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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  المللي انرژي اتمي و رژيم ايرانآژانس بين 

 
  مجهز شدن به فناوريهاي هسته اي شرط بقا و پاسداري از دستاوردهاي انقالب است  : رئيس جمهور 
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آقاي سيد محمد خاتمي رييس جمهور شب دوشنبه در جمع دست اندرآاران و فعاالن عرصه دفاع و 

در سخناني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران را نيروهاي آموزش , پشتيباني نيروهاي مسلح 
ارزشهاي انقالب اسالمي و , منضبط و مومن توصيف نمود آه آماده دفاع از تماميت ارضي , ديده 

  . استقالل و آزادي آشور هستند
رآنان وزارت دفاع صنايع دفاع را از افتخارات رئيس جمهور با تقدير از تدابير و تالش هاي مجدانه وزير و آا

ابتكار و تدبير براي رفع نيازهاي دفاعي , توان جذب دانش و فن آوري پيشرفته : نظام دانست و گفت 
  . آشور و حضور فعال در عرصه صنايع به طور عام از ويژگي هاي مهم صنايع دفاع است 

 ايران در ايمان و آگاهي و تالش براي استقالل و آزادي آقاي خاتمي با تاآيد براينكه عظمت و اقتدار ملت
در دنيايي آه ضعيف پامال است و ما نيز در : معنوي و فرهنگي است گفت , و حفظ دستاوردهاي مادي 

معرض تهديدهاي مختلفي هستيم نمي توان از اين همه عظمت پاسداري آرد اما توجهي به قدرت 
  . دفاعي نداشت 

حكومت و نظام ما نه چشم طمع به آشور و سرزميني دارد و نه به امكانات , لت وي با بيان اينكه م
آموزشهاي اسالم و منطق درست و صلح خواه ملت ما اين حق را به او مي دهد آه , ديگران تصريح آرد 

  . انقالب و استقالل و عظمت خود دفاع آند, از ميهن 
:  بشر را تهديد مي آند يادآور شد و گفت آقاي خاتمي با تهديدهايي آه در برهه آنوني زندگي

هرچقدر آزادي خواهي و استقالل طلبي و برخورداري از اصالت فرهنگي و تصميم ملي براي مستقل 
  . تهديدها هم بيشتر مي شود, زندگي آردن در نزد ملت ها زيادتر باشد 

ه هاي غيرنظامي شرط بقا مجهز شدن فزاينده به دانايي و فن آوري در عرصه نظامي و عرص: وي افزود 
  . و پاسداري از دستاوردهاي ماست 

  . آقاي خاتمي همچنين از نمايشگاه توانمنديهاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز بازديد آرد
آقاي خاتمي در اين بازديد ضمن آشنايي با آخرين , به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي 

از تالش دست اندرآاران و نيروهاي متخصص و متعهد وزارت دفاع در دستاوردهاي صنايع دفاعي آشور 
  . مسير تامين نيازهاي دفاعي آشور قدرداني آرد

با توضيحات متصديان و آارشناسان , رئيس جمهور در جريان بازديد از بخش هاي مختلف نمايشگاه 
ن دستاوردها دراين زمينه حاضر در محل با چگونگي روند توليد و تامين نيازهاي دفاعي آشور و آخري

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح , دراين بازديد همچنين دريابان علي شمخاني . آشنا شد
  . گزارشي در خصوص فعاليتهاي صنايع دفاعي آشورارايه آرد

  
  آمريكا و اروپا بايد بپذيرند آه جمهوري اسالمي ايران در باشگاه هسته اي جهان قرار گرفته است  
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نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي صبح ديروز در ميان سكوت  : جمهوري اسالمي

مديرآل اين » محمد البرادعي « خبري رسانه هاي غربي آار خود را آغاز آرد و به بررسي گزارش 
  . رداخت آژانس در باره فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسالمي ايران پ

آخرين خبرها از نشست شوراي حكام حاآيست آه البرادعي در آئين افتتاح اين نشست برخالف انتظار 
  . به گونه اي سخن گفته آه حتي با اظهارات چند روز پيش وي در تناقص است 

وزير سابق اطالعات و رئيس ديوان عدالت » قربانعلي دري نجف آبادي « حجت االسالم والمسلمين 
: با تاآيد بر حق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از انرژي اتمي گفت , ي درگفتگو با خبرنگار ما ادار

آمريكا و اروپاچه بخواهند و چه نخواهند بايد بپذيرند آه جمهوري اسالمي ايران در باشگاه هسته اي 
  . جهان قرار گرفته است 

بين المللي و آژانس انرژي اتمي وارد خانواده و جمهوري اسالمي ايران در چهارچوب مقررات : وي افزود 
در استفاده , باشگاه علوم و دانش هسته اي جهان شده و بر اساس همين مقررات و پادمان آژانس 

  . صلح آميز از دانش هسته اي ترديد بخود راه نخواهد داد
مصالح و , يه منافع فتنه گري و جنگ رواني غربي ها عل, وي با بيان اينكه ايران هرگز سنگ اندازي 

: گفت , امنيت ملي و رشد تكنولوژي و فعاليتهاي صلح آميز هسته اي خود را فراموش نخواهد آرد 
شوراي حكام بايد به جاي بهانه گيري و سياسي آاري و تاثيرپذيري نابجااز سياستهاي استكباري 

  . دات خود پايبند باشددر چارچوب حق و عدل و منطق به قضاوت بنشيند و نسبت به تعه, آمريكا 
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نماينده چهار دوره مجلس شوراي اسالمي با تاآيد بر اينكه آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد حقوق 
, جمهوري اسالمي ايران را به رسميت بشناسد و در برابر باج خواهي و زياده طلبي آمريكائيها بايستد 

  . ررات بين المللي پايبند بوده است ايران همواره نسبت به آليه تعهدات خود و مق: افزود 
در صورتيكه آژانس بين المللي انرژي اتمي و : حجت االسالم والمسلمين دري نجف آبادي تصريح آرد 

آشورهاي غربي حق مسلم ايران را به رسميت بشناسند و نسبت به تعهدات خود در قبال ايران وفادار 
  . ادامه خواهد دادجمهوري اسالمي نيز به همكاريهاي خود , باشند 

جمهوري : وي فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران را بسيار شفاف و روشن خواند و خاطرنشان آرد 
اسالمي ايران خود از آسيب ديدگان و داغدار سالحهاي آشتار جمعي است و در اين رابطه در تدوين ده 

  . مشارآت داشته و دارد, ها آنوانسيون و قرارداد 

  
  باب دندان آمريكايي ها " گلد اشميت"  و طعنه آميز اظهارات مبهم

 2004 ژوئن 15 -1383خرداد   26ه شنبسه 
گلد اشميت معاون امور پادمان آژانس بين المللي انرژي اتمي يكي از دو نفري است آه تقريبا نقش 

ات با پاسخ اصلي را در پرونده ايران بازي ، و به جاي ايفاي نقش بيطرفانه و فني و حقوقي در مذاآر
  . هاي دو پهلو ايجاد ابهام مي آند

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين ، به نقل از يك ديپلمات غربي، وي  در جلسه اي آه با حضور 
نمايندگاني از آمريكا و سه آشور اروپايي و همچنين چند ديپلمات ديگر برگذار شد، در پاسخ به سوال 

حجم زياد مگنت مورد سفارش ايران به چه درد اين آشور " ه پرسيدنماينده آمريكا در شوراي حكام آ
  !!  بمب اتم به درد ايران مي خورد2اين مگنت ها به اندازه اهميت : با طعنه گفته است" مي خورد؟

اين اظهار نظروي حتي مورد تعجب افراد حاضر در جلسه نيز شده است، ضمن اينكه حتي اگر سخن 
 دالري توسط ايران به 2آه در اختيار قرار گرفتن تعدادي مگنمت مغناطيسي اشميت را اصل قرار دهيم 

معني استفاده نظامي از انرژي هسته اي است، پس اآنون آه اين مگنت ها هنوز تحويل ايران نشده و 
در مرحله سفارش است اشميت و آژانس بايد صراحتا صلح آميز بودن برنامه هاي اتمي ايران تا آنون را 

  .از اعتراض هيات نمايندگي ايران به اين اقدامات اشميت اطالعي در دست نيست. ماينداعالم ن
يادآوري مي شود فرد موثر ديگر در پرونده ايران هايننون مديرمنطقه اي آژانس است آه تا آنون مواضع 

  .نسبتا فني و مستقل خود را حفظ آرده است
  

  اعتراض رسمي ايران به گزارش البرادعي
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 در پي گزارش محمد البرادعي مديرآل آژانس بين المللي انرژي اتمي، ايران يك سند -همشهري 
  .رسمي اعتراض منتشر آرد

در اين سند ضمن ابراز خرسندي از اين آه در گزارش البرادعي به گوشه هايي از همكاري ايران اشاره 
  :و انتقاد آمده استشد، موارد زير به عنوان اعتراض 

  :بررسي دقيق اطالعات و شواهد ارائه شده به روشني مشخص مي سازد آه
تكميل شدن تدريجي يافته هاي آژانس درباره .  تمام آلودگي ها از قطعات وارداتي خارجي بوده اند-١

ز قطعات  درصد ا۵۴ درصد اظهارات ايران مبني بر اين آه آلودگي ۵۴آلودگي اورانيوم آامال غني شده 
نمونه برداري هاي بيشتر همراه با همكاري هاي صورت گرفته باز هم . وارداتي است را مشخص آرد

 درصد غني شده نيز افزايش خواهد ٣۶اعتبار ايران در سئواالت باقي مانده درباره آلودگي هاي اورانيوم 
  .داشت

لي باقي مانده آه برنامه  اطالعات و توصيفات ارائه شده از سوي ايران درباره موضوعات اص-٢
 نيز يكي از آنهاست، آامال آافي بوده است و در هيچ موردي تغيير نكرده و تناقض P2سانتريفيوژ 
  .تعلل در نمونه برداري محيطي نبايد به ايران نسبت داده شود. نداشته اند

  .بوده است اعتبار ايران در برنامه هاي ديگر شامل برنامه غني سازي ليزري، مكفي و صحيح -٣
 آه با بررسي هاي دقيق و جدي آژانس همراه ٢٠٠٣ به دليل شفافيت و همكاري آامل ايران از اآتبر -۴

بوده است، هم اآنون تأييدهاي آافي وجود داشت تا آژانس با استناد به آنها بتواند روند عادي بررسي 
  . محقق سازد- نه سياسي  در محيط هاي فني و-ها را طبق معمول اجراي هميشگي پروتكل الحاقي 

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

چهارمين همايش گفتگوهاي حقوق بشري جمهوري اسالمي ايران و اتحاديه اروپايي در تهران برگزار 
  شد 
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اسالمي چهارمين ميزگرد گفتگوهاي حقوق بشري نمايندگان بخشهاي دولتي و غيردولتي جمهوري 
  . ايران و اتحاديه اروپايي در تهران در روزهاي دوشنبه و سه شنبه برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين همايش آه در قالب همكاريهاي و تعامالت حقوق بشري بين 
مسوولين قضايي، اجرايي و پارلماني جمهوري . آشورهاي و اتحاديه اروپايي برگزاري شده است

 به همراه نمايندگان شوراي اروپايي آميسيون و تروئيكان به همراه جمعي از اسالمي ايران 
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شخصيتهاي دانشگاهي و سازمانهاي غير دولتي پيرامون موضوعات مهم حقوق بشري به بحث و تبادل 
  .نظر پرداخته و ديدگاههاي خود را مطرح آردند

 آشورهاي مختلف حوزه اتحاديه در اين نشست شرآت آنندگان ايراني مواد متعدد نقض حقوق بشر در
اروپايي از جمله منع حجاب، تبعيض عليه مسلمانان، اسالم ستيزي عدم رعايت حقوق مهاجرين رامورد 

توجه قرار دادند و توجه جدي اتحاديه اروپايي به اين موضوعات و تالش براي حل اين مشكالت را مورد 
  .تاآيد قرار دادند

به رخدادهاي عراق و نقض حقوق بشر در اين آشور ضمن محكوميت طرفين در اين گفتگوها بااشاره 
موارد نقض آنوانسيونهاي بين المللي توسط نيروهاي اشغالگر خواهان توقف و عدم تكرار اين قبيل 

  .رويكردها شدند
در اين ميزگرد مسائل مهمي از جمله ضرورت پرهيز نهادهاي مالي و پولي بين المللي از برخورد 

اسي در آمك به اجراي حق توسعه در ساير آشورها و نيز نقش منفي اعمال يكجانبه و گزينشي و سي
. فرامرزي قوانين از سوي برخي آشورهادر بهبود حقوق بشر در سطح جهان مورد بحث قرار گرفت

همچنين در قالب موضوع نحوه اجراي عدالت طرفين ضمن طرح ديدگاههاي خود نقش ضابطين در رعايت 
 حقوق بشر، استقالل و بي طرفي دادگاههاي و نيز مسائل مربوط به زندانها را مورد استانداردهاي

  .بررسي قرار دادند

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  »ائتالف دستور آار جديد«گروه مخالف سالح هسته اي بانام 
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اي را براي محو   بيانيه1998 ائتالف ،در روز نهم ژوئن هشت آشور تشكيل دهنده اين: خبرگزاري فارس
  .اي صادر آردند آلي، نهايي و سريع سالحهاي هسته

، هشت آشور برزيل، مصر، ايرلند، مكزيك، نيوزلند، اسلووني، »بيسيك«به گزارش پايگاه اينترنتي 
اند، بر مشكالت اخير در  هرا براي خود برگزيد» ائتالف دستور آار جديد«آفريقاي جنوبي و سوئد آه نام 

اي تاآيد آرده و خواستار اقدامات خاصي از سوي پنج آشور داراي سالح  زمينه خلع سالح هسته
  . اند اي شده اي و سه آشور داراي توانايي هسته هسته

قطعنامه آنها دوبار به آميته اول سازمان ملل ارائه و با آراي بسيار زيادي در مجمع عمومي تصويب شده 
  . تاس

 راي موافق، سه 154، قطعنامه ائتالف دستور آار جديد با 2000 در سال NPTپس از اجالس بازنگري 
  . راي مخالف و هشت راي ممتنع تصويب شد

اي به پاي  آشورهاي عضو ائتالف دستور آار جديد ،در سوق دادن آشورهاي داراي سالحهاي هسته
  . اند اي موثر بوده حهاي هستهميز مذاآره در خصوص خلع سالح و عدم توليد سال

به طور مشخص اين آشورها درمذاآرات و گام برداشتن به سوي خلع سالح ، نقش مهمي داشته اند 
در سند نهايي آنفرانس » اي حذف آامل سالحهاي هسته«،آه از جمله مي توان به گنجاندن بند

  .  اشاره آردNPTبازنگري 
 

   NPTامون تغييرات در بازنگري معاهده متن آامل بيانيه گروه غيرمتعهد ها پير
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گروه غير متعهد هاي شوراي حكام به نمايندگي دآتر حسين حنيف از مالزي آه رييس اين گروه 
محسوب مي شود متن بيانيه اي را به طور رسمي تحويل آژانس داده و ديدگاه اين گروه در مورد 

مهر پيش از اين نيز متن .  رامنتشر آرده است2005 دربازنگري سال NPT متن معاهده تغييرات الزم در
  . سند پيشنهادي اياالت متحده را منتشر ساخته بود

  :متن آامل اين سند آه در اختيار خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر قرار گرفته چنين است
  

  جناب آقاي رييس،
حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي  بعد از  سومين از آنجايي آه اين اولين جلسه شوراي . 1

سال  ) NPT(نشست آميته مقدماتي آنفرانس بررسي عهدنامه منع گسترش سالح هاي هسته اي  
در  ) NAM(   است، به من اجازه دهيد از اين فرصت استفاده آنم و بيانيه گروه جنبش عدم تعهد 2005

 پايان 2004 مي 7در مورد نشست آميته مقدماتي آه   در مورد منع گسترش سالح هاي هسته اي و 
  .يافت را بيان آنم 

  
 تالش آردند آه آاملترين  تعهد و همكاري را درجلسه آميته NPTآشورهاي غيرمتعهد عضو . 2

مقدماتي جهت رسيدن به يك نتيجه موفقيت آميز مطابق با  دستور و آارهاي محول شده به آنهادراين 
 ، سومين 2000طبق دستورات داده شده در مدارك پاياني آنفرانس بررسي سال .  جلسه نشان دهند

جلسه آميته مقدماتي بايد تمام تالش خود را براي تهيه يك گزارش جامع معطوف مي آرد آه شامل 
  . ،  با در نظر گرفتن جوانب و نتايج جلسات قبلي آن مي شد 2005پيشنهادات  آنفرانس بررسي سال 
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 توصيه هاي اصولي به آميته مقدماتي NPTش بدين منظور بود آه آشورهاي غيرمتعهد عضو اين تال. 3
 و همچنين درمورد موضوعات مربوط به عملكرد آن ، براي بررسي NPTدر مورد  عمل و اجراي پيمان 

د دقيق درآنفرانس بازبيني ساليانه راارائه داده  بودند آه شامل مواردي ازنشست وين و مخصوصا موار
 در وين و چين مي 77مربوط به استفاده هاي صلح آميز از انرژي هسته اي و مواردي از نشست گروه  

  .شد 
  
 به شدت NPTبا اين وجود، طبق تعهدات نشست آميته مقدماتي، آشورهاي غير متعهد عضو . 4

 مي  را تشكيلNPTاحساس آردند آه موضوع خلع سالح هسته اي آه يكي از سه محور اصلي پيمان 
به نظر ما اين عدم توجه به خلع سال ح هسته . دهد ، هنوز به اندازه آافي مورد توجه قرار نگرفته است

اي دو محور اصلي ديگر را نيز ضعيف تر خواهد آرد و در نتيجه اين موضوع به ارتباط مداوم واهميت 
  .معاهده در امنيت و صلح بين المللي صدمه مي زند

  
وع مهم يادآور مي شود  تعهد اصلي در پيمان منع گسترش سالح هاي هسته با توجه به اين موض. 5

 فاقد  سالح هاي هسته اي در مورد حقوق سلب نشدني و NPTاي   آه در آن به آشورهاي عضو 
اصلي شان براي گسترش انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميزتضمين داده شده و در مقابل محروم شدن 

از طرف ديگر، آشورهاي داراي سالح . ي هسته اي تعهد داده شده استآنها از حق توليد سالح ها
هاي هسته اي مجبور هستند آه مذاآرات را مرتبا دنبال آنند و در اتخاذ  اقدامات موثر مربوط به توقف 

مسابقه تسليحاتي هسته اي در زمان آوتاه و خلع سالح هسته اي ، و انجام معاهده خلع سالح آامل 
هرچند با توجه به  پيشرفت ها و تحوالتي . نترل دقيق و موثر بين المللي متعهد شوند و عمومي تحت آ

آه در سال هاي اخير صورت گرفته است و بحث و بررسيهايي آه در آميته مقدماتي انجام شد بيشتر 
بر روي افزايش مسووليت هاي شفاف سازي آشورهاي فاقد تسليحات هسته اي و تالشها براي حفظ 

ها براي دستيابي به تكنولوژي هسته اي صلح آميز بدون افزايش متناسب در تعهدات مربوط به حقوق آن
  .خلع سالح هسته اي در مورد آشورهاي داراي سالح هسته اي متمرآز بود 

  
 بستگي به روح همكاري و توافق در 2005ما دوباره تكرار مي آنيم آه موفقيت آنفرانس تجديد نظر . 6

مسئله مهمترازموفقيت، بستگي آن به تعهدات قوي هر فرد و اراده سياسي در . ميان آشورها دارد
 و عمل آردن به تعهد ها و تصميماتي آه در آنفراس بررسي قبلي NPTجهت تضمين تبعيت آامل از 

همه اين موضوعات به نقش سازمان بين المللي انرژي اتمي در وين بستگي . گرفته شده، مي باشد
  .دارد

  
 در جلسه آميته مقدماتي مااز تاييد آانديداتوري سرگيو دي آويروز از برزيل آه نماينده يكي همچنين. 7

از آشورهاي عضو جنبش وعضو سابق شوراي حكام و نماينده دائم برزيل در آژانس بود، براي رياست 
وي براي  حمايت آنيم و از نظرات Ambassador Duarteما قول مي دهيم آه از دوآرته . استقبال آرديم

  . در اسرع وقت ممكن استقبال خواهيم آرد2005آغاز رايزني در مورد آنفرانس بررسي سال 
  متشكرم آقاي رئيس

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  
  حضورنيروهاي نظامي آشورهاي مجاور درعراق غيرقابل قبول است  :"غازي الياور"

 2004 ژوئن 15 -1383خرداد   26ه شنبسه 
  رئيس جمهور دولت موقت عراق با حضور نظامي آشورهاي مجاور در اين آشور مخالف آرد  

براي تامين امنيت در عراق نياز به حضور آشورهاي عربي در قالب نيروهاي ائتالف وجود : الياور گفت
  .ر قابل قبول استدارد ولي اين مسأله آه اين آشورها حتما از همسايگان مجاور عراق باشند، غي

، رئيس جمهور دولت موقت عراق، با حضور نظامي "غازي الياور" به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 
  .آشورهاي همسايه پس از انتقال قدرت در عراق مخالفت آرد

به گزارش خبرگزاري فرانسه، مردم عراق از حضور نظامي آشورهاي مجاور به خاطر تداوم بي ثباتي در 
  .اس دارندعراق هر

  .اين در حالي است آه چندي پيش الياور از نقش ناتو در اين آشور تقدير آرده بود
ما از تصميم ناتو مبني بر شرآت در امورعراق تقدير و : شنبه گذشته در واشنگتن گفت  غازي الياور پنج

  .آنيم   تشكر مي
ي از سوي ناتو براي حضور در عراق ديگر هيچ نيروي اضاف: جورج بوش رئيس جمهور آمريكا نيز اعالم آرد

  .درخواست نخواهد آرد
اند براي برقراري امنيت در عراق به اين آشور نيرو اعزام   از سوي ديگر آشورهاي عربي نيز اعالم آرده

هاي عربي، مخالفت شديد شهروندان عرب با حمله آمريكا   دليل اصلي اين تصميم دولت. نخواهند آرد
  .ستبه عراق، عنوان شده ا
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, بلژيك, استراليا, نيوزلند, فيلپين, آره جنوبي , ژاپن , در حال حاضر عالوه بر آمريكا نيروهاي انگليس
  .در عراق مستقر هستند... لهستان، اوآراين و 

 ژوئن و پس از انتقال قدرت در عراق، نيروهاي خود 30زمان با   اند؛ هم  تعدادي از اين آشورها اعالم آرده
  .ر خارج خواهند آردرا از اين آشو

  .اين در حالي است چندي پيش اسپانيا و هندوراس نيروهاي نظامي خود را از عراق خارج آردند
  

   آشته برجاي گذاشت  5نا آرامي درالرمادي عراق 
 2004 ژوئن 15 -1383خرداد   26ه شنبسه 

  . تن گرديد5 مردان مسلح عراقي در شهر الرمادي منجر به آشته شدن ها بين ارتش آمريكا و  درگيري
 100واقع در " الرمادي"از پزشكان بيمارستان " دآتر صالح علي"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 
ها بين سربازان آمريكايي آشته    عراقي در درگيري5شب گذشته : آيلومتري غرب بغداد اظهار داشت

  . عراقي نيز به شدت زخمي شدند7 در اين بين. شدند
اجساد و زخمي شدگان به مرآز پزشكي : به گزارش خبرگزاري فرانسه، وي در ادامه تصريح آرد

  .الرمادي انتقال داده شدند
ها و خسارات جاني و مالي آن را مورد تاييد قرار   اين در حالي است آه ارتش آمريكا وجود درگيري

  .دهد  نمي
  .از سوي ارتش آمريكا دستگير شده است" مقتدي صدر"رآربال مسئول دفتر از سوي ديگر در شه

  .اند  مقامات آمريكايي هنوز اين خبر را نيز تاييد نكرده
دستگير شدن برادرش به دست نيروهاي , اين در حالي است آه برادر مقام ارشد دفتر صدر در آربال

  .آند  آمريكايي راتاييد مي
 

  ر روند تكميل نظم نوين جهاني استجنگ عراق يك گسست بزرگ د
 2004 ژوئن 15 -1383خرداد   26ه شنبسه 

 نيروي هوايي 2025تيم مطالعات : رئيس انديشكده صنعت و فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران گفت
 سال آينده بر تعداد آشورها افزوده ولي از نفوذ آن ها آاسته خواهد 30آمريكا پيش بيني آرد آه تا 

هاي جديدي پديدار شود ولي به هرحال آمريكا بخش اعظمي از   ها و امپراتوري   است ائتالفممكن. شد
  . خود را به ديگران واگذار خواهد آرد، ديگراني آه ممكن است آوچكتر يا بزرگتر از او باشند20اقتدار قرن 

گاه تهران آه در فرد؛ استاد دانشگاه علم وصنعت دانش  دآتر عقيل ملكي" ايلنا" به گزارش خبرنگار
گفت، با اشاره به   جلسه عمومي جمعيت وفاداران انقالب اسالمي پيرامون آمريكا به ايران، سخن مي

جنگ عراق يك گسست بزرگ در روند تكميل نظم نوين جهاني است آه روياهاي : جنگ عراق گفت
دارد آه هيچ شباهتي به اي   و داللت بر شكل گيري آينده. آند  گذشته بشريت معاصر را نقش بر آب مي

  .گذشته نخواهد داشت
همانطور آه قابل پيش بيني بود، جهان اسالم در برابر جنگ عراق موضعي انفعالي و : وي افزود

شود آه در جهان اسالم هيچ قرائت مشترك و سازمان   متشتت گرفت، اين انفعال از آنجا ناشي مي
  .مي آينده ناميده، عمال وجود ندارداي از آينده آه بتوان آن را قرائت اسال  يافته
اساسا به اين دليل است آه جهان " گفتمان آينده پژوهي اسالمي" مسكوت بودن: فرد افزود  ملكي

اسالم هنوز به اين تراز فكري نرسيده آه مي تواند ابتكار عمل را در نظام بين الملل به دست گيرد و 
در مقابل آمريكا از مدتها پيش با . ده جهان آغاز آندحرآت سازمان يافته اي را براي شكل دهي به آين

تئوريزه آردن فعاالنه پديده جهاني سازي، تصوير خاصي از آينده جهان را ابداع و القا آرده است آه بدون 
  .وجود آمريكا قابل تصور نيست

 نفر از  نيروي هوايي آمريكا چند1995در اوايل سال : استاد دانشگاه علم وصنعت ايران تصريح آرد
هاي تكنولوژي   افسران آارآمد خود و تعدادي از افسران ساير نيروها را مامور آرد تا عميقا به پيشرفت

هاي جهاني روندهاي اجتماعي و ديگر عوامل تعيين آننده نگاه آنند و بدترين وضعيتي آه   سياست
در آورند و به اين وسيله نيروي  سال آينده با آن روبرو شود را به تصوير 30ممكن است اياالت متحده در 

  .هاي آينده مهيا نمايند  هوايي آشور را براي مواجهه با چالش
 آمريكا از سه بند به آينده نگاه مي آند و سه نوع هنجار را در 2025پروژه نيروي هوايي : فرد گفت  ملكي

 دهد آه آيا مردم جهان است و به اين سواالت پاسخ مي" ايدئولوژيك فرهنگي" اولين بعد. گيرد  نظر مي
" تكنولوژيك" سال آينده آمريكايي فكر خواهند آرد؟ آيا جهان بيني آمريكايي دادخواهد شد؟ در بعد 30در 

ماند يا ملتهاي   به سوالهايي از قبيل اينكه؛ آيا تكنولوژي برتر در دست عده انگشت شماري باقي مي
  .ديگري هم صاحب آن مي شوند؟ پاسخ مي دهند

آه آيا " سياسي، امنيتي"بعد : نديشكده صنعت و فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران ادامه دادرئيس ا
قدرت سياسي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي در جهان توزيع خواهد شد يا در انحصار برخي 

سيم  تر2025ملتها خواهد بود آه آنها براين اساس چهار سناريوي اصلي براي جهان و آمريكا در سال 
  آردند؛ دنياي دردسرهاي گاليور، دنياي زايباتسو، دنياي آينگ خان، دنياي هرج و مرج آامپيوتري؟

هاي    آار مي آردند، پيش بيني2025آينده شناساني آه در پروژه نيروي هوايي : فرد تصريح آرد  ملكي
 قابل تعميم باشد؛ تواند  مختلفي ارايه دادند آه به خصوص براي نيروهاي مسلح و صنايع دفاعي مي

اول؛ در آينده اطالعات از بمب موثرتر خواهد بود، دوم؛ دولت در آينده توليد آننده تكنولوژي نخواهد بود، 
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سوم؛ آارآنان نظامي در حاشيه امن قرار خواهند گرفت، چهارم؛ آموزش نظامي از راه دور توسعه 
  .خواهد يافت

 
  عدام و جنازه هاي آنها را مثله آردند اهالي فلوجه ، شش جوان را پس از شكنجه ، ا

 2004 ژوئن 15 -1383خرداد   26ه شنبسه 
اهالي شهر فلوجه، شش جوان شيعه ساآن شهر هاي جنوبي عراق را آشته و جنازه هاي آنان را 

  . مثله آردند
 سه به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نمايندگان عشاير شيعه درجنوب عراق امروز

شنبه اعالم آردند آه افراد مسلح در شهر فلوجه اقدام به قتل و مثله آردن شش جوان شيعه آردند 
  .آه از روز پنجم ژوئن ربوده شده بودند

دربيانيه اي آه عصر امروز در جريان برگزاري  تظاهرات اعتراض آميزشيعيان در بغداد منتشر شد، عشاير 
اقدامي " توصيف قتل اين شش جوان در شهر فلوجه به عنوان ربيعه وقبايل شيعه   جنوب عراق با 

  .                                    اين شش جوان تنها با قصد انتقال آاال به فلوجه رفته بودند: تاآيد آردند" جنايتكارانه
  

شهر رفته بودند تعدادي از جوانان با استفاده از خودروهاي باري به اين : در ادامه اين بيانيه ادامه است
و با همكاري پليس فلوجه، اسير شده و " مجاهدين" پس از تحويل آاالهاي خود از سوي گروهي با نام 

  .به قتل رسيدند
اين عشاير تاآيد آردندعبداهللا الجناني و ظافر الدليمي از روحانيون اهل سنت بارز شهر فلوجه دستور 

قت تمام دارائي ها و حتي لباسهاي اين شش جوان را اعدام اين افراد را پس از شكنجه وحشيانه و سر
  .صادر آردند

عشاير اين اقدام را آه همه مذاهب و اديان آسماني آن را رد و قوانين : در ادامه اين بيانيه آمده است
الهي و انساني و تمامي هنجارها و رفتارها در تمامي جوامع با آن مخالف هستند، محكوم مي آند؛ 

عشاير جنوب عراق اين اقدام جنايتكارانه و شنيع  را محكوم و خواهان اجراي اشد مجازات قبائل ربيعه و 
عليه عامالن اين جنايت و پشتيبانان اين اقدام هستند، سكوت در برابر اين اقدامات منجر به شكل گيري 

  .عواقب وخيمي خواهد شد آه امنيت آشور و شهروندان را به مخاطره بياندازد
د امروز سه شنبه  ميدان فردوس شهر بغداد شاهد تظاهرات اعتراض آميزبه قتل شش يادآور مي شو

در اين تظاهرات تصاويري ازاجساد مثله شده اين شش جوان به . جوان شيعه در شهر فلوجه بود 
  . نمايش گذاشته شد

 درشهر احمد الربيعي يكي از شرآت آنندگان دراين تظاهرات گفت جنازه هاي سه جوان به قتل رسيده
 دالر از خانواده هاي اين 700فلوجه همچنان در سردخانه اين شهر هستند زيرا در ازاي پرداخت مبلغ 

شيعيان ، جنازه ها را به آنان تحويل خواهند داد آه به دليل عدم استطاعت مالي خانواده هاي ياد شده 
  . جنازه ها همچنان در سردخانه شهر فلوجه باقي مانده است 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقضاع اوتحليل 

  
   خرداد26: روزنامه های تهران 

 2004 ژوئن 15 -1383خرداد   26ه شنبسه  -بي بي سي 
روزنامه های سه شنبه تهران در عنوان های اصلی خود با نقل بخش هائی از سخنرانی محمد 

کاس نظرات موافق و مخالف البرادعی در اجالس هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی به انع
  .درباره اين اظهارات پرداخته اند

 که نظريات مخالف با همکاری ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی را تبليع می کند، در عنوان کيهان
  .اصلی خود از زبان رييس مجلس نوشته مجلس ديکته اجباری هيچ قدرتی را نمی نويسد

ان غالمعلی حدادعادل در ابتدای جلسه سه شنبه مجلس است  اين بخشی از سخنکيهانبه نوشته 
که در آن به اشاره قطعنامه پيشنهادی اروپا به لزوم تصويب پيوستن به پيمان الحاقی توسط مجلس 

  .ايران تاکيد شده است
 نامه رئيس جمهوری برای سران بريتانيا، آلمان و فرانسه را در صدر اخبار خود آورده و نوشته همشهری

 وی با ابراز گله شديد نسبت به بهانه جويی ها و پايبند نبودن آنها به توافقنامه سعدآباد، درباره آينده که
  .هشدار داده است

 با تاکيد بر محرمانه بودن نامه رييس دولت ايران نوشته در اين نامه با مروری گذرا بر توافقات همشهری
ز حقوق مسلم خود چشم پوشی کند و در صورت مستند انجام شده آمده است که ايران نمی تواند ا

  .استمرار رفتار غير دوستانه و عدم عمل به تعهدات متقابل گزينه های متعددی را در نظر خواهد گرفت
 نوشته يک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس که نخواست نامش فاش کيهان

وپايی، نمايندگان مجلس شورای در پی هشدار رئيس جمهور به سران سه کشور ار: شود گفت
اسالمی در حال تهيه و تنظيم طرحی هستند که پاسخی است به بهانه جويی های آژانس و اتحاديه 

  .اروپا در قبال فناوری صلح آميز هسته ای ايران
 اظهار نظر کرده که سخنرانی محمد البرادعی در نخستين جلسه اجالس اعتمادنويسنده مقاله ای در 

تواند خشنود باشد از   نيز از يکسو می  آژانس بين المللی انرژی اتمی دوپهلو بوده و تهرانهيات رييسه
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   به  بازی  قاعده  که  ناپايداری  وضع  ديگر برای  و از سوی  است  نشده  امنيت  شورای  راهی اش  پرونده اينکه
  . است  کرده او تحميل
.  باشد  از امکانات خود داشته  واقعی  بايد سنجشی  در اين مقاله اظهار نظر کرده که تهراناعتماد
   تنها به  غرب  استراتژيک  قرار دهد چرا که اهداف  نامعلوم تواند او را در وضعی  می  تصور غيرواقعی هرگونه
  . شود  نمی  خالصه  ايران يی  هسته پرونده

ير خصوصی خود از خروج از پيمان در سرمقاله خود با انتقاد از تندروهائی که در نشريات غآفتاب يزد 
سخن می گويند و در عين حال از نام نويسی برای ) تی. پی. ان(منع گسترش سالح های اتمی 

عمليات انتحاری جانبداری می کنند، خواستار آن شده که بررسی شود نوشته روزنامه های تندرو تا 
  . بوده استچه اندازه در تصميم گيری های جهانی عليه جمهوری اسالمی موثر

تی خارج شويم . پی.  پرسيده که اگر قرار بود از انکيهانبدون نام بردن از روزنامه آفتاب يزد سردبير 
  .چرا اصال به گفتگو با وزيران خارجه سه کشور اروپائی نشستيم و توافقنامه سعد آباد را امضا کرديم

وری اسالمی در يک سخنرانی گفته  محمدی گلپايگانی رييس دفتر رهبر جمهايرانبه نوشته روزنامه 
است عده ای ساده لوح تصور می کنند که ما نمی توانيم حريف آمريکا شويم پس بايد با آن دولت کنار 

  .بيائيم
خبر دادکه رييس قوه قضاييه هم به اظهار نظر درباره اجالس هيات رييسه آژانس جمهوری اسالمی 

تهيه شده از سوی کشورهای اروپايی درباره مسايل بين المللی انرژی اتمی پرداخته و پيش نويس 
  .هسته ای ايران را عين نظر آمريکا خوانده است

آيت اهللا محمود شاهرودی پيش نويس قطعنامه را بسيار مغرضانه خواند جمهوری اسالمی به نوشته 
  . کنندآمريکا به اين طريق می خواهد شکستی را که استکبار در عراق خورده است جبران: و افزوده
 از اعالميه گروهی به نام اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان مستقل دانشگاه های کيهان

سراسر کشور خبر داده که در آن گفته شده ادامه محافظه کاری ايران عالوه بر فرصت سوزی، باعث 
ن، کاهش اقتدار نظام می شود و کشورهای کوچک با تصور ضعف در اقتدار جمهوری اسالمی ايرا

  .اقداماتی مانند متوقف کردن لنج ايرانی در آبهای خليج فارس انجام می دهند
 به اتهاماتی که جهانيان به جمهوری اسالمی وارد می کنند اشاره شرقفاضل ميبدی در مقاله ای در 

فت کرده و نوشته اين ها را نمی توان با شعار پاسخ داد بلکه بايد از عقل و درايت همه ايرانيان کمک گر
 يکی از زيان های قابل شرقبه نظر نويسنده مقاله . و اين جز از راه آزادی مطبوعات ميسر نيست

توجهی که به کشور وارد شده اين است که از عقال و نخبگان که عده زيادی از آنها خارج از کشور اقامت 
  .دارند به دور مانده است

قام دولتی آن را تائيد يا تکذيب نکرده است احتمال سفر نخست وزير عراق به ايران که هنوز هيچ م
  .روزنامه های مختلف تهران به تحليل و تفسير روابط ايران و همسايه غربی خود واداشته است

 از جمله مسائل متعددی که می تواند در ديدار اولين رييس دولت شيعه عراق با ايران شرقبه نوشته 
 مقتدی صدر مخالف و همکاری اقتصادی دو کشور مطرح شده باشد حمايت يا قطع حمايت ايران از

  .است
دو روز پيش روزنامه ای عرب زبان خبر داد که نخست وزير عراق و يک هيات امنيتی از آن کشور از ايران 
و با مقامات ايرانی گفتگو کرده اند، روزنامه های امروز تهران به اطالع رسانی درباره سفر اياد عالوی به 

  . ايران اکتفا کرده اندنقاط مرزی عراق و
همزمان با حضور هيات حقوق بشری اتحاديه اروپا نظرات محمود آخوندی استاد دانشگاه وقايع اتفاقيه 

تهران را منعکس کرده که گفته است تعقيب برای رعايت حقوق بشر نوعی سياسی کاری نيست چون 
  .شود حقوق بشر در کشورهای مختلفی نقض می

اين مدرس دانشگاه در ارزيابی از وضعيت حقوق بشر در ايران، خاطرنشان يه وقايع اتفاقبه نوشته 
ترين شاخص برای حقوق بشر، آزادی بيان است که الزمه آن آزادی مطبوعات است، اينکه هر  مهم: کرد

شود با آزادی بيان و در نتيجه حقوق بشر مغايرت  گفتاری به عنوان تشويش اذهان عمومی معرفی می
  .دارد

 رييس پزشگی قانونی شرقن با اعالم تشکيل دادگاه رسيدگی به قتل زهرا کاظمی به نوشته همزما
 کانادائی طبيعی تشخيص نبوده اما هيچ آثاری از –اعالم داشته است که مرگ اين خبرنگار ايرانی 

  .شکنجه روی جسد او ديده نشده است
علت شکستگی جمجمه و ضربه  گفته مرگ زهرا کاظمی به شرقدکتر شهاب الدين صدر به نوشته 

  .مغزی گزارش شده که عکس ها و فيلم های آن هم وجود دارد
 حکايت از آن دارد که برای شرکت در دادگاه رسيدگی به قتل زهرا کاظمی از شيرين ايرانخبر روزنامه 

  .عبادی برنده جايزه صلح نوبل که وکالت مادر مقتول را به عهده گرفته، رسما دعوت شده است
 با عنوان زلزله ای که هنوز در تهران خودنمايی نکرده، نوشته درپی مطرح شدن احتمال وقوع انکيه

زلزله، و تنش های روانی سه هفته اخير به تعداد نمازخوان ها و مسجد روها افزوده شده و حتی 
  .جوانان خيابانگرد سر به راه شده اند

خداترس و جمع «دلهره چند هفته ای تهران،  آمده دختر بدحجاب و بی قيد، پس از کيهاندر مقاله 
  . شده و حاال اتوماتيک از دين و دينداری و آخرت صحبت می کند» وجور

  
  گوناگون
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  اي توليد برق با استفاده از انرژي هسته

 2004 ژوئن 15 -1383خرداد   26ه شنبسه 
اي  به انرژي هسته آشور براي توليد دستكم يك چهارم برق خود 16به طور آلي : خبرگزاري فارس
  .متكي هستند

اي در  نيروگاههاي هسته ) :NEI(به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از موسسه انرژي اتمي آمريكا،
  . آردند  درصد برق جهان را تامين مي16 حدود 2002سال 

ا آشورهايي آه بيشترين ميزان برق خود ر:در پايگاه اينترنتي اين موسسه آمريكايي اعالم شده است 
 درصد، اسلواآي با 78 درصد، فرانسه با 1/80ليتواني با : آورند، شامل  اي بدست مي از انرژي هسته

 5/39 درصد و سويس با 7/45 درصد، اوآراين با 3/47 درصد، بلغارستان با 3/57 درصد، بلژيك با 4/65
  . درصد هستند

 درصد 20ه شمار مي روند و حدود اي دومين منبع توليد برق ب همچنين درآمريكا ، نيروگاههاي هسته
  . آنند انرژي الكتريسيته اين آشور را در سال تامين مي

  
  بيني شده است   هاي آينده پيش  اي براي سال   هزار مگاوات برق از انرژي هسته6توليد 

   واحد بخش بخار نيروگاه سيكل ترآيبي در آشور آغاز شد 22عمليات اجرايي 
 2004 ژوئن 15 -1383خرداد   26ه شنبسه  

 واحد بخش بخار نيروگاه سيكل ترآيبي در وزارت نيرو به تصويب رسيده، آه 22در سال گذشته احداث 
  . ها از امسال شروع شده است  عمليات اجرايي آن

دآتر محمد احمديان، معاون وزير نيرو در امور برق، در جمع , ايلنا,به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران 
هاي برق آشور   تواند در افزايش راندمان تبديل انرژي در نيروگاه  احداث اين واحدها مي:   ، گفتخبرنگاران

  . نقش قابل توجهي داشته باشد
اين امر موجب تالش براي : وي، با اشاره به وجود منابع سرشار گاز طبيعي موجود در ايران، اظهارداشت

  . هاي برق آشور شده است  يروگاهها در تمام ن  جايگزيني گاز مايع با ساير سوخت
دهد   هاي حرارتي را گاز طبيعي تشكيل مي   درصد از انرژي اوليه نيروگاه96بيش از :   دآتر احمديان، گفت

  . آه داراي آاليندگي بسيار ناچيزي هستند
تغييرات ها و   آوري  هاي نو و درصد آشنايي با فن  در خصوص استفاده بهينه از انرژي:   وي، تصريح آرد

هاي موثري برداشته   خورشيد و ژئوترمال، وزارت نيرو گام,   آوري دنيا در زمينه توليد برق از انرژي باد  فن
  . است

هاي   در اين راستا نيروگاهي براي ترآيب انرژي خورشيد با نيروگاه: مديرعامل شرآت توانير، گفت
روگاه زمين گرمايي مشكين شهر نيز گوياي آه ني  حرارتي معمول در يزد در حال ساخت است؛ ضمن اين

  .اين مطلب است
ها   هاي تمام شده باالي اين نيروگاه  به دليل هزينه: معاون وزير نيرو در امور برق، در ادامه تصريح آرد

  .هاي متداول، سهم ناچيز آنها در توليد برق آشور قابل قبول نيست  نسبت به نيروگاه
هاي زيست محيطي و تنوع بخشي به منابع اوليه انرژي   اتمي عالوه بر جنبهانرژي :   دآتر احمديان، گفت

اي   آشور از سوي وزارت نيرو در الويت بوده و توسعه ظرفيت توليد برق آشور با استفاده از انرژي هسته
  . مورد توجه قرار دارد

د برق از انرژي  هزار مگاوات تولي6بر اساس مصوبه شوراهاي عالي انرژي آشور، تا : وي، افزود
  . هاي آتي به آن دست يابيم  اي پيش بيني شده آه اميدواريم در سال  هسته

هاي   برداري از نيروگاه  با توجه به آاربرد استانداردهاي بسيار باال در بهره:   دآتر احمديان، اظهار داشت
  . اي آشور را بهبود بخشده  تواند ترآيب نيروگاه  اي، انرژي اتمي به عنوان يك انرژي پاك، مي  هسته

  
  نيروگاه حراراتي ايرانشهر راه اندازي شد 

 2004 ژوئن 15 -1383خرداد   26ه شنبسه 
  . فاز دوم نيروگاه حرارتي ايرانشهر امروز با حضور وزير نيرو به طور رسمي به بهره برداري رسيد

 مگاواتي مي باشد آه 64 واحد به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، نيروگاه حرارتي ايرانشهر داراي چهار
  . مگاوات به شبكه سراسري برق تزريق مي آند256درآل 

 به بهره برداري رسيد و امروز بهره برداري از 76 و 75فاز نخست اين نيروگاه شامل دو واحد در سالهاي 
  . دو فاز ديگر اين نيروگاه آغاز شد

ت و درحال حاضر آليه واحدهاي اين نيروگاه قادر اين نيروگاه از نوع حرارتي با سوخت گازوئيل ومازت اس
  .به توليد برق با توان مورد نظر هستند

 ميليارد ريال اعتبارت ريالي سرمايه گذاري 300 ميليون دالر اعتبارت ارزي و181براي ساخت اين نيروگاه 
  شده است

لوچستان واقع شده  آيلومتري شهر ايرانشهر در استان سيستان و ب17نيروگاه حرارتي ايرانشهر در
  .است
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