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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  ی مشروط مريم رجویآزاد

  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11 چهار شنبه -کارولين وايت خبرنگار بی بی سی در پاريس 
  .دادگاهی در فرانسه حکم آزادی مشروط مريم رجوی، رهبر سازمان مجاهدين خلق را صادر کرده است

ه، خانم رجوی در پی تعقيب و بازداشت اعضای اين گروه مسلح ناراضی ايرانی از سوی دولت فرانس
  .هدف يک رشته تحقيقات قضايی قرار دارد

  .دولت فرانسه می گويد اين گروه به برنامه ريزی برای دست زدن به حمالت تروريستی مظنون است
اين گروه . مريم رجوی رهبر شورای مقاومت ملی ايران، شاخه سياسی سازمان مجاهدين خلق است

  .در اروپا و آمريکا حق فعاليت ندارد
زداشت و حبس موقتی مريم رجوی باعث خشم و ياس هواداران او در پاريس و سراسر اروپا شده بود با

  .و آزادی مشروط او توسط قاضی فرانسوی بهانه ای برای جشن و شادمانی آنهاست
اويز، دست به اعتصاب غذا زده بودند می -سر-ده ها نفر که در ستاد اصلی سازمان مجاهدين در اوور

  .دف خود دست يافته اند و به اعتراض خود پايان خواهند دادگويند به ه
  .آنها اميدوارند او بتواند تا روز پنجشنبه به مقر سازمان بازگردد

 هزار دالر وثيقه 92با اين حال، تحقيقات قضايی درباره مريم رجوی ادامه خواهد يافت و او بايد حدود 
  .ه نيز از بازداشت رهايی يافتندهمچنين هشت نفر ديگر از اعضای اين گرو. بگذارد

شاهين قبادی، يک سخنگوی شورای مقاومت ملی ايران گفت آزادی اين افراد ثابت می کند ادعاهای 
  .مطرح شده عليه خانم رجوی بی پايه بوده و اکنون عدالت برقرار شده است

  . اما بدون شک راه درازی تا ختم اين ماجرا باقی است
ق درباره سازمان مجاهدين است و می گويد اين گروه قصد داشته است در فرانسه هنوز سرگرم تحقي

  . اروپا دست به حمالت تروريستی بزند
 ميليون دالر پول نقد 9پليس فرانسه در جريان حمالت رسمی به ستاد مرکزی سازمان مجاهدين، حدود 

  .کشف کرد
  

  بيت لحم در دست فلسطينی ها 
  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11 چهار شنبه -بي بي سي 

  در پی عقب نشينی نيروهای اسرائيل، شادمانی بيت لحم را فرا گرفت
نيروهای امنيتی فلسطينی کنترل امور امنيتی شهر بيت لحم در کرانه باختری رود اردن را به دست 

  .گرفته اند
  . اين امر بخشی از طرح بين المللی و جديد صلح خاورميانه موسوم به نقشه راه است

 از آنکه نيروهای اسرائيلی مسووليت شهر را به فلسطينی ها واگذار کردند، نيروهای پليس پس
  . فلسطينی با يونيفورم های آبی رنگ پرچم فلسطين را بر فراز ساختمان های خود افراشتند

  . سپس برخی از آنها به سمت مرکز بيت لحم راه افتادند و برخی ديگر در خودروها مستقر شدند
  .ای کليسای مهد که کليسای مهم شهر است، به نشانه شادمانی به صدا درآمدندناقوس ه

  .اما ارتش اسرائيل همچنان مواضعی را در اطراف بيت لحم حفظ خواهد کرد
يکی از خبرنگاران بی بی سی می گويد اگر همه چيز به خوبی پيش برود، اسرائيلی ها از ديگر مناطق 

  . ينی خواهند کرداشغالی کرانه باختری نيز عقب نش
تحويل بيت لحم به فلسطينی ها در پی عقب نشينی جزئی اسرائيل از شمال نوار غزه صورت می 

  . گيرد که روز يکشنبه انجام شد
قبل از آن، سه گروه پيکارجوی فلسطينی اعالم کردند که به طور موقت حمله به مواضع فلسطينی را 

 متوقف می کنند
  

  اليا برای رياست اتحاديه اروپاترديد در باره صالحيت ايت
  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11 چهار شنبه -بي بي سي 

قرار است سيلويو برلوسکنی، نخسيت وزير ايتاليا، دستور کار خود طی رياست دوره ای اتحاديه اروپا 
  .توسط اين کشور را طی سخنانی اعالم دارد

 در شهر استراسبورگ، واقع در فرانسه، شرکت  ژوئيه، در اجالس پارلمان اروپا2وی روز چهارشنبه، 
  . خواهد کرد و برنامه خود را رسما به نمايندگان ارايه خواهد داد

انتظار می رود ادامه اصالحات اقتصادی، گسترش عضويت اتحاديه اروپا و مساله مهاجرت های 
  .غيرقانونی به کشورهای عضو اين اتحاديه نکات اصلی برنامه وی را تشکيل دهد
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رياست دوره ای ايتاليا بر اتحاديه اروپا، که در ماه جاری آغاز شده و به مدت شش ماه ادامه خواهد 
  .داشت، با بحث هايی در مورد صالحيت آقای برلوسکنی همراه بوده است

نخست وزير ايتاليا، که يک سرمايه دار عمده آن کشور است، به دليل تخلفات مالی سال های گذشته 
  .تعلق به وی با پرونده های قضايی مواجه بوده استدر شرکت های م

برخی از اعضای پارلمان اروپا وعده داده اند که هنگام حضور سيلويو برلوسکنی در جلسه اين پارلمان، با 
  .وی برخوردی شديد خواهند داشت

اديه آنان معتقدند که مشکالت حقوقی نخست وزير ايتاليا به معنی آن است که وی صالحيت رهبری اتح
  .اروپا را ندارد

در مقابل، آقای برلوسکنی در مقاله ای که در روزنامه بريتانيايی تايمز منتشر کرده نسبت به اظهار 
نظرهای خصمانه در مورد شرايط خود برای تصدی رياست دوره ای اتحاديه اروپا واکنش نشان داده 

  .است
 نتخب مردم ايتاليا درس اخالق بدهدوی در اين مقاله می نويسد که هيچکس حق ندارد به دولت م

  
  آزادی رهبر اسالمگرايان الجزاير

  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11 چهار شنبه -بي بي سي 
  شورش اسالمگرايان الجزاير عليه دولت دهها هزار کشته برجای نهاده است

مه دوره دو تن از رهبران حزب غيرقانونی اعالم شده جبهه نجات اسالمی در الجزاير پس از خات
  .محکوميت خود آزاد شده اند

يکی از اعضای ارشد جبهه نجات اسالمی گفته است که عباسی مدنی، رهبر حزب، از بازداشت 
  .خانگی آزاد شده است

  .همچنين، علی بالحاج، معاون تندروتر وی نيز از زندانی در شهر بليده، در جنوب الجزاير، آزاد شده است
س از آنکه جبهه نجات اسالمی خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در  و پ1991اين دو نفر در سال 

  .الجزاير شد، بازداشت شدند
 به اکثريت 1992با وجود بازداشت اين دو نفر، جبهه نجات اسالمی توانست در انتخابات پارلمانی سال 

  .بزرگی دست يابد
  .نتيجه اين انتخابات با مداخله ارتش باطل شد

روه های اسالمگرای الجزاير به اقدامات مسلحانه عليه دولت روی آوردند که در پی مداخله ارتش، گ
  .تاکنون بيش از يکصد هزار کشته برجای گذاشته است

خبرنگار بی بی سی در منطقه خاورميانه می گويد که معلوم نيست جبهه نجات اسالمی در حال حاضر 
  .از چه ميزان حمايت مردمی برخوردار است

التی که بيش از ده سال قبل باعث موفقيت جبهه شد هنوز هم در الجزاير باقی در عين حال، مشک
  .است

در آن زمان، بيکاری، فقر و محروميت اجتماعی از جمله عواملی بودند که به ناخرسندی مردم از دولت 
 الئيک الجزاير و روی آوردن آنان به جبهه نجات اسالمی و برنامه های ابتکاری آن منجر شد

  

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

بازماندگان رژيم سابق و افرادمسلح خارجي، عوامل حمله به : جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا
  نيروهاي آمريكايي

  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11چهار شنبه 
زب بعث عراق، طرفداران صدام حسين و جرج بوش ديروز در کنفرانسي خبري در کاخ سفيد اعضاي ح

ابراهيم بي پروا . افرادمسلح خارجي را عامل حمالت به سربازان آمريکايي و خرابکاريها در عراق دانست
  : گزارش مي دهد
امروز جرج بوش گفت که با جنگجويان عراقي و خارجي که در مقابل ): راديو فردا(ابراهيم بي پروا 

رئيس جمهوري آمريکا .  کنند مستقيما و قاطعانه برخورد خواهد شدنيروهاي آمريکا مقاومت مي
درحالي که در يک مراسم نظامي در کاخ سفيد صحبت مي کرد گفت، آزادي در عراق دشمنان خود را 

غارت و چپاول و خشونتي که پس . دارد و تعهد سپرد که در آنجا راه بازگشتي براي استبداد وجود ندارد
  . ع شد، کماکان به عنوان يک چالش در برخي نقاط عراق باقيستاز جنگ در عراق شرو

يک چالش بزرگتر از سوي حزب پيشين بعث و مقامات امنيتي که از هيچ کوششي براي کسب دوباره 
رئيس . ولي استبداد به عراق باز نخواهد گشت. قدرت و مزايايشان دست برنمي دارند، متوجه ماست

راق، طرفداران صدام حسين و افرادمسلح خارجي را که عامل حمالت جمهور آمريکا اعضاي حزب بعث ع
 سرباز آمريکايي در 25حداقل . به سربازان آمريکايي و خرابکاريها در عراق هستند مورد انتقاد قرار داد

  .درگيريهاي خصمانه از زمان پايان عمليات عمده نظامي در عراق کشته شده اند

  
  آند    اپن با ايران قراردادي امضا نميژ: سخنگوي دولت ژاپن اعالم آرد

   2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11 چهار شنبه -خبرگزاري آار ايران 
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ديروز ژاپن اعالم آرد آه به درخواست آمريكا در مورد عدم همكاري ژاپن در ميادين نفتي آزادگان پاسخ 
  . دهد  مثبت مي

: ياسوئو فوآودا سخنگوي دولت ژاپن مدعي شدبه گزارش ،ايلنا، به نقل از روزنامه آساهي چاپ ژاپن 
  .المللي ايجاد آرده است  اي ايران نگراني بزرگي را براي جامعه بين  هاي هسته  برنامه

هر چند پروژه آذربايجان : آساهي گفت   با خبرنگار روزنامه يكي از مقامات ارشد آمريكايي در مصاحبه
رد، اما هرگونه سود اقتصادي آه از اين ميدان نفتي براي اي ايران ندا  هاي هسته  ارتباطي با برنامه
  . اي ايران شود  هاي هسته  آيد ممكن است باعث تسريع برنامه  ايرانيان بدست
المللي   آه سازمان بين  هاي ژاپني با ايران قراردادي را منعقد آنند، در حالي  اگر شرآت: وي تصريح آرد

اي را   هاي هسته  گسترش سالح   ه پروتكل الحاقي معاهده منعژي اتمي از ايران خواسته است آ انر
زند، ممكن است ايران تصور آند آه عدم پذيرش اين پروتكل   بپذيرد و ايران هنوز از پذيرش آن سر باز مي

ها بايد تازماني آه ايران اين پروتكل را امضاء آنند از   پس ژاپني. آند  نمي   مشكلي براي ايران فراهم  هيچ
  .انعقاد هرگونه قرارداد نفتي با ايران خودداري آنند

ماند تا ايران پروتكل   خام براي ژاپن بسيار مهم است اما ژاپن منتظر مي  نفت: فوآورا همچنين تصريح آرد
  .آند  الحاقي را امضاء آند و سپس با ايران قرارداد ميدان نفتي آزادگان را امضاء مي

اي اين آشور   هاي هسته  خواهد تا تمام ابهاماتي آه در مورد برنامه  ميژاپن از ايران : وي تصريح آرد
  .الملل برطرف آند  وجود دارد را براي جامعه بين

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  اظهارات خاتمي درباره سفر البرادعي و بحران عراق
  2003جوالي -3 | 1382تير 12شنبه  جپن -همشهري 

است با نظر منفي ) فعاليت هاي هسته اي(ايران هرگز نسبت به پيشنهادهايي آه براي تعهدات جديد 
  برخورد نكرده است

به  همان  اندازه  آه به  ايران  فشار مي آورند آه  پروتكل  الحاقي  را بپذيريد بايد به  اسرائيل آه  
  ند آالهك  اتمي  است  ، فشار بياور٢٠٠داراي  حداقل  
رئيس  جمهوري ، اتهامات  آاخ سفيد عليه  ايران  مبني  بر دخالت  در امور عراق را : گروه سياسي

خروج  بيگانگان  از عراق ، مي تواند به  :ناشي  از ناآامي هاي  واشنگتن  در عراق  دانست  و گفت 
  .ثبات  و امنيت  اين  آشور منجر شود

:  پس  از جلسه  هفتگي  دولت  در جمع  خبرنگاران  گفت  به گزارش ايرنا سيد محمد خاتمي  ديروز
ثبات  و امنيت  عراق  به  نفع  همه  آشورهاي  منطقه  است  وجمهوري  اسالمي  ايران  معتقد 

است  با خروج  نيروهاي  خارجي  از عراق  و سپرده  شدن امور اين  آشور به  دست  ملت  عراق  
  . خواهد آمدثبات  و امنيت  در منطقه  بوجود

وي  ، تشديد فشارهاي  آمريكا عليه  ايران  را ناشي  از ناآامي هاي  اين آشور در عراق  دانست  و 
مشكالت  آمريكا و انگليس  در عراق  زياد شده  است و اين  درحالي  است  آه  شيعيان  : گفت  

  .عراق  ، معقول ترين  رفتار را از خود نشان داده  اند
 ، بروز برخي  مشكالت  در عراق  را به  بازماندگان  رژيم  گذشته عراق  و گروههاي  رئيس  جمهوري 

  .افراطي  در اين  آشور نسبت  داد
خاتمي  گفت  آه  آمريكا ايران  را درحالي  متهم  به  دخالت  در امـور داخـلي عراق  مي آند آه  ما 

ه  رسميت شناخته  شدن  حق  حاآميت  ملت  نگران  وضع  عراق  هستيم  و ايران  همواره  خواستار ب
  .عراق  بر سرنوشت  خويش  بوده  است  

وي خطاب  به دولتمردان  آمريكا وانگليس  گفت  آه  حكومت  بر مردم  عراق  را به  دست  مردم  اين  
  .آشور بدهيد ، خواهيد ديد آه  مسائل  و مشكالت  حل  خواهد شد

  جك  استراو وزير امور خارجه  انگليس  بارئيس  جمهوري  اسالمي  خبرنگاري  پرسيد، محور مذاآرات
استراو مطلب  تازه اي  :   ايران  و ساير مقامات  بلندپايه  چه  بوده  است ؟   خاتمي  در جواب  گفت  

  .نداشت  ومطالب  همان چيزهايي  بود آه  در سفرهاي  قبل  و مطبوعات  مطرح  شد 
  ط ميان  ايران  و اتحاديه  اروپا و انگليس  وي  با اشاره  به  رواب

  .خوشبختانه  در ديدار استراو با مقامات  ايراني  ، مطالب  خيلي  باز وصريح  صحبت  شد:گفت  
رئيس  جمهوري  در پاسخ  به  سئوالي  درخصوص  سفر آتي  محمد البرادعي  رئيس آژانس  بين 

آينده  البرادعي  به  ايران  در زمينه  تداوم  روابط ايران  با سفر : المللي  انرژي  اتمي  به  ايران  گفت 
  .اين  آژانس است  

خاتمي  با تاآيدبراين  مطلب  آه ايران  آماده  همكاري  با آژانس  بين المللي انرژي  اتمي  است  گفت 
رخورد نكرده  ايران  هرگز نسبت  به  پيشنهادهايي  آه  براي  تعهدات  جديد است  ، با نظر منفي  ب: 

ما بارها گفته ايم  آه  آماده  تفاهم  وهمكاري  با جامعه بين المللي هستيم  اما : وي  گفت . است  
  .  با بهانه جويي هاي  آمريكا مخالفيم  

رئيس  جمهوري  با بيان  اين  مطلب  آه  ما نيز نگران  سالح  هسته اي  هستيم  وآل  منطقه  بايد 
به  همان  اندازه  آه به  ايران  فشار مي آورند آه  : اي  شود خاطر نشان  آردعاري  از سالح  هسته
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 آالهك  اتمي  است  ، فشار ٢٠٠پروتكل  الحاقي  را بپذيريد بايد به  اسرائيل آه  داراي  حداقل  
  .تي درآيد و به  تعهدات  مربوطه  تن  دهد.پي .بياورند آه  به  عضويت  ان 

: ا پاآستان  ميان  ايران  و آمريكا ميانجيگري  خواهد آرد؟ خاتمي  در جواب  گفت خبرنگاري  پرسيد ، آي
ما اهل  منطق  و گفتگوي  منطقي  هستيم  اما تحميل  و زور را برنمي تابيم و تازمانيكه  زور حاآم  

  .باشد بي واسطه  و با واسطه  نمي توان  آاري  آرد
رنگاران  آه  به  مسائل  داخلي آشور اختصاص  داشت  خاتمي  در ادامه  پاسخ  به  پرسشهاي  خب

اميدوارم  اين  لوايح باتفاهم  ميان  مجلس  و شوراي  نگهبان  : در خصوص  لوايح  دوگانه  دولت  گفت  
  .حل  شود 
اين  لوايح  يك  روح  آلي  و حداقل هايي  دارد آه  اميدوارم  هم  شوراي نگهبان و هم  : وي گفت

ين  نتيجه  برسند و من  هنوز هم  اميدوارم  آه  اين  مساله  حل  شود و خاضعانه  از مجلس  به  ا
مجلس  شوراي  اسالمي  و شوراي  نگهبان  تقاضا مي آنم  آه  باسعه  صدر مساله  لوايح  را با حفظ 

  .روح  آلي  آن  و لحاظ آردن  نظرات  مجلس و شوراي  نگهبان  حل  آنند
هيچ  جامعه اي  نمي تواندمدعي  مردم :والي  در خصوص  حوادث  اخير گفت وي  در پاسخ  به  سئ

  .ساالري  باشد مگر اينكه  انتقاد و اعتراض  را حتي  نسبت  به  حكومت  بپذيرد
ما وظيفه  داريم  اين  مساله  را نهادينه  آنيم  و حق  مسلم  اعتراض و انتقاد را به  : خاتمي  گفت 

  .ر با انتقادواعتراض  منطقي  ، برخورد شود من  با آن  مخالفت  خواهم  آردرسميت  بشناسيم  و اگ
اغتشاش  يعني عبور از موازين  : وي  ، اغتشاش  را متفاوت  از اعتراض  و انتقاد دانست  و گفت  

هرچند خوشبختانه جامعه  بافرهنگ  ما و حتي  آساني . قانوني  ، تخريب  و احيانا برخوردهاي  شديد
مخالفت هايي  نيز با ما دارند بين  اغتشاش و اعتراض  تفاوت  قائلند و به  همين  دليل  خيلي  زود آه  

  .صف  مردم  و دانشجويان  بااغتشاشگران  جدا شد
 نفر از نيروهاي  پليس  زخمي شد تا طرف  مقابل  ٧۵در جريان  اخير ، : رئيس  قوه  مجريه  گفت  

  . و پليس  تعرض  آردندزخمي  نشود و اينها به  مردم 
مردم  از قواي  سه گانه  انتظار دارند از حقوق  شهروندي  و آزاديهادفاع  آنند و امنيت  را : وي  گفت 

  .در جامعه  برقرار و با اغتشاش گران  نيز برخورد آنند
  .هرچند اين  برخورد نيز بايد قانوني  باشد

 وزارت  اطالعات  و ساير دستگاهها خيلي خوب  بود عملكرد نيروي  انتظامي  و: خاتمي اظهار داشت  
  .دانشجويان  و مردم  بود» شعور«و مهمترين  عاملي  آه  باعث  شد، حوادث  اخير ، پايان  پذيرد ، 

دانشجويان  حق  : رئيس  جمهوري  درپاسخ  به  سئوالي  درخصوص اعتراضات  دانشجويان  گفت 
  .نددارند مسائل  صنفي  خود را بيان  آن

خاتمي  خطاب  به  وزارت  اطالعات  و قوه  قضائيه  گفت  آه  بايد حساب  دانشجويان  را از حساب  
اغتشاشگران  جدا آنيد و نيازي  نيست  آه  در سطح  وسيع  دانشجويان  را نگه  بداريم  گرچه  تعداد 

  .زيادي  نيستند
 قانوني  خارج  شده اندبايد طبق  قانون  با وي  درعين  حال  گفت  اگر آساني  هم  از حدود و موازين 

  .آنها نيز برخورد شود
: خبرنگاري  در پايان  پرسيد آيا نگراني  درخصوص  هجدهم  تير داريد؟ آه  خاتمي در جواب  گفت  

اميدواريم  با رشدي  آه  مردم  و دانشجويان  دارند و نيز اشرافي آه  دستگاهها دارند ، مشكلي  پيش  
 نيايد

  
  باشد آشوبهاي اخير اصالت ندارد و آمريكا پشت سر آن مي: ردبير روزنامه رسالت س

  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11چهار شنبه : خبرگزاري فارس 
مردم و دانشجويان خيلي زود فهميدند اين سرو صداها اصالت ندارد و : محمد آاظم انبارلويي گفت 

  .باشد  آمريكا پشت سر آن مي
فتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس ،در خصوص ريشه رخدادهاي چند هفته اخير انبارلويي در گ

  : گفت
. باشد» مدل لهستان «يكي از استراتژيستهاي آمريكايي گفته بود مدل برخورد با ايران بايد مثل " اخيرا

ي نظام در لهستان جنبش آارگري ،رهبري حرآت را بر عهده داشت آه مردم به آنها پيوستند و فروپاش
شوروي " آمونيستي در اين آشور صورت گرفت و همين باعث فروپاشي در اروپاي شرقي و نهايتا

او گفته بود منتهي در ايران چون جنبش آارگري وجود ندارد نظام هم ،اسالمي است اين مدل را .شد
ه آنيم براي بايد طوري ديگر پياده آرد به اين صورت آه از جنبش دانشجويي و نارضايتي مردم استفاد

  . باشد فروپاشي و علت اينكه اعتراضات از آوي آليد زده شد همين مسئله مي
وي با اشاره به اينكه حساب دانشجويان آشور و جنبش دانشجويي از همگرايي با آمريكا جدا است 

پديد عده اي دانشجونما مسائل صنفي را بهانه آردند و اين فتنه را با هماهنگي اراذل و اوباش : افزود
آوردند آه بدليل محدود بودن و ناتواني آنها اين حرآتها زود آنترل و مهار شد هيچ دانشجوي 

شرافتمندي قبول ندارد براي خواستهاي صنفي نيمه شب به خيابان بيايد و عربده بكشد و مزاحم مردم 
گاه اساتيد شود و در شعارهايش حتي اثري از خواست صنفي نيز مطرح نباشد به همين دليل در دانش

  . و دانشجويان با برخورد معقول خود اين پديده را رسوا آردند
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سر دبير روزنامه رسالت تنها مكانيزم ممكن و خوب براي برخورد با چنين پديده هايي را قانون و عمل به 
اگر آسي اعتراض دارد بايد حق او محترم شمرده شود، اگر آسي خواست : آن دانست و تصريح آرد 

خواهد فتنه انگيزي آند قانون تكليف او را  رد بايد به آن رسيدگي شود اما اگر آسي ميصنفي دا
مشخص آرده است لذا آشوبگران در تنور قانون قرار گرفتند و نظام با اقتدار آامل اين فتنه را مهار و 

  . آنترل آرد
هايي  كر آردند در اينجا خبرآمريكائيها و انگليسي ها خيلي زود خود را لو دادند و ف: وي خاطرنشان آرد 

است اما خوشبختانه رئيس جمهور ،در مصاحبه اي آب پاآي را در دستشان ريخت و فرمود، در ايران 
  . خبري نيست

 
هاي ديگر وارد   ها نخواهند با شرآت  براي توسعه ميدان نفتي آزادگان اگر ژاپني: وزير نفت اعالم آرد

  شويم    مذاآره مي
  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11 چهار شنبه -انخبرگزاري آار اير

  .ايران عالقمند است مذاآرات خود را با ژاپني ها درباره توسعه ميدان نفتي آزادگان به سرانجام برساند
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ، امروز در حاشيه جلسه هيات   , ايلنا ,به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران 

از آنجا آه مذاآرات ايران و ژاپن درباره توسعه ميدان : ران با بيان مطلب فوق گفتدولت در جمع خبرنگا
نفتي آزادگان انحصاري بود و مهلت انجام مذاآرات نيز به پايان رسيده ايران مي تواند با شرآتهاي 
ا ديگري آه مشتاق سرمايه گذاري در اين ميدان هستند، به بحث و مذاآره پرداخته و قرارداد را امض

  .نمايد
اين مطلب به معناي آن نيست آه ما تمايل نداريم آار را طبق روالي آه تا   : زنگنه همچنين تاآيد آرد 

  .االن داشتيم ادامه داده و به نهايت برسانيم
وي در خصوص اظهارات يكي از اعضاي آابينه آشور ژاپن آه امضاي قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان 

هنوز چيزي در اين ارتباط : ن وضعيت هسته اي ايران اعالم آرده بود، گفت را منوط به روشن شد
  .ام  نشنيده

وزير نفت همچنين يادآور شد آه ايران تاآنون پيام رسمي از سوي ژاپني ها در خصوص روند توسعه 
  ميدان نفتي آزادگان دريافت نكرده است

  

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

ل صدور احکام سنگين قضايي و اعدام براي دستگير شدگان غير دانشجو در اعتراضات دمکراسي احتما
  خواهانه اخير

  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11چهار شنبه ): راديوفردا(جمشيد چالنگي 
هاي اخير، موضوع مجادالت کنوني ميان دولت، مجلس  شدگان ناآرامي چگونگي برخورد با بازداشت

ها، به گفته مسئوالن قضايي،  در اين ناآرامي. هاي امنيتي و قضايي است و دستگاهشوراي اسالمي 
هنوز از زمان و چگونگي محاکمه و . اند چهار هزار نفر بازداشت شدند که نيمي از آنها تا کنون آزاد شده

  . شدگان خبري در دست نيست رسيدگي قضايي به پرونده بازداشت
اللهي  اسداران انقالب اسالمي در نشريه داخلي خود به جوانان حزبسپاه پ): راديوفردا(مهدي خلجي 

در اين نشريه نوشته شده امروز . چنان حفظ کنند توصيه کرده که خشم و کينه خود را از ضدانقالب هم
شدگان،  در نشريه روزانه سپاه بازداشت. وقت تيز کردن شمشيرهاست نه کشيدن شمشيرها

گران بس است؛ چون  مماشات با آشوب«ين نشريه نوشته است ا. گران خوانده شده اند آشوب
چرا اين . حکم قانوني بسياري از آنها اعدام است. شود تر شدن آنها مي مماشات با آنها موجب جري

  » همه گذشت؟ شما براي يک بار از قانون کوتاه نياييد، ببينيد اين اتفاقات به وقوع خواهد پيوست؟
شدگان چند هفته پيش از سوي محمد يزدي، عضو فقهاي شوراي  ازداشتپيشنهاد حکم اعدام براي ب

سپاه پاسداران انقالب اسالمي متهم به حمايت از . نگهبان در نماز جمعه تهران داده شد
ها اعضاي  شخصي اند بسياري از لباس حتا شماري از نمايندگان مجلس گفته. هاست شخصي لباس

نيا نماينده مشهد در مجلس آشکارا گفت چند تن از اعضاي علي تاجر. رسمي سپاه پاسداران هستند
شخصي بودند، دانشجويان آنها را به گروگان گرفتند؛ وقتي نمايندگان مجلس  سپاه که به صورت لباس

هاي گروگان بودند،  شخصي شده و لباس در حال مذاکره با دانشجويان براي مبادله دانشجويان بازداشت
 ثاراهللا دو اتوبوس سپاهي مسلح در حال حرکت به سوي کوي دانشگاه براي رسد که از قرارگاه خبر مي

  . ها هستند نجات گروگان
العاده نمودن وضعيت اين متهمان، آنها  کنند با فوق کاران تندرو تالش مي گرچه سپاه پاسداران و محافظه

کنندگان در  را بدون محاکمه و به سرعت به جوخه اعدام بسپارند، رييس جمهوري اسالمي شرکت
در . گر ناميد و گفت هيچ حکومتي نبايد اعتشاش را تحمل کند تظاهرات ضددولتي در ايران را اغتشاش

  . گرايانه صورت گيرد گران بايد برخوردي قانون عين حال محمد خاتمي تأکيد کرد که با اغتشاش
از نيروي انتظامي شده  شد که دانشجويان بازداشت گفته مي. شدگان معلوم نيست وضعيت بازداشت

هاي امنيتي آنها را به قوه  وزارت اطالعات نيز پس از بازرسي. به وزارت اطالعات تحويل داده خواهند شد
شدگان دانشجو بعيد به نظر  اگرچه احتمال صدور حکم اعدام براي بازداشت. دهد قضاييه تحويل مي

www.iran-archive.com 



شدگان غير دانشجو  براي بازداشترسد، اما در محافل خبري تهران گفته مي شود که ممکن است  مي
  .احکام قضايي سنگيني صادر شود

  
  سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار آزادي روزنامه نگاران ايراني شد

با بازداشت علي اکرمي روزنامه نگار در ايران، سازمان گزارشگران بدون مرز در اعالميه خواهان آزادي 
  : ماه منير رحيمي گزارش مي دهد. ان شدندفوري همه روزنامه نگاران زنداني در اير

  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11چهار شنبه ): راديو فردا(ماه منير رحيمي 
. گزارشگران بدون مرز بار ديگر اعتراض خود را نسبت به دستگيري روزنامه نگاران در ايران اعالم کردند

گراني خود را براي جان روزنامه نگاران اين گزارشگران در بيانيه اي که به همين مناسبت منتشر شده ن
برخي از مسئوالن قضايي و نظامي در تريبونهاي رسمي و نماز جمعه ها و . بازداشت شده ابراز کردند

مجازات اين اتهام در . روزنامه هاي محافظه کاران، روزنامه نگاران دستگير شده را محارب خواندند
رز از علي اکرمي به عنوان هفدهمين روزنامه نگاري گزارشگران بدون م. جمهوري اسالمي مرگ است

  . نام بردند که از آغاز موج سرکوب اعتراضات دانشجويي در ايران، خودسرانه بازداشت شده است
محل بازداشت اين روزنامه نگاران نامعلوم است و وکال و خانواده هاي آنها تا کنون نتوانسته اند هيچ 

ته پيش سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقالب تهران اعالم کرد که هف. خبري از آنها به دست آورند
اما به گفته وکال و خانواده هاي اين زندانيان، . همه روزنامه نگاران دستگير شده در زندان اوين هستند

  . مقامات زندان اعالم کردند که نام اين زندانيان در اوين ثبت نشده است
توقيف شده نداي اصالحات، محسن سازگارا مدير روزنامه تعطيل شده علي اکرمي روزنامه نگار روزنامه 

جامعه و منتقد سرشناس قانون اساسي جمهوري اسالمي، امين بزرگيان سردبيرروزنامه توقيف شده 
گلستان ايران، تقي رحماني روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان، رضا عليجاني سردبير 

، 2001ردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه در سال مجله توقيف شده ايران ف
هدي صابر عضو تحريريه ايران فردا، بهروز طيراني روزنامه نگار مستقل، محمد رضا بوذري روزنامه نگار 

روزنامه توقيف شده گلستان ايران و انصافعلي هدايت روزنامه نگار مستقل از جمله روزنامه نگاراني 
گزارشگران بدون مرز که مقر آنها در پاريس است ايران را . هستند که در وقايع اخير بازداشت شده اند

بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه خوانده و علي خامنه اي رهبر جمهوري اسالمي را به عنوان 
  .يک دشمن بزرگ آزادي مطبوعات برگزيده است

  
  »آت آنندگان در تظاهرات محرز است و نيازي به محاآمه نيستجرم شر«: سخنگوي قوه قضائيه

   2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11چهار شنبه ): راديو فردا(بهمن باستاني 
سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسالمي با اشاره به شدت عمل حکومت عليه بازداشت شدگان عليه 

اما پاسخهاي او در .  اين بازداشتها پاسخ داددانشجويان در ناآراميهاي اخير به برخي از پرسشها در باره
يک هفته نشده . برخي زمينه ها با پاسخهاي دادستان کل کشور در اين زمينه تناقض آشکاري داشت

 نفر بازداشت شده در تظاهرات خياباني و اعتراضات 4000که عبدالنبي نمازي دادستان کل کشور از 
 الهام سخنگوي قوه قضائيه در نشست مطبوعاتي ديروز اما غالمحسين. دانشجويي در ايران خبر داد

او گفت تعداد دانشجويان بازداشت شده در سراسر کشور هم .  نفر ذکر کرد1000اين شمار را کمتر از 
  .  نفرشان در تهران بازداشت شده اند50 نفر نمي رسد که حدود 100به 

وسط قوه قضائيه منتشر نشده و حتي  دانشجو در تهران ت24از آنجا که هيچ اسم و فهرستي به جز 
محل نگهداري هيچيک از بازداشت شدگان مشخص نيست، نمي توان نسبت به اين آمارها يقين پيدا 

هفته پيش از تهران خبر رسيد که مسئوالن زندان اوين از دستگاه قضايي، نيروي انتظامي و وزارت . کرد
 زنداني 4000زيرا اين زندان با پذيرش . ن نفرستنداطالعات خواسته اند بازداشت شدگان را ديگر به اوي

اين بازداشتها هم توسط قوه قضائيه . ديگر هيچ جايي حتي در راهروهايش براي زنداني جديد ندارد
به گفته سخنگوي قوه قضائيه، نيروي انتظامي اختيار داشته . صورت گرفته و هم توسط نيروي انتظامي

  . ات شرکت مي کند، بدون حکم قضائي بازداشت کندو دارد که هر کس را که در اغتشاش
زيرا به گفته آقاي الهام جرم کسي که در اغتشاشات شرکت دارد همان موقع بازداشت محرز است و 

همان زمان به عنوان مجرم روانه زندان مي شود و به اين ترتيب بنا به گفته سخنگوي قوه قضائيه، ديگر 
الهام سازمان . تهم نيست که با محاکمه جرمش ثابت يا تبرئه شوداو م. نيازي حتي به محاکمه ندارد

يافته بودن تظاهرات خياباني اخير در ايران را محتمل دانست و گفت جرائم سازمان يافته در حيطه جرائم 
تروريستي است و گفت کساني که در جريانات اخير متهم به انجام اين نوع جرائم هستند احتماال 

 مجلس شوراي 90او در مورد عدم همکار قوه قضائيه با کميسيون . نتير خواهد بوددادرسي آنان طوال
اسالمي درباره ديدار نمايندگان مجلس با دانشجويان بازداشت شده، گفت قانوني نداريم که 

اين خواست مالقات با . کميسيونهاي مختلف مجلس بخواهند مالقاتهاي اين گونه اي داشته باشند
  . قانوني نمي دانيمبازداشت شدگان را

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  پيشنهاد ايران به روسيه براي احداث نيروگاه هاي اتمي بيشتر، از ديد يك آارشناس آمريكائي
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اين درحالي است آه در سطح . سيه خواست نيروگاه هاي اتمي بيشتري در ايران احداث آندايران از رو
غالمرضا . جهاني اين نگراني پديد آمده آه مسكو در توليد جنگ افزارهاي اتمي به ايران آمك مي آند

ه رغم آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران اعالم آرد مقام هاي روسي به وي اطمينان دادند آه ب
آقازاده . فشارهاي آمريكا و اسرائيل همچنان به همكاري هاي هسته اي با تهران ادامه خواهند داد

.  به شش هزار مگاوات برساند2020گفت ايران در نظر دارد قابليت توليد برق هسته اي را تا سال 
فردا درباره جوزف سينسيونه، آارشناس مسائل هسته اي در بنياد آارنگي در گفتگويي با راديو 

ايران سعي مي آند آه به : پيشنهاد ايران و انگيزه روسيه در ساخت نيروگاههاي هسته اي ميگويد
روسيه بفهماند مي تواند پول زيادي در ايران بدست آورد و او را تشويق آند آه به همكاري خود ادامه 

 ولي آنها مواظب هستند آه روسيه هم عالقه مند است، زيرا ميلياردها دالر درآمد مطرح است،. دهد
  . خيلي سريع جلو نروند
يك مسئله مهم، مسئله سوخت اين نيروگاهها است آه روسيه آنرا تامين مي : سينسيونه مي افزايد

  . آند، ولي براي جلوگيري از استفاده هاي غير مجاز، آنها را پس از مصرف، پس مي گيرد
  . ي اقتصادي، يگانه انگيزه هاي روسيه استاز آقاي جوزف سينسيونه، پرسيدم آيا انگيزه ها

روسيه روابط تاريخي با ايران دارد و ايران را به عنوان يك متحد آليدي مي بيند، نه : وي در پاسخ گفت
به صورت يك تهديد، آنطور آه ايالت متحده ايران را ارزيابي مي آند، ولي يا آنها نگراني هاي آمريكا را در 

آنها هم همزمان با ساير نقاط جهان، از تاسيسات غني آردن اورانيوم ايران مطلع . مورد ايران، ميفهمند
شدند و اين باعث شد آه اندآي عقب نشيني آنند و به اتحاديه اروپا و آمريكا بپيوندند و از ايران 
وري بخواهند آه پروتكل الحاقي را امضا آند، اما پيوستن ايران به پروتكل الحاقي، به معناي بازآردن ف

درهاي تاسيسات هسته اي به روي بازرسان نيست، زيرا الاقل دو سال طول خواهد آشيد آه اين 
  . قرارداد به تصويب مجلس ايران برسد

قسمت عمده توجه اتحاديه اروپا و روسيه، بر امضاي پروتكل الحاقي : آقاي سينسيونه در اين باره گفت
مشكل اصلي، ايجاد . فقط با آن قراردادها پايبند باشيمتوسط ايران متمرآز شده و اين خطرناك است آه 

اگر ايران اجازه يابد اين تاسيسات را حفظ آند، آنها توانايي اين را . تاسيسات غني آردن اورانيوم است
خواهند يافت آه نه تنها سوخت رآآتورها را تامين آنند، بلكه به مواد الزم براي ساختن بمب، دست 

  .يابند

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،راق عرويدادهاي 
  

  آمريکا و بريتانيا در عراق می مانند
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 نظاميان -سربازان بريتانيايی در بصره جنازه يکی از قربانيان حمالت عراقی ها را حمل می کنند 
  ت مسلحانه بوده اند بريتانيايی و آمريکايی در عراق هدف حمال

جک استرا، وزير خارجه بريتانيا که از عراق ديدن می کند، گفته است که با وجود حمالت مسلحانه اخير 
  .عليه سربازان بريتانيايی در عراق، خروج آنان از عراق ابدا مطرح نيست

  .ن شهر رفتدر سفر به عراق، آقای استرا در بصره به بازديد نيروهای بريتانيايی مستقر در اي
  .وی در اين بازديد از وضعيت امنيتی منطقه زير کنترل ارتش بريتانيا در عراق آگاه شد

 ژوئيه، به يادبود سربازان بريتانيايی که طی حمالت 1پيش از ورود آقای استرا، در روز سه شنبه، 
  .مسلحانه به قتل رسيده اند مراسمی در شهر بصره برگزار شده بود

ژبان بريتانيايی در جنوب عراق هدف حمله مردان مسلح عراقی قرار گرفتند و هفته گذشته شش د
  .کشته شدند

  . اين نخستين تلفات سربازان بريتانيايی پس از خاتمه جنگ در عراق بود
  عزم آمريکا 

همچنين، جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، نيز بر عزم آن کشور برای ادامه حضور نظامی در عراق 
  . سخن گفته است

به گفته آقای بوش، با وجود ادامه حمالت مسلحانه عليه نظاميان آمريکايی در عراق، وی اجازه نخواهد 
  .داد کسی اياالت متحده را مجبور کند از عراق خارج شود

آقای بوش، که در مراسم ادای سوگند گروهی از نظاميان آمريکايی سخن می گفت، افزود که آمريکا 
ند مدت دارد و تا زمانی که، به گفته وی، آزادی در عراق مستقر نشود نسبت به عراق تعهدی بل

  .نيروهای آمريکايی آن کشور را ترک نخواهند گفت
رييس جمهوری آمريکا از خدمات نظاميان آن کشور در عراق قدردانی کرد و گفت که آنان در شرايطی 

  . اق تالش می کننددشوار برای دفاع از امنيت اياالت متحده و استقرار آزادی در عر
به عنوان فرمانده کل قوا به نيروهای آمريکايی اطمينان می دهم که ما حالت " آقای بوش افزود 

تهاجمی خود عليه دشمن را حفظ خواهيم کرد و تمام کسانی که به نفرات ما حمله کنند با واکنش 
  ."مستقيم و قاطعانه ما مواجه خواهند شد
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دند که فرصتی به دست آورده اند تا قبل از استقرار آزادی در عراق، وی گفت که برخی گروه ها معتق
  .آمريکا را وادار به خروج از آن کشور کنند

  وعده آزادی
رييس جمهوری آمريکا هشدار داد که اين گروه ها موفق نخواهد شد زيرا همانطور که آمريکا وعده داده 

ايجاد حکومتی که نمايندگی مردم عراق را داشته بود، اينک عراق آزاد شده و آمريکا به قول خود برای 
  .باشد عمل خواهد کرد

نيروهای نظامی اياالت متحد در عراق به حدود دويست و سی هزار نفر می رسد و جرج برمر، 
سرپرست آمريکايی اداره موقت امور عراق، گفته است که حمله به آنان توسط وفاداران به صدام 

  .  سطح محلی سازمان داده می شودحسين، رهبر سابق عراق، و در
  .سخنان آقای بوش در پی درگيری های نظامی اخير نيروهای آمريکايی در عراق ايراد می شود

 ژوئيه، اعالم شد که گروهی از سربازان آمريکايی در اثر پرتاب مواد منفجره به سوی 1روز سه شنبه، 
  .خودرو آنان در بغداد زخمی شدند

 واقع در غرب بغداد، صدها تن از اهالی شهر در تشييع جنازه نه نفر که در اثر همچنين در شهر فلوجه،
  .انفجاری در مسجدی در فلوجه کشته شده بودند شرکت کردند و عليه آمريکا شعار دادند

به گفته اهالی شهر، اين مسجد هدف حمله موشکی نيروهای آمريکايی قرار گرفته بود اما فرماندهان 
ا را رد کرده و گفته اند مواد منفجره ای که در يک ساختمان مجاور مسجد وجود داشت آمريکايی اين ادع

 باعث انفجار اين مسجد شد
  

  ارتش جديدعراق ظرف هفته هاي آينده تشكيل مي شود: مسئول اداره امور عراق
  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11چهار شنبه ): راديو فردا(بهمن باستاني 

از مراحع تقليد شيعه در نجف به عنوان متنفذترين روحاني شيعه عراق ياد آيت اهللا علي سيستاني 
مي شود، با فعالتر شدن در صحنه سياسي عراق در مورد وضعيت ايران هم ابراز نگراني کرد و در 

گفتگويي با مدير کل خبرگزاري دانشجويي ايسنا، گفت اميدوار است همدلي بين مردم ايران تحکيم 
وي تاکيد کرد که آمريکا و .  در ايران کسي به اجنبي و خارج چشم داشته باشدو گفت مبادا. شود

آيت اهللا سيستاني هفته گذشته در . متحدانش براي کشورهاي ديگر هم جز عراق نقشه دارند
سخناني که از آن به عنوان فتوي هم ياد مي شود، خواستار خروج نيروهاي ائتالف از عراق شد و گفت 

پيمان پژمان . عراق بايد توسط مردم عراق و بر اساس قوانين اسالمي نوشته شودکه قانون اساسي 
  : از بغداد گزارش مي دهد

پل برمر نماينده آمريکا در عراق گفت که وي قصد تعيين شوراي سياسي اداره ): راديو فردا(پيمان پژمان 
آقاي برمر گفت فتوي آقاي . ي بيندکشور را بين اواسط تا اواخر ماه جاري دارد و دليلي براي تاخير آن نم

سيستاني را که در آن وي از سيستم آمريکا براي منصوب کردن نمايندگان تهيه قانون اساسي آينده 
انتقاد کرده، نخوانده است ولي افزود ما نصيحت زيادي از تعداد زيادي افراد از جمله اعضاي عاليرتبه 

ي را برقرار خواهيم کرد و قانون اساسي يي را تهيه شيعيان دريافت مي کنيم و اعتقاد داريم سيستم
منظور اين است که مردم آن را . خواهد کرد که نگرانيهاي اصلي آيت اهللا سيستاني را جوابگو خواهد بود

وي همچنين گفت دستگيري يا . نه آمريکا و انگليس و سازمان ملل.براي خود مردم خواهند نوشت
نيروهاي ائتالف را از بين نخواهد برد بلكه آنرا آاهش خواهد آشته شدن صدام حسين حمالت عليه 

وي گفت آمريکا ظرف چند روز آينده شروع به ثبت نام اعضاي ارتش جديد عراق خواهد کرد و اين . داد
  .ارتش ظرف چند هفته آينده رسما تشکيل خواهد شد

  
  بغداد زير سايه صدام

  2003جوالي -3 | 1382تير 12 پنج شنبه -همشهري 
 نيلوفر قديري:  ترجمه -سي . بي . بي 

  .صدام حسين آجاست؟ اين سئوالي است آه همه مي پرسند
اما اگر از عراقي ها بپرسيد، مرد و زنشان مي گويند صدام در بغداد پنهان . ممكن است مرده باشد

  .اين جمله را مي گويند و بعد با نگراني پشت سر و آنار خود را نگاه مي آنند. شده است
نيروهاي ائتالف افزايش حمالت اخير عليه نظاميان آمريكا و انگليس را به بعثي هاي طرفدار صدام 

احتمال اينكه رهبر سابق عراق در نقطه اي به سازماندهي به اين حمالت مشغول . نسبت مي دهند
 مقاومت اما تحليلگران مي گويند اين حمالت نتيجه خشم محلي ها يا به نوعي آغاز. باشد، زياد است

اين احتمال آه صدام و دو پسرش در اطراف پايتخت پرسه بزنند، عجيب . آنها در برابر اشغال است
هفته بعد از اينكه مجسمه هايش در سراسر شهر و به ويژه در مرآز بغداد پايين ١١است، آن هم 
ه اي خاك مي مجسمه ها و تصاوير صدام پايين آشيده شده اند، نابود شدند و يا در گوش. آشيده شد

خورند، اما سايه حضور صدام يا تالش براي يافتن اطالعات دقيقي درباره سرنوشتش به شدت در بغداد 
  .سنگيني مي آند

  شايعات
هنديه منطقه اي . يك مغازه دار در بغداد مي گويد، صدام اخيرًا در هتلي در هنديه اقامت داشته است

او االن در آنجاست و اين مغازه دار نام هتل را .  دجله استمتوسط در جنوب مرآز شهر بغداد و باالي رود
بغدادي ها متقاعد شده اند آه در زير شهرشان، مجموعه اي از تونل هاي طوالني . هم به ياد نمي آورد
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آنها مي گويند صدام حسين و اطرافيانش به . وجود دارد آه صدها خانه امن را به هم متصل مي آند
  . در حال رفت و آمد هستندراحتي از اين تونل ها

از زمان پايان جنگ تاآنون بارها گزارش هايي از سوي آساني آه صدام را در نقاط مختلف ديده اند ارائه 
شده و نيروهاي آمريكايي دهها گزارش درباره يافتن رد صدام دريافت آرده اند آه همگي بي نتيجه بوده 

  .آرده استاين گزارش هاي بي نتيجه آنها را نااميد . است
مردم بغداد همچنين معتقدند پيام هايي آه به صدام نسبت به داده مي شود و هر چند وقت منتشر 

يك روزنامه عربي در لندن ماه گذشته نمابري دريافت آرد آه از سوي صدام . مي شود، واقعي است
هاجم آمريكا در اين پيام از عراقي ها خواسته شده بود هر آس آه از ت. حسين فرستاده شده بود

  .حمايت مي آند را اخراج آنند
محل اختفاي صدام همچنين . اين وضعيت آمريكايي ها را به ياد ناپديد شدن مرموز بن الدن مي اندازد

بلندپايه . نامعلوم است، اما شخصيت هاي بلند پايه رژيم سابق هر روز محاصره و دستگير مي شوند
اما هيچكدام . س دفتر صدام بود آه ماه گذشته دستگير شدترين اين شخصيت ها، محمد التكريتي، رئي

  .از اين دستگير ي ها آمكي به يافتن مكان صدام حسين و پسرانش نكرده است
  نا آرامي در شهر

به . اگر اشغال عراق به خوبي پيش رود، موضوع يافتن صدام و پسرانش اهميت چنداني نخواهد داشت
آب و برق همچنان .  آشد تا زندگي مردم به وضعيت عادي بازگرددويژه در بغداد، زمان بسياري طول مي

  .و بيمارستان ها و مدارس به آندي آار مي آنند به طور مرتب قطع مي شود
بعد از تاريك  شدن هوا، خيابان هاي شهر در آنترل نيروهاي آمريكايي، . اما مشكل اصلي امنيت است

 شب آه حكومت نظامي شروع مي شود، نيروهاي ١١بعد از . جنايتكاران مسلح و غارتگران است
  .آمريكايي حق تيراندازي دارند

نيروهاي آمريكايي . تا اين اواخر، غارتگراني آه شب ها دستگير مي شدند صبح روز بعد آزاد مي شدند
. ندتمايلي به نگهداري تعداد زيادي مجرم ندارند، زيرا تجهيزات و امكانات الزم براي نگهداري آنها را ندار

. دادگاه هاي عراق آه باالخره اواسط اين هفته شروع به آار آردند، آار بسيار سنگيني پيش رو دارند
نيروهاي پليس هم در بغداد مشغول به آار هستند، اما به سختي مي توان در مواقع مورد نياز آنها را 

  .حتي در روزها هم مي توان صداي شليك گلوله را شنيد. يافت
ايي بسياري از مناطق شهر را در آنترل دارند، اما هنوز نقاط بسياري دچار بي نظمي سربازان آمريك

يك . در طول روز، بعضي مغازه ها باز هستند اما مردان مسلح بايد از ويترين آنها محافظت آنند. است
 هتل آوچك در بغداد آه اآنون پذيراي مهمان هاست، به غير از يك در آوچك همه ورودي هاي خود را

در محله هنديه يك رستوران خانوادگي بزرگ، باز است و به مشتريان خدمات مي . مسدود آرده است
 مشتري عراقي در سالني بزرگ آه گنجايش پذيرايي ٢٠. غذاي اين رستوران آافي و عالي است. دهد

آماده آنند تا آنها از خدمتكاران مي خواهند غذا را سريع .  نفر را دارد، مشغول غذا خوردن هستند٢٠٠از 
  . پيش از تاريك  شدن هوا، سالم به خانه بازگردند

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
 و نيروهاي  اهللا محمدباقرحكيم مرحله بعدي ماموريت نيروهاي سپاه بدر را تبديل آنها به سازمان آيت

  . غيرنظامي دانست
  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11چهار شنبه 

ي االتحاد چاپ امارات متحده عربي،  به نقل از روزنامه) ايسنا(زارش خبرگزاري دانشجويان ايران به گ
اهللا محمد باقر حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاآيد آرد آه اين نيروهاي  آيت

  .غيرنظامي در زمينه توسعه و بازسازي عراق فعاليت خواهند داشت
 اظهار داشت آه در حال حاضر وظيفه اصلي نيروهاي سپاه بدر بازسازي وگوي مطبوعاتي وي در گفت

  . شود عراق است؛ چرا آه اين مرحله نياز ضروري ملت عراق محسوب مي
رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاآيد آرد آه نيروهاي بدر موقع ورود به عراق سالح سنگين 

 .اند در اختيار نداشته
  

حرفهاي «:  سيستاتي در باره مصاحبه او با يك خبرگزاري دولتي در ايرانتوضيح سخنگوي آيت اهللا
  »آلي

  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11چهار شنبه ): راديوفردا(علي سجادي 
خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، از قول آيت اهللا لعظمي سيستاني نقل آرد آه در ديدار با مديرعامل 

وري است آه در گذشته سالها تحت دخالت و سيطره آشورهاي اين خبرگزاري گفت که ايران آش
  . بيگانه قرار داشته و دچار تشويش بوده است

 آيت اهللا سيستاني از دانشجويان و روشنفكران ايراني خواست مشكالت خود را :بيژن فرهودي
 در گفتگويي با آيت اهللا ابوالقاسم ديباجي، نماينده آيت اهللا سيستاني در کويت،. حل آنند» برادرانه«

بيژن فرهودي، تلويحا مسائل مربوط به خبرگزاري ايسنا را رد آرده است و درباره اين اظهار نظر آيت اهللا 
  :سيستاني گفت
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ببينيم اصل مسئله چگونه است، اگر آه صحت داشته باشد، بدون ترتيب : آيت اهللا ابوالقاسم ديباجي
فكران هستند آه ميشينند و هميشه بحث مي آنند چون مسائل را دانشمندان و انديشمندان و روشن

و به همين دليل اگر آه آسي اهل انديشه نباشد و اهل تفكر نباشد، در . و طرح مي دهند براي ديگران
چه موضوعي بشيند صحبت آند؟ دعوت روشنفكران وانديشمندان براي حل مسائل، خطاب به هر 

  .تعاقبت انديشي است آه عالقه مند به اصالحات اس
ايشان در مورد چگونگي .  موضوع ديگري در گزارش خبرگزاري ايسنا بود):راديو فردا(بيژن فرهودي 

آيا حضرت . گفتند آه خبري را آه مصلحت آشور نيست، منتشر نكنيد. انتشار اخبار، اظهار نظر فرمودند
  آيت اهللا العظمي از نوعي سانسور حمايت ميكنند؟

 اين مورد هم در اصل صدور چنين مسئله اي، بنده آگاهي ندارم و گمان  در:آيت اهللا ابولقاسم ديباجي
نمي آنم آه باز چنين مسئله اي وجود داشته باشد و اصال شان ايشان باشد آه در مورد چنين مسائل 

مصداقي و اين مورد بخصوص را، چون ايشان اساسا ايشان يك فقيه عاليقدر هستند و شان فقيه، 
ي است، يعني به صورت آلي موضوع را بيان مي آنند، آنوقت تطبيق شأن هميشه بيان آبراي آل

  .ديگران است
  

  حكيم و برمر گفتگو آردند 
  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11چهار شنبه : خبرگزاري فارس

عبدالعزيز حكيم ، عضو شوراي رهبري عراق و پل برمر حاآم امريكايي در عراق صبح ديروز در بغداد 
  . و مسائل آتي در اين آشور ديدار و گفتگو آردندپيرامون مشكالت

محسن حكيم نماينده مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در تهران در گفتگو با خبرگزاري فارس ضمن 
اين مذاآرات در راستاي سلسله ديدارهاي قبلي صورت مي گيرد و دو طرف : بيان مطلب فوق افزود

، تحصيل امور انسان دوستانه ، تشكيل دولت ، تدوين قانون پيرامون حضور نيروهاي امريكايي در عراق 
اساسي توسط خود مردم و وجود برخي عناصر مرتبط با رژيم سابق آه در صدد برهم زدن امنيت مي 

  . باشند به تبادل نظر پرداختند
احتي در اين ديدار همچنين موارد مربوط به رفتارهاي نادرست نيروهاي امريكايي آه باعث نار: وي گفت

  . و واآنشهاي مردمي شده گفتگو شد
نيروهاي امريكايي با رفتارهايي پرخاشگرانه با مردم و بازرسي از زنان و غيره باعث : حكيم اظهار داشت
اند و تذآراتي نيز در اين باره به خصوص بازرسي از زنان داده شده آه مورد تاييد  ناراحتي مردم شده

  . امريكاييها نيز قرار گرفته است
نماينده مجلس اعال در تهران در خصوص ورود سه هيات اسرائيلي در زمينه هاي نفت ، جهانگردي و 

در اين خصوص بايد دوستان آرد ما پاسخگو : زيرساخت هاي اساسي به آردستان عراق تصريح آرد
گيري باشند اما آنچنان آه آشكار است طبق توافقات صورت گرفته ميان نيروهاي معارض هرگونه تصميم 

در خصوص مسائل حياتي و سياسي آه با منافع زيربنايي عراق در ارتباط باشد بايد توسط دولت آينده 
عراق صورت گيرد و با توجه به شناختي آه از مردم عراق داريم موضع آنها به هيچ وجه خارج از چارچوب 

  . روابط جهان عرب با اسرائيل نخواهد بود
 
  

   رسانه هاي جمعي درايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  بحران در عراق و سياست امريكا
  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11 چهار شنبه -راديو آلمان 

به موضوع پايان دوره خدمت سربازرس تسليحاتى ” Le Mondeلو موند “مفسر روزنامه فرانسوى 
 پرداخته و از پى علتهاى حقيقى جنگ با عراق مى Hans Blixسازمان ملل هانس بليكس 

نه تقلب آرده و نه در چيزى . او مى تواند با سربلندى وداع گويد. بليكس اين هفته وداع مى آند”:رسدپ
او تالشى براى جعل . دست برده است، چه در مدارآى آه در اختيارش بوده و چه در افكار عمومى

ه عراق در آخرين گزارشهايى آه بليكس پيش از جنگ عرضه آرد، نشان مى دادند آ. اخبار نكرده است
آن موقع خطرى عظيم نبود، يا آن گونه آه دولت فرانسه مى گفت مى شد آن را احتماال زير آنترل 

همه چيز تاييدگر آن است آه امريكا و انگليس . به احتمال قوى بوش و بلر از اين همه آگاه بودند. داشت
آردن سالحهاى آشتار جنگى، اما اين دو آشور داليل ديگرى براى جنگ داشتند تا نابود . دروغ گفته اند

بليكس اما اين . اين آزمونى بود آه به اعتبار بوش و بلر به سختى ضربه داد. جرات نمى آردند بگويند
  ” .آزمون را با سرافرازى گذرانده است

  
مى توان “: در باره اوج گيرى خشونت در عراق مى نويسد” La Repubblicaال رپوبليكا “روزنامه ايتاليايى 

. ين پرسش را مطرح آرد آه آيا هم اآنون مقاومتى آه از آن در حين جنگ خبرى نبود، رخ نموده استا
. شايد صدام شيطان صفت در حال اجراى طرحى است تا زندگى را بر نيروهاى نظامى متحد تلخ آند

 صلح در عراق وى نمى تواند با نيروهاى نظامى ابرقدرت امريكا بجنگد، اما مى تواند مانع از آن شود آه
مفقود شدن صدام و اين ظن آه او در پايتخت پنج ميليون جمعيتى پنهان شده، قوه تخيل را . برقرار شود
  ” . برمى انگيزد
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در باره دشواريهايى آه گريبانگير نيروهاى اشغالى امريكايى در ” Le Figaroلو فيگارو “روزنامه فرانسوى 

فغانستان در پى آن است آه براى مدتى طوالنى در عراق امريكا برخالف ا“: عراق است، مى نويسد
چون موضوع عمال بر سر اين هدف استراتژيك است آه با آنترل اين آشور به منطقه خاورميانه . بماند

اما اين وظيفه چنان بزرگ است آه امريكا به . ثبات بخشيده شود و نگرانيها از بابت توليد نفت رفع گردد
  .آه با وجود همه قدرت خود نمى تواند به تنهايى از پس ان برآيدناگاه متوجه شده است 

مقامات دولت امريكا براى آنكه بتوانند خرج بازسازى عراق را بهتر بدهند، براى آنكه ديگر عراقيان 
استعمارگر نخوانندشان و براى آنكه جو سياسى در خود امريكا به هم نخورد، مى انديشند آه به 

حتى اعضاى آنگره امريكا آاخ سفيد را فرا مى خوانند، آه آشورهايى چون . ندمتحدان خود روى آور
  ” .فرانسه را نيز آه مخالف جنگ با عراق بودند، براى همكارى در نظر بگيرند

  
چاپ هامبورگ مى “ Financial Times Deutschlandفايننشال تايمز دويچلند “روزنامه آلمانى زبان 

، بايد از ماموريت امريكا در عراق در برابر Donald Rumsfeldدونالد رامسفلد وزير دفاع امريكا، “: نويسد
به خاطر حمله هايى آه اين روزها به سربازان امريكايى . انتقادى آه مدام افزايش مى يابد، دفاع آند

ربازان از پشتيبانى مردم امريكا از ماموريت س. شده است، منتقدان ويتنام را بار ديگر به يادها مى آورند
افزون بر اين وضعيت در عراق پس از انفجار يك مسجد در شهر . امريكايى در عراق آاسته مى شود

مردم شهر امريكاييان را متهم مى آنند به اينكه به خانه خدا تيراندازى آرده . فلوجه وخيمتر مى شود
 واقعا تبديل به ويتنامى اگر امريكاييان نتوانند به زودى بر موقعيت مسلط شوند، ممكن است عراق. اند

در اين دو آشور نيروهاى نظامى به خاطر مقاومت مردم شكست . دوم يا سومالى اى دوم شود
خوردند، افكار عمومى در خود امريكا دگرگون شد، نيروهاى امريكايى مجبور به ترك خاك اين آشورها 

. روهايى بيشتر را به آمك فراخواندبراى حل اين مشكل بايد ني. شدند و آنچه به جا ماند هرج و مرج بود
اما مهم . بدون به آارگيرى نيروى نظامى اى وسيع نمى توان در عراق به وضعيتى باثبات دست يافت

اين است آه نيروهاى اشغالگر به عراقيان اين حس را منتقل نكنند آه آنها نمى خواهند آنترل خود را بر 
 موعد انتخابات محلى در عراق، تصميم گرفته شد آه اينكه پس از اعالم. اين آشور از دست بدهند

ترس از اينكه ممكن است اسالم خواهان . انتخابات برگزار نشود، مردم عراق را ناراحت و نااميد آرد
اما نمى بايست گذاشت آه اين ترس به عاملى . بيشترين راى را در انتخابات بياورند، شايد بجا باشد

  . ات در عراق تبديل شودبازدارنده براى انجام انتخاب
اگر رييس . امريكا با اين رفتار خود به آسانىكه تا آنون در آنارش قرار داشتند نيز توهين آرد است

جمهور امريكا واقعا خواهان برقرارى نظامى دموآراتيك در عراق است، مجاز نيست آه به آرا مردم عراق 
 ”.بى توجهى آند

  
  رنامه اتمى ايراننگاه مطبوعات آلمان و فرانسه به ب

  2003  ژوئيه 2 -1382 تير 11 چهار شنبه -راديو آلمان 
روزنامه وزين زوددويچه سايتونگ در شماره امروز خود، در گزارشى به فشار روزافزون بين المللى بر 

دولت جمهورى اسالمى، به منظور نظارت بهتر بر تاسيسات اتمى ايران اشاره ميكند و از جمله 
اين راستا قرار است آه محمد البرادعى، رئيس سازمان جهانى انرژى اتمى، هفته آينده در ”: مينويسد

دولت جمهورى اسالمى با سازمان جهانى انرژى اتمى همكارى ميكند، اما اين . راهى ايران شود
سازمان از مقامات ايران خواستار امضاى پروتكلى الحاقى است آه نظارت مسئوالن سازمان جهانى 

مى بر تاسيسات اتمى جمهورى اسالمى را تقويت آرده و به آنان اجازه ميدهد آه بدون قرار انرژى ات
البته جمهورى اسالمى با امضاى اين پروتكل الحاقى . قبلى و از پيش اعالم شده، به ايران سفر آنند

ميش مورد ابراز مخالفت نكرده، اما زمانى حاضر به انجام اين آار خواهد بود آه برنامه اتمى غيرنظا
  “ .آمكهاى بين المللى قرار گيرد

اين روزنامه آلمانى ضمن اشاره به مخالفت سرسختانه آمريكا با برنامه اتمى ايران و اتهامات واشنگتن 
در اين بين روسيه نيز آه مشغول احداث ”: در مورد تالش تهران براى ساختن بمب اتمى يادآور ميشد

 محطاطانه، فشار خود را بر رژيم جمهورى اسالمى تشديد آرده نيروگاهى اتمى در ايران است، بسيار
دولت ژاپن نيز در پى فشارهاى اياالت متحده، روشى مشابه پيش گرفته و قراردادهاى دوجانبه . است

  ” .نفتى را منوط بر موافقت تهران با افزايش آنترلهاى بين المللى خوانده است
  

 به گفته يك سخنگوى دولت جمهورى اسالمى، محمد “: روزنامه زوددويچه تسايتونگ ميافزايد
غالمرضا . البرادعى، رئيس سازمان جهانى انرژى اتمى، يك هفته ديگر، رهسپار تهران خواهد شد

آقازاده، رئيس برنامه اتمى ايران، در حال حاضر در مسكو به سر برده و مشغول انجام گفتگو با مقامات 
اث نيروگاه اتمى بوشهر، نقشى آليدى در برنامه اتمى ايران در هر حال روسيه، با احد. روسى است

به گفته . بازى ميكند و اميدوار است آه دولت جمهورى اسالمى، پروتكل الحاقى يادشده را امضا نمايد
ايگور ايوانف، وزير خارجه روسيه، تهارن با امضاى پروتكل الحاقى، بار ديگر، همكارى جدى خود با 

جالب . اتمى و قصد خود را به استفاده غيرنظامى از انرژى اتمى ثابت ميكندسازمان جهانى انرژى 
توجه اينكه، روزنامه روسى مسكو تايمز با استناد به گفته هاى منابع دولتى گزارش داده است، آه 
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روسيه، احداث نيروگاه اتمى بوشهر را بدون پروتكل الحاقى نيز به پايان خواهد رساند، مشروط بر اينكه، 
  “ .ران ميله هاى مصرف شده سوخت اتمى را به روسيه باز پس دهداي
  

 چاپ پاريس در يكى از تفاسير امروز خود به اين موضوع Les Echosاز سوى ديگر روزنامه اقتصادى 
ميپردازد آه چگونه ميتوان جمهورى اسالمى را به چشمپوشى از برنامه اتميش واداشت و دراينباره 

 حمله اى نظامى به ايران، امريست نامحتمل، اگرچه دولت اياالت متحده، در حال حاضر“: مينويسد
انجام چنين آارى نه تنها با ايستادگى همپيمانان اياالت متحده، . گهگاهى اين انديشه را بر زبان مياورد

پرسش اينجاست آه آيا . بويژه بريتانيا روبرو خواهد شد، بلكه ريسك نظامى بسيار بزرگى خواهد بود
رهاى بين المللى از جمله از سوى اتحاديه اروپا و يا ژاپن، در اعمال نفوذ بر ايران آارساز واقع فشا

البته با نگاهى به تاريخ و آشورهائى چون، اسرائيل تا هند و پاآستان بايد اذعان . خواهد شد يا نه
  “.داشت آه جاى هيچگونه خوشبينى نيست

  
  گوناگون

  
     از ظهور تا سقوط صدام
  2003جوالي -3 | 1382تير 12شنبه  جپن –امه اعتماد روزن

   است  مارشال تنها يك.  ندارند  خوبي  معموال سرنوشت  عربي ها در خاورميانه ها و فيلد مارشال مارشال
 در مصر   فاروق  سلطنت  دوران  در اوايل  آه ، پاشاست  مصري شود و او نيز مارشال  مي  عاقبت  خوش آه
  شناختند و به  خود مي  و مربي او را معلم»   آزاديخواه افسران«يا »  الحر حتباط« بود و  صري م  افسران بت
   افسران  ميان  را آه  احترام  مراتب  ناصر، اين  زندگينامه ، نويسنده  ناتينگ آنتوني. گذاشتند  مي  احترام وي
   حسني  سوري  شبه  يك اما مارشال.   است  آرده  بيان  پاشا بود، بطور آامل  مصري  و مارشال جوان
   از چند ماه  پس1948\1327   ارتقا داد و در سال  مارشالي  درجه  به  سرهنگي  خود را از درجه ، آه الزعيم
  ، شبانه  حناوي  سامي ، سرهنگ  مورد اعتمادش  ستاد ارتش  رييس  وسيله ، به  سوريه  جمهوري رياست

   همسرش  بود آه  شد، آنقدر بدفرجام ، تير باران  وزيرش ، نخست  البرازي  با محسن دستگير و همراه
   سوريه هاي ، در خيابان  جمهوري  رياست  از آاخ  شدن  و رانده  شوهرش  از اعدام پس»   خانم نورانه«

   چاپ به   زمان  در جرايد آن  از او و فرزند شيرخوارش تصاويري.  بود  شب  نان آرد و محتاج  مي گدايي
 و  نيز بر اؤر تظاهرات» عبود «  نام  به  آفريقايي ، مارشال  از عارف  پس چند سال.  تاؤر آور بود رسيد آه مي

البد در تبعيد .  بر سر او آمد  چه  ندانست  برآنار شد و آسي  سودان  جمهوري  رياست ، از مقام اعتصابات
 بود   شبه  يك ، رهبر اوگاندا، نيز مارشال  امين  دآتر عيدي رشالما.  رساند  پايان  عمر خود را به يا در خانه

   و سپس  ژنرالي  خود درجه  و به  خود روا ندانسته  را به  انگليس  استعماري  ارتش  گروهباني  درجه آه
  رجه خود د آو نيز به سه  در آنگو موبوتوسه  بلژيك  مستعمراتي  ديگر ارتش گروهبان.  بود  داده مارشالي
  ، مقام  فرانسه  سابق  مرآزي  ديگر در آفريقاي  بوآاسا، گروهباني  ژانبيدل  آه  بود، در حالي  داده ژنرالي
   و حتي  داشته  اعالم  مرآزي  را امپراتور آفريقاي  و خويشتن  نديده  خود آافي  را براي  جمهوري رياست

 آنكارا،   به او سفرهايي.  و هوشمند بود  باتجربه داري بزاز سياستم عبدالرحمن.  بود  آرده  هم تاجگذاري
   مصر داد آه  به  درآورد و مواعيدي  عادي  حال  آشورها به  را با اين  عراق  آرد، مناسبات  و قاهره تهران
 .  وجود آورد  به  واحدي  آند و رهبري  آشور يكپارچه  را با آن عراق
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