
  2003 يهژوئ 4 -1382  تير13 جمعه   -)102(بولتن خبري ايران نبرد
  

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

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

ريزي براي انجام يك عمليات بزرگ نظامي  ابومازن در ديدار با شارون ادعا آرد آه ايران در حال برنامه
  .ها در ايجاد صلح است هاي فلسطين براي از بين بردن تالش

  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12پنج شنبه 
قدس العربي چاپ لندن، راديو رژيم ي ال به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

صهيونيستي به نقل از مقامات موثق اين رژيم اعالم آرد آه ابومازن نخست وزير تشكيالت خودگردان 
هاي  آه دستگاه: فلسطين طي ديدار با آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي اظهار داشت

آند مقامات ايراني  ار دارند آه ثابت ميامنيتي تشكيالت خودگردان فلسطين اسناد معتبري را در اختي
هاي دولت وي در ايجاد صلح و آرامش در اوضاع داخلي فلسطين و پيشتر از آن  براي از بين بردن تالش

  .ريزي انجام يك عمليات بزرگ نظامي هستند در اجراي عمليات صلح در حال برنامه
تشكيالت خودگران فلسطين سعي در از بين هاي امنيتي  آه دستگاه: ابومازن در ادامه ادعاهايش افزود

 .ي طرح شده از سوي ايران دارد بردن نقشه

  
افزايش فشارهاي بين المللي بر جمهوري اسالمي براي امضاي پروتكل الحاقي منع گسترش سالح 

  هاي هسته اي
  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12پنج شنبه ): راديو فردا(ليلي صدر 

اتحاديه اروپا و .  بين المللي بر جمهوري اسالمي افزايش يافته استدر روزهاي اخير، فشار سياسي
ژاپن، دو شريک تجاري ايران نشان داده اند که اگر برنامه هاي هسته اي ايران به حد کافي شفاف 

  : در اين زمينه از همکارم مريم احمدي گزارشي داريم. نباشد، از روابط تجاري با تهران مي کاهند
 در هفته اي که پشت سر مي گذاريم، هر روز شاهد اعمال فشار فزاينده بر ):يو فرداراد(مريم احمدي 
در روزهاي نخست هفته جک استراو، وزير امورخارجه بريتانيا به تهران رفت و به مقامهاي . ايران بوديم
 سازمان بين پيوندهاي بازرگاني و اقتصادي با اتحاديه اروپا، در صورت همکاري نکردن تهران با: ايران گفت

آقاي استراو از ايران خواست بي درنگ و بي قيد و شرط، . المللي انرژي اتمي به خطر خواهد افتاد
البته تهران ظاهرا قول مثبتي به . پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سالحهاي هسته اي را امضا کند

ي بين المللي به تهران به جک استراو نداد، اما بنا به قرائن موجود سفر وي آغاز يک رشته فشارها
تهران امضاي پروتکل را به دستيابي جمهوري . منظور تغيير موضع جمهوري اسالمي تلقي شده است

  . اسالمي به تکنولوژي هسته اي در حد گسترده تر به منظور استفاده مسالمت آميز موکول کرده بود
ي قرارداد دو ميليارد دوالري به منظور بهره ژاپن، شريک تجاري ديگر ايران نيز اعالم کرد که حاضر به امضا

سخنگوي دولت ژاپن گفته است که نفت براي ژاپن خيلي مهم . برداري از ميدان نفتي آزادگان نيست
مسکو نيز که تکنولوژي و . است، اما از سوي ديگر برنامه هسته اي موجب نگراني توکيو مي شود

 از تهران خواسته است به بازرسان بين المللي اجازه کارشناسي هسته اي در اختيار ايران مي گذارد،
وزير امور خارجه روسيه به غالمرضا آقازاده در مسکو گفته . بازرسي هاي سرزده و گسترده تر را بدهد

تهران با امضاي اين الحاقيه نشان خواهد داد که برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالمي کامال : است
ي اسالمي از محمد البرادعي خواسته است که به منظور تشريح حال جمهور. مسالمت آميز است

. ديدگاههاي سازمان بين المللي انرژي اتمي به تهران برود و به مقامهاي ايران بگويد که چه مي خواهد
  :مليسا فلمينگ، سخنگوي آقاي البرادعي به گلناز اسفندياري از راديو فردا مي گويد

اين پروتکل الحاقي بايد از سوي همه ):  المللي انرژي اتميسخنگوي آژانس بين(مليسا فلمينگ 
ما نمي گوييم فقط ايران بايد آن . کشورهاي امضا کننده پيمان منع گسترش سالحهاي اتمي امضا شود

اما ايران که برنامه گسترده هسته اي و غني کردن اورانيوم دارد، . را امضا کند، بايد همه امضا کنند
  .لحاقي را امضا کندحتما بايد پروتکل ا

تهران به خاطر نداشتن : پتريک کالسن از موسسه سياست خاور نزديک در واشنگتن، مي گويد: ا.م
. رابطه ديپلماتيک با واشنگتن، در سالهاي گذشته از پذيرش اتهامات آمريکا در اين باره شانه خالي کرده

  . رابطه سياسي و اقتصادي دارداما حاال ژاپن و اتحاديه اروپا هم نگرانند و تهران با آنها
فکر مي کنم فشار بين المللي بر ): عضو موسسه سياست خاور نزديک در واشنگتن(پتريک کالسن 

ايران ممکن است اين احساس را در آن کشور به وجود آورد که در اتحاديه اروپا، روسيه، و کشورهاي 
استفاده مي کرده است، نگرانيهايي وجود دارد و ديگري که ايران از آنها به عنوان گزينه در برابر آمريکا 

  .رهبران ايران فکر کنند که اين عدم همکاريشان برايشان گران تمام مي شود
موضوع برنامه هاي هسته اي ايران قابل مذاکره است و سازمان بين : غالمرضا آقازاده مي گويد: ا.م

 تضمين هايي بدهد، اما نوع اين تضمين ها را المللي انرژي اتمي بايد در ازاي همکاري تهران، به ايران
  .ذکر نکرد
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وزيرامورخارجه آمريكا گفت آمريكا براي تحت فشار گذاشتن حكومت ايران به ترك حمايت از تروريسم و 
  قطع برنامه هاي هسته اي از راه هاي غيرنظامي استفاده مي آند

  2003ه  ژوئي3 -1382 تير 12پنج شنبه ): راديوفردا(بهمن باستاني 
کالين پاول وزير خارجه آمريکا در يک برنامه راديويي در اين کشور به مسئله صلح خاورميانه، نقش 

سازمانهاي مسلح فلسطيني در اين زمينه و حمايت جمهوري اسالمي ايران از اين سازمانها و 
  . سياست آمريکا در قبال ايران پرداخت

ه آمريکا در مصاحبه راديويي خود ضمن ابراز رضايت از وزير امور خارج): راديو فردا(مينا بهارمست 
پيشرفتهايي که در اين چند هفته اختر در زمينه صلح خاورميانه به دست آمده در پاسخ به اين سئوال 

که آيا بايد ابتدا بر گروههاي تروريستي مانند حماس، جهاد اسالمي و حزب اهللا غلبه شود تا بتوانيم به 
ما با تشکيالت فلسطيني و : کنيد، گفت  شما از اسرائيل در اين زمينه حمايت ميصلح دست يابيم و آيا
و براي طرف . کنيم تا جهان را متقاعد کنيم که اين گروهها تروريست هستند اسرائيل هر دو کار مي

فلسطيني اين نکته را روشن کرده ايم که تنها اعالم آتـش بس کافي نيست و انتظار داريم سالح و 
  . هاي تروريستي از آنها بگيرد ي اين سازمانها را براي اقدامتواناي

دانيم که ايران و سوريه به اين گروهها کمک نظامي و مالي  از کالين پاول سئوال شد که ما مي
خواهيد مانع از کار اين کشورها شويد بدون اين که آماده سرنگوني اين  شما چگونه مي. دهند مي
  ها به طريقي باشيد؟  رژيم

وزير امور خارجه آمريکا در پاسخ گفت به نظر ما راههايي در رابطه با برخورد با ايران و سوريه وجود دارد 
من بعد از . کنيم ما با جامعه بين المللي در اين باره کار مي. که لزومي به توسل به اقدام نظامي نيست

ينيد که در عراق چه اتفاقي جنگ عراق به بشار اسد، رئيس جمهوري سوريه، گفتم الزم است شما بب
شما يکي از بهترين شرکاي تجاري خود را که نفت ارزان به . حاال ديگر شرايط عوض شده است. افتاد

توانيد در  شما يا مي. داد، از دست داده ايد و ما در آغاز روند صلح جديدي در خاورميانه هستيم شما مي
آنها . نيد و هرگز رابطه خوبي با آمريکا نداشته باشيداين راه به ما ملحق شويد و يا از قضايا عقب بما

هم قدمهاي کوچکي را در رابطه با محدوديت سازمانهاي تروريستي که مقرشان در دمشق است، 
  . اما اين قدمها کافي نيست و ما قصد داريم فشار خود را بر سوريه بيشتر کنيم. برداشتند

ما . دهيم هاي تروريستي افزايش مي يل حمايتشان از فعاليتدرمورد ايران ما فشار خود را بر آنها به دل
اي جلب کنيم  سرانجام موفق شديم توجه جهاني را به برنامه آنها براي دستيابي به سالحهاي هسته

زنند،  و از مردم ايران که در خيابانهاي اين کشور براي زندگي بهتر دست به اعتراض و تظاهرات مي
  .نبايد فورا براي حل هر مشکلي فورا به سراغ راه حلهاي نظامي رفتبنابراين . کنيم حمايت مي

کنند حمله  بعالوه نمي توان همينطوري فقط به دليل اين که برخي فکر مي: وزير امورخارجه آمريکا افزود
رئيس . اقدام نظامي نياز به دليل و پايه دارد. نظامي کار خوبي است، دست به حمله نظامي زد

انات مختلف ديپلماتيک، سياسي، نظامي، اقتصادي، اطالعاتي و قانوني را در اختيار جمهوري بوش امک
  . کنيم دارد و ما از همه آنها براي مبارزه با تروريسم استفاده مي

آمريکا براي . مصاحبه کننده از کالين پاول سئوال کرد که ما شاهد اعتراضهاي اخير در ايران بوده ايم
توانيم درحال  تواند بکند؟ کالين پاول پاسخ داد بهترين کاري که ما مي ار ميسرنگوني رژيم ايران چه ک

توانيم  ما مي. حاضر بکنيم اين است که زيادي وارد دعواي خانوادگي که در ايران درجريان است، نشويم
به خاطر داشته باشيد که . حمايت خود را از جوانان ايران که خواهان زندگي بهتر هستند اعالم کنيم

اگرچه اين انتخابات مثل انتخاباتي که در آمريکا . محمدخاتمي، رئيس جمهوري منتخب مردم است
بهترين کار اين است که ببينيم . ولي در مجموع مردم خواست خود را مطرح کردند. گيرد نبود صورت مي
و سپس هاي خياباني و ابراز خواستهاي مردم کافيست تا محمد خاتمي و بخش سياسي ايران  اعتراض

گذارند تا آنها متوجه اين نکته  بخش مذهبي آن تحت رهبري آيت اهللا خامنه اي را زير اين فشار مي
همينطور متوجه . شوند که راه درستي را در پيش نگرفته اند و اين راه آنها را به زندگي بهتر نمي رساند

ث ادامه انزواي آنها از جهاني شوند که برنامه توليد سالحهاي هسته اي آنها ما را نمي ترساند و باع
  .شود که در صورت ادامه حمايت ايران از فعاليتهاي تروريستي حاضر به همکاري با آنان نيست مي

  
حمايت ايران و سوريه از فلسطين سرپوشي براي مشكالت : مشاور اقتصادي تشكيالت خودگردان

  داخلي اين آشورها
   2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12پنج شنبه ): راديو فردا(احمد رافت 

محمود رشيد، آرد تبار عراقي آه از سالها پيش از جمله مشاورين اقتصادي رهبر حكومت خودگردان 
فلسطين، ياسر عرفات است و در حال حاضر مديريت بنياد اقتصادي فلسطيني را بر عهده دارد، در رم 

ي آه از سوي آدي ينه آرونوس در آنفرانس عراق پس از سقوط صدام، از نفت ديكتاتوري تا نفت آزاد
او در اين آنفرانس گفت بايد در آينده، ديگر از نفت به . اينترنشنال سازماندهي شده بود، شرآت آرد

در حاشيه اين آنفرانس، محمود رشيد در گفتگوي اختصاصي با . عنوان حربه سياسي استفاده نكرد
محمود . شيدن به بحران آنوني در منطقه دانستراديو فردا، نقشه راه را تنها طرح موجود براي پايان بخ

  . رشيد ميگويد نقشه راه در صورت تحقق، چهره منطقه را دگرگون خواهد ساخت
نقشه راه، يكي از طرحهاي موجود براي پايان دادن به بحران آنوني نيست، بلكه تنها طرح موجود است 

ز اولين گام تا گام نهايي، روشن ساخته است آه راه دستيابي به صلح را، به گفته اين مقام آرد تبار، ا
محمود رشيد ميگويد ما طرح ديگري نداريم آه . و هيچگونه فضايي براي خروج از آن باز نگذاشته است
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بتوانيم بين آنها آنچه را بيشتر به اهداف ما نزديكتر است، انتخاب آنيم و بنابراين بايد بدون ايجاد موانع 
محمود رشيد، آه مديريت سرمايه گذاري هاي حكومت . رح، آوشش آنيممصنوعي در راه تحقق اين ط

خودگردان فلسطين و مشارآت با آشورهاي خارجي در زمينه سرمايه گذاري هاي مشترك را بر عهده 
فقر به گفته . زندگي در فقر و بدون اميد به آينده، بدون شك، روند صلح را تسهيل نيمكند: دارد، ميگويد

رد تبار، مردم را به آغوش نيروهاي افراطي و بنيادگرا حول ميدهد و جامعه را به دريايي اين اقتصاددان آ
  . آه در آن اين سازمانها به آساني ميتوانند به صيد قربانيان خود بپردازند، تبديل ميسازد

  
آشورهايي : در مورد مخالفت برخي از آشورهاي عرب و اسالمي با نقشه راه، محمود رشيد ميگويد

 50 ايران و سوريه آه با نقشه راه مخالفند، فلسطينيها را نه تنها در سي ماه گذشته، بلكه در چون
سال قبل از آن نيز آمك نكرده اند و اگر سخناني در حمايت از فلسطينيها ابراز داشته اند، براي سرپوش 

از نظر اقتصادي و اين آشورها آه به گفته محمود رشيد، چه . گذاردن بر مشكالت داخليشان بوده است
چه از نظر سياسي، داراي مشكالت داخلي بسيار حادي هستند، بهتر است قبل از هر گونه تالشي 

  .براي حل مشكالت فلسطينيان، براي خواستهاي دموآراتيك مردم خودشان پاسخي بيايند

  
  دن نيستوظيفه آژانس بين المللي انرژي اتمي تضمين دا: سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي

  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12 پنج شنبه - راديو فردا –گلناز اسفندياري ، مصاحبه با مليسا فلمينگ 
غالمرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي پيش از بازگشت به تهران در مسكو 

ندارد، اما پيش از گفت اين آشور با امضاي پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي مخالفتي 
. امضاي آن به شفافيت تعهدات و تضمين هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي نسبت به ايران نياز دارد

مليسا فلمينگ، سخنگوي اين آژانس در گفتگو با راديو فردا مي گويد ما سازماني نيستيم آه با آسي 
سترش سالح هاي هسته اي بايد مبادله آنيم يا تضمين بدهيم، تمامي آشورهاي عضو پيمان منع گ

ما مي خواهيم . شماري از آشورها تاآنون اين پروتكل را امضا آرده اند. پروتكل الحاقي را نيز امضا آنند
  .جهان اطمينان حاصل آند آه ايران برنامه پنهاني در زمينه هسته اي ندارد

  
  رييس مجلس آلمان درباره وضع آنونى ايران و پيامدهاى جنگ عراق

  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12 پنج شنبه -يو آلمان راد
، »تاگس اشپيگل«ولفگانگ تيرزه رييس مجلس نمايندگان آلمان، امروز در گفتگويى با خبرنگاران روزنامه 

به بيان نظرات خود در مورد ايران، خطرات دمكراتيزه آردن با ابزار خشونت آميز، و پيامدهاى حمله آمريكا 
  . آن آشور پرداختبه عراق براى مردم 

در اين مصاحبه تيرزه، ايران را آشورى پرتنش خواند آه در آن تالش مى شود، وفادارى به اسالم را با 
وى ايران را آشورى ناميد آه در اين حوزه يگانه است و نمونه آن را . روند دمكراتيزه آردن آشتى دهند
ن آزمون نبايد از طريق تهديد، ايجاد ناآرامى به به روند اي«: تيرزه افزود. در جاى ديگرى نمى توان يافت

  . »وسيله يك جنگ داخلى، و يا جنگى از بيرون به منظور دمكراتيزه آردن اين آشور پايان داد
، »وضعيت آنونى ايران را چگونه مى بينيد«رييس مجلس نمايندگان آلمان در پاسخ به اين پرسش آه 

 مواجهيم، نوعى جنگ داخلى پنهان و آرام بين نيروهاى ما در آنجا با نوعى مناقشه دائمى«: گفت
اصالح طلب در مجلس، رييس جمهور و اآثريت مردم در يكسو، و مالها، قوه قضاييه سنتى و بعضى 

در لحظه آنونى به نظر مى رسد آه نيروهاى محافظه آار، دوباره . رسانه هاى گروهى در سوى ديگر
زه، در ادامه، بر رابطه گرفتن و پشتيبانى از نيروهاى اصالح طلب، تير. »يك پيروزى به چنگ آورده باشند

  . و همچنين مطالبه آنترل بيشتر برنامه اتمى ايران تاآيد آرد
از تجربه ى تاريخ و نوع برخورد با آمونيسم » تاگس اشپيگل«ولفگانگ تيرزه در گفتگويش با روزنامه 

زد آه بايد به رشد نيروهاى داخلى آمك آرد و نه طبق گفته هاى تيرزه، اين تجربه مى آمو. سخن گفت
  . تهديد به جنگ آه مالها را تقويت مى آند

. نه«: چنين پاسخ مى دهد» پس تغيير رژيم در ايران نبايد صورت پذيرد؟«تيرزه در پاسخ به پرسش 
. »مىدست آم نه از طريق حمله، نه از طريق تهديد به جنگ، بلكه از طريق حمايت جامعه مدنى اسال

رييس مجلس نمايندگان آلمان، در اين رابطه، خود را در آنار انگلستان مى بيند و به گفته جك استراو 
تيرزه نيروهاى ضدرژيم در . »انگلستان، حمله به ايران را تاييد نخواهد آرد«: استناد مى آند آه گفته بود

ند و حتا به گفته دمكراتهاى ايرانى يى ايران را براى تغيير رژيم، برخالف آمريكا چندان قدرتمند نمى دا
اين دمكراتهاى ايرانى حدس زده اند آه يك . استناد مى آند آه خواستار صبر و بردبارى بيشتر شده اند

جنگ داخلى واقعى، بسيار خونين، و با خسارتهاى سنگينى همراه خواهد بود، تازه با نتيجه اى 
  . نامعلوم

جنگ عراق، آه هنوز به حل هيچ مسئله اى در آنجا نينجاميده است، ولفگانگ تيرزه با توجه به تجربه 
اضافه آرد آه نبايد به جنگهايى آه به قصد دمكراتيزه آردن آشورها به راه مى افتند، همچون يك 

وى همچنين به خسارتها و هزينه بازسازى عراق اشاره آرد، آه . سياست جهانى حقانيت بخشيد
تيرزه مجددًا، بر موضع خود در . مداران آمريكايى تصور داشتند فرق مى آردآامًال با آن چيزى آه سياست

مخالفت با جنگ عراق تاآيد آرد، و افزود، با آنكه از سرنگونى ديكتاتور عراق خشنود است، اما باور 
ولفگانگ تيرزه، در پايان مصاحبه اش از . ندارد آه بتوان دمكراسى را بر روى پايه هاى جنگ بنا نمود

  . نامه اتمى ايران اظهار نگرانى آرد و بر ضرورت آنترل جامعه جهانى بر اين برنامه تاآيد نمودبر
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رييس مجلس نمايندگان آلمان در پاسخ به اين پرسش آه در صورت مخالفت ايران با آنترل تاسيسات 
 يا تهديد اتمى اش چه موضعى بايد داشت، فقط به توضيح اين امر پرداخت، آه در هر حال راه حل جنگ

 به جنگ نيست، و چنين سياستى نبايد به الگويى براى سياست جهانى تبديل شود

  

  سكوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  آخرين تحوالت درباره جنبش دانشجويان: ادامه اعتصاب غذاي دانشجويان دانشگاه هاي ايران
  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12پنج شنبه ): راديو فردا(جشيد چالنگي 

غالمرضا ظريفيان، معاون دانشجويي وزارت علوم گفته است که تمام دانشجويان بازداشت شده در 
وي افزود که تاکيد ويژه اي داريم تا . ناآرامي هاي اخير، به وزارت اطالعات تحويل داده شده اند

مين حال، اعتصاب غذاي در ه. دانشجويان زنداني پس از بررسي هاي بيشتر، هر چه زودتر آزاد شوند
شماري از دانشجويان در تهران و مشهد، در اعتراض به بازداشت گسترده دانشجويان در اعتراضهاي 

گلناز اسفندياري . اخير ادامه دارد و اعتصاب کنندگان خواستار آزادي تمامي دانشجويان زنداني شده اند
  . نگاهي بر آخرين وضعيت دانشجويان معترض در ايران دارد

غالمرضا ظريفيان، معاون دانشجويي وزارت علوم گفته است که تالش ): راديو فردا(گلناز اسفندياري 
جدي صورت گرفت تا دانشجويان بازداشت شده تحويل وزارت اطالعات شوند و تا جايي که اطالع داريم 

ت اطالعات، تحويل دانشجويان بازداشت شده در اعتراضات اخير ايران به وزار. اين کار صورت گرفت
 ساعت 48 نماينده مجلس بود که هفته گذشته در صحن مجلس شوراي اسالمي به مدت 4خواست 

اميدواريم اين روزها شاهد : معاون دانشجويي وزارت علوم همچنين گفته است. دست به تحصن زدند
الي منتشر گفته هاي آقاي ظريفيان در ح. دستگيريهاي ديگر نباشيم که اين مسائل مجددا تکرار نشود

مي شود که روز گذشته خبرنامه اميرکبير، از ربوده شدن دو تن از دانشجويان دانشگاه اميرکبير و 
بنا بر اين گزارش، ربايندگان که . دانشگاه تربيت معلم تهران در مقابل دانشگاه عالمه طباطبايي خبر داد

  .معلوم نيست از چه نهادي بوده اند اين دو دانشجو را کتک زدند
  

در همين حال، سرپرست معاونت سياسي و امنيتي استانداري کرمانشاه از آزادي دانشجويان 
مهدي عبدالحسين رحيمي، از مقامات . بازداشت شده در اعتراضات اخير در کرمانشاه خبر داده است

  خرداد ماه در دانشگاههاي26استانداري کرمانشاه گفته است که در جريان ناآرامي هايي که بعد از 
رازي و علوم پزشکي کرمانشاه اتفاق افتاد، هيچ دانشجويي در درون دانشگاه دستگير نشد و تعدادي 

وي افزوده است که بعد از . از افراد خارج از دانشگاه و به عنوان غير دانشجو دستگير شده بودند
با پيگيريهاي  نفر آنها دانشجو بودند و 6رسيدگي به وضعيت افراد دستگير شده، مشخص شد که تعداد 
مقامات رسمي ايران گفته اند که در . شديد استان، خوشبختانه شاهد آزادي اين دانشجويان بوديم

 هزار نفر بازداشت شده اند که دو هزار تن آنان هنوز در زندان به 4جريان اعتراضات اخير در ايران، جمعا 
دانشجو بوده )  تن100حدود (ين افراد مقامات ايراني همچنين گفته اند که شمار کمي از ا. سر مي برند

  .اند و بقيه را اراذل و اوباش و اغتشاشگر توصيف کرده اند
  

آزادي تمامي دانشجويان بازداشت شده، که شمار واقعي آنان هنوز مشخص نشده خواست 
الهه کواليي، از . دانشجوياني است که در شهرهاي تهران و مشهد دست به اعتصاب غذا زده اند

گان مجلس ايران گفته است که وي و دو تن ديگر از نمايندگان از سوي مهدي کروبي، رئيس نمايند
. مجلس با دانشجوياني که در دانشگاه عالمه طباطبايي دست به اعتصاب غذا زده اند، ديدار کرده اند

ت خود از وي گفته است که تالش بر اين بود که دانشجويان با اطمينان يافتن از پيگيري مسائل و مطالبا
. سوي نمايندگان، به اعتصاب غذاي خود پايان دهند، اما تاکنون اين اعتصاب غذا پايان نيافته است

اعتصاب غذاي شماري از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد هم ادامه دارد و حال برخي از اعتصاب 
 اخير ايران بازداشت در اين ميان از کسان ديگري که در ناآرامي هاي. کنندگان وخيم گزارش شده است

  .شده اند، هيچ خبري نيست و وضعيت و هويت آنها در ابهام است

  
  )بخش نخست(نگاهي به گزارش گروه تحقيق سازمان ملل متحد درباره بازداشتهاي خودسرانه 

  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12پنج شنبه ): راديو فردا(جمشيد چالنگي 
اره بازداشتهاي خودسرانه در ايران، شب گذشته روي سايت گزارش گروه تحقيق سازمان ملل متحد درب

اين گروه در ماه فوريه گذشته به رياست لوئي ژوانه، قاضي ديوان کشور . سازمان ملل متحد قرار گرفت
 سال بسته بودن درهاي ايران به روي بازرسان حقوق بشر، 7و حقوقدان برجسته فرانسوي، پس از 

ات خود را که از ديدار از زندانها و بازداشت شدگان در تهران و شهرستانها وارد ايران شد و نتيجه تحقيق
درباره . تا گفتگو با مقامات مسئول جمهوري اسالمي در بر مي گرفت، به صورت گزارشي منتشر کرد

نکات گوناگون اين گزارش، نازي عظيما با عبدالکريم الهيجي، حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون جهاني 
بخش اول اين . ي حقوق بشر که خود از آغاز در جريان اين اقدام بوده است، گفتگو کرده استجامعه ها

  . گفتگو را امروز مي شنويم، وبخشهاي بعدي در روزهاي آينده در همين برنامه پخش خواهد شد
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 فوريه 27 تا 15 خودسرانه در ايران، در تاريخ گروه تحقيق درباره بازداشتهاي): راديو فردا(نازي عظيما 
، پس از گزارشهاي 1996از سال . امسال، در پي دعوت حکومت جمهوري اسالمي به ايران رفته بود

گالين دوپل و موريس کاپيتورن، بازرسان ويژه سازمان ملل در مورد وضع حقوق بشر در ايران، جمهوري 
 سال، اين اولين بار بود که 7را به ايران ممنوع کرد و پس از اسالمي ورود بازرسان ويژه سازمان ملل 

وضع حقوق بشر نه توسط بازرسان ويژه، بلکه از طريق گروه تحقيق موضوعي سازمان ملل مورد 
متن فرانسه گزارش گروه تحقيق در مورد بازداشتهاي خودسرانه در ايران، که . بررسي قرار مي گرفت

نه، از کارشناسان برجسته حقوق بشر و قاضي ديوان کشور فرانسه سرپرستي آن با آقاي لوئي ژوا
هنوز متن انگليسي .  ژوئن آماده انتشار شد، اما انتشار رسمي آن روز گذشته صورت گرفت20بود، روز 

درباره نکات گوناگون اين گزارش مهم که تصويري واقعي و روشن از . اين گزارش منتشر نشده است
 وضعيت زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران به دست مي دهد دکتر وضعيت قضايي و به ويژه

عبدالکريم الهيجي، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر و نايب رئيس فدراسيون بين المللي جامعه هاي 
حقوق بشر که از آغاز در جريان کار گروه تحقيق بوده است و اطالعات الزم را در اختيار اين گروه قرار 

گفتگويي که به سبب اهميت آن، بخشهاي بعدي آن را در . اديو فردا گفتگو کرده استداده است، با ر
  .روزهاي آينده در مجله خبري شامگاهي راديو فردا خواهيد شنيد

دکتر عبدالکريم الهيجي در آغاز اين گفتگو به اين نکته مي پردازد که چگونه گروه تحقيق سازمان ملل، 
ئي اسالمي که جرمها را برحسب حدود و قصاص و ديه و تعزير تعيين بدون داشتن شناختي از نظام قضا

آقاي الهيجي چنين مي . مي کند، مي توانستند قضاوت درستي از وضع قضائي ايران داشته باشند
  :گويد

نخست ): حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون جهاني جامعه هاي حقوق بشر(دکتر عبدالکريم الهيجي 
وه يک خانم وکيل دادگستري الجزايري به نام ليال زروجي است که او هم به اينکه نايب رئيس اين گر

ديگر اين که ما از هر قانوني سعي کرده بوديم الاقل . احکام شريعت اسالم و قوانين اسالمي وارد است
مواد مربوط به مسائلي که گروه تحقيق مي خواست راجع به آنها به بازرسي بپردازد، آنهارا در اختيار 

خود آنها . وه تحقيق بگذاريم، از قانون اساسي، قانون مجازات اسالمي، و قانون آيين دادرسي کيفريگر
هم از طريق دفتر کميسيون حقوق بشر و گروه تحقيق توانسته بودند مقداري از اين قوانين را در اختيار 

ئن بوديم و گزارششان داشته باشند و چون دو مترجم فارسي هم در اختيارشان بود، از اين نظر ما مطم
  .هم بايد نشان دهد که در کار خودشان با مانع زيادي مواجه نمي شدند

آقاي الهيجي، اگر موافق باشيد به امکانات يا مشکالتي که جمهوري اسالمي در راه تحقيق اين : ع.ن
اده زندانيان از چه مثال اينکه آيا اين بازرسان در برقراري ارتباط با خانو. گروه فراهم کرده بود بپردازيم

امکاناتي برخوردار بودند؟ چگونه به زندانها و مکانهاي بازداشت دسترسي داشتند؟ آيا در انتخاب اين 
مکانها آزادي عمل داشتند؟ آيا ليستي از زندانيان در اختيار داشته اند؟ آيا مکانهايي وجود داشت که 

 آنها جلوگيري به عمل آورند؟ اينها از کدام زندانها اينها بخواهند از آنجا ديدن کنند و مقامات از بازديد
  بازديد کردند؟

  
نخست درباره همين سئوال اخير شما عرض کنم که اين ها دو بار از زندان : دکتر عبدالکريم الهيجي

اوين، زندان اصفهان، زندان شيراز، زندان نظامي شيراز، کالنتري مرکزي تهران، و کالنتري پليس در 
در ارتباط با خانواده هاي زندانيان، روزهايي که در هتل بودند دو گروه از . هان بازرسي کردندشيراز و اصف

متاسفانه در مورد . خانواده هاي اسراي جنگي ايران در عراق به راحتي توانستند با آنان مالقات کنند
 يکي از بستگان در گزارش هم آمده که بعدا براي. خانواده هاي زندانيان سياسي به اين صورت نبوده

يکي از زندانيان سياسي که با مشکالت بسيار توانسته با اينها در هتل مالقات کند، مزاحمت درست 
بسياري از زندانيان سياسي و الاقل ? درباره چگونگي مالقاتها هم البته آنها از پيش عکسها. کردند

ا اصل را بر اين گذاشته بودند که آدمهاي شناخته شده داشتند، نقشه هاي زندانها را داشتند، چون آنه
زندانها را خودشان انتخاب مي کنند، در هر زنداني بندها را خودشان انتخاب مي کنند، و با زنداني بدون 

  . حضور مقامات زندان مالقات مي کنند و به خاطر همين هم دو مترجم با خود برده بودند
اسالمي فشار مي آورده که چون تعداد زندانيها ولي در ارتباط با انتخاب زندانيهاي سياسي، جمهوري 

 زنداني 45کم نيست قرار مي شود که يک صورتي از زنداني ها به آنها داده شود و با اينکه ما صورت 
 نفر مالقات کنند و در ارتباط با 11-12سياسي را به آنها داده بوديم، متاسفانه نمي توانند با بيش از 

 که خودشان در اين گزارش از آن به عنوان 209 خواستند از بند معروف همکاري هم وقتي که اينها مي
زنداني در زندان ياد مي کنند، بازديد کنند و در شرايطي که داشتند با يک زنداني صحبت مي کردند، دو 
آدم عظيم الجثه که به گفته آنها جزو نيروهاي امنيتي بودند، وارد بند مي شوند و با خشونت از آنها مي 

اينها بخشي از مشکالتي است که به هر حال . اهند که ازبند بيرون روند، آنها را بيرون مي کنندخو
  .درجلو پاي انها براي انجام ماموريتشان گذاشته اند

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

هشدار سازمان اطالعات مرآزي آمريكا در مورد امكان دسترسي تروريست هاي القاعده به تكنولوژي 
  هسته اي

www.iran-archive.com 



عليرغم فرو پاشي بنياد هاي شبکه القاعده در افغانستان ، اين شبکه همچنان به عنوان شبکه اي 
تروريستي ، تهديدي بزرگ عليه امنيت و مصالح آمريکا و بسيار ي ديگر از کشور هاي جهان به شمار 

  . مي رود
  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12پنج شنبه ): راديو فردا(جمشيد چالنگي

 که در مطبوعات آمريکا نيز بازتاب CIAن موضوع در يک گزارش داخلي سازمان اطالعات مرکزي آمريکا ، اي
 به MI5در اين گزار ش با اشاره به اطالعاتي که سازمان امنيتي انگليس ، . يافته ، مطرح شده است

ستي آينده ي خود از دست آورده ، گفته مي شود سازمان القاعده اين توان را دارد که در عمليات تروري
سالح شيميائي و ميکروبي استفاده کند وحتي امکان دست يافت اين شبکه تروريستي به سالح 

  .اتمي نيز بعيد به نظر نمي رسد
بر اساس گزارش سيا، القاعده اطالعات خود را براي توليد سالح شيميائي و ميکروبي و همچنين سالح 

 اين زمينه ها به دست آورده است و توليد اين سالح ها توسط اتمي از گروهي از دانشمندان مربوطه در
  .القاعده تنها به زمان نياز دارد

در گزارش مذکور آمده است ، فرستادگان اطالعاتي آمريکا به افغانستان پس از سقوط طالبان در اين 
کامپيوتري  سايت ۴٠کشور، در يافتند که القاعده براي به دست آوردن اطالعات مورد نياز خود به 

اين . دسترسي داشته و گروهي از اعضاي خود را در ارتباط با توليد سالح ياد شده آموزش داده است
گزارش مي افزايد ، چند دانشمند اتمي پاکستاني مانند بشير الدين محمد و عبدالمجيد، شبکه 

 است که با هوشياري گزراش سيا به دولت آمريکا توصيه کرده. القاعده را دراين زمينه ياري داده اند
 .کامل مانع از انجام عمليات تروريستي شبکه القاعده گردد

  
  خودآشي يكي از عوامل آليدي بمبگذاري هاي رياض

  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12پنج شنبه ): راديو فردا(ليلي صدر 
 به يک مقام کشورعربستان سعودي اظهارداشت فرد فراري شماره يک وابسته به شبکه القاعده که
خاطربمب گذاري انتحاري ماه مه گذشته عربستان سعودي مورد تعقيب بود، روزپنجشنبه خود را 

يک گزارش تلويزيوني حاکي است هنگامي که پليس عازم بازداشت وي بود، وي خود را . منفجرکرد
  . کشت

 ترکي يک مقام عربستان سعودي که نخواست ازوي نام برده شود، گفت): راديو فردا(امير آرمين 
 مايلي شمال رياض پايتخت عربستان سعودي خود را 560ناصرالدنداني درشمال استان الجوف واقع در

شبکه تلويزيوني عرب زبان العربيه که مقرآن در . وي ازدادن توضيحات بيشتري خودداري کرد. منفجرکرد
 قرارگرفت، خود را به دوبي قراردارد، گزارش داد الدنداني هنگامي که دراستان الجوف درمحاصره پليس

  .اين شبکه تلويزيون ماهواره اي اطالعات بيشتري دراين باره نداد. اتفاق دوستيزه جوي ديگرکشت
الدنداني که يک عضوشبکه القاعده اسامه بن الدن بود، به اتهام درگيري دربمب گذاري انتحاري يک 

 حمله 9 نفر وهمچنين 25شدن  ماه مه گذشته که به کشته 12مجتمع مسکوني درغرب رياض در روز 
الدنداني هفته گذشته به دنبال بازداشت علي عبد الرحمان . کننده منجرشد، تحت تعقيب بود

. الفقعسي الغامدي که مظنون به سرکردگي دراين حادثه است، به شدت مورد تعقيب قرارگرفت
کشور عربستان سعودي الغامدي روزشنبه گذشته خود را درمنزل شاهزاده محمد بن نايف معاون وزير

  . تسليم کرد
شاهزاده بن نايف وزيرکشور عربستان سعودي درهمان وقت اعالم کرد چند فرد مظنون ديگر همچنان 

درميان . فراري هستند ونام دنداني در راس افراد مظنون در گزارش هاي رسانه هاي خبري منعکس شد
 ماه 6 سلول مسلح در رياض در روز  ستيزه جوئي که پليس عربستان سعودي به دنبال کشف يک19

  .مه گذشته نام آن ها را منتشرکرد، دنداني فرد شماره يک تحت تعقيب بود
مقامات ضد تروريسم آمريکا در واشنگتن پيش بيني کردند با بازداشت الغامدي ضربه عمده اي به 

مي رسد امکانات اين با مرگ دنداني، به نظر . عمليات شبکه القاعده درعربستان سعودي وارد مي آيد
  .گروه به مراتب بيشترکاهش يافته است

 نفري که درعمليات تروريستي 19 نفر از15اسامه بن الدن رهبرالقاعده خود يک شهروند سعودي بود و
مقامات سعودي از زمان حمالت .  آمريکا شرکت کردند، شهروندان سعودي بودند2001 سپتامبر سال 11

پليس .  نفر را بازداشت کرده اند125 درعمليات گسترده اي دست کم  ماه مه تاکنون،12انتحاري 
عربستان سعودي ماه گذشته نيز با حمله به آپارتماني درشهرمکه، اعضاي يک سلول مسلح را 

وزيرکشورعربستان سعودي چند روز پيش گفت . بازداشت کرد که طرح حمله اي درمکه را مي ريخته اند
اين عده، ازافغانستان .  شده اند، چندين نفروابسته به القاعده هستندبين کساني که اخيرا بازداشت

  .آمده اند و درميان آن ها چند شهروند خارجي ودست کم پنج زن ديده مي شوند
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  نمايش جواهرات نمرود در موزه بغداد
  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12 پنج شنبه -فردا  راديو –) بغداد(پيمان پژمان 

 ميالدي 1980 سال پيش آه در اواخر دهه 2800مجموعه جواهرات نمرود و آثار دوره آشوريان متعلق به 
توسط مزاحم محمود حسين، باستانشناس عراقي آشف شده بود، و در آغآز جنگ اخير شايعه به 
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اين .  موزه بغداد در معرض نمايش عمومي قرار گرفتغارت رفتن آن انتشار يافت، براي چند ساعت در
نمايشگاه شامل مجسمه هاي آشوري و آلكسيون هاي طاليي است آه باستان شناسان معتقدند 

اين مجموعه در صندوق . پس از آلكسيون توتنخامون با ارزش ترين مجموعه جواهرات قرن بيستم است
  .ندوق بانك مرآزي بازگردانده مي شودهاي بانك مرآزي عراق پنهان بود و دوباره به ص

  
  نه نظامي آمريكايي در عراق زخمي شدند 

  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12پنج شنبه : خبرگزاري فارس 
  .در غرب بغداد نه نظامي آمريكايي زخمي شدند" الرمادي " در انفجاري نزديك شهر 

م آرد اين انفجار روز پنج شنبه در به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد سخن گوي ارتش آمريكا اعال
قرار " وسايل انفچاري " الرمادي زماني رخ داد آه دو دستگاه خودروي حامل نظاميان آمريكايي هدف 

  .گرفت
 صبح امروز به وقت 6/30اين در حالي است آه ساآنان الرمادي ميگويند دو مهاجم موتور سوار ساعت 

الرمادي . ميان امريكايي در اين شهر نارنجك پرتاب آردندبه طرف خودروي نظا) گرينويچ 2/30(محلي 
  . آيلومتري غرب بغداد قرار دارد100حدو د 

اين حمله تنها چند ساعت پس از سخنان بوش آه گفته بود حمله به نيروهاي آمريكايي ، باعث خروج 
  . آنها ازعراق نخواهد شد ، رخ داد

در .لي آه مشغول مين روبي نزديك آربال بود آشته شدروز چهارشنبه نيز يك تفنگدار آمريكايي در حا
  . اين حادثه سه نظامي ديگر آمريكايي نيز زخمي شدند

، له مهاجمان در عراق زخمي شده بودروز گذشته هم چنين يك سرباز آمريكايي آه روز قبل از آن در حم
  . آشته شد

  
  جايزه برای سر صدام

لت حمالتی که به سربازانشان در عراق می شود آزاد بودن صدام آمريکاييها و بريتانياييها می پندارند ع
  و پسرانش است 

  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12  پنج شنبه -ريچارد گالپين خبرنگار بی بی سی از بغداد 
دولت آمريکا قصد دارد جايزه ای بيست و پنج ميليون دالری برای به دام انداختن صدام حسين رهبر 

  .ت مرگ او تعيين کندپيشين عراق يا اثبا
  .برای عدی و قصی، دو پسر صدام حسين نيز پانزده ميليون دالر جايزه تعيين شده است
  .پل برمر، حاکم آمريکايی عراق رسمًا تعيين اين جوايز را در بغداد پايتخت عراق اعالم کرد

ه اما اين نخستين بار آمريکا از ماه آوريل گذشته برای مقامهای بلندپايه عراقی جايزه نقدی تعيين کرد
  .است که مبلغ جايزه اعالم می شود

با اينکه حدود سه ماه از پايان جنگ در عراق می گذرد هيچ نشانه ای از اعضای خانواده صدام حسين 
  .وجود ندارد

آمريکاييها در طول جنگ در عراق چند بار تالش کردند صدام حسين و پسرانش را به قتل برسانند اما به 
  .سد در اين اقدام ناکام ماندندنظر می ر

به دام انداختن يا کشتن صدام حسين و پسرانش تنها ارزش نمادين ندارد، چون آمريکاييها و بريتانياييها 
می پندارند حمالتی که به سربازانشان در عراق می شود به اين دليل است که صدام حسين و 

  . آنان می پردازندپسرانش همچنان آزادند و به تحريک وفاداران خود عليه
حمله کنندگان به سربازان آمريکايی و بريتانيايی احتماًال بر اين باورند که احتمال خروج ارتشهای آمريکا و 

  .بريتانيا ازعراق و بازگشت حکومت پيشين به قدرت وجود دارد
گرفته که در سه مورد حمله در سه مکان جداگانه به اين سربازان صورت ) سوم ژوئيه(تنها در روز جاری 

جدی ترين آنها شش سرباز آمريکايی هنگام حرکت با خودرويی در جنوب شهر رمادی در غرب عراق بر 
  .اثر انفجار زخمی شدند

در بغداد پايتخت عراق نيز با نارنجک به يکی از خودروهای نظامی آمريکايی که در يکی از محالت 
ت کم يک سرباز آمريکايی و تعدادی از مسکونی شهر در حال تردد بوده شليک شده و طی آن دس

 مردم غيرنظامی آسيب ديده اند
  

  يك تفنگدار آمريكايي در اثر انفجار مين در عراق آشته شد
  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12پنج شنبه : خبرگزاري فارس

ر مرآز در اثر انفجار مين در اطراف شهر آربال د: به نقل از ارتش آمريكا نوشت» ديلي تلگراف«روزنامه 
  . عراق، يك تفنگدار امريكايي آشته و سه تن ديگر مجروح شدند

يك آارگر عراقي آه در : مرآز فرماندهي نيروهاي امريكايي مستقر در عراق ضمن اعالم خبر فوق افزود
  . امر مهار آتش به نيروهاي اشغالگر آمك مي آند نيز مجروح شده است

 65اق از سوي جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا تاآنون، بيش از از زمان اعالم پايان جنگ امريكا عليه عر
اند آه اين تعداد، بيش از يك سوم از آل تلفات امريكا در تهاجم به عراق  سرباز آمريكايي آشته شده

  . بوده است
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  تعيين جايزه براي دستگيري يا آشتن صدام حسين و پسرانش
  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12پنج شنبه  - راديو فردا -امير آرمين

در حمله روز . در بغداد و رمادي، ده سرباز بر اثر پرتاب نارنجك توسط افراد ناشناس، زخمي شدند
پنجشنبه در بغداد، به آارواني از خودروهاي نظامي، سه سرباز آمريكايي زخمي و يك عراقي آشته 

 سرباز 6، موجب زخمي شدن در شهر رمادي، دو خودروي نظامي آمريكايي با عبور از مواد منفجره. شد
. يك سرباز آمريكايي نيز در غرب بغداد، هدف يك تك تيرانداز قرار گرفت و زخمي شد. آمريكايي شدند

دولت آمريكا . تك تير انداز آشته و يك پسر بچه عراقي، زخمي شد. سربازان به اين آتش پاسخ دادند
 به دستگيري حاآم پيشين عراق، منجر براي هر عراقي آه اطالعاتي در مورد صدام حسين بدهد آه

موضوع ناپديد شدن صدام حسين، ديكتاتور پيشين .  مليون دالر، جايزه تعيين آرده است25شود، 
عراق، در پي فروپاشي رژيم وي با توجه به شدت گرفتن حمله ها عليه سربازان آمريكايي در عراق، به 

اي اطالعات منجر به دستگيري هر يك از دو بر. يك معضل پيچيده براي دولت بوش تبديل شده است
  . مليون دالر جايزه در نظر گرفته شده است15پسر صدام حسين نيز، هرآدام 

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  يك رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، آمريكا را به بدقولي متهم آرد

  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12پنج شنبه : خبرگزاري فارس
يكي از رهبران مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق روز چهارشنبه دولت بوش را به عدم پايبندي به 

  .تعهداتش در انتقال قدرت به گروههاي سياسي اين آشور متهم آرد
همچنين آمريكائيان را براي ناآامي در ايجاد امنيت در عراق » حامد البياتي«به گزارش آسوشيتدپرس، 

  .  سقوط صدام و قرار دادن اين آشور در چرخه بي پايان خشونت سرزنش آردپس از
آمريكاييان به ما قول : وي آه از دفتر خود در لندن با خبرنگار آسوشيتدپرس سخن مي گفت، تاآيد آرد

دادند هنگامي آه تغيير رژيم در عراق صورت بگيرد و صدام سقوط آند، اداره اين آشور به مردم آن 
  .  شود اما نه تنها اين وعده تحقق نيافت بلكه بسيار بعيد هم به نظر مي رسدسپرده مي

اظهارات البياتي آه نماينده مجلس اعالي انقالب اسالمي در خارج از عراق محسوب مي شود، تندترين 
وي پيش از جنگ آمريكا عليه عراق نماينده اين . موضع گيري اين گروه در انتقاد از دولت بوش است 

  .  در ارتباط ميان واشنگتن و گروههاي مخالف صدام بوده استگروه
هفته گذشته آيت اهللا علي سيستاني، يكي از روحانيون بانفوذ عراق نيز فتوايي را مبني بر رد طرح 
هاي آمريكا در انتخاب شورايي براي نوشتن يك قانون اساسي جديد صادر آرده و خواستار برگزاري 

  .  آن عراقيها خود بتوانند قانون اساسي آشورشان را انتخاب آنندانتخاباتي شده بود آه طي
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  طرح حمله نظامي آمريكا به ايران از ديد يك روزنامه روسي
  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12 پنج شنبه - راديو فردا -)مسكو(ماني آسروي 

 چاپ مسكو نوشت وزارت دفاع آمريكا يك طرح NEZAVISIMAYA GAZETAروزنامه نيزاويسيمايا گازتا 
نظامي را براي ايران سازماندهي آرده است آه اين با همراهي ناآرامي ها در ايران صورت خواهد 

اين روزنامه روسي مدعي شد آه براساس اين طرح از خاك عراق براي حمالت زميني به ايران از . گرفت
ستان و قفقاز بعنوان يك مثلث جهت انجام حمالت موشكي و پرواز هواپيماها جمهوري آذربايجان و گرج

اين روزنامه به نقل از منابع خود در باآو نوشت، حيدرعلي اف، رئيس . برفراز ايران استفاده خواهد شد
حكومت آذربايجان با درخواست آمريكا براي استقرار نيروهايش در اين آشور در چارچوب حمله نظامي 

اين روزنامه مي افزايد، منافع جمهوري آذربايجان در .  ديده شده به ايران، موافقت آرده استتدارك
  .سقوط جمهوري اسالمي است زيرا روابط مثبتي با اين آشور ندارد

  
  گوناگون

  
  دولت آمريکا برنامه تلويزيونی فارسی پخش می کند

  2003 ژوئيه 3 -1382 تير 12 پنج شنبه -بي بي سي 
  برنامه تلويزيونی فارسی زبان از طريق ماهواره پخش شودقرار است 

يک روزنامه آمريکايی به نقل از مقام های دولت آمريکا گزارش داده است که پخش يک برنامه خبری 
  . ژوئيه آغاز خواهد شد6تلويزيونی به زبان فارسی برای ايران از روز يکشنبه 
که روز پنجشنبه سوم ژوئيه به طور " صدای آمريکا"ی به نوشته روزنامه واشنگتن پست برنامه تلويزيون

  .رسمی اعالم خواهد شد از واشنگتن به وسيله ماهواره برای ايران پخش خواهد شد
نام دارد شامل رئوس خبرهای روز، گزارش هايی درباره ايران و يک برنامه " خبر و نظر"اين برنامه که 

  . به وقت تهران پخش خواهد شد10 تا 9:30فرهنگی خواهد بود و هر شب از ساعت 
که مسوول پخش اين برنامه است اعالم کرد شبکه ) VOA" (وی او ای"بنابه اين گزارش صدای آمريکا يا 

  .ای از گزارشگران ايرانی خبرها را از داخل ايران تهيه خواهند کرد
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لس آنجلس که با به نوشته واشنگتن پست اين برنامه ماهواره ای تالش های تبعيديان ايرانی ساکن 
پخش برنامه های خصوصی ماهواره ای مردم ايران را به شورش عليه حکومت روحانيون تشويق می 

کنند را تقويت خواهد کرد، اما مقام های صدای آمريکا گفتند که هدف برنامه خبررسانی است و نه 
  .تبليغات

اکنون توسط شبکه های فارسی دولت آمريکا گفته است که در برنامه هايی که : "اين روزنامه نوشت
زبان که از لس آنجلس پخش می شوند دخالتی ندارد، اما برخی از مقامات پنتاگون و ساير مقام های 

  ."دولت به نفع يک برخورد فعاالنه تر برای تضعيف حکومت روحانيون استدالل کرده اند
" افزودن بر دامنه نفوذ"مه خبری يک مقام ارشد دولت آمريکا به اين روزنامه گفت که ماموريت اين برنا

  .تالش های تبعيدی های ايرانی است
" وی او ای"بنابه اين گزارش، کنت تاملينسون، رئيس هيات روسای پخش راديو تلويزيونی آمريکا که بر 

نظارت دارد گفت هدف اين است که مردم ايران از گزينه ای غير از برنامه های خبری کنترل شده توسط 
  .  برخوردار شونددولت ايران
با خبررسانی درباره آنچه در ايران می گذرد، می توانيم به نبرد آزادی خواهانه و عزم مردم : "وی گفت

تظاهرات اخير منعکس کننده نا آرامی ملی است و اگر مردم ايران هرگز به گزارش . ايران کمک کنيم
  ."نون زمان آن فرارسيده استهای صحيح، واقعی و عينی درباره کشورشان نياز داشته اند، اک

 سپتامبر ادامه خواهد يافت و هيات روسای پخش 30به نوشته واشنگتن پست اين برنامه حداقل تا 
  . هزار دالر صرف آن کند500برنامه های راديو تلويزيونی قصد دارد حدود 

 زبان فارسی به نام  ساعته به24اين هيات هم اکنون به غير از برنامه روزانه صدای آمريکا، يک راديوی 
 راديو فردا را از پراگ و واشنگتن برای ايران پخش می کند
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