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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  اسالمگرايان در کويتموفقيت 

  2003 ژوئيه 6 -1382 تير 15شنبه يك -بي بي سي 
نتايج اوليه انتخابات پارلمانی کويت نشان می دهد که نامزدهای اسالمگرا به موفقيت بزرگی دست 

  .يافته اند
زی  ژوئيه، برگزار شد، محافظه کاران طرفدار دولت نيز به پيرو5همچنين، در اين انتخابات که روز شنبه، 

چشمگيری رسيده اند و انتظار می رود اين گروه از نمايندگان، در کنار اسالمگرايان، بر مجلس کويت 
  .تسلط داشته باشند

  .گزارش تلويزيون کويت از نتايج اوليه شمارش آرا از کاهش حمايت از نامزدهای ليبرال حکايت دارد
خود در مجلس پنجاه نفره کويت را حفظ انتظار می رود ليبرال ها تنها دو کرسی از هشت کرسی قبلی 

  .کنند
به نظر می رسد گروهی از سياستمداران قديمی تر، که نمايندگی قبايل کويت را بر عهده دارند، نيز 

  .کرسی های خود را از دست داده باشند
زات فعاليت احزاب سياسی در کويت مجاز نيست و نامزدهای انتخاباتی به عنوان افراد منفرد در اين مبار

  .شرکت کرده اند
همچنين، تنها حدود پانزده درصد از ساکنان کويت، به عنوان شهروندان رسمی آن کشور، حق رای 

  .دارند و به زنان نيز اجازه انتخاب کردن و انتخاب شدن داده نشده است
کويت روز شنبه، گروهی از زنان کويت به نشانه اعتراض به فقدان حق رای يک انتخابات نمايشی را در 

  .برگزار کردند
در اين انتخابات نمايشی، تعدادی از زنان کويتی پای صندوق های اخذ رای حاضر شدند و آرای خود را 

 به صندوق انداختند
  

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

  اق براي جهانتري نسبت به عر  سوريه و ايران از نظر امنيتي خطر بزرگ
  2003 ژوئيه 6 -1382 تير 15شنبه يك -ايلنا 

سوريه و ايران از :  امنيتي انگليس ادعا آرده است  روزنامه آبزرور نوشت سرريچارد ديرالو رئيس سرويس
  .شوند  تري نسبت به عراق براي جهان محسوب مي  نظر امنيتي خطر بزرگ
 قبل از BBC خصوصي آه سرريچارد ديرالو با مدير اجرايي الملل ايلنا، در مالقات  بين  به گزارش سرويس

هاي آشتار جمعي عراق داشت ،گفته بود آه پرواضح است آه خطر عراق از   برنامه جمع آوري سالح
  .امنيتي انگليس در درجه اول اهميت نبوده است  نظر سرويس

آشتار جمعي در درجه   سالحديرالو ادعا آرده است آه سوريه و ايران از نظر حمايت از تروريسم و 
 .باالتري نسبت به عراق قرار داشتند

  
اند پس از دستگيري رهبر عملياتي القاعده در پاآستان، پايگاه  مقامات اطالعاتي پاآستان ادعا آرده

  . عملياتي القاعده از پاآستان به ايران منتقل شده است
  2003 ژوئيه 6 -1382 تير 15شنبه يك

ي واشنگتن تايمز با مخابره اين خبر به نقل از  روزنامه) ايسنا(انشجويان ايران به گزارش خبرگزاري د
انـد؛ آه  مقامات اطالعاتي پاآستان نوشت آه اين مقامات ادعا آردنـد اطالعات مستدلي دريافت آرده
  ) (!اند چنـد تـن از اعضاي آليدي القاعده آه در پاآستان مخفي شده بودند؛ به ايران نقل مكان آرده

اند و در زمان  اين منابع بدون درنظر گرفتن اينكه طالبان والقاعده بيشترين ضرر را به ايران وارد آرده
موجوديت آشكار خود نزديكترين روابط را با پاآستان داشتند؛ ادعا آردند سعد بـن الدن، پسر بـن الدن، 

 تن از 250به ادعاي آنها . اند  شدهابـومحمد المصري و تعدادي از وزراي حكومت طالبان در ايران پنهان
  .اند اعضاي القاعده و طالبان در ايران پنهان شده

ي اين آه اعضاي القاعده تحت  طبق اين گزارش اين مقامات پاآستاني همچنين از اظهار نظر درباره
 .اند يا نه؟ خودداري آردند حمايت دولت ايران در اين آشور مخفي شده

  

  ي در مورد شرايط آنوني ايران ديدگاههاي نيروهاي سياس
  

  پيام تهنيت و قدرداني مسئول شوراي ملي مقاومت
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 1382 تيرماه 12
  ,                                                    هموطنان عزيز 

به جگر هاي سوخته و لب هاي تشنه و بدن هاي فرسوده و گرسنه در اعتصاب . سالم به همٌه شما 
   .غذاي  هفده روزه

براي مريم رهايي و براي درهم شكستن توطئه و , سالم به عشق هاي فروزان و شعله ور براي آزادي 
  . زد و بند رژيم ضد بشري آخوندي

  .  شهر جهان 20سالم به شب زنده داران و نيايشگران در 
بر فوران شگرف بر  غم جانكاهي آه شما را در اين ايام فراگرفته بود و , سالم بر اشكها و لبخندهايتان 

يي آه از لحظه. هايتان درلحظه اعالم و شنيدن خبر آزادي رئيس جمهور برگزيده مقاومتشادي
لحظه يي آه تار و . ترين لحظه هاي تاريخ مقاومت مردم ايران در برابر رژيم آخوندي است شكوهمند

در . انيان به نمايش گذاشت بود و نبود و عطش سوزان ايران و ايراني براي آزادي را در انظار جه, پود
صدا در آمد و بوقها به. بسياري خيابانهاي تهران اتومبيل ها چراغ هاي يشان را روشن آرده اند

برديوارها , دستهايي ديگر بار ,  درهمين اثنا . »  تهران بيا–مريم بيا « :دانشجويان خروشيدند آه 
  .»  قلب ما سالحتان–مجاهدين بي سالح «: نوشتند 

با , در همٌه لحظات , اين ايام مردم و شوراي شهرو شهردار اورسوراواز با صميميت و مهرباني بسياردر 
مريم و مجاهدين و مقاومت و مردم ايران بودند و عواطف انساني آنها مانند رود آنار شهرشان  بي 

با مقاومت ايران . دند گويند آه خانه ها و امكانات خود را در اختيار گذاشته بومي. انقطاع جريان داشت 
آنان ارزش . گريستند و شب زنده داري آردند و با مقاومت در آزادي مريم به شادي و پايكوبي برخاستند 

  .به نمايش گذاشتند, مهد آزادي و حقوق بشر را در تماميتش , هاي آرماني فرانسه
 آزادي ايران شتافت و اسف و خانم ميتران بالدرنگ به اقامتگاه رئيس جمهور برگزيده و سمبل مقاومت و

ابراز آرد و متعاقبا در يك آنفرانس مطبوعاتي به نافذترين , بابد جا نميآه او را در آناندوه خود را  از اين
صورت به اتهامات ساخته و پرداختٌه رژيم آخوندي عليه مجاهدين و مقاومت ايران از قبيل سكتاريسم و 

مردان آليسا و نمايندگان مجالس و سناتورها و ,  همزمان. تروريسم و شخصيت پرستي پاسخ گفت
  .پا خاستندشخصيتهاي سياسي و مدافعان نامدار حقوق بشر در آشورهاي مختلف جهان به

تقريبا همٌه گروهها و سازمانها و . همبستگي ملي ايرانيان در خارج آشور هم يكبار ديگر اوج گرفت
صرفنظر از هر اختالف , يكسو و يكپارچه , مدستان رژيم استثناي عوامل و هبه, شخصيتهاي سياسي 

  . به اعتراض پرداختند , سياسي با مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران
در اين جريان و در اين  ايام من تالش آردم آه با حداآثر خويشتن داري آلمه يي و عبارتي نگويم آه 

بغض , ترسيدم آه حتي بايك آلمه و يك عبارتمي. اين اعتراضهاي برحق و مقدس باال و باالتر بگيرد 
ستان مشتعل و منفجر گردد و ديگر فروخفته در هزاران وهزاران تن از هموطنانمان و مجاهدان آزادي

از صدها خودسوزي ديگر با پيام مريم و با خواهش و , بدون هيچ مبالغه. نتوان آسي را آنترل آرد 
ممانعت گرديد و از مسوالن , هم مستقيم و هم غير مستقيم, ديك التماس و استدعا از راه دور و از نز

  .سپاسگزارم , غايت همكاري و تفاهم داشتند سازمان مجاهدين آه در اين خصوص به
  يك شب آتش در نيستاني فتاد         
  سوخت چون عشقي آه برجاني فتاد

  شعله تا سرگرم آار خويش شد 
  يي شمع مزار خويش شد هر ني

تي آنان وجود خود را به شمعهاي فروزان آزادي و  مشعلهاي جاودان مقاومت و تاريخ اين ميهن راسبه
ملت ايران در آستان فرشتٌه آزادي آه خلق اسيرمان از يكصد » ذبح عظيم« سالم بر . تبديل آردند  

  .....خجسته آزادي , آزادي . سال پيش سر به پايش نهاده است
آسي آه در مقام وزير . ضي استرداد مريم بود و آيسه ها دو خته بود سو آخوند خاتمي متقااز آن

 هزار دانش آموز  را در پتو پيچيده 450آرد آه رژيمش تبليغات خميني در جنگ  هشت ساله افتخار مي
عجبا آه اآنون از طريق سخنگويان و مزدوران معلوم الحالش مدعي , و به ميدانهاي مين فرستاده است 

بيچاره ! بوده  است » با دستور«و » سازمان يافته «زيها در آشورهاي مختلف جهان شد آه خودسو
گاه درتمامي عمرش حتي  آتش يك سيگار را بر جا آه هيچتفاوت سازمان و آرمان را بو نكرده و از آن
داند آه برخي امور از اساس با دستور و باسازمان نمي, پشت دست خود هم حس نكرده است 

آخوند ها قبل از هرآس براي حفظ خود و رژيمشان به صدور  , اگر غير از اين بود. لي نيستند يافتگي عم
چنين اين همٌه فغان و فرياد عليه آوردند و نيازي به داعيٌه آاذب اصالحات و همدستورات الزم  روي مي

  .مجاهدين و مقاومت ايران نبود
صدمين و هزارمين بار از پايان مجاهدين و جنبش رژيم براي چند روز در پوست خود نگنجيد و براي يك

« مقاومت ايران خبر داد و بار ديگر ثابت شد آه عليرغم همه ي ياوه گوئي هايش درمورد ناچيز شمردن 
خطر اصلي را از همين بابت از تنها جايگزين ميهني و دموآراتيك ميداند و اال چه » گروهگ تروريستي 

يك سكت خلع سالح  شده و « يي و بين المللي  عليه ي و منطقههمه تشبثات داخلنيازي به اين
  !بود ؟» مطرود

براي چيست و چه » ترور شخصيت«از مجاهدين  و» شيطان سازي« راستي اين بسيج دروغ پردازي و 
آسي غير از رژيم و مأموران اطالعات آخوندها در پشت آنست ؟  رژيم در چه شرايطي است و با چه 

بيند ؟ ارتباط اين قضايا با چنين بقاي خود را در فناي مقاومت ايران ميروست آه اينخطر مبرمي روبه
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افشاي تسليحات آشتار جمعي رژيم آخوندي از سوي مقاومت و با موج اعتراضات برحق دانشجويان 
رسد آه آخوندها تنها راه برون رفت خودرا از تنگناي داخلي و ومردم آزاده ايران چيست؟ به نظر مي

ر انهدام اين مقاومت يا فته ويژه تنگنايي را آه در عراق با آن مواجه هستند دتنگناي بين المللي و به
  . ميت آنها شتابان رو به پايان استداند آه روزگار حاآ اما چه آسي نمي.اند

صيتها با قدر داني از همٌه هموطنان و پشتيبانان مقاومت ايران و سپاس از خانوادٌه شهيدان و همٌه شخ
آنم آه برخالف اقدامات يكبار ديگر تاآيد مي, و جريانهاي سياسي آه اعالم همبستگي نمودند

حضور و فعاليت پناهندگان سياسي  ايران در آشورهاي ,  تروريستي و جاسوسي رژيم آخوندي 
 صرفا يك فعاليت مسالمت آميز در چهارچوب قوانين و ضوابط اين,  سال گذشته 22مختلف جهان طي 

  . هم چنين خواهد بودآشورها بوده است و در آينده
با بزرگذاشت خاطره شهيدان و با درود به همه عزيراني آه , با ايقان به پيروزي نهايي ملت ايران

  . درآشورهاي مختلف جهان درد و رنج اعتصاب جانكاه را تحمل آردند
  مسعود رجوي

  مسئول شوراي ملي مقاومت ايران
**  

  ايرانی دموکراتيکهم انديشی برای 
  2003 ژوئيه 6 -1382 تير 15شنبه يك - راديو بي بي سي -مهدی جامی

نقد گذشته برای حرکت به سوی آينده و ابهام زدايی از مفاهيم شايد اصلی ترين محورهای نشست 
  . جوالی در دانشگاه لندن برگزار شد5دموکراسی برای ايران بود که روز نخست آن شنبه 

جمعی که همراه . بل توجهی از روشنفکران موثر در خارج از ايران را گرد هم آورده بودکنفرانس جمع قا
  .با شنوندگان فعال خود و مديريت دموکراتيک بحث ها مجموعا محيط يک ميزگرد بزرگ را فراهم آورده بود

بسياری حرف ها در طول ده ساعت کار سمينار مطرح شد که از فضايی تازه در مباحث روشنفکری 
جمع طيف های مختلف فکری زير يک سقف برای هم انديشی نيز از . خارج از کشور حکايت می کرد

بهرام شفيعی از سازمان دهندگان اين نشست بسادگی می گفت . نشانه های همين فضای تازه بود
که فکر برگزاری اين نشست يک آزمون بود برای اينکه ببينيم چقدر می توانيم در کنار هم با حفظ 

  . ايران و آينده دموکراتيک برای آن: ايش های خود به يک موضوع واحد بينديشيمگر
  چهار خانواده سياسی روشنفکران

 خانواده سياسی 4احمد طهماسبی از فعاالن ايرانی در آلمان در سخنانی گفت که در جامعه ايران 
 4ی کرده بود از هر نشست دموکراسی برای ايران سع. ملی، مذهبی، چپ و مشروطه خواه: فعال اند

سنتی ها حضور -گرچه به جای مذهبی ها شايد بيشتر نو. خانواده نمايندگانی حضور داشته باشند
  . داشتند

به اعتقاد او روشنفکری ايران سنت ايرانی و . سنتی ها ماشاء اهللا آجودانی بود-بهترين نماينده نو
. د و طبيعتا قادر به نقد آن هم نيستفرهنگ اسالمی را نمی شناسد و آنها را نخوانده تا بشناس

آجودانی که سالهاست در تاريخ مشروطه پژوهش می کند گفت که اگر نقد سنت را الزم می دانيم 
  .بايداز نقد تجددمان شروع کنيم و روشنفکری مان

او بروشنی با اين ايده که با تغيير حکومت ها می توان به دموکراسی دست يافت مخالف بود و بر اين 
کته تاکيد می کرد که دموکراسی يک شبه حاصل نمی شود چنان که در ساختار سياسی و مثال ن

آقای آجودانی با تحليلی از نقش دادگستری در ورود ايران به دنيای مدرن . پارلمان نيز خالصه نمی شود
" همه"کرد که او برای آينده ايران از اين ايده دفاع ". دموکراسی بدون بنياد حقوقی معنا ندارد: "گفت

  . بايد حضور داشته باشند از آخوند تا حزب کمونيست کارگری
در عين حال، احمد طهماسبی معتقد بود از ميان خانواده های چهارگانه سياسی ايران کسانی می 

او در . توانند در جامعه آينده نقش داشته باشند که به اصل واحد جامعه باز و دموکراتيک معتقد باشند
اعتراضات دانشجويی هم گفت دانشجويان وجدان جامعه هستند اما وضعيت سياسی را اشاره به 

  . نيروهای جامعه تعيين می کنند نه اعتراض های دانشجويی
اما . او از مبارزه مسالمت آميز دفاع می کرد و اينکه هر تغييری الزم نيست با خشونت همراه باشد

استدالل آنها اين بود که حکومت های . اعتراض کردندگروهی از حاضران با اين نظر مخالف بودند و 
  .تماميت خواه بدون قهر و خشونت حاضر به ترک قدرت نمی شوند

  ارتش و دموکراسی
يکی از مخالفان هم سرتيپ بهبودی از افسران ارشد نظام شاهی بود که در علوم اجتماعی تاليف و 

رد و گفت اين که افسران ارتش خواستار او از نقش ارتش در دموکراسی بحث ک. تدريس داشته است
به نظر او ساختار روابط سياسی تعيين می کند که ارتش در خدمت . دموکراسی نيستند اسطوره است

  . دموکراسی باشد يا سرکوبگر دموکراسی
او گفت که در يک جامعه دموکراتيک ارتش در حيطه شخصی رهبران نيست و فرماندهی آن در دست 

بنابراين، . انضباط در چنين ارتشی آگاهانه و در چارچوب قانون است. است نه فرددولت های منتخب 
  .ارتش حق خواهد داشت اگر دستوری را خالف قوانين يافت با آن به چالش برخيزد

  .سرتيپ بهبودی فرماندهی انحصاری و شخصی و غيرپاسخگو را اولين قدم در راه ديکتاتوری توصيف کرد
جلسه در موقع سخنرانی سرتيپ بهبودی را برعهده داشت پس از سخنان او باقر پرهام که رياست 

اشاره کرد که ايران تنها کشوری است که دو نوع ارتش دارد ولی جالب است که رهبران فعلی برای 
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به همين . سرکوب اعتراض ها حتی به بدنه سپاه هم که از افراد تحصيلکرده تشکيل شده اعتماد ندارند
ه در درون سپاه طراحی شده تا به ماموريت هايی فرستاده شود که ممکن است سپاه دليل، يگان ويژ

  .در کليت خود از آن تن زند
در عين حال بحث های مربوط به ارتش مساله قانون اساسی را هم مطرح ساخت و ظرايف و تمهيداتی 

  . ظر گرفتکه در نوشتن يک قانون اساسی آينده برای پرهيز از رشد ديکتاتورها بايد در ن
  مساله اقوام ايرانی

هاشم کريمی از اعضای حزب . موضوع ديگری که از نظر قانونی مطرح شد حقوق اقوام ايرانی بود
دموکرات کردستان ايران که نظرات حزب را قرائت کرد گفت که مساله احقاق حقوق قوم کرد در هر تغيير 

 بودند که بانگ اعتراض بر نظام حاکم بلند کرده او گفت اگر روزی اين فقط کردها. آتی بايد به حساب آيد
او اعتراض های اخير را نشانه پايان اعتماد . نيز به اين اعتراض دست زده اند" ساير خلق ها"بودند حال 

  . مردم به اصالح طلبان توصيف کرد و اسباب نزديک شدن جناح های مختلف سياسی به يکديگر
ی کرد و گفت قدرت بايد ميان مرکز و بخش های مختلف قومی آقای کريمی از نوعی فدراليسم دفاع م

او گفت تجزيه طلبی افسانه . تقسيم شود و منطقه محل زيست هر قوم يک واحد سياسی باشد
  . است و هر درخواستی برای حقوق قومی نبايد به اين عنوان سرکوب شود يا ناديده گرفته شود

ن هم با هاشم کريمی هم عقيده بود اما اين بار مليون عبدالصمد بلوچ از جبهه متحد بلوچستان ايرا
دموکراسی بر : "پرويز دستمالچی از فعاالن ايرانی در آلمان در توضيح مخالفت خود گفت. معترض بودند

  ." اساس قوم و مذهب و ايدئولوژی بنا نمی شود براساس فرد بنا می شود
اينها بحث های دوره جنگ . چپ استمساله خلق ها مربوط به جنبش : "احمد طهماسبی هم گفت

اهميت بدهد " فرد"او هم معتقد بود که جامعه بايد به ." سرد است و ما امروز بايد آن را کنار بگذاريم
  .منهای اينکه او از کجا و چه قوميتی است

تش در عين حال، ماشاءاهللا آجودانی مساله اقوام را همراه با مساله زنان دو مساله مهم ايران و تحوال
  .می دانست و معتقد بود در آينده ايران حل اين دو مساله اهميت بنيادين دارد
داريوش آشوری توضيح داد . اين بحث ها در جلسه نزديک به سه ساعته پرسش و پاسخ نيز ادامه يافت

تعريف ملت بر اساس يک . می کنيم" ملت"که مشکل اقوام از نوع تعريفی ناشی می شود که ما از 
ک نژاد تعريف نادرستی است و بايد آن را از نو تعريف کرد تا تنوع ملی را در عين وحدت آن بيان زبان و ي

  . کند
  تجربه جمهوری اسالمی

اما آيا اين انگاره به چه . اما همه آنچه در اين بحث ها مفروض بود پايان کار جمهوری اسالمی بود
ريخی تلقی کرد يا چيزی بر تجربه ايرانيان معناست؟ آيا بايد تجربه جمهوری اسالمی را يک خطای تا

  افزوده است که به هزينه ای که انان متحمل شدند برابری کند؟
آقای آجودانی گفت تجربه جمهوری اسالمی تفکر قانون خواهی را رشد داد و به رشد نهادهای جامعه 

  . مدنی کمک کرد و همچنين زنان را وارد مبارزه اجتماعی کرد
ت که نخبگان جامعه ايرانی اکنون پختگی ويژه ای کسب کرده اند در حالی که در داريوش آشوری گف

در تحليل او ايرانيان در تجربه . اوايل انقالب جو عاطفی بود و ما دقيقا نمی دانستيم چه می خواهيم
آقای آشوری به . جمهوری اسالمی بيشتر به مفهوم ملت نزديک شدند و مشارکت جمعی را شناختند

ردم در انتخابات اشاره کرد و گفت اين قابل توجه است که مردم از دشت مغان تا چابهار در رای رفتار م
  .دادن يا ندادن يکسان رفتار می کنند در حالی که رهبری هم ندارند

او رشد سياسی جوانان و قدرت تحليل آنها را اميدوار کننده دانست و گفت اين رشد باعث می شود که 
ايران و باال گرفتن جنگ قومی در آن کم شود، مشکلی که افغانستان سالها با " شدنبالکانيزه "امکان 

  .آن دست به گريبان بوده است
داريوش آشوری افزود که قدرت مطلق خواستن سلطنت و روحانيت، هر دو را که پايه های جامعه 

ی شخم خورد و به همين به تعبير او، جامعه ايران در تجربه جمهوری اسالم. سنتی ما بودند ويران کرد
  .دليل حال مهيای خيلی چيزهاست

 .نشست دموکراسی برای ايران روز يکشنبه نيز ادامه يافت

  

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

توقيف روزنامه آسيا بازداشت سردبير و مدير مسئول اين  روزنامه  به خاطر چاپ تصوير خندان و خبر از 
  مريم رجوي 

  2003 ژوئيه 6 -1382 تير 15شنبه يك  - راديو فردا –کتاش خمسه پور ب
روزنامه آسيا به علت چاپ تصويري خندان از مريم رجوي، رهبر سياسي سازمان مجاهدين خلق، پس 

مسئولين اين روزنامه گفتند که پيش از . از آزادي از بازداشت در فرانسه به حکم قوه قضاييه توقيف شد
  .د اقدام به تعطيلي روزنامه کردنددريافت حکم، خو

 )تهران(بکتاش خمسه پور، مصاحبه با آرش قويدل 
ايرج جمشيدي، سردبير و دکتر ساقي باقري نيا، مدير مسئول روزنامه آسيا و همسر آقاي جمشيدي، 

امروز صبح بازداشت شدند و از ساعت ده و نيم بازجويي و بازپرسي از اين دو نفر به دليل چاپ خبر 
يم رجوي و تصوير وي در صفحه نخست روزنامه آسيا شروع شد و سپس اين دو نفر به زندان اوين مر
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 ميليون 50 ميليون تومان و براي خانم باقر نيا 200وثيقه تعيين شده براي ايرج جمشيدي . روانه شدند
ج شدن از وقت اداري، تومان است و قرار بود که اين وثيقه ها امروز به دادگاه ارائه شود، اما به دليل خار

در حکمي که دادگاه انقالب صادر کرد، سردبير و مدير مسئول روزنامه آسيا به . به فردا صبح موکول شد
هنوز حکم توقيفي از دادگاه انقالب . حمايت از سازمان مجاهدين خلق و پوشش اخبار آنها متهم شدند

مه يا توقف کار اين روزنامه فردا در هيئت و يا ارگانهاي ذيربط صادر نشده است، اما تصميم براي ادا
  .نظارت بر مطبوعات تعيين خواهد شد

  بازداشت دو روزنامه نگار به خاطر چاپ عکس مريم رجوی
  2003 ژوئيه 6 -1382 تير 15شنبه يك -راديو بي بي سي 

ز ساقی باقری نيا، مديرمسئول و ايرج جمشيدی، سردبير روزنامه آسيا به دنبال انتشار عکسی ا
شادمانی هواداران سازمان مجاهدين خلق پس از آزادی مريم رجوی در فرانسه، عصر روز يكشنبه به 

  .دستور بازپرس قوه قضائيه ايران بازداشت شدند
ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران گزارش داد اين دو نفر پس از چند ساعت بازرسی که از ساعت يازده 

  .ده بود بازداشت شدندصبح روز يکشنبه ششم ژوئيه آغاز ش
 گفته است جلسه بازپرسی تا عصر ادامه داشت و نهايتا منجر به صدور قرار  وآيل مدافع اين روزنامه

  .وثيقه و بازداشت اين افراد شد
در حال انتقال به زندان اوين "آقای جمشيدی در يک تماس تلفنی با خبرگزاری ايسنا گفته است 

  ."هستيم
به بهانه عكس و مطلبی آه منتشر : "جمشيدی در اين تماس تلفنی گفته استبه گزارش ايسنا، آقای 

  اتهام تبليغ عليه نظام به ما داده شد آه به خاطر آنكه جلسه) در مورد سازمان مجاهدين(آرده بوديم 
رغم آنكه اسناد الزم را به همراه داشتيم،  تحقيق تا عصر طول آشيد؛ با تعطيل بودن اداره ثبت، علی 

  ." ميليونی بازپرس را تحويل دهيم250انستيم وثيقه نتو
 ميليون تومان و برای خانم باقری نيا، مديرمسوول 200به گفته آقای جمشيدی، بازپرس برای وی 

  . ميليون تومان قرار وثيقه صادر آرده است50روزنامه و همسر آقای جمشيدی 
ديروز سعيد مرتضوی : "نگار ايسنا گفتوی در مورد تعطيلی خودخواسته انتشار روزنامه نيز به خبر

دادستان تهران به همسرم توصيه آرده بود آه تا مدتی آه تكليف روزنامه مشخص نشده، آن را منتشر 
  ."نكنيم

روزنامه اقتصادی آسيا چاپ تهران پس از انتشار گزارش و تصويری از آزادی مشروط مريم رجوی، رهبر 
  .چند روز قبل در بازداشت پليس فرانسه بود، تعطيل شدشاخه سياسی گروه مجاهدين خلق که از 

روزنامه آسيا آه به صورت تخصصی به مسائل : "خبرگزاری فارس روز يکشنبه ششم ژوئيه گزارش داد
در شماره ) سازمان مجاهدين خلق(پردازد، بدنبال چاپ مطلبی درباره سازمان منافقين  اقتصادی می 

  ."  به عدم انتشار آن گرفت، تصميم)روز شنبه(روز گذشته خود 
اين خبرگزاری اعالم کرده که مدت زمان توقف انتشار روزنامه آسيا مشخص نيست و در عين حال به 

افزوده است که حكمی برای توقيف آسيا صادر نشده است " يك مقام مطلع در دستگاه قضايی"نقل از 
  .و مسئوالن روزنامه خود تصميم به توقف انتشارآن گرفته اند

روزنامه اقتصادی آسيا چاپ تهران پس از انتشار گزارش و تصويری از آزادی مشروط مريم رجوی، رهبر 
  شاخه سياسی گروه مجاهدين خلق که از چند روز قبل در بازداشت پليس فرانسه بود، تعطيل شد  

شادمانی روزنامه آسيا در صفحه اول شماره روز شنبه خود در کنار عکسی از مريم رجوی که در ميان 
  ."مريم رجوی را مشروط آزاد کردند: "هوادارانش از بازداشتگاه خارج می شد نوشته بود

خبر آزادی مشروط مريم رجوی در صفحات داخلی اين روزنامه در چند سطر کوتاه و به نقل از تلويزيون 
 آمده، کنار آن فرانسه منتشر شده و در هرجا که نام سازمان مجاهدين خلق به نقل از تلويزيون فرانسه

؛ نامی که در جمهوری اسالمی برای اشاره به اين سازمان مورد "منافقين"در داخل پرانتز نوشته شده 
  . استفاده قرار می گيرد

دستگيری گروهی از سران سازمان مجاهدين و از جمله مريم رجوی در فرانسه با استقبال مقام های 
 شد و انتشار تصاوير بازداشت شدگان در روزنامه ها جمهوری اسالمی و رسانه های اين کشور روبرو

هيچ حساسيتی به وجود نياورد اما آزادی آنها اعتراض های زيادی را از ناحيه دست اندرکاران جمهوری 
اسالمی برانگيخت و انتشار عکسی از شادمانی هواداران اين گروه در هنگام آزادی مريم رجوی در 

 به تعطيلی کشاندروزنامه آسيا، اين روزنامه را 
  

  توقف انتشار يك روزنامه چاپ تهران و بازداشت مسئوالن آن به خاطر درج عكس مريم رجوي
  )2003 ژوييه 6 (1382 تير 15 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 

 تيرماه خود يك عكس رنگي از خانم مريم رجوي 14روزنامه آسيا چاپ تهران آه در شماره روز شنبه 
اوآز درج آرده -سور- برگزيده مقاومت ايران در مراسم استقبال پرشور ايرانيان از وي در اوررييس جمهور

  .ممنوع االنتشار گرديد و مدير مسئول و سردبير آن بازداشت و روانه زندان اوين شدند,  بود
,  آسياي خانم باقرنيا، مديرمسوول و ايرج جمشيدي، سردبير روزنامه, به گزارش خبرگزاري رژيم آخوندي

 ميليون 250براي آزادي آنها . از صبح امروز تحت بازجويي قرار گرفتند و سپس عازم زندان اوين شدند
تنها جرم اين دو درج يك عكس رنگي از خبرگزاري فرانسه در صفحه اول . تومان وثيقه تعيين شده است

  .اوآز نشان مي دهد-سور-روزنامه است آه مريم رجوي را در حال ورود به اور

www.iran-archive.com 



بازداشت روزنامه نگاران و منع انتشار يك روزنامه به خاطر درج يك عكس به روشني نشاندهنده وحشت 
  .و هراس فاشيسم مذهبي حاآم بر ايران از محبوبيت مريم رجوي در ميان مردم ايران است

يتخت خبر آزادي مريم رجوي در تهران در شامگاه روز چهارشنبه به تظاهرات خودجوش در برخي نقاط پا
تمامي شماره هاي روز شنبه روزنامه . منجر شد و موجي از شادي و هيجان در ميان مردم ايجاد آرد

آسيا آه عكس مريم رجوي را روي جلد خود چاپ آرده بود به سرعت فروش رفت و نسخه هاي روزنامه 
  .دست به دست در تهران مي چرخيد

آزادي مطبوعات را به سانسور حاآم برايران تحت مقاومت ايران توجه سازمانهاي مدافع آزادي بيان و 
حاآميت فاشيسم مذهبي و رفتار وحشيانه با دو روزنامه نگاردستگيرشده و به ويژه شكنجه واعمال 

جلب مي آند و از همه مدفعان حقوق بشر , فشار به آنان براي ندامت و موضع گيري عليه مقاومت
 .امه نگار و رفع هرگونه فشار از آنان استخواستار تالش براي آزادي فوري اين دو روزن

  
  بيانيه استادان و مديران دانشگاه عالمه طباطبائی 
  آنيم  ی خويش تلقی می تعرض به دانشجويان را تعرض به خانه و خانواده

  1382 تير 15  يكشنبه -سايت خبرنامه امير آبير 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

هايی همچون  شكنند و فرزندان عزيز ما درمحيط ه را میهر زمان آه گروهی ساحت مقدس دانشگا
گيرند ، دلهای ما آآنده از درد ريشه داری  محيط محّقر خوابگاه مورد تعرض و ضرب و شتم قرار می

ای گروهی  به راستی چگونه و به چه پشتوانه. آزارد  شود آه سالها است، روح و جانمان را می می
دهند آه در  ی سياسی و ايدئولوژيك پنهان آرده اند، به خود اجازه میاندك آه خود را در پشت شعارهاي

آنار حمله به مجالس قانونی و ايجاد آشوبهای سياسی ، اعتراضات طبيعی دانشجويان و تجمعات 
عادی و بحق آنها را اين چنين مورد تهاجم قرار دهند؟ اين سؤالی است آه چند سالی است برای 

اب انديشه و دانش مطرح است و هنوز پاسخ درستی برای آن يافت نشده همگی ما و بسياری از اصح
  . است 

ما استادان و مديران دانشگاه عالمه طباطبائی تعرض به دانشجويان اين دانشگاه و همة دانشگاههای 
آنيم و ضمن اعالم همدردی و همبستگی با  ديگر را به مثابة تعرض به خانه و خانوادة خويش تلقی می

ما خواهان . داريم آه در هرشرايطی همراه و همگام آنها خواهيم بود ان گرامی ، اعالم میدانشجوي
دستگيری و محكوميت سريع عامالن حمله و ايجاد ارعاب برای محيطهای دانشجويی هستيم ، اما اين 

 از باالترين ما. ای و بنيادين اينگونه رفتارهای اقتدارگر شود  ای برای حل ريشه امر نبايد مانع يا بهانه
های قدرت گروههای فشاری آه به رغم تعداد بسيار اندآشان ،  مقامات آشور خواستاريم تا ريشه

همچنين ايجاد يك امنيت تام . توانايی ايجاد بحرانهای بزرگ در همه جای آشور را دارند ، خشكانده شود
نگی و اجتماعی، درخواستی و تمام و همه جانبه برای دانشگاهيان و دانشجويان ، چه از الحاظ فره

فشاريم و مصرانه خواستار اجراء آن در مجموعة نظام  است آه به نام اسالم و آزادی بر آن پای می
  .  قضايی و آموزشی آشور هستيم  سياسی ،

  
 آقای - دآتر مهدی تكيه -هادی زنوز   بهروز- دآتر صادقی تهرانی - دآتر صالحی -دآتر عباس شاآری 

 دآتر -اله ميرزائی   دآتر حجت- دآتر آسيائی – دآتر بخشی - آقای مصطفی شريف -فرشاد مؤمنی 
 - دآتر ينسچی - دآتر مرتضی چينی چيان - دآتر اسكندری - دآترعلی اصغر بانوئی -عبداله طاهری 

 .  دآتر مهدی تقوی- دآتر محمود ختائی - دآتر علی عرب مازاريزدی -دآتر محمد ولی آيانمهر 

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق  رويدادهاي
  

  هر ساعت هزار تن مواد غذايي در عراق توزيع مي شود: برنامه جهاني غذاي سازمان ملل
  2003 ژوئيه 6 -1382 تير 15شنبه  يك-خبرگزاري فارس

 -ژوئن (در يك اقدام بي سابقه در ماه گذشته ميالدي : برنامه جهاني غذاي سازمان ملل اعالم آرد
  .هر يك ساعت معادل هزار تن مواد غذايي در عراق توزيع شده است) خرداد

ژونن (در ماه گذشته ميالدي : به گزارش خبرگزاري فرانسه، برنامه جهاني غذاي سازمان ملل تاآيد آرد
 هزار تن مواد غذايي بين مردم عراق توزيع شد آه تا مهرماه سال جاري مردم 760مجموعا )  خرداد-
  . راق از نظر مواد غذايي تامين خواهند بودع

بنابراين گزارش، در زمان رژيم صدام از هر ده نفر شش نفر از مردم عراق براي تغذيه مستقيما از برنامه 
جهاني غذا استفاده مي آردند آه انتظار مي رود پس از اتمام اشغال آمريكا اين نياز همچنان ادامه پيدا 

  . آند
تغذيه مردم عراق : عاون برنامه جهاين غذاي سازمان ملل با اعالم اين خبر تاآيد آردم» ژين ژآن گرايس«

در حال حاضر بايد در راس همه امور قرار بگيرد زيرا اآثر مردم عراق شغل خود را از دست دادند و ديگر 
  . حقوقي نمي گيرند و از طرف ديگر قيمت ها نيز تا حد زيادي افزايش پيدا آرده است

 ميليون تن مواد غذايي از مرزهاي ترآيه، اردن، 2/1سال جاري تاآنون ) فروردين(از آوريل : فه آردوي اضا
  . سوريه، آويت و ايران وارد عراق شده است

www.iran-archive.com 



 ميليون تن مواد غذايي به عراق خواهد 2/2برنامه جهاني غذا تا پايان مهرماه مجموعا : وي تصريح آرد
 .فرستاد

  
  يش مشكالت آمريكا در عراق خبر دادخبرگزاري فرانسه از افزا

  2003 ژوئيه 6 -1382 تير 15شنبه  يك:خبرگزاري فارس
آمريكا را با   نيروي پليس عراق،7خشم ترآيه از بازداشت نيروهاي خود در عراق و آشته شدن 

  . مشكالت فزاينده اي رو به رو آرده است 
 واآنش خشمگينانه ترآيه به بازداشت همزمان با: خبرگزاري فرانسه روز يكشنبه درگزارشي نوشت 

نيروهاي خود توسط نيروهاي آمريكايي در عراق، واشنگتن روز يكشنبه با مشكالت فزاينده اي در عراق 
  . رو به رو شد

 پليس عراقي آموزش ديده از سوي آمريكا در جريان انفجار بمبي 7اين در حالي است آه آشته شدن 
راسهايي را در خصوص موضوعات امنيتي در اين آشور در پي داشته در مراسم فارغ التحصيلي آنها، ه

  . است 
بر اساس اين گزارش ، يك سخنگوي دولت ترآيه گفت آه رجب طيب اردوغان نخست وزير ترآيه روز 

يكشنبه بر آن شد آه با ديك چني معاون رييس جمهوري آمريكا در خصوص دستگيري نيروهاي ترآيه در 
  . ي تلفني داشته باشدشمال عراق گفت و گوي

نخست وزير ترآيه در بحبوحه اعتراضهاي شديد به بازداشت شدن نيروهاي ترآيه، شنبه شب 
  . نشستي اضطراري با مقامهاي نظامي و دولتي اين آشور داشت 

  . با اين حال ابهام بسياري در خصوص شمار نيروهاي ترآيه و علت دستگيري آنها وجود دارد
  . ر دستگيري اين نيروها را تاييد نكردآمريكا بالفاصله خب

خبرگزاري فرانسه به نقل از اردوغان اعالم آر د آه شماري از نيروها آزاد شده اند اما عبداهللا گل وزير 
  . امور خارجه ترآيه چندي بعد در تضاد با اين اظهارات سخن گفت 

آيه روز جمعه در شهر اين در حالي است آه روزنامه حريت ترآيه نوشت آه چند افسر ارتش تر
  . سليمانيه عراق بازداشت شدند

نيروي آمريكايي به دفاتر نيروهاي ويژه ترآيه حمله آرده و سربازان و 100بر اساس اين گزارش، حدود 
  . آارمند را به شهر آرآوك بردند6

پليس 7پل برمر حاآم نظامي عراق آشته شدن : خبرگزاري فرانسه در بخشي از گزارش خود نوشت 
  . عراقي را آه از سوي نيروهاي آمريكايي آموزش ديده بودند، محكوم آرد

 
  يك خبرنگار انگليسي در بغداد آشته شد

  2003 ژوئيه 6 -1382 تير 15شنبه يك: خبرگزاري فارس
به گفته شاهدان، يك خبرنگار انگليسي روز شنبه بيرون از موزه ملي عراق هدف گلوله قرار گرفته و 

  .آشته شد
هويت اين خبرنگار آه توليدآننده برنامه هاي : ضمن اعالم خبر فوق نوشت» يو اس اي تودي«ه روزنام

تلويزيوني بود هنوز مشخص نشده است اما همكاران وي گفته اند آه هنگام اصابت گلوله بيرون از موزه 
  . ملي عراق حضور داشت 

فرد پيش از اين به عنوان محقق براي شبكه تلويزيوني آي تي ان انگليس اعالم آرد آه معتقد است اين 
  . اين شبكه آار مي آرده اما هنگام آشته شدن در استخدام آن نبوده است

ما معتقديم اين فرد پيش از اين يعني در دوران جنگ در عراق : يك سخنگوي شبكه آي تي ان گفت
  . اشته استبراي شبكه آي تي ان آار مي آرده اما هنگام آشته شدن در استخدام ما قرار ند

اين خبرنگار انگليسي در حالي آشته مي شود آه عمليات تله گذاري و حمله به سربازان آمريكايي و 
انگليسي توسط افراديكه به ادعاي آمريكا و انگليس باقيمانده طرفداران صدام در عراق هستند ، ادامه 

  . دارد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

     ايران  ديپلماسي ساز براي وشت سرن روزهاي
  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16 دوشنبه -روزنامه اعتماد 

   ميزان  آه  است  سفر آن از اين»  استراو جك «  از وظيفه بخشي«:   ميرابراهيمي ، روزبه  سياسي گروه
 بود   تحليلي يي  از مقاله خشي ب  جمله اين» . را بسنجد  دوجانبه  معامله  يك  انجام  به  ايران  مقامات تمايل
   با عنوان  آه  مقاله در اين» تايمز«.   است  منتشر ساخته  ايران  با سفر استراو به همزمان» تايمز « آه
   آشور به  در مورد آن  اقتصادي  غير از تحريم  را به  ديگري  طرح توان  مي  آند چگونه  پافشاري اگر تهران«

   است  آن  تهران  مقامات به»  استراو جك «  در مورد پيام  اساسي مشكل«:  بود شتهنو» ?مورد اجرا درآورد
 نيز   متعاقبي  حاضر طرح  و در حال  است  آار نگرفته  تهديد در برخورد خود به  يا يك  آافي  انگيزه  وي آه

  » .وجود ندارد
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   با خطري  چگونه  دانند آه  نمي  هيچكدام  امريكا و انگليس  آه  داشت  اذعان  زبان  انگليسي  نشريه اين
   ايران  مقامات  تشويق  به  آنان ظاهراص تنها اميدواري!  را داشتند برخورد آنند  تصور آن  آنان بزرگتر از آنچه

  .   است  بوده  تغيير عقيده براي
 بود، و   ذآر آرده  ايران يي ته هس  برنامه  در خصوص  مهمي  پيام  را ابالغ  انگليس  وزير خارجه تايمز، رسالت

بعدها . برد  در مسكو بسر مي يي  هسته هاي  برنامه  در زمينه  ايران  بلندپايه  مقام  يك  بود آه  در حالي اين
  :  استراو را در چهار محور برشمردند  جك  مذاآرات  آگاه منابع

   در اجراي  ايران  همكاري3   القاعده ر شده دستگي  اعضاي  تحويل2   ايران  توسط  الحاقي  پروتكل  امضاي1
   بود و آيا صورت چه»   دوجانبه معامله «  ماجراي  اما اينكه  عراق  در ؤبات  ايران  نقش4»   راه نقشه « طرح
هرچند .  نخواهد بود  طوالني  آه  نياز دارد، زماني  آن  بروز تبعات  براي  بيشتري  زمان ، به  يا نه  است گرفته
   به  آشكار نسبت در چرخش»   پاول آالين «  صريح ، مواضع  ايران  از سفر استراو به  چند روز پس  فاصله به

  . تر آرد  نزديك  واقعيت ها را به  تحليل  پيشتر، برخي چند هفته
  ، قاصدي بود  آورده  همراه  با خود به  آه  مهمي ، جدا از پيامهاي  ايران به) استراو ( ظاهراص سفير غرب

  .  تاييد شد  موؤق  منابع  برخي  چند روز بعد توسط  موضوع اين.  مرزها بود  سوي  آن  براي  ايران نيز از سوي
  ، امريكا و اتحاديه  انگليس  او خود را نماينده  آه يي  گونه به.  بود  قدرت ، از موضع  استراو در تهران مواضع

   بود آه  جهت  بيشتر از آن  لحن شايد اين.   را نداشت  ديگران تندي» واسترا «  لحن البته. خواند اروپا مي
  .  خود را مسدود آند  احتمالي  مسير بازگشت  نخواست وي

  هاي  تحريم  الحاقي  پروتكل  از امضاي  ايران  خودداري  در صورت  يادآور شد آه بطور ضمني»  استراو جك«
   شد آه  مي ابالغ»  استراو جك «  توسط  در حالي  پيام ظاهراص اين.  آشور لغو نخواهند شد  آن اقتصادي
»  المللي  بين  جامعه  براي مشكلي« را   ايران يي  هسته هاي برنامه»  آاندوليزا رايس« پيشتر نيز  هفته
  .  بود خوانده

.  را نخواهند داد و شرط قيد   بدون هاي  بازرسي  اجازه صراحتاص گفتند آه» استراو «  به  تهران اما مقامات
   دريافت  به  را منوط  پاسخ اين» استراو «  همراه  خود به  مشترك  مطبوعاتي در آنفرانس»  خرازي « البته

  .  بود  آرده المللي  بين  جامعه  از سوي امتيازاتي
   نيروگاه ت ساخ  جهت  غربي  آشورهاي تر نهاد و خواستار آمك  پيش  گام  خود يك  در مذاآرات ايران

  .  شد  در ايران يي هسته
   از ورود به استراو، پس جك«: بود   مورد نوشته  در همين در خبري»  تايمز فايننشال«

   ضمن وي.   ندانست  را منتفي يي  هسته  نيروگاه  ساخت  جهت  ايران  به  غربي آشورهاي ،آمك تهران
 تكثير   منع  معاهده  خود براساس  تعهدات  به  ايران  تا اول شد خواستار آن»   خرازي آمال« خود با  مذاآرات

  » . آند  عمل يي  هسته سالحهاي
   را طي  دوجانبه  انعقاد قراردادي ،امكان  خرازي آمال«:   خود نوشت  ديپلماتيك  از منابع  نقل  به  روزنامه اين
  » .  ساخت استراو،مطرح  خود با جك  دو ساعته وگوي گفت
 استراو از  در حالي.  آرد  ابالغ  ايران به» استراو «  از طريق  غرب  آه  است ، فرصتي  بازي  ديگر اين بهاما جن
 خبر   ماهه  سه  فرصت  نيز از يك  در ايران  پارلماني  منابع  برخي  راند آه  سخن  ايران  محدود براي فرصت
  . اند داده
  المللي  بين  جامعه  آه زماني مدت«: بود  اظهار داشته ايراني   خود با همتاي وگوهاي  گفت استراو طي جك

 آند،نامحدود   تبعيت  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس هاي  از خواسته  آند تا ايران  تحمل حاضر است
  » . نيست

 امضا يا   موضوع  سفر خواهدآرد آه  ايران  به  در حالي  جاري  هفته  چهارشنبه  محمدالبرادعي  هر حال به
  .  قرار دارد  از ايران الملل  بين  جامعه هاي ،در صدر درخواست  الحاقي  پروتكل  امضاي عدم

   براي  آه  سفر خود گفت  در آستانه  روز شنبه  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس ، رييس محمدالبرادعي
   آشور بايد ابتدا پروتكل ، اين يي  هسته  فناوري  در مورد انتقال  ايران  موجود عليه  تحريم  شدن برداشته
  .  را امضا آند يي  هسته هاي  توليد سالح  منع  پيمان  به الحاقي
   را براي  تدابير الزم  دهد آه  بردارد و نشان  زمينه  را در اين  اول  قدم  ايران  آه  است مهم:  گفت البرادعي
   رفته  رم  به  همايش  در يك  شرآت  براي  آه البرادعي.  است ه آار بست  خود، به  اقدامات  به  دادن شفافيت
   در مورد فناوري  آه  يا تحريمي  آار را بكند، ممنوعيت  اين  اگر ايران  آه  هستم  مطمئن من: ، افزود است
  .  خواهد شد  برداشته ، بتدريج  شده  اعمال يي هسته
   شده  ما اعالم  وجود دارد به  در ايران  آه  هر چيزي  آه  آنيم اصل ح  اطمينان  آه  است  ما اين  براي اولويت
   را امضا آند تا بتوان  الحاقي  پروتكل  آه خواهيم  مي  از ايران ما همچنين.  قرار گيرد  مراقبت و تحت

   نفع  دهد، زيرا به  آار را انجام  اين  ايران  آه اميدوارم:  گفت البرادعي. آورد  عمل  به تري  جامع بازديدهاي
   .   آنهاست هاي  فعاليت  شفافيت دهنده  نشان شود و همچنين  ايجاد اعتماد مي  و باعث  است خودشان

  هاي  درخواست  فوريت ،در خصوص دانست  اروپا مي  و اتحاديه  غرب  خود را نماينده آه» استراو«
  .   گفت  سخن يران ا  ديگر توسط  دو پروتكل  امضاي  در زمينه المللي بين

  ?   است  فرصت  آخرين آيا اين?  است  زماني  تا چه  ايران  براي  شده  در نظرگرفته مهلت
   داده  مهلت  الحاقي  پروتكل  امضاي  براي  ايران به«  با عنوان  در خبري  ژوئن  روز ماه در آخرين»  گاردين«

تر   دقيق هاي  سپتامبر با بازرسي  حداآثر تا ماه واست خ  از ايران  انگليس وزير خارجه«:  نوشت» شود مي
 وجود  با اين.  آند  خود موافقت يي  هسته  از تاسيسات  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس تر توسط و گسترده

  » . شود  تلقي  نهايي االجل  سپتامبر نبايد ضرب  آه  است  تاآيد آرده وي
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هرچند » .  است  منطقي  مهلت اين«:  نوشت  رابطه  استراو،در اين همراه   ديپلمات  از يك  نقل  به گاردين
   پروتكل  از امضاي  خودداري ، يادآور شد آه  درخواست  اين  طرح ،ضمن استراو بطور تلويحي

  .   خطر خواهدانداخت  با اروپا را به  ايران  تجاري ،موافقتنامه الحاقي
 عبور   سالمت زا به  بحران  داالن  را قادر خواهدآرد تا از اين ، ايران بيني اقع و  و مواضع اتخاذ تدابير هوشيارانه

   تنها آشور بلكه  نه  قادر است  نابخشودني  اشتباه  و يك المللي  بين  با فشارهاي  آه بحراني. آند
  .  سازد  ما را با خطر مواجه  ملي  منافع ترين ابتدايي

   در نظرگرفته  اسالمي  جمهوري  براي  غرب  آه  است  از سناريويي  مرحله  نخستين  الحاقي هرچند پروتكل
.  دهد  سناريو را آاهش  اين تواند تبعات  مي  با آن بينانه  و واقع  معقول  اما برخورد و مواجهه است

  مايش ن  به  مرحله  به  مرحله  آه است  ديگري هاي  جنبه  خاورميانه  صلح  و سرنوشت ،عراق القاعده
  تواند ايران  مي  جهاني  معادالت  صحيح  و تحليل المللي  از قواعد بين  درست  و درك هوشياري. درخواهدآمد

  .  بدارد  بيشتر را دارد،در امان  گسترش  پتانسيل  هر لحظه  آه را از گزند تهديداتي
  را رقم  بحراني  در مقاطع ملي   منافع  با فرصتها سرنوشت  و برخورد معقوالنه  فرصت  تهديد به تبديل

  ?  عبور دهد  سالمت  به  را از توفان  آشتي  اين  قادر است  اسالمي  جمهوري آيا ديپلماسي. خواهدزد
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
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 و   چاق ، خلبان  التكريتي  عبدالغفار حردان  ژنرال  آنان  و در راس  برقرار است  بعث  افسران هنوز جمع
   در دوران  دفاع  وزارت  به  هوايي  حمله  همچون  تجديد رهايي  براي  سرش  و متهور آه چرده سيه

  نها آهآ  تمام  ها و سرهنگ ژنرال. آند، قرار دارد  درد مي  ساختمان  آن  به  موشك  و پرتاب  قاسم عبدالكريم
 ناصر و   دردناك شكست.  هستند  بعث  سبز حزب  چراغ  منتظر عالمت صبرانه اند، بي  آرده  آودتا عادت به

 او در   ناصر و همفكران  ساله  پانزده  ادعاهاي  مصر را با همه  نظامي  عامر، انقالب  عبدالحكيم مارشال
 و   و صادق  و صميمي پرست ، اما وطن  بزرگ زني ا بلوفرساند و او ر  صفر مي  منطقه  آزاد، به  افسران گروه

 عبدالناصر از   جمال  آلنل  معنوي  از نفوذ و حيثيت  يي  عمده  بخش1  پاورقي. نماياند بسيار بلند پرواز مي
  احمد سعيد، مانند هانس. شد  مي  ناشي  العرب  صوت  احمد سعيد، گوينده  پرهيجان هاي  پراآني سخن
   آلمان  و تنوير افكار ملي وزير تبليغات»  گوبلز آريوزف« هيتلر و شخا   در دوران  راديو آلمان مدير آل،  فريچه
   گفتارش  به  آه  او و زير و بمي  جذاب  صداي آرد و لحن  ايفا مي  مهم  سود عبدالناصر نقشي  به در تبليغ

   به  اعراب ، سوگند دادن ، گريستن ، خنديدن اد زدن، فري  صدا، شعار دادن  آردن  و آوتاه داد، بلند آردن مي
 ناصر ايجاد   آشور براي  آن  مصر و مطبوعات  ارتش  سراسر موجوديت  اندازه  به  و آيينشان آبا و اجداد و دين

   عظمت  در دوران  عرب  تاريخ  و گاهي گريست  زار زار مي  در ميكروفون احمد سعيد گاه.  آرد  مي محبوبيت
،   العرب  و عشا از صوت  مغرب  از اذان  احمد سعيد معموال بعدازظهرها پس برنامه. آرد  را بازگو مي الماس

 اتحاد   براي رساني  پيام  آن  و وظيفه  داشت  تفاوت  با راديو قاهره  آه  عربي  متحده  جمهوري  عربي راديوي
 سرود   از پخش احمد سعيد، پس. شد كرار مي چند بار ت  شب  و تا پايان  بود، پخش  عربي  ملل آليه

،  ، اردن ، عمان  فارس  خليج ، آشورهاي  العرب ، جزيره ، عراق  را در مصر، فلسطين  اآبر، اعراب  اهللا معروف
 مورد   در سراسر جهان  زبانان  و عرب  و موريتاني  و تونس  و مراآش  ليبي ، آشورهاي ، لبنان ، يمن سوريه
   بودند، از آار دست ، هر جا آه ، اعراب گفت  مي  احمد سعيد سخن وقتي. داد مي قرار  خطاب
   از يوغ  بود آه يي  چند دهه  تازه  آه  بدوي  ساده هاي عرب. شدند  مي آشيدند و آنار راديو جمع مي

 چند  وحدتدانستند   مي  نداشتند، چه  تاريخي  بودند و حافظه  يافته  رهايي  واحد عثماني امپراتوري
   نيز تاب  متعصب هاي  سوري حتي?   خواهد داشت  آنان  براي هايي  زيان  آشور چه  در يك آشور مستقل

  زد، لحن  مي  حرف آهسته. داد  قرار مي  خطاب  را طرف احمد سعيد آنان.  بودند  را نياورده  وحدت  اين تحمل
آند و   مي تلفظ»  گ«را »  ج«ها  او مانند ديگر مصري. دآشي  فرياد مي  برد و ناگهان  خود را باال مي آالم
 با   روابطش  به ، بسته  غير عرب  چه  عرب ، چه يي هر سياستمدار خاورميانه. خواند  مي  را گمال جمال
 قرار   و اتهام  و تقدير يا دشنامگويي ، مورد تحسين  بود يا نه  از او راضي  رييس  عبدالناصر و اينكه رييس
 از   آه  آساني  و متهور به داشتني ، دوست  عيار و آمال  تمام ، عرب پرست ، وطن  خادم القاب.  گرفت مي
  .  شد  مي  داده  مخالفان  و دزد و نوآر استعمار به  و جاني خائن)  عميل( بود و مزدور   حاصل  رضايت آنان

  
  تروريسم و سازمان ضد اطالعات آلمان 

  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16شنبه دو -راديو آلمان 
بر مبناى اظهارات سازمان ضد اطالعات آلمان، اين آشور هنوز از طرف گروه هاى تروريست اسالمى 

 رئيس سازمان ضد اطالعات آلمان در Heinz Frommامروز يكشنبه، هاينس فروم . تهديد مى شود
ما هيچ دليلى در :  اظهار داشتگفتگويى با يكى از شبكه هاى راديوئى اين آشور، در شهر بادن بادن

بايد آماآان به شدت . دست نداريم تا بر مبناى آن اعالم آنيم آه ديگر خطر ترور آلمان را تهديد نمى آند
مراقب باشيم، زيرا خبرهاى رسيده حاآى از آن است آه شبكه تروريستى القاعده، بار ديگر موفق 

سازى آند و همين امر تاثيرات منفى خود را در شده است تا در آسياى مرآزى تشكيالت خود را باز
  . امنيت آلمان نيز خواهد داشت
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آشور آمريكا هنوز هدف : هاينس فروم، رئيس سازمان ضد اطالعات آلمان در ادامه مصاحبه اش گفت
در مرحله بعد، در آنار اسرائيل و انگليس ، آلمان هم در خطر . اصلى تروريست هاى جهان است

هاينس فروم در مورد سازمان هاى امنيتى موجود در آلمان گفت آه اين . قرار داردتروريسم جهانى 
سازمان ها با موفقيت به آار خود ادامه مى دهند و تا آنون پيشرفت هاى قابل توجهى داشته اند و 

اما او تاآيد آرد آه نبايد مطمئن بود وبايد با . آلمان به همين جهت، آشورى امن شناخته شده است
رئيس سازمان ضد اطالعات آلمان .  مراقب اوضاع شد تا امنيت موجود در آشور همچنان پايدار بمانددقت

اين همكارى ها بسيار : در مورد همكارى هاى وسيع اين سازمان با ديگر ارگان هاى امنيتى آشور گفت
رت مى ورزيم و تنگاتنگ است و ما بطور منظم به مبادله اخبار با ديگر ارگان هاى امنيتى آشور مباد

ما در مورد مبارزه با نمونه هاى . همين امر موجب تغييرات آيفى در مبارزه با تروريسم شده است
مختلف تروريسم، با يكديگر مشورت مى آنيم، آه چه راه آارهايى در آن مورد مشخص بيشترين نتيجه 

  . را به بار خواهد آورد
اين :  مشترك با ديگر ارگان هاى امنيتى گفتهاينس فروم در مورد زمان شروع اين همكارى هاى

 ميالدى، يعنى چندين ماه قبل از رخداد تروريستى در آمريكا آغاز شد ٢٠٠١همكارى ها در مارس سال 
فروم در انتها به روش هاى جديد مبارزه با تروريسم، . و تاآنون نتايج بسيار پر ارزشى به بار آورده است

براى مبارزه با تروريست هاى اسالم گرا، بعد : در آلمان اشاره آرد و گفتبعد از تصويب قوانين ضد ترور 
از تصويب اين قوانين، يكى از شيو هايى آه با موفقيت زياد مورد استفاده قرار مى گيرد، شيوه آنترل 

ما با آمك گرفتن از دستگاه هاى بسيار حساس قادريم گفتگوهاى انجام شده . تلفن هاى همراه است
لفن ها را آنترل آنيم و افرادى را آه از چندين تلفن همراه براى مقاصد متنوع خود استفاده مى با اين ت

 آنند، تحت نظر قرار دهيم
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