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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 

  
  آمريکا و آلمان در باره عراق مذاکره می کنند

  2003 سپتامبر 24  –1382 مهر 2 چهار شنبه -بي بي سي 
 جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، و گرهارد شرودر، صدراعظم  سپتامبر،24قرار است روز چهارشنبه، 

  .آلمان، با يکديگر مالقات کنند
اين نخستين ديدار رهبران دو کشور از زمان بروز اختالف نظر شديد بين آنان بر سر حمله نظامی به 

  .عراق است
اعضای غيردايم شورای آلمان به شدت با عمليات نظامی آمريکا در عراق مخالف بود و به عنوان يکی از 

  .امنيت سازمان ملل متحد پيشنهاد آمريکا برای صدور قطعنامه ای حاوی مجوز حمله به عراق را رد کرد
مالقات آقايان بوش و شرودر در مقر سازمان ملل متحد و در حاشيه اجالس مجمع عمومی سازمان در 

  . نيويورک صورت می گيرد
تلف را از تشکيل يک نيروی بين المللی برای کمک به حفظ آمريکا در صدد است حمايت کشورهای مخ

امنيت عراق کسب کند و به اين منظور پيش نويس قطعنامه ای را برای طرح در شورای امنيت تهيه 
  .کرده است

در آستانه مالقات با جرج بوش، گرهارد شرودر ابراز اميدواری کرده است که دو کشور بتوانند اختالف 
  . را پشت سر بگذارندنظرهای گذشته خود

به گفته صدراعظم آلمان، ممکن است در خالل چند هفته آينده، بر سر قطعنامه ای در مورد عراق بين 
  .اعضای شورای امنيت توافق به دست آيد

همچنين، به نظر می رسد که روسيه نيز در مورد قطعنامه جديدی در باره عراق به تدريج موضع انعطاف 
  .دپذيرتری اتخاذ می کن

  .مقامات روسی از آمادگی کشورشان برای بروز نرمش در اين مورد سخن گفته اند
به عنوان يکی از اعضای دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد، روسيه از حق وتو مصوبات اين شورا 

  .برخوردار است
 جمهوری قرار است والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه، در روزهای آينده به عنوان ميهمان رييس

 آمريکا در کمپ ديويد با وی مالقات کند

  
  پايان نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بين المللی پول

  2003 سپتامبر 24  –1382 مهر 2 چهار شنبه -اندرو واکر خبرنگار بی بی سی در دوبی
مذاکره مالقات ساالنه صندوق بين المللی پول و بانک جهانی با انتشار بيانيه شديدالحنی خطاب به 

  .کنندگان تجارت جهانی پايان يافته است
در اين بيانيه از اين مذاکره کنندگان خواسته شده است حرکت به سوی موافقتنامه های تازه را، به 

  .منظور کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بين المللی، از سر گيرند
ا درباره شکست کنفرانس اخير در نشست های صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در دوبی مکرر

  .سازمان تجارت جهانی در شهر سياحتی کنکون، واقع در مکزيک، ابراز نگرانی شد
  .در واقع در نشست دوبی تجربه تلخ کنفرانس کنکون هرگز از اذهان دور نشد

 روسای هر دو سازمان صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و شمار زيادی از وزرای اقتصاد کشورهای
  .غنی و فقير، ياس خود را نسبت به ناکامی کنفرانس کنکون علنا مطرح کردند

انتظار می رفت نشست وزرای اقتصاد کشورهای شرکت کننده در کنکون طيف گسترده ای از مذاکرات 
  .با مضمون حذف موانع در تجارت جهانی را زنده کند

ای فقير و غنی در دو جبهه متضاد قرار اما آن کنفرانس به دليل اختالفات، که باعث شده است کشوره
  .گيرند، ناکام ماند

با اين حال هيات های نمايندگی حاضر در دوبی، که نتايج نامطلوب مذاکرات کنکون را تحليل کرده اند، 
می گويند مذاکراتی که انجام گرفت به طور بالقوه اين توانايی را داشت که در دراز مدت رشد اقتصادی 

  .ع کندرا تقويت و تسري
همچنين بسياری معتقدند که يک توافقنامه مناسب، که به مساله يارانه های کشورهای غنی در 

عرصه کشاورزی پرداخته و به کشورهای فقير اين امکان را بدهد تا کاالهای خود را در بازارهای بين 
  .المللی عرضه کنند، می تواند به پايان فقر جهانی کمک قابل توجهی کند
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تيب پيام نشست صندوق بين المللی پول و بانک جهانی به مذاکره کنندگان در عرصه تجارت به اين تر
  مجددا دست به کار شويد، کنار بياييد و فورا به توافق برسيد: اين بود

 
  آلمان و آمريکا اختالفات خود را پشت سر گذاشتند

  2003 سپتامبر 24  –1382 مهر 2 چهار شنبه -بي بي سي 
  . ا می گويند اختالفات خود بر سر خط مشی آمريکا در مورد عراق را کنار گذاشته اندآلمان و آمريک

اين اختالفات از بيش از يک سال پيش بر روابط دو کشور که در دو سوی اقيانوس اطلس واقع شده اند، 
  . سايه انداخته بود

 در کنارش ايستاده بود، جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا در حالی که گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان،
  . گفت اختالفات دو کشور به پايان رسيده و آنها آن را پشت سر گذاشته اند

  . رهبران دو کشور در نيويورک با هم ديدار کردند
گرهارد شرودر قبل از سخنرانى اش در نشست روز چهارشنبه مجمع عمومى سازمان ملل ابراز 

أله عراق در شوراى امنيت حل شود و در ظرف چند هفته اميدوارى آرده بود آه اختالفات بر سر مس
  . آينده قطعنامه تازه اى در اين مورد به تصويب برسد

  . آقاى شرودر پس از سخنرانى اش در مجمع عمومى سازمان ملل با آقای بوش ديدار و گفتگو آرد
سر مسأله حمله نظامى به اين ديدار نخستين مالقات دو رهبر از زمان باالگرفتن اختالفات ميان آنها بر 

  . عراق در نشست هاى سال گذشته شوراى امنيت بود
آقاى شرودر در گفتگوئى با شبكه تلويزيون ملى آلمان گفت آه او با نظر فرانسه آه اداره عراق بايد در 
اولين فرصت به مردم عراق برگردانده شود موافق است اما افزود پرزيدنت بوش در سخنرانى روز سه 

موضع بسيار مثبتى در مورد نقش سازمان ملل ابراز آرد و او آماده است آه اختالفات دو آشور در شنبه 
  . اين زمينه را پشت سر بگذارد

بايد بتوان حدى از زمينه هاى مشترك براى دستيابى به يك قطعنامه تازه را در چند : "آقاى شرودر گفت
  ."هفته آينده پيدا آرد

مه پيشنهادى تازه به شوراى امنيت خواستار اعزام نيروهاى چند مليتى به اياالت متحده در يك قطعنا
عراق شده اما با تفويض اختيارات نظامى و سياسى اش درعراق آه خواست فرانسه، آلمان، روسيه و 

  . آشورهاى همراه آنها در شوراى امنيت است توافق نكرده است
ادى آمادگى پذيرش خواست هاى اياالت متحده را به نظر مى رسد آلمان، فرانسه و روسيه تا حدود زي

  . پيدا آرده اند و هرسه مايلند روابطشان با آمريكا را به حال عادى برگردانند
ژاك شيراك، رئيس جمهور فرانسه، با آنكه در سخنرانى اش در مجمع عمومى سازمان ملل از عملكرد 

ما بسيار مايليم آمريكائى ها : " پرزيدنت بوش گفتيكجانبه آمريكا در عراق انتقاد آرد اما پس از ديدار با
  ."موفق شوند و سعى مى آنيم آه با آنها مشارآت فكرى داشته باشيم) در عراق(

آقاى شيراك بار ديگر تأآيد آرد آه فرانسه عليرغم نظرياتش در مورد حمله به عراق اين بار قطعنامه 
مات نزديك به والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، مقا. پيشنهادى به شوراى امنيت را وتو نخواهد آرد

  نيز گفته اند آه در مذاآرات آينده شوراى امنيت انعطاف پذير خواهند بود

  
  خالصه مهمترين اخبار جهان

  2003 سپتامبر 24  –1382 مهر 2چهار شنبه 
اي انتقالي جرج بوش رييس جمهوري آمريكا روز گذشته در واشنگتن با اعضاي شور_ خبرگزاري فارس 
  . عراق ديدار آرد

به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، وزير اشتغال عمومي و وزير انرژي عراق در پي ديدار با بوش *
تصريح آردند آه سفرشان به آمريكا با هدف آسب حمايت بيشتر اين آشور در بازسازي عراق صورت 

  . گرفته است
.  در نوار غزه از سمت رهبري اين جنبش استعفاء آردرهبر بلندپايه جنبش جهاد اسالمي فلسطين*
خبر استعفايش را از رهبري جنبش جهاد » البيان«در گفت و گوي تلفني با روزنامه » عبداهللا شامي«

  . اسالمي در بخش غزه تاييد اما در عين حال از ذآر دليل آن خودداري آرد
: خبر استعفاي عبداهللا شامي گفتيك عضو ديگر جنبش جهاد اسالمي ضمن تاييد » خالد حبيب«

استعفاي وي در اعتراض به مسائل اداري صورت گرفته است و به دليل اختالف موضع و ديدگاه در اين 
  . جنبش نيست

» اسامه بن الدن«رييس جمهوري پاآستان امروز در يك مصاحبه تلويزيوني گفت آه » پرويز مشرف«*
  . است در پاآستان پنهان شده باشدرهبر شبكه القاعده هنوز زنده است و ممكن 

گفت آه » سي.بي.اي«مشرف آه پيش از اين گفته بود بن الدن مرده است، به شبكه خبري 
  . دستگيري بن الدن وظيفه اي دشوار است و نياز به آمك بيشتر آمريكا است

بل اجرا مشاور امنيت ملي آمريكا، طرح فرانسه مبني بر واگذاري قدرت به مردم عراق را غير قا*
  . دانست

روز گذشته در جمع خبرنگاران در آاخ سفيد » آندوليزا رايس«به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، 
تاآيد آرد، تا زمان تدوين قانون اساسي جديد و برگزاري انتخابات آزاد در اين آشور، واگذاري قدرت به 

  . شوراي حكومت انتقالي عراق غيرممكن است
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 ملل امروز در نشست مجمع عمومي اين سازمان، آمادگي اين نهاد بين المللي را دبيرآل سازمان*
  . براي ايفاي نقش در عراق، اعالم خواهد آرد

به گزارش خبرگزاري فرانسه از مقر سازمان ملل، آوفي عنان به رهبران جهان خواهد گفت تا زمانيكه 
زمان آماده است در عراق پس از جنگ، ايفاي اين سا نيازهاي امنيتي سازمان ملل در عراق تامين شود، 

  . نقش آند
يك عضو شوراي انتقالي عراق از تصميمات جدي اين شورا عليه شبكه هاي خبري الجزيره و العربيه *

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

  .  الجزيره و العربيه اتخاذ خواهد آرد اما به اين تصميمات اشاره اي نكردشبكه هاي ماهواره اي
خبرگزاري آسوشيتدپرس امروز با .دبيرآل سازمان ملل از حمله پيشگيرانه آمريكا به عراق انتقاد آرد*

اشاره به متن سخنراني آوفي عنان در افتتاحيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل آه نسخه اي از 
عنان از حمله پيشگيرانه جرج بوش به عراق انتقاد : ار اين خبرگزاري قرار گرفت،آورده استآن در اختي

را به آنار گذاشته و به ) عراق(آرد اما قويا از رهبران جهان خواست اختالفات خود بر سر جنگ 
  . نيروهايي بپيوندند آه براي ايجاد دموآراسي صلح آميز در عراق بحران زده ،تالش مي آنند

ازمان حقوق بشر عراق روز گذشته با انتشار گزارشي از يك جنايت صدام حسين رييس جمهوري س*
  . سابق عراق در دوران زمامداري وي پرده برداشت

: چاپ لندن، در گزارش سازمان حقوق بشر عراق آمده است» الشرق االوسط«به گزارش امروز روزنامه 
بر » مرگ بر صدام«به اين علت آه شعار » مينآاظ« دانش آموز يك آالس پيش دانشگاهي شهر 13

  .  به طور جمعي اعدام شدند1983روي تخته سياه آالس نوشته بودند، در سال 
يك سرباز آمريكايي آه در آتش خودي در شهر موصل عراق زخمي شده بود بر اثر شدت جراحات وارده *

  . آشته شد
مروز در بيانيه اي با اشاره به اينكه يك سرباز به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، ارتش آمريكا ا

 آيلومتري شمال بغداد 400 هوابرد آمريكا ديروز در آتش خودي در شهر موصل در 101آمريكايي از لشكر 
  . زخمي شده بود افزود اين سرباز امروز بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت

  
  . ت در نشست اوپك امروز وارد وين شدوزير نفت موقت عراق براي شرآ» ابراهيم بحر العلوم «*

به گزارش خبرگزاري فرانسه از وين، حضور مجدد عراق در نشست اوپك بعد از سرنگوني صدام حسين 
  . در چند هفته اخير بحث و مناقشات فراواني را در ميان اعضاي اوپك بر انگيخته است

ول در عراق و لغو تحريم هاي هاي غذايي سازمان ملل اعالم آردند به رغم برداشت محص آژانس*
  . اقتصادي سازمان ملل برضد اين آشور، هنوز نيمي از مردم عراق در فقر و گرسنگي به سر مي برند
به گزارش خبرگزاري فرانسه از رم، سازمان غذا و آشاورزي ملل متحد و برنامه جهاني غذا امروز در 

يليون نفري عراق فقير هستند و نياز به آمك  م3/26گزارشي مشترك اعالم آرد تقريبا نيمي از جمعيت 
  . دارند

دست به » فلوجه«جمعي از طرفداران صدام رييس جمهوري مخلوع عراق شب گذشته در شهر *
  . تظاهرات زدند و خواستار بازگشت وي به قدرت شدند

شتن  نفر از طرفداران صدام حسين با در دست دا250به 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
در حمله هوايي شب گذشته نيروهايي آمريكايي به دهكده اي در شمال شهر فلوجه در غرب بغداد *

  . سه عراقي آشته و سه تن ديگر بشدت مجروح شدند
ي فرانسه از فلوجه، منابع پزشكي محلي و شاهدان عيني با اعالم اين خبر به گزارش امروز خبرگزار

 آيلومتري 50گفتند، در حمالت هوايي نيروهاي آمريكايي به روستايي در شمال شهر فلوجه، واقع در 
  . غرب بغداد، سه عراقي آشته و سه تن ديگر نيز زخمي شدند

ر توافقي با حزب اهللا لبنان موافقت اصولي خود يك منبع فلسطيني اعالم آرد آه رژيم صهيونيستي د*
  .  زنداني عرب شامل دست آم دو فلسطيني، اعالم آرده است400را با مبادله حدود 

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از بيت المقدس، اين منبع فلسطيني روز دوشنبه با اشاره به تداوم 
، بلندپايه ترين »مروان برغوثي«:  شوند، افزودمذاآرات درباره انتشار اسامي زندانياني آه آزاد مي

فلسطيني در اسارت اسراييل، در صدر فهرست آساني است آه حزب اهللا لبنان به دنبال آزادي آنان 
  /.انتهاي پيام. است

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  از سرگيري تدريس آيت اهللا منتظري از هفته پيش در قم، از ديد فرزند وي
  2003 سپتامبر 24  –1382 مهر 2چهار شنبه ): راديوفردا(رحيمي ماه منير 

شش سال پس از محروميت تدريس، احمد منتظري، فرزند آيت اهللا منتظري، مرجع تقليد ناراضي 
حکومت جمهوري اسالمي، به راديوفردا مي گويد که مدت يک هفته است که پدرش، آيت اهللا منتظري، 

  : گفتگوي احمد منتظري با فريدون زرنگار. ته استکالس هاي درس خود را از سر گرف
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. آقاي منتظري، گفته مي شود که کالس هاي درس پدرتان شروع شده است): راديوفردا(فريدون زرنگار 
  آيا اين خبر اصوال درست هست؟

بله حدود يک هفته است که درس خارج ايشان پس از شش ): فرزند آيت اهللا منتظري(احمد منتظري 
لي که ايشان محصور بودند و امکان نداشت که تدريس داشته باشند، حدود يک هفته است سال تعطي

  .که شروع شده و ادامه دارد
  
  .اين کالس ها در چه زمينه اي است و متوني که تدريس مي شود چي هستند.: ز.ف

 درس خارج فقه است و االن مکاسب محرمه، يعني آن کسب هاي حرام بحث مي شود: احمد منتظري
که االن رسيده اند به ترتيب حروف الفباء که حدود سب المومنين است، يعني دشنام دادن به افراد و 

مومنين، اين بحث مي شود که بحث فقهي است که اصوال روش تحقيق بيشتر آموزش داده مي شود 
ل تا خود مساله، يعني آن طالبي که شرکت مي کنند، با شرکت در اين درس ها، روش تحقيق مسائ

  .فقهي را آموزش مي بينند
  
  ولي خوب اين مسائلي که آموزش داده مي شود، بار سياسي ندارند؟.: ز.ف

يعني اوال خود ايشان، آيت اهللا منتظري، به . بار سياسي نمي شود نداشته باشد: احمد منتظري
هيچوجه از سياست جدا نيست و در شروع درسشان هم باز مسائلي داشتند که به هر حال به 

سياست مرتبط مي شود و استقالل حوزه ها را گوشزد کردند که حوزه ها بايد مستقل از حکومت ها 
باشند تا علما بتوانند استقالل اقتصادي و سياسي داشته باشند و بتوانند منتقد باشند و اگر وابسته 

 هم که خودبخود درس ايشان سياسي مي شود و بحث هايي. باشند، بايد تحت امر حکومت ها باشند
  .مي شود، خارج از سياست نخواهد بود

  
  چه تعدادي از طالب در اين کالس هاي درس شرکت مي کنند؟.: ز.ف

اوال قابل توضيح هست که حسينيه محل تدريس ايشان هنوز توقيف هست و ايشان : احمد منتظري
 نفر 300د و حدود نمي توانند از آن حسينيه استفاده کنند و در دفتر خودشان فقط افراد جمع مي شون

شرکت کننده دارد فعال، ولي اگر حسينيه از توقيف خارج شود، خود به خود افراد بيشتري مي توانند 
  . شرکت کنند

  
 نفر از چه حوزه هاي علميه اي هستند؟ از قم هستند يا از شهرستان هاي ديگر هم 300اين .: ز.ف

  مي آيند؟
م از همه شهرهاي کشور جمع شدند و به قم کالسشان در قم هست، ولي در ق: احمد منتظري

. مهاجرت کردند براي اينکه اساتيد خارج در شهرستان هاي ديگر نيستند و خود به خود بايد به قم بيايند
يک حالتي دارد که از شهرهاي مختلف شرکت مي . ولي خوب از همه شهرها، ساکن قم هستند

 .کنند، ولي به هر حال ساکن قم هستند
  

 آاظمي)زهرا (بازيپرونده 
  

   شود   برگزار مي  علني زهرا آاظمي  قتل دادگاه
   2003 سپتامبر 25  –1382 مهر 3 پنج شنبه -روزنامه اعتماد 

   را مطمئن  وي اش  ايـرانـي  همتاي  آـانادا، تاآيد آرد آه ، وزير خـارجـه گراهام بيـل:  سيـاسـي گـروه
  .شود  برگزار مي  علني  زهرا آاظمي  پرونده  به  رسيدگي  دادگاه  آه ساخته
   سازمان  عمومي  مجمع  اجالس  در حاشيه  آه ، گراهام  آسوشيتدپرس  خــبــــرگــــزاري  گــــزارش بـــــه
   گفته خرازي:   ديدار آرد، اظهار داشت  ايران  اسالمي  جمهوري ، وزير امور خارجه  خرازي  با آمال ملل
  . حضور يابند  دادگاه توانند در اين  نيز مي  آاظمي نادا و خانواده آا  مقامات  آه است
  ام  شده  مطمئن من:  ، گفت  است  نشده ، تعيين  دادگاه  برگزاري  براي  تاريخي  هيچ  اينكه  به  با اشاره وي
  .  حضور يابيم  در آن توانيم  خواهد شد و ما مي  تشكيل  علني  دادگاه  يك آه
   از بازجويان  يكي يي  اطالعيه  طي  تهران  و انقالب  عمومي  دادسراي  روز دوشنبه  آه  است ي در حال اين

  . آرد  آانادا معرفي  تبعه  خبرنگار عكاس  زهرا آاظمي  قتل  را عـامل  اطـالعـات وزارت
 در   شده  ارايه  مطـالـب طـالعـات ا  در وزارت  امــنــيــتـــــي  مـســـــوول  مقـام ، يـك  اعــالم  ايــن در پــي
  . را رد آرد  تهران  و انقالب  عمومي  دادسراي  عمومي  روابط  روز دوشنبه اطالعيه

   عليه  صادره  در آيفرخواست  وارده  رد اتهامات  ضمن  اطالعات وزارت:   ايرنا گفت  به  مسوول  مقام اين
 شــديــد خـود را از  ، اظهار تــاســف  است  شده  بـرده  نـام  از وي  مجهول  با نام  در اطالعيه  آه شخصي
  . دارد  خـود پافشاري  قبلـي  و بـر نظـرات  آرده  اعالم  پرونده  اين  به  رسيدگي نحـوه
     و مستندات  نظرات  به  توجه  عدم در صورت:  آرد  خاطر نشان وي

 را در   رد اتهامات  داليل دارد آه  مي  خـود محفـوظ را بــراي   حــق  ايــن  دادرسي  بعدي ، در مراحل وزارت
   مراجع  از طريق  صادره  آيفرخواست  بودن  غيرعادالنه  دليـل  قرار دهـد و بـه  افكار عمومي  قضاوت معرض
  . آند  را پيگيري  اطـالعات  وزارت  و زحـمتكـش  خدوم  از پرسنل  اتهام ، رفع ذيربط
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 را   اطالعات  وزارت  از آارآنان  دو تن  تهران  جنايي  دادسراي  ويژه  بازپرس  از اين ، پيش ر است ذآ  به الزم
   افشاي  و تهديد به  اطالعات  وزارت  با اعتراض  بـود آه  آـرده  مـعـرفـي عمد زهرا آاظمي  شبه  قتل عامل

 را نمود   اطالعات  مذآور از وزارت مستندات   دريافت  تقاضاي  جـنايي  دادسـراي ، سـرپـرسـت مـستنـدات
  .  است  شده  شناخته  متهم  از آارآنان  جديد، يكي ، در اطالعيه  شده  انجام هاي  بررسي  در پي آه
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
     تهران  در راه يي هسته بازرسان

   2003 سپتامبر 25  –1382 مهر 3 پنج شنبه -روزنامه اعتماد 
   تيم  نخستين  سازمان  اين  آه  گفت  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس سخنگوي:   سيـاسي گـروه

  . آند  مي  اعزام  ايران  به  آينده ،جمعه  قطعنامه  از تصويب  را پس اش بازرسي
  ي اتم  انرژي المللي  بين  آژانس ، سخنگوي  از مليسا فلمينگ  نقل ، به  پاآستان هاي روزنامه
وگوها و   ديدار، گفت  اين شود و طي  مي  ايران  عازم  آينده ، جمعه  آژانس  تيم نخستين:نوشتند
  .  خواهد گرفت  صورت  فراواني هاي بازرسي
 با   ايران  بر اينكه  مبني  در آژانس  ايران ، نماينده اآبر صالحي  علي  اظهـارات  بــه  بــا اشــاره فلمينــگ
آند   مي  موافقت اش يي  غيرهسته هاي  از سايت  و بـــازرســي  مـحـيـطـــي يســـت ز گيري نمونه

 و   دقيق  طرح  و با يك  است  نكرده  دريافت  ايران  از سوي  رسمي  بيانيه  هنوز هيچ آژانس:  آرد خاطرنشان
 و آنها آامال از   است  شده رايه ا  ايران  به  طرح اين:  تاآيد آرد فلمينگ.دهد  مي  ادامه  آارهايش  به سريع

در . هستند  دهد،آگاه انجام(   آبان9) اآتبر 31 بايد تا   آژانس  آه  دهند و آارهايي  بايد انجام  آه آارهايي
   اين  آه  است  آرده  اعالم  ايراني  از مقامات يكـي:   اسـت  آورده  در گـزارشـي سي. بي.  بي  رابطه همين

 در   تصميم ظاهرا اين.دهد  مي  را آاهش  اتمـي  انـرژي المللـي  بـيـن  خود با آژانس ي همكار آشور سطح
   از دولت  در آن شود آه  مي  اعالم المللي  بين  آژانس  حكام  شوراي  مصوب  قطعنامه  به  نسبت واآنش
 دهد و با   ارايه تري ف شفا  خود اطالعات يي  هسته هاي  در مـورد بـرنـامـه  است  شده  خواسته ايران

 از   نقل  به سي. بي. بي. آند  آشور موافقت  اين يي  هسته  از تاسيسات المللي تر بين  دقيق هـاي نـظـارت
   از حد تعهدات  با آژانس  آن  همكـاري  و دامنـه  بـروز داده نيت  از خود حسن  ايران  آه  است  گفته صالحي

  . بود  آشور فراتر رفته اين
  بـرداري  نمـونـه  بازديد آـننـد و بـه راآزي و م  داد تا از مناطق  اجازه  بازرسان  به ، ايران  صالحي  گفتـه ـهب

  افـزارهاي  جنـگ  گستـرش  منـع  پـيمـان  خود در چارچوب  فعلي  تعهدات  براساس بپردازند آه
  .  نبود  بازديدهايي  بـا چنيـن  تـوافـق  بـه  ملـزم يـي هــسـتــه

     اول  از صفحه ادامه
   حد تعهدات  خود را صرفا به  همكاري  ميزان  اسالمي  جمهوري  پس ن از اي  آه  است  آرده  اعالم صالحي

  .آند موجود خود محدود مي
   است  هشدار داده  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس ، به  ايران ، وزير امور خارجه  خرازي  ديگر آمال از سوي

   ساالنه  خود در اجالس ر سخنراني د خرازي.  فشار نشود  تسليم  ايران يي  هسته  در مورد برنامه آه
 نهاد   اين  آه  است  و گفته  آرده  توصيف  را مخرب  برخورد آژانس  متحد نحوه  ملل  سازمان  عمومي مجمع

  . قرار گيرد  سياسي  و فشارهاي  تاثير مالحظات نبايد تحت
   دهد و آيفيت  مي  ادامه  اتمي  انرژي المللي  بين  با آژانس  فعاالنه  همكاري  به  ايران  آه  است  گفته وي
   اظهار داشت  حال  در عين  اسالمي  جمهوري وزير امور خارجه.  است  بهبود بوده ها در حال  همكاري اين
 آشور با   اين  موافقت  به  نسبت  ترديد مردم  افزايش  تنها باعث  اسالمي  جمهوري  فشار به  ادامه آه

  . شود  مي يي  هسته افزارهاي  جنگ  گسترش  منع  پيمان  به  الحاقي  پروتكل امضاي
   تايمز با اشاره  نيويورك  امريكايي وگو با روزنامه  در گفت  جمهور فرانسه  رييس  شيراك  ژاك  رابطه در همين

  د از انرژيتوان  را امضا آند مي  الحاقي  پروتكل  ايران  آه در صورتي:   گفت  ايران يي  هسته هاي  برنامه به
   براي  دليلي  هيچ  آه  هستيم  موافق  حقيقت ما با اين:  افزود شيراك.  آند  استفاده  غيرنظامي يي هسته
  . وجود ندارد  غيرنظامي  مصارف  براي يي  هسته  انرژي  آشور به  يك  از دستيابي ممانعت

  هاي  نامحدود از پايگاه هاي بازرسي آند و   را رعايت  ايمني  مسائل  تمامي اگر آشوري:  افزود وي
  . وجود ندارد يي  هسته  تكنولوژي  به  آن  دستيابي  براي  مانعي  شود، هيچ  انجام اش يي هسته
،   نداريم  آگاهي شان  آينده هاي  مشي  از خط  آه  آشورهايي  به توانيم ما نمي:  شد  مدعي  در ادامه وي

  . تجهيز شوند  يي  هسته  تسليحات  به  دهيم اجازه
  

دو دستگي در حکومت ايران در پي ضرب االجل آژانس بين المللي انرژي اتمي براي شفاف کردن برنامه 
  اي، از ديد يک روزنامه اسپانيايي هسته

  2003 سپتامبر 24  –1382 مهر 2چهار شنبه ): راديو فردا(مريم احمدي 
ن فرستاده است تا گزارشي درباره فعاليت هاي هسته اصليترين روزنامه اسپانيا خبرنگار خود را به ايرا

، برنامه توليد سالح هاي اتمي در ايران بدون El Paisبر اساس برداشت هاي خبرنگار . اي ايران تهيه کند
اطالع محمد خاتمي، رئيس جمهوري، ادامه دارد و اکثر ايرانيان مخالف بازرسي هاي سرزده از 

  . ارم احمد رافت برگردان اين گزارش را به اطالع مي رساندهمک. تاسيسات اتمي ايران هستند
آيت اهللا ها در «، پرتيراژترين روزنامه اسپانيا، در مقاله اي تحت عنوان El Pais): راديو فردا( احمد رافت 

ضرب العجل اين نهاد به دو دستگي : مي نويسد» مقابل آژانس بين المللي اتمي سر خم نخواهند کرد
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در :  مي افزايدEl Paisخبرنگار . داخل حکومت جمهوري اسالمي ايران دامن زده استبي سابقه در 
حالي که رئيس جمهور محمد خاتمي و به طور کلي اصالح طلبان مخالفتي با امضاي پروتکل الحاقي 
معاهده منع گسترش اسلحه هاي اتمي را ندارند، تندروها به رهبري آيت اهللا علي خامنه اي گويا نه 

اين اولتيماتوم را کامال غيرقانوني مي دانند، بلکه قصد خروج از آژانس بين المللي انرژي اتمي را تنها 
  .نيز دارند

امضاي اين پروتکل به معناي :  مي گويدEl Paisحسين شريعتمداري، مدير روزنامه کيهان، به خبرنگار 
 El. چنين عملي در نخواهيم دادسر خم کردن در مقابل زورگويي هاي آمريکا است و ما هرگز تن به اين

Paisبازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي معتقد هستند جمهوري اسالمي ايران تنها :  مي نويسد
قصد استفاده غير نظامي از برنامه هاي هسته اي خود را نداشته و در جهت دستيابي به سالح هاي 

 درصد اقتصاد 80با توجه به اين که :  مي گويدEl Paisابراهيم يزدي به خبرنگار . اتمي قعاليت مي کند
کشور به نفت و صدور آن وابستگي دارد و تحريم اقتصادي احتمالي ايران مي تواند اقتصاد کشور را به 

 اکتبر، پروتکل 31کلي فلج سازد، بنابراين ما معتقديم بايد هرچه زودتر و قبل از به پايان رسيدن مهلت 
  .الحاقي را امضا کرد

 مدعي است که پاسداران بدون اطالع محمد خاتمي در نظنز روند غني ساختن اورانيوم El Paisار خبرنگ
خبرنگار . و در اراک پروسه تهيه آب سنگين را آغاز کرده اند تا دولت را در برابر عمل انجام شده قرار دهند

El Paisگروهي بنا بر آن چه . فنددر ايران اکثريت مردم با امضاي اين پروتکل مخال:  همچنين مي نويسد
در اين مقاله آمده است، گويا اعتقاد دارند که تنها دستيابي به اسلحه اتمي مي تواند کشور را از 

در حالي که مخالفين حکومت بنا بر آن چه . حمالت احتمالي پاکستان، هند، و يا اسرائيل مصون بدارد
گيري آيت اهللا ها با آژانس بين المللي انرژي خبرنگار اسپانيايي مي نويسد، بر اين نظر هستند که در

  .اتمي مي تواند به برکناري آن ها منتهي شود
 
  

ايران و سخنراني رئيس جمهوري آمريكا در باره تروريسم و سالح هاي آشتار انبوه و دولت هاي ياغي، 
  از ديد يك آارشناس روابط ايران و آمريكا

  2003 سپتامبر 24  –1382  مهر2چهار شنبه ): راديوفردا(امير آرمين 
جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا صبح امروز به وقت نيويورک در سخنراني براي اجالس ساالنه مجمع 
عمومي سازمان ملل، از کشورهاي جهان خواست براي بازسازي عراق با مردم عراق همکاري کنند و 

اي کشتارجمعي در کشورهائي که تاکيد کرد که آمريکا مبارزه با تروريسم و مبارزه با گسترش سالحه
در گزارشي در باره اين سخنراني، همکار ما بهنام . وي آنها را ياغي خواند را به هم مربوط ميسازد

ناطقي در سازمان ملل، مصاحبه اي دارد با آقاي دکتر هوشنگ اميراحمدي، استاد دانشگاه راتگرز 
Rutgersاز برده نشدن اسم ايران در اين سخنراني ابراز  نيوجرسي و کارشناس روابط ايران و آمريکا، که 

  . خوشحالي مي کند
سخنراني امروز رئيس جمهوري آمريکا در سازمان ملل از جهتي رو به گذشته ): راديوفردا(بهنام ناطقي 

و حال داشت و از جهتي روبه آينده و در در هردو بخش، بدون اينکه از کشوري نام برده شود، مواضعي 
وري آمريکا ابراز کرد اغلب به ايران و همسابگان ايران، افغانستان و عراق مربوط مي شد که رئيس جمه

آقاي دکتر هوشنگ امير احمدي، استاد دانشگاه راتگرز نيوجرسي، و صاحبنظر در . و همينطور خاورميانه
سخنراني خود روابط ايران و آمريکا، درمصاحبه با راديوفردا مي گويد خوب بود رئيس جمهوري آمريکا در 

  .در سازمان ملل اسمي از ايران نياورد
ايران هم يکي از کشورهائي است که اين جريان ها به ): پرينستون، نيوجرسي(هوشنگ اميراحمدي 

 نکرده، يعني جدا از بقيه single outآن مربوط مي شود ولي خبر خوش اين است که آقاي بوش ايران را 
  . ، اسمي از آن نبرددر باره اش صحبت نکرد و مثل بقيه

تاکيد رئيس جمهوري آمريکا بر مبارزه با سالح هاي کشتار جمعي و کشورهائي که او آن را ياغي .: ن.ب
خواند که در صدد دسترسي به سالح اتمي هستند، نشان دهنده جهت سياست تازه آمريکا بود که بر 

  . جلوگيري از گسترش سالح هاي اتمي متمرکز است
هاي کشتار جمعي  ريکا گفت آمريکا در مورد عراق به کشوري حمله کرد که سالحرئيس جمهوري آم

وي گفت جلوگيري از دسترسي کشورها به اين سالح ها مي تواند از . کرد و آنها را به کار برد انبار مي
  . حمله هاي مشابهي در آينده جلوگيري کند

که هاي تروريستي و سالح هاي رئيس جمهوري آمريکا گفت ترکيب کشنده رژيم هاي ياغي و شب
و مردم جهان بايد اراده ودرايت آن را داشته باشند که . کشتار جمعي، خطري که قابل اغماض نيست

هاي  وي بر لزوم مراقبت از دستمايه. تهديدهاي عظيم را پيش از آنکه از راه برسند، متوقف سازند
ونقل آنها در درياها تاکيد کرد و گفت براي ها در کشورهاي منبع و لزوم جلوگيري از حمل  ساختن سالح

اينکه گسترش دهندگان اين سالح ها از هر امکاني که دراختيارشان باشد مي توانند استفاده کنند، ما 
آقاي دکتر هوشنگ امير . بايد گسترده ترين همکاري ممکن را براي جلوگيري از آنها سازمان دهيم

  .ر جمعي را استراتژي جديد آمريکا مي دانداحمدي، ارتباط ترويسم و سالح هاي کشتا
همانطور که مي دانيد در استراتژي جديد آمريکا بحث تروريسم و سالح هاي : هوشنگ امير احمدي

کشتار جمعي، در واقع دو روي يک سکه شده واين دو تا را نه وزارت خارجه و نه وزارت دفاع جدا از هم 
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فکر دفاعي آمريکا سر اين قضيه پيش آمده که بايد به آن توجه نمي بينند يعني يک تغيير استراتژيک در ت
  .داشت

اي است در شوراي امنيت  از جمله اقدامات پيشنهادي رئيس جمهوري آمريکا تصويب قطعنامه.: ن.ب
سازمان ملل که از تمام دولت هاي عضو سازمان ملل خواهد خواست گسترش سالح هاي کشتار 

  . اجراي کنترل هاي صادراتي از خروج آنها از مرزهاي خود جلوگيري کنندجمعي را غيرقانوني سازند و با
آقاي دکتر هوشنگ امير احمدي مي گويد معلوم نيست قطعنامه جديدي که آمريکا قصد دارد در .: ن.ب

شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب برساند، کشورهائي است که هم اکنون داراي سالح اتمي 
  .ينده قصد دارند به سالح اتمي مجهز شوندهستند يا آنها که در آ
ايده بدي نيست اگر بتواند عملي شود، براي اينکه هم اکنون، آژانس بين المللي : هوشنگ امير احمدي

که جزئي از سازمان ملل است، تقريبا همچه جرياني را دارد و کسي که اين را امضا کرده باشد، موظف 
 آژانس است و متاسفانه کشورهائي که اين را امضا به يک سري همکاري هاي دقيق و مشخص با

نکرده اند به سادگي از زيرش در مي روند و من فکر ميکنم که اين خبر که چه امضا کرده باشي و چه 
نکرده باشي، از زير بار اين مسئوليت نمي تواني در بري، خبر خوبي است اما نکته اي که من نفهميدم 

گسترش اين است که کساني که تا االن ندارند نمي .  منظوري دارداين است که ايشان از گسترش چه
توانند داشته باشند، يا آ نهائي که دارند نمي توانند بيشتر از اين گسترش بدهند؟ چون اين دو تا جنبه 

آيا عدم گسترش اين است که نمي توانند .  تا بمب دارد50فرض کنيم پاکستان يا اسرائيل االن . دارد
ر هم داشته باشند؟ يا اينکه آنها مي توانند به طور نامحدود اين سالح هاي هسته اي را شصت تا ديگ

من فکر مي . همينطور بسازند و ادامه دهند ولي آن کشورهائي که اصال ندارند، کاري نمي کنند بتوانند
ود نگه کنم اگر اين محدوديت براي حتي کساني که بمب دارند ولي تعدادشان محدود است و آن را محد

دارد، بسيار حرف قشنگي است زيرا در يک تحليل نهائي، در دراز مدت تمام اين سالح ها ممکن است 
  .از نظر تکنولوژي دمده شود و از بين برود

صداي آقاي دکتر هوشنگ امير احمدي را مي شنيديم، استاد دانشگاه راتگرز در نيوجرسي و يک .: ن.ب
باره خاورميانه، رئيس جمهوري آمريکا گفت مردم فلسطيني لياقت کارشناس روابط ايران و آمريکا در 

آورند که  دارند کشوري از آن خود داشته باشند، و آن را از طريق حمايت از رهبران جديدي به دست مي
  . نسبت به اصالحات متعهد باشند و با تروريسم مبارزه کنند و صلح برقرار سازند

ايد همانطور که در کنفرانس عقبه متعهد شده است، شرايط به رئيس جمهوري آمريکا گفت اسرائيل ب
وجود بياورد که يک کشور صلحجوي فلسطيني بتواند رشد کند و کشورهاي عرب بايد حمايت مالي و 

  .حمايت ديگر خود را نسبت به سازمان هاي تروريستي متوقف سازند
اه صلح اقدام کند، همکاري خواهد رئيس جمهوري آمريکا گفت آمريکا با هر کشوري که شجاعانه در ر

  . کرد
آقاي هوشنگ اميراحمدي گفت ايران ميتواند از اين فرصت براي همکاري در هر سه زمينه مورد .: ن.ب

  .نظر رئيس جمهوري آمريکا استفاده کند
بايد . من فکر مي کنم ايران نيابد چيز بدي براي خودش در اين سخنراني بخواند: هوشنگ امير احمدي

يد مثبت به آن نگاه کند و بايد اعالم آمادگي کند که براي حل سه مشکل با دنيا همکاري خواهد با د
ها، هم در مورد مشکل مبارزه با تروريسم و هم با  هم در مشکل صلح اسرائيل و فلسطيني: کرد

 .مشکل گسترش سالح هاي کشتار جمعي
 

  عراق  و نيروهاي موثر در آينده دولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  حضور وزير نفت عراق در اجالس رسمي اوپك قطعي شد
  2003 سپتامبر 24  –1382 مهر 2چهار شنبه 

وزير نفت عراق در اجالس :  عبداهللا العطيه رييس اوپك صبح روز چهارشنبه اعالم آرد-خبرگزاري فارس 
  .رسمي اوپك شرآت خواهد آرد

 اوپك در نشست غير رسمي شب گذشته بر سر به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، وزيران
  . حضور نماينده عراق در اجالس رسمي گفتگو آردند ؛ ولي با مخالفت ونروئال به نتيجه نرسيدند

اين تصميم در يك نشست غير : رييس اوپك با اعالم خبر قطعي شدن حضور عراق در اين اجالس گفت
  . سمي در اين نشست شرآت مي آتدرسمي ديگري اتخاذ شد و بحرالعلوم مانند يك عضو ر

 .بنابراين گزارش، وزير نفت ونزوئال عليرغم اين مصوبه در اجالس اوپك شرآت خواهد آرد
  

  .  مجروح برجاي گذاشت20انفجار يك بمب در نزديكي يك اتوبوس در بغداد يك آشته و 
  2003 سپتامبر 24  –1382 مهر 2چهار شنبه 

به نقل از خبرگزاري رويتر، سخنگوي ارتش آمريكا اعالم ) ايسنا(ران به گزارش خبرگزاري دانشجويان اي
آرد، يك خودروي نظامي آمريكا در جاده در حال حرآت بود، ولي با انفجار بمب، به يك اتوبوس در نزديك 

رسد هدف خودروي نظامي آمريكايي بوده  به نظر مي. خودروي آمريكايي خسارات سنگيني وارد شد
  .است

  » .يچ گونه تلفاتي از نظاميان آمريكايي گزارش نشده استه«: وي گفت
 انتهاي پيام. اين انفجار در شمال بغداد روي داد
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   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  دين بايد از حكومت جدا باشد: حسين خمينی
  2003 سپتامبر 24  –1382 مهر 2 چهار شنبه - بي بي سي -امين ضرغام

آميسيون سازمان " سپتامبر، در حاشيه نشست مجمع عمومى سازمان ملل متحد 23 روز سه شنبه
آنفرانسى با عنوان اسالم و حاآميت در يك جامعه سكوالر " هاى غير دولتى دينى در سازمان ملل

  . برگزار آرد
سخنرانان اين آنفرانس سيد حسين خمينى، نوه آيت اهللا خمينى و سيد اياد جمال الدين، يكى از 

  .وحانيون عراقى، بودندر
عراق : "ويليام وندلى، دبيرآل آنفرانس جهانى اديان براى صلح، در مراسم گشايش اين نشست گفت

رهبران مذهبى اين آشور بايد به مساله تنش هاى ميان . آزمونى براى سياست هاى اسالمى است
يك نظام تازه سياسى را فراهم اديان در عراق بپردازند و راه هاى سازنده الزم و متناسب براى ايجاد 

  ." آنند
  . وى افزود گفتگوئى آه در حال حاضر در اين زمينه جريان دارد اولين قدم ضرورى در اين راه است

وى با اين سخنان اولين سخنرانى از مجموعه سخنرانى هائى را آه آميسيون سازمان هاى غير 
  . تدارك ديده آغاز آرد" مان ملل و جامعه مدنىدين، ساز"دولتى دينى در سازمان ملل متحد تحت عنوان 

سخنرانان اين جلسه دو روحانى شيعه ايرانى و عراقى بودند آه هردو براى مشاوره و مذاآره در 
  . مسأله حاآميت آينده عراق به نيويورك آمده بودند

 از حكومت دينى سيد حسين خمينى، نوه آيت اهللا خمينى، آه اخيرا از ايران به عراق رفته و در انتقاد
  . در ايران چندين گفتگو و سخنرانى داشته را سيد اياد جمال الدين از بنياد خوئى همراهى مى آرد

سخنان هردو سخنران آه با تفكر جارى اآثريت علماى اسالمى چه در ميان شيعيان و چه در بين اهل 
وم اساسى اسالم مغايرت سنت تفاوت هاى اساسى داشت، بر اين محور بود آه حاآميت دينى با مفه

  . دارد و در جهان امروز قابل تحقق نيست
سيدحسين خمينى در سخنانش گفت معناى دين آن چيزى است آه در قلب انسان مى گذرد و آن چه 
در قلب مى گذرد فقط در عمل فردى قابل انعكاس است و جلوه هائى از اين عمل فردى در اجتماع هم 

  .قابل رؤيت است
ا شكل ديگرى هم عنوان شده آه شكل حكومت دينى است و اين تجلى از دين است آه وى افزود ام

  . من در باره اش صحبت خواهم آرد و نشان خواهم داد آه دين بايد از حكومت جدا باشد
وى آنگاه با اشاره به مبانى تفكر اسالمى يعنى قرآن و حديث گفت قرآن، تأويل آيات را فقط در توان خدا 

راسخون فى "وی با استناد به آيات و احاديث گوناگون صاحبان معرفت يا . عرفت مى داندو صاحبان م
در غياب آنها و در جهانى آه ما امروز زندگى : را محدود به مراجع وحى و معصومين آرد و گفت" العلم

 مى آنيم آه آسى از اين آيفيت برخوردار نيست، تنها مرجعى آه براى اداره جامعه اسالمى باقى
  . مى ماند، عقل و حاآميت آنست

وى با اشاره به معصوم نبودن آسانى آه مدعى علم به قرآن هستند و تناقض ادعاى آنها با آن چه او از 
آيات و احاديث نقل آرده بود گفت عمل اين افراد در حقيقت اسباب حصر و نفى اسالم و قرآن حتا در 

  . ستجوامع مسلمان شده و دست دولت ها را هم بسته ا
سخنران ديگر جلسه حجت االسالم اياد جمال الدين، روحانى شيعه عراقى، آه در مباحث جارى در 

عراق پيرامون نقش دين در حكومت فعاليت گسترده اى دارد، با اشاره به نمونه هاى تاريخى حكومت 
يفيتى اسالمى گفت معناى اسالم محبت و ايثارى است آه در قلب مؤمنين ايجاد مى شود و اين آ

است خصوصى و شخصى آه به محض اين آه در رابطه با قدرت حكومتى قرار مى گيرد، تجليات 
منافقانه پيدا مى آند چون مردم نه از ترس خدا آه از ترس حكام ناچار از عمل دوگانه و دوروئى مى 

  .شوند و با تظاهر اسالمى مفهوم باطنى ديندار بودنشان را از دست مى دهند
شاره به سال هاى اوليه اسالم در مكه و مدينه گفت در مكه غيرمسلمان ها با جرأت مى وى حتا با ا

توانستند از مسلمان نبودن خودشان حرف بزنند اما زمانى آه اسالم در مدينه به حاآميت رسيد، اولين 
  . جلوه هاى دوروئى و پنهان آردن اعتقادات باطنى افراد ظاهر شد

ت از دستورات حاآمان دينى بود آه دست جمعى از مسلمان را به وى گفت ترس از حكومت و اطاع
  . خون نوه پيامبر در آربال آلوده آرد

آقاى جمال الدين گفت شخصا ترجيح مى دهد آافر باشد تا اين آه تحت سلطه مدعيان اسالم نظير 
 طالبان قرار گيرد

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
با اشغال عراق از سوي آمريكا و انگليس، براي آمك به بازسازي ايران اعالم آرد آه به رغم مخالفت 

  .اين آشور جنگ زده آماده است
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، طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شناسد، اما   آه ايران دولت آمريكايي بغداد را به رسميت نميبا اين: وگو با رويتر خاطرنشان آرد گفت

  .انگليس از ما خواسته است آه در بازسازي عراق به ايفاي نقش بپردازيم
هايمان با دولت  در تماس: آرد، خاطرنشان آرد مظاهري آه طي ديدارش از دبي اين اظهارات را بيان مي

  .ايم ود را ايفا آنيم و ما نيز اعالم آمادگي آردهانگليس اين آشور از ما خواسته است آه نقش خ
ي  توانند ايران را در عراق ناديده بگيرند؛ ايران همسايه انگليس و آمريكا نمي: وي در ادامه تاآيد آرد

 انتهاي پيام. تواند منابع و خدمات زيادي را ارايه دهد عراق است و مي
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 سپتامبر 25  –1382 مهر 3 پنج شنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتضد 

   نشان  عراق  ارتش  مهمات  نقصان  به  توجهي  آمترين  از روسها آه  و سرخورده ، خشمگين صدام
   انساني  نپذيرفتند از نظر نيروي  را هم  ستاد ارتش ، رييس ، عبدالجبار شنشل  ژنرال دادند و حتي نمي

  . آورد ها روي  فرانسوي  به  رزمي ها و از نظر تكنولوژي فلسطيني   به متخصص
  آنان.  فرستادند  عراق  خود را به  خارج هاي  دانشگاه  تحصيلكرده  از مهندسان ها تعدادي فلسطيني

   ماساچوست  دانشگاه  تحصيلكرده  از آنان بعضي.  شوند  عراق  رزمي  دانش  فقرات توانستند ستون مي
 بودند،   بغداد درآمده  استخدام  به  آه  عربي  و ديگر آشورهاي  و لبناني  فلسطيني  تعداد مهندسان.بودند
   از مرگ  آشور را پس ، اين  عراق  با تاآيد بر عربيت صدام. شد  مي  زده  نفر حدس4000 از  بيش

   البكر تاسيس  نظامي  دانشگاه  دستور صدام به. آرد  مي  معرفي  اعراب  مبارزات  اصلي عبدالناصر، آانون
 بود   زمان در همان.  رسيد  هزار تن120   به  فني هاي  در رشته  تحصيل  به  مشغول شد و تعداد دانشجويان

   افتاد و با فرانسويان  شيميايي هاي  از سالح  استفاده  انديشه ، به  شيطاني  فكري  بر اثر القاي  صدام آه
  .  بست ، قراردادي  و دامپروري  آشاورزي هاي  واآسن  تهيه  ظاهر براي و به
 پيكار با آردها آار  البته.  پرداختند  انديشه  تبادل  بارها به  دوري  ابراهيم  و عزت  طلفاح ، خيراهللا صدام
ر اختيار  د  آه  و سواراني  پيادگان  همه ها با آن  عثماني  هم  قديم  در دوران ، بلكه  امروزه نه.   نيست آساني

   نرم  و پنجه  دست  مشكل ، با اين ، ترآيه  همسايه  دولت  هم امروزه. آمدند  آردها برنمي داشتند، از پس
شوند   مي  از هليكوپترها شليك  وقتي ها و موشكها و رگبار مسلسلها، حتي  خمپاره گرانبهاترين. آند مي

:   گفت  صدام  پدرزن  طلفاح روزي. مانند  مي د مصون آر خورد و جنگجويان  مي  و صخره  و خل  خاك تنها به
  آند، از ميان  را نابود مي ها و حشرات  مگسها و پشه آه»  امشي« مانند   رابا چيزي  آنان آيا بهتر نيست
   آند؟  تيراندازي  حشرات  و انواع  و مگس  پشه  به ايد آسي برد؟ آيا ديده
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