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

   ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالتدولتها، نيروها، مواضع 
  

     ايران به»  استراو جك«ازسفر » اعتماد « گزارش
     ماه19 سفر در  چهارمين

  2003ژوئن -29 | 1382 تير 8كشنبه ي -روزنامه اعتماد 
   به  گذشته  ماه19   بار ظرف  چهارمين ، امروز براي  انگليس وزير خارجه»  استراو جك«:   سياسي گروه
 امريكا و   سنگين  فشارهاي  طرف از يك.   است  با اهميت  مختلفي ز جهات سفر ا اين.آند  سفر مي تهران
 ديگر  از سوي.شود  روز بيشتر مي  روز به  القاعده  و اعضاي يي  هسته هاي  در مورد سالح  ايران  به غرب
 اخير  ايه  از ناآرامي  وي  و حمايت  وزير انگلستان  بلر، نخست  توني  از سخنان  سفر چند روز پس اين

  .  است
  

،   ايران  تاييد خبر سفر استراو به ، ضمن و گو با ايرنا در لندن  در گفت  انگليس  خارجه  وزارت سخنگوي
  .   است  ايران  اسالمي  بريتانيا با جمهوري هاي  ارتباط ، در ادامه  تهران سفر استراو به:  گفت
  .   آشور است  در اين باتث و   و رشد دموآراسي در ايران   از اصالحات  بريتانيا، حمايت سياست:  افزود وي

  المللي  از نظر بين  آه  موضوعاتي ، به  از تهران استراو در ديدارش:  افزود  انگليس  خارجه  وزارت سخنگوي
  ر چارچوب د  خاورميانه  روند صلح  در قبال ، رفتار ايران يي  هسته هاي  برنامه  و درباره  دارند، پرداخته اهميت
   ، سخنگوي  ديگر حميدرضا آصفي از سوي.و گو خواهد آرد  گفت  تروريسم و مقوله»   راه نقشه « طرح
 در   تهران  به  انگليس سفر وزير امور خارجه:   سفر اظهار داشت  نيز در مورد اين  ايران  امور خارجه وزارت

  . گيرد ي م  مستمر دو آشور صورت و گوها و تماسهاي  گفت چارچوب
  :   سفر گفت  در اين  ايران  مورد عالقه  در مورد موضوعات آصفي
  .   است  مورد تاآيد ايران  تروريسم  ضد انساني  با پديده  و شفاف ، صريح  غيرگزينشي مبارزه
  ي جد عزم:  آرد آند، اضافه  مي  حمايت  تروريستي  گروههاي  از برخي  هنوز غرب  اينكه  به  با اشاره وي

   المللي  بين  سازنده هاي  ساز همكاري  و تروريستها زمينه  تروريسم  با پديده اروپا در برخورد غيرگزينشي
  . خواهد بود
 ذآر آرد و   دو طرف  و گوي  را از موارد گفت  موضوع ، اين  عراق  اوضاع  به  با اشاره  خارجه  وزارت سخنگوي

   و تاآيد دو طرف مورد توجه» استراو« با   در مذاآرات  از آشور عراق  اشغالگران  فوري  خروج ضرورت:  گفت
  :   نوشت  انگليس  خارجه  وزارت  از سخنگوي  نقل  به سي. بي.  بي  آه  است  در حالي اين. قرار خواهد گرفت

   حقوق  به ربوط م  مسائل  در زمينه  بويژه ها در مورد ايران  از نگراني  حاآي  آه  است  پيامي استراو حامل
 سفر  در آستانه. خواهد بود  يي  هسته هاي  سالح  گسترش  و عدم  تروريسم  عليه  جهاني بشر، مبارزه
   دست  القاعده2  مرد شماره»   الظواهري ايمن «  ادعا آرد آه  العربي  خبري ، شبكه  تهران استراو به
   اعضاي  دستگير شدگان ، در ميان  گروه  اين ، سخنگوي  ابوغيث  سليمان  همراه ، به  الدن  بن  اسامه راست
   فاش  غرب  ديپلماتيك  از منابع  نقل  خبر را به  اين  العربي يي  ماهواره تلويزيون. هستند  در ايران القاعده
  ينه زم در همين. آرد  اعالم  دستگيرشدگان  را نيز در ميان الدن  بن  از پسران  يكي العربي.   است ساخته
 رهبر   الظواهري  ايمن  خبر دستگيري  و سقم تواند صحت  آرد نمي  امريكا اعالم  وزير خارجه  پاول آالين
   منابع  گزارش به. تاييد آند  ايران  را در خاك الدن  بن  اسامه  معاون  مصر و مهمترين  جهاد اسالمي گروه
 در   گرفت  انجام  جمهور مالي  با رييس  از نشست  پس  آه رنگاران خب با  آوتاه وگوي  گفت  در يك  پاول خبري
   خبرگزاري  گزارش به».  ندارم  خاصي  اطالعات  رابطه در اين «  آرد آه  بسنده  جمله  اين  به  رابطه اين

رد گي  مي  صورت  ايران  به  انگليس  استراو، وزير امور خارجه  سفر جك ها در آستانه  دستگيري ، اين فرانسه
 از   نقل  ايرنا به  آه  است  در حالي اين. آند  آنها صحبت  و تحويل  موضوع  اين  قصد دارد ضرورتا درباره  وي آه

، از   تهران  استراو در سفر خود به ، آه  عربي  منابع  برخي ، گزارش  انگليس  خارجه  وزارت سخنگوي
  .  دهد را رد آرد برند، تحويل  بسر مي  در بازداشت  آه  القاعده  تا مظنونان  خواهد خواست  ايران مسووالن
  زاده  رمضان  عبداهللا  توسط  در ايران  القاعده  از اعضاي  برخي  خبر دستگيري  اعالم  دنبال  ديگر به از سوي

   دستگير شده  استرداد اعضاي  درباره  بطور محرمانه ايران: نوشتند  غربي منابع)   گذشته روز دوشنبه(
   پاك  از روزنامه  نقل  ايسنا به  رابطه در همين.آند وگو مي  گفت  سعودي  و عربستان  با مصر، آويت القاعده
   در حال  در ايران  شده  بازداشت  عربستاني  شهروندان  تحويل  براي  سعودي عربستان:   نوشت تريبيون

  .   است انعقاد قرارداد با تهران
   مواضع  استراو در خصوص ، توضيحات  است وگو مطرح  موارد مورد گفت  و حوش  حول  آه جدا از مباحثي

  .   است  آرده  خود جلب  را به  بسياري  بلر نيز توجه اخير توني
   احضار و مورد سوال  خارجه  وزارت  به  در تهران سفير انگليس»  ريچارد دالتون« شد   باعث  آه سخناني
   بلر را به  اخير توني نبايد اظهارات:   گفت  رابطه وگو با ايسنا در اين  در گفت دزادهدآتر پيروز مجته.قرار گيرد
 در   انگليسي  امريكايي  وحدت  حفظ  به  بلر مربوط  توني اظهارات.   بگذاريم  انگليس  تغيير سياست معناي
   جك  اظهارات  به  با اشاره وي.رد وجود دا  اسراييل  خواست رغم  علي  وحدت  اين  آه  است  خاورميانه بحران
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 و   اصلي  را زيربناي ، آن  خارجي هاي  حمايت  از طريق  در ايران  دموآراسي  ديدن  بر لطمه استراو مبني
  :  تاآيد آرد مجتهدزاده.  برشمرد  ايران  به  نسبت  انگليس  خارجي  سياست حقيقي

 موارد از   در برخي  آه  سرعتي  همان توانند به  مي اند آه رده آ  ؤابت  امريكا در عمل  متحده اروپا و اياالت
تر   ما بايد بسيار ماهرانه بازي.  آار آنند  شوند و با هم  نزديك  هم  به  سرعت  همان شوند،به  جدا مي هم

   اين بر  تسلط  براساس  مسائل  اين  درست  ما بايد با درك  ديپلماسي  باشد،دستگاه مان  آنوني از بازي
 و   احترام  خود برسد، هم  ملي  منافع  به  آند، تا هم  را پيگيري  علمي  پيچيده ريزي ها برنامه پيچيدگي
 را   است  بوده  اسالمي  انقالب  آرمان ترين  بزرگ  آه  سياسي  توسعه  اينكه  آند هم  خود را حفظ استقالل
  .  بخشد تحقق

  

   همترين تحوالت ايران در مورد ممواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  راه برون رفت از شرايط آنوني ايجاد يك جبهه گسترده اصالحات است  : عيسي سحرخيز
  2003  ژوئن 28 -1382 تير 7 شنبه -خبرگزاري آار ايران 

  .عيسي سحرخيز، راه برون رفت از شرايط حساس فعلي را ايجاد يك جبهه اصالحات گسترده دانست
   سيد محمد خاتمي در حالي انتخاب شد آه  :گار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، افزودوي در گفت و گو با خبرن

  .  پيش بيني چنين امري ممكن نبود و هدف بازگشت جناح چپ سياسي به صحنه سياست بود
هاي تشكيل دهنده جبهه دوم خرداد در مرحله جديد   سحرخيز با بيان اينكه منافع و اهداف گروه

رسد برخي از   هم اآنون در درون جبهه دوم خرداد به نظر مي:  همسويي ندارد، افزوداصالحات با يكديگر
نيروها به اهداف خود نرسيده ويا توان و انگيزه الزم براي ادامه آار را ندارند آه بايد تاآتيكي اتخاذ شود 

  .تا افرادي آه تمايلي ندارند مانع ادامه روند اصالحات نباشند
طرفداران اصالحات بايد بدانند آه مردم خواهان : الحات تأآيد آرد و گفتوي بر تشكيل جبهه اص

  اصالحات 
  .تر هستند  جدي

هنگامي آه دانشجويان و مردم اميد خود را به جرياني آه درون نظام است از دست : سحرخيز گفت
و از سويي ديگر هاي مردم را ندارند   بدهند و احساس آنند آه اين گروه آارآيي الزم براي تحقق خواسته

هاي مردم ساالرانه نباشد، ديدگاه فقدان اصالحات   آار نيز حاضر به تن دادن به خواسته  جناح محافظه
  . گردند  گيرد و آنها به دنبال ناجي مي  زا در مردم شكل مي  درون

آردن استقالل اي فراهم شده تا برخي تصور آنند آه با فدا   متأسفانه در اين شرايط زمينه: وي ادامه داد
توانند به آزادي و توسعه دست يابند، در حالي آه اين خطري جدي و تهديدي براي جامعه است و   مي

  .آثار زيانباري را براي منافع ملي به ارمغان خواهد آورد
اين فعال مطبوعاتي بر از بين بردن انسداد اصالحات و اعتماد به مردم و تشكيل نهادهاي مناسبي آه 

  .ن اعتماد آنند، تأآيد آردمردم به آ
 جنبش دانشجويي نبايد احساسي شود، زيرا گروهي هستند آه حاضرند از آب گل   :وي اظهار داشت

آلود به نفع خويش بهره برداري آنند و دانشجويان بايد با صبر و استقامت گام به گام به سمت اصالحات 
  .حرآت آنند

آيد بلكه هر آنچه را آه طي   تنها چيزي بدست نميبا ايجاد اغتشاش و درگيري نه : سحرخيز گفت
  ها بدست آمده از دست خواهد رفت  سال

  
  تحصن چهار نماينده در اعتراض به دستگيری دانشجويان

  2003  ژوئن 28 -1382 تير 7 شنبه -بي بي سي 
ی را در  ژوئن تحصن دو روزه ا28چهار تن از نماينگان مجلس ايران در يک اقدام بی سابقه روز شنبه 

اعتراض به دستگيری دانشجويان در پی نا آرامی های اخير که ده روز ادامه داشت، در راهروی مجلس 
  .آغاز کرده اند

 از - ميثم سعيدی، فاطمه حقيقت جو، علی اکبر موسوی خوئينی و رضا يوسفيان -اين نمايندگان 
  .هستند" مجمع نمايندگان دانشجويی مجلس"اعضای 

ری ايسنا، فاطمه حقيقت جو، نماينده تهران، گفته است که اين تحصن در اعتراض به به گزارش خبرگزا
دستگيری دانشجويان است و اضافه کرده که هنوز آمار دقيق دستگير شدگان، نحوه دستگيری ها، 

  .نهادهايی که اين دستگيری ها را انجام داده اند و محل دقيق نگهداری دانشجويان وجود ندارد
به شکل "جو افزود که اعتراض آنها همچنين نسبت به نحوه برخی از بازداشت هاست که خانم حقيقت 

تفتيش از منزل برخی از آنها که عالوه بر اتاق دانشجوی مورد نظر اتاق "انجام شده از جمله " نامناسب
  ."ساير افراد خانواده هم مورد بازديد نامناسب قرار گرفته است

که هيچ کس از تخلف و عمل غيرقانونی دفاع نمی کند و اعتراض ما در همين حال ميثم سعيدی گفت 
  .نسبت به نحوه برخورد با مسائل اخير است که بايد قانونی باشد

وی گفت که آنچه روان جامعه را تسکين می دهد، دستگيری عوامل خودسر است نه دانشجويانی که 
  . هم کمک کرده انددر حادثه حضور نداشتند و در بعضی موارد به کاهش نا آرامی

ای، حمايتش را از تحصن اين نمايندگان   مشارآت ايران اسالمی با انتشار بيانيه در همين حال جبهه
  .اعالم آرده است
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به گزارش ايسنا در اين بيانيه ضمن انتقاد از عملکرد قوه قضاييه در بازداشت دانشجويان گفته شده که 
ستگاه در روزهايی آه آشور بيش از هر چيز به چنين اقدامی از سوی بخش آوچكی از اين د

  .فروآاستن از التهابات نياز دارد، انجام شده است
  "لباس شخصی ها که هستند؟"

ميثم سعيدی از رييس شورای امنيت ملی ايران درخواست کرد که موضوع نيروهای موسوم به لباس 
دهی می شوند؟ آنها که هستند؟ شخصی را پيگيری کند تا مشخص شود که اين نيروها از کجا سازمان

رياست شورای امنيت ملی ايران با . چند نفر هستند و چرا به محيط های دانشگاهی حمله می کنند
  .محمد خاتمی رييس جمهور است
گران، برخورد با   شورای امنيت ملی، مبنی بر برخورد با اغتشاش به گفته آقای سعيدی، طبق مصوبه

  . آشور ايران نيست ی ديگر نوعی تبعيض است و اين تبعيض شايستهای و عدم برخورد با برخ عده
ها و دين صورت  هايی هستيم آه با نام ارزش در واقع ما نگران برخی شيوه: اين نماينده تهران افزود

  .شود گيرد آه موجب تضعيف نظام می می
در مورد برخورد با در همين حال، علی اکبر موسوی خوئينی، يکی ديگر از نمايندگان تحصن کننده، 

با وجود پيگيری هايی که در جلسه غيرعلنی با حضور مسئولين صورت گرفت تا : دانشجويان گفت
خواسته های دانشجويان را به نتيجه برسانيم ولی سه شنبه گذشته به اين نتيجه رسيديم که در اين 

  ."کشور کسی نسبت به اين رفتارهای زشت پاسخگو نيست
 موضوع اشاره نکرد که اين جلسات غيرعلنی با کدام يک از مقامات تشکيل شده آقای خوئينی به اين

  .بود و دقيقا کدام خواسته دانشجويان در آن مطرح شد
  ناپديد شدن دانشجويان

وی افزود که با وجود اعالم دادستان تهران در مورد توقف روند برخورد با دانشجويان، عبداهللا مومنی، از 
دت هنگام خروج از دانشگاه مورد هتاکی قرار می گيرد، با هفت تير تهديد و اعضای دفتر تحکيم وح

سپس دستگير می شود و مهدی پور رحيم از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ناپديد می شود و 
  . منزلش مورد تفتيش قرار می گيرد

ند که پس از آقای موسوی خوئينی افزود که از دانشجويان دانشگاه خواجه نصير هم مفقود شده ا
پيگيری های صورت گرفته، دادستانی مسئوليت آن را می پذيرد ولی کسانی که به گفته وی، اقدام به 

  .توهين می کنند و اين رفتارها را می کنند، معرفی نمی شوند
وی همچنين به دستگيری مهدی امين زاده از فعاالن ديگر جنبش دانشجويی اشاره کرد و گفت معلوم 

وی اظهار عقيده کرد که احتمال دارد . ی وی را دستگير کرده اند يا اينکه او در کجاستنيست چه کسان
  . در زندان اوين بندی وجود داشته باشد که اداره آن به صورت غيرقانونی صورت می گيرد

 نفر بود که بعد اعالم شده 25بوده " غيرمشخص"وی گفت تعداد کسانی که دستگيری شان به صورت 
العات استان تهران دستگيری بخشی از آنها را پذيرفته ولی از سرنوشت بقيه اطالعی در که اداره اط

  . دست نيست
  احترام به قانون؟

رضا يوسفيان نماينده شيراز، گفت اعتراض نمايندگان متحصن به وضعيت موجود و سياست های جاری 
  . مبهم در ايران است

 مسئولين اتمام حجت می کنيم و وفاداری خود را به وعده امروز يک بار ديگر با خود و با: وی ادامه داد
آقای يوسفيان دقيقا نگفت که در صورت حل نشدن مشکالت . هايی که اعالم کرديم يادآوی می کنيم

  .دانشجويان، اقدام بعدی آنها چه خواهد بود
 از آنها ياد می "خودسر"وی با اشاره به نيروهای موسوم به لباس شخصی که به تازگی در ايران به نام 

شود گفت که آنها به معنای واقعی خودسر نيستند بلکه مرکزهای فرماندهی آنها شناخته شده است 
هايی برای آنها تئوری پردازی آرده و حرآات آنها  و مردم هم کم و بيش از آنها آگاهی دارند و تئوريسين

  .آنند نها را پشتيبانی می  آنند و همچنين مراآزی به صورت اجرايی و لجستيك آ را مباح می
  .دهنده و نمايشگر يك وضعيت دولت در دولت است به گفته آقای يوسفيان وضعيت موجود، نشان

وی گفت به نظر می آيد نهادهايی وجود دارد که آنچه که به صالح خود می بينند انجام می دهند و 
  . چندان خود را مسئول نمی دانند

ونه زمانی که نهادهای منتسب به حکومت خود به قانون احترام وی اين پرسش را مطرح کرد که چگ
  .نمی گذارند، به مردم بگوييم که به قانون اين حکومت احترام بگذاريد

بارها جلساتی در مجلس برگزار شده، اما هر بار دستگاه قضايي به دليلی از : به گفته آقای يوسفيان
زده است و در بسياری موارد صراحتا اعالم آرده حضور در مجلس و پاسخگويی در مقابل مجلس سرباز 

  .بيند های مربوطه، از جمله آميسيون اصل نود پاسخگو نمی خود را در مقابل مجلس و يا آميسيون
هايی به صورت خشن  ها و بازداشت برای ما سوال است آه وقتی دستگيری: آقای يوسفيان گفت

ها در چارچوب  گيری و بازجويی  اعتراف باشيم نحوه توانيم انتظار داشته  گيرد، چگونه می صورت می
ها و ديوارها با آنها چه  آنند؛ در پشت پرده گونه آنها را دستگير می  وقتی در انظار مردم آن. قانون باشد

  دست آورند؟  آنند؟ و فردا قرار است چه اعترافاتی از آنها به  می
آنند،   دانشجويان را به آرامش دعوت میوی گفت وقتی يك سری فعاالن سياسی خارج از دانشگاه

های  تقارن دستگيری آنها با دانشجويان خبر از سناريوی جديدی در جهت پيوند زدن دانشجو با جلوه
  .ساختگی جنبش براندازی می دهد
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می تواند نهايتا به انحالل تنها تشكلی آه امروز " سناريوی شوم " آقای يوسفيان گفت که اين، 
  . وصل ميان حاآميت و دانشجو باشد منجر شود و دفتر تحكيم وحدت را منحل آند تواند حلقه می

روز جمعه آيت اهللا نمازی، دادستان کل ايران، برای نخستين بار پس فروکش کردن نا آرامی ها اعالم 
 نفر از آنها هنوز در بازداشت بسر می برند و تعداد 2000 نفر دستگير شده اند که 4000کرد که بيش از 

  .کمی از آنها دانشجويان در ميان آنها اندک است
برخی مقامات ايران، از جمله آيت اهللا خامنه ای ، رهبر اين کشور، آمريکا را متهم به دامن زدن به اين 

اعتراضات کرده اند، اعتراضاتی که در ابتدا در مخالفت با طرح خصوصی سازی دانشگاه ها آغاز و سپس 
  .د و به ساير شهرهای ايران هم گسترش پيدا کردتبديل به تظاهرات سياسی ش

گفته می شود که برخوردها و دستگيری دانشجويان در روزهای گذشته بيشتر با هدف جلوگيری از نا 
.  است1378 تيرماه سال 18آرامی های تازه در آستانه چهارمين سالگرد حمله به کوی دانشگاه در 

 به همراه vh نا آرامی گسترده در شهرهای مختلف ايران حمله شب هنگام به کوی دانشگاه چندين روز
  . داشت

 تير را غيرقانونی 18به گفته خبرنگار بی بی سی در تهران مقامات برگزاری هر گونه مراسم سالگرد 
 اعالم کرده اند

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

داشت شده در ايران آه مظنون عربستان سعودي اعالم آرد آه براي تحويل شهروندان عربستاني باز« 
  . باشد به داشتن ارتباط با سازمان القاعده، هستند؛ در حال انعقاد قرارداد با تهران مي

  2003  ژوئن 28 -1382 تير 7شنبه 
ي پاك تريبيون، نايف ابن عبدالعزيز، وزير  ، به نقل از روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اند؛ مشخص نشده  هايي آه در ايران دستگير شده تعداد سعودي« : عودي گفتآشور عربستان س
  » .هاي رياض دست داشته باشند گذاري رود آه اين افراد در بمب است و گمان نمي

باشند يا نه، اما گفت آه هويت آنها  وي توضيح نداد آه اشخاص دستگير شده از اعضاي القاعده مي
  .نها به آشورهاي دوست منتقل شـوندمشخص شده است و قرار است آه آ

  
  ايران خبر دستگيري پسر بن الدن، ظواهري و ابوغيث توسط ابران تكذيب آرد  

  2003  ژوئن 28 -1382 تير 7 شنبه -خبرگزاري آار ايران
امارات را مبني " العربيه"  تلويزيوني   آشورمان خبر شبكه حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه

  .  بر دستگيري سه عضو ارشد شبكه القاعده توسط ايران، تكـذيب آرد
گونه خبرها آامال بي اساس  اين:" به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري آار ايران ايلنا، وي گفت

  ."اند و دليلـي هـم ندارد  اين دستگيرشدگان هنوز به طور آامل شناسايي نشدهبرخي از. است
ها مطرح آنيم؛ چرا آه اين مسأله يك  ما پس از شناسايي دستگيرشدگان، آن را در رسانه: "وي افزود

  ."مساله امنيتـي است
ن الدن، ايمن شبكه تلويزيوني العربيه، ديروز در خبري مدعي شده بود آه يكي از پسران اسامه ب

الظواهري نفر دوم القاعده و سليمان ابوغيث سخنگوي اين شبكه، در ميان اتباع عرب دستگير شده 
  .توسط ايران هستند

  
   شبكه تروريستي القاعده2شرح حال ايمن الظواهري مرد شماره 

  2003  ژوئن 28 -1382 تير 7 شنبه - راديو فردا –بيژن فرهودي 
 شبكه تروريستي القاعده 2بان گزارش داد آه ايمن الظواهري، مرد شماره يك شبكه تلويزيوني عرب ز

ايمن . به اتفاق سخنگوي القاعده و يكي از پسران اسامه بن الدن در تهران بازداشت شده اند
 ساله و پزشك شخصي اسامه بن الدن 52الظواهري، رهبر پيشين نهضت بنيادگراي مصري الجهاد، 

وي به جرم دست داشتن در . ه مصري غيابا محكوم به مرگ شده استوي از سوي يك دادگا. است
ترور انور سادات، رئيس جمهوري سابق مصر اين آشور را ترك گفت و در آشورهاي مختلفي اقامت 

  .گزيد و سرانجام به شبكه القاعده پيوست
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  رزيدخالت نيروهاي خارجي در عراق در اثر نبودن آنترل م
  2003  ژوئن 28 -1382 تير 7شنبه 

با . نيروهاي آمريکا درعراق روزشنبه اعالم کردند کوشش ي کنند کنترل مرزهاي عراق را بازپس بگيرند
اين حال نيروهاي آمريکا اذعان کردند نمي توانند ورود رزمندگان خارجي را که به خاک عراق نفوذ مي 

  . رمي دهند، متوقف سازندکنند ونيروهاي ائتالف را مورد حمله قرا
يک مقام ارشد نظامي وابسته به نيروهاي ائتالف درعراق که نخواست ازوي نام ): راديو فردا(امير آرمين 

اما در رابطه با عوامل خرابکار . برده شود، گفت ما درحال برقراري کنترل مجدد عراق برمرزهايش هستيم

www.iran-archive.com 



، ما معتقديم که اين کارهمچنان ادامه دارد واين قبيل يا رزمندگاني که ازخارج به عراق نفوذ مي کنند
  .افراد فعال همه روزه مي توانند نفوذ کنند

اين مقام نظامي افزود هرچند ماموريتي غيرممکن به نظر مي رسد، اما ما کوشش خواهيم کرد با 
اران رژيم نيروهاي ائتالف هواد. عزيمت به مناطق مرزي ومناطق مجاورآن، اين افراد را شکست دهيم

پيشين عراق وچريک هاي فدائي صدام حسين را همراه با رزمندگان خارجي، مسئول حمالت مرگباربه 
  . نيروهاي ائتالف درهفته هاي اخير مي دانند

با اين حال اين مقام ارشد نظامي مي گويد نيروهاي آمريکا نمي توانند اقدامي درجهت متوقف ساختن 
  . اق به عمل آورندورود اين قبيل رزمندگان به عر

درچنين . وي افزود ما با صدها وهزارها مايل مرزهاي صحرائي روبروهستيم که قابل کنترل نيستند
وضعيتي اگررزمندگان خارجي تالش کافي به خرج دهند ومجدانه فعاليت کنند، بديهي است به راحتي 

  .مي توانند به داخل خاک عراق نفوذ کنند
وشت نيروهاي ائتالف به رهبري آمريکا، قبال ايران را متهم به مداخله خبرگزاري فرانسه درگزارشي ن
پل برمر، مدير آمريکائي اداره امورعراق پيشتردرهمين ماه گفته بود . درامورداخلي عراق کرده بودند

عوامل وابسته به دولت ايران فعاالنه کوشش مي کنند در روند برقراري دمکراسي درعراق وبازسازي 
راديوي ائتالف نيزماه گذشته هشدارداد بنيادگراياني تحت فرماندهي خارجي .رابکاري کننداين کشور، خ

  .با اين حال راديو ائتالف ازايران نام نبرد. با مقاصدي خرابکارانه وارد عراق شده اند

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 آه يك گروه از نظاميان آمريكايي در شهر بعقوبه از سوي افراد خبرنگار الجزيره در عراق اظهار داشت
  . ناشناس مورد حمله واقع شدند

  2003  ژوئن 28 -1382 تير 7شنبه 
، به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره در قطر، اين خبرنگار )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 آيلومتري شمال شرقي بغداد به وسيله 90قوبه افزود آه نظاميان آمريكايي در مرآز شهر بع
  . هايي مورد هدف قرار گرفتند نارنجك

به گفته شاهدان عيني اين حمله منجر به زخمي شدن تعدادي از نظاميان شده است اما هنوز آمار 
  . دقيق مجروحان معلوم نشده است

ظهار داشتند آه يك فرد از سوي ديگر برخي از شاهدان غير در استان ديالي شمال شرقي بغداد ا
مسلح عراقي نارنجكي را به سوي گروهي از سربازان آمريكايي در اين شهر پرتاب آرد آه سربازان نيز 

  .او را هدف گلوله قرار داده و او را زخمي آردند
هاي  هاي شديد از سوي گروهي از عراقي وي پس از انجام جراحي در بيمارستان با وجود مراقبت

  .ارستان فرار آردطرفدار از بيم
  

  پنتاگون يك هيات آارشناس عاليرتبه براي آمك به بازسازي عراق به بغداد اعزام آرد
  2003  ژوئن 28 -1382 تير 7شنبه ): راديو فردا(ژان خاکزاد 

پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا يک هيات مستقل از کارشناسان با تجربه را که در دولت کلينتون کار مي 
راق فرستاده است تا تالشهاي مربوط به بازسازي عراق پس از جنگ را مورد ارزيابي قرار کرده اند به ع

  . دهند
سفر هيات زماني انجام مي شود که عراق همچنان بي ثبات است و حمله به ): راديو فردا(امير آرمين 

قام وزارت دفاع يک م. سربازان آمريکايي و بريتانيايي در اين کشور، روز به روز اوج تازه اي مي گيرد
 روز تجارب 12 کارشناس به عنوان مشاوران غير رسمي دولت آمريکا، به مدت 5: آمريکا مي گويد

  . گسترده خود را در زمينه هاي گوناگون در اختيار پل برمر رئيس آمريکايي اداره امور عراق قرار مي دهند
ر پيشنهادهاي گسترده اي را ارائه اين هيئت همچنين در رابطه با بازسازي عراق و دورنماي اين کشو

هيات ياد شده عالو بر گزارش ارزيابي هاي خود به پل برمر، دانلد رامسفلد، وزير دفاع . خواهد کرد
الرنس دي ريتا، دستيار ويژه وزير دفاع . آمريکا را در جريان ارزيابي هاي خود از عراق قرار خواهد داد

ات پل برمر نبوده، چون او نياز يه چنان اقدامي ندارد اما هر نوع امريکا مي گويد اعزام هيئت به منظور نج
  . کمکي را پذيرا مي باشد

 سازمان مشهور مستقر 3اعضاي هيئت که به گفته آقاي دي ريتا آدمهاي خوب و باهوشي هستند، از 
لي و مرکز مطالعات بين المل:  سازمان عبارتند از3اين . در شهرهاي نيويورک و واشنگتن مي باشند

استراتژيک، شواري پژوهشي روابط خارجي، و بنياد ملل متحد، يك گروه خصوصي که تد ترنر، غول 
  ). رسانه اي امريکا هزينه اش را تامين مي کند

کارشناسان روز پنج شنبه به عراق رفته : سخنگوي مرکز مطالعات بين المللي و استراتژيک مي گويد
  .سازي عراق و دادن مشاوره استاند و وظيفه اشان ترسيم دورنامي باز

جان همر، از کارشناسان اين مرکز در دولت کلينتون، از مقامات ارشد پنتاگون بود که اکنون رياست مرکز 
فردريک بارتون، عضو ديگر هيئت پيشتر در مقام نايب رئيس کميسر عالي سازمان ملل . را بر عهده دارد

انجام وظيفه کرده و نيز در سازمان آمريکايي بين المللي توسعه متحد در امور آوارگان و پناهندگان در ژنو 
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بات شباکروکر، عضو هيئت در وزارت امور خارجه آمريکا کار مي . سمت مهمي را بر عهده داشته است
رابرت ار از شوراي روابط خارجي در دوره رياست جمهوري بيل کلينتون در هيئت نمايندگي . کرده است

ل متحد انجام وظيفه مي کرده و جوناتان ميندرسون، عضو گروه در بنياد ملل متحد آمريکا در سازمان مل
پنتاگون در گرماگرم انتقادات داير بر نداشتن آمادگي در بازسازي عراق از . و بانک جهاني کار کرده است

  .دولت بوش، اين افراد خارج از دولت را مامور بررسي کاستي ها در امر بازسازي عراق کرده است
بي ثباتي کنوني عراق نشانه مشکالتي است که سرمايه گذاران بخش خصوصي از کشورهاي آمريکا، 

يک شرکت مشاوره مخاطرات اين هفته اعالم کرد که اگر . بريتانيا، و ساير کشورها با آن روبرو هستند
. د رسيد با شورش وقيام عليه اشغال دست به گريبان نباشد، به ثبات هم نخواه2003عراق در سال 

يکي برقراري ثبات در اين کشور : اين شرکت دو گزينه ديگر را هم درباره عراق چندان نامحتمل نمي داند
  .و ديگري تجزيه آن

  
  عده اي در بصره از راه گروگانگيري آسب درآمد مي آنند

  2003  ژوئن 28 -1382 تير 7شنبه : خبرگزاري فارس
بدليل وجود هرج و مرج و همچنين :  خبرگزاري فارس گفـتيك منبع آگاه در حزب عمل اسالمي عراق به

عدم وجود يك حكومت مرآزي در شهر بصره عده اي در اين شهر به گروگانگيري اقدام آرده و پول 
  . دريافت مي آنند

به گزارش خبرگزاري فارس اين منبع آگاه ضمن اعالم اين خبر با اشاره به هرج و مرج ها در شهر بصره 
 آشورهاي بزرگ تحت پوشش احداث شرآت هاي تجاري در بغداد به اقدامات امنيتي و : گزارش داد

  . اطالعاتي مبادرت مي آنند
مشكل امنيت از مهمترين مشكالت مردم عراق پس از اشغال توسط نيروهاي امريكايي و انگليسي 

  . است آه پس از گذشت چند ماه از پايان جنگ همچنان باقي است
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-راقشيعيان و آينده ع
  

     ممنوع  ائتالف  نيروهاي  عليه  خشونت هرگونه:  حكيم
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   صريح  مخالفت  عراق  اسالمي  انقالب  اعالي  مجلس رييس»  سيد محمد باقر حكيم«:   الملل  بين گروه
دهد از   مي ترجيح«:او تاآيد آرد.  آرد  اعالم  ائتالف  نيروهاي عليه آميز   خشونت خود را با عمليات

  ، حكيم  فرانسه  خبرگزاري  گزارش به» . آند  استفاده  اشغال  مساله  حل  آميز براي  مسالمت راهكارهاي
 راهكار مورد  ن آخري  عنوان  از ترور تنها به  استفاده  آرده  برگزار شد، اعالم  در شهر نجف  آه در نماز جمعه

از . آرد  فعاليت  اشغالگري  آميز عليه  مسالمت هاي  و راهپيمايي  و بايد ابتدا با مذاآره  است پذيرش
   طي  را آه  سوري  نظامي  پنج  بزودي  آردند آه اعالم)  پنتاگون( امريكا   دفاع  وزارت  مسووالن سويي
   عراق  خاك  داخل  به  معالجه  و براي  شده  زخمي سوريه و   در مرز عراق  امريكايي  با نيروهاي درگيري
 روز از 10  ، با وجود گذشت  خبري  منابع  گزارش به.  باز خواهند گرداند  سوري  طرف  بودند را به  آرده منتقل
 ياد   نظامي  پنج  شدن  و زخمي  حادؤه  اين  وقوع  با چگونگي  در رابطه  هنوز توضيحي  پنتاگون  حادؤه اين
   اول  امريكا و سخنگوي وزير دفاع» دونالد رامسفلد «  از معاونان يكي»  ريتا  دي لورنس«.   است  نداده شده

   حرآت  قادر به آنان. شوند  مي  نگهداري  نفر با هم هر پنج:   گفت  خبرنگاران  به  رابطه  در اين پنتاگون
  وي.  داد  خواهيم  تحويل  سوري  طرف  را به  شود، آنان  موجود برچيده  مشكالت  آنكه  محض هستند و به

 بيشتر در اختيار   اقدام  اين  آند، زيرا زمانبندي  اعالم  آن  براي تواند موعدي  نمي  تاآيد آرد آه  حال در عين
يگر  د از سوي.   خود است  نظامي  پنج  سريع  بازگرداندن  خواهان سوريه.   است  امريكا در دمشق سفارت

از .  شدند  و آشته  قرار گرفته  ناشناس  افراد مسلح  تيراندازي  بغداد هدف  در شمال  امريكايي دو نظامي
   ساله11   نوجوان يك. اند  شده  آشور آشته  در اين  امريكايي  نظامي28   تاآنون  در عراق  جنگ پايان

 .   است  رسيده  قتل  به  افراد ناشناس  نيز توسط عراقي
  

مقامات آمريكايي ادعا آردند سپاه بدر مسوول آشته شدن شش سرباز انگليسي در جنوب عراق 
  .است

  2003  ژوئن 28 -1382 تير 7شنبه 
ي الحيات، مقامات  ي فرامنطقه ، به نقل از روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

مرآز شهرها و روستاي مستقر و در حال آمريكايي مدعي شدند آه سپاه بدر در جنوب عراق و در 
  .باشد بسيج نيروهاي داوطلب مي

آنها هم چنين ادعا آردند آه نيروهاي سپاه بدر بعد از بازگشت به عراق با درآوردن لباس نظامي خود به 
  .اند جمع مردم پيوسته

  
 دارد آه در آن طي  هزار نفري مجار الكبير را برعهده50گردان بدر، آنترل شهر «:نيويورك تايمز نوشت

  » .اند ي جاري شش سرباز انگليسي و چهار عراقي در يك درگيري آشته شده هفته
  2003  ژوئن 28 -1382 تير 7شنبه 
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بنا بر «: اين روزنامه با اشاره به مطلب فوق مدعي شـد) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 و در تالش براي جذب حامياني در شهرهاي  ار آردهاطالعات آمريكا، گردان بدر، ستادهايي را برقر

شان را از تن خارج آرده و  هاي نظامي اند، لباس جنوبي عراق است و جنگجوياني آه به عراق بازگشته
  » .اند در ميان جمعيت غيرنظامي پخش شده

ز اعمال ي نيروهاي انگليسي در عراق اقرار آرده است آه مردم شهر، ا اين درحالي است آه فرمانده
  .اند هاي جديد تسليحاتي از سوي سربازان انگليسي رنجيده شده محدوديت

  
  گوناگون

  
  بی بی سی عذرخواهی کند: دولت بريتانيا

  2003  ژوئن 28 -1382 تير 7 شنبه -بی بی سی 
اختالف بين دولت بريتانيا و بی بی سی در مورد گزارش بی بی سی در باره شرايط منتهی به 

  .شور در جنگ عليه عراق شدت گرفته استمشارکت اين ک
دفتر تونی بلر، نخست وزير، مجددا از بی بی سی خواسته است اين گزارش خود را پس بگيرد که 

دولت بريتانيا، به منظور تقويت موضع خود در قبال حمله به عراق، به مبالغه گويی در زمينه توانايی آن 
  .ار جمعی مبادرت ورزيدکشور در زمينه دسترسی به جنگ افزارهای کشت

  . دفتر نخست وزير خواستار عذرخواهی بی بی سی در اين مورد شده است
در هفته های منتهی به جنگ عراق، گزارش توانايی تسليحاتی آن کشور توسط تونی بلر، نخست وزير، 

انيابود، به منظور جلب حمايت از مقابله با تهديدی که، براساس اين گزارش، از سوی عراق متوجه بريت
  . در مجلس مطرح شد

بی بی سی قبال گفته است که اشتباهی مرتکب نشده است که به خاطر آن پوزش بطلبد و روز 
، مدير دفتر ارتباطات و استراتژی نخست وزيری، "الستر کمپبل" ژوئن، در نامه مفصلی به 27جمعه، 

  .استدالل های خود در اين زمينه را مطرح کرد
يس بخش خبری بی بی سی، در نامه نه صفحه ای خود در پاسخ به اتهامات ، ري"ريچارد بروکس"

مطرح شده توسط دفتر نخست وزيرتاکيد ورزيد که بی بی سی همچنان به صحت مطالبی که پخش 
  .کرده اطمينان دارد

وی دفتر نخست وزير را به تالش برای مرعوب کردن بی بی سی و آقای کمپبل را به داشتن خصومت 
  .اين سازمان متهم کردشخصی با 

مغالطه و کلی "در واکنش، آقای کمپبل، در يک مصاحبه تلويزيونی، پاسخ بی بی سی را با عنوان 
رد کرده و گفته است که تا زمانی که بی بی سی از اظهارات خود عذرخواهی نکند اجازه " گويی

  .نخواهد داد اين مساله به فراموشی سپرده شود
  .  از تعطيالت آخر هفته پاسخ مفصل خود به نامه بی بی سی را مطرح کندوی وعده داده است که پس

 ژوئن، دفتر نخست وزير بريتانيا حاضر به اظهار نظر در مورد اين گزارش نشد که آقای 28روز شنبه، 
 کمپبل در نظر دارد اعتراض نامه ای رسمی به واحد شکايات بی بی سی ارسال کند

  
     از ظهور تا سقوط صدام
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   به  اجسادشان  بودند آه شدگان  جمهور نيز جزو آشته  رياست آوپتر مخصوص  هلي  خلبان  و آمك خلبان
   رفتن با از ميان.  شد  سپرده  خاك  شهدا به ،در گورستان  عارف  جنازه  از دفن  روز پيش  و يك بغداد آورده

 ژنرالها   صف  او بايد از ميان جانشين.  آشيدند  راحتي  نفس ، آردها، بطور موقت د مقتدر عراق، مر عارف
 را مدنظر قرار دهند و زياد   عرب  قبايل  ساالري  ارباب  سنتي  دادند شيوه شدأ اما ژنرالها ترجيح  مي يافت
 14   از آودتاي پس.  نباشند اقعيجمهور و  رييس  تعيين  و سپس  جمهور موقت  رييس  انتصاب  دنبال به

  درپي  پي  و تقاضاهاي  شده  شناخته  ارتجاعي  و امري ، منسوخ  بطور رسمي ، انتخابات1958  ژوئيه
   و گزينش  مجلس  و تشكيل  انتخابات ، برگزاري  عادي  حال  آشور به  بازگرداندن  براي  از احزاب بعضي
   اعضاي  نگاههاي  زمان در اين.  بود ورد تمسخر و تحقير قرار گرفته، م  پارلمان  اعضاي  از ميان دولت
  ، برادر مارشال  محمد عارف عبدالرحمن) سرلشگر( للواء   ژنرال  به  جمهوري  رياست شمار شوراي آم

  وارث و   آس ترين  و نزديك ترين  او را محق  عربي يي  قبيله  و برادرساالري  پدرساالري  شد آه فقيد، دوخته
)   فيلد مارشال و شايد هم (  مارشال  جنازه  تشييع مراسم. داد  تشخيا مي  جمهور درگذشته رييس

 تا   فوريه8   آودتاي  خود،در فاصله  نابهنگام  از مرگ  ناچيز پيش  در سالهاي  آه  محمد عارف عبدالسالم
   سينه  بسيار را زيب  آند و نشانهاي  تن ه را ب  مارشالي  پرشكوه  بود اونيفورم  آرده ، فرصت1966  آوريل

 را   جمهور درگذشته  برگزار شد و جسد رييس  فراوان  بگيرد، با شكوه  لباس  در آن خود سازد و عكسهايي
   توصيف ، هنگام  تلويزيون  راديو و گزارشگران خبرنگاران.  سپردند  خاك  به  از اندازه  بيش با گراميداشت

. دادند  مي  از خود نشان  غيرطبيعي گريستند و حاالت  بغداد، مي  در خيابانهاي  عارف نازه ج  تشييع منظره
 بود و با   و بددهان ، هتاك  وقيح  فردي  بودند، زيرا عارف  بسيار خوشحال  عارف  از مردن  عراق اما مردم
 از   رآيك  ناسزاهاي  و همواره شت دا مابانه  اوباش ، رفتاري  عراق  جمهوري  بر مسند رياست زدن وجود تكيه
   تكدر خاطر شيعيان آرد،موجبات  مي  شيعه  مذهب  به  آه  او و اهانتي بازي سني. آمد  مي  بيرون دهانش

 را از   مارشال  جناب  اين  خصوصيات  مطلب  اين  فردا در ادامه  نيست مناسبت بي.  بود  آورده را از او فراهم
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  ، بيان  است زيسته  مي  در عراق  عارف  مارشال  با زمامداري  همزمان  آه عيني   شاهدي  و قلم زبان
 را ادا   مطلب  حق  در مورد افراد سرشناس  تنهايي  به  مطبوعات هاي  و نوشته اسناد و مدارك.( آنيم
 بيشتر  وص خص  و آشنا با فرد موردنظر در اين  دور و نزديك  اشخاص  و خاطرات  شفاهي تاريخ. آند نمي

،   وقايع  شاهد ايراني  دست  را به  بار ديگر قلم  آه  است  علت  همين به.   است دهنده روشنگر و آگاهي
 .)  ام  داده  ارژنگي  فريدون آقاي
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