
  2003 يهژوئ  11 -1382  تير20 جمعه   -)109(بولتن خبري ايران نبرد
  

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

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  كل الحاقي دست سازمانهاي جاسوسي در ايران را باز خواهد گذاشتامضاء پروت
   1382 تير 18چهارشنبه، 

امضاء پروتكل الحاقي و اجازه ورود بازرسان، دست : يك استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران گفت
  .  سازمانهاي جاسوسي را براي استفاده از ابزارهاي دخالت آميز در ايران باز خواهد گذاشت 

 آافي است آه يك سازمان جاسوسي به  :در گفتگو با خبرگزاري فارس افزود» ابو محمد عسگرخاني«
سازمان انرژي اتمي اطالع دهد آه ايران در نطنز، اراك و ساير مكانها داراي تاسيسات اين چنيني است 

وري يكسري و سازمان نيز در پي آسب اطالعات برآيد و وارد عمل شود و با توجه به اينكه هر آش
ها را شفاف آرده و در اختيار  هاي محرمانه دارد اين ابزارهاي دخالت آميز مي تواند تمام اين برنامه برنامه

  .  سازمانهاي جاسوسي قرار دهد
تنها راهي آه براي ايران وجود دارد شفاف سازي است، به اين معنا آه مشكل : وي اظهار داشت

 نه با دستگاه ديپلماسي آه ايران را به اين گرداب افكنده، زيرا تنها موجود با مردم در ميان گذاشته شود
  .  حمايت مردم است آه فشارهاي خارجي را آمتر خواهد آرد

شواهد حاآي از آن است آه مسئولين ما بيش از حد نگرانند و در طول : عسگرخاني تصريح آرد
ان صورت گرفته مقامات ايراني در رعب ماههاي گذشته به دليل سفرهاي متعددي آه از نيويورك به تهر

اند آه اگر پروتكل الحاقي را امضاء نكنند امريكا حمله خواهد نمود آه اين امر   شده و وحشت نگاه داشته
  .  دور از واقعيت است

بحث  :  گفت93+2استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران در خصوص گرفتن امتياز براي امضاء پروتكل 
هاي اتخاذ شده توسط   دهي زماني بود آه ايران تسليم نمي شد ولي به موجب شيوهموازنه امتياز

  .   هنگامي آه خلع سالح شديم خلع امتياز نيز گرديديمNPTدستگاه ديپلماسي و امضاي 
 را NPTما نيز همانند آره شمالي مي بايست ابتدا امتياز مي گرفتيم و سپس معاهده : وي تصريح آرد

در صورتيكه اين حق نسلهاي .  و در حال حاضر نيز گرفتن امتياز امكان پذير نيستامضاء مي نموديم
  .  اي داشته باشند تا بتوانند پس از پايان نفت از آن استفاده نمايند آينده ماست آه انرژي هسته

استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران فشارهاي وارده به ايران را محدود به امضاء پروتكل الحاقي 
، )رژيم مربوط به آنترل موشكها (NTCR، امضاي CTBT پس از آن نوبت تصويب  :ندانست و اظهار داشت

پروتكلهاي مربوط به آنوانسيونهاي شيميايي ، ميكروبي و سپس سالحهاي سبك خواهد بود آه بدين 
  .  اي عليه حاآميت و امنيت ما صورت خواهد گرفت ترتيب آهسته آهسته آودتاي خزنده

هاي به وجود آمده ميان ايران و ادعاهاي امريكا دانست و  اني سفر البرادعي را در پي تنشعسگرخ
هاي امريكا هستند و  در حال حاضر هم آژانس بين المللي انرژي اتمي و هم ايران تحت فشار: گفت

اي دست يافت در صدد به انحصار درآوردن انرژي  واقعيت اين است زمانيكه آمريكا به دانش هسته
  .  هسته اي برآمد آه طولي نكشيد آژانس بين المللي انرژي اتمي را تاسيس آرد

اي و اشاعه يافتن اين دانش امريكا در صدصد  با دست يابي روسيه به سالح هسته: وي تصريح آرد
سيطره بر آژانس انرژي اتمي برآمد ولي اين آژانس علي رغم محدوديتهاي بين المللي استقالل نسبي 

  .  ظ آرد، چنانچه شاهد اين امر در جريان بازرسيهاي عراق بوديمخود را حف
فشارها و تهديدهاي امريكا عليه ايران در زماني صورت مي گيرد آه خود امريكا نسل : وي تاآيد آرد

 ذي حق هستيم آه NPTاي را به وجود مي آورد و ما نيز به موجب معاهده  جديدي از سالحهاي هسته
  .   جهت اهداف صلح آميز خود استفاده آنيماي در از انرژي هسته

عسگرخاني اعمال فشار از سوي امريكا بر ايران را ناشي از دو دليل دانست؛ يكي تبعيض آميز بودن 
رفتار امريكا عليه آشورها آه البته اين حساسيت در مورد اسرائيل وجود ندارد و حتي با آن همكاري نيز 

  .  »مسامحه دستگاه ديپلماسي ايرانترك فعل، غفلت و «مي آند و ديگري 
 به مسئوالن هشدار دادم آه امضاء پروتكل به صالح نيست و پس از 1996در سال : وي اظهار داشت

اي مطرح شد   آه بحث اشاعه سالحهاي هسته1377 و حتي اوايل سال 76امضاي آن، در پاييز سال 
  .  شدمطرح آردم آه امضاي نامحدود پروتكل به نفع ايران نمي با

هنگام آزمايشات هسته اي هند و پاآستان نيز فرصتي : استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران افزود
 آه اين رويداد فوق العاده محسوب مي شد و منافع عالي يك آشور به 10دست داد تا به موجب ماده 

ا به داليلي آن را خطر افتاده بود، مي توانستيم از معاهده خارج شويم آه دستگاه ديپلماسي ما بن
  .  ناديده گرفت و اين فرصت را از دست داد

حال به موجب اين معاهده بايد پروتكل الحاقي نيز امضاء گردد آه پيامدهاي عظيمي : عسگرخاني گفت
براي ايران خواهد داشت و با امضاي آن بازرسان اجازه خواهند يافت به مدت دو ساعت وارد ايران شده 

  .  هر زماني بازرسي بعمل آورندو از هر مكاني در 
مسئولين ما بايد سياستي را اتخاذ آنند آه حاآميت، يكپارچگي و استقالل ايران از بين : وي تاآيد آرد

  .  نرود
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  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

   گزارشی از بوشهر–گزارشی از تهران 
 ه پنج شنبه نوزده تيرما– پاریس –عباس بختياری 

گزارشات دریافتی نشان از آن است که تظاهرات دیروز در تهران از ساعت هفت بعدازظهر عمدتا در 
در یکی از . ميدان انقالب، تهرانپارس،ميدان امام حسين، اميرآباد و زیرپل گيشا آغاز شده است

از ساعت شش بعدازظهر در نزدیکی ميدان انقالب حضور «: گزارشات ارسالی چنين آمده است 
محل تظاهرات عمدتا از طریق . تمام خيابانها از شب قبل در محاصره نيروهای سرکوب بود. داشتم

ساعت شش و نيم . اولين تظاهرات از زیر پل گيشا شروع شد. تماسهای تلفنی از قبل مشخص بود
بعدازظهر و با جمعيت چند صد نفری، اما به فاصله نيم ساعت جمعيت خيلی زیادی به صف تظاهرات 

. هم زمان با گيشا به ما هم که در ميدان انقالب بودیم حملهء واقعا وحشيانه ای شروع شد. مدندآ
ساعت هفت و نيم جمعيت باالی . بيشتر نيروهای مسلح رژیم در دانشگاه و اطراف سنگر گرفته بودند

به . در همين وقت ماموران و لباس شخصی ها به شکل وحشيانه ای حمله کردند. ده هزار نفر بود
شدت کتک خوردم چند تا باتوم به پایم و چند تا هم به دست و سرم زدند که پایم آسيب دیده و می 

اما حمله و سرکوب ادامه . جمعيت لحظه به لحظه بيشتر می شد. لنگم و سرم هم باد کرده است
گيری زیر پل گيشا هم خبر رسيد که در. تظاهرات در ميدان انقالب زخمی های زیادی داشت. داشت

  .    مردم با ماموران رژیم خيلی شدت دارد
در ميدان انقالب و خيابانهای اطراف به طرف اميرآباد . در یک حمله چند تا از جوانان دستگير شدند

صورت خونين دو نفر از . جوانان دست ميزدنند. واکنش مردم ابتدا تنها هو کردن ماموران و اوباش بود
مرگ بر «، »خامنه ای حيا کن، مملکتو رها کن« شعارهای .  آوردتظاهر کنندگان مردم را به خشم

، »مرگ بر جمهوری اسالمی«، »زندانی سياسی آزاد باید گردد«، »اوباش برو گمشو«،»اوباش
هيچکدام از مجروحين را به بيمارستان . کوبنده داده می شد» دانشجو، دانشجو،حمایتت می کنيم«

خبر مربوط به تظاهرات در .ن انقالب به مداوای زخميها مشغول بودندمنتقل نکردند و ساکنين اطراف ميدا
ساعت تقریبا یازده شب در جاهای مختلف . جاهای دیگر که اعالم می شد، مردم هورا می کشيدند

گزارش دیگری از تهرانپارس اطالع می دهد که مردم در ساعت . آتش زدن الستيک به چشم می خورد
زندانی «در تهران پارس شعارهای . ر شده و تعدادی مجروح شده اندنه با ماموران به شدت درگي

و » لعنت به هر سه تاشون«، »، دانشجوی زندانی حمایتت می کنيم»سياسی آزاد باید گردد
مردم در فاصله نزدیک تظاهرات با ریختن روغن سوخته اتومبيل منتظر . شعارهای بسياری داده شد

  . ار آنها را خنثی کنندبودند تا با حمله اوباش موتور سو
  مرگ یک جوان در بوشهر توسط نيروهای انتظامی

جسد شکنجه شدهء ابراهيم ابویی جوان نوزده ساله بوشهری، توسط مردم در محله بهبهانی های این 
ابراهيم ابویی ماهها پيش بارها به مرکز نيروهای انتظامی این شهر مراجعه و از . شهر کشف گردید
نتظامی به نام مشایخ درخواست کرده بود تا در اختالفات شدیدی که ميان پدر و مادر مسئول نيروهای ا

تالشهای ابراهيم ابویی در اثر . او بوجود آمده، مداخله کند تا از یک فاجعه خانوادگی جلوگيری بعمل آید
ی انتظامی بی توجهی مسئول این ارگان بی نتيجه می ماند تا اینکه در اواسط اردیبهشت ماه به نيروها

نيروهای انتظامی در محل حادثه . اطالع می دهد که مادرش در اثر نزاع با پدر به قتل رسيده است
مدتی بعد ابراهيم ابویی با پرتاب . حاضر، پدر وی را بازداشت و جسد به پزشک قانونی انتقال می یابد

نيروهای . حل می گریزدسنگ، مشایخ مسئول نيروهای انتظامی را از ناحيه سر مجروح کرده و از م
انتظامی بارها برای یافتن ابراهيم ابویی تالش کرده بودند تا اینکه جسد وی صبح روز یکشنبه هشت 

تيرماه در حاليکه به شدت از ناحيه صورت، شکم و دست راست شکنجه شده است، در محله بهبهانی 
هيم ابویی را مشایخ رئيس مردم بوشهر عامل اصلی شکنجه و مرگ ابرا. توسط مردم کشف می گردد

  . نيروهای انتظامی این شهر می دانند
  

هجوم اتوموبيل ها و درگيري نيروي انتظامي با ماموران : تظاهرات و ناآرامي در تهران و شهرستانها
  امنيتي شخصي پوش و بسيجي

  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19پنج شنبه 
.  تيرماه دست به تظاهرات زدند18در مراسم سالگرد در تهران، هزاران نفر در اطراف دانشگاه تهران 

پليس ضد شورش و چماقداران با يورش سنگين به جمعيت اعتراض کننده تالش کردند آنها را متفرق 
در ميدان انقالب به روال اعتراض هاي ماه پيش اتومبيل ها راهبندان ايجاد کردند و ماموران . کنند

  . مله لباس شخصي ها به رانندگان در راه بندان گردندانتظامي، تالش کردند تا مانع از ح
 تيرماه ممنوع 18با وجودي که دولت برگزاري هرگونه تجمع را در روز ) : راديو فردا(بکتاش خمسه پور

اعالم کرده بود و عليرغم تدابير شديد امنيتي، هزاران نفر از ايرانيان در خودروهايشان، بعداز ظهر 
خودروها از حرکت .  انقالب و نواحي اطراف دانشگاه تهران سرازير شدندچهارشنبه به سوي ميدان

  . بازمانده بودند و ترافيک سنگيني ايجاد شده بود
صدها مامور پليس ضد شورش در خيابان ها صف آرايي کرده بودند، در حالي که اعضاي بسيج و انصار 

تجمع سپر به سپر . اژ مي دانندحزب اهللا سوار بر موتورسيکلت هايشان به اين سو و آن سو وير
نمونه اي از همين واقعه ماه گذشته در . خودروها با بوق هاي مکرر و پيوسته خودروها، همراه شد
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هرگاه که خودروهاي پر از سرنشين، از .  شب به طول انجاميد10تظاهرات ضد حکومتي روي داد که 
ن کف مي زدند و به شور و شادي مي تمامي سنين بوق هاي خود را مي نواختند جوانان و نوجوانا

  . پرداختند
برخي ماموران ديده شدند که به رانندگان خودروها اخطار مي کردند از بوق زدن خودداري کنند اما اخطار 

همزمان با تجمع کثير خودروها در ميدان انقالب، صدها نفر از افراطيون مذهبي، . آنها اثر ناچيزي داشت
 هوادار دموکراسي در نبرد هاي پراکنده خياباني، در نزديکي دانشگاه تهران با ماموران امنيتي و جوانان

پليس ضمن شليک گاز اشک آور به سوي دسته هايي از جوانان در نزديکي کوي . هم درگير شدند
دانشگاه از نزديک و بطور مستقيم با افراد لباس شخصي به زد و خورد پرداخت تا آنان را ادامه درگيري با 

  . ان هوادار دموکراسي بازداردجوان
يک شاهد فضا را بسيار متشنج توصيف کرد و با اشاره بوي غليظ گاز اشک آور در هوا گفت پليس با 

جوانان برخورد کرده است، جوانان با بسيجي ها به زد و خورد پرداخته اند و او ديده است پليس با 
  .اند درگير شده استبسيجي ها که قصد نزديک تر شدن به دانشگاه را داشته 

. صدها مامور کمکي پليس ضد شورش، بعدا به خيابان ها ريختند تا کنترل منطقه را در دست گيرند
ماموران امنيتي با متفرق کردن جمعيت، جوانان را در کوچه و خيابان هاي فرعي تعقيب کردند و آنها را با 

  .باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند
  

  رانبروز نا آرامی در ته
  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه -بي بي سي 

  از آن نام برده می شود، صورت گرفت ' روند کند اصالحات'نا آرامی های ماه گذشته عمدتا به دليل آنچه 
. چهارمين سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران، با نا آرامی های ضد حکومتی در مرکز تهران همراه بود

ه به رغم تدابير شديد امنيتی و غيرقانونی اعالم کردن هر گونه تجمع در اين روز اعتراضات چهارشنب
  .صورت گرفته بود

 که بسياری از آنها همراه اعضای خانواده -در جريان اين اعتراضات، صدها تن سوار بر موتور سيکلت 
  .  راه بندان سنگينی در مناطق اطراف دانشگاه تهران به وجود آوردند-خود بودند 

در سرتاسر منطقه حضور نيروهای امنيتی شديد بود و همچنين صدها تن از نيروهای موسوم به لباس 
  .شخصی سوار بر موتور سيکلت به چشم می خوردند

شاهدان عينی می گويند که يک بار گلوله شليک شد و پليس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان به 
  .روح شدن کسی به دست نرسيده استگزارشی از مج. پرتاب گاز اشک آور متوسل شد

در روزهای گذشته تدابير شديدی برای جلوگيری از بروز نا آرامی انجام شده بود و روز چهارشنبه گزارش 
شد که سه تن از رهبران دفتر تحکيم وحدت، عمده ترين گروه دانشجويی در ايران، توسط مقامات 

  .بازداشت شدند
  

  هرا کاظمی شد کانادا خواستار روشن شدن وضعيت ز
  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19پنج شنبه : بی بی سی 

بنا به اعالم دولت کانادا، اين کشور از مقامات ايرانی خواسته است تا فورا وضعيت روزنامه نگاری را که 
  .ماه گذشته در تهران دستگير شد و گفته شده که پس از ضرب و شتم به اغما فرو رفته، روشن کنند

، سخنگوی وزارت خارجه کانادا، در شهر اوتاوا گفت که ديپلمات های کانادايی اين زن را "ويرانرينولد د"
است در بيمارستان مالقات کرده اند، ولی نتوانسته اند " زهرا کاظمی"که تابعيت دوگانه دارد و نامش 

  .به گزارش وضعيت جسمی او دسترسی پيدا کنند
واست دولت کانادا برای ارائه اطالعات بيشتر درمورد اين وی گفت که مقامات ايرانی هنوز به درخ

  .روزنامه نگار پاسخ نداده اند
  .قرار است سفير کانادا در تهران روز يکشنبه در اين مورد با مقامات ارشد ايرانی گفتگو کند

 سال دارد، می گويند که وی ماه گذشته پس از عکسبرداری از يک زندان 54بستگان زهرا کاظمی، که 
  . در شمال تهران دستگير شد و دو روز بعد از بازجويی به بيمارستان منتقل شد

 آنها می گويند که وی را متهم به جاسوسی کرده و در طول بازجويی مورد ضرب و شتم قرار داده اند
  

  گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه آزادي بيان به ايران مي آيد
  2003 ژوئيه  10 -1382 تير 19 پنج شنبه -همشهري 

گزارشگر ويژه  سازمان  ملل  در زمينه  ارتقاء و محافظت  :  خبرگزاري جمهوري اسالمي-سازمان ملل 
از حقوق  آزادي  افكار و بيان  آميسيون  حقوق  بشر سازمان  ملل  به  دعوت  دولت  ايران  از روزهاي 

  .آرداز ايران  ديدار خواهد )  مرداد۵ تير تا ٢۶( ژوئيه  ٢٧ تا ١٧
براساس  اطالعيه اي  آه  ديروز در مقر سازمان  ملل  در نيويورك  منتشرشد آمبئي  ليگابو در هنگام  
  .ديدار خود از ايران  با مقامهاي  ايراني  رؤساي  دادگاهها و نمايندگان  سازمان  ملل  ديدار خواهد آرد

عه  مدني  ازجمله  اعضاي  رسانه هاي  وي  همچنين  در نظر دارد آه  گردهمايي  را با نمايندگان  جام
  .گروهي  و استادان  دانشگاه ها برگزار نمايد

برنامه  ارتقاء و محافظت  از حقوق  آزادي  افكار و بيان  توسط آميسيون  حقوق  بشر سازمان  ملل  در 
  . ايجاد شد١٩٩٣سال  
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اده  از خشونت  و آزار عليه  افراد از گزارشگر ويژه  اطالعات  مربوطه ازجمله  تبعيض  و تهديد و يا استف
جمله شاغلين  در حوزه  اطالع رساني  را به  منظور اعمال  و يا ارتقاء اعمال  حق  آزادي افكار و عقايد 

  .جمع آوري  مي آند
  انتخاب  شده  است٢٠٠٢ اوت  ٢۶آمبئي  ليگابو،   شهروند آنيا  به عنوان  گزارشگر ويژه  در 

  
  نشجويي از جريان اصالح طلبياستقالل جنبش دا

  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19پنج شنبه ): راديو فردا(مينا بهارمست 
در ايران از سرنوشت دو نفر از بازداشت شده هاي کنفرانس خبري ديروز دانشجويان در تهران، هنوز 

 تجمعي که تعدادي از رهبران جنبش دانشجويي ديروز به جاي برگزاري تحصن و. خبري در دست نيست
در اين کنفرانس .  تيرماه برگزار شود، کنفرانس مطبوعاتي تشکيل دادند18قراربود براي بزرگداشت 

 نفر از افراد حاضر بازداشت شدند که ديروز يکي از آنها پس از چند ساعت آزاد شد، ولي 3مطبوعاتي، 
ضهاي دانشجويي در ايران و در همين حال، در ادامه اعترا. دو نفر ديگر هنوز سرنوشتشان روشن نيست

 تيرماه، گروهي از دانشجويان اهواز با صدور بيانيه اي از محمد خاتمي، رئيس جمهوري 18در سالروز 
مهدي حبيبي، دبير انجمن اسالمي دانشگاه اميرکبير مي گويد که . ايران خواسته اند که استعفا بدهد

  . رايطي کنار خواهد رفتما از خاتمي انتظار داريم دست کم اعالم کند در چه ش
 آقاي خاتمي بارها گفته اند که اگر من نتوانم ):دبير انجمن اسالمي دانشگاه اميرکبير(مهدي حبيبي 

ما انتظار نداريم استعفا دهند چون شايد اين انتظار از ايشان انتظار بي . کاري را انجام دهم، مي گويم
 را بر مطالبات به حق ملت ترجيح داده است، آقاي خاتمي همواره مصالح پنهان نظام. جايي باشد

منتهي ما از آقاي خاتمي يک انتظار داريم و آن اين است که شرايطي را که به گفته خودشان اگر 
از قضا ما . نتواند، در ان شرايط مي روند را شفاف به مردم بگويند که در چه صورتي ايشان مي روند

ارد مي شود، تاثير کوتاهي جريان اصالح طلب در حاکميت معتقديم بخشهايي برخوردهايي که امروز د
يعني اين که يک عده اي از اصالح طلبان حکومتي مصاحبه مي کنند و بخشي از جريان . است

. دانشجويي را در کشور ما به تندروي متهم مي کنند کال زمينه برخورد و دستگيريها را فراهم مي کند
ما خوشبختانه يک جريان مستقلي شده و صرف نظر از همراهي لذا جريان دانشجويي امروز در کشور 

يا عدم همراهي اصالح طلبان حکومتي، مسير خود را به سمت ايجاد يک جامعه و نظم دموکراتيک 
  .خواهد پيمود

 360آقاي حبيبي، حتما شنيده ايد که بعضي از مسئوالن گفته اند که ): راديو فردا(ماه منير رحيمي 
در اين . ايگاه يا پادوي دشمن هستند و حتي صدا و سيما آنان را لمپن خوانده استتشکل دانشجويي پ

  باره چطور فکر مي کنيد؟
اوال اينکه تشکلهايي که با ما هستند و به ايجاد يک نظام دموکراتيک اعتقاد دارند، و به : مهدي حبيبي

 تا خيلي کمتر 360تعدادشان از حق انتخاب مردم و به آزادي بيان و عقيده احترام مي گذارند، واقعا 
طي روزهاي مختلف در ورزشگاههاي مختلف کنسرتهاي موسيقي گذاشته شده و به کساني . است

  . که اجازه خواندن در ايران را نداشته اند، در اين روزها اجازه داده اند
ان دانشجويي جري. مطمئن باشيد به مردم به اين دليل که اوقات فراغتشان پر شده نمي گويند آزاديم

از طرفي به اعتقاد ما هدف برخوردهاييکه به يک . همواره هزينه آزادي و عدالت طلبيش را داده است
شيوه زننده اي با اسلحه انجام مي شود کشف حقيقت نيست، بلکه سيستم قضايي جمهوري 

برخورد اين شيوه . اسالمي دست يک عده آدم ماجراجويي است که از آرتيست بازي خوششان مي آيد
باعث خواهد شد که منابع توليد فکر را در داخل کشور از بين ببرد و سعي کند که يک فضاي رعب و 

اين که از طريق رسانه ملي سعي شود به طريقي اين جريان . وحشت را بر کشور ما حاکم کند
امروز . آزاديخواهي و دموکراسي طلبي را يک جريان لمپن تفسير کنند، چيزي را عوض نخواهد کرد

. آزادي، ايجاد يک نظام مردم ساالر، و تن دادن به حقوق بشر در کشور ما يک خواست همگاني است
به اعتقاد ما اين شيوه برخوردها در دراز مدت قطعا . فکر مي کنم بايد به حافظه تاريخيمان رجوع کنيم

  .جواب نخواهد داد
. يانيه ها، و حتي اعتصاب غذا را آزمودآقاي حبيبي، جنبش دانشجويي، تحصن، تجمع، صدور ب: ر.م.م

در اين صورت گام بعدي شما . اما تاکنون شاهد بوده ايم که رفته رفته فشار بر آنان بيشتر شده است
  چه خواهد بود؟
وقتي که از طريق پيگيريها از مراجع انتخابي حکومت پاسخي نمي رسد و احساس مي : مهدي حبيبي

ار قدرت در ايران نمي تواند از اين طريق به مطالباتش دست پيدا کند، کنند که به دليل صلب بودن اعتب
اطالحات از باال و اصالحات پارلماني با شکست مواجه مي شود، طرح تبيين اختيار رياست جمهور و 

ما از سوي برخي از اصالح . طرح لغو نظارت استصوابي به خوبي بيانگر و ضعيت کشور و نظام است
خوشحاليم که امروز، باالخره بزرگان اصالح طلب هم دريافته اند که . تهم مي شويمطلبان به تندروي م

  . منطق انحصار طلبان هرگونه آرامشي يعني تسليم
آقاي حبيبي، برخي از تحليلگران مي گويند که يکي از داليل به نتيجه نرسيدن اعتراضات جنبش : ر.م.م

آيا اين .  دارد يا يک اتفاق نظر اجمالي وجود ندارددانشجويي اين است که بين اين گروهها شکاف وجود
  طور است؟ 

متاسفانه در سالهاي اخير، نهادهاي امنيتي و بخشهايي از حاکميت جمهوري اسالمي : مهدي حبيبي
سعي کرده اند در انجمنهاي اسالمي به عنوان تنها گروههايي در دانشگاههاي کشور ما که اجازه 
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آن بخشي که با . زي کنند و اين انجمنها را از مسير اصلي خود منحرف کنندفعاليت دارند، يک موازي سا
بخشي است که مجري . خواست اکثريت کشور ما مخالفت مي کند، جريان دانشجويي نيست

  . ايدئولوژي رسمي حاکميت ايران است
تقبال مي کنيم که اگر اينها فکر مي کنند که اين قدر در جامعه دانشگاهي ما پايگاه دارند، ما از اين اس

در سطح دانشگاهها يک رفراندوم بگذاريم و اگر آقايان مدعي هستند که اينقدر طرفدار دارند، چرا از اين 
  که به آراي عمومي دانشجويان مراجعه کنيم واهمه دارند؟

  
  تنها گزارش رسانه هاي رژيم از جنبش جوانان ايران

  2003 يهژوئ  10 -1382  تير19  شنبه پنج-تير 18ها در  از ناآرامي» بازتاب«گزارش 
 نقطه تهران شامل ميدان انقالب، بلوار آشاورز، خيابان آارگر، 6اي آه شب گذشته در  تجمعات پراآنده

 به 24 تشكيل شده بود، تا ساعت 18فلكه اول تهرانپارس، پارك دانشجو و پارك الله از حدود ساعت 
  .صورت پراآنده ادامه داشت

شد،  آننده تشكيل مي  شرآت90 تا 30گزارش دادند، در اين تجمعات آه با تعداد » اببازت«خبرنگاران 
  .شد شعارهايي نيز داده مي

آنندگان شكسته  هاي يك بانك ملي در اين منطقه به وسيله تجمع رسد، شيشه آباد خبر مي از جنت
  .شده است

 بنا بر مشاهدات خبرنگاران هر چند از آمار دقيق دستگيرشدگان ديشب اطالعي در دست نيست، اما
 58اند و مجموع دستگيرشدگان در تهران، بيش از   نفر دستگير شده10 الي 6، در هر منطقه، »بازتاب«

  .باشد نفر مي
هاي  ها نيز ناآرامي گزارش داد، شب گذشته در تعدادي از شهرستان» بازتاب«همچنين خبرنگار 

  .اي مشاهده شده است پراآنده
هاي   نفر بود، شيشه150آنندگان آه تعدادشان بيش از  ن از توابع استان فارس، تجمعدر شهرستان زرقا

يك . هاي ملي و صادرات اين شهر را شكستند و بانك اقتصاد نوين، شعبه زند را تخريب آردند بانك
گفته . بوس نيز شب گذشته در اين شهر به وسيله اغتشاشگران به آتش آشيده شد دستگاه ميني

 نفر از 3شب ادامه داشته و بنا بر اظهارات شاهدان عيني،  ها تا حدود نيمه ين ناآراميشود، ا مي
  .آنندگان بازداشت شدند تجمع

 نفر در ساعات 100 تا 20در شهرهاي شيراز، آرج، بجنورد، مهاباد و مسجد سليمان نيز تجمعاتي بين 
  .دگان پراآنده شدندآنن اوليه چهارشنبه شب تشكيل شد آه پس از حدود يك ساعت، تجمع

در فالورجان، از شهرهاي تابعه اصفهان و بندرلنگه از توابع بندرعباس نيز تجمعاتي به شكل سواره ديده 
جمعي در شهر و   دستگاه موتورسيكلت با حرآت دسته30 تا 20در اين تجمعات، حدود . شده است

  .دادند حومه آن شعارهايي سر مي
  

   وبالگ ها را مسدود آردشرآت مخابرات ايران دسترسی به
  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه -راديو آمريكا 

از شامگاه ديشب ، هجدهم تيرماه، در ايران دسترسی به وبالگ هايی آه فارسی زبانان در آن قلم 
  . غير ممكن شده است) پرشين بالگ و بالگ اسپات( می زنند 

رشين بالگ ، اولين سرويس وبالگ ويژه فارسی زبانان، با بر اين اساس ساعاتی پيش پايگاه اينترنتی پ
  : انتشار اطالعيه ای بر روی سايت خود دليل اين محدوديت ها را چنين اعالم آرد

، دسترسی به وبالگ های سرويس پرشين بالگ و )  تيرماه18(  ديشب 20متاسفانه از ساعت  ((
يتا شرآت مخابرات استفاده می آنند ، همچنين بالگ اسپات با آی اس پی هايی آه از سرويس د

در حال . و مشكل عدم دسترسی به وبالگ ها مربوط به سرورهای پرشين نيست. مسدود شده است
  . ))حاضر تنها دسترسی به سايت اصلی پرشين بالگ از طريق آی اس پی ها ميسر است

ام به نوشتن يادداشت می در صورتی آه اقد:((اين اطالعيه به آاربران پرشين بالگ ياد آور می شود
آنيد، مطالب شما طبق روال عادی ذخيره شده و وبالگتان نيز بازسازی خواهد شد و به محض برداشته 

  .))شدن محدوديت از سوی شرآت مخابرات، وبالگتان همراه با مطالب جديد ديده خواهد شد
 مدت اين اعمال محدوديت هنوز هيچ اطالعی از طول: (( اطالعيه مورد اشاره همچنين تصريح می آند

  .))نداريم
آگاهان دليل اصلی اين اعمال محدوديت را بروز درگيری های شب گذشته در برخی از نقاط تهران و 

  .شهرستان ها عنوان می آنند
طی دو سه سال گذشته وبالگ های فارسی يكی از منابع اصلی آاربران ايرانی برای آسب اخبار از 

  . همانا وبالگ نويسان می باشند ، بوده استشاهدان عينی رويدادها آه 
دسترسی آاربران خود به )) پارس آنالين(( گفتنی است پيش از اين نيز آی اس پی مطرح ايرانی 

  .تمامی وبالگ ها را مسدود آرده بود
  :آدرس سايت اينترنتی پرشين بالگ چنين است
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  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  
  رش آسوشيتدپرس از سفر البرادعي به تهرانگزا

  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19پنج شنبه : خبرگزاري فارس
مدير آل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز چهارشنبه مقامات :آسوشيتدپرس در گزارشي اعالم آرد

  .دايراني را براي بازرسي هاي نامحدود از سايتهاي هسته اي اين آشور تحت فشار قرار دا
  

 مدير آل آژانس بين المللي انرژي اتمي در حالي خواستار  به گزارش آسوشيتدپرس، محمد البرادعي،
شفافيت بيشتر برنامه هاي هسته اي ايران شده است آه آمريكا ادعا مي آند ايران سعي در ساخت 

  . بمب اتمي دارد
هاي هسته اي ايران بدون اطالع البرادعي از ايران خواست آه به بازرسان آژانس اجازه دهد از سايت

 ايران بايد يك پروتكل الحاقي به پيمان منع گسترش سالحهاي هسته  قبلي ديدن آنند و بدين منظور،
  . اي را امضا آند

  .  اجازه برخي بازرسي ها را داده استNPTايران تاآنون بر اساس تعهدات خود به 
پروتكل الحاقي در چارچوب : فرانس خبري اظهار داشتالبرادعي پس از ديدار با مقامات ايراني در يك آن

  . ضوابط آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد بود و به معناي بازرسي هاي نامحدود نيست
توليد انرژي الكتريكي بوده و ايران تاآيد مي آند آه برنامه هسته ايش در جهت مقاصد صلح آميز و براي 

اعالم آرده است در صورتي با بازرسي هاي بيشتر موافقت خواهد آرد آه به عنوان امضاآننده پيمان 
، در دستيابي به تكنولوژي بيشتر هسته اي از سوي ديگر NPTمنع سالحهاي هسته اي و يك عضو 

  . آشورها آمك دريافت آند
در ديگر آشورهاي دارنده تكنولوژي هسته اي براي قطع فروش چنين ايران، واشنگتن را به اعمال نفوذ 
  . فن آوريهايي متهم آرده است

 
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

جمهوري اسالمي برنامه اي پيشرفته و چندجانبه در عراق براي دامن زدن به احساسات ضد آمريكايي 
  دنبال مي آند
  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 شنبه  پنج- راديو فردا -)نيويورك(بهنام ناطقي 

دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا نسبت به برنامه جمهوري اسالمي : روزنامه واشنگتن پست نوشت
ژنرال تامي فرنكس، فرمانده سابق نيروهاي آمريكا در عراق نيز در . براي نفوذ در عراق نگراني ابراز آرد

جمهوري اسالمي برنامه اي پيشرفته و چندجانبه : تاستشهادي آتبي خطاب به سناي آمريكا، نوش
ميامي هرالد درباره سفر رئيس . در عراق براي دامن زدن به احساسات ضد آمريكايي دنبال مي آند

واشنگتن پست در مقاله ديگري به پناه دادن چارلز تيلور، . جمهوري آمريكا به آفريقا گزارشي منتشر آرد
لس آنجلس تايمز با اشاره به تهديد به استعفاي . ه اعتراض آردرئيس حكومت ليبريا توسط نيجري

  .محمود عباس، نخست وزير تشكيالت خودگردان به بررسي نبرد قدرت ميان او و ياسرعرفات پرداخت

  
  ايران پست هاي مرزي خود را به داخل خاك عراق منتقل آرده است: رامسفلد 

  2003ئيه   ژو10 -1382 تير 19پنج شنبه : خبرگزاري فارس
، وزير دفاع آمريكا امروز ادعا آرد گزارشات اخير حاآي است آه ايران، برخي از پست »دونالد رامسفلد«

  .هاي مرزي خود را چندين آيلومتر به داخل خاك عراق منتقل آرده است
رامسفلد آه در حضور آميته تسليحاتي سناي : ضمن اعالم مطلب فوق نوشت» نيوزلند هرالد«روزنامه 

گزارشات اخير حاآي از انتقال : ريكا صحبت مي آرد، با غير قابل قبول خواندن اين اقدام ايران گفتآم
  .  آيلومتر به داخل خاك عراق است25برخي از پست هاي مرزي ايران حدود 

مطمئنا اين رفتار، قابل قبول . اين اقدام مغاير اصل احترام به تماميت ارضي عراق است: وي تصريح آرد
  .  و آنها بايد در مرزهاي خود باقي بمانندنبوده

آمريكا ادعا مي آند آه نيروهاي ايراني از قسمتهاي جنوبي به منظور تامين منافع اين آشور وارد عراق 
  . شده اند

ايران يك آشور با جمعيت شيعه است و آمريكا از اين موضوع بيم دارد آه حكومت شيعه ايران ممكن 
  . يك جمهوري اسالمي شبيه ايران در عراق باشداست در تالش براي ايجاد 

من فكر مي آنم آه رئيس جمهوري و وزارت امور : رامسفلد در خصوص برنامه هسته اي ايران گفت
خارجه آمريكا تالشهاي بسياري را براي تشويق آشورها در همكاري نكردن با ايران در گسترش 

  . ت يا عدم موفقيت اين تالشها نياز به زمان داردتوانمندي هسته اي انجام داده اند و فهميدن موفقي

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
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   ميليون دالر در ماه رسيده است٩٠٠ ميليارد و ٣ميزان هزينه عمليات نظامی آمريکا در عراق به 
  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه -راديو آمريكا 
فلد وزير دفاع آمريکا زير فشار سناتورهای دمکرات، تخمين هزينه عمليات نظامی در عراق را دانلد رامس

آقای رامسفلد در جلسه چهار ساعته کميته نيروهای مسلح سنا در روز چهارشنبه . دوبرابر کرده است
 ٣ به در پاسخ به پرسش های رابرت برد، سناتور ايالت ويرجينيای غربی، گفت ميزان هزينه ها اينک

  .  ميليون دالر در ماه رسيده است٩٠٠ميليارد و 
 تقريبا دوبرابر – که تنها برای عمليات نظامی است و هزينه های بازسازی را در بر نمی گيرد –اين رقم 

 هزار ١۴۵ژنرال تامی فرانکز نيز گفت نيروی . دو ميليارد دالر تخمينی است که در آوريل زده می شد
 .  برای آينده ای قابل پيش بينی در آنجا باقی خواهد ماندنفری آمريکا در عراق

  
  هماش آارشناسان نفتي غربي و عراقي در بغداد برگزار شد

  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه -خبرگزاري فارس
آارشناسان غربي و وزارت نفت عراق در همايش چهار روزه اي آه در بغداد برگزار شد ، طرح فعاليت 

  .بيت و افزايش توليد نفت خام عراق را بررسي آردندبراي تث
اين آارشناسان طي چهار : به گزاش خبرگزاري فرانسه، منابع وزارت نفت عراق روز چهارشنبه گفتند
  . روز اخير طرحي را در مورد زمان بندي، ميزان توليد و هزينه آماده آرده اند

 ميليون 6زارتخانه پيش از جنگ هدف خود را توليد به گفته يك مقام مسوول در وزارت نفت عراق ، اين و
  .  قرار داده بود2012بشكه در روز در سال 

  . توليد نفت و بازگشت اين آشور به ظرفيت توليد پيش از جنگ با مشكل رو به رو است
ايان ثامر غضبان، مسوول اداره وزارت نفت عراق، يك ماه پيش ابراز اميدواري آرده بود آه توليد عراق تا پ

 هزار بشكه در روز برسد اما اين آشور نتوانست به اين هدف برسد و 500ماه ژوئن به يك ميليون و 
 .  هزار بشكه در روز محدود مي شود900توليد آن هم اآنون به 

  
به رغم اعتراف آاخ سفيد مبني بر ارتكاب اشتباه از سوي بوش در حمله به عراق، رييس جمهور آمريكا 

  .د براي جنگ دفاع آرداز توجيهات خو
  2003 يهژوئ  10 -1382  تير19 پنج شنبه

 به نقل از خبرگزاري رويتر، جورج بوش، رييس جمهور  ،)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي تصميمي آه  االن من درباره: آمريكا در آنفرانس خبري با رييس جمهور آفريقاي جنوبي اظهار داشت

  .مئن هستم و جهان در آينده حقيقت را خواهد ديدام آامال مط گرفته
ي آمريكا، هنگامي آه  ي مشترك آنگره اش در آميته آاخ سفيد اقرار آرده است آه بوش در سخنراني

 .مدعي شده دولت عراق درصدد خريد اورانيوم از آفريقا بود دچار اشتباه شده است
  

  تسليحات عراق پيدا نخواهد شد
  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه -بي بي سي 

منابع آگاه ارشد در دولت بريتانيا در گفتگو با بی بی سی احتمال کشف سالح های تخريب جمعی در 
  .عراق را رد کرده اند

اين منابع گفته اند که در گذشته چنين سالح هايی در عراق وجود داشت، ولی اکنون آنها بر اين باورند 
ش از آغاز جنگ توسط حکومت صدام حسين مخفی شده يا از بين رفته که اين سالح ها احتماال پي

  .باشد
. از جمله داليل دولت بريتانيا برای آغاز جنگ عليه عراق وجود سالح های تخريب جمعی در آن کشور بود

  .دولت بريتانيا معتقد بود که اين سالح ها تهديدی مستقيم برای اين کشور به شمار می روند
ر بی بی سی، برخی از مقامات بريتانيايی می گويند که تنها خود کارشناسان عراقی از به گفته خبرنگا

حقيقت امر آگاه هستند، ولی آنها تا هنگامی که مطمئن نشوند که صدام باز نخواهد گشت، آزادانه 
  .سخن نمی گويند

د می کند که خبرنگار بی بی سی همچنين می گويد که تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، اکنون تايي
  . پيدا خواهد شد- نه خود اين تسليحات -عراق " برنامه های تسليحاتی"شواهد 

اين در حالی است که دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا نيز اذعان کرده است که آمريکا پيش از آغاز 
  .جنگ اطالعات تازه ای درباره تسليحات عراق در دست نداشت

آمريکا پس از وقايع يازدهم سپتامبر به اطالعات : يته مجلس سنا گفتآقای رامسفلد خطاب به يک کم
  .موجود درعراق با ديد تازه ای نگريست

 وی تاکيد کرد که تسليحات عراق سرانجام پيدا خواهد شد
  

  تشکيل شورايی برای اداره عراق
  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه -بي بي سي 

  سی درصدی در اداره عراق شده اندفعاالن حقوق زنان خواهان سهم 
جان سايرز، سفير بريتانيا در عراق از تشکيل شورايی خبر داد که قرار است ظرف يک هفته آينده برای 

  .اداره امور عراق تشکيل شود
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به گفته آقای سايرز، اعضای اين شورا از طيف گسترده ای از جامعه عراق انتخاب می شوند و 
  .ای تصدی وزارتخانه ها به عهده آنها خواهد بودمسئوليت معرفی افرادی بر

جان سايرز در گفت و گو با بی بی سی گفت که اين شورا بر کار افرادی که تصدی وزارتخانه ها را بر 
عهده می گيرند نظارت خواهد کرد و بخش عمده ای از سياستگذاريها را به عهده خواهد داشت اما 

  .ر، حاکم آمريکايی اين کشور خواهد ماندمرجع اصلی اداره عراق همچنان پل برم
  .آقای سايرز می گويد تشکيل شورای اداره عراق در دل مردم اين کشور اميد تازه ای خواهد دميد

انتظار می رود شورای اداره عراق حدود بيست عضو داشته باشد که اعضای آن از قوميتهای و مذاهب 
عيان در عراق اکثريت دارند، بيشترين اعضای شورا مختلف ساکن در عراق باشدند اما از آنجا که شي

  .شيعه مذهب خواهند بود
  .در اين شورا زنان نيز عضويت خواهند داشت

فعاالن حقوق زنان خواهان اين شده اند که سی درصد کرسيهای شورا به زنان اختصاص يابد اما تعداد 
 قاضای آنان خواهد بودزنانی که در اين شورا انتخاب خواهند شد کمتر از تعداد مورد ت

   هزار بشكه در روز مي رسد500توليد نفت عراق به يك ميليون و 
  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19پنج شنبه _ خبرگزاري فارس 

ميزان توليد نفت عراق درسه ماهه پاياني سال جاري ميالدي، به : اداره اطالعات انرژي آمريكا اعالم آرد
  .ه در روز مي رسد هزار بشك500سطح يك ميليون و 

  
پيش از اين ، اداره اطالعات : گزارش خبرنگار گروه نفت شانا، به نقل از خبرگزاري رويترز حاآي است

انرژي آمريكا، سه ماهه سوم سال جاري ميالدي را زمان دستيابي به توليد نفت عراق به اين ميزان 
  . پيش بيني آرده بود

)  تير-خرداد ( قبال پيش بيني آرده بود آه تا پايان ماه ژوئن مسوول وزارت نفت عراق نيز» ثامر غضبان«
 هزار بشكه در روز مي رسد در حالي آه اداره 500ميزان توليد نفت آشورش به سطح يك ميليون و 

 هزار بشكه نفت در روز اعالم 450اطالعات انرژي آمريكا ، اين رقم را در پايان ماه ياد شده، تنها در حد 
  .آرده است

  
  عامالن حمله عليه سربازان آمريكا بازماندگان رژيم صدام حسين اند: ل طالباني و مسعود بارزانيجال

  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه - راديو فردا -)ليلي صدر 
جالل طالباني و مسعود بارزاني، دو رهبر آرد عراقي در مقاله مشترآي آه درروزنامه نيويورك تايمز 

ه چاپ رسيد، نوشتند حمله هاي جاري عليه سربازان آمريكا در عراق را نبايد مقاومت در شماره امروز ب
بلكه يك رشته عمليات تروريستي است آه از سوي بازماندگان رژيم . برابر اشغال خارجي قلمداد آرد
ل دو رهبر آرد خواهان امنيت در عراق و ايجاد فرهنگ مردمساالري و فعا. صدام حسين صورت مي گيرد
  .شدن اقتصاد آشور شدند

  
  چشم انداز اعزام نيروهاي آلمان و فرانسه به عراق

  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه - راديو فردا -) )آلن(شهرام ميريان 
دانلد رامسفلد، . يوشكا فيشر، وزير امور خارجه آلمان بزودي براي يك ديدار رسمي به آمريكا مي رود

آلمان و فرانسه حضور نيروهاي . حضور نيروهاي آلمان و فرانسه در عراق استقبال آردوزير دفاع آمريكا از 
 آشور جهان سرگرم 19دانلد رامسفلد گفت هم اينك . خود را منوط به موافقت سازمان ملل آردند

  . آشور ديگر نيز در حال مذاآره است11ماموريت نظامي در عراق اند و آمريكا با 
  

  يي عامل تهديد پليس فلوجه است حضور نيروهاي آمريكا
  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19پنج شنبه : خبرگزاري فارس 

نيروهاي پليس شهر فلوجه عراق با بيان آن آه حضور نظاميان آمريكايي در اين شهر امنيت آنها را تهديد 
  .ميكند ، خواستار خروج نيروهاي آمريكايي از فلوجه شدند 

داللطيف رييس پليس فلوجه امروز با تاآيد بر آن آه ما قادر به تامين امنيت به گزارش رويتر ، رياض عب
اين شهر هستيم ، گفت نيروهاي آمريكايي بايد از فلوجه خارج شوند زيرا حضور آنها امنيت پليس را به 

  . مخاطره مياندازد
  . وند وي افزود ما بيش از يك ماه و نيم پيش از آمريكايي ها خواستيم از فلوجه خارج ش

عضو 100 بيش از  در پي حمله مهاجمان به مقر پليس و ساختمان شهرداري فلوجه در شب گذشته ،
معترضين با تسليم يادداشتي به . نيروهاي امنيتي تحت الحمايه آمريكا در اين شهر اعتراض آردند

 48 نكنند ، تا شهردار و فرمانده آمريكايي شهر تهديد آردند اگر نيروهاي آمريكايي اين شهر را ترك
  . ساعت آينده استعفا خواهند آرد 

مقام هاي آمريكايي . مايلي بغداد آانون حمالت ضد آمريكايي بوده است30شهر فلوجه در حدود 
ميگويند در اين شهر با مقاومت سازمان يافته گروه هاي متعدد شامل مبارزان اسالمي ، وفاداران به 

رو به رو هستند آه تهديد آرده اند انتقام خون خويشاوندان صدام ، گروه هاي مسلح و عراقي هايي 
  . خود را خواهند گرفت
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 معترض تظاهر آننده را در 15 آوريل گذشته ، نيروهاي آمريكايي 9سه هفته پس از سرنگوني صدام در 
 .فلوجه به ضرب گلوله به قتل رساندند

  
   شهر عراق4حمله به نيروهاي آمريكا در 

  2003 يهژوئ  10 -1382  تير19 پنج شنبه
جنگجويان عراقي در چهار شهر اين آشور با خمپاره و نارنجك نيروهاي اشغالگر آمريكا را مورد هدف قرار 

  .دادند
به نقل از خبرگزاري رويتر، سخنگوي ارتش آمريكا امروز  ، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

در شهر رمديه اتفاق افتاده است و نارنجك نيز به سمت سه حمله با خمپاره : شنبه اظهار داشت پنج
  .نيروهاي لشگر چهارم پياده نظام آمريكا در تكريت شليك شده است

يي نيز به پايگاه لجستيكي آمريكا در  ي خمپاره حمله :چنين خاطرنشان آرد سخنگوي ارتش آمريكا هم
  .بالد صورت گرفته است

  .آنند هاي سنگين استفاده مي به نيروهاي آمريكا از اسلحهمردان مسلح عراق اخيرا در حمالت خود 
هايي نيز به ساختمان شهرداري و نيروهاي پليس مورد حمايت  شاهدان عراقي اعالم داشتند نارنجك

  .آمريكا در فلوجه پرتاب شده است
جنگ عراق از زمان پايان . سخنگوي ارتش آمريكا از آمار احتمالي تلفات اين حوادث اطالعي ارايه نداد

 . سرباز آمريكايي به دست نيروهاي مهاجم عراقي آشته شدند29تاآنون 
  

   هزار خانواده شيعه عراقي آواره شدند٧درپي بازگشت پيشمرگ هاي آرد به خانقين 
  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه -همشهري 

دند، هزاران خانواده عرب را پيشمرگان مبارز آرد آه به خانه هاي سابق خود در شرق عراق بازمي گر
  .آه رژيم صدام حسين يك نسل پيش جايگزين آنان آرده بود، بيرون رانده اند

بر اساس .  هزار خانواده ناچار شده اند پياده يا با ماشين فرار آنند٧به گزارش خبرگزاري فرانسه حدود 
ومتري اين خانواده ها در  آيل٨٠اطالعات منتشره توسط آميته افراد بي خانمان در المقداديه در 

  .ساختمانهاي متروآه در منطقه جنوبي مستقر شده اند
اعراب بهاي سياست عربي آردن مناطقي را آه به طور سنتي به آردها تعلق داشته است، پرداخته 

پيشمرگان عراقي معتقدند برگشتن . اين سياست را رژيم بعث صدام حسين به اجرا گذاشته بود. اند
  .ين هايشان عادالنه استآنان به سرزم

 سال بعد به دنبال پدرم به ايران ١٠.  به بابل رانده شد١٩٧۵خانواده من در سال «: يك نفر از آنان گفت
امروز به خانه .  به سيلمانيه بازگشتم١٩٩١رفتم و عضو حزب دمكرات آردستان شدم و در سال 

  ».بازگشته ام
جنوبي مانند بغداد و رمادي رانده شده بودند اآنون خانه صدها خانواده آرد آه در طي سالها به مناطق 

  .هاي خود را آه از دست داده بودند، بازپس گرفته اند
 هزار نفر جمعيت دارد در فاصله ۵٠٠اين شهر آه .  درصد جمعيت خانقين را تشكيل مي دهند٩٠آردها 
 . آيلومتري بغداد و چندآيلومتري مرز ايران واقع است١۴۵

  
  يگر آمريکايی در عراق کشته شدنددو سرباز د

  حمله به نظاميان آمريکايی عمدتًا در مناطق سنی نشين عراق انجام می گيرد
  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19پنج شنبه : ِپيتر گرسته، خبرنگار بی بی سی از بغداد

 شهر تکريت، دو سرباز آمِرکايی ديگر در عراق کشته شده اند، يکی در حمله ای با نارنجک در نزديکی
  . زادگاه صدام حسين و ديگری بر اثر شليک گلوله از سوی افرادی که کمين کرده بودند

بنا به گزارش منابع نظامی آمريکايی، حمله کنندگان چهارشنبه شب با نارنجک به کاروان خودروهای 
يکصد و پنجاه نظامی متعلق به لشکر چهارم پياده نظام عامريه در جاده ای در نزديکی تکريت که در 

  .کيلومتری شمال بغداد قرار دارد حمله کردند
  .در اين حمله يک سربازکشته شد و يک سرباز ديگر زخمی

يک سرباز آمريکايی ديگر نيز عصر ديروز در حمله ای در شهر محموديه در جنوب بغداد کشته شد که در 
  . آمريکايی حمله کرده بودندآن، عراقيهای مسلح به سالحهای سبک به کاروانی ديگر از سربازان 

در شهر رمادی در غرب بغداد نيز در سه نوبت خمپاره بسوی آمريکاييها پرتاب شد و حمله ديگری هم در 
  .شهر بلد در شمال بغداد صورت گرفت

مقامات آمريکايی در عراق هر دو شهر را از مراکز مقاومت در مقابل اشغال آن کشور توسط نيروهای 
 در طول چند ماه گذشته دهها حمله به نطاميان غربی در اين شهرها صورت گرفته غربی می دانند و

  .است
 مقامات آمريکايی می گويند در حمالت اخير کسی از نيروهای آنها مصدوم نشده است

  
    در مزايده اخير عراق هر يك دو ميليون بشكه نفت خريدند» بي پي«و " شل"
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  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه –خبرگزاري فارس 
از هشت ميليون بشكه نفت خام به مزايده : اعالم آردند» شل«و » بي پي«شرآت هاي نفتي 

  . ميليون بشكه به دست آورده اند2گذاشته شده عراق، هر يك 
به گزاش گروه اوپك و بازار جهاني شانا به نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي شرآت بي پي انگليس 

اين شرآت قرارداد دو ميليون بشكه نفت خام عراق را آه اين هفته به مزايده  :روز چهارشنبه گفت
  . اين محموله قرار است از روز جمعه بارگيري شود. گذاشته شد، به دست آورده است

نيز از آسب قرارداد دوميليون بشكه نفت خام در مزايده » شل« هلندي -سخنگوي شرآت انگليسي 
  . اخير عراق خبر داد

ته دالالن بازار نفت لندن، دست آم يك شرآت نفتي ديگر و يك شرآت داللي احتماال نفت عراق به گف
  . را خريده اند

آمريكا و برخي » شورون تگزاآو«برخي دالالن نفتي از خريد دو ميليون بشكه نفت خام توسط شرآت 
  .  هزار بشكه نفت خام توسط اين شرآت خبر مي دهند500ديگر از خريد 

 هزار بشكه از نفت به مزايده 500 دالالن نفتي لندن، شرآت داللي توروس سوئيس احتماال به گفته
  . گذاشته شده عراق را خريده است

برخي از آارشناسان معتقدند . ترديدهايي وجود دارد" برزيل پتروبراس"اما در مورد شرآت نفتي دولتي 
اعتقاد برخي ديگر از آارشناسن، اين شرآت نيز در مزايده ياد شده سهمي برده است اما به 

اما . بوده آه سرانجام برنده شده است" شل"شكست خورده واين شرآت " شل"در برابر " پتروبراس"
  . ابهامات موجود در اين باره را روشن نكرد" شل"سخنگوي 

ا شامل اوايل هفته ترتيب داده شد، صرف) سومو(مزايده اخير آه توسط اداره دولتي بازاريابي نفت عراق 
و ترآيه ) شمال عراق(فروش نفت جنوب عراق است زيرا تعمير خط لوله بين ميدان هاي نفتي آرآوك 

  . آه در اقدامات خرابكارانه ماه گذشته ميالدي آسيب ديدند، هنوز به پايان نرسيده است
 

  آمريكايي ها فرودگاه بغداد را تخريب آردند: مجله آمريكايي تايم
  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه -وفر قديري نيل:  ترجمه-همشهري 

درباره اينكه چطور عراقي ها با غارت آشورشان بعد از سقوط رژيم صدام، آار بازسازي آن را پيچيده 
اما در مورد غارت فرودگاه بين المللي خارج از شهر بغداد به . آردند، مطالب بسياري نوشته شده است

شهادت نيروي هوايي عراق و آارگران فرودگاه، اين آار توسط آمريكايي هاي اذعان خود آمريكايي ها و 
  . فاتح انجام شد

مقامات آمريكايي مي گويند سربازان آنها بعضي قطعات را سرقت آرده و بي هدف و بدون دليل در 
  فرودگاه تيراندازي 

ر امور غيرنظامي ارتش آمريكا جان ولش افس. آرده اند و پنج هواپيماي بوئينگ سالم را از بين برده اند
اما بايد پرسيد آه آيا نمي شد . مسئول عادي آردن روند آار اين فرودگاه و احياي خدمات آن شده است
  از اين آار اجتناب آرد؟ آمريكايي ها به پاي خودشان تيراندازي آردند؟
به دست )  فروردين١۴( آوريل ٣فرودگاهي آه آن زمان فرودگاه بين المللي صدام خوانده مي شد روز 

آارگران فرودگاه مي گويند، طي دو هفته بعد از آن روز سربازان . سربازان واحد سوم ارتش افتاد
آمريكايي آه در ترمينال اصلي فرودگاه مي خوابيدند با نوشيدني، نوار، عطر، سيگار و ساعت هاي گران 

به ) اواسط ارديبهشت(ماه آوريل آخر » ولش«. قيمت فروشگاه فرودگاه از خجالت خودشان درآمدند
عراق رسيد و بعد از مشاهده ميزان سرقت و تخريب فرودگاه، گروهي از آارمندان آن را جمع آرد و به 

او همه آاالها را در دو آانتينر قرار داد و در آنها را قفل آرد و آليدها را به . مرتب آردن اوضاع پرداخت
  .مدير فروشگاه تحويل داد

. مدير فروشگاه با ديدن آن مقدار از آاالهايش آه توانسته بوديم حفظ آنيم، اشك ريخت: ولش مي گويد
  .فكر مي آرد همه چيز را از دست داده است

و » ولش«ميز بزرگي آه . منابع آمريكايي مي گويند، سربازان ائتالف همچنين فرودگاه را تخريب آردند
نشسته و صحبت مي آردند به تلي از چوب و مقامات مسئول هواپيمايي غيرنظامي عراق دور آن 

شيشه هاي ترمينال فروريخته بود و همه درهاي موجود در . شيشه خرد شده تبديل شده بود
فرودگاه را ترك آرده است مي )  فروردين٢٣( آوريل ١٢عكاس مجله تايم آه . ساختمان خرد شده بود

پالآاردهايي وجود داشت آه به زبان گويد، تمام وسائل تخريب شده بود؛ در سراسر فرودگاهها 
انگليسي بر روي آن هشدار داده شده بود آه سربازاني آه هنگام غارت و تخريب اموال دستگير شوند، 

  .در دادگاه نظامي محاآمه مي شوند
امكان ندارد اين آار توسط عراقي ها و پيش از سقوط فرودگاه انجام : يك مقام بلندپايه پنتاگون مي گويد

آارمندان فرودگاه . اين آارها وقتي انجام شده آه فرودگاه در دست آمريكايي ها بوده است. اشدشده ب
نيز مي گويند، بخشي از اين خسارات توسط تبعيدي هاي عراقي انجام شده آه با ارتش آمريكا وارد 

  .شدند و تحت آنترل آمريكايي ها بوده اند
  . خسارت را ديده اندناوگان هوايي و هواپيماهاي مسافربري بيشترين

 جت عراقي آه هنگام سقوط ١٠يك گروه آمريكايي آه در اين مورد تحقيق انجام داده مي گويد، از 
طي .٧٣٧ و يك ٧۴٧، يك ٧٢٧سه بوئينگ :   فروند قابل استفاده بوده است۵فرودگاه در آن بوده، تنها 

ريب آردند، صندلي هاي آن را از جا چند هفته حضور آمريكايي ها، سربازاني آه اين هواپيماها را تخ
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ولش آه افسر آنترل آيفيت بوئينگ يك شرآت . درآوردند و تجهيزات اتاق خلبان را نابود آردند
بعيد به نظر مي رسد آه اين هواپيماها بتوانند دوباره پرواز آنند، : هواپيمايي در آمريكاست مي گويد

  .هيچ يك از آنها
آارگران فرودگاه .  ميليون دالر تخمين مي زند١٠٠چنين سرقت ها را تا آمريكا هزينه اين خسارات و هم

يك مقام .مي گويند حتي االن هم دستگاههاي تهويه و ديگر تجهيزات به طور مرتب سرقت مي شود
اما در عراق وقتي اين . سربازان همه جا اين آار را مي آنند، چون جنگ است: نظامي آمريكا مي گويد

  .جنگ تمام شده بوداتفاق افتاده آه 
بايد اين افراد را طوري آموزش دهيم آه به جاي تيراندازي بي هدف زيرساخت ها و : ولش نيز مي گويد

در غير اين صورت فقط بايد خرابكاري هاي خودمان را درست آنيم و براي . تاسيسات را محافظت آنند 
  .آن هزينه بپردازيم

  
  گوناگون

  
  جشنواره آوينيون تعطيل شد

ت فرانسه ساليانه نهصد و شصت ميليون دالر کمک هزينه بيکاری به هنرمندان می پردازد که امکان دول
  سوء استفاده از آن نيز وجود دارد

  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه - بي بي سي –کارولين وايت، خبرنگار بی بی سی در پاريس 
هنری در فرانسه، جشنواره هنرهای نمايشی در نتيجه اعتصاب هنرمندان و دست اندرکاران امور 

  .آوينيون که يکی از بزرگترين جشنواره های فرهنگی جهان به شمار می رود به تعطيلی کشيده شد
علت اعتصاب هنرمندان و دست اندرکاران امور هنری در فرانسه اين است که کارفرمايان و همچنين 

  . به آنان اختصاص دارد کاهش دهنددولت در نظر دارند ميزان کمک هزينه رفاهی را که
اين کمک هزينه به هنرمندان و فعاالن امور هنری امکان می دهد در فاصله های زمانی که به کاری 

  .اشتغال ندارند دغدغه معاش نداشته باشند
اعتصابی که به دليل امکان کاهش اين کمک هزينه صورت گرفته عالوه بر جشنواره آوينيون، جشنواره 

تر و همچنين برنامه های موسيقی، نمايش، اپرا و نمايشهای خيابانی را نيز تحت تأثير قرار های کوچک
  .داده است

جشنواره آوينيون از پنجاه و شش سال پيش همه ساله برگزار می شد و هيچگاه دچار تعطيلی نگشته 
  .بود

  .فرانسه می کشانداين جشنواره معموًال بيش از يکصدهزار گردشگر را به اين شهر کوچک در جنوب 
در شهر الروشل نيز جشنواره موسيقی اين شهر تعطيل شده و در شهر اکس آن پرووانس نيز جشنواره 

  .اپرا به تعطيلی کشيده شد
پيامدهای اقتصادی ناشی از اين تعطيليها بسيار زيانبار خواهد بود و برنامه هايی که برای سال آينده 

  .استريخته شده را نيز دچار تزلزل کرده 
کمک هزينه ای که دولت فرانسه به هنرمندان و دست اندرکاران امور هنری در ايام بيکاری شان می 

  .پردازد بسيار سخاوتمندانه است و ساليانه نهصد و شصت ميليون دالر هزينه برای دولت به بار می آورد
  دريافت می کنندمواردی وجود دارد که افرادی بدون اينکه مستحق اين کمک هزينه باشند آن را

  
  ترانه يار دبستانى/ منصور تهرانى
  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه - راديو آلمان –اسكندر آبادى : مصاحبه آننده

. ترانه يار دبستانى من چند وقتى است آه عمال به سرود جنبش دانشجويى در ايران تبديل شده است
. نصور تهرانى است آه در شهر گوتنبرگ سوئد زندگى ميكندسازنده و سراينده آهنگ و شعر اين ترانه م

با او گفتگويى داشتم و از او درباره . او خود اين ترانه را با تنظيم عبداهللا يگانه اجرا و عرضه آرده است
  . چكيده پاسخ او را در اينجا ميآورم. زندگى هنرى اش و پيش زمينه ترانه يار دبستانى پرسيدم

به آار . من قبل از انقالب ترانه سرايى ميكردم. شنوندگان عزيز راديو صداى آلمانبا درود بر شما و 
. ساختم” آالغ پر“ فيلم آوتاهى به نام ١٣۵٠ تا ١٣۴٨سينما هم عالقه فراوانى داشتم و در سالهاى 

  . هم شد” سپاس“اين فيلم مقام اول را در فيلمهاى آوتاه به دست آورد و آانديد جايزه 
با خوانندگان بسيارى مثل گوگوش، ستار . آقاى لقمان ادهمى مرا باز به ترانه سرايى آشاندآشنايى با 

  . و ابى آار آردم
ساختم و پس از آن بود آه فيلم بلندى ساختم آه ” خون آباد“بعد از انقالب فيلم آوتاهى به نام 

 شادروان فريدون فروغى اين فيلم البته توقيف شد و صداى. بود” يار دبستانى من“سناريوى آن همان 
  . آه ترانه يار دبستانى من را در آن خوانده بود هم اجازه پخش پيدا نكرد

مدتى بعد آقاى جمشيد جم اين ترانه را با تنظيم محمد شمس خواند و اين ترانه بعد از آن بارها تجديد 
  . آاست شد

 در پارك ١٣٧۵ويان عزيز در سال در اين بين من به سوئد آمدم و در غربت شنيدم آه اولين بار دانشج
اين خواندنهاى دسته جمعى ادامه پيدا آرد و به . الله اين ترانه را پرشور و دسته جمعى خوانده اند

 باز دانشجويان در آن تظاهرات تاريخى شان اين ترانه را خواندند و اين باعث ١٣٧٨ تير ١٨خصوص در روز 
  . افتخار من شد

www.iran-archive.com 



ياردبستانى را اجرا آردم، ولى اين ترانه ديگر متعلق به من ” ترانه سرا“نام خودم هم در مجموعه اى به 
آما اينكه اجراهاى زيادى از اين ترانه در دست . نيست و هر آس مايل است، مى تواند آن را بخواند

 و شما هم هر آدام را آه دوست داريد، مى توانيد پخش آنيد. است
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