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

  
  

  بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق 
  

  حسن يوسفي اشكوري به زندان بازگشت  
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شب , آيد  بار، پنج روز جهت درمان خود به مرخصي مي   روز يك35حسن يوسفي اشكوري آه هر 
  . گذشته خود را به مسووالن زندان اوين معرفي آرد

پنج روز مرخصي همسرم : با بيان مطلب فوق افزود, "ايلنا"خبرنگار محترم گل بابايي در گفت و گو با 
  . شود  جزو مرخصي استعالجي وي محسوب مي

چون هنوز مدت زندان همسرم به نصف نرسيده : وي در خصوص آزادي مشروط يوسفي اشكوري گفت
  .شود  است، با اين درخواست ما مخالفت مي

هيات تجديد نظر دادگاه ويژه روحانيت به اتهام توهين گفتني است؛ حسن يوسفي اشكوري پس از رأي 
سال حبس محكوم شده   به مقدسات به چهار سال حبس و به اتهام شرآت در آنفرانس برلين به يك

  .بود
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  ور هستيم  ما در موتلفه اسالمي در حال بررسي نسخه عالج براي آش: بادامچيان
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ها و اعضاي شوراي مرآزي حزب موتلفه اسالمي در تاالر   ها و شهرستان  گردهمايي دبيران استان
  . شهيد الجوردي موسسه فرهنگي شهداي موتلفه اسالمي برگزار شد

تلفه اسالمي به تشريح اهللا عسگر اوالدي دبير آل حزب مو  در اين گردهمايي حبيب,بهع گزارش ايلنا
  . هاي آالن اين حزب در انتخابات آينده رياست جمهوري پرداخت  سياست

وي همچنين مطالبي در خصوص تغيير دبير آلي اين حزب بيان داشت آه خبر اين سخنان متعاقبًا 
  . منتشر خواهد شد

المي با اعالم آغاز در اين گردهمايي همچنين اسداهللا بادامچيان رئيس مرآز سياسي حزب موتلفه اس
فعاليت يك گروه آاري ويژه انتخابات رياست جمهوري در مرآز سياسي اين حزب به سخنان عسگر 

ما در موتلفه اسالمي در حال بررسي نسخه عالج براي آشور و همچنين : اوالدي اشاره آرد و گفت
  . تيمي آه توان اجراي آن برنامه را داشته باشد هستيم

  . هاي قبل تفاوت قابل توجهي دارد  تخابات آينده رياست جمهوري با دورهان: وي اظهار داشت
هاي مختلف سياسي براي مردم آشكار شده است و مردم   در اين انتخابات چهره واقعي گروه: وي افزود

هايي به دنبال منافع ملت و نظام   هايي به دنبال منافع خودشان و چه گروه  اند چه گروه  متوجه شده
   .هستند

ريزي حزب موتلفه اسالمي آه با موضوع آسيب   همچنين حسين انواري رئيس مرآز مطالعات و برنامه
حزب موتلفه به عنوان يك جريان فعال و اثر گذار در عرصه : اظهار داشت, گفت  شناسي حزب سخن مي

رون وارد ها ممكن است از بي  آه اين آفت, ها است  ها و آفت  سياسي آشور همواره در معرض آسيب
  .ها است  مهم چگونگي مقابله و رفع آفت, شود و ممكن است در داخل با آفت روبرو شويم
  . ها پرداختند  انواري در ادامه به بيان چگونگي مقابله با آسيب

ها و نقش آنها   حميدرضا ترقي مدير مسئول نشريه شما نيز در اين گردهمايي به تحليل اهميت رسانه
  . اب پرداختدر مسير حرآتي احز

هاي حزب موتلفه اسالمي به بيان نظرات خود   ها و شهرستان  در ادامه اين گردهمايي دبيران استان
  . درباره انتخابات آينده رياست جمهوري پرداختند

رسد تاآنون شاهد حضور نيروهايي   به نظر مي: حيدري دبير موتلفه اسالمي شهرآرد در اين باره گفت
پرداختند و اين دوره ضرورت دارد يك فرد اجرايي براي    آه بيشتر به مباحث نظري ميدر قوه مجريه بوديم

  . مسند رياست جمهوري انتخاب شود
هاي   اعتماديان دبير موتلفه اسالمي بم نيز در سخنانش بر ضرورت شناسايي تيم خرابكاري آه چهره

  . آند تاآيد آرد  جريان اصولگرا را تخريب مي
تلفه اسالمي تويسرآان هم بر ضرورت پوسته شكني در جريان اصولگرا تاآيد و تصريح خزائيان دبير مو

  . بايد از ارائه شعارهاي آاذب و غير قابل اجرا دوري آرد: آرد
خانم فخر مسئول بخش خواهران استان تهران هم به ضرورت توجه به شعارهاي فريبنده درباره زنان و 

  .ن شعارها اشاره آردآگاه آردن زنان نسبت به دوري از اي
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در انتخابات رياست : بهدادپور از موتلفه اسالمي استان آهكلويه و بويراحمر هم در سخنانش گفت
  . ها را داشته باشد  جمهوري آينده بايد فردي نامزد باشد آه توانايي پرداختن به تمامي زمينه
براي انتخاب تيم آارآمد رئيس : لرستاني قائم مقام دبير استان لرستان هم در سخنانش اظهار داشت

  . هاي جبهه پيروان خط امام در رهبري هماهنگي جدي وجود داشته باشد  جمهور آينده بايد ميان تشكل

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  فرستد    اردن به عنوان اولين آشور عربي چند سرباز به عراق مي
  2004 ژوئيه 2 -1383  تير12جمعه 

  .موضع اردن نسبت به عراق پس از انتقال قدرت در اين آشور تغيير آرده است
اردن به عنوان اولين آشور : ملك عبداهللا دوم پادشاه اردن گفت, المللي ايلنا  به گزارش سرويس بين

  . فرستد  عربي چند سرباز براي استحكام و ثبات امنيتي به عراق مي
براي بسيار مشكل است , اگر دولت عراق مستقيمًا از ما تقاضاي آمك آند: شتپادشاه اردن اظهار دا
  . آه جواب رد بدهيم

  . پيام عبداهللا دوم به دولت عراق بدين مضمون است, BBCبه گزارش خبرگزاري 
توانيم به شما آمك آنيم و خواهيد   فقط به ما بگوييد چه چيز الزم داريد و ما چگونه مي: وي تصريح آرد

  . آنيم  د ما چگونه شما را حمايت ميدي
ولي از زمان انتقال رسمي , آرد  از اعزام نيرو به عراق خودداري مي, گفتني است اردن پيش از اين

  . قدرت سياسي در عراق موضع اردن آامًال تغيير آرده است
ر است در صورت در پي اعالم اردن براي اعزام نيرو به عراق، دولت يمن نيز اعالم آرد، اين آشور حاض

  .المللي، نيروهايش را به منظور حفظ صلح در عراق به اين آشور اعزام آند ي بين وجود يك قطعنامه
اعزام : ي يمن اظهار داشت به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري آويت، يكي از مقامات وزارت خارجه

باشد و  سازمان ملل متحد ميالمللي و نظارت مستقيم  هاي بين نيرو به عراق در چارچوب قطعنامه
نيروهاي نظامي آمريكا نبايد ميزان نيروهاي چند مليتي در عراق ارزيابي آنند و رهبري اصلي اين نيروها 

  .را بر عهده بگيرند
آشورش خواهان ثبات و امنيت در عراق است و آماده است تا در راستاي : اين مسوول يمني افزود

  .آندبازگرداندن ثبات امنيتي همكاري 
  

  عراق، پيشنهاد پادشاه اردن را براي اعزام نيرو به اين آشور رد آرد 
پيشنهاد عبداهللا دوم پادشاه اردن مبني بر اعزام نيرو از سوي اين آشور به عراق با مخالفت مقامات 

  . دولت عراق روبرو شد
يشنهاد پادشاه اردن را به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط، بغداد  ساعتي پيش پ

  .براي اعزام نيروي نظامي به عراق رد آرد
پادشاه اردن گفته بود آشورش آماده است در صورت درخواست دولت موقت عراق براي اعزام نيرو به 

  .اين آشور اين آار را انجام دهد
:  بداهللا دوم گفتحامدالبياتي معاون وزير امور خارجه عراق امروز جمعه درتوجيه مخالفت با پيشنهاد ع

اردن يك آشور هم مرز با عراق است و عراقي ها با هم توافق آرده اند آه به علت حساسيت حضور 
  .نظاميان آشورهاي همسايه در عراق از اين آشورها نيرو درخواست نكنند

 اياد عالوي نخست وزير نامه هايي براي سران مصر، بحرين و عمان: البياتي در گفتگو راديويي گفت
  .فرستاده و از آنها خواسته است درحفظ امنيت و ثبات آشورش با اعزام نيرو مشارآت آنند

موضع اردن قابل تقدير است اما اردن مي تواند به جاي اعزام نيرو به آشورمان ، : البياتي افزود
  .مرزهايش را بيشتر و بهتر آنترل آند ومانع از ورود جنگجويان و خرابكاران شود

گجويان وخرابكاران از گذرگاه هايي به داخل عراق رخنه مي آنند و دولت اردن بايد به جن: وي گفت 
  .جاي اعزام نيرو، سد راه نفوذ اين افراد به داخل عراق شود

به گفته البياتي، اردن مي تواند به جاي اعزام نيرو، به آموزش نيروهاي عراقي و تقديم تجهيزات و آمك 
  .بد، اقدام آندهاي ديگر آه شرايط عراق بطل

  
  هاي حكومت بعث و بازتاب آن  تن از مقام11ي صدام و  گزارش آامل محاآمه
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ي برخورد با صدام، ديكتاتور  ي نحوه رانجام پس از يك سال از اشغال عراق و مباحثاتت بسيار دربارهس

  . سابق عراق در دادگاه تفهيم اتهام حاضر شد
در يك دادگاه عراقي آه در ) پنجشنبه(ي روز گذشته   دقيقه30/14ش ايسنا، صدام راس ساعت به گزار

  . شد، حضور يافت مكاني نامعلوم برگزار مي
صدام در اين دادگاه با وضعيتي بسيار پريشان و : ي خبري الجزيره با اعالم اين مطلب گزارش داد شبكه

  .  بسيار زيادي با رييس اين دادگاه به جدل پرداختبا صدايي بسيار گرفته حضور يافت و در موارد
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دارد آه  پذيرد و اعالم مي صدام در اين دادگاه عنوان ساخت آه تحت هيچ شرايطي اين دادگاه را نمي
باشد و نيز بدون حضور وآالي مدافع خود سخن نخواهد گفت و از خود دفاع  اين دادگاه غيرقانوني مي

  . نخواهد آرد
گفت، اعالم داشت آه حاضر به امضاي هيچ سند   حالي آه با صداي گرفته سخن ميصدام همچنين در

  . و مدرآي در اين دادگاه نيست
آرد، خطاب به  صدام در حالي آه اتهامات مربوط به جرايم جنگي و نسل آشي عليه وي را رد مي

  . كا استاينها همه تئاتر است و جنايتكار واقعي جورج بوش، رييس جمهور آمري: قاضي گفت
  . من صدام حسين، رييس جمهور عراق هستم: وي گفت

  . شود اين دادگاه توسط واشنگتن اداره مي: رييس جمهور سابق عراق عنوان ساخت
دهد آه در  چگونه غيرت تو اجازه مي: آرد، گفت وي همچنين در حالي آه از رييس دادگاه انتقاد مي

  . حضور اشغالگران مرا مورد محاآمه قرار دهي
گفت، از رييس اين دادگاه  صدام همچنين در حالي آه در ميان سخنان رييس دادگاه سخن مي

: خواست آه او را با نام و لقب آاملش به عنوان رييس جمهور عراق مورد خطاب قرار دهد و گفت مي
ي ملتي است آه مرا به اين سمت انتخاب  عنوان آردن من با لقب رييس جمهور، احترام به اراده

  . اند دهآر
: ديكتاتور سابق عراق در اين دادگاه همچنين از حمله به آويت و اشغال آن به شدت دفاع نمود و گفت

  . به خاطر مردم عراق به آويت حمله آردم
ديكتاتور مخلوع عراق درخصوص جنگ هشت ساله با ايران و تهاجمش به اين آشور، با ادعايي مضحك 

  .(!) له آردابتدا ايران به ما حم: و واهي گفت
خواهي مرا محاآمه  تو هم اآنون با آدامين قانون مي: صدام همچنين خطاب به رييس دادگاه گفت

اگر قانون ديگري مبناي . آني يا با قانون ديگر ام، محاآمه مي آيا مرا با قانوني آه من وضع آرده. آني
  ي من باشد، بگوييد اين قانون آدام است؟  محاآمه

داد از سالمتي آافي برخوردار نيست، حضور  ه با ظاهري بسيار الغر آه نشان ميصدام در اين دادگا
  . پيدا آرد

 تن از معاونين و سران سابق حزب بعث در مقابل دادگاه حاضر شدند و همگي تنها با 11در ادامه، 
ضاي اين در اين ميان تنها صدام از ام. امضاي اسناد مربوط به تفهيم اتهامشان، از دادگاه خارج شدند

  . اسناد امتناع آرد
هاي عربي  هاي خبري جهان، بسياري از شبكه ي صدام از رسانه همچنين همزمان با پخش محاآمه

ي دفاع از صدام برگزار شده بود را به تصوير  اي آه در شهرهاي مختلف به نشانه تظاهراتهاي پراآنده
  . آشاندند

م به دادگاه عراقي آورده شد و توسط يك اتوبوس آوپتر از مكاني نامعلو صدام توسط يك فروند هلي
قاضي دادگاه صدام گفت آه به داليل . زرهي به همراه دو نگهبان عراقي به زندانبان تحويل داده شد

  . امنيتي صداي صدام در جريان دادگاه پخش نشد و نام قضات نيز فاش نخواهد شد
به دليل مالحظات امنيتي تعداد آمي از شدند و  درهاي دادگاه توسط شش محافظ عراقي محافظت مي

  . ي حضور در دادگاه را پيدا آردند ها اجازه رسانه
هاي تلويزيوني تصاوير بسيار پريشان، الغر و عصباني از ديكتاتور  ي صدام، شبكه پس از پايان محاآمه

  . ل داده شدمخلوع عراق را پخش آرده و اعالم آردند آه صدام با غل و زنجير به دادگاه عراقي تحوي
دادگاه تفهيم اتهام صدام در حالي برگزار شد آه اعضاي خانواده و وآالي مدافع وي و اعضاي حكومت 

عدالتي عليه آنها ابراز  سابق عراق، اعتماد آمي به سيستم قضايي عراق داشته و نسبت به بي
  . اند نگراني آرده

نيروهاي مسلح صدام در گارد جمهوري عبدالهادي جبار، پدرزن آمال مصطفي عبداهللا، افسر سابق 
  . از اينكه فهميديم آمال نيز يكي از متهمان است، تعجب آرديم: گويد عراق مي
دانم آه او آار مهمي انجام نداده، او فقط افسري بوده آه از دستورات اطاعت  من مي: گويد وي مي

د، هر آس آه از دستورات دا دانند آه زمان حكومت صدام چه اتفاقي رخ مي جهانيان مي. آرد مي
  . ما اميدواريم آه مصطفي آزاد شود. شد آرد، آشته مي اطاعت نمي

  . داند آه من وآيلش هستم او حتي نمي. ام من هرگز موفق به ديدن آمال نشده: گويد وآيل وي نيز مي
، وزير عصام غضاوي، از اعضاي تيم حقوقي ديكتاتور سابق عراق، اظهار داشته آه مالك دوهان الحسن

  . دادگستري وي را تهديد به مرگ آرده است
خواهيد از  فقط گفتم آه اگر مي. من آسي را تهديد نكردم: اين وزير عراقي، ضمن رد اين اتهام گفت

  . صدام دفاع آنيد، بايد اينجا بياييد و اول از گورهاي دسته جمعي ديدار آنيد
ي ورود وآال به  ق غير قانوني هستند و اجازههاي قضايي عرا مقام: رييس تيم دفاعي صدام نيز گفت

  . اند آشور را نداده
به رغم تمامي مالحظات، ما نسبت به . گذاريم ما وآيل هستيم و به قانون احترام مي: وي گفت

خواهيم براي دفاع از موآالن  ما مي. آنيم، آنها غير قانوني هستند هاي قضايي ابراز نگراني مي مقام
  . خود به عراق برويم

  . اند اعضاي تيم حقوقي صدام، توسط مساجده همسر صدام و سه دختر رغد، رعنا و هال، منصوب شده
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 تن از همدستان حكومتي وي در دوران 11در دادگاه عراقي روز گذشته، عالوه بر ديكتاتور سابق عراق، 
  : جناياتش نيز حضور داشتند آه عبارتند از

ي شيميايي به آردهاي  يايي به دليل ايفاي نقش در حملهعلي حسن المجيد، معروف به علي شيم* 
  ؛ 2003 اوت 21زمان دستگيري . ي پنج در فهرست افراد تحت تعقيب حلبچه و فرد شماره

ي هشت در فهرست  يي حزب بعث در بغداد، فرد شماره ي منطقه عزيز صالح النعمان، رييس فرمانده* 
  ؛ 2003 مه  ماه ماه22زمان دستگيري . افراد تحت تعقيب

 در 38ي  بارزان ابراهيم الحسن التكريتي ، مشاور رييس جمهور و برادر ناتني صدام، فرد شماره* 
  ؛ 2003زمان دستگيري ششم آوريل . فهرست افراد تحت تعقيب

 در فهرست 10ي  آمال مصطفي عبداهللا التكريتي، رييس گارد جمهوري، داماد صدام و فرد شماره* 
  ؛ 2003 مه 17زمان دستگيري . افراد تحت تعقيب

ي شوراي فرماندهي انقالب، مسوول سرآوب شيعيان در  محمد حمزه الزبيدي، از اعضاي بازنشسته* 
 آوريل 20زمان دستگيري .  در فهرست افراد تحت تعقيب9 ، فرد شماره 1991جنوب عراق در سال 

  ؛ 2003
زمان .  خليج فارس1991 ارتش طي جنگ صابر عبدالعزيز الدوري، فرماندار بغداد، رييس اطالعات* 

  دستگيري معلوم نيست؛ 
  ؛ 2003ي   ژوئيه16زمان دستگيري . عابد حامد محمود التكريتي، ناظر نيروهاي امنيتي شخصي* 
 19زمان دستگيري .  در فهرست افراد تحت تعقيب27ي  سلطان هاشم احمد، وزير دفاع، فرد شماره* 

  ؛ 2003سپتامبر 
 در 20ي  مضان، معاون رييس جمهور عراق، عضو شوراي فرماندهي انقالب، فرد شمارهطاها ياسين ر* 

  ؛ 2003 اوت 20زمان دستگيري . فهرست افراد تحت تعقيب
 در فهرست افراد 25ي  وزير، وزير سابق امور خارجه، فرد شماره طارق عزيز، معاون سابق نخست* 

  ؛ 2003 آوريل 25زمان دستگيري . تحت تعقيب
 آوريل 13ان ابراهيم الحسن التكريتي ، مشاور رييس جمهور و برادر ناتني صدام، زمان دستگيري وبت* 

2003 .  
   -- نگاهي به جنايات صدام در دوران ديكتاتوري --

   جنايت اصلي روز گذشته در دادگاه عراقي حضور يافت؛ 7صدام به دليل ارتكاب 
 تن از سران حزب بعث به اتهام جاسوسي 15سيدن، ، زمان آوتاهي پس از به قدرت ر1979 ژوئيه 16* 

  ي مرگ اعدام شدند؛  عليه وي توسط جوخه
، تهاجم نيروهاي عراقي به ايران و آغاز جنگ هشت ساله عليه ايران آه بيش از 1980 سپتامبر 22* 

 ،1983ي شيميايي به ايران و آشتن بيش از هزار تن در سال  حمله. يك ميليون آشته برجاي گذاشت
   آرد و ايجاد گور دسته جمعي؛ 8000ي آمك به ايران و آشتن  ي آرد بارزاني به بهانه اقدام عليه قبيله

 هزار 180اي با عنوان انفال آه شامل حمالت شيميايي عليه آردها و آشتن بيش از  ، حمله88-1986*
  تن شد؛ 

   تن؛ 5000از ي شيميايي به شهر آردنشين حلبچه و آشتن بيش  ، حمله1988 مارس 28* 
هاي اسكاد به اسراييل و عربستان سعودي،  ، دستور حمله به آويت، شليك موشك1990 اوت 2* 

  هاي نفت آويت؛  شكنجه و اعدام صدها آويتي و آتش زدن چاه
 هزار تن در سرآوب شيعيان در جنوب عراق و آردها در شمال عراق 60، آشته شدن بيش از 1991* 

  ارس؛ ي جنگ خليج ف در آستانه
  ، قتل دو دامادش پس از بازگشت از 1996 فوريه 20* 
  

 تن ديگر از مقامات 11ساعتي پس از ظاهر شدن صدام در وضعيتي بسيار آشفته و عصبي در دادگاه، 
تر در دادگاه تفهيم اتهام حاضر شدند و حضور آنها انعكاس  مسوول عراقي نيز با وضعيتي بسيار آشفته

  .  خبري جهان داشتهاي اي در رسانه گسترده
ي تفهيم اتهام صدام آه  جلسه: به گزارش ايسنا، پايگاه اينترنتي ايالف با بيان اين مطلب افزوده است

ها بدون هيچ صدايي از صدام پخش شد، ساعات بعد همراه با صدا در  اول به درخواست آمريكايي
 نظام  ن ديگر از مقامات بلندپايه ت11ي تفهيم اتهام  هاي خبري جهان انعكاس يافت، اما جلسه رسانه

  . سابق عراق، بدون پخش صدا به تصوير آشيده شد
طارق عزيز، معاون نخست وزير عراق آه با وضعيتي آشفته و موهاي به هم ريخته در دادگاه حاضر شده 

بود، خطاب به رييس دادگاه عراقي و در جواب به اتهامات خود اظهار داشت، در مورد هيچ يك از 
ها  گيرد و خود را مسوول اين جنايت هايي نظام سابق عراق هيچ مسووليتي را به عهده نمي تجناي
  . داند نمي

طارق عزيز هم چنين از قاضي دادگاه خواست آه به وي اجازه دهد يك وآيل مدافع خارجي براي خود 
  . تعيين آند

خواهم بدانم آيا اين اتهامات  من مي: عزيز همچنين پس از خوانده شدن ليست اتهامات خود تصريح آرد
ي  و آشتارها به شخص من وارد است؛ زيرا اگر چنانچه جنايتي رخ داده است، مسووليت آن بر عهده

فرماندهي آل است اما من به عنوان شخصي از اين نظام هرگز به صورت مستقيم، اقدام به آشتن 
  . دانم آسي نكردم و خود را در اين زمينه مسوول و متهم نمي
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بد حمود، منشي و مديرآل صدام نيز آه با وضعيتي نه چندان مستقر در دادگاه حضور پيدا آرد، نسبت ع
به تمام ديگر مسووالن نظام سابق عراق با دادگاه همكاري بيشتري از خود ارايه داد و تمام سواالت 

  . ا امضا آردقاضي را بدون هيچگونه اعتراضي پاسخ داد و بدون هيچ مخالفتي ليست اتهامات خود ر
حمود همچنين در پاسخ به ليست اتهامات خود با صدايي نسبتا بلند خطاب به خبرنگاران حاضر در 

ي شما شاهد   بيگناهي من ثابت خواهد شد و همه من بيگناهم و در آينده: دادگاه و نيز قاضي گفت
  . اين رخداد خواهيد بود

ي مشترك با نيروهاي آمريكايي   اساس توافقنامهسلطان هاشم، وزير دفاع دولت سابق عراق نيز آه بر
ي ليست اتهامات خود ارايه  خود را تسليم آرده بود، بالفاصله و پيش از آنكه هرگونه توضيحي در زمينه

  . دهد، اقدام به امضاي آن آرد
ام ي تفهيم اته بارزان تكريتي، رييس سازمان اطالعات عراق و برادر ناتني صدام نيز آه در طول جلسه

اش بود،  ش بر وضعيت روحي اي تالش آرد ظاهر خود را مرتب آند و حرآات وي بيانگر عدم تسلط بگونه
  . داد بر خالف صدام بدون بحث و جدل به اتهامات خود پاسخ آوتاهي 

ميان مردم عراق “ شنگولي و استواري”، مردي آه به “علي شيميايي”علي حسن المجيد، معروف به 
ي  آرده بود، در جلسه ا ظاهري بسيار شكسته و در حالي آه بر روي يك عصا تكيه معروف بود، نيز ب

ي اتهامات خود بدون هرگونه بحثي به امضاي اين  دادگاه حاضر شد و پس از بررسي ليست بلندپايه
  . ليست اقدام آرد

ام و  همن خست: حسن المجيد در پاسخ به سواالت قاضي دادگاه و خوانده شدن ليست اتهاماتش گفت
  ! توانم ادامه دهم نمي

صالح عزيز النومان، وزير آشور سابق عراق، طه ياسين رمضان، معاون سابق صدام، محمد حمزه 
الزبيدي، نخست وزير سابق عراق، آمال مصطفي التكريتي، رهبر گارد رياست جمهوري عراق، طلبان 

وري، استاندار بغداد و يكي از مقامات ابراهيم الحسن، مدير امنيتي عمومي عراق و صابر عبدالعزيز الد
ي تفهيم اتهام خود  ي حزب بعث نيز با ظاهري آامال آشفته و با صدايي گرفته و لرزان در جلسه بلندپايه

  حضور پيدا آردند و بر خالف صدام همكاري آاملتري با رييس دادگاه از خود نشان داد
  

ي  ق عراق به حكومت موقت اين آشور و محاآمهدر اين ميان انتقال صدام و مقامات مسوول نظام ساب
  .  داشته است هاي مختلفي در سطح جهاني و منطقه گيري ها و موضع آنها، بازتاب

 خالد عيسي طه، رييس سازمان انجمن -چاپ امارات-ي البيان  به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه
اين : ي صدام در عراق اظهار داشت هوآيالي بدون مرز با اشاره به موضوع مشروعيت دادگاه محاآم

  . باشد  اخير شوراي امنيت آامال مشروع و قانوني مي1546ي  دادگاه با استناد به قطعنامه
  . ي صدام به سود منافع عراق است به پايان رسيدن هر چه سريعتر محاآمه: طه افزود

يي  من اعتراضات گستردهبه رغم آنكه اين انج: رييس انجمن وآالي بدون مرز هم چنين تصريح آرد
 آمريكايي  هاي صادره در زمان پل برمر، حاآم نسبت به موضوع اشغال عراق داشت و بسياري از قانون

ي شوراي امنيت مشروعيت الزم  عراق را زير سوال برد، اما هم اآنون معتقد است پس از آنكه قطعنامه
ي آوفي عنان در عراق موفق به تشكيل  نمايندهبه نيروهاي چند مليتي در عراق را داد و نيز پس از آنكه 

  . ي صدام صورت قانوني به خود گرفته است حكومت موقت شد، محاآمه
در حالي آه تمام جهان حكومت عراق را به مشروعيت شناخته است و بسياري از : وي تصريح آرد

دادگاه قضايي عراق را توان مشروعيت  اند، چگونه مي آشورها سفيران خود را به اين آشور اعزام آرده
  زير سوال برد؟ 

ي صدام و نمايش تصاوير وي در  ي مصر نيز با اشاره به موضوع محاآمه احمد ماهر، وزير امور خارجه
  . شود ي ثانوي و فرعي تلقي مي ي صدام يك مساله مساله: هاي خبري جهان گفت رسانه

همتر است، آن است آه ملت عراق هرچه ي صدام نيز م آنچه آه در حال حاضر از محاآمه: ماهر افزود
  . سريعتر استقالل، حاآميت و تماميت ارضي خود را به صورت آامل بدست آورند

ي صدام و اصرار صدام مبني بر مشروعيت  صباح االحمد، نخست وزير آويت نيز در واآنش به محاآمه
سرنوشت او . گاه عنوان سازدخواهد در داد تواند آنچه را آه مي صدام مي: ي عراق به آويت گفت حمله

  . بر همگان مشخص است
هاي  ملت آويت حق خود را از صدام خواهد گرفت و ما بر اين اساس پرونده: صباح االحمد تاآيد آرد

ايم و تمام اين اتهامات با مدارك و اسناد  آاملي از اتهامات عليه رييس جمهور سابق عراق تهيه آرده
  . اهد شد و اين اتهامات ادعاهاي باطل نخواهند بودموثق به دادگاه عراق ارايه خو

به اعتقاد من : ي عدم امضاي ليست اتهامات از سوي صدام در دادگاه گفت نخست وزير آويت درباره
ي محاآمه صدام وجود ندارد و ملت عراق حق خود را از اين ديكتاتور بازخواهند  هيچ تباني در زمينه

  . گرفت
ها و آساني آه  ما نيز با تمام گروه:  صدور حكم اعدام در حق صدام اظهار داشتصباح االحمد با تاآيد بر

خواهان صدور حكم اعدام در حق صدام هستند، هم صداييم و خواستار انجام حكم حد بر اساس قوانين 
  . شرعي موجود در حق صدام هستيم

 آافي جهت اثبات اتهامات صدام مالك الدوهان، وزير دادگستري عراق نيز با تاآيد بر فراهم آمدن مدارك
  . در صورتي آه اتهامات صدام به اثبات نرسد، حكم آزادي وي فورا صادر خواهد شد: در دادگاه تصريح آرد
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تاآنون هيچ وآيل عربي يا خارجي براي دفاع از صدام مدارك خود را به : به گزارش ايسنا، الدوهان افزود
شود، چيزي جز  هاي خبري اعالم مي از سوي وآيالن در رسانهدادگاه ارايه نداده است و آنچه تاآنون 

  . ادعا نيست
در صورتي آه هيچ وآيلي براي دفاع از صدام حاضر نشود يا اينكه : وزير دادگستري عراق گفت

ي وي آسي را براي او به وآالت نگيرند، ما از ميان وآالي بعثي و نيز طرفداران صدام براي  خانواده
  . آنيم  وآيل تعيين ميرييس جمهور عراق

هاي دسته جمعي،  عام بخش آوچكي از اتهامات صدام بمباران شيميايي حلبچه، قتل: الدوهان گفت
  . اتهام قطع زبان و دست و پاي مظنونان و متهمان است

ي اين دليل آافي است آه او به عنوان  براي صدور حكم اعدام در حق صدام تنها ارايه: وي تاآيد آرد
ي جنگ گريخت و اين قانوني است آه خود صدام آن را وضع آرده بود و هر  ي نظامي از صحنه فرمانده
  . شد ي جنگ مي گريخت، بر اساس اين قانون فورا اعدام مي اي آه از صحنه فرمانده

هيچ آس حق ندارد در موضوع قانون اعدام در عراق دخالتي آند اما از : وزير دادگستري عراق تاآيد آرد
  . تواند نظر خود را در اين زمينه ارايه دهد سي هر آشور يا انجمني مينظر سيا

  صدام ديگر به: ي صدام اعالم آرد گيري نسبت به دادگاه محاآمه از سوي ديگر واشنگتن نيز با موضع
شود، اين دولت عراق است آه سرنوشت وي را تعيين  عنوان اسير جنگي از نظر آمريكا محسوب نمي

  . آند مي
صدام از امروز به عنوان اسير دستگاه : ي آمريكا اظهار داشت ارلي، معاون سخنگوي وزارت خارجهآدام 

  . قضايي عراق تلقي خواهد شد
با وجود آنكه صدام جسما همچنان تحت نظارت شديد نيروهاي چند مليتي در يك مكان آامال : وي افزود

انتقالي عراق منتقل شده است و سري به سر خواهد برد، اما مسووليت قانوني وي به حكومت 
  . ي صدام تصميم خواهد گرفت دستگاه قضايي اين آشور درباره

هاي آامل و مناسب دست يابند، نظارت جسمي صدام نيز  زماني آه عراقيان به توانايي: ارلي تاآيد آرد
  . به حكومت عراق منتقل خواهد شد

دولت انگليس با حكم اعدام صدام : م آرداز سوي ديگر سخنگوي توني بلر، نخست وزير انگليس اعال
  . مخالفتي نخواهد آرد

در صورتي آه مردم عراق صدام را مستحق حكم اعدام بدانند، انگليس نيز با اين حكم : وي افزود
  . مخالفتي نخواهد آرد
م ما در سابق به صراحت تمام موضع مخالف خود را با حكم اعدام در عراق اعال: سخنگوي بلر تاآيد آرد

ايم و همچنان با ازسرگيري مجدد اين حكم مخالفيم، اما امروز ديگر عراق داراي يك حكومت  داشته
  . گذاريم مشروع است و ما نيز به تصميمات اين حكومت احترام مي

ي صدام خواستار برگزاري  مالك ساموئل، سخنگوي صليب سرخ جهاني نيز با اشاره به دادگاه محاآمه
  .  علني براي رييس جمهور سابق عراق شديك دادگاه عادالنه و

  . وي تاآيد آرد، دادگاه صدام بايد با قوانين قضايي عراق تطابق داشته باشد
شود؛ زيرا زماني آه نيروهاي آمريكايي،  صدام به عنوان اسير جنگي محسوب نمي: ساموئل تصريح آرد

   .عراق را به اشغال در آوردند، او رهبري آشورش را به عهده داشت
در صورتي آه حكم اعدام در حق : ي عراق نيز اظهار داشت حامد البياتي، وآيل و معاون وزارت خارجه

  . صدام صادر شود، اين حكم در حق وي بسيار آم خواهد بود
هايي آه رييس جمهور سابق عراق مرتكب شده است، در صورتيكه  با توجه به جنايت: بياتي تاآيد آرد

گيري منطقي از سوي دستگاه قضايي عراق خواهد  ر شود، اين يك نتيجهحكم اعدام در حق وي صاد
  . بود

اين موضوع در سابق : ي عدم امضاي ليست اتهامات از سوي صدام گفت به گزارش ايسنا، وي درباره
توسط اسلوبودان ميلوسويچ، رييس جمهور سابق يوگسالوي نيز به وقوع پيوسته است اما به هر حال 

هايي آه صدام مرتكب شده است هيچ  امات مهم نيست، زيرا با توجه به ميزان جنايتاين مسايل و اقد
  . نيازي به اظهار نظر صدام نداريم

ي صدام اعالم  ي حقوق بشر در عراق نيز در واآنش به محاآمه داوود باغستاني، مسوول روابط آميته
   .ي صدام از مشروعيت قانوني الزم برخودار نيست آرد، روند محاآمه

وي به تعويق افتادن اين دادگاه تا پس از برگزاري انتخابات در عراق و تشكيل حكومت جديد در اين آشور 
  . را خواستار شد

هاي صدام نيازي به مدارك اثبات  جنايت: ابراهيم جعفري، معاون رييس جمهور عراق نيز تصريح آرد
  . اند ها بوده آننده ندارد زيرا تمام جهان شاهد اين جنايت

ي وي به  اثبات اتهامات صدام چه در منطقه و چه در جهان نيازي به اثبات ندارد، زيرا حمله: جعفري گفت
  . آويت و ايران و تجاوز و نقض حقوق بشر در حق اسيران جنگي ديگر نيازي به دليل ندارد

  . معاون رييس جمهور عراق، احتمال صدور حكم اعدام در حق صدام را بعيد ندانست
ي صدام و مقامات مسوول دولت سابق عراق به صورت علني و با شفافيت  محاآمه: تاآيد آردجعفري 

  . آامل برگزار خواهد شد
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شود و  آاران اعمال مي از امروز قانون عراق در حق تمام جنايت: معاون رييس جمهور عراق تصريح آرد
ق با اين قانون محاآمه خواهند نيروهاي چند مليتي نيز با توجه به انتقال قدرت به حكومت موقت عرا

  . شد
من : ي صدام گفت جالل طالباني، رهبر حزب ميهني آردستان عراق نيز با اشاره به روند جاري محاآمه

  . به عنوان يك وآيل، مخالف صدور حكم اعدام در حق صدام هستم
آشته شدن بيش ايم و وي مسوول  صدام از بدترين جنايتكاراني است آه در جهان ديده: طالباني گفت

  . ها تن است اما با اين وجود نبايد حكم اعدام در حق وي صادر شود از ميليون
اين دادگاه بايد به تمام : ي صدام اعالم داشت گيري نسبت به دادگاه محاآمه دولت فرانسه نيز در موضع

  . المللي متعهد باشد و به اين قونين احترام گذارد قوانين بين
ديكتاتور عراق بايد محاآمه شود اما : اي در اين زمينه اعالم داشت سه با صدور بيانيهي فران وزارت خارجه

اين محاآمه بايد از سوي ملت عراق و توسط يك دادگاه عراقي آه به نظام اصول و معيارهاي قوانين 
  . المللي احترام بگذارد، انجام گيرد بين

اعدام در عراق و نيز تطبيق اين حكم در هر فرانسه با از سرگيري حكم : در اين بيانيه آمده است
  . شرايطي مخالف است

اين موضوع يك موضوع داخلي است و اردن در : ي صدام اعالم آرد دولت اردن نيز با اشاره به محاآمه
  . آند اين موضوع دخالتي نمي

 آه از يي است ي صدام مساله موضوع محاآمه: ي اردن اظهار داشت مروان معاشر، وزير امور خارجه
تواند حرف اول را در  باشد و تنها حكومت جديد عراق است آه مي ديدگاه ملت عراق بسيار مهمتر مي

  . اين زمينه بگويد
اردن به زودي سفيري را به بغداد اعزام خواهد آرد تا ثابت آند آه حكومت موقت عراق را : معاشر افزود

  . به رسميت شناخته است
  

  متن آامل محاآمه صدام
  2004 ژوئيه 3 -1383  تير13 شنبه -شرق 

  
  .لطفًا خودتان را معرفى آنيد: قاضى

  
  .من صدام حسين المجيد، رئيس جمهورى عراق هستم: صدام

  
  رئيس جمهورى سابق عراق؟: قاضى

  
  .اين خواست و آرزوى مردم است. رئيس جمهورى فعلى عراق. نه خير: صدام

  
  اسم مادرتان چيست؟. ق ارتش، تبعه عراقرئيس حزب منحل شده بعث، فرمانده ساب: قاضى

  
  مى توانم صحبت آنم؟. صباح: صدام

  
  .بفرماييد: قاضى

  
  .شما هم بايد خودتان را به من معرفى آنيد: صدام

  
  .آقاى صدام، من قاضى مسئول تحقيقات دادگاه مرآزى عراق هستم: قاضى

  
طبق چه قانون و قطعنامه . پس شما يك قاضى مسئول تحقيقات دادگاه مرآزى عراق هستيد: صدام

  اى اين دادگاه شكل گرفته است؟
  
  نيرو هاى ائتالف؟ پس شما عراقى هستيد آه نمايندگى نيرو هاى اشغالگر را بر عهده داريد؟! آها

  
  .من يك عراقى هستم آه نمايندگى مردم را بر عهده دارد. نه خير: قاضى

  
  ...اما شما: صدام

  
  . قوانين رياست جمهورى منصوب شدممن در رژيم سابق براساس: قاضى

  
پس قانون بر خواست مردم . شما معتقديد آه تمام مردم عراق بايد به قانون عراق احترام بگذارند: صدام

  تقدم دارد، درست است؟
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  .بله انشاءاهللا: قاضى
  

  .پس شما نبايد زير نظر و طبق خواست نيرو هاى ائتالف آار آنيد: صدام
  

. من يك قاضى هستم، در رژيم گذشته من به قضات احترام مى گذاشتم. نكته مهمى است: قاضى
شما هم مثل تمام شهروندان بايد در قبال . حاال آار خود را از سر گرفته ام و به فعاليت ادامه مى دهم

اگر اتهامات اثبات شود، شما مجرم شناخته مى شويد و در . اتهامات و جرم هاى وارده پاسخگو باشيد
اگر مدرك . روند قضايى درصدد احقاق حقوق است. ورت همه چيز به خوبى پايان خواهد يافتغير اين ص

تا به امروز، شما پيش . اگر مدرآى نباشد محكوم نمى شويد. و شاهدى باشد، شما محكوم مى شويد
  ...بنابراين. از اينكه محاآمه شويد، محكوم شده ايد

  
شما قاضى هستيد؟ قاضى هستيد شما؟ و قضات . آنممن مسائل را قاطى نمى . اجازه بدهيد: صدام

  درست است؟ درست است؟. براى قانون ارزش و احترام قائلند و براساس قانون فعاليت مى آنند
  

براى ما حق، آن چيزى است آه در قرآن و شريعت آمده، درست است؟ من در مورد . حق نسبى است
من جايگاهم را محكم نچسبيده . صحبت نمى آنمصدام حسين و اينكه آيا شهروند بوده است يا خير 

وقتى . من به خواست مردمى آه صدام حسين را به عنوان رهبر انقالب برگزيدند، احترام مى گذارم. ام
مى گويم رئيس جمهورى عراق هستم معنى اش اين نيست آه جايگاهم را دو دستى چسبيده باشم 

اين يك نكته .  به خواست و نظر مردم احترام مى گذارممن فقط. و يا از لحاظ قانونى اين حرف را بزنم
است و نكته ديگر هم اين است آه شما مرا براى تفهيم اتهام به دادگاه دعوت آرده ايد و حاال از اين 

  .اتهامات به عنوان جرايم ياد مى آنيد
ادگاه صادرآننده به عنوان قاضى مسئول تحقيقات، اگر مدرآى پيدا آنم آن را به نظام قضايى و د: قاضى

  .حكم رجوع مى دهم
  

متهم آيست؟ پيش از انجام تحقيقات، وقتى آه آسى به دادگاه . بگذاريد يك چيز را روشن آنم: صدام
  .مى آيد او را متهم مى نامند

  
بگذاريد اين . االن شما در حال تحقيق هستيد. اينجا محل انجام تحقيقات است. اينجا دادگاه نيست
اميدوارم به ياد داشته باشيد آه شما قاضى هستيد آه مردم به شما قدرت . نممسئله را روشن آ

اما مهم اين است آه شما . داده اند واقعًا مهم نيست آه شما مرا محكوم آنيد يا نه، اين مهم نيست
اصًال . پس آارى به نيرو هاى اشغالگر نداشته باشيد. به خاطر داشته باشيد آه يك قاضى هستيد

  . درست نيستچنين آارى
  

  .اين راه عراقى است. به نام مردم قضاوت آنيد. درست اين است. به نام مردم قضاوت آنيد
  

  .آقاى صدام، اين روند تحقيقات است: قاضى
  

به طور قانونى اطالع داريد آه من وآيل دارم، درست است؟ من نبايد پيش از آنكه پيش شما : صدام
  مى آمدم با وآاليم مالقات مى آردم؟

  
 دقيقه به من فرصت بدهيد من مراحل رسمى را انجام مى دهم و سراغ اين مسئله مى ١٠اگر : قاضى
  .اگر صبر آنيد متوجه مى شويد آه حقوق شما تضمين شده است. روم

  
آقاى صدام، براساس قانون قاضى مسئول تحقيقات وظيفه دارد اتهامات مطرح شده عليه متهم را به 

 قانون اتهامات و حقوق متهم بررسى مى ١٢۵ و ١٢۴، ١٢٣ين براساس اصل همچن. اطالع او برساند
  .شود

  
.  تائيد شد٧٣اين قوانين مگر به امضاى صدام حسين نرسيده بود؟ اين قانون سال . اين قدم اول است

حاال از قانونى آه صدام عليه صدام امضا آرد . آن زمان صدام حسين رهبر بود و قانون را امضا آرد
  .صدام مردم بود. ه مى آنيماستفاد

  
من در اصل مرد _ من وآيل نيستم، اما مى فهمم _ خواهش مى آنم، مكانيسم قانونگذارى : صدام

آيا مى شود رئيس جمهورى منتخب مردم را احضار و او را براساس قانونى آه به خواست . قانون هستم
  .نه خير. تضاد دارداو و در واقع خواست مردم وضع شده، محكوم آرد؟ اينها با هم 

  
در روند قضايى، اجازه دهيد اين مسئله را روشن آنم، اوًال من عليه شما اقدام نمى آنم، من : قاضى

ثانيًا رياست جمهورى يك شغل و يك مقام است و رئيس جمهورى نمايندگى . مشغول تحقيق هستم
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شهروند است و براساس قانون اصًال رئيس جمهورى يك . اين يك واقعيت است. جامعه را بر عهده دارد
اين . اساسى تمام شهروندان در صورت تخطى از قانون موظف به پاسخگويى به مراجع قضايى هستند

  .قانون را شما بهتر از من مى دانيد
  

اول آشتار مردم حلبچه با استفاده از سالح هاى شيميايى، دوم : پس اتهامات و جرايم، را مى خوانم
، سوم قتل بسيارى از اعضاى احزاب سياسى بدون ١٩٨٣از مردم عراق در سال قتل عام تعداد زيادى 

محاآمه، چهارم قتل عام تعداد زيادى از عراقى هاى متدين، پنجم قتل عام عراقى ها در انفال بدون 
. اين حقوق تضمين شده است. شما از حق پاسخگويى و دفاع برخورداريد. هيچ گونه مدرآى عليه آنها

  .جرايم و يا اتهامات وارده به شما را شنيديد. له مهمى رسيديمحاال به مسئ
  

دادگاه حقوق شما را تضمين آرده است و از حق پاسخگويى و . از حقوق قانونى خود نيز مطلع شديد
  .دفاع برابر اتهامات وارده برخورداريد

  
ه عنوان سندى عليه همچنين شما مى توانيد از پاسخ دادن به سئواالت خوددارى آنيد و اين اقدام ب

همچنين از اين حق برخورداريد آه در مورد شواهد و مدارك عليه خود بحث و . شما محسوب نمى شود
  .گفت وگو آنيد

  
و بر همين اساس جلسه تحقيقات مى . متهم مى تواند درخواست مالقات با وآيل خصوصى خود آند

اين ترتيب جلسه هاى بعدى دادگاه تعيين مى به . تواند تا زمان ديدار متهم با وآاليش به تعويق افتد
  .شود

  
  ) ...متن اين بخش از گفت وگو هاى دادگاه منتشر نشده است(
  

هفتمين اتهام عليه صدام حسين به عنوان رئيس جمهورى عراق و فرمانده ارتش . اجازه بدهيد: قاضى
  .براى حمله نظامى به آويت است

  
قانون صدام را به دليل اينكه از عراق .  ايم از سر به در آنيدحتى فكر اين را آه ما حمله آرده: صدام

دفاع آرده محاآمه مى آنيد؟ مگر مى شود مقام دولتى را به دليل انجام وظايف قانونى اش به دادگاه 
آشيد؟ اين قانون را از آجا آورده ايد؟ چطور مى توانيد صدام را به خاطر موضوع آويت محاآمه آنيد؟ 

 ١٠من صدام از به فحشا آشيده شدن زنان عراقى به خاطر . ويت رفت، اما براى دفاعارتش عراق به آ
من . صدام حسين از غرور و حقوق تاريخى عراق در برابر اين سگ ها دفاع آرد. دينار جلوگيرى آردم

تئاترى آه توسط . شما مى دانيد آه اين دادگاه يك تئاتر است.مسئوليت تمام حرف هايم را مى پذيرم
  .رج بوش جنايتكار برنامه ريزى شده تا در مبارزات انتخاباتى پيروز شودجو
  

به شما اجازه نمى . شما در يك جلسه رسمى و حقوقى براى شنيدن اتهامات حضور داريد: قاضى
صدام حسين به عنوان رئيس جمهورى . دهيم حرف هايى بزنيد آه موجب بى احترامى به دادگاه شود

  .حمله به آويت هستيدو فرمانده ارتش مسئول 
  

اين اتهامات به اين دليل عليه من مطرح شده است آه صدام حسين در شرايطى به عنوان : صدام
  .رئيس جمهورى تصميم گيرى آرد آه حقوق رئيس جمهورى تضمين نشده بود

  
به اين . از شما مى خواهم آه اين اسناد رسمى را امضا آنيد تا در پرونده شما ثبت شود: قاضى

  .پاسخ دهيد. مشغول تحقيق هستيم. هامات پاسخ دهيدات
  

  .اجازه دهيد تا زمان حضور وآاليم سندى را امضا نكنم: صدام
  

  .اما اين اسناد متعلق به پرونده شما است. عاليه: قاضى
  

به قول آمريكايى ها من چندين ميليون دالر پول در بانك هاى . من هم به خاطر خودم مى گويم: صدام
  .رم، پس حداقل يك وآيل مى توانم داشته باشمسوئيس دا

  
اما چون اين موارد براى شما خوانده . بله، به عنوان يك شهروند شما از اين حقوق برخورداريد: قاضى

  .شد و شما از آنها مطلع شديد بايد اين اسناد را امضا آنيد
  

  .]به دور از ميكروفون مطلبى را به قاضى مى گويد: [صدام
  

  .اين جزيى از روند قانونى است. يرنه خ: قاضى
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  .اين جزء روند قانونى نيست. نه خير: صدام

  
  .اين جزيى از روند قانونى است. نه خير: قاضى

  
به هر حال شما چرا نگرانيد؟ من دوباره با وآاليم پيش شما مى آيم و شما دوباره همه اين : صدام

با اين همه عجله اشتباهى .  قدر عجله مى آنيدچرا اين. اسناد را به من مى دهيد و من امضا مى آنم
  .صورت نمى گيرد

  
ما بايد در وقت صرفه . من فقط مشغول تحقيق هستم . االن تصميم گيرى نمى آنيم. نه خير: قاضى

  .جويى آنيم و از دقايق به نحو احسن استفاده آنيم
  

  .من وقتى اسناد را امضا مى آنم آه وآاليم همراهى ام آنند: صدام
  
  .پس شما مى توانيد برويد: اضىق
  

  تمام شد؟: صدام
  

  .بله: قاضى
  
  اتهامات صدام• 
  

  :اتهاماتى آه در جلسه دادگاه عليه صدام حسين مطرح شد عبارت است از
  
  ١٩٨٠ قتل عام انفال در اواخر دهه -١
  
  ١٩٨٨ حمله شيميايى به حلبچه -٢
  
  ١٩٩۵ حمله به آويت -٣
  
  ١٩٩١ قتل عام شيعيان و آردها -۴
  
   قتل فعاالن سياسى در طول سه دهه اخير-۵
  
  ١٩٨٠ قتل عام آردهاى پيرو بارزانى دهه -۶
  
 ١٩٧۴ قتل رهبران مذهبى -٧
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   تير١٢: هفته نامه های ايران
  2004 ژوئيه 2 -1383  تير12جمعه  -بي بي سي 

  
راق، مبارزه با مفاسد اخالقی و اقتصادی، انتخابات آينده رياست دادگاه صدام و انتقال قدرت در ع

جمهوری و چالش نو محافظه کاران با اکبر هاشمی رفسنجانی، از سرگيری ساخت قطعات هسته ای 
  . و برنامه چهارم مهمترين عناوين هفته نامه های چاپ تهران است

هور مخلوع عراق چاپ کرده و در عنوان  گزارشی از برگزاری دادگاه صدام حسين رئيس جمايران جمعه
  ."دادگاه من نمايش تبليغاتی بوش است: "اصلی خود به نقل از صدام نوشته است

 تن از سران سابق رژيم بعث، در دادگاهی در بغداد به اتهام، قتل عام ١١صدام حسين به همراه 
عليه ايران و کويت محاکمه شيعيان و کردهای عراق، استفاده از سالح های شيميايی، اقدام به جنگ 

  .می شوند
 گزارشی از وضيعت مصدومان شيميايی چاپ کرده که در جنگ با عراق آسيب ديده همشهری جمعه

  .  هزار نفر آنها وخيم است١٠ هزار نفر برآورد شده که حال ١٣٠تعداد مجروحان شيميايی ايرانی . اند
عراق اختصاص داده و با انتقاد از روزنامه های  سرمقاله اين شماره را به انتقال قدرت در پرتو سخن

متاسفانه روزنامه های مدعی اصالحات به صورت هماهنگ از انتقال قدرت در : "دوم خردادی نوشته
عراق به وجد آمده و با تعابيری خالف واقع از آن به عنوان انتقال واقعی قدرت به مردم عراق نام برده اند 
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ن هستند که با اين اقدام سياسی امريکايی ها دست از مقاومت بردارند ولی مردم عراق باهوش تر از آ
  . "و مقاومت ادامه خواهد يافت

دولت جديد : " سخنان کمال خرازی، وزير خارجه ايران، را چاپ کرده و به نقل از وی نوشتهايران جمعه
ير برگزاری عراق، دولتی منتخب مردم نيست و اين دولت مسئوليت بزرگی برای فراهم کردن مس

انتخابات در عراق بر عهده دارد با اين حال ما با دولت جديد و شورای حکومت عراق برای پايان دادن 
  . "موفقيت آميز روندی که پيش رو دارند، همکاری خواهيم داشت

 ارگان انصار حزب اهللا ،عمده مطالب اين شماره را به گسترش بدحجابی و نحوه مبارزه با آن يالثارات
اص داده و گردانندگان روزنامه های دوم خردادی را متهم کرده که به تاراج منزلت زنان مسلمان اختص

  .مشغولند
مطبوعات مدعی اصالح طلبی شعار دفاع از حقوق : " نوشتهيالثاراتمحمد رضا اميدی سرمقاله نويس 

شئی نمايشی زنان را سر می دهند اما در عرصه عمل درست برخالف اين شعار، زن را به سان يک 
  ."تصور می کنند که به درد تبليغات اجناس بنجل می خورد

حمايت کنندگان از حقوق زنان معتقدند : " با چاپ گزارشی از وضعيت پوشش زنان نوشتهيالثارات
نبايستی زنان را محدود کرد و يک خانم هر طور که دلش بخواهد می تواند تصميم بگيرد و يک مرد هم 

 داشته باشد ولی با تنوع مدل لباس ها و آرايش های تحريک آميز چطور می شود نبايد بيش از يک زن
  ."از يک مرد انتظار داشت که تنها به يک زن قناعت کند

مانتو های تنگ و کوتاه بازار را قبضه کرده است و مشتری محترم نيز اين امکان را  "يالثارات،به نوشته 
  . "با کيفيت مناسب عرضه کندپيدا می کند که تمام بدن خود را يکجا و 

 وابسته به انصار حزب اهللا در سرمقاله اين شماره از عدم برخورد قوه قضائيه عبرت های عاشورا
مفسدين فرهنگی و سربازان تهاجم فرهنگی دشمن که با انواع ابزار و لوازم، : "انتقاد کرده و نوشته

ضاله، ايجاد خانه های فساد و مراکز اعم از مواد مخدر، فيلم و سی دی های مستهجن، کتابهای 
  . "فحشا به جنگ با ارزشها و فضايل اين ملت آمده و مشغول قلع و قمع جوانان هستند

 به مسئوالن قضائيه هشدار داده، عملکرد شما نماد اسالم و ارزشها در جامعه عبرت های عاشورا
ی نابخشودنی است و گريبانگير است و تعلل در برخورد با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و فرهگی گناه

  . بانيان آن را در همين خواهد گرفت
 ارگان حزب موتلفه اسالمی، از فساد اقتصادی در شرکت های دولتی انتقاد کرده به نقل از حبيب شما

مردم هر روز از رسانه ها خبر توفيق اقتصادی دولت را در : "اهللا عسگر اوالدی دبير کل اين تشکل نوشته
  ."ون می شنوند اما تاثير اين توفيقات را در زندگی معيشتی خود حس نمی کنندبخش گوناگ

آقای عسگراوالدی شرکت های دولتی را متهم کرده که ثروت های بی حد و حسابی در اختيار دارند اما 
  .حاضر نيستند سود سهام و ماليات خود را به خزانه واريز کنند

صادی را در دستور کار خود قرار دهد و مبارزه با فساد با جديتی به گفته وی، قوه قضائيه بايد عدالت اقت
  .مضاعف در حوزه زالو صفتان بخش دولتی و خصوصی عملياتی شود

 در عنوان اصلی خود به صف آرايی جديد بين اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع اميدجوان
  .نده پرداخته استتشخيص مصلحت نظام و نو محافظه کاران در انتخابات رياست جمهوری آي

 هاشمی رفسنجانی در هفت سال گذشته و در دوران مجلس اصالحات مرجع اميد جوان،به نوشته 
اصلی رفع اختالفات و مشکالت ميان مجلس و شورای نگهبان بوده است ولی با روی کار آمدن مجلس 

اين ترتيب جايگاه هفتم به نظر نمی رسد اختالفات مهم و اساسی با شورای نگهبان ايجاد شود و به 
هاشمی رفسنجانی کم اهميت تر از سابق خواهد شد و اين مطلوب آقای هاشمی و هواداران وی 

  .نخواهد بود
 با کاهش نقش مجمع تشخيص مصلحت، راهی برای آقای هاشمی اميد جوان،به عقيده نويسنده 

کند اما نو محافظه کاران رفسنجانی باقی نمی ماند مگر آنکه در انتخابات رياست جمهوری حضور پيدا 
که اکثريت را در مجلس به دست گرفته اند نظر مساعدی با حضور اين چهره قدرتمند اما قديمی 

  .نداشته و روی نيروهايی چون علی الريجانی و محمود احمدی نژاد حساب باز کرده اند
ير ممکن به نظر می از آنجا که تائيد صالحيت کانديدای واقعی اصالح طلبان ازسوی شورای نگهبان غ

 پيش بينی کرده، اصالح طلبان از حضور هاشمی در انتخابات رياست جمهوری اميد جوانرسد، 
استقبال کرده و خود هاشمی نيز برای ماندن در عرصه سياست، ناچار به کسب موافقت اصالح طلبان 

  .در انتخابات رياست جمهوری خواهد بود
ا مهمترين انتخابات رياست جمهوری در جمهوری اسالمی  انتخابات آينده رياست جمهوری رشما،

 مردم به جای آنکه به برنامه ها توجه کنند به افراد و جاذبه ٧۶در انتخابات خرداد : عنوان کرده و نوشته
های آنها توجه کردند و قبل از آنکه عقل ها در اين انتخاب تصميم بگيرند احساسات کار خود را کرد ولی 

  . ه جای توجه به اشخاص به برنامه های و تيم کاری رئيس جمهوری توجه خواهند کرداين بار مردم ب
 از سرگيری ساخت و مونتاژ قطعات دستگاه سانتريفوژ از سوی ايران را تصميمی به جا و پرتو سخن،

  .بايد غنی سازی مواد نيز از سر گرفته شود: تحسين بر انگيز اما ناکافی خوانده و نوشته
مه، تصويب پروتکل الحاقی را امری نامطلوب دانسته که به دسترسی جاسوسانی اين هفته نا

آمريکايی و اروپايی به اسرار کشور منجر خواهد شد و بهتر است مجلس، عضويت ايران در اين پروتکل 
  .را مردود اعالم کند
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ل از وی  سخنان محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس را در عنوان اصلی خود چاپ کرده و به نقصدا،
نوشته، نمايندگان مجلس هفتم حق ندارند در مورد کل اليحه برنامه چهارم اظهار نظر کنند و ما تنها به 

  .مواردی رسيدگی می کنيم که مورد اشکال شورای نگهبان بوده است
: در حالی که بحث استيضاح احمد خرم وزير راه و ترابری در مجلس باال گرفته است آقای باهنر گفته

  .ن راه ما استيضاح نيست و در صورت همکاری دولت، مجلس نيازی به استفاده از اين حق ندارداولي
  
  

  آژانس بين المللي انرژي اتمي و رژيم ايران
  

  اي   ابهام هسته
  )  تحقيقات خاورميانه(مهران قاسمي مرآز مطالعات نيكسون : مترجم

  2004 ژوئيه 3 -1383  تير13 شنبه -وقايع اتفاقيه 
  
اياالت . اي است ترين چالش آنوني ديپلماسي ايران، مسائل مرتبط با پرونده هسته ن ترديد، اصليبدو

اي و تهديد امنيت جهاني،  متحده آمريكا، ايران را به تالش مخفيانه براي دستيابي به سالح هسته
تفاده از آند متقابًال مقامات ايراني ضمن تأآيد بر حق مشروع خويش براي دستيابي و اس متهم مي

اي را به شدت تكذيب  اي براي توليد سالح هسته اي، وجود هرگونه عزم و برنامه مزاياي انرژي هسته
 -المللي انرژي اتمي و آشورهاي اروپايي، براي دفع مناقشه تهران در اين ميان، آژانس بين. نمايند مي

ا پيشنهاد آرده و معتقدند زدايي و اعتمادسازي ر اي، راه حل ابهام واشنگتن درخصوص مسائل هسته
اين پيشنهاد با استقبال مقامات . ها را آشكار آند  تواند واقعيت همكاري ايران با بازرسان آژانس مي

داند، آماآان، رو  هاي سياسي مي ايراني مواجه شد، اما دامنه چالشي آه ايران آن را ناشي از انگيزه
اي ايران است آه هرچند، در اغلب  هاي هسته مطلب حاضر، نگاهي غربي به تالش. به گسترش است

باشد و  هايي نادرست مي فرض هايي از آن مبتني بر پيش موارد جانب انصاف را رعايت آرده اما بخش
  . شود رساني ارائه مي صرفًا در چارچوب اطالع

  
ضر در آن نيروهاي آمريكايي در افغانستان و عراق همچنان درگير نبرد عليه ناراضيان مسلح و مصمم حا

ايران در اين ميان . رسد ثبات سياسي در هر دو آشور، فعًال دور از دسترس به نظر مي. مناطق هستند
هاي  به صورت ويژه، مناطق غربي افغانستان و بخش. توجه در هر دو آشور برخوردار است از نفوذي قابل

 با - در صورت تمايل-تتوانس شوند ايران مي نشين عراق مناطق تحت نفوذ ايران محسوب مي شيعه
استفاده از عناصر نظامي و يا نيروهاي امنيتي خود، براي نيروهاي آمريكايي، دنيايي از مشكالت به 

در شرايط فعلي، دو آشور در مقابل يكديگر ايستاده و از هر نوع . وجود آورد، اما اين اقدام هرگز روي نداد
ا اين وجود، بديهي است آه برتري ايران در وضعيت ب. اند اقدام عملي عليه طرف مقابل خودداري آرده

بغداد آنترل آامل آشور خود را در هاي هوادار آمريكا در آابل و   متعادل قدرت فعلي، در صورتي آه دولت
ساالران و  هاي ناراضي، جنگ دست گرفته و نيروهاي امنيتي الزم را براي اعمال آنترل بر گروه

  . نظاميان قومي و مذهبي در اختيار داشته باشند، آاهش پيدا خواهد آرد شبه
  
  

  اي ايران  برنامه هسته
  

اي ايران، تأثير آن بر منطقه  هاي تسليحات هسته رنامهاي است آه مباحث مرتبط با ب زمينه با چنين پس
  . و نحوه تعامل با آن بايد مطرح و بررسي شود

  
 بود آه ايران 2003همزمان با آماده شدن نيروهاي ائتالف براي حمله به صدام حسين، در زمستان سال 

از تصورات ديگران، پيشرفت اي اين آشور بسيار فراتر  هاي هسته در برابر جهانيان اقرار آرد آه برنامه
اطالعات منتشر شده در نشريات غربي آه عمدتًا از سوي نيروهاي مخالف سازمان . داشته است

مطالب . در اختيار منابع غربي قرار گرفته بود، ايران را در اين موضع قرار داد] منافقين[مجاهدين خلق 
سازي اورانيوم را در نطنز و  يزات عظيم غنيداد آه ايران جدا از ساير موارد، تجه منتشر شده نشان مي

  . اندازي آرده است همزمان تجهيزات مرتبط با آب سنگين را در اراك راه
  

. اي مورد بررسي قرار داد گيري ايرن در مورد مسائل هسته افشاي اين موارد را بايد همزمان با موضع
 مرتبط با آنترل تسليحات به ويژه به هاي جمهوري اسالمي همراه يك حامي فعال معاهدات و توافقنامه

  . و تسليحات شيميايي بوده است» NPT«اي  معاهدات مرتبط با عدم تكثير تسليحات هسته
  

هاي اين آشور نيز در جريان مذاآرات آنترل  ديپلمات. ايران از جمله آشورهاي عضو هر دو معاده است
در طول ساليان گذشته، اين . اند  داشتهتسليحات سازمان ملل در ژنو، وين و نيويورك حضوري فعال

ها تبديل به افرادي آار آشته شده آه نسبت به موضوع احاطه آامل داشته و در مورد تمامي   ديپلمات
  . اند اي، به شدت تبحر يافته موارد مرتبط با آنترل تسليحات منطقه
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المللي و  لب عناصر امنيت بيندرمورد اغ» اي استانداردهاي دوگانه«ايران، همواره بر اين موضوع آه 

نقشي آه آنترل تسليحات بايد در تأمين امنيت آشورهاي آمتر توسعه يافته ايفا آند، تأآيد داشته 
تر هر موضوع ديگري، بايد به اين حقيقت اشاره آرد آه در منطقه  از نگاه ايرانيان، آزاردهنده. است

حضور دارند آه تاآنون ) ن، پاآستان و اسرائيلهندوستا(اي  آسياي جنوب و خاورميانه سه قدرت هسته
هايي آه اين معاهده بر   باقي مانده و بالطبع در معرض هيچ يك از محدوديتNPTخارج از معاهده 

بدين ترتيب، از نگاه ايران، اسرائيل در توسعه و ايجاد . آند، قرار ندارند امضاآنندگان آن اعمال مي
هاي  رو شدن با تنبيه ات آشتارجمعي بدون هراس از روبههاي وسيع و غني از تسليح زرادخانه

باشد و همزمان همسايگان خود را نيز با استفاده از اين توانايي مورد تهديد قرار  احتمالي، آامًال آزاد مي
رو بوده بلكه  ، نه تنها با فشار وسيع اياالت متحده روبهNPTرغم عضويت خود در  ايران، علي. دهد مي

) هفت آشور صنعتي جهان (G7ستان و يا متحدين آمريكا و به طور خاص اعضاي گروه بسياري از دو
ايران در تأآيد بر اين موضوع در جهان . شوند اي مي حتي مانع دسترسي اين آشور به تكنولوژي هسته

مصر، به طور خاص با همراهي با ايران بر اين موضوع اصرار . عرب همراهان بسياري را يافته است
قبل از هر نوع توافق رسمي در مورد آنترل تسليحات و يا امنيت » بمب اسرائيل«د آه مسأله ورز مي

  . اي بايد حل و فصل شود منطقه
  

اي هندوپاآستان، دو آشوري آه به دليل  ايرانيان، همزمان به صورت مشابه نگران تسليحات هسته
 سپتامبر به صورت 11 ويژه پس از حوادث تغييرات قابل توجه و بنيادين سياست آمريكا در قبال منطقه به

  . اند، قرار دارد اي شده رسمي عضو باشگاه دارندگان تسليحات هسته
  
  

  معضل اصلي 
  

اي مبتني بر چند عامل آامًال مشخص از جمله تهديد مستمر  تمايل ايران به توانايي تسليحاتي هسته
ي در منطقه و تمايل براي دستيابي به ا هاي هسته اياالت متحده عليه اين آشور، حضور ساير قدرت

  . اي با ساير آشورهاي منطقه چه در ميان رهبران نظامي و چه غيرنظامي ايران است تعادل هسته
  

اي ايران و نيز  اي ميان ايران و اياالت متحده باتوجه به وضعيت پيشرفته برنامه هسته مشكل هسته
مه تسليحاتي خود، اآنون تبديل به معضلي اصلي وجود شواهدي دال بر تالش ايران در پيشبرد برنا

اي را اخذ آرده  نهايي براي ساخت بمب هسته درحال حاضر در مورد اين آه آيا تهران تصميم. شده است
  . يا خير؟ ترديدي جدي وجود دارد

  
اين مسأله به دوران شاه . اي نيست اي چيز چندان تازه تالش ايران براي آسب زيرساخت هاي هسته

توان با قطعيت به اين موضوع اشاره  در شرايط فعلي فقط مي. گردد  باز مي1970ايران در دهه ] لوعمخ[
يابي به سيكل  ، اين آشور مجاز به دستNPTآرد آه دولت ايران براين باور است آه به موجب مفاد 

اي خود  هاي هسته اي است تنها به اين شرط آه تمامي جزئيات مرتبط با فعاليت آامل سوخت هسته
اين . هاي خود آگاه سازد المللي انرژي اتمي، قرار داده و آنها را نسبت به برنامه  بين را دراختيار آژانس

دقيقًا، آاري است آه ايران تا پيش از افشاي شواهدي متعدد دال بر فريب آژانس از سوي اين آشور در 
  . طي ساليان متمادي چندان تمايلي به انجام آن نداشته است

  
در شرايط فعلي نخستين اولويت ايران، آه انجام آن چندان هم ساده نيست، رفع اين تصور و شبهه 

بود،  هاي ايران آگاه مي الملل انرژي اتمي را آه بايد از تمامي جزئيات فعاليت است آه ايران، آژانس بين
بي به سيكل سوخت يا تواند تالش ايران براي تعقيب جريان دست رفع اين شبهه مي. فريب داده است

  . اي مشروعيت دهد هسته
  

يابي به  مسأله اصلي اآنون اين است آه در حالي آه ايران از لحاظ فني آامًال حق و اجازه دست
، اما اين مسأله چه براي آشورهاي NPTويژه باتوجه به مفاد  اي را دارد به سيكل آامل سوخت هسته

اي، به ايران  يابي به سيكل آامل سوخت هسته دست. تاروپايي و چه اياالت متحده غيرقابل قبول اس
دهد آه تمامي اجزاي الزم براي ساخت بمب، از جمله اورانيوم و پلوتونيوم غني شده  اين امكان را مي

در اين . اي، دراختيار خواهند داشت را، حتي در صورت عدم تالش براي دسترسي به تسليحات هسته
آه بدون برانگيختن توجه -اي نظامي آميز به برنامه ال از فاز برنامه صلحشرايط، يك تغيير ناگهاني و انتق

اين نوع تغيير . اي شود يابي اين آشور به بمب هسته تواند باعث دست مي-پذير است ديگران نيز امكان
 را امضا آرده و همزمان NPTموضع سريع، نه تنها در مورد ايران بلكه در مورد ساير آشورهايي آه 

براي مثال آلمان، . تواند به سادگي صورت گيرد اي را نيز دراختيار دارند، مي مل سوخت هستهسيكل آا
اين . توانند نسبت به ساخت بمب اقدام آنند ژاپن يا آانادا، حال به هر دليلي، در صورت تمايل مي

شرايط ابهام باتوجه به اين . طول خواهد انجاميد گيري تا اجرا تنها چندماه به مسأله از لحظه تصميم
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اي ايران مرتبط است، با طراحي بمب و  هاي هسته موجود در مورد بمب ايران، همچنان آه با زيرساخت
  . اي به زرادخانه نظامي اين آشور نيز ارتباط تنگاتنگ دارد هاي ايران براي افزودن بمب هسته طرح

  
تي، نيازمند فراهم آوردن تشويق ايران به دست آشيدن از تالش براي دستيابي به سيكل آامل سوخ

توافقاتي آه در جريان آن بايد پرداخت غرامت و همزمان . اي بسيار دقيق از توافقات است مجموعه
بر دستيابي به  اگر ايران به درخواست خود مبني. جبران خسارات وارد آمده بر ايران نيز گنجانده شود

اي مصر  بر دستيابي به تكنولوژي هسته سيكل سوختي آامل پايان داده اما همزمان برحق خود مبني
اي  المللي الزم براي تضمين دستيابي ايران به سوخت هسته باشد، بديهي است آه بايد ترتيبات بين

بر فراهم آوردن اين سوخت  در اينجا، ديگر، تضمين روسيه و يا هر آشور ديگري مبني. درنظر گرفته شود
آيد، داليل  هاي حساس به ميان مي ه مسأله انتقال تكنولوژيايرانيان هنگامي آ. مورد نياز آافي نيست

  . المللي دارند بسياري براي بدبيني، حتي نسبت به تعهدات بين
  

در جريان اين جنگ تحريمي هراسناك و بسيار مؤثر . خاطر بياوريد براي نمونه جنگ ايران و عراق را به
 و قطعات يدآي براي هواپيماهاي فوق عليه ايران اعمال شد و اين آشور امكان خريد تسليحات

هاي نظامي  اين مسأله، تأثيري بسيار محدودآننده بر توانايي. پيشرفته آمريكايي خود را از دست داد
ها قرار نداشت بلكه امكان خريد مقادير  در نقطه مقابل، عراق نه تنها در معرض تحريم. ايران داشت

گير شدن نيروي هوايي ايران  زمين. ني و روسي را داشتانبوهي از تسليحات و تجهيزات فرانسوي، چي
در جنگ شايد بيشترين ضربه را به نيروي ارتش ايران وارد ساخت، ارتشي آه در نيروهاي رودرو و 

تجربه تلخ اين جنگ به همراه اين . هاي بسياري برخوردار است زميني نشان داده بود آه از برتري
المللي   تسليحات شيميايي از سوي عراق عليه ايران، جامعه بينواقعيت آه حتي در هنگام بكارگيري

المللي و  همچنان در آنار عراق قرار داشت، تهران را به شدت در مورد وابستگي آتي به فعاالن بين
  . تمايل آنان براي در نظر گرفتن امنيت ملي ايران، نگران و همزمان بدبين آرده است

  
خواهد منابع  اي نيازمند است چرا آه نمي لكتريسيته به انرژي هستهگويد آه براي توليد ا ايران مي

در حالي آه اين استدالل، به دليل امكان دسترسي . سوخت فسيلي خود را صرف مصارف داخلي آند
 است، اما ايرانيان نيز در مقابل به  ايران به مولدهاي گاز طبيعي براي توليد الكتريسيته، قابل خدشه

اي را به عنوان  آنند آه انرژي هسته هاي فسيلي اشاره مي ني از لحاظ سوختآشورهاي بسيار غ
  . اند روشي براي توليد الكتريسيته برگزيده

  
اي را به عنوان راهي معقول براي توليد الكتريسيته در نظر  توان انرژي هسته در چنين شرايطي مي

اي بهبود وضعيت بخش انرژي ايران، به جز هايي شايد به مراتب مؤثرتر، بر رسد آه راه به نظر مي. گرفت
ها شامل بازسازي بنيادين اقتصاد  اين راه. اي نيز وجود دارد گذاري هنگفت در بخش انرژي هسته سرمايه

 با توجه به اينكه نفت و سوخت در ايران از جمله -هاي عظيم سوخت ايران و حذف تدريجي يارانه
با اين وجود، ايرانيان ممكن است به اين مسأله . شوند  مي-شوند ترين موارد در جهان محسوب مي ارزان

اشاره آنند آه فروش گاز طبيعي و نفت بايد همچنان به عنوان صادرات عمده اين آشور در آينده باقي 
اي نيازمند است، در داخل اين آشور  بنابراين، اين مبحث آه ايران همچنان به انرژي هسته. بماند

روها نيست،  اي مورد مناقشه ميان اقتدارگرايان و ميانه  اين موضوع ديگر مسأله.هواداران بسياري دارد
  . نگرند المللي انرژي مي بلكه موضوعي است آه ايرانيان به آن بر اساس نياز خود به انرژي و بازار بين

  
ن ديالوگ تصميمات پيچيده مرتبط با آينده انرژي ايران، تنها در صورتي قابل بحث و بررسي است آه امكا

با رژيم حاآم بر ايران فراهم آمده و همزمان اين رژيم آماده مطرح آردن نيازهاي خود به صورت آامل و 
اي مانند اينكه ايران به دليل ذخاير غني نفت و گاز خود، نيازي به انرژي  پايه اظهارات بي. آشكار باشد

نكه اين ادعاها با شواهدي آامًال واضح و اي ندارد، هرگز براي ايرانيان قابل قبول نيست، مگر اي هسته
  . غيرقابل تشكيك همراه باشد

  
  

  اي  موارد ضروري براي ساخت تسليحات هسته
  

اي خود جدي است، ابتدا بايد موارد  براي تعيين اين موضوع آه ايران تا چه حد در توسعه برنامه هسته
ايران مانند .  دست يابد را مرور آرداي خود به آنها ضروري آه يك آشور براي توسعه تسليحات هسته

اي بايد به مواردي چون دانش شيمي، فيزيك و  ساير آشورهاي متمايل به آسب قدرت هسته
هاي مورد استفاده در  براي ساخت آالهك. اي، دست يابد مهندسي مرتبط با ساخت تسليحات هسته

، هيچيك از اين دو عنصر به 239وم  و پلوتوني235اي به دو عنصر نياز است؛ اورانيوم  تسليحات هسته
 براي  ، فرآيندي پيچيده239 يا پلوتونيوم 235براي توليد اورانيوم . صورت طبيعي قابل دسترسي نيستند

اين روش . سازي هگزافلورايد اورانيوم، گازي مشتق شده از اآسيد اورانيوم، بايد طي شود غني
 توليد شد، امكان تبديل 235د هنگامي آه اورانيوم با اين وجو. سازي زمان بر و بسيار گران است غني

آن به يك سالح آاربردي، با بكارگيري يك وسيله تفنگ مانند ساده آه جرم مادون بحراني از اورانيوم 
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. آند، وجود دارد  را به جرم مادون بحراني ديگري از همين ماده در انتهاي يك محفظه شليك مي235
نخستين . شود گيري فيزيون مي يري جرم بحراني و در نهايت شكلگ ترآيب اين دو جرم، باعث شكل

اين بمب هرگز پيش از آن .  بر هيروشيما انداخته شد يك بمب اورانيومي بود1945بمب اتمي آه در اوت 
 در 1945 ژوالي 16آه تنها چند هفته پيش از آن در » تري نيتي«آزمايش مشهور . آزمايش نشده بود
اين آزمايش با استفاده از يك . اي تاريخ بود زيكو انجام شد، نخستين انفجار هستهآالماگاردو در نيومك

در حالي آه .  بر ناآازاآي انداخته شد، صورت گرفت1945 اوت 9ابزار پلوتونيومي مشابه بمبي آه در 
ا اي آمتري در مقايسه با بمب اورانيومي نياز دارند، اما آار ب تجهيزات پلوتونيومي به مواد هسته

 به شدت 240پلوتونيوم بكار گرفته شده در اين تجهيزات به شدت خطرناك است چرا آه عنصر پلوتونيوم 
بدين ترتيب براي ساخت بمب پلوتونيومي به . باشند ثبات مي هاي آن بسيار بي راديواآتيو بوده و ايزوتوپ
مب اورانيومي از روش شليك در حالي آه در ب. تر از بمب اورانيومي نياز است تجهيزاتي بسيار پيچيده

شود، اما در ساخت بمب پلوتونيومي به تجهيزاتي با مهندس پيچيده و بسيار دشوار نياز  استفاده مي
شده توسط مواد انفجاري قوي احاطه شده و انفجار اين مواد موجي  در اين روش، پلوتونيوم غني. است

 فرستاده و در نهايت انفجار -رار دارند آه در جرمي فوق بحراني ق-قوي به سمت مواد پلوتونيومي
  . دهد اي روي مي هسته

  
اي قرار دارد؟ ايران خود اقرار  ها در چه مرحله پرسش اصلي اآنون اين است آه ايران از لحاظ اين توانايي

هاي ديگري نيز وجود  به هرحال، راه. اي دست يافته است آند آه به سيكل آامل سوخت هسته مي
تواند از طريق منابع  اين مواد، مي. تواند به مواد الزم براي تسليحات خود دست يابد ميدارد آه ايران، 
اي  المللي خريداري شده و يا به صورت مخفيانه از طريق سوخت مصرفي رآآتور هسته غيرقانوني بين

  .  تأمين شود-ها در ساخت و تأمين پلوتونيوم آن مشارآت دارند  آه روس-بوشهر
  

ها با قيمتي  اين مواد در مقايسه با ساير روش. ه صورت آشكار داراي مزاياي فراواني استبازار سياه، ب
  . گيرند تر در اختيار ايران قرار مي تر و سهل به مراتب پايين

  
با اين وجود، مقدار اين مواد، به شدت محدود بوده و با توجه به اينكه انتقال آن، آامًال غيرقانوني است و 

 شود، روشي بسيار خطرناك NPTشده به موجب معاهده هاي تعيين اعمال خودآار تحريمتواند باعث  مي
موارد . از سوي ديگر به آيفيت اين مواد نيز همواره بايد با ديده ترديد نگريسته شود. شود محسوب مي

ه، بسياري وجود دارد آه مواد قاچاق شده از اتحاد جماهير شوروي آه در حال انتقال به خريداران بود
  . اند آشف شده و پس از آزمايشات مشخص شده آه اين مواد، عمًال، قابل استفاده نبوده

  
اي و  تواند مفيد باشد آه هدف آشور تنها داشتن يك يا دو بمب هسته اين روش تنها در شرايطي مي

  ! پنهان آردن آن در زيرزمين يا انباري باشد
  

توافق ايران با روسيه براي ساخت . خاص خود را داردتأمين اين مواد از نيروگاه بوشهر هم معضالت 
اي نيروگاه را تأمين آرده و پس از  نيروگاه بوشهر متضمن اين شرط است آه روسيه سوخت هسته

در اين  رآآتور بوشهر،. استفاده، اين سوخت را براي بازيافت يا دفن در روسيه، بازپس خواهد گرفت
المللي انرژي اتمي قرار گيرد، چرا آه ايران از جمله اعضاي  ينشرايط بايد مورد بررسي دقيق آژانس ب

در چنين شرايطي، تأمين سوخت از بوشهر، عملي بسيار خطرناك بوده . شود  محسوب ميNPTپيمان 
  . و احتمال آشف اين عمل غيرقانوني، آامًال آشكار و قطعي است

  
اي، فرآوري آن  الزم براي تسليحات هستهترين راه به دست آوردن منبعي دائمي از مواد  سومين و امن

اين امر به معني آشف و استخراج معادن اورانيوم به همراه تجهيزات الزم براي . توسط خود آشور است
سازي و تمامي مراآز و تجهيزات ديگر مورد لزوم براي توليد  تبديل، تجهيزات توليد سوخت، تجهيزات غني

اين فرآيند با اآتشاف و استخراج سنگ اورانيوم، . اي است همواد مورد نياز در ساخت تسليحات هست
هاي شيميايي، تبديل اآسيد اورانيوم به گاز هگزا فلورايد  تبديل آن به اآسيد اورانيوم از طريق روش

و » LEU« پايين  توانند در توليد اورانيوم با غلظت  آه مي-هاي اورانيوم اورانيوم و سپس جداسازي ايزوتوپ
اآسيد اورانيوم يا اورانيوم  دي. شود  تكميل مي-مورد استفاده قرار گيرند» HEU«وم با غلظت باال يا اوراني

اي،  در رآآتور هسته. اي بكار گرفت توان براي رآآتورهاي هسته را مي» LEU«داراي غلظت پايين 
د جداسازي شيميايي از توان با فرآين اين ماده را مي. شود مقداري از اين اورانيوم تبديل به پلوتونيوم مي

بنابراين، اگر آشوري بخواهد به سمت تسليحات پلوتونيومي برود، بايد رآآتورهاي . رآآتور خارج آرد
اي  اي اين آشور، محصوالت جانبي پلوتونيومي توليد آرده و همزمان تجهيزات جداسازي پيچيده هسته

در اين . اي ايجاد شوند  تسليحات هستهبراي جداسازي پلوتونيوم و دستيابي به مواد الزم براي ساخت
بودن فرآيند   با توجه به دشواري و گران-حالت نيازي به تالش براي دستيابي به اورانيوم با غلظت باال

گونه آه پيشتر اشاره شد به اين موضوع توجه داشت آه پلوتونيوم  اما بايد همان.  نيست-توليد آن
 با آن بسيار دشوار است و از سوي ديگر فرآيند ساخت اي به شدت خطرناك بوده و آارآردن ماده
  . گردد هاي پلوتونيومي شامل مهندسي بسيار پيچيده و دشواري مي بمب
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اي  دهنده سيكل آامل سوخت هسته هاي شكل ايران براي آنكه آامًال خودآفا باشد، بايد تمامي مؤلفه
 front endهاي  فعاليت. شود مي» back end «و» front end«هاي  اين موارد شامل فعاليت. را ايجاد آند

 back endهاي  فعاليت. شوند اي مي سازي و توليد سوخت هسته شامل استخراج معدن، تبديل، غني
شود؛ مواردي چون بازفرآوري  شوند آه پس از استفاده از سوخت انجام مي هايي مي شامل فعاليت

بر و به شدت  آه فرآيندي هزينه(وخت مصرفي سوخت مصرف شده براي توليد پلوتونيوم و يا دفن س
هاي سوخت مصرفي از رآآتور خارج شده و چندين ماه در  در اين فرآيندها، ميله). خطرناك است

آننده   هاي خنك ها در محفظه مدت زمان نگاهداري اين ميله. گيرند آننده قرار مي  هاي خنك محفظه
  . بستگي به نحوه دفن آنها دارد

  
اي حاوي  ها برداشته شده و سوخت مصرفي در محفظه ازي، غالف قطور فلزي ميلهس پس از خنك

در جريان فرآيند شيميايي شكل گرفته، پلوتونيوم و . گيرد اسيد نيتريك و ساير مواد شيميايي قرار مي
وخت توان بار ديگر به عنوان س پلوتونيوم و اورانيوم جداشده را مي. شوند اورانيوم از مواد زايد جدا مي

در صورتي آه موادجدا شده از خلوص مناسب برخوردار باشند، امكان استفاده از . اي بكار گرفت هسته
  . اي نيز وجود دارد آنها در ساخت تسليحات هسته

  
اين . اي ايران منتشر شده است هاي هسته   تاآنون، اطالعات بيشتري درمورد توانايي2003از فوريه 

 2004 و بهار 2003اي در پاييز  المللي انرژي هسته ترده آژانس بينهاي گس اطالعات حاصل بازرسي
ها، هرچند با توجه به زبان بوروآراتيك به خدمت گرفته    هاي منتشر شده از اين بازرسي گزارش. است

شده به نحوي هستند آه امكان رنجش طرفين را به حداقل برسانند، اما شواهدي بسيار آشكار در 
هاي  به موجب اين شواهد، توانايي. گذارند اي ايران را در اختيار مي هاي هسته مورد سطح توانايي

هرچند ايران تالشي براي توليد مواد الزم . اي ايران، بسيار فراتر از توليد موارد قابل فيزيون است هسته
 اي اين هاي هسته اي از خود نشان نداده است، اما سطح توانايي افزارهاي هسته براي ساخت جنگ
  . انگيزي افزايش يافته است آشور به نحو حيرت

 
  گفتگو هاي ايران و اروپا در سايه ادعاهاي تازه و تكراري آمريكا

  2004 ژوئيه 2 -1383  تير12جمعه 
  

گفتگوهاي ايران و سه آشور اروپايي پيرامون مسائل هسته اي :  سرويس سياسي -" مهر"خبرگزاري 
مللي انرژي اتمي آغاز شده است و اين در حالي است آه نمايندگان و همكاريهاي ايران و آژانس بين ال

مردم در مجلس شوراي اسالمي برتكميل ظرفيت پذيرش تعهدات داوطلبانه از طرف ايران در اين گفتگو 
  .ها تاآيد مي آنند

ن هفته اخير با يك خبرجنجالي در رسانه هاي غربي  مبني بر اعالم لغو توافقات بروآسل ازسوي  تهرا
  .  در پي نقض تعهدات توسط سه آشور اروپايي  آغاز شد 

دآتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي آه روز يكشنبه براي ارايه توضيح در خصوص آخرين 
درنامه به سه آشور :  وضع پرونده و فعاليتهاي هسته اي ايران به مجلس آمده بود در اين باره گفت 

هوري اسالمي ايران از نهم تيرماه فعاليت قطعه سازي و مونتاژ دستگاههاي اروپايي اعالم آرديم آه جم
  . سانتريفوژ را آغاز مي آند

 23در اين نامه بيان آرديم آه ما توافقي با سه آشور اروپايي در : وي در جمع خبرنگاران پارلماني گفت
يد آردند و ما در انجام آن توافق،  فوريه تاي26 داشتيم آه آن توافق را سه وزير در تاريخ 2004فوريه سال 

  .قطعه سازي و مونتاژ را به تعليق درآورده بوديم
 شوراي حكام مبني بر تالش ژوئيهچون سه آشور نتوانستند به تعهد خود در نشست : روحاني افزود

براي خروج پرونده ايران از دستور آار شوراي حكام ، عمل آنند ، جمهوري اسالمي ايران فعاليتهاي 
  . فوريه باز مي گرداند26سته اي خود را به قبل از شرايط ه

دبيرشوراي عالي امنيت ملي در عين حال از ادامه گفتگو با سه آشور اروپايي درباره  همكاريهاي ايران 
  . و آژانس بين المللي انرژي اتمي در همين هفته خبر داد 

  
جي مجلس با تاآيد بر اينكه بايد نه عالء الدين بروجردي رييس آميسيون امنيت ملي و سياست خار

تنها ساخت دستگاه هاي غني سازي بلكه خود غني سازي را از سر بگيريم در باره اين گفتگو ها ابراز 
  . اميد واري آرد اين گفتگوها بناي فرو ريخته اعتماد ايران را نسبت به اروپا باز سازي آند 

  
اي اسالمي و از اعضاي آميسيون امنيت ملي نيز حميد رضا حاج بابايي عضو هيات رييسه مجلس شور

در مذاآرات ايران و اروپا ، مطمئنا نه دولت امتياز ديگري به اروپا مي دهد و نه مجلس اجازه : تاآيد آرد 
  .چنين آاري را به دولت خواهد داد 

  
در : ران گفتحسين شيخ االسالم نماينده تهران با اشاره به روسياهي اروپا درنقض توافق نامه  با ته

مذاآرات مجدد خود با اروپا در خصوص فعاليت هاي هسته اي بايد از تجربيات گفتگوهاي گذشته درس 
  .بگيريم و اگر همان روش و شيوه را در پيش بگيريم به طور يقين باز هم به نتيجه نخواهيم رسيد
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با اجراي :  آرد حشمت اهللا فالحت پيشه عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاآيد

پيش از تصويب پروتكل الحاقي حقوق مجلس ناديده گرفته شد و اگر بنا باشد دولت بيش از اين تعهد 
  .بپذيرد مطمئنا ديگر توان توجيه و مشروعيت بخشيدن به آن را در برابر مجلس و ملت نخواهد داشت 

مذاآراتي آه در آن ايران از : ا گفت الهام امين زاده  ديگر عضو اين آميسيون نيز در باره اين گفتگو ه
  . حقوق به حق خود درقبال وعده هاي اروپا چشم بپوشد به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست 

اين در حالي بود آه سران اتحاديه اروپا و آمريكا پس از اجالس خود در دوبلين ايرلند در بيانيه اي، از 
تريفوژ ابرازنگراني آردند و از ايران خواستند در اين تصميم ايران مبني بر از سر گيري ساخت قطعات سان

  . تصميم خود تجديد نظر آند 
. روحاني روز يكشنبه  در راهرو مجلس به سواالت خبرنگاران در خصوص ساختمان لويزان نيز توضيح داد 

نس به جان بولتون معاون وزير امور خارجه آمريكا همزمان با نشست اخير شوراي حكام درپي اعتراف آژا
اشتباه درگزارش فعاليتهاي هسته اي ايران  و ناآامي ازيافتن همصدا براي تاآيد بر ضرورت ارجاع پرونده 
ايران به شوراي امنيت، ادعا آرده بود آه عكس و نشاني يك سايت هسته اي اعالم نشده را در تهران 

وجه ديپلماتها در وين واقع نشد گرچه اين موضوع مورد ت.  در اختيار دارد آه به تازگي تخريب شده است
اما بستر مناسبي براي جنجال هاي تبليغاتي رسانه هاي غربي فراهم آرد و مدير آل آژانس بين 

  . المللي انرژي اتمي را نيز چون هميشه به تجديد نظر در اظهاراتش و اعزام بازرس به منطقه واداشت
فته بود آه آژانس همواره خبرهاي مختلفي را از حال آنكه البرادعي پيشتر اين موضوع را رد آرده  و گ

مناطق مختلف جهان دريافت مي آند و قابل قبول نيست آه هر ادعايي را به صرف طرح آن پيگيري 
  . نمايد

با وجود اين مقامات ايران ضمن دعوت سريع از بازرسان براي بازديد از مكان مورد ادعاي آمريكا درشمال 
  . ي و دليل تخريب اين محل توضيح دادندشرق تهران، در خصوص آاربر

لويزان يكي از : دبيرشوراي عالي امنيت ملي در جمع خبرنگاران پارلماني درباره ساختمان لويزان گفت
مناطقي بود آه بين شهرداري و وزارت دفاع سالها محل اختالف بود، شهرداري مدعي بود آنجا مكاني 

و زمين هم متعلق به شهرداري است و براين اساس است آه طبق طرح شهرداري بايد پارك باشد 
اخيرا توافق آرده اند آه آن منطقه را براي ساخت همان پارآي آه طرح ساخت آن وجود دارد، خراب 

  .آنند و در اختيار شهرداري  قرار دهند 
 اخيرا توافق آرده اند آه آن منطقه را براي ساخت همان پارآي آه طرح ساخت آن: وي اضافه آرد 

  .وجود دارد، خراب آنند و در اختيار شهرداري قرار دهند 
بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي دراين هفته از اين منطقه ديدن و از آن نمونه برداري آردند و در 

 سال فعاليت هاي صلح آميز هسته اي  در 50پي آن محمد البرادعي آه براي شرآت در آنفرانس 
ري ايران با بازرسان را قابل تقدير خواند اما از تصميم ايران براي از سر گيري مسكو به سر مي برد همكا

محمد البرادعي از : خبرگزاري فرانسه گزارش داد. ساخت دستگاه هاي غني سازي ابراز نگراني آرد 
  .ايران خواست تا از تصميمش براي ازسرگيري فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم دست بردارد

اميدوارم ايران همان :  از ديدار با الكساندر روميانتسف، رييس سازمان انرژي اتمي روسيه گفتوي پس
هايش بازگردد، اميدوارم اين اقدام گام   به تعليق جامع فعاليت طور آه پيش از اين به ما تعهد داده بود،

  .بزرگي به عقب نباشد
ها را رها آرده و بر همكاري با  يت از اروپاييالبرادعي از ايران خواست تا شكا: اين گزارش ادامه داد

  .المللي انرژي اتمي متمرآز شود آژانس بين
اين اظهارات در حالي عنوان شد آه ديپلماتهاي مستقر در وين مي گفتند موضع گيري آژانس در اين 

ذ آنند در باره جايگاه حقوقي ندارد و اگر مقامات آژانس بخواهند موضعي برخالف حق قانوني ايران اتخا
  .حقيقت مرتكب اقدامي غير قانوني شده اند 

به گفته اين ديپلماتها ، تعليق غني سازي اورانيوم و يا ساخت دستگاه هاي سانتريفيوژ محل مناقشه 
ايران و آشورهاي اروپايي يا بطور آلي تعدادي از اعضاي شوراي حكام است و ارتباطي با آژانس و مدير 

  .آل آن ندارد
تعليق غني سازي يا دستگاههاي : ت در ايراني در وين در گفتگو با خبرنگار مهر توضيح داد يك ديپلما

مربوط به آن يك اقدام اعتمادساز و قراري بين ما و آشورهاي ياد شده است ، ايران به همكاري آامل 
ليق غني سازي  اآتبر گذشته با طرفهاي اروپايي مبني بر تع21با آژانس ادامه خواهد داد و برتوافقنامه 

به صورت داوطلبانه پايبند خواهد بود، لكن به خاطر عدول اين سه آشور از توافقات فوريه بروآسل و بر 
اساس حقوق حقه خود طبق مقررات آژانس و همچنين پذيرش بازرسان ساخت قطعات، مونتاژ 

 بدون استفاده از مواد سانتريفيوژ وعالوه بر آن انجام تست دوران بر روي تجهيزات غني سازي را البته
  .موثر هسته اي عملي خواهد آرد

درهفته گذشته موضع گيري مقامات آمريكا عليه فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي ايران 
  . نيزهمچنان در آنار جو سازي هاي رسانه اي  ادامه داشت 

ه هسته اي مسالمت آميز آالين پاول وزير امور خارجه آمريكا با تكرار ادعاهاي هميشگي درباره برنام
  . ايران مدعي شد ايران همه چيز را درباره برنامه هسته اي خود به جهانيان نگفته است 
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ما سال گذشته موفق شديم فشارهاي : پاول در پاسخ به سواالت روزنامه عكاظ عربستان گفت 
 خارجه سه آشور اروپايي شديدي بر ايران از خالل  آژانس بين المللي انرژي اتمي و فعاليت وزيران امور

  .و خود آمريكا وارد آنيم و جهانيان را از خطرات برنامه ايران آگاه آنيم 
اما ايران به سواالت ما جواب نداده است  و به گونه اي رفتار مي آند : وزير امور خارجه آمريكا ادعا آرد 

ن روشن شده است آه  ايران آه با بيانيه ها وتعهداتش همخواني و همسوئي ندارد ، معتقدم آه اآنو
همه چيز را به جهانيان نگفته و حتي امروز هم نمي گويد ؛ معتقدم سواالتي وجود دارد آه ايران بايد به 

  .آن پاسخ  دهد 
من از قطعنامه اخير شوراي حكام درباره ايران خيلي خوشحال و خوشبخت شدم، آژانس : پاول گفت

رد به فشارهايش بر ايران ادامه دهد و درباره تمام اين مسائل ماه سپتامبر ونيز ماه نوامبر فرصت دا
  . بازنگري و تجديد نظرآند

جامعه بين الملل به سادگي از آنار اقدامات ايران تا زماني آه اين آشور در اين مسير گام بر : وي افزود 
 تالش هاي مي دارد ، نخواهد گذشت ؛ من معتقدم از سوي جامعه بين الملل بويژه از سوي روسيه

يكپارچه اي براي متقاعد آردن ايران به اينكه بايد در مسير توليد نكردن سالح هسته اي گام برندارد، در 
  .حال انجام است

ي آمريكا نيز بار ديگر با تكرار اين اتهام آه ايران به دنبال  آدام ارلي معاون سخنگوي وزارت امور خارجه
  جاه“ا آرد آه ايران همچنان به پنهان سازي آنچه وي آن را يي است بدون ذآر دليلي ادع سالح هسته

  .دهد خواند، ادامه مي” يي هاي به منظور توليد تسليحات هسته طلبي
ي خبري فاآس نيوز با تكرار  همچنين آاندوليزا رايس، مشاور امنيت ملي بوش در گفتگو با شبكه

ايران هم چنان به : يي است، مدعي شد تهادعاهاي آمريكا مبني بر اين آه ايران به دنبال سالح هس
يي با اهداف نظامي  اش را براي استفاده از انرژي سته آند توانايي تالش مي(!) صورت آشوري خطرناك 

  . يي گسترش دهد و حتي توليد سالح هسته
 مشاور امنيت ملي بوش به پيروي از رييس جمهور آمريكا در اتهام آفريني نسبت به ايران بدون ارايه

دهند آه چرا آمريكا در خصوص آنها بسيار سختگير است و  ها هر روز نشان مي ايراني: دليلي ادامه داد
آرد، تهران را در  ي و ايران صحبت مي ي عراق، آره  درباره2002اين آه چرا وقتي رييس جمهور در سال 

  .محور شرارت قرار داد
هاي  جاه طلبي“ران به رها آردن آنچه وي آن را وي در پي ادعاهايش افزود آه واشنگتن براي ترغيب اي

آند؛  المللي انرژي اتمي همكاري مي اش و با آژانس بين خواند با متحدين اروپايي”  يي تسليحاتي هسته
  . در غير اين صورت ايران در انزوا قرار خواهد گرفت

ا براي آنترل انتقال تكنولوژي رايس  همچنين مانند وزير امور خارجه آمريكا تاآيد آرد آه آمريكا روسيه ر
  . دهد يي به ايران تحت فشار قرار مي هسته

با اين وجود مقامات مسكو همزمان با حضور البرادعي در اين شهر تاآيد آردند روسيه در سايه نظارت 
  .آژانس بين المللي انرژي اتمي به همكاريهاي هسته اي خود با ايران ادامه خواهد داد 

اش با ايران در بوشهر  يي  تايمز به اشاره به اينكه روسيه براي قطع همكاري هستهي استريت روزنامه
   پروژه روسيه با ايران در زمينه: تحت فشار آمريكا بوده است به نقل از الكساندر روميانتسف نوشت

  .آند بوشهر همكاري مي
: نرژي اتمي روسيه نوشت ي روسي گزتا نيز به نقل از الكساندر روميانتسف، رييس سازمان ا روزنامه

يي مصرف شده در بوشهر به مسكو با هيچ   بازگشت سوخت هسته ما در خصوص امضاي توافقنامه
  . گونه مشكلي مواجه نيستيم

 ميالدي آغاز به آار 2005 مگاواتي بوشهر اواخر سال 1000براي اين آه راآتور : اين روزنامه ادامه داد
ا پيدا آند، اين توافقنامه بايد به زودي به امضاي طرفين برسد و به  قابليت آامل ر2006آند و در سال 

  . محض امضاي قرارداد روسيه، سوخت را به بوشهر منتقل خواهد آرد
 ما اين است آه اطمينان يابيم زماني آه  وظيفه: به نوشته اين روزنامه البرادعي نيز دراين باره گفت

گيرد و براي اهداف صلح آميز مورد استفاده قرار  مينيروگاه بوشهر تكميل شد تحت بررسي قرار 
  . گيرد مي

 
  

  گوناگون
  

  بليت رفت نخبگان ايراني برگشت ندارد 
  2004 ژوئيه 2 -1383  تير12جمعه 

  
 خروج پي در پي نخبگان علمي از آشور طي سالهاي گذشته روند رو -گروه اجتماعي خبرگزاري مهر 

 آمار دانشجويان ايراني حاضر در آشورهاي در حال توسعه افزوده به رشدي به خود گرفته و هر ساله بر
در اين بين برخي از صاحب نظران،مهاجرت نخبگان به خارج از آشور را يك ميل عمومي و امر . مي شود

طبيعي در بين اين قشر جامعه تلقي مي آنند و معتقدند به آساني نمي توان مانع اين تمايل ايجاد 
  . شده گرديد
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، اين قبيل مهاجرت ها از سوي قشر دانشجو و نخبه "مهر"رش خبرنگار اجتماعي  خبرگزاري به گزا
به عبارتي مي توان پيام . آشور مي تواند پيام هاي مثبت و منفي براي جامعه به همراه داشته باشد

منفي مهاجرت را در نبود توانايي جذب نخبگان آشور در داخل جستجو آرد ، از سوي ديگر مهاجرت 
نخبگان داراي پيام هاي مثبتي نيز براي آشور مبدا به همراه دارد و آن داد و ستد علمي است آه در 

نخبگان مهاجر مي توانند در آشورهاي توسعه يافته به . قبال مهاجرت نخبگان امكان پذير مي شود
ير جوامع عنوان يك دانشمند مقيم به آشور خود آمك آنند و يك پل ارتباطي ميان جامعه خود و سا

با تمام اين تفاسير شكل مطلوب و ايده آل در اين زمينه آن است . پيشرفته براي انتقال علم تلقي شوند
آه ما بتوانيم با فراهم آردن شرايط در همه زمينه ها در داخل آشور، دانشمندان مقيم خارج را جذب 

  .آنيم و از توانايي هاي آنان استفاده آنيم
  

 پي تصويب آيين نامه اعزام به خارج با هزينه مشخص و ايجاد واحدي به اين نام بنا بر همين گزارش در
 نفر جهت ادامه تحصيل در دانشگاههاي خارجي 208 در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 81در سال 

 نفر موفق به دريافت بورس تحصيلي از دانشگاههاي خارجي 107اعزام شدند آه از ميان اين تعداد 
افراد اعزامي با هزينه هاي . ه با تقبل شخصي هزينه ها مشغول به تحصيل گرديدندشدند و بقي

شخصي در گروههاي علمي علوم انساني، پايه، فني، آشاورزي وهنر در يكي از دانشگاههاي مورد 
  .تاييد خارجي مشغول به تحصيل شده اند

  
ورد با دانشجويان مستنكف مي  مديرآل اداره بورس دانشجويان خارج وزارت علوم در خصوص نحوه برخ

چنانچه دانشجو پس از اتمام تحصيل به آشور مراجعت نكند به دانشجو و ضامن او تذآر داده مي : گويد
شود و در صورتي آه دانشجو از مراجعت به آشور استنكاف بورزد پيگير حقوقي آن صورت گرفته و 

آشور مشخص مي شود و چنانچه هزينه هاي دانشجو در طول مدت اقامت و تحصيل در خارج از 
  .دانشجو اصرار به عدم بازگشت داشته باشد مراحل بعدي در دادگاه پيگيري مي شود

  
براساس مقررات وزارت علوم دانشجوياني آه براي ادامه تحصيل به خارج از آشور اعزام مي شوند يك 

د ميليون تومان متغير است ،  تا يكص50وثيقه با توجه به آشور محل تحصيل دانشجويان و هزينه ها بين 
ضمن اينكه براي افرادي آه قادر به تامين اين وثيقه نيستند عالوه بر وثيقه ملكي آه ميزان آن آمتر از 

  .اين ميزان است بايد دونفر آارمند رسمي دولت نيز در قبال اعزام دانشجو تعهد آارمندي بسپارند
  

  دوهزار و 81ورس و امور دانشجويان خارج ، در سال مطابق گزارش هاي ارايه شده از سوي اداره آل ب
 درصد دانشجوي پسر و 90 نفر دانشجوي بورس داخل دانشگاههاي آشور بوده اند آه از اين تعداد 17
 نفر براي ادامه تحصيل در دانشگاههاي 336 درصد دختر بوده اند اما از سوي ديگر در همان سال 10

 نفر مربي دانشگاه و بقيه افرادي بوده اند آه از سوي 184عداد خارجي اعزام شده اند آه از اين ت
  .آميته بورس براسي آنها احكام اعزام صادر شده است

  
 دانشجوي مشغول به تحصيل در خارج از آشور وجود 266 جمعا يكهزار و 81بنابر همين گزارش در سال 

 درصد در 2/12گاههاي انگلستان ،  درصد افراد در دانش28/ 13داشته آه از ميان اين عده به ترتيب 
  . درصد در فرانسه مشغول به تحصيل هستند5/11دانشگاههاي آانادا و 

  
 نفر از دانشجويان اعزامي به آشور مراجعت آردند و اين 157 تعداد 81طبق آمار اين اداره آل در سال 

 تحصيل در دوره هاي  نفر جهت ادامه175 به طور متوسط 78 و77در حالي است آه بر اساس آمار سال 
 به همين تعداد به آشور 81دآتراي آامل به خارج از آشور اعزام شده اند و انتظار مي رود تا سال 

  .مراجعت نموده باشند
  

 نفر آنها تا 120 مدال آوري آه در المپيادهاي مختلف شرآت آرده بودند 240شايان ذآر است آه از 
  . نفر در ايالتهاي مختلف امريكا اقامت آرده اند90بيش ار آنون از آشور خارج شده آه از اين ميان 

  
  عرب ها به دنبال جذب نخبه هاي ايراني

  
آشورهاي حوزه خليج فارس از جمله دبي، امارات و شارجه در حالي براي جذب دانشجويان آشورهاي 

آه مسئوالن همسايه به ويژه دانشجويان ايراني در صدد توسعه دانشگاههاي بين المللي خود هستند 
گزارش ها . آشور هيچ گونه سياستگذاري براي مهار مهاجرت دانشجويان ايراني به اين آشورها ندارند

حكايت از مهاجرت سه هزار دانشجوي ايراني به دانشگاههاي غيردولتي و تازه تاسيس امارات دارد آه 
طي سالهاي .  تحصيل مي آنند ميليون دالر در اين دانشگاهها70 تا 60در حال حاضر با هزينه ساالنه 

 مرآز آموزش عالي در امارات متحده عربي تاسيس شده و هزاران دانشجو جذب آرده است و 100اخير 
 دانشگاه به تصويب 10اين در حالي است آه از بين اين تعداد مرآز آموزشي فقط برنامه هاي درسي 

 دانشگاه فعال در امارات 14امه درسي ضمن اينكه هنوز برن. رسيده و مدارك تحصيلي آنها معتبر است
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عربي متحده به تاييد وزارت علوم و تحقيقات امارات نرسيده اما اعتبار آنها از سوي وزارت علوم ، 
  .تحقيقات و فناوري آشور ما به رسميت شناخته شده است

  
نشگاههاي براساس آخرين آمارها نزديك به سه هزار دانشجوي ايراني در مقاطع مختلف تحصيلي در دا

امارات تحصيل مي آنند اگر متوسط هزينه ساليانه ، هزينه اقامت و ساير هزينه هاي جنبي براي هر 
 ميليون دالر ارز صرفا براي ادامه تحصيل در 60 هزار دالر در نظر گرفته شود ساليانه حدود 20دانشجو 

  .امارات، از آشور خارج مي شود
  

ين شارجه براي تاسيس دانشگاه شارجه آه در يك همچنين براساس اعالم مسئوالن شيخ نش
 ميليون دالر سرمايه گذاري شده است 140 تا 100مجموعه بسيار وسيع و زيبا ايجاد شده است تنها 

  .آه سرمايه گذاري ماندگار و مايه افتخار آنان محسوب مي شود
  

  دانشجوي ايراني ، هدف دانشگاههاي خارجي
  

 قبيل دانشگاهها دانشجويان ايراني است و ناهماهنگي و نبود  يكي از بازارهاي مهم هدف اين
سياستگذاري در زمينه پذيرش دانشجو حتي با پرداخت پول از سوي وزارت علوم نيز بر اوج گيري اين 

استقبال افزوده است ، به طوري آه دانشگاههاي آانادا، استراليا و نيوزلند به موضوع جذب دانشجوي 
همه ساله دانشگاههاي آانادايي و استراليايي با حضور .  اهتمام جدي دارندخارجي براي آسب درآمد

در نمايشگاه اختصاصي دانشگاهها در شهرهاي امارات، با ارزيابي مدارك تحصيلي داوطلبان در محل 
 ميليون دالر از محل 500دولت استراليا به درآمد حداقل . نمايشگاه مبادرت به پذيرش دانشجو مي آنند

دانشجوي خارجي را در دستور آار خود قرار داده است در صورتي آه درآمد آمريكا از محل جذب پذيرش 
 ميليارد دالر برآورد شده است اين رقم در رديف پنجم درآمد از محل صدور 12دانشجوي خارجي قريب به 

  .خدمات از سوي آمريكا قرار دارد
  

ر و ارقام خروج از آشور بايد طريق راه اندازي برخي آارشناسان آموزش عالي معتقدند با توجه به آما
يك مقام . آالج ها و دانشگاههاي بين المللي در مناطق آزاد مانع  خروج جوانان از آشور مي شود

: سياسي ايران در آشور امارات عربي متحده در خصوص وضعيت خروج دانشجويان ايراني مي گويد
ي نيست ، بخشي از جوانان ما مي توانند به خارج از هيچ آس مخالف رفت وآمد به خارج و تحصيل عال

اما . آشور بروند و تحصيل آنند تا در مقياس ملي و بين المللي بتوانند نقش تخصصي خود را ايفا نمايند
اين روندي آه از دو يا سه سال قبل در آشور به وجود آمده و هم اآنون به اوج خود رسيده است روندي 

به عبارتي جوان هاي ما آه امروز براي ادامه تحصيل به بسياري از .  استآامال مرموز و وحشتناك
آشورهاي اطراف مي روند، چندين عامل را خواهند باخت ؛ عمر خود ، سرمايه و منابع و فرهنگ و 

  !اخالق شان را ، ضمن اينكه در مقابل دستاوردي نخواهند داشت مگر يك مدرك توخالي
  

  پرواز به سوي سرزمين روياها
  

 آشور در حال توسعه و 91براساس گزارش صندوق بين المللي پول ، ايران از نظر مهاجرت در بين 
 هزار تحصيلكرده از ايران خارج 180 تا 150توسعه نيافته جهان رتبه نخست را دارد به نحوي آه ساليانه 

  .مي شوند
  

چيده و چندين وجهي است جامعه شناسان معتقدند مهاجرت نخبگان پديده اي  جهان شمول بسيار پي
بنابراين بايد آن را با نگرشي پويا و فراگير تحليل و از . آه داليل گوناگون اجتماعي اقتصادي علمي دارد

طي " فرار مغزها" هرگونه برخورد روبنايي و انتزاعي پرهيز آرد لذا مي توان افزايش هفت برابري پديده 
  .دچهار دهه اخير را در همين راستا قلمداد نمو

  
 آشور نشان دهنده اين است آه افراد داراي 61آمار صندوق بين المللي پول و نتايج مطالعات در 

تحصيالت عالي، بيشترين نرخ مهاجرت را دارند و جهت آلي اين حرآت نيز از سوي آشورهاي آمتر 
 سال به عبارت ديگر در. توسعه يافته به سمت آشورهاي توسعه يافته به خصوص آمريكا بوده است

 درصد از استادان رشته 25 درصد از اساتيد رشته هاي فني و مهندسي و نيز بيش از 37 بيش از 1993
رياضي ، آمار و علوم آامپيوتر در آمريكا خارجي بوده اند آه اين آمار طي سالهاي اخير با رشد زيادي 

  .مواجه بوده است
  

ر ميان مهاجران مقيم اين آشور پس از بر اساس آمار ارايه شده از سوي بنياد علمي آمريكا ، د
 105 و 165، 228آشورهاي هند و چين ، آشور ايران در رتبه سوم قرار دارد و به ترتيب از اين آشورها 

هزار نفر با تحصيالت عالي به آمريكا مهاجرت آرده اند و چناچه به جمعيت اين سه آشور توجه شود ، 
 80همچنين بيش از . در جهان آشور ما از آن خود آرده استرتبه نخست مهاجرت نخبگان به آمريكا را 

درصد برگزيدگان المپيادهاي علمي سالهاي اخير و اآثر رتبه هاي دورقمي آنكور جذب دانشگاههاي 
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 نفر 90خارجي و به ويژه آمريكا شده اند آه بيشتر آنها انديشه بازگشت به آشور را ندارند ، ضمن اينكه 
 درصد از آساني آه در سالهاي اخير در المپيادهاي 72خشان آشور يعني  استعدادهاي در125از 

جهاني رتبه آسب آرده اند در حال حاضر در دانشگاههاي آمريكا تحصيل مي آنند آه اميد به بازگشت 
  . درصد است3شان به آشور حداآثر 

  
  مهاجرت صالحيت ها

  
پديده فرار مغزها يا همان مهاجرت عنوان تعبيري است آه يونسكو براي " مهاجرت صالحيت ها " 

در هر حال با توجه به تعابير گوناگوني همچون فرار، دفع يا صدور مغزها، مهاجرت . نخبگان به آار مي برد
اجباري نخبگان، شكار مغزها و ربودن استعدادها آه براي اين پديده جهاني به آار مي رود بايستي 

ه هاي شاخص علوم و فنون آشور به خارج پديده اي اذعان داشت جذب استعدادهاي درخشان و چهر
نيست آه تنها در سالهاي اخير رخ داده باشد بلكه پديده اي است آه جهان و به ويژه آشورهاي جنوب 
و در حال توسعه به طور جدي بيش از چهار دهه است آه با آن مواجه هستند و در شرايط امروز جهان و 

عصر فراتكنولوژي و جهان ارتباطات و اطالعات شتاب به مراتب تبديل شدن آن به دهكده جهاني و 
به گونه اي آه هر ساله حدود يك ميليون دانشجو در جست و جوي . بيشتري به خود گرفته است

تحصيالت عالي به ديگر آشورها هستند آه در اين ميان بيشترين درخواست مربوط به آشور 
  .آمريكاست

  
لف دانشگاهي، پس از پيروزي انقالب اسالمي روند مهاجرت به خارج به اعتقاد آارشناسان علوم مخت

در گستره وسيعي برعكس شد به نحوي آه بسياري از دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلي به 
اميد مشارآت واقعي در برنامه ها و عرصه هاي سازندگي آشور، بازگشتند اما اين وضعيت غرور آفرين 

يد و در خالل جنگ تحميلي و به ويژه پس از آن مهاجرت نخبگان از آشور روند به داليل متعدد ديري نپاي
  .وسيع تري به خود گرفت آه متاسفانه اين امر در سالهاي اخير رشد تكان دهنده اي داشته است

  
در عين حال جامعه شناسان علوم اجتماعي معتقدند پديده مهاجرت في نفسه امر مذموم و ناپسندي 

اه درست به آن و بهره گيري شايسته از توانايي هاي مغزهايي آه صادر مي شود نيست چرا آه نگ
مي تواند دستاوردها و منافع فراواني براي آشور در پي داشته باشد ، بنابراين هم فرصت و هم تهديد 

زيرا مهاجرت بين المللي نخبگان با توجه به شرايطي آه امروز بر جهان حاآم است . محسوب مي شود
گريز ناپذير بوده و مي تواند در انتقال دانش فني ، انتقال و تبادل دستاوردهاي ارزشمند علمي و امري 

البته با توجه به نوع مهاجرت يا دفع . فرهنگي و تجارب گران سنگ ملل و جوامع بشري مفيد واقع  شود
 و ضايعه ملي است مغز در آشور يعني مهاجرت يك سويه و بيمارگونه ، اين نوع مهاجرت در واقع فاجعه

در حقيقت آم توجهي به . آه آشور را از شمار عظيمي از بهترين سرمايه هاي خود محروم مي آند
علم و دانايي موجب شده آشورهاي مهاجرپذير به سهولت و سرعت و با صرف آمترين هزينه مغزهاي 

  .ما را تصاحب آنند
  

  ترآيه هم به تكاپو افتاد
  

پيوسته آه در صدد جذب نخبگان آشورهاي در حال توسعه هستند، هر ترآيه هم به جمع آشورهايي 
چند خود اين آشور نيز نمي تواند در رديف جوامعي قرار گيرد آه خود را به عنوان آشور توسعه يافته 

علمي تلقي آند اما براي عقب نماندن از قافله جذب نخبگان علمي ديگر آشورها، تالش هايي را آغاز 
  .سبت به جذب دانشجويان ايراني نيز گامهايي برداردآرده وتوانسته ن

  
البته بايد اذعان داشت زمينه هاي جذب نخبگان علمي آشورهاي در حال توسعه زماني به ذهن 
به . مسئوالن و روساي دانشگاههاي آشور ترآيه رسيد آه آن حادثه ناگوار در آمريكا به وقوع پيوست

 سپتامبر آمريكا با تهيه طرحي مشترك در صدد 11بعد از حادثه طوري آه تعدادي از دانشگاههاي ترآيه 
جذب آن دسته از دانشجويان آشورهاي مسلمان بر آمدند آه شانس تحصيل آنها در آشورهاي غربي 

" حاجت تپه"و " آنكارا"، "غازي"، "اورتادغو" در آن زمان اين طرح توسط چهار دانشگاه . آاهش يافته بود
در اين طرح اطالعاتي از آشورهاي مورد نظر براي جذب دانشجو .  ارايه شدتهيه و به نخست وزير

توسط نمايندگي هاي ترآيه در اين آشورها و معرفي امكانات تحصيلي ترآيه به آشورهاي مذآور از 
همچنين در اين طرح پيش بيني شده بود دفترچه هاي راهنما در مورد . جمله اين پيشنهادها بوده است

  .اياي تحصيل در ترآيه براي انتشار در آشورهاي مورد مطالعه تهيه شود امكانات و مز
  

 هزار دانشجوي خارجي از آشورهاي ايران، پاآستان، عربستان، اردن، آويت، 15در همان ايام حدود 
لبنان، سوريه، بحرين، آنيا، مصر، غنا، نيجريه و ديگر آشورهاي مسلمان دنيا در ترآيه به تحصيل اشغال 

به اعتقاد يكي از روساي دانشگاههاي ترآيه جذب دانشجو عالوه بر اينكه به اقتصاد اين . اند داشته 
آشور آمك مي آند ، در دراز مدت زيرساخت مهمي براي توسعه و تحكيم روابط خارجي ترآيه در زمينه 

  .با ديگر آشورها خواهد بود... هاي سياسي ، اقتصادي، فرهنگي ، اجتماعي و
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 در مجموع 2000-2001 ميالدي تا سال تحصيلي 92-93سازمان آموزش عالي ترآيه از سال بنابر آمار 

همچنين در آزمون ويژه دانشجويان . دانشجوي خارجي در اين آشور تحصيل آرده اند265 هزار و 25
 نفر دانشجوي خارجي براي تحصيل در 200 ترآيه در مجموع هزار و 2001-2002خارجي سال تحصيلي 

  .وزش عالي ترآيه پذيرفته شدندمراآز آم
  

بنابر گزارش سازمان آموزش عالي ترآيه ، استقبال جوانان ايراني از تحصيل در دانشگاههاي ترآيه در 
 چشمگير بوده است اما در سالهاي اخير به دليل گراني و باال بودن هزينه هاي اقامت در ترآيه 80دهه 

 دانشجوي ايراني طي سال 500درعين حال حدود . ، به طور محسوس از اين تقاضا آاسته شده است
 در مقاطع آارشناسي، آارشناسي ارشد و دآترا در دانشگاههاي اين آشور به تحصيل مشغول 80

  .بوده اند
  

  !فاجعه يا ضايعه، نخبگان مي روند
  

در هر حال حاصل دسترنج و زحمت و تالش قشري از افراد خون دل خورده اين آشور هر سال از آشور 
خارج مي شوند،  بنابراين هيچ فرقي نمي آند چه عنواني براي اين پديده در نظر بگيريم زيرا هرچه را 
آه نام بگذاريم اين حرآت سير صعودي خودش را در پيش گرفته و مدام نيز بر تعداد افراد عالقه مند به 

 پيش موجب نگراني و عالوه بر اين آنچه بيش از. تحصيل در آشورهاي در حال توسعه افزوده مي شود
استرس ناشي از خروج بي رويه نخبگان علمي آشور شده است،  عدم بازگشت همه افرادي است 

لذا چه فرقي مي آند نام اين پديده را فاجعه بگذاريم يا ضايعه بناميم و يا . آه از آشور خارج مي شوند
وزارت علوم در وهله اول به عنوان مهم اين است آه مسئوالن .  اينكه آن را يك ميل عمومي تلقي آنيم 

. متولي و ديگر مسئوالن آشور هيچ برنامه و طرحي براي مقابله با پيامدهاي منفي اين پديده ندارند
مغزهايي آه بايد در خدمت آشورشان قرار بگيرند تا بتوان مراحل رشد و توسعه يافتگي را با سرعت 

وزهاي بالقوه به بالفعل رهنمون سازند ،  زيرا هرچه بيشتر طي آنند و جامعه را به سوي تحقق آر
همواره اخبار و اطالعاتي آه از آن سوي مرزهاي جغرافيايي به گوش مي رسد و بعضا رسانه هاي 

داخلي و خارجي به آن مي پردازند حكايت از موفقيت نخبگان علمي ايران در همه زمينه هاي مختلف 
ي گردد اما اگر آمي دقيق شويم متوجه خواهيم شد در علوم دارد و موجب مباهات و فخر آشورمان م

اين بين سهم ايران فقط نام ايران است آه به زبان رانده مي شود و منافع و عوايد اين موفقيت ها به 
آشوري تعلق مي گيرد آه توانسته نخبگان علمي ما را به هر طريق ممكن جذب مراآز علمي و 

 .دانشگاهي خود نمايد
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