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

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي موثر بر تحوالت ايران

  
  تاليا، رييس دوره ای شورای اروپا اي

  2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10 سه شنبه - بي بي سي –مرتضی رئيسی 
ايتاليا روز اول ژوئيه رياست دوره ای اتحاديه اروپا را از يونان تحويل گرفت و از اين روز رياست نهادهای 

  .داردشورای وزيران و شورای اروپا و امور آلی اتحاديه اروپا را بر عهده 
 ماه آينده رئيس شورای اروپا متشكل از رهبران اروپا 6سيلويو برلوسكونی، نخست وزير ايتاليا آه تا 

خواهد بود، قرار است روز چهارشنبه اين هفته در پارلمان اروپا واقع در استراسبورگ سخنرانی آند و 
  . برنامه خود را به اطالع نمايندگان پارلمان اروپا برساند

ضای آميسيون اروپا آه نهاد اجرايی اين اتحاديه است روز پنجشنبه همراه با رومانو پرودی، همچنين اع
رئيس اين آميسيون روز پنجشنبه به رم می روند و در آنجا تا روز جمعه با رئيس تازه اتحاديه اروپا ديدار 

  .و گفتگو خواهند داشت
 2004ش تاريخی اتحاديه اروپا در ماه مه يكی از مهمترين اهداف رئيس جديد شورای اروپا تدارك گستر

  . آشور جنوب و شرق اروپا رسما از اعضای تازه اين اتحاديه بشمار خواهند رفت10است آه 
فراهم آوردن مقدمات تشكيل آنفرانس دولت های عضو اتحاديه اروپا و تصويب يك قانون اساسی برای 

يز از وظايف اساسی آقای برلوسكونی خواهد اين اتحاديه آه برای نخستين بار صورت خواهد گرفت، ن
  .بود

از ديگر وظايف رئيس تازه اتحاديه اروپا نيرومند آردن اقتصاد اتحاديه در جهت رقابت با قدرت های 
  .اقتصادی بزرگ جهان و نيز ادامه مبارزه با تروريسم بين المللی است

 6از رهبران اروپا به تناوب رياست يك دوره هرچند اين تغيير در اتحاديه اروپا يك حرآت تازه نيست و يكی 
ماهه را عهده دار می شوند اما اآنون آه نوبت به سيلويو برلوسكونی رسيده انتقاد نسبت به او و 

  .حتی مخالفت های شديد عليه نخست وزير ايتاليا در همه جا جريان دارد
رلوسكونی و به ويژه تالش موفقيت اين انتقاد و اعتراض ها عمدتا عليه روش های غير دمكراتيك آقای ب

آميز و سهم اخير او در تصويب قانون تازه مصونيت پنج مقام ممتاز ايتاليا از تعقيب در دوران مسئوليت 
  . آنها است آه شامل حال نخست وزير هم می شود

 تقلب در در دادگستری ايتاليا چندين پرونده عليه آقای برلوسكونی به اتهام دادن رشوه، جرائم مالياتی،
  .بيالن عمكرد شرآت ها و موسسات زير نظر او در جريان است

محتوای اصلي انتقادها اين است آه آقای برلوسكونی با استفاده از اآثريت پارلمانی و دوستان صاحب 
  .نفوذ خود اين مقررات را تصويب آرده تا دستگاه قضايی را در مقابله با خود فلج آند

يتاليا ايراد گرفته می شود آه او مخالف وحدت اروپا است و در جريان جنگ به به عالوه از نخست وزير ا
رهبری آمريكا عليه عراق سعی آرده ميان اروپايی ها از يك طرف و اروپا و آمريكا از سوی ديگر شكاف 

 ايجاد آند
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  از سفر رئيس سازمان بين الملللي انرژي اتمي به ايران، از ديد سخنگوي سازمانچشم اند
  2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10سه شنبه ): راديو فردا(بکتاش خمسه پور

 9محمد البرادعي، رئيس نهاد نظارتي سازمان ملل در امور هسته اي در تاريخ : تهران اعالم کرده است
اين سفر در حالي قرار است انجام گيرد که فشارها بر . فر مي کندبه ايران س)  تيرماه18(ژوئيه 

در . جمهوري اسالمي، براي تن دادن به بازرسي هاي شديدتر از اماکن هسته ايش افزايش يافته است
ارتباط با سفر محمد البرادعي به تهران، گلناز اسفدياري از راديو فردا گفتگويي دارد با مليسا فلمينگ، 

  . س بين المللي انرژي اتمي در وينسخنگوي آژان
دومين سفر محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي به ): راديو فردا(گلناز اسفندياري 

تهران در حالي صورت مي گيرد که فشارهاي بين المللي به جمهوري اسالمي ايران، براي پيوستن به 
امروز ژاپن اعالم . به روز در حال افزايش استپروتکل الحاقي منع گسترش سالحهاي هسته اي روز 

کرد که تا رفع نگراني هاي بين المللي درباره برنامه هسته اي ايران، شرکتهاي اين کشور از امضاي 
مليسا فلمبنگ، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در . قرارداد نفتي با ايران خودداري مي کنند

که محمد البرادعي در تهران، با مقامات ايراني درباره تمامي :  گويدوين در گفتگويي با راديو فردا مي
  . مسائل مهمي که از زمان انتشار آخرين گزارش او هنوز حل نشده است، گفتگو خواهد کرد

 ژوئن 11به اين مسائل در گزارش روز ): سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي، وين(مليسا فلمينگ 
امناي آژانس بين المللي انرژي اتمي اشاره شده بود و او مي خواهد اين آقاي البرادعي به هيئت 
ما در حال تهيه گزارش ديگري براي نشست هيئت امناي آژانس در ماه سپتامبر . مسائل را پيگيري کند
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. به اين ترتيب روندي در جريان است و بازرسي ها هم به طور منظم در ايران انجام مي شود. هستيم
 هم الزم است گفتگوهايي در سطح مقامات بلندپايه سياسي انجام شود، و اين کاري در همين حال

  . است که آقاي البرادعي در تهران انجام خواهد داد
حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران روز گذشته در ديدار با جک استراو، وزير امور .: ا.گ

از . وت مي شود تا براي حل مسائل فني به ايران سفر کندخارجه بريتانيا گفت که از آقاي البرادعي دع
آيا سفر محمد البرادعي به : مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي مي پرسم
  تهران، گامي به سوي امضاي پروتکل الحاقي از سوي ايران است؟

دواريم که امضاي اين پروتکل مسلما امي. براي ما اظهار نظر در اين باره دشوار است: مليسا فلمينگ
ما قبال هم گفته ايم که امضاي پروتکل الحاقي از سوي ايران، گام مهمي . يکي از نتايج اين سفر باشد

خواهد بود تا ايران به جهان نشان دهد که قصد دارد تا حد ممکن درباره برنامه هسته اي خود شفاف 
  .باشد
 بودن برنامه هسته اي خود، خواستار تضمينهاي بين مقامات ايراني ضمن تاکيد بر صلح آميز: ا.گ

مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين . المللي و لغو تحريمها عليه ايران براي دريافت تکنولوژي هستند
المللي انرژي اتمي مي گويد که اين آژانس نمي تواند به ايران تضميمني بدهد و تمامي کشورهايي 

  .ه اي را امضا کرده اند، بايد پروتکل الحاقي را نيز امضاء کنندکه پيمان منع گسترش سالحهاي هست
پروتکل الحاقي را بايد . ما سازماني نيستيم که با کسي مبادله کنيم يا گارنتي بدهيم: مليسا فلمينگ

ما نمي . تمامي کشورهايي که به پيمان منع گسترش سالحهاي هسته اي پيوسته اند، امضا کنند
شماري از کشورها تاکنون . بايد اين پروتکل را امضا کند، همه بايد آن را امضا کنندگوييم که فقط ايران 

متاسفانه بر خي از کشورها هم در اين زمينه کند بوده اند، اما به ويژه . اين پروتکل را امضا کرده اند
رنامه غني درباره کشورهايي همانند ايران، که برنامه هسته اي غيرنظامي گسترده اي دارند و داراي ب

سازي اورانيوم هستند، ما خواهان امضاي پروتکل الحاقي هستيم تا شفافيت الزم داده شود و جهان 
  .اطمينان حاصل کند که برنامه سالح هسته اي پنهاني وجود ندارد

  
خواست سازمان ملل، آمريکا، اتحاديه اروپا و ژاپن از جمهوري اسالمي براي امضاي پروتکل الحاقي منع 

   سالحهاي هسته ايگسترش
  2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10 سه شنبه - راديو فردا –بکتاش خمسه پور 

سازمان ملل، آمريکا، روسيه و اتحاديه اروپا همگي از ايران خواسته اند امکان بازرسي هايي را فراهم 
ير آژانس بين اين درخواست به دنبال گزارش اخ. آورد که جنبه ناگهاني و سرزده بودن آنها بيشتر باشد

المللي انرژي اتمي به عمل آمده است که در آن تهران به دليل عدم ارائه گزارش کاملي از فعاليتهاي 
به گفته خليل موسوي، يک سخنگوي سازمان انرژي اتمي . هسته ايش مورد انتقاد قرار گرفته است

  . اهد رفت تيرماه به ايران خو18جمهوري اسالمي، محمد البرادعي چهارشنبه آينده، 
در وين، آژانس بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه اعالم کرد که البرادعي دعوت تهران را پذيرفته 

جمهوري اسالمي يکي از امضاء . است، اما هنوز تاريخي براي سفر وي به ايران تعيين نشده است
 براي امضاي يک کنندگان قرار داد منع گسترش سالحهاي هسته اي است، اما در برابر درخواستها

پروتکل الحاقي اين قرارداد که امکان بازرسيهاي کاملتر را فراهم مي آورد مقاومت ورزيده و مي گويد که 
پيش از امضاي پروتکل الحاقي، ابتدا تحريمهايي بايد لغو شوند که از انتقال تکنولوژي به ايران جلوگيري 

  .مي کنند
با همکاري روسيه ساخته مي شود، نيز اماکن هسته اي تهران مي گويد نيروگاه هسته اي بوشهر که 

ديگرش که دست کم دو تاسيسات ديگر را در بر مي گيرند، صرفا اهداف غير نظامي و صلح آميز را دنبال 
واشنگتن تهران را متهم کرده است که به طور محرمانه در زمينه توليد سالحهاي هسته اي . مي کنند

ش مطرح است که چرا ايران که دومين کشور بزرگ توليد کننده نفت در تالش مي کند و اين پرسش براي
سازمان اوپک و نيز دومين کشور جهان از نظر برخورداري از بزرگترين ذخاير گاز، خواهان انرژي هسته اي 

  .است
دولت ژاپن روز سه شنبه اعالم کرد که يک کنسرسيوم ژاپني که مورد حمايتش قرار داشت، به خاطر 

ا بر سر برنامه هسته اي جمهوري اسالمي، بعيد به نظر مي رسد يک قرار داد دو ميليارد دالري نگرانيه
  .را به منظور توسعه يک ميدان عظيم نفتي ايران به امضاء رساند

در همين حال اتحاديه اروپا نيز تهديد کرده است که در صورت مخالفت تهران با امضاي پروتکل الحاقي 
رژي اتمي، امضاي يک قرارداد تجاري و همکاري را که تحت مذاکره با تهران دارد به آژانس بين المللي ان

  .حالت تعليق در مي آورد
  

اي ايران  امضاي قرارداد نفتي آزادگان مشروط به رفع نگرانيها از برنامه هسته: دبير ارشد آابينه ژاپن
  است

  2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10 سه شنبه -خبرگزاري فارس
امضاي قرارداد نفتي دو ميليارد دالري ژاپن با ايران در منطقه آزادگان : رشد آابينه ژاپن گفتدبير ا

  . باشد اي ايران مي مشروط به رفع نگرانيهاي جهاني از برنامه هسته
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، دبير ارشد آابينه ژاپن به نگراني اين آشور از »ياسو فوآودا« به نقل از آيودونيوز،» داوجونز« به گزارش
المللي يك چنين نگراني را از  ژاپن و جوامع بين: اي آره شمالي اشاره آرد و گفت هاي هسته برنامه

  . اي ايران نيز احساس مي آنند آه دولت ايران بايد در رفع اين نگرانيها تالش آند برنامه هاي هسته
آرات حول اين به گزارش خبرنگار ما روز گذشته يك مقام مسؤول وزارت امور خارجه ژاپن از ادامه مذا

  . قرارداد خبر داده بود
ريچارد بوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا نيز روز دوشنبه مخالفت خود را با مشارآت ژاپن دراين 
هاي  قرارداد نفتي اعالم آرد و امضاي اين قرارداد را مخالف تالشهاي آمريكا براي جلوگيري از توليد سالح

  . اي در ايران دانست هسته
وزير امور خارجه ژاپن نيز در يك آنفرانس خبري آه صبح امروز برگزار شد از مذاآرات » يكو ماواآوچييور«

  . خود با آمريكا حول امضاي اين قرارداد خبر داد ولي از ارائه جزئيات بيشتر خودداري آرد
 2001 در سال بر اساس اين گزارش توافق اوليه اين قرارداد بين رئيس جمهور ايران و وزير صنايع ژاپن

 .انجام شد
  

  روسيه از ايران خواست تا پروتكل الحاقي را بپذيرد
   2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10سه شنبه : خبرگزاري فارس

را ) NPT(روسيه از ايران خواسته است تا پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي 
  .امضاء آند

واست تا پروتكل الحاقي را بپذيرد تا به جهان تضمين دهد به گزارش آسوشيتدپرس، روسيه از ايران خ
  . آه قصد توليد و توسعه سالحهاي هسته اي را ندارد

، رئيس انرژي »غالمرضا آقازاده«، وزير امور خارجه روسيه و »ايگور ايوانف«در طي ديدار روز گذشته 
  . اتمي ايران اين درخواست مطرح شد

ي اين پروتكل گواه ديگري بر صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران است  امضا :ايوانف در اين ديدار گفت
  . و همكاري ايران را با آژانس انرژي اتمي نزديكتر مي آند

  . روابط هسته اي ايران و روسيه مطابق با حقوق بين الملل است: آقازاده هم گفت
 

ه اي با جمهوري اسالمي روسيه مانعي در راه همکاري هست: سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه
  نمي بيند

   2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10 سه شنبه - راديو فردا –بيژن فرهودي 
  : الکساندر ياکوونکو سخنگوي وزارت امورخارجه روسيه دريک کنفرانس مطبوعاتي درمسکواعالم کرد

کاري با ايران دراين ما مانعي در راه هم. فعاليت ما براي تکميل نيروگاه اتمي بوشهرادامه خواهد يافت
اظهارات مقامات روسيه دراين زمينه هنگامي عنوان مي شود که غالمرضا آقا زاده . زمينه نمي بينيم

رئيس سازمان انرژي اتمي ايران عليه چشم انداز يک فشار فزاينده بين المللي به ايران درمورد برنامه 
  . اتمي اين کشور، درحال گفتگوهائي درمسکو است

 فرانسه درگزارشي نوشت واشنگتن ايران را که کشوري نفت خيزاست، متهم کرده است خبرگزاري
افزون براين، . طرح نيروگاه اتمي خود را به عنوان پوششي براي توليد سالح هاي اتمي قرارداده است

دولت ايران همچنان دربرابر بازرسي هاي سختگيرانه تر سازمان بين المللي انرژي اتمي ازتاسيسات 
درمسکونظرات متضادي مطرح شده بود درصورتي که ايران . مي ايران مقاومت به خرج مي دهدات

همچنان به مخالفت با فشاربين المللي براي بازرسي ازتاسيسات اتمي اين کشورادامه دهد، آيا 
  . روسيه بايد همکاري با طرح نيروگاه اتمي بوشهر را متوقف سازد يا نه

ي قراردادي نهائي با ايران براي بازگرداندن زباله هاي سوخت اتمي که روسيه تاکنون موفق به امضا
بازگرداندن اين زباله، شرط به کارانداختن نيروگاه . جهت نيروگاه بوشهرارسال مي دارد، نشده است

گفته مي شود ازلحاظ تئوريک، ايران مي تواند از زباله هاي اتمي براي توليد سالح هاي . بوشهراست
  .ه کنداتمي استفاد

با اين حال سخنگوي وزارت امورخارجه روسيه گفت قرارداد مربوط به بازگرداندن اين زباله ها به زودي 
وي افزود طرح اين قرارداد هم اينک آماده . آماده امضا مي شود و روسيه وايران آن را امضا مي کنند

  .است
 28 اتمي ايران در راس يک هيات ديدارغالمرضا آقا زاده معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان انرژي

  .نفري ازمسکو، روزچهارشنبه پايان مي يابد
  

 در جلوگيري از سرمايه گذاري خارجي در صنايع نفت و گاز ايران، از ILSAتاثير قانون تحريم ايران و ليبي 
  ديد مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا

  2003وئيه   ژ1 -1382 تير 10سه شنبه ): راديو فردا(بيژن فرهودي 
امروز حجت االسالم علي اآبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، واشنگتن را 

به گفته آقاي رفسنجاني، . مورد تمسخر قرار داد و آن را به دايناسوري با مغز گنجشک تشبيه کرد
، Philo Dibbleدر اين حال فيلو ديبل . سياست هاي آمريکا در قبال ايران و عراق شکست خورده است

مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا در واشنگتن در مصاحبه اي اختصاصي با همکارم کامليا انتخابي فرد از 
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تحريمهاي مختلف در مورد ايران جلو سرمايه گذاري در : سياست آمريکا در قبال ايران دفاع کرد و گفت
  . آن کشور را گرفته است

 هفته پيش در کنگره آمريکا، برخي از نمايندگان خواستار اعمال تحريم ):راديو فردا(کامليا انتخابي فرد 
آقاي فيلو ديبل، مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا يکي از حاضران . هايي عليه جمهوري اسالمي شدند

در گفتگوي . در جلسه بود که تاکيد کرد ايران هنوز حامي و باني شماره يک تروريسم در جهان است
اياالت متحده کشورهاي اروپايي و کمپاني هاي را تحت : راديو فردا به آقاي ديبل مي گوييماختصاصي با 

  ممکن است در اين باره توضيح دهيد؟. فشار گذاشته است تا قراردادهاي نفت و گاز با ايران را لغو کنند
ياالت متحده اين در درجه اول، سياست ا): مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا (Philo Dibbleفيلو ديبل 

است که نبايد در صنعت نفت و گاز ايران سرمايه گذاري شود تا آنکه ايران به برخي سياستهاي خود که 
اين سياست ديرينه اياالت متحده . هزينه اجراي آنها از همين پول نفت و گاز تامين مي شود، پايان دهد

  . سال پيش تاکنون اجرا شده است10بوده که از 
اين : اين سياست موفقيت آميز بوده است؟ مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا مي گويدآيا : ف.ا.ک

  .سياست تا حدودي جلو سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران را گرفته است
شنوندگان شما ممکن است بدانند که قانوني به نام قانون تحريم ايران و ليبي، يا اختصارا : فيلو ديبل

I.L.S.Aاين قانون سرمايه گذاري در .  به تصويب کنگره رسيد1996رد که فکر مي کنم در سال  وجود دا
ما فکر مي کنيم که اين . صنعت نفت و گاز اين دو کشور را وراي يک سطح مشخص ممنوع مي سازد

قانون و سياست کلي ما جلوي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران را گرفته است، اما عوامل 
به طور نمونه نحوه مديريت اقتصاد ايران به جاي تشويق، مايه . در اين امر دخيل استديگري هم 

  .دلسردي سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در ايران شده است
 2هفته پيش گزارشها حکايت از آن داشت که آمريکا ژاپن را تحت فشار گذاشته است تا قرارداد : ف.ا.ک

امروز دولت ژاپن اعالم کرد که . نفتي آزادگان در ايران را امضا نکندميليارد دالري براي توسعه ميدان 
 دولتي اين کشور تا زمان رفع نگرانيها در مورد برنامه هاي اتمي جمهوري –کنسرسيوم نفتي خصوصي 

  . اسالمي، اين قرارداد را امضا نخواهد کرد
اشنگتن به ژاپني ها ياد آور شده است و: آقاي ديبل، مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا در اين باره گفت

که اگر اين قرارداد اجرا شود مشکالتي به وجود خواهد آمد که در اينجا اشاره آقاي ديبل به قانون 
I.L.S.Aو اما در ايام اخير عالوه بر مسئله برنامه هاي هسته اي ايران، تظاهرات ضد حکومتي نيز .  بود

در ارتباط با .  توجه محافل مختلف جهان را به خود جلب کرد روز پي در پي ادامه داشت،10که براي 
تظاهرات اعتراضي دانشجويان و ديگر اقشار مردم ايران عليه حکومت اسالمي، مدير کل وزارت امور 

  :خارجه آمريکا گفت
در درجه اول ما شجاعت دانشجويان را براي برپايي تظاهرات جهت نشان دادن اشتياقشان : فيلو ديبل
ما چشم به مردم ايران دوخته . زاديهاي بيشتر فرهنگي، اجتماعي، و سياسي تحسين مي کنيمبراي آ

  .ايم تا به ما نشان دهند که چه مي خواهند بکنند
در مجالس نمايندگان و » طرح قانون دموکراسي در ايران«در حال حاضر دو اليحه تحت عنوان : ف.ا.ک

و سناتورهاي حامي اين طرح مايلند که براي برقراري نمايندگان . سناي امريکا در دست بررسي است
دموکراسي در ايران به گروههاي طرفدار دموکراسي و رسانه هاي فارسي زبان خارج از ايران کمک 

مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا درباره سياست دولت بوش در قبال اين طرح قانوني که هنوز به . شود
  :تصويب کنگره نرسيده است گفت

. هيچ شکي در اين باره وجود ندارد. حمايت مي کنيم» قانون دموکراسي در ايران« مسلما ما از طرح ث
البته در مورد برخي مواد مشخص طرح و اينکه چه اقداماتي بايد براي تحقق آنها صورت گيرد، سواالتي 

ما :  ديبل مي گويدآقاي: ف.ا.ک. اما به طور کلي از اهداف اين اليحه قانوني حمايت مي کنيم. داريم
وي به طور نمونه . مي توانيم از دسترسي بيشتر مردم ايران به اطالعات به زبان فارسي حمايت کنيم

  . به وب سايت فارسي وزارت امور خارجه آمريکا اشاره کرد
از وي مي پرسيم که دولت جمهوري اسالمي بسياري از سايتهاي اينترنتي را فيلترگذاري کرده است تا 

پس شما چگونه مي توانيد از اين سايتها . و به ويژه جوانان به آنها دسترسي نداشته باشندمردم 
ايران کشوري است که دسترسي به اينترنت در آن بسيار سهل است و : حمايت کنيد؟ آقاي ديبل گفت

ا مي مطمئن هستم مردم ايران با نبوغي که دارند، راههايي را براي مقابله با فيلترگذاري حکومت پيد
  .کنند
در ادامه مصاحبه اختصاصي با مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا، به مسئله عراق مي پردازيم و : ف.ا.ک

 جمهوري اسالمي CNNپال برمر، اداره کننده آمريکايي عراق روز يکشنبه در مصاحبه اي با : مي گوييم
آقاي ديبل، مدير کل . ان تکذيب مي کنداتهامي که البته اير. را به دخالت در امور داخلي عراق متهم کرد

دولت ايران به طور علني اعالم داشته است که اهداف آن در قبال عراق، : وزارت امور خارجه آمريکا گفت
اينها . عراق تماميت ارضي خود را حفظ کند و با همسايگانش در صلح باشد. با هدفهاي ما تشابه دارد

  : ي ديبل افزوداهداف ما نيز مي باشد، با اينحال آقا
ما نگرانيم که برخي عناصر حکومت ايران ممکن است در اين نظر سهيم نباشند و ممکن : فيلو ديبل

ما بسيار نگران اين . است فعاالنه در نظر داشته باشند که از ظهور يک عراق دمکراتيک جلوگيري کنند
  .امر هستيم
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اين سوال که آيا آقاي جک استراو، وزير امور مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا در پاسخ به .: ف.ا.ک
خارجه بريتانيا، در سفر اخيرش به تهران، حامل پيام يا هشداري از جانب آمريکا به جمهوري اسالمي 

  :بوده است، گفت
البته آقاي استراو سياست آمريکا را به خوبي . نه، هيچ پيام مشخصي در کار نبوده است: فيلو ديبل
با بريتانيا و ديگر کشورها در مورد ايران و ديگر موضوعها مشورت مي کنيم و از اين رو ما مرتبا . مي داند

  .آقاي استراو نيازمند پيام مشخصي نيست تا اگر بخواهد معرفت ديدگاههاي ما باشد
. نظر مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا را در زمينه برنامه هاي هسته اي ايران جويا مي شويم.: ف.ا.ک

ه اگر ايران پروتکل الحاقي را، آنطور که آژانس بين المللي انرژي اتمي و بسياري از کشورها طلب اين ک
  :آقاي ديبل گفت. کرده اند، امضاء نکند، چه عواقبي در پيش خواهد بود

نحوه مديريت برنامه هسته اي ايران نه تنها مايه نگراني ما، بلکه تمام اعضاي هيئت مديره : فيلو ديبل
  .اين روسيه را نيز شامل مي شود. بين المللي انرژي اتمي شده استآژانس 

به گفته آقاي ديبل، بهترين راه براي ايران براي جلوگيري از جدي تر شدن اين نگراني اين است .: ف.ا.ک
آقاي ديبل گفت اگر ايرانيها چنين نکنند، با خطر افزايش انزوا . که پروتکل الحاقي را امضاء و اجراء کند

وي افزود البته فعال نمي توانم بگويم که آيا تحريمهاي بيشتري عليه ايران به اجرا در . برو خواهند شدرو
. خواهد آمد يا نه، اما اين نگراني فقط مختص آمريکا نيست، بلکه بسياري کشورها در آن سهيم اند

هد که شاهد ظهور يک قدرت هسته اي در اين منطقه از آقاي ديبل تاکيد کرد که هيچ کس نمي خوا
  .جهان باشد

  
    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن

  
  پاسخ ما در رابطه با پيوستن به قرارداد الحاقي، منفي نيست: عالء الدين بروجردي

  2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10سه شنبه : خبرگزاري فارس
پاسخ ما در رابطه باپيوستن به قرارداد الحاقي منع توليد سالحهاي هسته اي : گفتنماينده بروجرد 

  .منفي نيست اما شروطي داريم
عالء الدين بروجردي در گفتگو با خبرگزاري فارس پيرامون سفر جك استراو وزير امور خارجه انگلستان به 

 جمهوري اسالمي ايران و ديدي آه با توجه به اهميت مساله امضاي قرارداد الحاقي توسط: ايران گفت
هم اآنون تحت تاثير فشارهاي آمريكا بر نظام بين المللي وارد شده است، مي توان گفت يكي از انگيزه 

هاي سفر استراو به ايران بررسي همين مساله است آه با توجه با اهميت مسائل سياسي منطقه 
  . راتي احساس شدبه ويژه موضوع عراق در ايران زمينه لزوم انجام مذاآ

ايران آشوري است آه ارتباط نزديكي با آژانس انرژي اتمي داشته است و آژانس به طور : وي افزود
. مستمر از ايران بازديد آرده و فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران را در چارچوب قانون ارزيابي آرده بود

  . وري اسالمي وجود نداردلذا هيچ گونه ابهامي در فعاليتهاي هسته اي مجهول در جمه
عضو آميسيون امنيت ملي فشارها را صرفا ناشي از جو حاآم بر نظام بين الملل از سوي آمريكا 

اگر ايران تصميم به امضاي اين قرار داد بگيريد، بايد مجموعه فشارهاي موجود و تحريم : دانست و گفت
  . يران وارد شده لغو شودها از سوي اتحاديه اروپا و آمريكا آه در طول دو دهه بر ا

طبيعي است در چنين فضايي ايران مي تواند در اين زمينه تصميم گيري آند : نماينده بروجرد تصريح آرد
و با توجه به اينكه امضاي هر قراردادي در زمينه بين المللي و دو جانبه بايد به تصويب مجلس برسد، 

  . نظر مجلس نيز در اين رابطه مهم است
بدون ترديد :  اشاره به اينكه در طول دو دهه ايران مورد تحريم اقتصادي بوده است، گفتبروجردي با

فشارهاي سياسي نمي تواند حالل مشكل باشد، چرا آه ما براساس يك منطق بين المللي صحبت 
به هيچ آشوري نمي توان با زور امري را تحميل مي . مي آنيم و هر اقدامي دو طرفه صورت مي گيرد

  . آرد
عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين سوال آه مخالفتهاي ايران به 

ايران پاسخ منفي نسبت به مساله نداده است و : معناي عدم الحاق به اين قرارداد است گفت
رد براساس منافع ملي نظر خود را ارائه آرده و همانگونه آه آشورهاي اروپايي و آمريكا به ما فشار وا
  . مي آنند، ما نيز به آشورهايي آه ما را تحريم آرده اند، فشار وارد مي آنيم تا تحريم ها لغو شود
بروجردي اصرار برخي از آشورهاي اتحاديه اروپايي براي پيوستن ايران به قرارداد الحاقي را صحيح 

هم نقطه نظرات و ما . در روابط بين الملل آشورها نظرات خود را مطرح مي آنند: ندانست و گفت
شروط خود را عنوان آرديم و از آنجا آه در نظام بين المللي روابط دو جانبه است، نمي توانند نظر ما را 

  . تغيير دهند
 

  سكوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

   شورای منتحصنين دانشگاههای عالمه طباطبایی و شهيد رجایی  1اطالعيه شماره 
  2003  ژوئيه 1 -1382تير  10سه شنبه 

اکنون که حاکمييت اقتدار گرا فاز سرکوب ا عتراضات دانشجویی را در دستور کار خود قرار داده و همه 
راههای مدنی را برای بيان مطالبات بسته ما به عنوان بخشی از جنبش دانشجویی در اعتراض به 
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ن خفتگان را به بيداری فرا خوانيم فریاد اقدامات اخير راه اعتصاب غذا و تحصن را برگزیدیم تا وجدا
اعتراضمان که نتوانست گوشهای حاکمان را به شنيدن وا دارد شاید سکوتمان بتواند انزجار و نفرتمان را 

این اعتصاب اعتراض آميز تا حصول خواستهایمان ادامه خواهد .از عملکرد استبداد به اقتدار گرایان بنماید
  یافت

ورت عدم پاسخگویی مقام های مسئول جامعه بين المللی را مخاطب قرار الزم به ذکر است در ص
  .خواهيم داد

مهدی امينی .مجتبی نجفی.خواسته ما آزادی دانشجویان دربند عبدهللا مومنی:برای نخستين گام 
  مرتضی صفایی.زاده

  زنده باد آزادی
  زنده باد دموکراسی
  زنده باد مردم ایران

  
  معيتروريسم  و سالحهاي آشتار ج

  
  البرادعي به ايران مي آيد

  2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10سه شنبه : خبرگزاري فارس
رئيس آژانس بين المللي انرژي هسته اي به منظور انجام گفت و گوهاي جديد درباره »محمد البرادعي«

  .برنامه هسته اي ايران از اين آشور ديدار مي آند
يران را براي بحث و تبادل نظر پيرامون سيستم آنترل و دعوت ا» البرادعي« به گزارش آسوشيتد پرس،
  . نظارت هسته اي ، پذيرفت

ايران زير فشارهاي خارجي براي اجازه به آژانس بين المللي انرژي هسته اي به منظور بازرسي از 
  . سايتهاي هسته اي است آه تا آنون آنترل نشده اند
  . وسيه براي ساخت نيروگاه بوشهر استنگراني اصلي در مورد برنامه هسته اي، آمكهاي ر

آمريكا از آن در هراس است آه اين نيروگاه در توسعه سالحهاي هسته اي به ايران ياري رساند نه آن 
  . آه صرفا به توليد انرژي آه ايران ادعاي آن را دارد،استفاده شود

ل مالقات روز دوشنبه از در طو: رئيس انرژي هسته اي ايران گفت» غالمرضا آقازاده«در همين راستا 
مسكو بر مطابقت فعاليتهاي هسته اي ايران با قوانين بين الملل و همكاريهاي شفاف و بدون شبهه 

  . تاآيد شده بود
افقهاي روشني در همكاريهاي هسته اي «: وزير امور خارجه روسيه گفت» ايگورايوانف«وي در ديدار با 

  » .ايران و روسيه وجود دارد
  

  م ايران در عراقمداخله رژي
  

موضع آمريكا در قبال اتهام مداخله جمهوري اسالمي در امور داخلي عراق، از ديد مدير کل وزارت امور 
  خارجه آمريکا

  2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10سه شنبه ): راديوفردا(کامليا انتخابي فرد 
  -)واشنگتن(، Philo Dibbleمصاحبه با فيلو ديبل 

: مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا، به مسئله عراق مي پردازيم و مي گوييمدر مصاحبه اختصاصي با 
 جمهوري اسالمي را به دخالت CNNپال برمر، اداره کننده آمريکايي عراق روز يکشنبه در مصاحبه اي با 

ر آقاي ديبل، مدير کل وزارت امو. اتهامي که البته ايران تکذيب مي کند. در امور داخلي عراق متهم کرد
دولت ايران به طور علني اعالم داشته است که اهداف آن در قبال عراق، با : خارجه آمريکا گفت

اينها . عراق تماميت ارضي خود را حفظ کند و با همسايگانش در صلح باشد. هدفهاي ما تشابه دارد
  : اهداف ما نيز مي باشد، با اينحال آقاي ديبل افزود

ما نگرانيم که برخي عناصر حکومت ايران ): ل وزارت امور خارجه آمريکامدير ک (Philo Dibbleفيلو ديبل 
ممکن است در اين نظر سهيم نباشند و ممکن است فعاالنه در نظر داشته باشند که از ظهور يک عراق 

  .ما بسيار نگران اين امر هستيم. دمکراتيک جلوگيري کنند
ه اين سوال که آيا آقاي جک استراو، وزير امور مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا در پاسخ ب.: ف.ا.ک

خارجه بريتانيا، در سفر اخيرش به تهران، حامل پيام يا هشداري از جانب آمريکا به جمهوري اسالمي 
  :بوده است، گفت

البته آقاي استراو سياست آمريکا را به خوبي . نه، هيچ پيام مشخصي در کار نبوده است: فيلو ديبل
ا با بريتانيا و ديگر کشورها در مورد ايران و ديگر موضوعها مشورت مي کنيم و از اين رو ما مرتب. مي داند

  .آقاي استراو نيازمند پيام مشخصي نيست تا اگر بخواهد معرفت ديدگاههاي ما باشد
. نظر مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا را در زمينه برنامه هاي هسته اي ايران جويا مي شويم.: ف.ا.ک
 که اگر ايران پروتکل الحاقي را، آنطور که آژانس بين المللي انرژي اتمي و بسياري از کشورها طلب اين

  :آقاي ديبل گفت. کرده اند، امضاء نکند، چه عواقبي در پيش خواهد بود
نحوه مديريت برنامه هسته اي ايران نه تنها مايه نگراني ما، بلکه تمام اعضاي هيئت مديره : فيلو ديبل

  .اين روسيه را نيز شامل مي شود. س بين المللي انرژي اتمي شده استآژان
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به گفته آقاي ديبل، بهترين راه براي ايران براي جلوگيري از جدي تر شدن اين نگراني اين است .: ف.ا.ک
آقاي ديبل گفت اگر ايرانيها چنين نکنند، با خطر افزايش انزوا . که پروتکل الحاقي را امضاء و اجراء کند

وي افزود البته فعال نمي توانم بگويم که آيا تحريمهاي بيشتري عليه ايران به اجرا در . روبرو خواهند شد
. خواهد آمد يا نه، اما اين نگراني فقط مختص آمريکا نيست، بلکه بسياري کشورها در آن سهيم اند

در اين منطقه از آقاي ديبل تاکيد کرد که هيچ کس نمي خواهد که شاهد ظهور يک قدرت هسته اي 
  .جهان باشد

  
  وزير دفاع آمريكا جمهوري اسالمي را يكي از عوامل ايجاد اغتشاش و ناآرامي در عراق معرفي آرد

  2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10سه شنبه ): راديوفردا(بهمن باستاني 
نواحي مرکزي عراق دانالد رامسفلد وزير دفاع آمريکا در حالي که که از عمليات تازه نيروهاي آمريکا در 

براي تثبتي وضعيت عراق پس از جنگ سخن مي گفت، ايران را بار ديگر متهم کرد که در ناآراميها عليه 
  : مينا بهارمست. نيروهاي ائتالف در عراق سهم آشکاري دارد

ر عراق وزير دفاع آمريکا، دانالد رامسفلد ضمن اعالم اين که نيروهاي آمريکا د): راديوفردا(مينا بهارمست 
 سرباز سوري را که در جريان حمله نيروهاي آمريکايي به کارواني که گفته مي شد حامل مسئوالن 5

بلند پايه رژيم صدام حسين بود و در اوايل اين ماه در نزديکي مرز عراق دستگير شدند، را به سوريه 
 توسط طرفداران صدام وي سپس گفت که انتظار حمالت ديگري را به نيروهاي آمريکا. تحويل داده است

وي همچنين بقاياي رژيم صدام حسين . اما صدام حسين ديگر به قدرت باز نخواهد گشت. حسين دارد
و نيز فدائيان صدام را عامل ناآراميها درعراق دانست و گفت که آنها در ميان مردم خود را مخفي کرده 

ان شکلي که با بقاياي اعضاي القاعده اما نيروهاي آمريکايي مشغول پاکسازي آنها هستند به هم. اند
آقاي رامسفلد اضافه کرد که غارتگران، جنايتکاران، بقاياي رزيم بعثي . وطالبان در افغانستان درگيرند

عراق و سرويسهاي خارجي که براي صدمه زدن به نيروهاي ائتالف مي آيند، آنهايي که زير نفوذ ايرانند، 
تا حدي به اهدافشان در دست زدن به چنين کارهايي متفاوتند اما همه اينها عامل ناآرامي هستند که 

  .نمي توان حرکات آنان را جنگ چريکي يا مقاومت سازمان يافته توصيف کرد
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  آمريكا و انگليس به ارتكاب اشتباهات جدي در عراق اعتراف آردند: گاردين
  2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10سه شنبه : گزاري فارسخبر

سايت اينترنتي روزنامه گاردين چاپ لندن روز سه شنبه از اعتراف آمريكا و انگليس به ارتكاب اشتباهات 
  .جدي در طرح هاي خود براي عراق پس از جنگ و تامين امنيت در اين آشور، خبر داد

گذشته اعتراف آردند آه در تالش هاي خود براي ايجاد يك  آمريكا و انگليس روز  :اين روزنامه نوشت
  . دولت غير نظامي دموآرات و داراي امنيت درعراق پس از جنگ، مرتكب اشتباهات جدي شده اند

همزمان با اينكه يكي از اعضاي آابينه انگليس به نمايندگان پارلمان اين آشور گفت آه : گاردين افزود
يدگي به بحران در عراق پس از جنگ دچار اشتباه شده است، نيروهاي دولت در ارائه طرحي براي رس

  . آمريكايي حاآم موقت شهر نجف را از آار برآنار و دستگير آردند
در پي اختالف با محافظان امنيتي خود از آار برآنار و در عين حال به سرقت » ابو حيدر عبدالمنعم«

  . بودجه و ديگر اتهام ها متهم شده است
 با اشاره به اينكه وي از سوي فرماندهان آمريكايي به عنوان استاندار نجف برگزيده شده بود، گاردين
  . وي بلند پايه ترين مقام منصوب شده از سوي آمريكا است آه دستگير شده است: نوشت

اعتراف مي آنيم آه انتصاب وي : يك مقام مسوول ائتالف گفت» چارلز هيتلي«براساس اين گزارش ،
  .  بوده استاشتباه

دستگيري عبدالمنعم در پي شكايت مردم محلي و ماموريت يافتن يك دادستان و قاضي تحقيق از 
  . سوي قاضي ارشد نجف براي بررسي اتهام ها ، صورت گرفت

اين در حالي است آه مقام هاي ائتالف روز گذشته در خصوصي اين امر آه فرماندهان آمريكايي چگونه 
  . المنعم براي احراز اين پست ، اتخاذ تصميم آردند، اظهار نظري نكردنددر خصوص شايستگي عبد

: وزير توسعه بين المللي انگليس نيز به نمايندگان پارلمان انگليس گفت» ليدي آموس«در عين حال 
انگليس و دولت آمريكا در تهيه طرحي براي برخورد با بحران امنيت درعراق آوتاهي آرده وي انتظار بروز 

  . ران انساني در عراق را داديك بح
 

تشديد حمالت عليه : نماينده حزب سوسياليست دموآرات آردستان عراق در گفتگو با خبرگزاري فارس
  امريكا، عكس العملي در برابر اقدامات آنهاست

  2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10سه شنبه : خبرگزاري فارس
صوص تشديد حمالت عليه نيروهاي امريكايي نماينده حزب سوسياليست دموآرات آردستان عراق در خ

هاي حزب بعث صورت مي گيرد اما از جهتي ديگر   بيشتر اين حمالت توسط باقيمانده :اظهار داشت
اقدامات خالف باورها و عقايد مردم همچون بازرسي زنان توسط نيروهاي امريكايي منجر به تشديد 

  .ست ر برابر اينچنين اقداماتيحمالت از سوي مردم شده آه اين امر عكس العملي د
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شيخ طاهر برزنجي، نماينده حزب سوسياليست دموآرات آردستان عراق در تهران در گفتگو با 
براي ايجاد امنيت، نيروهاي امريكايي بايد آار را به مردم عراق بسپارند و آنها را : خبرگزاري فارس گفت

وضعيت اقتصادي ، امنيتي و رفع نيازهاي مردم انجام وارد آار آنند و در آنار آن اقداماتي را جهت بهبود 
  . دهند

اند و اين آندي در  هاي وعده داده خود با سستي برخورد آرده امريكاييها در پيشبرد برنامه: وي افزود
آارها زياد خوب و پذيرفته نبوده و اين وسواس بيش از حد مانع به اجرا درآمدن اقدامات خيلي مهم شده 

  . است
 حزب سوسياليست دموآرات آردستان عراق در خصوص اخراج فلسيطينان مقيم عراق خاطر نماينده

هايي مستقر بودند آه رژيم سابق به زور آنها را از مردم گرفته و به آنها داده  اين افراد در خانه :نشان آرد
يان اين افراد ها بازگشته و خواستار خانه خود مي باشند و از سوي ديگر در م بود و حال صاحبان خانه

  . اما با اين حال ما همچنان از مردم فلسطين دفاع نموده و مي آنيم. عده اي هوادار رژيم نيز وجود دارند
برزنجي وضعيت حقوقي ، بهداشتي و غذايي و غيره مردم عراق را خيلي بد توصيف نموده و تصريح 

 24ن چگونه مي تواند نيازهاي آمكهاي صورت گرفته همه براي تبليغات بوده است و اين ميزا: آرد
در حال حاضر نيز آوپنهايي همچون سابق در ميان مردم جهت دريافت . ميليون مردم عراق را تامين آند

  . مواد غذايي و غيره توزيع شده است
 ما خواهان تشكيل هر چه سريعتر حكومت به دست خود عراقيها هستيم و در همين  : وي اظهار داشت

زنيهايي در جريان است و آردها به عنوان بخش مهمي از معارضين بايد نقش خصوص جلسات و راي
  . ما آماده هرگونه مشارآتي مي باشيم.مهمي را در حكومت آتي ايفا نمايند

 
  شود  به گفته مقامهاي نفتي عراق روزانه پنج ميليون ليتر سوخت از عراق قاچاق مي

  2003ه   ژوئي1 -1382 تير 10 سه شنبه –خبرگزاري فارس 
به گفته مقامهاي نفتي عراق ، روزانه پنج ميليون ليتر سوخت از عراق به ديگر آشورها قاچاق 

  .شود مي
بازار سياه سوخت در عراق بسيار سود : ، مقامهاي نفتي عراق معتقدند» گلف ديلي نيوز«به گزارش 

شود آمبود سوخت در اين  يآور شده و از زماني آه بنزين و گازوئيل از عراق به ديگر آشورها قاچاق م
  . شود آشور با شدت بيشتري احساس مي

بنابر اين گزارش ، روزانه سه ميليون ليتر گازوئيل و دو ميليون ليتر بنزين از عراق به آشورهاي اردن ، 
اين در حالي است آه در زمان حكومت . شود ترآيه ، سوريه و ديگر آشورهاي خليج فارس قاچاق مي

  . شد تحت تحريمهاي سازمان ملل روزانه سه ميليون ليتر سوخت از عراق قاچاق ميصدام در عراق و 
اگر وضع بر همين منوال ادامه يابد واردات سوخت از : يك مقام عالي رتبه نفتي عراق در اين زمينه گفت 
  . ديگر آشورها بايد بيش از مقدار فعلي افزايش يابد

 
  ق صادرات نفت خود را از خليج فارس آغاز آرد به دنبال انفجار در خطوط انتقال نفت عرا

  2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10 سه شنبه –خبرگزاري فارس 
در پي انفجارهاي متعدد در خطوط لوله نفت و متوقف شدن صادرات از آن : نيروي دريايي آمريكا عالم آرد

  .در خليج فارس از سر گرفته شد» البكر«خطوط ، صادرات نفت عراق از بندر 
يك نفتكش بزرگ با : به گزارش خبرگزاري فرانسه ، نيروي دريايي آمريكا با اعالم اين خبر تاآيد آرد 

  . پرچم عربستان دو ميليون بشكه نفت عراق را با نظارت آمريكا بارگيري خواهد آرد
  .  سال تحريم هاي بين المللي صورت مي گيرد13از سرگيري صادرات نفت عراق از اين بندر پس از 

 ميليارد بشكه نفت پس از عربستان مقام دوم را در 112بنابر اين گزارش ، عراق با در اختيار داشتن 
  . حجم ذخاير نفتي جهان دارد

 
  بازداشت حاآم نجف از سوي نيروهاي امريكايي

  2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10سه شنبه : خبرگزاري فارس
  .حاآم موقت نجف را در اين شهر بازداشت آردند»مابو حيدر عبدالمنع«نيروهاي امريكايي روز گذشته 

عبدالمنعم متهم به آدم ربايي ، : به گزارش الجزيره ، يك مقام مسئول بلندپايه نيروهاي امريكايي گفت
  . گروگانگيري و سرقت است

  . عبدالمنعم دو ماه پيش از سوي نيروهاي مهاجم به عنوان حاآم شهر مقدس نجف تعيين شده بود
  . حاآم امريكايي عراق تاسف شديد خود را از اقدامات وي اعالم آردپل برمر 

را به » حيدر الميالي« نفر از اطرافيان عبدالمنعم را بازداشت آردند و به جاي وي 62نيروهاي امريكايي 
  . عنوان حاآم شهر نجف منصوب نمودند

 
  انفجار در فلوجه عراق هشت آشته و دهها زخمي بر جاي گذاشت

  2003  ژوئيه 1 -1382 تير 10سه شنبه :  فارسخبرگزاري
در اثر يك انفجار مهيب شب گذشته در مسجدي واقع در شرق شهر فلوجه عراق ، هشت نفر آشته و 

  .دهها نفر زخمي شدند
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به گزارش الجزيره ، شاهدان عيني گفتند آه يك هواپيماي امريكايي موشكي را به سمت مسجد 
  . شليك آرده است

نام دارد در شرق شهر فلوجه واقع است و طلبه ها در آن دروس » الحسن«مسجد اين مسجد آه 
  . ديني فرا مي گيرند

واقع » ابوغريب«از سوي ديگر سه عراقي نيز عصر ديروز در ايست بازرسي نيروهاي امريكايي در منطقه 
  . در جنوب غرب بغداد آشته شدند

مخابره نشده است ولي شاهدان عيني مي تاآنون از جزئيات آشته شدن اين سه عراقي گزارشي 
  . گويند آه آثار ترآش گلوله را در سينه يكي از آنها مشاهده آرده اند

مي گويند آه امريكائي ها پيكر _ آه در فاصله آمي از منطقه ابو غريب قرار دارد_ اهالي شهر فلوجه 
  . آشته شده هاي عراقي را به بيمارستان فلوجه منتقل آرده اند 

 عراقي را در دو عمليات جداگانه به منظور 180هاي اشغالگر در عراق روز گذشته اعالم آردندنيرو
  . سرآوب مقاومت مسلحانه عليه نيروهاي مهاجم ، بازداشت آرده اند

 نفر را در 148در بيانيه فرماندهي مرآزي امريكا آمده است آه نيروهاي لشگر يك پياده نظام زرهي ، 
 نفر را در عمليات جديدي آه از روز يكشنبه شروع شده با نام عمليات 32ا و بغداد طي عمليات صحر

  . بازداشت آرده اند» افعي صحرا«
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  نگرانی از بروز جنگ چريکی در عراق
  2003يه   ژوئ1 -1382 تير 10  سه شنبه -جاناتان مارکوس، تحليلگر بی بی سی در امور دفاعی 

گزارش . نيروهای آمريکايی در عراق بار ديگر هدف حمله قرار گرفته اند و اين بار محل حمله، بغداد است
  . ها حاکی از آن است که سه سرباز آمريکايی در اين حمله کشته شده اند

در حالی که ارتش آمريکا برای مقابله با مقاومت های داخلی عراق دست به يک رشته عمليات 
  . ه زده، حمله به نيروهای آمريکا به شکل يک پديده روزمره درآمده استگسترد

  . با اين وجود وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون، اصرار دارد که در عراق گرفتار يک جنگ چريکی نيست
در حالی که ارتش آمريکا برای مقابله با مقاومت های داخلی عراق دست به يک رشته عمليات 

   نيروهای آمريکا به شکل يک پديده روزمره درآمده است    گسترده زده، حمله به
شمار کشته های آمريکا در عراق رفته رفته رو به افزايش است اما دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا 

  . می گويد اين هنوز يک جنگ چريکی و مقاومت سازمان يافته نيست
آقای رامسفلد اين . راقی مورد حمله هستندوی می گويد نيروهای آمريکا از جانب پنج گروه مختلف ع

گروه ها را غارتگران، جنايتکاران، باقيمانده اعضای دولت صدام حسين، تروريست های خارجی و شيعه 
  . های تحت الحمايه ايران می خواند

د او می گويد عراق به باتالقی مشابه ويتنام که نيروهای آمريکا سال ها در آن درگير شوند، تبديل نخواه
  .شد

مخالفت با نيروهای آمريکا و : ترديدی نيست که بخش هايی از صحبت آقای رامسفلد صحيح است
اما . بريتانيا در عراق ريشه در منابع مختلفی دارد که برخی از آنها به شکل قابل توجهی محلی است

ا مقاومت های تاثير اين حمالت آن خواهد بود که نيروهای آمريکا وقت بيشتری صرف عمليات مقابله ب
  . داخلی عراق کنند

واقعيت اين است که درگير شدن با چنين مقاومت هايی نيازمند اطالعات بهتر و جامع تر است و برخی 
از اين اطالعات زمانی قابل دسترسی است که به عراقی ها مسووليت بيشتری در برقراری نظم 

  کشورشان داده شود    
ری افراد و ضبط جنگ افزار خواهد بود اما در عين حال، خصومت اين عمليات به طور حتم شامل دستگي

  . مردم عراق را با اشغال افزايش می دهد و به اين اشغال چهره نظامی تری خواهد داد
  . اين امر به نوبه خود، کار بازسازی عراق را دشوارتر می کند

 بهتر و جامع تر است و برخی واقعيت اين است که درگير شدن با چنين مقاومت هايی نيازمند اطالعات
از اين اطالعات زمانی قابل دسترسی است که به عراقی ها مسووليت بيشتری در برقراری نظم 

  . کشورشان داده شود
اين واقعيت که نيروهای آمريکايی درعراق ممکن است با مقاومت های پراکنده مواجه شوند، تعجب 

  . انگيز نيست
 چيزی است که انتظار آن می رفت و به نظر می رسد اين مقاومت به اما ابعاد اين مساله بيش از آن

  . جای کم تر شدن، در حال گسترش است
بسياری از تحليلگران بر اين باورند که بالفاصله پس از جنگ عراق، اشتباهات استراتژيک صورت گرفت 

  .مثال در آن زمان، تعداد نيروهای آمريکايی برای برقراری نظم بسيار کم بود
در اين مورد نيز نگرانی هايی وجود دارد که تخريب هايی که ابتدا به افراد غارتگر نسبت داده شد، 

 بخشی از يک خرابکاری سازمان يافته بوده باشد

www.iran-archive.com 


	رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي موثر بر تحولات ايران
	مرتضی رئيسی – بي بي سي - سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003
	بکتاش خمسه پور(راديو فردا): سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003
	بکتاش خمسه پور – راديو فردا - سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003
	خبرگزاري فارس- سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003
	بيژن فرهودي (راديو فردا): سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003
	خبرگزاري فارس: سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003
	کامليا انتخابي فرد (راديوفردا): سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003
	بهمن باستاني (راديوفردا): سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003
	خبرگزاري فارس: سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003
	خبرگزاري فارس – سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003
	خبرگزاري فارس – سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003
	خبرگزاري فارس: سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003
	خبرگزاري فارس: سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003
	جاناتان مارکوس، تحليلگر بی بی سی در امور دفاعی -  سه شنبه 10 تير 1382- 1  ژوئيه 2003

