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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
   وارد آفريقای جنوبی شدبوش

  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18 چهار شنبه -بي بي سي 
جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، در مرحله ديگری از سفر خود به آفريقا وارد کشور آفريقای جنوبی 

  .شده است
  .در اين سفر وی با تابو امبکی، رييس جمهوری آفريقای جنوبی، مالقات و گفتگو می کند

ای بوش از آفريقای جنوبی چهار روز به طول می انجامد که طوالنی ترين زمان اقامت وی در ديدار آق
  . خالل بازديد کنونی از پنج کشور آفريقايی است

خبرنگار بی بی سی در جنوب آفريقا می گويد که طول زمان اقامت رييس جمهوری آمريکا در آفريقای 
فريقا و نقش ديپلماتيک و نظامی برجسته آن در اين قاره جنوبی نمايانگر قدرت اقتصادی اين کشور در آ

  .است
انتظار می رود تجارت، تروريسم و مبارزه با بيماری ايدز موضوعات اصلی مذاکرات رهبران آمريکا و 

  .آفريقای جنوبی را تشکيل دهد
  .ان است در جه- عامل بيماری ايدز -آفريقای جنوبی دارای بيشترين ميزان مبتاليان به اچ آی وی 

  .همچنين، آقايان بوش و امبکی در مورد وضعيت زيمبابوه نيز گفتگو خواهند کرد
انتظار می رود جرج بوش بر موضع خود تاکيد کند که برای حل معضالت اقتصادی و سياسی کنونی 

  .زيمبابوه، الزم است رابرت موگابه، رييس جمهوری آن کشور، از سمت خود کناره گيری کند
ی جنوبی اين نظر را نپذيرفته و مقامات آن کشور تلويحا گفته اند که از تالش برای تغيير رژيم دولت آفريقا

  .در زيمبابوه حمايت نمی کنند
برخالف ساير رهبران جهان که هنگام بازديد از آفريقای جنوبی با نلسون ماندال، رييس جمهوری سابق 

  .ای بوش گنجانده نشده استآن کشور، مالقات می کنند، ديدار با وی در برنامه آق
نلسون ماندال با حمله نظامی آمريکا به عراق مخالف بوده و مستقيما رهبری آقای بوش را مورد انتقاد 

 قرار داده است
  

  آاخ سفيد ضربه اي ويرانگر به توني بلر وارد آرد : اينديپندنت 
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه : خبرگزاري فارس 

گليسي اينديپندنت از گزارش ديروز آاخ سفيد درباره جعلي بودن ادعاي انگليس مبني بر روزنامه ان
تالش صدام براي خريد اورانيوم از آفريقا به عنوان ضربه اي ويرانگر به توني بلر نخست وزير انگليس ياد 

  . آرد
انگليس از توني بلر اينديپندنت امروز نوشت بيانيه آاخ سفيد آمريكا آه با درخواست نمايندگان مجلس 

  . براي ارائه اطالعات دقيق در اين زمينه همراه شده ، ضربه اي مهلك به دولت آارگري بلر است
به نوشته اين روزنامه ، اين آه آمريكا پذيرفته است گزارش دولت لندن در خصوص تالش صدام براي از 

 واشنگتن -اف شديد بين لندن سرگيري برنامة هاي سالح هاي هسته اي بي پايه بوده ، بيانگر شك
  . است

دولت  :"جورج دابليو بوش رييس جمهوري آمريكا در سخنراني خود در آنگره آمريكا در ژانويه اعالم آرد 
  . " انگليس دريافته است صدام به تازگي مقادير قابل توجهي اورانيوم از آفريقا به دست آورده است

با توجه به تمام اطالعات موجود ، اشاره به تالش  :" اعالم آرد اما آاخ سفيد ديروز در بيانيه اي صراحتا
صحت اين گزارش آه عراق براي . صدام براي خريدن اورانيوم از آفريقا نبايد در سخنان بوش مطرح ميشد

    . "به دست آوردن اورانيوم از آفريقا تالش آرد ، قابل تاييد نيست
نشسته آمريكايي آه از طرف سازمان جاسوسي آمريكا سفير باز" ژوزف ويلسون  "اين حالي است آه 

مامور تحقيق درباره ارتباط صدام و خريد اورانيوم از آشور آفريقايي نيجر شده بود نيز به تازگي ) سيا(
  . اعالم آرده اين ادعا آامال بي پايه است

ا درباره تالش عراق اين نخستين باري است آه آمريكا علنا بي پايه بودن اصلي ترين مدرك ارائه شده ر
  . براي از سرگيري برنامه سالح هاي هسته اي ، تكذيب آرده است

  آميته ويژه امور خارجه مجلس عوام انگليس نيز ديروز اعالم آرد چنين گزارشي درباره برنامه هاي 
  . هسته اي عرا ق بي پايه است

 
شست جداگانه با حضور رهبران حزب سازمان اطالعات ترآيه تاآيد آرد آه اخيرا مقامات آمريكايي سه ن

  . اند آارگر آردستان عراق برگزار آرده
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  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه 
ي القبس چاپ آويت، سازمان اطالعات  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . شمال عراق برگزار شدها به رهبري عبداهللا اوجالن در  ترآيه اعالم آرد آه اين نشست
ي مليت چاپ ترآيه نوشت آه اين گزارش در نشست اخير شوراي امنيت ملي ترآيه مطرح  روزنامه

  . شده است
در اين گزارش نام رهبران تروريستي اماآن و افرادي آه با مقامات آمريكايي به برگزاري نشست هاي 

ه دوالآوجا و هتل اوبراويل در شهر موصل مخفيانه پرداختند ذآر شده است آه از جمله اماآن پايگا
 .باشد شمال عراق و شهر هاليز مي

  
 ميليارد دالري اين آشور را تصويب آرد و قانون ٧/٣٦٨ ي دفاعي  ي بودجه مجلس نمايندگان آمريكا اليحه

تر بيان   با تكنولوژي برتر و پيشرفته گذاران حمايت خود را از اهداف نظامي آمريكا در ايجاد نيروي جنگنده
  . داشتند

  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه 
ي سال  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اليحه بودجه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 درصدي نسبت به سال مالي گذشته ارايه شد آه اين افزايش به غير از ٣/١  با افزايش ٢٠٠٤ مالي 
  . دالري جنگ عراق بوده است ميليارد ٤/٦٢ ي  بودجه

ها احتماال با  هاي جنگ عراق و افغانستان را به حساب نياورده و اين هزينه هاي عمليات اين اليحه هزينه
  . ي ديگري سنجيده خواهد شد اليحه
 ميليارد دالر آمتر از ميزان ٣ ي جنبي سنا نيز تاييد شد حدود  ي مجلس عوام آه توسط آميته اليحه

  . ش استدرخواست بو
ها بر تمايل دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا در پيشرفته آردن ارتش آمريكا و تبديل نيروها به  اولويت

 .باشد نيروهاي سبك و سريعي آه در مواقع بحران در سراسر جهان به سرعت قابل واآنش باشند مي
  

  الت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحودولتها، نيروها، مواضع 

  
وزراي امور خارجه فرانسه و روسيه از جمهوري اسالمي خواستند پروتكل الحاقي منع گسترش سالح 

  هاي هسته اي را امضا آند
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه ): راديو فردا(جمشيد چالنگي 

 از ايران، دومنيک دو همزمان با ديدار آقاي محمد البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي هسته اي
ويلپن وزير امور خارجه فرانسه و ايگور ايوانف وزير امور خارجه روسيه در پي ديدار روز گذشته خود از 

  . ايران خواستند به همکاري هاي الزم با آژانس مذکور بپزدازند
از نظر ما کشور ايگور ايوانف گفت ما به برنامه هاي اتمي ايران از يک ديدگاه عمومي مي نگريم و ايران 

وزير امور خارجه روسيه به دولت ايران توصيه کرد . توليد کننده سالح کشتار همگاني به شمار نمي رود
به افزايش همکاريهاي خود با آژانس بين المللي هسته اي و امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع 

  . گسترش سالحهاي هسته اي را بپذيرد
ير خارجه فرانسه نيز گفت اين به ايران مربوط مي شود که چگونه از سوي ديگر دومنيک دو ويلپن وز

براي به دست آوردن اعتماد جامعه بين المللي، گامهاي الزم را بويژه در مورد امضاي پروتکل الحاقي منع 
وزير امور خارجه فرانسه اظهار اميدواري کرد که سفر آقاي . گسترش سالحهاي هسته اي بردارد

  . به نتايجي روشن درباره برنامه هاي اتمي ايران منجر شودالبرادعي به تهران

  
آمريكا مي تواند با تامين وسايل ارتباط ايرانيان با يكديگر به جنبش دمكراسي طلبي در : سناتور آلمن
  ايران آمك آند
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه ): راديوفردا(مريم احمدي 

ايالت مينوسوتا و عضو آميته روابط خارجي سناي آمريكا، در مصاحبه سناتور نرم آلمن، جمهوريخواه از 
  . با راديو فردا، از حرآتهاي اعتراضي در ايران ، براي آسب آزادي و دموآراسي، حمايت آرد

سناتور آلمن، شما اظهارات متفاوت و گاه متناقض دولتمردان آمريكا را در ): راديو فردا(مريم احمدي 
 توجيه مي آنيد، از جمله اظهار نظر آقاي پاول را آه گفته بودند آمريكا نبايد در مورد ايران، چگونه

  . دعواهاي داخلي ايران مداخله آنند و ايران هم اين را به عنوان قبول واقعيتها در ايران تلقي آرد
 I think we have to go back to what the President said. President sets the course: سناتور آلمن

of American foreign policy .رئيس جمهوري، . به نظر من بايد برگرديم به سخنان رئيس جمهوري
مسير سياست خارجي را تعيين مي آند و گفته است ايران جزئي از محور شرارت است و اين يك 

 اين حقيقت اگر به دقت به سخنان آولين پاول توجه آنيم،. بيانيه روشن از رئيس جمهوري آمريكا است
آه اصالح طلبان در ايران، انتخاب شده اند، درست است، اما بايد توجه داشت آه اين افراد از صافي 

گذشته اند، بنابراين يك دموآراسي واقعي وجود ندارد، عالوه بر اين من همان انتخابات را هم نشاني 
وقتي .  اصالحات انجام نشدهاين ميدانم آه مردم ايران اصالحات مي خواهند و واقعيت اين است آه
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روحانيون سيستم را آنترل ميكنند، دموآراسي واقعي وجود ندارد، بنابراين سخنان رئيس جمهوري آه 
  .ميگويد ايران بخشي از محور شرارت است، اين واقعيت را بازتاب ميدهد

ي در ايران حمايت سناتور آلمن به نظر شما آمريكا چطور مي تواند از نيروهاي طرفدار دموآراس: ا. م 
  آند؟

قبل از هرچيز بايد بگويم اين مبارزه، مبارزه مردم ايران است و من شجاعت آنها را : سناتور آلمن
امروز وقتي از پله هاي سازمان آنگره باال مي آمدم، . تحسين ميكنم آه در مقابل سرآوب ايستاده اند

نت رژيم را نسبت به دانشجويان در چهار هزاران ايراني را ديدم آه خواهان دموآراسي بودند و خشو
اجازه . آنچه آه ميتوانيم بكنيم، اين است آه از صداهاي آزادي حمايت آنيم. سال پيش بازتاب ميدادند

اگر بتوانيم منابعي تهيه آنيم آه به ايرانيها امكان دهد با . دهيم آه آنها بتوانند با ديگران در ارتباط باشند
باز مي گويم اين مبارزه ايرانيها است و ما هم در . د، اين آمك موثري خواهد بوديكديگر در ارتباط باشن

پايان دادن به پايان دادن به تروريسم و برقراري دموآراسي بيشتر در خاورميانه، منافعي داريم، اما 
نيم ابزار اگر ما بتوا. ايرانيها هستند آه بايد فشار اين مبارزه را تحمل آنند و اين آار را هم مي آنند

 .برقراري ارتباط ميان ايرانيها را فراهم آنيم، در مسير برقراري دموآراسي در ايران، آار آرده ايم

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

   عصباني است، از اين عصبانيت بميرد3اگر آمريكا از آزمايش موشك شهاب : علي شمخاني
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه 

 در ايران و عصبانيت آمريكا از اين موضوع، اظهار 3ي آزمايش موشك شهاب  دريابان علي شمخاني درباره
  .اگر آمريكا از اين موضوع عصباني است، از اين عصبانيت بميرد: داشت

ز پس از به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح امرو
شود، نياز به  طبيعتا هر آااليي آه توليد مي: ي هيأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت جلسه

  .آند تست دارد تا مبنايي براي پذيرش آل محصول باشد و اين امر براي خريدار اطمينان ايجاد مي
: قي، گفتوي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر موضع مشخص وي درخصوص پروتكل الحا

  .اي دفاعي نيست بحث پروتكل، مسأله
ما به قدرت دفاع خود و ملت متكي : شمخاني در ارزيابي خود از ميزان توان دفاعي آشور، تصريح آرد

 .هستيم

  

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

  ن و دفتر سازمان مللجو پليسي در تهران و حضور پر تعداد مامورين اميني در اطراف دانشگاه تهرا
  9 -1382 تيـر    18 چهـار شـنبه      - راديـو فـردا      -)تهران(ماه منير رحيمي، مصاحبه با محمد اميني، دانشجو         

  2003ژوئيه 
يک دانشجو در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد . نيروهاي انتظامي تهران را زير کنترل خود دارند
ر ميدان انقالب تا دانشگاه تهران قدم به قدم مامور ايستاده که فضاي شهر غير عادي است و دور تا دو

است، اجازه هيچگونه حرکتي را به مردم نمي دهند، هر حرکت مشکوکي که ببينند را برخورد مي کنند 
وي مي گويد که نيم ساعت . و هر توقف مشکوکي که از اتومبيلها ببينند، سريعا با آن برخورد مي کنند

وي مي افزايد که جلوي .  آذر را بستند و آنرا خفه کردند16ود که سر خيابان پيش کمي شلوغ شده ب
سازمان ملل از صبح تا حاال هيچ خبري نيست و فقط آنجا پر از مامور است، و سر چهار راهها پليس 

وي مي گويد که موتورهاي پليس در خيابان قائم مقام مرتبا در حال گشت زدن هستند . ايستاده است
ديدا مراقب است که هيچ ماشيني توقف نکند و حتي پياده ها هم اگر آرام حرکت کنند، به و پليس ش

  .آنها گير مي دهند

  
  آشوب در خيابان های تهران

  دانشجويان و مردم به زبان های مختلف نارضايتی خود را نشان می دهند
  2003   ژوئيه9 -1382 تير 18 چهار شنبه -جيم ميور گزارشگر بی بی سی در تهران 

 تير به خيابان های ريخته اند، 18درحالی که تظاهرکنندگان تهرانی در سالگرد حوادث دانشجويی 
  .گزارش هايی داير بر آشوب و ناآرامی در تهران منتشر شده است

 پليس و گروه های فشار وابسته به جناح های محافظه کار به خوابگاه 1999 تير ماه سال 18در 
  .زرگ ترين تظاهرات ها و آشوب های پس از انقالب را به دنبال داشتدانشجويی ريختند که ب

 18دولت جمهوری اسالمی از قبل تدابير سختی برای پرهيز از هرگونه تظاهرات و ناآرامی در سالگرد 
اعتراضات چهارشنبه شب دنباله ناآرامی های ماه گذشته است که ده شب به . تير اتخاد کرده است

  .طول انجاميد
ارسيدن شب، شمار بزرگی از مردم به تجمع در خيابان های شهر و پارک های نزديک به دانشگاه با فر

  .تهران در مرکز شهر پرداختند

www.iran-archive.com 



محوطه دانشگاه از قبل از سوی دولت بسته شده بود تا از هرگونه تظاهرات در سالگرد شورش های 
  . جلوگيری شود1999سال 

  .به سوی اين ناحيه سرازير شدندصدها نيروی امنيتی و پليس ضدشورش نيز 
  .گزارش هايی داير بر بروز درگيری ها و شليک گاز اشک آور برای متفرق کردن تظاهرکنندگان وجود دارد

يک گزارش حاکيست که گروه های فشار نيز در صحنه حاضر شدند، اما نيروهای امنيتی با آنها نيز درگير 
  . دور نگاه دارندشدند و سعی کردند آنها را از تظاهرکنندگان

در ناآرامی های ماه گذشته، گروه های فشار با چماق، زنجير و چاقو به تظاهرکنندگان حمله ور شدند و 
خسارات و جراحات زيادی به بار آوردند که تظاهرات و اعتراضاتی از سوی رهبران دانشجويی و برخی 

  .سياستمداران اصالح طلب را به دنبال داشت
شجويی و نه جنبش اصالح طلب از تظاهرات های خيابانی حمايت نکرده اند و نه سازمان های دان

تندروهای حکومت اسالمی نيز آنها را به عنوان اوباشی که به تحريک آمريکا عمل می کنند رد می 
  .کنند

  . تير بازداشت شده اند18بسياری از رهبران دانشجويی نيز پيش از سالگرد 
 ژوئيه پس از شرکت در يک کنفرانس خبری توسط 9ح روز چهارشنبه سه نفر از رهبران دانشجويی صب

ماموران مسلح که تفنگ هايشان را به سوی سرهای دانشجويان نشانه رفته بودند از محل خارج 
  .شدند

  .با اين حال، بسياری از مردم به خيابان ها ريخته اند
صالح طلبانی که به ستوه آمده برخی از آنها ممکن است مخالفان سرسخت حکومت باشند و سايرين ا

اند، اما همچنين در چنين مواردی، شمار بزرگی از کسانی که در خيابان ها ظاهر می شوند مردمی 
 هستند که کنجکاوی آنها را بيرون کشانده است

  
   تير 18گزارش تظاهرات گسترده مردم مشهد در سالروز 

iran  ||  11:36 PM  
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18 شنبه چهار - نقل از وبالگ ايران آزاد

حضور نيروهاي پليس ضد شورش .  تير فضايي نظامي را مي شد آامآل در شهر حس آرد18از صبح روز 
گزارش مربوط به تظاهرات گسترده مردم مشهد را در زير مي .و اطالعات در همه جاي شهر گسترده بود

  خوانيد
   شب8:30ساعت 

ملو از نيروهايي پليس و اطالعاتي و انصار است و حضور اين نيروها در اين ميدان تقي آباد تا ملك آباد م
چندين ميني بوس نيز از .منطقه آه سابقه درگيري دارد و همچنين خيابان سجاد بسيار گسترده است 

در اين ساعت جمعيت در خيابان رهنمايي تنها حرآت مي .نيروهاي پليس زن در منطقه حضور داشتند 
مغازه ها هم باز بودنند گرچه با وجود شلوغي خيابانها آسي از آنها .اري نمي دادآرد و آسي شع
نيروهايي پليس با لباس شخصي در ميان جمعيت حضور داشتند آه اين عده از نيروهاي .خريد نمي آرد

آم آم با افزايش جمعيت حاظر در خيابان راهنماي مشهد به مغازه داران .انصار قابل شناساي بودنند
  .ور داده شد آه مغازه هاي خود را ببندنددست

   شب9:30ساعت 
جمعيت در اين ساعت به اوج خود رسيده بود و التهاب را با تمام .تمام مغازه ها تقريبآ بسته شده اند
در اين هنگام عده اي از جوانان از شروع به حرآت بصورت دسته .وجود ميشد در جمعيت احساس آرد

جمعيت ابتدا . جمعيت به چندين هزار نفر رسيد آه قابل پيش بيني نبودجمعي آردند در مدت آمي اين
جمعيت آنچنان .تنها حرآت مي آرد اما نا گهان جمعيت شروع به صوت و دست زدن و جيغ زدن آردند 

گسترده بود آه نيروي انتظامي مستقر در محل براي چند دقيقه به جمعيت حمله نكرد و تنها ناظر 
ساآنان محل هم از روي پشت بامهاي خود جمعيت را با سوت .ف زنان بودندحرآت جمعيت سوت و آ
  . زدن همراهي مي آردند

   دقيقه9:45ساعت 
اين نيروها به وسيله . نيروي هاي پليس ضد شورش از هر طرف به جمعيت خوروشان حمله آردند

محل آورده شده چنيدن دستگاه اتوبوس شرآت واحد و چنيدن دستگاه وانت بار نيروي انتظامي به 
نيروهاي پليس به هيچ عنوان مالحضه زنان و آودآان را نداشتند و با بي رحمي جمعيت را مورد .بودند

و چندين نفر نيز به شدت .از تظاهر آنندگان حدود صد نفر بازداشت شدند.ضرب و شتم قرار مي دانند
 ممتد مي زدند از طرف ماشينها هم شروع به بوق زدن آردند با چند ماشين آه بوق.زخمي شدند

  .نيروي انتظامي برخورد شديدي صورت گرفت
   شب10ساعت 

در اين ساعت شعارهاي .زد و خورد و تقيب و گريز همچنان ميان مردم و نيروهاي انتظامي ادامه دارد
در اين . پراآنده اي از طرف مردم داده ميشد اما هماهنگي خواستي بين تظاهر آنندگان وجود نداشت

فجار چند نارنجك دستي در ميان ماموران جو را بسيار متشنج آرد و نيروهاي سرآوب گر ساعت ان
صداي ترقه نيز از آوچه پس آوچه ها .از جمعيت نيز فيلم برداري و عكسبرداري ميشد.متحوش تر شدند
  . شنيده مي شود

   شب10:30ساعت 
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ارد عمل شدند و عابران را مورد نيروهاي انصار با موتورهاي آه روي آن شعار هاي نوشته شده بود و
نيروهاي .ادامه دارد) شب12(مانور موتوري انصار تا ساعت مخابره خبر .سوال و جواب قرار مي دادند

انصار آه نقش گسترده اي در سرآوب تظاهرات مردم مشهد داشتند مجهز به بيسم و اسپري فلفل 
  .بودند

   شب11:00ساعت 
تا آنون هيچ زماني چنين .هاي پليس آنترل را در دست گرفته اندشهر آامآل حالت نظامي دارد و نيرو

مردم همچنان در خيابان .حجم گسترده اي از نيروهاي پليس و نظامي در شهر مشهد ديده نشده بود
از هر تجمعي به شدت جلوگيري مي شود و در صورت تجمع .راهنمايي و خيابانهاي اطراف حضور دارند

در سر هر خيابان و .رد ضرب و شتم قرار مي گيرند و يا دستگير مي شوندبدون هيچ سوالي مردم يا مو
در ميان مامورا ن نيروهاي آوماندو ارتش با لباس .آوچه اي چندين مامور تا دندان مسلح حضور دارند
تا لحضه ارسال گزارش وضعيت شهر مشهد متشنج .پلنگي نيز حضور داشتند آه جاي تعجب داشت

  .ارداست و درگيري ادامه د
  :توضيح

 دقيقه شب خيابان سجاد مشهد نيز با 9:45گزارشهاي دريافتي ما حاآي از اين است آه در ساعت 
وجود حضور بي سابقه نيروهاي پليس شاهد درگيري بين جوانان و نيروهاي پليس و بسيج بوده 

  .گزارش تكميلي در مورد درگيري خيابان سجاد مشهد دراولين فرصت منتشر خواهد شد.است

  
ربوده شدن سه فعال دانشجويي توسط شبه نظاميان لباس شخصي در هنگام خروج از کنفرانس 

  مطبوعاتي
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه ): راديوفردا(مينا بهارمست 

هر ساله دانشجويان خواهان .  است78 تيرماه، سالگرد حادثه کوي دانشگاه تهران در سال 18امروز 
براي يادبود اين روز هستند، اما مقامهاي دولتي و امنيتي ايران براي برگزاري مراسم برگزاري مراسمي 

با اين وجود عده اي از دانشجويان انجمنهاي اسالمي دانشگاههاي تهران در . امروز مجوز صادر نکردند
ه متين مشکيني، نايب رئيس انجمن اسالمي دانشگا. مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع کردند

عالمه طباطبايي به ماه منير رحيمي از محل کنفرانس خبري در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران مي 
  . گويد که چند نفر از دانشجويان حاضر ربوده شده اند

قرار بود که امروز به ): نايب رئيس انجمن اسالمي دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران(متين مشکيني 
ولي . حصني در جلوي سازمان ملل، شوراي تهران دفتر تحکيم انجام دهد تير، ما ت18مناسبت فاجعه 

ظرفيتها و . بنا به درخواست نمايندگان جنبش دانشجويي در مجلس، ما يک فرصت دوباره اي داديم
راهکارهاي اصالح طلبانه اي که هنوز ممکن است قابل انجام باشد، بتوانيم ساختار حاکميت را اصالح 

و فعال تحصنمان روبروي سازمان . کارها ما اجازه داديم که امتحان شود و جواب دهدبکند، به اين راه
اما اين را ذکر کنم که وزارت علوم و به طور کلي تمامي ارگانهاي . ملل متحد را به تعويق انداختيم

دولتي که تحت پوشش دولت آقاي خاتمي هستند، و آقاي خاتمي هم شعار داده بود و گفته بود که ما 
 تير ماه به هيچ تشکيل 18حق اعتراض را به رسميت مي شناسيم، هيچ مجوزي براي برگزاري تجمع 

 تيرماه يعني 17حتي دانشگاههاي دولتي را به بهانه امتحان کنکور دانشگاه آزاد از . دانشجويي ندادند
 حتي فشار نيروي  تيرماه با15خوابگاههاي دانشجويي را که از روز .  تيرماه تعطيل کردند20ديروز تا 

 تيرماه در 18انتظامي يا با قطع آب و برق و گاز تخليه کردند و تالش اين بوده است که هيچ کس براي 
کنفرانس مطبوعاتي . ما هم فعال اين تحصنمان روبروي سازمان ملل را به تعويق انداختيم. تهران نباشد

بعد . ران دفتر تحکيم وحدت را بيان کردندبه جاي تحصن برگزار شد که آنجا دوستان ما مواضع شوراي ته
آقاي رضا عامري : از خروج دوستان از ساختمان محل برگزاري، سه نفر از دوستانمان بازداشت شدند

نسب، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، آقاي آرش هاشمي، عضو شوراي عمومي دفتر تحکيم 
لبته ما نمي گوييم بازداشت شدند، اينها ا. و آقاي علي مقتدري، عضو شوراي عمومي دفتر تحکيم

ربوده شدند توسط يک سري لباس شخصي، به طرز بسيار وحشتناکي اينها را برده بودند سر خيابان و 
اين حرکتي که االن انجام . به تهديد اسلحه اينها را سوار ماشينها کردند و به عبارتي اينها را دزديدند

 که ما بايد همچنان بر همان تحصن و بردن شکايتمان به مجامع گرفته از جانب اينها، نشان مي دهند
در آينده با تشکيل جلسه فوق العاده شوراي تهران دفتر تحکيم، باز اين . بين المللي پافشاري بکنيم

در اعتراض به ربودن دوستانمان و همچنين اعمال فشار به جنبش . موضوع را ما بررسي خواهيم کرد
  .ست به اعتصاب غذاي نامحدود بزنيمدانشجويي، قرار است د

  پيش بيني مي کنيد که اين کار را بکنيد؟. ولي اين هنوز تاييد شده نيست): راديوفردا(ماه منير رحيمي 
  .منتظريم تا ببينيم چه شرايطي پيش مي آيد: متين مشکيني

  برنامه بعدي تان چه خواهد بود آقاي مشکيني؟.: ر.م.م
ضر از ترس ربوده شدن به همان ترتيب، در محل برگزاري کنفرانس ما در حال حا: متين مشکيني

دوستان ما را در روبروي چشم خبرنگاران خارجي ربودند و ما االن اينجا . مطبوعاتي فعال حضور داريم
از خبرنگاران خارجي هم دعوت کرديم که همچنان اينجا حضور داشته باشند و آنها را . حضور داريم

  .فتاري که با ما خواهد شدشاهد مي گيريم بر ر
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درگيريهاي مردم با نيروهاي امنيتي و شبه نظاميان لباس شخصي در اطراف دانشگاه تهران، از ديد يک 
  شاهد عيني

  ژوئيـه    9 -1382 تيـر    18 چهـار شـنبه      - راديـو فـردا      –) تهـران (ماه منير رحيمي، مصاحبه با محمد امينـي         
2003  

ار نشد، اما حوالي ساعت هشت شب، در ميدان انقالب تهران  تير برگز18عليرغم اينکه تظاهرات 
گروهي از مردم جمع شدند و شعار آزادي دادند که با سرکوب شديد نيروهاي انتظامي و لباس 

يک شهروند تهراني در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که مردم ريخته اند در . شخصي ها روبرو شد
 هزار نفر از مردم در 30 تا 20وي مي گويد که حدود . مي شوندميدان انقالب و به شدت دارند سرکوب 

ميدان انقالب تجمع کرده اند و نيروهاي امنيتي و لباس شخصي ها با شالق و باتوم و شلنگ مردم را 
ميگيرند و ميزنند، رحم نمي کنند، شيشه ماشينها را خورد مي کنند و وي هم مورد اصابت باتوم از 

وي مي افزايد که مردم در ابتداي خيابان آزادي در ميدان انقالب آتش . ه استناحيه گردن قرار گرفت
وي مي گويد که مردم دسته دسته مي آمدند و مي ايستادند و . روشن کرده اند و بعد سرکوب شدند

وي مي گويد که ماموران امنيتي از خرابکاريها فيلمبرداري مي کنند تا . شروع مي کردند به شعار دادن
  . آنرا به گردن مردم بيندازند، ولي مردم فقط شعار مي دادند و کار ديگري نمي کردنداحتماال

  
  گزارش خبرگزاری رويترز از ايران

  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18 چهار شنبه -راديو آمريكا 
ژيم به گزارش خبرگزاری رويترز، در اطراف دانشگاه تهران امروز چهارشنبه، بين صدها نفر از چماقداران ر

امروز . اسالمی، نيروهای انتظامی و جوانان طرفدار دموکراسی يک درگيری سه طرفه صورت گرفت
  .  است١٩٩٩سالگرد شورش دانشجويی 

يک شاهد عينی می گويد پليس بطرف دانشجويان در نزديکی محوطه دانشگاه گاز اشک آور پرتاب کرد 
  . و با اوباش شبه نظامی رژيم به کتک کاری پرداخت

 گفته شاهدين، اوايل امروز، چماقداران مسلح رژيم اسالمی، سه دانشجو را پس از کنفرانس به
 تير را اعالم ١٨اين دانشجويان در کنفرانس خبری خود، لغو تظاهرات بزرگداشت . مطبوعاتيشان ربودند

  . کردند
ی را تعطيل کردند، مقامات گردهم آيی در بيرون از دانشگاه ها را ممنوع کرده، خوابگاه های دانشجوي

در ماه . امتحانات را به عقب انداختند و تهديد کردند که با هرگونه ناآرامی برخورد شديد خواهند کرد
  .  نفر را در ده شب شورش های گاه خشونت بار دستگير کردند٤٠٠٠ژوئن، اين مقامات 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  البرادعي با خرازي ديدار آرد
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه :  فارسخبرگزاري

مدير آل آژانس بين المللي انرژي اتمي با وزير امور خارجه آشورمان ديدار و گفت و » محمد البرادعي«
  .گو آرد

به گزارش خبرنگار ما ، وي آه شب گذشته وارد تهران شده است امروز با وزير امور خارجه ، رئيس 
  .  المللي انرژي اتمي آشورمان ديدار خواهد آردجمهوري و رئيس آژانس بين

آمال خرازي پس از ديدار با محمد البرادعي موضع وي در خصوص برنامه هسته اي آشورمان 
موضوع همكاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي موضوع : رامشخص دانست و تاآيد آرد

  . گفت وگوهاي دو طرف خواهد بود
  

  فعاليت هاي هسته اي ايران شفاف و آشكار است: ار با البرادعيخرازي پس از ديد
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه : خبرگزاري فارس

آمال خرازي وزير امور خارجه آشورمان امروز پس از ديدار با مدير آل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
وردار است آسي براي عضويت در در حالي آه اسرائيل از همه سالح هاي آشتار جمعي برخ: گفت
NPTبه آن فشار نمي آورد و معيارهاي دو گانه در اين خصوص اعمال مي شود .  

نفسش سفر البرادعي به تهران اقدامي مثبت براي : خرازي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي افزود
  . همكاري بين ايران و آژانس است

ه با مسووالن ايراني خواهد داشت اين موضوع را مشاهده مسلما او در گفت و گوهايي آ: وي ادامه داد
  . خواهد آرد

ما . عمل مي آند) Safegard( است و براساس گارد ايمني آژانسNPTايران عضو : وزير امور خارجه افزود
  . همكاري بسيار شفافي با آژانس داريم و مصمم هستيم اين همكاري را ادامه دهيم

 آشورمان در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي براي توسعه آشور وي ضمن اطمينان دادن به مردم
  . ما برنامه مخفي براي انرژي هسته اي نداريم و فعاليت هايمان آشكار و شفاف است: گفت

مدير آل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز ضمن مثبت و سازنده توصيف آردن مذاآراتش با وزير امور 
  . در اين ديدار درباره حل موضوعات پيش رويمان مذاآره داشتيم : دخارجه آشورمان تصريح آر
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وي با اشاره به اينكه هر چه شفافيت عملكرد هاي بيشتر باشد اعتماد بين طرفين افزايش خواهد يافت 
  . خواستار تالش دو طرف براي رفع ابهامات موجود شد

ما تحت فشار هيچ : نست و افزودمحمد البرادعي استفاده از فن آوري هسته اي را حق ايران دا
  . آشوري نيستم و به صورت مستقل و براساس ارزيابي هاي فني مان عمل مي آنيم

موضوعاتي در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران : وي با اشاره به مذاآراتش با خرازي خاطر نشان آرد
  . وجود دارد آه آنها را با آقاي خرازي در ميان گذاشته ام تا براي حل اختالفاتمان در آن جهت گام برداريم

 
  اعزام هيات کارشناسان انرژی اتمی به ايران

  2003 يهژوئ  9 -1382  تير18 چهار شنبه  -بي بي سي 
تازه ترين گزارش ها از تهران حاکی است که محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی 
گفته است که با مقامات ايرانی به توافق رسيده تا هياتی از کارشناسان آن سازمان هفته آينده به 

 بازرسی های سختگيرانه تر از تاسيسات ايران اعزام شوند تا در مورد نگرانی های ايران در زمينه
  .هسته ای خود، با مقامات آن کشور گفتگو کنند

آقای برادعی ابراز اميدواری کرد که با روشن شدن اين موضوعات، ايران آمادگی الزم را برای امضای 
  .پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش سالح های هسته ای به دست آورد

امات ايرانی، از جمله کمال خرازی وزير خارجه و محمد خاتمی رييس جمهور آقای برادعی پيشتر با مق
ديدار و گفتگو کرده و گفته بود که مذاکراتش با مقامات ايرانی سازنده بوده و در جهت مثبت پيش می 

  .رود
آقای خاتمی در ديدار با رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت که کشورش آماده همکاری جدی با 

  . نس است و تاکيد کرد که ايران در پی دستيابی به سالح اتمی نيستآژا
در همين حال، غالمرضا آقازاده رييس سازمان انرژی اتمی ايران، گفت که اين سازمان موظف شده تا با 
همکاری آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارشی برای دولت ايران تهيه و پس از بررسی اين گزارش، در 

  . ايران به پروتکل الحاقی تصميم گيری کندمورد پيوستن
فکر می کنم برای ايران ضروری است که حداکثر شفافيت را در فعاليت : "آقای برادعی پيشتر گفت

  ."های هسته ای خود داشته باشد و به اين وسيله جلب اعتماد کند
وری آن در جهت صلح ايران حق خواهد داشت از انرژی اتمی و فنا"وی افزود که در اين صورت است که 

  ."آميز استفاده کند
در پاسخ به سوالی در مورد فشار آمريکا بر آژانس بين المللی انرژی اتمی، آقای برادعی تاکيد کرد که 

  ."ما اين را رد می کنيم؛ ما يک آژانس مستقل هستيم و مستقل عمل می کنيم"
در حال حاضر مسايل مهمی "فزود که محمد البرادعی در مورد موضوع گفتگوهايش با مقامات ايرانی ا
  ."مطرح است که برای حل آنها با آقای خرازی بحث و گفتگو کرديم

  گفتگوی دوستانه
کمال خرازی نيز گفتگوهايش با رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی را مثبت و دوستانه توصيف کرد و 

 آژانس بين المللی انرژی اتمی و گام مثبتی برای همکاری ميان"گفت که سفر آقای برادعی به ايران 
  ."جمهوری اسالمی ايران است

به پرسش هايی که در اين زمينه مطرح "وی ابراز اميداوری کرد که درجريان سفر آقای برادعی به ايران 
  ."است پاسخ داده شود

ش جنگ وزير خارجه ايران، با اشاره به اينکه اسرائيل دارای تسليحات اتمی است و به پيمان منع گستر
اين سوال در ذهن هرکس وجود دارد که درزمينه "افزارهای هسته ای نيز ملحق نشده است، گفت 
  ." انرژی اتمی معيارهای دوگانه ای به کار رفته است

وی افزود که اين در حالی است که ايران عضو پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای است و 
 همکاری بسيار شفافی داريم و مصمم هستيم اين همکاری را ما با آژانس بين المللی انرژی اتمی"

  ."ادامه دهيم
  .آقای خرازی تاکيد کرد که جمهوری اسالمی برنامه مخفی هسته ای ندارد

به گزارش ايرنا، وزير خارجه جمهوری اسالمی به مردم ايران اطمينان داد که مسووالن ايرانی در 
  .ز انرژی هسته ای برای توسعه ايران استفاده خواهد کردراستای مصالح کشور و مقاصد صلح آميز، ا

در مورد جزييات مذاکرات آقايان خرازی و برادعی خبری منتشر نشده و حميدرضا آصفی، سخنگوی 
بگذاريد مذاکرات تمام شود آنگاه می توان درباره "وزارت خارجه ايران، به خبرگزاری ايرنا گفته است که 

 ."آن صحبت کرد
  

  يم ايران در عراقمداخله رژ
  

  از شبكه تبليغي قم در عراق» واشنگتن تايمز«گزارش 
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18 چهار شنبه -سايت بازتاب 

 دالر براي هر طلبه عراقي آه به آشورش بازگردد و به مدت 300برخي مردم شهر قم، مبلغي تا سقف 
  .اند  ماه به تبليغ اسالم بپردازد، در نظر گرفته9 تا 6
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 به ايران فرار آرده و ماه گذشته 80به گفته علي بهبهاني ـ يك تبعه عراقي مخالف صدام آه در دهه 
المللي  مرآز بين«دوباره به عراق بازگشته است ـ مسؤول اجراي اين طرح، سازماني در قم با نام 

  .است آه از ماه پيش، اقدام به انجام اين آار آرده است» مطالعات اسالمي
آنها براي هر عراقي آه به شهر اصلي خود بازگردد و به : او گفت» واشنگتن تايمز«ش روزنامه به گزار
آنها پس از اين مدت . اند  دالر پول در نظر گرفته300 تا 200 ماه به تبليغ اسالم بپردازد، بين 9 تا 6مدت 

  .مختارند آه به قم بازگردند و يا در عراق بمانند و به زندگيشان ادامه دهند
آمريكا از تشكيل يك . اين در حالي است آه ارتباط ديني ايران با عراق، باعث نگراني آمريكا شده است

  .دولت نظامي ضدآمريكايي به وسيله ايران در بغداد وحشت دارد
هاي ما و  پل برمر در آخرين مصاحبه مطبوعاتي خود گفته است آه عناصر دولت ايران، برخالف خواسته

  .آند هاي مردم عراق، در مسايل داخلي عراق دخالت مي خالف خواستهتر از آن بر مهم
 دانشجوي افغاني، 2000 دانشجوي ديني عراقي و حدود 500گويد، مرآز قم  در عين حال بهبهاني مي

پاآستاني، هندي، اروپايي و آمريكايي را در خود جاي داده و هنوز مشخص نيست آه آيا برنامه 
  . در نظر دارد يا خيرمشابهي براي ديگر آشورها

اند، هنگام حضور در عراق با ديگر طالب  او همچنين گفت آه مسؤوالن مرآز در قم به او توصيه آرده
  .هاي رهبران شيعي ارتباط برقرار نكنند اعزامي از قم و نيز پايگاه

ند ـ را اي از مبلغان ـ آه مستقل از رهبري در عراق هست هايي، امكان ايجاد شبكه اين چنين آموزش
بر اساس سيستم رهبري : اهللا حكيم، گفت عبدالحامد حياتي يكي از مشاوران آيت. افزايش خواهد داد

گونه آه ممكن  شيعي، اين يك جريان عادي است آه گروهي در عراق از قم پول دريافت آنند، همان
  .است گروهي نيز در قم از نجف پول دريافت آنند

 

  و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده  ،عراق رويدادهاي 
  

  .اتاق بازرگاني تهران آمادگي خود را براي اعزام هياتي از بخش خصوصي آشورمان به عراق اعالم آرد
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه 

به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومي اتاق ايران، مهندس بهزاديان، رييس اتاق تهران اين مطلب را 
با توجه به مصوبات : مندان بخش خصوصي براي حضور در بازار عراق عنوان آرد و گفت شست عالقهدر ن

تواند نتايج بسيار مثبتي را  اخير شوراي عالي امنيت ملي حضور بخش خصوصي ايران در بازار عراق مي
  .ي مبادالت تجارت و بازرگاني دو آشور فراهم آند براي ادامه
مند اتاق بازرگاني،  ي صادرات و اعضاي عالقه ي دقيق و همكاري مرآز توسعهريز با برنامه: وي افزود

ي ناموفق آشورهاي آسياي ميانه، افغانستان و آويت بعد از جنگ را به فراموشي  توانيم تجربه مي
هاي اقتصادي را جهت بسط و گسترش  بسپاريم؛ به همين منظور، هياتي از تجار و صاحبان بنگاه

  .آنيم و اقتصادي به بغداد اعزام ميارتباطات تجاري 
هيات اعزامي تنها براي صادرات به عراق سفر نخواهند آرد، بلكه روابط پايدار اقتصادي را در : وي افزود
تواند نوع سالم روابط تجاري را شكل  ي آار خود خواهد داشت؛ چرا آه ارتباط متقابل است آه مي برنامه
  .دهد

براي موفقيت آامل و حفظ آبرو و اعتبار بخشيدن به تجارت جمهوري : چنين گفت رييس اتاق تهران هم
هاي  آه از ارسال آاالهاي نامرغوب به عراق جلوگيري شود، با همكاري اتاق اسالمي ايران و اين

هاي مقدماتي به عراق اعزام  بازرگاني ايالم، آرمانشاه و سنندج، هياتي براي مطالعات و بررسي
با وزارت بازرگاني عراق براي صدور مجوز قانوني در چارچوب حاآميت فعلي خواهد شد تا مستقيما 

  .عراق مذاآره شود
  .فعاليت بخش خصوصي ايران با آل مردم عراق است و تنها آار اقتصادي و تجاري خواهد بود: وي افزود

صاحبان :  گفترييس اتاق تهران در ادامه از ايجاد مرآز تبادل اطالعات عراق در اتاق تهران خبر داد و
ي مطلوب  ريزي دقيق به نتيجه ي نامشخص و عدم برنامه هاي اقتصادي، تجاري آشور با برنامه بنگاه

 .نخواهند رسيد
  

   آشته حاصل دو عمليات جنگي آمريكا عليه عراق290: پنتاگون گزارش داد
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه : خبرگزاري فارس

 تن در عمليات نظامي اخير آمريكا در عراق خبر 143زارشي از آشته شدن پنتاگون روز گذشته طي گ
  . تن بود147 خليج فارس بالغ بر 1991داد آه اين ميزان در جنگ 

به گزارش آسوشيتدپرس، زماني آه بوش در اول ماه مي خاتمه جنگ را اعالم آرد آمار آشته شدگان 
 29ثر حمالت متعدد به نيروهاي اشغالگر آمريكا در عراق،  تن بود آه از آن زمان تاآنون در ا114آمريكايي 

  . سرباز آمريكايي ديگر نيز آشته شده اند
بوش با توجه به حمالت اخير عليه نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق همچون ساير فرماندهان نظامي 

  . جنگ هنوز پايان نپذيرفته است: آمريكا اظهار داشت
جاده : هاي آمريكايي در جنگ عراق روز دوشنبه اظهار داشته بودفرمانده نيرو» تامي فرانكس«

  . ناهمواري در پشت سر و جاده ناهمواري نيز در روبروي خود داريم
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وزارت دفاع آمريكا عامل اصلي اين حمالت را وفاداران و نيروهاي شبه نظامي صدام حسين، رئيس 
  . جمهور سابق عراق عنوان مي آند

 مارس سالجاري آغاز و اول ماه مي خاتمه 20 آمريكايي در جنگ اخير آه از جمع آل تلفات نيروهاي
 تن از آنها در اثر تصادفات و مابقي در طي عمليات جنگي آشته شده 69 آشته است آه 212يافت، 

  . اند
 پنج نفر از نيروي هوايي و چهار نفر از نيروي دريايي   تفنگدار دريايي،80 ارتشي، 123 آشته، 212از 
 . ريكا بوده اندآم
  

   سپتامبر11دستگيري ديپلمات عراقي مظنون به ارتباط با مسئول عمليات تروريستي 
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18 چهار شنبه - راديو فردا -)شيرين فاميلي

مقامات آمريکايي گفتند که احمد خليل ابراهيم ثمر اآلني، ديپلمات عراقي که مظنون به ارتباط با محمد 
به گفته .  سپتامبر است، در تاريخ دوم ژوئيه دستگير شد11مسئول اصلي عمليات تروريستي عطا، 

اما مقامات .  با محمد عطا در پراگ ديدار داشته است2001منابع آگاه در جمهوري چک، وي در آوريل 
مد خليل همچنين احتمال مي رود که اح. مسئول در آمريکا هنوز اين اطالعات را کامال تاييد نکرده اند

ابراهيم تنها فرد شناسايي شده در دولت سرنگون شده صدام حسين باشد که با عامالن اقدام 
  . سپتامبر در ارتباط بوده است11تروريستي 

  
  با جنگ پارتيزاني نيروهاي اشغالگر را از عراق خارج آنيد: صدام 

  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه : خبرگزاري فارس
يس جمهور مخلوع عراق مجددا در يك پيام صوتي از مردم عراق خواست با انجام جنگ صدام حسين رئ

  . هاي چريكي اشغالگران را از اين آشور بيرون برانند
به گزارش روزنامه الشرق االوسط ، صدام در اين پيام صوتي خود جنگ هاي چريكي و در آنار آن تحريم 

اي خروج نيروهاي اشغالگر امريكا و انگليس از عراق هاي تجاري و مبارزه مردمي را بهترين راه بر
  . دانست

اين دومين نوار صوتي صدام ظرف يك هفته گذشته است آه از تلويزون الجزيره قطر و ال بي سي لبنان 
  . پخش مي شود

الجزيره جمعه گذشته نيز نوار صوتي منسوب به صدام را پخش آرد آه طي آن گفته بود هنوز زنده 
  . اق به سر مي برداست و در عر

  . نيز صحت اولين نوار صوتي صدام را تائيد آرده است) سيا (سازمان اطالعات مرآزي امريكا 
رئيس سازمان اطالعات مرآزي سابق » وفيق السامرائي«پيش از اين نيز شبكه الجزيره به نقل از 
  . عراق صحت نوار صدام را تائيد نموده بود

اق خواست با به آار گيري تمام ابزار و امكانات الزم از جمله تحريم تجاري و در نوار اخير صدام از مردم عر
برپايي تظاهرات و قيام هاي مردمي و حتي با استفاده از مسلسل و تفنگ به جنگ با نيروهاي اشغالگر 

  . بروند
  .شور هستند زيرا يك ملت در يك آ دقيقه اي صدام تاآيد آرد آه مردم عراق با هم برادرند14در اين نوار 

وي از مردم عراق خواست تا هر گونه اثر و عوامل تفرقه آميز را از خود دور آنند و در زير يك پرچم قرار 
  . گيرند

نيروهاي اشغالگر آه تصور مي آردند مردم از آنها به عنوان نيروهاي فاتح و آزاده استقبال : صدام گفت
  . مي آنند آرزويشان به ياس مبدل شده است

 
  ي عراقي خواستار تشكيل سريع دولت موقت شدندگروهها

  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه : خبرگزاري فارس
گروههاي سياسي اصلي عراق آه از آمريكا و انگليس در سرنگوني حكومت صدام حمايت آرده اند 

  . خواستار استقرار اولين دولت موقت عراق پس از جنگ در اواخر اين ماه شدند
مسعود « روزنامه هرالدتريبون، اعضاي برجسته نيروهاي معارض پيشين عراقي شامل به گزارش
رهبر آنگره ملي عراق اعالم آردند آه آنها از فرمانده » احمد چلبي«رهبر آردهاي عراق و » بارزاني

 نيروهاي آمريكايي در عراق خواسته اند تا با موافقت به ايجاد نيروي امنيتي ملي در عراق از افزايش
  . تعداد حمالت عليه نيروهاي ائتالفي جلوگيري به عمل آيد

رهبران سياسي عراق گفتند ايجاد يك چنين نيرويي سبب عقب نشيني نيروهاي نظامي آمريكا از 
» آزادي«بغداد و ساير شهرهاي اصلي اين آشور شده و از افزايش تنشي آه در حال تضعيف احساس 

  . مثبتي از تصرف و اشغال جايگزين شود جلوگيري خواهد آرددر عراق بوده و ممكن است با تصوير 
ما همواره به آمريكايي ها اعالم آرده ايم آه مشكل اصلي بعد از جنگ : در اين نشست بارزاني گفت

آنها بايد فاصله خود را .است واين امر براي آنها خوب نيست تا در خط مقدم اين مشكالت قرار گيرند 
 عراقي به اين عنوان آه آنان در تالش براي حل مشكالت عراق هستند حمايت حفظ آرده و از نيروهاي

  . آنند 
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آه » جان ابي زيد«رهبران سياسي عراق ادعا دارند آه درايجاد نيروهاي امنيتي عراق از حمايت 
» پل ولفوويتز«مسووليت نيروهاي آمريكايي در عراق را اين هفته از تامي فرانكس به عهده گرفت و 

  .  وزير دفاع آمريكا برخوردارندمعاون
مقامات مي گويند تاسيس چنين نيرويي جدا از تالشهاي آنان براي ايجاد پليس و ارتش جديد در عراق 

  . است 
اين يك ارتش شبه نظامي خواهد بود آه براي مقابله با باقي مانده طرفداران رژيم بعثي : آنها افزودند

  . ز مي شوندصدام توسط آمريكا آموزش ديده و تجهي
تصميم گروههاي سياسي اصلي عراق براي تشكيل يك حكومت موقت، آخرين مرحله از آشمكش 

  . بر سر قدرت بوده است» پل برمر«دوماهه ميان رهبران معارض عراق با 
يك چنين حكومتي از رهبران معارض آرد شمال و جنبش هاي در تبعيد نظير جنبش چلبي و به همان 

ي همانند حزب الدعوه شيعه و مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آه به نسبت گروههاي مذهب
  . وسيله آيت اهللا محمد باقر حكيم رهبري مي شود تشكيل خواهد شد

گفتني است قطعنامه سازمان ملل آه آمريكا و انگليس را به عنوان قدرتهاي اشغالگر تشخيص داد در 
گفته بود او » پل برمر«اين در حالي است آه . استپي انتقال بي درنگ قدرت به حاآمان عراقي بوده 

يك شوراي سياسي انتصابي از عراقي ها را صرفا به عنوان مشاور در برنامه هاي قدرتهاي اشغالگر 
ترجيح مي دهد و طرحهاي طوالني مدت براي تدوين قانون اساسي و برگزاري انتخابات در طول دوره يك 

  . ساله يا دوساله اجرا خواهد شد
 

  مقام سابق عراقي به اسارت نيروهاي آمريكايي درآمدند
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18چهار شنبه 

ي تحت تعقيب  نيروهاي آمريكايي وزير آشور رژيم سابق صدام را دستگير آرده و يك مقام عالي رتبه
  . عراقي نيز خود را تسليم آرد

 خبرگزاري رويتر، هر دوي اين افراد در ميان به نقل از) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . ها بودند هاي تحت تعقيب آمريكايي فهرست مقام

احمد فرد . ي ارتش آمريكا محمود ضياب االحمد، وزير آشور سابق عراق دستگير شده است  به گفته
  .  فهرست مظنونان آمريكا بود29ي  شماره

  . ها خود را تسليم نيروهاي آمريكا آرد ت آمريكايي فهرس23ي  هم چنين ميزبان حيدر هادي فرد شماره
  . اند هاي عراقي به اسارت نيروهاي آمريكا درآمده  تن از مقام34به اين ترتيب تاآنون 

 ميليون دالر براي 15 ميليون دالر براي ارايه هرگونه اطالعات منجر به دستگيري صدام و 25آمريكا 
 .دستگير پسرانش پيشنهاد آرده است

  
  د به وضع بهتر زنان در آينده عراقامي

  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18 چهار شنبه - راديو فردا -)بغداد(پيمان پژمان 
از ابتداي ورود پال برمر، نماينده واشنگتن در عراق، وي بر اين امر مصر بوده است که زنان بايد نقش 

لس رهبران سياسي تبعيدي که از قبل مهمتري را در آينده عراق ايفا کنند و همچنين اصرار کرد که مج
واشنگتن با آنها در تماس بوده و تماما شامل مردان است، بايد عضويت خود را توسعه داده، زنان را نيز 

ميصونا الدمالتي، يکي از زنان فعال سياسي در خارج از عراق، پس از بازگشت . وارد گود سياسي کند
م، از بين بردن ترس است و دوم فتواها در کتک زدن و يا به عراق گفت که اولين کاري که بايد بکني

نهضت زنان در عراق به . کشتن زناني که با خارجيان صحبت کنند يا مويشان را نشان دهند را لغو کنيم
بعد از روي کار .  ميالدي، عراق حتي دو وزير زن داشت70 تا 50بين دهه هاي .  بر مي گردد1920دهه 

ربيعه محمد لطيف، از اعضاي جبهه زنان حزب کمونيست که زمان صدام .  کردآمدن صدام اوضاع تغيير
شش سال به زندان افتاد گفت که يک زن به مرحله اي رسيد که روي اسلحه هاي شيميايي مرگبار 

در جنگ ايران و عراق که يک ميليون مرد . فقط به چنين زناني اجازه پيشرفت داده مي شد. کار مي کرد
  .ياري از پستها توسط زنان پر شدکشته شدند، بس

  
   غيرنظامي عراقي در حمالت امريكا و انگليس آشته شده اند 7000

   1382 تير ماه 18چهارشنبه 
روز ) IBC (Iraq Body Count بر اساس آماري آه گروه تحقيقاتي امريكايي انگليسي - جام جم آنالين

 غيرنظامي عراقي در جنگ امريكا و 7706اآثر  و حد6055 ژوييه منتشر آرده است ، حداقل 9چهارشنبه 
  .انگليس عليه عراق آشته شده اند

به گزارش خبرگزاري رويتر ، اين آمار بر اساس اخبار و گزارش هاي رسانه ها و نيز تحقيقات ده ها 
  .محقق مستقل تهيه شده است

د آه تمام جوانب احتياطي  مي گويد ، امريكا و انگليس بارها ادعا آرده بودنIBCجان سلوبودايك محقق 
براي آاهش دادن تلفات غيرنظاميان به خرج داده و به همين دليل از سالح هاي هدايت شونده 

  .هوشمند استفاده مي آنند
با توجه به ادعاهاي امريكا و انگليس همه انتظار داشتند تلفات غيرنظاميان در جنگ اندك باشد ، اما 

  .شته غيرنظامي را اندك توصيف آرد آ7000 تا 6000هرگز نمي توان رقم 
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  .بديهي است اظهارات متحدين فقط شعارهاي سياسي بوده است
در حال حاضر :  آه از دانشگاهيان و صلح طلبان امريكايي و انگليسي تشكيل شده ، مي گويدIBCگروه 

آمار فقط به ، شايد اين دقيق ترين آمار از تلفات غيرنظاميان عراقي است آه در دست است اما در اين 
تلفات جنگ اشاره شده و از افرادي آه پس از جنگ بر اثر سوءتغذيه ، فقدان بهداشت و درگيري ها 

  .آشته شده اند ، هنوز آماري تهيه نشده است
واشنگتن و لندن تاآنون از دادن هرگونه اطالعاتي در مورد تلفات غيرنظاميان جنگ عليه عراق خودداري 

 .آرده اند
  

  گوناگون
  
  تنبلي ذهن آنها است  , حاصل جهالت WTOالفت مسووالن براي پيوستن به مخ

  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18 چهار شنبه -خبرگزاري آار ايران 
 شود، الزامات و محدوديت هاي آن را تحمل آرده و از WTOايران بدون اينكه وارد بازار تجارت جهاني 

  .  امتيازات آن محروم شده است
 با بيان اين - معاون وزير بازرگاني-دآتر نهاونديان , ايلنا,نگارسرويس صنعتبه گزارش خبر

  . انديش استWTOپيوستن به بازار تجارت جهاني مستلزم حضور مديران :گفت,مطلب
براي پيوستن به بازار تجارت جهاني حاصل , مخالفت برخي از مديران و مسووالن آشور, به گفته وي

  .ري آنها استجهالت، تنبلي ذهن، آسان خو
آشنايي به ,شناخت قوانين و مقررات , افزايش بهره وري,درادامه شناخت رقباي بازار,دآترنهاونديان

فضاي رقابتي تنها با افزايش : جايگاه اقتصادي و سياسي آشورمان در دنيا را مهم دانست و تصريح آرد
و توجه به ساختارهاي حمايتي  آموزش و آنترل آيفيت و آاهش سياست هاي حمايتي   بنيه ي توليد ،

  .مغفول مانده در اقتصاد مهيا مي شود, بي هدف
رقابتي آردن :گفت,با تاآيد براينكه نسخه ي اقتصادي و فرهنگي آشور بايد مكمل يكديگر باشند, وي

  .اقتصاد مستلزم ايجاد فضاي رقابتي در فرهنگ غيرت و عزت ملي است
آه مي توانيم در آن براي حضور در بازار ,  حياط خلوتي استبازار ملي بهترين:نهاونديان تصريح آرد
  .جهاني تالش آنيم

, شناخت بازارهدف, تدوين استراتژي, درادامه تصميم به ورود,رييس مرآز مطالعات پژوهشهاي بازرگاني
شناخت رقبا، افزايش بهره وري و سياست قيمت و خدمات را از جمله عوامل موثر براي حضور در بازار 

  . عنوان آردWTOرت جهاني تجا
با تاآيد بر اينكه ايجاد فضاي مساعد براي فعاليت در سطح جهاني از وظايف مديران بنگاه هاي , وي

  .سياست هاي اقتصادي و تجاري بايد هدفمند باشند:گفت, اقتصادي است
ا ساختار به گفته وي، باپيشينه ي اقتصادي شديدا دولت زده و نفت زده ي آشور ، فاصله ي زيادي ب

  .رقابتي وجود دارد
داشتن :با اشاره به اينكه ساختار دولتي نبايد به آوره بازار موجود سپرده شود، اظهارداشت, نهاونديان

  .سياست استراتژيك در تجارت به معناي حمايت از مزيت هاي بالقوه ي آشور است
توسعه دنبال شد؛اما نفس و آه در برنامه ي سوم ,آمك به مديريت تعرفه حرآت جديدي بود:وي افزود

  .لفظ تعرفه معجزه نمي آند
حرآت از محدوديت هاي آمي و ممنوعيت ها به سمت تعيين تعرفه ي :معاون وزير بازرگاني ادامه داد

  .آاال مثبت و مناسب است؛اما تعرفه درجه ي هوشياري بااليي را مي طلبد
ل محدوديتها و ممنوعيت ها در نظام تعرفه با آمال تاسف ميراث نزديك به دو دهه اعما:وي تصريح آرد

اي تجربه و اطالعات ذي قيمت مديريتي در نحوه اداره ي واحدهاي توليدي نبود؛بلكه سياست شل آن، 
آه به فردي به دليل رابطه هايش امتياز داده مي شد و به فرد مقابل آن به دليل نداشتن ,سفت آن بود

  .اين رابطه ها امتيازي تعلق نمي گرفت
با اشاره به اينكه فرصت هاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني توسط مديران آشور سوخته ,نهاونديان

بعد از انقالب به دليل بدبيني مفرط به سازمانهاي بين المللي و داشتن نگاه : خاطر نشان آرد,شد
  .سياسي به اين موضوع امكان حضور ايران در اين عرصه از بين رفت

 
    سقوط از ظهور تا  صدام

  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 
)   نظامي  و اطالعات ضد اطالعات ( ئ  ؤة  پيشتر با پايگاه  آه  اينجرليك  پايگاه  امريكايي در آنجا هواپيماهاي

 بعد   بردند و چند ساعت  اينجرليك  پايگاه  را به  او آمدند و وي  استقبال  بود، به  شده آنجا هماهنگي
.   نشست  شهر بر زمين  آن  نظامي  داد و در فرودگاه آويو ادامه  تل  سوي  خود را به  راه21   ميگ هواپيماي

   عبدالسالم  از مرگ  پس  ماههاي  و تشتت  و مرج  هرج  داد، احتماالص در آن  روي1966   در سال  واقعه اين
   اسراييل  دولت  و تاسيس  روز استقالل  مناسبت  به  آه يي  بعد در رژه تيها مد  ، اسراييلي محمد عارف
، چند   اسراييلي  پرواز درآوردند و مورخان آويو به  تل  را در آسمان  شده  ربوده  هواپيماي شد، اين برگزار مي

   تمام  و اغراق  و تاب  را با آب  اسراييل  اطالعاتي هاي آور سازمان  شگفتي  پيروزي  اين  بعد، شرح سال
   ساخت  جنگي  هواپيماي ترين  مدرن  نااليق ، با رژيمي  ريخته  در هم  بودند از آشوري  توانسته نوشتند آه
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،   عراق  اداري  نظام  ريختگي  نبود، مگر بهم  امر هيچ  اين دليل.  برسانند  اسراييل  را بربايند و به شوروي
 از   ناامني  و احساس  و فروپاشي  دگرگوني  زود در حال  زود به هاي مت حكو  از تحمل  ناشي آشفتگي
 از   همسايه  غربي  را با آشورهاي  مناسباتش  محمد عارف  عبدالرحمن  آه در حالي.  آشور  در آن زندگي
 و سپهبد   باز شده  ايرانيان  روي  و آربال به  نجف  آرد، راه تر مي  گسترده  ماه  به ، ماه  و ترآيه  ايران قبيل

   گفت  ايراني  وزير و مقامات  و نخست  بود و با شاه  سفر آرده  ايران  او به  وزير نظامي  نخست طاهر يحيي
  هاي  از ژنرال  چند تن ها با همكاري ، بعثي1347   تيرماه26\ 1968   سال  ژوييه17آرد، در روز  و گو مي
 زدند  ، دست  خونريزي  و تقريبا بدون  سريع  آودتاي  داشتند، به تش در ار  مهمي  مقامات  آه  عراق ارتش
   عراق  حاآم  در ساختار رژيم  بااليي  سطح جايي  و جابه  را تنها دگرگوني  ديگر آن هاي  دولت  حتي آه

  هاي ژنرال   البكر، در سايه  احمد حسن  رهبري ، به  بعث  آودتا بودند و حزب ها در راس ژنرال.  آردند تلقي
  در سايه.  آرد زده  را شگفت  عراق  خود، مردم  با سرعت  ژوييه17  آودتاي.  بود  قرار گرفته  و گمنام جوان
 آغاز   عراق  حاآمه  ممتد حضورخود را در هيات  بود، دوران  گريخته  از زندان  پيش  چندي  آه  آودتا صدام اين

 .ا افتاده  او بر سر زبان  نام  پس آرد و از آن
  

  تعداد بيكاران در آشور آلمان
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18 چهار شنبه -راديو آلمان 

نتايج اعالم شده بسيار ضد . جديدترين اعداد و ارقام بازار آار در آلمان براى ماه جارى ژوئيه اعالم شدند
اينك از يك شغل برخورداريد، اما تقريبآ اينطور آه، به يك بيكار گفته شود، تبريك ميگويم، شما . و نقيضند

. گزارشگر صداى آلمان داليل اين امر را توضيح ميدهد. متاسفانه براى آن دستمزدى دريافت نميكنيد
 ماه گذشته، به طرز چشمگيرى ٢تعداد بيكاران در آلمان طى . ابتدا درباره خبر خوش صحبت آنيم

. ر فهرست بيكاران آشور آلمان ثبت شده اند هزار نفر، د٢۶٠ ميليون و ۴تقريبآ . آاهش داشته است
همچنين بر اثر ارائه مشاغل موسمى، .  هزار نفر، آمتر از تعداد بيكاران در ماه مه گذشته٨۵يعنى 

  .  نفر تقليل پيدا آرده است٣٣٠٠٠تعداد بيكاران، به وضوح و در حد 
اين يك پيشرفت مشعوف آننده ”:رئيس موسسه آار فدرال آلمان فلورين گرستر دراينباره توضيح ميدهد

است آه، همچنين به اقدامات گسترده اى مربوط ميگردد آه، براى فعال سازى بيكاران و آغاز تاثير 
اما بيكاران در آلمان بزحمت مشاغلى براى دراز مدت ” .قوانين اصالحى، در بازار آار، انجام گرفته اند

راى آار در بخش اقتصاد آزاد آلمان، از طريق آمك بيشتر اينگونه است آه، محلهائى ب. بدست مياوردند
عالوه بر اين تعداد آن آسانى به . هزينه هاى پرداخت شده از جانب ادارات آار آلمان بوجود آمده اند

يا به اين دليل آه آنها در جستجوى يك شغل، . شدت آاهش يافت آه، در آمار و ارقام قيد نشده بودند
همچنين . د يا اينكه، ترجيح دادند، پيش از موعد مقرر، بازنشسته شوندآنچنان همكارى موثرى نداشتن

اما با وجود . تعداد آسانيكه براى نجات از بيكارى، به مشاغل آزاد روى ميآورند، رو به افزايش است
تمامى تالشها، در جهت آاريابى براى بيكاران و موفقيتهاى حاصله، آمار و ارقام، بسرعت خوشباورى را 

  . ا بيرون ميرانداز سره
تقليل اخير تعداد ”:رئيس بخش امور مالى موسسه آار فدرال آلمان فرانك يورگن وايزه در اينباره ميگويد

همچون گذشته ضعف روند . بيكاران را نبايستى بر پايه احياى اقتصاد آلمان بدانيم، درست بر عكس
 از اين لحاظ مشخص ميگردد آه، افراد اين ضعف همچنين. اقتصادى، بر اوضاع بازار آار سنگينى ميكند

در ماه ژوئن گذشته تعداد بيكاران . افزونترى اعالم بيكارى ميكنند زيرا، محل آار خود را از دست داده اند
در آل، تعداد بيكاران آلمان، به بيشترين ” . درصد بيشتر از شمار آنها در سال گذشته بود١۶در آلمان، 

رئيس موسسه آار فدرال آلمان، فلورين گرستر امكان . رسيده استحد خود پس از وحدت دو آلمان 
البته تنها زمانيكه، رشد . احياى روند رشد اقتصادى آشور را، تازه براى سال آينده پيش بينى ميكند

بر اساس ارزيابيهاى ”:او درباره امكان اين امر ميافزايد. اقتصادى به وضوح، بيشتر از ميزان يك درصد باشد
 و نيم درصد و در اشكال ١رايط آنونى بازار آار در آلمان، ميزان اشتغال بكار در آشور، در حد ما با ش

متفاوت خود، ثابت باقى خواهد ماند، طبيعتآ همچنين از طريق ساعات اضافه آارى و نه فقط توسط 
ا خواهيم توانست، بنابراين اگر اين ميزان، آشكارا بيش از يك درصد باشد، م. استفاده از محلهاى آار تازه

به هر حال تا زمانيكه ” .در سال آينده نيز، نقشى موثر در بهبود روند رشد اقتصادى آشور داشته باشيم
به همين . اوضاع اقتصاد آلمان، بهبود چندانى نداشته باشد، محلهاى جديد براى آار بوجود نخواهند آمد

مر اصالحات مالياتى را واجب ميداند و دليل، گرستر از حزب سوسيال دموآرات آلمان، تعجيل در ا
يك رفرم به موقع در اين جهت، بسته به اين آه چگونه از لحاظ مالى تامين ميگردد، ميتواند، به ”:ميگويد

البته اين رقم، عدد بزرگى نيست چرا آه، ” . هزار نفر ديگر از بيكاران آلمان باشد۵٠معناى اشتغال براى 
 هزار نفر افزوده شده ٣٠٠آلمان در ماه ژوئيه سال گذشته، بر تعداد اين افراددر مقايسه با تعداد بيكاران 

  .است
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