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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
------------------------------------------------------------------------------  

  ران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايدولتها، نيروها، مواضع 
  

رئيس جمهوري آمريكا گفت در صورت ادامه برنامه توليد سالح اتمي، جامعه بين المللي با ايران برخورد 
  خواهد آرد

  2003  ژوئن 26 -1382 تير 5پنج  شنبه ): راديو فردا: (بيژن فرهودي
، مشخص رئيس جمهوري آمريكا در يك آنفرانس مطبوعاتي مشترك با رهبران اتحاديه اروپا در آاخ سفيد
رئيس . نكرد آه تا چه حد حاضر است پيش برود تا از پيوستن ايران به باشگاه هسته اي، جلوگيري آند

ايران قول داده است آه سالح هسته اي توليد نكند و تمام جامعه بين المللي : جمهوري آمريكا گفت
ه و اتحاديه اروپا، مصمم اند آه اياالت متحد: وي افزود. بايد آن رژيم را به تعهدات خود پايبند نگاه دارد

  . جهان را نه تنها امن تر، بلكه بهتر بسازند
ايران بايد پيروي آند، منظورم اين است آه جهان آزاد انتظار دارد آه ايران : رئيس جمهوري آمريكا گفت

 به ما معتقديم آه وقتي جهان آزاد در اين زمينه هم صدا شود، آنها. همين نكته بس است. پيروي آند
اگر آنها چنين نكنند، ما با : آقاي بوش آنگاه جمله خود را چنين به پايان برد. قول خود عمل خواهند آرد

رهبران آمريكا و اتحاديه اروپا، با اميد به رفع تفرقه اي آه بر سر جنگ عراق . آن برخورد خواهيم آرد
ر توافق خويش در مورد جلوگيري از پديدار شد، در آنفرانس مطبوعاتي خود در تاالر شرقي آاخ سفيد، ب

پرزيدنت . تامين هزينه هاي سازمانهاي تروريستي و سرعت بخشيدن به استرداد تروريستها تاآيد آردند
هم آمريكا و هم اروپا مورد تهديد تروريسم جهاني قرار دارند و ما مصمم به : بوش در اين زمينه گفت
يد براي تقويت همكاريهاي حقوقي خود در جنگ به امروز ما موافقتنامه هاي جد. شكست آن هستيم

رمانو پرودي، رئيس آميسيون اروپا . تروريسم و سرعت بخشيدن به استرداد تروريستها امضا آرديم
. زماني آه اروپا و آمريكا متحدند، هيچ مشكلي و هيچ دشمني نمي تواند در برابرما قد علم آند: گفت

وانيم متحد باشيم، هر مشكلي ميتواند به صورت يك بحران و هر درعوض اگر ما نت: آقاي پرودي افزود
رئيس جمهوري آمريكا، شديداللحن ترين اظهارات خود . دشمني به صورت يك غول عظيم، جلوه گر شود

براي آنكه صلح در خاورميانه برپا شود، ما بايد : را متوجه گروه تندروي فلسطيني حماس آرد و گفت
پرزيدنت بوش به گزارش مربوط به توافق سه . هايي مانند حماس باشيمشاهد برچيده شدن سازمان

گروه تندروي فلسطيني براي قطع حمالت عليه اسرائيل براي مدت سه ماه، واآنش ترديدآميزي نشان 
  .اين را وقتي باور خواهم آرد آه با چشم خود ببينم: داد و گفت

  
  ايران بايد همکاری کند: پوتين

  2003  ژوئن 26 -1382 تير 5به  پنج  شن-بي بي سي 
  والدمير پوتين نخستين رهبر روسی است که پس از دوران تزاری به بريتانيا سفر کرده است

والدمير پوتين رييس جمهور روسيه که سرگرم ديدار از بريتانيا است در مورد ميزان همکاری روسيه در 
  .ا صحبت کرده استبرنامه های هسته ای ايران با تونی بلر نخست وزير بريتاني

  .روسيه در ساخت نخستين نيروگاه اتمی ايران در شهر بوشهر کمک می کند
آقای پوتين گفت که او بر سر اين مسئله که ايران بايد تشويق شود تا با آژانس بين المللی انرژی اتمی 

  .همکاری کند با تونی بلر موافق است
ست تا با بازرسی های دقيق تر از تاسيسات هسته آژانس بين المللی انرژی اتمی از ايران خواسته ا

  .ای اين کشور موافقت کند
در همين حال در حاشيه سفرآقای پوتين به بريتانيا، وزيران خارجه اين دو کشور توافقنامه ای به امضا 

رسانده اند که بر اساس آن بريتانيا قرار است چهل ميليون دالر صرف پروژه های پاکسازی اتمی روسيه 
  .دکن

طبق اين موافقتنامه قرار است بريتانيا خطر زيردريايی های حامل بمب های اتمی و سوخت های 
  . هسته ای مصرف شده را از بين ببرد

جک استرا وزير امور خارجه بريتانيا گفت اين موافقتنامه بخش مهمی از تالشهای بريتانيا در راستای 
  .جلوگيری از گسترش سالح های کشتار جمعی است

  .ونی بلر، گفته است رابطه ميان کشورش با روسيه تاکنون به اين اندازه مستحکم نبودهت
والدمير پوتين نخستين رهبر . او پس از مذاکره با والدمير پوتين، رييس جمهور روسيه سخن می گفت

  .روسيه است که پس از دوران تزاری به بريتانيا سفر کرده است
  .نت پوتين نه تنها به روسيه بلکه به تمام جهانيان اميد می بخشدتونی بلر افزود شيوه رهبری پرزيد

وی افزود علی رغم اختالفات اين دو کشور بر سر عراق هر دو در زمينه مبارزه با تروريسم و تندروی، و 
  .کشورهای بی ثبات که در پی توليد سالح های کشتار جمعی هستند اتفاق نظر دارند

امه همکاری برای ساخت خط لوله گازی به امضا رساندند که به وسيله پيشتر اين دو کشور يک توافقن
  .آن بتوانند گاز روسيه را از راه آلمان و دريای بالتيک به بريتانيا برسانند

  تونی بلر گفت بريتانيا هم اکنون بزرگترين سرمايه گذار در بخش انرژی روسيه محسوب می شود
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  ارزه با تروريسمتقويت همكاريهاى آمريكا و اروپا در مب

  2003  ژوئن 26 -1382 تير 5 پنج  شنبه -راديو آلمان 
اياالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا، قصد دارند همكاريهاى خود را در زمينه مبارزه با تررويسم : واشنگتن

جرج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريكا پس از نشست شب گذشته مقامات اين آشور و . تقويت آنند
 اروپا گفت آه قرار است، واحدهاى مشترك تحقيقاتى و آارآگاهى تشكيل شده و نيز، طرفين، اتحاديه

از آن گذشته تالشهاى . يكديگر را در جريان اطالعات الزم درباره حسابهاى بانكى افراد مظنون بگذارند
خواهد مشترك آمريكا و اتحاديه اروپا در زمينه جلوگيرى از گسترش سالحهاى آشتار جمعى تقويت 

  .يافت
  عدم مطرح شدن مسئله حمله به ايران در نشست آمريكا و اتحاديه اروپا

به گفته آوستاس سيميتيس، رئيس ادوارى شوراى وزيران اتحاديه اروپا و رئيس دولت يونان، : واشنگتن
 مقامات اياالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا در نشست ديشب خود در واشنگتن، مسئله امكان انجام

وى در آنفرانسى مطبوعاتى آه در پى اين . عملياتى نظامى عليه ايران را مورد بحث قرار نداده اند
آمريكا و اتحاديه . هيچ يك از طرفين اين موضوع را مطرح نكرده است”: نشست برگزار شد، متذآر گرديد

ات بين المللى عدم اروپا اما در اين نكته توافق نظر دارند آه جمهورى اسالمى بايد موازين و مقرر
مقامات اتحاديه اروپا و اياالت متحده از ” .گسترش سالحهاى آشتار جمعى را پذيرفته و رعايت نمايد

جمهورى خواستار آن شده اند آه با بازرسى بى قيد و شرط مسئوالن سازمان جهانى انرژى اتمى از 
  .تأسيسات هسته اى ايران موافقت آند

  
جمهوري اسالمي هنوز جامعه جهاني را زمينه صلح آميز : آمريكا گفتمشاور امنيتي رئيس جمهوري 

  بودن فعاليت هاي هسته اي اش متقاعد نكرده
  2003  ژوئن 26 -1382 تير 5پنج  شنبه 

آونداليزا رايس، مشاور امنيتي جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا، در سر راه سفر خود به خاورميانه 
اين سخنراني . مرآز بين المللي مطالعات استراتژيك صحبت آردتوقف آوتاهي در لندن داشت و در 

  . درست پيش از گفتگوهاي رهبران اسرائيل و فسلطيني صورت گرفت
، يا مرآز بين المللي مطالعات IISS خانم رايس در سخنراني امروز خود در ):راديو فردا(شهران طبري 

سطيني حماس شد و در مورد وضع نابسامان استراتژيك در لندن، خواهان غير قانوني شدن سازمان فل
او همچنين درباره ايران و آره . براي حل آن فقط به گذشت زمان و فرصت آافي نياز است: عراق گفت

  : شمالي صحبت آرد و گفت
اکنون تعداد آشورهايي آه براي درپيش گرفتن ضوابط شديدتر در جلوگيري از ازدياد سالحهاي هسته 

ه مراتب بيش از پيش شده است و اين آشورها مصمم هستند با خطري آه از اي، متحد شده اند، ب
او در ادامه صحبتش افزود جهان، . طرف ايران و آره شمالي متوجه جهان است، به شدت مقابله آنند

تالش ايران براي دستيابي به سالحهاي هسته اي را برنمي تابد و آشورهايي آه در زمينه فراهم 
 اي براي ايران، با اين آشور همكاري مي آنند، بايد توجه داشته باشند آه آردن تاسيسات هسته

  . ايران هنوز جامعه جهاني را متقاعد نكرده آه سوداي دستيابي به سالحهاي هسته اي در سر ندارد
ملتهاي عرب و اروپايي، اگر واقعا : خانم رايس در صحبت خود در لندن، درباره صلح خاورميانه گفت

ح در خاورميانه هستند، بايد با شاخه سياسي حماس، قطع رابطه آنند و افزود ما به خواهان صل
اينكه اروپا فقط شاخه نظامي . آشورهاي عرب فشار مي آوريم تا از حمايت حماس دست بردارند

شاخه هاي سازمان يافته ديگر حماس نيز، بايد جزء فهرست . حماس را تروريست خوانده، آافي نيست
خواهان صلح است، در صورتيكه از سوي ديگر روند صلح را ناديده :  حماس از يكسو مي گويد.آنها باشد
  . اين دو با هم در تضاد است و به گمان ما راهي به پيش نخواهد برد. مي گيرد

آنها را نيز بايد : او در مورد گروههاي تندروي ديگر فلسطيني چون حزب اهللا، جهاد اسالمي و غيره گفت
اسرائيل بايد همسايگاني داشته باشد آه بتواند در جوار آنها در صلح به سر : داد و افزودهدف قرار 

تنها همسايه اي آه مي تواند اين صلح را تضمين آند، يك دولت بناشده بر اصول دموآراتيك است . برند
 برقرار از آنجا است آه مي توان روابطي. آه شفافيت عمل داشته باشد و به مردم خود پاسخگو باشد

آرد آه در چهارچوب آن، دعواي بر سر مسائل ارزي و سرزمينهاي اشغالي، به مراتب ساده تر حل و 
خانم رايس آه از نگراني جامعه جهاني درباره وضع نابسامان و ناامن عراق پس از جنگ . فصل و شود

  . مطلع است، از وضع اين آشور تحت حكومت صدام حسين صحبت آرد
جاي تعجب نيست آه پس از سرنگوني او و وزيدن : ستالين و هيتلر تشبيه آرد و گفتاو صدام را به ا

اولين نسيم آزادي در مردم عراق، آنها هنوز توانايي سامان دادن به خصومتها و دشمنيهاي چندين ده 
عراق . اطمينان دارد آه نظم و ثبات به عراق باز خواهد گشت: اما او گفت. ساله را نداشته باشند

دمي تحصيلكرده و باهوش دارد و آنها با گذشت زمان، راههاي مثبت براي رفتن به پيش را خواهند مر
  .يافت

  
  نخستين جلسه اجرای قانون تحريم عليه ايران و ليبی در مجلس نمايندگان آمريکا شروع بکار کرد

  2003ژوئن   26 -1382 ر تي5  پنج  شنبه-پريچهر فرزام، مجلس نمايندگان آمريکا، واشنگتن -راديو آمريكا 
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  . ايران هنوز فعال ترين حکومت حامی تروريسم است
کميته جنبی روابط بين المللی مجلس نمايندگان در اين جلسه در باره قانون تحريم عليه ايران و ليبی 

عالوه بر گفتگو در باره اين قانون، . ناميده می شود، مذاکرات خود را شروع کرد" ايلسا"که اختصارًا 
در اين جلسه از . کميته به مسئله افزايش تهديد های امنيتی از جانب ايران نيز خواهد پرداخت

نمايندگان وزارت امور خارجه آمريکا و همچنين کارشناسان امور خاور ميانه نيز برای ادای توضيحات الزم 
  . دعوت بعمل آمده بود
يالت فلوريدا در مجلس نمايندگان جلسه عضو حزب جمهوريخواه از ا" راس له تينن" رئيس جلسه خانم 

  . را افتتاح کرد و ضمن تشکر گفت که کار ما امروز بر مسائل ايران متمرکز است
رئيس جلسه پس از توضيح کوتاهی در باره تاريخ تصويب اين قانون در کنگره آمريکا گفت اجزاء سازمان 

 ليبی، افزايش نگرانی در باره سرمايه دهنده در تدوين و تصويب قانون تحريم اقتصادی عليه ايران و
گزاری در اين کشورهای نفت خيز بود که می توانستند منابع الزم را برای تسريع در توسعه برنامه های 

سالح های نابودی همگانی آنان فراهم آورند و توانائی اين دو کشور را برای تًامين منابع مالی، 
  . ستی در سراسر جهان گسترش دهندآموزشی و ساير احتياجات سازمانهای تروري

بنا بر گزارش تروريسم وزارت امور خارجه، شش سال پس از تصويب قانون تحريم عليه ايران و و ليبی، 
  . ايران هنوز فعال ترين حکومت حامی تروريسم است

گزارش وزارت امو رخارجه آمريکا همچنين شرح می دهد که چگونه ايران منابع مالی، پناهگاه امن، 
آموزش های الزم و تسليحات مورد نياز حزب اله لبنان و گروههای تروريستی ديگر از جمله حماس و 

  . جهاد اسالمی فلسطينی را تًامين می کند

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

آغاز همكاري ضد تروريستي سوريه با آمريكا، از ديد هماهنگ آننده امور مبارزه با تروريسم در وزارت 
  ارجه آمريكاامورخ

  2003  ژوئن 26 -1382 تير 5پنج  شنبه ): راديوفردا(امير آرمين 
درحالي که سوريه : کوفربلک هماهنگ کننده مسائل ضد تروريسم در وزارت امورخارجه آمريکا گفت

ازنظرآمريکا همچنان جزوکشورهاي حامي تروريسم است، اخيرا عالئم خوبي ازآغازهمکاري اين 
  . ي عليه تروريسم ديده شده استکشوردرمبارزه جهان

آن ها نيازبه آن دارند . آقاي بلک جزئياتي دراين باره ارائه نکرد، ولي گفت سوريه راه درازي درپيش دارد
اگرسوري ها خبرهائي اطالعاتي درباره شبکه القاعده يا هرگونه . درمبادله اطالعات پيشقدم باشند

ين اطالعات را دراختيارما و سازمان ها و نهادهاي مجري عمليات تروريستي ديگرداشته باشند، بايد ا
  .قانون قراردهند

اين . آقاي بلک درحاشيه کنفرانس سازمان امنيت وهمکاري اروپا با خبرنگاران صحبت مي کرد
 کشور جهان در وين 55کنفرانسي است که براي بررسي خطرات وچالش هاي امنيتي، با شرکت 

  .دراتريش برگزارشده است
رنوامبرسال گذشته براي ايجاد هماهنگي درکوشش هاي وزارت امورخارجه آمريکا در زمينه ضد وي د

  .تروريسم، تعيين گرديد
آقاي بلک که مديرکل پيشين مرکزضد تروريسم سازمان اطالعات مرکزي آمريکا، سيا، است 

عقيب تهاجم آميز ت: درسپتامبرسال گذشته دريک جلسه پاسخ به سئواالت نمايندگان کنگره آمريکا گفت
و بي امان هر تروريستي که قصد تهديد ما را دارد، آنهم درسراسرجهان، تنها راه مبارزه با تروريسم 

  .است
وي افزود سوري ها . آقاي بلک روزچهارشنبه در وين گفت سوريه يک کشورکليدي درخاورميانه است

آمريکا براي به گردش انداختن . امه دهندآن ها بايد به ايفاي اين نقش اد. نقشي کليدي براي ايفا دارند
سوريه يکي ازاين شريکان . روند صلح خاورميانه، نيازبه تمامي شريکان خود وهمه گونه کمک دارد

  .است
واشنگتن ازبشار االسد رئيس جمهوري سوريه خواسته است گروه هاي افراط گراي فلسطيني را که 

ند، وبه ويژه گروه هاي حماس وجهاد اسالمي را دردمشق پايتخت اين کشوربه فعاليت اشتغال دار
  . سرکوب کند

کولين پاول وزيرامورخارجه آمريکا به دنبال ديدارخود ازدمشق درماه مه گذشته، اظهارداشت رئيس 
جمهوري سوريه به وي قول داده است برخي اقدامات را عليه حماس وجهاد اسالمي وهمچنين حزب 

  .اين گروه ها داراي دفترکار درپايتخت سوريه هستندتمامي . اهللا لبنان به عمل آورد
گروه هاي فلسطيني به دنبال فشارهاي آمريکا به سوريه، موافقت کردند فعاليت هاي خود را دردمشق 

  .متوقف سازند
  .آمريکا همچنين نسبت به پناه دادن به مقامات فراري رژيم پيشين عراق، به سوريه هشدارداده است

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  انتقاد مقام آمريکايی از روند بازسازی عراق 
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  2003  ژوئن 26 -1382 تير 5 پنج  شنبه -بي بي سي 
  آمريکا چالش های متعددی در عراق پيش رو دارد 

شدت از يک مقام بلندپايه آمريکايی که به مدت دو ماه در کار بازسازی عراق مشارکت داشته، به 
  . پيشينه آمريکا در اين زمينه انتقاد کرده است

تيموتی کارنی، در اولين مصاحبه خود از زمان خروج از عراق به بی بی سی گفت دولت آمريکا به طرح 
  . های خود برای عراق پس از جنگ درست فکر نکرده بود و منابع الزم را در اين زمينه فراهم نياورده بود

 از سفيران آمريکا بوده، در کار فعال ساختن وزارت صنايع و معادن عراق مشارکت آقای کارنی که قبال
  . داشته است

وی گفت تالش های اوليه آمريکا برای بازسازی عراق ناقص مانده است زيرا افسران نظامی که اداره 
  . قائل نيستنداين کشور را در دست دارند، موضوع بازسازی را درک نمی کنند و يا اولويت کافی برای آن 

دولت جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، تا کنون در مورد اظهارات تيموتی کارنی واکنش نشان نداده 
  . است

  ايجاد ارتش جديد عراق
که گروه دفاعی آمريکا است، يک سال فرصت و چهل و " نورتروپ گرومن"در همين حال، به بخشی از 

  . ای عراق ايجاد کندهشت ميليون دالر داده شده تا ارتش جديدی بر
بر اساس قراردادی که تا ماه ژوئن سال آينده ادامه خواهد داشت، از سه شنبه آينده " وينل"کمپانی 

  . آموزش افرادی را که در اين ارتش جديد استخدام می شوند، آغاز خواهد کرد
 عراق، يگان والتر اسلوکومب، از مشاوران مقامات آمريکايی در عراق گفت اولين واحد ارتش جديد

  .  هزار عضو خواهد داشت12کوچکی از پياده نظام خواهد بود و 
  .  اضافه خواهد شد2005دو يگان ديگر نيز در سال 

ارتش قديم عراق يک ماه پيش منحل . نيروهای جديد، جايگزين اعضای ارتش سابق عراق خواهند بود
  .شد

ان سعودی را نيز آموزش می دهد، ماه گذشته در جريان يک کمپانی وينل که اعضای گارد ملی عربست
  انفجار انتحاری در اين کشور دست کم ده تن از کارکنان خود را از دست داد

  
  تحويل مدارك جديد در باره سالح هاي اتمي عراق به آمريكا از سوي يك دانشمنمد عراقي

  2003  ژوئن 26 -1382 تير 5 پنج  شنبه - راديو فردا –گلناز اسفندياري 
 سال پيش پنهان 12يک دانشمند عراقي مدارکي را درباره برنامه هسته اي عراق و نيز قطعاتي را که 

خبرگزاريهاي بين المللي به نقل از مقامات آمريکايي که . کرده بود، به مقامات عراقي تحويل داده است
برنامه غني سازي اورانيوم نامشان فاش نشده است گفته اند که مهدي شکور عبيدي، رئيس پيشين 

به گفته . عراق مقادير زيادي از مدارک مربوط به اين برنامه را به مقامات آمريکايي تحويل داده است
مقامات .  پنهان کرده بود1991مقامات آمريکايي آقاي عبيدي اين مدارک را در حياط خود از سال 

  .ق به سالحهاي هسته اي نيستآمريکايي افزوده اند که اين مدارک به معني دسترسي عرا
  

  چهارمين انفجار در خطوط لوله نفت عراق رخ داد
  2003  ژوئن 26 -1382 تير 5پنج  شنبه : خبرگزاري فارس

  .چهارمين انفجار صبح روز پنجشنبه در خط لوله نفتي عراق نزديك رود دجله رخ داد
اين خط لوله :  اعالم اين خبر گفتبه گزارش رويترز، عادل القزاز مدير آل شرآت نفت شمال عراق با
  . را تامين مي آرد" بيجي"نفتي، نفت خام يكي از مهمترين پااليشگاههاي اين آشور يعني 

 آيلومتري شمال بغداد 250بنا بر اين گزارش، اين خطوط لوله نفتي در منطقه فتح، نزديك بيجي در 
  . منفجر شد

  
  ماندتا پايان آار، در عراق خواهم :حاآم آمريكايي
   2003  ژوئن 26 -1382 تير 5پنج  شنبه : خبرگزاري فارس

تا پايان آار در عراق خواهم ماند و در برابر مخالفان حضور خود در عراق : حاآم آمريكايي عراق گفت
  .تسليم نخواهم شد

 آرد به گزارش رويترز، پل برمر حاآم آمريكايي عراق از پيشرفتهاي زياد در بازسازي عراق ابراز خرسندي
  . و هرگونه ناتواني آمريكا در برقراري امنيت در عراق را رد آرد

طي روزهاي گذشته شمار حمله به نيروهاي آمريكايي و انگليس افزايش : وي در ادامه اظهار داشت
  . يافته و اين امر مايه تاسف است

رائه خدمات اوليه از سر ا: بنابراين گزارش وي با اشاره به آغاز بهره برداري از چاههاي نفت عراق گفت
  گرفته شده و روند استقرار دولت موقت نيز در دستور آار است

  
  حمله دوباره به نيروهای آمريکا در عراق 

  2003  ژوئن 26 -1382 تير 5 پنج  شنبه -بي بي سي 
در حمله ديگری به نيروهای غربی در عراق، يک کاروان نظامی آمريکايی در عراق در نزديکی جاده ای 

  . خارج از بغداد محاصره شده است
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طبق گزارش های رسيده از محل وقوع حادثه يک نفر عراقی در پی وقوع انفجار کشته و چند سرباز 
  .آمريکايی مجروح شده اند

يکی از سخنگويان نظامی آمريکا گفت کاروانی از خودروهای نظامی آمريکا و افراد محلی عراقی در 
  . ر منطقه اميريه هدف حمله قرار گرفتجاده منتهی به فرودگاه شهر د

  .برخی از گزارش ها حاکی از آن است که به سوی اين کاروان نارنجک دستی پرتاب شده است
  . اين حمله دو روز پس از آن صورت می گيرد که شش سرباز بريتانيايی در شمال بصره کشته شدند

ر در حال عمليات جستجوی سالح های ارتش بريتانيا اکنون تاييد کرده است که در شهر مجر الکبي
  .غيرقانونی بوده است اما يک سخنگوی بريتانيا گفته است در روز حمله، چنين عملياتی نداشته است

يکی از گروه های اصلی شيعی عراقی کشته شدن سربازان بريتانيا را محکوم کرد اما گفته است رفتار 
  نيروهای خارجی تحريک آميز بوده است

  
  يد الصحاف تكذيب شددستگيري سع
  2003  ژوئن 26 -1382 تير 5پنج  شنبه : خبرگزاري فارس

در پي درج اخباري مبني بر دستيگري وزير سابق اطالع رساني عراق، حاآم آمريكايي عراق اين خبر را 
  .تاييد نكرد

اي آمريكايي و به گزارش خبرگزاري فرانسه، روزنامه ديلي ميرور به نقل از منبعي بلندپايه در ميان نيروه
انگليسي اعالم آرده بود، دوشنبه شب حومه بغداد را براي متوقف آردن خودروي الصحاف تحت نظر 

  . گرفتند و به وي اجازه دادند در منزل خود بماند
سعيد الصحاف در شمار افراد تحت تعقيب آمريكا نيست و آمريكاييها اميدوارند آه وي : اين روزنامه افزود

  . في گاه صدام هدايت آندآنها را به مخ
بنابر اين گزارش، در خبرهاي روز گذشته آمده بود آه سعيد الصحاف وزير سابق اطالق رساني عراق 

  .حين رانندگي توسط نيروهاي آمريكايي دستگير شد
  

  طلوع روزی نو برای مطبوعات عراق
  2003  ژوئن 26 -1382 تير 5 پنج  شنبه -جودی پوينتون از بخش نظارت بر رسانه های بی بی سی

  .از زمان سقوط صدام حسين، بيش از يک صد عنوان روزنامه در عراق منتشر شده است
نشريات تازه تقريبا به طور روزانه در دکه های روزنامه فروشی در بغداد ظاهر می شود، جريانی که 

  .ظاهرا قصد فرونشستن ندارد
  .بسياری از آنها سخنگوی احزاب سياسی هستندهرچند اکثريت روزنامه ها ادعای استقالل دارند اما 

  .فرقه های مذهبی و گروه های دارای منافع ويژه نيز برای عقب نماندن از قافله تقال می کنند
، روزنامه اتحاديه "بالدی: "نشريات تازه ای که اخيرا به جمع مطبوعات پيوسته اند از اين جمله اند

وسط انجمن رايانه ای عراق منتشر می شود و هفته نامه که ت" بغداد آنالين"شعرای محبوب عراق، 
، روز اشغال بغداد توسط نيروهای آمريکا نيز از سوی موسسه زندانيان مستقل سياسی "نهم آوريل"

  .منتشر می شود
  آغازی تازه؟

بسياری از عناوين تازه، منعکس کننده جوی خوشبينانه نسبت به آغازی تازه پس از فروپاشی کامل 
  .عثی سابق عراق استدولت ب

  .العهد الجديد، فجر بغداد، الحريه االولی و العراق الجديد نام شماری از اين روزنامه هاست
. اکثر روزنامه ها به تالش های انجام شده برای بازسازی عراق در دوره پس از صدام اشاره می کنند

له کمبود منابع آب، جاری شدن بسياری از ستون های روزنامه ها به نگرانی های روزمره مردم از جم
  .فاضالب در سطح خيابان ها و مشکالت مربوط به توزيع مواد غذايی اختصاص می يابد

همچنين به اخبار اقتصادی، به خصوص واحد پولی رايج و مساله اشتغال، اهميت ويژه ای داده می 
  .شود

 اند و برای انگشت گذاشتن روی چندين روزنامه نيز هنوز نگاه خود را ازدوران حکومت صدام برنگرفته
  .مقام های سابق حکومت صدام و بی آبرو کردن آنها مبارزه می کنند

العادله، سخنگوی مجلس اعالی انقالب . احساسات ضدآمريکايی در روزنامه های شيعه رايج است
  اسالمی عراق، گروه اصلی شيعه در عراق است که حضور آمريکا را محکوم می کند  

هفته نامه الصباح فهرستی از اعضای وزارت آموزش را که در گذشته عضو حزب بعث بوده اند برای مثال 
  .چاپ کرده است

همچنين نشانه ها حاکيست سردبيرانی که پيش از جنگ در روزنامه های دوره صدام کار می کردند 
  .اکنون تحت عناوين تازه روزنامه منتشر می کنند

  نيروهای ائتالفی هدف انتقاد
دمکراسی به تصميم سازی ! آزادسازی عراق به اشغال عراق بدل شده است: "روزنامه نوشتاين 

  !"آزادی به سرکوب و ارعاب شهروندان عراق بدل شده است! های يکجانبه بدل شده است
منتشر می شود تا بدانجا پيش رفته " پيشقراوالن اسالمی"روزنامه صوت الطالعه که توسط سازمان 

 آمريکايی را مسوول انتشار ايدز در ميان عراقی ها می دانداست که سربازان 
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  تحليلي از تبعات تهاجم آمريكا به عراق 
   1382 تير ماه 5 پنج شنبه - ترجمه از فهيمه کاشي زاده -سايت جام جم 

  .ان هستيمپس از جنگ عراق ، شاهد از هم گسيختگي جدي در اقتصاد جه
  .به گونه اي که احتمال وقوع دوباره بحران اقتصادي خطرناکي در دنيا جان گرفته است

به گفته تحليلگران در حالي که همه اميدها بر اين بود که پيروزي در جنگ موجب جهش اقتصادي گردد ، 
 رکود اقتصادي برخي از اشتباهات در تخمين هاي زماني و همين طور افزايش بيکاري و بازگشت دوباره

براي بيشتر شرکاي خارجي اياالت متحده که بزودي هم برطرف نخواهد شد ، موجب بروز بسياري از 
مشکالت در برنامه هاي اقتصادي شده است مقاله زير به بررسي آثار و تبعات ناشي از جنگ بر 

تصادي اين کشورها ساختاراقتصادي اياالت متحده و متحدانش و نيز جهتگيري ها در ساز و کارهاي اق
  .پرداخته است

  
  نگراني کارشناسان اقتصادي از تاثيرات منفي جنگ 

هزار مورد بيکاري مواجه شده است 108به گزارش حزب کارگر با بروز جنگ ، ماه گذشته اياالت متحده با 
افتاده که اگر يک تخمين کلي از اواسط بهمن ماه داشته باشيم ، حدود نيم ميليون مورد بيکاري اتفاق 

  .است
اخيرا تعداد زيادي از مردم نيز فرمهاي تقاضاي کار پر کرده اند که سازمان بيمه اعالم داشته است ، 

  .تاکنون بي سابقه بوده است2001چنين موج بيکاري از بحران اقتصادي سال 
دي گزارش ها حاکي از آن است که ساختار اقتصادي کالن و قشر عمده خدماتي با تنزل ناگهاني و ج

  .روبه رو شده است
  

  .سپتامبر به وقوع پيوست11همچون بحراني که پس از 
همين طور به گزارشي ديگر، عوامل توليد انحصاري پس از مدت کوتاهي دوباره با بحران مواجه شده و 

صدهامرکز تجاري با پشتيباني موسسه حمايت از مصرف کنندگان از طريق . شرايط بسيار متغيري دارند
با اين ترفند که صالحديد خريداران را چنين اعالم داشتند . انداختن خريد از سقوط نجات يافتندبه تعديل 

که بايستي در انتظار نتيجه جنگ بمانند و تا مشخص شدن اوضاع از خريد خودداري کنند چرا که شرايط 
از . امتناع شودناامن اقتصادي و مشکالت بازار سهام ايجاب مي کند در طول اين مقطع زماني از خريد 

سوي ديگر، جنگ ، دومين خسارت خود را هم وارد آورد و آن به نوعي فلج کردن صنعت خطوط هوايي و 
با وجود تالشهاي فراوان خطوط هوايي دنيا بخصوص اياالت . جهانگردي پس از بروز حمالت به عراق بود

کستگي و سعي فراوان به منظور سپتامبر ، براي نجات از ورش11متحده پس از بروز اتفاقات تروريستي 
 خرده فروشان از CNNهمين طور به گزارش . جلب رضايت مشتريان اين صنعت نيز با بحران روبه رو شد

کما اين . حوزه مغازه هاو فروشگاه هاتا فروشندگان خودرو از بروز افت شديدي در فروش ، خبر مي دهند
مصرف کنندگان پيش از بروز جنگ به اندازه : که يکي از روساي تصميم گيري هاي اقتصادي مي گويد

کافي در فشار بوده اند و سالهاست که موتور رشد اقتصاد نيز همانا قدرت خريد مصرف کنندگان بوده 
ماه اخير مصرف کنندگان در الک خود فرو رفته اند و رشد خريد حدود 6است و اين در حالي است که 

زل يافته است ، آمار اقتصادي معني داري که بندرت  درصد تن5/3نصف متوسط هميشگي خود يعني 
طبق اظهارات وي تا زماني که اياالت . اتفاق افتاده و معموال به شرايط بحراني اقتصاد بستگي دارد

متحده درگير بحران است بيشتر شرکاي اقتصادي اين کشور در اروپا و ژاپن نيز درگير بحران خواهند بود 
 نيز بار سنگين ديگري را بر دوش صادرات اياالت متحده تحميل خواهد کرد که و اقتصاد راکد اين کشورها

از سويي نيز صرف هزينه اي که حکومت اياالت متحده . باعث تضعيف منبع توانمندي رشد خواهد شد
براي پيشبرد جنگ متحمل گرديده باعث شد که انگيزه بيشتري براي اين کشور در ايجاد رشد اقتصادي 

  . درصد فرآوري اقتصادي امريکا بوده ايم8/1 شاهد افزايش 2002ماهه آخر سال 3 و در به وجود آيد
  

  افت شديد اقتصادي 
به گزارش بانک جهاني بروز جنگ در عراق باعث سقوط و افول اقتصاد جهاني شده است و ضربات به 

  .خواهد داشتسپتامبر به دنبال 11مراتب منفي و شديدتري را نسبت به زمان حمله تروريستي در 
ماه 6 درصد از رشد اقتصاد جهاني را از 5/0به گونه اي که درگيري ها و تاثيرات ناشي از آن دست کم 

  . خواهد کاست2003اول سال 
 3/2کما اين که برآوردهاي توسعه ساليانه اقتصاد جهاني ، پروژه توليد ناخالص ملي امسال ، رشد 

  .ل گذشته ، کاهش داشته است درصد سا6/3درصد را گزارش مي دهد که از 
  

 امسال به 2003 درصد سال 1/3انتظار مي رود توليد ناخالص ملي در کشورهاي صنعتي با مقايسه 
 درصد برسد و اين در حالي است که برآوردهاي رشد براي کشورهاي در حال رشد توسعه از 8/1
نها دليل افت برآوردهاي رشد درصد کاهش يافته است ؛ البته بايستي متذکر شد که جنگ ت4درصد به 5

  .جهاني نيست
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به گفته يکي از اقتصاددانان ، ترميم و بهبود اقتصادي روندي رو به کاهش را در پيش گرفته است ، او 
جنگ بر ضد عراق ، عامل کندي و کاهش در اقتصاد است ، چرا که اين : همين طور اظهار مي دارد

ين در حالي است که اقتصاد جهاني هنوز در حال تعديل اتفاق درست پيش از وقوع جنگ جان گرفت و ا
  . است90و تنظيم تندروي هاي دهه 

همين طور با بروز وابستگي جدي تر جريان رشد اقتصاد جهاني به سالمت اقتصاد اياالت متحده جريان 
  .کسر درآمد و بودجه اياالت متحده افزايش يافته است

بروز وقفه و خالئ در تجارت ، تنها جاذبه نسبي بازار وابسته هيات وزيران بوش بر اين ادعا هستند که 
به اياالت متحده را تحت تاثير قرار داده است و بدون اين که بر جريان رشد صدمه اي بزند، تقويت و 

نگراني ديگري که وجود دارد اين است که رشد کشورهاي صنعتي باوجود تالشهاي . جبران خواهد شد
  .بانکهاي مرکزي بسيار کند شده استفراوان و ترغيب کننده 

به عنوان مثال در اياالت متحده تا زماني که کاخ سفيد براي ادامه حيات موتور اقتصادي کشور در زمينه 
 4ماليات و ديگر معيارهاي محاسباتي پافشاري هاي خود را داشته است ، اندوخته فدرال نرخ سود را 

  .درصد نگه داشته است25دهه است که زير 
ين در حالي است که بانک مرکزي اروپا و بانک ژاپن هر دو سياست پولي خود را به منظور حمايت از ا

بعالوه به نظر مي رسد رشد جهاني باوجود تاثير تمام انگيزه ها و . اعتبار و رشد اقتصادي تعديل داده اند
يش خواهد داشت ؛ بازيافت و بهبود کندي را در پ) 7گروه (کشور صنعتي 7محرکها بخصوص از سوي 

ولي به اعتقاد بانک جهاني تمام جوانب بخصوص در کشورهاي در حال توسعه نااميدکننده و کدر 
فعاليت هاي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه با در نظر گرفتن پيشرفت جنگ بر ضد . نخواهد بود

  .عراق به طور شگفت انگيزي کند شده است
هاي خارجي به طور اخص با پيدايش بازار مناسب با رشد مناسبي در حالي که افزايش سرمايه گذاري 

  .روبه رو بوده است
به عنوان نتيجه با ملل آسيايي و آفريقايي التين قادر بوده اند بار بدهي هاي خود را کاسته و ايجاد رشد 

اشت و از سوي ديگر نيز ترس از خطر تروريسم نيز ادامه خواهد د. در سپرده هاي بانکي خود نمايند
بسياري از سرمايه گذاران در کشورهاي تندروي مسلمان همچون اندونزي ، مصر و پاکستان محتاطتر 

سپتامبر براي شرکتهايي که بيشتر در معرض 11به بيان ديگر تجارت جهاني پس از واقعه . خواهد بود
بخش مخاطرات سياسي و اقتصادي هستند پرخرج تر شده است و استدالل او بر اين است که 

. خصوصي با امکانات و شرايط متناسبتر سرمايه گذاري اقدام به کسب فرصتهاي مطلوب خواهد کرد
يکي ديگر از عوامل مثبتي که باعث پيشرفت اقتصاد جهاني شده وجوه ارسال قشر شاغل خارج از 

  .کشورهاست
ت که برآورد کلي اين وجوه تبديل به منبع کليدي ذخيره و سرمايه کشورها از سال هاي اخير شده اس

  . بوده است2002 ميليون دالر در سال 80آن در سراسر دنيا مبلغ 
 بود ، اقتصاد اياالت متحده 90تا زماني که عربستان سعودي ميزبان اصل اين قشر شاغل تا اوايل دهه 

 رشد داشت و موجب شد که اين کشور از باالترين وجوه ارسالي قشر 90به طور تصاعدي تا اواخر دهه 
هر چند که بروز کندي وکاهش در اقتصاد و بازار اياالت . شاغل خود در خارج از کشور برخوردار شود

متحده تقاضا براي شاغالن خارجي را چه به طور قانوني و چه غيرقانوني قطع کرده است ، ادامه 
وه بعال. شرايط افت اقتصادي کنوني احتمال تمديد و توسعه چنين تمايالتي قوت خواهد بخشيد

 و عمليات وطن 2001سپتامبر 11سختگيري اياالت متحده در مورد شاغالن غيرقانوني پس از واقعه 
پرستانه تعداد افرادي که خارج از اين کشور به کسب موقعيت هاي شغلي پرداخته و قادرند وجوه نقدي 

تاه کردن روند جريان به اياالت متحده ارسال دارند، افزايش يافته است و به اعتقاد بانک جهاني موجب کو
  .رشد خواهد شد

  
  گوناگون

  
   ميليارد دالري امنيت داخلي را تصويب آرد30مجلس نمايندگان آمريكا بودجه 

  2003  ژوئن 26 -1382 تير 5پنج  شنبه : خبرگزاري فارس
  . ميليارد دالري امنيت داخلي اين آشور را تصويب آرد30مجلس نمايندگان آمريكا اليحه بودجه 

ارش خبرگزاري فرانسه، اليحه بودجه امنيت داخلي آمريكا شامل آمكهاي چشمگير به ايالتها و به گز
  . شهرهايي مي شود آه هزينه هاي بيشتري را براي مبارزه با تروريسم پرداخت آرده اند

  .  عضو مجلس نمايندگان آمريكا رسيده است425بنابراين گزارش، اين اليحه روز چهارشنبه به تصويب 
   مصوبه براي تصويب نهايي به مجلس سنا ارسال شده استاين

  

www.iran-archive.com 


	بي بي سي - پنج  شنبه 5 تير 1382- 26  ژوئن 2003
	پنج  شنبه 5 تير 1382- 26  ژوئن 2003
	راديو آمريكا - پريچهر فرزام، مجلس نمايندگان آمريکا، واشنگتن- پنج  شنبه 5 تير 1382- 26  ژوئن 2003
	امير آرمين (راديوفردا): پنج  شنبه 5 تير 1382- 26  ژوئن 2003
	بي بي سي - پنج  شنبه 5 تير 1382- 26  ژوئن 2003
	بي بي سي - پنج  شنبه 5 تير 1382- 26  ژوئن 2003
	خبرگزاري فارس: پنج  شنبه 5 تير 1382- 26  ژوئن 2003
	خبرگزاري فارس: پنج  شنبه 5 تير 1382- 26  ژوئن 2003

