
  2003 يهژوئ  1 -1382  تير10 هشنبسه    -)99(بولتن خبري ايران نبرد
  

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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  وه اصلي فلسطيني آتش بس موقت اعالم آردندسه گر

  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8يكشنبه 
 ماه درگيري، سه گروه اصلي فلسطيني يك آتش بس موقت را اعالم و اسرائيل نيز اقدام به 33بعد از 

  .خروج بخشي از نيروهاي خود از غزه آرده است
 با آتش بس موقت سه ماهه و گروه به گزارش آسوشيتد پرس، گروههاي شبه نظامي حماس و جهاد

  . فتح با آتش بس شش ماهه موافقت آردند
اسرائيل نيز ضمن تاآيد بر تعهدات خود خواستار آن شد آه مقامات فلسطيني نيز اين شبه نظاميان را 

  . خلع سالح آنند 
مي خواهند در همين راستا دولت آمريكا از اخبار مربوط به آتش بس استقبال آرده اما گفته اند آه 

  . باشند » نقشه راه«شاهد پيشرفت بيشتر روند 
هر چيزي آه سبب آاهش اين خشونت شود گامي در اين : سخنگوي آاخ سفيد گفت»اشلي اسني«

  . مسير است 
تحت نقشه راه دو طرف متعهد به برچيدن زيربنا و ريشه تروريسم خواهند شد، گرچه آارهاي : وي افزود

   .زيادي بايد صورت گيرد 
اميدواري در مورد حل و فصل درگيريها با اين معامله جديد امنيتي بيشتر تقويت شد آه اسرائيل به 

  . مقامات فلسطيني آنترل يك منطقه آليدي غزه را خواهد داد
واقع در شمال غزه در ارتباط به توافق هفته اخير براي » بيت حانون«عقب نشيني نيروهاي اسرائيلي از 

 روز 1000تي فلسطيني ها بر برخي مناطق آه تحت اشغال اسرائيل در طول بيش از اعاده آنترل امني
 بوده، صورت مي گيرد

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

 ساعته، 2ي  اش جك استرا، پس از يك مذاآره ي آشورمان به همراه همتاي انگليسي وزير امور خارجه
  .تي در تهران به سواالت خبرنگاران پاسخ دادنددر يك آنفرانس مطبوعا

  2003  ژوئن 30 -1382 تير 9دوشنبه 
ي آشورمان با اشاره به شرايط خاص سفر وزير   وزير امور خارجه به گزارش ايسنا، دآتر آمال خرازي،

اين سفر در شرايطي است آه مسايلي زيادي براي گفت و « :ي انگليس به آشورمان گفت امور خارجه
هاي آشتار  مسايلي از قبيل عراق، افغانستان، مساله خاورميانه، تروريسم و سالح.  موجود استگو

  » .جمعي از جمله اين مباحث است
وي وجود اختالف نظر بين ايران و انگليس و همچنين اشتراآات نظر بين دوطرف را طبيعي و از شرايط 

آنيم همچنان آه ايشان هم  ايران استقبال ميما از سفر استرا به « :طبيعي گفت و گو دانست و افزود
  ».آنند از سفر من به انگليس استقبال مي

با آنچه امروز « :ي آشورمان بحث عراق را يكي از مباحث مذاآرات برشمرد و ادامه داد وزير امور خارجه
ات مطرح در اين مذاآر.هايي اين مساله حل و فصل شود بايد با شيوه. گذرد موافق نيستيم در عراق مي

  ».تواند نقش مثبتي در ايجاد حكومت مردمي در عراق ايفا آند شد آه جمهوري اسالمي ايران مي
خرازي با اشاره به شرايط بحراني در عراق بر آنترل اين شرايط براي طي شدن مسير طبيعي تحول در 

  .عراق تاآيد آرد
ه ايجاد صلح پايدار در اين منطقه برشمرد خرازي با تاآيد بر شرايط دشوار خاورميانه همگان را عالقمند ب

در يك طرف اسراييل برخورد از . گذرد معادله نامتوازن است آنچه امروز در خاورميانه مي« : و گفت
ها با دست خالي قرار دارند آه با دست خالي در راستاي  حمايت آمريكاييها و در طرف ديگر فلسطيني

طرفي اتخاذ نكنند،   معادله تغيير نكند و قدرتها بيتا اين. آنند حقوق مشروع خود مبارزه مي
ي  توان نتيجه اآنون گفت و گوهايي برقرار است و نمي. ها از حقوق خود برخورد نخواهند بود فلسطيني

صد در صدي آن را گفت اما چنانچه تصور عمومي است اسراييل و شارون معتقد به صلح نيستند و 
  ».آنند  ميهمواره در جهت ناآامي تالشها آار

هاي آشتار جمعي و آمادگي ايران براي شفافيت در اين ارتباط  ي آشورمان بحث سالح وزير امور خارجه
ايران انتظار دارد آه طرف مقابل نيز شفاف باشد و اين « :را از ديگر موضوعات مذاآره عنوان آرد و گفت

  ».ر نيز هستيمي همكاري بيشت انتظار را به طور مشخص از انگليس داريم و آماده
در خصوص « :ي آشورمان بحث تروريسم را از ديگر محورهاي مذاآرات عنوان آرد و گفت وزير امور خارجه

اگر با تروريستي آه با شما مخالف .تروريسم تاآيد داشتيم آه معيارهاي دوگانه نبايد به آار گرفته شود
  ».يز مبارزه آرداست، بايد مبارزه آرد،بايد با تروريستي آه مخالف ما هست، ن
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ها،  ي انگليس نيز با اشاره به اختالف نظر بين ايران و انگليس در برخي زمينه جك استرا وزير امور خارجه
المللي انرژي  هاي گزارش اخير آژانس بين ي آشورمان را در زمينه موضوع مذاآراتش با وزير امور خارجه

  .ي راه دانست شهي نق همچنين آينده ي عراق، تروريسم و  اتمي، آينده
  

المللي دانست  ي بين وي امضاي پروتكل الحاقي را روندي در جهت اعتماد سازي بين ايران و جامعه
توانم مشخص آنم آه ايران با امضاي پروتكل الحاقي چه مزايايي را به  نمي« :ولي با اين حال گفت

ضوع روندي است آه براي هايش به اين ترتيب لغو خواهد شد؟ اين مو آورد و آيا تحريم دست مي
  ».اعتمادسازي بايد در پيش گرفته شود

بر سر آار آمدن دولت مردمي « :استرا منافع نيروهاي ائتالف و ايران را در عراق مشترك دانست و گفت
  ».در عراق به نفع طرفين است

تروريسم وي همچنين به فعاليت انگليس عليه منافقين اشاره آرد و آن را گامي در جهت مبارزه با 
  .خواند

ي راه تعهدي است  نقشه« :ي راه بدبينانه دانست و افزود استرا ديدگاه ايران را نسبت به تحقق نقشه
  ».آه براي تمام طرفهاي درگير وجود دارد

ي انگليس ابراز اميدواري آرد آه آمريكا با اعمال ديپلماسي قوي به ايجاد دو آشور  وزير امور خارجه
  .مستقل آمك آند

المللي انرژي اتمي براساس تعهداتي دانست آه  ادامه خرازي همكاري ايران را با آژانس بيندر 
شوراي حكام نيز به التزام ايران به « :يي ايجاد آرده است و افزود ي منع تكثير تسليحات هسته معاهده

فته تعهداتش واقف است و در گزارش حكام نيز آمده است آه هيچ نقضي از سوي ايران صورت نگر
  ».است

آند و موضوع  ايران براساس تعهداتي آه دارد عمل مي « :ي آشورمان بار ديگر تاآيد آرد وزير امور خارجه
يي   هسته ي منع تكثير تسليحات برداري از شرآت آاالي الكتريك از جمله تعهدات ايران در زمينه نمونه
  ».نبود

ه چيز بايد روشن باشد و طرفين نيز روشن عمل اگر قرار است ايران تعهد جديد را بپذيرد هم«:وي گفت
  ».آنند

استرا در پاسخ به سوالي آه در آن پرسيده شده بود آيا ايران با دخالت در امور داخلي عراق از تحقق 
سي گفته بودم آه  بي ام با بي من در مصاحبه قبلي« :دموآراسي در اين آشور مانع شده است؟ گفت

ها وجود  البته مشكالتي بوده است و اين نگراني. آنيم عراق قدرداني ميي  از همكاري ايران در زمينه
  ».آنيم دارد اما با اين حال از همكاري ايران قدرداني مي

اين موضوع آه هر موضع  « :هاي انگليس در قبال ايران را دوگانه ندانست و تصريح آرد گيري استرا موضع
ست و حتي گاهي ايران نيز نسبت به عملكردي، گيري دوگانه ني در زمان خودش بررسي شود موضع

  ».ورزد آند و مخالفت مي انتقاد مي
اي و نوع  آميز ايران از انرژي هسته ي صلح ي استفاده ي انگليس درباره به گزارش ايسنا، وزير امور خارجه

مربوط آميز  تا آنجا آه به بحث مسالمت« :ي انگليس و آمريكا در قبال اسراييل گفت برخورد دوگانه
ايران از امضا . اي داريم آميز انرژي هسته هاي مسالمت شود ما مشكلي نداريم، ما خود نيز برنامه مي

المللي انرژي  شود و اخيرا نيز در گزارشات آژانس بين هايي آه ابراز مي  است و نگرانيNPTآنندگان 
 نيست و ما NPTاسراييل از امضا آنندگان .  استNPTاي مطرح شده است در چارچوب  هسته
  ».خواهيم اين آار را انجام دهيم مي

 و همچنين 1393ي  ما خواهان ايجاد وضعيت با ثبات در اسراييل از طريق اجراي قطعنامه« :وي افزود
المللي توانايي اعمال فشار بر  ي بين جامعه. خواهان شناسايي دو آشور اسراييل و فلسطين هستيم

  ».ارد را دNPTاسراييل براي امضا آردن 
هاي اخير البرادعي بايد راجع به   است و با تاآيد بر بازرسيNPTي  ايران امضا آننده « :وي تاآيد آرد

  ».ايران قضاوت شود
جمهوري اسالمي « :ي دستگيري اعضاي القاعده قدرداني آرد و گفت استرا از همكاري ايران در زمينه

ي مبارزه با تروريسم  تقد نيستم آه در زمينهايران در افغانستان همكاري خوبي داشته است و ما مع
  ».منافعمان با ايران فرقي دارد

ما خدمات زيادي در اين  « :دآتر خرازي نيز مواضع ايران در مبارزه با تروريسم را روشن ارزيابي آرد و گفت
م متعلق به براي ما فرقي ندارد آه تروريس. شويم امروز نيز توسط تروريستها تهديد مي. ايم زمينه داشته

 سپتامبر نيز ايران يكي از محكوم 11بعد از . زند آدام گروه يا عليه چه آسي دست به عمليات مي
هاي اين حادثه بود و از آن زمان نيز هيچ حمايتي از تروريستها نكرده است، بلكه همواره در  آننده

  » .مهمي داشته استهاي  دستگيري، ترد و اعزام به آشورهاي مطبوع و يا زنداني آردن آن گام
ايم و در مرزها پس  ما تاآنون صدها نفر از افراد مظنون به القاعده را دستگير آرده« :وي افزود
  ».برند امروزه نيز تعدادي در اختيار ما هستند آه در بازجويي به سر مي. آيم فرستاده

س تعهدات خود و بر اساس ي تروريسم براسا  ايران در زمينه «:ي آشورمان تاآيد آرد وزير امور خارجه
  ». شوراي امنيت عمل خواهد آرد1373  قطعنامه

توان در  وي اعالم اسامي و تعداد اعضاي القاعده دستگير شده را موضوعي امنيتي دانست آه نمي
  . ي عمومي آن را بيان آرد عرصه
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آشورهاي « :گفتخرازي مبارزه با تروريسم را مهم و پرونده ايران در اين زمينه را شفاف دانست و 
. توانند بر اين ادعا صحه گذارند اند مي فارس و شمال آفريقا آه تروريستها را دريافت آرده ي خليج حاشيه

ما توقع داريم آه ديگران نيز در مبارزه با تروريسم شفاف عمل آنند و بدون تفكيك به صورت يكپارچه با 
  ».آن مبارزه آنند
 به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص قضاوت افكار عمومي ايران ي انگليس در پاسخ وزير امور خارجه

اين موضوع به مردم ايران مربوط « :ي برخورد متضاد مقامات انگيسي در قبال ايران اظهار داشت درباره
المللي  ي بين ي اظهارات توني بلر ما همه از اعضاي جامعه درباره. گذاريم است و ما نيز به آن احترام مي

اساس منشور ملل متحد، متعهد به اجراي آن هستيم و از آزادي بيان و اجتماعات مسالمت هستيم و بر
  ».آنيم آميز حمايت مي

ي حق آزادي تظاهرات و موضع روشن انگليس  استرا اظهارات توني بلر را به خاطر تعهد وي درباره
آند و اين  ايت ميآميز حم وزير مشخصا گفت آه از حقوق اجتماعات مسالمت نخست« : دانست و گفت

  ».من قبول دارم اين دخالت است.در منشور سازمان ملل متحد است
ي اغتشاشات اخير با اشاره به اينكه اين اغتشاشات توام با آشته نبوده است آن را  دآتر خرازي درباره

ي در بسياري از آشورها اينگونه اغتشاشات درگير» :ي قابليت پليس ايران دانست و گفت نشان دهنده
 50شود تنها  اما امروز برخالف آنچه در اخبار بيگانگان گفته مي. گذارد  هايي زيادي بر جاي مي و آشته

اند و آقاي  دانشجو در زندان هستند و سايرين اغتشاشگراني هستند آه دست به عمليات تخريبي زده
  ».شد بلر نيز بايد در اظهارنظرش بين دانشجويان و اغتشاشگران تفاوت قائل مي

ي آشورمان از اظهارات اخير توني بلر در حمايت از برخي اغتشاشات در ايران ابراز  وزير امور خارجه
بلر بايد بين حرآت صنفي دانشجويي و حرآت اغتشاشگران تفاوت قائل « :ناخرسندي آرد و گفت

ب بود بلر شد و در مذآرات با آقاي استرا نيز اين مساله مطرح شد و من به شوخي گفتم آه چه خو مي
  ».آرد نيز همزمان از اغتشاشات ميشيگان در آمريكا حمايت مي

هاي آشتار جمعي در عراق  ي سالح اساس بودن ادعاهاي آمريكا و انگليس درباره ي بي استرا درباره
المللي بود و در  ي بين قضاوت در اين باره توسط آمريكا و انگليس و ساير اعضاي جامعه« : گفت

 مارس آه توسط 7گزارشات . دانستند  نيز اعضاي شوراي امنيت عراق را خطر مي1441ي  قطعنامه
هنوز آساني در ايران هستند آه جان خود را به خاطر . آژانس منتشر شد نيز بر آن صحه گذاشت

  ».دهند هاي آشتار جمعي عراق از دست مي سالح
 مردم ايران به سفرهاي خود به اعتمادي ي انگليس در پاسخ به سوالي مبني بر بي وزير امور خارجه

اولين ديدار من از ايران دو هفته بعد « :ايران در يك سال گذشته، آن را تفسير درستي ندانست و گفت
ي  ام بود و بخشي از تالشهاي من براي ادامه  سپتامبرصورت گرفت آه اين سفر از قبل در برنامه11از 

بعد از آن نيز در سه ماه گذشته سفر خرازي از انگليس مسير رابين آوك در برقراري روابط بهتر بود و 
  ».انجام شد

ي اختالف نظرهاي موجود در مذاآرات، اين اختالف نظرها را طبيعي دانست و اظهار  دآتر خرازي درباره
آنيم اما نگاههاي مختلفي به اين  گر چه هر دو طرف براي صلح پايدار در خاورميانه تالش مي « :داشت

ي تروريسم نيز ما معتقديم استانداردهاي دوگانه وجود دارد اما آقاي استرا به اين  درباره. مساله داريم
اي نيز ما معتقديم آه اگر قرار است ما شفاف باشيم بايد  ي انرژي هسته در زمينه. مسئله اعتقاد ندارد

 از سوي خود توانند از سوي همه صحبت آنند اما آقاي استرا نمي. طرفهاي مقابل نيز شفاف باشند
  ».توانند بگويند آه در برابر شفافيت ما چه خواهند آرد مي

ها و  ي همكاري ي آشورها و مسوولين سياسي براي آاهش اختالفات و گسترش دامنه وي اراده
هاي دسته  ثباتي و محو سالح جايگزين آردن نگاه مثبت به جاي نگاه منفي براي گسترش صلح، رفع بي

  .دانستجمعي را حائز اهميت 
در دنيايي آه روز به روز «  :جك استرا در پايان با اشاره به منافع مشترك ايران و انگليس تاآيد آرد

  ».شود بايد روابط را افزايش دهيم آوچكتر مي
ي گفت و گوها از سفر جك استراو به ايران  ي آشورمان اظهار اميدواري آرد آه با ادامه وزير امور خارجه

هاي همكاري بيشتر را با انگليس فراهم  روشن شدن ابهامات منتهي شود و زمينهبه تفاهم بيشتر و 
 .آند

  
  هيچ تضميني براي زمان امضاي پروتكل الحاقي نمي دهيم: آصفي

  2003  ژوئن 30 -1382 تير 9دوشنبه : خبرگزاري فارس
 الحاقي هيچ تضميني نمي دهيم آه آي پروتكل: سخنگوي وزارت امور خارجه آشورمان امروز گفت
  .آژانس بين المللي انرژي اتمي را امضا مي آنيم

حميدرضا آصفي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به اين پرسش آه آيا با توجه به سفر وزير 
نبايد انتظار : امور خارجه انگليس به تهران، ايران به امضاي پروتكل الحاقي نزديك شده است، تاآيد آرد

  . تحوالت اين چنيني رخ دهد و ما مواضعمان را در اين خصوص به طور روشن گفته ايمداشت با يك سفر، 
طرفين بايد تالش آنند خطوطي را در ال به الي اين سياهي و سپيدي پيدا آنند تا نگراني : وي افزود

  . هايشان مورد توجه قرار بگيرد
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 روسيه را در جهت گسترش سخنگوي وزارت امور خارجه سفر رئيس سازمان انرژي اتمي ايران به
استرداد سوخت باقيمانده اتمي نيز مي تواند يكي از : همكاري هاي دو آشور دانست و ادامه داد

  . موضوعات مورد گفت و گو باشد و در اين سفر طرفين در مورد همكاري صلح آميز خود صحبت مي آنند 
اگر آشورهاي «آه » جك استراو«وي در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري فارس آه آيا اظهارات 

جهان ، اسرائيل را به رسميت بشناسند ما نيز براي عضويت آن در پيمان منع اشاعه سالح هاي هسته 
  . اين به نظرم خيلي استدالل قوي نيست: ، توجيه درستي است ، گفت »اي تالش مي آنيم

در رسانه هاي غربي منتشر رژيم صهيونيستي منبع تهديد و خطر است و گزارشاتي آه : آصفي افزود
  .  سال پيش در حال گسترش تسليحات هسته اي بوده است20شده نشان مي دهد آه اين رژيم از 

علت فشار نياوردن بر رژيم صهيونيستي توسط آمريكا و ديگران اين است آه مي گويند : وي تصريح آرد
  . چون اسرائيل با ماست مجاز است هر آاري را بكند

ما براي ادامه همكاري و : امور خارجه در پاسخ به پرسش ديگري خاطر نشان آردسخنگوي وزارت 
گفتگوها با آشورهاي اروپايي و آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ منعي نداريم و آماده ايم نگراني 

  . هاي آنان را مورد توجه قرار دهيم
يرد چه امكاناتي در اختيار مان قرار  را مي پذ93+2بايد مشخص شود وقتي ايران پروتكل : وي تاآيد آرد

مي گيرد و ما فكر مي آنيم آشورهاي اروپايي هم نبايد قرارداد منع گستارش سالح هاي هسته اي را 
  . تفكيك آنند و بخشي را انجام داده و بخشي از آن را انجام ندهند

 حمله نظامي عليه آصفي در خصوص گزارش اخير سازمان سيا به رئيس جمهوري آمريكا مبني بر اينكه
ما معيار تصميم گيريمان گزارشات سيا نبوده و گزارشات آنها هم دقيق : ايران آارساز نيست، گفت

آن را با  نيست و جمهوري اسالمي ايران جايي نيست آه آشوري بخواهد با آن شوخي آرده و 
  . آشوري مانند عراق آه فاقد حكومت مردمي بود، اشتباه بگيرد

به اينكه بسياري آشورهاي اروپايي به اين موضوع پي برده اند آه حمله نظامي عليه وي ضمن اشاره 
با يك : ايران نه تنها جواب نمي دهد بلكه به ضرر و زيان خودشان تمام مي شود، خاطر نشان آرد

حكومت مردم ساالر بايد با شيوه ديگري برخورد آرد و مقامات آمريكايي هم به جاي بكارگيري ادبيات 
  . ن و ناسازگار با روابط بين الملل بهتر است به استفاده از منطق روي بياورندخش

هر : سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص آتش بس سه ماهه ميان فلسطينيان و اسرائيل تاآيد آرد 
دو طرف اسرائيلي و فلسطيني ديدگاه هاي مختلفي دارند و به نظر نمي آيد با وجود دولت شارون هيچ 

نداز مثبتي را در رابطه اسرائيل با فلسطينيان و موضوع خاورميانه شاهد باشيم واين موضوعي چشم ا
  .  آن اظهار نظر آنند است آه فلسطينيان بايد در مورد

وي در پاسخ به اين پرسش آه موضع ايران در خصوص انتخاب گروهي براي بازنويسي قانون اساسي 
ديد نظر عراقي ها چيست و عراقي ها نمي پسندند آه يك بايد : تصريح آرد» پل برمر«عراق توسط 

  . سري خواستهايي از بيرون به آنها ديكته شود
با توجه به تغييراتي آه آمريكايي : آصفي با تاآيد بر اينكه مدت اشتغال در عراق بايد آوتاهتر شود، گفت

  . نده نظر همه گروه ها باشدها در سياست خود داده اند نمي توان گفت آه اين طرح مي تواند تامين آن
ما ادبيات مطرح شده توسط نخست وزير انگليس را نمي : وي در پاسخ به پرسش ديگري تاآيد آرد

  . پذيريم و درچارچوب روابط ما با آشورهاي ديگر، اين ادبيات ديگر در روابط بين الملل جايي ندارد
ن ديدگاه هاي خود را در زمينه عراق ، جمهوري اسالمي ايرا: سخنگوي وزارت امور خارجه ادامه داد

برخورد با تروريسم و در ساير زمينه هاي مورد توجه به طرف انگليسي منتقل آرد و مذاآرات در جوي 
  . صريح و روشن برگزار شد

وي با اشاره به اينكه روابط ما با انگليسي ها در پرتو مذاآراتي آه صورت گرفته است به طرفين اين 
در برخي موارد پيشرفت هاي : آه دو آشور به مواضع هم آشنا شوند، خاطر نشان آردامكان را داده 

خوبي صورت گرفته و اينكه آيا شتاب پيشرفت روابط چگونه خواهد بود بستگي به آينده دارد و ما بر 
  . اساس اصل احترام متقابل با ديگر آشورها ارتباط داريم

 
   حل می کندايران اختالفاتش با آژانس انرژی اتمی را

  2003  ژوئن 30 -1382 تير 9 دوشنبه -بي بي سي 
 ژوئن اعالم کرد که کشورش به زودی از 30حسن روحانی دبير شورای امنيت ملی ايران روز دوشنبه 

محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی دعوت خواهد کرد تا برای حل اختالف های بين 
  . به ايران سفر کنداين آژانس و جمهوری اسالمی

آقای روحانی اين مطلب را در ديدار با جک استرا، وزير خارجه بريتانيا که برای متقاعد کردن مقام های 
جمهوری اسالمی جهت امضا کردن پروتکل الحاقی به پيمان منع توليد سالح های اتمی به ايران سفر 

  .کرده بود گفت
بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی اجازه می دهد ايران تا کنون از امضای اين پروتکل که به 

  .دسترسی گسترده تر و راحت تری به تاسيسات اتمی ايران داشته باشد سر باز زده است
مقام های جمهوری اسالمی تا کنون گفته اند تنها در صورتی اين پروتکل را امضا می کنند که تحريم 

  .ايران را ممنوع می کند لغو شودهای بين المللی که فروش تکنولوژی اتمی به 
آقای استرا در سفر دو روزه خود به ايران که از روز يکشنبه شروع شد، با تعدادی از مقام های ارشد 

  .جمهوری اسالمی ديدار و همواره بر لزوم امضای پروتکل الحاقی تاکيد کرد
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 ايران داشت به طور ضمنی گفت آقای استرا در جريان مصاحبه مطبوعاتی که بعد از ديدار با وزير خارجه
که اتحاديه اروپا مايل به توسعه روابط تجاری با ايران است و امضای پروتکل الحاقی، را نوعی پيش شرط 

  .برای توسعه روابط قرار داد
خبرنگار بی بی سی در تهران می گويد سخنان روز دوشنبه حسن روحانی در مورد دعوت ايران از 

مسايل "نرژی اتمی برای سفر به ايران و حل مسايلی که وی از آن به عنوان رييس آژانس بين الملی ا
ياد کرده، نشانه پيشرفت در راه متقاعد کردن ايران برای امضای پروتکل الحاقی به پيمان منع " فنی

  .گسترش سالح های اتمی است که آمريکا، اروپا و بسياری ديگر از کشورها خواهان آن هستند
ی بی سی می افزايد با وجود اين نشانه های مثبت، هنوز تا امضای پروتکل الحاقی راه البته خبرنگار ب

  .زيادی باقی مانده است
سفر آقای استرا به ايران اگرچه اين بار با تبليغات نسبتا کم رنگتری در داخل ايران همراه شد، اما مقام 

  . با اروپا و غرب ارزيابی کرده اندهای جمهوری اسالمی، اين سفر را فرصتی مهم برای ارتباط مستقيم
حميدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ايران روز دوشنبه پس از اينکه آقای استرا تهران را به مقصد 

سفر آقای استرا برای مطلع کردن لندن از مواضع ايران ضروری : "کابل ترک کرد، در جمع خبرنگاران گفت
  ."بود

 ضروری بود زيرا بستن درها چيزی را حل نخواهد کرد و تبادل سفر آقای استرا به تهران: "وی افزود
  ."ديدگاه ها از طريق رسانه ها راه مناسبی برای ارتباط با دوستان اروپايی مان نيست

آقای آصفی برخالف حسن روحانی که گفته بود ايران آماده مذاکره با آژانس بين المللی انرژی اتمی 
ت که ايران آماده ادامه همکاری با آژانس هست اما امضای است گف" اختالف های فنی"برای حل 

  .پروتکل منوط به رفع تحريم های تکنولوژيکی عليه ايران است
  آقازاده در روسيه

در حالی که نگرانی کشورهای غربی در مورد برنامه های اتمی ايران همچنان ادامه دارد، غالمرضا 
وز دوشنبه برای ديدار با مقام های اتمی روسيه راهی اين آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران که ر

کشور شده گفت که سفرش با هدف مذاکره درباره توسعه اين همکاری های اتمی دو کشور صورت 
  .می گيرد

مباحث سياسی مربوط به همکاری های اتمی دو کشور و همچنين مساله "آقای آقازده گفت که 
ان منع توليد سالح های اتمی نيز در اين سفر مورد بررسی و بحث پيوستن ايران به پروتکل الحاقی پيم

  ."قرار می گيرد
سخنگوی وزارت انرژی اتمی روسيه نيز در آستانه ورود آقای آقازاده به مسکو، به خبرنگار ايرنا، 

گفت نيروگاه اتمی بوشهر، نخستين نيروگاه اتمی ايران که از سال ها ) خبرگزاری جمهوری اسالمی(
  .وسط کارشناسان روس در حال ساخت است، به زودی آماده بهره برداری می شودقبل ت

به نظر می رسد تکميل اين نيروگاه افزايش فشارهای بين المللی بر ايران برای امضای پروتکل الحاقی 
 به پيمان منع توليد سالح های اتمی را در پی داشته باشد

  
  تادهاي جاسوسي و خرابكاري ندانيم، سادگي استتحرآات ضد انقالب را محصول س: سردار جزايري
  2003  ژوئن 30 -1382 تير 9دوشنبه : خبرگزاري فارس

در شرايط امروز آشور، خوش باوري و سادگي است چنانچه تحرآات :سردار سيد مسعود جزايري گفت
افتد را محصول ستادهاي جاسوسي و خرابكاري  ضد انقالب آه در سطح جامعه گاهي اتفاق مي

  . دانيمن
  

به گزارش خبرگزاري فارس رئيس اداره روابط عمومي و انتشارات سپاه پاسداران پيرامون 
هايي از افراد  هاي گوناگون با گروه دار از طيف هاي به عمل آمده در ميان ضد انقالبيون آرم هماهنگي
ه در اين پديده همسويي و هماهنگي، مشابه همان مدلي است آ: دار داخل نظام گفت مساله

طلبان و  ها اعم از چپهاي آمريكايي، منافقين و سلطنت  پيروزي انقالب ميان گروهك سالهاي نخست
افرادي درون دولت بوجود آمد آه البته در نهايت همه آنها مجبور شدند براي در امان ماندن از دست 

  . ها پناهنده شوند مردم به دامان خارجي
ها و سازمانهاي   اذعان آرد آه جامعه ما از دست اين افراد و گروهالبته بايد: سردار جزايري تصريح آرد

چاآان آزادي،ضرباتي نيز متحمل گرديد آه با گذشت سالها  به اصطالح مردمي و طرفدار خلق و سينه
  . هنوز هم آثار آن باقي است

ها و افكار اگر به سالهاي نخست انقالب باز گرديم و به آالبد شكافي اين گروهك: وي همچنين افزود
عمومي بپردازيم بسياري از افراد بخصوص چهره هاي شناخته شده آه خائن و وابسته بودنشان در باور 

گنجيد، گذشت زمان نشان داد آه چگونه تعدادي از آنها حتي به طور مستقيم از سازمان  مردم نمي
  . آردند و داراي آد و رمز مخصوص بودند جاسوسي سيا پول دريافت مي

اقدامات مضحك تني چند از : داره روابط عمومي و انتشارات سپاه پاسداران خاطرنشان آردرئيس ا
عوامل دست چندم به صورت آشوب، تظاهرات و تحصن در راستاي عمق بخشيدن به جريان توطئه و 

  . نفاق جديد است
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نند از يك طرف آ اي با فرافكني و حرآت رو به جلو سعي مي در عين حال همانند گذشته، امروز نيز عده
دهند نسبت  هاي اتهام را از خود منحرف سازند و از طرف ديگر با عالئمي آه به دشمن نشان مي فلش

  . به وضعيت نه چندان مناسب خود هشدار بدهند
 و  آنند آنچه در چنته دارند براي بحراني هاي سوخته تالش مي در چنين شرايطي معموال اين مهره

هاي اقتدار و توانمنديها و  جهت اصلي اين سناريو، تخريب پايه.ع بروز دهندزده نشان دادن اوضا آشوب
  . پتانسيل جامعه است

امريكا در راستاي . ترين تالش آمريكا نيز متوجه همين مطلب است اين روزها اصلي: وي در ادامه افزود
ار داشت آه اين عناصر در بنابراين نبايد انتظ. برد اين هدف از عوامل نفوذي خود بيشترين استفاده را مي

البته با توجه به سخنان اخير وزير . بايستي در خفا عمل آنند اي هنوز مي عده. نماي رو بازي آنند
هاي اصلي و آنها آه  محترم اطالعات مبني بر قدرت وزارت اطالعات، اين اميد آامال وجود دارد آه مهره

  . يشان بيرون آشيده شوندها تر عمل مي آنند نيز به زودي از پناهگاه پيچيده
هاي فرعي  ها از مسير اصلي متوجه جاده سردار جزايري اضافه آرد بر اين اساس بايد مواظب بود، ذهن

هاي دسته چهارم ظهور   و مواردي از اين دست آه نوعا توسط مهره نشود انجام بعضي تظاهرات، تحصن
ر عين حال چنانچه به موقع با اين افراد آه مزدور د. آند نبايد توجه را از عناصر اصلي دور آند و بروز مي
وجود . ها هستند برخورد نشود، نبايد انتظار داشت هراز چندگاهي مشكلي از جايي بروز نكند خارجي

  . انگل در هر حال مضر است
نمايي،  رغم تالش طيف ضد انقالب در داخل و خارج در راستاي بزرگ علي: سردار جزايري در خاتمه گفت

آنند و اين روزها به  زدگي، مردم عموما نفرت و انزجار خود را از اين افراد ابراز مي ن سازي، آشوببحرا
شود نشان  صورت تجمعات آه به طور خودجوش در محلهاي مختلف تهران يا شهرستانها برپا مي

  . دهند مي
 

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

   جلوگيري مي آندآمريكا از بازگشت آوارگان عراقي مقيم در ايران
  2003  ژوئن 30 -1382 تير 9دوشنبه : خبرگزاري فارس

رويارويي با بازگشت ميليونها آواره عراقي آه به ديگر آشورها پناهنده شده يا در زمان حكومت صدام 
حسين از خانه هايشان رانده شده بودند به عنوان چالشي درازمدت براي حكام آمريكايي عراق مطرح 

  .است
  

 هزار عراقي در آشور همسايه، ايران در 200حدود : نوشته است» واشنگتن تايمز«ه آمريكايي روزنام
  . حالي به سر مي برند آه دولت اين آشور براي فرستادن آنها به خانه هايشان اشتياق فراوان دارد

وارگان عراقي اما مقامات آمريكايي از پذيرفتن اين آوارگان امتناع مي آنند و نگران آن هستند آه سيل آ
  . موجب بي ثباتي بيشتر اوضاع خطرناك در عراق شود

احمد حسيني، مدير عامل امور پناهندگان ايران اخيرا به خبرنگاران در دفتر آميسر عالي پناهندگان 
ما از سوي قدرتهاي اشغالگر آه مانع بازگشت آوارگان هستند با مشكل : گفت ) UNHCR(سازمان ملل
  . روبرو هستيم

قدرتهاي اشغالگر معتقدند آه اآنون زمان مناسبي براي بازگشت : دون توضيح ديگري افزودوي ب
  . عراقيهاي مقيم در خارج از اين آشور نيست

  . بنا بر اين گزارش، بيشتر عراقيهاي تبعيدي در ايران و اردن زندگي مي آنند و اآثر آنها شيعه هستند
شت منظم آوارگان حمايت مي آنند اما از اظهار نظر در مورد مقامات آمريكايي مي گويند آه آنها از بازگ

  . جزئيات زماني آن يا شرايطي آه بايد براي ايجاد يك محيط باثبات فراهم شود، خودداري مي آنند
ما اآنون توان بازرسي هاي امنيتي آافي از آساني آه به : ، حاآم آمريكايي عراق گفت»پل برمر«

  . وند را نداريمتعداد زياد وارد عراق مي ش
  . بازگشت آوارگان بايد پس از آمدن آنها به عراق، تحت بررسي دقيق قرار بگيرد: وي تاآيد آرد

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  روزنامه جديدي در بغداد منتشر شد
  2003ژوئن   30 -1382  تير9 دوشنبه: خبرگزاري فارس
وزير خارجه اسبق عراق اداره » عدنان پاچه چي«آه زير نظر » النهضه«در عراق با نام روزنامه جديدي 

  . مي شود منتشر شد
به نوشته روزنامه الشرق االوسط ، روزنامه النهضه در حال حاضر دوبار در هفته چاپ مي شود و انتظار 

  . مي رود در هفته هاي آينده به شكل روزنانه منتشر شود
ن روزنامه آه روز گذشته به چاپ رسيد به بررسي ديدار آوفي عنان و پاچه چي در در شماره اول اي

  . خصوص نقش سازمان ملل در عراق پرداخته است 
 . اين روزنامه شامل مقاالتي از نويسندگان معروف، تحقيقات و صفحات فرهنگي متنوع است
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  انفجار در بغداد  

  2003  ژوئن 30 -1382 تير 9 دوشنبه -خبرگزاري آار ايران
  . سرباز آمريكايي و آشته شدن يك شهروند عراقي شد2شدن   انفجاري در بغداد باعث زخمي

الملل ايلنا، به نقل از خبرگزاري اروپاپرس، در اثر انفجاري در مرآز بغداد دو سرباز   بين  به گزارش سرويس 
  .راقي نيز آشته شد پليس نظامي آمريكا زخمي شدند، در اين انفجار يك شهروند ع18يگان 

به نقل از يك مقام بلندپايه نظامي آمريكايي؛ اين انفجار در اتوباني واقع در پايتخت عراق اتفاق افتاده و 
ساز انجام شد منجر به   است، اين حمله آه به وسيله يك بمب دست  هويت شخص مهاجم نامشخص

  .مرگ خود مهاجم نيز گشت
 

  بازداشت هواداران صدام در عراق
  2003  ژوئن 30 -1382 تير 9 دوشنبه - بي سي بي

 هدف از عمليات نيروهای آمريکايی مقابله -چند عراقی که توسط سربازان آمريکايی بازداشت شده اند 
  با حمالت مسلحانه هواداران صدام بوده است

 اين نيروهای آمريکايی در عراق به عمليات گسترده ای به منظور در هم شکستن مقاومت مسلحانه در
  .کشور دست زده اند

در اين عمليات، بيش از شصت نفر به ظن دست داشتن در عمليات عليه نيروهای آمريکايی و بريتانيايی 
  .در عراق بازداشت شده اند

سربازان آمريکايی در حمله به بيش از بيست محل در عراق، از جمله خانه های افسران ارشد ارتش 
  .شور، مقاديری اسلحه و اسناد را نيز توقيف کرده اندسابق عراق و اعضای حزب بعث آن ک

، سرپرست آمريکايی اداره موقت امور عراق، به بی بی سی گفته است که هواداران صدام "پل برمر"
  .حسين، رهبر سابق عراق، در نظر دارند به ارعاب مردم آن کشور دست بزنند

  . برقرار خواهد شداما آقای برمر تاکيد کرده است که نظم و قانون در عراق
از آغاز ماه ژوئن، هفده سرباز آمريکايی و بريتانيايی در حمله مسلحانه افراد ناشناس در عراق کشته 

 شده اند
  

  المللي در عراق شد    يك سناتور آمريكا خواستار حضور نيروهاي حافظ صلح بين
   2003  ژوئن 30 -1382 تير 9 دوشنبه -خبرگزاري آار ايران

  .المللي در عراق شد   هزار نيروي حافظ صلح بين60آمريكا خواستار حضور يك سناتور 
الملل ايلنا، ژوزف بيدن سناتور دموآرات آمريكايي در آميته روابط خارجي سنا   بين  به گزارش سرويس

  .  گفت دولت آمريكا بايد از نيروهاي ناتو و نيروهاي حافظ صلح اروپايي بخواهد آه وارد عراق شوند
 30 بيدن گفت نيروهاي فرانسوي و آلماني هم بايد در بازسازي عراق مشارآت آنند، ما حدود ژوزف

  . هزار نيروي حافظ صلح ديگر در عراق نياز داريم60هزار تا 
  .ژوزف بيدن تأآيد آرد آه جنگ در عراق تمام نشده است و مأموريت آمريكا در عراق ادامه دارد

 حسين بسيار زياد است، ما او را دستگير خواهيم آرد و فكر شانس دستگيري صدام: وي تصريح آرد
  .آنم براي ما بسيار مهم است آه يا زنده يا مرده او را بدست آوريم  مي

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  حمله به نيروهاي امريكايي ناشي از عملكرد خود آنهاست : مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق

  2003  ژوئن 30 -1382 تير 9دوشنبه : ي فارسخبرگزار
يك عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در بغداد پيرامون حمله به نيروهاي امريكايي در عراق 

برخي از اين حمالت از سوي نيروهاي باقي مانده حزب بعث مي باشد اما حمالتي آه از : اظهار داشت
  .مردم عليه نيروهاي امريكايي صورت مي گيرد ناشي از عملكرد خود آنهاستسوي 

  
محسن حكيم ، عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفتگوي تلفني از بغداد با خبرگزاري فارس 

نيروهاي امريكايي با بازرسيهايي آه از زنان عراق به عمل مي آورند باعث خشم و ناراحتي مردم  :گفت
اي هم صورت گرفت  و اين عملكرد آنها خالف موازين و شرع مي باشد و حتي تظاهرات گستردهاند  شده

اي نديدند و برخي ديگر نيز  آه بي نتيجه ماند و در اين ميان نيز برخي از مردم قبول آرده چون چاره
  . همينطور به مخالفتهاي خود ادامه مي دهند

 در حين بازرسي مي باشد آه مواردي را خود به عينه ديده و از ديگر اقدامات اين نيروها دزدي :وي افزود
هاي بازرسي است  ام و عالوه بر اين طوالني مدت شدن بازرسيها در ايست موارد بيشماري را شينده

يك الي يك ساعت و نيم به طول مي انجامد و اين امر خود خشم و ناراحتي مردم را " آه معموال
  . ي اينچنيني از قبيل حمله به اين نيروها شده استبرانگيخته و منجر به واآنشهاي

حكيم موارد ديگر نارضايتي را ادامه سياستهاي امريكا در خصوص به آار گماردن نيروهاي بعثي سابق 
به عنوان مثال در حال حاضر : در پستهاي اداري و سياسي و غيره عنوان آرد و خاطر نشان آرد

مي باشد آه وي سني و در سابق يكي از محافظين " معبدالمنع"استاندار نجف فردي به نام 

www.iran-archive.com 



همين امر موجب خشم و نارضايتي مردم نجف شده و . عزةالدوري معاون اول صدام حسين بوده است
  . اند اي نيز انجام شده اما امريكاييها اهميتي به آن نداده حتي تظاهرات گسترده

هرها انجام مي شود را از ديگر عوامل افزايش وي بي اعتنايي نيروهاي امريكايي به دزديهايي آه در ش
هنگاميكه مردم مكان برخي از نيروهاي بعث را : حمالت و ناامني عليه اين نيروها دانست و تصريح آرد

  . نشان مي دهند واآنشي از سوي نيروهاي امريكايي صورت نمي گيرد
استاندار انجام مي شود مثل برخي از ناامنيها نيز از جمله در نجف توسط خود : حكيم اظهار داشت

  . دزدي و ترور افراد مخالف
آمكها : وي همچنين از اوضاع بد بهداشتي ، آب آشاميدني ، مواد غذايي در عراق خبر داد و گفت

خيلي آم صورت مي گيرد و مردم به خصوص به لحاظ دارو در مضيقه مي باشند و وضعيت بدي بر 
 .بيمارستانها حاآم است

  
   در رسانه هاي جمعييران و عراقااوضاع تحليل 

  
  ماموريت سخت استراو در ايران 

  2003  ژوئن 30 -1382 تير 9دوشنبه : خبرگزاري فارس
چاپ لندن در شماره امروز خود از ماموريت سخت جک استراو در ايران خبر » الشرق االوسط«روزنامه 

 رهبران ايران به اين مساله است آه استراو ماموريت سختي را به عهده گرفته و آن اقناع: داد و نوشت
تهديد عليه نظام اين آشور جدي مي باشد و بهتر است رهبران ايران در برخورد با عوامل تهديد آننده 

  .سياست داخلي و خارجي آه در حال حاضر اين آشور با آن روبرو است واقع بين باشند
ي خود را از ايران آغاز آرده فرد ناآشنايي به نوشته الشرق االوسط ، وزير خارجه انگليس آه ديدار رسم

از زمان نخست وزيري توني بلر و تصدي پست خارجه اين چهارمين سفر وي به ايران مي . نيست
   .باشد

اين روزنامه اين سفر را در نوع خود براي رفع تنش آه در روابط بين لندن و تهران طي نزديك دو دهه 
  .  است حكم فرما بوده ، مناسب ارزيابي آرده

ديدار گذشته استراو به ايران در راستاي آسب تائيد تهران جهت مشارآت در جنگ افغانستان و حمله 
  . به عراق صورت گرفته است

به هر شكل استراو در ماموريت خود به ايران به موفقيت مهمي دست يافته : الشرق االوسط نوشت
 و بر اندازي رژيم سابق طالبان داشته و در تهران نقش مفيد و سازنده اي در جنگ افغانستان. است 

  . سقوط رژيم مخلوع عراق نيز همكاري مثبتي از خود نشان داده است
شايد ديدار استراو در اين مرحله اطالع از اوضاع داخلي ايران و بر آورد از ميزان و حجم مخالفان رژيم 

  . حاآم آه با حمايت توني بلر نيز همراه بوده ، صورت گرفته باشد
انتظار مي رود استراو در اين سفر رهبران ايران را قانع نمايد به منظور بازرسي از برنامه هاي هسته اي 

  . اين آشور پروتكل الحاقي را به امضا رساند
به نوشته الشرق االوسط ، ايران در حال حاضر در مرحله حساس و در تحول سياسي به سوي جامعه 

   .آه مطرح است رسيدن به اين مرحله ، بدون خشونت و خونريزي استباز گام بر مي دارد ولي سوالي 
اين گروه . ديدار استراو با انتقادات تندروهاي داخل دولت انگليس و آاخ سفيد امريكا روبرو شده است 

  . بر اين نكته اصرار دارند آه هدف آينده آنها تغيير نظام حاآم بر ايران است 
 

   تصويب قطعنامه اي در شوراي امنيت است  93+2حاق ايران به پروتكلنتيجه عدم ال: هرميداس باوند
  2003  ژوئن 30 -1382 تير 9 دوشنبه -خبرگزاري آار ايران 

دآتر هرميداس باوند، استاد دانشگاه وآارشناس روابط بين الملل، از الحاق بدون قيد و شرط ايران به 
با تروريسم، رعايت حقوق بشر و عدم دخالت اي، مبارزه   هاي هسته  آنوانسيون منع گسترش سالح

ايران در اوضاع داخلي عراق از جمله نواحي شيعه نشين به عنوان مهمترين محورهاي سفر جك استراو 
  .وزير خارجه انگليس به ايران ياد آرد

تفاوت ها با يكديگر م  اولويت: وي امروز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، تصريح آرد
  .   است93+2هستند اما اولويت اصلي براي استراو پيوستن ايران به پروتكل

اتحاديه اروپا در مقابل مسئله : وي با اشاره به سياست راضي آردن آمريكا از سوي اتحاديه اروپا گفت
ند در ا  عراق موضع مخالف را در پيش گرفته بود ، در حاليكه هم اآنون اعضاي اين اتحاديه تصميم گرفته

  . خط مشي خويش تجديد نظر آنند
گروه هشت با صدور بيانيه اي با اتفاق آراء خواستار پذيرش بدون قيد : اين استاد دانشگاه اظهار داشت

اي از طرف ايران بود آه در واقع اين سياست راضي   هاي هسته  و شرط آنوانسيون منع گسترش سالح
  .و ايران وجه المصالحه قرار گرفتنگه داشتن آمريكا به قيمت ايران تمام شد 

 يك هشدار است و او از ايران خواهد خواست تا به     سفر جك استراو به تهران فراتر از: وي تصريح آرد
شود عدم الحاق ايران به اين   پروتكل ملحق شود در حاليكه گزارش مقدماتي دو ماه ديگر ارايه مي

  .ت خواهد شدپروتكل منجر به ارايه گزارش به شوراي امني
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در صورتي آه ايران به اين پروتكل ملحق نشود اقدام بعدي آمريكا تصويب قطعنامه اي در : باوند گفت
اين قطعنامه بدون ترديد از سوي اعضاي دايمي تصويب خواهد شد و مشروعيت . شوراي امنيت است

  .پيدا خواهد آرد
 احتمال دارد آه آمريكا دست به اقدامات  در صورت تصويب قطعنامه در شوراي امنيت  :وي اظهار داشت

  .ديگري بزند
  

  جهان پس از جنگ
  

  اروپا  اتحاديه–خاور ميانه، ايران، و تجارت موضوعات اصلى مذاکرات اياالت متحده 
 سايت  دفتر برنامه های اطالعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه اياالت متحده 

  
ژوئن در  ٢۵ از مذاکرات سران اياالت متحده و اتحاديه اروپا دردر يک کنفرانس مطبوعاتى که پس 

هاى جديد را براى همکارى  واشنگتن برپا شد، پرزيدنت بوش و رهبران اتحاديه اروپا يک سلسله توافق
هوانوردى، بهره گيرى از انرژى  بيشتر در مورد تروريسم، منع گسترش سالح هاى کشتار جمعى،

 .ردندهيدروژن و تجارت اعالم ک
  اتحاديه اروپا–مذاکرات اياالت متحده  خاور ميانه، ايران، و تجارت موضوعات اصلى

 
  (٣١١٠) (پس از گفتگوهاى واشنگتن Prodi پرودى ، وSimitis کنفرانس مطبوعاتى بوش، سيميتيس)
 

در  ژوئن ٢۵سران اياالت متحده و اتحاديه اروپا در  در يک کنفرانس مطبوعاتى که پس از مذاکرات
رهبران اتحاديه اروپا يک سلسله توافق هاى جديد را براى همکارى  واشنگتن برپا شد، پرزيدنت بوش و

تروريسم، منع گسترش سالح هاى کشتار جمعى، هوانوردى، بهره گيرى از انرژى  بيشتر در مورد
  .تجارت اعالم کردند هيدروژن و

 خواست منابع مالى و حمايت از سازمانهاى سراسر جهان پرزيدنت بوش همچنين از رهبران اروپايى و
کرده، و به دفعات به ايران اخطار کرد که بايد با بازرسى هايى که  تروريستى از قبيل حماس را قطع

  .انجام ميشود بطور کامل موافقت کند (IAEA) المللى انرژى اتمى توسط سازمان بين
 اتحاديه اروپا براى افزايش همکارى هاى حقوقى متحده و بوش در ابتدا به موافقتنامه هاى جديد اياالت

عالوه براين او اظهار . عمل در استرداد تروريست ها اشاره کرد در جنگ بر عليه تروريسم و سرعت
اتحاديه اروپا به همکارى با يکديگر و ساير کشورها در جهت تقويت کنترل هاى  اياالت متحده و: "داشت

 ما همچنين در جستجوى روش هاى جديدى، از جمله منع. اهند دادبر مواد خطرناک ادامه خو صادراتى
 ".فعاالنه، براى متوقف ساختن تجارت مخفيانه سالح هاى کشتار جمعى هستيم

در اين موضوع توافق دارند که ايران بايد بطور کامل با EU بوش گفت که اياالت متحده و اتحاديه اروپا
ما بر سر اين موضوع توافق داريم که : "او گفت. ارى کندهمک IAEA اتمى سازمان بين المللى انرژى

جديدى  را که به اين سازمان امکانات IAEA پروتکل الحاقى سازمان بين المللى انرژى اتمى ايران بايد
. را اجرا نمايد براى بازرسى فعاليت هاى مخفى تهيه سالح هاى اتمى مى دهد، امضا کند و مفاد آن

بايد ايران را مسئول اجراى  اى اتمى نسازد، و تمامى جامعه بين المللىايران تعهد کرده سالح ه
  ".تعهدات خود بشناسد

 
  ".ايران بايد اين موارد را اجابت کند: "اظهار داشت در پاسخ به پرسش يک روزنامه نگار او بعدًا

 
 ".باشند، ايرانيان آن را اجابت مى کنند اگر کشورهاى دنيا با هم هم سخن: "او گفت

اروپا و سراسر جهان را تشويق مى کنم که بر عليه  من رهبران: "در مورد خاور ميانه، بوش گفت
اقدام سريع و قاطعانه اى بعمل آورده و منابع مالى آنها را قطع  گروههاى تروريستى از قبيل حماس

مربوط به گزارش هايى که حاکى است حماس با يک آتش بس سه ماهه  در پاسخ سؤالى." کنند
آزمايش واقعى براى حماس و سازمان هاى تروريستى انحالل کامل "داد که  موافقت کرده، بوش پاسخ

 ".تروريستى آنها، و توانايى آنها براى از بين بردن جريان صلح است شبکه هاى
 

  ".آنجا صلح برقرار شود، حماس بايد منحل شود براى آنکه: "او بعدًا به صراحت اظهار داشت
 

نخست وزير يونان و رئيس شوراى اروپا، اظهار داشت  ،Konstandinos Simitis  سيميتيسکنستاندينوس
بوده و بويژه از موافقتنامه جديد در مورد همکارى " بسيار دوستانه بسيار مثمر ثمر و"که اين مالقات 

کشور ديگر با يک  EU استرداد مجرمين بعنوان اولين در نوع خود که اتحاديه اروپا هاى متقابل حقوقى و
 موضوعات"در عين حال که سيميتيس وجود اختالف نظر هايى را در رابطه با . کرده ياد کرد امضا

خود را تحت  دوستى متضمن آن است که ما بايد کارهاى: "مورد تصديق قرار داد، اظهار داشت" تجارتي
  ".نظم درآوريم و بر اختالفات خود فائق شويم
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اروپايى گفت که اياالت متحده و اتحاديه اروپا تصميم   رئيس کميسيون،Romano Prodi رومانو پرودى
او . خود را بپذيرند" مسئوليت مشترک"ساختن مذاکرات تجارتى دوحه  گرفته اند که براى نتيجه بخش

 ".شاهد شکست خود باشيم ما نمى توانيم: "گفت
 

ايران را تحت فشار " ن تمام بازرسى هاپذيرفت"اروپا براى  در مورد ايران پرودى اظهار داشت که اتحاديه
  .قرار داده است

 
به سياست مشترک امنيتى و دفاعى اروپا ممکن  در پاسخ به اين سؤال که آيا نگرانى هاى مربوط

او اظهار . رد کرد" مسخره"چنين نگرانى هايى را با عنوان  را به تحليل برد، سيميتيس NATO است ناتو
  ".به سود اياالت متحده است که يک دفاع پرقدرت داشته باشند مهم به سود اروپا و ه"داشت 

 
امنيتى در مرزهاى خود يا جاى ديگر در دنيا برخورد  اروپا بايد قادر باشد با مسائل: "سيميتيس گفت

  ".کند
 

  :کاخ سفيد است آنچه در ذيل مى آيد رونوشت کنفرانس مطبوعاتى
 (شروع متن) 
 

  ٢٠٠٣ ژوئن 2۵ عاتىدفتر منشى مطبو - کاخ سفيد
 

  پرزيدنت پرودى در کنفرانس مطبوعاتى اظهارات پرزيدنت بوش، نخست وزير سيميتس و
 سالن شرقى

  بعد از ظهر به وقت شرق آمريکا ١:٢٠
 

ما همگى در ابتدا اظهاراتى داريم، و هر کدام به يک  .از همه بخاطر آمدنشان متشکرم: پرزيدنت بوش
  .سؤال جواب مى دهيم

. پرزيدنت پرودى به کاخ سفيد را خوش آمد بگويم ر خوشحالم که مقدم نخست وزير سيميتيس وبسيا
  .ما مذاکرات سازنده اى داشتيم

از اتحاد اروپا بعنوان بهترين راه براى رسيدن به صلح و رفاه  از زمان پايان جنگ دوم جهانى، اياالت متحده
م که پيوندهاى قوى بين آمريکا و اروپا براى صلح و رفاه ما همچنين بر اين باوري .قويًا حمايت کرده است

  .اهميت حياتى دارد جهان
تهديد ترور جهانى هستند، و ما مصمم هستيم آن را شکست  هم اياالت متحده و هم اتحاديه اروپا مورد

 هايى را براى افزايش همکارى هاى حقوقى خود در جنگ بر عليه ترور و امروز ما موافقتنامه. دهيم
بنا بر اين موافقتنامه ها ما تيم هاى تجسس . استرداد تروريست ها امضا کرده ايم سرعت بخشيدن به

 تشکيل مى دهيم و اطالعات خود را در مورد حساب هاى بانکى مشکوک با هم درميان مى مشترک
  .گذاريم، و دامنه بزهکارى هايى را که شامل استرداد مى شود گسترش مى دهيم

جديدى را نيز براى کمک به متوقف کردن بزرگترين تهديد  ت متحده و اتحاديه اروپا گامهاىامروز، اياال
ما . سالح هاى هسته اى، بيولوژيکى و شيميايى برداشته اند نسبت به امنيت ما يعنى گسترش

ا م. ديگران در جهت تقويت کنترل هاى صادراتى روى مواد خطرناک کار کنيم موافقت کرده ايم با هم و با
جستجوى روش هاى جديدى، از جمله منع فعاالنه، براى متوقف ساختن تجارت مخفيانه  همچنين در

  .هاى کشتار جمعى هستيم سالح
چالش هاى مربوط به گسترش سالح هاى غير متعارفى که  اياالت متحده و اتحاديه اروپا براى مقابله با

گزارش اخير سازمان بين المللى انرژى . ارندآمده همکارى نزديک د از طرف کره شمالى و ايران بوجود
قصور ايران براى انجام تعهداتش نسبت به دنيا و عرضه امکانات دسترسى براى  اتمى به روشنى بيانگر

  .سازمان است مقامات اين
توافق نظر دارند که ايران بايد بطور کامل با سازمان بين المللى  آمريکا و اتحاديه اروپا بر سر اين موضوع

 ما بر سر اين موضوع توافق داريم که ايران بايد پروتکل الحاقى سازمان بين. کند انرژى اتمى همکارى
مخفى تهيه  را که به اين سازمان امکانات جديدى براى بازرسى فعاليت هاى IAEA المللى انرژى اتمى

الح هاى اتمى نسازد، کرده س ايران تعهد. سالح هاى اتمى مى دهد، امضا کند و مفاد آن را اجرا نمايد
اياالت متحده و اتحاديه . تعهدات خود بشناسد و تمامى جامعه بين المللى بايد ايران را مسئول اجراى

  .مکان ايمن تر، بلکه بهتر نيز تبديل کنند اروپا مصمم هستند نه تنها دنيا را به يک
  . آزادى، ما با هم کار خواهيم کردتوأم با امنيت، رفاه و براى کمک به مردم عراق براى ساختن آينده اى

 فقر جهانى، بيمارى و ستم، با هم کار مى کنيم و اروپا و آمريکا براى خاور ميانه در براى روبرو شدن با
جهت رسيدن به يک  ما در. کنار هم ايستاده اند تا اين منطقه از يک صلح عادالنه و فراگير بهره مند شود

درياى سرخ توسط طرفين امضا شده  که قبًال در اين ماه در کنفرانسراه حل مبتنى بر وجود دو کشور 
تنها در صورتى امکان پذير است که همه  پيشرفت در جهت رسيدن به اين هدف. بود کار خواهيم کرد

دشمنان مصمم صلح، از قبيل حماس و ساير گروههاى  طرفين آنچه را که در توان دارند براى شکست
لحظه اميدوار کننده در منطقه، تقريبًا هر عالمت پيشرفت به طرف صلح  قريبًا هرت. تروريستى بکار بندند
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 را در زير نقاب شهادت بدنبال دارد، زيرا کسانى که با صلح مخالفند تمامى آنچه را که قتل هاى بيشترى
در صلح  مى توانند براى از بين بردن اميد ها و آرزوهاى کسانى بکار مى برند که مشتاق زندگى

  .ستنده
 

کنم که بر عليه گروههاى تروريستى از قبيل حماس  من رهبران اروپا و سراسر جهان را تشويق مى
 منابع مالى و حمايت --و منابع مالى و حمايت از آنها را قطع کنند  اقدام سريع و قاطعانه اى بعمل آورده

 .همانطور که اياالت متحده چنين کرده است آنها را قطع کنيد،
تجارتى حياتى داشتيم که براى آمريکا و همه کشورهاى  ين امروز بحث خوبى درباره اين رابطما همچن

امروز ما مذاکرات راجع به موافقتنامه . ارمغان مى آورد و ايجاد شغل مى کند اتحاديه اروپا و دنيا رشد به
ما،  صرف کنندگانخدمات هوايى را که بنام آسمان هاى باز معروف است آغاز کرديم که به سود م جامع

  .خطوط هوايى ما و جوامع ماست
ما در . انرژى تميز و فراوان هيدروژن را سرعت بخشيم ما همچنين توافق کرده ايم که مصرف تجارتى

و ما بر . براى تحريم سوبسيدهاى بازار خراب کن فوالد کار مى کنيم جهت يک موافقتنامه چند جانبه
ايد جلسه آينده وزراى تجارت کشورهاى عضو سازمان تجارت توافق داريم که ب اهميت اين موضوع

  .کانکون موفقيت آميز باشد تا بتوانيم به مذاکرات مربوط به تجارت جهانى نيرو ببخشيم جهانى در
زمانى که اتحاديه اروپا اعضاى جديدى را مى پذيرد و  ما در يک لحظه مهم با هم مالقات مى کنيم،

و زمانى که هم اروپا و هم آمريکا با چالش هاى . است ى جديدمشغول نوشتن يک قانون اساس
ما در ارزشهاى مشترک خود متحديم و براى مشکالت . روبرو هستند جديدى نسبت به صلح و رفاه دنيا

  .حل هاى مشترک هستيم مشترک خود بدنبال راه
  .نخست وزير، خوش آمديد آقاى. ما از يک مالقات عالى برخوردار بوديم

 
ما يک مالقات بسيار مثمر ثمر و بسيار دوستانه  .متشکرم آقاى رئيس جمهور:  وزير سيميتيسنخست

از آنجائيکه افراد بسيارى گفته . مالقات ما پس از بحران عراق است اين اولين. با پرزيدنت بوش داشتيم
هاى تنش وجود داشته است، من مى خواهم تاکيد کنم که رابطه بين کشور اند که يک دوره جدى

بايد بگويم اين . خوب است، نتيجه بخش است و براى ما هر دو حائز اهميت مى باشد ماوراء آتالنتيک
  .يک اهميت اساسى دارد رابطه

اياالت متحده غير قابل توصيف بوده و از اهميت حياتى  روابط و وابستگى هاى اقتصادى بين اروپا و
اقتصادى در دو طرف اقيانوس اطلس، و براى براى مشاغل و رشد   اهميت حياتى–برخوردار است 
همکارى با اياالت متحده در زمينه هاى . اقتصادى ما پشتيبان امنيت و رفاه ماست روابط. اقتصاد جهانى

 وجود يک رابطه محکم و پربار ميان کشورهاى دو. و دفاعى غير قابل اجتناب، و مطلوب است امنيتى
  .ى داراى اهميت حياتى استطرف اقيانوس اطلس براى نظم بين الملل

آزادى و دموکراسى و حقوق بشر داراى وابستگى هاى  اروپا و آمريکا در رابطه با ارزش هاى اساسى
خود نسبت به بهترين راه بکار گيرى اين اصول داراى تفاوت  گرچه گاهى در احساس. مشترک هستند

  .ديد هستند
ما .  تقويت رابطه خود را مورد بحث قرار داديمچگونگى همانطور که پرزيدنت بوش اظهار داشت، ما

هاى يکسان و منافع مشترک هستيم شناسايى کرديم و چگونگى  مسائلى را که در آن داراى هدف
خاور ميانه و اجراى راهنماى مسير در راس اين . مورد بررسى قرار داديم ارائه کمک از جانب طرفين را

با  مبارزه. رى صلح در خاور ميانه داراى منافع يکسان هستيمما در مورد لزوم برقرا. دارد ليست قرار
در رابطه با  تروريسم مطمئنًا يک موضوع مشترک است و بدين دليل است که ما در مورد يک اعالميه

  .عدم گسترش سالح هاى کشتار جمعى نيز به توافق رسيده ايم
امور .  گفتگوهاى دقيقترى قرار گيردجاهاى ديگر مورد هنگام آن رسيده که مسائل توسعه در آفريقا و

نيز موضوعاتى هستند که مى توانند براى هر دوى ما و جامعه بزرگتر  اقتصادى و عدالت و امور داخلى
از بين موافقتنامه ها و اعالميه هايى که امروز . عالئق مشترک بوده و دنبال شوند بين المللى متضمن

مجرمين را ذکر  امه همکارى هاى حقوقى دو جانبه و استردادسر آن توافق کرديم، من مايلم موافقتن بر
است که اتحاديه اروپا با يک  کنم که نخستين موافقتنامه همکارى هاى حقوقى در مبارزه بر عليه جرائم

  .کشور ثالث امضا مى کند
در همه توانند در مورد سياست خارجى يا عالئق تجارتى  اياالت متحده و اتحاديه اروپا احتماًال نمى

گاهى مسائل و مواقعى هست که ما با هم اختالف . يکسانى باشد زمينه ها داراى منافع و نظرات
آن است که بر تفاوت نظر توافق کنيم، و تفاوت را بپذيريم و دوستى متضمن  اما دوستى متضمن. داريم

 ما هميشه بايد بر. يمبايد کارهاى خود را تحت نظم درآوريم و بر اختالفات خود فائق شو آن است که ما
مى کند غلبه  اين مبنا کار کنيم که آنچه ما را متحد مى سازد همواره بر مسائلى که ما را از هم جدا

  .مى کند
خوبى بود زيرا به ما اجازه داد مسائلى را که در آن داراى  من تصور مى کنم مالقات امروز مالقات خيلى

و مسائلى را که بر آن توافق داريم و موضوعاتى را که موضوعات تجارتى  اختالف نظر هستيم، يعنى
 من --رسيدن به نتيجه مشترک در آن همکارى داشته باشيم مورد بحث قرار دهيم  مى توانيم براى

که به  کنم اين نتيجه گيرى مشترک نه تنها براى اروپا و اياالت متحده بلکه براى همه کسانى تصور مى
  .تند مفيد خواهد بودصلح، امنيت و رشد عالقمند هس
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  .رومانو. آقاى نخست وزير متشکرم: پرزيدنت بوش
مالقات بسيار خوب بود، زيرا جلسه و جو بسيار خوبى  من مجبور نيستم اضافه کنم که: پرزيدنت پرودي

تمرکز کرديم، زيرا مجبور نيستيم انرژى خود را با صحبت درباره  ما راجع به تصميمات مهمى. بود
بنابراين . دهيم، زيرا نبايد خود را سرگردان سازيم و اختالفاتمان در حال کاهش است  به هدراختالفاتمان

  .با هم رشد مى کنيم ما
دوره آسمان هاى باز در دو طرف اقيانوس اطلس آغاز کرده  و اوًال ما گفتگوهايى را براى بوجود آوردن يک

عوض خواهد کرد و خدمات بهتر، قيمتهاى پائين  را -حمل و نقل هوايى  - اين کار صنعت حمل و نقل. ايم
  ميليون نفرى که هر سال از اقيانوس اطلس مى گذرند و تعدادشان در١١بيشترى را براى  تر و انتخاب

  .آينده حتى بيشتر خواهدبود فراهم مى سازد
و اين . يمرا در مورد هيدروژن و انرژى آغاز کرده ا ثانيًا، ما يک سلسله کوشش هاى تحقيقاتى مشترک

مى دهد که مى توانيم در مورد هر موضوعى که به آن مى  براى آينده حائز اهميت است و نشان
  .موضوع کيوتو پردازيم با هم کار کنيم، مانند

ساختن مذاکرات توسعه در دوحه مسئوليت مشترک خود  ثالثاً، تصميم گرفته ايم که براى نتيجه بخش
و نمى توانيم . اروپا و اياالت متحده، موفقيتى حاصل نخواهد شد بينرا بپذيريم و بدون همکارى نزديک 

  .زيرا يک جنگ تجارتى خسارت بسيار بسيار عظيمى را ببار خواهد آورد شاهد شکست خود باشيم
 اصالحات بسيار بسيار --اصالحات نيز مبادله کرديم  در اين رابطه، ما ديدگاههاى خود را در خصوص

اميدوارم بتوانيم با . کشاورزى معمولى که اروپا سعى در انجام آن دارد محصوالتبسيار بزرگ در مورد 
موافقم که  و بنابراين من کامًال با رئيس جمهور. واقعًا جديد از کشاورزيمان وارد دوحه شويم يک تصوير

تند، هيچ پيمان و متحد هس اخيرًا اين مسئله مهم را اعالم کرد که هنگامى که اروپا و اياالت متحده هم
  .اين درس واقعى است .مسئله اى و هيچ دشمنى نمى تواند بر عليه ما قد علم کند

شويم، هر مسئله اى مى تواند به يک بحران تبديل شود  بايد بگويم تنها در صورتى که ما نتوانيم متحد
کسان : من سخن خود را با اين قياس مختصر به پايان مى برم. آسا و هر دشمنى به يک هيوالى غول

شايد، اما کهنسالى به ما کمک مى کند نيرو و ضعف . اروپا بيش از حد پير است بسيارى گفته اند که
پرزيدنت،   اگر ما تنها باشيم،–و بنابراين من مى گويم که ما . واقعيت هاى جهان را درک کنيم خود و

بتوانيم صلح را براى دنيا به   که--) خنده (--اروپا بيش از حد پير است و اياالت متحده بيش از حد جوان 
  .متشکرم. را براى دنيا به ارمغان بياوريم و وظيفه ما است که با هم باشيم که صلح. ارمغان بياوريم
  (.خنده. (جوان به نظر مى رسيد اين روزها خيلى. متشکرم رومان: پرزيدنت بوش
  (.خنده. (جوان نيستم: پرزيدنت پرودي
. هر کدام از ما يکى از اعضاى مطبوعات را صدا مى کنيم ر را انجام مى دهيم،ما اين کا: پرزيدنت بوش

، سى Dana Bash دينا بش. را به يک سؤال و به يک نفر محدود کنيد ما از شما مى خواهيم سؤاالتتان
  .CNN ان ان

 
 است که يک موافقتنامه آتش بس بين حماس و گزارش هايى حاکى. متشکرم ،آقای پرزيدنت: پرسش

آنها قول داده اند خشونت را حداقل براى سه ماه متوقف  چند سازمان ديگر فلسطينى بوجود آمده که
داريد؟ و اگر حقيقت داشته باشد، بعد چه انتظارى از دو طرف يعنى  در اين باره چه اطالعى. کنند

  فلسطينى ها داريد؟ اسرائيلى ها و
با علم و اطالعى . ه اين گزارش با من صحبت کرددربار هنگامى که وارد مى شدم کسى: پرزيدنت بوش

اما . ميانه دارم، وقتى به آن اعتقاد پيدا مى کنم که آن را ببينم که از سابقه تروريست ها در خاور
حماس و سازمان هاى تروريستى انحالل کامل شبکه هاى تروريستى آنها، و  آزمايش واقعى براى

توافق لفظى چيز ديگرى . آزمايش واقعى اين است. صلح استبراى از بين بردن جريان  توانايى آنها
  .است

بايد شاهد آن باشيم که سازمان هايى از قبيل حماس  اما براى آنکه در خاور ميانه صلح بوجود آيد،
در آن صورت شانسى براى صلح . صلح خواهيم داشت و در آن صورت است که. منحل مى شوند
شوم که اينجا سه طرف هستند که مستقيمًا در مناطق  اد آورمن مايلم به مردم ي. خواهيم داشت
به اعتقاد من مردم اسرائيل صلح مى خواهند، و هنگامى که . است يکى دولت اسرائيل. درگير هستند

خواستار يک کشور صلح جو است که در کنار اسرائيل زندگى کند، حرفشان را باور  دولتشان مى گويد
  .مى کنم

رهبرى ناموفق خسته شده اند، از تروريسم که  در سراسر دنيا هستند که ازدوم، مردم فلسطين 
اند، از زندگى در فقر خسته شده اند، و آنها نيز يک کشور آرام  اميدهاى آنها را بر باد داده خسته شده

تروريست ها مانند حماس هستند، که يک کشور آرام نمى خواهند و مايلند با  بعد. مى خواهند
  .براى اينکه صلح بوجود آيد، حماس بايد منحل شود. راههاى تروريستى آن را ويران کنند استفاده از

 
. را از کشورهاى دو سوى اقيانوس اطلس شنيديم در چند هفته و ماه گذشته، ما چيزهايى: پرسش

يت خود را درباره سياست جامعه اروپا در مورد دفاع و امن بعضى عقايد، بعضى سياستمداران که نگرانى
براى مثال آنها مى گويند اين کار ناتو را به تحليل مى برد، اگر به طور کلى  -- آيا شما. بيان مى کردند

آيا امروز  .اين يک نوع تهديد براى اياالت متحده خواهد بود، که اين مى تواند حالت بدتر آن باشد بگوئيم
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آن بپرسم؟ و واقعًا مايلم   را راجع بهاين مسئله را مورد بحث قرار داديد و آيا مى توانم عقيده شما
  . عقيده رئيس جمهور را بدانم

عيبى .) خنده. (يک سوال براى يک نفر تخلف کنيد شما داريد سعى مى کنيد از قانون: پرزيدنت بوش
  .اگرچه زرنگى کرديد. ندارد

آنچه را که ما .  اين موضوع مورد بحث نيست--کرديم  ما با پرزيدنت بوش بحث: نخست وزير سيميتيس
و من تصور مى کنم مى دانم که چرا . و دليل ضرورت آن را شرح دادم در اتحاديه اروپا انجام مى دهيم،

 اروپا بايد قادر باشد با مسائل امنيتى در مرزهاى خود يا جاى ديگر در دنيا. ما است اين به نفع هر دوى
وجود دارد و اين  FYROMروى اروپايى در فيروماکنون يک ني. و ما نمونه بسيار خوبى داريم. برخورد کند

 هرزه گوين –اروپايى در بوسنى  و ما درباره داشتن يک نيروى. نيروى اروپايى جاى ناتو را گرفته است
  .بالکان مثبت خواهد بود نيز بحث کرديم، و بجاى نيروى ناتو، اين نيز براى
 يک سياست اروپايى و امنيتى جاى آمريکا که توسعه تصور مى کنم اشتباه بزرگى است که باور کنيم

من تصور مى کنم اياالت متحده و ما هر دو براى داشتن . متحده باشد  يعنى مخالف اياالت--را بگيرد 
منافع هستيم، زيرا يک دفاع قوى براى ما به سود اياالت متحده خواهد بود، و دفاع  يک دفاع قوى داراى

مى کنم  آنچه که مطرح. و دوباره مثال خوبى وجود دارد. واهد بوداياالت متحده به سود ما نيز خ قوى
آلمانى در افغانستان  همانطور که مى دانيد سربازان. ما درباره افغانستان بحث کرديم. افغانستان است

صلح و امنيت بيشتر در افغانستان  براى دستيابى به. سربازان آمريکايى در افغانستان هستند. هستند
  . سياست مشترک هستيمما داراى يک

تهديدى براى کسى است، تصور مى کنم اين  همچنين درباره اين پرسش که اين سياست امنيتى
اگر برخوردى . بسيار روشن در اين موارد هستيم استدالل مسخره است زيرا ما داراى يک سياست

ان ملل متحد بايد در و شوراى امنيت سازم. بکار گرفته شود وجود دارد، در آن صورت قانون ملى بايد
همانطور که براى مثال يونان هميشه اعالم کرده در رابطه با مسئله فالت  مورد اختالفات تصميم بگيرد،

  .ترکيه، اين دادگاه بين المللى است که بايد تصميم بگيرد قاره با
به نظر من اين . تواند تهديدى براى هيچ کس به حساب آيد بنابراين تحوالت اروپا در رابطه با دفاع نمى

  .يک گام قاطع در راه صلح است
 

درباره ايران بحث کرديد، آيا اين سوال را مطرح کرديد  آقاى پرودى، هنگامى که با پرزيدنت بوش: پرسش
  قراردادهايى براى افزايش بازرسى ها امتناع کند چه روى خواهد داد؟ که اگر ايران از امضاى

. کرديم، اما مى دانيد، من به او نمى گويم چه بايد بکند اره ايران بحثما به تفصيل درب: پرزيدنت پرودي
  (.خنده) .من عقيده خودم را مى گويم

 دنياى آزاد است که از ايران انتظار دارد اين موارد --اين . کند ايران بايد اين موارد را اجابت: پرزيدنت بوش
  – آنها مى توانند. موضوع رها کنيد اين. را اجابت کند

 
 و اگر ايران اجابت نکرد؟: پرسش

ما . ببينيد، شما تصور مى کنيد چنين نخواهند کرد. کنند ما از آنها انتظار داريم چنين: پرزيدنت بوش
و اگر چنين نکنند، . با هم هم سخن باشند، ايرانيان آن را اجابت مى کنند براين باوريم وقتى دنياى آزاد

  .دند برخورد مى کنيموقتى اين کار را نکر با اين موضوع
و ما فشار مى آوريم که همه . و بطور مفصل جريان دارد مذاکره با ايران بطور روزانه: پرزيدنت پرودي

زيرا بايد اطمينان حاصل کنيم که . مثًال برنامه ريزى نشده را قبول کنند بازرسى ها، حتى بازرسى هاى
  .لقًا مطمئن باشيمما مجبوريم مط. خطرى براى صلح نخواهد بود در آينده

  .بگويند آنها اجابت خواهند کرد اگر همه جهان با هم سخن. بله: پرزيدنت بوش
  

 .لذت برديم ما از آن. از همه شما بخاطر آمدنتان متشکرم
 

 .آمريکا  بعداز ظهر بوقت شرق١:٤١: پايان
 
  (پايان متن)
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
   2003جوالي -1 | 1382 تير 10ه  سه شنب-روزنامه اعتماد 

   آامل  آشور عربي عراق.  دارند  ايراني ها ريشه  از خانواده  بسياري  در عراق  گفته  نويسنده  به  بابان آقاي
  نتيجه)  ع (  امامان  حرم ها و چراغاني آاري  هستند و ضريح  در آنجا بيشتر از سنيان شيعيان.  العيار نيست

 مانند صدر،   عراقي  ايراني  دهها خانواده او به.   است  ايرانيان  پول  صرف  و حتي فتابتكار هنر و ظرا
 و   در ايران  بستگانشان  آرد آه  اشاره ،تجدد و خليلي ، رهنما، دشتي ، خويي ، شاهرودي شهرستاني

 در  ا امريكا و انگليس ب  عراق  از بهبود رابطه  آشورها پس  افزود در تمام بابان. آردند  مي  زندگي عراق
   نشان  بيشتري ها توجه  عراقي  دارند به  سعي  محلي  آمونيستها، مقامات  به  دادن  و پايان  عارف دوران
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 رو   بهبود يابد و از اين  دو دولت اند روابط  نكرده ها موافقت  امريكايي  گويا هنوز هم دهند،اما در ايران
   مراسمي  وقتي گريزند و من  مي  عراق  سفارت هاي ، از ميهماني اهللا سم از ب  مانند جن  ايراني مقامات
ها  يابند و از ديپلمات حضور مي)  اروپايي (  و خارجي يي  و خاورميانه  عربي هاي ، تنها ديپلمات آنم برپا مي
  تر از ايران مريكا گستردهها با ا  ترك  روابط  آه در حالي.   نيست  اؤر و خبري  ايران  آشور ميزبان هاي و ژنرال

 ويزا را ب  دهند و حتي  مي  سبز نشان آنند و چراغ  مي  ما مهرباني  به  قدري ها به  و ترك با امريكاست
.   است روند شده  مي  ترآيه  به  آه  عراقي  جهانگردان  عده  افزايش  سبب اند آه  لغو آرده  عراق  اتباع راي

   و بلوك  آمونيست  و حزب  شوروي  به  نسبت  نيت  مزبور با حسن ، ژنرال  قاسم ن دورا  افزود در طول بابان«
   برآمد و حزب  قاسم  آودتا عليه  و حتي ، آارشكني  درصدد اعتصاب  الشيوعي  رفتار آرد اما حزب شرق

)  دوري ( ژاندارمري  هاي  و پاسگاه  عراق  ارتش  نيروهاي  به  در شمال  آرد آه  را تحريك  آردستان دموآرات
 آشور بر سر او و   در آن  آه  و مصايبي  در شوروي  اقامت  سال12 از   پس  ور شوند اما مال مصطفي حمله

   و عقلگرا شده ، ناسيوناليست پرست تر، ميهن ، بسيار مجرب  است  آمده  همراهش  پناهنده آردهاي
 دو بار   ديدار، يكي  از آن ، پس من» «. نكرد با آنها قاطيها نداد و خود را   آمونيست  به  و اصال ميدان است

 و او  مند بود، ديدم  عالقه  و آردستان  ايران  ادبيات  و به دانست  مي  را بخوبي  فارسي  زبان  را آه ديگر بابان
   و آمد و رفت و دولت د  روابط  گسترش  در راه  بلندي هاي  گام  خود در ايران  اقامت  اما در دوران  رفت از ايران
ها،   از سني  متشكل  عراق  بود آه  نظر او اين  و بطور آلي  آشور يكديگر برداشت  به  و عراق  ايران اتباع

 آشور   را يك  و نبايد آن  است  و غيره  و آذري  و ترآمان  و آرد و ايراني  عرب  و نژادهاي ، مسيحيان شيعيان
 » . قرار داد  عربي ورهاي آش  و در مجموعه  دانست عربي
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