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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

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

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

  چينيم    هايش را در ايران مي  وزير انگليس؛ جنگ عراق آزمايشي بود آه ميوه  توني بلر نخست
  2003ر  اآتب31  –1382 آبان 9جمعه 

جنگ عراق : ترين اظهارات خود درباره جمهوري اسالمي ايران، گفت  وزير انگليس در تازه  توني بلر نخست
  .  هاي آن را بايد در ايران و آشورهايي مثل آن چيد  آزمايشي بود آه ميوه

   آرد،  وگو مي  گفت وي آه با راديو دولتي انگليس    ايلنا،  به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران،
هاي انگليس در قبال آشورهايي آه وي آنها را ياغي و   با اشاره به نتايج جنگ عراق بر سياست

آنيد چرا ايران پس از سالها اآنون براي نخستين بار آماده   فكر مي« : سرآوبگر ناميد، تصريح آرد
ن خاطر آه دنيا اآلن فهميده آه ما در المللي انرژي اتمي شده است؟ قطعًا به اي  همكاري با آژانس بين

  ».اين مسائل بسيار جدي هستيم
اگر در نهايت مانند من باور آنيد آه ترآيب تروريسم با اين آشورهاي سرآوبگر و ياغي : بلر افزود

دهند آنگاه به اين موضوع خواهيد رسيد آه جنگ درعراق حالتي   تهديدي براي امنيت را تشكيل مي
  .آزمايشي داشت

اين جنگ آزمايشي بود تا به ديگر آشورهاي مانند عراق نشان دهد آه آنها بايد جلوي هجمه : ي گفتو
  .به ما را بگيرند
هيچ راهي براي تعامل با ديگر آشورهاي   آرديم،   گونه معامله نمي  اگر ما با صدام اين: بلر ادامه داد

  .ماند  مشابه آن در برابرمان باقي نمي
عراق : س جنگ عليه عراق را جنگي عادالنه و مشروع خواند و در توجيه اين ادعا گفتوزير انگلي  نخست

  پايان پيام. آسيبي عليه امنيت جهاني بود
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  !!  فعاليت شل در ايران محدود مي شود  -خروج تدريجي شل از ايران
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  .  درايران محدود مي شود" رويال داچ شل" چند مليتي فعاليت شرآت نفتي
احتمال دست داشتن شرآت : گفت, ايلنا,يك منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران 

نقش , نفتي شل در برمال نمودن اسرار ايران آه فعاليت هاي هسته اي صلح آميز نيز از آن جمله است 
  .ين شرآت چند مليتي داشته استمهمي درتحديد فعاليت هاي ا

رويال "پس از دريافت اخباري مبني بر محدود شدن فعاليت هاي , ايلنا,در همين حال خبرگزاري آار ايران 
موضوع را با مسووالن و مديران ارشد اين شرآت نفتي چندمليتي مطرح آرد و از , در ايران " داچ شل

سواالت ايلنا , ه شبهاتي آه در اين زمينه وجود دارد آنان خواست تا براي روشن شدن موضوع و پاسخ ب
  .را بي پاسخ نگذارند

رويال داچ "به دنبال پيگيري هاي مستمر ايلنا و تماسهاي مكرر خبرنگار اين خبرگزاري با شرآت نفتي 
مسووالن مربوطه پس از آنكه در ابتداي امر از موضوع محدود شدن فعاليت اين شرآت در ايران " شل

به سواالت " شل"مديرعامل شرآت " رابرت وينر"سرانجام مقرر شد , بي اطالعي مي آردند اظهار 
  .  پاسخ گويد" رويال داچ شل"با محور بررسي داليل محدود شدن فعاليت , مكتوب ايلنا 

با ايجاد تغييرات آلي و " رابرت وينر" ساعت از اين موضوع 24پس از ارسال سواالت و گذشت تقريبا 
و بالطبع پاسخ هايي آه به هيچ وجه براي ما قانع ) آنگونه آه خود خواسته بودند( سواالت اساسي در

رويال داچ "آه عين سوال و جواب ارسالي از سوي مديرعامل , آننده نبود را در اختيار ايلنا قرار دادند 
  :را جهت اطالع خوانندگان گرامي ذيال مورد اشاره قرار مي دهيم" شل

  آه شرآت شل در حال آوچكتر آردن دفترش در تهران است؟, صحت دارد آيا اين خبر -1
شرآت شل , بعنوان قسمتي از به اجرا درآوردن طرح منطقه اي آردن شرآتهاي اآتشاف و توليد شل 

آه در جهت بهينه آردن اين سازمان جديد , در ايران نيز تعدادي از آارمندانش را جابه جا خواهد آرد 
  .است

  آه شرآت شل به دنبال پروژه هاي جديد درايران نيست؟,  است  آيا صحيح-2
شرآت شل فعال با شرآت ملي نفت ايران در رابطه با پروژه هاي آتي در , اين موضوع صحت ندارد , خير

 نيز GTLپروژه . مذاآرات با جديت ادامه دارد" Persian LNG"حال مذاآره است و بخصوص در مورد پروژه 
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تا بتوان از مزاياي توسعه طراحي و آموخته هاي ساير طرحهاي مشابه درآن , يق است فعال در حالت تعل
  .استفاده آرد

  شغل خود را از دست خواهند داد؟,  چه تعداد از آارمندان شل -3
جزئيات طرح تجديد سازمان منطقه اي هنوز درحال بررسي است و در حال حاضر قابل پيش بيني 

  .عداد خواهد بودنيست آه آاهش نفرات به چه ت
نيز درخالل پيگيري موضوع تحديد فعاليت هاي اين شرآت " شل"آه يكي از مديران , اين درحالي است 

 را ترك نگفت ؛ بلكه G.T.Lمناقصه " شل: " گفتG.T.Lدر ايران پس از به ميان آوردن موضوع مناقصه 
تصميم گرفتند ) ي و شرآت شلطرف ايران(مناقصه مزبور به حالت تعليق درآمد و از آن پس دو طرف 

 سال آينده نيز روال به همين صورت 10ديگر به صورت حسنه مذاآراتي نداشته باشند و ممكن است تا 
  .ادامه پيدا آند

 اعالم G.T.Lنهايتا اختالفات تجاري را عامل عمده عدم توافق شل و ايران براي شرآت در مناقصه , وي 
 پايان پيام  . آرد

  

  جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم و 
  

اگر دست خودمان بود، پروتكل  - پذيرش پروتكل الحاقي پيروزي نبوده است آه آساني به خود ببالند
  پذيرفتيم    الحاقي را نمي
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: ان رهبري گفتسيد احمد خاتمي، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و نماينده مجلس خبرگ

 40اند،   آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان آه اآثر قريب به اتفاق مراجع آن را خالف شرع اعالم آرده
  .مورد خالف نصوص صريح قرآن دارد

هاي نماز   به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، سيد احمد خاتمي در سخنراني پيش از خطبه
. شود  گويند اگر شما التزامات بين المللي را بپذيريد، مشكالتتان آمتر مي  ن ميآقايا: جمعه تهران گفت

شود آه از اصول   نتيجه اين مي. بياييد با دنيا هماهنگ شويد و يك دو صباح زندگي راحت داشته باشيد
. ب نداشتيماگر قرار بر اين بود آه نيازي به انقال. خود آوتاه بياييم تا دو روز زندگي خوب داشته باشيم

  .هاي خود دفاع آنيم  ها و آرمان  ايم آه از ارزش  ما انقالب آرده
گويد آه زن    اين آنوانسيون مي16ماده : خاتمي با اشاره به آنوانسيون رفع هرگونه تعبيض از زنان گفت

م داشته تواند چهار زن عقدي دائ  يعني آنچنانكه مرد مي. حق آامًال مشابهي در تمام جهات با مرد دارد
  .تواند چهار مرد عقدي دائم داشته باشد باشد، زن هم مي

تواند بالفاصله ازدواج آند و بايد چهار ماه و ده روز عده   اگر خانمي شوهرش فوت آرد، نمي: وي افزود
تواند ازدواج آند و چه دليلي   گويد آه زن هم مانند مرد بالفاصله مي  نگه دارد، اما اين آنوانسيون مي

  . آه زن چهار ماه و ده روز صبر آنددارد
 اين آنوانسيون به اين معناست آه تنها چيزي آه شرط است، 16ماده : عضو خبرگان رهبري تصريح آرد

  .تواند ازدواج آند  رضايت است و اگر طرفين راضي بودند خداي ناآرده زن با نامحرم خود هم مي
پذيريم  ايم و به شرطي آن را مي  ن مسائل توجه داشتهگويند ما به اي  آقايان مي: خاتمي خاطر نشان آرد
 28 ماده 2در بند . اند  ها توجه داشته  تهيه آنندگان آنوانسيون هم به اين شرط. آه خالف شرع نباشد

  .اين آنوانسيون آمده است آه هر شرطي آه با روح اين آنوانسيون در تعارض باشد، ممنوع است
با روح آن در تبعيض " عده"آه به اصطالح خودشان رفع تبعيض است و روح اين آنوانسيون : وي افزود
  .است

سيد احمد خاتمي با بيان اينكه مراجع به صراحت آنوانسيون رفع تبعيض از زنان را خالف شرع 
سوال من اين است آه آنهايي آه اصرار دارند به اين آنوانسيون آه خالف شرع و : دانند، گفت    مي

  ون اساسي است بپيوندند، دنبال چه چيزي هستند؟خالف چند اصل قان
آنند آه اگر با   برخي فكر مي: هاي شيطاني دشمن دانست و گفت  ها را وسوسه  وي اين آنوانسيون

نه خير آنها با هويت ديني ما در تضاد و . شود  نظام بين الملل همراهي آنند، مشكالتمان حل مي
  .ندخواه  آنها نظام ديني را نمي. تعارضند

ايستيم و هرچه در مسير دين پيش آيد، دينداران   ما بر اصول خود مي: سيد احمد خاتمي تأآيد آرد
  .پردازند  هزينه آن را مي

: عنوان آرد و گفت" گام به گام جلو آمدن"عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم توطئه ديگر دشمنان را 
هاست تا آي مرگش فرا    در آنار زباله داناش  جواني آه امروز هروئيني است و بدبختانه زندگي

  .رسد از روز اول متولد شدن آه معتاد نبود  مي
نشست با دوستان ناباب، اول سيگاريش آردند، گفتند يك پك سيگار بكش با يك پك آه آدم : وي افزود

 زندگي شود، بعد گفتند آه يك نخ، دو نخ وآم آم شد، ترياك و هروئين و در نهايت اين  سيگاري نمي
  .مرگبار و ذلت بار
. اين انقالب در ناباوري آامل جهانيان شكل گرفت. ايم  ما يك انقالب بزرگ اسالمي آرده: وي تصريح آرد

آردند و اجازه   آشد نهايت تالششان را مي  دانستند انقالب ما به اينجا مي  اگر دشمنان انقالب مي
  .دانند آه اين انقالب شكل بگيرد  نمي
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سخن اين است آه ما :  خاتمي با تأآيد دوباره بر ايستادگي مؤمنان در برابر دشمنان گفتسيد احمد
ايم، با   خواهد دشمني را آه ما از در بيرون آرده  دشمن را از در بيرون آرديم اما دنياي استكبار مي

انسيون و باز دوباره روز ، فردا آن آنو  امروز اين آنوانسيون. الزامات نامشروع بين المللي از پنجره وارد آند
  .از نو، روزي از نو

يك نوع الزامات را قبل از اينكه نظامات بين : خاتمي الزامات نظام بين الملل را دو نوع تقسيم آرد و گفت
هاي آشتار جمعي و بمب اتمي را قبل از   مسأله منع توليد سالح. الملل بيان آنند، اسالم گفته است

اسالم گفته است و روح فقه ما مخالف با توليد اين .  استكباري پيدا شوداينكه سازمان ملل و دنياي
  .هاست  سالح

هاي اتمي   خودشان مسلح به انواع سالح. آند  گويند، استكبار دوگانه عمل مي  اينها دروغ مي: وي افزود
د آه شما از گوين  آنند و به ما مي  و شيميايي هستند و اسرائيل جنايتكار را در اين عرصه تجهيز مي

  . است  قصه، قصه بهانه جويي. اي استفاده نكنيد  تكنولوژي هسته
يك سري الزامات بين المللي هست آه : سيد احمد خاتمي در مورد نوع دوم الزامات بين المللي گفت

  .شود  رسد يك مقدار زورگويي در اين ماجرا ديده مي  به نظر مي
اين حق هر آشوري : اي صلح آميز ياد آرد و افزود  هستهوي به عنوان نمونه از حق داشتن فناوري 

هاي مختلف آند، اما دنياي استكبار بهانه   اي استفاده صلح آميز در عرصه  است آه از نيروي هسته
  .خواهيد بمب اتمي بسازيد  آند آه شما مي  جويي مي

 هيچ آس مشورت نكرده است عضو خبرگان رهبري در ادامه با تأآيد بر اينكه در سخنراني امروز خود با
اول اينكه دنياي : گويد، به سه نكته در مورد پروتكل الحاقي اشاره آرد و گفت  هاي خود را مي  و حرف

 25به فضل خدا علي رغم تحريم . خواهند  استكبار چه آمريكا و چه اتحاديه اروپا، ايران سربلند نمي
اند آه به فناوري   ا اتكاي به خود به جايي رسيدهساله پيوسته، ايران اسالمي و جوانان برومند آن ب

اند آه با اين همه تحريم،   آنها بهت زده. اند و همين عقده دنياي استكبار است  اي دست پيدا آرده  هسته
  اين همه پيشرفت از آجاست؟ 

ح دنياي استكبار بيش از آنكه از سال: ها را به برآت قرآن و عترت دانست و گفت  وي اين پيشرفت
هاي خود   ترسد آه آشور را در عرصه  از جوانان برومند مي. ترسد  هاي ما مي  اي بترسد از آدم  هسته

  .اند  مستقل ساخته
خاتمي نكته دوم خود درباره پروتكل الحاق را توجه مسؤوالن نظام به خير و صالح آشور در پذيرش 

اند آه    در اين ميدان نهايت تالششان را آردهبدانيد آه مسئوالن نظام: پروتكل الحاقي عنوان آرد و گفت
  .عزت ايران اسالم لگدآوب نشود

معتقدم .  حكومت آردن هميشه اين نيست آه آدم هميشه بين خير و شر يكي را انتخاب آند  :وي افزود
ده است بنابر اين پيروزي نبو. ايم  آه در عرصه پذيرش پروتكل الحاقي ما بين بد و بدتر، بد را انتخاب آرده
  .آه آساني به خود ببالند و بگويند آه با افتخار اين پروتكل را پذيرفتيم
شرايطي ايجاد شد آه ما را وادار : عضو خبرگان رهبري با بيان اينكه پذيرش پروتكل افتخاري ندارد، گفت

نگان فروختند اين شرايط را آساني ايجاد آردند آه اسرار اين آشور را به بيگا. آرد تا بد را انتخاب آنيم
  .تا ما را به اين شرايط نشاندند تا ما بين بد و بدتر يكي را انتخاب آنيم

شد بدون آسيب رسيدن به آشور اسالمي آن را نپذيريم، پروتكل   اگر دست خودمان بود و مي: وي افزود
  .پذيرفتيم  الحاقي را نمي

مسؤوالني آه : وان آرد و گفتخاتمي نكته سوم در پذيرش پروتكل الحاقي را مشروط بودن آن عن
مشروط بودن به اين معناست آه . ايم  گويند آه آن را مشروط پذيرفته  پروتكل را پذيرفتند به صراحت مي

  .عزت، استقالل و سربلندي ملت ايران لطمه خور نشود
رند و شيطنت اگر دنياي استكبار به اين شرط وفادار ماند آه ماند ولي اگر بخواهند بازي دربياو: وي افزود

آنند، اين قرار داد آان لم يكن است و در اين صورت خواهند ديد آه اين مردمي آه هشت سال مشت 
  .محكم به دهان استكبار زدند، مشت محكم ديگري به جنايتكاران خواهند زد

 .قدر فريادهاي عظمت و استقالل را بدانيد. قدر فريادهاي عزت را بدانيد: وي خطاب به مسؤوالن گفت
  .شود  با اين فريادهاست آه مشت شما پر مي. قدر فريادهاي هيهات من الذله را بدانيد

نماينده ايران در سازمان ملل به صراحت گفتند آه آساني آه اين مقاالت را : سيد احمد خاتمي افزود
ر اين شويم، به ما آمك آرد، بناب   خارج ميNPTنوشتند آه اگر سازمان انرژي اتمي بازي درآورد از 

  .فريادهاي عظمت همسو با جنگ طلبان صهيونيسم نيست
آنند همسو با   معتقدم آن آقايي آه اين حرف را گفته است آه آساني آه اعتراض مي: وي تصريح آرد

ايشان بايد . جنگ طلبان آمريكا و صهيونيسم هستند، عصباني شده است، اما عصبانيت راه جبران دارد
  .هي آنندسريعًا از متدينين عذرخوا

متهم آردن مسؤوالن . زنند نيز يك تقاضا داريم، تندروي نكنيد   از عزيزاني آه فرياد مي  :وي افزود
هر چه فرياد داريد بر سر استكبار، آمريكا و . اند درست نيست  دلسوزي آه خير نظام را در نظر داشته

  . اسرائيل بزنيد
ها نياز    مسؤوالن محترم، شما به اين عزت  : آردعضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در ادامه تصريح

  .آورند يا نه  هنوز معلوم نيست آه باز بهانه جديدي در مي. داريد چرا آه آار هنوز تمام نشده است
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خواهد   در اين واقعيت شك نكنيد آه دنياي استكبار اصًال هويت و حكومت ديني ما را نمي: وي افزود
هاي خود دفاع   آه اين ملت مثل سرو قد آشيده ايستاده است و از آرمانولي به فضل خدا خواهند ديد 

  .خواهد آرد
ترس در قاموس آساني : عضو خبرگان رهبري توطئه ديگر دشمنان را تخفيف و تهديد دانست و گفت

  .است آه خدا باور نيستند 
 اينكه از اروپا عقب نماند ـ اي ـ براي  معاون وزير خارجه آمريكا در اظهارات آامًال مرعوبانه: وي افزود

هستيد و   ايد،   بوده. توانيد، نه اينكه نيستيد  نمي. گويد آه ما در پي تغيير نظام در ايران نيستيم  مي
  .توانيد تغيير دهيد   سال انقالب ثابت آرده است آه نمي25خواهيد بود ولي 

شما چه . به شرطي آه منافع آنها تأمين شوداند آه حاضرند با ايران مذاآره آنند،   اعالم آرده: وي افزود
اگر هم داشته باشيد منفعت نامشروع است و ملت ايران آن را به رسميت . منافعي در اينجا داريد

 پايان پيام  . شناسد  نمي

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  متن آامل گفتگوي البرادعي با لوموند
  2003 اآتبر 31  –1382 آبان 9جمعه 
شده  اگر ذرات اورانيوم غني شده آشف شده در ايران از آشور ديگري وارد:  البرادعي گفتمحمد

خصوص همكاري  رو هستيم و آن آشوري است آه با ديگر آشورها در اين باشد، با مشكل ديگري روبه
 .آرده و نامش تاآنون مخفي مانده است

المللي انرژي اتمي در  عي، رييس آژانس بين، محمد البراد)ايسنا(ايران  به گزارش خبرگزاري دانشجويان
مسايل   به سواالت خبرنگار اين روزنامه در خصوص ايران و- چاپ فرانسه -ي لوموند  روزنامه وگو با گفت

 .است وگو بدين ترتيب شرح آامل اين گفت. يي مطرح در اين باره پاسخ داد هسته
  :سوال

آند و آمريكا نيز  يي تهديد نمي هاي هسته سالح د و گسترشامروز ايران ديگر به خروج از پيمان منع تولي
محدود با ايران را خواستار است؛ ماموريت آنترل آژانس در  عنوان آرده است آه ازسرگيري مذاآراتي

 دارد؟ اي قرار ايران در چه مرحله
  :پاسخ

ي اين آشور  اي گذشتهه از فعاليت آند گزارشي آامل  اآتبر آن چه را آه تاآيد مي٢٢ تهران در تاريخ 
ما بازرساني در محل داريم آه . بررسي آن هستيم باشد به ما تحويل داد و در حال حاضر در حال مي
 نوامبر خواهيم گفت آه در چه ٢٠ بعدي شوراي حكام در  وقفه در حال آار هستند و در نشست بي

 ايراني اعالم آنند، امضاي پروتكل اي هستيم آه مقامات در انتظار نامه چنين هم. اي قرار داريم مرحله
 .اند تا ما آن را به شوراي حكام ارايه دهيم پذيرفته الحاقي را

  :سوال
آنيد  هاي ناچيزي داشته است، آيا شما داليلي داريد آه فكر آوتاهي NPT  آه در خصوص پذيرفته ايران

 گويند؟ تر از چيزي هستند آه آنها مي اين اشتباهات بسيار جدي
 :پاسخ
از اين  ي خوبي در مرحله. گيري آنيم؛ مگر بعد از تحقيق و بررسي بسيار عميق توانيم نتيجه نمي ما

مقامات اين آشور مذاآره  روند قرار داريم و افراد ما براساس گزارشي آه ايران به ما تحويل داده با
الي آم بودن و يا نبودن ي نقايص احتم درباره توانيم آنند و فقط زماني آه اين روند تكميل شود، مي مي

  .آن به شوراي حكام اطالع دهيم
  :سوال

شده آشف شده در ايران است آه  يكي از مسايل انتقادبرانگيز نشان دادن منشا ذرات اورانيوم غني
امكان وجود دارد آه با اطمينان اين منبع را  آيا اين. يي منجر شود توانسته به توليد سالح هسته مي

  مشخص آرد؟
 :پاسخ

توانيم در نشست بعدي شوراي حكام  مدت است، ما نمي مستلزم يك بررسي طوالني بله، اما اين
حاال به  آن نظر بدهيم؛ چرا آه اين امر بدون شك نيازمند زمان بيشتري است و آن چيزي آه از ي درباره

هاي اين آشور اعالم  پايگاه ي ايران است و بايد آه تمامي بعد واقعا احتياج داريم، گزارش آامل برنامه
  .شوند
  :سوال
اش درج آند، چه  آند آه فراموش آرده است اطالعات مهمي را در گزارش  روز آينده ايران فاش١٠ اگر در 

 داد؟ اتفاقي روي خواهد
  :پاسخ
هايي  همين طور باشد؛ اگر اصالحيه شان آامل و دقيق است؛ اميدوارم آه گويند آه گزارش ها مي ايراني
را خواهيم پذيرفت؛ چيزي آه ما بيش از هرچيز به آن نياز  افزايد، اما آنها ه اعتبار آنها چيزي نميباشد، ب

اگر بررسي آنيم آه اين تجهيزات از چه . ي اين آشور است برنامه داريم رسيدن به درك آاملي از
  .آنم در اين زمينه پيشرفت آنيم فكر مي اند، آشوري فراهم شده
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هاي تجهيزات وارداتي به ايران باشد، با  آنند، از آلودگي تاآيد مي ها  طور آه ايرانياگر اين ذرات همان
خواهيم شد و آن آشوري است آه وارد همكاري با ديگر آشورها شده و نامش  مشكل ديگري روبرو

  .مانده است تاآنون مخفي
  :سوال

يي آه ايران نيز عضو آن بوده،  هستههاي  سالح المللي توليد آيا شما به وجود يك شبكه يا يك گروه بين
  اعتقاد داريد؟

  :پاسخ
حاضر به  در حال. را تقويت آنيم NPT نامم، اما بايد قوانين المللي مي نه يك شبكه و نه بين من آن را

هاي  است سالح  احساس ناامني آلي به وجود آمده و باعث شده٢٠٠١  سپتامبر ١١ ويژه بعد از 
درصدد مجهز شدن به اين  بسيار جذاب باشند و برخي از آشورها) بازدارندهيك (يي به عنوان  هسته
  .بزنند هاي تروريستي ها باشند؛ بدون اين آه حرفي از گروه سالح

آرديم فقط پنج  مي گردد؛ زماني آه فكر  بر مي١٩٧٠ به سال  NPT رژيم آنترل پيش بيني شده در
. شود  آشور برآورد مي٤٠ يا  ٣٥ امروز اين تعداد يي بودند؛  آشور در صدد دستيابي به بمب هسته

است و تحت رژيم حال حاضر براي يك آشور  آارشناسي براي ساخت برخي از انواع بمب آزاد/////////
ي آن و نه حتي در اختيار  سازي اورانيوم يا پردازش دوباره غني هاي يي در زمينه انجام فعاليت غيرهسته

آنند اگر يك  يت نظامي منعي وجود ندارد؛ بسياري از آارشناسان فكر ميآيف يي با داشتن مواد هسته
 ناديده NPT آل اين چرخه تسلط دارد به هر دليلي تصميم بگيرد آه تعهداتش را نسبت به آشور آه بر
است؛ ما در حال  مرز امنيت بسيار محدود. يي توليد آند تواند در معرض چند ماه سالح هسته بگيرد، مي

يي در  آند آه سالح هسته مي خارج شده و تاآيد NPT ي شمالي آه از پيمان رابطه با آرهحاضر در 
  .ي يك فاجعه هستيم اختيار دارد، در آستانه

  :سوال
  بنابراين به پيمان جديدي نياز است؟

  :پاسخ
وتكل  يك تغيير جديد آه همان پر١٩٩٥ ديگر، بعد از بحران عراق در سال  NPT گويم يك من بيشتر مي
 ي اول براي محدود آردن توليد مواد اما اين آافي نيست و بايد در مرحله. ايم داشته الحاقي بود،

به توافق  هاي چندجانبه هاي تحت آنترل يي با آاربرد نظامي با سپردن انحصاري آن به پايگاه هسته
  .برسيم

المللي را بررسي  علل ناامني بينآه  و به ويژه بايد خودمان را به يك سيستم جديد امنيتي مجهيز آنيم
سازي بنا نشده باشد؛ بلكه براساس عدل و عموميت  ها را و ديگر براساس منصرف آند و نه فقط نشانه

يي هستند و چه آنهايي آه سالح ندارند،  هاي هسته از قدرت ي دنيا چه آشورهايي آه همه. بنا شود
  .ل، هند و پاآستان بايد در آن چارچوب قرار گيرندهستند مثل اسرايي NPT مانند آشورهايي آه خارج از

  :سوال
و اسراييل آه  NPT ي آيا چنين سيستمي اجازه خواهد داد آه به نزاع ميان آشورهاي عرب امضا آننده

 پيش از هر چيز ضمانت امنيتي را خواهان است پايان دهيم؟
ن بايد به يك اصل مطلق اي. براي هيچ آشوري ممكن نيست آه خودش را نجات دهد بله: پاسخ
تمامي  داري در پناه تغييرات رژيم و يا سياست در تبديل شود مثل منع نسل آشي و يا برده المللي بين

 .آشورها
امروز هنوز هم . مهم است تواند دست آم گرفته شود و براي بشريت بسيار يي نمي ي هسته مساله

 .شوند ي مجهزهاي بسياري يا برخي آشورها قصد دارند به چنين سالح
  :سوال

ي اعالم اين  درباره. ايد آند، انتقاد آرده مي هاي آوچك جلوگيري آننده صحبت شما از آمريكا آه از بمب
روي آنها باشد، چه نظري  تواند دنباله اين آه فرانسه مي ها مبني بر مساله از سوي برخي رسانه

 داريد؟
 :پاسخ
زمينه  ين جاي خوشبختي است؛ چرا آه هر تغييري در اينرسما اين مساله را تكذيب آرده و ا فرانسه

 انتهاي پيام .آند ي ما را بسيار پيچيده مي با ارسال پيام بد به ديگر آشورها وظيفه
 

  سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي: بحران فعاليت هاي هسته اي ايران پايان نيافته است
  2003 اآتبر 31  –1382 آبان 9جمعه ): راديو فردا(فريبا مودت 

آخرين روز مهلت ايران براي تحويل گزارش مبسوط خود به آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز به سر 
رسيد، اما ايران روزها پيش، آنچه را جزئيات آامل فعاليتهاي هسته اي خود توصيف آرده، تسليم محمد 

  . ران را در نگاه اول جامع توصيف آردشب گذشته آقاي البرادعي گزارش اي. البرادعي، رئيس آژانس آرد
در نگاه . مقامات ايران گزارشي را تسليم آردند آه به گفته آنها آامل ودقيق است): محمد البرادعي(

  . اول اين گزارش جامع به نظر مي رسد، اما همچنان جزئيات بايد مد نظر قرار گيرد
يس آژانس بين المللي آنرا در .آور عمل آرده و راينكه ايران به تعهد خود داير بر ارائه گزارش مذ.: م.ف

نگاه اول جامع توصيف آرده، اين مساله را مطرح مي آند آه آيا اين تحول معرف خاتمه بحران بر سر 
برنامه هاي اتمي ايران است؟ اين سئوال را ساعاتي پيش با خانم مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس 
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خانم فلمينگ در پاسخ گفت آه تسليم گزارش و واآنش . مبين المللي انرژي اتمي در ميان گذاشت
  . اوليه آقاي البرادعي به معني پايان گرفتن بحران نيست

آژانس به درك بهتر . ما هنوز در حال تحقيقات هستيم و به پايان چيزي نرسيده ايم): مليسا فلمينگ(
 اي نزديك بگوييم مساله از طريق ماهيت برنامه هاي اتمي ايران نزديك شده است و اميدواريم در آينده
  . بازرسي ومذاآرات ديپلماتيك و طرق مسالمت آميز حل شده است

در اينجا به خانم فلمينگ گفتم آه بنابراين بر اساس آنچه مي گويد، هيچ چيز عوض وهيچ مساله اي 
  : وي گفت. حل نشده

.  ماه اآتبر چيزي حل شود31وز انتظاري هم نداشتيم آه در اين مرحله، يعني در ر): مليسا فلمينگ(
آنچه انتظار داشتيم اين بود آه تا امروز هياتهاي بازرسي ما، تاسيسات اتمي ايران را مورد بازبيني 

امروز ما گزارشي در . بيشتري قرار دهند و ايران هم گزارش آامل خود را در اين مورد تحويل ما دهد
  . آن بايد به تاييد بازرسان ما برسددست داريم آه به نظر جامع مي رسد، اما موارد 

از خانم فلمينگ پرسيدم آه فعاليتهاي ديپلماتيك اروپا، بويژه سفر اخير وزراي خارجه بريتانيا، .: م.ف
  : آلمان و فرانسه به تهران، چه تاثيري بر موضع آژانس بين المللي در مورد ايران داشته است؟ وي گفت

اما اقدامات اخير به . آنچه اروپا انجام مي دهد، سازنده و يا در حمايت از موضع آژانس بين المللي است
ايران انگيزه و تحرك الزم را براي نوعي معامله و مصالحه مي دهد آه بتواند اين بحران بالقوه را از طريق 

  . ال آرده استمذاآرات ديپلماتيك حل آند و آقاي البرادعي نيز از اين امر استقب
اظهارات سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در استقبال از اقدامات ديپلمايتك اروپادر اين مورد و 
اينكه آقاي البرادعي از اينگونه اقدامات استقبال آرده و به گفته وي نقش اروپا درگزارش نهايي آژانس 

ر اين ميان، آمريكا آه با موضعي نيز منعكس خواهد شد، اين سئوال را مطرح مي آند آه آيا د
سرسختانه خواهان ارجاع ايران به شوراي امنيت بود، در انزوا قرا گرفته است؟ اين نكته را با محمدرضا 

  . جليلي، استاد روابط بين الملل در ژنو در ميان گذاشتم
ن وقتي به من معتقد نيستم آه وزراي خارجه فرانسه، انگليس و آلما): ژنو(دآتر محمدرضا جليلي 

تهران رفتند، بدون اطالع قبلي آمريكا بوده، بنابراين احتماال آمريكايي ها در جريان بودند و به طور آلي 
يك چراغ سبزي در اين زمينه نشان دادند و آمريكايي ها مايل هستند آه در حال حاضر يك آرامشي در 

  . دارندروابطشان با تهران بوجود بيايد براي اينكه اولويتهاي ديگري 
  چه اولويتهايي؟.: م.ف

انتخابات آينده رياست . مطلب عمده براي دولت آمريكا امروز انتخابات آينده است: دآتر محمدرضا جليلي
بنابر اين دولت واشنگتن در حال حاضر تمايل . جمهوري آمريكا، وابستگي مستقيم به وضع عراق دارد
 حاصل شود و به همين دليل مشكالت جديدي اصليش اين است آه يك مقداري در وضع عراق بهبود

بنابراين ما در يك مرحله اي هستيم آه . براي خودش با ايران، سوريه يا حتي آره شمالي بوجود نياورند
بنابراين اين نمي . هر دوطرف واشنگتن و تهران، مايل هستند آه يك آرامشي در روابطشان بوجود بيايد

اين به نظر من يك . منزوي شده و ايران متحد شده با اروپا عليه آمريكاتوان به اين معني باشد آه آمريكا 
  . برداشت نادرستي است

اما در هر حال آنچنان آه آقاي البرادعي در مصاحبه امروزش با روزنامه لوموند گفته، گزارش ايران .: م.ف
ازرسان آژانس تنها به گفته مقامات جمهوري اسالمي، به آليه پرسشهاي آژانس پاسخ مي دهد و ب

 20بين المللي در تهران، هنوز بايد اظهارات ايران را با مشاهدات خود تطبيق داده و گزارش خود را در روز 
به گفته آقاي البردعي، هنوز بايد به جزئيات امور پرداخت، . نوامبر تحويل هيات مديره آژانس بدهند

  .قع ماهها به طول خواهد انجاميدسئواالت بسياري مطرح آرد و حضور آژانس در ايران، در وا
  

  بازتاب ارائه گزارش ايران به آژانس  
  2003 اآتبر 31  –1382 آبان 9جمعه 

گزارش ايران در راستاي احترام به پيمان منع : اتمي گفت  المللي انرژي  البرادعي مديرآل آژانس بين
  .  رسد  اي گزارش آاملي به نظر مي  هاي هسته  گسترش سالح

وزيرامورخارجه " گراهام  بيل" ايلنا، وي پس از ديدار با   ش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران،به گزار
  .رسد  اول آامل به نظر مي  اين گزارش در نگاه: آانادا گفت
بازرسان آژانس در حال تحقيق بر روي اين گزارش هستند و پس از تحقيق بر روي اسنادي : وي افزود

 نوامبر گزارشي را مبني بر اينكه آيا ايران 20المللي انرژي اتمي،    است، آژانس بينآه ايران ارائه آرده
اي عمل آرده يا نه براي توزيع در ميان   هاي هسته  به التزامات خود در قبال معاهده منع گسترش سالح

  .آند  هاي عضو شوراي حكام منتشر مي  دولت
 ايران اعالم آند آه بخشي از اطالعات را فاش نكرده البرادعي همچنين در پاسخ به اين سؤال آه اگر
هرگونه تعديلي در بيانيه ابتدايي تهران چيزي بر آن : است واآنش او چگونه خواهد بود، پاسخ داد

هاي   بردن آامل به برنامه ترين مسأله پي  آنم چرا آه مهم  نخواهد افزود ولي من آن را قبول مي
  .اي تهران است  هسته

هايي   اين گزارش پاسخي به نگراني: اتمي نيز گفت  المللي انرژي مينگ سخنگوي آژانس بينمليسا فل
اين گزارش همچنين به حجم زيادي از اطالعاتي آه به نقاط مبهم . وجود آمده بود  بود آه براي آژانس به

  .شد، پاسخ داد  اي ايران مربوط مي  هاي هسته  برنامه
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ايران نهايتًا مجبور است گزارش :  خبرنگار نشريه فرانسوي لوموند گفتوگو با   سخنگوي آژانس در گفت
شان آامل است و من اميدوارم   گويند آه گزارش  مي) ها  ايراني (  آنها. تمامي تأسيسات خود را ارائه آند

  .گونه باشد  آه اين
برد   د هفته وقت ميمطالعه آامل گزارش چن: وگو با خبرنگار آسوشييتدپرس، افزود  وي همچنين در گفت

اي، هيچ  هاي هسته ولي آژانس امروز جمعه يعني پايان مهلت ايران براي اثبات صلح آميز بودن فعاليت
  .دهد؛ چرا آه اين مسأله هنوز در دست بررسي است  اقدام فوري درمورد ايران انجام نمي

 آشف  أ اورانيوم غني شدههاي آژانس در ايران را تحقيق درباره منش ترين بخش بررسي فلمينگ مشكل
  .شده در ايران دانست

توانيم در مورد   تا وقتي آه فرصت آافي براي بررسي دقيق گزارش ايران نداشته باشيم نمي: وي افزود
  .بودن آن اظهارنظر آنيم  جامعيت و آامل

: ام گفتحك  اتمي با اشاره به ارائه گزارش بعدي در نشست شوراي  المللي انرژي سخنگوي آژانس بين
  .آند  اين گزارش شامل جزئيات بيشتري است، اما ضرورتًا اطالعات قطعي را ارائه نمي

قضاوت درباره گزارش ايران و چگونگي برخورد با مطالب مطرح شده در آن به : وي اظهار داشت
  .گردد  آشورهاي عضو شوراي حكام برمي
 ايران وظيفه خود را تا حدي انجام داده است و رسد آه  به نظر مي: از سوي ديگر منابع ديپلماتيك گفتند

با فرا رسيدن پايان مهلت تعيين شده ايران به سؤاالت آژانس پاسخ گفته است ولي مسؤوالن آژانس 
ها صادقانه و   همچنان بايد در مورد اين گزارش به تحقيقات خود ادامه دهند تا اثبات شود آه اين پاسخ

  .آامل بوده است
: هاي آژانس از ايران، گفت  ت آه يك ديپلمات غربي نيز با اشاره به تشديد بازرسياين در حالي اس

سازي اورانيوم   ها در مورد غني  آم به يك پاسخ روشن به پرسش  رود آه قطعنامه آژانس دست  انتظار مي
  .اي از سوي ايران انجاميده باشد  و ليست واردات و صادرات هسته

هاي   هاي نظامي با آنچه ايران از آن با عنوان برنامه  تهران به رابطه ارگاناگر گزارش : وي اظهار داشت
  پايان پيام. توان آن را اغفالي آشكار ناميد  برد پاسخي ندهد مي  اي نام مي  آميز هسته  صلح

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  آخرين تحوالت در عراق
  2003 اآتبر 31  –1382 آبان 9جمعه ): يو فرداراد(مريم احمدي 

در اثر انفجاري آه ساعاتي پيش در بغداد روي داد، يك سرباز آمريكايي آشته و چهار سرباز زخمي 
در تظاهارت خشونت آميز روز جمعه در بازار بغداد، دو سرباز آمريكايي زخمي شدند و چندين . شدند

خبرگزاريها . نوز از جانب مقامهاي آمريكايي تاييد نشده استخبر ه. غير نظامي عراقي نيز آشته شدند
سربازان آمريكايي به سوي مردمي آه به سوي آنها سنگ پرتاب : به نقل از شاهدان عيني مي گويند

در حومه بغداد نيروهاي آمريكا با شورشياني آه تصاوير صدام حسين را حمل . مي آردند، آتش گشودند
  . مي آردند، درگير شدند

در شمال عراق، . در غرب بغداد پس از انفجاري قوي، دود شديدي اطراف دفتر شهردار را فراگرفت
نيروهاي آمريكايي زادگاه صدام حسين را در محاصره گرفته اند و به صدور آارت شناسايي براي رفت و 

ند صدام حسين به نوشته روزنامه نيويورك تايمز فرماندهان آمريكايي معتقد. آمد اهالي اقدام نمودند
اين درحالي است . زنده است و فعاالنه توطئه هايي را براي حمله به نيروهاي ائتالف طراحي مي آند

مطمئن نيست آه صدام : آه فرماندهي نيروهاي آمريكايي در منطقه ژنرال استيوراسل مي گويد
  . حسين هدايت و اداره ناآراميهاي اين روستا را بر عهده داشته باشد

انفجار .  مايلي غرب بغداد، انفجاري قوي، مرآز شهر را لرزاند35جه، شهر سني نشين در در فالو
.  دقيقه بعد از ظهر روي داد و پليس عراقي خيابانهاي منتهي به محل انفجار را مسدود آرد1:35ساعت 

د پشت مجلس نمايندگان آمريكا شب گذشته با اين استدالل آه اياالت متحده نمي تواند به تعهدات خو
رئيس جمهوري .  ميليارد دالري مورد تقاضاي پرزيدنت بوش براي عراق را تصويب آرد87آند، بودجه 

آمريكا مي گويد اين بودجه براي تامين امنيت عراق و تبديل اين شكور به آشوري آزاد و دموآراتيك 
ست خروج از روي بالت، نماينده جمهوري خواه، تصويب بودجه را نقش مهمي از سيا. ضروري است
وي گفت هرچه زودتر رفاه و رونق را به منطقه برگردانيم، زودتر مي توانيم دختران و . عراق خواند

  . پسرانمان را به آشور بازگردانيم
سازمان ملل متحد با اشاره به خشونتهاي جاري در عراق، تصميم دارد آارآنان خارجي را از عراق به 

سخنگوي اين سازمان اين تصميم را موقتي . ست، منتقل آنداربيل آه منطقه امن تري در عراق ا
. سخنگوي سازمان ملل متحد مي گويد بايد تاآيد آنم آه اين يك جابجايي موقت است. خوانده است

بخشي از فرايند امور رزومره است، بازبيني دائم اوضاع در محل است و با در نظر گرفتن ماهيت متغير 
شماري از سازمانهاي بين المللي نيز . ليم سازمان به ترك عراق نيستوضعيت اين جابجايي نشانه تس

  .گفته اند يا از عراق مي رونند و يا آارآنان خارجي را از آن آشور خارج مي آنند
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  حمورابي و ابن هيثم به آمك اقتصاد عراق مي آيند
روزنامه شـرق   : ي آيا  ترجمه اآبر حسين   -تاگس شاو :   منبع  - آلمان مستقر در عراق    ARDخبرنگار شبكه   

  2003  اول نوامبر –1382 آبان 10 شنبه -
 در حضور خيل عظيمي از روزنامه 2002 اآتبر سال 15درست يك سال پس از آن آه صدام حسين در 

 درصد بار ديگر بر رياست خود بر عراق 95نگاران از سراسر جهان با برگزاري رفراندومي با اآثريت قاطع 
عمد يا هر چيز ديگري آه آن را بناميم برگي نمادين در تاريخ اين آشور رقم مي مهر تأييد زد، از سر 

 ماه 7 اآتبر اسكناس هاي منقوش به چهره ديكتاتوري آه نزديك به 15قرار شد از روز چهارشنبه . خورد
از سقوط سمبليك اما واقعي اش مي گذرد، در مدتي آوتاه برچيده و اين آخرين خاطره صاحب آن نيز 

از روزها قبل آوره هاي بانك مرآزي عراق واقع در بغداد به شدت .ي هميشه از ذهن ها پاك شودبرا
آارگران با شهامت و جسارتي خاص بسته بسته دينارهاي آاغذي را در آتش . درحال فعاليت هستند

ابت بسيار پل برمر،  حاآم آمريكايي عراق، از اين ب. مي اندازند و زبانه هاي آتش را شعله ور مي سازند
به مرحله اجرا در نيامده » جايگزيني دينار جديد«چه هيچ يك از دستوراتش به سرعت . به خود مي بالد

از ويژگي هاي اسكناس جديد اين است آه پرتره خندان صدام حسين از روي آن حذف شده است . اند
ضعيت رفاهي اسفبار و برخي از عراقي ها با نيم نگاهي به و. آه اين براي مردم بسيار تازگي دارد

ناامني عمومي حاآم بر آشور با لحني طعنه آميز همين ويژگي را علت اصلي رواج سريع واحد پول 
البته پل برمر خود ناخواسته اين ظن مردمي را چند روز پيش در يك مصاحبه راديو . جديد عنوان مي آنند

عراقي يادگاري از صدام وجود دارد آه به هنوز در جيب هر «تلويزيوني با بيان اين جمله تأييد آرد آه 
اين آشور متعلق » دينار قديمي«به گفته برمر واحد پول جديد عراق جايگزين . »زودي جمع خواهد شد

» دينار سوئيسي«رايج در منطقه آردستان موسوم به » دينارهاي قديمي تر«به دوران حكومت صدام و 
دام حسين توسط آشور سوئيس چاپ مي شده اين اسكناس پيش از روي آار آمدن ص. [مي شود

نكته . اسكناس هاي جديد از دوام بيشتري برخوردارند و نمي توان آنها را به راحتي جعل آرد.] است
دينار «به عبارت بهتر هر . از ارزش برابري برخوردارند» دينار جديد«و » دينار قديم«قابل توجه اين آه 

چه . اما آردهاي شمال در اين ميان وضع بهتري دارند. ي شودمعاوضه م» دينار جديد«با يك » قديمي
با رواج آامل اسكناس هاي جديد .  دينار جديد دريافت مي آنند150» دينار سوئيسي«آنها به ازاي هر 

اختالف قيمت ها در آردستان عراق و ساير مناطق از بين رفته و تمامي آاالها با قيمتي برابر و يكسان 
زيرا در طول . البته اين به نفع تجار آرد شمال هم مي باشد. ر عرضه مي شونددر سراسر اين آشو

 ساله عراق اقتصاد اين منطقه به آمك پول هاي خارجي به مراتب بيشتر از مناطق 12تحريم هاي 
مرآزي و جنوبي آشور رشد آرده است،  و حاال تاجران وآارخانه داران آرد زبان برندگان واقعي جنگ به 

 15به هر روي گرچه قرار بود پس از .  آيند و مي توانند در بغداد بهترين معامالت را انجام دهندشمار مي
اآتبر همه دادوستدها با يك پول واحد صورت گيرد، اما برخالف ميل پل برمر دالر آمريكا آماآان سومين 

، حتي دستگاه هاي مردم ترجيح مي دهند براي خريد آاالهاي مورد نياز خود. ارز رايج در عراق است
هتل هاي پايتخت نيز به روال گذشته هزينه اقامت مسافران خارجي . گران برقي و خودرو، دالر بپردازند

حتي آارآنان هتل ها و رستوران ها بيشتر تمايل دارند انعام خود را به دالر . را به دالر محاسبه مي آنند
 عراق مردم به دالر و اين اواخر يورو بيش از پول ملي به جهت نا امني اقتصادي موجود در. بگيرند تا دينار

نرخ بيكاري در ) 2003اآتبر (سازمان ملل متحد و بانك جهاني در گزارش اخير خود . خود اعتماد دارند
اما با اين حال آنچه .  ميليون انسان10اين يعني بي پولي نزديك به .  درصد اعالم آرده اند50عراق را 

در شش قطع مختلف با طرح هايي با شكوه در آيف شهروندان جا » يد عراقدينار جد«مشخص است 
 هزار ديناري است آه دوباره به سيماي 10 هزار و 25بزرگ ترين آن اسكناس هاي . خوش خواهد آرد

 هزار ديناري نقش بسته 25حمورابي، پادشاه بابل،  به روي اسكناس . مردان تاريخ عراق مزين شده اند
 هزار ديناري 10اضيدان و منجم عراقي قرن دهم ميالدي، ابن هيثم، بر روي اسكناس است و چهره ري

اميد مي رود جايگزيني واحد پول جديد بتواند ثبات را به اقتصاد عراق بازگرداند و . خودنمايي مي آند
 احمد سلمان محمد،. ضريب اعتماد و اطمينان شهروندان را نسبت به واقعيت فرار صدام افزايش دهد

معاون رئيس بانك مرآزي عراق،  با بيان اين آه بانك هاي اين آشور همچون گذشته جزو بهترين اماآن 
حفاظت شده هستند اعالم آردآه تا چند هفته ديگر همه اسكناس هاي قديمي به طور سازمان يافته 

 يك گفته مي شود حجم اسكناس در گردش عراق چيزي در حدود. جمع آوري و سوزانده خواهند شد
 ماه فرصت دارند تا بدون پرداخت وجهي نسبت به تعويض پول 3شهروندان عراقي . تريليون دينار است

 رئيس جمهور مخلوع از درون 2004 ژانويه 15براساس برنامه قرار است تا . هاي قديمي خود اقدام آنند
چه آيف پول . تالبته اين تردستي آنقدرها هم معرآه نيس. آيف هاي پول عراقي ها هم فرار آند

  .بيشتر شهروندان در هر صورت خالي است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان٩: هفته نامه های تهران
  2003 اآتبر 31  –1382 آبان 9جمعه  -بي بي سي 

عالم همزمان با پايان مهلت شورای حکام سازمان بين المللی انرژی اتمی برای ايران و دو هفته پس از ا
پذيرش پروتکل الحاقی و متوقف کردن غنی سازی اورانيوم از سوی ايران، اين موضوع همچنان عنوان 

  . اصلی هفته نامه های چاپ تهران است
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 که در قم منتشر می شود در صفحه اول خود عکس هايی از راهپيمايی پرتو سخنهفته نامه 
  »کوتاه نخواهيم آمد«:  چاپ کرده و تيتر زده استنمازگزاران قم را در اعتراض به پذيرش پروتکل الحاقی

ما :  به نقل از حجت االسالم قاسم روانبخش که در جمع معترضان سخن می گفت، نوشتهپرتو سخن
زير بار ذلت و زور نمی رويم و اگر مسئوالن هم کوتاه بيايند، مردم کوتاه نخواهند آمد و با هر معاهده ای 

  . نظام باشد، مخالفت خواهند کردکه بر خالف عزت و اقتدار اين
  .به گفته آقای روانبخش، ما هر امضايی را که بر خالف عزت و اقتدار نظام اسالمی باشد، نمی پذيريم

  . ارگان جمعيت موتلفه اسالمی استشماعنوان سرمقاله اين شماره هفته نامه » ترفندهای الحاقيه«
 را نشانه تسلط اروپا و آمريکا بر آژانس بين المللی ، سفر وزرای خارجه کشورهای اروپايی به ايرانشما

معلوم شده است که طرف ايران استکبار غرب است نه يک : انرژی هسته ای ارزيابی کرده و نوشته
اين آمريکايی ها و اروپايی ها هستند که از دستيابی ايران اسالمی به فناوری . سازمان بين المللی

 و می خواهند از طريق سازمان بين المللی انرژی هسته ای بر هسته ای صلح آميز نگران شده اند
  .ايران فشار بياورند

اصالح :  از نقش اصالح طلبان در اين مسئله انتقاد کرده و نوشتهشمااسداهللا بادامچيان مدير مسئول 
 غير طلبان مورد حمايت آمريکا و اروپا، در اين مسئله به جو سازی پرداختند و آن را امری وحشتناک و

قابل تدبير دانستند و کوشيدند ملت قهرمان و ايثارگر را از اجماع غربی ها بترسانند و مسئوالن را به 
آنها به صراحت گفتند و نوشتند که اين جام زهری است ولی بايد آن را نوشيد و اگر دير . تسليم وادارند

  .نوشيده شود چه ها خواهد شد
بسياری از کسانی که در داخل لباس دوست : فه نيز گفتهحبيب اهللا عسگر اوالدی دبير کل موتل

پوشيده اند مواضعی اتخاذ کردند که بيشتر به درد کسانی می خورد که آن سوی ميز مذاکرات با 
  .ديپلمات های ما نشسته بودند

 ارگان جامعه اسالمی مهندسين به نقل از مرتضی نبوی مسئول واحد سياسی اين جامهفته نامه 
اگر مسئولين کشور برای عبور از يک بحران الزم ديدند غنی سازی اورانيوم را موقتا به : تشکل نوشته

حالت تعليق در آورند بايد دوران تعليق هر چه سريعتر پايان يابد و دانشمندان ما فعاليت های صلح آميز 
  .هسته ای را از سر بگيرند

را متهم کرده با مواضع مرعوبانه خود نقطه آقای نبوی با انتقاد از نمايندگان اصالح طلب مجلس آنها 
  .ضعفی پديد آورده و قدرت مانور مسئولين را کاهش دادند

 گزارشی از جلسه هفتگی انصار حزب اهللا چاپ کرده و به نقل از محمد مهدی عبد يالثاراتهفته نامه 
ی ها قصد دارند از به دنبال امضای پروتکل الحاقی، غرب: خدايی دبير کل جمعيت فدائيان اسالم نوشته

مراکز نظامی ما عکسبرداری کنند و پس از اينکه همه جا را بازرسی کردند دست به تهاجم نظامی 
  .بزنند

 همچنين سخنان عليرضا اکبری مشاور سابق وزير دفاع را نقل کرده که گفته، دولت به چه يالثارات
ين پيشنهاد کرده دولت مسير رفته را حقی پذيرفته است که غنی سازی اورانيوم را متوقف کند بنابر ا

  .بازگردد
انتخاب کرده » قبول پروتکل الحاقی نه ننگ است نه افتخار« تيتر اول خود را  اميد جوانهفته نامه

  . است
به نوشته اين هفته نامه، ملت ايران با پذيرش پروتکل الحاقی از پرداخت هزينه سنگين شعار افراطی 

  .افترهايی ي» ان پی تی«خروج از 
به ايران مهلت داده بود ضمن متوقف )  اکتبر٣١( آبان ٩شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی تا 

کردن فعاليت های هسته ای خود، پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش سالح های هسته ای را 
  .امضا کند

ن پذيرفت که غنی سازی اورانيوم دو هفته پيش، پس از ديدار وزرای خارجه اروپايی با مقامات ايران، تهرا
  .را به تعليق در آورد و پروتکل الحاقی منع گسترش سالح های هسته ای را امضا کند

  . است که در اصفهان منتشر می شودصداتيتر اول هفته نامه » بحران مشارکت«
ات ، در حالی که جناح منسوب به محافظه کار معتقد است مشارکت مردم در انتخابصدابه نوشته 

کاهش نخواهد يافت، اصالح طلبان می گويند به دليل نظارت استصوابی شورای نگهبان، آزاد نبودن 
انتخابات، ناکامی اصالح طلبان در پيگيری مطالبات مردم و عدم تصويب لوايح دوگانه رئيس جمهوری 

  .ممکن است شاهد شکل گيری بحران مشارکت در ايران باشيم
برای محدود کردن مدت توقيف نشريات از سوی دادگاه را دستمايه  طرح جديد مجلس ايران جمعه

  . به بعد پرداخته است٧۶گزارشی قرار داده و در آن به بررسی توقيف مطبوعات از سال 
 که محمد خاتمی با رای خيره کننده ای به پيروزی رسيد به ٧۶، از دوم خرداد ايران جمعهنويسنده 

عات ياد کرده اما تاکيد کرده برخوردها و محدوديت هايی که با عنوان نقطه عطفی در کارنامه مطبو
  .مطبوعات صورت گرفت همگی نشان از اعمال محدويت بر نشريات اين دوره است

 نشريه توقيف موقت شده اند که به جز چند مورد همگی همچنان در توقيف بسر ٨٠در اين دوره حدود 
  .می برند

 روز، هفته نامه ها و دوهفته نامه ها ١٠وزنامه ها حداکثر در طرح مجلس مدت توقيف موقت برای ر
  . حداکثر يک ماه، ماهنامه ها حداکثر دو ماه و ساير نشريات حداکثر سه ماه خواهد بود
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 سخنان حجت االسالم محسن قرائتی رئيس ستاد اقامه نماز را در همايش تجليل از اميد جوان
اگر ائمه جماعات نمی توانند مردم را بخندانند : ی نوشتهخدمتگزاران مساجد چاپ کرده و به نقل از و

دقيقه صحبت کنند، چرا ما بی خود تبديل به گاز اشک آور شده ايم و خنداندن مردم را ٢٠نبايد بيش از 
  .فراموش کرده ايم

آقای قرائتی پيشنهاد کرده هر امام جماعتی يک معاون کت و شلواری حزب اللهی داشته باشد تا 
  . که ائمه جماعات نمی توانند به مساجد جذب کنند اين افراد آنها را به مساجد جذب کنندکسانی را

   
  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  

  2003 اآتبر 31  –1382 آبان 9جمعه 
عناوين مهم امروز جمعه روزنامه هاي الشرق االوسط ، الحيات ، : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 

  . ي و الزمان به اين شرح است القدس العرب
  الشرق االوسط* 
  . ميليون دالر براي سر  مصعب الزرقاوي مي دهيم 25:  آمريکا -
  . شارون به دليل فعاليتهاي پسرانش تحت بازجويي قرارگرفت -
  . مهاتير امروز حکومت را تسليم مي کند و آخرين پيام خود را به يهوديان ابالغ مي کند-
  .تروريستي براي حمله به اماکن غير نظامي خنثي شدتوطئه :  مغرب -
   بحث و جدل در مورد دعوت به برگزاري نماز باران در کاليفورنيا-
  . خرطوم خواستار از سرگيري مذاکرات با گارانگ شد-

  الحيات * 
  . دو نظامي آمريکايي و دو عراقي در حوادث متفرقه کشته شدند-
  . امنيتي عراقي سرعت مي دهند آمريکايي به روند استقرار عناصر-
  .صدام در پشت صحنه حمالت بر ضد نظاميان آمريکايي قرار دارد:  نيويورک تايمز-
  . بوش خواستار استقرار نيروهاي عراقي تا پيش از پايان يافتن آموزش هاي آنها شد-
  . پليس از شارون در مورد فساد مالي فرزندانش توضيح خواست -
  .صحراي غربي هيچ ارتباطي با انتخابات رياست جمهوري الجزاير نداردحل مساله :  بلخادم -

  القدس العربي * 
  . آمريکا عزت الدوري را به سازمان دادن مقاومت بر ضد نظاميانش متهم کرد-
   حمله به يک کاروان نظامي آمريکا و وقوع چند انفجار  در  مرکز بغداد-
  )لباري عطوان سرمقاله به قلم عبدا(  افطار رمضاني بوش -
 شبکه القاعده براي نفوذ به آمريکاي التين براي ضربه زدن به اهدافي در داخل اياالت متحده تالش -

  .مي کند
کساني که توافقنامه سويس را با اسراييل امضا کردند به زودي بهاي عقب :  انديشمندان فلسطيني -

 شهرک سازي اسراييلي را خواهند نشيني در مورد حق بازگشت آوارگان فلسطيني و قانوني کردن
  .پرداخت 

  . مرد مسلح با سالح اسباب بازي به کنگره آمريکا حمله کرد-
  . ايران با موافقت با بازرسي از تاسيسات هسته اي خود به ضرب االجل سازمان ملل متحد وفا کرد-
  .اشغال اراضي اعراب توسط يهوديان غير قابل توجيه است :  ماهاتير محمد-
  .دان براي پرتاب اولين ماهواره آماده مي شود سو-
  . به رغم برگزاري مراسم افطاري توسط بوش ، گروههاي اسالمي آمريکايي در تنگنا قرار دارند-

  الزمان * 
   اعتراض هاي مردمي در کره جنوبي نسبت به اعزام نيروي نظامي به عراق -
  .اوضاع در عراق سخت و خطرناک  است :  سوالنا -
  .  داوطلب  از سودان ، يمن ، فلسطين و چچن در عراق پنهان شده اند400 -
دولت آينده عراق ،  اسالمي خواهد بود و هرگز روابط خوبي با :  مشاور برمر در گزارش خود به بوش -

  .غرب نخواهد داشت 
  . مبارک ، اوضاع عراق را با پادشاه عربستان و امير عبداهللا بررسي کرد-
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003  اول نوامبر –1382 آبان 10 شنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتضد 

   آه  و رخدادهايي1349\1970   در سال  تهران  و آنفرانس1960   دهه  سالهاي  در آخرين  اوپك تشكيل
 در   و هم  ارتش ايها بر  سالح  در خريد بهترين  را هم  صدام  داد،دست  افزايش  را بسرعت  نفت بهاي
 آشور   از حالت  عراق  شد آه  سبب  نفت عايدات.  خود، باز آرد  امنيتي  سازمانهاي  براي  و دلبازي دست

 ثروتمند درآيد و   آشوري  صورت ، به  و محدود پيشين  شده  و حساب  با درآمد معين مانده فقير و عقب
   را آه  صدام آساي  جنون  بتواند خواستهاي  باشد آه  داشته  قدر پول ، آن1980 تا 1970، از   دهسال درطول

  ،به گرفت  مي  دور و دراز او الهام هاي  داعيه  به  پوشاندن  عمل  جامه  و آرمان  و خودمحوري از بلندپروازي
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   خليج ل او جنگ.   يافت يي  ويژه  عملياتي  رزمي  جنبه  بتدريج ارتش. سازد  برآورده  و عملي  عيني صورت
  ، بر آمادگي  هر ترتيب ، به  وارد ساخت  عراق  ارتش  به  چشمگيري  جاني  تلفات ، گرچه  با ايران فارس
  . افزود  آن رزمي

  ، نيروهاي  و گارد جمهوري  شمار افراد ارتش ش. هـ1367\1988 در   با ايران  جنگ  از پايان  پس دو سال
  .شد  مي  زده  هزار نفر تخمين950حدود  در   عراق  و انتظامي  نظامي مسلح
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