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

  

  قوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض ح
  

  منبع خبر حراج دختران ايراني در امارات بازداشت شد  
 2004 ژوئن 20 -1383خرداد   31يكشنبه 

مديرآل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي با تكذيب خبر حراج دختران ايراني در امارات عربي 
  .  واقعيت ندارداين مطالب و اخبار آذب محض است و: متحده گفت 

ديروز در گفت و گو » عظيم حسيني « سرهنگ پاسدار , به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي 
فردي آه خبر حراج دختران ايراني در امارات به » مصطفي بن يحيي « باخبرنگاران با اشاره به سوابق 
ايجاد جنجال و مطرح , فرد اين ادعاها واقعيت ندارد و هدف اين : افزود , نقل از وي منتشر شده است 

  . آردن خود بوده است 
اين فرد قبال در زمينه فساد و فحشا در : افزود , وي با اشاره به سابقه بن يحيي در خارج از ايران 

  . آشورهاي آسياي ميانه فعاليت داشته است 
 اذهان عمومي اين فرد روز چهارشنبه به اتهام تشويش: مديرآل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا گفت 

  . بازداشت شده و مراحل قانوني پرونده وي در حال سپري شدن است 
وي با تاآيد بر اينكه نبايد سهولت رفت و آمد را به خاطر سو استفاده بعضي از افراد به عنوان يك تهديد 

  . بايد با برنامه ريزي امكان سو استفاده از امكانات فعلي را آاهش دهيم : افزود , تلقي آنيم 
 ساله و ايراني چندي پيش در مصاحبه اي جنجالي خبر از حراج دختران 60» مصطفي بن يحيي « 

  . ايراني در دبي را داده بود
وي برخورد مستمر با بسترهاي فساد را از جمله اقدام هاي اساسي نيروي انتظامي عنوان آرد و افزود 

جا احتمال وقوع جرم مي رود را پاآسازي مي اين نيرو به طور مستمر درتمام آشور مناطقي آه در آن: 
  . آند

اين نيرو : گفت , با اشاره به طرح پاآسازي جاده شمال , مديرآل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا 
 نفر از افرادي آه در جاده اقدام به فروش اجناس مي آردند را ساماندهي 200درسال گذشته حدود 

  . آرد
,  در خصوص فروش مشروبات الكلي غيراستاندارد در شيراز اتفاق افتاد وي همچنين درباره حادثه اي آه

موضوع در دست پيگيري است و دو نفر از عوامل اصلي توزيع آننده اين مشروبات الكلي متواري : گفت 
  . شده اند

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  تحاديه اروپايي رسيد  قانون اساسي اروپا به تصويب سران ا

 2004 ژوئن 19 -1383خرداد   30شنبه 
,  آشور اروپايي درباره قانون اساسي مشترك 25با وجود اختالف نظرها تا آخرين دقايق نشست سران 

  . اين سران با آنار گذاشتن اختالفات در نهايت پس از سالها آشمكش آن را تصويب آردند
 آشور عضو اتحاديه اروپايي با قانون اساسي 25توافق سران , س به گزارش واحد مرآزي خبر از پاري

  . مشترك حاصل دو روز گفتگوهاي فشرده در بروآسل و چهار سال استدالل و بحث و جدل بوده است 
  . سران اروپا در عين حال براي انتخاب رئيس جديد آميسيون اروپا به توافق نرسيدند 

نخست وزير بلژيك به جاي رومانو پرودي رئيس »  ورهوفشتاد گي« فرانسه و آلمان خواستار انتخاب 
آنوني آميسيون اروپا هستند آه ماموريتش تا چند ماه ديگر خاتمه مي يابد اما اين انتخاب با مخالفت 

  . ديگر آشورها از جمله انگليس روبرو شده است 
  . پا به بعد موآول شود براين اساس مقرر شده است گفتگو درباره انتخاب رئيس جديد آميسيون ارو

قانون اساسي مشترك اروپا قدرت دولت هاي ملي را در اروپا محترم مي شمارد و وظايف نهادهاي 
  . ا تدوين آرده استگوناگون اتحاديه اروپايي را ترسيم و جهت گيري سياستهاي داخلي و خارجي اروپا ر

ه پيش از اين به علت مخالفت براساس توافق جديد سران اروپا درباره قانون اساسي مشترك آ
نظام راي گيري براساس جمعيت و , آشورهاي آوچكتر اتحاديه با نظام حق راي به تصويب نرسيده بود 
  . تعداد آميسيونرهاي هر آشور در آميسيون اروپا تعيين مي شود

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  س برگرداند  برنامه چهارم توسعه را به مجل, مجمع تشخيص مصلحت نظام 
 2004 ژوئن 19 -1383خرداد   30شنبه 

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


اجتماعي , اليحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي , مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست ديروز خود 
  . و فرهنگي آشور را به مجلس شوراي اسالمي برگرداند

 تفسيري شوراي اين اليحه با توجه به نظريه,  به نقل از مجمع تشخيص مصلحت نظام ايرنابه گزارش 
  . به مجلس برگشت داده شد, نگهبان 

 قانون اساسي بدين شرح مطرح 112در اين نشست تفسير شوراي نگهبان از اصل , بر پايه اين گزارش 
مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبه اي از مجلس شوراي اسالمي را , شد 

وده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خالف شرع يا مغاير دارد آه شوراي نگهبان درمورد آن اعالم نظر نم
قانون اساسي بداند هر گاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه اي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي 
اسالمي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعالم نظر آند قبل از تبيين مراد 

مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسي و اعالم تشخيص ,  درباره آن و اعالم نظر شوراي نگهبان
  . مصلحت در موارد خالف را ندارد

با توجه به نظر تفسيري شوراي نگهبان راه تصميم گيري منحصر به اين : روابط عمومي مجمع افزود 
يحه به بودآه اليحه به مجلس برگردد و يا مسكوت بماند آه اآثريت اعضا مجمع راي به برگشت ال

شوراي نگهبان و , مجلس , دولت , نمايندگان مجمع , رئيس جمهوري نيز پيشنهاد آردند , مجلس دادند 
آارشناسان آشور براي هماهنگ آردن نظرات به مشورت بنشيند تا اليحه چهارم توسعه با وفاق و 

  . همدلي در دستورآار مجلس قرار گيرد
,  مديريت و برنامه ريزي آشور سخنگوي شوراي نگهبان رئيس سازمان, رئيس جمهور , در اين نشست 

رئيس آمسيون بودجه و رئيس آميسيون اقتصادي مجلس شوراي , رئيس مجلس شوراي اسالمي 
اسالمي همچنين رئيس آميسيون بودجه مجلس ششم و رئيس مجلس شوراي اسالمي دوره ششم 

 عدم ارجاع موارد اختالفي به مجلس هفتم نظرات و ديدگاههاي موافق و مخالف خود را درمورد ارجاع يا
  . شوراي اسالمي بصورت مبسوط بيان آردند

 
   از سرگيري غني سازي اورانيوم  :دبير شوراي عالي امنيت ملي

 2004 ژوئن 20 -1383خرداد   31يكشنبه  –جمهوري اسالمي 
دشكني سه آشور از عه, دبير شورايعالي امنيت ملي با بي اهميت خواندن قطعنامه شوراي حكام 

فرانسه و آلمان براي بستن پرونده ايران در نشست اخير شوراي حكام بشدت انتقاد , اروپايي انگليس 
جمهوري اسالمي ايران در روزهاي آينده با تجديدنظر درخصوص تعليق ها براي از سرگيري : آرد و گفت 

  . فعاليتهاي غني سازي اورانيوم تصميمات جديدي اتخاذ خواهد آرد
با , حجت االسالم حسن روحاني ديروز در گفتگو با خبرنگاران داخلي و خارجي , به گزارش خبرنگار ما 

در : افزود , اشاره به توافق دوم جمهوري اسالمي ايران با سه آشور اروپايي در ماه فوريه در بروآسل 
 آن پرونده هسته اي ايران را اين توافق قرار شد ايران دامنه تعليق ها را گسترش دهد اما اروپا در مقابل

  . شوراي حكام مختومه آند) خرداد(در نشست ماه ژوئن 
درحاليكه ايران به تعهد خود عمل آرد اما اروپائيها به تعهد خود عمل نكردند و با ارائه : وي ادامه داد 

كام پيش نويس قطعنامه اي به شوراي حكام عمال مانع بسته شدن پرونده ايران در نشست شوراي ح
  . شدند

چون توافق بروآسل توسط خود اروپائيها شكسته شد و آنها به تعهدات خود عمل : وي تصريح آرد 
جمهوري اسالمي ايران نيز خود را از اين تعهد رها مي داند و نمي تواند به صورت يك طرفه , نكردند 

, انه و يا بخشي از اين تعليق ها لذا در روزهاي آينده براي پايان دادن به تعليق داوطلب, پايبند آن باشد 
  . طرفهاي اروپائي و ملت ايران خواهد رسيد, تصميمات جديدي اتخاذ خواهد شد آه به اطالع آژانس 

اروپائيها : دآتر روحاني با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران ديگر نسبت به تعليق ها تعهدي ندارد گفت 
دست ما را باز گذاشتند و از همين امروز ايران , آردن با اين عهدشكني و خالف توافق بروآسل عمل 

  . آغاز آرده است , مقدمات آار را براي اتخاذ تصميمات جديد درخصوص تعليق ها 
فضا و فرصت براي ادامه همكاريها با اروپائيها باقي است و آنها تعهدات ديگري نيز دارند آه : وي افزود 

درعين حال آه از . ره و همكاري با طرف هاي اروپائي ادامه مي دهدبايد به آن عمل آنند و ايران به مذاآ
  . خلف وعده هاي آنها براي بستن پرونده ايران در ماه ژوئن بشدت گاليه دارد

با طرف اروپايي دانست و » تعهد سياسي « و نوعي » داوطلبانه « وي تعليق هاي هسته اي ايران را 
فاوت است و يك تعهد حقوقي نبوده است لذا الزامي براي ادامه ماهيت تعليق ها باساير امور مت: گفت 

  . تعليق ها وجود ندارد
در فضائي آه ايران پروتكل را امضا و اجرايي نكرده بود و هنوز گزارش برنامه هاي هسته اي : وي گفت 

اي ايران بر, خود را به آژانس نداده بود و آژانس نيز درخواست بازرسي و اسناد مختلف مي آرد 
داوطلبانه فعاليتهاي غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورد و حتي براي آن نيز , اعتمادسازي 

  . زمان حداقل و حداآثر تعيين آرد
 صفحه 1030اآنون با امضا و اجراي پروتكل الحاقي و ارائه اظهارنامه : دبير شورايعالي امنيت ملي افزود 
فضاي اعتماد در عرصه جهاني و آژانس ايجاد شده و لذا ديگر , آژانس اي ايران و نيز بازرسي هاي مكرر 

و آلودگي  » 2پي ـ « درعين حال آه دو مساله باقي مانده پروژه , ضرورتي براي ادامه تعليق ها نيست 
  .  درصد قطعات وارداتي ربطي به تعليق ها ندارد36
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اهميت چنداني ندارد چرا آه , امه جديد قطعن: دآتر روحاني درباره قطعنامه اخير شوراي حكام گفت 
  . الزام خاص و تعهد جديدي را براي ايران ايجاد نكرده است 

حساسيت ما نسبت به اين بندها بدين : وي با اشاره به بندهاي هفت و هشت قطعنامه جديد افزود 
رر همه بدعت حقوقي ايجاد مي شد آه به ض, جهت بود آه اگر به شكل اوليه به تصويب مي رسيد 

  . آشورهاي درحال توسعه بود
و فقط از , الزامي را براي ايران ايجاد نمي آند , اين دو بند به شكلي آه تصويب شد : وي ادامه داد 

اصفهان و آب سنگين اراك تجديدنظر آند و » اف . سي . يو« ايران درخواست شده داوطلبانه در پروژه 
ي ايجاد خواهد آرد آه ايران به خاطر قانوني بودن اين دو پروژه اعتماد بيشتر, اگر آنها را متوقف نمايد 

نيازي نمي بيند درباره پروژه هاي اصفهان و اراك , و پروتكل الحاقي » تي . پي . ان « براساس مقررات 
  . تجديدنظر آند

 :گفت , وي با اشاره به اعتراف آژانس و البرادعي به اشتباهات خود در گزارشي به شوراي حكام 
  . فضاي نشست و لحن قطعنامه منفي شود, اشتباهات بازرسان آژانس و البرادعي موجب شد 

, مهمترين دستاورد تالش هشت ماهه ايران آه در قطعنامه جديد نيز آمده است : دآتر روحاني افزود 
و آلودگي  » 2پي ـ « محدود شدن مسائل هسته اي ايران به دو مسئله جزئي پروژه سانتريفوژهاي 

با ارائه گزارش جديد ايران به  » 2پي ـ « پروژه ,  درصدي قطعات وارداتي است آه از نظر ما 36هاي 
آژانس خاتمه يافته است و موضوع آلودگي ها هم به تالش بيشتر آژانس و همكاري آشور ثالث 

  . بستگي دارد
ي انرژي اتمي ادامه مي وي با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران به همكاري خود با آژانس بين الملل

را ندارد و به پادمان و مقررات آژانس احترام مي » تي . پي , ان « ايران قصد خروج از : گفت , دهد 
  . ادامه مي دهد, گذارد و پروتكل الحاقي را آه اجرايي آرده 

ران به قابل قبول نيست آه پرونده اي: وي با تاآيد بر بسته شدن پرونده ايران در شوراي حكام گفت 
خاطر مسائل جزئي مفتوح بماند و بايد در نشست اخير بسته مي شد و به همين خاطر بود آه سه 

  . آشور بزرگ اروپايي در بروآسل براي بسته شدن پرونده ايران تعهد دادند
ما به : دآتر روحاني درباره تاثير تصميمات جديد ايران بر مواضع شوراي حكام و طرفهاي اروپايي افزود 

كاريهاي خود با آژانس ادامه خواهيم داد و پروتكل الحاقي را اجرا خواهيم آرد و قاعدتا تصميمات هم
ايران براي تجديدنظر درباره تعليق ها نبايد تاثيري بر نشست آتي شوراي حكام داشته باشد گرچه در 

باشد اما از لحاظ اين زمينه اطميناني هم نمي توان داد و ممكن است از لحاظ سياسي تاثيراتي داشته 
  . فني بي تاثير است 

اين دو : وي درخواست شوراي حكام در مورد پرونده هاي اصفهان و اراك را از عجايب تاريخ خواند و گفت 
البته آژانس گفته مجددا : وي با حالت تمسخر گفت . پروژه داخل تعليق نبوده و جاي چانه زني هم ندارد

آه بررسي عيبي ندارد ما هم ديشب بررسي آرديم و به اين نتيجه درباره اين دو پروژه بررسي آنيم 
  . رسيديم آه فعاليت پروژه هاي اصفهان و اراك ادامه پيدا آند

دبير شورايعالي امنيت ملي دعوت از وزراي خارجه سه آشور اروپايي براي سفر به تهران را تكذيب آرد 
نشمندان و صنعتگران ايراني به آن دست يافته دانش هسته اي ايران بومي است و با تالش دا: و گفت 

  . ايم لذا هزينه هاي باالئي در برنداشته است 
, اروپا و آمريكا در اين نقطه آه نمي خواهند ايران چرخه سوخت هسته اي داشته باشد : وي افزود 

ستند و حتي اروپائيها اشتراك نظر دارند اما آمريكائيها با زور و اروپائيها با معامله به دنبال اين موضوع ه
پيشنهاد داده اند آه فناوريهاي جديد هسته اي را در اختيار ايران قرار مي دهد اما از توليد سوخت 

هسته اي دست بردارد آه جمهوري اسالمي ايران براساس مقررات بين المللي و آژانس چرخه 
  . سوخت هسته اي را ادامه مي دهد

سالح هسته اي براي هر : آره و پاآستان گفت , اي اسرائيل دآتر روحاني درباره سالحهاي هسته 
جمهوري اسالمي ايران سالها قبل درباره آن بحث هاي زيادي آرده و به . آشوري امنيت آفرين نيست 

اين نتيجه رسيده است آه به دنبال سالحهاي هسته اي نرود چرا آه فكر مي آنيم تهديدي براي 
  . امنيت ملي خواهد بود

ن اين مصاحبه خبرنگار يكي از رسانه هاي خارجي سئوالي درباره زمان محاآمه اعضاي القاعده و در پايا
الحمداهللا پرونده هسته اي بسته : ادعاهاي امارات درباره جزاير سه گانه پرسيد آه آقاي روحاني گفت 

  ! شد
چ آس اجازه نمي دهد جمهوري اسالمي ايران به هي: وي با تاآيد بر ايراني بودن جزاير سه گانه گفت 
  . درباره تماميت ارضي آشور حرفي مطرح آند

, دآتر روحاني از دستگيري تعدادي از اعضاي القاعده آه قصد اقدام عليه امنيت ملي ايران را داشتند 
  . بازجويي از اين افراد ادامه دارد و در آينده نزديك محاآمه خواهند شد: خبر داد و گفت 

 

  ي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم و جناحها
  

  حجت بر مجلس تمام است  
 2004 ژوئن 19 -1383خرداد   30شنبه  -سر مقاله جمهوري اسالمي 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
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 قطعنامه, شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي , سرانجام بعد از چند روز بحث و تهديد 
فرانسه و انگليس در مورد فعاليت هاي , يعني آلمان , ان شكن پيشنهادي سه آشور اروپائي پيم

, اين قطعنامه درعين حال آه از همكاري ايران با آژانس تقدير مي آند . هسته اي ايران را تصويب آرد
 گزارش شفافي به 2اين اتهام را نيز وارد ميسازد آه در پاره اي موارد بويژه در زمينه سانتريفيوژپي 

نكته مهم اينست آه قطعنامه از , از اين تعارفات و تشريفات آه بگذريم . نكرده است آژانس ارائه 
جمهوري اسالمي ايران ميخواهد اقدام به توقف آامل و جامع غني سازي اورانيوم نمايد و براي حصول 

اف و همچنين . سي . فعاليت مجتمع فرآوري اصفهان موسوم به يو, اطمينان نسبت به اين اقدام 
  . خانه آب سنگين اراك را متوقف نمايدآار

اقدامي آه نشان ميدهد اوال , همان چيزي است آه صاحبنظران از قبل نيز پيش بيني ميكردند , اين 
ثانيا سه آشور اروپائي با آمريكا در وارد آوردن . آژانس و شوراي حكام تحت فشار آمريكا عمل مي آنند

ثالثا خواسته اصلي و نهائي غرب محروم شدن ملت . تندفشار بر جمهوري اسالمي ايران هماهنگ هس
ايران از فناوري هسته ايست و رابعا غربي ها اين بازي را تا انتخابات رياست جمهوري آمريكا آه در 

  . ادامه خواهند داد, آبانماه امسال برگزار خواهد شد 
فرانسه و انگليس ,  آشور آلمان اگر تا ديروز هنوز افرادي وجود داشتند آه براي اروپائي ها بويژه سه

اين سه . اآنون ديگر نميتوانند از اين ساده انديشي خود ذره اي دفاع آنند, حسن نيت قائل بودند 
آشور اروپائي آامال اثبات آرده اند آه نه تنها حسن نيت ندارند و به تعهدات خود پاي بند نيستند بلكه 

 براي آنكه ملت ايران را از داشتن فناوري هسته اي محروم آامال با آمريكائيها هماهنگ عمل مي آنند و
فرانسه و انگليس نشان داد آنها از , اقدام ديروز آلمان . نمايند از هيچ اقدام ناجوانمردانه اي آوتاه نميآيند

 سال گذشته آه در تهران با آشور ما بيانيه امضا آردند با آمريكا در اين زمينه همفكر و همراه بودند و آن
  . بيانيه و آنچه بعد از آن گفتند تماما بازي و فريب بوده است 

عده اي افراد دلسوز و آينده نگر ابراز مي آردند لكن , اين واقعيت را از همان روزهاي امضا بيانيه تهران 
, آنها تحت عنوان رعايت مصالح آشور . متاسفانه افراد ساده لوح و خوش بين حاضر به پذيرش آن نبودند

تمام درهاي آشور حتي , نهايت خوشبيني به آژانس و دولتهائي آه آژانس را تحت سلطه خود دارند در 
درهاي مراآز نظامي را به روي بازرسان آژانس گشودند و به آنها اجازه دادند هرچه ميخواهند از اسرار و 

ر آامل از فناوري نتيجه اين شد آه امروز از ما ميخواهند بطو. اطالعات محرمانه آشور بدست آورند
  . هسته اي دست برداريم و در واقع دست بسته تسليم آنها بشويم 

جاسوسان آمريكا و انگليس و صهيونيست ها هستند , چه آسي در اين واقعيت آه بازرسان آژانس 
ميتواند ترديد آند آيا اين خدمت به آشور و ملت است آه اسرار آشور در معرض ديد چنين افرادي قرار 

 شود و سرانجام آنها با اطالع و آگاهي از جزئيات فعاليت هاي ما به خود اجازه دهند براي ما تعيين داده
  تكليف آنند و خواستار توقف آامل و جامع غني سازي شوند 

هرگز زير بار چنين ننگي نخواهد رفت و همانطور آه رهبر معظم انقالب بارها فرموده اند , ملت ايران 
براي آشور ما طبق .  برابر اين خواسته هاي غيرقانوني بيگانگان تسليم شودهيچكس حق ندارد در

راه هاي متعددي جهت مقابله با زياده خواهي هاي , مقررات پيمان منع گسترش سالح هاي اتمي 
اما ميتوان . آمريكا و اروپا وجود دارد آه خروج از اين پيمان و يا تعليق عضويت در آن از جمله آنها هستند

آنها در مراحل بعدي استفاده آرد و در اين مرحله حداقل اقدام اينست آه تعليق ها را آنار بگذاريم و از 
رعايت , آمتر از اين . به غني سازي آامل بپردازيم و هيچ اعتنائي به قطعنامه شوراي حكام ننمائيم 

 سلطه طلب را از نفوذ قدرتهاي, ملتي آه با انقالب اسالمي , نكردن شان ملت بزرگ ايران است 
  . آشور خود قطع آرده و هيچگاه به آنها اجازه باز گرداندن سلطه را در هيچ زمينه اي نخواهد داد

حجت بر نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نيز تمام , با تصويب قطعنامه ديروز توسط شوراي حكام 
آمترين ,  باقي نمانده اآنون آه هيچ ترديدي در اهداف سلطه جويانه آمريكا و اروپا. شده است 

قطعا . توجيهي براي تصويب پروتكل الحاقي آه يكي از خواسته هاي استعماري است وجود ندارد
اقدام عليه منافع و مصالح ملت خواهد بود و نمايندگان مجلس هفتم بايد با , تصويب پروتكل الحاقي 

 تودهني محكمي به بيگانگان سلطه قاطعيت تمام اين پروتكل را رد آنند و با اين اقدام انقالبي خود
  . طلب و زياده خواه بزنند

  
  تقوي اتمي، مقدمه سالح اتمي

 2004 ژوئن 20 -1383خرداد   31 يكشنبه -سرمقاله شرق : محمد قوچانى
بمب اتمى «توان هسته اى خود را با آزمودن نخستين » جمهورى اسالمى پاآستان«هنگامى آه 

جلسه فوق العاده اى در نهادهاى بين المللى تشكيل نشد و هيچ به رخ جهان آشيد هيچ » اسالمى
دولتى از ارسال پرونده پاآستان به شوراى امنيت سازمان ملل متحد خبر نداد، اما يك دهه بعدجمهورى 

اسالمى ايران در همسايگى پاآستان در حالى آه هنوز چنين آزمونى را نه در منظر جهانيان آه حتى 
نگذرانده در معرض تهديد نهادهاى بين المللى و قدرت هاى برتر جهان قرار مى در خلوت خويش از سر

در حالى تحت فشار شديد بين المللى براى دست آشيدن از برنامه » جمهورى اسالمى ايران«. گيرد
در تجهيز ) به عنوان رهبر اين فشار جهانى(هاى هسته اى خود قرار دارد آه نقش اياالت متحده آمريكا 

آمريكايى ها در امتداد جنگ سرد براى مهار هند چاره اى جز تقويت . اآستان ترديدناپذير استاتمى پ
اتحاد شوروى : پاآستان نيافتند بدين ترتيب جهان دوقطبى در جان شبه قاره هند بار ديگر حلول آرد

  . هندوستان را به اتم مجهز آرد و اياالت متحده پاآستان را
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ى نيست ولى هر دو آشور بزرگ شبه قاره قدرت هسته اى را در آف اينك گرچه از جنگ سرد خبر

آافى است بنيادگرايان هند در دهلى و اسالم آباد به قدرت برسند تا نه شبه قاره آه جهانى را . دارند
اما ژنرال هاى پاآستانى و دموآرات هاى هندى همواره مراقب هستند آه چنين . به آتش بكشند
 همين دليل است آه اآنون آمريكا با هر دو دولت شبه قاره رابطه مناسبى درست به. اتفاقى نيفتد

پاآستان با وجود حمايت از بنيادگرايان افغان و شبكه القاعده در دولت قبلى به سرعت وارد جهان . دارد
 شد و هندوستان حتى در زمان استقرار حكومت ملى گراى خويش و حزب بى جى ٢٠٠١پس از سال 

در واقع تجربه دو دولت شبه قاره نشان مى دهد . با آمريكا و رابطه با اسرائيل ادامه دادپى به همكارى 
رقابت ها و (آه دستيابى به سالح هسته اى آار سختى نيست آافى است قواعد روابط بين الملل 

جربه ت. را بشناسيم و تاآتيك ها و استراتژى هاى بهنگام را درباره آنها به اجرا درآوريم) ائتالف ها
پاآستان اولين دولت مدرن جهان است آه تاسيس خود را مديون . پاآستان در اين باره جالب تر است

مذهبى آه گرچه ايدئولوژى محسوب نمى شود اما فرهنگ حاآم بر دولت و جامعه . مذهب است
  . پاآستان را تشكيل مى دهد

  
پاآستانى .  تن هند از آن جدا نمى شددر واقع اگر مسلمانى اهالى پاآستان نبود شايد هرگز اين پاره

سنت انگلوساآسون را در سياست و حقوق خويش به آار . ها اما از همان آغاز، متحد بلوك غرب شدند
گرفتند و مذهب را جداى از آن دو اما موثر بر اينان همچون پدر معنوى دولت قرار دادند تا بدانجا آه 

دموآراسى پاآستان البته همواره . اعالم آرد» اسالمىجمهورى «ضياءالحق رژيم سياسى پاآستان را 
تحت نظارت ارتش به سر مى برد همچون دموآراسى ترآيه با اين تفاوت آه در ترآيه ارتش حافظ 

الئيسيته سخت سرى است آه سكوالريسم را به مذهبى جديد بدل آرده است اما در پاآستان ارتش 
با وجود اين شگفتا آه در پاآستان هنوز آودتا در برابر . تحافظ اسالم به مثابه جوهر و هويت دولت اس

پرويز مشرف آخرين ژنرال آودتاگر به دليل وجود همان سنت . دموآراسى خاضع و خاشع است
انگلوساآسون در سياست، حقوق و مذهب سرانجام انتخابات پارلمانى را پذيرفت و رهبر جناح اآثريت 

رسانه هاى غيردولتى را تعطيل نكرده بود و احزاب مخالف را منحل را نخست وزير آرد در حالى آه هرگز 
در هندوستان نيز رئيس جمهور اين آشور هندو مذهب مسلمانى است آه به پدر بمب . نساخته بود

اينچنين است آه بايد اذعان آرد نه تنها دستيابى يك مسلمان يا آشور . اتمى هند مشهور است
ن نيست و جهان را به واآنش برنمى انگيزد بلكه جمع اسالم و اتم اسالمى به بمب هسته اى غيرممك

تجارب موفقى را در جهان مسلح از سرگذرانده است تجاربى آه بعضًا حتى اياالت متحده آمريكا از آن 
اما چرا دستيابى ديگر آشورها به بمب اتم چنين آمريكا را نگران آرده است؟ . حمايت آرده است

ره اين نكته را به قدرت هاى جهانى گوشزد آرده است آه نگهدارى بمب اتمى ماهيت مخرب اتم هموا
در واقع حفاظت از انرژى هسته اى نيازمند نوعى خويشتندارى . از دستيابى به آن سخت تر است

  . منحصر به فرد است آه عمومًا از عهده دولت هايى آه در موقعيت دوگانه به سر مى برند برنمى آيد
  

صلحى مسلح آه . همان حال آه هيوالى جنگ است فرشته صلح هم به حساب مى آيدبمب اتمى در 
در واقع جهان تنها زمانى به صلح پايدار دست مى يابد آه يا همه خلع . به آرايش وحشت متكى است

سالح شوند يا همه مسلح گردند و چون امكان خلع سالح همگانى وجود ندارد راهى جز تسليح همه 
ن موازنه وحشت است آه سبب مى شود پرويز مشرف ژنرال جنگجو در اجالس همي. جهان نيست

نخست وزير . رهبران آسيايى به سوى واجيابى رهبر بنيادگراى هند بشتابد و دست صلح به او بدهد
هند نيز دست رئيس جمهور پاآستان را مى فشارد چرا آه مى داند جنگ ميان هندوستان و پاآستان 

د اين ديدگاه واقع بينانه از قدرت در نظام بين الملل به نظر مى رسد بسيارى از با وجو. برنده ندارد
آشورهاى جهان همچنان از حق دستيابى به بمب اتمى محروم باشند چرا آه موقعيت دوگانه اين 

  . آشورها مانع از اعتماد به آنها در حفظ صلح مسلح مى شود
  

حاآم است آه مانع از چيرگى مطلق تندروها ) ستانمانند هندو(در اين آشورها نه دموآراسى مطلق 
آه همچون ترموستات دماى هوا را هر از چندى ) مانند پاآستان(بر دولت شود و نه ديكتاتورى مقيد 

در دموآراسى حزب متكى به طبقه مانع از انتحار در نظام سياسى مى شود چرا آه . متعادل آند
قدامات راديكال آه موجوديت آن طبقه را به خطر بيندازد مى درواقع ماهيت طبقاتى احزاب آنان را از ا

شود و در ديكتاتورى ارتش با وجود آموخته هاى جنگى خويش به مثابه نهادى محافظه آار و حافظ 
اين در حالى است آه در دولت هاى فاقد ماهيت . آشور در جنگى از پيش شكست خورده مى شود

دولت حتى بى راهه ترين راه ها آزموده شود همچنان آه در طبقاتى هرازگاهى ممكن است براى حفظ 
موقعيت غيرمنتظره دولت هايى . اين نوع رژيم هاى سياسى حفظ آشور نيز بر حفظ دولت اولويت ندارد

آه خواستار عضويت در باشگاه صلح مسلح هستند سبب محروميت از دستيابى به انرژى هسته اى 
درواقع صدام گرچه حمايت ارتش و حزبى . ين محروميت بودصدام حسين اولين قربانى ا. مى شود
را در پشت سر داشت اما هرگز اطمينانى را در نظام جهانى برنمى ) حزب بعث(ايدئولوژيك _ نظامى 
  . انگيخت
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راه اندازى دو جنگ در خليج فارس ظرف يك دهه نه تنها خوى جنگ طلبى رهبر عراق را نشان مى داد 
صدام نشان داد آه در شرايط . ز فقدان خويشتندارى هسته اى و تقواى اتمى وىبلكه نشانه اى بود ا

محروميت از انرژى اتمى مى تواند با دو دولت ايران و آويت بجنگد و براى دهه هاى متوالى ملت خويش 
بديهى است چنين ديكتاتور نامقيدى هرگز در استفاده از بمب اتمى در جنگ . را سرآوب و منكوب آند

درواقع صدام اگر روزى به باشگاه صلح مسلح دعوت مى شد در . شابه خوددارى نخواهد ورزيدهاى م
همان جلسه اول و در حالى آه اعضاى قديمى منتظر بودند تا ورود او را تبريك بگويند همانند قهرمانان 

انى براى از سوى ديگر در دموآراسى هاى ناپايدار نيز اطمين. مافيا ميزبانان را به رگبار مى بست
در واقع اين نوع دولت ها هر لحظه در معرض افتادن به . دستيابى به سالح اتمى برانگيخته نمى شود

دام يكى از دو راه دموآراسى پر هرج ومرج و ديكتاتورى مطلق هستند و اين هر دو براى جهان آزاد 
وپاشى از سر دموآراسى پر هرج ومرج همان تجربه اى است آه روسيه پس از فر. خطرناك است

گذراند و اورانيوم غنى شده همچون ترياك مرغوب در سراسر آسياى ميانه قاچاق شد و به خاورميانه 
. دانشمندان اتمى نيز در رده آاال هاى تجارى قرار گرفتند و بازار مزايده ايشان رونق گرفت. رسيد

بدون شك اگر رهبر آره . تيمديكتاتورى مطلق اما همان است آه اآنون در آره شمالى با آن مواجه هس
به بمب هسته اى دسترسى نداشت تاآنون بار ها پيونگ يانگ فتح شده بود و دو آره متحد و در نظام 

  . سرمايه دارى ادغام شده بودند
اينچنين است آه دستيابى به انرژى هسته اى بيش از هر فرآيند فنى يا سياسى نيازمند نوعى 

ان مى توانند اين نكته را به ما گوشزد آنند آه براى نجنگيدن بايد سياستمدار. آمادگى اخالقى است
در . ابزار جنگ را دربرگرفت و دانشمندان مى توانند به ما بياموزند آه چگونه بايد هسته اتم را شكافت

اين آار نظاميان ميهن دوست و قاچاقچيان سودجو نيز مى توانند سبب دستيابى دولتى به بمب اتم 
ش از ايشان بايد علماى اخالق را به يارى طلبيد آه نه به سنت اخالق پرهيزآارانه شوند اما پي

تقواى اتمى پذيرش . درويشان آه به شيوه اخالق واقع گرايانه عصر جديد تقواى اتمى را به ما بياموزند
. تدآترين صلح مسلح، اعطاى تضمين به جهان براى پرهيز از جنگ و ايجاد دولتى باثبات در داخل اس

با در . را در سر نخواهد پروراند) مانند حمله صدام به آويت(چنين دولتى هرگز رفتار هاى محير العقول 
مانند تجربه دموآراسى (پيش گرفتن راه اعتدال در داخل مانع از دستيابى تندرو ها به قدرت مى شود 

هورى اسالمى ايران مى اين گونه است آه جم) مانند پاآستان(و دم از انقياد جهان نمى زند ) هند
تواند با اثبات تقواى اتمى به بمب اتمى نيز دست يابد و هرگز هراسى از شوراى حكام آژانس جهانى 

 .انرژى اتمى به خود راه ندهد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  واهد دادبرقرار نشدن امنيت در عراق، جهان را در معرض بي ثباتي قرار خ
 2004 ژوئن 19 -1383خرداد   30شنبه 

غازي عجيل الياور رئيس جمهور موقت عراق نسبت به بي ثباتي در عراق هشدار داد : خبرگزاري فارس
  .در صورت برقرار نشدن امنيت و ثبات در عراق، جهان در معرض زلزله شديد قرار خواهد گرفت: و گفت

هاي اروپايي،  به دولت: چاپ بغداد گفت" الصباح الجديد " زنامه و گو با رو غازي عجيل الياور در گفت 
آنيم عراق همه توانمنديهاي بالقوه طبيعي و انساني را در  عربي و تمام سازمانهاي جهان اعالم مي

  . خاورميانه دارا است تا عامل ثبات و امنيت در منطقه خاورميانه و جهان باشد
اق به ثبات نرسد، زلزله شديدي آل منطقه و متعاقب آن جهان را در صورتي آه اوضاع در عر: وي افزود

  . تكان خواهد داد
ما قصد دخالت در امور داخلي : خواهند عراق در ثبات به سربرد، گفت الياور با اشاره به اينكه برخي نمي

  . ديگران را نداريم و در مقابل دوست نداريم ديگران در امور داخلي ما دخالت آنند
هدف قرار دادن بيگناهان و افراد شايسته در حقيقت هدف قرار دادن آشور است نه نيروهاي : وي افزود

  . اشغالگر و حكومت
رئيس جمهور موقت عراق خاطر نشان آرد، عراق به علت ضعف امكانات امنيتي خود از سازمان ملل 

  . خواسته است نيروهاي چند مليتي را به اين آشور اعزام آند
الياور در پايان تاآيد آرد، خروج نظاميان بيگانه از عراق در نهايت با پايان يافتن پديده حمل سالح در 

  . آشور همراه است
 

   آشته برجاي گذاشت18حمله هوايي آمريكا به فلوجه 
 2004 ژوئن 19 -1383خرداد   30شنبه 

هاي شهر فلوجه عراق  كي از محلهدر حمله هوايي صبح امروز نيروهاي آمريكايي به ي: خبرگزاري فارس
  .عراقي آشته و هشت نفر ديگر زخمي شدند18

به گزارش خبرگزاري فرانسه از فلوجه، محمد اسماعيل يك پزشك بيمارستان دولتي اين شهر اعالم 
  .  عراقي آشته شدند18آرد، در حمله هوايي به فلوجه 

يك فروند هواپيماي آمريكا در حدود : ر گفتيكي از ساآنان اين منطقه به خبرگزاري فرانسه در اين شه
  . هاي خود قرار داد  دقيقه امروز خانه هاي ما را هدف گلوله30 و 10ساعت 
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در صورتي تائيد اين حمله از سوي نظاميان آمريكايي اين اولين عمليات آنها در اين شهر پس از عقب 
  . ه مه به شمار مي آيدنشيني تفنگداران نيروي دريايي آمريكا از فلوجه در اوايل ما

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  انتقاد شديد حوزه علميه نجف از اقدامات مقتدي صدر 

 2004 ژوئن 19 -1383خرداد   30شنبه 
حوزه علميه نجف در بيانيه اي با مسئول دانستن شبه نظاميان مقتدي صدر در حمله به دفاتر مراجع 

  . ، از اقدامات شبه نظاميان وابسته به او موسوم به جيش المهدي انتقاد آرد) ع(ينجف و مرقد امام عل
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايالف ، حوزه علميه نجف  مقتدي صدر را به تبدبل مدارس ديني به 

 زندان و بازداشتگاه متهم آرده  و شبه  نظاميان هوادار او را آه خود را جيش المهدي مي خوانند
  .خوانده است ) سلفي ها(مجموعه هاي از بعثي ها، فدائيان صدام، و افراط گرايان اسالمي 

حوزه علميه نجف همچنين  اشغال اين شهرمقدس  و  محاصره نظامي مرآز ديني و اداري آن را از ديگر 
حمله به اقدامات نادرست هواداران مقتدي صدر دانسته  و همچنين  شبه نظاميان وابسته به او را به 

  .دفاتر مراجع بزرگ  از جمله  آيت اهللا سيستاني  متهم آرده است 
مرجعيت نجف در بيانيه خود همچنين ، طرفداران مقتدي صدر را به اجراي اقداماتي آه منجر به ورود 

نظاميان آمريكايي به شهر نجف و ورود تخريب به داخل اين شهرشد متهم آرده  و تالش براي ترور 
  . را به آنان نسبت داده است) امام جمعه نجف( بانچي صدرالدين ق

، حمله  عليه پليس نجف و تخريب مراآر آنان ، ارعاب )  ع(حمله مكرر  به صحن و گنبد مرقد امام علي 
مردم  و وادار آردن آنان به تعطيل آردن مراآزتجاري ، تخريب اموال عمومي و تاسيسات شهري ، تهديد 

 براي تعطيل آردن آالسهاي درس از ديگر اتهاماتي است آه حوزه علميه نجف اساتيد حوزه علميه نجف
  .آنها را متوجه مقتدي صدر و هواداران او آرده است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   خرداد30: روزنامه های تهران 

 2004 ژوئن 19 -1383خرداد   30شنبه  -بي بي سي 
 هفته در تهران، قطعنامه هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره روزنامه های اولين روز

فعاليت های هسته ای ايران را همانند تمامی روزهای هفته گذشته در صدر اخبار خود نقل کرده و 
  .اظهار نظرهای محتاطانه مقامات داخلی را درباره اين تصميم نقل کرده اند

 با انتقاد شديد از تصميم هيات رييسه آژانس انرژی اتمی وزسياست ر و کيهان، جمهوری اسالمی
درباره فعاليت های هسته ای ايران خواستار آن شده اند که مجلس ايران، الحاق اين کشور به پروتکل 

  .الحاقی را رد و ادامه غنی سازی اورانيوم را تصويب کند
ی مسئول مذاکره با اروپا در مورد ، دو روزنامه عصر خبر داده اند که حسن روحانکيهان و اطالعات

فعاليت های هسته ای ايران، اعالم داشته است که ايران به همکاری خود با آژانس و عمل به پروتکل 
الحاقی ادامه می دهد اما تعليق غنی سازی اورانيوم را که داوطلبانه انجام داده بود، لغو شده می 

  . داند
نوشته مقامات تهران انتظار " ومه نشدن پرونده هسته ای ايرانانتقاد تهران از مخت" با عنوان همشهری

داشتند که پرونده هسته ای ايران از دستور آژانس خارج شود اما با تحوالتی که در هفته گذشته رخ داد 
  .به اين نتيجه رسيدند که اين کار با سرعت کمتری اتفاق خواهد افتاد

خوانده و نوشته " مهلت سه ماهه به ايران"ه آژانس را  در صدر اخبار خود قطعنامه هيات رييسجام جم
  .دو ابهام باقی ماند

داده و در سرمقاله خود برای " رد قطعنامه توسط ايران" با تيتر بزرگ خبر از جمهوری اسالمیروزنامه 
چندمين بار خطاب به نمايندگان مجلس نوشته با تصويب قطعنامه شورای حكام، حجت بر نمايندگان 

ام شده و اآنون قطعا تصويب پروتكل الحاقی، اقدام عليه منافع و مصالح ملت خواهد بود و مجلس تم
  . نمايندگان مجلس هفتم بايد با قاطعيت تمام اين پروتكل را رد آنند

 هم همين نظر را تکرار کرده و از وزير خارجه پرسيده کدام تعهد جديد را نمی پذيرد در کيهانسرمقاله 
  .ل بيش از پروتکل الحاقی تعهد پذيرفته شده استحالی که تا به حا

حسين شريعتمداری بدون نام بردن از دبير شورای عالی امنيت ملی، وزير خارجه را مخاطب قرار داده و 
  .از نرمش در برابر آژانس انتقاد کرده است

 و ضروری  مجلس در انجام وعده قبلی خود می تواندکيهانبه نوشته نماينده ولی فقيه در روزنامه 
 هرگونه همكاری بيرون از تعهدات بين المللی جمهوری - دو يا سه فوريتی-است آه با ارائه يك طرح

اسالمی ايران با آژانس انرژی اتمی را ممنوع آند تا غنی سازی اورانيوم و قطعه سازی سانتريفوژها از 
  .قف شود نيز متو- از هر مكان در هر زمان-سر گرفته شود و بازرسی های سرزده 

 تازه ترين اظهار نظر حسين موسويان، مسئول بخش سياست خارجی شورای عالی امنيت ملی شرق
پس از انتشار قطعنامه :" و سخنگوی هيات ايرانی مذاکره کننده در وين، را منعکس کرده که گفته است

ما بر . ر مى آوردهيات رييسه آژانس انرژی اتمی ايران فقط فعاليت هاى غنى سازى را به حالت تعليق د
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اين اعتقاد هستيم آه به تمام تعهدات خود عمل آرده ايم و مسئله تازه اى آشف نشده است آه اين 
  ."را هم اروپايى ها قبول دارند

 که گزارش های رسيده از وين را با لحن آرام تری نقل کرده از قول حسين موسويان همشهری
ی است و چيز مهمی درباره ايران ندارد اما ما به اين قطعنامه مشتمل بر نكات مثبت و منف:" نوشته

  ."دليل از قطعنامه راضی نيستيم و از آن استقبال نمی آنيم
 آيت اهللا مكارم شيرازی در ديدار با جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران با اعالم اين آه  کيهانبه نوشته

 دچار اشتباهات تكراری نشده و هرگز در دنيای امروز دوست واقعی نداريم از مسئوالن آشور خواست
  .به اروپايی ها تكيه نكنند

سرلشکر فيروز آبادی در اولين اظهار نظر نظاميان ايرانی درباره وقايع هفته گذشته در آب های خليج 
 گفته است همه مرزهای ما امن هستند و ما مرز جنگی در هيچ جای آشور رسالتفارس، به نوشته 

  .ما در جزاير سه گانه تنگه هرمز استنداريم و نقطه دفاعی 
نظر رييس ستاد نيروهای مسلح در زمانی انعکاس می يابد که هفته گذشته اخبار مربوط به توقيف 

کشتی های ماهيگيری ايرانی توسط رزمناوهای امارات عربی متحده و قطر به سراسر جهان مخابره 
 سرنشين نيز در روزنامه 28لق به امارات با شد و به دنبال آن اخبار مربوط به توقيف هفت کشتی متع

  . های تهران منعکس شد
 در سرمقاله خود با بررسی احتمال های مختلف درباره عمليات رزمناوهای اماراتی دنيای اقتصاد

های  رود اما زمان جبران خسارت تصميم نوشته زمان برای مجازات همسايگان آوچك از دست نمی 
  .رسد بزرگ هرگز فرا نمی 

سه روز بعد از پايان مذاکرات هيات حقوق بشر اتحاديه اروپا با مقامات قضايی و ديپلماتيک ايرانی در 
های غيردولتی مدافع حقوق بشر در اين مذاآرات   نوشته هيچيک از سازمانوقايع اتفاقيهتهران، 

 نوبل برنده جايزه صلح» شيرين عبادی«شرآت نداشتند، حتی از آانون مدافعان حقوق بشر آه 
  .دبيرآلی آن را بر عهده دارد، کسی دعوت نشده بود

 خبر داده که حکم جلب عليرضا علوی تبار، نويسنده اصالح طلب صادر شده است و وی وقايع اتفاقيه
  .بايد روز شنبه به دادگاه مراجعه کند

 گذشته در عليرضا علوی تبار و ماشاءاهللا شمس الواعظين دو روزنامه نگار اصالح طلب در هفته های
  .مقابل خبر احضار خود به دادگستری آن را ناديده گرفتند و اعالم داشتند که در دادگاه حاضر نمی شوند

من خود از زندان هاى اوين، همدان و خوزستان : " دادستان کل کشور گفته استشرقبه نوشته 
راجعه مى آند تمايل دارد بازديد آردم و شرايط درون زندان به گونه اى است آه وقتى انسان به آنجا م

  ."آه دارد... با توجه به امكانات مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى، پزشكى و. همان جا بماند
را ' ذوب در واليت'به دنبال گفته های دو روز پيش رهبر جمهوری اسالمی به نمايندگان مجلس که در آن 

اده اند که محمد رضا باهنر، نايب رييس  خبر دشرق و رسالتبی معنا توصيف کرده بود، روزنامه های 
مجلس هفتم در گفتگو با اعضای يکی از تشکل های وابسته به محافظه کاران انتقاد آيت اهللا خامنه ای 

از به آارگيری عبارت ذوب در واليت را مورد توجه قرار داده و گفته است اين عبارت ذوب در واليت از 
  . است» واليت فقيه«به معنای تعطيل عقل در برابر مقام و نظر ناحيه مغرضين به آار برده می شود و 

 ضمن نقل اين خبر وعده داده که در روزهای آينده شواهدی خواهد آورد تا نشان دهد آفتاب يزد
چه کسانی هستند و به عنوان اولين نشانه از احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان از " مغرضين"

دو ماه پيش در جريان انتخابات مجلس ذوب بودن در واليت را شرط روحانيون محافظه کار نام برده که 
  .نامزدی در انتخابات دانسته بود

حزب اللهی ها اگر قرار است : " معاون روزنامه کيهان نيز دو هفته پيش گفته بودآفتاب يزدبه نوشته 
  ." رفتن باشندنظرات کسی را اطاعت کنند، او ولی جامعه است که اگر گفت داخل تنور برو حاضر به

 به بررسی آماری انتخابات وقايع اتفاقيهمصطفی تاج زاده، روزنامه نگار اصالح طلب در مقاله ای در 
گذشته مجلس در اصفهان پرداخته و نشان داده که در شهرهای مختلف اين استان دو سوم مردم از 

يشتر از شصت در صد شرکت شرکت در انتخابات خودداری کرده بودند در حالی که در انتخابات قبلی ب
  .داشتند

به نوشته معاون سابق وزارت کشور، آمتر از يك سوم مردم در شهرهای بزرگ در انتخابات مجلس 
و از تأثير رفتار مردم اين شهرها بر ساآنان شهرها و ) به استثنای شهر مشهد(هفتم شرآت آردند 

  .در شهرهای بزرگ پی بردميهنان ما  توان به خطر دلسردی هم  روستاهای همجوار می 
  
  

  گوناگون
  

  )1(گزارش فارس در باره شرايط اقتصادي عراق پس از اشغال 
 2004 ژوئن 19 -1383خرداد   30شنبه 

  در دومين آشور دارنده ذخاير نفتي جهان بيش از شصت درصد به نان شب خود محتاجند
 اگر با هر شاخص و آماري وضعيت اقتصادي مردم عراق شرحي ناگفتني دارد آه: خبرگزاري فارس

  .بررسي شود، بدترين حالت متصور است
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  : وضعيت اقتصادي عراق بعد از سقوط صدام در چند محور ذيل قابل بررسي است 
   انرژي و تاثير آن در زندگي مردم عراق -
   بخش آشاورزي در عراق -
   خدمات و نقش آن در زندگي مردم عراق -
  ن در زنگي مردم  تجارت و بازرگاني و تاثير آ-
   جهانگردي -
   بحث بدهي هاي خارجي عراق -
   شرايط اقتصادي مردم عراق -
   بازسازي عراق -
  
  انرژي و تاثير آن بر شرايط اقتصادي مردم عراق * 

به اعتقاد برخي .عراق دومين آشور دارنده ذخاير نفتي در جهان پس از عربستان سعودي است
  . ق بود آه بازهاي آمريكا را به فكر اشغال اين آشور انداختآارشناسان سياسي، همين نفت عرا

مساله تامين انرژي در جهان در حال حاضر يكي از بزرگترين مسايل براي آشورهاي پيشرفته و حتي 
  . آشورهاي در حال توسعه است

  در اين ميان آمريكا آه خود را به نوعي ابرقدرت جهاني مي داند و سياستگذاران اين آشور 
 طراحي سياستهاي خود همه برنامه هاي خود را به شيوه هاي تسخير انرژي اختصاص داده اند ،در در

راستاي آنترل ذخاير نفتي به بهانه هاي واهي از جمله دارا بودن سالحهاي آشتار جمعي و ارتباط 
  . صدام با القاعده به عراق حمله آرد

كا بزرگترين حامي طرح حمله به عراق بودند و در اين ميان شرآتهاي تسليحاتي و غولهاي نفتي آمري
حتي در برنامه هاي مالي سالهاي آينده خود درآمدي را آه از ناحيه نفت عراق مي توانستند آسب 

  . به حساب مي اوردند آنند ،
پس از گذشت يك سال از اشغال عراق، دولتمردان آمريكايي آم آم نقاب از چهره برداشتند و در موضع 

در اين راستا اظهارات بوش . د صراحتا اعالم آردند آه به ذخاير نفت عراق توجه خاصي دارندگيريهاي خو
درآمدهاي نفتي عراق در يك سال « :قابل تامل است آه در يك مصاحبه مطبوعاتي اذعان داشت

    ».گذشته فراتر از حد انتظار ما بوده است
ين مساله بودم آه چاههاي نفت عراق دچار من پيش از فروپاشي رژيم صدام نگران ا« :وي تصريح آرد

بر اساس . آتش سوزي شود، ولي در حال حاضر ميادين نفتي عراق در حال فعاليت و بهربرداري هستند
آماري آه مقامات آمريكايي ارائه آرده اند درامد نفتي عراق تا آنون به بيش از هفت ميليارد دالر رسيده 

    ».است
 عراقي نيز اعالم آرده اند آه ظرفيت توليد نفت عراق تا دو برابر قابل اين در حالي است آه مقامات

مشاور وزير نفت عراق آه در مورد آينده صنعت نفت عراق » علي حسين«در اين راستا. افزايش است
هاي  با توجه به پايين بودن هزينه: گفت، اظهار داشت در مرآز مطالعات استراتژيك امارات سخن مي

 ميليون 12و در اختيار داشتن ذخاير عمده نفت، عراق قادر است ظرفيت توليد نفت را به توليد در عراق 
  . بشكه در روز افزايش دهد

تواند نفت توليد آند، چرا آه عراق براي   اوپك بايد به عراق اجازه دهد تا آنجايي آه مي: وي افزود
  . بازسازي مجدد شديدا نيازمند درآمدهاي نفتي است

  .  ميليون بشكه نفت توليد آرده است3/2 گزارش، عراق در ماه مارس روزانه بر اساس اين
با اين وجود بيشتر سرمايه گذاريها در بخش نفت عراق به شرآتهاي آمريكايي واگذار شده است و عمال 

هاي  در اين ميان شرآت. شود سود حاصل از درآمدهاي نفتي به جيب غولهاي نفتي آمريكا واريز مي
به . آشورهايي آه درحمله به عراق با آمريكا همكاري آردند نيز از مزيتهايي برخوردار هستندوابسته به

عنوان مثال از شرآتهاي عمده اي آه در شمال عراق فعاليت مي آنند مي توان به شرآت هاليبرتون و 
  . اآسون موبيل اشاره آرد

رت نفت عراق از اختصاص حداقل يك ، جاسم جهاد از سخنگويان وزاAGEبه گزارش روزنامه استراليايي 
سوم نفت آرآوك به شرآت آمريكايي اآسون موبيل خبر داد آه اين دومين مورد واگذاري مجوز خريد 

ساير شرآت ها هر . هاي نفتي آرآوك به اين شرآت پس از سقوط حاآميت صدام است نفت از حوزه
شرآت اروپايي رسپول اسپانيا، هلنيك چهار . يك مجازبه خريد يك ميليون بشكه از نفت آرآوك هستند

قرار است نفت خريداري شده از سوي اين شرآت ها . پتروسيوم يونان و توبراي ترآيه معرفي شده اند
  . از طريق خط لوله آرآوك به بندر جيهان در ساحل درياي مديترانه ارسال شود

بته اين امر درحال حاضر به اما مساله قابل توجه ارسال نفت عراق به رژيم صهيونيستي است آه ال
صورت پنهاني انجام مي شود و قيمت آن تقريبا نصف قيمت بازار نفت است ،ولي در صورت روي 

  . آارآمدن دولتي مستقر براساس منافع امريكا اين مساله به صورت علني درخواهد آمد
با : آشور اعالم آردند عراق در بصره به نقل از آارشناسان نفتي اين  در اين خصوص منابع حزب فضالء

همكاري مثلث آمريكا، انگليس و آويت، حجم غارت نفت عراق شتاب گرفته و نفت عراق به اسرائيل 
  . شود غاصب صادر مي
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تري گرفته است و سه آشور آمريكا،  حجم غارت نفت عراق شتاب گسترده: اين منابع مطلع افزودند
هاي صادراتي، به وسيله تانكرهاي نفتي و  له و پايانهانگليس و آويت به عالوه برداشت نفت از خطوط لو

  . نيز از طريق آويت و اردن به صدور نفت به اسراييل اقدام مي آنند
شود آه يك  پيمانان آنان غارت مي  ميليون بشكه نفت عراق توسط اشغالگران و هم3 تا 5/2روزانه بين 

صره و االميه در دهانه اروند رود و شمال غربي هاي نفتي ب ميليون و نهصد هزار بشكه در روز از پايانه
  . گردد خليج فارس صادر مي

بنا بر اين گزارش، بخش اعظم نفت منطقه روميله از طريق خطوط لوله به آويت منتقل مي شود آه 
  . گردد  ها مي سهم بيشتر آن نصيب آويتي

اق و آويت بود و يكي از اين منطقه مرزي و نفتي سالها محل مناقشه و اختالف مقامهاي سابق عر
  .  ميالدي به آويت اختالف در مورد اين منطقه بود1990داليل حمله صدام در سال 

 هزارليتري ارتش آمريكا و پيمانكاران سعودي نفت زيادي از عراق و از طريق مرز 36تانكرهاي بزرگ 
  . آنند صفوان به آويت منتقل مي

الگر آمريكايي و انگليسي، اسكورت اين ناوگانهاي نفتي را هاي اخير بصره، نيروهاي اشغ به دنبال تنش
هاي صادراتي نفت و ناوگان تانكرها در استان  اخيرا حمالت به خطوط لوله، پايانه. اند شدت بخشيده

  . بصره شدت يافته است
ي طبق توافق پنهاني نفت عراق به صورت ارزان در اختيار رژيم صهيونيست: افزايد گزارشهاي تكميلي مي

  . گيرد قرار مي
از آغاز اشغال عراق و برداشت نفت اين آشور مقادير معتنابهي نفت به : اين منابع همچنين اعالم آردند

. اند ها در عوض مواد غذايي از تاريخ مصرف گذشته به عراق داده اسرائيل غاصب صادر شده و اسرائيلي
ه شرآتهاي آمريكايي واگذار شده است و به عالوه بخش اعظم نگهداري و تعميرات مراآز نفتي عراق ب

  . انگليس نيز تامين قطعات اين مراآز، بخصوص پااليشگاهها را به عهده دارد
آخرين اخبار در اين مورد حكايت از آن دارد آه طي يك توافق پنهاني بين آويت و آمريكا منابع گاز عراق 

  . نيز به زودي مورد استفاده آنها قرار خواهد گرفت
 نفري از شبه نظاميان آمريكايي حفاظت و مراقبت 850يك گروه : حزب فضالء در پايان اعالم آردندمنابع 

  اند  از برخي مراآز نفتي و پيمانكاران آمريكايي را در عراق به عهده گرفته
هاي صادراتي عراق، به  سه آشور آمريكا، انگليس و آويت عالوه بر برداشت نفت از خطوط لوله و پايانه

  . ال غير رسمي نفت اين آشور به اسرائيل مشغول شده اندانتق
اين منبع آگاه از مذاآرات آمريكا و شرآت هاي رژيم صهيونيستي براي انتقال رايگان گاز عراق به 

آخرين اخبار در اين مورد حكايت از آن دارد آه طي يك توافق اعالم نشده، : اسرائيل خبر داده و افزود
  . ودي مورد استفاده آنها قرار خواهد گرفتمنابع گاز عراق نيز بز

بر اساس گزارش هفته نامه تايم قراردادهاي نفتي باارزش عراق با حمايت ديك چني معاون رييس 
معاون رييس جمهور آمريكا، در اخذ » ديك چني«.جمهوري آمريكا، نصيب هاليبرتون شده است
  . در عراق دست داشته است» هاليبرتون«قراردادهاي چند ميليارد دالري نفتي به نفع 

نامه اين مطلب را با استناد به يك نامه الكترونيكي منتسب به پنتاگون منتشر آرد و اين در  اين هفته
حالي است آه ديك چني پيشتر دخالت خود را در اخذ قراردادهاي نفتي هاليبرتون در عراق رد آرده 

  . بود
از » داگالس فيث«:  منتشر شد، آمده است2003در اين نامه الكترونيكي آه پنجم مارس سال 

  . مقامهاي ارشد پنتاگون، هدايت اين قراردادها را برعهده داشته است
 خاصي  براي اخذ اين قراردادهاي چند ميليارد دالري منتظر مساله: نويسد داگالس فيث در اين نامه مي

   .نيستيم، زيرا اخذ اين قرارداد با دفتر ديك چني هماهنگ شده است
 زير نظر ديك چني اداره مي شد، سه روز بعد از ارسال اين 2000بنابراين گزارش، هاليبرتون آه تا سال 

  . نامه الكترونيكي برنده اين مناقصه اعالم شده بود
اگر در زمان رژيم . با وجود عمده ترين ذخاير انرژي در عراق مردم اين عراق هر روز فقير تر مي شوند

م حسين منابع نفتي اين آشور را غارت مي آردنددر حال حاضر شرآتهاي نفتي سابق ،طرفداران صدا
چند مليتي و آمريكايي به چپاول اين آشور پرداخته اند و به نام بازسازي عراق منابع نفتي و گازي اين 

در اين ميان مردم عراق در همان بدبختي گذشته خود گرفتارند و تنها آساني .آشور را غارت مي آنند
در حاليكه در دومين آشور .به نوعي با نيروهاي آمريكايي همكاري مي آنند وضعيت بهتري دارندآه 

 3/16طي پانزده ماه گذشته . دارنده ذخاير نفتي جهان بيش از شصت درصد به نان شب خود محتاجند
  . ميليارد دالر درآمد نفتي عراق به حساب خزانه داري آمريكا واريز شد

 ماه گذشته ، 15ه اطالعات انرژي آمريكا از ميزان و قيمت فروش نفت عراق طي بر اساس گزارش ادار
 ميليارد دالر برآورد مي شود آه تمامي آنها به حسابي نزد 3/16درآمد نفتي اين آشور در اين مدت 

يس فقدان امنيت در عراق از زمان آغاز حمله آمريكا و انگل. خزانه داري آمريكا در نيويورك واريز شده است
به اين آشور مسايل جاري اقتصادي در عراق را در تمامي رسانه هاي خارجي و داخلي تحت الشعاع 

اي آه تاآنون آمتر مورد توجه رسانه ها و اذهان عمومي قرار گرفته، بحث  خود قرار داد و مساله
  . درآمدهاي نفتي عراق است و اينكه اين در آمدها به آجا مي رود و چگونه صرف مي شود
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در بخش نفت عراق در حال حاضر دو ابهام اساسي وجود دارد آه يكي به عدم ارايه اطالعات دقيق از 
گردد و مساله ديگر اينكه حجم درآمد  ميزان توليد و صادرات نفت عراق و قيمت فروش اين نفت بر مي

  . نفتي عراق تاآنون چقدر بوده و به آجا رفته است
 5/2عراق در حال حاضر :  عراق، وزير نفت اين آشور تصريح آرددر خصوص حجم توليد و صادرات نفت
  .  ميليون بشكه از آن نيز در روز صادر مي شود9/1ميليون بشكه در روز توليد مي آند و 

 8/1آمار اداره اطالعات انرژي آمريكا نيز حاآي از آن است آه صادرات فعلي نفت عراق حول و حوش رقم 
  . مي آندميليون بشكه در روز نوسان 

براساس گزارش هفتگي اداره اطالعات انرژي آمريكا از قيمت فروش نفت آشورهاي جهان، نفت عراق 
  .  دالر در هر بشكه به فروش رفته است30طي ماههاي گذشته به طور متوسط 

 ميليارد دالر از محل صادرات 6/9 ميالدي مبلغ 2003اين گزارش همچنين حاآي است، عراق در سال 
  .  درآمد آسب آرده استنفت خام

 ميليون بشكه در روز 5/1 ميالدي حداقل 2004 ماه اول سال 5اگر متوسط صادرات نفت عراق را در 
 ميليون 45 دالر برابر 30فرض آنيم، درآمد روزانه عراق از محل صادرات نفت با توجه به متوسط قيمت 

  . دالر مي شود
 ميليارد دالر از محل 75/6 ميالدي حداقل 2004ل سال  ماه او5بيني مي شود عراق در  بنابراين پيش

 6/9در نتيجه مجموع درآمدهاي نفتي عراق تاآنون با احتساب .صادرات نفت درآمد آسب آرده است
  .  ميليارد دالرخواهد شد3/16 ميليارد دالر در سال جاري برابر 75/6 و 2003ميليارد دالر در سال 

 ميليارد دالر درآمد 6/16 ميالدي 2004بيني آرد، عراق تنها در سال  اداره اطالعات انرژي آمريكا پيش
  . نفتي داشته باشد

سفير انگليس در عراق ماه گذشته اعالم آرد، درآمد نفتي عراق در » جونز پاري«اين درحالي است آه 
دالر  ميليارد 28 ميالدي به 2005 ميليارد دالر بالغ خواهد شد و اين رقم در سال 18سال جاري به 

  . افزايش خواهد يافت
ابهام ديگري آه درمورد نفت عراق وجود دارد اين است آه اين درآمدها به آجا مي رود و چگونه خرج 

  . مي شود
تمامي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت عراق به : سي اوايل اين هفته گزارش داد بي شبكه خبري بي

  . تحت آنترل آامل آمريكا قرار داردحسابي نزد خزانه داري آمريكا واريز شده است آه 
اين درآمدها به حساب آمريكا در : خبرگزاري رويتر نيز ماه گذشته با ارسال خبر مشابهي اعالم آرده بود

  . نيويورك واريز مي شود
 درآمد نفت عراق به طور آامل در دست آمريكا  :رويتر به نقل از يك مقام وزارت نفت عراق گزارش داد

  . بيشترين آنترل را بر آن دارند» گري ولگر«ن آمريكايي وزارت نفت عراق مخصوصا است و مشاورا
گري ولگر آمريكايي مشاور مالي وزارت نفت عراق است آه از سوي حكومت آمريكايي عراق تعيين 

  . شده است
عراق هيچ گونه اطالعاتي در مورد فروش ) منحل شده(  شوراي حكومتي : رويتر همچنين گزارش داد

  . فت عراق مانند ميزان يا قيمت آن نداده استن
خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز پيشتر گزارشي ارايه داد مبني بر اين آه چند تن از مقامهاي عراق از 

جمله حامدالبياتي معاون وزير امور خارجه عراق ديداري با مقامهاي سازمان ملل داشته اند و از آنها 
  . تي عراق را به خود عراقيها واگذار آنندخواسته اند، تا آنترل درآمدهاي نف

در اين ديدار مقامهاي عراقي از هيات سازمان ملل خواستند تا درصدي را آه از محل صادرات نفت عراق 
  . به پرداخت غرامت جنگي اختصاص يافته است، به آنها برگردانند

درعراق و افغانستان هزينه شده  ميليارد دالر از سوي آمريكا 160بنابر گزارش آنگره آمريكا، تا آنون 
اين در حالي است آه تاآنون آنگره .  ميليارد دالر ديگر هزينه خواهد شد66است و در سال آينده نيز 

 ميليارد دالر براي هزينه در عراق تخصيص داده است و معلوم نيست آه مابقي اين هزينه ها 75حدود 
دهاي نفتي عراق براي بازسازي اين آشور تا آنون از آجا تامين شده است و اين آه آيا از محل درآم

. هزينه شده است يا خير و اگر شده به چه صورتي و در چه بخشهايي اين دالرها خرج مي شوند
 سنت ارزانتر از قيمت بازار به آمريكا و 30همچنين به نوشته روزنامه البيان چاپ امارات نفت عراق 

آغاز شده است و فقط )  خرداد 12(  از ابتداي ماه ژوئن اين تخفيف قيمت. شود انگليس فروخته مي
اماخريداران آسيايي نفت عراق از . شود شامل شرآتهاي آمريكايي و انگليسي خريدار نفت عراق مي

عالوه براين شرآتهاي آمريكايي در عراق نه تنها به چپاول نفت اين . اين تخفيف قيمت برخوردار نيستند
  . عامل با مقامات آمريكايي و پنتاگون نيز رفتار صادقانه اي نداشته اندآشور مشغولند ،بلكه در ت

به . هاي هاليبرتون در عراق بسيار بيشتر از ميزان واقعي است بر اساس گزارش پنتاگون برآورد هزينه
گزارش روزنامه بحريني گلف ديلي نيوز، بازرسان پنتاگون از آسري بودجه قابل توجه شرآت هاليبرتون 

يك شرآت فرعي هاليبرتون، با امضاي . يان فعاليتهاي اين شرآت در عراق پرده برداشتنددر جر
 ميليارد دالر وظيفه تدارآات سربازان آمريكايي و حفظ زير ساختهاي نفتي عراق 18قراردادهايي بالغ بر 

  . را برعهده دارد
عي آمريكا اعالم آرد بين برآورد ، مدير سازمان نظارت برقراردادهاي دفا»ويليام ريد«براساس اين گزارش 

  .  اختالف فاحشي وجود دارد هاي صورت گرفته در عراق و آنچه آه هاليبرتون اعالم آرده، ما از هزينه
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با توجه به اين حقايق است آه برخي گروهها در عراق حمله به تاسيسات نفتي را شدت بخشيده اند 
  به تاسيسات نفتي عراق  مورد حمله 150آه بر اساس آمار به دليل بيش از 

  .  ميليون دالر خسارت به اين بخش وارد شده است200
بر اثر : نخست وزير عراق اظهار داشت» اياد عالوي«به گزارش شين هوآ خبرگزاري رسمي چين 

 ميليون دالر از جيب دولت عراق خارج شده 200حمالت خرابكارانه به خطوط لوله انتقال نفت بيش از 
  . است

مه آمار مربوط به وضعيت اقتصادي مردم عراق در دومين آشور دارنده ذخاير نفتي جهان بسيار با اين ه
نيوز پل برمر حاآم امريكايي عراق در همايش اقتصاد  در اين خصوص به گزارش عرب.تاسف برانگيز است

از مردم همچنين به گزارش سازمان ملل ،نيمي . درصدي در عراق اشاره آرد50جهاني ، به نرخ بيكاري 
هاي غذايي سازمان ملل اعالم آردند به رغم آغاز  عراق هنوز در فقر و گرسنگي به سر مي برند، آژانس

صدور نفت در عراق و لغو تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل برضد اين آشور، هنوز نيمي از مردم عراق 
 متحد و برنامه جهاني در اين خصوص سازمان غذا و آشاورزي ملل.در فقر و گرسنگي به سر مي برند

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

 نفر بيكار هستند و عمدتا با سهميه غذايي 6 عراقي حدود 10بنابراين گزارش در حال حاضر از هر 
  . عمومي زندگي مي آنند

يد سوء تغذيه مزمن همچنان گريبانگير چندميليون نفر از مردم آسيب پذير از جمله اين گزارش مي افزا
  .  هزار افراد بي خانمان عراقي است 200 هزار آواره و نزديك به 100

مساله قابل توجه اين است آه اخيرا رسانه هاي آمريكايي به تهيه گزارشهايي در مورد ناآافي بودن 
 عراق اقدام مي آنند ،به عنوان مثال خبرگزاري آسوشيتدپرس در درآمد نفت براي بهبود اقتصاد

عراق در نفت شناور است ولي اين ثروت عظيم نفتي به رونق اقتصادي اين آشور : گزارشي اعالم آرد
توانند در رفع فقر  هاي طبيعي همچون نفت، طال و الماس به تنهايي نمي ثروت.آمكي نخواهد آرد

 داراي ذخاير عظيم طبيعي هستند بيشتر از ديگر آشورها در معرض فقر، آمكي بكنند و آشورهايي آه
در اين راستا تري لين آال اقتصاددان امور خاورميانه دانشگاه . فساد، آودتا، جنگ و استبداد قرار دارند

اين مطلب آه هر آشوري آه نفت دارد ثروتمند است و مردم آن نيز ثروتمند : گويد استانفورد آمريكا مي
  . اي بيش نيست تند اسطورههس

 ميليون بشكه 5/2بنابراين گزارش، دولت بوش و حكومت عراق حتي اگر بتواند به هدف خود يعني توليد 
  . نفت در روز دست يابد باز در بازگردندان اميد زندگي به مردم عراق ناموفق خواهد بود

راق براي بازسازي خرابيهاي خواهد از درآمدهاي نفتي ع آمريكا مي: آند آسوشيتدپرس اضافه مي
  . جنگي آه خود تحميل آرد استفاده آند و اين درآمد نفتي به جيب مردم عراق نخواهد رفت

براساس اين گزارش، درآمدهاي نفتي عراق آمك اندآي به اصالح نظام آموزشي و بهداشتي خواهد 
  . آرد و اشتغالزايي حاصل از اين درآمد نيز قابل توجه نخواهد بود

 درصد ذخاير نفتي جهان در آشورهاي 58ك جهاني نيز گزارشي را ارائه آرده است آه بر مبناي آن بان
جهان سوم وجود دارد و اين مساله حاآي از آن است آه ثروت نفت به تنهايي به توسعه اقتصادي 

  . آشورها آمكي نخواهد آرد
عراق وضع اقتصادي مردم عراق بدين ترتيب مي توان گفت، در مقايسه با پيش از حمله آمريكا به 

تر شده است توليد شرآتهاي خصوصي و بخش عمومي عراق در مقايسه با دوران پيش از حمله  وخيم
  . نظامي آمريكا به اين آشور آاهش يافته و اين مساله موجب افزايش نرخ بيكاري در عراق شده است

 ندارند، در حالي آه شرآتهاي شرآتهاي عراقي اجازه مشارآت در قراردادهاي بازسازي عراق را
  . آورند گذاري در عراق به دست مي خارجي هر روز مجوزهاي بيشتري براي سرمايه
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