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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
   آتشين جرج بوش در سالروز استقالل آمريکاسخنرانی

  2003 ژوئيه 4 -1382 تير 13 جمعه -بي بي سي 
جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا، با شرکت در مراسمی به مناسبت دويست و بيست و هفتمين سالروز 

ر هر استقالل آمريکا که با پرواز جنگنده ها و بمب افکن های تجسسی همراه بود، بار ديگر تاکيد کرد د
  .زمان و نقطه که الزم باشد عليه دشمنان آمريکا از زور استفاده خواهد کرد

او عهد کرد به هر گروه تروريستی يا رژيمی که آمريکا را تهديد می کند حمله کند و بار ديگر بر ادامه 
  .حضور و نفوذ جدی و فعاالنه واشنگتن در جهان تاکيد کرد

يکا، بر آمال جباران پايانی نخواهد بود و سرنوشت ميليون ها نفر آقای بوش گفت بدون حضور و نفوذ آمر
  .به اميال تروريست ها گره خواهد خورد

وی افزود حضور و نقش آمريکا در جهان، به زورگويان درس وحشت می دهد و تروريست را فراری می 
  .کند

يت عراق يا حمالت او در سخنرانی وطن پرستانه و روحيه بخش خود برای نيروهای نظامی، به وضع
  .تقريبا روزانه عليه نيروهای آمريکايی اشاره ای نکرد

اين درحالی است که تعداد روزافزونی از مردم آمريکا موفقيت عمليات نظامی عراق را زير سوال می 
  .برند

اين علنی ترين نشانه تا به امروز .  ميليون دالری برای سر صدام حسين تعيين شده است25يک جايزه 
اعتقاد آمريکا به اين مساله است که دستگيری يا کستن صدام حسين برای برقراری صلح و امنيت در از 

 عراق ضروری است
  

  برگزاري انتخابات پارلماني در کويت
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14 شنبه -راديو فردا 

مي گويند، ميزان شرکت مقام هاي برگزار کننده . روز شنبه روز برگزاري انتخابات پارلماني در کويت بود
 نامزد نمايندگي پارلمان براي 240. افراد برخورداري از حق راي در مجموع رضايت بخش بوده است

زنان و کساني که به تازگي شهروند کويت شده اند، حق نامزد .  کرسي رقابت کرده اند50تصاحب 
  . هدجمشيد چالنگي گزارش مي د. کزدن خود را در اين انتخابات نداشته اند

در انتخابات دهمين دور مجلس قانون گذاري کويت چون نه دوره پيشين ): راديو فردا(جمشيد چالنگي 
. زنان در کويت هنوز حق شرکت در انتخابات مجلس را ندارند. تنها مردان اين امير نشين شرکت دارند

 نامزدي عضويت در چهار سال پيش با صدور فرماني از سوي امير کويت ، زنان کويت داراي حق راي و
اما فرمان امير کويت توسط مجلس اين کشور که اکثريت آن در دست نمايندگان . مجلس کويت شدند

  .سازمان هاي اسالمي قرار داشت، لغو شد
 هزار شهروند مرد که باالي 138در انتخابات امروز از جمعيت نزديک به نهصد هزار نفري کويت ، حدود 

 تن از شهروندان مرد کويتي نيز نامزد نشستن 226. داراي حق راي بودندبيست و يک سال سن دارند ، 
بيشتر اين نامزدهاي انتخابي از . بر پنجاه کرسي مجلس کويت که مجلس امت ناميده مي شود شدند
  . سوي سازمان هاي اسالمي سني و شيعه کويت معرفي گرديده اند

بي دموکراتيک کويت و اتحاد دموکراتيک کويت عالوه بر اين سازمان ها، برخي از سازمانهاي غيرمذه
نيزکه خواهان جدايي دين از سياست در کويت هستند، نامزد هايي را براي راه يافتن به مجلس امت 

مطبوعات کويت از جمله روزنامه الوطن پيش بيني کرده اند که سازمان هاي . کويت معرفي کرده اند
کرسي مجلس آينده کويت را در انتخابات امروز امير اسالمي در مجموع بين بيست تا بيست و پنج 

  .نشين جنوب خليج فارس از آن خود سازند
  

  افغانستان همچنان در تالطم
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14 شنبه -راديو آلمان 

در انفجارى آه در شمال آابل، پايتخت افغانستان صورت گرفت، دو سرباز هلندى متعلق به سپاه صلح 
 يك سخنگوى ايساف ديروز جمعه گفت، در حاليكه يك سرباز ٠زخمى شدند) ايساف(تان حافظ افغانس

جراحت سطحى برداشته است، سرباز ديگر از ناحيه پا زخمى گشته، ولى خطر مرگ هيچ يك از ايشان 
 علت اين انفجار هنوز مشخص نيست، ولى مى توانسته يك مين ضد خودرو بوده ٠را تهديد نمى آند

 هم اآنون هلند با يك ٠ آيلومترى شمال آابل روى داد٢٠اقعه در بلندى هاى َشمالى در  اين و٠باشد
   ٠ نفره مشترك با آلمان رهبرى سپاه ايساف را برعهده دارد۴۶٠٠نيروى نظامى 

از سوى ديگر نيروهاى نظامى آمريكا پيگرد خود را در مورد يافتن رزمندگان طالبان و اعضاى شبكه 
 يك سخنگوى ارتش آمريكا ديروز جمعه گفت، نظاميان آمريكا از دو روز پيش در ٠ه اندالقاعده تشديد آرد

www.iran-archive.com 



 هدف ٠را آغاز آرده اند” سد فرار“جنوب شرقى آشور در ايالت هاى پكتيا و خوست عمليات موسوم به 
از اين عمليات ممانعت از شعله ور شدن مجدد تروريسم و جلوگيرى از يورش هاى تروريستى به 

هاى امدادى بين المللى و به واحدها و تجهيزات نيروهاى ائتالفى و از سوى ديگر امكان عقب سازمان 
 اين سخنگوى ارتش از تعداد سربازانى آه در اين عمليات ٠نشينى را از مهاجمان سلب آردن است

  در منطقه جنوب٠ وى اظهار داشت آه اين عملياتى با ابعاد متوسط است٠شرآت دارند، اطالعى نداد
شرقى در نواحى مرزى به سوى پاآستان واحدهاى نظامى آمريكا و واحدهاى دولت موقت افغانستان 

   ٠بارها آماج تهاجم رزمندگان طالبان و القاعده قرار گرفته بودند
تاآنون، پنجشنبه گذشته براى نخستين مرتبه اعضاى » لويه جرگه«از زمان تشكيل مجلس شوراها 
پيرامون خلع سالح شبه نظاميان و مسائل امنيتى در افغانستان گرد آميسيون مجلس براى مشورت 

 يك ٠ ولى خلع سالح يكصدهزار شبه نظامى در افغانستان تا اطالع بعدى به تعويق افتاده است٠آمدند
همكار سازمان ملل علت اين امر را ضرورت يك رشته اصالحات مهم در وزارت دفاع اعالم آرد و اينكه 

 قرار بود روند خلع سالح از اول ژوئيه امسال زير ٠ اين اصالحات صورت نگرفته استپيشرفتى در روند
 هدف از آن پيوند خوردن شبه نظاميان خلع سالح شده با يك زندگى مدنى ٠نظر سازمان ملل آغاز شود

   ٠است
ى از آن نگذشته در اصالحات وزارت دفاع نيز بايستى مسئله توازن ميان نمايندگان گروه هاى قوم

 هزار ۵ هم اآنون آمريكا و فرانسه در آموزش ارتش جديد ٠متفاوت درون ارتش رعايت و تضمين گردد
 هزار نفر مى رسد، در حال حاضر ١٠٠ نظاميان آنونى افغانى آه شمارشان به ٠نفرى دست اندر آارند

   ٠تحت فرمان وزارت دفاع آابل هستند، ولى در واقع از زمامداران محلى اطاعت مى آنند
ساجد ابراهيم قيصرى، رئيس آميسيون در جلسه روز پنجشنبه گذشته از حامد آرزاى، رئيس دولت 

موقت انتقاد آرد و اظهار داشت آه روند پيشرفت و دگرگونى ها در افغانستان به آندى پيش مى رود و 
مان بدين سو، بسيارى قول و قرارهاى آرزاى از زمان آنفرانس افغانستان در پترزبرگ در شهر بن در آل

 ٣٠ اين آميسيون قرار است پيش نويس قانون اساسى را آه بايستى تا ٠متأسفانه اجرا نشده است
اوت امسال آماده گردد، مورد تأييد قرار دهد تا راه براى انتخابات رياست جمهورى اواسط سال آينده 

 ٠هموار گردد
  

  يرامون تحوالت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پدولتها، نيروها، مواضع 
  

  ايران بايد پروتكل الحاقي را بپذيرد: البرادعي
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14شنبه : خبرگزاري فارس

، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي روز شنبه گفت آه ايران بايد را به منظور انجام »محمد البرادعي«
  . بپذيردبازرسي هاي دقيق تر و شفاف تر شدن برنامه هسته ايش

اگر ايران شفافيت بيشتر را بپذيرد، سخت گيريهاي بين : وي در گفتگو با خبرگزاري رويترز در رم تاآيد آرد
المللي در خصوص تكنولوژي هسته اي اين آشور به تدريج برداشته خواهد شد اما ايجاد اعتماد به 

  . سپري شدن زمان نياز دارد
  

  ته اى پرهيز آندايران بايد از فن آورى توليد سالح هس
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14 شنبه -راديو آلمان 

 ٠يوشكا فيشر، وزير خارجه آلمان از ايران خواست تا از فن آورى در زمينه توليد بمب اتمى صرف نظر آند
فيشر چند روز پيش در يك آميسيون مجلس » فرانكفورتر الگماينه زونتاگ تسايتونگ«به گزارش روزنامه 

 ٠مورد مسئله اتمى ايران خواستى بيش از خواست يك بازرسى گسترده را مطرح آرده استآلمان در 
فيشر گفته است، اين آافى نيست آه ايران تنها پروتكل الحاقى قرارداد منع آاربرد سالح اتمى را امضا 

بلكه آند آه بر اساس آن بتوان هرلحظه بطور سرزده از تأسيسات اتمى اين آشور بازرسى بعمل آورد، 
ايران بايد از تكنولوژى فن آورى سوخت دورانى هسته اى نيز صرف نظر آند، زيرا آه اين فن آورى براى 

 يك سخنگوى وزارت خارجه آلمان به محرمانه بودن اين گونه جلسات اشاره ٠توليد برق ضرورى نيست
نى بزرگى را فراهم آرده آرد و در عين حال افزود آه برنامه اتمى ايران براى دولت آلمان موجبات نگرا

  ٠است
  

رئيس سازمان انرژي اتمي گفت هدف از سفر او به ايران حصول اطمينان از اطالعات دريافتي از 
  جمهوري اسالمي است

  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14شنبه ): راديو فردا(علي سجادي
اي پروتكل الحاقي محمد البرادعي، رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي از ايران خواست با امض

پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي اجازه دهد سازمان بازرسي هاي گسترده تري از 
البرادعي افزود . تاسيسات هسته اي ايران به عمل آورد و مشخص شودآه اين برنامه ها شفاف است

ي آن آشور به چنانكه ايران اين پروتكل را امضا آند، محدوديت هاي بين المللي در برابر دسترس
  . تكنولوژي هسته اي به تدريج برداشته خواهد شد

 Make sure that we understand all aspects of the program and all: صداي محمد البرادعي
aspects of the program has been declared to us .  
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نبه هاي گوناگون اين برنامه آقاي البرادعي گفت ما احتياج داريم که با ج): راديو فردا(احمد رافت 
شناسائي کامل از تاريخچه . آشنائي پيدا کنيم و بايد کليه جزئيات اين برنامه به اطالع ما رسانده شود

برنامه هاي هسته اي ايران و برنامه هاي اين کشور در اين زمينه در حال حاضر و در آينده از اولويت 
  . مي آيدهاي سازمان بين المللي انرژي اتمي به حساب 

  .We also would like to have Iran to sign the additional protocol: صداي البرادعي
البته امضاي پروتكل الحاقي از سوي دولت جمهوري اسالمي نيز يكي ديگر از خواست هاي ماست .: ر.ا

مهوري اسالمي را زيرا امضاي اين پروتكل به ما اجازه خواهد داد از نزديك برنامه هاي هسته اي دولت ج
شناخت آامل سياست هسته اي ايران و قابليت و امكان آنترل اين برنامه ها از سوي . دنبال آنيم

بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي اهداف سفر محد البرادعي در چهارشنبه آينده به تهران را 
  . تشكيل مي دهد

  
گي خود را براي امضاي پروتكل الحاقي اعالم آرده از آقاي البرادعي مي پرسيم ايا مقامات تهران آماد

  اند؟ 
  

 I hope they will do that. As I mentioned before, it is really in their own: ] صداي محمد البرادعي
interest to create confidence and transparancy. I think that's...  

در پاسخ مي گويد اميدوارم آنها اين پروتكل را امضا آنند زيرا رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي .: ر.ا
آنچنانكه قبال گفته ام پيوستن ايران به اين پروتكل . همكاري با ما به نفع جمهوري اسالمي ايران است

در ايجاد جوي مبني بر اعتماد آمك خواهد آرد و شفافيت برنامه هاي هسته ايران به اين آشور اجازه 
تا زماني آه به وضوع . وانند مقدمات همكاري در آينده با ديگر آشورها را فراهم سازندخواهد داد بت

مشخص نشود ايران قصد استفاده نظامي از برنامه هاي هسته اي خود را ندارد اين چنين همكاري با 
ند با بسياري از آشورها امكان پذير نخواهد بود و تنها سازمان بين المللي انرژي اتمي است آه مي توا

  . آنترل منظم تاسيسات ايران استفاده غيرنظامي از آنها را مورد تائيد قرار دهد
از محمد البرادعي مي پرسيم، مقامات ايراني گفته اند تنها در صورت ابراز آمادگي همكاري آشورهاي 

  . غربي با برنامه هسته اي شان، تهران آماده امضاي پروتكل الحاقي است
   It is really in their own interest to initiate: صداي محمد البرادعي

آقاي البرادعي در پاسخ مي گويد من براي مقامات تهران توضيح داده ام آه به نفع آنهاست قدم .: ر.ا
اول را در اين زمينه بردارند زيرا تنها بعد از نشان دادن تمايلشان مبني بر همكاري با ما خواهند توانست 

وندي نه بسيار سريع اعتماد جامعه جهاني را آسب آنند و مقدمات چنين همكاري قدم به قدم در ر
تا زماني آه شفافيت الزم در برنامه هسته اي ايران وجود نداشته باشد، به گفته . هائي را فراهم آنند

  . آقاي البرادعي، بعيد است آه غرب همكاري در اين زمينه را با اين آشور آغاز آند
يد ايران اگر واقعا خواهان حذف تحريم همكاري هسته اي غرب با آشورش است بايد البرادعي مي گو

پيشقدم شده در اسرع وقت به خواست هاي سازمان بين المللي انرژي اتمي پاسخ مثبت داده و به 
  . طور جدي با ما همكاري داشته باشد

 I think that's whta I understand from the supplier countires, from the: محمد البرادعي
European countries.  

محمد البرادعي در همين زمينه مي افزايد تا آنجا آه من به سياست هاي آشور هاي توليد آننده .: ر.ا
فناوري هاي هسته اي و به طور آلي غرب اطالع دارم، اگر ايران با ما به طور جدي همكاري آند، در 

  . نامه هاي هسته اي غيرنظامي آماده خواهد شدآينده زمينه همكاري هاي فني در بر
از آقاي البرادعي سئوال مي آنيم آيا نسبت به مالقات هاي هفته آينده خود با مقامات ايراني خوشبين 

  است؟
  ...I hope we will make progress .. and I don't want to jump the gunمحمد البرادعي 

ر گفتگوهايمان پيشرفت حاصل شود، هرچند آه نمي خواهم از قبل محمد البراعي گفت اميدوارم د.: ر.ا
رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي مي افزايد اگر در جريان . در رابطه با اين ديدارها نتيجه گيري آنم

اين سفر بتوانيم به طور واضح در رابطه با نحوه همكاري آينده گفتگو آنيم مي توان نتيجه ديدارها را 
من البته آماده هرگونه گفتگوئي با مقامات جمهوري اسالمي ايران هستم وليكن در . يابي آردمثبت ارز

زمينه شفافيت برنامه هاي هسته اي اين آشور و يا هر آشور ديگري به هيچ وجه حاضر به سازش 
  . نيستم

 ايران آه آقاي البرادي در پاسخ به سئوالي در رابطه با وجود حداقل دو تاسيسات هسته اي ديگر در
مقامات اين آشور تاآنون سازمان بين المللي انرژي اتمي را در جريان وجود آنها نگذارده بودند، مي 

  :گويد
   I think we'll ask Iranians about these to sites: محمد البرادعي

ينده دراختيار ما ما در رابطه با اين دو محل از ايراني ها اطالعاتي خواسته ايم آه اميدواريم هفته آ.: ر.ا
قرار دهند تا پس از مطالعه آنها و در صورت لزوم مقدمات بازديد بازرسان سازمان بين المللي انرژي 

  . اتمي از اين دو نيروگاه را فراهم آوريم
 تيرماه همزمان با چهارمين 18در خاتمه از محمد البرادعي سئوال مي آنيم آيا اتفاقي است آه او روز 

  . خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران به جمهوري اسالمي سفر مي آندسالگرد حمله به
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 My mission is not realted in any way to that event and I hope this will not be: محمد البرادعي
mixed with whatever event they have.  

چ وجه در رابطه بـا ايـن مراسـم          رئيس سازمان بين الملي انرژي اتمي مي گويد ماموريت من به هي           .: ر.ا

  نيست و اميدوارم هيچكس قصد در رابطه قرار دادن اين دو مسئله را نداشته
  

  جمعبندى شوراى اتحاديه اروپا در رابطه با ايران
  2003 ژوئن 16بروآسل ـ 

  ترجمه انور ميرستارى
دى  و در مورد  ـ شورا در پى تصميمش مبنى بر شروع مذاآرات در جهت بستن قراردادهاى اقتصا1

همكارى هاى مشترك و گفتگوهاى سياسى ، تغيير و تحول روابط با ايران را مورد بررسى و مطالعه قرار 
  . داد 

 ـ شورا خاطر نشان ساخت آه پيش شرط تصميم گيرى بر شروع مذاآرات ، تعميق روابط اقتصادى و 2
  . ر روابط فيمابين مىباشد تجارى بين اتحاديه اروپا و ايران بستگى به ميزان پيشرفت ديگ

  :مهم ترين اين روابط از اين قرارند 
مىبايست پيشرفت هاى مهمى در زمينه هاى حقوق بشرى ، منع گسترش سالح هاى مرگبار ، 

مسائلى آه هم چنان مورد تشوش و دغدغه خاطر بسيارى . تروريسم ، روند صلح خاورميانه صورت گيرد
، شيوه برخورد با تظاهرات اخير از اهميت و جايگاه ويژه اى برخوردار در اين مذاآرات . از افراد است 

  .است 
را در باره تعهدات و ضمانت " منع گسترش هسته اى "  ـ شورا گزارش مربوط به اجراى مفاد قرارداد 3

در " آژانس بين المللى انرژى اتمى  " هاى داده شده جمهورى اسالمى ايران آه توسط مدير عامل 
  .ن ارائه شد ، شديدا نگران آننده ارزيابى نمود ششم ژوئ

 ـ  آن چه آه از ظاهر و باطن بعضى از برنامه هاى ايران برمىآيد ، از جمله برنامه هاى مربوط به توقف 4
، ) بنا به نقل از رئيس جمهور خاتمى (  روند سوخت هسته اى و بطور خاص غنىسازى اورانيوم 

  .يجاد مىكند دلشورگى ونگرانىهاى عظيمى را ا
شورا تاآيد مىكند آه ايران بايد در مدت زمان تعيين شده جواب آامل و مشخصى  به تمام سئواالت در 

آژانس بين المللى " شورا ، ايران را به همكارى همه جانبه با . مورد برنامه هاى هسته اى خود بدهد 
  .فرا مىخواند "  انرژى اتمى 

ا فوريت و بدون هيچگونه قيد و شرطى ، يك پروتكل الحاقى را تهيه  ـ شورا از ايران مىخواهد آه  ب5
از طريق اين حرآت مهم ، ايران ثابت خواهد آرد ـ بنا به تائيد خويش ـ آه . نموده و به مورد اجرا گذارد 

  . در برنامه هاى هسته اى خود سياست هاى صلح جويانه اى را تعقيب مىكند 
مجددا مورد تائيد و تاآيد " آژانس بين المللى انرژى اتمى " ز مدير عامل ـ  شورا حمايت آامل خود را ا6

قرار داده و اعالم نمود آه مصمم است در آينده  براى روشن شدن و شفافيت موضوع مذآور ، مباحثى 
  .دامن زند " شوراى دول " را در بطن 

عيت موضوعات نگران آننده ديگر  ـ شورا با جديت وضعيت نكاتى را آه در باال ذآر شدند و هم چنين وض7
  .را از نزديك دنيال خواهند آرد 

شورا تكرار مىكند آه عملى ساختن پيشرفت هايى در اين زمينه ها و تحكيم گفتگوها و همكارى هاى 
مشترك ، آه هر آدام تقويت آننده و پشت بند و مكمل ديگرى مىباشد ، عوامل و عناصر پايه اى و 

  . روپا را تشكيل مىدهند اساسى روابط ابران و ا
 .  هرگونه بازنشر اين مطلب با ذکر نام مترجم بالمانع است

  
  ابـومازن درخصوص ايران با اسراييل هم عقيده است

  2003 يهژوئ 5 -1382  تير14 شنبه
مـن به روسيه هشـدار دادم آه ايـران خطـر بسيار جـدي را بـراي «: سيلوان شالـوم مـدعـي شـد

تواند جنوب روسيه را نيز هدف قرار  هاي دوربرد اين آشور مي ه مسكو دارد و موشكمنطقه از جمل
  » .دهند

 سيلوان شالوم، -چاپ لندن-ي القدس  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ست آه ايران روسيه متوجه اين موضوع شده ا«: ي رژيم صهيونيستي در ادامه ادعا آرد وزير امور خارجه

  » .تواند چه خطري را براي مسكو داشته باشد مي
، نخست وزير تشكيالت خودگردان، در ديدار اخيرش با من تاآيـد )ابومازن(محمود عباس « :شالوم افـزود

هاي  وي به وضوح و روشني حمايت. آند هاي تروريستي فلسطينيان حمايت مي آرد آه ايران از فعاليت
  » .فلسطيني را براي ما آشكار ساخت و گفت آه بايد اين تهديد را از ميان بردهاي  ايران از گروه
اند به ويژه  هاي تندروي فلسطيني، بزرگترين خطر براي منطقه چنين مدعي شد آه گروه شالوم هم

  .شوند ها از سوي ايران حمايت مادي و معنوي مي آه اين گروه اين
باره با اسراييـل هم عقيده است و به آريل  ومازن در اينابـ«:ي ادعاهايش اظهار داشت وي در ادامه

شارون، نخست وزير اسراييـل، قول داده است آه تروريسم فلسطين را آه از جانب ايران حمايت 
 ».شـود، ريشه آـن آنـد مي
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  اي ايران هستيم ما خواهان گفتگوي صريح و بي پرده در باره مسائل هسته: سوالنا

  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14ه شنب: خبرگزاري فارس 
ما خواهان گفتگوي : خاوير سوالنا ، نماينده عالي سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا گفت 

اي ايران و تعهد واضح و روشن تهران در خصوص بازرسي و  صريح و بي پرده در باره مسائل هسته
  .اي آن آشور هستيم المللي بر آليه تاسيسات هسته نظارت آامل ارگانهاي بين

  
وي طي سخنراني خود در آنفرانسي در موسسه مطالعات امنيتي اتحاديه اروپا در پاريس ، به بازگويي 

  .  ژوئن در واشنگتن پرداخت25نتايج اجالس سران مورخ 
وي از رسيدن اروپا و آمريكا به تحليل مشترك در خصوص چالشهاي فراروي جهان امروز توافق طرفين 

عدم موفقيت : اري در مبارزه با تروريسم و گسترش سالحهاي آشتار جمعي خبر داد و افزودبراي همك
ايران در مبارزه با تروريسم و گسترش سالحهاي آشتار جمعي بر روابط اتحاديه اروپا با اين آشور اثر 

  . منفي خواهد داشت
 

  نيم مشاور ارشد وزير دفاع امريكا از ايجاد تغييرات در ايران حمايت مي آ
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14شنبه : خبرگزاري فارس

مشاور ارشد وزير دفاع امريكا ضمن ابراز اطمينان از ايجاد تغيير و تحوالت در آينده اي نزديك » ريچاد پرل«
  . ما از ايجاد اين تغييرات حمايت و پشتيباني مي آنيم : در ايران گفت

دخالت ايران در امور عراق يكي از مشكالتي : دن ، تاآيد آردچاپ لن» الحيات«پرل در گفتگو با روزنامه 
ما از . است آه ما را بسيار نگران مي آند و ما با چنين مشكالتي در افغانستان نيز مواجه هستيم 

  . ايراني ها و نيات آنها آگاهي داريم و مي دانيم آه آنها چه مي خواهند بكنند
اهد بوديم ايراني ها بيش از آنچه آه به امور داخلي عراق همان طور آه در روزهاي اخير ش: وي گفت

  . توجه داشته باشند بيشتر به مشكالت داخلي خود سرگرم هستند 
مشاور ارشد وزير دفاع امريكا با اشاره به اينكه مردم عراق خود در برابر تاثيرات خارجي مقاومت مي 

ار خواهيم بست تا در آينده از دخالت آشورهاي آنند ، تاآيد آرد، ما نيز آنچه آه در توان داريم به آ
  . خارجي در عراق جلوگيري آينم 

ياسر عرفات رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين همچنان بيشترين قدرت در تشكيالت : پرل گفت
خودگردان را در دست دارد بنابراين ما بايد به خاط آسب نظر آساني آه خواهان برقراري صلح در 

  . ابومازن در برابر عرفات حمايت آنيم و به تقويت وي بپردازيم فلسطين هستند از 
وي ادعا آرد در صورتي آه در طرف فلسطيني انگيزه اي براي صلح وجود داشته باشد ، آريل شارون از 

  . روي آار آمدن يك آشور مستقل فلسطيني حمايت مي آند
 

  :فرانكس جانشين تامي
  ر عراق و خليج فارس را هدف قرار دهدتواند نيروهاي آمريكايي د ايران مي* 
  ايران بزرگتـرين انبار موشكي منطقه را در اختيار دارد* 

  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14شنبه 
ي جديد ستاد مشترك ارتش آمريكا آه قرار است جانشين تامي فرانكس شود، مدعـي شد آه  فرمانده

  . اردهاي منطقه را در اختيار د ايران بزرگترين انبار موشك
ي   روزنامه-چاپ لندن-ي القدس العربي  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ايران بزرگترين «: ي جديد ستاد مشترك آمريكا،ادعا آرد هاآرتص به نقل از ژنرال جان ابي زيد، فرمانده
  » .اسكاد و شهاب را در اختيار دارديي و موشكي از نوع  هاي هسته انبار موشكي و وسايل انتقال سالح

  » .تواند نيروهاي آمريكايي در عراق و خليج فارس را هدف قرار دهد ايران مي«: ابي زيد افزود
آه ايران  به رغم آن«:آـرد، همچنين مدعي شد وي آه در برابر اعضاي مجلس سناي آمريكا صحبت مي

اش را دنبال  يي هاي هسته  است؛ اما برنامهيي را امضا آرده هاي هسته ي منع گسترش سالح معاهده
  ».آند مي

هاي شيميايي است و اين آشور بزرگترين خطر را براي امنيت  ايـران درصدد توليد سالح«: ابي زيد افزود
  » .و سالمت منطقه دربر دارد

ران حضور نيروهاي آمريكايي در منطقه باعث شده است آه اي«: چنين در پايان ادعا آرد ابي زيد هم
 ».ي اجـرا نگذارد تهديدها و خطراتش را در منطقه به مرحله

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  بيش از سه هزار تشكل غير دولتي در حال فعاليت هستند: وزير آشور
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14شنبه : خبرگزاري فارس

ون بيش از سه هزار تشكل غير دولتي با حوزه هاي تخصصي تاآن: سيد عبدالواحد موسوي الري گفت
  .در آشور فعاليت مي آنند
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به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس وزير آشور آه در همايش سراسري تشكل هاي غير 
نظام جمهوري اسالمي متكي به اراده مردم است و براي تحقق : دولتي زنان سخن مي گفت، افزود

صميم گيري و تصميم سازي هاي درون حاآميت در آنار حضور تشكل هاي سياسي اين امر مهم نحوه ت
  . ، صنفي و مردمي مي تواند موثر باشد

در يك : وزير آشور با اشاره به نقش تشكل هاي غير دولتي در تبيين نقش تشكل هاي غير دولتي گفت
مردم در نقد و هدايت نقش  جامعه چند صدايي ، احزاب و تشكل هاي سياسي با تنوع ديدگاه ها ،

حاآميت و تعديل قدرت و ارائه راهكار مناسب براي ايجاد يك ارتباط منطقي با حاآميت را مشخص مي 
  . آند

مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي محلي در حضور حاآميت جلوه اراده : وزير آشور خاطر نشان آرد
هادهاي منتقد و تعديل آننده ملت است و از سوي ديگر تشكل هاي ملي مدني و صنفي به عنوان ن
  . حاآميت مي توانند نگاه هاي متفاوت براي اداره جامعه را نشان دهند

: موسوي الري تشكل هاي غير دولتي را متفاوت از تشكل هاي صنفي و سياسي دانست و گفت
  . شكل گيري اين تشكل ها با موضوع خاص مي تواند مكمل فعاليت هاي دولت و نهاد توسعه هستند

تحقق توسعه متوازن در غالب سازمان هاي غير دولتي است و نشانگر آمال جامعه است به : ي افزودو
  . طوري آه حاآميت از طريق اين تشكل ها تامين عدالت و تحقق توسعه را دنبال مي آند

در دهه سوم حيات انقالب اسالمي آه نگاه آار سازبه تحقق اصول قانون اساسي شده و بر : وي افزود
  . ي اصول مشارآت مردم در حاآميت تاآيد بيشتري شده استرو

وزير آشور نقش مردم را مورد تاآيد قرار داد و با ميدان دادن به نهادهاي غير دولتي ، فرصتي محتوم 
  . براي حيات اجتماعي جامعه را مورد لحاظ قرار داد

با ايمان به رشد و بلوغ دولت : وي با اشاره به شكل گيري شوراهاي اسالمي در سراسر آشور گفت
مردم، اصل زمين مانده قانون اساسي را در غالب شورا ، اصلي اسالمي اجرا آرده و رشد سياسي 

  . مردم بدون هيچ دغدغه اي جلوه گر شده است
احزاب و تشكل هاي سياسي نيز در اين فرايند توسعه دوران آودآي خود را طي مي آنند، : وي گفت

  . ت احزاب و تشكل هاي سياسي نقش مهمي را ايفا آرده اندولي در عرصه هاي سرنوش
 هزار تشكل 3بيش از : وزير آشور به نقش تشكل هاي غير دولتي تخصصي در آشور اشاره آرد و افزود

  . غير دولتي موضوعي در حوزه هاي مختلف در آشور تاآنون اعالم حضور آرده است
گاه مردم ساالرانه به حضور واقعي مردم در تصميم گيري با شفاف تر آردن قوانين و مقررات ن: وي افزود

  . در بخش سازمان غير دولتي بايد اصالح شود
تشكل هاي غير : وزير آشرو با اشاره به اينكه تشكل هاي غير دولتي نبايد متكي به دولت باشد گفت
راهم آردن مسير دولتي در جهت تصويب برنامه هاي دولت از طريق نقد مي توانند در تعميم عدالت و ف

  . رشد و توسعه آمك آنند
وي زنان را نيمي از نيروي جامعه دانست و توجه بيشتر به نقش آارآمدي زنان در جامعه امروز را ضروري 

در حال حاضر با افزايش بهره گيري از توان علمي و تخصصي و مديريت زنان، حضور اين : دانست و گفت
  . قشر عظيم جامعه افزايش يافته است

شكل گيري تشكل هاي غير دولتي زنان مي تواند به دوران عدم حضور و يا : وزير آشور تصريح آرد
  . آاهش حضور زنان در عرصه هاي مختلف علمي و مديريتي آشور خاتمه دهد

يكي از ويژگي هاي تشكلهاي غير دولتي زنان بايد در جهت توانمندتر آردن حضور زنان : وي تاآيد آرد 
  . ختلف جامعه باشددر عرصه هاي م

اين تشكل ها بايد در تمامي عرصه حضور يابند تا زمانيكه نقش آفريني زنان در اداره جامعه را گسترش 
  . دهند

 

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

  اعتصاب غذا انجمن اسالمی دانشگاه باهنر کرمان
  1382 تير 14 شنبه -سايت خبرنامه امير آبير 

اعضای انجمن اسالمی : ميالن عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشگاه باهنر آرمان گفترضا 
دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان امروز شنبه بعد از يک کنفرانس مطبوعاتی که با روزنامه نگاران 

نشجويي محلی دارند در اعتراض به احضاروبازداشتهای غير قانونی دانشجويان وحمله به خوابگاهای دا
وهمچنين همدردی با خانوادهای دانشجويان بازداشت شده وعدم صدور مجوز از طرف استانداری آرمان 

 تير دست به اعتصاب ١٨ بعداز ظهرتا ۶ تير در دانشکده فني و مهندسی از امروز ساعت ١٨براي برنامه 
  . غذا خواهند زد

نيروی انتظامی : ن اعتراضات اخير گفت وی همچنين در مورد رفتار نيروی انتظامی با مردم در جریا
اگر انصار تنها به اجتماعات و دانشجویان حمله می نمايند نيروی . کرمان روی انصار را سفيد کرده است

  .انتظامی کرمان بدون مجوز قانونی به خانه های ملت می ریزند و اموال آنها را غارت می کنند
  و شهيد رجايی وارد روز پنجم شداعتصاب غذای دانشجويان دانشگاه های عالمه 

  اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه های عالمه طباطبایی و شهيد رجایی وارد روز پنجم شد 
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این دانشجو از وضعيت . ساعت گذشته یکی از متحصنين دختر دو بار به بيمارستان منتقل گردید24طی 
قی مانده و حاضر به قطع اعتصاب عمومی خوبی برخوردار نمی باشد اما همچنان در جمع متحصنين با

  غذا نشده است 
شورای متحصنين در آستانه روز پنجم اعالم می دارند که همچنان تا حصول خواستهای منطقی و به 

  حق خود دست
  

  پايان اعتصاب غذاي دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي و شهيد رجايي  
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14 شنبه -خبرگزاري آار ايران 

اعتصاب غذاي تعدادي از دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي و شهيد رجايي پس از گذشت پنج روز 
  .به پايان رسيد

علت : باقري، عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشگاه عالمه طباطبايي به خبرنگار ايلنا، گفت
  .اي اعالم خواهد شد  پايان اعتصاب غذا در بيانيه
 از دانشجويان آه به دليل اعتصاب غذا به بيمارستان منتقل شده بود رو به بهبود گفتني است حال يكي

  .است
  

  )بخش سوم(نگاهي به گزارش گروه تحقيق سازمان ملل متحد درباره بازداشتهاي خودسرانه 
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14شنبه ): راديو فردا(فريدون زرنگار 

اين .  روز پيش منتشر شد3زداشتهاي خودسرانه در ايران، گزارش گروه تحقيق سازمان ملل درباره با
 سال که جمهوري اسالمي درهاي خود را به روي بازرسان حقوق 7گروه تحقيق براي اولين بار پس از 

بشر سازمان ملل بسته بود، امسال به ايران رفتند و با عده اي از بازداشت شدگان و خانواده هاي آنان 
ها و بعضي ديگر از مکانهاي نگهداري زندانياني که بازداشت آنها خودسرانه از زندان. مالقات کردند

شمرده مي شد بازديد کردند و همچنين اين گروه که اعضاي آن عالوه بر بازسان حقوق بشر، حقوق 
دانان و متخصصين در حقوق اسالمي نيز بوده اند، با مقامات قضايي و نهادهاي کنترل قضايي جمهوري 

نازي عظيما با .  مجلس گفتگو کردند90د سازمان حقوق بشر اسالمي و کميسيون اصل اسالمي مانن
دکتر عبدالکريم الهيجي، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيس فدراسيون بين المللي 

که جامعه هاي حقوق بشر که از آغاز در جريان کار اين گروه بوده، درباره اين گزارش گفتگو کرده است 
پريروز و ديروز، بخشهاي . راديو فردا به سبب اهميت اين گزارش بر آن شد آن را در چند بخش پخش کند

  : اول و دوم اين گفتگو را شنيديد و امروز به بخش سوم و پاياني آن گوش مي دهيم
لين بار روز  گزارش گروه تحقيق درباره بازداشتهاي خودسرانه در ايران، براي او):راديو فردا(نازي عظيما 

 فوريه امسال، در پي دعوت حکومت جمهوري 27 تا 15گروه تحقيق در تاريخ . سوم ژوئيه منتشر شد
، پس از انتشار گزارشهاي 1996در اهميت اين گزارش همين بس که از سال . اسالمي به ايران رفت

ق بشر در ايران، گالين دوپل و موريس کاپيتورن بازرسان ويژه سازمان ملل در مورد نقض شديد حقو
 7جمهوري اسالمي ورود بازرسان ويژه سازمان ملل را به ايران ممنوع کرد و اين اولين بار بود که پس از 
. سال وضعيت حقوق بشر از طريق گروه تحقيق موضوعي سازمان ملل مورد بررسي قرار مي گرفت

 قاضي ديوان کشور فرانسه سرپرستي گروه را آقاي لوئي ژوانه، از کارشناسان برجسته حقوق بشر و
درباره نکات گوناگون اين گزارش مهم که تصويري واقعي و روشن از وضعيت بازداشت . بر عهده داشت

شدگان و به ويژه وضعيت زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران به دست مي دهد، دکتر عبدالکريم 
ت الزم را در اختيار آنان قرار داده، با راديو الهيجي که از آغاز در جريان کار اين گروه تحقيق بوده و اطالعا

در بخشهاي . به سبب اهميت اين گزارش، آن را در بخشهاي مختلف شنيديد. فردا گفتگو کرده است
قبلي اين گزارش، دکتر الهيجي ضمن اشاره به ترکيب گروه و ميزان احاطه آن بر حقوق اسالمي، از 

امروز در آخرين . اشتهاي خودسرانه شناخته شده اند سخن گفتديدار آنها با زندانياني که مصاديق بازد
بخش سخنان دکتر الهيجي، از نتيجه گيري گروه تحقيق در مورد بازداشتهاي خودسرانه در ايران آگاه 

  . مي شويم
آقاي الهيجي، آيا اين کساني که به صورت خودسرانه بازداشت شده اند، : از دکتر الهيجي مي پرسم

  ي و حقوقي که هر زنداني دارد برخوردار بوده اند؟از حقوق زندان
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيس فدراسيون بين المللي  (دکتر عبدالکريم الهيجي

موضوع اصلي که در اين گزارش به آن اشاره شده، نخست گفته ): جامعه هاي حقوق بشر، پاريس
اريخ بشريت به وجود آمده اند که در آن زمان هنوز اصول و قواعد شده که اين قوانين در آن دوراني از ت

بنابراين خيلي مسلم و ثابت است که اين قوانين اساسا نمي توانند با . حقوق بشر وجود نداشته است
در وحله دوم گفته اند که برخي از مقرراتي هم که در قانون . اين مفاهيم آشنايي داشته باشند

 وجود دارد، مثل حق داشتن وکيل، مثل اصل برائت، مثل اصل منع شکنجه، و اساسي يا قوانين عادي
 عقيدتي مورد –مثل اصل علني بودن محاکمه، متاسفانه در عمل به ويژه درباره زندانيان سياسي 
  .رعايت قرار نمي گيرد و از اين حيث هم اينها از مصاديق بازداشت خودسرانه است

  حانيت چه گفته اند؟ درباره دادگاههاي ويژه رو:ع.ن
 همين موضوع را هم درباره دادگاههاي ويژه روحانيت گفته اند به لحاظ اين که :دکتر عبدالکريم الهيجي

هم با يکي از مسئوالن اين دادگاهها گفتگو داشته اند، هم با آقاي يوسفي اشکوري و بعد در قسمت 
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ه و چه در مورد دادگاههاي انقالب پيشنهادها به دولت جمهوري اسالمي هم چه درباره اين دادگا
  .اشاراتي کرده اند

   آقاي الهيجي، نظر گروه تحقيق در مورد انحالل دادسراها چگونه بوده است؟:ع.ن
 هيئت تحقيق با شگفتي کامل، چه با مطالعه موادي از قانون آيين دادرسي :دکتر عبدالکريم الهيجي

گو با زندانيها و مقامات جمهوري اسالمي، به کيفري که ما در اختيارشان گذاشتيم و چه در گفت
چگونگي نظام قضايي جمهوري اسالمي برخورد مي کنند و مي گويند که سرنوشت متهم در اختيار يک 

دادستان يا مدعي (بوده، هم نماينده جامعه ) بازپرس(نفر بوده که اين يک نفر هم قاضي تحقيق 
بنابراين تمام کساني . که بايد حکم صادر کند) قاضي(، و هم يک عنصر غير وابسته و مستقل )العموم

 ساله محاکمه و محکوم شده اند، بايد محکوميتها و بازداشتهايشان از 7که در ظرف اين فاصله زماني 
  .گفته شده که اين احکام هيچگونه مشروعيتي ندارند. مصاديق بازداشت خودسرانه دانست

   گروه چه نتيجه گيري از ديدار خودشان در ايران داشته اند؟مي توانيد بگوييد که به طور کلي اين: ع.ن
اينها در شروع نتيجه گيري به يک موضوعي اشاره مي کنند که فوق العاده : دکتر عبدالکريم الهيجي

حائز اهميت است و آن اين است که تغيير سياست جمهوري اسالمي، يعني مفتوح کردن باب مذاکره 
  .ن ملل متحد، و اتحاديه اروپا يک وسيله است و نه يک هدفبا کميسيون حقوق بشر، سازما

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  حمله انتحاری در مسکو
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14 شنبه -بي بي سي 

گزارش ها از مسکو حاکی است در اثر دو انفجار در حومه اين شهر و در يک جشنواره راک دست کم 
  .نفر به شدت زخمی شده اند 40شانزده نفر کشته و 

  .پليس گفته است که اين انفجارها در نتيجه حمله ای انتحاری بوده که توسط دو زن انجام گرفته است
هنوز کسی مسئوليت اين حادثه را به عهده نگرفته، ولی بوريس گريزلوف، وزير کشور روسيه، آن را به 

  .شورشيان چچن نسبت داده است
  .چچنی از يکی از حمله کنندگان بجا مانده استاو گفته که يک پاسپورت 

آقای گريزلوف گفت که اين انفجارها با اعالم روسيه در روز جمعه مبنی بر انجام انتخابات رياست 
  .جمهوری در جمهوری چچن در ماه اکتبر، در ارتباط است

  .لفات را باعث شودگزارشها حاکی است که بمبها با ميخ و پيچ مسلح بوده تا پس از انفجار بيشترين ت
يک . خبرنگار بی بی سی در مسکو گفته است بسياری از کشته شدگان در انفجار دوم کشته شدند

شاهد عينی گفته که نيروهای امنيتی در محل پس از انفجار اول مردم را به در خروجی ديگری هدايت 
  .کردند که انفجار دوم در آنجا رخ داد
 مجروحين حادثه با هلی کوپتربه محل برگزاری کنسرت اعزام شدند و گروه های امداد به منظور انتقال

  .بيمارستان های محلی برای مداوای زخمی ها به حالت آماده باش در آمدند
يا بالها، در محوطه فرودگاهی واقع در حومه " کريليا"امسال کنسرت ساالنه راک، موسوم به جشنواره 

  .شمالی مسکو اجرا می شد
ارش ها، حدود چهل هزار نفر، که اکثر آنان را جوانان تشکيل می دادند، در اين براساس برخی گز

  . جشنواره حضور داشتند
نه ماه پيش شورشيان چچن صدها نفر را در تاالر نمايشی در مسکو به گروگان گرفتند و عمليات 

 نيروهای روسيه برای پايان دادن به گروگانگيری تلفات سنگينی به همراه داشت
  

  له رژيم ايران در عراقمداخ
  

  بخش عمده عراق درآنترل هواداران ايران است: واشنگتن تايمز
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14 شنبه -آيهان 

اجازه پخش برنامه هاي تلويزيوني ايران در عراق يكي از : روزنامه آمريكايي واشنگتن تايمز تأآيد آرد
  .بوداشتباهات بزرگ آمريكا بعد از جنگ در اين آشور 

يكي از اشتباهات اصلي آمريكا اين بود آه اجازه داد مطالب ضدآمريكايي تلويزيون «: اين روزنامه نوشت
  ».ايراني العالم تنها پيامي باشد آه به گوش مردم عراق برسد

: اين روزنامه بااشاره به فقدان برنامه ريزي براي عراق بعد از جنگ و پيش بيني هاي غلط آمريكا، افزود
اينكه چرا بايد براي ابرقدرت جهان با پيشرفته ترين امكانات فن آوري، بيش از دوماه طول بكشد تا پيام «

اي غلط ما درمورد نيازهاي بعد از تلويزيوني خود را به خانه هاي عراقي برساند، نمونه ديگري از تصوره
  ».جنگ است

مبلغ آسوري آه به تازگي از بغداد به آمريكا بازگشته » آن ژوزف«اين روزنامه همچنين به نقل ازآشيش 
طرفداران ايراني نه تنها آنترل بيشتر قسمت هاي جنوب عراق بلكه آنترل بيشتر «: است، افزود

  ».دردست دارندبيمارستانهاي بغداد رانيز درحال حاضر 
درمقابل اشغال نظامي بي سروسامان، اسالم گرايي افراطي زمينه را «: وي همچنين گفته است

در وضعيت آنوني، پناه اآثريت مردم فقير عراق وعده هاي «: وي پيش بيني آرد» .دردست مي گيرد
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م تندرو و جهاد توخالي مردم ساالري، برابري و حقوق بشر نيست بلكه پناه آنان به وعده هاي اسال
  .است

روزنامه مذآور همچنين از قول تيموتي آارني اولين آمريكايي مسئول وزارت صنايع و مواد معدني عراق 
نيروهاي نظامي آمريكايي و انگليسي درحال حاضر با سه مشكل آمبود : آه اخيرًا استعفا داد، نوشت

  امنيت، فقدان منابع و ارتباط ضعيف با مردم عراق مواجهند 

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

   سرباز نيروهاي ويژه ترك در نزديك شهر سليمانيه دستگير شدند11
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14 شنبه - راديو فردا -)بغداد(پيمان پژمان 

 جديد آآادمي پليس آشته و بر اثر يك انفجار نيرومند در رمادي در غرب بغداد، تعدادي از فارغ التحصيالن
گفته . هنوز از تعداد دقيق آسيب ديدگان در اين انفجار گزارش دقيقي در دست نيست. مجروح شدند

در همين حال مقامات آمريكايي از واآنش . مي شود حد اقل شش تن آشته و چهل تن مجروح شدند
يب اردوغان گفت يازده سرباز ط. به اظهارات رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترآيه، خودداري آردند

اين سربازان در حوالي شهر . نيروهاي ويژه ترك توسط نيروهاي آمريكايي در شمال بازداشت شدند
  .آردنشين سليمانيه دستگير شدند

  
  دولت ترکيه از آمريکا خواستار آزادي سربازان ترآيه شد

  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14 شنبه - راديو فردا -)امير آرمين
 سربازآن کشور را که در شهر سليمانيه عراق توسط نيروهاي 11ت ترکيه از آمريکا خواست دول

 عضو نيروهاي ويژه ترکيه طي يورش تفنگداران آمريکا، روز شنبه 11.آمريکايي بازداشت شده اند آزاد کند
طالباني ترکيه مي نويسد، اين يتزده نفر در صدد حمله به حالل | روزنامه حوريت چا. دستگير شدند

دولت . جالل طالباني در ضمن رهبر اتحاديه ميهني کردستان عراق است. استاندار کرکوک بوده اند
ترکيه گزينه هاي چندي را به منظور آزاد کردن نيروهاي ويژه از چنگ آمريکايي ها بررسي کرده که يکي 

بنا به آخرين گزارش . ق است از آنها دست زدن به اقدامات تالفي جويانه عليه سربازان آمريکايي در عرا
يک شبکه تلويزيوني کشور ترکيه رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه از آزادي تعدادي از بازداشت 

  .شدگان خبر داده است 
  

  ي بازگـشت آوارگان نيـست عــراق آمـاده
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14شنبه 

هاي آتي به  ي عراقي طي هفته  هزار آواره40 سازمان پناهندگان سازمان ملل متحد در عراق اعالم آرد
  .آشور بازگردانده خواهند شد

ي گلف ديلي نيوز، ديويد مك نامارا،  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
گويد، عدم امنيت آافي و  ي آميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در امور عراق مي ي ويژه نماينده

  .سرويس دهي مانع از بازگشت بسياري از آوارگان از خارج تا سال آتي است
بازگرداندن مردم به عامل صلح و ثبات پس از جنگ بسته است در غير اين صورت هيچ چيزي « :وي گفت

  ».شود به طور واقعي ساخته نمي
 قادر به 2004رد تا سال  هزار آ800ي داخلي عراق از جمله  ي مك نامارا اآثر يك ميليون آواره به گفته

  .هايشان نيستند بازگشت به خانه
ران رد موند، سخنگوي آميساريا نيز از آشورهاي ميزبان آوارگان عراقي خواسته حداقل يك ماه ديگر 

 .بازگرداندن آوارگان را به تعويق بيندازد
  

، از ديد يك  آشور عضو ائتالف آمريكا15 هزار سبرباز لهستاني به سربازان 9پيوستن بيش از 
  تحليلگرامور دفاعي در بريتانيا

  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14شنبه ): راديو فردا(ژان خاکزاد 
 کشور ديگر عضو ائتالف که در اين 15چند واحد از ارتش لهستان راهي عراق شده اند تا به سربازان 

 سرباز ائتالف در عراق، 200  هزار و9تعداد : اما تحليلگران مي گويند. کشور مستقر شده اند، بپيوندند
  . تنها قطره اي از دريايي است که براي حفظ امنيت و بازسازي عراق الزم است

 منابع ديپلماتيک و ):راديو فردا) (لندن (Jane'sفريبا مودت، مصاحبه با ايان آمپ، از نشريه جينز 
غيب کند تا نيروهاي خود را آمريکا سخت در تالش آن است که ديگر کشورها را تر: تحليلگران مي گويند

به تعداد کافي به عراق اعزام کنند تا به نيروهاي ائتالف که در صدد برقراري ثبات و آرامش در کشور 
در واقع يکي از نگرانيهاي دولت بوش اين است که . هستند پيوسته و ارتشي بين المللي تشکيل دهند

مريکايي در عراق، از ميزان حمايت افکار عمومي افزايش موارد حمالت چريکي عراقي ها عليه سربازان آ
اما اين که واشنگتن توانايي آن را . اياالت متحده در ارتباط با ادامه حضور آمريکا در عراق کاسته است

 هزار سرباز اين کشور در عراق کمک 150خواهد داست که عامل ايجاد نيرويي بين المللي گردد که به 
  :يان کمپ، سردبير هفته نامه تحليلي جين چاپ لندن مي گويدا. کند يا نه، جاي حرف دارد
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بدون شک يکي از مسائل مطرح اين است که ): سردبير هفته نامه تحليلي جين چاپ لندن(ايان کمپ 
 100آمار نشان مي دهد که حداقل . نيرويي که در عراق مستقر مي شود بايد بسيار گسترده باشد

ق الزامي است که به منزله قدرت مشترک ناتو در يوگسالوي سابق هزار سرباز براي استقرار در عرا
يکي از گرفتاريهاي آمريکا اين است که بسياري از متحدان اين کشور نيروهاي خود را در گوشه . است

بسياري از ارتشهاي عضو پسمان ناتو در حال حاضر سخت درگير . هاي ديگري از جهان به کار گرفته اند
براي مثال ارتشهاي کانادا، بريتانيا، فرانسه و آلمان در . فظ صلح هستندعمليات مربوط به ح

  .ماموريتهايي در يوگسالوي سابق، نيروهاي کوزوو، بوسني، و کابل گرفتارند
اما برخي محافل نيز معتقدند که مشکالت کنوني اياالت متحده در عراق نتيجه مستقيم حمله به : م.ف

 و علي رغم مخالفت هاي شديد بسياري از متحدان هميشگي اين کشور بدون مجوز سازمان ملل
بسياري از دول جهان منجمله هند، از اعزام نيرو به عراق بدون وجود قطعنامه شوراي . آمريکا است

به گفته يکي از اساتيد دانشگاه هاروارد آمريکا، مسائلي که در ابتداي . امنيت در اين مورد اکراه دارند
 از جنگ بروز کرده حاکي از آن است که آمريکا از اراده و توانايي الزم براي کار بازسازي عراق پس

در دنياي عملي تر از اينگونه تحليلها، در حال حاضر . پيگيري موفقيتهاي نظامي اش بي بهره است
ريچارد مايرز، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمريکا در حال مطالعه مجدد اوضاع عراق و تدوين گزارشي 

 روز ديگر تحويل وزير دفاع آمريکا، دونالد رامسفلد 10 قرار است در نيمه ماه جاري، يعني حدود است که
اما در هر حال آنچه محرز است اين است که نيروهاي اعتالف براي ثبات بخشيدن به اوضاع درهم . شود

عده داده شده عراق محتاج نيرو و بازوي نظامي قوي تري هستند که تاکنون تنها از جانب کشورهايي و
دول اين کشورها سخت در تکاپوي آن هستند که به غرب . که در گذشته از اقمار اتحاد شوروي بوده اند

اما به گفته ايان کمپ، ارتش اين کشورها نه تنها . نشان دهند که به حفظ امنيت و صلح جهان متعهدند
 باشند که ماموريتشان در عراق از بابت تجهيزات بسيار محدود و دست تنگ هستند، بلکه بايد متوجه
  .حفظ صلح نبوده، بلکه به مراتب خطرناکتر از آن برقراري ثبات است

در حال حاضر . توصيف ماموريت اين واحدها در عراق به عنوان حفظ صلح نادرست است: ايان کمپ
 خطر بسيار براي افراد کشورهايي که به اين نيرو مي پيوندند،. ماموريت، ماموريت برقراري ثبات است

زيرا با مقاومت فعاالنه افرادي روياروي خواهند بود که با نيروهاي اعتالف، به ويژه آمريکا در مقابله . است
  .اند
در هر حال با توجه به اينکه قدرتهاي عمده جهان، من جمله فرانسه، آلمان و روسيه نسبت به .: م.ف

ي تحليلگران بر اين عقيده اند که ديري نخواهد پيوستن به نيروهاي ائتالف در عراق اکراه دارند، برخ
پاييد که دستگاه رهبري بوش ناگزير خواهد شد دست از مخالفت با نقش گسترده تر سازمان ملل در 

  .عراق بردارد
 

  پايان ماموريت سازمان ملل در مرز عراق و آويت
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14شنبه 

بر مرز ) يونيكام(يدن به ماموريت آميته نظارتي سازمان ملل اعضاي شوراي امنيت جهاني به پايان بخش
  .عراق و آويت راي داد

ي القدس العربي چاپ لندن، شوراي  ، به نقل از روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
و امنيت جهاني تصويب آرد آه ششم اآتبر ماه آينده ماموريت سازمان ملل براي نظارت در مرز عراق 

  .يابد آويت پايان مي
 بعد از جنگ خليج فارس و عقب نشيني نيروهاي عراقي از 1991در آوريل » يونيكام«آميته نظارتي 

  .اين آميته سه روز قبل از شروع دخالت نظامي آمريكا در عراق عقب نشيني آرد. آويت تشكيل شد
 .مي را به عضويت پذيرفته بود غير نظا230تن سرباز و ناظر نظامي و » 1099«يونيكام قبل از جنگ 

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
برادر رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق هدف تاسيس حكومتي مشابه جمهوري اسالمي در 

  عراق را رد آرد
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14شنبه ): راديو فردا(ژان خاکزاد 

انقالب اسالمي عراق، روز جمعه از سازمان ملل متحد خواست محمد باقر حکيم، رئيس مجلس اعالي 
. در گفتگوهاي جاري ميان نيروهاي ائتالف به رهبري آمريکا در عراق با گروههاي عراقي شرکت کند

 ساعت 2هفته گذشته گفتگوهاي سودمندي با سازمان ملل متحد داشته و طي : آقاي حکيم گفت
همزمان در . ضع سازمان خود را براي آنان تشريح کرده استمذاکره با نمايندگان کوفي عنان، موا

گفتگويي با راديو فردا، سخنگوي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاکيد مي کند که اين گروه 
  . شيعي به هيچ روي نمي خواهد در عراق جمهوري اسالمي همانند حکومت کنوني در ايران برقرار کند

 سيد عبدالعزيز حکيم، برادر آيت اهللا محمد باقر حکيم که رهبري امور ):دراديو فردا، بغدا(پيمان پژمان 
اين تشكل : سياسي روزانه مجلس اعالي انقالب اسالمي در عراق را به عهده گرفته است مي گويد

در جواب . نه قصد برقراري جمهوري اسالمي در عراق را دارد و نه خيال مقابله نظامي با نيروهاي ائتالف
ئوال که با توجه به اينکه آيت اهللا حکيم سالهاي زيادي تحت حمايت ايران بود و آنجا زندگي به اين س
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مي کرد، چرا مقامات آمريکايي مستقر در بغداد نگراني شديدي از برنامه آينده مجلس انقالب اسالمي 
  :در عراق دارند سيد عبدالعزيز حکيم گفت

 مجلس اعال به ):عالي انقالب اسالمي عراقرهبر امور سياسي مجلس ا(سيد عبدالعزيز حکيم 
شکلي واضح و صريح دراجتماع خود با بقيه نيروهاي مخالف در لندن اعالم کرد که ما به توافق روي 
برنامه مشخص و معيني براي تشکيل حکومت انتقالي و قانوني آينده رسيده ايم و گفته ايم که با 

رکت خواهيم کرد و هيچ صحبتي در مورد تشکيل يک تمامي اين نيروها در حکومت انتقالي آينده ش
  .حکومت اسالمي وجود نداشته است

 در مورد نحوه برخورد آينده مجلس اعالي انقالب اسالمي با نيروهاي ائتالف و به خصوص :پ.پ
  : آمريکايي در عراق، آقاي حکيم گفت

 ائتالف به طور مسلحانه برخورد  ما از قبل قراري اتخاذ کرده ايم که با نيروهاي:سيد عبدالعزيز حکيم
نخواهيم کرد و سعي مي کنيم اين نيروها را که نيروهايي اشغالگر هستند، به طريقهاي صلح آميز و با 

  .گفتگوهاي سازنده از کشورمان خارج کنيم
 تقريبا تمامي حمالت عليه نيروهاي آمريکايي در عراق، ظاهرا توسط عناصر وابسته به رژيم :پ.پ

 مناطق تحت کنترل تندروهاي مسلمان سني که صدام با آنها روابط خوبي داشت، صورت سابق و در
گرچه مجلس اعال مسلح دارد در بر مي گيرد، رهبران اين تشكل شيعه گفته اند اين نيرو . گرفته است

بعد از بازگشت به عراق از ايران خود را خلع سالح کرده ولي اسلحه هاي خود را در اختيار نيروهاي 
مقامات عالي رتبه آمريکايي در بغداد مي گويند آنها اطميناني به حرف آيت اهللا . ائتالف قرار نداده است

در مورد برنامه آينده مجلس اعالي انقالب اسالمي . حکيم و مشاورانش در مورد خلع سالح بدر ندارند
  :در عراق، آقاي حکيم گفت

تيب امور از طريق تشکيل يک دولت ملي عراقي انتخاب  برنامه ما در درجه اول تر:سيد عبدالعزيز حکيم
ولي با بقيه نيروهاي . شده از طرف مردم است، چون االن عدم وجود اين حکومت مشکل بزرگي است

در مرحله هاي بعدي تمرکز روي اوضاع اجتماعي و . سياسي توافقي براي قدمهاي بعدي وجود دارد
ي انقالب اسالمي است که بعضي از اين مسئوليتها به اقتصادي عراق از مهمترين اهداف مجلس اعال

عهده گروه بدر گذاشته خواهد شد که به زودي خود را به عنوان يک موسسه غير انتفاعي اجتماعي 
  .ثبت کرده و شروع به کار خواهد نمود

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  تواشنگتن در مورد ايران سردرگم اس: رسانه ها

The Athens News -  ٢٠٠٣ ششم ژوئيه   
  راديو آمريكا

حمله پليس های نقابدار فرانسوی به مقر مجاهدين خلق، فقط ضربه به يک نيروی مسلح مخالف 
  . جمهوری اسالمی نبود، بلکه نشان دهنده سردرگمی در مورد ايران در واشنگتن نيز هست

ران، اميد به راحت شدن از شر ماليان در واشنگتن اين روزها، با توجه به حرکت های دانشجويی در اي
نومحافظه کاران اميد داشتند که از طريق مجاهدين، ضربه ای سخت بر جمهوری اسالمی . قوی است
  . وارد کنند

از جمله کسانی . اما واشنگتن نمی تواند در مورد مجاهدين يکپارچه عمل کند و دچار تشتت آراء است
از دوستداران .  وزارت امور خارجه آمريکا و برخی نمايندگان مجلس استکه آنها را دوست ندارند،

سلطنت طلبان ايرانی . مجاهدين، برخی ها در وزارت دفاع و برخی ديگر از قانونگذاران آمريکايی هستند
  . به آنها نظر مساعد دارند، اما اکثريت ايرانيان، مجاهدين خلق را خائن می دانند

ل پايپز، از صاحب نظران محافظه کار نزديک به پال ولفيتز، و ديگر شاهين های پاتريک کالسون، و داني
نوشتند که آمريکا بايد برچسب تروريست را از روی مجاهدين " نيويورک پست"واشنگتن، در ماه مه در 

حفظ سازمان مجاهدين خلق در پايگاه های جداگانه در عراق، يک فرصت عالی برای :"و گفتند. بردارد
  ." دن تهران و گرفتن امتياز از آنهاستترسان

اپوزيسيون ايران معتقد است حمله فرانسه به مجاهدين، نتيجه معامله دولت فرانسه با جمهوری 
اما چند نشريه معتبر بين المللی نوشته اند که آمريکا نيز با دادن اطالعات، به فرانسه . اسالمی است

  . در اين کار ياری رسانده است
دين بايد به آمريکايی ها حالی کند که واشنگتن بيش از آن دچار تشتت آراء و نظرات است داستان مجاه

  . که بتواند يک سياست منسجم در قبال ايران داشته باشد
ايرانی ها می دانند و آمريکايی ها هم بايد بدانند که تحول پايدار در ايران از طريق اينگونه توطئه ها و 

واشنگتن بايد بياموزد که اغلب، کارآمد ترين استراتژی، کاری نکردن . آمددخالت خارجی بدست نخواهد 
  . است

  
   شرآت آسيايي رابه دليل همكاري با ايران تحريم آرد 6آمريكا : فايننشال تايمز خبر داد

  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14شنبه 
ا بر چند شرآت خارجي به سايت اينترنتي روزنامه فايننشال تايمز چاپ لندن روز جمعه نوشت آه آمريك

  . دليل همكاري با ايران اعمال تحريم آرد
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خود در قبال ايران براي اعمال » قانون منع گسترش سالح«آمريكا روز پنجشنبه از  بر اساس اين گزارش ،
تحر يم هاي اقتصادي عليه پنج شرآت چيني و يك شرآت آره شمالي استفاده و آنها را به آمك 

  . الحهاي آشتار جمعي ايران و يا برنامه موشكي اين آشور متهم آردرساني به برنامه س
تاآنون به موجب قانون ديگر آمريكا يا دستور اجرايي ديگر اين آشور ، بر چهار  به نوشته اين روزنامه ،

  . و يك شرآت آره شمالي اعمال تحريم شده است » نورينكو«شرآت چيني شامل شرآت دولتي 
تايان «  شرآت   تازه ترين شرآت چيني آه از سوي آمريكا مجازات خواهد شد،بر اساس اين گزارش ،

  . است  »فارين تريد جنرال آورپوريشن 
يك مقام آمريكايي گفت آه چين هفته گذشته از تحريم هاي اعمالي آگاه شد و : فايننشال تايمز افزود

وانگ يي «حاتي ، در خصوص اين امر با معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور آنترل تسلي» جان بولتون«
  . معاون وزير امور خارجه چين در چهار شنبه گذشته در واشنگتن گفت و گو آرده است » 

 آمريكا در اعالم رسمي اعمال تحريمها ، هيچگونه جزئيات ويژه اي از  به نوشته اين روزنامه انگليسي ،
  .  داده اند ، ارائه نكردشرآت به ايران6فناوري و تجهيزاتي آه مي گويد اين 

آمريكا ماه مه ، تحريمهاي دو ساله اي بر شرآت نورينكو اعمال آرد آه چين در : فايننشال تايمز افزود
  . خواند» غيرمعقوالنه « واآنشي اين اقدام را 
ميليون دالر در 200اين شرآت چيني به دليل مدت اعمال تحريمها ، بيش از  بر اساس اين گزارش ،

  .  خود به آمريكا ضرر خواهد آردصادرات
 

   ژوئيه۶پخش ماهواره ای برنامه تلويزيونی جديد به زبان فارسی صدای آمريکا از روز يکشنبه 
  2003 ژوئيه 3 –راديو آمريكا 

خبرها و « صدای آمريکا برای نخستين بار پخش يک برنامه تلويزيونی جديد به زبان فارسی را زير عنوان 
شم ماه ژوئيه آغاز می کند که هر شب به ميليونها ايرانی که تلويزيون ماهواره ای را از تاريخ ش» نظرها

  .تماشا می کنند عرضه خواهد شد
 شب به وقت ١٠:٠٠ تا ٩:٣٠ دقيقه است که از ساعت ٣٠يک برنامه روزانه به مدت » خبرها و نظرها « 

از داخل ايران خواهد بود که اين برنامه شامل اخبار دست اول گزارش شده . تهران پخش می شود
مضافًا اين برنامه شامل خبرها از اينجا و . صحنه اعتراض های دموکراسی طلبان فعال ايران بوده است

  . آنجا ، تجزيه و تحليل مسائل و رويدادها و مطالب فرهنگی مورد عالقه خاص ايرانيان خواهد بود
که بر . جی. بی. بی) اختصارًا(کنی آمريکا تاملينسون، رئيس هيئت امناء سخن پرا. آقای کنث وای

پخش برنامه های راديوئی و تلويزيونی بين المللی غيرنظامی آمريکا، از جمله صدای آمريکا، نظارت 
ما با گزارش کردن آنچه که امروز در ايران می گذرد می توانيم به پيشبرد مبارزه مردم : "دارد، می گويد

اگر مردم زمانی به گزارشهای .  حکومت مردم بر مردم ياری دهيمايران برای کسب آزادی و برقراری
  ." درست و حاوی حقايق درباره ميهنشان نياز داشته باشند آن زمان اکنون فرا رسيده است

فريدون فرح اندوز، سردبير اجرائی، انوشيروان کنگرلو، : مجريان اصلی برنامه نوين از جمله عبارتند از
رياست بخش فارسی صدای آمريکا . زيون و ستاره درخشش، گوينده اصلی برنامهگرداننده با سابقه تلوي

برنامه جديد شامل گزارشهای ويژه ای است که از داخل ايران، واشنگتن، . به عهده احمد بهارلو است
  . نيويورک، لوس انجلس و سراسر جهان گرد آوری می شود
های ويژه ای است که تا چهارمين سالروز آغازگر برنامه جديد شامل نخستين بخش از رشته گزارش

  .  خرداد توسط دولت ايران ادامه خواهد داشت١٨سرکوب قيامهای دانشجوئی 
با صرف هزينه ای برابر پانصد هزار دالر دست کم تا سی ام » خبرها و نظرها « انتظار می رود که برنامه 

  ماه سپتامبر ادامه يابد 
 عمده کسب خبر توسط مردم ايران است که هفتاد در صد جمعيت تلويزيون ماهواره ای يکی از منابع

بسياری از خانه ها در سراسر ايران آنتن های .  سال سن دارند٣٠ ميليونی ايران کمتر از ۶٧تخمينًا 
  . بشقابی دارند

که يک مجله خبری » فصل ديگر« : تا کنون، صدای آمريکا دو برنامه تلويزيونی اجرا می کرده است
 دقيقه ای بوده ٩٠که يک برنامه گفتگوئی » ميز گردی با شما« نی به شمار می رفته، و ديگری تلويزيو
راديو « اين برنامه های تلويزيونی مکمل برنامه راديوئی روزانه صدای آمريکا به زبان فارسی، و . است
ود و به است، که هفت روز در هفته، بيست و چهار ساعته، ويژه جوانان ايرانی پخش می ش» فردا

  راديو آزادی اجرا می شود/ صورت يک طرح مشترک توسط صدای آمريکا و راديوی اروپای آزاد
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 ژوئيه 6 -1382 تير 15شنبه يك - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 

   شاه  آرد و ميهمان  ايران  به وتاه آ  سفري  عارف  آه  يافت  تا بدانجا ادامه  و عراق  دو آشور ايران دوستي
 از   آه ، شاه سپس) 1345   اسفندماه28 تا 23از ( سفر آند   عراق  آورد به  عمل  به  دعوت شد و از شاه
   مهمان  عنوان  به  ايراني  جوان  بود، دستور داد چند صد دانشجوي  خشنود شده  خود با عراق بهبود روابط
در اسناد .  آنند  ديدن  ايران  ديدني  سفر و از نقاط  ايران  بعد، به ، در نوروز سال دولت دربار و او و از بودجه

، سفير   و دجيلي  عراق  امنيت  سازمان  انورؤامر، رييس  ژنرال  مذاآرات  جلسه ، صورت  از ساواك مانده باقي
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 دفتر  ، رييس  با سپهبد نصيري  آشور در تهران  آن  نظامي  وابسته  الشيخلي  و سرهنگ  در تهران عراق
   دوران  در آن دهد آه  مي  نشان  مذاآرات  صورت اين. شود  مي  آشور ديده  و امنيت  اطالعات سازمان
   استانهاي استانداران.  بود  رفته  از ميان  گذشته هاي  و تنش  يافته  بهبود آامل  و عراق  ايران مناسبات
در . وآمد داشتند  رفت  ورزشي هاي  بود و تيم  باز شده  عتبات راه. آردند ي آشور يكديگر سفر م  به مرزي
 و   تعقيب  نحوه  به  از مذاآرات  مهمي شدند و بخش  مي ها تعقيب  آمونيست  نيز، مانند ايران عراق

 و  ن ايرا روابط «  زير عنوان  مبسوطي آتاب.   داشت  اختصاص  از عراق  فراري هاي  آمونيست دستگيري
   اسالمي  جمهوري  اطالعات  وزارت  اسناد تاريخي  مرآز بررسي  وسيله به»   اسناد ساواك  روايت  به عراق
   چاپ1380 مزبور در بهار  آتاب.   است  شده  آورده  در آن  اسناد و مدارك  اين  همه  آه  نشر يافته ايران
   آودتاي  به  روز مانده  يك ، يعني  است1347  تيرماه تا 1338   مردادماه  محدود به  اسناد آن ، ولي شده
  در طول.   باشيم  هم  آتاب  اين  بعدي  رو بايد منتظر نشر جلدهاي ، از اين1968   ژوييه17ها در  بعثي

  دهد آه  مي  رخ  غربي  در خاورميانه  مهمي  حوادث ش. ه1347 تا 1345   ميالدي1968 تا 1966  سالهاي
 با   آه  جنگ اين.   است ش. ه1346خرداد \1967   در ژوئن  و اسراييل  اعراب روزه  شش  جنگ  آن مهمترين
   احمد سعيد، گوينده  و آتشين  آوبنده هاي  عبدالناصر و سخنراني هاي ها و رجزخواني سرايي حماسه
   روز شكست ش از تنها ش  و پس ، در فرجام  است  آغاز شده العرب  راديو صوت  و احساساتي معروف
 ايفا   مهمي  نقش  جنگ  در اين  عراق ها رژيم از نظر بعثي. يابد  مي  خاتمه  و اردن  مصر، سوريه ارتش
 و انزوا اختيار   سكوت  ماهها است  آه  بعث حزب.  دارد  و حمايتي  نمادين  بيشتر جنبه آند و حضورش نمي
،   و اردن  مصر و سوريه  آمك  به  دو لشگر از عراق رستادنف. افتد  تكاپو مي ، به  است  و منتظر فرصت آرده
   آن  وسيله  به  توليد شده  آاالهاي  آردن ، تحريم  غربي ، آلمان  امريكا، انگلستان  براي  عراق  نفت قطع

   سازمانهاي  و بستن  عراق هاي  در فرودگاه شان  فرود هواپيماهاي  آردن ، ممنوع  غربي آشورهاي
،   غرب  به  اعتراض  در بغداد، براي  تظاهراتي اندازي  و راه  فدرال  و آلمان  امريكا، انگليس  به  وابسته فرهنگي

ساز   و خيانت  عربي  از اهداف  انحراف  را به  محمد عارف  عبدالرحمن  و دولت  نيست ها آافي از نظر بعثي
   نفت  ملي شرآت. رساند  مي  تصويب  را به123  اره شم  به  قانوني  عارف  عبدالرحمن رژيم. آنند  مي متهم
   به  نفتي  عمليات  زيرپوشش  درصد اراضي95آند و   مي  را تصاحب  عراق  نفت  شرآت  اراضي  تمام عراق
   ميليون72\5   شدن  ملي  از مرحله  پس ،حتي  است  غربي يي  زايده  آه  نفت شرآت. گيرد  مي  تعلق دولت
   عراق  دولت  خزانه ، را به  درصد درآمد دولت80   دالر، يعني  ميليون500آند و   مي تخراج اس  نفت تن
  . پردازد مي

  
   بخش نخست-المللي پول در باره ايران  جزئيات تازه اي از گزارش صندوق بين

  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14شنبه : خبرگزاري فارس 
المللي پول به ايران سفر آرد اين هيات گزارش  بين ژوئن هياتي از صندوق 26 تا 14طي روزهاي 

  .مفصلي در پنج فصل در باره ايران تهيه آرد 
المللي پول به  به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در بخش اول آارشناسان صندوق بين

  . اند بررسي وضعيت فعلي اقتصاد ايران پرداخته
 ايران يكي از بيشترين رشدهاي اقتصادي را در طي چهار سال گذشته: در اين بخش آمده است 

به طوري آه طي سه سال اول برنامه سوم توسعه، رشد .خاورميانه و شمال آفريقا تجربه آرده است 
 درصد رسيد و اين در حالي است آه درآمدهاي 8/5حقيقي توليد ناخالص داخلي ايران به طور متوسط 

  . ستنفتي ايران طي دو سال اخير آاهش يافته ا
 درصد رشد داشته و 1/4رشد درآمد سرانه ايرانيان نيز به طور متوسط : در ادامه گزارش آمده است

  . اند  درصد برخوردار بوده7/4مصرف سرانه نيز از رشدي معادل 
بنابر اين گزارش ادامه قيمت باالي نفت ، شرايط اقتصاد آالن ايران را با رشد مواجه آرده و اطمينان 

ايه گذار خارجي را افزايش داده است و در حقيقت در مقايسه با برنامه توسعه قبلي، داخلي و سرم
اي آه حساب جاري ايران با مازاد مواجه است ،  به گونه. موقعيت اقتصادي ايران بهتر شده است 

بدهيهاي خارجي به شدت آاهش يافته و ذخاير ارزي افزايش داشته و در نهايت ذخاير صندوق ذخيره 
  . نيز با افزايش مواجه شده استارزي 

المللي پول، فروش موفق دو دوره اوراق قرضه ارزي ، حاآي از اعتماد  به عقيده آارشناسان صندوق بين
  . سرمايه گذاران خارجي به توسعه ساختارهاي اقتصادي ايران دارد

ايران با آن در ادامه بخش اول گزارش ، آارشناسان صندوق به بررسي برخي چالشهايي آه اقتصاد 
  . مواجه است، پرداخته شده است

اشتغالزايي در ايران به حدي نيست آه جوابگوي رشد سريع نيروي آار باشد : در اين بخش آمده است 
  . ،تورم همچنان در سطح بااليي است و موانع ساختاري براي توسعه بخش خصوصي در ايران وجود دارد

 در ايران خواهان حل اين مشكالت پيچيده در غالب برنامه بنابر اين گزارش ، سياستگذاران اقتصادي
باشند؛ اما سرعت و روند انجام اصالحات جوابگو نيست و بايد يك اجماع اجتماعي ،  سوم توسعه مي

  . سياسي براي حل اين مشكالت بوجود آيد
 بايد در يكي از مسائلي آه: در اين گزارش با هشدار نسبت به رشد فشار تقاضاي داخلي آمده است

اقتصاد ايران مورد توجه قرار گيرد ،توجه به فشار تقاضاي داخلي در ايران است آه اين مساله به دليل 
اتخاذ سياستهاي انبساطي پولي و مالي طي دو سال گذشته بوجود آمده است و منجر به افزايش 

  . و آاهش مازاد حساب جاري ايران شده است 03/2002تورم در سال 
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المللي پول در بخش دوم گزارش خود در باره ايران به  اري فارس حاآي است ،صندوق بينگزارش خبرگز
  .  پرداخته است04/2003 و چشم انداز آن در سال 03/2002بررسي توسعه اقتصادي ايران در سال 

 درصدي اقتصاد ايران و موفقيت در آاهش 8/6در بند اول اين بخش آه در هفت بند تنظيم شده به رشد 
  :  بيكاري براي اولين بار در هفت سال اخير اشاره شده و آمده استنرخ

 4/11 منجر شده و نرخ تورم را از 03/2002رشد تقاضاي داخلي به رشد بيشتر نقدينگي طي سال 
 با وجود درآمد باالي نفتي و رشد 03/2002 درصد افزايش داده است ، اما در سال مالي 8/15درصد به 

 مواجه باشد آه پس از دو GDPدرصد 7/1شود، اقتصاد ايران با آسري در حدود  يمالياتها پيش بيني م
سال مازاد بودجه اين اتفاق افتاده است و يكي از داليل آن يكسان سازي نرخ ارز و رشد سريع هزينه 

  . باشد سرمايه در ايران مي
ها را آاهش  ته هزينهمسئوالن ايراني تالش آردند آه طي سال گذش: در ادامه اين گزارش آمده است

داده و ماليات را افزايش دهند، اما طي سال ، فشار مالي باعث شد تا دولت از منابع صندوق ذخيره 
  . ارزي برداشت زيادي براي جبران آسري بودجه داشته باشد 

 نتوانست با رشد نقدينگي 03/2002سياستهاي مالي دولت در سال : در ادامه اين گزارش آمده است 
ه آند ، هر چند آه بانك مرآزي توانست با انتشار اوراق مشارآت خود از رشد بيش از حد آن مقابل

 25 درصدي ادامه يافت در حالي آه هدف اصلي رشد 30جلوگيري آند آه در نتيجه عرضه پول با رشد 
  . درصدي بود

عليرغم بي :تدر اين گزارش چشم انداز اقتصاد ايران در سال جاري مثبت ارزيابي شده و آمده اس
ثباتي در منطقه ،رشد سرمايه گذاري و اقتصادي ايران ادامه خواهد يافت و بازار نفت نيز شرايط خوبي 

  .  درصد باشد5/6شود رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در حدود  خواهد داشت و پيش بيني مي
رود  ي درآمدها انتظار ميبودجه دولت نيز در سال جاري انبساطي است، اما به دليل آاهش احتمال

  . هزينه ها طي سال جاري آاهش پيدا آند
شود مازاد تراز حساب جاري آشور در سال جاري براي اولين بار طي  بنابر اين گزارش، پيش بيني مي

پنجسال گذشته با آسري مواجه شود آه اين امر به دليل رشد واردات است، اما به دليل مازاد حساب 
  . ين آسري خنثي شودا" سرمايه احتماال

المللي پول آمده آه ذخاير ارزي ايران در سال جاري حدود دو ميليارد دالر افزايش  در گزارش صندوق بين
  . خواهد يافت

اي آه آارشناسان صندوق به آن اشاره دارند ، عبارت از اين است آه  بنا بر اين گزارش، اولين نكته
ي ، نيازمند ثبات مالي است آه بايد توسط اصالحات رسيدن به رشد باالي اقتصادي و اشتغالزاي

  . اقتصادي حمايت شود
هيات اعزامي به ايران نسبت به هزينه باالي مالي دولت : افزايد  المللي پول مي گزارش صندوق بين

زيرا اين امر به وخامت بيشتر فشار تقاضا منجر شده و در نهايت باعث افزايش تورم .نگران هستند
هاي دولت ، اقتصاد را نسبت به آاهش درآمدهاي نفتي   ديگر از مضرات افزايش هزينهيكي. شود مي

  . آند صدمه پذير مي
در شرايط فعلي آه قيمت نفت باال، :المللي پول معتقد است  بنابر اين گزارش ،گروه آاري صندوق بين

دجه مواجه و از آن براي سرمايههاي خارجي به سمت ايران و تورم دو رقمي است، دولت بايد با مازاد بو
اين امر بايد به گسترش بخش خصوصي ايران و آاهش . سرعت گرفتن اصالحات ساختاري بهره گيرد

  . نرخ بيكاري بيانجامد
براي مقابله با بيكاري بهترين راه اصالحاتي است آه بايد : دهند آارشناسان صندوق پيشنهاد مي

رشناسان بيشترين شغل ايجاد شده در ايران طي سالهاي به عقيده اين آا.شامل بازار آار ايران شود 
جاري توسط بخش خصوصي بوده است و اجراي سياستهاي انبساطي پولي و مالي تنها در آوتاه مدت 

  . تواند منجر به افزايش تورم شود جوابگوي اين مساله است ؛ در حالي آه در ميان مدت مي
ي دولت در ادامه سال جاري استقبال آرد؛ زيرا اين امر بر اساس اين گزارش ، بايد از آاهش هزينه ها

خنثي سازي مقادير زيادي از ارزهاي .آند به تعادل نقدينگي و آاهش فشار تقاضاي داخلي آمك مي
المللي پول براي آنترل نقدينگي به  خارجي نيز سياستي است آه از سوي آارشناسان صندوق بين

  . ايران پيشنهاد شده است
ندوق با توجه به برخي تحوالت، پيش بيني خود از آسري بودجه ايران در سال جاري را از آارشناسان ص

اند آه اين مساله تنها از طريق آاهش   درصد آاهش داده4/1 درصد توليد ناخالص داخلي به 2/2
  . هاي دولت امكان پذير است هزينه

المللي پول قرار گرفته است به   بينها مساله اي است آه مورد توجه آارشناسان صندوق توجه به يارانه
به طوري آه براي . ها اقدام آرد عقيده اين آارشناسان بايد در جهت اصالحات اساسي در پرداخت يارانه

مثال يارانه انرژي طوري طراحي شود آه به گروههاي هدف تعلق گرفته و آارآيي باال رود آه در اين 
  . شود اسي ديگر يك گام به جلو تلقي ميمسير تعديل قيمت بنزين و برخي آاالهاي اس

سياستهاي : نويسد المللي پول بر آنترل نقدينگي و تورم تاآيد دارد و در گزارش خود مي صندوق بين
شود ، بايد در جهت آنترل تورم اجرا شود؛ رشد سريع نقدينگي طي  پولي آه با نظم مالي حمايت مي

هايي وجود دارد آه نرخ تورم و انتظارات  ي دارد و نشانهدو سال گذشته با ثبات اقتصاد آالن ناسازگار
دهد آه براي آنترل انتظارات تورمي بايد تعديالت  تورمي در ايران افزايش يابد و تجربه جهاني نشان مي
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شود، رشد پول در ايران در  آاهنده سريعي در مقياس بزرگ در رشد پول صورت پذيرد و پيشنهاد مي
  . درصد آنترل شود 20نهايت بايد در سطح 

گردد آه اآنون در  بنابر اين گزارش، رسيدن به اين هدف به استقالل سياستهاي پولي آشور باز مي
براي مثال بانك مرآزي توانايي انتشار اوراق مشارآت براي . خورد بانك مرآزي ايران آمتر به چشم مي

توان نرخ بازده را آنترل آرد،  اقعيت آه نميتعادل نقدينگي در بخش مالي را دارد، اما اين توانايي با اين و
  . محدود شده است

: دهند المللي پول براي رسيدن به اهداف آنترل نقدينگي و تورم پيشنهاد مي آارشناسان صندوق بين
در مرحله اول براي جمع آوري نقدينگي ، بانك مرآزي ايران بايد با استقالل آامل در تعيين نرخ بازده به 

بنابر اين گزارش بانك مرآزي بايد حداقل نرخهاي .ار ميليارد ريال اوراق مشارآت اقدام آند  هز10انتشار 
افزايش پيدا آند به شرطي آه رشد " بازده در سيستم بانكي مورد تجديد نظر قرار گيرد و احتماال

  . تسهيالت روندي آاهش نداشته باشد
د مقدمات مبادله اوراق مشارآت در بازار ثانويه المللي پول، بانك مرآزي باي بر اساس گزارش صندوق بين

در ضمن اقدامات اخير براي افزايش استقالل بانكها در ايران در زمينه تعيين نرخ بازده و .را فراهم آند 
  . تخصيص اعتبارات يك قدم مثبت است ، اما بايد به وسيله اقدامات ديگر حمايت شود

  ) ه منعكس خواهد شدقسمتهاي بعدي اين گزارش در روزهاي آيند(
 

  سگ وفادار جنگ با عراق به ايالت متحده مهاجرت ميکند
  2003 ژوئيه 5 -1382 تير 14شنبه    -راديو آمريكا 

  فالفی، عضو افتخاری ارتش آمريکا  
 در عراق و در موقعيت بسيار سختی با هم آشنا Fluffy و فالفی Russell Joyceگروهبان راسل جويس 

ان جويس نياز به يک سگ پاسدار، و شينلوِی الغر و بی خانمانی نياز به مسکن و واحد گروهب. شدند
  .غذا داشت

. افراد واحد جويس معتقد بودند که سگ يافته شده نحيف و ضعيف است و به درد پاسداری نمی خورد
هم تر از راسل سگ را نگهداری کرد، غذا داد و م. اما راسل ميگفت بايد به او امکان داد تا آزمايش شود

  .را داد" پوفکی"و يا به اصطالح فارسی " فالفی"همه تربيتش کرد و به او نام 
آن دو دوست شدند و دوستی آنها در مدت جنگ در عراق و بعد آن ، با وجود دست انداز های قوانين 

ما سگ عراقی را . قضا و قدر اين سگ را مهم ميکند«گروهبان جويس ميگويد . دولتی، ادامه يافت
  ».گهداری کرديم و او در راه ايجاد امنيت ما فعاليت کردن

 به – سومين گروه نيروهای اختصاصی –واحد او . را انتخاب کرد" فالفی"گروهبان جويس از روی احتياج 
. نام آلفا کمپانی از گردان سوم قبًال در افغانستان سگ پاسداری داشت که از مزاحمت جلوگيری ميکرد

در ماه مارس از سربازان کرد تقاضا کرد در . ر عراق نيز همان وسيله را داشته باشدگردان مايل بود که د
  .جستجوی سگ ولگردی باشند که پاسدار آنها بشود

گروهبان . سگ چند دندان نيز نداشت. کردها يک سگ شينلوی نحيف با سرو صورت زخمی آوردند
روز اول . اه رفتن نداشت و از همه ميترسيدنای ر. بسيار ضعيف بود" فالفی"در ابتدا «جويس ميگويد که 

. گروهبان گوشت بره و جوجه و برنج جيره خود را با دست به او ميخوراند» .از جای خود تکان نخورد
" فالفی"پيروی از دستورات اساسی مانند امر به نشستن و يا راه رفتن به روال يک سگ پاسدار را به 

  .زديک به صاحب خود حرکت کندسگ پاسدار بايد در طرف چپ و ن. آموخت
حتی يک بار . در مقابل نا آشنايان خشونت به خرج ميدهد" فالفی"پس از چند هفته متوجه شدند که 

بی ترديد " فالفی"« گروهبان جويس ميگويد . سرباز کردی را دنبال کرد و تکه ای از لباسش را پاره کرد
در سوی چپ ما قدم ميزد و مواظبت " فیفال"مواظب ما بود و اگر يکی از ما مأمور گشت ميشد 

  ».ميکرد
مجوز ورود به " فالفی"اما . در دهم ماه مه مأموريت گروهبان جويس خاتمه يافت و به آمريکا باز گشت

پيدا کند " فالفی"گروهبان يا ميبايست صاحب ديگری برای . آمريکا را نداشت زيرا در اصل آمريکائی نبود
  .بدی بفرستد که اصًال دلش نميخواست چنين کاری انجام شودرا به خواب ا" فالفی"و يا 

گروهبان جويس از طريق پست الکترونيکی مجوز ورود . شروع شد" فالفی"اقدامات برای نجات جان 
نامه دومی به رئيس انجمن سگهای جنگی . را از وزارت امور خارجه آمريکا در خواست کرد" فالفی"

. ضمنًا از جايگاه انترنتی يادبودگاه سگهای جنگها کمک خواست. ردآمريکا فرستاد و در خواست کمک ک
از طريق اين جايگاه هزاران نفر در آمريکا روزانه از . تخصيص داد" فالفی"اين جايگاه به نوبه محلی را به 

 سناتور کنگره آمريکا با گروه بان جويس تماس گرفتند و پيشنهاد ٣٢بيش از . جويا ميشدند" فالفی"حال 
  .ک کردندکم

 وزارت –همان وقت پانتگان . وقتی جويس با همکارانش در عراق تماس گرفت آنها مژده خوبی داشتن
را نميداد اما " فالفی"قانون مجوز ورود . جويا شود" فالفی" با آنها تماس گرفته تا از حال –دفاع آمريکا 

ی ارتش آمريکا کردند و به اين ترتيب را عضو افتخاری سگهای نيرو ها" فالفی. "ارتش راه ديگری پيدا کرد
  .به آمريکا ممکن شد" فالفی"ورود 

انجام » "فالفی"عمليات آزادی « امضاء مقامات در ارتش آمريکا الزم بود تا اينکه به قول آنها ٣٠بيش از 
و را از عراق به کاروالينای شمالی پرداخت کرد " فالفی" دالر نيز هزينه پرواز ٢٧۴ارتش آمريکا . شود

روز هفتم ماه ژوئن گذشته به آمريکا رسيد تا اينکه با دوست خود گروهبان راسل جويس و " فالفی"
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يکی از خوشبخت ترين " فالفی"چه کسی است که نگويد . خانواده اش زندگی تازه ای را آغاز کند
  .سگهای جهان است و مزد وفاداری خود را ميگيرد
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