدا ) : سخنگوي خاوير سوالنا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا(کريستينا گاالک 
ه عنوان يکي از اعضاء اتحاديه اروپا است و بنابراين موضع اين کشوربه طور کامل روشن کنم که بريتانيا ب

با موضع اتحاديه اروپا هماهنگي دارد و موضع اتحاديه اروپا اين است که چه اعضاي جديد و چه اعضاي 
شدت پر سابقه تر اين نهاد در گردهمايي چند روز پيششان در يونان نسبت به تحوالت اخير در ايران به 

ابراز نگراني کردند و اين نگراني را به ويژه در ارتباط با نوع برخوردي که براي سرکوبي تظاهرات 
  .دانشجويي و تقاضاي آنها براي دمکراسي بيشتر صورت گرفت،به اطالع مقامات ايران رساندند

کميسيون اين موضع در مالقات چند روز گذشته ميان خاوير سوالنا و آقاي محسن ميردامادي رييس 
اتحاديه اروپا با توجه و نگراني آخرين تحوالت در ايران را دنبال .امنيت ملي مجلس در بروکسل تکرار شد 

مي کند و در اين ارتباط اعضاء پانزده گانه اين اتحاديه و بزودي مجموع بيست و پنج عضو آن ، مايل اند 
يمان بازرگاني ميان اتحاديه و ايران منوط به در مورد آن به مقامات ايران خاطر نشان سازند که هر گونه پ

پيشرفت در سه ناحيه مختلف يعني برقراري دموکراسي در ايران ، احترام به حقوق بشر و همکاري 
مقامات ايران در روند صلح خاورميانه و مبارزه با تروريسم و به ويژه برنامه هاي هسته اي اين کشور 

  .است 
بدون شک مسئله ايران در بين مسائلي است که امروز ميان پرزيدنت به خانم گاالک گفتم که .: م.ف

بوش و خاوير سوالنا و هيات اعزامي اتحاديه اروپا به واشينگتن مطرح خواهد شد و از وي پرسيدم که با 
توجه به اعالم حمايت هاي آمريکا از تظاهرات مردم در ايران و برخورد اياالت متحده نسبت به اين روند 

وي در پاسخ . ي موضع اتحاديه اروپا در اين زمينه تا چه حد به موضع آمريکا نزديک خواهد شدبطور کل
  :گفت

هر دو مي خواهيم ايران به روند . اهداف بريتانيا و اياالت متحده همگن است : کريستينا گاالک
 در مبارزه با مي خواهيم ايران برنامه هاي هسته اي اش را متوقف کند و.دموکراتيزه کردن ادامه دهد 

اما تفاوت اتحاديه با آمريکا در اينجا است که در حالي که اتحاديه اروپا همچنان .تروريسم همکاري کند 
اما ما هم . به مذاکره مشروط به اتحاديه ادامه مي دهد، اياالت متحده از چنين ارتباطي بي بهره است 

من پيش بيني مي کنم که مذاکرات امروز ميان .مثل آمريکا مي خواهيم روند اصالحات داخلي ادامه يابد 
اتحاديه و واشينگتن بسيار جالب بوده و طرفين بر روي نکاتي که قبال ذکر کردم ، توافق کامل خواهند 

  .کرد اما ادامه گفتگو ها ميان اروپا و ايران بستگي کامل به مقامات جمهوري اسالمي ايران دارد

  
اعدام بي رويه، شكنجه، تجاوز به : اره نقض حقوق بشر در ايرانگزارش وزارت امورخارجه آمريكا درب

  عنف، محدوديت آزادي اجتماعات و بيان و تبعيض مذهبي
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  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4چهار شنبه ): راديو فردا(امير مصدق کاتوزيان 
تاريخي اعدامهاي بي رويه، ناپديد و سربه نيست شدن و اعمال گسترده شکنجه در ايران سابقه اي 

اين جمله آغازين گزارش وزارت امور خارجه اياالت متحده درباره وضعيت حقوق بشر در ايران در . دارد
گزارشي که براي نخستين بار به موجب يک قانون جديد در مورد کشورهاي مختلف .  است2002سال 

 اعالم شده آن ارائه شده است و مکمل گزارشهاي ديگر از اين گونه در باره هر کشور است که هدف
  . پشتيباني از حقوق بشر و دموکراسي در جهان است

 همچنين جمهوري 2002به گزارش وزارت امور خارجه آمريکا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران در سال 
اسالمي به دژرفتاريهاي ديگر چون تجاوز به عنف و محدود کردن آزادي بيان، تجمع، مطبوعات و ابراز نظر 

اين گزارش با استناد به شرح اين موارد نتيجه گرفته است که کارنامه حقوق بشر در . تمتهم شده اس
 عليرغم کوششهايي که براي پاسخگو کردن دولت شده، 2002ايران فوق العاده نازل است و در سال 

  . عملکرد آن به گونه اي قابل توجه بدتر شده است
شي آمريکا در مسير تحقق حقوق بشر و وزارت امور خارجه آمريکا متذکر شده است که خط م

 معطوف به درخواست از دوستان و متحدان آمريکاست تا پيش 2003-2002دموکراسي در ايران در سال 
از بهبود روابط بازرگاني و دو جانبه خود با ايران، از ايران بخواهند تا شواهد مستند و قابل اثباتي در 

  . نشان دهندزمينه پيشرفت مداوم در زمينه حقوق بشر 
وزارت امور خارجه آمريکا در اين گزارش همچنين با اشاره به روابط اتحاديه اروپا با جمهوري اسالمي 

يادآور شد، گرچه آمريکا با ايران روابط ديپلماتيک ندارد، اما تالش چندجانبه و مستدام خود را براي 
  . ي مي گيردتشويق جمهوري اسالمي به توقف نقض حقوق بشر شهروندان ايران پ

اين گزارش همچنين يادآور شد که کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا، به موجب قانون بين المللي 
آزادي مذاهب، براي چهارمين سال پياپي، از ايران با عبارت کشوري که به گونه اي ويژه اي نگران آننده 

ومت ايران با اقليتهاي مدهبي به خصوص در گزارش وزارت امورخارجه آمريكا از برخورد حک. است، ياد کرد
  .بهائيان انتقاد شد

**  
  گزارش تكميلي: انتقاد وزارت امورخارجه آمريكا از نقض حقوق بشر در ايران و آشورهاي ديگر

وزارت امور خارجه آمريکا درگزارشي که متمم گزارش ساالنه آن تلقي مي شود به وضع ترويج 
  . ر حدود يکصد کشور جهان پرداخته استدموکراسي در ارتباط با حقوق بشر د

  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4چهار شنبه ): راديو فردا(علي سجادي 
 100 در بيش از 2002گزارش وزارت امور خارجه آمريکا درباره پيشبرد دموکراسي در جهان در سال 

ه آمريکا در امور  معاون وزارت امور خارجLoren Cranerلورن کرينر، . کشور روز سه شنبه منتشر شد
 کشور در گزارش وزارت امور خارجه آمريکا به 100دموکراسي هنگام ازائه اين گزارش گفت، تقريبا 

  . شکنجه و ناپديد شدن مخالفان و ساير موارد نقض جدي حقوق بشر متهم شده اند
تا کنون گزارش وزارت امور خارجه از تالشهاي آمريکا و ترويج دموکراسي، اولين گزارشي است که 

در اين گزارش از کشور عراق . انتشار يافته ولي انتظار مي رود که انتشار آن به صورت ساالنه ادامه يابد
. که تحت اشغال نيروهاي ائتالف آمريکا وبريتانيا قرار دارد، به دليل تغييرات سريع آن به اختصار ياد شده

يم دموکراتيک در عراق، آن را به صورت يک در اين گزارش آمده است آمريکا قصد دارد با تشکيل يک رژ
  . کشور نمونه در آن منطقه درآورد

 کشور خاورميانه و مديترانه به عنوان کشورهايي که 15اين گزارش همچنين از وضعيت حقوق بشر در 
الجزاير، : اين کشورها عبارتند از. در آنها نقض حقوق بشر به صورت جدي ادامه دارد، انتقاد کرده است

ين، ايران، مصر، تونس، اردن، کويت،لبنان، ليبي، عمان، مراکش، قطر، عربستان سعودي، سوريه، بحر
اسرائيل نيز در اين گزارش به همراه تشكيالت خودگردان . يمن و تشكيالت خودگردان فلسطيني

د فلسطيني درباره نقض حقوق بشر، ادامه خشونت و تروريسم در نوار غزه و ساحل غربي رود اردن مور
  . انتقاد واقع شده است

اين گزارش مي افزايد در سال گذشته خاورميانه شاهد عالئم مثبتي از حقوق بشر و حرکت به سوي 
گزارش وزارت امور خارجه آمريکا مي گويد که اين کشور بر اتحاديه اروپا فشار . دموکراسي بوده است

ايران منوط به تغييرات مثبت در زمينه نقض آورده است تا روابط تجاري و قراردادهاي همکاري خود را با 
اين گزارش با عنوان گزارش تکميلي وزارت امور خارجه آمريکا درباره وضعيت . حقوق بشر در ايران بنمايد

در آن .  کشور جهان در آوريل گذشته منتشر شد196حقوق بشر در جهان است که آخرين آن درباره 
جهان به استثناي اياالت متحده، اعم از متحدان آمريکا گزارش وضعيت حقوق بشر در همه کشورهاي 

  .چون اردن، مصر و کشورهاي مخالف آمريکا چون کوبا و کره شمالي مورد بحث قرار گرفتند

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  اقدام فرانسه در مورد دستگيري منافقين، مثبت است: سخنگوي دولت
  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4 چهار شنبه

از دستگيرشدگان القاعده تعدادي در دست نداريم و به صورت مشخص : سخنگوي دولت اظهار داشت
  .توان گفت متعلق به چه آشوري هستند نمي
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زاده سخنگوي دولت  ، عبداهللا رمضان )ايسنا(به گزارش خبرنگار هيات دولت خبرگزاري دانشجويان ايران 
ايم آه اگر آسي از دستگيرشدگان  اعالم آرده: گي وزيران در جمع خبرنگاران افزودپيش از جلسه هفت

متعلق به آشورهاي دوست باشند آه با آنها قرارداد امنيتي و استرداد مجرمين داريم، حتما آنها را 
  .استرداد خواهيم آرد

عاتي ما اين است هاي امنيتي و اطال تمام سعي دستگاه: زاده در پاسخ به سوال ديگري گفت رمضان
آه مدتي  آه عوامل القاعده را شناسايي آنند، منتها به دليل پيچيدگي سازمان القاعده و اين

داده، طبيعتا برخورد و شناسايي اين افراد با مدارك جعلي آه دارند،  اي اينها را آموزش مي.آي.سي
  .بسيار سخت است

ما . به نظر ما اين اقدام مثبت است: افقين، گفتي اقدام دولت فرانسه مبني بر دستگيري من وي درباره
اينها در آشور ما مرتكب . آنيم از هر آسي آه در هر جاي دنيا با تروريسم مبارزه آند، استقبال مي

 جنايات بسياري شدند و اميدواريم آه به مجازات الزم برسند

  
ا در نقاط حائل مرزها به هيچ نگراني درخصوص منافقين در مرزها وجود ندارد و آن زماني آه آنه«

هاي سنگين مسلح بودند، آاري از پيش نبردند؛ چه رسد به االن آه اصال حضور نداشته و خلع  سالح
  » .اند سالح شده
  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4چهار شنبه 

وگويي  مهندس عبدالحسين رحيمي، سرپرست معاونت سياسي امنيتي استانداري آرمانشاه در گفت
آند،  ي دانشجويان ايران، با بيان اين مطلب آه هيچ خطري از سوي منافقين ما را تهديد نميبا خبرگزار

ي آنها در مناطق  گونه تحرآي از ناحيه با پراآنده شدن منافقين در آشور عراق، شاهد هيچ«: گفت
دافي مرزي نيستيم و منافقين در زمان حكومت صدام آه در بعضي از نقاط مرزي ما حضور داشتند و اه

آردند، با توجه به حضور جدي نيروهاي مسلح ما آاري از پيش نبردند؛ چه رسد به وضعيت  را دنبال مي
  ».اند آنها پس از سقوط دولت صدام آه خلع سالح و به نقاط ديگر منتقل شده

ه ي نفاق از طريق مرز آرمانشاه ب مهندس رحيمي، با تاييد ورود تعدادي از منافقين جدا شده از پيكره
اينها به عنوان عوامل بريده از منافقين، به مرزهاي غربي مراجعه آرده و از طريق «: آشور، تصريح آرد

  ».شوند هاي امنيتي و اطالعاتي تحويل و وارد آشور شده و مي دستگاه
آغوش آشور براي ورود اين افراد منهاي آن «: وي درخصوص تعداد اين افراد اظهار نظري نكرد و گفت

توانند با ورود  اند، باز است و اين افراد مي هاي پشت سر خودشان را شكسته ي پل ي آه همهآادر اصل
 ».به ايران مانند ساير مردم عادي زندگي آنند

  
  منافقين مسلح بهتر از منافقين غيرمسلح هستند : وزير دفاع

  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4چهار شنبه 
هايشان در مسائل داخلي ايران  ها و دخالت ي آمريكايي آانهما بايد به اقدامات آود: وزير دفاع گفت

  .پاسخ خردمندانه بدهيم و خواهيم داد
، دريابان علي شمخاني، وزير دفاع و )ايسنا(به گزارش خبرنگار هيات دولت خبرگزاري دانشجويان ايران 

 است آه مشخص: ي هيات دولت در جمع خبرنگاران افزود پشتيباني نيروهاي مسلح پس از جلسه
آردند در افغانستان دست يابند،  بيني مي اند، آنها به چيزي آه پيش ها به چند مشكل برخورده آمريكايي
  .برند ي داخلي عراق نيز در وضعيت دلخواهي به سر نمي ي صحنه اند و در اداره نرسيده
ند و براي گريز از ي عراق هست ها فاقد راهبرد مشخصي در اداره رسد آه آمريكايي به نظر مي: وي گفت

دادن اقدامات وسيعي آه در سر  جلوه ي آمريكا به منظور موجه آردن فضا در صحنه اين معضالت و امنيتي
اعتراضات (آنند؛ آنها موضوع اقدامات عادي و قابل قبول جمهوري اسالمي ايران  دارند، فرافكني مي

دورانه ديگراني آه از اين حادثه آنند و اقدامات مز را به شكل غيرواقعي منعكس مي) دانشجويي
آه ) دهند نوع ديگري جلوه مي( استفاده داشتند را  يافته جمهوري اسالمي قصد سوء طبيعي و عادت

  .اي رخ نداد بلكه به شكل مطلوبي حل شد الحمداهللا نه تنها حادثه
 و تاريخي با القاعده هيچ تناسب فكري: ي گروه القاعده گفت وزير دفاع در پاسخ به سوالي درباره

  .جمهوري اسالمي ايران ندارد
دانم آه جمهوري اسالمي ايران تصميم دارد  ي القاعده ندارم ولي مي اطالع دقيقي از پرونده: وي افزود

  .ي حمايتي پرداخت نكند و داشته آه نسبت به القاعده هيچ نوع هزينه
: سوي ژاپن به ايران، گفتشمخاني در پاسخ به سوال ديگري مبني بر فروش تسهيالت موشكي از 

اند آه اصال چنين چيزي، وجود خارجي  دهنده را به ايران فروخته شد آه قسمتي از شتاب البته گفته مي
  .ي اين امكانات هستيم ندارد، زيرا خودمان توليدآننده

  .ايران؛ نه عراق است و نه افغانستان: وي در پاسخ به سوال خبرنگاري تاآيد آرد
  .آنيم، تقابل بازدارنده است ها دنبال مي  سياست مشخصي آه ما در برابر آمريكايي:وزير دفاع گفت

آنيم،  ما فقط مجلس اعال را پشتيباني نمي: شمخاني در ادامه در پاسخ به پرسش ديگري، گفت
صفت صدام تنها آشوري آه در  دانيد آه در طول تاريخ مبارزات ملت عراق با رژيم ديكتاتور و ظلم مي

ايستاد، جمهوري اسالمي ايران ) شيعه، سني، آرد، عرب(و در آنار مردم عراق به مفهوم عام منطقه 
  .بود
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 سال دفاع مقدس هزينه دفاع از مردم عراق را نيز پرداخت و پس از آن در 8ايران در طول : وي ادامه داد
وي دفاع آرد و بسياري از آشورهاي منطقه و غرب از  زماني آه صدام انتفاضه را سرآوب مي

در ادامه اين مسير هنوز مردم . آردند، ايران باز هم مرجع و مامن مناسبي براي مردم عراق بود مي
اند آه جمهوري اسالمي ايران را در آنار خود   سال عادت آرده23عراق به صورت سنتي در طول اين 

  .چنان خواهيم بود داشته باشند و ما هم
 در صحنه عراق و در برخورد با مجلس اعال انجام داده، حرآتهاي اقداماتي آه آمريكا: وزير دفاع گفت
  .آوري است

آنندگان موفقي  آيند اما اداره اي به حساب مي ها هر چند از تجاوزگران حرفه آمريكايي: شمخاني گفت
  .نيستند

ر آنار آنندگان از ايران در شرايط سخت نيز د وزير دفاع در پاسخ به سوالي مبني بر اين آه آيا حمايت
قرار نيست شرايط سختي براي ايران پيش آيد زيرا ما تندتر از مواضعي : ايران باقي خواهند ماند؟ گفت

  .بينيم آه آمريكا در حال حاضر گرفته است، موضعي نمي
ها، آرمان، تماميت ارضي خود متكي به توانمندي خود  ايران در دفاع از ارزش: وي در عين حال تاآيد آرد

  .آند اي غير از اين حساب باز نمي ي هيچ معادلهاست و بر رو
مشكالتي آه ديگر آشورها با آمريكا دارند، تنها به دليل نوع رفتار آمريكا با ديگر آشورها : وي افزود

نيست، بلكه ناشي از مشكلي است آه ديگر آشورها نسبت به رفتار مشكوك، متجاوزانه و 
شود و هر چند گام اول عراق بود ولي  تر مي گام ابعاد آن روشنگرايانه آمريكا دارند آه گام به  يكجانبه

  .هاي نامدار است هدف نهايي آن آشورهاي ديگري از منطقه و حتي غربي
. اين يك اين مسئله امنيتي است :  گفت وزير دفاع در خصوص پذيرش پيوستن و امضاي پروتكل الحاقي،

خواهد اصل راهوري در  آيا اين مساله تنها ميمشكل اعتماد و سوءظن وجود دارد و مشخص نيست آه 
  .ولي اگر راهواري در دست آمريكا باشد قابل تامل است.دست آمريكا باشد يا نه

خلع سالح منافقين : شمخاني درباره برخوردهاي صورت گرفته با منافقين و همچنين استرداد آنها، گفت
از منافقين غيرمسلح هستند زيرا ماهيت منافقين مسلح بهتر . رفع تهديد از جمهوري اسالمي نيست

.  سال گذشته تثبيت خواهند آرد و خلع سالح منافقين تنها آمك به آنهاست23واقعي خود را در طول 
با توجه به اين آه بنده روي اين بحث نظر امنيتي دارم، به نظر من خلع سالح منافقين از نظر امنيتي به 

  .نفع آشور ما نيست
 .اي هيچ تاثيري ندارند و قابل بحث نيستند  منافقين در معادله منطقه : آردوي در پايان تاآيد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

 تن از دستگيرشدگان متهم به عضويت در القاعده در ايران، مليت 40دولت عربستان اعالم آرد بيش از 
  . عربستاني دارند
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به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، امير نايف بن عبدالعزيز، ) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش 

ي نوع اتهام اين دستگيرشدگان مبني بر عضويت  وزير آشور عربستان با امتناع از دادن اطالعاتي درباره
هويت آنها، اظهار داشت ي  در گروه القاعده يا شرآت در انفجارهاي رياض و هم چنين اطالعاتي درباره

  . تن است40تعداد اين افراد بيش از 
  » .هاي الزم براي تحويل اين افراد از ايران وجود دارد در حال حاضر ارتباطات و تالش« :امير نايف تاآيد آرد

اميرنايف با اشاره به همكاري گسترده و آامل « :ي الوطن چاپ عربستان نوشت از سوي ديگر روزنامه
اين زمينه با عربستان آه بيانگر تحكيم و گستردگي روابط ميان اين دو آشور است؛ اظهار ايران در 

  ».ي اين افراد دستگير شده دريافت نكرده است داشت آه رياض هيچ گونه اطالعاتي را از ايران درباره
  

ررات اجراي مق” ژوئن در وين، گزارش خود با عنوان 19المللي انرژي اتمي در تاريخ  سازمان بين
  . ي ايران منتشر آرد را درباره“ هاي غير متعارف ي حفاظتي پيمان منع گسترش سالح موافقتنامه
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ي آمريكا،  به نقل از سايت اينترنتي وزارت امور خارجه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 از ايران خواست تا با اين IAEA اتمي ي انرژيسازمان بين المللي  ، رييس هيات مديره” ال مال نبيله“
وي گفت آه ايـن گـزارش مشخصا از .  آندي خود به طور آامل همكاريسازمان جهت انجام آار جار

 محيط زيستي تهيه يها برداري ، نمونهي اتمي انرژيخواهد آه اجازه دهد، سازمان بين الملليايـران م
 اين يبه منظور افزايش تواناي”آند آه يين گفت، اين گزارش ايران را تشويق مهم چن” ال مال“. آند

 اين آشور، ي اتميها  معتبر در رابطه با طبيعت صلح آميز برنامهيها ي تضمين سازمان در عرضه
ي عدم وجود   به ويژه در زمينهيي حفاظت  موافقتنامهيبالفاصله و بدون قيد و شرط يك پروتكل الحاق

  “ . اعالم نشده را به امضا رسانـده و به آار گيرديها فعاليتمواد و 
 ژوئن صادر شده 19 اتمي آه در تاريخ ي انرژيالملل ي سازمان بين ي رييس هيات مديره متن آامل بيانيه

  : است، به قرار زير است
يسه را بيان  هيات رييي مباحثاتمان، من بر اين اعتقادم آه با اظهار نكات زير، احساس آلـ بر پايه«
  : آنـميمـ
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 ي و عيني ژوئن مدير عامل بيان آرد آه يك تعريف حقيق6 خود را به خاطر گزارش يهيات رييسه قدردان
 ايران از تحوالت ماه مارس تاآنون را ارائه داده آه نياز ي اسالمي در جمهوريدر رابطه با مسائل حفاظت

  . به توضيح دارد و اقدامات الزم بايد انجام گيرد
 گسترده آه بر عهده گرفته، تقدير به ي تحقيقيها هيات مديره از دبيرخانه سازمان به خاطر فعاليت

  عمل آورده و 
هيات رييسه خود را .  حل مسائل موجود اعالم آردي براي جاريها حمايت آامل خود را در مورد آوشش

 يهايبه تعداد آوتاه بيان شده توسط مديرعامل شريك دانست آه در گزارش خود يهايدر نگران
 آن الزم است، ي آه بنابر تعهدات حفاظتيهاي  گزارش مواد، تاسيسات و فعاليتيگذشته ايران برا
 گذشته يهاي تصحيح اين آوتاهيآنون برا  آه ايرانيان تايبا در نظر گرفتن اعمال. اشاره آرده است

 يي مسائل مربوط به اقدامات حفاظت همهاند، هيات رييسه ايران را تشويق آرد آه بالفاصله  انجام داده
  .  قرار گرفته، جبران آرده و مسائل موجود را حل آنديرا آه در گزارش مورد شناساي

هايش را دوباره مورد تاآيد قرار  هيات رييسه از اينكه ايران تعهد خود نسبت به شفافيت آامل فعاليت
 ايجاد اعتماد الزم در يرد به سازمان اجازه دهد، براداده استقبال آرد و اعالم آرد آه از ايران انتظار دا

با توجه به اينكه .  داشته باشديداند، دسترسي آه الزم ميي موارد  به همهيالملل جامعه بين
 اتمي قرار دارد، هيات رييسه ي انرژي سازمان بين الملليها ، تحت حفاظتي سازيتاسيسات غن

آند، در ي آه ايجاد اعتماد ميمسائل موجود، بعنوان اقدامايران را تشويق آرد آه در رابطه با حل 
  . يي توليد نكند  مواد هستهي سازي غنيمجتمع آزمايش

به .  آندي خود بطور آامل همكاريهيات رييسه از ايران خواست با اين سازمان در جهت انجام آار جار
 ژوئن مدير عامل توجه آرد آه از ايران خواسته اجازه دهد، 16 يي مقدمات ويژه، هيات رييسه به بيانيه

 وجود دارد، نمونه ي سازي غنيها  آه شايع است فعاليتي به خصوصيها اين سازمان در مكان
  .  محيط زيستي انجام دهديها برداري

رد و ايران  استقبال آي برخورد مثبت با امضا و تصويب يك پروتكل الحاقي ايران برايهيات مديره از آمادگ
 افزايش ي را برايي حفاظت  موافقتنامهيرا تشويق آرد آه بالفاصله و بدون قيد و شرط يك پروتكل الحاق

يي ايران، به   هستهيها  معتبر در مورد طبيعت صلح آميز فعاليتيها  سازمان در عرضه تضمينيتواناي
 ».آرده و بكار گيرد اعالم نشده، امضا يها ي عدم وجود مواد و فعاليت خصوص در زمينه

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  هاي عراق متهم آرد    برمر ايران را به دخالت در ناآرامي

  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4  چهار شنبه -خبرگزاري آار ايران
حاآم آمريكايي عراق بار ديگر در اظهاراتي مداخله جويانه ايران را به دخالت در عراق متهم " پل برمر" 
  .  ردآ

الملل خبرگزاري آار ايران ايلنا، وي آه امروز در يك آنفرانس خبري در بغداد سخن   بين  به گزارش سرويس
داليل واضحي : " هاي عراق متهم آرد، و اظهار داشت  گفت، آشكارا ايران را به دخالت در ناآرامي  مي

وي به هيچ آدام از اين . " آند   ميآند آه ايران در امور داخلي عراق دخالت  وجود دارد آه اثبات مي
  .اي نكرد  داليل اشاره

وزير " محمدسعيد الصحاف"به گزارش شبكه اطالعات خبري محيط، وي با رد خبر دستگيري 
منتشر شده است، " ديلي ميرور" رساني سابق عراق آه در شماره امروز روزنامه انگليسي   اطالع
تقريبًا به طور روزانه : " وي اضافه آرد."ورد در اختيار ندارممن هيچ مدرك يا گزارشي در اين م: " گفت

  ."آنند  بر اينكه سران رژيم سابق عراق جلساتي برگزار مي  رسد مبني  اخباري به ما مي
نيروهاي اشغالگر به زودي : " اي در عراق، اعالم آرد  برمر با اشاره به حضور آارشناسان امور رسانه

  ."آنند، ايجاد خواهند آرد را آه برمبناي دموآراسي آار هاي عراقي جديدي   رسانه
اين در حالي است آه نيروهاي آمريكايي در چند روز اخير از فعاليت دو روزنامه عراقي را آه اخباري 

  .اند  آردند، جلوگيري آرده  درباره ناتواني نيروهاي آمريكايي در تأمين امنيت در عراق منتشر مي
اين موضوع ريشه در اوضاع پيش از جنگ : " ا اشاره به آمبود برق در عراق گفتحاآم آمريكايي عراق ب

  ."ايم  هاي حياتي عراق استخدام آرده  دارد و ما برخي افراد را براي حمايت از نيروگاه
  .برق بخش اعظم شهر بغداد، سه روز است آه قطع مي باشد

  .ر بصره آشته شدند، تسليت گفتهاي نيروهاي انگليسي آه ديروز د  وي همچنين به خانواده
 نفر از آنها 20 نظامي انگليسي آشته و 7در حمله ديروز افراد ناشناس به نيروهاي انگليسي در بصره، 

  .زخمي شدند

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  بررسی تلفات بريتانيا در عراق
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  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4 چهار شنبه -بي بي سي 
 سواالتی در مورد روش -سربازان بريتانيايی با کاله پارچه ای هنگام انجام ماموريت در جنوب عراق 

  واحدهای بريتانيايی مطرح شده است 
فرماندهان نظامی بريتانيا در عراق تحقيقاتی فوری را در مورد جدی ترين حمالت به نيروهای بريتانيايی 

  . سابق آن کشور آغاز کرده انددر عراق از زمان سقوط رژيم
در اولين مورد حمله به واحدهای بريتانيايی در جنوب عراق، يک گروه گشتی در نزديکی روستای مجار 

  .الکبير، واقع در دويست کيلومتری شمال بصره، زير آتش قرار گرفت
  اقدامات دشمنان صلح مانع برقراری امنيت نمی شود : جف هون

ای کمک به گشتی ها به محل اعزام شد اما مهاجمان به سوی آن تيراندازی يک فروند هلی کوپتر بر
  .کردند که در نتيجه، هشت سرنشين هلی کوپتر زخمی شدند

در حادثه جداگانه ای که ساعاتی بعد روی داد، شش دژبان بريتانيايی که در پاسگاه پليس نزديک مجار 
  .تش قرار گرفتندالکبير مشغول آموزش نفرات پليس عراقی بودند زير آ

  .در اين حادثه، شش نفر از دژبانان بريتانيايی کشته شدند
جف هون، وزير دفاع بريتانيا، گفته است که مهاجمان به واحد گشتی بريتانيايی به مسلسل سنگين، 

  .نارنجک انداز و تفنگ جنگی مجهز بودند
  

  بازگرداندن امنيت
  . کوشيده اند تا امنيت را به اين کشور بازگردانندآقای هون گفته است که نيروهای اعزامی به عراق

  ."اقدامات دشمنان صلح مانع از ادامه اين تالش ها نخواهد شد"وی وعده داده است که 
به گفته کارشناسان نظامی، ماموريت نظاميان بريتانيايی برای بازگرداندن امنيت به عراق تا کنون 

  .موفقيت آميز تلقی می شد
عمدتا در بخش های شيعه نشين جنوب عراق مستقر هستند، کوتاه مدتی پس از اين سربازان، که 

خاتمه جنگ از استفاده از تجهيزاتی مانند کاله آهنی خودداری کردند تا بازگشت آرامش به منطقه را به 
  .نمايش بگذارند

مطرح به اين ترتيب، حمالت اخير پرسش هايی را در مورد مناسب بودن روش واحدهای بريتانيايی 
  .خواهد کرد

همچنين، با توجه به اينکه ساکنان بخش های شيعه نشين عراق به شدت با حکومت صدام حسين 
  .مخالف بودند، حمالت اخير در اين مناطق باعث نگرانی می شود

در صورتی که حمله کنندگان از شيعيان مخالف رژيم سابق عراق باشند و به گونه ای سازمان يافته در 
مليات عليه واحدهای بريتانيايی برآيند، چنين تحولی باعث بغرنج تر شدن اوضاع آن کشور صدد ادامه ع
  .می شود

اخيرا، تظاهراتی در بغداد و ساير شهرها در مخالفت با حضور نظاميان خارجی در عراق برگزار شده اما 
  .اين تظاهرات عموما صلح آميز بوده است

اير نقاط عراق، از جمله بغداد، در موارد متعدد مورد حمله در عين حال، نفرات آمريکايی مستقر در س
  افراد مسلح قرار گرفته و تعدادی از آنان جان خود را از دست داده اند

  
 ميليون دالر براي بازسازي عراق 260 آشور جهان در يك نشست غيررسمي در نيويورك 50نمايندگان 
  .تعيين آردند
  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4چهار شنبه 

ي تاگس سيتونگ چاپ آلمان، راميرو  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  قبل از تصميم گيري رسمي سازمان ملل درباره«: ي سازمان ملل در عراق گفت لوپز داسيلوا، نماينده

 اين رابطه بود آه در تعيين هزينه براي بازسازي عراق، نيويورك محل برگزاري يك نشست غير رسمي در
 ». ميليون دالر براي بازسازي عراق در نظر گرفته شد260آن حدود 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  تحليل ايلنا از تالش آمريكا براي ايجاد يك امپراطوري جهاني  

  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4چهار شنبه 
  ر آمريكا احسان موحديان ،تحليلگر ايلنا در امو
ها بوديم، مبني بر اينكه بوش رئيس جمهور آمريكا قصد دارد نامزد   اخيرًا شاهد انتشار خبري در رسانه

  .  احراز پست دبيرآلي ناتو شود
رو و   خبري آه نشان از آن دارد آه آمريكايي سرمست از تصرف عراق و افغانستان قصد دارد موانع پيش

و براي تسليم آردن اروپا نيز اين شيوه را برگزيده . كي از سرراه برداردآشورهاي مخالف با خود را يكي ي
خواهد وضعيت رويايي   ظاهرًا دولت آمريكا به دنبال ايجاد يك امپراتوري جهاني است و مي. است

رسد آه وضعيت جهاني   اما به نظر مي.  را براي خود تجديد آند16 يا اسپانياي قرن 19انگلستان در قرن 
  .ن گذشته به آلي متفاوت استبا قرو
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ما در . اند  آنيم آه بسيار به هم آميخته است و آليه امور آن به هم گره خورده  ما در جهاني زندگي مي
آنيم و تكنولوژي بيش از هر زماني بر امور نظامي تأثير گذار   عصر جهاني شدن و تكنولوژي زندگي مي

ستيابي به اين تكنولوژي است اما برخالف قرون آسب قدرت سياسي در جهاني نيز مستلزم د. است
توانستند جهان را به مستعمره خود مبدل   گذشته آه آشورهاي آوچكي مانند انگلستان يا هلند مي

تواند بر جهان مسلط شود آه از مساحت جغرافيايي   آنند، ديگر چنين امكاني وجود ندارد و آشوري مي
براي آسب   يژگي است آه آمريكا و اروپا را به رقباي عمدهنسبتًا وسيعي برخوردار باشد و همين و

عالوه بر اين توجه به افكار عمومي مردم نيز از سوي حاآمان ضروري . برتري در جهان تبديل آرده است
تواند به راحتي عقايد و نظرات خود را به پيش   است و ديگر مانند قرون گذشته يك اقليت آوچك نمي

  .ببرند
 آمريكا براي ايجاد يك امپراطوري جهاني تنها يك نمونه تاريخي تا حدي مشابه دارد و جاه طلبي فعلي

آه . اما بين اين دو نمونه نيز تفاوت زيادي وجود دارد.  است20 در اوايل قرن 19آن هم انگلستان قرن 
ت مهمرتين تفاوت اين است آه امپراطوري انگلستان اگر چه جهاني بود، اما هدف از آن آسب قدر

جهاني يا آسب برتري سياسي و نظامي در نقاطي مانند اروپا و آمريكا نبود و به آفريقا و آسيا محدود 
اما . هدف اصلي اين امپراطوري هم آسب منافع اقتصادي با حداقل دخالت ممكن بود. شود  مي

 ديرينه خود يعني آمريكائيان عالوه بر تسلط بر آسيا و آفريقا به خصوص به دنبال به زانو درآوردن رقيب
 به هر طريق ممكن - از جمله منافع اقتصادي را -اروپاي متحد هستند و قصد دارند تا منافع گوناگون خود 

  .از جمله تحريم، تهديد و تطميع و در صورت لزوم مداخله مستقيم نظامي تأمين آنند
اند،    خود در جهان را به پيش بردهتا به حال آمريكاييان با اتكا به قدرت نظامي و تكنولوژيك تاآنون اهداف

به عنوان مثال آمريكاييان . رسد آه اين وضعيت بتواند مدت زمان زيادي ادامه پيدا آنند  اما به نظر نمي
 -اند مانند انگلستان   اند و نتوانسته  اند اما تاآنون در اداره آن ناتوان مانده  تنها به اشغال عراق اآتفا آرده

اين تصور .  مدل متناسبي را در عراق پياده آنند-ري آالسيك را در هند پياده آردآه يك مدل استعما
مقامات آمريكا آه اين آشور نياز به آسب متحداني در ميان ديگر آشورها ندارد يا اين عقيده آه آسب 

اند لزومي ندارد، خياالتي است آه   حمايت مردمي در آشورهايي آه به صورت نظامي فتح شده
 گذشت زمان نادرستي آن را ثابت خواهد آرد و مخالفتهاي فعلي مردم عراق با حضور نظامي مطمئنًا

  .آمريكا درآشورشان شاهدي بر ادعاي ماست
. مطمئنًا اتخاذ چنين سياستهاي جنگ طلبانه، يكجانبه گرايانه و خود خواهي آثار منفي و خطرناآي دارد

دارد تا با استفاده از ابزار نظامي بر جهان مسلط در سطح داخلي، خطر واقعي براي آشوري آه تالش 
  .آم گرفته شده است  اي آه از سوي آمريكاييان دست  مسئله. شود، خط ميليتاريزه شدن است

المللي خطر واقعي بي ثبات شدن جهان است و وضعيت فعلي خاورميانه بهترين مثال   در سطح بين
 سال قبلي است و 5 يا 10ثبات تر از   ي بسيار بيپر واضح است آه خاورميانه فعل. برمدعاي ماست

سياست جنگ طلبانه، آمريكا آليه . سفيد است  علت اصلي آن سياستهاي نابخردانه مقامات آاخ
اين سياستها . ترتيبات جايگزين رسمي يا غير رسمي را براي برپايي نظم در منطقه از بين برده است

ديده و بوش با پيشنهاد اخيرش تالش دارد تا ناتو را به پليس موجب ايجاد شكاف در سازمان ناتو نيز گر
در آنار همه اين مسائل . سفيد مبدل سازد  نظامي جهان و نيرويي براي اعمال سياستهاي مقامات آاخ

آميز مناقشات جهاني نيز يكي از نتايج   تخريب سازمان ملل و زير سؤال بردن آارآيي آن براي حل صلح
  .اي دولت بوش استانگيز سياسته  اسف

تواند اين سياستهاي مخرب را متوقف آند، مسائل داخلي   رسد مهمترين عاملي آه مي  به نظر مي
مطمئنًا مردم آمريكا بيش از آنكه به تسلط به جهان عالقمند باشند، نگران مسائل داخلي . آمريكاست
تري را   شود آه توجه جدي  يك مياي نزد  آم به مرحله  و خامت اوضاع اقتصادي آمريكا آم. خود هستند

طلبد و بسياري از آارشناسان و متخصصان اين آشور خواستار آن هستند آه به جاي   مي
حتي برخي نظريه پرداز آن آمريكايي اعالم . هاي نظامي به مسائل اقتصادي توجه شود  ماجراجويي

ده نظامي در خارج از آمريكا نيز با اند آه در صورت تداوم اين وضعيت امكان انجام عمليات گستر  ه آرد
  .موانعي مواجه خواهد شد و حتي آل نظام آاپيتاليستي با مشكل مواجه خواهد شد

به هر حال گذشته زمان پاسخ تمام اين سؤاالت را مشخص خواهد آرد ولي شايد دستيابي به اين 
  شدطلب بوش با  اي سنگين از سوي دولت جنگ  ها مستلزم پرداخت هزينه  پاسخ

  
ي مستقيم نظامي با ايران شد، يا فقط به وارد آوردن فشار ديپلماتيك بر ايران  آه آيا بايد وارد يك مقابله

  اآتفا آرد؟
  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4چهار شنبه 

بست  ي برخورد با جمهوري اسالمي با اين بن ها در خصوص نحوه تيـم سياست خارجي جورج بوش ماه
ي مستقيم نظامي با ايران شد، يا فقط به وارد آوردن فشار  يا بايد وارد يك مقابلهمواجه بوده است آه آ

وگو با اصالح طلبان ايران شد، يا دشمنان نظام  ديپلماتيك بر ايران اآتفا آرد؟ آيا بايد وارد يك گفت
  » جمهوري اسالمي را تقويت آرد؟

در « : نيوزويك با بيان اين مطلب نوشته استي نامه ، هفته)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
. هاي تهران تغيير ايجاد آرد، تعارض وجود دارد توان در سياست ي اين آه چگونه مي دولت بوش درباره

ي خود را اعالم آرد و به ايران  گرانه بوش در خصوص اعتراضات اخير در ايران حمايت و موضع حمايت
گرچه مقامات آاخ سفيد براي توضيح .  دستگيرشدگان داشته باشداي با هشدار داد آه رفتار محترمانه
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آن چه آه در تهران رخ داد، صراحتا اصطالح تغيير رژيم را به آار نبردند، اما نمايندگان و سناتورهاي 
در همين راستا . آنگره، خواهان اين هستند آه آمريكا سياست خود در قبال ايران را صراحتا بيان آند

ما در حال انتشار خط مشي آمريكا در قبال ايران هستيم و ممكن است “: گويد مي” ن بكبراو“سناتور 
  ” .آاخ سفيد با شدت بيشتري در قبال ايران عمل آند

طلبان ايران، با عدم استقبال اصالح  هايي از طرف آمريكا به اصالح اين در حالي است آه چنين آمك
، نايب رييس مجلس ايران گفته است آه دخالت ”بويبهزاد ن“طلبان مواجه شده است؛ به طوري آه 

  » .آاران آمك خواهد آرد آمريكا فقط به محافظه
آاران واشنگتن، طبل آغاز سياست  در حال حاضر مغزهاي متفكر محافظه« : نيوزويك ادامه داده است

شاور ضد تروريسم ، م”مايكل لدين“آاران با نفوذي چون  محافظه. اند حمله به ايران را به صدا در آورده
ائتالف براي دموآراسي “ آنترا دخيل بود، يك گروه فشار ايجاد آرده است آه -ريگان آه در ماجراي ايران

پل “از جمله ) جنگ طلبان(آه به همراه چندين نفر از بازهاي دولت ” لدين“. شعار آن است” در ايران
گويد آه با  ان در شرايط اضمحالل است، مي، معاون وزير دفاع آمريكا معتقدند آه حكومت اير”ولفوويتز

  . وگو آرده است هايش گفت ي ديدگاه مقامات دولت بوش درباره
با اين حال مقامات دولت بوش اصرار دارند آه آنها هيچ گونه طرحي براي تغيير دولت جمهوري اسالمي 

  . ي نظامي ندارند از طريق حمله
يران و آمريكا آه در ژنو انجام شده بود و با اتهام آمريكا به وگوهاي ا گويند آه گفت مقامات دولت بوش مي

تواند  تواند دوباره برقرار شود و اين امر مي ايران در خصوص پناه دادن به اعضاي القاعده قطع شد، مي
  » . در روابط دو طرف ايجاد شده است1357هايي شود آه از سال  موجب آب شدن يخ

در آنار مقامات امنيت ملي ارشد بوش آه هيچ « : ليل آورده استنيوزويك در بخش ديگري از اين تح
وگو  اند، موضع بعضي از مقامات آمريكا در راستاي برقراري گفت گويي با ايران را در نظر نگرفته گونه گفت

، مشاور سابق بوش در امور خاورميانه گفته است آه در دولت بوش ”فلينت لورت“. با ايران است
  . ود نداردمشي واحدي وج خط

. باشد ي اروپا روشي آه در قبال ايران اتخاذ آرده است، متفاوت از آمريكا مي از سوي ديگر اتحاديه
، ”دومينيك دوويلپن“ها در تالشند تا با ايران وارد روابط بسيار نزديكي شوند آه در همين راستا  اروپايي

ت وزارت خارجه انگليس نيز با همتايان ايراني مقاما. وزير خارجه فرانسه در ماه آوريل از تهران ديدن آرد
تر و در آل احترام  آنها در حال برقراري روابط تجاري مستحكم. اند خود دوبار در سال جاري ديدار آرده

ها معتقدند ايران چشم انداز روشني براي آنار گذشتن موضع  اروپايي. باشند المللي متقابل مي بين
هاي   است آه آمريكا، ايران را يك بار ديگر در راس ليست دولتگذشته خود دارد و اين در حالي

  » .تروريست قرار داده است
مقامات . تر از عـراق است شكاف آمـريكا و اروپا بر سـر ايـران عميـق« :نيـوزويك در انتها نوشتـه است
 به روابط ي اصالح طلبان ايران ناآگاه هستند و نسبت ها درباره آاخ سفيد معتقدند آه اروپايي

باشنـد؛ در حالـي آه بـر روي تغيير ژريـم ايـران به تصميم قطعـي  شان با ايران بدبيـن مي تجاري
  . انـد نرسيـده

به طور آلي هر چند آمريكا حمايت خود را از دانشجويان و معترضان در تهران اعالم آرده است، اما 
تواند بكند و اين آه آمريكا فقط به دنبال منافع  دانشجويان معتقدند آه آمريكا هيچ آاري براي آنها نمي

 ».باشد خود مي
  

  يي ايران هاي برخورد با تهديد هسته گزينه
  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4چهار شنبه 

يي ايران، دولت بوش از طريق سازمان  هاي برخورد با تهديد هسته اي از گزينه در مواجهه با مجموعه«
للي سياست فعاليت را در اين خصوص اتخاذ آرده است تا افكار عمومي الم ملل و ديگر نهادهاي بين

  » .جهان را عليه دولت جمهوري اسالمي ايران بسيج آند
، سايت اينترنتي ايندين اآسپرس با انتشار اين مطلب در )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

يي اين سازمان در  ملل و ناظران هستهارزش آردن اعمال سازمان  پس از بي«: تحليلي آورده است
المللي انرژي اتمي را به فعاليت عليه  اند تا سازمان بين عراق، مقامات آمريكايي روشي را اتخاذ آرده

  » .ايران تشويق آنند
المللي انرژي  ي آمريكا، گزارش آژانس بين يك مقام وزارت خارجه«: ي اين مطلب آمده است در ادامه

ها در حال  يي ايران را واقعي و تكان دهنده خواند و گفت آه ايراني هاي هسته يتاتمي درباره فعال
  » .باشند شان مي هاي توضيح و توجيه فعاليت

مهمترين نكته در اين گزارش آه بر آن تاآيد شده، اين است «: در بخش ديگري از اين مطلب آمده است
. باشد يي مي مراحل سيكل سوخت هستهي يك قابليت بومي براي تمامي  آه ايران در حال توسعه

هاي  هاي مورد نياز، به توليد سالح دقيقا از زماني آه اعالم شد ايران قادر خواهد بود با شكافتن اتم
يي دست بزند، هم در درون دولت آمريكا و هم در خارج از آن، مباحث مربوط به ايران داغتـر شده  هسته
  » .است

ي اسراييل گفته است آه ايران تا پايان  سيلوان شالوم، وزير خارجه«: يمخوان ي اين تحليل مي در ادامه
يكي از مقامات وزارت . يي دست پيدا خواهد آرد ، به بمب هسته2006 يا اوايل سال 2005سال 
يي  ي جاري ميالدي، به سالح هسته تواند تا اواخر دهه ي آمـريكا نيز گفته است آه ايران مي خارجه
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يي ايران براي اهداف صلح آميز است و  اند آه برنامه هسته قامات ايراني بارها گفتهدست يابد؛ اما م
را تصويب   آن1970يي را امضا آرد و در سال  هاي هسته ي منع تكثير سالح  معاهده1968ايران سال 

  » .آرد
ت آه چرا پرسند، اين اس سوالي آه مقامات آمريكايي از ايران مي«: ي اين مطلب افزوده است نويسنده

. ي زيادي هزينه آند يي سرمايه خواهد در تاسيسات هسته ايران با داشتن ذخاير عظيم نفت مي
يي را نقض آند و از زير بار  هاي هسته ي منع تكثير سالح آارشناسان آمريكا نگرانند آه ايران معاهده

يي  هاي سوخت هسته  ميلهتواند از تحت اين سناريو، ايران مي. اش شانه خالي آند المللي تعهدات بين
براساس نظر اين آارشناسان، تمرآز دولت بوش . يي استفاده آند  سالح هسته50براي توليد بيش از 

روش مورد نظر آنها، تكرار . بر ديپلماسي چند جانبه به عنوان روش مرجع براي مقابله با ايران است
ما موانع سياسي، ديپلماتيك و نظامي باشد؛ ا يي عراق مي  اسراييل به نيروگاه هسته1981ي  حمله

براي رهيافت اخير بسيار بسيار سخت و دشوار است و بر اساس نظر آارشناسان آمريكايي، اين حمله 
 ».باشد ي موفقيت نيز نمي تضمين آننده

  
  اش افزايش داده است يي هاي هسته المللي نيز فشارش را بر ايران به دليل برنامه ي بين جامعه

  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4چهار شنبه 
اش  يي هاي هسته المللي نيز فشارش را بر ايران به دليل برنامه ي بين عالوه بر اياالت متحده، جامعه«

المللي به طور متحد از ايران  هاي بين افزايش داده است و اين براي اولين بار است آه سازمان
  » .ار آنداش را آشك يي ها و اهداف هسته خواهند آه برنامه مي

، با اشاره به مطلب )Asia Times(ي آسيا تايمز  ، روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها بيانگر آن نيست آه تهران به زودي تسليم فشارها  اما اين«: ي تحليلي آورده است فوق با ارايه

هاي  عامل پشت سر فعاليتچندين . اش جسورانه نيز بوده است هاي اوليه خواهد شد؛ بلكه پاسخ
ي شيميايي از سوي عراق  ي يك حمله يي ايران وجود دارد آه بدون شك مهمترين آن، تجربه هسته

  » .باشد ي دو آشور مي طي جنگ هشت ساله
اين امر باعث شده است سياست گذاران ايران به فكر بيافتند «: ي اين تحليل ادعا شده است در ادامه

ي  آه هدف حمله ايران براي اين. گونه حمالت در اختيار داشته باشند  عليه اينتا يك عامل بازدارنده
اش را به آرامي و در  يي هاي هسته يي عراق قرار نگيرد، برنامه مشابه اسراييل به پايگاه هسته

  ».آند هاي دور افتاده و در تاسيسات زير زميني دنبال مي مكان
د گماني ايران نسبت به اسراييل، اظهارات ضد اسراييلي ب«: در بخش ديگري از اين مطلب آمده است

در داخل و خارج از آشور و حمايت از اقدام عليه اسراييل و آمريكا به مدت بيست سال، باعث شده 
ي نظامي آمريكا يا اسراييل قرار بگيرند، در هراس باشند و به  آه هدف حمله ها از اين است آه ايراني

  » .ي قابل اعتماد هستند به قدرت بازدارندههمين جهت درصدد دستيابي 
هاي  احساس ملي گرايي نيز عامل مهم ديگري در پيگيري برنامه«: اين روزنامه در ادامه نوشت

آنند آه آشورشان در مرآز سياست جهان قرار  ها احساس مي ايراني. يي از سوي ايران است هسته
پس ايران بايد براي . دانند ه باشد، يك هدف مياي عليه اين آشور داشت دارد و هرآسي را آه توطئه
بسياري از عواملي آه باعث شده . يي در اختيار داشته باشد ها، سالح هسته مقابله با اين گونه توطئه

يي در اختيار دارند،  يي باشد، در ديگر آشورهايي آه تسليحات هسته ايران به دنبال تسليحات هسته
يي، مصونيت اين آشور را در برابر فشارهاي خارجي  تسليحات هستهدستيابي ايران به . آند صدق مي
  » .آند اش تدوين مي ي سياست خارجي و دفاعي در حوزه

يي،  دستيابي ايران به تسليحات هسته«: آسيا تايمز در بخش ديگري از اين تحليل مدعي شده است
ذشته، براي تهديد آذربايجان و ايران در گ. آند آار اين آشور را براي حمله به دشمنانش آسانتر مي

قزاقستان به خاطر ذخاير انرژي درياي خزر و حمله به مواضع مخالفانش در اروپا، تسليحات متعارفش را 
اطالعات آمريكا حاآي از آن است آه ايران . داد با آمك آشورهايي مانند ليبي مورد استفاده قرار مي

ها به داخل خليج فارس   و آمد آشتي  و براي چندين روز رفتي هرمز را ببندد توانايي آن را دارد آه تنگه
  ».را ممنوع آند

تواند تهديدي براي اقتصاد  يي نيز دست يابد، مي اگر ايران به سالح هسته«: اين روزنامه مدعي شد
ايران عالوه بر حمايت . هاي ضد آشتي نيز توليد آند تواند موشك چنين مي اين آشور هم. جهاني باشد

اين در حالي است آه احتمال فروش (!) گذارد هاي متعارف را نيز در اختيار آنها مي وريسم، سالحاز تر
ايران مشتري . يي به آشورهايي آه خواهان آن هستند از سوي ايران دور از انتظار نيست سالح هسته

  » .باشد ي شمالي و عامل تاثير گذاري در سرنوشت افغانستان مي تسليحات چين، روسيه و آره
اي مواجه است آه  از سوي ديگر دولت ايران با جامعه«:اين روزنامه در پايان همچنين مدعي شده است

ها، از  ايران در گذشته هيچ شكي نداشت آه براي از ميان بردن ناآرامي. باشد مشتاق اصالحات مي
ور به سالح آمريكايي استفاده آند؛ اما معلوم نيست زماني آه اين آش اسراييلي و ضد آارت ضد
يي دست يابد و از تهديدهاي مكرر آمريكا براي بي ثبات آردن خود رهايي يابد، چه رفتاري در  هسته

شان را بر ايران براي متوقف  دهد آه آمريكا و اروپا بايد فشارهاي ها نشان مي پيش بيني. گيرد پيش مي
 ».اش افزايش دهند يي هاي هسته آردن برنامه

  
  گوناگون
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المللي آشاورزي در آاليفرنيا دست به   معترض ديگر را آه خارج از محل آنفرانس بين11فرنيا پليس آالي

  .اعتراض زده بودند دستگير آرد
  2003  ژوئن 25 -1382 تير 4چهار شنبه 

آي، اين دستگيري ها در پي .تي.به نقل از خبرگزاري پي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 آشور جهان براي 100ت در محل برگزاري نشست وزرا و مقامهاي تجاري و آشاورزي يك سري اعتراضا

  .ي بيوتكنولوژي آمريكا در آشاورزي صورت گرفته است مذاآره درباره
 تن 70ها در دومين روز نشست تعداد دستگيرشدگان از روز يكشنبه را به  ي پليس دستگيري به گفته

  .رسانده است
اما پليس اين تعداد را . دود يك هزار تن روز گذشته در خيابانها تجمع آرده بودندگويند ح اين معترضان مي

  . تن اعالم داشته است100
  .يكي از افسران پليس تظاهرات را آرام توصيف آرد

ي اروپا به قبول  اين آنفرانس دو روزه به ميزباني وزارت آشاورزي آمريكا و براي وادار آردن اتحاديه
  .شود سي ژنتيك برگزار ميهاي مهند فراورده

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003ژوئن   26 -1382  تير5  پنج  شنبه-روزنامه اعتماد
 و   معنوي  همبستگي  سبب ، به  محمد آريم  هوايي  سوم  ستوان  آه  يافت  شهرت  عراق بعدها در شمال

   عراق  ارتش  بزرگ  از حمله  جلوگيري  راه يگانه را   عارف  بردن ، از ميان  عشاير بارزاني  به  و نژادي سياسي
 را   آنان  استقالل  آردها و مخالف  سرسخت  دشمن ، يعني  عارف  آنكه  و براي دانست  مي  فروردين27در 

   معني بدين.   است  آرده آوپتر اقدام  هلي  بنزين  در باك  خرابكاري  از پرواز به  پيش  ببرد، چند دقيقه از ميان
   را گشود، مخفيانه آوپتر در باك  هلي  در باك  بنزين  ريختن  براي  آه  از پرواز، هنگامي  قبل  لحظاتي آه

  آوپتر شكر يا نمك  هواپيما و هلي  بنزين  به  هرگاه  اينكه  به با توجه.   ريخت  در باك  شكر يا نمك مقداري
   به  اقدام  عبدالكريم آوپتر وجود دارد، ستوان ما يا هلي هواپي  در پرواز و سقوط  اختالل  شود امكان اضافه
 از   يا آساني احتماال آس.   نيز وجود داشت  خودش  مرگ  آار امكان  آار آرد، هر چند با اين اين

   جويي  تالفي  انديشه  و به  را متاؤر آرده  و وي  شده  آشته  حكومت  عمال  دست  او به خويشاوندان
 شد،   استخراج  عراق  ارتش  از ضد اطالعات  سانحه  از وقوع  پس  آه  عبدالكريم سوابق. د بودن افكنده
  آوپتر رييس  هلي  خلباني  آمك  سمت  به  وي  گماردن آرد و دور نبود آه  او مي  از افكار ضد عارف حكايت

 و   خرابكاران  آه ستبايد دان.   است گرفته  مي  سرچشمه  شده  و حساب  قبلي يي جمهور، از توطئه
   را آه  الزم  هواپيما نتيجه  در باك  شكر يا نمك  از ريختن  جنگ  در دوران  شرقي  و اروپاي  روس هاي پارتيزان
آوپتر شدند، هوا   سوار هلي  و همراهانش  عارف  آه هنگامي. گرفتند  هواپيما بود، مي  سقوط همان
   او توصيه  به  عارف  از وزراي ، يكي  جرايد عراق  قرار گزارش به. وزيد  مي  بود و باد شديدي  و تاريك توفاني

 بهتر   را آه  ديگر از همراهان  و پيشنهاد يكي  زير بار نرفت  آند اما عارف  خودداري آرد از پرواز در شب
،   آافي  وقت تن نداش  علت  آند، به  حرآت  سوار بر اتومبيل  شب  بامداد روز بعد پرواز آند يا همان است

 و   عراق  جمهوري  رييس  حامل  اتحاد شوروي  ساخت آوپتر بزرگ  هلي  برخاستن  دنبال به.  نپذيرفت
 دو   از آن  يكي  بلند شدند آه  از زمين آوپتر ديگر هم ، دو هلي  قرنه  ورزشي  از استاديوم همراهان

 و   عراق  رسمي  خبرگزاري  نمايندگان  حامل  ديگري و  بلند پايه  و نظاميان  عراق  رجال آوپتر حامل هلي
 بامداد روز بعد در   قصد داشت  بودند زيرا عارف  بصره آوپترها عازم  هلي  اين البته.  آشور بود  آن مطبوعات
  .  آند  سخنراني  آنان  و براي  ديدن  عراقي  از سربازان  با ايران مرز عراق
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