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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 

  
تاآيد بر : سخنراني رئيس جمهوري آمريکا در آغاز اجالس ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل متحد

  آشورهاي ياغيمبارزه با گسترش سالح هاي آشتار جمعي در 
  2003 سپتامبر 23 – 1382سه شنبه اول مهر ): راديوفردا(مريم احمدي 

رئيس جمهوري آمريكا در سخنراني امروز خود در مجمع عمومي سازمان ملل بر لزوم مبارزه با مصائب 
 آشور 190نمايندگان بيش از . عمده جهاني، از جمله خريدو فروش انسان، مبارزه با ايدز تاآيد آرد

هان از جمله هشتاد رئيس حكومت و رهبر آشورهاي هاي مختلف از جمله رئيس جمهوري فرانسه ج
  . براي شنيدن سخنراني رئيس جمهوري آمريكا در مقر سازمان ملل گرد آمده بودند

آقاي جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا در ): راديوفردا، مقر سازمان ملل، نيويورک(بهنام ناطقي 
خي خود در مجمع عمومي سازمان ملل، ساعتي پيش تاکيد کرد که حمله آمريکا و سخنراني خود تاري

  . متحدان آن به عراق به حکومتي ظالم وکشتارگر پايان داد
وي ضمن دفاع از اقدام پيشگيرانه آمريکا در عراق، گفت شوراي امنيت حق داشت که از عراق بخواهد 

کا و ائتالف تحت رهبري آن با حمله به عراق در واقع از هاي کشتار جمعي خود را نابود کند و آمري سالح
  .صلح جهاني، و از اعتبار شوراي امنيت سازمان ملل دفاع کرد

رئيس جمهوري آمريکا گفت آمريکا و ديگر دوستان و متحدان آن، کار بر روي قطعنامه اي را آغاز کرده 
بايد در تعليم کارمندان دولت دهد و سازمان ملل  است که نقش سازمان ملل را عراق گسترش مي

  . جديد عراق و برگزاري انتخابات عادالنه و آزادانه در اين کشور و تدوين قانون اساسي کمک کند
رئيس جمهوري آمريکا، بخش بزرگي از سخنراني امروز خود را به لزوم مقابله جهاني با سالح هاي 

ورهاي ياغي مشغول توسعه آنها تصاص داد که وي گفت کشکشتار جمعي به خصوص سالح اتمي اخ
رئيس جمهوري آمريکا گفت رژيم هاي ياغي که سالح هاي اتمي، شيميائي و بيولوژيکي در . هستند

خواهي بپردازند ودر  اختيار دارند و وسايل الزم براي پرتاب آنها را نيز دارند، خواهند توانست به باج
اشاره کرد که ده سال است آمريکا به کمک وي . سراسر مناطق مختلف جهان، هرج و مرج بيافريند

روسيه وديگر کشورهاي اتحادشوروي سابق مشغول پياده کردن برنامه انهدام سالح هاي اتمي است و 
از سوي ديگر .  ميليارد دالر در ده سال آينده براي اين کار هزينه خواهد شد، نيمي از آن توسط آمريکا28

هان، آمريکا بر امکان متوقف ساختن کشتي هاي حامل آقاي بوش گفت با کمک کشورهاي ديگر ج
  . سالح هاي کشتار جمعي در آبهاي بين المللي افزوده است

آقاي بوش گفت ما مصمم هستيم از رسيدن سالح هاي کشتار انبوه به سواحل خود جلوگيري کنيم و 
  .افزايش استکشورهاي ديگر نيز در اين کار با آمريکا همکاري دارند و تعدادشان هم رو به 

آقاي بوش به شوراي امنيت سازمان ملل پيشنها دکرد قطعنامه اي براي جرم شناختن گسترش سالح 
هاي کشتار انبوه به تصويب برساند که به موجب آن کشورها مستلزم مي شوند در داخل مرزهاي خود 

وي گفت آمريکا . ر دهنددستمايه هاي الزم براي ساختن اينگونه سالح ها را زير مراقبت هاي امنيتي قرا
ند و در اجراي اين قوانين وانين جديدي در اين مورد تصويب کآماده است به هر کشوري که بخواهد ق

  . اصرار کند، کمک برساند
 مرکز 2001 سپتامبر 11رئيس جمهوري آمريکا در سخنراني امروز خود يادآور شد که حمله تروريستي 

 ناپذير با تروريسم تبديل کرد که پس از آن با حمالت تروريستي در نيويورک را به نمادي از جنگي پايان
رئيس جمهوري آمريکا گفت . بالي، کازابالنکا، رياض، بيت المقدس و بغداد و نقاط ديگر جهان ادامه دادند

وي گفت . حمله تروريست ها به مقر سازمان ملل دربغداد نمونه مخالفت آنها با نماينده نظم و ثبات بود
يست هائي که امدادگران را هدف ميگيرند، نفرت خود را از انسانيت و نفرت خود را از خود زندگي ترور

  . دهند و در اين مجمع نبايد دوستي داشته باشند نشان مي
وي در بخش ديگري از سخنراني خود از حمله آمريکا به افغانستان و عراق دفاع کرد و گفت حاال صدام 

مجسمه هاي او، بلکه شکنجه گاه ها، سلول هاي زندان و کشتارگاه ها هم ديگر آنجا نيست ونه تنها 
ديگر آنجا نيستند و حذف صدام باعث شد که يک دولت مهاجم و بي ثبات ديگر نتواند امنيت همسايگان 

  . خود را در خاورميانه تهديد کند
 
  نقطه عطفی در تاريخ سازمان ملل فرا رسيده است : کوفی عنان 

  2003 سپتامبر 23 – 1382 سه شنبه اول مهر -بي بي سي 
دبير کل سازمان ملل متحد در ادامه سخنان خود از رخداد حمله به دفتر اين سازمان در بغداد، پايتخت 

  عراق، ابراز انزجار کرد
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 سپتامبر، در مقر اين 23کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد به رهبران جهان، که روز سه شنبه، 
  .نيويورک گردهم آمده اند، هشدار داده است که سازمان ملل با زمانی حساس روبرو استسازمان در 

بر سر دو راهی قرار "آقای عنان به اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که اين سازمان 
گرفته است و تصميم به اين که کدام راه را انتخاب کند، شايد مهم ترين تصميمی باشد که از تاريخ 

  ."سيس آن گرفته می شودتا
او گفت يکی از تصميماتی که سازمان ملل با آن روبروست نحوه برخورد با خطراتی مانند گروه های 

  .تروريستی مجهز به سالح کشتار جمعی است
آقای عنان گفت سازمان ملل متحد بايد تصميم بگيرد که آيا می خواهد طبق سنت خود برای حل 

  .روشی مشترک و عمومی باشد يا راه ديگری را در پيش گيردمعضالت امنيتی درپی اتخاذ 
دبير کل سازمان ملل متحد در ادامه سخنان خود از رخداد حمله به دفتر اين سازمان در بغداد، پايتخت 

عراق، ابراز انزجار کرد و گفت که اين سازمان برای محافظت از جان کارمندان خود نه فقط در عراق بلکه 
 ن تدابير موثرتری را اتخاذ کنددر همه نقاط جها

  
   درصد آاهش يافت 95آمك آشورهاي ثروتمند به فقير : مشاور توسعه اقتصادي بانك جهاني

  2003 سپتامبر 23 – 1382سه شنبه اول مهر 
المللي   مشاور توسعه اقتصادي بانك جهاني در حاشيه اجالس مشترك صندوق بين-خبرگزاري فارس

 درصد 95 سال گذشته بيش از 4آمك آشورهاي ثروتمند به فقير طي :  گفتپول و بانك جهاني در دبي
  .آاهش يافته است

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، نيكالس استرن اقتصاددان برجسته بانك جهاني با اعالم 
را به  درصد توليد ناخالص داخلي خود 5/4 سال پيش حدود 4آشورهاي ثروتمند در : اين خبر تصريح آرد

  .  درصد آاهش يافته است2/0دادند آه اين نسبت در حال حاضر به  آشورهاي فقير اختصاص مي
اآنون زمان آن فرا رسيده است آه آشورهاي ثروتمند آمكهاي بيشتري را به : وي در ادامه تاآيد آرد

  . آشورهاي فقير اختصاص دهند
قتصادي ضروري است ، اما آافي نيست و براي رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي و رشد ا: وي افزود

 /انتهاي پيام. براي اين آار جريان منابع جاري به سمت آشورهاي فقير الزم است
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  پذيرش پروتكل به مصلحت ماست :امين زاده 
  2003 سپتامبر 23 – 1382سه شنبه اول مهر  -روزنامه شرق 

عده اي مي گويند آه به هر حال آشورهايي آه سالح هسته اي دارند خود را قدرتمندتر از فاقدين • 
  اين سالح مي دانند، ما مي توانيم توان هسته اي نظامي داشته باشيم اما از آن استفاده نكنيم؟

  
رت است، اين پديده ها مطلق نيست، اوال داشتن توان صلح آميز هسته اي هم بخش مهمي از اين قد

اگر ما با نفي توان نظامي هسته اي روي توسعه توان غيرنظامي هسته اي تكيه آنيم مي توانيم به 
فرصت هاي مهمي برسيم، اصال يكي از مشكالت مهم آمريكا با اين قضيه اين است آه ما با وجود همه 

تا اين جاي آار اين . تحريم ها به پيشرفت هاي مهمي در زمينه صنايع صلح آميز هسته اي رسيده ايم
اما حفظ اين موضع پيروز . يك پيروزي بزرگ براي ما و يك شكست براي تحريم آنندگان آمريكايي است

هم تدبير الزم دارد بناي آمريكا بر به هم زدن اين موقعيت ماست، بايد مواظب باشيم آه گرفتار حواشي 
اقدين آن، قدرتمندتر نيستند در قرن گذشته ثانيا ، الزاما دارندگان توان هسته اي نظامي از ف. نشويم

هنگامي آه مبناي اصلي قدرت،  توان نظامي تلقي مي شد، اين حرف درست بود، اما امروز چنين 
پاآستان آزمايش هسته اي نظامي انجام داد،  اما اين آزمايش . تصوري به آن شكل معني دار نيست

 نكرد، بلكه بر عكس مشكالتي اساسي نيز براي هيچ آمكي به پاآستان در ارتقاي جايگاهش در جهان
شايد اگر هند آزمايش نمي آرد پاآستان به خاطر مشكالت عظيم متأثر از آن . اين آشور ايجاد شد

آزمايش هسته اي هند نيز باعث ارتقاي موقعيت اين آشور . هرگز آزمايش هسته اي انجام نمي داد
ا را تداعي آرده است، اگر منزلت هند در جهان در نشده است، بلكه نوعي رقابت افراطي و بي مبن

حال ارتقا است،  اين ارتقا ناشي از پيشرفت سريع و بنيادين اقتصادي، علمي و صنعتي و وضعيت 
چيزي آه در ژاپن و آره جنوبي و مالزي و استراليا و ديگر آشورهاي . سياسي، اجتماعي هند است

ثالثا، همه مسئوالن اعالم آرده اند سالح هسته اي در . صنعتي فاقد سالح هسته اي نيز مصداق دارد
استراتژي دفاعي ما جايي ندارد، اين حرف بسيار مهم و دقيق است اصوال سالح هسته اي براي ما 

  .مصونيت و امنيت ايجاد نمي آند، بلكه بر عكس مي تواند باعث تهديد جدي عليه ما شود
  
  ه نفع آشور است؟آيا به نظر شما امضاي پروتكل الحاقي ب• 
  

امضاي پروتكل الحاقي ما را در دسترسي به مرحله پيشرفته تر تكنولوژي هسته اي آه به توان نظامي 
هسته اي نزديك است، محدود مي آند، اگر ما قصد داشتن سالح هسته اي داشتيم شفافيت به نفع 

، امضاي پروتكل و در عين حال ما نبود اما اگر قصد رفتن به سمت سالح هسته اي را نداريم، آه نداريم
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اشاره آردم آه طبعا ما هر تعهدي آه مي پذيريم . حفظ توان هسته اي صلح آميز به نفع آشور ما است
پذيراي محدوديت هايي در انتخاب هايمان مي شويم ما دلمان مي خواهد آه حق انتخاب داشتن هر 

سالح هسته اي نرويم اما بايد دو مسئله تواني را از دست ندهيم و به انتخاب خودمان هرگز به سمت 
اوال، ما آشوري به لحاظ سياسي آامال مستقل هستيم درست يا غلط خودمان . را هم در نظر داشت

تصميم مي گيريم و به همين دليل در مسائل حساس، واقعا در دنيا تنها مي شويم، اين موقعيت خود 
در چنين شرايطي حتي اگر قصد .  آرده استمنزلتي خاص به ما داده است اما محدوديت هم ايجاد

داشتن توان شرايطي هسته اي نظامي داشتيم نمي توانستيم آن را داشته باشيم، تمام قدرتمندان 
ثانيا، ايران به داليل متعددي آه به تحوالت . دنيا مانع اين آار مي شدند، حتي بهترين دوستانمان

 آه قدرتمندتر از هر زمان بشود در اين وضع نگراني منطقه اي و اقتصادي ايران مربوط است مي رود
نسبت به ايران، نقش ايران در مديريت و صلح جهاني و عملكرد ما زياد است و رقيبان تالش زيادي مي 

در اين وضع تالش مي شود آه ايران به . آنند آه از اين شرايط براي محدودتر آردن ايران استفاده آنند
  .رح شده و محدود شود ما نمي توانيم اين شرايط را ناديده بگيريمعنوان يك خطر و تهديد مط

  
ايران همواره تصريح آرده آه مخالف سالح هسته اي است و مسئوالن ايراني اعالم آمادگي آرده اند • 

آه در قبال داشتن توان هسته اي صلح آميز در ساير زمينه ها آامال شفاف باشند، اما اين آمريكا و 
د آه عليه ما تبليغ مي آنند و مدعي هستند آه ما مي خواهيم سالح  هسته اي اسرائيل هستن

  داشته باشيم تحليل شما از اين موضوع چيست؟
  

ما مخالفين قدرتمندي مثل آمريكا داريم آه مي تواند . دقيقا همين مسئله آار ما را مشكل مي آند
به همين دليل اوال، ما نمي توانيم . دتلقي افكار عمومي جهان را به طور جدي در مورد ما مخدوش آن

توان ابهام سازي مخالفانمان عليه خودمان را ناديده بگيريم و ما بايد حتي براي توان هسته اي صلح 
آميز خودمان هم با دنيا اعتمادسازي آنيم و بايد موفق شويم تبليغات سوء عليه خودمان را خنثي آنيم، 

تي نسبت به فعاليت صلح آميز ما هم مظنون خواهد ماند و اگر موفق نشويم، افكار عمومي جهان ح
به همين دليل ما بايد در مقايسه با ديگران شفافيتي بيش از حد : ثانيا. مانع تحقق آن خواهد شد

درست است آه بسياري از مشكالت ما ناشي از بي عدالتي در جهان و اعمال . معمول داشته باشيم
ت اما به هر حال اين وضع وجود دارد و تدابير درست ما مهمترين استانداردهاي دوگانه در جهان اس

آمريكا تبليغ مي آند آه ما مقاصد پنهان هسته اي نظامي : ثالثا. سالح ما در مقابل اين توطئه ها است
اينكه ما مي گوييم گفته هاي آمريكا صحت ندارد براي . داريم و علت عدم شفافيت ما هم همين است

 عليه ما آافي نيست ما بايد به شكلي عمل آنيم آه فضاي ايجاد شده توسط خنثي آردن توطئه
: رابعا. حداقل دوستانمان در جهان نسبت به ما اعتماد آامل پيدا آنند. آمريكا عليه خودمان را بشكنيم

در چنين شرايطي شيوه عمل ما بسيار مهم است اگر ما بسيار دقيق عمل نكنيم ممكن است با اقدام 
درست مثل صحنه نبرد نظامي است اما در .  فرصت براي دشمن فراهم آنيم آه پيشروي آندغلط خود

اينجا سالح  طرفين تدابير سياسي است و نتيجه آار هم اعمال سياست هايي است آه مي تواند از 
سيج نبرد نظامي بسيار پرهزينه تر باشد ما نبايد براي آمريكا فرصت فراهم آنيم آه ديگران را عليه ما ب

  .آند
  
  آيا منظور شما اين است آه با پذيرش پروتكل الحاقي با آشورهاي ديگر اعتمادسازي آنيم؟• 
  

منظور من همه تدابير درستي است آه امكان ايجاد مصونيت سياسي براي ايران را با آمك آشورهاي 
بهانه را از دست آشورهاي دوست ما مي گويند پروتكل الحاقي را بپذيريد تا ما . دوست فراهم مي آند

آمريكا بگيريم و از شما دفاع آنيم، اگر چاره اي جز پذيرش پروتكل الحاقي براي شكستن فضاي ايجاد 
  .شده توسط آمريكا عليه ما نباشد پذيرش اين پروتكل به مصالح ما نزديكتر است

  
ير سياسي ما ارزيابي شما از نتيجه اجالس اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي چيست؟ آيا تداب• 

  موفق بود؟
  

مهمترين موفقيت آمريكا همراه آردن دوستان خوب و . در اجالس اخير آژانس، آمريكا موفق تر از ما بود
آنچه تصويب شد با اندآي تغييرات مثبت، همان . شرآاي بزرگ اقتصادي ما در اورپا و آسيا با خودش بود

. د ژاپن، استراليا و آانادا به شكل آخر درآمدقطعنامه اتحاديه اروپا عليه ما  بود آه به پيشنها
آشورهايي مثل روسيه و بعضي آشورهاي عضو جنبش عدم تعهد نيز تال ش هاي خوبي، البته با 

هر چند بدون رأي گيري قطعنامه تصويب شد اما تصور . قدرت مانور بسيار محدود، به نفع ما انجام دادند
ا بوده اند بسياري از آنها با تمام توان تالش مي آنند مانع درستي نيست آه بگوييم همه اينها عليه م

بسياري از آنها به صورت خصوصي مي گويند آه آگاهند آه اين آمريكا . برخورد آمريكا عليه ما شوند
است آه عليه ما فعال است و آنان نمي خواهند به ايران فشار وارد شود اما آنها هم مي گويند ايران 

آنان به صراحت مي گويند آه . د اجماع ايجاد شده توسط ديگران عليه خودش را بشكندبايد با تدابير خو
قادر به مقاومت در برابر فشارهاي آمريكا نيستند مگر اينكه سياست هاي ايران راهكاري براي آنان 
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در مجموع آنچه از اجالس آژانس حاصل شد تندتر از پيش بيني برخي صاحب نظران در . فراهم آند
  . خارجي بودسياست

  
  .ولي به هر حال ما توانستيم با آمك دوستانمان مانع از رفتن پرونده به شوراي امنيت شويم• 
  

اما بسياري پيش بيني مي آردند آه اگر ما همه تالش هاي خودمان را انجام دهيم، مي . درست است
ي براي تصميم گيري به توانيم در اين مرحله مانع رفتن پرونده به شوراي امنيت شويم و فرصت محدود

همان پيش بيني اتفاق افتاد البته عده اي هم پيش بيني مي آردند آه دوستان ما . دست خواهيم آورد
مي  خواهم . در اين جلسه مي توانند مانع تعيين اولتيماتوم زمان دار عليه ما شوند آه اتفاق نيفتاد

ثير آمريكا به راه افتاده آه سير قابل پيش بيني تأآيد آنم آه يك جريان بين المللي در مرحله اول تحت تأ
با اجماع نسبي ايجاد . خود را طي مي آند و متأسفانه حاال ديگر مسئله محدود به ما و آمريكا نيست

شده ما با يك مشكل بزرگ مواجهيم ما نمي توانيم موضع مشترك همه آشورهاي خوب و بد عليه 
بي نشان مي دهد آه مسير آار ما با چالش جدي مواجه اين اجماع نس. خودمان را ناديده بگيريم

اتفاقا دوره طبيعي عضويت ما در شوراي حكام آژانس نيز پايان يافته و قدرت تحرك ما در اجالس . است
  بعدي شوراي حكام محدودتر هم خواهد بود

  
  چرا چنين اجماعي ايجاد شده است؟• 
  

وحشت از تروريسم مدرني . فراگير سوار شده استآمريكا بعد از يازده سپتامبر روي يك موج وحشت 
آه به زعم غربيان، برخالف گذشته از آشتار انبوه و بدنامي ناشي از آن هراسي ندارد و هدفش از 

ترور، تعريف شده و قابل مذاآره و معامله نيست، لذا اگر به سالح هسته اي دست يابد از به آارگيري 
 فضايي آمريكا تالش مي آند آه رابطه اي بين اين احتمال و در چنين. آن هم پروايي نخواهد داشت

توانايي هسته اي صلح آميز ما تعريف آند و ديگران را نسبت به مقاصد ما مردد و عليه ما بسيج نمايد، 
  .هر چند تصوري احمقانه به نظر مي رسد اما آمريكا در القاء مسائل احمقانه هم بعضا موفق مي شود

  
  چه بايد بكنيم؟• 
  

راه خنثي سازي اين جو مسموم ايجاد شده عليه ايران، اعتمادسازي با جهانيان نسبت به مقاصد صلح 
آميزمان در صنايع هسته اي است به طور اصولي، ما نبايد فرصت دهيم آه يك اجماع عليه ما ايجاد 

چنين . دندشود و حتي دوستان  ما هم خواسته و ناخواسته به يك روند بين المللي عليه ما بپيون
. اجماعي پيروزي آمريكا است و مشكالت جدي در صحنه بين المللي براي ما به دنبال خواهد داشت

مسلما آنان آه در وين    قطعنامه مشترآي عليه ما داده اند، ديدگاه واحدي نسبت به ما ندارند منافع 
ديد آه چگونه مي توان با آمك بايد . بسياري از آنان ايجاب مي آند آه ما در معرض تهديد قرار نگيريم

بسياري از آنان معتقدند آه با امضاي پروتكل . آنان اين تفاوت ها را شفاف آرد و اجماع را به هم زد
، غالب اين آشورها از اتفاق با آمريكا فاصله گرفته و در آنار ما 93+2مشهور به » ان پي تي«الحاقي 

ه چنين تأثيري دارد ولي بعد از صدور قطعنامه عليه ما، چند ماه پيش مطمئن بودم آ. قرار خواهند گرفت
  .شرايط قدري متفاوت شده است، بايد تالش بيشتري آرد

  
آيا فكر مي آنيد آه اگر حتي اين پروتكل الحاقي را امضا آنيم آمريكا از طرح هاي سرنگوني و خصومت • 

  عليه ايران دست بر خواهد داشت؟
  

همين باشد، اما آرزوها و خواسته ها با واقعيات صحنه جهاني تفاوت ممكن است آرزو و خواست آمريكا 
هاي عمده اي دارند آمريكا نمي تواند به هر چه مي خواهد دست يابد مهم اين است آه او تالش مي 
آند با حاآم آردن جو بي اعتمادي نسبت به ما، ديگران را با خود همراه آند و ما هم عكس آن را بايد 

گر آمريكا موفق شود همه را در برخورد با ما با خودش همراه آند حتما ما وضع بسيار ا. انجام دهيم
اما اگر ما مدبرانه . خطرناآي پيدا مي آنيم فراموش نكنيم آه چنين اجماعي در مورد عراق هم نبود

سته عمل آنيم و از اجماع عليه خودمان جلوگيري آنيم، مسلما دست آمريكا براي برخورد با ما بسيار ب
خواهد شد اگر شما به تالش آمريكا در مورد تحريم اقتصادي عليه ما توجه آنيد، اين محدوديت ها را به 

  »خوبي درك مي آنيد تحريم آمريكا به دليل عدم همراهي ديگران تا حد زيادي عليه ما ناآار آمد شد
  
  چه تضميني وجود دارد آه آمريكا دست بر دارد؟• 
  

اسرائيل و جناح .  در برابر ترفندهاي مخالفان قدرتمندمان بسيار مشكل استطبعا آار ما مثل هميشه
حاآم در آمريكا تالش هاي خود را عليه ما دنبال خواهند آرد اما به هر حال اگر تدابير درست ما باعث 

توجه داشته . فاصله  گرفتن ديگران از آمريكا شود، براي آمريكا برخورد با ما بسيار مشكل خواهد بود
باشيم آه امروز ايران آشور خوشنام و معتبري در سطح جهان است و در سال هاي اخير وجاهت ايران 

اگر آمريكا بدون حمايت جامعه بين المللي به عراق . در صحنه بين المللي بسيار افزايش يافته است
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با . جام دهدحمله آرد در مورد ايران بدون حمايت جامعه بين المللي هيچ اقدام مهمي نمي تواند ان
راه حل برون رفت ما از اين . توجه به اين شرايط بايد نسبت به شرايط بين المللي حساس باشيم

بحران، سياسي است و هدف ما هم بايد جلوگيري از موفقيت آمريكا در ايجاد اجماع عليه ما باشد 
هسته اي با جامعه يعني ما براي خنثي سازي سياست هاي آمريكا چاره اي جز اعتمادسازي در زمينه 

جهاني نداريم اما در حالت عكس، با طرح ها و توطئه هايي آه عليه ما هست، اگر آمريكا موفق شود 
  .اجماع عليه ما را تثبيت و حفظ آند، مشكالت و بحران هاي سنگين پس از آن براي ايران، حتمي است

  
ا افزايش مي دهد و مبهم بعضي مي گويند آه شفاف تر شدن سياست هاي ما تهديد عليه ما ر• 

  بودن سياست هاي ما امنيت بيشتري ايجاد مي آند؟
  

اين طرز تفكر نوعي موازنه تهديد را براي ايجاد يا تأمين امنيت ملي پيشنهاد مي آند اما توجه نمي آند 
يكا سعي آمر.  براي ايجاد اجماع عليه ما بهره مي گيرد-آه آمريكا آامال از شعار تهديد آننده بودن ايران 

 جلوه دهد يعني روش شفاف نبودن ما به نفع -دارد توان تهديدآنندگي ما را حتي بزرگتر از آنچه هست 
به عبارتي شفاف نبودن برخالف تجربيات ديگران در . سياست آمريكا در ايجاد اجماع عليه ماست

ي تواند وضع بسيار  تهديد عليه ما را افزايش مي دهد و م- دست آمريكا را بازتر مي آند -گذشته 
  .خطرناآي ايجاد آند

  
  .عده اي مي گويند آه پذيرش پروتكل الحاقي دست ديگران را در آشف اسرار ما باز مي آند• 
  

اشاره آردم آه طبعا اگر بتوانيم زير بار هيچ معاهده و بازرسي نرويم و توان  هسته اي هم داشته 
ند وضع مطلوبي است، اما بحث بر سر مناسب ترين باشيم و بي جهت ديگران هم در آار ما دخالت نكن

است بايد توجه آنيم آه اوال بازرسي در مورد برنامه » عزت، حكمت و مصلحت«انتخاب بر مبناي قاعده 
هاي هسته اي ما به طور مداوم در سال هاي گذشته و در حال حاضر هم انجام مي شود يعني 

ر مورد ابعاد بازرسي است ثانيا آشورهاي زيادي  د-بازرسي چيز غريبي نيست اگر بحثي هم هست 
در دنيا مورد بازرسي قرار مي گيرند ژاپن پنجاه و چند نيروگاه هسته اي دارد و در سال همه آنها 

بازرسي مي شوند ثالثا گاهي مطرح مي شود آه با پذيرش اين پروتكل همه جا را آزادانه  خواهند 
تبط يا هسته اي شوند براساس آنچه مسئولين آژانس گشت و ممكن است وارد حوزه هاي غير مر

تأآيد آرده اند چنين نيست، تكنولوژي هاي نو چنين نيازهايي را ايجاب نمي آند و آشف صحت و عدم 
آارشناسان آژانس در مذاآرات خود . صحت فعاليت هسته اي آاري شفاف و بدون اين مشكالت است

ن نگراني ها به ما اطمينان بدهند، حتي بر فرض آه بعدا با توجيهات فني سعي آرده اند نسبت به اي
معلوم شد چنين مقاصد سويي هست، متوقف آردن همكاري مشكلي بيشتر از چشم انداز آنوني 

  .ايجاد نمي آند
  
به هر حال همانطور آه گفتيد در دنيا استانداردهاي دوگانه اعمال مي شود آشورهايي چون • 

سايه همين دوگانگي توانسته اند به توان هسته اي نظامي برسند شايد اسرائيل، پاآستان و هند در 
  .به همين دليل است آه عده اي معتقدند نبايد مرعوب فشارهاي آمريكا شد

  
وظيفه آارگزاران سياست خارجي آن است آه واقع بين باشند و تحت تأثير احساسات دچار افراط و 

هر دو مي توانند فرصت ها را از بين ببرند و آشور را به مرعوب بودن و عدم واقع بيني . تفريط نشوند
به اعتقاد ما خنثي آردن ترفندهاي آمريكا عملي است متأسفانه يك تفكر مرعوب قائل . بحران بكشانند

در حالي آه ما براي خنثي آردن ترفندهاي آمريكا و . به ناتواني ما و بن بست در برابر آمريكا است
 و برابر با آمريكا قدرتمنديم، اما ابزار ما براي اين مواجهه از جنس تهديد و نظامي برخورد از موضع با عزت

  .و عملياتي نيست، بلكه ابزار ما از جنس تدبير سياسي است
  
  آيا معتقديد آه اگر پرونده به شوراي امنيت برود، ما در معرض تهديد نظامي قرار خواهيم گرفت؟• 
  

ترين راه براي برخورد با ايران است در صورت تداوم اجماع در اما شيوه نظامي مشكل . ممكن است
ميان آشورهاي مؤثر جهان عليه ما، حتي راه هاي ساده تري مثل تحريم هاي فراگير ايران، آثار مخربي 

  .البته من اميدوارم با اتخاذ سياست هاي درست، اصال به اين مراحل نرسيم. درپي خواهد داشت
 

   در مورد امضاي پروتكل الحاقي در صالحيت شوراي عالي امنيت ملي است ميمتص:عالءالدين بروجردي 
  2003 سپتامبر 23 – 1382سه شنبه اول مهر 

عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واآنش به اظهارات امين : خبرگزاري فارس
اقي توسط ايران ضمن تاآيد بر زاده معاون آسيا و اقيانوسيه وزير امور خارجه مبني بر امضاي پروتكل الح

الملل وزارت امور  اين نكته آه در تقسيم آار وزارت امور خارجه اين موضوع مربوط به معاونت امور بين
گيري در مورد چنين امر مهمي در صالحيت شوراي عالي امنيت  اصوال تصميم:خارجه است اظهار نمود

  . ي ايران بر جاي خواهد گذاشتالمللي برا ملي است و چنين اظهاراتي آثار سوء بين
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به گزارش خبرگزاري فارس بروجردي ضمن تاآيد بر اين نكته آه مسؤوليت حساس معاونت وزارت امور 
خارجه جايگاه اظهارنظر شخصي نيست افزود جاي تعجب است آه يك مقام رسمي وزارت خارجه بجاي 

ي شوراي حكام، بر ضرورت اين امر تاآيد دفاع از مواضع ايران و تعريض به اقدام غيراصولي و غيرقانون
  . نمايد مي

نماينده مجلس شوراي اسالمي در ادامه افزود با توجه به اينكه جمهوري اسالمي ايران عضو معاهده 
اي است بر اساس نص صريح اين معاهده آشورهاي صاحب تكنولوژي  هاي هسته منع گسترش سالح

اي آمك نمايند و  ضو در جهت به دست آوردن دانش هستهاند به ايران به عنوان يك ع اي موظف هسته
عدم اين آمك و حتي قطع همكاري آنان در پروژه احداث نيروگاه اتمي بوشهر شاهد آن بوديم يك تخلف 

  . آشكار از معاهده است آه آشورهاي متخلف بايد پاسخگو باشند
ايران از امروز .ا.يد و اگر مسؤوالن جبروجردي در ادامه اظهار نمود نفت دير يا زود به پايان خواهد رس

هاي متعدد برق  اندازي نيروگاه اي و راه آميز از انرژي هسته گيري صلح دنبال به دست آوردن دانش بهره
  . اي نباشند به نسل آينده خيانت شده است هسته

عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مصوبه اخير شوراي حكام را فاقد هرگونه 
 نشان داده است آه سخن گفتن با ملت بزرگ ايران با زبان زور و  هت قانوني خواند و گفت تجربهوجا

بدون منطق پاسخ عكس خواهد داد و نمايندگان ملت ايران در مجلس شوراي اسالمي نسبت به دفاع 
  . از منافع ملي آشور بسيار حساسند و فراجناحي عمل مي آنند

 عنوان آرد و Nptحران را گفت و گوي مقامات آژانس در چارچوب مقررات حل خروج از اين ب بروجردي راه
گفت اين روالي است آه سالها ادامه داشت و نتيجه آن گزارشهاي متعدد مثبت مسؤوالن آژانس بوده 

و تغييرات اخير محصول فشارهاي آمريكا و صهيونيستها به مسؤوالن آژانس است آه انتظار . است
عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي همچنين اظهار نمود . مقاومت نمايندرود در برابر آن  مي

گري آمريكا آه پس از فروپاشي نظام دو قطبي سياسي جهان بوجود  براي خارج نمودن جهان از سلطه
آمده است آشورهاي عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل و مشخصا چين، روسيه و فرانسه بايد به 

خويش عمل آنند و براي دفاع از صلح جهاني و حقوق ملتها از حق وتو در برابر مسؤوليت تاريخي 
  . هاي آمريكا استفاده نمايند زورگوئي

وي در پايان اظهار اميدواري نمود چالشهاي فعلي با تدبير و گفت و گوهاي سازنده و تصميم منطقي 
 /انتهاي پيام. ايران مرتفع گردد.ا.مقامات ج

  
  زاده در مغايرت با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است ضعگيري امينمو: يك مقام مسئول

  2003 سپتامبر 23 – 1382سه شنبه اول مهر 
معاون وزير خارجه برخالف مصوبه شوراي عالي امنيت ملي با طرح مساله پروتكل : خبرگزاري فارس

  .الحاقي، از پيوستن ايران به اين معاهده دفاع آرد
گو با خبرگزاري دولتي ايرانا با تاآيد بر اينكه پذيرش پروتكل به نفع مصالح ملي زاده، در گفت محسن امين

شد، حاال بسياري از آشورها هوادار ايران  ايران است، ادعا آرد اگر اين پروتكل چند ماه قبل امضا مي
  . بودند

ديگر از جمله معاون آسيا اقيانوسيه وزارت خارجه عضويت بي سر و صداي ايران در چند پروتكل مشابه 
باعث مباهات ايران دانست و ) هاي فراوان در اين زمينه عليرغم بازديد(منع تكثير سالحهاي شيميايي را 

  . امضاي پروتكل الحاقي را نيز در اين راستا ارزيابي آرد
يك مقام مسئول اين اظهارات را تالشي براي ايجاد و القاي شكاف عميق در وزارت خارجه و وجود دو 

 در اين نهاد خواند و آن را در راستاي مواضع حزب مشارآت و سازمان مجاهدين انقالب دستگي
  . اسالمي ارزيابي آرد

 پايه ايراني  زاده را با عنوان اولين اعالم نظر يك مقام بلند الملل، اظهارات امين هاي خبري بين رسانه
  . اند درباره پروتكل الحاقي در سطح وسيعي بازتاب داده

  / انتهاي پيام.  واآنش شوراي عالي امنيت ملي به اين اقدام، خبري در دست نيستهنوز از
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  هاي مرتبط با پرونده زهرا آاظمي تهيه شده است    گزارش آاملي از تمامي ارگان: آديور
  2003 سپتامبر 22 – 1382 شهريور 31دوشنبه 

ش آاملي از تمامي نهادهاي مرتبط با پرونده زهرا آاظمي گزار: مخبر آميسيون اصل نود مجلس گفت
تهيه شده است آه در اولين جلسه آميسيون اصل نود مجلس مطرح و در صورتي آه مورد تأييد 

  .آميسيون قرار گيرد در صحن مجلس قرائت خواهد شد
جمليه آديور نماينده تهران و مخبر آميسيون اصل نود مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلماني 

به دليل اينكه عملكرد آميسيون اصل نود در خصوص پرونده زهرا : خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفت
ده آاظمي در چارچوب اهداف تعيين شده به نتيجه منتهي شده است، آميسيون ويژه، پيگيري پرون

  .ايشان را بر عهده آميسيون اصل نود قرار داد
بدليل ابهامات موجود در پرونده، آميسيون اصل نود به نهادهاي مختلفي از جمله : وي افزود
هاي اطالعات، ارشاد و بهداشت و درمان، سازمان پزشكي قانوني، بيمارستان بقيه اهللا   وزارتخانه
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ا هر يك از نهادها به تناسب عملكردشان و ارتباطشان با االعظم و دادستاني نامه نگاري شده است ت
  .پرونده به سواالت جهت روشن شدن پرونده پاسخ دهند

: اند، تصريح آرد  آديور با اشاره به اينكه تمامي نهادها به جز بيمارستان بقيه اهللا االعظم جوابيه فرستاده
و نهادها آمده است با همديگر مغايرت دارد، الزم ها   ها آه از ارگان  با توجه به اينكه بعضي از اين پاسخ

  .، بدهد  است آه ارگان و يا وزارتخانه ديگر جواب الزم را جهت پاسخ به شبهاتي آه وجود داشت
هاي رسيده آامًال بررسي و در چارچوب گزارش گردآوري و در صورت تصويب   جوابيه: وي خاطر نشان آرد

  پايان پيام . مطرح خواهد شدآميسيون اصل نود مجلس در صحن مجلس
  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  در استان هاي غربي ايران افزايش خودآشي و خودسوزي در ميان زنان و دختران
  )2003 سپتامبر 21 (1382 شهريور 30 - آميسيون زنان شوراي ملي مقاومت

به نقل از محمد تقي ياسمي رئيس اداره بهداشت و به گزارش خبرگزاري حكومتي ايسنا روز گذشته 
روان وزارت بهداشت رژيم آخوندي آمار خودآشي در ميان زنان بويژه در غرب ايران ابعاد جديدي به خود 

او داليل افزايش خودآشي زنان را محدوديت هاي اعمال شده عليه آنان و مسايلي چون . گرفته است
دختران و زنان بيشتري “ ايالم”فزود در استانهاي غرب آشور  بويژه درازدواج هاي اجباري توصيف آرد و ا

  . خودآشي مي آنند و گاه براي دستيابي به اين منظور دست به خودسوزي مي زنند
 مورد خودسوزي طي هشت ماه اول سال تنها درمنطقه دور 90سال گذشته , محققان دانشگاه تهران

 درصد 83در استان مازندران , ر اساس يك تحقيق دانشگاهيب. افتاده دره شهر ايالم ثبت آرده اند
 سالگي مي 29 تا 20آساني را آه خودسوزي مي آنند زنان تشكيل مي دهند آه اآثر آنها بين سنين 

  ).81 اسفند 5, خبرگزاري رژيم(باشند 
ان داراي باالترين ميز,  هزار نفر100 خودآشي در هر 200با حدود , ايران, بر حسب آمار رسمي

رئيس هالل احمر  رژيم آخوندي سال گذشته اعالم آرده بود يك چهارم . خودآشي در جهان مي باشد
  .زنان ايراني دچار افسردگي هستند

گسترش پديده خودآشي و خودسوزي در ميان زنان و دختران نتيجه مستقيم باال رفتن سرآوب و 
ران رژيم هيچ فرصتي را براي بسيج عليه سردمدا. اختناق و محروميت از فعاليتهاي اجتماعي مي باشد

آخوند ابوالقاسم خزعلي عضو سابق شوراي نگهبان رژيم در روز . زنان محروم ايران از دست نمي دهند
  شماها خودتان. مسؤليد! ها مسؤليد، بسيجي! سرها  به عمامه«:  شهريور ماه جاري در رشت گفت26

.  زنها را بگيرند  جلوي  زن  زنها، پليس مرد نرود پيش.  آنيد رست د  زن پليس. اما بفرستيد آنار دريا, نرويد
   يك در چهره.  آرد شود نگاه  باشد نمي  انگشتر، انگشتر داشته بدون.  آرد شود نگاه  مي  دست  تا مچ فقط

  قح ...  در آشور مسلمان  اگر غيرمسلمان , است  اين  قانون اگر مسلماني.   باشد  نبايد بيرون مو هم
  .» باشي ، ولو يهودي  ولو ارمني  بيايي  بد بيرون  با حجاب نداري

  
  تشكيل آميته اضطراري بين المللي براي آزادي خدابنده و بصام

  2003 سپتامبر 19 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 
وده شده  شهر در سراسر دنيا خواستار آزادي بالفاصله دو فعال حقوق بشري ايران رب11ايرانيان در 

  توسط رژيم ماليان هستند
آمريكا و استراليا با برگزاري آآسيونهاي اعتراضي در , ايرانيان در سراسر اروپا,  سپتامبر18صبح ديروز 

خواستار آزادي و بازگشت آقايان , مقابل نمايندگيهاي انگلستان و دفاتر آميسياري عالي پناهندگان
توسط , ال حقوق بشر ايراني آه بعد از يك معامله رژيم ايرانابراهيم خدابنده و دآتر جميل بصام دو فع

  . مقامات سوري به رژيم ايران تحويل داده شدند به انگلستان گشتند
اعضاي آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران با خانواده , ابراهيم خدابنده و دآتر جميل بصام

اند و در اين آشور بعنوان پناهنده سياسي هاي خود نزديك به سه دهه در انگلستان زندگي مي آرده 
آنها در حاليكه با ويزاهاي معتبر براي ديدار اقوام خود به  سوريه رفته بودند توسط مقامات . بوده اند

 12در , طي يك اقدام جنايتكارانه,  آوريل دستگير شده و بعد از دو ماه اسارت18امنيتي سوريه در روز 
 زندان اوين آه توسط وزارت 209آنها در حال حاضر در بند مخوف . شدندژوئن تحويل رژيم ايران داده 

  .اطالعات ماليان اداره مي شود تحت شكنجه مي باشند
,  زوريخ, آپنهاك, اسلو, يوتوبوري, استكهلم, رم, تظاهر آنندگان در شهرهاي مختلف جهان منجمله  لندن

ن و عكسهاي دو فعال حقوق بشري اسير شده سيدني و ملبورن در حاليكه پرچمهاي ايرا, برلين. الهه
اعالم آردند بازگرداندن اين دو زنداني به نزد خانواده هايشان در انگلستان , را در دست داشتند

مسئوليت دولت اين آشور است آه حفاظت از آنها را به عنوان پناهندگان سياسي بر عهده داشته 
طعتر از جانب وزارت خارجه انگلستان و آميسيارياي آنها خواستار اتخاذ يك سياست فعالتر و قا. است

هيئتهايي از تظاهر آنندگان با مسئوالن نمايندگيهاي انگلستان . عالي پناهندگان در اين خصوص شدند
  .  و آميسارياي عالي پناهندگان در آشورهاي مختلف مالقات نمودند
 آآسيونهاي آشورهاي مختلف نمايندگان پارلمان و  شخصيتهاي مدافع حقوق بشري با شرآت  در

آنها در سخنراني هاي خود بر ضرورت . حمايت خود از اهداف اين آآسيون بين المللي ابراز داشتند
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آزادي آقايان خدابنده و بصام تاآيد نموده و خاطر نشان نمودند آه دولت انگلستان مي بايست تمام 
  . تالش خود را براي تضمين سالمت اين دو نفر بكار بگيرد

آقاي وين گريفيث از نمايندگان , در جلسه اي آه ديروز در همين رابطه در پارلمان انگلستان برگزار گرديد
آميته اضطراري بين المللي براي آزادي خدابنده و «تاسيس , ارشد و با سابقه مجلس عوام انگلستان

يت انگليسي و نمايندگان  نماينده و شخص10آقاي گريفيث اعالم نمود آه تاآنون . را اعالم نمود» بصام
نمايندگان , در اين جلسه. پارلمان از استراليا و فعالين حقوق بشر از نروژ به اين آميته پيوسته اند

نيز بر ضرورت اتخاذ يك سياست قاطع  و فعال , سر سيدني چپمن و دآتر رودي ويس, مجلس عوام
  . براي تضمين سالمت دو فعال حقوق بشري ايران تاآيد نمودند

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  اي ايران مي افزايد هاي هسته آژانس بين المللي انرژي اتمي بر شدت نظارت خود بر بر نامه
  2003 سپتامبر 23 – 1382سه شنبه اول مهر 

آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم آرد قصد دارد قبل از اتمام ضرب االجل تعيين _ خبرگزاري فارس 
 بر شدت  ايران ، براي اطمينان از اين آه ايران برنامه مخفي توليد سالح هسته اي ندارد ،شده براي 

  .نظارت خود بر برنامه هاي هسته اي تهران بيافزايد
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز » مليسا فلمينگ«به گزارش خبرگزاري رويتر از وين، 

دف بازرسي تاسيسات هسته اي و مصاحبه حضوري با مقام گفت اين آژانس قرار است روز جمعه با ه
  . هاي ايراني درخصوص برنامه هاي هسته اي آن چند گروه آارشناس به اين آشور اعزام آند

فلمينگ تصريح آرد ما هنوز در همه حوزه هايي آه در گزارش خود درباره ايران ارائه آرده ايم از جمله 
  . ه درخواست ها و پرسش هاي فراواني داريمتبديل اورانيوم و اورانيوم غني شد

فلمينگ با اشاره به اينكه ماه اآتبر براي ايران، اوج بازرسي و مذاآره در اين آشور خواهد بود افزود براي 
  . اين منظور همكاري فزاينده ايران ضروري است و اآنون نيز ابتكار عمل در دست اين آشور است 

 اتمي افزود بسيار مهم است آه ايران به همه پرسش هاي آژانس سخنگوي آژانس بين المللي انرژي
به همه «اي خود پاسخ دهد طوري آه آژانس بتواند در گزارش نوامبر خود  درباره برنامه هاي هسته

درباره برنامه هاي هسته اي ايران توضيح هايي آافي » موارد مهم و پرسش هاي پاسخ داده نشده
  . ارائه آند

افزود آژانس بين المللي انرژي اتمي هنوز هيچ پيام رسمي درباره اظهارات علي اآبر فلمينگ همچنين 
صالحي نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر اينكه ايران سطح همكاري خود را با 

  . دريافت نكرده است  اين آژانس تا پايين ترين حد معمول آاهش خواهد داد ،
ين مطلب را در مطبوعات خوانديم و هنوز رسما چيزي آه ما را از تحقيقاتمان باز دارد فلمينگ افزود ما ا

  /. انتهاي پيام. نشنيده ايم
  

  تشويق روسيه و اروپا به حمايت از موضع آمريکا در قبال ايران
  2003 سپتامبر 22 – 1382 شهريور 31 دوشنبه –بي بي سي 

ارک ديده که در منطقه خاورميانه نگرانی هايی ايجاد کرده ايران برنامه های هسته ای گسترده ای را تد
  است

 سپتامبر خود را به موضوع 22روزنامه آمريکايی واشنگتن پست يکی از سرمقاله های روز دوشنبه، 
برنامه های اتمی ايران اختصاص داده و به روسيه و دولت های اروپايی هشدار داده است در صورتی که 

امی و غير يک جانبه دولت بوش با ايران هستند، بايد در مقطع فعلی از موضع خواهان برخورد غير نظ
  .سخت آمريکا عليه ايران حمايت کنند

واشنگتن پست در ابتدای سرمقاله خود با اشاره به اين که ايران تا پايان ماه اکتبر سال جاری ميالدی 
رفع ابهام از برنامه های هسته ای اقدام فرصت دارد با تقاضاهای آژانس بين المللی انرژی اتمی داير بر 

  .کند، نوشت واکنش ايران به ضرب االجل بين المللی هنوز معلوم نيست
اگر فعاليت تاسيسات گسترده اتمی ايران که وجود آنها "اين روزنامه به جامعه بين المللی هشدار داد 

به زودی توانايی ساخت طی يک سال اخير فاش شده است متوقف نشود، حکومت بنيادگرای اسالمی 
  ."عناصر کليدی سالح های اتمی را پيدا خواهد کرد

به نوشته اين روزنامه، مقام های اسرائيلی می گويند ايران ممکن است تا اواسط سال آينده به اين 
مقام های آمريکايی محتاط تر هستند، با اين حال پيش بينی می کنند ايران در مقاطع . مرحله برسد
  .جاری به بمب اتمی دست پيدا کندنهايی دهه 

به اين ترتيب فرصت زيادی برای متوقف کردن برنامه ايران با شيوه های ديپلماتيک و : "اين روزنامه افزود
آنها آژانس بين المللی انرژی اتمی : ايرانی ها اين مساله را درک می کنند. سياسی باقی نمانده است

ل کرده اند و حتی اگر رسما با درخواست های اين آژانس و بازرسان آن را به مدت چندين ماه معط
استراتژی آنها از شانس زيادی برای موفقيت . موافقت کنند احتماال به اين رفتار ادامه خواهند داد

برخوردار است مگر آنکه آمريکا، اروپا و روسيه فورا برای هماهنگی بيشتر جهت نشان دادن واکنشی 
  ."مشترک اقدام کنند
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ده واشنگتن پست، علی رغم همکاری روسيه با ايران بر سر ساخت نيروگاه اتمی بوشهر و به عقي
دولت های اروپايی داير بر گفتگوی انتقادی با ايران، آنها بر سر مساله ساز بودن فعاليت " ناکام"راهکار 

  .های هسته ای ايران اختالف زيادی با آمريکا ندارند
ايران با يک ائتالف گسترده و منسجم بين المللی که آماده به کار گرفتن اگر حاکمان : "اين روزنامه افزود

تحريم های دردناک از طريق سازمان ملل يا در صورت لزوم به صورت مستقل است روبرو نشوند، از 
  ."تالش برای دستيابی به بمب اتمی دست نخواهند کشيد

هوری روسيه، و رهبران اروپايی را ترغيب واشنگتن پست در پايان مقاله خود والديمير پوتين، رييس جم
 اکتبر يا پس از آن با درخواست های بين المللی، برای 31کرد در صورت عدم همکاری ايران تا تاريخ 

نشان دادن واکنشی فوری و شديد که براساس تحريم و نه رشوه تنظيم شده است به آمريکا ملحق 
  .شوند

دولت . اله ايران به صورت جمعی و غيرنظامی همين حاالستزمان رسيدگی به مس: "اين روزنامه افزود
هايی که خواهان در آغوش گرفتن اين رويکرد از سوی دولت بوش هستند بايد همين حاال پا پيش 

 ».بگذارند

  
 در رژه ديروز نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي، از ديد 3 کيلومتري موشک شهاب 700اعالم برد هزار و 
  يک کارشناس

  2003 سپتامبر 23 – 1382سه شنبه اول مهر ): راديوفردا(رنگار فريدون ز
برد اين موشک ها هزار .  را به نمايش گذاشتند3نيروهاي مسلح ايران، روز گذشته موشک هاي شهاب 

آمريکا و .  کيلومتر باشد300 کيلومتر اعالم شد، در حاليکه قبال گمان مي رفت که برد آنها، هزار و 700و 
ئيل ، شديدا نسبت به توانايي هاي نظامي جمهوري اسالمي ايران حساسيت نشان مي به ويژه اسرا

  . دهند و آن را تهديدي براي خود به شمار مي آورند
تا آنجايي که ما مي دانيم، موشک هايي که در حال ): کارشناس امور نظامي، لندن(آلکس وطنخواه 

شده، اينها تمام موشکهايي است که ايران حاضر در ايران ساخته مي شود و به ارتش تحويل داده 
کمک شديدي از کره شمالي گرفته، و اگر دقت کنيم به برد موشک هاي کره شمالي، کره شمالي يک 

 است و اين موشک، 1 ، يک کپي از نودانگ 3 که فکر مي کنيم شهاب 1موشک دارد به نام نودانگ 
 کيلومتر، به قول 700 يا هزار و 300ي هزار و چهارهزار کيلومتر هم مي تواند برد داشته باشد، يعن

که ايران تا آنجايي که ما مي دانيم، همکاري که داشته با کره . معروف يک سوال آکادميکي است
شمالي و همکاري که توانسته از دانشمندان روسي بگيرد، يعني به ما اطالعات مي دهد که ما دقيقا 

تا . مي تواند بيشتر باشد و مي تواند کمتر باشد. 700زار و  يا ه300نمي توانيم اصال بگوييم هزار و 
 را و اين امتحان، 3آنجايي که ما مي دانيم، در ماه جوالي امسال، ايران امتحان کرد اين موشک شهاب 

تا آنجايي که ما مي دانيم، بدون مشکل انجام شد و براي همين، تمام روزنامه هاي جهان و دولت هاي 
  .براي اينکه اين امتحان شده.  صحبت مي کنند3ب جهان، درباره شها

  .در اختيار سپاه پاسداران گذاشته شده، در ماه ژوئيه): راديوفردا، لندن(شهران طبري 
بله، رژيم جمهوري اسالمي اعتماد زيادي به ارتش ندارد و اين چون از نظر استراتژيکي : آلکس وطنخواه

  .دست سپاه پاسداران که به آنها بيشتر اعتماد دارنداين موشک خيلي مهم است، گذاشته اند زير 
فکر مي کنيد در آن صورت، اگر ايران به . سپاه پاسداران، تحت نظر جناح هاي راست ايران است.: ط.ش

کالهک هسته اي دست پيدا کند، خطر اين موشک ها، در اختيار سپاه پاسداران، براي امنيت جهان 
  چطور باشد؟

صا، تا آنجايي که خوانده ام و از ايران مي دانم، فکر نمي کنم که اگر سپاه من شخ: آلکس وطنخواه
پاسداران هم موشک داشته باشد و هم بتواند بيولوژيکي يا اتمي يا شيميايي داشته باشد، زير 

. يعني اين به نظر من به عقل جور در نمي آيد. اختيارش، فکر نمي کنم ايران حمله اول را انجام دهد
 به کره شمالي هم نگاه کنيد، تمام سر و صداها و جيغ و دادهايي که کره شمالي ما مي شما االن

از نظر همسايه هاي ايران بخواهيم به آن نگاه کنيم، کشوري که در . شنويم، فقط از نظر دفاعي است
ال ، حا3، اين موشک شهاب 3چون اگر شهاب . خاورميانه از همه بيشتر مي تواند ببازد، اسرائيل است

چون اسرائيل .  کيلومتر، تمام منطقه اسرائيل زير خطر مي افتد700 کيلومتر يا هزار و 300بگوييم هزار و 
حدودا هزار کيلومتري با مرز ايران است و ايران مشکل بزرگي مي شود براي اسرائيل و حاال ما بايد 

 که يک 3شهاب . ستبنشينيم و دقت کنيم که اسرائيلي ها، به قول معروف قدم بعدي شان چي ه
 کيلومتر هم حاال بگيريم برد داشته باشد، شهاب 700 کره شمالي است، هزار و 1کپي موشک نودانگ 

اگر کره شمالي بتواند با ايران .  که االن زير ساخت است در ايران، چهار تا پنج هزار کيلومتر برد دارد4
يگر، ببينيد که ايران همچين قدرت  سال د10همکاري اش را ادامه دهد، شما ممکن است تا پنج، 

 .موشکي داشته باشد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  موضع جدي شوراي انتقالي عراق عليه شبكه هاي الجزيره و العربيه 
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  2003 سپتامبر 23 – 1382سه شنبه اول مهر 
يمات جدي اين شورا عليه شبكه هاي خبري يك عضو شوراي انتقالي عراق از تصم_ خبرگزاري فارس

  .الجزيره و العربيه خبر داد
امروز گفت، اين شورا تصميماتي جدي عليه » سمير الصميدعي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 

  . شبكه هاي ماهواره اي الجزيره و العربيه اتخاذ خواهد آرد اما به اين تصميمات اشاره اي نكرد
اين تصميم در پي فعاليتها و نقضهاي صورت گرفته از سوي برخي رسانه هاي :  افزوداين مقام عراقي

  . عربي بويژه شبكه هاي تلويزيوني العربيه و الجزيره اتخاذ مي شود
وي تصريح آرد آه تصميم گيري عليه اين دو شبكه تلويزيوني و ديگـر رسـانه هـاي آـشور هـاي عربـي،                      

  /.انتهاي پيام . جدي خواهد بود
  
  مليات نظامی آمريکا در فلوجه تلفات برجای گذاشتع

  2003 سپتامبر 23 – 1382 سه شنبه اول مهر -بي بي سي 
  نيروهای آمريکايی در عراق تقريبا هر روز هدف حمله هستند

نيروهای نظامی آمريکا در عراق در نزديکی شهر فلوجه، واقع در غرب بغداد پايتخت اين کشور، به 
  .دعملياتی دست زده ان

گزارش های محلی حاکی از آن است که در حمله تانکهای آمريکايی به دو خانه در يک روستا، که طی 
  .ساعات شب گذشته رخ داد، سه نفر کشته و سه تن ديگر مجروح شدند

مقامات نظامی آمريکا در بغداد گفتند اين نيروها در حال تعقيب گروهی از مهاجمان بودند که از سوی 
  .رد هدف آتش قرار گرفتند که در جريان آن يک عراقی کشته شدجمعيت محلی مو

نيروهای آمريکايی در منطقه فلوجه با مقاومت زيادی از طرف عراقی ها روبرو بوده اند و حمالت متعددی 
  .عليه آنها صورت گرفته است

ژيم سابق گفته می شود فدائيان صدام حسين و جنگجويان وفادار به رهبران حزب بعث، حزب حاکم در ر
  .عراق، در فلوجه مستقر هستند

 22تازه ترين حمله نيروهای آمريکايی در حالی صورت گرفته است که در پی انفجاری در روز دوشنبه، 
سپتامبر، که ظاهرا ناشی از بمب گذاری انتحاری در نزديکی مقر سازمان ملل متحد در بغداد بوده 

 است، تدابير امنيتی در عراق شدت يافته است
  

 ميليارد دالري بوش براي بازسازي عراق جهت ايجاد آدهاي پستي، آمك به آارمندان ٣/٢٠ درخواست 
  .شود اي از فجايع و ظلم صدام صرف مي عراقي براي آموزش زبان انگليسي و ايجاد موزه

  2003 سپتامبر 23 – 1382سه شنبه اول مهر 
ز خبرگزاري آسوشيتدپرس، براساس يك سند به نقل ا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي جورج بوش، رييس جمهور آمريكا در عراق  ي آنگره از سياست دولتي آه همزمان با جلسات دفاعيه
 ميليارد دالري است آه بوش براي ٨٧  ميليارد دالر بخشي از ٣/٢٠ در ميان اعضاي آنگره پخش شده، 

  .عراق و افغانستان درخواست آرده است
ايجاد حاآميت، دموآراسي و «: ي سنا گفت ي بودجه ي آميته مر، حاآم آمريكايي عراق در جلسهپل بر

ها در محيط اغتشاش و  ها است چرا آه تروريست اي به تروريست قانون اساسي و رفاه در عراق ضربه
  .»هاستكاييآمري تر آردن آن به نفع بدون يك حكومت با نفوذ و موثر، زنده هستند؛ بازسازي عراق با امن

 مالي براي بازسازي عراق   ميليارد دالر آمك٥/١  آشور قول 61«: برمر خطاب به سناتورها گفت
  ».اند داده

وي هشدار داد آه اگر آمريكا نتواند پول مورد نياز براي آمك به بازسازي عراق را تامين آند، اين آشور 
  .»ها خواهد شد پناهگاه تروريست

ها را به دنبال دارد و موفقيت ما به   عراق تقويت اخالقي و روحي تروريستشكست در«: وي تاآيد آرد
  .»آند آه اميدي براي آنها وجود ندارد آنها ثابت مي
نگرند نه يك منجي اما پيشرفت سريع  ها اآنون به ما به عنوان اشغالگر مي برخي عراقي«: برمر افزود

  .»تواند به تغيير اين ايده آمك آند در بازسازي مي
 ميليارد دالر بدهي دارد ٢٠٠ ي دادن وام به عراق به جاي اهدا را رد آرد و گفت آه عراق اآنون  وي ايده
  .دار شود تواند وام ديگري را عهده و نمي

  .  عنوان آرد٢٠٠٥ هاي دولت را از سال  برمر درآمد نفتي عراق براي پرداخت هزينه
  .پردازد ت آه آمريكا براي متمدن آردن جهان مياي اس ي برمر، تلفات بخشي از هزينه به عقيده

ي اين افراد لزوما تروريست   تن ذآر و تاآيد آرد آه همه٢٧٩ وي تعداد اسراي خارجي در عراق را 
  . نيستند
.  تن اردني هستند٣٨  تن ايراني و ٦٢ اي،   تن سوريه١٢٣ ي برمر، در ميان اين عده از اسرا  به گفته

 انتهاي پيام
  

   مردم عراق هنوز در فقر و گرسنگي به سر مي برندنيمي از
  2003 سپتامبر 23 – 1382سه شنبه اول مهر 
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هاي غذايي سازمان ملل اعالم آردند به رغم برداشت محصول در عراق و لغو  آژانس_ خبرگزاري فارس 
 به سر تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل برضد اين آشور، هنوز نيمي از مردم عراق در فقر و گرسنگي

  .مي برند
به گزارش خبرگزاري فرانسه از رم، سازمان غذا و آشاورزي ملل متحد و برنامه جهاني غذا امروز در 

 ميليون نفري عراق فقير هستند و نياز به آمك 3/26گزارشي مشترك اعالم آرد تقريبا نيمي از جمعيت 
  . دارند

ر بيكار هستند و عمدتا با سهميه غذايي  نف6 عراقي حدود 10بنابراين گزارش در حال حاضر از هر 
  . عمومي زندگي مي آنند

اين گزارش مي افزايد به رغم اينكه معضل گرسنگي در عراق تقريبا منتفي شده است اما سوء تغذيه 
 هزار 200 هزار آواره و نزديك به 100مزمن همچنان گريبانگير چندميليون نفر از مردم آسيب پذير از جمله 

  /. انتهاي پيام. مان عراقي است افراد بي خان
 

  دست به تظاهرات زدند» فلوجه«طرفداران صدام در شهر 
  2003 سپتامبر 23 – 1382سه شنبه اول مهر 

جمعي از طرفداران صدام رييس جمهوري مخلوع عراق شب گذشته در شهر _ خبرگزاري فارس 
  . ددست به تظاهرات زدند و خواستار بازگشت وي به قدرت شدن» فلوجه«

 نفر از طرفداران صدام حسين با در دست داشتن 250به گزارش خبرگزاري فرانسه از فلوجه، حدود 
تصاويري از رييس جمهوري عراق، در شهر فلوجه دست به تظاهرات زدند و بازگشت وي به قدرت را 

  . خواستار شدند
 60مرآزي شهر فلوجه آه در تظاهرآنندگان با سر دادن شعارهايي در حمايت از صدام در نزديكي بازار 

  . آيلومتري غرب بغداد قرار دارد، تجمع آردند
اين شهر چندي پيش و به دنبال آشته شدن هشت پليس توسط گشتي هاي آمريكايي صحنه درگيري 

  . هاي خياباني و حمله به نظاميان آمريكايي بود آه در آن دست آم ده آمريكايي آشته شدند
 عراق است آه مردمش همچنان خواستار بازگشت صدام به قدرت شهر فلوجه از جمله شهرهاي

  /. انتهاي پيام . هستند
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور31: روزنامه های تهران
  2003 سپتامبر 22 – 1382 شهريور 31 دوشنبه –بي بي سي 

 و عراق، صدام حسين را دست نشانده  در سرمقاله خود با يادآوری آغاز جنگ ايرانجمهوری اسالمی
  .قدرتهای جهانی توصيف کرده و نوشته جنگ ايران با قدرتهای جهانی همچنان ادامه دارد

 در سرمقاله خود با عنوان جنگ در وضعيت اجباری نوشته کسانی اند که جز با جنگ نمی توانند ياس نو
 به جنگ دائمی با همسايگان خود زيست مانند صدام حسين که با کودتای نظامی برسر کارآمد و

  .پرداخت و آن را تا داخل خانواده خود هم گسترش داد و سرانجام هم با جنگ ديگری رفت
به نظر نويسنده ياس نو در برابر صدام رهبری قرار داشت که شعارش گل به جای گلوله بود و با همين 

ر شرايط اجباری قرار گرفت از اعالم شعار بر اسلحه ها را بی اثر کرد، جنگ نمی خواست اما وقتی د
  .جنگ تمام عيار خودداری نکرد

 در مقاله ای به مناسبت سالگرد آغاز جنگ هشت ساله ايران و عراق نوشته صدام حسين اعتماد
بيست و سه سال پس از حمله به ايران اينک در کوچه پسکوچه های شهر های عراق از دست 

  .نيروهای ويژه می گريزد
هرام رفيع زاده در اعتماد سرنوشت صدام حسين ثابت کرد که مقاومترين حکومتها آنها به نوشته ش

هستند که برآمده اراده مردم باشند و حکومتهای ديکتاتوری هر چقدر هم مقتدر باشند چون مردم را از 
  .ياد برده اند متزلزلند

ر نظر درباره پروتکل الحاقی و در حالی که به دنبال توصيه شورای عالی امنيت ملی، چاپ مقاله و اظها
پاسخ ايران به تعيين مهلت شورای حکام سازمان بين المللی انرژی اتمی در روزنامه های تهران کاهش 
يافته است اما محافظه کاران همچنان در مقاالت خود عليه امضای پروتکل الحاقی می نويسند و اظهار 

  .نظر می کنند
باس درويش توانگر نوشته شده از لغو امتياز ژاپنيها در حوزه نفتی  در سرمقاله خود که به قلم عرسالت

آزادگان ابراز خوشحالی کرده و نوشته متخصصان ايرانی بخوبی می توانند جای ژاپن را با شرايط بين 
  .المللی مناسبتری پر کنند

ام آژانس بين در اين سرمقاله آمده که بعد از شرکت ژاپن در تهيه قطعنامه عليه ايران در شورای حک
المللی انرژی اتمی مردم ايران حساب جداگانه ای با دولتمردان آن کشور باز کرده اند و بايد بيش از اين 

  .اجازه وقت کشی به آنها برای به دست آوردن پيمانها و قراردادهای نفتی داده نشود
ده است و اميد می رفت وی در حالی که يک هفته از پايان زندان احمد زيدآبادی روزنامه نگار باقی مان

بعد از طی نه ماه زندان بزودی آزاد شود، به نوشته آفتاب يزد با تفهيم اتهام تازه ای به او اين احتمال 
  .پديد آمده است که وی همچنان در زندان باقی بماند
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شتباه پيش از اين در مورد علی افشاری و اکبر گنجی و چند تن از زندانيان سياسی که حاضر به قبول ا
و خطا و طلب پوزش نشده بودند چنين روندی به اجرا گذاشته شد و با پايان محکوميت، به زندان 

  .بازگردانده شدند
 در گزارش اصلی خود با بررسی تيرگی جديد در روابط ايران وبريتانيا به تائيد مقاله هفته گذشته شرق

  .تونی بلر:  نفر استروزنامه بريتانيايی گاردين نوشته مقصر اين تيرگی تنها يک
کيهان در اخبار ويژه خود نوشته که در پايان اجالس سران دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان در برلين 

  .چنانکه تصور می رفت عليه دولت ايران جنجال و تبليغات نشد
ی و کيهان پيش بينی کرده که تهديدهای ايران دال بر خروج از پيمان منع گسترش جنگ افزار هسته ا

پايين آشيدن "مقابله به مثل با دولتهای زياده خواه يكی از داليل آنچه که اين روزنامه از آن با عنوان 
  .ياد کرده است باشد" فتيله جنگ روانی

محمد حسن روانبخش، طنزنويس آفتاب يزد نوشته است در حالی که تلويزيون سراسری ديويد بکهام، 
 فوتبال نشان می دهد، پوشاندن صورت او در آگهيهای خيابانی فوتباليست انگليسی را مدام در زمين

تهران نشان می دهد که به نظر تصميم گيرندگان محافظه کار، بکهام که بازيکن هافبک هجومی است 
  .گاهگاهی تهاجم فرهنگی هم می کند و همسرش هم اصًال در خط قرمز تهاجم فرهنگی است

وشته شده است که با اين تصميم محافظه کاران، البد بزودی در ستون ثابت طنز آفتاب يزد به طعنه ن
نيمه پنهان زندگی خصوصی بکهام و خانواده اش افشا خواهد شد و پيشنهاد می شود به همين 

 جهت، سفير بريتانيا هم اخراج شود و سفارتخانه آن کشور هم تعطيل گردد
  
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 سپتامبر 23 – 1382 سه شنبه اول مهر - اعتماد  روزنامه–خسرو معتضد 

   استخدام  و به  از شوروي  ميليارد دالر اسلحه4\3 با خريد   حسين صدام«: سيا  گزارشگران  تحليل بنا به
، انعقاد قرارداد   از فرانسه  ميليارد دالر اسلحه2\2 خريد  ، همچنين مستشار روسي1000 حدود  درآوردن

   بر دوش  حمل  قابل7   و سام6  انداز سام  موشك  ساختن  براي  با يوگسالوي  عراق  در داخل توليد اسلحه
  ، گام  مختلف هاي  هنرآموز در رشته  هزاران و استخدام(  ظععضح گ) سگر   ضدتانك سرباز، موشك

  ».  را برداشت يي  حرفه  ارتش  ايجاد يك  در راه اساسي
از .  دهد  هزار نفر افزايش80 تا   را هم  ژاندارمري  و دوري  مرزي  و نيروهاي ليس پ  عده  در نظر داشت صدام

  .بود  ميسر نمي ديده  و دوره  منسجم  ارتشي گيري  شكل  بدون  بعث  و حزب  وي  قدرت نظر او، ادامه
،   جاسوسي النه مرآز نشر اسناد  از انتشارات(  عراق )77  ، شماره  جاسوسي  اسناد النه  آنيد به نگاه)

  .(71 تا 63   سيا، صص گزارش
  .(1990تا 1980   جنيز در سالهاي و نيز آتابهاي)

 در حدود   منتشر ساخت  جهان  آشورهاي  دريايي  نيروهاي  پيرامون  آه  مبسوطي  سالنماي جنيز در آتاب
   تقويت  بعدي هاي بود و برنامه   اوزا مجهز شده هاي  ناوچه  به  آه  عراق  دريايي  نيروي  را به  صفحه سه

   ايران  دريايي ، نيروي  دريايي ، در نبردي1359 آذر   در هفتم البته.  داد  آشور اختصاص  آن  دريايي نيروي
  . آرد  را غرق  عراق  اوزاي  ناوچه هفت

  . داد ند روي ناخوشاي يي ، واقعه ساخت  آبير خود را مي  ارتش  داشت  صدام  آه  در سالهايي اما درست
   در ارتش  تحريكاتي آرد، به  مي  حمايت  آردستان  دموآرات  از حزب  پيوسته  آه  عراق  آمونيست حزب
 و   صدام  آه ، از تضييقاتي  شوروي دولت.  آرد  و خنثي  را آشف  آن  استخبارات  بود آه  زده دست

  . بود اضيآوردند، نار  وجود مي  به  الشيوعي  حزب  براي استخبارات
.  سرباز زد  از آن  صدام  بود آه  فرا رسيده  عراق  آردستان  به  خودمختاري ، موعد اعطاي  زمان در همين

     مارس11در .  آردند  مستحكم  خود را در شمال  گرداندند و مواضع ها از او روي آردها و آمونيست
   ارتش  رسيدند و حمله بست  بن  نقطه  به  بارزاني  مالمصطفي  با نمايندگان  صدام1352اسفند \1974
   آردأ زيرا صدام  خودداري  اسلحه  نيز از ارسال شوروي.  آردها آغاز شد  مواضع  از چند روز بعد به عراق
 54  تي  تانكهاي  خود دستور دادند از سرويس  مستشاران  به  روس مقامات. بود  خود را زير پا گذاشته قول

  . آنند  خودداري21   ميگ و هواپيماهاي
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