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

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  گرايان راديكال برندگان انتخابات آويت شدند    اسالم
  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16 دوشنبه -خبرگزاري آار ايران 

ها تقريبًا از پارلمان آويت آنارگذاشته   اي آه در آويت برگزار شد، ليبرال  در انتخابات منحصرًا مردانه
ت ژئواستراتژيكي پس از سقوط رژيم صدام شدند، نتايج اين انتخابات در نظر تحليلگراني آه منتظر تغييرا

  .حسين در عراق بودند بسيار جالب توجه بود
الملل ايلنا، به نقل از روزنام فرانسوي زبان لوموند اين تحليلگران انتظار داشتند   بين  به گزارش سرويس

خالفت برخيزند هاي آزادي طلب و طرفداران آنها را تشويق آند آه با پارلمان به م  آه سقوط صدام جنبش
  .هاي بسياري ترتيب دهند  و براي اصالح اين آشور اميرنشين رفرم

 آرسي مجلس قبلي را در 8اما نتايج انتخابات نشان دادند آه آزادي خواهان و طرفدارانشان آه تنها 
  .آرسي در اختيار خواهند داشت  اند و من بعد تنها سه  اختيار داشتند با شكست مواجه شده

مطبوعات آويتي نيز به چاپ . ها به اسالم گرايان و يا طرفداران حكومت تعلق گرفت  يباقي آرس
ها از   حذف ليبرال« : اول خود نوشت  اند، يك روزنامه آويتي در صفحه  هايي در اين زمينه پرداخته  تحليل

  ». زد  پارلمان به نوعي شوك و وحشت دامن
الوطن نيز معتقد ." هاي ليبرال شكست  پايه. ا تنبيه شدنده  ليبرال: " آند  تايمز خاطرنشان مي  عرب
  . "ها را سوزاند  اتحاد با دولت، ليبرال: " است

هاي خود را از دست   هاي سياسي هستند هم آرسي  آار آه معرفين اصلي گروه  نمايندگان آهنه
هاي مخالف ليبرال   ي يكي از چهرهاند، عبداهللا النيبار  اند و نمايندگان جوان جاي آنها را اشغال نموده  داده

نتيجه ماند نيز از   اش در مورد آويت دموآراتيك بي  آار پارلمان آه جنبش او و نظرسنجي  و نماينده آهنه
هاي احمد الروبي و ميشاري االسامي نيز   مجلس آنارگذاشته شده است، دو ليبرال شهير ديگر به نامه

  .انتخاب نشدند
المي يعني جنبش برادران مسلمان نيز تنها دو آرسي بدست آورد و سه ترين تشكيالت اس  اصلي

. اش جبران شد  اما اين شكست با پيروزي جنبش سلفي و حفظ دوآراسي. آرسي خود را از دست داد
هاي ديگر اين جنبش است نيز سه آرسي بدست آورد، در حالي آه   جنبش سلفي علمي آه از شاخه

  .در اختيار داشتدر مجلس قبلي تنها يك آرسي 
گرايان   خورد، اسالم  در ميان انتخاب شدگان، وليد الطباطبايي، اسالم گراي راديكال نيز به چشم مي

  .آوردند  مستقل نيز در اين پارلمان جايي بدست
هاي عدنان عبدالصمد و عبدالمحسن جمال نيز در انتخابات شرآت   دوشخصيت اپوزيسيون شيعه به نام

  .گراي شيعه ديگر توانستند، بر آنها پيروز شوند  اسالمداشتند، اما دو 
  .شيعيان در اين پارلمان شش نماينده خواهند داشت آه نسبت به دور پيش يك نفر بيشتر است

 نفر ديگر جزو پارلماني هستند آه انتخابات آن در سال 26 نماينده جديد دارد و 24در مجموع اين پارلمان 
  . نماينده دارند20 نماينده و طرفداران دولت نيز 17گرايان   ماسال.  صورت گرفته بود1999

 هزار نفري اين آشور 885 سال شرآت آردند، يعني از جمعيت 21در اين انتخابات منحصرًا مردان باالي 
رأي داشتند، رأي دهندگان بايد به    درصد مردم اين آشور حق7/37 هزار نفر يعني 175 هزار و 136فقط 
  .دادند  آه همگي نيز مذآر بودند رأي مي آانديدا 250

به گفته تلويزيون آويت روز يكشنبه دولت اين آشور استعفاي خود را اعالم آرد و اميد اين آشور يعني 
  .آابينه جديد بايد تا دو هفته ديگر شكل بگيرد. شيخ جابر االحمد الصباح نيز اين استعفا را پذيرفت

 
  ه ربوده شدخبرنگار خبرگزاري فرانسه در روسي
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يك خبرنگار آه براي خبرگزاري : در مسكو گفت)فرانس پرس(رئيس خبرگزاري فرانسه »مايكل وياتي«

  .فرانسه آار مي آرد در جمهوري اينگوش ربوده شد
بكه تلويزيوني گروزني يك چچني و آارمند ش» علي استاميروف«: به گزارش مسكو تايمز، وياتي گفت

آه بيش از يك سال هم خبرنگار منطقه اي براي خبرگزاري فرانسه بوده توسط سه فرد مسلح آه دو 
  . بزرگترين شهر جمهوري اينگوش ربوده شد» نزران«تن از آنها ماسكهايي نيز بر چهره داشتند در 

 رويتر و ديگري براي راديو آزادي آمريكا وي به همراه دو روزنامه نگار ديگر آه يكي از آنان براي خبرگزاري
 . آار مي آردند بود،اما فقط استاميروف ربوده شد

  
  شكست همه پرسي در جزيره آرس فرانسه

مردم جزيره کورس فرانسه در همه پرسي براي خودمختاري بيشتر در چارچوب خاک فرانسه پاسخ 
  . منفي دادند
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  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16دوشنبه ) : راديو فردا( ژان خاکزاد 
شهروندان جزيره کورس فرانسه در همه پرسي روز يکشنبه براي ايجاد نهاد سياسي تازه تا 

خودگرداني بيشتري به اين جزيره داده شود پاسخ منفي دادند و به اين ترتيب، گفتگوهاي طوالني ميان 
 رسيده بودند نقش بر آب جدايي طلبان کورس با دولت فرانسه که براي برگزاري همه پرسي به توافق

و شکست بزرگي براي دولت راست فرانسه به حساب آورد که قصد داشت با دادن خودمختاري . شد
 درصد مردم 51نزديک به . بيشتر به کورس، از سالها مبارزه مسلحانه جدايي طلبان اين جزيره نجات يابد

  . جزيره کورس راي منفي خود را به صندوق ها انداختند
اک رييس جمهوري فرانسه ضمن ابراز تاسف از نتيجه همه پرسي ابراز اميدواري کرد باالخره ژاک شير

مردم اين جزيره با توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جزيره کورس در چارچوب خاک فرانسه 
نيکوالس سرکوزي، وزير کشور فرانسه که براي برگزاري همه پرسي در جزيره . موافقت خواهند کرد

تالش زيادي به کار برد به خبرنگاران گفت نتيجه منفي همه پرسي نشان مي دهد تحول در اين کورس، 
  .جزيره مشکل خواهد بود

  
يکي از رهبران تندروي شورشيان چچن مسئوليت عمليات انتحاري روز شنبه در مسکو را بر عهده 

  گرفت
  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16 دوشنبه -راديو فردا -)مسکو(ماني کسروي 

عليرغم آنکه مقامات امنيتي روسيه از اعالم جزئيات بيشتر در رابطه با انفجارهاي دو روز گذشته در 
مسکو خودداري مي کنند، امروز پايگاه اينترنتي جدايي طلبان چچن خبر داد که شميل باسايف، يکي از 

 را به عهده گرفته رهبران تندروي شورشيان چچن، مسئوليت عمليات انتحاري دو روز گذشته در مسکو
 زن چچن براي انجام عمليات انتحاري به 30اين پايگاه اينترنتي به نقل از باسايف افزود که حدود . است

بر اثر حمله انتحاري . روسيه فرستاده شده اند و کرملين به زودي شاهد عمليات تازه تري خواهد بود
 تن ديگر 40 تن کشته و 20و در مسکو، روز شنبه در جشنواره موسيقي راک در پايگاه هوايي توشين

امروز ميشل وياتتو، رئيس دفتر نمايندگي خبرگزاري فرانسه در روسيه اعالم کرد که . مجروح شدند
علي آستاميرف، خبرنگار اين خبرگزاري در جمهوري اينگوش، هم مرز با چچن به وسيله افراد ناشناس 

آستاميرف به داخل چچن، امکان ربودن او را به خاطر وي با اشاره به احتمال انتقال . ربوده شده است
  .باج خواهي رد کرد

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  با تاسف بسيار درگذشت الله و الدن را تسليت مي گوئيم
  پيام الله و الدن قبل از عمل جراحى

 دوستان عزيز
امهايى آه از مردم سرتاسر جهان و تحت تاثير پي. ما از اظهار محبتها و مهربانيهاى شما سپاسگزاريم

 بوسيله آارتها و اى ميل هايى آه هروز بدستمان مىرسد قرارگرفته ايم
 محبت شما براى ما آه با نگرانى منتظر جراحى هفته آينده هستيم موجب آسايش خاطرمان مىگردد

فا برايمان دعا لط.  سال است آه براى اين جراحى صبر آرديم28ما هر روز براى عملمان دعا مىكنيم و 
 دعا آنيد آه عمل جراحى موفقيت آميز باشد. آنيد

ما اين سفر را با هم شروع آرديم و آرزو مىكنيم آه اين عمل سرانجام ما را به پايان اين سفر مشكل 
 برساند و شايد بتوانيم زندگى جديد و لذت بخشى را بعنوان دو شخصيت مستقل شروع آنيم

 خدا نگهدار شما
 نالله و الد

  ساعت بعداز الدن درگذشت الله هم چند
امروز سه شنبه به نتيجه عمل  پزشكان تا صبح. در گذشت  بعداز فوت الدن نيز چند ساعت  الله بيژنى

 28در اين عمل جراحى . مشكل نمود اما ضعف شديد جريان گردش خون عمل را دچار. خوشبين بودند
 ساعت طول آشيد 50و جراح متخصص از آشورهاى گوناگون شرآت داشتند 

  متن خبر درگذشت الدن
الله و الدن بيژني، دوقلوهای به  سخنگوی گروه جراحی بيمارستان رافلز سنگاپور، که عمل جدا کردن

الدن بيژني، يکی از اين دوقلوها، پس از خاتمه  هم پيوسته ايراني، در آن صورت گرفت، اعالم کرده که
  .است هعمل جداسازی آنان از يکديگر درگذشت

  .پيشتر، خبر جداشدن دوقلو ها پس از دو روز عمل جراحی اعالم شده بود
داده اند، فشار خون  پزشکان گفته بودند که به دليل اينکه در جريان عمل بيماران خون زيادی از دست

  .آنان بی ثبات است و هنوز خطر رفع نشده است
 ستيار اتاق عمل شرکت داشتند، دو روز پيشجراحي، که در آن بيش از سی پزشک و يکصد د اين عمل
  .آغاز شد

جداکردن مغزهای دوقلوها به کندی   ژوئيه، جراحان گفتند که عمل بسيار ظريف8بامداد روز سه شنبه، 
  .نفر مرتفع نشده است پيش می رود و هنوز خطر مرگ يکی از دوقلوها يا هردو

بودند، جراحان قبال با پيوند رگ اضافی  به مغزاز آنجا که دوقلوها دارای يک رگ مشترک خون رسان 

www.iran-archive.com 



  .کرده بودند امکان خون رسانی به دو مغز جداگانه را فراهم
  .الله و الدن بيژنی بيست و نه سال قبل متولد شدند

تدريج در  گفته پزشکان، گرچه مغزهای اين دو نفر به طول مستقل کار می کرد، اما در طول زمان به به
  .فرو رفته بودبخش هايی در هم 

جراحی در جهان برای جداکردن دوقلوهای بالغی بوده است که از  عمل جداکردن اين دو نفر نخستين
  .هستند ناحيه سر به هم متصل

مغز می شد، عمل جراحی  بی ثباتی در جريان خون دوقلوها، که باعث نوسان در فشار خون در ناحيه
  .را پيچيده تر کرده بود

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانناحهاي آنمواضع رژيم و ج

  
  شكست آمريكا و بازگشت آرامش به آشور سند افتخار جوانان ماست : هاشمي رفسنجاني
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هاي اخير آشور خورد نشان از بلوغ باالي  شكستي آه آمريكا در آشوب: هاشمي رفسنجاني تاآيد آرد

  . ان آشور و سند افتخاري براي آنان استجوان
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آه در هفتمين آنگره 

عدم مشارآت جوانان : هاي اولياء و مربيان سراسر آشور سخن مي گفت تصريح آرد سراسري انجمن
ها و ايادي داخلي  زرگي براي آمريكائي شد درس ب  دشمن ها و ناآامي آه منجر به شكست ناارامي

  . آنان است
ها در مورد تربيت نسل جوان آشور، حوادث اخير نشان داد آه  بافي برخالف بسياري از منفي: وي افزود

ايم و اينك جوانان ما يكي از بهترين اقشار جامعه  در تربيت نسل دلسوز، متعهد و آگاه موفق بوده
  . هستند

حت نظام با اشاره به جنگ تبليغاتي و خبري صهيونيستي و استكباري در رئيس مجمع تشخيص مصل
ها،  سازي دانشگاه تمامي شرايط مهيا شده بود تا به بهانه خصوصي: حوادث اخير آشور گفت

حساسيت دانشجويان را برانگيزندو جامعه را دچار تنش آنند ولي رشد و بلوغ فكري جوانان ما تمامي 
  . ن گرفتها را از دشم اين فرصت

اتي آه دارند ولي هنگامي آه پاي منافع و  جوانان ما با تمامي انتقاد: هاشمي رفسنجاني تاآيد آرد
  . امنيت ملي در ميان باشد با تمام توان آماده دفاع هستند

دشمن تمامي نيروهاي خود را وارد صحنه آرد ولي تنها بخشي از نيروي انتظامي توانست : وي گفت
ند و ديگر نيازي به استفاده از نيروهاي سپاه، بسيج و مردم به عنوان بزرگترين اوضاع را آرام آ

  . هاي مدافع نظام نبود سرمايه
ايم واقعيت صحنه را به مردم  هرگاه توانسته: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان آرد
  . اند بفهمانيم مردم وظيفه خود را به درستي انجام داده

الب اسالمي با تمامي آمبودها آثار خود را نشان داده و اين نظام آنقدر مستحكم حرآت انق: وي افزود
  . ها مانند نسيمي در مقابل آن است است آه تماي توطئه

:  رفسنجاني در ادامه به اهميت تربيت نسل جوان و نوجوان آشور اشاره آرد و تاآيد نمود هاشمي
هاي صالح است و جايگاه اين تربيت نهاد خانه و مدرسه  نترين نياز جامعه ما تربيت انسا امروز زيربنائي

  . است
وي با تاآيد بر اين آه نياز نسل جوان و نوجوان به آگاهي بيشتر در عرصه امروز جهان مراقبت بيشتر 

هاي بزرگ دنيا هستند  امروز جوانان ايراني در آانون توجه قدرت: آند خاطرنشان آرد والدين را طلب مي
اثر آردن آثار انقالب اسالمي در جهان اسالم و ديگر آشورها  ر دادن جوانان سعي در بيو با هدف قرا

  . دارند
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تربيت نيروهايي قرآني و والئي را هدف مهم اولياء و مربيان در 

ن، بايد با مراقبت نسل جديد آنها را در مسير قرآ: آانون مقدس خانه و مدرسه دانست و افزود
  . باوري و افتخارات تاريخي گذشته قرار دهيم دوستي، دين وطن

هر آس به عنوان عضوي از خانواده بزرگ ايران وظيفه دارد تا در اصالح جامعه مشارآت آند و : وي افزود
گيري از نيروهاي ارزشمند و توانمند بايد هماهنگي الزم ميان خانه و  انجمن اولياء و مربيان با بهره

  .ند ايجاد آمدرسه را

  
  در امضاي پروتكل الحاقي، بايد و الزام نداريم: آصفي در پاسخ به اظهارات البرادعي

  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16دوشنبه : خبرگزاري فارس
ما : سخنگوي وزارت امور خارجه امروز سفر البرادعي به ايران را از پيش تعيين شده دانست و تاآيد آرد

نداريم و براي هر مشكلي راه حلي وجود دارد و گوش هاي ما » بايد«حاقي در خصوص امضاي پروتكل ال
  .براي شنيدن نظرات آژانس آامال باز است
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ما آماده ايم : به گزارش خبرنگار ما، حميد رضا آصفي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي گفت
 را با افق بهتري دنبال پيشنهادات رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي را بشنويم و مذاآرات آينده

  . آنيم
  . اميدواريم مذاآرات وي با مسووالن ايراني به نوعي اعتمادسازي منجر شود: وي تصريح آرد

محمد البرادعي رئيس آژانس بين المللي انِرژي اتمي چند روز پيش در مصاحبه با خبرگزاري رويتر در رم 
  .  آند را امضا93+2از ايران خواسته بود آه پروتكل الحاقي 

سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص سفر رئيس سازمان انرژي اتمي آشورمان به روسيه خاطر 
سفر آقاي آقازاده به روسيه سفر آاري بود آه براي پيگيري مراحل اجرايي نيروگاه بوشهر و : نشان آرد

الم آرده و فكر برخي مسائل مربوط به آن صورت گرفت و طرفين آمادگي خود را براي ادامه همكاري اع
  . مي آنيم اين فعاليت ها ي صلح آميز ادامه پيدا خواهد آرد

ما قبال اعالم آرديم آه بايد در برنامه خودمان تا شش هزار مگاوات انرژي خود را از نيروي : وي افزود
  . هسته اي به دست آورديم و براي اين آار بايد نيروگاه هاي ديگري احداث شود

هارات برخي مقامات اتحاديه اروپا آه ادامه مذاآرات تجاري ميان ايران و اين آصفي در پاسخ به اظ
اتحاديه را منوط به امضاي پروتكل الحاقي پيمان منع توليد و تكثير سالح هاي آشتار جمعي از سوي 

ري  طرف اروپايي به ميزان جمهو اروپائي ها مي دانند آه از اين قرارداد تجاري،: ايران آرده بودند، گفت
  . اسالمي ايران بهره مي برد و اين موضوع نبايد به عنوان ابزاري براي تهديد قرار بگيرد

موضوع تمسك به تحريم تجاري بحثي است آه تاريخ مصرف آن در عصر تبادل روان تجارت : وي ادامه داد
ه مسووالن گذشته و تحريم عليه جمهوري اسالمي ايران در گذشته هم ناآارايي خود را نشان داده و ب

  . اروپايي توصيه مي آنيم در اظهار نظرات خود با دقت برخورد آنند
اعالم آتش بس از : سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به تحوالت فلسطين و طرح نقشه راه تاآيد آرد

سوي گروه هاي فلسطيني نشانه حسن نيت آنهاست و ما به آن احترام مي گذاريم و بايد صبر آرد و 
  . رح نقشه راه به آجا مي رسدديد ط

مشكل حل شدن بحران خاورميانه در اين طرح و آن طرح نيست و مشكل، سياست هاي : وي افزود
  . رژيم صهيونيست است آه با هيچ روش مدني حاضر نيست حقوق فلسطينان را در نظر بگيرد

شكيالت خوگردان آصفي در پاسخ به پرسشي در خصوص اظهارات منتسب به ابومازن ، نخست وزير ت
اين صحبت ها فقط در رسانه هاي رژيم صهيونيستي : آه ايران را مانع تحقق صلح دانسته بود، گفت

منعكس شده و نمي دانيم آه آيا اين خبرسازي است يا نه و مي خواهيم از مسووالن فلسطيني در 
  . گفته باشدمورد صحت و سقم اين سخنان بپرسيم و بعيد مي دانيم ابومازن چنين چيزي را 

وي مطرح شدن بحث استرداد اعضاي القاعده به عربستان در سفر رئيس قوه قضائيه به اين آشور را 
  . منتفي دانست 

ما به اين : آصفي در خصوص آزادي مريم رجوي ، همسر سرآرده گروهك مافقين توسط فرانسه گفت
قه بوده و ابن چيزي از جرايم و اتهامات  آزادي آنها به قيد وثي داستان از منتظر قضايي نگاه مي آنيم و

  . آنان آم نمي آند
سخنگوي وزارت امور خارجه ابراز اميدواري آرد با توجه به ماهيت خطرناك گروهك منافقين ، آشور 

فرانسه برخورد عادالنه اي با آنها داشته و اجازه ندهد سابقه بد و منفي اغماض از گروه هاي 
هم فرانسه و هم آشورهاي ديگر موظفند براساس تعهدات بين المللي : تروريستي به وجود آيد و گفت
  . خود با اين گروه ها برخورد آنند

اين :  توسط ايران تاآيد آرد3_وي در خصوص خبر منابع صهيونيست درباره آزمايش موشك شهاب 
به آزمايش مربوط به چند هفته پيش و يك آزمايش تحويل موشك بوده است و ظاهرا خبرش دير 

  . اسرائيلي ها رسيده است
آصفي در بخش يگري از سخنان خود ابراز اميدواري آرد اظهارات اخير آالين پاول وزير امور خارجه آمريكا 
درباره ايران به عنوان مواضع فراگير در تمام جناح هاي آمريكايي در حكومت اين آشور در بيايد و تصريح 

عالم آردند فرود و فرازهاي زيادي داشته و اميدواريم مقامات مواضعي آه آمريكايي ها در گذشته ا: آرد
آمريكايي با واقعيات ايران بيشتر آشنا شوند و در آيفيت اطالعاتي آه به دستشان مي رسد، دقت 

  . آنند
ما همچنان منتظريم مواضع ديگر مقامات آمريكايي را نيز دريافت آنيم اما نفس واقع بيني : وي ادامه داد
  .  اظهارات وجود دارد قابل توجه استآه در اين

پاول چند روز پيش طي گفتگويي از آمريكا خواسته بود آه از مشاجره خانوادگي ميان جناح هاي ايراني 
  . آنار بكشد

  . وي به وجود دموآراسي در ايران و انتخاب آزادانه محمد خاتمي از سوي مردم ايران اعتراف آرده بود
ضمن بيان اينكه در خصوص فعاليت منافقين در آمريكا اخبار ضد و نقيض سخنگوي وزارت امور خارجه 

برخي اخبار حاآي از آن است آه منافقين فعاليتشان در آمريكا : دريافت مي شود، خاطر نشان آرد
افزايش يافته و انتظار مي رود همانطور آه آمريكاييها اين گروه را ترويستي شناخته اند، اقدامات الزم را 

  . ف فعاليت اين گروه و مسدود آردن منابع مالي آن انجام دهنددر توق
 

  هاي البرادعي بستگي دارد پذيرش پروتكل از سوي ايران به تضمين: حسن قشقاوي
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عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص سياست ايران در مورد پذيرش 

امضاي پروتكل به حسن نيت و تضمين هايي واسبته است :  از سوي ايران گفت93 + 2تكل الحاقي پرو
آه البرادعي خواهد داد و اينكه آيا وي ازاقتدار الزم جهت گرفتن تضمين از جامعه جهاني در اين خصوص 

  .برخوردار خواهد بود يا نه
مهم :  گفتگو با خبرگزاري فارس افرودحسن قشقاوي نماينده رباط آريم در مجلس شوراي اسالمي در

اين است محتواي گزارش البراعي به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي چه خواهد بود و 
  . آيا در آن به حقوق تضييع شده ايران اشاره خواهد شد

 پذيرش اي جز امريكا چاره: وي در خصوص فشارهاي امريكا بر ايران جهت پذيرش پروتكل اظهار داشت
اراده جهاني ندارد و من فكر مي آنم با آغاز باب مذاآره در اين خصوص امريكا ديگر خيلي نمي تواند بر 

  . فرآيند تصميم سازي مشترك بين ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي تاثير بگذارد
پذيرش اآثريت جامعه جهاني : عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطر نشان آرد

را آافي مي دانند و معتقدند آه بايد مكانيزم تضمين به ايران را اعمال آنند و اين در حالي 93 +2پروتكل 
است آه امريكا به اين نكته آفايت نكرده و قائل به اين است آه ايران نبايد هيچگونه فعاليت هسته اي 

  . داشته باشد و اين طرز تفكر يعني انزواي امريكا 
ارات يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان را آه گفته است ايران نبايدحتي به فن آوري قشقاوي اظه

فيشر تحت تاثير احزاب : ناشي از مسائل اقتصادي دانست و گفت مسالمت آميز هسته اي دست يابد ،
ه سبز آلمان است و بنابراين دليل اظهارات وي را بايد در مسائل داخلي اين آشور جستجو آرد و چنانچ

  . مي بينيم ديدگاه فيشر منحصر به فرد است و تا آنون آشوري چنين اظهاري نكرده است
وي ضمن آنكه سفر البرادعي را در چارچوب تصميم اجالس اخير وين دانست در خصوص پذيرش يا عدم 

ديدگاههاي مختلف آارشناسي وجود دارد از قبيل اينكه ما نيازمند پذيرش : پذيرش پروتكل عنوان آرد
پروتكل نيستيم زيرا با اين اقدام زمينه را براي بازرسيهاي بي حد و حصر آه با هويت و استقالل ملي ما 

  . ناسازگاري دارد ،مهيا مي آنيم
ديدگاه ديگري آه وجود دارد اين است آه نه تنها نبايد پروتكل را  :نماينده رباط آريم در مجلس افزود

نيز خارج شد زيرا با توجه ) نع توليد و تكثير سالح هاي آشتارجمعيپيمان م (NPTامضاء آرد بلكه بايد از 
به تعهداتي آه اين معاهده براي آژانس قرار داده از جمله بند سه آن از قبيل آمك به ايران براي 

اي، هيچكدام به اجرا در نيامده و در واقع نقض اوليه از سوي آژانس صورت  دستيابي به تكنولوژي هسته
  . گرفته است

  . بحث ديگر پذيرش پروتكل است آه من نيز با آن موافق هستم  :قشقاوي خاطر نشان آرد
بحث آنوني ما با آژانس بحثي حقوقي و فني است آه نبايد آن را در دست اندازهاي : وي بيان آرد

  . سياسي قرار داد
 

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس

  
  ر دانشگاه خواجه نصير وارد روز دوم شد  روزه سياسي و اعتصاب غذا د
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  .روزه سياسي و اعتصاب غذاي دانشجويان دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي وارد روز دوم خود شد

نصير الدين طوسي به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، روزه سياسي و اعتصاب غذا در دانشگاه خواجه 
در حالي وارد دومين روز خود شد آه شب گذشته دآتر مير طاهري رئيس دانشگاه در جمع دانشجويان 

هاي متحصنين را تا حدي آه در توان وي   حضور يافت و با ابراز همدردي با دانشجويان قول داد خواسته
  .باشد پيگيري آند

  .صر معلوم الحال از اين اعتصاب ابراز داشتاو همچنين نگراني خويش را از سوء استفاده عنا
هاي خويش اعالم آردند، تا نمود پيدا   اين گزارش حاآي است دانشجويان با پافشاري بر روي خواسته

هاي خويش به روزه و اعتصاب نامحدود خود ادامه   آردن اقدام عملي در راستاي رسيدن به خواست
  .دهند  مي

 و روزه سياسي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه خواجه نصير گفتني است هم اآنون اعتصاب غذا
  .در سازمان مرآزي اين دانشگاه ادامه دارد

 
ابراز نا اميدي نسبت :  دانشگاه به دبيرآل سازمان ملل متحد29نامه سرگشاده انجمن هاي اسالمي 

  انبه توانائي اصالح طلبان و تقاضاي آمك براي جلوگيري از نقض حقوق بشر در اير
  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16 دوشنبه -راديو فردا 

 دانشگاه در ايران در نامه اي سرگشاده به کوفي عنان رييس سازمان ملل ، 29انجمن هاي اسالمي 
با اعالم نااميدي از روند پيگيري اصالح طلبان از اصالح حکومت موجود، خواهان جلوگيري از ادامه نقض 

  . المللي هستندحقوق بشر از سوي مجامع بين 
جناب آقاي کوفي عنان، ما دانشجويان عضو اتحاديه انجمن هاي اسالمي ) : راديو فردا(ژان خاکزاد 

. دانشجويان، نمايندگان منتخب دانشجويان دانشگاه ها، در سراسر ايران ، دفتر تحکيم وحدت هستيم
ه امکان پي جويي و بيان از آنجا که اين تشکل، تنها تشکل باقيمانده ايست که در ساليان گذشت
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مطالبات دانشجويان را عليرغم تحمل فشارها و برخوردها يافته، لذا امروز نيز بر حسب وظيفه با اعالم 
نااميدي از روند پيگيري اصالح طلبان از اصالح حکومت موجود، اين نامه را به جنابعالي مي نويسيم تا 

 بشر در ايران توسط حاکميت ايران، از سازمان ضمن بازگويي موارد نقض مفاد اعالميه جهاني حقوق
به اين دليل که آپارتايد . آقاي کوفي عنان شکايت به شما آورده ايم. ملل متحد تقاضاي رسيدگي نماييم

. به آن دليل که حق حاکميت بر سرنوشت را از ما ستانده اند. سياسي امان از ملت ايران بريده است
  .رحد رفع نيازهاي اوليه تنزل داده اندبدان دليل که زيستن ما را تا س

دفتر تحکيم وحدت در نامه به دبيرکل سازمان ملل متحد با اشاره به مفاد اعالميه جهاني حقوق بشر 
: که به گفته اين دفتر در جمهوري اسالمي ايران، آشکارا زيرپا گذاشته مي شود اضافه مي کند

عه، رفاه، آزادي و دموکراسي جز از طريق پايبندي به دانشجويان ايراني به نيکي مي دانند که راه توس
حقوق بشر و مبارزه صلح آميز نخواهد گذشت و از اين روست که نجيبانه حاکمان را به داشتن شرافت 

و سپس در بخش ديگري از اين نامه يادآوري مي . سياسي و احترام به حقوق انساني فرا مي خوانند
مستقلي چون دکتر سامي، داريوش فروهر، پروانه اسکندري، مجيد قتل نويسندگان و روشنفکران : کند

شريف، محمد مختاري، جعفر پوينده، سعيدي سيرجاني، پيروز دواني و تعداد ديگري از افراد مشهور و 
 توسط 1377 و به خصوص در پاييز سال 70 و 60بسياري از افراد غير صاحب نام در سالهاي دهه 

حکومت و همچنين اعدام هاي بدون محاکمه و بدون اثبات جرم تعداد زيادي نيروهاي اطالعات و امنيتي 
 اعالميه 3 مصاديق بارز نقض ماده 1367 و بخصوص 1360از مخالفين حکومت ايران در سال هاي دهه 

جهاني حقوق بشر است که حق زندگي افراد به راحتي توسط حاکميت و يا نيروهاي وابسته به 
  .حاکميت ستانده شده است

در ادامه نامه دفتر تحکيم وحدت به کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، اين دفتر با استناد به مفاد 
و ضرب و . اعالميه جهاني حقوق بشر، نقض مباني حقوق بشر در ايران را يک به يک برشمرده است
ح داده ودر شتم شديد دانشجويان توسط نيروي انتظامي و لباس شخصي ها را در روزهاي اخير توضي

جناب آقاي کوفي عنان اين روزهايي که مي گذرند روزگار تباهي و سياهي قوم : پايان مي نويسد
فردايي که سرنوشتشان را خود رقم زنند و . جانباخته اي است که خبر از فردايي روشن مي جويند

. نهادينه ببينندبيداد برگيرند و عطوفت عرضه کنند و آزادي و دموکراسي را در سرزمين کهنسالشان 
  .بيدادشان را داد ستانيد

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

   توسط جمهوري اسالمي3تاييد خبر آزمايش موشک شهاب 
  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16دوشنبه ): راديوفردا(سياوش اردالن 

حميد رضا آصفي، .  خود را آزمايش کرده است3موشکهاي بالستيک شهاب ايران اعالم کرده است که 
 اينک در اختيار نيروهاي مسلح ايران 3سخنگوي وزارت امور خارجه ايران امروز گفت که موشک شهاب 

  . قرار مي گيرد
، به گفته سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، 3آزمايش موشک شهاب ): راديوفردا(بکتاش خمسه پور 

 ميالدي، حدود پنج 1998 که در سال 3موشک بالستيک شهاب .  هفته پيش انجام گرفته استچند
 کيلومتر 100سال پيش در ايران نخستين آزمايش خود را پشت سر گذاشت، از بردي معادل يک هزار و 

 کره شمالي صورت گرفته، اما 1طراحي و ساخت اين موشک بر اساس موشک نودونگ . برخوردار است
  .نولوژي روسيه بهبود يافته استبا تک

در واکنش به گزارش اخير روزنامه هاآرتص اسرائيل که در آن گفته شده بود که ايران به تازگي موشکي 
را آزمايش کرده که قادر اسرائيل، نيروهاي آمريکايي در خليج فارس يا در شبه قاره هند را هدف قرار 

 مسئله 3جه ايران با ذکر اينکه آزمايش موشک شهاب دهد، حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خار
مهم و جديدي نبوده و تنها يک تست تحويل موشک بوده، اظهار داشته است که ظاهرا خبر آن دير به 

  .اسرائيليها رسيده است
روز يکشنبه عبداهللا رمضانزاده، سخنگوي دولت ايران نيز در واکنش به گزارش روزنامه هاآرتص اسرائيل 

 تهران مسائل مربوط به دفاع و امنيت کشور را در زماني که الزم بداند اعالم مي کند و توجهي گفت که
  .به رسانه هاي اسرائيلي ندارد

 در حالي انجام گرفته است که محمد البرادعي، مدير کل آژانس بين 3آزمايش نهايي از موشک شهاب 
ر شفاف سازي برنامه هسته اي ايران آماده مي المللي انرژي اتمي خود را براي ديدار از تهران به منظو

اتهامي که . واشنگتن تهران را به تالش براي توليد جنگ افزارهاي هسته اي متهم کرده است. کند
تهران مي گويد که برنامه هسته اي اش صرفا براي اهداف صلح آميز . تهران به شدت تکذيب مي کند

  .دارنده انداست و موشکهايش تنها وسيله اي دفاعي و باز
دريادار علي شمعخاني، وزير دفاع ايران اين گزارشها را تکذيب کرده است که تهران در نظر دارد 

 توليد کند و گفته است به جاي آن ايران دقت و قدرت عمل موشک 4موشکي بزرگتر به نام شهاب 
گ هشت ساله با به گفته کارشناسان نظامي، ايران که از هنگام جن.  را افزايش داده است3شهاب 

عراق با تحريم کشورهاي غربي روبرو بوده، استراتژي نمونه برداري و توليد سخت افزارهاي نظامي را 
در سالهاي گذشته تهران، توليد انواع موشک و تانک، يک هواپيماي جنگنده و . در پيش گرفته است

  .خودروهاي زرهي ساخت ايران را اعالم کرده است
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   توسط جمهوري اسرائيل3اييد آزمايش موشک شهاب نگراني اسرائيل از ت
  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16 دوشنبه -راديو فردا  - امير آرمين
، سخنگوي دولت اسرائيل روز دوشنبه گفت که کشورش در پي تاييد خبر آزمايش Avi Paznerآوي پاتزنر 

ادر است خاک  از سوي تهران، به شدت نگران شده است چون چنان موشکي ق3موشک شهاب 
آوي پاتزنر گفت که نگراني ما بيشتر از آن جهت است که مي دانيم ايران در . اسرائيل را هدف بگيرد

ما به دوستان آمريکايي و اروپايي نگراني مان در . صدد دست يابي به جنگ افزارهاي هسته اي است
افزارهاي هسته اي الزم است همه براي جلوگيري از دستيابي تهران به جنگ . اين باره را ابراز کرده ايم

 به بمب هسته اي مجهز شود، ثبات منطقه به طور جدي 3وقتي شهاب . اقدامهاي ضروري به عمل آيد
  . در معرض تهديد قرار مي گيرد

 کيلومتر با موفقيت آزمايش 300 را با برد هزار و 3تهران اعالم کرده است که موشک ميانبرد شهاب 
، 2000در ماه مي .  تا هزار کيلوگرم را حمل کند700در است کالهکي به وزن اين موشک قا. کرده است

 براي 3در آن سال موشک شهاب . اسرائيل درباره تهديد از ناحيه جمهوري اسالمي هشدار داد
  .نخستين بار در ايران آزمايش مي شد

 به بمب 2006ن تا سال سيلوان شالوم، وزير امور خارجه اسرائيل در ماه مي گذشته هشدار داد که ايرا
هاآرتص، روزنامه چاپ اسرائيل نوشت که موشه يالوم، رئيس ستاد کل ارتش . اتمي دست خواهد يافت

اسرائيل در ديدار از واشنگتن در هفته جاري، اين موضوع را با مقامهاي دولت بوش مورد گفتگو قرار مي 
  .دهد

 گواهي بر درستي نگراني اسرائيل در 3 شهاب مارک هلر، تحليلگر اسرائيلي مي گويد که آزمايش اخير
اسرائيل در برخورد با اين تهديد عمدتا به . اسرائيل نسبت به مقاصد ايران نگران است. اين باره است
ناظران و تحليلگران اسرائيلي امکان حمله پيشگيرانه اسرائيل عليه تاسيسات اتمي . آمريکا اتکاء دارد

، در گرماگرم جنگ عراق با ايران، به تاسيسات اتمي 1981ئيل در سال اسرا. ايران را منتفي دانستند
  .عراق حمله کرد و آنها را ويران ساخت

ايران از آن ماجرا درسها آموخته . مارک هلر اما مي گويد که اوضاع آنروز عراق با ايران امروز يکي نيست
 عراق حضور نظامي دارد، مضافا استراتژي جغرافيايي منطقه دگرگون شده، آمريکا هم اکنون در. است

در صورتيکه در آن سال نگراني چنداني . اينکه جامعه بين المللي نگران برنامه هسته اي ايران است
  .درباره برنامه هسته اي عراق نداشت

به . با سقوط رژيم صدام حسين، جمهوري اسالمي به دشمن شماره يک اسرائيل تبديل شده است
 تل آويو در پي سقوط رژيم پادشاهي در – هر چند مناسبات مستقيم تهران گزارش خبرگزاري فرانسه،

 در جريان جنگ 1988 تا 1980ايران قطع شده، اما اين رابطه به طور پنهاني ادامه يافته و در سالهاي 
  .عراق با ايران، اسرائيل به ايران اسلحه فروخته است

 
 عربستان درباره بازداشت شدگان القاعده در مذاکره رئيس قوه قضاييه جمهوري اسالمي با مقامات

  ايران
  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16 دوشنبه - راديو فردا -بکتاش خمسه پور 

سخنگوي وزارت امور خارجه ايران روز دوشنبه در يک کنفرانس خبري در تهران تلويحا تاييد کرد که در 
ييه از عربستان سعودي، چند مسئله جريان ديدار آيت اهللا محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضا

مورد عالقه دو کشور از جمله مسئله بازداشت شدگان عضو شبکه القاعده در ايران مورد گفتگو قرار 
رئيس قوه قضاييه جمهوري اسالمي روز شنبه تهران را به مقصد عربستان سعودي ترک . گرفته است

ده در ايران در صدر دستور کار گفتگوهاي ناظران گفتند که مسئله بازداشت شدگان عضو القاع. کرد
  .  رياض قرار خواهد داشت–تهران 

با اين حال حميد رضا آصفي گفت که بحث القاعده و استرداد آنها در دستور کار گفتگوها نيست و افزود 
محمد خاتمي، رئيس جمهوري . که اين بحث مجرا و کانال خود را دارد و بايد از آن طريق طي شود

خيرا اظهار داشت که رويکرد شديدي را نسبت به اعضاي بازداشت شده القاعده در ايران در اسالمي ا
  .پيش خواهد گرفت

اما با اشاره به داليل . تهران حدود دو ماه پيش فاش کرد که اعضاي القاعده در ايران بازداشت شده اند
نوز درباره اين گزارشها که حدود تهران ه. امنيتي تا کنون از ارائه هر گونه جزئيات خودداري کرده است

 زنداني عضو القاعده به کشورهاي متبوعشان و عمدتا به عربستان سعودي تحويل داده شده اند 40
با اين وجود وزارت امور خارجه ايران گزارشهاي وسائل ارتباط جمعي عرب درباره . توضيح نداده است

ن الظواهري، از مسئوالن ارشد القاعده توسط بازداشت پسر اسامه بن الدن در ايران يا دستگيري ايم
  .نيروهاي امنيتي ايران را تکذيب کرده است

در همين حال گزارش مي شود که تهران در زمينه استرداد افراطيون مورد ظن با چند کشور به 
  .توافقهايي رسيده است

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  ن عراق در سازمان ملل متحد درگزشتنماينده پيشي
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  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16 دوشنبه - راديو فردا -فريدون رزنگار
نذار حمدون، نماينده پيشين عراق در سازمان ملل متحد، و يکي از کساني که در بازسازي رابطه عراق 

ش مهمي بازي کرد پس از  ميالدي نق80و آمريکا و جلب حمايت آمريکا از عراق در جنگ با ايران در دهه 
آنچنان که روزنامه عربي زبان الحيات چاپ .  سالگي درگذشت58جدالي طوالني با سرطان در سن 

  .لندن مي نويسد نذار حمدون روز جمعه در بيمارستاني در نيويورک چشم از جهان فروبست
  

  .  آه در شمال عراق دستگير شده بودند، آزاد شدند  سرباز ترآيه11
  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16دوشنبه 

، به نقل از راديو اينفو آلمان، يك مقام مسوول ترآيه با )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
. اين سربازان شب گذشته پس از آزادي به يك مهمانسرا در بغداد منتقل شدند«: اعالم خبر فوق گفت

  ».ه حضور يابندهاي نظامي در سليماني آنها بايد دوباره در پايگاه
ي گروه آردهاي  اي آه به وسيله ي اين راديو، سربازان ترآيه جمعه گذشته از طريق برنامه به گفته

اين دستگيري موجب ايجاد يك بحران سياسي بين آنكارا و . آرآوك طراحي شده بود، دستگير شدند
 .واشنگتن گرديد

  
  نشست هفت گروه عراقي درصالح الدين 

  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16وشنبه د: خبرگزاري فارس
هفت گروه عراقي شوراي رهبري عراق صبح امروز به دعوت مسعود بارزاني رهبر حزب دموآرات 

  . آردستان اين آشور پيرامون تشكيل شوراي قانونگذاري، در صالح الدين تشكيل جلسه دادند
 با خبرگزاري فارس از نجف، عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفتگوي تلفني» عمار حكيم«

در اين نشست آه هم اآنون درصالح الدين در حال برگزاري است ضمن بررسي : با اعالم اين خبر افزود
اصل تشكيل شوراي قانونگذاري و خصوصيات و ويژگيهاي آن در مورد مشارآت يا عدم مشارآت 

  . گروههاي عراقي و ميزان سطح مشارآت آنها تصميم گيري خواهد شد
 عضو خواهد داشت و اداره امور 35 الي 25اين مجلس بين : وي در خصوص اين شورا اظهار داشت

  . عراق را به لحاظ سياسي و اداري تحت نظر نيروهاي اشغالگر به عهده خواهد گرفت
امريكا در نظر داشت آه يك مجلس مشورتي در عراق : رئيس دارالتبليغ مجلس اعال در نجف تصريح آرد

داره امور را خود و همپيمانانش به دست گيرند اما با توجه به فشارهاي فراوان گروههاي ايجاد و ا
اي مجبور  سياسي موجود در عراق ، موضع گيري شفاف مراجع تقليد، و فشارهاي بين المللي و منطقه

  . به عقب نشيني شد
شورتي را به مجلس امريكا با اعطاي صالحيتها و امتيازات بيشتر، مجلس م: حكيم خاطر نشان آرد

سياسي تبديل و در گامي جلوتر از آن تعبير به شوراي قانونگذاري آرد و قرار است اين مجلس پيش 
  . نويس قانون اساسي عراق را تنظيم و براي انتخاب عموم مردم به راي گذارد

در اين نشست، شخصيت هاي سياسي و برجسته گروههاي هفت گانه عضو شوراي رهبري معارضان 
  . اقي حضور دارندعر

بخش عمده اين : عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در خصوص تشديد درگيريها در عراق گفت
درگيريها توسط رژيم سابق و حزب بعث جهت ابراز وجود انجام مي شود و برخي ديگري از حمله ها 

ردم همچون بازرسي عكس العمل هاي طبيعي مردم در مقابل برخوردهاي نادرست نيروهاي بيگانه با م
  . هاي منازل صورت مي گيرد زنان ، برخورد نامناسب با مردم و شكستن در و پنجره

 
  دو عراقي و دو سرباز آمريكايي در عراق آشته شدند

  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16دوشنبه : خبرگزاري فارس
 نيروهاي آمريكايي در به گفته ارتش آمريكا و شاهدان عيني در روز دوشنبه، در دور جديد حمالت به

  .عراق، دو سرباز آمريكايي و دو غيرنظامي عراقي آشته و چهار تن زخمي شدند
به گزارش رويتر اين تازه ترين حمله به نيروهاي خارجي در بغداد است آه نشان مي دهد سربازان 

عراق روبرو آمريكايي با مبارزه چريكي طرفداران صدام در اين شهر و يكي از شهرهاي غربي پايتخت 
  . هستند

در » اعظميه«يك سخنگوي ارتش آمريكا اظهار داشت آه يك سرباز آمريكايي هنگام گشت در منطقه 
همچنين در اين . آخرين ساعات روز يكشنبه در بغداد هنگام تعقيب يك فرد مسلح عراقي آشته شد

  . حمله، يك غيرنظامي عراقي آشته و يك فرد ديگر زخمي شد
ريكايي نيز در اولين ساعات روز دوشنبه هنگامي آه يك نارنجك به خودروي وي در دومين سرباز آم

  . اصابت آرد، آشته شد» آاظميه«منطقه 
آشته شدن اين دو سرباز آمريكايي، تعداد تلفات نيروهاي اين آشور را از اول ماه مي يعني زماني آه 

  .  رساند تن29جرج دابليو بوش خاتمه جنگ در عراق را اعالم آرد، به 
همچنين ارتش آمريكا روز دوشنبه اعالم آرد دست آم يك غيرنظامي عراقي در حمالت شبانه در شهر 

 . چهار سرباز آمريكايي زخمي شدندآشته و» الرمادي«آشفته 
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 آارمند خود را از دست داد، برنده يك 9هاي ماه مه عربستان  شرآت آمريكايي وينل، آه در انفجار
  .ي اصلي ارتش جديد عراق شد ن دالري براي آموزش هسته ميليو48قرارداد 

  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16دوشنبه 
به نقل از پايگاه اينترنتي منارريپورت، اين قرارداد آه به ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

قه جنوبي آژانس باشد بوسيله مرآز قرارداد منط مي» الزحم ثابت قرارداد هزينه به اضافه حق«صورت 
  . قراردادهاي ارتش آمريكا به اين شرآت اعطا شده است

 .بر اساس اين قرارداد يك ساله، شرآت وينل از اول جوالي آار خود را آغاز آرده است
  

هاي آشتار جمعي در عراق نادرست است؛  ي وجود سالح هانس بليكس گفت، اظهارات لندن درباره
  .جمعي در اين آشور آشف نشده استچرا آه تاآنون هيچ سالح آشتار 

  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16دوشنبه 
به نقل از خبرگزاري فرانسه هانس بليكس، رييس سابق ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در اينكه لندن اعالم آرده، صدام، رييس جمهور مخلوع عراق، : بازرسان تسليحاتي سازمان ملل، گفت

هاي آشتار جمعي خود را براي نابودي نيروهاي آمريكايي به   دقيقه سالح45 مدت توانست ظرف مي
  . آار اندازد شك و ترديد وجود دارد

هاي آشتار جمعي در عراق پس از گذشت سه ماه از جنگ در اين  عدم دستيابي به سالح: وي افزود
 .باشد آشور از سوي بازرسان سازمان ملل تاييدي بر اين شك و ترديد مي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

    
  سازمان مجاهدين به نحو چشمگيرى در آمريكا فعال هستند

  2003 يهژوئ 7 -1382  تير16 دوشنبه -بي بي سي 
سازمان مجاهدين خلق در مقايسه با القاعده و حماس، در واشنگتن برای مبارزه مسلحانه عليه 

  کنندحکومت اسالمی ايران فعاليت می 
روزنامه واشنگتن پست در مقاله اى در شماره روز يكشنبه اش به بررسى حضور و فعاليت نيروهاى 

سازمان مجاهدين خلق و شوراى مقاومت ملى در آمريكا پرداخته و نوشته است براى گروهى آه در دو 
لق به شناسايى شده، مجاهدين خ" سازمان تروريستى خارجى"دولت آلينتون و بوش به عنوان يك 

  . نحو چشمگيرى در آمريكا فعال هستند
اين روزنامه آنگاه مجاهدين خلق را با گروه هاى ديگرى آه وزارت امور خارجه آمريكا تروريست مى 

شناسد مقايسه آرده و مى نويسد در حالى آه دارايى هاى گروه هايى مثل القاعده و حماس مصادره 
جاهدين خلق ايران با داشتن نماينده و دفترى در واشنگتن شده و اعضا و حاميانشان در زندان هستند م

و برگزارى آنفرانس هاى مطبوعاتى و جمع آورى اعانه در مبارزه مسلحانه با حكومت اسالمى تهران 
  . فعاليت دارند

به نوشته واشنگتن پست مقامات وزارت امور خارجه آه از گونه گونى سياست ضد تروريستى دولت 
تند مايلند هرچه زودتر به فعاليت هاى مجاهدين خلق در واشنگتن خاتمه داده شود، آمريكا خشنود نيس

دارائى هاى آنها مسدود گردد و دفتر جناح سياسى اين سازمان يعنى شوراى مقاومت ملى در 
  . واشنگتن نيز تعطيل شود

رجوى مى دانند آه منتقدين مجاهدين آنها را گروهى از پيروان مؤمن به آئينى با رهبرى مسعود و مريم 
از چنگ محاآمه در اياالت متحده فقط به اين خاطر گريخته اند آه بعضى ها در آمريكا آنها را عاملى براى 

  .    فشار به تهران مى دانند
اين روزنامه به نقل از شان مك آورمك، يكى از سخنگويان شوراى امنيت ملى در آاخ سفيد نوشته 

." گروه در آمريكاست و اقدام مقتضى را در اين مورد انجام خواهد داددولت مراقب اعمال اين : " است
وى زمان اين اقدام را موآول به تصميم دادگسترى دانسته اما وزارت دادگسترى حاضر به ابراز نظرى در 

  . اين مورد نشده است
وهاى آن مقاله واشنگتن پست با اشاره اى به سوابق فعاليت هاى سازمان مجاهدين خلق و حضور نير

در عراق و خلع سالح اخير آنها از دو برداشت متفاوت در مورد اين گروه در بين سياستمداران آمريكائى 
صحبت آرده و نوشته است منتقدين مجاهدين آنها را گروهى از پيروان مؤمن به آئينى با رهبرى 

ن خاطر گريخته اند آه مسعود و مريم رجوى مى دانند آه از چنگ محاآمه در اياالت متحده فقط به اي
  .بعضى ها در آمريكا آنها را عاملى براى فشار به تهران مى دانند

اما حاميان مجاهدين خلق مى گويند اسم اين گروه فقط به اين دليل در سال هزار و نهصد و نود وهفت 
 به فهرست سازمان هاى تروريستى وزارت امور خارجه اصافه شد آه دولت آلينتون در تالش براى

  . تجديد روابط سياسى با ايران مى خواست امتيازى به حكومت تهران بدهد
واشنگتن پست اضافه مى آند آه هريك از اين دو برداشت آه صحيح باشد در يك نكته تغييرى ايجاد 

نمى شود و آن اين آه مالحظات سياسى در تعيين معناى تروريسم از طرف وزارت امور خارجه و دولت 
  .  داردهاى آمريكا نقش

وزارت امور خارجه آمريكا شوراى مقاومت ملى ايران را آه به عنوان تشكيالتى مستقل از مجاهدين 
خلق ثبت شده فقط نمادى براى اين سازمان مى داند و خواستار تعطيل فعاليت هاى اين گروه نيز 

www.iran-archive.com 



آمريكا، تمام هست اما واشنگتن پست به نقل از عليرضا جعفرزاده، سخنگوى شوراى مقاومت ملى در 
  . اتهامات مربوط به فعاليت هاى تروريستى هر دو گروه را تكذيب آرده و آنها را بى پايه خوانده است

آقاى جعفرزاده گفته است سياستمداران آمريكايى بايد تصميم بگيرند مى خواهند در ايران در آدام سو 
  . بايستند، طرف مردم يا طرف آيت اهللا ها

از رابرت نى، نماينده جمهوريخواه در مجلس نمايندگان، اعتبار سندى را آه در واشنگتن پست به نقل 
ماه نوامبر گذشته به گفته خانم ايلينا راس له تينن، يك نماينده ديگر مجلس، در حمايت مجاهدين خلق 

خ به امضاى صد و پنجاه عضو آنگره رسيده بود زير سؤال برده و از قول يروان آبراهاميان، استاد تاري
دانشگاه باروك، نوشته است مجاهدين عمال در ايران پشتيبانى ندارند وگروهشان تبديل به جمع 

محدودى از پيروان آئينى شده آه آارشان آموختن تعاليم مسعود رجوى به تفسير همسرش مريم 
  . است

 و صدام آقاى آبراهاميان افزوده است مجاهدين خلق به بن بست رسيده اند و اسالم انقالبى، شهادت
 حسين آخرين چيزهائى هستند آه اين روزها ممكن است جوانان ايرانى را جلب آند

  
  جهان پس از جنگ

ي روابط خارجي انگليس اتهامات وارده به الستر آمپل، رييس واحد ارتباطاتي دولت انگليس  آميته
 انگليس در جنگ مبني بر وجود هرگونه خطايي در آماده آردن سند مورد استفاده براي توجيه شرآت

  . عراق را رد آرد
  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16دوشنبه 

ي امور خارجي انگليس  ي گاردين، آميته به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تواند تسليحات آشتار  به اين نتيجه رسيده است آه آمپل هيچ نقشي در تهيه اين سند آه صدام مي

  .  دقيقه به آار گيرد نداشته است45در آمتر از جمعي را 
در نتيجه گيري اين آميته آمده است دخالت سياسي در پيش نويس سند سپتامبر قابل اعتبار نيست؛ 

  . زيرا شواهد قابل اعتماد ممكن در اين زمينه وجود ندارد
ه شده مورد انتقاد قرار ي طراحي آه در آن سند سپتامبر تهي اين آميته آمپل را به دليل رياست آميته

  . ي نيروهاي امنيتي بوده است داد و اعالم آرد اين امر وظيفه
هاي  هاي اطالعاتي برنامه اين آميته در ادامه آورده است، توني بلر، نخست وزير انگليس يافته

گ ي جن تسليحاتي عراق را به اشتباه تعبير آرده است، اما دولت انگليس افكار عمومي را در آستانه
 .عراق گمراه نكرده است

  
  گوناگون

  
   بخش پاياني- از وضعيت اقتصاد ايران  ازگزارش صندوق بين المللي پول اي  جزييات تازه

  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16 دوشنبه –خبرگزاري فارس 
تالش در جهت آارايي سياستهاي پولي ، مبارزه با پولشويي ، ايجاد شبكه مناسب تامين اجتماعي و 

المللي پول قرار گرفته  ات بر ارزش افزوده از جمله مواردي است آه مورد توجه گزارش صندوق بينمالي
  .است 

المللي پول در ايران آمده  به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در گزارش گروه آاري صندوق بين
ت گسترده براي افزايش يكي از مهمترين ابزار الزم براي توسعه اقتصادي ايران انجام اصالحا: است 

  . آارآيي و ثبات در بخش مالي ايران است
هيات بانك جهاني ضمن استقبال از اصالحاتي آه در سال گذشته در بخش مالي ايران صورت گرفته 

ايجاد بانكهاي خصوصي از جمله اقدامات قابل مالحظه ايران در بخش مالي است و در : دهد گزارش مي
ينه تكميل قوانين بانكي بر پايه ريسك پذيري و نظارت در حال انجام گرفتن اين مسير اصالحاتي در زم

  . است
بنا بر اين گزارش اصالحات در بازار سرمايه ايران در راه است اما اين اصالحات هنوز در مراحل اوليه 

  . است
جهت تصويب آنند بايد در  المللي پول به ايران تاآيد مي در ادامه اين گزارش آارشناسان صندوق بين

رسد رشد خوبي  قوانين مربوط به پولشويي در ايران و مبارزه با تروريسم مالي اقدام شود و به نظر مي
  . ها طي سال آينده صورت پذيرد در اين زمينه

هاي الزم براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده ،  آارشناسان صندوق در گزارش خود ، فراهم آردن زمينه
ارانه انرژي و بازار آار را مورد توجه قرار داده و مسئولين ايراني را براي تسريع در اصالحات در پرداخت ي

  . آنند اين زمينه ها تشويق مي
بايد هر چه سريعتر در جهت ايجاد شبكه تامين اجتماعي مناسب : در بخشي از اين گزارش آمده است 

  . كها به خانوارهاي نيازمند صورت گيرداقدام آرد و در اين مسير بايد توجه خاصي به هدف قرار دادن آم
المللي پول با اشاره به مذاآرات صورت گرفته با مسئولين ايراني در  در بخشي از گزارش صندوق بين

در اين مذاآرات بر اساس :  آمده است 09/2008 تا 05/2004زمينه چشم انداز اقتصاد ايران در سالهاي 
نشها در منطقه و اجراي اصالحات اقتصادي بحث شد سناريوي آاهش تدريجي قيمت نفت ، آاهش ت

 درصد خواهد بود و نرخ بيكاري نيز در حد بااليي 5آه رشد واقعي توليد ناخالص اقتصادي ايران در حدود 
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قرار خواهد داشت هر چند آه بايد گفت انجام سريعتر اصالحات ساختاري در اقتصاد ايران به همراه يك 
تواند منجر به رشد اقتصادي باالتر و ايجاد فرصتهاي شغلي بهتري   ميمديريت منطقي اقتصاد آالن

  . شود
در بخش پاياني اين گزارش با توجه به اقدامات ايران در اجراي سياست شفاف سازي در نظام بودجه 

المللي پول  گسترش نظام آماري ايران امري است آه مورد توجه صندوق بين: ريزي خود آمده است 
 1993آه از سال ) SNA( در اين مسير ايران به اجراي آامل سيستم حسابهاي ملي مالي قرار گرفته و

 موفق گرديد و بر اين اساس بانك مرآزي ايران آمارهاي توليد ناخالص داخلي 2003آغاز شد در سال 
ي آند اما در عين حال تالشهاي بيشتر در زمينه آمارهاي بانكي ، پول خود را به صورت فصلي منتشر مي

و بازار آار مورد نياز است و در اين مسير بايد همكاري بهتري بين بانك مرآزي ايران و مرآز آمار ايران 
  . صورت گيرد

  . در پايان گزارش بانك مرآزي آمارهاي مربوط به اقتصاد ايران در سال جاري منتشر شده است
، 81 بيكاري در ايران طي سال نرخ: شود آمده است   اي از آن اشاره مي در اين آمار آه به خالصه

 درصد افزايش 8/16، به حدود )04/2003( ،82 درصد بوده آه اين نرخ در سال 3/16، در حدود )03/2002(
 81همچنين رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس هزينه عوامل توليد در سال . خواهد يافت

درصد خواهد رسيد آه در اين بين نرخ تورم بر اساس  5/5 به 82 درصد بوده آه اين ميزان در سال 8/5، 
 درصد بوده 5/17 اين ميزان حدود 81 درصد خواهد رسيد اما در سال 15 به 82 در سال CPIشاخص 
  . است

 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد 6/3 به 82المللي پول توليد نفت ايران در سال  به گزارش صندوق بين
همچنين ميانگين قيمت نفت . ميليون بشكه بوده است4/3 ، 81ال در حالي آه اين ميزان در س

 دالر بوده 22 ، 81 درصد خواهد رسيد و اين ميزان در سال 2/19 به حدود 82صادراتي ايران در سال 
  . است

ميليارد و هفتصد و بيست و شش ميليون دالر و در 22در اين گزارش حجم واردات ايران در سال گذشته 
همچنين صادرات ايران در . ليارد و پانصد و بيست و چهار ميليارد دالر اعالم شده استمي25سال جاري 

ميلياردو هشتصدو هشتادو يك ميليون دالر رسيد در حالي آه اين ميزان در سال 24سال گذشته به 
  . ميليارد و چهارصدو نودو چهار ميليون دالر خواهد شد 25جاري 

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه  - روزنامه اعتماد –تصد خسرو مع
افتاد و   مي برد، از نظر اعراب  را در راديو مي  آن  و احمد سعيد نام  داشت  رابطه  با اسراييل  آه هر شرآتي

دند و ترسي  از احمد سعيد بسيار مي  و سالطين  و اميران شيوخ.  آردند  مي  خودداري  آن از خريد توليدات
 خود  احمد سعيد نقش.آردند  مي  چندان  خود را ده شد، تعداد محافظان  مي  برده  زشتي  به اگر نامشان

   در آن  از شكست پس.  ايفا آرد  خوب1967   ناصر تا سال  معنوي  لشگر رواني  سخنگوي  عنوان را به
  طبل. ناميدند بند و دروغپرداز مي  را خالي او  اعراب  آم  داد و آم  خود را از دست ، احمد سعيد وجهه جنگ
  استاد حسن.  درآمد  از آب او توخالي]![ »  عربي  الخليج  الي  النيل من« او ترآيد و شعار   ادعاهاي بزرگ

 دآتر محمد سعيد  ، بتازگي  هستم  ايشان  از دوستان  اينجانب  آه  قديمي نگاران ، از روزنامه فرامرزي
«  خود بود،  و ادعاها و تبليغات  بغداد اسير اوهام  تا روز آخر سقوط  را آه  عراق  رساني ع، وزير اطال صحاف

 بر   مبتني  ژوئن ها در جنگ  اسراييلي پيروزي.   است  خوانده و احمد سعيد جديد عراق» دآتر گوبلز
   تجهيزات  آمك  به  آه امريكا  گسترده  از آمكهاي ها، با استفاده  بود اسراييلي  قبلي هاي بيني پيش
   و شنود انجام  و نظارت  آنترل  آسماني هاي  و ديگر ايستگاه2 يو   هواپيماهاي  وسيله  به  هوايي باني ديده
   نظامي  سياسي  اداري ها و سازمانهاي  در وزارتخانه  جاسوسانشان  آه يي  و با نفوذ پردامنه  است شده

   بر مصر و سوريه  تحقيرآننده  بار ديگر شكستي  يك1956 و 1948  ل از سا  دارند، پس  عربي آشورهاي
   شده  وارد صحنه  آن ها ومردم  فلسطيني  عمومي  زير فشار احساسات  را آه  اردن وارد ساختند و حتي

  ارتفاعات.  آردند  ملحق  اسراييل  به  را بطور آامل المقدس  بيت  آوبيدند و شهر باستاني ، درهم است
 سوئز   آانال  در مجاورت  اسراييلي  شد و سربازان  سينا از مصر گرفته  و سراسر صحراي  از سوريه والنج

 و  ، پرخوري  مصري  و تنبل  گنده  شكم  ژنرالهاي  درباره  عجيبي در جرايد اروپا مطالب. استقرار يافتند
   در مصر و اينكه  پوش استعداد اونيفورم بي مفتخور   جديد از پاشايان يي  طبقه گيري ، شكل  آنان خوري نوش
   آنان سعيد پرواز آند و براي  يا پورت  اسكندريه  سينا به اند هليكوپترها از صحراي داده  دستور مي گاه

 .رسيد  مي  چاپ  بياورند،به  مخصوص هاي  در محفظه  تازه بستني
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