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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  آنفرانس وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا  / تحليل 
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15شنبه 

 واقع در شمال ايتاليا Riva del Gardaپا در آنفرانسي در وزراي امور خارجه آشورهاي عضو اتحاديه ارو
يكي از مهمترين مطالبي آه در اين همايش مطرح ميشود . مطالب مختلف را مورد بررسي قرار ميدهند 

اوضاع عراق و مشي سياسي اين اتحاديه در اين باره است آه البته در باره اش اتفاق نظر آامل ميان 
زيرا انگليس ، اسپانيا و ايتاليا ، از مساعي اياالت متحده آمريكا , ه وجود نداردآشورهاي عضو اين اتحادي

حمايت ميكنند آه خواستار تشكيل يك سپاه چند مليتي در چارچوب ماموريت سازمان ملل متحد براي 
ولي در مذاآرات صدراعظم آلمان گرهارد شرودر و رئيس جمهور فرانسه ژاك . استقرار در عراق است 

ك در شهر درسدن آلمان بار ديگر اين دو آشور با اعزام قوا به عراق براي برداشتن باري از دوش شيرا
  . اياالت متحده امريكا مخالفت آردند 
گويا رئيس جمهور فرانسه احيانا بشرطي حاضر به سهيم و شريك , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

ز رهبري و فرماندهي چنين واحدهاي نظامي صرفنظر شدن در اين باره است آه اياالت متحده آمريكا ا
و از آنجائيكه . آرده و يك دولت مستقل و مبتني بر اصل حاآميت ملي در عراق برسميت شناخته شود 

فرانسه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد حق وتو دارد اياالت متحده آمريكا نياز به همكاري آن آشور 
اما سه . مريكا تصويب قطعنامه ائي در اين شورا در باره عراق باشددارد و آنهم وقتيكه هدف دولت آ

درگيريها و بحران عراق بارديگر . آشور اروپائي ديگر و منجمله آلمان نيز در شوراي امنيت عضويت دارند 
بطرزي دردناك به وزراي امور خارجه آشورهاي عضو اتحاديه اروپا نشان داد آه با سياست مشترك 

يعني با هدفي آه درپي اقدام مشترك دو آشور فرانسه و . تي ، فاصله فراوان دارند دفاعي و امني
حال ولي دولت انگليس با مهارت سياسي فراوان ، در آغاز اين . دنبال شد ???? انگليس در سال 

 آنفرانس سخن از همكاري ميان پيمان ناتو و اتحاديه اروپا بميان آورده ولي آلمان ، فرانسه ، بلژيك و
لوآزامبورگ خواستار آنند آه بدون هرگونه وابستگي به ناتو ، اين اتحاديه بتواند بر قدرت نظامي خويش 

  . تكيه آرده و در صورت لزوم عمل گرا باشد 
تكيه بر اختيار عمل وسيع ، در مقابل آمريكا ، يعني قدرت پيشرو ,  آلمانDWبه گزارش پايگاه اينترنتي 
 آشور آلمان ، فرانسه ، بلژيك و لوآزامبورگ است آه در باره اش در در پيمان ناتو ، هدف چهار

صدراعظم جمهوري فدرال .همايشي به موازات اين آنفرانس ، توافقي ميان اين چهار آشور حاصل شد 
آلمان ، گرهارد شرودر ، مايل است آه يك مرآز برنامه ريزي نظامي اتحاديه اروپا در حوالي بروآسل ، 

وندي داير شود و گويا در اينباره اختالف نظري ميان وي و وزير امور خارجه آلمان يوشكا مقر اين هم پي
  . فيشر بروز نموده آه البته دولت آلمان در اوايل هفته، آنرا تكذيب آرده و بي اساس خواند 

ين موضوع ديگري آه در اين همايش مورد بررسي قرار خواهد گرفت ، مشاوره در باره وزير امورخارجه ا
  . اتحاديه است آه قرار است در چارچوب قانون اساسي اتحاديه اروپا ، صورت بگيرد 

شايد اشاره به اين موضوع نيز عاري از اهميت نباشد آه وزراي امور خارجه ده آشوري آه قرار است 
حال در همين . سال آينده به عضويت اتحاديه اروپا در آيند امروز، در اين آنفرانس شرآت خواهند آرد

مامور سياست خارجي اتحاديه اروپا ، خاوير سوالنا نيز در باره اوضاع خاورميانه گزارش خواهد داد آه 
را آه از طرف «نقشه راه « وي برنامه صلح خاور ميانه و يا. وي در اين روزها از اين منطقه ديدن آرد 

امه ائي آه باصطالح مرده و اهميت آمريكا ، روسيه ، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد تنظيم شده ، برن
 پايان پيام. خود را به آلي از دست داده نمي خواند و آنهم بر خالف نظر رهبر فلسطينيان ، ياسر عرفات 

  
ي سياسي حماس را  اعالم آردند، شاخه) شنبه(ي اروپا امروز  ي آشورهاي عضو اتحاديه وزراي خارجه

  .دهند هاي تروريستي خود قرار مي اني نظامي آن در ليست سازم نيز مانند شاخه
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15شنبه 

ي اروپا  به نقل از خبرگزاري رويتر، اين تصميم اتحاديه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي حماس در اروپا مسدود و از فعاليت اين گروه در اروپا جلوگيري  ي دارايي شود تا آليه باعث مي

  .شود
باره  ي فرانسه آه پيش از اين با تصميم گرفته شده مخالف بود، در اين دومنيك دوويلپن، وزير امور خارجه

هاي تروريستي قرار  وگو تصميم گرفتيم تا حماس را در ليست سازمان پس از بحث و گفت«: گفت
  ».دهيم
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آه حماس مسووليت عمليات ي اروپا اعالم آرد، تصميم اين اتحاديه پس از آن صورت گرفت  اتحاديه
  .المقدس را به عهده گرفت بيت

 با استقبال از اين تصميم -ي اروپايي  مقر اتحاديه-سخنگوي سفارت رژيم صهيونيستي در بلژيك 
هاي حماس  ي فعاليت هايي مشابه، آليه ما اميدواريم ديگران نيز با برداشتن گام«: ي اروپا گفت اتحاديه

  ».را متوقف آنند
هاي  ي نظامي حماس را در ليست سازمان ي اروپا سال گذشته گردان عزالدين قسام، شاخه اتحاديه

. گيرد ي سياسي حماس را در بر مي ي اروپا شاخه تروريستي قرار داده بود و تصميم امروز اتحاديه
 انتهاي پيام

  
  .محمود عباس ، نخست وزير فلسطينيها استعفا کرد

  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15 شنبه -راديو آمريكا 
محمود عباس از مقام نخست وزيری فلسطينيها استعفا کرد ولی معلوم نيست که ياسر عرفات 

صائب عريقات يکی از مقامات بلند پايه فلسطينی ميگويد آقای . استعفای وی را قبول کرده است يا نه
امات ديگر ميگويند که برخی از مق. عباس امروز استعفای خود را به ياسر عرفات تسل طم کرد 

استعفای وی پذيرفته شد ولی در گزارشهای ديگر گفته شده است که رهبر فلسطينيها هنو آنرا تحت 
در ميان اين گزارشهای ضد و نقيض گفته ميشود آقای عباس در اجالسی محرمانه با . بررسی دارد

باس ضربه سختی بر تالشهای کناره ِگری آقای ع. قانونگزاران فلسطينط به تبادل نظر پرداخته است
برقرای صلح اياالت متحده آمريکا و سایر کشورهای جهان وارد ميکند و اسرائيل و آمريکا را بدون 

هر دو کشور از مذاکره با آقای . شخصی که بتواند در گفت و گوها شرکت داشته باشد، تنها ميگذارد
در دوران چهار ماه نخست وزيری . نده اندعرفات خود داری ورزيده و او را مانعی بر سر راه صلح خوا

محمود عباس در مبارزه قدرت با آقای عرفات بر سر حدود قدرت و اختيارات نخست وزير در گير بوده 
آقای عباس از . آخرين اختالف نظرها در مورد کنترل نيروهای امنيتی فلسطينی دور ميزده است. است

وی چند روز پيش به . خشونت در جريان قيام فلسطينيها بوددير زمان از منتقدان شديد بکار گرفتن روش 
وی با رای عدم . قانونگزاران فلسطينی گفته بود يا بايد از وی حمايت کنند و يا دولت او را برکنار سازند

 .اعتماد در هفته آينده رو برو بود

  
  ياسر عرفات استعفای محمود عباس را قبول کرد

  2003 سپتامبر 6 – 1382  شهريور15 شنبه -راديو آمريكا 
قانونگزاران فلسطينی می گويند ياسر عرفات رئيس تشکيالت خودگردان فلسطين، استعفای محمود 

ناظران سياسی می گويند خروج عباس می تواند . عباس نخست وزير فلسطينی را قبول کرده است
را بدون شريکی در مذاکرات ضربه ای جدی بر کوشش های صلح خاورميانه وارد آورد و آمريکا و اسرائيل 

هردو کشور از معامله با عرفات خودداری کرده اند و او را مانعی در راه برقراری صلح می . باقی بگذارد
  . نامند

عباس گفت ناتوانی اسرائيل از تعهداتی که بر اساس نقشه راه صلح خاورميانه پذيرفته بود، دليل اصلی 
 دولت او هدف آشوب انگيزی های سخت در داخل بود و نمی عباس همچنين گفت. او برای استعفا بود

 توانست کارهای خود را به درستی انجام دهد

  

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

آه سياست بوش  به جاي اين تصور « : آالين پاول با دفاع سرسختانه از سياست خارجي بوش گفت
  » .نبه گرايي است، بايد پذيرفت آه در حقيقت استراتژي وي استراتژي همكاري استجا يك

  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15شنبه 
ي واشنگتن پست، آالين پاول، وزير امور  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ست خارجي دولت آمريكا بر نقش حساس و سيا«: ي آمريكا در دانشگاه جورج واشنگتن گفت خارجه
هاي  حياتي آه ما در سراسر جهان داريم، يعني همكاري با ناتو، سازمان ملل و بسياري ديگر از ائتالف

  » .آند ايم، تاآيد مي  سال گذشته ايجاد آرده50ارزشمندي آه طي
بلكه به ايجاد هاي قديمي نيست؛  استراتژي رييس جمهور بر اساس ائتالف« : پاول تصريح آرد

  » .هاي جديد نظر دارد هاي جديد براي مبارزه با چالش هاي تازه و ائتالف همكاري
اند آه ما بايد به سوي  ها پيشنهاد داده برخي دولت« : ي مستقيم به نام فرانسه گفت وي بدون اشاره

كسان دارند، هاي ي جهان چند قطبي حرآت آنيم؛ اما نيازي به ايجاد قطب ميان آشورهايي آه ارزش
ما هيچ تمايلي به ايجاد هيچ قطبي نداريم و در واقع بايد به رفع اختالفات تالش آنيم نه قطبي . نيست

  » .آردن آنها
ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه گفته بود آه تنها راه براي مقابله با يك جانبه گرايي دولت بوش، ايجاد 

يجاد نظم نوين جهاني است آه حول محور قدرت آمريكا جهان چندقطبي براي رقابت با قدرت مرآزي و ا
  . نباشد
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هاي بزرگ نبايد ازيكديگر بترسند؛ بلكه  قدرت« : ي سخنانش تاآيد آرد ي آمريكا در ادامه وزير امور خارجه
  » .بايد براي فائق آمدن بر مشكالت مشترك با يكديگر نوعي همكاري ويژه داشته باشند

ها و  هاي بزرگ منابع نهفته و زندگي ها، اميال امپرياليستي قدرت و قرنها  براي سال« : وي افزود
ها  ها و ذخاير نظير گذشته، قدرت اآنون به جاي هدر دادن زندگي. استعدادهاي فراواني را تباه آرد

  » .توانند همين مسير را در حل و فصل مسايل مشترك طي آنند مي
يگر معتقد به اين نيستيم آه اختالف اجتناب ناپذيري ميان نه ما و نه رهبري چين د« : پاول تصريح آرد

  » .ي مشترك مسووليت مشترك داريم ي آينده ما معتقديم آه هر دو درباره. رهبران ما وجود دارد
وي ضمن اشاره به آمك چين در تسهيل مذاآرات شش جانبه آه ماه گذشته براي حل و فصل بحران 

روند ديپلماتيك ادامه دارد و باالخره نتيجه خواهد «: ر شد، گفتي شمالي در پكن برگزا يي آره هسته
 انتهاي پيام» .ي بحران در پيش داريم داد؛ اما ما راه درازي تا خاتمه

  
همراهي آشورهاي اروپائي با آمريكا عليه برنامه هسته اي ايران در آستانه نشست هيات مديره 

  سازمان بين المللي انرژي هسته اي
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15شنبه ): راديوفردا( علي سجادي 

در آستانه نشست شوراي حكام سازمان بين المللي انرژي اتمي، به نظر مي رسد آه آشورهاي 
اروپايي، در مورد فشار آوردن به ايران براي امضاي مقاوله نامه الحاقي به پيمان منع توليد و گسترش 

توني بلر، نخست وزير بريتانيا براي بهبود .  آمريكا پيوسته اندسالحهاي هسته اي، به اياالت متحده
روابط با ايران دو شرط تعيين آرده آه يكي از آن دو، گردن نهادن ايران به خواست جامعه بين المللي 

برخي منابع . براي امضاي مقاوله نامه الحاقي به پيمان منع توليد و گسترش سالحهاي اتمي است
ند آه اخيرا دولتهاي فرانسه و آلمان نيز با ارسال نامه اي به مسئوالن ايراني از آنان خبري اعالم آرده ا

  . خواسته اند آه مقاوله نامه الحاقي را امضا آنند
اين موضوع بخصوص از اين ديدگاه قابل تامل است آه جمهوري اسالمي سالها است با استفاده از 

ت متحده وجود دارد، سعي مي آند سياستهاي خود را به اختالفاتي آه ميان دولتهاي اروپايي و اياال
زيرا شكاف ميان سياستهاي اياالت متحده و . پيش ببرد و آم و بيش در زمينه هايي موفق بوده است

همزماني و يك صدايي . اروپا نسبت به ايران، فضايي براي مانور جمهوري اسالمي ايران فراهم مي آورد
سات اتمي ايران و لزوم امضاي مقاوله نامه الحاقي، تنها راه هرگونه مانوري اروپا و آمريكا در مورد تاسي

از سوي جمهوري اسالمي را محدود آرده است، خاص اينكه روسيه آه براي تامين سوخت هسته اي 
  . تاسيسات هسته اي ايران همكاري مي آند، نيز خواستار امضاي ايران شده است

ه، عصر جمعه اعالم آرد آه امضاي پروتكل الحاقي منع توليد و يك سخنگوي وزارت انرژي اتمي روسي
جالب . گسترش سالحهاي اتمي از سوي ايران در مرحله اول، تامين آننده منافع اين آشور است

اينجاست آه جمهوري اسالمي ايران، نزديكي آمريكا و اروپا در زمينه امضاي مقاوله نامه الحاقي را 
ي خودش مي داند، نه بر اساس منافع مشترك دنياي غرب در غير ناشي از مشكالت سياست خارج

رجبعلي مزروعي، نماينده اصالح طلب در اين زمينه مي . اتمي ماندن منطقه خليج فارس و خاورميانه
گويد آشورهاي اروپايي درباره بحث انرژي اتمي با آمريكا هم موضع شده اند آه يكي از آفاتي است آه 

ن مبتال شده و ما نتوانسته ايم به گونه اي عمل آنيم آه در اين شرايط سياست خارجي ما با آ
آمريكا پيش نويس قطعنامه اي را عليه ايران . آشورهاي اروپايي، موضعي متفاوت با آمريكا اتخاذ آنند

تهيه آرده بود و ضمن ارسال آن به آشورهاي عضو حكام سازمان بين المللي انرژي اتمي، از آنها 
 ايران را به دليل اجرا نكردن تعهدات خود مجرم بشناسند و موضوع را شوراي امنيت سازمان خواسته بود

اگرچه آمريكا عصر جمعه، لحن خود را ماليمتر آرد، ولي احتماال يگانه حرآتي آه . ملل متحد ارجاع دهند
قي و پيمان در شرايط موجود براي جمهوري اسالمي مانده، امضاي بدون قيد و شرط مقاوله نامه الحا

  . هاي هسته اي است منع گسترش سالح
عبداهللا سهرابي، نماينده مريوان و عضو آميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي در اين زمينه گفته 
است ايران با امضا نكردن اين پروتكل، شرايطي مثل عراق پيدا خواهد آرد، زيرا بهانه محكمي دست 

وي افزوده است آه به نظر ميرسد . در ايران اعمال فشار آنندمخالفان ايران داده مي شود آه بتواند 
وزير امور خارجه و مسئوالن سازمان انرژي اتمي، مواضع خود را در قبال امضاي پروتكل الحاقي تغيير 

  .داده اند و بنا را بر امضاي اين پروتكل و تامين نظر مجامع جهاني گذاشته اند
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  سفير انگليس ايران را ترك آرد  » وندالت
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15شنبه 

  . تهران را به مقصد لندن ترك آرد9:15سفير انگليس امروز در ساعت » ريچارد دالتون«
سفير » دالتون«الملل ايلنا، خبرگزاري فرانسه لحظاتي پيش گزارش داد آه   به گزارش سرويس بين
  .لندن خواند- آرد و اين اقدام وي را آغاز بحراني شديد در روابط تهرانانگليس تهران را ترك

لندن وارد دور جديدي شد و به نظر -در پي تيراندازي افراد ناشناس به سفارت انگليس، بحران تهران
 پايان پيام. رسد خروج سفير انگليس از ايران، اين تنش را به اوج خود رسانده است  مي
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  گليستكذيب خروج سفير ان
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15 شنبه -سايت امروز

وابسته مطبوعاتي سفارت انگليس در تهران، خبر خبرگزاري فرانسه مبني بر خروج ريچارد دالتون سفير 
  .انگليس از تهران را تكذيب آرد

داشت ولي اين اي براي رفتن از ايران   دالتون از پيش از بازداشت سليمانپور برنامه: گرين استوك گفت
  .سفر را لغو آرد
 .برند و بعد از اين هم نخواهند رفت  ايشان هم اآنون در ايران به سر مي: وي تأآيد آرد

  
  ناآرامي در يزد 

  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15شنبه 
در راهي هراتي يزد، به ناآرامي   ساله موتورسوار در سه27گزارش داد، مرگ يك جوان » بازتاب«خبرنگار 

  .اين شهر منجر شد
اهللا   صبح امروز در حين آنترل مدارك موتورسواران در تقاطع آيت10در اين گزارش آمده است، ساعت 

آاشاني و دآتر چمران يزد، بر اثر برخورد يكي از مأموران راهنمايي و رانندگي با يك جوان موتورسوار، 
  .آند عبور اتومبيل از روي وي، بالفاصله فوت ميراآب موتور با يك خودروي عبوري برخورد آرده و بر اثر 

در پي اين حادثه، صدها نفر از اهالي يزد با تجمع در محل حادثه، به آشته شدن اين جوان اعتراض 
  .آردند
نشاني  هاي آتش آنندگان از شستشوي خون جوان فوت شده بر روي زمين، به وسيله اتومبيل تجمع

  .جلوگيري آردند
آرد،  آنندگان از تصويربرداري شخصي آه از تجمع فيلمبرداري مي تجمع: افزايد  مي»بازتاب«خبرنگار 

  . وي را شكستند جلوگيري آرده و او را مضروب آرده و دوربين فيلمبرداري
  .همچنين معترضان يك دستگاه خودروي راهنمايي و رانندگي را در محل واژگون آردند

 ادامه داشته اما از تعداد معترضين آم شده و به حدود 15/13بر طبق آخرين اخبار، اين تجمع تا ساعت 
 . نفر رسيده و شرايط محل در حال بازگشت به وضعيت طبيعي است200

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  سخنگوي وزارت امور خارجه ايران سخنان وزير دفاع آمريكا را رد آرد
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15شنبه 

حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران سخنان وزير دفاع آمريكا مبني بر اجازه ايران به ورود 
  .ها به خاك عراق را رد آرد  تروريست

: پايه دانست و گفت  به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، حميدرضا آصفي اظهارات دونالد رامسفلد را بي
اشي از عملكرد و رفتار آمريكا است و اآنون آامًال مشخص است آه آمريكا بدنبال گسترش تروريسم ن

  . بهانه تراشي و فرافكني است تا ديگران را مقصر جلوه دهد
آمريكا با رويكرد غلط خود، روابط بين الملل و امنيت بين المللي را به : سخنگوي وزارت امور خارجه افزود

  .مخاطره انداخته است
آيد و آمريكا با نديده گرفتن اين اصل    در پرتو امنيت بين المللي، امنيت آشورها بدست مي:آصفي گفت

 پايان پيام. امنيت جهان را به چالش آشيده است
  
خواهد سرآردة آزادي و قدرت در جهان باشد، در عراق دچار افتضاح و سرشكستگي  آمريكايي آه مي«

  ».شده است
  2003بر  سپتام6 – 1382 شهريور 15شنبه 

والمسلمين اآبر  االسالم ، حجت)ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مراسم افتتاح دوازدهمين دورة مسابقات 

امروز «: قرآن و اذان نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي در محل ستاد مشترك سپاه، گفت
در حقيقت، . اي ندارد هاي عراق هم ذليل است و سلطه ها و خيابان آمريكا در منطقه و حتي در پادگان

  » .اين سلطه نيست بلكه باتالق و ذلت است
تمام دنيا آمريكا را به خاطر «: تدبيري آمريكا، افزود هاشمي رفسنجاني با اشاره به رفتار نابخردانه و بي

  ».ندآ رفتارهايش نكوهش مي
اگر هم تاآنون اتفاقي «: وي با بيان اينكه ممكن است هر لحظه در عراق انفجاري روي دهد، ادامه داد

  ».اند اين آار را انجام دهند نيفتاده، به اين دليل است آه ديگران نخواسته
ها اين است آه بر محور حق  اشكال آار آمريكايي«: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت

  ».آنند، بلكه مسير آنها منافع استكباري است  نميحرآت
آمريكا اآنون در باتالق گرفتار شده است اما انقالب اسالمي «: هاشمي رفسنجاني اظهار داشت

  ».دهد تر به راه خود ادامه مي مستقرتر و پاينده
آمريكايي و وي با اشاره به سخنان اخير حاآم آمريكايي عراق مبني بر تنفر مردم عراق از نيروهاي 

ها خودشان  آمريكايي«: همچنين آاهش محبوبيت دولتمردان آمريكا در آشور خودشان، ادامه داد
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اي يك ميليارد دالري اشغال عراق و تأمين هزينة زندگي   هفته اند آه قدرت تحمل هزينه اعتراف آرده
  ».شود مياين، نوعي سرشكستگي براي حاآمان آمريكا محسوب . مردم اين آشور را ندارند

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه يكي از اهداف آمريكا براي حمله به عراق تسلط بر 
با اين وجود توليد نفت عراق با استناد به برخي آمارها نسبت به «: منابع نفتي اين آشور بود، گفت

  ».گذشته آاهش يافته است
اي خوب از پديدار شدن  مان اين آشور را نمونههاشمي رفسنجاني، تنفر مردم آمريكا از عملكرد حاآ

چهرة حق دانست و با اشاره به تبليغات سوء عليه ايران مبني بر تالش براي دستيابي به سالح 
هدف آنها از شانتاژ تبليغاتي عليه ما اين است آه پروندة ما را به شوراي «: اي، اظهار داشت هسته

غير متعهد مبني بر اينكه ايران حق استفادة صلح آميز از ولي صدور بيانية آشورهاي . امنيت ببرند
  ».اي از پوچ بودن اين تبليغات است اي را دارد، نمونه تكنولوژي هسته

  ».تبليغات آنان نتيجة معكوس داد و همه فهميدند آه اين تبليغات، شيطاني و دروغين است«: وي افزود
امروز صدام و همة عواملي آه او را در «: گفت، ”نقشة راه“هاشمي رفسنجاني با اشاره به ناآامي 

  ».اند دوران جنگ عليه ما پشتيباني آردند، گرفتار شده
اگر توانستيم دوران دفاع مقدس را به خوبي «: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان آرد

لي به مقابله اي در تاريخ خلق آنيم و در مقابل اشرار دنيا و ستون پنجم داخ پشت سر بگذاريم و معجزه
  ».برخيزيم، به دليل اتكاء به قرآن و اسالم بود

خواستيم بدون سرماية معنوي و ايمان و بدون اتكا به خداوند  ترديدي ندارم آه اگر مي«: وي تصريح آرد
  ».خورديم و اسالم و الگوي عاشورا با اين همه عوامل شر مقابله آنيم، شكست مي

روز همة اشراري آه مقابل ما ايستادند گرفتار تنبيه خداوند هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه ام
اش را بر اساس معارف قرآن تنظيم آند، راه شكست براي او  اگر جامعه يا فردي برنامه«: اند، افزود شده

  » .وجود ندارد
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  
  

  ظميفشار بر رژيم ايران براي روشن شدن حقيقت قتل زنده ياد خانم زهرا آا
  2003 سپتامبر 4 – 1382 شهريور 13  پنج شنبه –جنگ صدا  -مهدي سامع 

زهرا  خانم قتل وزير امور خارجه فرانسه، در مورد  بيل گراهام، وزير امور خارجه آانادا در ديداري با
 خبرنگار آانادايي ايراني در تهران آه به مرگ وي منجرو ضرب و شتم عكاس « ه است آه،آاظمي گفت

بيل گراهام از . داده استتل وحشتناآي است آه سراسر جامعه بين المللي را تحت تاثير قرار شد، ق
همتاي فرانسوي خود خواست تا با فشار بر متحدان اروپايي، از ايران بخواهند تا عوامل منسوب به قتل 

   ».خانم آاظمي را مجازات آند
بر . ارجه آانادا و فرانسه منتشر آرده استراديو فردا  امروز پنجشنبه  گزارشي از گفتگوي وزراي خ

 گفته وزير امور خارجه آانادا در مالقات يك ساعته خود با وزير امور خارجه فرانسهاساس اين گزارش 
در حال حاضر ما منتظر رسيدگي شفاف و علني اين پرونده هستيم، تا ايران در نهايت، «: است آه

ايي و محكوم آند و عامالن آنرا تحت پيگرد قانوني قرار عوامل منسوب به اين قتل وحشتناك را شناس
   ».دهد

قتل جنايتكارانه خانم زهرا آاظمي به همتاي  در مورد اهميت بين المللي وزير امور خارجه آانادا
وزير امور خارجه ايران، . ما خواستار بررسي علني اين پرونده هستيم«: فرانسوي خود گفته است آه

 است آه رسيدگي به اين پرونده به طور شفاف خواهد بود و دادستان با ما شخصا به من قول داده
: وي سپس ادامه داده آه» .همكاري خواهد آرد، بنابراين ما مذاآرات خود را ادامه خواهيم داد

رسيدگي به اين امر، فراتر از روابط دو جانبه بين ايران و آانادا خواهد بود و مسلما موضوعي است آه «
ر چيز اهميت ويژه اي براي جامعه بين المللي دارد و آماآان سعي خواهيم آرد تا با همكاري بيش از ه

  ».جامعه بين المللي به نتايج مثبتي دست يابيم
  . نكات چندي وجود دارد آه بايد روي آن مكث آرد وزير امور خارجه آاناداپيرامون حرفها و مواضع 

 سراسر «نه زنده ياد زهرا آاظمي به درستي مي گويد آه   در مورد قتل جنايتكارا بيل گراهامآقاي
و خواستار اعمال فشار بر رژيم ايران براي محاآمه » .داده استجامعه بين المللي را تحت تاثير قرار 
 به قول وزير امور خارجه واليت خامنه اي وزير امور خارجه آانادا. قاتالن خانم زهرا آاظمي مي شود

قول داده است آه رسيدگي به اين پرونده به طور شفاف خواهد بود و «او  استناد مي آند آه به 
  ».دادستان با ما همكاري خواهد آرد

  بيش از آن آه به فكر فشاز جدي بر رژيم ايران  بيل گراهامبا اين قول و قرارها معلوم مي شود آه آقاي
  .ژيم ايران استباشد ، در انديشه قبول قول جنايتكاراني همچون وزير امور خارجه ر

در . نكته ديگري آه وزير امور خارجه آانادا به آن اصال نمي پردازد مساله آمريت در اين قتل فجيع است
حقيقت سقف خواسته آانادا مجازات عامالن قتل است و نه روشن شدن آمران آن آه از اهميت بسيار 

  .برخوردار است
ين انديشه هايي بر دولتمردان آانادا حاآم است نمي از اين رو خواست فشار بر رژيم ايران تا وقتي چن

  .تواند يك خواست جدي باشد
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اگر دولت آانادا آه طي دو دهه گذشته همواره سياست مماشات و سازش با رژيم تروريستي حاآم بر 
ايران داشته، واقعا به دنبال فشار بر رژيم ايران براي روشن شدن حقيقت قتل زنده ياد خانم زهرا 

است بايد بدون شك و ترديد و با رد قول و قرار هاي تروريستهاي حاآم بر ايران، مساله اين قتل آاظمي 
داده است را در شوراي امنيت ملل متحد مطرح آرده  و  سراسر جامعه بين المللي را تحت تاثير قرار آه

ه غير از ب. همزمان براي محكوميت ايران در آمسيون حقوق بشر ملل متحد و مجمع عمومي بكوشد
  .   اين طرح مساله فشار فقط شانه خالي آردن از يك وظيفه اخالقي و انساني است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  مانور توخالي رژيم ماليان براي فرار از محكوميت و فشار جهاني بخاطر برنامه مخفي هسته اي
  )2003 اوت 28 (1382 شهريور 6-دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

همزمان با انتشار گزارش سازمان بين المللي انرژي هسته اي در مورد نقض مقررات بين المللي توسط 
ضمانتهاي «سخنگوي خاتمي روز گذشته در يك مانور پوشالي اعالم آرد به شرط اينكه , رژيم آخوندي

ضر است به آنان رژيم حا» الزم داده شود آه بازرسان اسرار نظامي و استراتژيك را محترم بشمارند
نماينده ماليان در سازمان انرژي اتمي . بدهد» امكان دسترسي اعالم نشده به تاسيسات هسته اي«

  . ايران قابل قبول توصيف آرده است» حق حاآميت«نيز اين بازرسيها را مشروط به لطمه نزدن به 
 امضاء پروتكل به مجلس خاتمي قصد دارد آه با ارجاع مسئله, بنا بر گزارشات رسيده از درون رژيم

  .دفع الوقت نموده تا فرصت هاي بيشتري براي دست يابي به سالحهاي هسته اي بخرد, ارتجاع
به چرخه آامل سوخت هسته اي دست «خامنه اي روز ششم اوت اعتراف آرده بود آه رژيم آخوندي 

م  تحت بازرسي بين  اوت تصريح آرد درخواست قرار دادن برنامه هسته اي رژي18و در » يافته است
  .»ظالمانه و ناحق است و جمهوري اسالمي ايران اين درخواست را نخواهد پذيرفت, بي جا« المللي 

 اظهار داشت بازرسان سازمان انرژي هسته اي در  APيك ديپلمات روز گذشته در وين به خبرگزاري 
افته اند آه مي تواند در سالح تاسيسات سري نطنز در مرآز ايران آثاري از اورانيم بسيار غني شده ي

محمد البرادعي رئيس سازمان انرژي هسته اي به يك مجله آلمان . هاي هسته اي بكار گرفته شود
گفت وجود دستگاههاي بزرگ گريز از مرکز در تاسيسات هسته اي ايران موجب نگراني شديد است و 

 پيش نمي رود، عواقب وحشتناکي چنانچه معلوم شود برنامه هسته اي ايران در مسير مسالمت آميز
پاسخ درباره  هاي بي پرسش«سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز از وجود . در انتظار خواهد بود

  .       ماليان خبر داد»  اي برنامه هسته
سال گذشته مستمرا 13مقاومت ايران آه برنامه ضد مردمي و ضد ايراني هسته اي آخوندها را طي 

 است و با اعالم دو سايت فوق سري نطنز و اراك پيشرفتهاي اتمي رژيم را با بحران مواجه افشا آرده
اعمال يك سياست قاطع از سوي جامعه بين المللي را تنها راه مقابله با برنامه هاي ,  آرده است

تسليحات آشتار جمعي ماليان مي داند و شوراي امنيت ملل متحد را به بررسي فوري پرونده 
  .اي آشتار جمعي اين رژيم و اتخاذ تصميمات الزم االجرا در اين زمينه فرا مي خواندسالحه

  
  انعطاف دوجانبه درباره برنامه هسته اي ايران

  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16 يكشنبه -همشهري 
  امضا آنداميدواريم با رفع ابهامات موجود ايران در زمان نزديك پروتكل الحاقي را : وزير خارجه ايران

  آمريكا از ارائه قطعنامه پيشنهادي براي اعمال فشار بر برنامه هسته اي ايران منصرف شد
در حالي آه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بررسي گزارش محمد البرادعي درباره 

انس و امريكا بر سر اين برنامه هسته اي ايران در جلسه فردا آماده مي شود از پريروز در روابط ايران با آژ
  .براي حل اين مشكل است» انعطاف دوجانبه«موضوع، تحوالتي رخ داد آه حاآي از نوعي 
قرار است مذاآرات رسمي ميان جمهوري اسالمي ايران «: وزير امور خارجه ايران ديروز در اين باره گفت

جود رفع و نظرات ايران محقق و آژانس بين المللي انرژي اتمي آغاز شود و در صورتي آه ابهامات مو
  ».شود اميدواريم با رفع ابهامات موجود در زمان نزديك اين پروتكل را امضا آنيم

به گزارش واحد مرآزي خبر، آمال خرازي آه در حاشيه دومين نشست آميسيون همكاري هاي ايران و 
المللي انرژي اتمي سنگال سخن مي گفت با اشاره به آمادگي ايران براي همكاري با  آژانس بين 

  .اميدواريم تصميمات آژانس نيز در جهت همكاري بيشتر با ايران اتخاذ شود: افزود
اعالم آردند ) سحرگاه شنبه به وقت تهران(در همين حال ديپلمات ها روز جمعه به وقت امريكا 

 مي خواند، واشنگتن از قصد خود داير بر گزارش آنچه نقض مقررات هسته اي سازمان ملل توسط ايران
اين ديپلماتها پيشتر گفته بودند واشنگتن پيش نويس قطعنامه . به شوراي امنيت صرف نظر آرده است

اي را در ميان اعضاي عضو شوراي رياست آژانس بين المللي انرژي اتمي توزيع آرده و در آن اعالم آرده 
  .بود ايران از تعهدات هسته اي سازمان ملل تبعيت نمي آند

 رويتر، به نقل از ديپلماتها، واشنگتن متوجه شده بود حمايت از پيش نويس قطعنامه اندك بود، به گزارش
اگر اين قطعنامه طرفدار پيدا مي آرد و . چرا آه ادعاي نقض تعهدات توسط ايران هنوز اثبات نشده است

ايران را در جريان اجالس آتي شوراي رياست آژانس تصويب مي شد، اين شورا موظف مي شد مسئله 
  .به شوراي امنيت گزارش آند و اين شورا مي توانست عليه ايران تحريم اعالم آند
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با اين حال، ديپلماتي ديگر خاطر نشان آرد واشنگتن احتماًال بار ديگر خواهد آوشيد در ماه نوامبر پس از 
آمريكا آه .  بكشاندانتشار گزارش بعدي آژانس بين المللي انرژي اتمي مسئله ايران را به شوراي امنيت

ايران را به همراه آره شمالي و عراق عضو محور شرارت خوانده است، تهران را به توليد پنهاني سالح 
  .هاي هسته اي متهم مي آند، امري آه ايران همواره آن را تكذيب مي آند

ند آه خواهان آمريكا اآنون از قطعنامه اي پشتيباني مي آ: يك ديپلمات ارشد غربي به خبرنگاران گفت
آن است ايران فورًا از موافقت نامه تضمين هسته اي آژانس بين المللي انرژي اتمي تبعيت آند و به اين 

  ».بطن برنامه هسته اي ايران پي ببرد«آژانس آمك آند تا به 
تصويب چنين قطعنامه  : اين ديپلمات افزود. در اين قطعنامه حرفي از عدم تبعيت به ميان نيامده است

شديداللحني از سوي شوراي رياست آژانس باعث افزايش فشار بر تهران مي شود تا جزئيات برنامه 
  .تسليحات هسته اي خود را اعالم آند

از سوي ديگر، روسيه آه از نظر امريكايي ها در ماجراي هسته اي ايران، طرفدار تهران تلقي مي شود، 
  .اهده منع گسترش سالح هاي هسته اي ترغيب آردبار ديگر ايران را به پذيرش پروتكل الحاقي، مع

به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري روسي اينترفاآس يك سخنگوي وزارت انرژي اتمي روسيه شامگاه 
  .جمعه اعالم آرد آه امضاي پروتكل الحاقي تأمين آننده منافع ايران است

ران  در عين  حال  باعث  تقويت  رژيم  اين  اقدام   اي:  اين مقام روسي آه نام وي فاش نشده، افزود
منع گسترش  سالح  آشتار جمعي  در جهان  و همچنين  هموار ساختن  راه  همكاري  تهران  با 

  .آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي خواهد شد
وي همچنين از آمادگي  جمهوري  اسالمي براي  مشورت هاي  بيشتر با آژانس  بين المللي  انرژي  

  .بر داداتمي خ
ايران ، روسيه  :  خبرگزاري   اينترفاآس  در اين  گزارش  آوتاه  به  نقل  از اين  مقام  روسي  اعالم  آرد

را در جريان  آمادگي  خود براي  مشورت هاي  بيشتر با آژانس بين المللي  انرژي  اتمي در مورد 
  .امضاي  پروتكل  الحاقي  قرار داده است 

رف  ايراني ، به  ما اطالع  داده  آه  دستور انجام  مشورتهاي الزم  با رهبري  ط: اين  سخنگو افزود
آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي را  در مورد پروتكل  الحاقي به  نماينده   اين  آشور در آژانس  ياد 

  .شده ،داده است 
نفرانس  مطبوعاتي  مديرآل  آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي نيز در آ» محمد البرادعي«پيشتر 

وزير امور خارجه  آلمان  در برلين گفته  بود، مسئوالن  ايراني  به  وي  اطالع  » يوشكافيشر«مشترك  با 
» تي .پي.ان«داده اند آه  در حال  فراهم  آردن  زمينه تفاهم در مورد  امضاي  پروتكل  الحاقي  به  

  .هستند
  تأآيد آرد آه  آژانس  در تالش  است به  دنيا اثبات  آند، البرادعي  در اين  آنفرانس  خبري  همچنين

  .ايران  به  دنبال  سالح  اتمي نيست 
در همين  حال  برخي  منابع  خبري  اعالم  آردند آه  دولت هاي  فرانسه ، آلمان  و انگليس  اخيرا با 

اقي  به  پيمان  منع  توليد و ارسال  نامه اي  به  مسئوالن  ايراني  از آنان  خواستند آه  پروتكل الح
  .گسترش  سالح هاي  اتمي را امضا آند

اين  گفت  وگوها و :  وزير امور خارجه   ايران  ارسال   اين  نامه  را رد نكرد، و گفت » آمال  خرازي «
  .ارسال  پيام ها هميشه  بوده  است 

  بين المللي  انرژي  اتمي جلسه  وي  همچنين  ابراز اميدواري  آرد آه  جلسه  شوراي  حكام  آژانس
 .خود را در روز دوشنبه  به  دور از اعمال  نظر و فشارهاي  آمريكايي ها برگزار آند

  
  اي از ابهام    اي تهران در هاله  هاي هسته  فعاليت
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15شنبه 

يد بمب اتمي اورانيوم غني شده توليد آيا ايران به عنوان بخشي از فعاليت هاي پنهاني خود براي تول
  آرده است؟ 

زماني آه بازرسان سازمان انرژي اتمي جهاني از يك طرح غني , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
سازي اورانيوم در نطنز آه پيش از اين وجود آن اعالم نشده بود در سال جاري ديدن آردند، آن ها از 

در ماه ژوئن آنها به هيأت عامل آژانس اعالم آردند آه ايران .  شدندوجود ماشين هاي سانتريفيوژ نگران
برخي فعاليت هاي خود را در زمينه انرژي اتمي پس يا پيش اطالع نداده است آه تحت معاهدات مورد 

  . تعهد بايد اعالم مي آرد
 درصد 20 تا از آن تاريخي بازرسي ها از نطنز آثار دو نوع اورانيوم غني شده, بهنوشته اآونوميست

  . بيشتر را نشان داد اقدامي آه براي توليد سالح مفيد است و صلح آميز نيست
 درصد نياز ندارد آه 30توليد برق با فعاليت هاي اتمي صلح آميز تنها به اورانيوم غني شده تا پيش از 

ده بود؟ در آيا دست ايران رو ش. ايران مدعي است فعاليت هاي اتمي خود را به آن محدود آرده است
هشتم سپتامبر هيأت عامل سازمان انرژي اتمي جهاني گزارشي دريافت آرد آه هنوز زودهنگام است 

اما ايران تحت فشار قرار گرفت تا ماجرا را روشن آند و آثار اورانيوم غني . آه چنين چيزي گفته شود
  . شده را توضيح دهد

ت اآنون مي گويد آه آثار اورانيوم غني شده پيش ابتدا ادعا آرده بود آه هيچ آمك خارجي در آار نيس
  . از خريداري تجهيزات و وارد آردن آن از خارج ايجاد شده است
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ايران )درگذشته چين اورانيوم طبيعي به ايران فروخته بود و تجهيزات توليد گاز براي آاربرد در سانتريفيوژ 
ا پاآستان نزديك ترين منبعي است آه ام( تجربياتي آسب آرده آه پيش از اين بايد گزارش مي آرد

ايران تأآيد مي آند آه تجهيزات . ممكن است فن آوري غني سازي اورانيوم را به ايران فروخته باشد
غني سازي را از واسطه ها خريداري آرده است، اين ادعا مورد ارزيابي سازمان انرژي اتمي جهاني 

  . قرار مي گيرد
ران ادعا مي آند آه مرآز غني سازي نطنز را بدون هيچ تجربه قبلي براي اي. موارد ديگري نيز وجود دارد

عالوه )ارزيابي آار سانتريفيوژ ساخته است و هيچ مورد غني سازي در محل ديگري انجام نشده است 
چيزي آه به اعتقاد آارشناسان سانتريفيوژ (. بر اين مرآز نطنز هنوز به طور آامل راه اندازي نشده است

نتيجه .  مي آيد و ظن قوي وجود دارد آه اقدامات ديگر اتمي در محل ديگر در حال انجام استنامحتمل
  . نمونه برداري هاي ديگر تا نوامبر آينده به هيأت عامل سازمان انرژي اتمي جهاني ارائه نمي شود

اما . ن استايران مي گويد ديگر تجربيات براي توليد اورانيوم بخشي از طرح مطالعات راآتور آب سنگي
اورانيوم براي توليد بمب مصرف مي شود و چنين راآتوري پالتينيوم قابل استفاده در توليد بمب نيز توليد 

  . مي آند
طرح هاي غيرنظامي توليد برق ايران نياز به راآتورهاي آب سبك دارد، مشابه آنچه آه روسيه در بوشهر 

  . مي سازد
اما روسيه آن را تكذيب و گفته است آه . ري مي ديدآمريكا از مدت ها پيش پوششي براي همكا

سوخت نيروگاه بوشهر را نيز مديريت خواهد آرد تا مسير بكارگيري پلوتونيوم سوخت نيروگاه را مسدود 
  . اما ايران اعالم آرده است سوخت را خود تهيه خواهد آرد. آند

د و از امضاي تعهدات اطمينان بخش همچنان ايران تأآيد مي آند آه اهداف صلح جويانه را پي مي گير
عليرغم بازديد . اما تداوم اين وضع اميدوارآننده نيست. با سازمان انرژي اتمي جهاني سخن مي گويد

ازمرآز غني سازي نطنز ايران بزودي امكانات اتمي را به دست مي آورد وبا مقدار آافي اورانيوم و 
  پايان پيام. پلوتونيوم به سرعت اتمي مي شود

  
  انصراف آمريكا از طرح قطعنامه براى محكوميت ايران 

  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15 شنبه -راديو آلمان 
به گفته مقامات ديپلماتيك آمريكا از اين طرح خود صرف نظر آرده، آه آژانس بين المللى انرژى : وين

زارى رويترز، ديپلمات ها ديروز  به گزارش خبرگ٠اتمى بايد تخلفات ايران را به سازمان ملل گزارش دهد
جمعه اظهار داشتند، آمريكا متوجه شده آه براى يك قطعنامه عليه ايران در هيئت رئيسه آژانس بين 

 روز پنجشنبه مقامات ديپلماتيك گفته بودند، آمريكا از ٠المللى انرژى اتمى حاميان زيادى نخواهد يافت
 آشور ٣۵آرده و طرح يك قطعنامه را به برخى از اعضاى آژانس بين المللى تقاضاى محكوميت ايران را 

 به گزارش خبرگزارى رويترز به نقل از ديپلمات ٠در هيئت رئيسه آژانس بين المللى عرضه آرده است
هاى غربى، آمريكا تمايل زيادى به يك صدور يك قطعنامه دارد تا ايران را وادار به رعايت موازين آژانس 

طعنامه آژانس بين المللى بايستى بيانگر اين باشد آه ايران موازين سازمان ملل  اين ق٠بين المللى آند
در زمينه انرژى اتمى را نقض آرده و آژانس بين المللى بايد اين تخلفات را به شوراى امنيت گزارش 

 درصورتى آه آژانس بين المللى اين تخلفات را تشخيص دهد، در اينصورت آن را به شوراى امنيت ٠آند
  ٠زارش خواهد آرد تا اين شورا تحريم هاى الزم را عليه ايران وضع آندگ
 

  اي به توافق نرسيدند  ايران و روسيه درباره تاريخ امضاي توافقنامه ارسال سوخت مصرفي هسته
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15شنبه 

ه تاريخ امضاي توافقنامه وزارت انرژي اتمي روسيه اعالم آرد ايران و روسيه دربار: خبرگزاري فارس
  . اي به توافق نرسيدند تحويل سوخت مصرفي هسته

به گزارش خبرگزاري فرانسه از مسكو، يك مقام وزارت انرژي اتمي روسيه امروز اعالم آرد دو طرف آه 
اي بوشهر در مسكو برگزار آرده بودند نتوانستند به  روز جمعه مذاآرات خود را درباره نيروگاه هسته

  . ي در خصوص تاريخ امضاي اين توافقنامه بحث انگيز دست يابندتوافق
  . اين مقام روسي افزود مذاآره در اين باره در آينده بسيار نزديك ادامه خواهد يافت

اي مستعمل از ايران به روسيه  بنابراين گزارش موضوع مهم مذاآرات ، مساله بازگرداندن سوخت هسته
  . است

اي به  ده بود تا زماني آه توافقي درباره بازگرداندن سوختهاي مصرفي هستهروسيه روز شنبه اعالم آر
  . روسيه ميان دو آشور امضا نشود مسكو از ارسال اين سوخت ها امتناع خواهد آرد 

اي پيش  امضاي قرارداد استرداد سوخت مصرفي هسته: اي روسيه گفت اين مقام وزرات انرژي هسته
  . ي به ايران است ا نياز آغاز ارسال سوخت هسته

 /انتهاي پيام 
 
  از سوي ايران در برخورد با عوامل القاعده شد» مصلحت انديشي مذهبي«خواستار » فدائيان اسالم«

  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15 شنبه -سايت رويداد 
  تحليل ارگان فدائيان اسالم در مورد اثرات منفي برخورد ايران با القاعده
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» مصلحت انديشي«اي خواستار  اژ اما تندرو وابسته به جناح راست سنتي، در مقالهيك نشريه آم تير
  .شد» القاعده«از سوي مسؤوالن جمهوري اسالمي در برخورد با اعضاي گروه تروريستي 

هاي نزديك به مؤتلفه اسالمي، با  ارگان سازمان فدائيان اسالم، از تشكل» منشور برادري«نشريه 
و » )عثماني(مقابله با يك دولت به ظاهر مسلمان«در تاريخ به خاطر » ولت صفويبدنامي د«اشاره به 

از زاويه مذهبي به مسأله القاعده و حضور اعضاي آن در ايران پرداخته و هشدار داده آه اقدام حكومت 
ثير تأ» در دراز مدت بر روابطمان با اهل سنت«اي باشد آه  در مقابل اين گروه تروريستي نبايد به گونه

  .منفي برجاي گذارد
با اين «:نويسنده مطلب با وقوف بر اقدامات منفي القاعده عليه منافع ايرانيان و شيعيان پرسيده است

همه هم به لحاظ مذهبي و هم سياسي، مصلحت ما در ارتباط با آساني از اين تشكيالت آه به هر 
 نيز هستند و اآنون در بند ايرانند، روي، و به حق يا ناحق مورد عالقه شمار فراواني از مسلمانان

  »چيست؟
نظر از تمام مسائل سياسي و حقوقي  اروپا و آمريكاييان نيز صرف«ارگان فدائيان اسالم مدعي شده آه 

توانيم چنين دشمني عميقي را ميان خود و  دهند آه ما به لحاظ مذهبي نمي اين حق را به ما مي
  ».اد آنيماآثريت سني آه در اطراف ما هستند، ايج

 اهل بيت و  [جهاني]نهادهاي مذهبي مربوط در ايران مانند جمع «در پايان مطلب توصيه شده آه 
ربط در اين قضايا، بايد در اين سياستگذاري  هاي ذي ، همراه با ارگان[مذاهب اسالمي]دارالتقريب 

آند، به  ما را حل ميهاي سياسي  مشارآت آرده و نظريه جامعي را آه بتواند در عين حال آه دشواري
  ».مصالح مذهبي ما هم توجه داشته باشد، ارائه دهند

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  انحالل وزارت اوقاف عراق  
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15شنبه 

  .آند  شوراي حكومت انتقالي عراق سه مؤسسه بجاي وزارت اوقاف تأسيس مي
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، به نقل از روزنامه السفير چاپ لبنان شوراي حكومت انتقالي عراق 

سازمان اوقاف شيعه، سازمان اوقاف اهل تسنن و سازمان اوقاف ديگر طوائف در عراق را تأسيس 
  .آند  مي

 شيعيان واگذار شد اين در حالي است آه در پي تشكيل وزارت اوقاف و امور ديني آه مسؤوليت آن به
اختالفاتي بين شيعيان و اهل تسنن در گرفت آه در نتيجه آن شورا تصميم بر انحالل وزارت و تشكيل 

  .سه سازمان ديگر گرفت
اي آه شوراي حكومت انتقالي عراق منتشر ساخت علت انحالل وزارت اوقاف را جلوگيري از   در بيانيه

 شوراي حكومت انتقالي عراق اعالم و خاطر نشان آرده بروز اختالف بين شيعيان و اهل تسنن عضو
حقيقت امر اين است آه شورا سعي دارد به بهترين روش ممكن به مردم عراق خدمت آند، : است

 پايان پيام. بنابر اين چنين تصميمي را اتخاذ آرده است
  

  اوضاع عراق 
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15 شنبه -راديو آلمان 
جنگى آمريكا و انگلستان قصد دارد ظرف يكسال تعداد سربازان عراقى را به دوبرابر _ امى ائتالف نظ

تعداد آنونى برساند آه به اين نكته را نيز پل برمر اداره آننده غير نظامى عراق پس از گفتگو با وزير امور 
پنج ماه پس از سقوط خارجه آن آشور دونالد رامسفلد آه درحال حاضر در عراق در باره اوضاع آن آشور 

همكار ما در منطقه در گزارشي در . رژيم صدام حسين اطالعاتى آسب ميكند ، اظهار داشته است 
طبق برنامه هاى اياالت متحده آمريكا ، در آينده بايد صد هزار : باره جزئيات اين امر از جمله مينويسد 

استفاده از نيروى نظامى . مك نمايند سرباز و پليس عراقى در زمينه احياى نظم و آرامش در عراق آ
عراق در درجه اول بايد براى برداشتن بارى از دوش آمريكا و انگلستان باشد آه تاآنون قواى ايندو آشور 

  در عراق نتوانستند باعث ايجاد ثبات در بصره و يا موصل شوند زيرا قواى اشغالى ايندو آشور هر روز 
انه مختلف قرار ميگيرند آه آمريكا تعداد اين سو ء قصد ها و هدف سوء قصد ها و اقدامات خرابكار

وزير دفاع آمريكا رامسفلد اظهار . خرابكاريها در سراسر عراق را پانزده بار در هر روز اعالم آرده است 
داشت آه آه اين اقدامات تروريستى باعث فرارى شدن قواى ائتالفى ، تحت رهبرى آن آشور در عراق 

در ماههاى گذشته پيشرفت هاى شايان توجهى در اين زمينه بدست آمده : وى افزود . ، نخواهد شد 
روز جارى نيز دونالد رامسفلد با نمايندگان قواى متفقين ، در منطقه اشغالى جنوب عراق ، آه . است 

 فرماندهى انرا لهستان به عهده گرفته ، مذاآره آرد و وى از تكريت نيز ديدن آرد آه اين ديدار تحت
شرايط امنيتى بسيار شديدى انجام شد زيرا در اين منطقه قواى آمريكا به تالش خود براى پيدا نمودن 

رامسفلد در موصل از خانه . صدام حسين و طرفداران وى آه خود را مخفى آرده اند ، ادامه ميدهد 
ژوئيه به قتل ويران شده ائى ديدن آرد آه در آن دو پسر صدام حسين از طرف قواى آمريكا در ماه 

آنگونه آه فرمانده قواى آمريكا در عراق ژنرال سانچز اظهار داشته ، مسئول اصلى . رسانده شدند 
سوءقصدها و خرابكاريها در عراق ، اعضاى سابق حزب بعث ، نزديكان رهبر سرنگون شده عراق و 

 حزب ا هللا از لبنان آمريكا گمان ميكند آه شبه نظاميان. همچنين گروههاى تروريستى خارجى هستند 
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الزم به ياد آورى است آه از . وارد خاك عراق شده و دست به اقدامات خرابكارانه و تروريستى ميزنند 
 سرباز انگليسى ، در عراق آشته شدند آه بيشتر از ١١ سرباز آمريكائى و ۶٧اوآيل ماه مه تاآنون ، 

در عين حال نظامى گرايان . گ عراق است تعداد سربازان آشته شده ، در ائتالف نظامى در دوران جن
مخالف اشغال عراق ، به خارجيان غير نظامى نيز حمله ميكنند و بعنوان مثال در موصل يك آارمند 

سازمان غير دولتى انگلستان ، بنام سازمان مخالف مين ، بضرب گلوله فرد نا شناسى آشته و محافظ 
قصد آنندگان يك آارمند يك شرآت آمريكائى را آه در بغداد نيز سو ء . وى نيز شديدا مجروح شد 

  .سربازان او را همراهى ميكردند به قتل رساندند 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

جلسه القاعده درايران براي گشودن جبهه عليه آمريكا در عراق و : بررسي مطبوعات روز شنبه آمريكا
  قراردادهاي شرآت هليبورتون

  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15شنبه ): راديوفردا، نيويورک(م ناطقي بهنا
شود، مي نويسد دو سال  روزنامه واشنگتن پست در گزارشي در ضميمه يکشنبه که فردا منتشر مي

 سپتامبر به برج هاي مرکز تجارت نيويورک و ساختمان 11بعد از حمله فاجعه آميز تروريستي روز 
ع آمريکا در ويرجينيا، رهبري سازمان القاعده ضعيف و منزوي شده است و به طرزي پنتاگون، وزارت دفا

فزاينده براي حفظ چهره خود، به حمالت خشونت آميز راديکال هاي پراکنده در کشورهاي مختلف مبتني 
 مي افزايد اما شبکه Susan Schmidt و Peter Finnواشنگتن پست در اين گزارش به قلم . است

راي حفظ خود به عنوان گروه اسالمي راديکال پيشتاز در جنگي مقدس، مصمم است جببهه القاعده ب
براساس اين گزارش، که به نقل از مقامات اطالعاتي . جديدي عليه نيروهاي آمريکا در عراق بگشايد

ليات آمريکائي و اروپائي و خاورميانه اي تهيه شده است، فوريه گذشته، در حاليکه آمريکا براي آغاز عم
ساخت، دو عامل ارشد و با تجربه سازمان القاعده در خانه امني در  جنگي در عراق خودرا آماده مي

 فرمانده نظامي Makawiيکي از آنها محمد ابراهيم مکوي . شرق ايران به اين منظور با هم مالقات کردند
ه در آن هنگام از سازمان القاعده بود که به سيف عادل مشهور است و ديگري ابومصيب ضرقاوي ک

گزارشگران واشنگتن پست مي نويسند حاصل اين . نواحي کردنشين شمال عراق به ايران رفته بود
جلسه رسيدن ضرقاوي به مقام فرماندهي عمليات القاعده در عراق بود و با اين کار، فصل تازه اي در 

  . تاريخ القاعده گشوده شد
يق و تفحص در باره نقشي شده است که شرکت سرمقاله نويس لس آنجلس تايمز خواستار تحق

Halliburton که آقاي ديک چني، معاون رئيس جمهوري آمريکا در سابق رئيس آن بود، در بازسازي 
اي يک ميليارد دالر که آمريکا در عراق خرج  عراق بر عهده گرفته است و سهمي که اين شرکت از هفته

 مي نويسد اسناد تازه نشان ميدهند که هاليبرتون لس آنجلس تايمز. مي کند، نصيب خود مي سازد
 ميليون دالر در عراق اجرا مي کند و ممکن است به خاطر افزايش 700قراردادهائي معادل يک ميليارد و 

طرف قرارداد . هزينه ها، که د رهمين قرار دادها پيش بيني شده، صدها ميليون دالر ديگر نيز دريافت کند
داين .  يا واحد مهندسي ارتش آمريکا استU.S. Army Corps of Engineersق، شرکت هاليبرتون در عرا

افزايد به خاطر آنکه پيمانکاران غير نظامي در عراق در خطر قرار دارند، گرفتن بيمه براي آنها  روزنامه مي
  .دشوار و گران است و هزينه بيمه نيز به کل قيمت اين قراردادها اضافه کرده است

مز در يکي از سرمقاله هاي امروز خود مي نويسد دوران مفيد بودن ماده اي در قانون ?ورک تاروزنامه نيوي
اساسي آمريکا که شهروندان غيرآمريکائي تبار را از حق احراز مفام رياست جمهوري آمريکا محروم 

ر مناسبت اين سرمقاله نيويورک تايمز، اقدام دو عضو کنگره، سناتو. سازد، به سر آمده است مي
اي به اين   است که مي کوشند اصالحيهVic Snyder و نماينده دمکرات کنگره Orrin Hatchجمهوريخواه 

 ميليون شهروند غير 12نيويورک تايمز مي نويسد بيش از . منظور را به تصويب کنگره آمريکا برسانند
 تبار است و خانم مدلين آمريکائي تبار، از جمله هنري کيسينجر، وزيرامورخارجه اسبق آمريکا که آلماني

 وزير کنوني کار در Elaine Chaoآلبرايت، وزير امورخارجه دولت کلينتون که چک تبار است، همچنين خانم 
 فرماندارميشيگان، Jennifer Granholm دو وزير کابينه جرج بوش، و همچنين خانم Mel Martinezو آقاي 

راق که به دريافت مدال افتخار نايل شدند، براساس  سرباز و افسر نيروهاي آمريکا در ع700و همچنين 
با اين حال سرمقاله نويس نيويورک تايمز به تصويب طرح . قانون قادر به احراز رياست جمهوري نيستند

  .هاي اين دو قانونگذار اميد ندارد
  

  شهريور15: روزنامه های تهران
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15 شنبه -بي بي سي 

ه های اول هفته تهران در عنوان های اصلی خود از فشارهای تازه بين المللی عليه جمهوری روزنام
  .اسالمی خبر داده و درباره بحران در روابط ايران و بريتانيا مقاالت و گزارش هائی چاپ کرده اند

  
ماده شدن پيش انتخاب وآفتاب يزد در صدر اخبار خود با اشاره به گفته های نخست وزير بريتانيا و خبر آ

نويس قطعنامه ای عليه ايران در سازمان ملل که توسط آمريکا تهيه شده است نوشته اند که دو روز 
مانده به اجالس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی واشنگتن و لندن زير فشارهای تازه ای 

  .قرار داده اند
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گ صفحه اول خود از افزايش فشارهای سياسی ايران روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، در تيتر بزر

عليه ايران خبر داده و نوشته در پيش نويس قطعنامه ای که آمريکا کرده تا به تصويب سازمان ملل 
برساند ادعا شده است که ايران در مورد ساخت سالح های اتمی به تعهداتی که در اين زمينه به 

  .عهده گرفته بود عمل نکرده است
  

مقاله خود بريتانيا را همراه با آمريکا و اسرائيل ضلع سوم مثلث شرارتی توصيف کرده رسالت در سر
  . است که منشاء آتش افروزی های منطقه و جهان هستند

  
سرمقاله رسالت که با امضای بخش سياسی داخلی چاپ شده پيشنهاد کرده است که ايران به عنوان 

 فرهنگی، هنری و آموزشی و پرورشی دو کشور قطع کند و تالفی سفير خود را از لندن فراخواند و روابط
همکاری آن ها با آمريکائی ها در ورود يک عضو سرويس موساد برای ترور "به شرارت های انگلستان 
  ."آيت اهللا حکيم را هم بيفزايد

  
تصاص عنوان اصلی صفحه اول روزنامه کيهان را مقاله روز پنجشنبه روزنامه انگليسی گاردين به خود اخ

  "روابط ايران و بريتانيا را تونی بلر تيره کرد: گاردين"داده است با اين تيتر 
  

حيات نو در صدر اخبار خود از زبان نخست وزير بريتانيا نوشته گفت و گو با ايران ادامه خواهد داشت، در 
للی در مورد همين خبر از قول تونی بلر آمده است تا زمانی که ايران به خواست های جامعه بين الم

سالح های هسته ای و حمايت از گروه های تروريستی جواب مثبتی نداده تعامل و گفتگوهای ما 
  .همچنان انتقادی خواهد بود

  
نوشته با نزديک شدن " بحران سازان سياست خارجی را هدف گرفته اند"ياس نو در گزارشی به عنوان 

دثی مانند قتل زهرا کاظمی و تيراندازی به سفارت تاريخ برگزاری انتخابات مجلس عده ای با ساخت حوا
  .بريتانيا در تهران قصد دارند به سياست خارجی دولت خاتمی ضربه وارد کنند

  
رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس به نوشته ياس نو گفته است اقدامات 

 و خطرناک است و حل طبيعی خودسرانه ای مانند تيراندازی به سفارت انگليس در تهران ماجراجويانه
مشکالت تهران و لندن را با مشکل روبرو می کند به همين جهت مسووالن امنيتی و اطالعاتی بايد 

  .عامالن اين کار را شناسائی و مجازات کنند
  

به نوشته نسيم صبا محسن ميردامادی بدون اشاره مستقيم به روزنامه کيهان گفته است وقتی در 
يسند اگر دولت اقدامی عليه انگلستان نکند مردم خودشان وارد صحنه خواهند شد روزنامه های می نو

  .بايد رد پای اقدامات خودسرانه را آن جا پيدا کرد که مردم را تشويق به اين قبيل کارها می کنند
  

به روزنامه کيهان در سرمقاله خود نوشته در حالی که روزنامه گاردين از تونی بلر نخست وزير بريتانيا 
عنوان مقصر در تيره شدن روابط تهران و لندن نام می برند هواداران دولت استعماری انگلستان در داخل 

  .کشور انتقاد خود را متوجه داخل کرده اند و از کسانی در داخل انتقاد می کنند
  

ود، اگر قرار شود رگی هم در اين مملكت زده ش"محمد ايمانی نويسنده سرمقاله کيهان تاکيد کرده 
قطعًا رگ حيات آنهاست آه انگلی بر پای ملت شده اند، از خون او می نوشند و به بيگانه روحيه و اميد 

  ."انگلوفيل ها اين را خوب در گوش خويش فرو آنند. می دهند
  

نوشته تيرگی در روابط ايران با کشورهای تاثيرگزار " اساس کشور در خطر"ياس نو در مقاله ای با عنوان 
ا را که با تيراندازی به سفارت بريتانيا در تهران به اوج خود رسيده بدترين زمان ممکن دانسته و در اروپ

نوشته گوئی به جريان افتادن پرونده انفجار آرژانتين و تيراندازی به سفارت هر دو از يک جا آب می خود و 
  .اگر ارتباط تشکيالتی هم نداشته باشند در عمل يک هدف را تحقق می بخشند

  
به نظر جعفرگالبی نويسنده مقاله ياس نو وقتی يک روزنامه عصر به مردم آدرس می دهد حتی اگر 

نوشته روز بعدش درست باشد که تيراندازان مامور انگليس بوده اند باز بايد پرسيد که در داخل کشور 
ند و چه چه کرده ايم که فضا تا اين حد آلوده شده است که عده ای حاکميت دولت را مخدوش کن

  .خوراکی برای دشمنان خارجی مناسب تر از حمله به يک سفارت خانه در تهران
  

نويسنده ياس نو با خطرناک توصيف کردن شرايط کشور نوشته اگر عده ای به آينده خود عالقه ای 
  .ندارند چرا بايد هزينه گران و خسارت بار آن از جيب ملت ملت ايران پرداخت شود

  
 قهر اتحاديه اروپا با ايران و فراخواندن 76بنامه خود به ياد آورده که در سال اعتماد در ستون ش
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سفيرانشان يکی از تلخ ترين مقاطع تاريخ جمهوری اسالمی بود، فاجعه ای بود که تنها با خيزش عظيم 
  .مردم ايران در دوم خرداد سال خنثی شد

  
مروز با تکيه بر تجربيات ارزنده جنگ هشت رسالت در خبری از قول معاون ستاد نيروهای مسلح نوشته ا

ساله با عراق و با داشتن تجهيزات نظامی و در سايه ايمان کشور قوی است و دشمن نمی توان الگوی 
  .عراق را در ايران پياده کند

  
خبری در روزنامه جمهوری اسالمی حکايت از آن دارد که ذوالقدر معاون سپاه پاسداران در همايش 

گيالن و مازندران آمريکا را در حال سقوط توصيف کرده و گفته آن کشور کوچک تر از آن پاسداران در 
 سال گذشته به يکی از قدرتمندترين کشورهای جهان تبديل شده مقابله 25است که با ايران که در 

  .کند و در صورت حمله به ايران پاسخ مرگباری را دريافت خواهد داشت
  

در به روزنامه ها و گروه های سياسی که به گفته وی با بزرگ نمائی به نوشته رسالت سردار ذوالق
قدرت آمريکا ترس در دل مردم می اندازند هشدار داده که با آن ها همان طور رفتار خواهد شد که با 

  .سربازان دشمن و تکليف آن ها يکسره خواهد شد
  

عزت کشور شعار می دهند استقبال روزبه ميرابراهيمی در پاسخ محافظه کاران که درباره استقالل و 
رييس جمهور فرانسه از رييس جمهور خاتمی و ديدارهای وزيرخارجه بريتانيا از تهران و اعتراف وزير 

خارجه سابق آمريکا به اشتباهات دولت های گذشته آن کشور در مورد ايران را نشانه های عزت خوانده 
  .د دارد با نفس های آخر اصالحات از دست می رودو نوشته آن چه دولت در اين سال ها به وجود آور

  
نويسنده گزارش اعتماد تاکيد کرده که شمارش معکوس برای اجماع جهانی عليه جمهوری اسالمی 

باز می توانيم به دور خود ديوار بکشيم . آغاز شده است، شمارشی که خود با بی تدبيری آغازش کرديم
 دهيم اما دنيا دنيا ديگری است که ما هيچ سعی برای و با ادعاهای خود عالم و آدم را نوازش

  .شناختنش نکرديم
  

نسيم صبا که در صدر اخبار شنبه خود خبر داده که امروز وزيران خارجه اروپا در مورد مسائل هسته ای 
ايران باهم مذاکره می کنند از زبان وزير خارجه ايران نوشته می توان اجماع تصميم گيرندگان ايران را 

  .ای پيوستن به پروتکل الحاقی فراهم کردبر
  

ابراز اميدواری کمال خرازی به امضای پروتکل الحاقی از سوی ايران در حالی صورت می گيرد که به 
نوشته روزنامه رسالت حسين شريعتمداری نماينده واليت فقيه در روزنامه کيهان بار ديگر در تاکيد کرده 

  .ت است و چرا بايد ايران از ترس مرگ خودکشی کنداست که امضای پروتکل الحاقی سند ذل
  

به نوشته اعتماد دادگاه انقالب کرمانشاه رای به انحالل يک تشکل غيردولتی و دستگيری جوانان عضو 
  .آن داده به خاطر برگزاری سميناری به نام از شريعتی تا دکتر سروش

  
نگی و انديشه شناسی فعاليت می کرد و به نوشته اعتماد کانون انديشمندان جوان کاج در مباحث فره

 مجری همايش و يکی از سخنرانان جوان حکم تا نه ماه حبس از قاضی دادگاه دريافت کرده اند
  
  

  گوناگون
  

  .ي رانندگي درگذشت هادي غبرايي ـ مترجم و ويراستار ـ ديروز چهاردهم شهريورماه در اثر يك سانحه
  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15شنبه 

 در 1326، هادي غبرايي متولد سال )ايسنا(به گزارش خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .لنگرود بود
، فرهنگ سينما اثر ژرژ سادول و سران و )مبارز اسپانيايي(هايي چون سرگذشت ايباروري  از او ترجمه

  .سالطين، برجاي مانده است
المعارف بزرگ  آرد و اين اواخر با مؤسسه دايره ر ميي پيام يونسكو را منتش غبرايي مدتي مجله

  .اسالمي همكاري داشت
ي مهدي غبرايي ـ برادرش ـ آمتر دست به انتشار  ها به آار ويراستاري مشغول بود و به گفته وي سال

  .زد و بيشتر با مجالت همكاري داشت نام خود مي آارهاي ترجمه به
نام آشورمان بود، نه سال پيش در اثر تصادف  ز مترجمان بهفرهاد غبرايي، ديگر برادر وي نيز آه ا

 انتهاي پيام. درگذشت
  

  بغداد ديگر آن بغداد نيست
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  2003 سپتامبر 6 – 1382 شهريور 15 شنبه -بي بي سي 
با پايان گرفتن جنگ در عراق، بسياری از مردم اين کشور که سالها به داليل مختلف، غربت را به زندگی 

مت صدام حسين ترجيح داده بودند، برای ديداری از سرزمين خود، راهی آن ديار در وطن تحت حکو
  .شدند

سعد که با همسر ايرانی اش در لندن زندگی می کند، يکی از همين دسته از عراقيهاست و آنچه می 
يم خوانيد، روايتی است که او از سفر پنج هفته اش به عراق برای مسعود بهنود، روزنامه نگار ايرانی مق

  :لندن بازگفته است
 سال دارد و از هيجده سال پيش که بسختی و گرفتاری از زادگاهش بغداد جدا شد در لندن 47سعد 

زندگی می کند، عموهايش توسط رژيم بعثی کشته شدند و خودش با هشت تن از اعضای گروهی که 
آنکه مأموران امن با هم کتابهای کمونيستی می خواندند، بيست و يک سال پيش، ساعتی قبل از 

به خانه شان بريزند از بغداد گريخت، شش تن از گروه آنها اعدام ) سازمان اطالعات و امنيت عراق ( عام
  .شدند

  .سعد باالخره دو ماه پيش همسر خود را راضی کرد و از راه ترکيه و آناطولی به عراق رفت
بود که کودکی و نوجوانی سعد در آن می خواند؛ شهری که ديگر آن ن» شهر ستمديده من« او بغداد را

  .»من هم آن نماندم که بودم«: گذشت، مردمش هم آن نبودند، با تماشای آنها سعد می گويد
سفری که از سر کنجکاوی و شوق ديدار مادری پير و برای سرزدن به دوستان اندکی که مانده اند و 

دگی و نگرشی دوباره به همه آنچه به بازمانده ياران قديمی شروع شد، برای سعد شده است آغاز زن
  :آن اعتقاد داشت و بر سر آن پای می فشرد در همه عمر

از مرسيه براحتی وارد خاک عراق شدم، در پاسگاه مرزی دو مأمورکرد مدارکم را ديدند و سه چهار « 
آرامش و تفنگدار آمريکايی از دور ما را می پائيدند، در شمال همه چيز به جای خود بود؛ امنيت و 

ساختمانهای نو ساخته می شد و خيابانها تميز و برق و آب داير، اما هر چه به بغداد نزديکتر . زندگی
شدم ويرانی و آثار جنگ و فقر و دربدری و ناامنی هويدا شد، در بغداد و در هوای گرم و شرجی روزی 

جوانها آماده غارتگری، حانواده شانزده ساعت برق نبود، مردها دسته دسته کنار پياده رو جمع بودند و 
برادرم دواخانه خود را از ساعت نه صبح باز می . ها و بخصوص زنها به درون خانه خزيده بودند از ترس

کند و ساعت دو بعد از ظهر می بندد و بسرعت سوار بر وانت کهنه اش به خانه می رود و درهای 
ای ماهواره ای می نشينند که نبود و حاال فراوان آهنی را محکم می بندد و همه خانواده پای تلويزيونه

  .»خودروهای نو از ترس دزدان مسلح و آدم ربايان زير روپوش پنهان مانده اند. شده است و همه دارند
ويرانی و ناامنی، گرما و نبود برق، قطع آب و له له زدن مردم همان بود که سعد در ذهن داشت و در 

  .گ به اين و آن گفته بودلندن بارها در تظاهرات ضد جن
او ضدآمريکايی است و از حمله نظامی نيروهای تحت فرماندهی آمريکا همين را انتظار داشت، در همه 

سالهايی که در تبعيد گذراند اين تحليل را با خود حفظ کرد که صدام حسين را آمريکاييها آوردند و بر 
ا کشت و مرا هم آواره کرد و حاال هم بايد با اين مردم عراق مسلط کردند، پس آمريکا بود که دوستان مر

  .آمريکا جنگيد
اما سعد در همان ساعتهای اول ورود به بغداد دانست که چيزی در غياب او در سرزمينش تغيير کرده 

  :است و عزيزانش در مقابل نظر او مقاومت می کنند
از کشور فرار نکرد، بلکه در تکريت اول از همه به ديدار حسين رفتم که همگروه ما بود ولی مثل من « 

در اتاقی پنهان شد و ده سال، آری ده سال در همان اتاق ماند تا به دست مأموران صدام حسين اعدام 
او مانند مردی شصت ساله بود، تکيده و خشگ، من به ديدنش فقط می گريستم اما او می . نشود

ستی ما از آمدن آمريکاييها خوشحال است و خنديد و وقتی به گفتگو نشستيم ديدم رهبر گروه کموني
به آينده عراق بسيار اميدوار، چندی با او جدل کردم تا باورم شد، در روزهای بعد ديدم بيشتر مردم 
  .»همينند، به من می گويند بيست سال در زجر بوديم و در زندان و ترس و حاال داريم نفس می کشيم

  .را دريابد روزها با همه فاميل و دوستان خود جنگيده است" حاال داريم نفس می کشيم"سعد تا معنای 
از آنها داستانهايی از سبعيت رژيم صدام شنيده، از گورهای جمعی و از هزارانی که روزی از خانه به در 

  :رفته اند و ديگر هيچ اثری از آنان نيست
اين بيست سال، اگر مانده به من می گفتند تو هنوز در خيالی، نبودی ببينی چه بر سرمان آمد در « 

  .»بودی و زنده مانده بودی نه که با اين جنگ مخالف نبودی که به پيشوازشان می رفتی
برای آنکه روی ديگر داستان سقوط رژيم صدام را هم ديده باشد هفته دوم به ديدار يکی از افسران 

  :صدام رفته است
ه بود از من خواست به ديدن عبدالمجيد حسين در حالی که می خنديد و در دهانش دندانی نماند« 

بروم که نسبت دوری با ما داشت و از افسران صدام بود و حاال به همان حالی گرفتار آمده است که 
  .»حسين در ده سال حبس بی زندانبان در تکريت

جمع به ديوار اتاق بزرگش جای تابلوهايی که از ترس برداشته بود ديده می شد و کف اتاق هم قاليها « 
شده بود، او که موهايش را ديگر رنگ نکرده و گذاشته تا سفيد بماند روی مبلی نشسته بود و مدام 

می گفت همه آنچه می گويند درباره اعدامها و . ويسکی می خورد و از ترس مردم در خانه حبس شده
ه اند، حاال بگذار گورهای جمعی دروغ است و ساخته يهوديها و ايرانيهاست که آمريکاييها را هم گول زد

آمريکاييها بروند اين مردم همديگر را می خورند، هميشه بايد يکی باشد که بر سر ما بزند؛ آمريکا، 
  .»فرانسه، انگليس، چين و روسيه فرقی ندارد، صدام عراقی بود در عوض
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شمال سعد پس از سه هفته ديدار با فاميل و ياران بازگشته است به همانجا که بود، کوچه ای در 
  .محله همرسميت در غرب لندن، اما ديگر آن نيست که در همه اين سالها بود

مردم زندگی را باور کرده اند «: واقعيت تند و تلخ او را گيج کرده است، گزارشش از بغداد امروز اين است
و و دارند نفس می کشند و فقط منتظر خبر آخرند، خبری از صدام، همانکه نامش هنوز برای دوستان 

  .»فاميل من کابوس است
  :او قصد دارد به عراق بازگردد

دوستان و فاميلم می گفتند برگرد تو زبان انگليسی می دانی و درس خوانده ای و می توانی کار « 
خوبی پيدا کنی، ببين با همين هفته ای ده دالر که در مقابل يک روز کار به کارمندان می دهند چقدر 

يز فراوان شده، بيشتر ساخت ترکيه که از مرزهای باز می آيد، در راضی اند، در شهرها همه چ
  .»فروشگاهها همه چيز هست و از همه مهمتر اينکه می توان نفس کشيد

در تصويرهايی که سعد از زادگاهش باز می گويد جوانهای شهری عرق می خورند و اسلحه دارند و 
بی زنده شده و بشدت خطرناک است، غارت می کنند، در شهرهای مرکزی کينه های قومی و مذه

درمناطق کردنشين شمال اوضاع عادی است و بسرعت در حال بهبود، در جنوب فقر هست اما رهبران 
  ...روحانی شيعه با نفوذی که در مردم دارند آنها را اداره خواهند کرد و

گی از هموطنانش سخت تر از همه برای کسی که تا همين چند ماه بر خود فرض می ديد که به نمايند
در تظاهرات ضد جنگ شرکت کند و با فعاليت شب و روزی کاری کند که حمله نظامی به عراق صورت 

  :نگيرد اين است که می گويد
در همه اين پنج هفته کسی را نديدم که براستی و از ته دل مخالف آمدن آمريکاييها باشد و موافق « 

 عراق را ترک کنند، فقط مأموران شکنجه گر و نظاميان آنکه نيروهای خارجی پيش از برقراری امنيت
عزيزکرده صدامند که چون هيچ آينده ای برای خود نمی شناسند در آرزوی بازگشت به گذشته، شبانه 

  .»تيری بسوی نظاميان خارجی شليک می کنند
ها يک تحليل سعد به عنوان ضدآمريکايی قديمی در برابر آنچه در زادگاه خود ديده و به آن رسيده تن

  :برايش مانده است که با تأسف باز می گويد
ديکتاتوريها در اين بيست سال کاری کرده اند که مردم ضد آمريکايی منطقه، هوادار آمريکا و سرمايه « 

 .»داری شده اند، اين مأموريت اصلی آنهاست و صدام بخوبی به انجامش رساند
  

  بغداد از نگاه يوسا
  2003 سپتامبر 6 – 1382ريور  شه15 شنبه -بي بي سي 

روزنامه بريتانيايی گاردين در شماره روز جمعه پنجم سپتامبر خود گزارشی به قلم ماريو بارگاس يوسا، 
  .نويسنده نامدار اهل پرو درباره اوضاع آشفته شهر بغداد منتشر کرده است
همی در جهانی کردن ادبيات ماريو بارگاس يوسا در کنار کارلوس فوئنتس و گابريل گارسيا مارکز نقش م

برای " مرگ در آند"و " جنگ آخرزمان"، "سور بز"آمريکای التين ايفا کرده و نام او با کتابهايی همچون 
  .مردم جهان آشناست

او که از پايه گذاران سبک معروف به رئاليسم جادويی به شمار می رود، در عين حال نويسنده ای کامًال 
ويدادهای تاريخ معاصر کشورش و ديگر کشورهای آمريکای التين، ويژگی سياسی است و پرداختن به ر

  .هميشگی آثار اوست، وی حتی يک بار نامزد انتخابات رياست جمهوری نيز شده است
آقای يوسا که بتازگی سفری به عراق داشته در آغاز مقاله ای که از سفرش به اين کشورش در 

ر را آزادترين کشور جهان توصيف می کند اما می افزايد از آنجا روزنامه گاردين به چاپ رسانده، اين کشو
که آزادی بدون قانون و نظم معادل هرج و مرج است، عراق در عين حال خطرناکترين کشور جهان هم 

  .هست
  .او در اين مقاله جلوه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی اين هرج و مرج را تشريح می کند

ر عراق گمرک يا مأمور گمرک وجود ندارد و حکومت موقتی نيروهای ائتالف آقای يوسا می نويسد که د
به سرپرستی پل برمر ، ژنرال بازنشسته آمريکايی، کليه واردات را تا پايان سال جاری ميالدی از هرگونه 

  .تعرفه و ماليات معاف کرده است
آنها بدون مشکل يا هزينه به درنتيجه مرزهای عراق آکنده از منافذی است که انواع کاالها از طريق 

  .کشور سرازير می شود
وی می نويسد به همين دليل است که دو خيابان اصلی بغداد که مثل دوقلوهای به هم چسبيده در 

دل بغداد پيچ و تاب می خورند به نمايشگاهی از طيف وسيعی از انواع کاالهای صنعتی، پوشاک و مواد 
  :غذايی بدل شده است

شمار دو رديف خيابان بساط خود را حتی در پياده رو پهن کرده و بازارروزی رنگارنگ فروشگاههای بي"
ساخته اند، اين بازار مرکز فروش نوار، سی دی و نوارهای ويدئويی است که به طور غيرمجاز تکثير می 

قابی شود، با اين حال عمده کااليی که ساکنان بغداد با اشتياق بيشتر خريداری می کنند آنتنهايی بش
گود ماهواره ای است که امکان دريافت برنامه های تلويزيونی سراسر جهان را فراهم می کند؛ امری 

که در دوره صدام مجاز نبود و امروز نيز روحانيان محافظه کار را به خشم می آورد چون آنها برنامه های 
  ".ماهواره ای را عامل تهاجم آثار هرزه نگاری فسادآور غرب تلقی می کنند
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نويسنده همچنين حضور مردم در کافه نتهايی را که مثل قارچ در بغداد روييده اند حيرت انگيز توصيف 
بخصوص جوانان از اين وقت گذرانی تازه که آنها را به سراسر جهان پيوند می : "می کند و می نويسد

  ."زند لذت می برند
تد بيشتر شباهت دارد تا معامالت نوين؛ از او در جای ديگری می نويسد که مبادالت خيابانی به داد و س

بانک، چک يا کارت اعتباری خبری نيست، کليه معامالت به صورت نقدی انجام می شود و با توجه به 
سقوط آزاد دينار، پول رايج عراق، در برابر دالر، خريداران مجبورند چندين بسته اسکناس که گاه چمدانی 

البته هرلحظه ممکن است علی باباهايی که همه جا حضور دارند آن را پر می کند با خود حمل کنند که 
  .را بقاپند و به سرقت ببرند

به نوشته آقای يوسا در اين شهر از پليس، قاضی و پاسگاه پليس که مردم جرايم را به آن گزارش دهند 
  .نمی کندخبری نيست، وزارتخانه ها، اداره ثبت احوال و اداره پست بسته است و تلفنها هم کار 

يگانه مرجع قدرت در شهر، تانکها، وسايل نقليه زرهی، نفربرها و خودروها باری نظامی و جيپها و "
گشتهای پياده سربازان آمريکايی است که با تفنگ و مسلسل از خيابانها می گذرند و هرچند عظمت 

و درماندگی غالب بر تجهيزاتشان ساختمانها را به لرزه در می آورد اما نگاهی دقيقتر، همان ترس 
  ".شهروندان بغدادی را در چهره آنها نيز نمايان می کند

عجيب نيست که به همه : "آقای بارگاس يوسا حال سربازان آمريکايی در بغداد را چنين توصيف می کند
چيز مظنونند و روحيه شان خراب است، سربازان انگشت بر ماشه در گرمای جهنمی که تحمل آن بايد 

پوشش کاله خود، جليقه ضدگلوله و ساير تجهيزات جنگی دشوارتر باشد، در خيابانهای مملو از به خاطر 
  ."جمعيتی گشت می زنند که به خاطر اختالف زبان قادر به برقراری ارتباط با آن نيستند

حتی به نوشته آقای يوسا بسياری از اين سربازان جوانانی اند که تازه پا به سن بلوغ گذاشته اند و گاه 
  .ريش آنها هم سبز نشده است

نويسنده توضيح می دهد که سربازان آمريکايی اغلب به پرسشهای او پاسخهای مختصر و سربسته 
حاال سه ! خسته شده ام: "می دهند، اما سرباز جوانی که بر فراز تانکی نشسته بود چنين درد دل کرد

از خودم می پرسم آخر من اينجا چه می هر روز ! ماه است اينجا هستم، ديگر نمی توانم تحمل کنم
امروز صبح دو تا از رفقايمان را کشتند، طاقتم برای برگشتن به خانه و ديدن زن و بچه هايم طاق ! کنم؟

  !".شده، لعنت به اين زندگی
آقای يوسا همچنين ضمن ديدار از منزل يکی از عراقيها که در گذشته کارمند وزارت کشاورزی بوده ولی 

قتی نيروهای ائتالف او را مانند ساير کارمندان دولت سابق از کار مرخص کرده است حکومت مو
  .مشکالت مردم کوچه و بازار را منعکس می کند

اين مرد عراقی می گويد که او نيز مثل همکارانش از صدام حسين و حزب بعث که به زور به آن پيوسته 
 حکومت استبدادی وی آزاد کرده اند خوشحال است، اما بود نفرت داشته و از اينکه آمريکاييها آنها را از

می گويد اين چه جور آزادی است که آدم را بدون هيچ دليلی را مجبور به زندگی با کمک هزينه بيکاری 
می کنند و دهها هزار خانواده را که در گذشته احساس می کردند قربانی رژيم بودند به فقر می 

  .کشانند؟
  .صدام حسين نفرت داشته اما حاال از سربازان آمريکايی هم منزجر استاو می گويد قبًال از 

  .کمبود برق، آب و امنيت از جمله مشکالتی است که وی از آنها می نالد
نويسنده مقاله اشاره می کند که علی رغم هرج و مرج سرسام آور بغداد، بخصوص در زمينه عبور و 

  . مرور، گاه نظمی خودجوش بروز می کند
ی نويسد زمانی که راهبندان مردم را به سرحد جنون می رساند، ناگهان سر و کله داوطلبانی پيدا او م

می شود که که به يک تکه چوب و يک سوت مجهزند و با به عهده گرفتن نقش پليس راهنمايی، 
راری نظم رانندگان نيز که اسير راه بندانند از آنها فرمان می برند و خوشحالند که باالخره کسی به برق

  .پرداخته است
به گفته نويسنده همين پديده در محله هايی که گرفتار ناامنی اند مشاهده می شود و مردم، 

گروههايی را برای ديدبانی و رسيدگی به مشکالت جمعی مثل جمع آوری و سوزاندن زباله که بوی 
  .وحشتناکی دارد تشکيل می دهند

ه رهگذری که در بغداد پرسه می زند، نه تنها در محاصره آقای يوسا می نويسد به همين دليل است ک
آوار، ويرانه ها، ساختمانهای سوخته، پشته های زباله و جانوران موذی است، بلکه همچنين از بوی بد 

  .دود برخاسته از آتش زباله ها به عذاب می افتد
ی بيش از هرچيز به گفته آقای يوسا برای جمعيت زجرکشيده بغداد، کمبود برق و آب آشاميدن

  .دردسرآفرين است
قطع برق پديده ای دائمی است و در برخی نواحی ممکن است بيست و چهار ساعت ادامه يابد، در 
اين شرايط است که ساکنان شهر در مقابل گرمای کشنده که حتی در سايه به کمتر از چهل درجه 

  .اجز می شوندسانتيگراد افت نمی کند و گاه به بيش از پنجاه درجه می رسد ع
وی می نويسد قرار گرفتن در معرض گرمای سوزان، در تاريکی کامل و درحالی که آب هم قطع شده 

  .نوعی شکنجه است
سرخوردگی ناشی از اين همه مشکالت تنها يکی از موانعی : "او گزارش خود را چنين به پايان می برد

بتازگی از قيد يکی از فاسدترين و است که مردم عراق بايد بر آن چيره شوند تا کشورشان که 
بيرحمترين نمونه های استبداد در تاريخ بشر خالصی يافته است، شب ظلمانی و طوالنی خودکامگی و 
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خشونت را که سازنده تاريخ آن است پشت سر گذارد و به کشوری متجدد، مرفه و مردمساالر بدل 
 ."شود

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003 سپتامبر 7 – 1382 شهريور 16به  يكشن-روزنامه اعتماد 
 و   امنيت  شوراي  تسليم  مورد شكايتي  آردند و در اين  پيروي  و الجزاير نيز از عراق  و سوريه  ليبي گرچه

   رابطه  بود، ماند و قطع  آن  اصلي  مالك  بحق  آه  ايران  در تصرف  متحد شد، جزاير همچنان  ملل سازمان
   بارزاني  مالمصطفي  از آردهاي  را در حمايت  ايران  دست  نبخشيد، بلكه  تنها سودي يز نه ن  با ايران عراق

   و توپهاي پوش  و زره  تانك  و حتي  انداز و مسلسل  و خمپاره  توپ  مقادير معتنابهي باز آرد و ايرانيان
  . در اختيار آردها گذاشتند خودآششي
   حكومت  از فروپاشي  پس  ايران  از آردستان  نشيني  عقب نگام ، ه1946 \ 1325   در سال مال مصطفي

   شد و با شاه  دعوت  تهران ، به  ايراني  نظامي  با مقامات  ديدارهايي  دنبال  مهاباد و به خودمختار جمهوري
 از   در يكي قامت، ا  بارزاني  خود و آردهاي  سالح  خلع  او را به  شاه  داد آه  انجام يي  ديدار دوستانه ايران
  . فراخواند  ايراني  نوازي  از ميهمان  و برخورداري  ايران  مرآزي هاي استان
   او شيريني  و به  ريخته  چاي  خويش  آرد جنگجوي  ميهمان  خود براي  با دست  ديدار، شاه  آن در خالل
  . بود  آرده تعارف
 راديو بغداد و   عربي  بخش  با گفتارهاي1353ا  ت1348   راديو بغداد در سالهاي  فارسي  بخش مطالعه
   فارسي در بخش.   داشت  بغداد بود تفاوت  هم  آن  پخش  محل آه» الجماهير «  نام  به  ديگري راديوي
  دادم  مي  گوش  را هم  آن  آه  عربي در بخش.  بود ايران !   خلقهاي  او به  و رژيم  شاه هاي  از ستم صحبت

 آارگر ماهر و   عنوان  به گر آه  متجاوز و رخنه هاي شد باوجود عجم  مي  توصيه  فارس يج خل  مردم به
 و قصد   آرده  رخنه  فارس  خليج  نشينهاي  در شيخ  ور و دآاندار و بازرگان  و پيشه  فروشنده غيرماهر به
   دشمني  اظهارات اين.  آنيد  هستند مبارزه  ايران  دولت  پنجم  آنند و ستون  نشينها را تصرف دارند شيخ

 و حسد   وعقده شد آينه  مي داد و معلوم  مي  نشان  ايران  وقت  صرفا رژيم  و نه  ايران  را با ملت  بعثي عراق
 . ندارد  و مرزي  دامنه ها وسعت  ايراني ها به بعثي
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