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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  آنند    اسالمي و فتح برصلح موقت تأآيد مي  جهادحماس، 

  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20 جمعه  -خبرگزاري آار ايران 
مبارزان فلسطيني بعد از نشستي مشترك با هيأت اعزامي مصر به غزه بار ديگر بر صلح موقت تأآيد 

  .آرد  خواهند
ما برقول خود :  حماس اظهار داشتالملل ايلنا، يكي از مسئوالن جنبش  بين  به گزارش سرويس

  .گذاريم  آنيم و همچنين به صلح موقتي احترام مي  رغم باال گرفتن خشونتهاي اسرائيل تأآيد مي  عملي
ما از : "باره گفت  يكي از رهبران جهاداسالمي در اين" محمد الهندي"به نقل از خبرگزاري اروپاپرس، 

هاي   ها براي ادامه آزادي فلسطيني  ها و آمريكايي  ائيليخواهيم آه فشار خود را بر اسر مصريان مي
  ."دربند ادامه دهند

هاي يهودي   ها و توريست  وي در ادامه از هيأت اعزامي خواست آه به منظور لغو بازديدهاي صهيونيست
  به مكان

  .خواهد آردصورت روند صلح ادامه پيدا ن  هاي مقدس مسلمانان، بر اسرائيل فشار وارد آنند در غيراين
هاي جنبش ما براي ادامه صلح، آزادي شش هزار فلسطيني دربند است آه   يكي از شرط: "وي افزود

 . نفر از اسرا نظر دارد350اسرائيل تنها به آزادي 
  

  است» جنگ و مذاآره«آره شمالي آماده 
  2003 يهژوئ  11 -1382  تير20  جمعه :خبرگزاري فارس

متعاقب گزارشي مبني بر اين آه آره شمالي گامهاي اساسي : گفتفرستاده آره شمالي در سئول 
  .است» جنگ و يا مذاآره«را براي ساخت بمب اتمي برداشته است اين آشور آماده 

مذاآره آننده آره شمالي قبل از مذاآره با نمايندگان آره » آيم ريونگ سانگ « به گزارش تايپه تايمز، 
صلح آميز مسئله هسته اي است اما اگر نيروهاي خارجي موضع اصلي حل : جنوبي در سئول گفت

نسبت به موضع ما بي تفاوت بوده و سعي در استفاده از زور عليه ما داشته باشند ما نيز با بي پروايي 
  . با آنان روبرو و قدرت خود را نشان خواهيم داد

 در بحبوحه -جزيره آره بر همكاري ميان آره جنوبي و شمالي براي جلوگيري از جنگ در شبه » آيم «
  .  تاآيد آرد-بحران بر سر برنامه توسعه هسته اي مظنون آره شمالي

در تمام طول تاريخ ملتهاي ما بوسيله مهاجمان خارجي مورد حمله هاي مكرر واقع شده اند ، : وي افزود
آامل آماده ضد ما به طور .ما نمي خواهيم براي مدت طوالني در برابر زورگويي هاي خارجي زانو بزنيم 

  . ماهم براي گفت و گو و هم براي جنگ آماده مي باشيم.حمله هستيم 
اگر مشتهاي شما ضعيف است «: آيم در سخنان خود به يك ضرب المثل آره اي استناد آرد و گفت

  » .شما فقط مي توانيد از آن براي پاك آردن اشكهاي خود استفاده آنيد
دستيابي به يك راه حل : وزير اتحاد آره جنوبي اظهار داشت » جيانگ سي هيون«وي در مذاآره با 

  . براي مسئله هسته اي نيازمند مشارآت جامعه بين المللي است نه فقط همكاري دو آره
  

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

   ايران می فرستادند شرکت که قطعات تسليحات نظامی به18تحقيق در مورد 
  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20 جمعه  -راديو آمريكا 

مقامات آمريکايی می گويند ماموران فدرال به عنوان بخشی از تحقيق در مورد حمل اسلحه به ايران، 
آنها روزپنجشنبه گفتند اين شرکت ها بطور غير قانونی قطعات نظامی .  شرکت را جستجو کرده اند18

  . رکت موتی کور در لندن، که اسلحه برای ارتش ايران می فرستد، صادر می کردندرا برای ش
 ايالت آمريکا فعاليت دارند، قطعات موشک، جت های 10به گفته مقامات مسؤل، شرکت ها که در 

  . جنگنده، هواپيماهای حمل و نقل و رادار نظامی به مولتی کور تحويل می دادند
با اين حال تاکنون کسی دستگير نشده .  احضاريه استفاده کردند7ود از ماموران فدرال در تحقيقات خ

 ماموران آمريکايی 2000در دسامبر .  آغاز کردند1999مقامات آمريکا و بريتانيا تحقيقات را در سال . است
 .هزاران قطعه مربوط به جنگ افزار را از يک انبار مولتی کور در کاليفرنيا ضبط کردند

  
   ايران در سنای آمريکا تصويب شداليحه دمکراسی

  2003  ژوئيه 10 -1382 تير 19 پنج شنبه -راديو آمريكا 
Brownback Iran Amendment , passes Senateو سر انجام .… واشنگتن - پريچهر فرزام، سنای آمريکا

کوشش های سام براون بک عضو حزب جمهوری خواه از ايالت کانزاس در سنای آمريکا برای تصويب 
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به نتيجه رسيد و اين اليحه بصورت متمم روز چهارشنبه نهم ماه ژوئيه در » اليحه دموکراسی ايران«
 سناست که 1136 در حقيقت در دنبال اليحه شماره ١١۴۵متمم شماره . سنای آمريکا به تصويب رسيد

 از برقراری سناتور براون بک آن را پس از ارائه در يک کنفرانس خبری درماه مه گذشته در پشتيبانی
در همان دقايقی که اليحه . آزادی و دموکراسی در ايران به مجلس سنای آمريکا تسليم کرده بود

دموکراسی ايران در مجلس سنای آمريکا مطرح بود، جمعيتی بيش از يکهزار نفر در زير آفتاب داغ صد 
ند تا از دانشجويان درجه ای واشينگتن در محوطه چمن و پای پله های کنگره آمريکا جمع شده بود

ايرانی که برای به دست آوردن آزادی خود در داخل ايران مبارزه می کنند و به زندان گرفتار ميشوند، 
 ايران کشوری -1:  می گويد که رًای کنگره آمريکا بر آنست که١١۴۵متمم شماره . پشتيبانی کنند

زنان را قانونًا از . ی يکسان رفتار نميشودبا زنان و مردان ايرانی بگونه ا. است فاقد آزادی و دموکراسی
آزادی مذهبی در قوانين ايران مورد . معيارهای شناخته شده جهانی در باره حقوق بشر محروم کرده اند

نهاد های غير دموکراتيک مانند شورای نگهبان حق دارند که تصميم های رهبران منتخب . احترام نيست
ارش ماه آوريل سال جاری وزارت امور خارجه آمريکا، دولت ايران در  بنا بر گز-2. را خنثی و ملغی کنند

 -3.  ميالدی نيز همچنان فعال ترين دولت در پشتيبانی از تروريسم بين المللی بوده است2002سال 
گزارش وزارت امور خارجه آمريکا خاطر نشان می سازد که دولت ايران به کمکهای مالی خود به گروه 

 جهاد اسالمی فلسطين و جبهه آزاديبخش - حماس-خته شده، بويژه حزب الههای تروريستی شنا
فلسطين همچنان ادامه ميدهد، محل زندگی و سالح های الزم را برای آنان تًامين می کند ، و 

 در حال -1: سياست اياالت متحده آمريکا اينست که. آموزشهای الزم را نيز در اختيار آنان می گزارد
 اياالت متحده آمريکا از يک حکومت شفاف -2. د و کامًال دمکراتيکی در ايران وجود نداردحاضر، حکومت آزا

 اياالت متحده آمريکا از حقوق مردم ايران در انتخاب -3. و کامًال دموکراتيک در ايران پشتيبانی می کند
وحشيانه و  اياالت متحده آمريکا زندانی کردن، رفتار -4حکومت مورد نظر خود، حمايت می کند و 

  . شکنجه مخالفين غير نظامی را در ايران که از سوی دولت ايران صورت می گيرد، محکوم می کند
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
  سهم زنان در خيزش هاى اجتماعى اخير

  2003 يهژوئ  11 -1382  تير20 جمعه  - راديو آلمان -مهيندخت مصباح
 ايران به ندرت هفته اى را بدون انتشار بيانيه اى از سوى گروه و در دو ماهه گذشته ، جامعه پر تالطم

آن چه دراين بين صرفنظر از . نهاد يا فعاالن منفرد سياسى، اجتماعى، فرهنگى پشت سر نهاده است
لحن و خواسته هاى برشمرده در نامه هاى سرگشاده خطاب به حاآميت جلب توجه ميكند افزايش نام 

اين خود به سخن ديگر حاآى از افزايش حضور مستقيم و پوياتر . اين بيانيه هاستزنان امضاء آننده در 
از سوى ديگر خشونتى آه هم .زنان در اعتراض هاى سياسى و عرصه هاى فعاليت اجتماعى است

اينك براى مهار خيزش هاى مردمى و از جمله حرآت هاى دانشجويى اعمال ميشود، خواهى نخواهى 
قيما درگير پيكارهاى اجتماعى نيستند، به دليل مادر بودن، همسر بودن، خواهر حتى زنانى را آه مست

مثال زمانى . بودن و باالخره عضوى از خانواده يكى از قربانيان خشونت و سرآوب بودن، درگير خود ميكند
آه از خانم مرضيه مرتاضى لنگرودى، همسر حبيب اله پيمان پرسيده ميشود چه اميد و انگيزه اى 

ان را واميدارد تا در تهيه و امضاى بيانيه هايى در دفاع از آزادى بيان، در پشتيبانى از جنبش ايش
  : دانشجويى و اعتراض به دستگيرى ها و فراخواندن به آزادى تمام زندانيان سياسى فعال باشد، ميگويد

لحاظ شخصى من در درجه اول انگيزه انسان بودن، زن بودن و هويت همسرى ومادرى داشتن الاقل به 
و امثال مرا وادارميكند آه در زمينه احقاق حقوق هموطنان خودم تالش آرده و به پايمال شدن آنها 

اين آه عده اى به دليل اين آه قدرت دارند يا مسلح هستند خود را بر حق بدانند آه . اعتراض آنم
آارى آه خشونت ميكند آمترين . رداآثريتى را با زور به زير سلطه بكشند، ديگر در جهان امروز معنا ندا

نتيجه اش اين است آه جامعه را به سوى بازتوليد همان خشونت سوق ميدهد و تداوم روند خشونت 
از مشروطه به بعد . ما را از تحقق دمكراسى آه به خاطرش اين همه جان و خون داده شده دور ميسازد

ديگر حاال نميشود مردم . ت مبارزه ميكنندحداقل صد سال است آه مردم براى قانونمند بودن و عدال
اما اميدى آه ما را به پيكار با بيعدالتى برمى . آشورى را با روش هاى قرون وسطايى سرآوب آرد

از طرف ديگر من خودم به دليل زندانهاى مكرر . انگيزاند، اميد خود مردم به بهتر شدن زندگى شان است
و ترآش تازيانه هاى پليسى امنيتى به روح خانواده هاى همسرم رنج دستگيرى عزيزى را چشيده ام 

  ..... مبارزان سياسى دستگير شده را بخوبى ميشناسم و ميدانم آه اين آثار چه عواقب وخيمى دارند
اما آيا حضور زنان در زندان ها براى مالقات با مردان محبوس، مشاهدات آنها از بيعدالتى و خشونت و 

 و سرآوب دگرانديشى ولو بطور شخصى در خانواده ميبرند، لزوما به خودى خود اهانت، رنجى آه از آزار
موجب رشد سياسى اجتماعى و تحول فكرى آنها ميشود؟ يا اين آه شرط اوليه مشارآت واقعى زنان 

در خيزش هاى اجتماعى ، آشنايى آنها به حقوق خويش است؟ خانم لنگرودى در پاسخ به اين پرسش 
  : ميگويد
ان در قالب مادران دانشجويان دستگير شده، در قالب همسران و خواهران فعاالن سياسى االن زن

خود اين درگيرى آه در عين حال به واسطه مردان تحميل ميشود، . دستگير شده درگيرمسائل هستند
سطح آگاهى آنها را باال ميبرد و از سوى ديگر به دليل رشد روز افزون تحصيالت زنان و حضور هر چه 

تبعيض ها . يشتر در اجتماع به خاطر فقر و نياز مالى، با حقوق خويش بيشتر از گذشته آشنا ميشوندب
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تحقير و ستم را به عينه ميچشند و در واقع زن ايرانى از آن حالت سنتى و بى خبرى آه .را ميبينند
 ميليون ۴ن حدود ما اآنو. جايى بنشيند و مرد روزى اش را بدهد و راضى به رضا باشد مدتهاست درآمده

زن نان آور و سرپرست خانوار داريم، اينها زنانى هستند آه مصيبت ها و خشونت هاى اجتماعى را 
به عقيده من تا زنان با حقوق اجتماعى خود آشنا نشوند، . لمس ميكنند و بى تفاوت نمى مانند

ت درجه دوم و مردان درگيريهاى سياسى آنها را به جايى نميرساند و حتى اگر درگير شوند به صور
در جامعه آنونى ما، درگيرى . دست دومى درميايند آه در واقع خواستهاى مردانه را تعريف ميكنند

  . واقعى زنان با حقوق اجتماعى شان و تامين آن است
با اين همه، بايد گفت در نگاهى آوتاه به اسامى دانشجويان دستگير شده يا اعتصابى، نام دختران 

ارزش حضور اين دختران در جنبش دانشجويى از اينرو باالست آه . آم ديده نميشودشجاع دانشجو 
در عين حال نگاهى آوتاه به فهرست اعضاى .هنوز اآثر آنها ازسوى خانواده هاى خود محدوديت دارند

شوراى مرآزى دفترتحكيم وحدت، نشان ميدهد آه حتى دختران دانشجوى فعال نيز در رده هاى 
 ن بزرگترين تشكل دانشجويى حضور ندارندتصميم گيرى اي

  
   تنزل آرد106 به 98رتبه توسعه انساني ايران از : بر اساس گزارش سازمان ملل متحد

  2003 يهژوئ  11 -1382  تير20 جمعه : خبر گزاري فارس
، رتبه توسعه 2003گزارش سال ) يو ان دي پي(بر اساس برنامه توسعه انساني سازمان ملل متحد 

  . تنزل آرد106 به 98 ايران از انساني
آه بر .به گزارش بي بي سي ،ايران در اين گزارش جزء آشورهاي طبقه متوسط جا ي گرفته است 

 آشور جهان را بر اساس سطح توسعه انساني آنها 175 تنظيم شده ، 2001اساس آمارهاي سال 
  . ويت قرار مي دهد آشور را از نظر نياز به دريافت آمك در اول59طبقه بندي مي آند و 

معيارهاي برنامه توسعه سازمان ملل در تهيه اين گزارش ،طول عمر ،سطح آموزش و ميزان درآمد مردم 
  . هر آشور است

طبق اين گزارش نروژ براي سومين سال متوالي رتبه اول را دارد و سيرالئون مجددا در رديف آخر قرار 
  . ده هاي دوم تا پنجم جدول هستندايسلند، سوئد، استراليا و هلند در ر.مي گيرد

ايران سال گذشته .  را بدست آورده است96 قرار دارد و ترآيه106در اين رده بندي، ايران در آل در رديف 
  .  جدول را به خود اختصاص داده بود98رتبه 

 ، پس از ايران قرار مي گيرد اما برخي از آشورهاي آسياي ميانه از جمله113تاجيكستان با رتبه 
و ارمنستان رتبه 101ازبكستان رتبه .ارمنستان، آذربايجان، ازبكستان، قرقيزستان قبل از ايران هستند

  .  را در اين رده بندي به خود اختصاص داده اند100
درگزارش جديد توسعه انساني، آشورهاي جهان از لحاظ رده بندي توسعه انساني به سه گروه 

هاي با توسعه انساني متوسط ، آشورهاي باتوسعه انساني آشورهاي با توسعه انساني باال،آشور
  . پائين تقسيم مي شوند

بر اين اساس، تاجيكستان، ازبكستان و ايران در زمره آشورهاي با توسعه انساني متوسط قرار دارند 
  . اما افغانستان به علت عدم دسترسي به آمار الزم در اين طبقه بندي گنجانده نشده است

 ناخالص سرانه،آشورهاي حهان به سه گروه با درآمد باال، متوسط، پائين طبقه بندي شده از نظر درآمد
اند آه تاجيكستان، افغانستان، ازبكستان در طبقه پائين قرار گرفته اند اما ايران در طبقه متوسط جاي 

  . گرفته است
حال توسعه، در تقسيم بندي ديگري از اين گزارش،آشورهاي جهان به پنج گروه آشورهاي در 

آشورهاي آمتر توسعه يافته، آشورهاي مرآزي و شرقي اروپا و جمهوري شوروي سابق، آشورهاي 
عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و آشورهاي با درآمد باال تقسيم شده اند آه ايران در زمره 

ان در گروه خاص آشورهاي در حال توسعه، افغانستان در زمره آشورهاي آمتر توسعه يافته و تاجيكست
  . جمهوري هاي شوروي سابق قرار گرفته است

اي نيز   توسعه انساني سازمان انساني سازمان ملل آشورها را از لحاظ منطقه2003گزارش سال 
  . تقسيم آرده آه در اين تقسيم بندي، ايران وافغانستان در منطقه جنوب آسيا قرار مي گيرند

  . اند بت و معادل دو درصد در سال بودهترآيه و ايران هر دو داراي رشدي ثا
از   در افغانستان، 1990در سال . نرخ مرگ و مير نوزادان در برخي از آشورهاي منطقه قابل توجه است

يك صد و شصت و هفت نفر جان خود را از دست دادند و امروز نيز اين رقم تقريبا ثابت  هر يك هزار نوزاد،
  . زاد رسيده استمانده و به يك صد و شصت و پنج نو

  . اند ايران و ترآيه د اين زمينه پيشرفت خوبي داشتند و نرخ مرگ و مير نوزادان را تقريبا به نصف رسانده
دهد آه در مورد ابتالي به بيماري ايدز، ايران و ترآيه  گزارش تازه توسعه انساني سازمان ملل نشان مي
آمتر از يك دهم درصد دراين دو آشو  ارهاي رسمي ،در منطقه آمترين مبتاليان را دارند و بر اساس آم

  . اآنون داراي بيماري ايدز يا ويروس اچ آي وي هستند
در زمينه انقالب ارتباطات، ايران رشد چشمگيري داشته و ميزان دسترسي مردم اين آشور به تلفن، 

  .  درصد رشد بوده است400داراي 
آمده است آه آشورهاي ثروتمند بايد به تعهدات  توسعه انساني سازمان ملل 2003در گزارش سال 

  . خود براي آمك به آشورهاي در حال توسعه پايبند باشند
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 ميالدي در زمينه آاهش 2015گويد اگر قرار است به اهدافي آه براي سال  اين گزارش همچنين مي
اهداف توسعه « آن را به عنوان 2000 تن از رهبران جهان در نشستي در سال 147فقر تعيين شده و 

هاي خود براي برداشتن موانع ناعادالنه تجاري،   آشورهاي ثروتمند بايد به وعده پذيرفتند برسيم،» هزاره
هاي آشورهاي در حال توسعه و حمايت از اصالحات دمكراتيك در اين آشورها  معافيت ملموس بدهي

  . عمل آنند
 براي هر چه بيشتر از بين 2015ن تا سال بر اين اساس، آشورهاي ثروتمند و فقير جهان از هم اآنو

  . توانند با هم همكاري داشته باشند بردن فقر شديد مي
اين اهداف آه ماه گذشته د ر اجالس سران هشت آشور صنعتي جهان در فرانسه تاييد شد، دامنه 

اهم آوردن گيرد، از مقابله با گسترش بيمار هايي چون ايدز گرفته تا فر وسيعي از مسائل را در بر مي
  . امكان دسترسي همه آودآان جهان به آموزش ابتدايي

از بين بردن فقر و گرسنگي شديد، ترغيب برابري جنسيتي، آاهش مرگ و مير آودآان و آاهش نرخ 
اند تا سال   آشور جهان متعهد شده181مرگ و مير مادران هنگام زايمان نيز از جمله اهدافي است آه 

  . مين آنند ميالدي آنها را تا2015
هاي اين گزارش آن است آه اولين هدف اين برنامه يعني به نصف رساندن تعداد افرادي  از جمله يافته

آنند، احتماال تامين خواهد شد و دليل آن ادامه رشد  آه با درآمد يك دالر در روز يا آمتر از آن زندگي مي
با اين وجود .  جمعيت جهان را دارند اقتصادي در چين و هند يعني دو آشوري است آه بيشترين ميزان
  . برند ، بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان هنوز در فقر شديد بسر مي

  . شوند آمريكاي التين و آشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق، مردم فقيرتر مي در آفريقا،
 فقير جهان دراين گزارش همچنين آمده است آه طي سه دهه اخير، اميد به زندگي در آشورهاي

  . هشت سال افزايش يافته و ميزان بيسوادي در آنها به نصف تقليل يافته است
افزايش   توسعه انساني سازمان ملل، در بسياري از آشورهاي جهان، 2003بر اساس گزارش سال 

  . شود هاي قومي تقسيم نمي روستاييان و اقليت هاي اجتماعي به طور عادالنه ميان زنان، هزينه
  . ها از لحاظ آموزش و بهداشت تحت تبعيض قرار دارند دهد آه اين گروه  نشان ميگزارش

در گزارش امسال به آشور موزامبيك به عنوان آشوري آه يك دهه پس از بيست سال جنگ داخلي 
  . موفق شده فقر شديد را از بين ببرد، اشاره شده است

  . در گزارش در باره آن صحبت شده استيكي از هشت هدفي است آه  از ميان برداشتن فقر شديد، 
ايرلند نيز آشوري خوانده شده آه نسبت به ديگر آشورهاي ثروتمند يا شمال، بيشتر به تعهدات خود 

  . در زمينه آمك به آشورهاي در حال توسعه عمل آرده است
شورهاي در مارك ماروك براون ، مدير برنامه توسعه سازمان ملل در مورد آمك آشورهاي ثروتمند به آ

آشورهاي فقير بايد اصالحات را . تواند يك جانبه باشد آمك نمي: حال توسعه و آمتر توسعه يافته گفت
  . اجرا آنند و آشورهاي ثروتمند بايد آمك بيشتري به آنها بدهند

ها دراولويت   آشوري آه در گزارش امسال توسعه انساني سازمان ملل به لحاظ دريافت آمك59از ميان 
 آشور يا پيشرفتي در زمينه رسيدن به اين اهداف نداشته اند و يا حتي پسرفت 31اند   گرفتهقرار
  . اند آرده

 24 از ميان اين آشورها،.  آشور با مسائل بومي مرتبط با موفقيت آنها مواجهند56تعداد زيادي از اين 
 آشور نيز داراي 31است و  آشور جنگ در جريان 31 در  آشور داراي ميزان باالي بيماري ايدز هستند،

  . ارقام باالي بدهي هاي خارجي هستند
 

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن

  
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تهديد آرد جمهوري اسالمي براي فرونشاندن اعتراض هاي 

  مردمي در صورت لزوم از نيروي ارتش استفاده خواهد آرد
  2003 يهژوئ  11 -1382  تير20 جمعه ): راديو فردا(شيرين فاميلي 

در ايران امروز اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس پيشين جمهوري اسالمي و رئيس کنوني مجمع 
نشخيص مصلحت نظام، در خطبه هاي نماز جمعه تهران بار ديگر آمريکا را عامل ناآرامي هاي اعتراض 

ي آمريکايي مستقر در عراق را گرفتار باتالقي به گفته او آميز اخير در ايران دانست و همزمان نيروها
عليرضا طاهري از راديو . بدتر از باتالق ويتنام توصيف کرد که عقال بايد براي نجات آن چاره اي بيانديشند
  . فردا و نگاهي به گفته هاي اکبر هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه امروز تهران

 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسالمي، امروز در همان رئيس): راديو فردا(عليرضا طاهري 
قالب شخصيتي که اگر الزم بداند، هرگونه . قالب هميشگي اش از تريبون نماز جمعه تهران خطبه خواند

اکبر . آداب ديپلماتيک را کنار مي گذارد و با لحني باب طبع مخاطبانش، مي کوشد تا تند و تيز انتقاد کند
  :از جمله گفتهاشمي رفسنجاني 

  
اما از آن طرف مي ): رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسالمي(اکبر هاشمي رفسنجاني 

هستند » رو« انصافا اينها خداي . گويند شما يک جوري حرف مي زنيد که مردم عراق تحريک مي شوند
  .که اين قدر پر رو و پر مدعا هستند

  

www.iran-archive.com 



او به عنوان مرد دوم در باالي ستون لغزنده قدرت در ايران رئيس پيشين جمهوري اسالمي که از : ط.ر.ع
با اين حال اکبر . ياد مي شود، آمريکا را سزاوار افزايش شمار کشته شدگانش در عراق دانست

هاشمي رفسنجاني، براي نجات آمريکا که در جمهوري اسالمي از آن به عنوان شيطان بزرگ يا گرگي 
عقالي دنيا بايد براي : جمهوري اسالمي است، پيشنهاد کردياد مي شود که در پي دريدن ميش 

نمي توانيم بگوييم : آقاي هاشمي رفسنجاني افزود. باتالق خود ساخته آمريکاييهاي مغرور فکري کنند
. که آنها در آستانه باتالق هستند، بلکه در عمق آن قرار دارند و در حال حاضر مديريت باتالقي الزم دارند

آمريکاييها بايد در عراق : يص مصلحت نظام جمهوري اسالمي به آمريکا توصيه کردرئيس مجمع تشخ
  .عاقالنه تر عمل کنند

  
همزمان خطيب نماز جمعه امروز تهران بار ديگر از فرصت بهره گرفت تا عامل اصلي ناآرامي هاي 

س آمريکا با گستاخي سناتورها و نمايندگان مجل: او گفت. اعتراض آميز اخير در ايران را آمريکا بداند
هزينه هاي زيادي براي تحريک مردم صرف کردند و با رو کردن ايادي داخليشان خيال کردند به جايي مي 

پيش از اکبر هاشمي رفسنجاني، آيت اهللا محمد تقي مصباح يزدي نيز از همان تريبون نماز . رسند
ان ناراضي ها پخش کرده است تا جمعه اعالم کرده بود که آمريکا در ايران چمدان چمدان دالر مي

آيت اهللا مصباح يزدي و در پي او آيت اهللا مشکيني، رئيس مجلس . جمهوري اسالمي را بر اندازد
خبرگان رهبري حتي تاکيد کرده اند که شماري از مسئوالن و نيز نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از 

مرجعي حاضر به رسيدگي به اتهاماتي که از به رغم اعتراضات، هنوز هيچ . آمريکاييها پول گرفته اند
  .تريبونهاي نماز جمعه در اين زمينه ايراد مي شود، نشده است

  
از سوي ديگر، اکبر هاشمي رفسنجاني امروز فاش کرد که جمهوري اسالمي براي فرو نشاندن ناآرامي 

 هاشمي رفسنجاني اکبر. هاي اخير از تمامي ظرفيت امنيتي، نظامي، و انتظاميش بهره نگرفته است
از نظر آمريکاييها همه چيز تمام شده بود اما در عمل فقط بخشي از نيروي انتظامي، آن هم در : گفت

: آقاي هاشمي رفسنجاني افزود. محدوده وظايف ذاتي خودش و نه وظايف دوران بحران، وارد عمل شد
 کشورشان به صحنه آمدند و وارد افزوده بر اين بعضي ها هم با ميل خودشان، داوطلبانه براي دفاع از

به گفته آقاي رفسنجاني، نظام جمهوري اسالمي هيچ يک از امکاناتي را مثل بسيج، . عمل شدند
آقاي هاشمي رفسنجاني با اين . سپاه، و ارتش که براي دوران بحران در نظر گرفته است را وارد نکرد

صورت لزوم، براي فرو نشاندن شورشهاي ياد آوري فاش ساخت که جمهوري اسالمي آماده است تا در 
  . اعتراض آميز مردم ايران از نيروي ارتش نيز بهره بگيرد

  
همزمان گفته هاي امروز اکبر هاشمي رفسنجاني رسما نشان داد که بر خالف فرمان صريح رهبر 

ير، عده اي به جمهوري اسالمي، درباره برکنار ماندن نيروهاي موسوم به انصار حزب اهللا از ناآراميهاي اخ
آقاي هاشمي . گفته آقاي رفسنجاني با ميل خودشان وبراي دفاع از کشورشان به صحنه آمده اند

رفسنجاني در خطبه هاي امروز نماز جمعه تهران نه از مشخصات اين عده داوطلب سخني گفت و نه از 
، کوچکترين يادي سرنوشت دست کم دو هزار جوان و دانشجويي که همچنان در زندان به سر مي برند

به گفته اکبر هاشمي رفسنجاني، چنين رويدادهايي که آمريکا در ايران راه مي اندازد مايه . کرد
  .استحکام نظام جمهوري اسالمي است

  
  دوگانگي منافقانه

  2003 يهژوئ  12 -1382  تير21 شنبه  –روزنامه جمهوري اسالمي 
زير آشور فرانسه اعضاي گروهك تروريستي منافقين را و» نيكوالسارآوزي « دقيقا دو هفته پس از آنكه 

وي با يك تغيير عقيده شگفت انگيز و , تروريستهاي جهان لقب داد » وحشي ترين و بي رحم ترين « 
مريم « قاضي دادگاه ضد تروريست اين آشور در صدور دستور آزادي » ژان لويي بروگر « سريع از اقدام 

هرچند سارآوزي اين آزادي را مشروط !  در فرانسه حمايت آردهمسر سرآرده اين گروهك» رجوي 
در برابر اعضاي سناي فرانسه اطمينان داده بود آه , اما دو هفته قبل از اين تغيير عقيده , خوانده است 

را در ) گروهك تروريستي منافقين (پاريس نمي تواند استقرار ستاد فرماندهي سازمان مجاهدين خلق 
آه منافقين وي را رئيس جمهور مي » مريم رجوي « مل آند و با حمايت از دستگيري خاك اين آشور تح

گفته بود فكر نمي آند صحيح باشد آوچكترين ,  تن ديگر از تروريستهاي همراه وي 10و (!) خوانند
  . صورت داده شود, جنجالي درباره اين مساله براي افرادي آه لياقت آن را ندارند 

اي آمونيست فرانسه آه وي را به دليل دستگيري سران منافقين به سنا سارآوزي به سناتوره
 سال است آه در فرانسه هستند بايد اين پرسش را مطرح آرد 20اگر آنها , گفته بود , فراخوانده بودند 

سارآوزي . آه چرا تاآنون آنها اينجا بوده و هستند و نه اينكه چرا ما بر ضد آنان وارد عمل شده ايم 
از زماني آه سازماني در فهرست سازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا قرار , ن ادعاآرده بود همچني
انجام , همبستگي فرانسه در قبال جامعه بين المللي ايجاب مي آند بايد آنچه را آه الزم است , گرفت 
ند ماه پيش از آن سارآوزي اين سخنان را در حالي به زبان آورد آه اتحاديه اروپا از يك سال و چ. دهيم 

 گروهك تروريستي منافقين را در فهرست سازمان هاي تروريستي 1381يعني از ارديبهشت ماه سال 
 ماه مي 14خود جاي داده و از زمان اعالم اين موضوع تا دستگيري سران منافقين در فرانسه حدود 
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وپايي بي توجهي و بي اعتنايي  ماه به مصوبه اتحاديه ار14به عبارت ديگر دولت فرانسه به مدت . گذرد 
  . نشان داده و در اين مدت منافقين در فرانسه از آزادي عمل الزم برخوردار بوده اند

واقعيت اينست آه مدعيان مبارزه با تروريسم هيچگاه در ادعاهاي خود صادق نبوده اند و آنچه طي 
. گي در رفتار غربيها نبوده است سالهاي گذشته جهان شاهد آن بوده چيزي جز تناقض در گفتار و دوگان

در عين حال قويترين و , دولتهاي غربي برغم آن آه بيشترين شعارها عليه تروريسم را سر مي دهند 
دنيا شاهد بوده است آه آشورهايي . اصلي ترين حاميان تروريستها در جهان نيز به شمار مي روند

شورهاي اروپايي آه داعيه ضديت با تروريسم و انگليس و بسياري ديگر از آ, آمريكا , مانند فرانسه 
جنايتكارترين و تروريست ترين تروريستها , وحشي ترين , خود خطرناآترين , دفاع از حقوق بشر را دارند 

را در آشورهاي خويش پناه داده اند و يا حتي بسياري از سازمانهاي تروريستي شناخته شده امروز در 
اند و هر از چند گاهي نيز آه اتفاق مي افتد اقدامي بر عليه اين جهان را به دست خود پرورانده 

گروههاي تروريستي به واسطه احساس خطري آه از جانب آنان براي دولتهاي خود دارند انجام مي 
چيزي نمي گذرد آه به بهانه هاي مختلف از آرده خود پشيمان شده و به موضع سابق بازمي , دهند 
  . گردند

دولت فرانسه , ندي سال آه از عمر انقالب شكوهمند اسالمي ايران مي گذرد در طول بيست و ا
مكان امني براي جنايتكاران , همواره يكي از آشورهايي بوده است آه با وجود ادعاهاي حقوق بشري 

گروهك تروريستي منافقين پس از ارتكاب جنايتهايشان شده است و گذشته از پناه دادن به اين 
عالوه بر آن به جاي آنكه به محاآمه اعضاي فراري . مايت از آنان نيز پرداخته است جنايتكاران به ح

جمهوري اسالمي ايران را با طرح ادعاهاي واهي از جمله نقض حقوق بشر , منافق در آن آشور بپردازد 
  . آرده است ... متهم به رعايت نكردن قوانين بين المللي و , 

رانسوي به رغم جمالت تندي آه عليه اعضاي گروهك تروريستي در ماجراي اخير نيز دولتمردان ف
با يك چرخش آامال , تنها چند هفته پس از دستگيري عده معدودي از اين افراد , منافقين بكار بردند 

از آزادي دستگيرشدگان حمايت آردند و باصطالح آن را در راستاي رعايت مقررات حقوق بشري , سريع 
 عضو دانه درشت ديگر گروهك منافقين به فاصله 10 چند آزادي مريم رجوي و هر. خود توصيف نمودند 

آن هم با سر و صداي بسياري آه دولت فرانسه در زمان دستگيري آنها براه , دو هفته پس از بازداشت 
انداخت خيلي جاي تعجب نداشت و چنين انتظاري از آساني آه طي بيست سال گذشته همواره 

اما اين ماجرا نشان از رويدادي مرموز و سوال برانگيز را نيز , ن بوده اند وجود داشت حامي اين جنايتكارا
به همراه داشت بطوريكه اين رويداد مرموز بسياري از مفسران سياسي را متقاعد آرد آه دولت 

  . فرانسه در ادعاي مبارزه با تروريسم تحت فشار آمريكائيها قرار دارد
ورد منافقين نيست آه جهانيان شاهد رفتار متناقض و گزينشي غربيها واقعيت اينست آه تنها در م

بلكه رفتار مغرضانه غربيها پديده اي است آه در ساير شاخصهاي , بخصوص دولت آمريكا هستند 
آنان ابتدايي ترين مظاهر حفظ حقوق انساني را در آشور خود و در رفتار با . رفتاري آنان نيز وجود دارد

ولي در عين حال از لزوم رعايت حقوق بشر در ديگر ,  و قومي و ديني رعايت نمي آنند اقليتهاي نژادي
به عنوان مثال دولت فرانسه آه داعيه دمكرات ترين حكومت . آشورهاي جهان سخن به ميان مي آورند

حجاب , جهان را دارد و مدعي است در اين آشور آزادي آامل و آافي براي همه شهروندان وجود دارد 
به هيچ وجه برنمي تابد و حتي محصلين , سالمي و شهرونداني را آه خواستار رعايت آن هستند ا

اين در حاليست آه در فرانسه انواع گروههاي . داراي روسري را از مدارس خود اخراج مي آند
بطور آزادانه مجازند به اعمال نامشروع و خالف ... فرق ساختگي و , همجنس بازها , فاسداالخالق 

  . اخالق خود آه نام بردن از آنها حال هر انسان مقيد به اخالق را آشفته مي آند دست بزنند
حمله نظامي به يك آشور مستقل و اشغال خاك , از آن گذشته در آشورهاي غربي با صطالح دمكرات 

ودي ساختار آن آشور به همراه قتل عام مردم آن از زن و مرد و آوچك و بزرگ و جوان و پير و آودك تا ناب
در حاليكه , اقتصادي و غارت سرمايه هاي ملي آن آشور اقدامي در راستاي عمل به دمكراسي است 

عملي تروريستي و ضد دمكراسي خوانده مي , دفاع مردم مظلوم در برابر اين تجاوزات و اشغالگريها 
داخل حريم آشورهاي غربيها بدترين روشهاي تروريستي را در جنگها و مداخالت برون مرزي در . شود

ولي همزمان از , ديگر مرتكب مي شوند و از بدترين حكومتهاي تروريستي جهان حمايت مي آنند 
از لزوم احترام به آرا ملتها و آشورها دم مي , ضرورت مبارزه با تروريسم نيز سخن به ميان مي آورند 

شان وحشي ترين و خطرناآترين در حاليكه به قول خود, زنند و خود را مدافع دمكراسي مي شمارند 
در , تروريستها در آشورهاي آنها جا خوش آرده اند و به رغم آنكه در ظاهر داعيه مبارزه با آنان را دارند 

باطن و خفا يا با آنان توافقنامه هاي امنيتي و نظامي امضا مي آنند و يا اسير مالحظات سياسي در 
  . باره آنها هستند

 عضو منافق همراه وي در فرانسه و سپس حمايت 10گروهك منافقين و آزادسازي همسر سرآرده 
مقامات اين آشور از اين آزادسازي در حالي صورت گرفت آه پيش از آن اين مقامات به مدارك و 

از جمله اين , مستندات بسياري مبني بر مجرم و تروريست بودن اين منافقين اعتراف آرده بودند 
جعل , خرابكاري , ن لويي بروگر اتهامات اين افراد را فعاليتهاي تروريستي اعترافات آنست آه قاضي ژا

قضايي و , اسناد اداري و مدارك شناسايي و اقدامات مالي مشكوك برشمرده و مسئوالن ارشد دولتي 
در همين حال . سازمان امنيت فرانسه منافقين را خطري براي منافع ملي آشور خود دانسته بودند

 ميليون دالر پول نقد و مقادير قابل توجهي تجهيزات 9فرانسه از آشف بيش از سخنگوي دولت 
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اينگونه سخن گفتن و آنگونه . عملياتي و آامپيوتر از ستاد عملياتي آنان سخن گفته بود, لجستيكي 
  . عمل آردن از داليلي است آه بسياري معتقدند مبارزه فرانسه با منافقين از ابتدا صادقانه نبوده است 

آنست آه آزادسازي آسانيكه مقامات سياسي و قضايي , در هر حال آنچه اآنون مهم بنظر مي رسد 
لطمه حيثيتي بزرگي را براي دولت پاريس نزد افكار , فرانسه بر تروريست بودن آنها اعتراف داشته اند 

ر مبارزه با عمومي جهان به همراه داشت و عدم صداقت دولتمردان فرانسوي در ادعاهاي خود مبني ب
  . تروريسم را نشان داد و چهره نامناسبي از آنها در مقابل ديدگان جهانيان به تصوير آشيد

 ماه بي اعتنايي و بي توجهي دولت فرانسه به مصوبه اتحاديه اروپا آه طي آن گروهك منافقين جزو 14
رخورد با اعضاي اين نشان از عدم صداقت دولت پاريس در ب, سازمانهاي تروريستي شناخته شده بود 

  گروهك جنايتكار دارد 
وحشي « مسئوالن فرانسوي آه در روزهاي دستگيري همسر سرآرده منافقين اعضاي اين گروه را 

به فاصله دو هفته پس از آن از اقدام قاضي , لقب دادند » ترين و بي رحم ترين تروريستهاي جهان 
 !آردنددادگاه در آزاد آردن منافقان دستگير شده حمايت 

  
   تير19: روزنامه های تهران

  2003 يهژوئ  11 -1382  تير20 جمعه   -بي بي سي 
در حالی که برای دومين روز متوالی روزنامه های مستقل و هوادار اصالحات از چاپ گزارش های مربوط 

 ها و  تير منع شده اند روزنامه های محافظه کار در گزارش18به اعتراض های دانشجوئی و رويدادهای 
مقاالت خود ادعا کرده اند که در دو روز گذشته هيچ حادثه ای در کشور رخ نداده و تالش های اصالح 

  .طلبان و مخالفان از سوی مردم بدون پاسخ مانده است
 تنها روزنامه ای که برای اصالح طلبان باقی مانده، در مقاله ای با اشاره به دستور مقامات ياس نو

 تير يادآور شده که روزنامه های محافظه کار بدون اعتنائی به اين 18ر مورد امنيتی برای سکوت د
  .دستور به گزارش های خود عليه دانشجويان و اصالح طلبان ادامه داده اند

از اين که نتوانسته اند جز تاريخ روزنامه " معذرت می خواهيم"وحيد پوراستاد در مقاله ياس نو با عنوان 
 تير بنويسند و ويژه نامه ها و صفحات 18 درج است هيچ کلمه ای درباره روز که در باالی صفحه اول

  .متعددی را حذف کرده اند از مردم پوزش خواسته است
عضو شورای سردبيری ياس نو با اشاره به گزارش های مفصل کيهان، رسالت و سياست روز عليه 

نند که الزامات شامل حال آنها نمی شود دانشجويان و اصالح طلبان، نوشته شايد اين روزنامه ها می دا
و هرچه را دوست داشته باشند می توانند بنويسند اما اگر روزنامه های اصالح طلب ا پايشان را اندکی 

  .جلوتر بگذارند به شديد ترين مجازات ها محکوم می شوند
ار درآمد و  با نقل سخنی از هاشمی رفسنجانی که گفته است تحليل آمريکائی ها غلط از کرسالت

 روز 9000 تير هم روز ديگری است مانند همه 18 تير رخ نداد در سرمقاله خود نوشته 18حادثه ای در 
  .عمر جمهوری اسالمی

 مصاحبه مطبوعاتی رهبران انجمن های دانشجوئی را در خبر کوتاهی منعکس کرد و از زبان آفتاب يزد
ته ما با وجود دستگيری ها مطالبات مهدی حبيبی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت نوش

  . دانشجويان را پی گيری می کنيم و آن را مطالبات مردم می دانيم
خبر کوتاهی در آفتاب يزد تنها اطالعی است که روزنامه های آخر هفته تهران از تعطيل دانشگاه تهران 

  .داده اند
ه مسووالن دانشگاه زير فشار مقامات آفتاب يزد نوشته تعطيل دانشگاه تهران بعد از آن اتفاق افتاد ک

  .امنيتی با اعتصاب غذا و تحصن دانشجويان منتخب دانشگاه در جا مخالفت کردند
انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه های تهران در اعالميه ای تعطيل اين دانشگاه را خدشه دار کردن 

  .از صفحه تاريخ پاک نخواهد شد تير با اين اقدامات 18استقالل دانشگاه خوانده و گفته اند روز 
 تير نشانه بی اعتنائی مردم به مخالفان 18 روزنامه صبح نوشته که آرامش روز جمهوری اسالمی

  .جمهوری اسالمی است که در انتظار نا آرامی هائی در اين روز تبليغات وسيعی کرده بودند
ا به کوفی عنان دبيرکل سازمان در حالی که روزنامه های کشور در دو روز گذشته نامه دانشجويان ر

ملل منعکس نکردند کيهان و جمهوری اسالمی در گزارش هائی ادعا کرده اند که اعضای دفتر تحکيم 
  .وحدت اين نامه را تکذيب کرده اند

به نوشته روزنامه جمهوری اسالمی در حالی که بيشتر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در 
  . نامه نمی تواند قانونی و نظر همگی دانشجويان باشدزندان هستند انتشار اين

روزنامه های آخر هفته تهران از نامه دبيرکل جبهه مشارکت به رييس جمهور خاتمی خبر داده اند که در 
آن نوشته شده که نهادهای موازی با وزارت اطالعات با زير فشار گذاشتن دستگيرشدگان اخير مشغول 

  .فعال سياسی برای برخورد با آنها هستند نفر 60پرونده سازی برای 
محمد رضا خاتمی در اين نامه فاش کرده که اخراج شدگان از وزارت اطالعات پس از افشای پرونده قتل 

  .های زنجيره ای در اين دستگاه های موازی با وزارت اطالعات مشغول کار شده اند
ون با متهمان سياسی، گرفتن اقرار در زندان ياس نو در سرمقاله خود تاکيد کرده که رفتارهای خالف قان

های انفرادی و وارد آوردن فشار به خانواده های بازداشت شدگان و باالخره گرفتن تک نويسی از آنها در 
مورد فعاالن سياسی بخشی از کار نهادی است که از اخراج شدگان از وزارت اطالعات تشکيل شده 

  .است
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د رضا خاتمی، در سرمقاله خود، بدون اشاره به ادعاهای نايب رييس  در پاسخ گوئی به نامه محمکيهان
مجلس نوشته جبهه دوم خرداد از هم پاشيده و اصولگرايان مشغول به حاشيه راندن افراطی ها 

  .هستند
به نوشته عليرضا ملکيان نامه دبيرکل جبهه مشارکت از نمونه های افراطی گری اصالح طلبان است که 

  . مذهبی ها همصدا هستند-ر مانند نهضت آزادی و ملی با گروه های ديگ
 در مقاله ای مضمون سرمقاله کيهان را تکرار کرده و از اختالف اصولگرايان و ديگر اعضای جبهه رسالت

  .خوانده است" روند جدائی و روند عقالنيت"اصالحات خبر داده و آن را 
جاهدين انقالب را افراطی های دوم خرداد امير محبيان در مقاله رسالت جبهه مشارکت و سازمان م

توصيف کرده و نوشته آنها با هياهو قصد دارند که چهره های سياسی اصولگرا را منفعل و خانه نشين 
  .کنند و به دفتر تحکيم دموکراسی و جبهه جمهوری خواهان نزديک شوند

ته و يادآور شده که در  از ضعف مدل جمهوری اسالمی نوشمصطفی تاج زاده در مقاله ای در ياس نو
حالی که موضع رسمی جمهوری اسالمی حمايت از همه پرسی در عراق بر اساس هر نفر يک رای 

  .است ولی همين رهمنود را در مورد ايران نمی پسندند و با آن مخالفت می کنند
به نوشته معاون سابق وزارت کشور شايد همين دوگانگی است که موجب شده تا متحدان عراقی 

  .يران هم در آن کشور اعالم دارند که الگوی جمهوری اسالمی را برای کشور خود قبول ندارندا
روزنامه های آخر هفته تهران در گزارش هائی از سفر رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران 

ی در تهران همراه با عکس هائی از ديدار وی با رييس جمهور بدون پرداختن به محتوای مذاکرات البرادع
  .نوشته اند که رييس جمهوری هياهوهای عليه فعاليت های هسته ای کشور را مغرضانه خوانده است
به نوشته انتخاب وزير دفاع جمهوری اسالمی با اشاره به واکنش آمريکا در برابر آزمايش موشک های 

  . گفته است که آمريکا از اين عصبانيت بميرد3شهاب 
زنامه های تهران درباره مرگ الله و الدن دوقلوهای ايرانی اعتماد در گزارشی در ادامه گزارش های رو

خواستار رسيدگی به علت مرگ آن ها شده و از اعتراض جراحان ايرانی به عمل پزشگان سنگاپوری 
  .خبر داده است

  به متخصصان عالی رتبه جراحی ايرانی که در سراسر جهان مشهورندسعيد دهقان در گزارش اعتماد
اشاره کرده و پرسيده چرا با وجود گزارش پزشگان آلمانی که با عمل جراحی الله و الدن مخالف بودند 
  .آن دو به همراهی يک همسايه و يک همکالس بدون حضور نمايندگان دولت ايران راهی سنگاپور شدند

 نمی آيند تن به به نوشته اعتماد الله و الدن اگر می دانستند به طور قطع از اين عمل زنده به در
جداسازی نمی دادند و تازه از نظر حقوقی اگر اطالع هم می داشتند باز نه رضايت آنها بلکه نظر 

 .متخصصان برای انجام عمل جراحی شرط بود که در اين مورد کسب نشد

  

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
   تن در سالگرد هيجدهم تير250بازداشت 

  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20 جمعه  - بي بي سي
وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران خبر داد  رضايی بابادی معاون سياسی امنيتی استاندار تهران در گفت 

  . نفر بازداشت شده اند250که طی ناآراميهای روز چهارشنبه دهم ژوئيه در تهران 
چهارشنبه گذشته مصادف بود با چهارمين سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران که به واقعه هيجدهم 

  .تير شهرت دارد
نهادهای مسئول در ايران برگزاری هرگونه مراسم را در اين روز ممنوع اعالم کرده و برای جلوگيری از 

سيدن شب در نقاطی از تهران حرکتهای هرگونه تجمع، تدابير شديد امنيتی اتخاذ کرده بودند اما با فرار
  . اعتراض آميزی رخ داد که در مواردی به درگيری انجاميد

به گفته جيم ميور، خبرنگار بی بی سی در تهران، ناآراميهای چهارشنبه شب تهران را نمی توان 
راف تظاهرات ناميد بلکه بيشتر حرکتهايی اعتراض آميز همچون به صدا در آوردن بوق خودرو در اط

  . دانشگاه تهران و ايجاد راهبندان انجام گرفت
معاون سياسی امنيتی استاندار تهران گفته است تعدادی از دستگيرشدگان تحرکات چهارشنبه شب 

اند و   نداشته اند، بتدريج آزاد شده  شدن اينكه دخالتی در ايجاد ناآرامی پس از بازجويی و با مشخص
  .ه خواهد داشتروند آزادی اين قبيل افراد ادام

 وی از ماهيت دستگيرشدگان و اينكه از چه اقشاری از جامعه اند، اظهار بی اطالعی آرده است

  
  دستگيريها

  2003 يهژوئ  11 -1382  تير20 جمعه 
  مهدي حبيبي بازداشت شد  

 امير به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران،ايلنا، مهدي حبيبي دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه
  .آبير عصر امروز در مقابل خوابگاه بازداشت شد

  ديدار با حميد آصفي در زندان اوين  
 روز 15به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، همسر حميد آصفي از فعاالن سياسي آه حدود 

  .دپيش در محل آار خود بازداشت شده بود صبح ديروز با حضور در زندان اوين با وي ديدار آر
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  سعيد رضوي فقيه، دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت بازداشت شد  
اي در    عصر ديروز بعد از شرآت در جلسه3سعيد رضوي فقيه، دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت ساعت 

  .انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران بازداشت شد
 با تاييد اين خبر گفت آه پيگيريها به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران،ايلنا،يكي از نزديكان رضوي فقيه

  .درمورد علل دستگيري نامبرده نتيجه اي در بر نداشته است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  جزیيات جدید پروژه های اتمی رژیم آخوندی  در برلين: کنفرانس مطبوعاتی  شورای ملی مقاومت 
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18 شنبه چهار

  
  يانآقا,  خانمها

من ميخواهم امروز شما را در جريان جزييات جديدي از پروژه ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاآم بر 
دست يابي به سالحهاي اتمي براي رژيم . ايران به منظور دست يابي به سالحهاي اتمي قرار دهم
فتهاي بين به همين خاطر عليرغم همه مخال. تهران يك موضوع استراتژيك است و اهميت حياتي دارد

المللي و درخواستهاي مكرر جامعه جهاني براي تحت نظارت در آوردن پروژه هاي اتمي و اجتناب از 
رژيم ايران الينقطع و بطور محرمانه به اين تالشهايش ادامه ميدهد و در عين حال , توليد سالحهاي اتمي

  .سر باز ميزند2بعالوه 93از پذيرش اليحه الحاقي 
مقاومت ايران طي يكسال گذشته در چندين اطالعيه مبسوط و چندين آنفرانس همچنانكه ميدانيد 

. مطبوعاتي و پروژه هاي آامال سري اتمي رژيم آخوندي از جمله سايتهاي نطنز و اراك را افشا نمود
امروز من . چيزي آه بعدا مورد تاييد آژانس بين المللي انرژي اتمي و دولت آمريكا نيز قرار گرفت

  :و سايت فوق العاده سري و جديد رژيم را براي شما فاش آنمميخواهم د
  

  سايت آالهدوز
 ماه قبل 6صنايع دفاع رژيم آخوندي يك سايت جديد اتمي براي رسيدن به اورانيم غني شده را از .  1
 آرج خروجي – جاده تهران 14اين سايت در آيلومتر. در مجتمع آالهدوز فعال آرده است) 2003فوريه (

محل آن در حاشيه مجتمع آالهدوز در نزديكي مجتمع سوله .  مجتمع آالهدوز واقع است– شهريار
مجتمع آالهدوز . ساخت نفربر و آارگاههاي تراشكاري و ساخت ابزار دقيق است, هاي تانك سازي

قسمتي از اين مجتمع آه به فعاليتهاي اتمي مربوط مي شود در . وابسته به سازمان صنايع دفاع است
  . رودخانه قرار دارد و در ميان ساير آارگاه ها طوري پنهان شده آه فعاليت آن به چشم نخورد حاشيه

  
است و  تعداد آافي دستگاه سانتريفوژ در آن راه ) 80*50( متر مربع زير بنا 4000اين سايت داري .  2

 ميخواهند تست آار اين سايت آزمايشي  است يعني با امكاناتي آه تهيه آرده اند. اندازي شده است
  غني سازي اورانيم را انجام دهند

  
در اين سايت يك محيط تميز و داراي خال ساخته اند آه سانتريفوژها بتواندبه بهترين شكل آار .  3

اين سايت در نهايت يك حلقه از مجموعه نطنز است يعني در اين سايت بطور . خودشان را بكنند
دنبال ميشود و نتايج آار و تجربيات در اختيار نطنز قرار آزمايشگاهي رسيدن به اورانيم غني شده 

  .ميگيرد آه در ابعاد گسترده تر اورانيم غني شده توليد آند
  
اطالعات اين سايت بكلي سري است و رژيم آن را در بين سوله هاي آارگاههاي صنعتي مختلف .  4

 دآتر غفاريان رئيس سازمان اين سايت مستقيما زير نظر.  مجتمع صنعتي آالهدوز پوشش داده است
  .صنابع دفاع  قرار دارد 

  
آسانيكه در اين سوله آار ميكنند تحت ضوابط بسيار سخت حفاظت اطالعات قرار دارند بطوريكه اوًال .  5

به متخصصين فقط اطالعات محدود به خودشان و در مرحله اي آه از آار هستند ميدهند و هيچيك از 
  .محل آار و نوع آار خود را خارج از محل آار ندارند, ارآارآنان حق افشاي موضوع آ

  
) ساصد( مرتضي استادعلي مخمل باف رئيس حفاظت اطالعات صنابع دفاع 2003در اواخر ماه مي .  6

آه دست اندرآار پروژه غني سازي (و سرتيپ محمد بيگ محمدلو معاونت هماهنگ آننده  صنابع دفاع 
ط به سايت آزمايشي غني سازي را آه نميخواستند در هر بازرسي چند آانتينر از مواد مربو) است

اين سوله در بين . مخفي آرده اند) 80*25( متربع 2000احتمالي آشف شود در يك سوله به مساحت 
اين سوله در مجتمعي بنام . تعدادي سوله آه خودروهاي اسقاطي در آن انبار شده اند قرار گرفته است

درب اين آانتينرها پلمپ شده .  صنايع دفاع و در جنب مجتمع آالهدوز استشهيد آاظمي  وابسته به 
  .است و سفارش شده آه آسي نبايد از وجود چنين آانتيرهايي آگاه شود 
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دآتر غفاريان و رييس صنايع ويژه آن پاسدار سرتيپ قرمنش و ) ساصد(رييس سازمان صنايع دفاع.  7
  . رباني استرييس مجتمع آالهدوز پاسدار سرتيپ جواد

  
  سايت سوخت اردآان

واحد سوخت اردآان مي باشد ,  يك سايت جديد رژيم آخوندي آه در حال آماده سازي آن هستند.  8
  پانان قرار دارد  چو- آيلومتري جاده اردآان 33اين سايت در . آه تا دوسال ديگر آماده بهره برداري ميشود

فرهاد ودود فام است ، آه زير نظر معاونت سوخت هسته مديريت اين پروژه با فردي بنام  مهندس .  9
. اي سازمان انرژي اتمي قرار دارد ، مديراجرايي اين پروژه نيز با فردي بنام مهندس باغستاني است 

 48 پالك -جنب دبيرستان انصاري- پيچ فاضل - ميدان شهدا -دفتر مرآزي اين سايت در شهر اردآان 
ز شرآتهاي وابسته به انرژي اتمي مشاوره اين سايت را  بعهده شرآت پيشكام ا. واقع شده است

  .دارد
  

  چرخه دستيابي به فن آوري هسته اي
تحقيقات و فن آوري خبر داد آه ايران ,   درجمع مسئوالن وزارت علوم 2003خاتمي در فوريه .    10 

 اصلي زير تهيه اين چرخه از قسمت هاي.  اسالمي در آستانه دستيابي به چرخه آامل اتمي است
  :شده است

  ) آيلومتري شهر يزد200در : (استخراج اورانيوم از ساغند يزد.     1
  . متري زمين اورانيوم استخراج ميكند350در ساغند  يزد از عمق ·        

  توليد آيك زرد در اردآان يزد.     2
  .ميشوددر سايتي در اردآان يزد بنام سايت واحد سوخت اردآان توليد ·        

  :   در سايت اصفهان U.C.Fاف . سي. آارخانه توليد   يو.     3
,     در  اصفهان با مواد اوليه آيك زرد ارآان يزد محصوالتي از جمله مگزافلورايد  U.C.Fدر سايت ·    

  اين محصوالت خوراآي براي  غني سازي اورانيم است,اورانيم فلزي و اآسيداورانيم توليد مي آند 
    توليد اورانيوم غني شده در سايت نطنز.   4

   اصفهان با دستگاههاي سانتي فيوژه U.C.Fدر سايت نطنز با استفاده از آيك زرد و محصوالت ·    
اين قرص ها درغالف , اورانيوم غني شده توليد ميشود يعني قرص سوخت در نطنز نهايتًا توليد ميگردد 

  د نگهداري ميشون) غالف سوخت ( هاي مخصوص
به اين ترتيب همچنانكه مالحظه ميكنيد رژيم آخوندي همزمان با گسترش و تشديد سرآوب و اختناق  .

در داخل ايران و مداخالت تروريستي و توسعه طلبانه در داخل عراق براي استقرار حكومتت اسالمي در 
اهد با دست يابي به اين رژيم ميخو, با تمام قوا براي دست يابي به سالحهاي اتمي تالش ميكند, عراق

سالحهاي اتمي و ايجاد تعادل وحشت در منطقه راه را براي استقرار هژموني شيطاني خود و احياي 
 .امپراطوري عثماني را هموار سازد

  
  آژانس بين المللی انرژی اتمی سه کارشناس را به ايران فرستاده است

  2003 يهژوئ  11 -1382  تير20 جمعه  -راديو آمريكا 
آنها روز جمعه وارد تهران .  بين المللی انرژی اتمی سه کارشناس را به ايران فرستاده استآژانس

شدند و قرار است به دو همکار ديگر خود که سرگرم بحث های تکنيکی با مقامات جمهوری اسالمی 
مضای انتظار می رود دومين تيم هفته آينده به تهران برود و مسائل مربوط به ا. بوده اند ملحق شوند

پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش سالح های هسته ای را برای مقامات جمهوری اسالمی تشريح 
  . کند

  
در حال . اين پروتکل اجازه می دهد بدون اطالع قبلی بازرسی هايی از مراکز هسته ای ايران انجام گيرد

محمد البرادعی . ی کندحاضر تهران فقط با بازرسی هايی که از قبل ترتيب داده شده باشد موافقت م
رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی روز چهارنشبه به تهران رفت ، اما نتوانست مقامات جمهوری 

 .اسالمی را به امضای پروتکل الحاقی متقاعد سازد
  

  البرادعي در قانع ساختن ايران براي امضاي پروتكل الحاقـي شكست خورده است
  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20جمعه  

سفر محمد البرادعي به ايران به شكست منتهي شده است و وي نتوانسته : منابع ديپلماتيك گفتند
  . اش قانع سازد يي هاي هسته تر از نيروگاه است ايرانيان را به موافقت با عمليات بازرسي گسترده

ي اين مطلب به نقل از  پايگاه اينترنتي الجزيره با مخابره) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اين منابع ديپلماتيك گفتند آه محمد :آرد؛ اظهار داشت معرفي مي“ آنها را منابع ديپلماتيك” آنچه آه 

المللي انرژي اتمـي، در قانع ساختن ايران نسبت به دو موضوع شكست  البرادعي، رييس آژانس بين
  .خورده است؛ امضاي پروتكل الحاقي و نمونه برداري محيطي

وگو با البرادعي، نسبت  ز سوي ديگر، منابع ديپلماتيك از وين نيز ادعا آردند آه مقامات ايراني در گفتا
به موضوع نمونه برداري محيطي جهت تعيين و تشخيص ميزان استفاده از اورانيوم غني شده نه 

  . موافقت آامل و نه مخالفت آامل آردند
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ايران حاضر به موافقت با انجام عمليات نمونه : ا آردندهاي سايت يادشده؛ اين منابع ادع طبق نوشته
اين آشور فاش شود و به عنوان نقض (!) ي برداري محيطي نيست، زيرا ممكن است آزمايش مخفيانه

  . ديگري براي ايران محسوب شود
تصور اشتباهي نسبت به امضاي پروتكل : المللي انرژي اتمي نيز اظهار داشت سخنگوي آژانس بين

هايي است  شود آه امضاي اين پروتكل، مساوي با طرح ي ايجاد شده است به طوري آه تصور ميالحاق
 .باشد آه در عراق انجام شده است و اين تصور اشتباهي مي

  
  ي آمـريكا را دارد  قصد مقابله با هرگونه حمله3ايران با اعالم توليد موشك شهاب 

  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20جمعه  
هاي بدون قيد و  تهران در شرايط فعلي آه با فشار فزاينده براي بازرسي:  تايمز مدعي شدفايننشيال

شرط روبروست، فرصت را مغتنم شمرده است تا با اعالم توليد موشكي با برد آافي براي هدف قرار 
  . ي آمريكا بپردازد ، متحد آمريكا، به مقابله با هرگونه حمله)رژيم صهيونيستي(دادن اسراييل 

ي تحليلي به سفر البرادعي، مدير  ، اين روزنامه با ارائه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
المللي انرژي اتمي اشاره آرده است و هدف وي را از اين سفر، فشار براي قبول  آل آژانس بين

  . هاي بدون قيد و شرط اعالم آرده است بازرسي
ي اروپا و حتي روسيه به دنبال اعمال  گ در عراق، آمريكا، اتحاديهبرخالف جن: اين روزنامه آورده است

  . ها در ايران هستند فشار بيشتر براي بازرسي
خواهد عمليات نظامي دوباره تكرار شود؛ اما  آس نمي هيچ: فايننشيال تايمز در پايان اين تحليل نوشت

هاي ايران را  ي ديد بر فعاليت هتواند حيط المللي انرژي اتمي، مي هاي بيشتر آژانس بين بازرسي
 .گسترش دهد

  
وگو ميـان ايـران، مـصر و عربـستان، واشـنگتن بايـد سياسـت سـكوت را                     در صورت وجود گفت   :گري سيك 
  اختيار آنـد

  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20جمعه  
اقعي وگوهاي و آه در حال حاضر گفت در صورتي: آارشناس سابق امور ايران در آاخ سفيد اظهار داشت

ميان ايران، مصر و عربستان براي تحويل اعضاي القاعده وجود دارد، واشنگتن بايد سياست سكوت را 
  . اختيار آند

 گري -چاپ لندن-ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي دانشگاه   انجمن خاورميانهسيك، آارشناس سابق امور ايران و آاخ سفيد آه در حال حاضر رييس

ي گروه القاعده را در اختيار  آه ايران اعضاي برجسته در صورتي: آلمبيا در نيويورك است، ادعا آرد
يي مواجه خواهد بود آه در آن صورت براي مدت طوالني نخواهد  داشته باشد، با فشارهاي گسترده

  . دارد و سري نگه  توانست نام اين افراد را به صورت مخفيانه
تمام سواالتي آه در رابطه با موضوع اعضاي القاعده مطرح هستند از پيچيدگي بيشتري : وي گفت

 .برخوردار خواهند شـد
  

ي موضوع دستگيري سخنگوي  دولت آويت درباره: ي وزارت آشور آويت اعالم آرد يك مقام بلندپايه
  . وگو آرده است رسمي گروه القاعده با مقامات ايراني گفت

  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20عه  جم
ايران دستگيري : يي الحيات نوشت ي فرامنطقه ، روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

سليمان ابوغيث، سخنگوي رسمي گروه القاعده را رد آرده است و اعالم آرده آه تهران ابوغيث را 
 آويت معتقد است ابوغيث در ايران و در اختيار دستگير نكرده است؛ اما اين در حالي است آه دولت

  . دولت اين آشور است
يك مقام ” اين روزنامه به نقل از منبعي آه نام آنرا اعالم نكرده وتنها به معرفي آن تحت عنوان 

همزمان با رد دستگيري ابوغيث از سوي ايران، يك : آرد؛ نوشت اآتفا مي“ ي وزارت آشور آويت پايه بلند
وزير آشور آويت در سفر اخيرش به تهران، موضوع : ي وزارت آشور آويت ادعا آرد دپايهمقام بلن

  . دستگيري ابوغيث را مورد بررسي قرار داد
ايران اعالم آرده است آه بسياري از اعضاي گروه القاعده را در اختيار :  در ادامه ادعا آرد اين روزنامه

هايي بارها  هاي خبري غربي، طي گزارش ت؛ اما رسانهدارد؛ اما حاضر به آشف هويت اين افراد نيس
ي  اند آه ابوغيث به همراه بسياري ديگر از اعضاي القاعده از جمله سيف العدل، فرمانده اعالم آرده

نظامي القاعده و سعد، فرزند اسامه بن الدن رهبر گروه القاعده، به دست مقامات ايراني دستگير 
  . اند شده

ايران آامال موضوع استقرار و پناه دادن به اعضاي القاعده و طالبان آه از : يان نوشت در پا اين روزنامه
 عضو از 500آند آه تاآنون بيش از  آند؛ اما اذعان مي اند را نفي مي افغانستان و پاآستان خارج شده

 .گروه القاعده را دستگير يا اخراج آرده است
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  وثر در آينده عراقدولت آينده  و نيروهاي م،عراق رويدادهاي 
  

  دفاع بوش از جنگ با عراق
  2003 يهژوئ  11 -1382  تير20 جمعه  -بي بي سي 

جرج بوش رئيس جمهور آمريکا که در حال سفر در آفريقاست طی سخنرانی در کشور اوگاندا از تصميم 
  .خود برای حمله به عراق دفاع کرد

ای سخنرانی او در ماه ژانويه گذشته را که به محتو) سيا(آقای بوش گفت که سازمان اطالعات آمريکا 
  .عنوان گزارش ساليانه اش خطاب به مردم آمريکا ايراد کرد تأييد کرده است

او گفت که در اين سخنرانی، خطرات صدام حسين، رهبر حکومت ساقط شده عراق را برای مردم 
  .تشريح کرده بوده است

ای اطالعاتی آمريکا به کاخ سفيد توصيه کرده بودند گزارشها از عراق حاکی از اين است که دستگاهه
در متن سخنرانی ساليانه رئيس جمهور، اين اتهام را که صدام حسين به دنبال خريداری اورانيوم از 

  .آفريقا بوده است گنجانده نشود
  .اين اتهام تاکنون به اثبات نرسيده است

می گويد اگر سازمان سيا در آن زمان اطالعات کاندوليزا رايس، مشاور امنيت ملی رئيس جمهور آمريکا 
نادرستی در اختيار کاخ سفيد قرار داده، بعدًا در صدد برنيامده که رئيس جمهور يا مسئوالن کاخ سفيد را 

  .از اين اطالعات نادرست آگاه کند
اليانه گفته بود که جنجالی که بر سر سخنرانی س) دهم ژوئيه(کولين پاول، وزير خارجه آمريکا ديروز 

 رئيس جمهور آمريکا برپا شده، زياده از حد بزرگ شده است
  

 استاد دانشگاه شهر آردنشين اربيل در شمال عراق، با هدف تحت فشار قرار دادن ائتالف تحت 100
  .رهبري آمريكا براي افزايش دستمزد آنها، اقدام به برگزاري تظاهرات آردند

  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20جمعه  
به نقل از خبرگزاري فرانسه، استادان دانشگاه ) ايسنا(زارش خبرگزاري دانشجويان ايران به گ
آميز در مقابل هتل محل اقامت نيروهاي آمريكايي، اعالم آردند  الدين شهر اربيل، با تجمع اعتراض صالح

 داشته  درصد آاهش75ي آنها پس از پايان جنگ در مقايسه با زمان حكومت صدام،  آه حقوق ماهانه
  .است

پيش از شروع جنگ در عراق، حقوق : ساتر عثمان، يكي از اساتيد معترض در اين زمينه اعالم آرد
 تا 110در حالي آه با به قدرت رسيدن نيروهاي ائتالفي، به ما تنها بين .  دالر در ماه بود500استادان 

 .شود  دالر در ماه پرداخت مي160
  

  غذا در عراقحمله به انبارهاي برنامه جهاني 
  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20جمعه  ): راديو فردا(اردوان نيکنام 

برنامه جهاني غذا اعالم کرده است که در هفته هاي گذشته، انبارهاي اين نهاد سازمان ملل در عراق 
همکارم پيمان پژمان از بغداد گزارشي در اين باره . چندين بار دستخوش دزدي و چپاول شده است

  .  کرده استارسال
وخامت وضع امنيتي در کشور : گويد سخنگوي برنامه جهاني غذا در بغداد مي): راديو فردا(پيمان پژمان 

آنتونيو . ظرف چند هفته گذشته، حفاظت مواد غذايي ذخيره شده در انبارها را به خطر انداخته است
 بار زير حمله 12هاني غذا در عراق طي ماه گذشته انبارهاي غذايي و دفترهاي برنامه ج: گويد پاردال مي

  .افزايد وي مي. قرار گرفته اند
ظرف يک ماه گذشته ما شاهد افزايش غارتگري، تيراندازي، ): سخنگوي برنامه جهاني غذا(آنتونيو پاردال 

گرچه . سعي در دزدي انبارها، و يا حمله به کاميونهايي که حامل مواد غذايي به کشور هستند بوده ايم
 مورد از اين تالشها در بغداد رخ داده، بيش از نيمي از آنها در مناطق شمالي مانند کرکوک و يکي دو

  .موصل اتفاق افتاده اند
برنامه جهاني غذا قبل از جنگ مقدار زيادي مواد غذايي در انبارهايي که متعلق به وزارت تجارت عراق 

. کرده است م دولتي بين مردم پخش ميکرده و مواد غذايي را از طريق يک سيست هستند نگهداري مي
بعد از . کرده اند  درصد مردم عراق، قبل از جنگ از طرف دولت مجانا مواد غذايي دريافت مي60حدود 

جنگ تعدادي از اين انبارها به غارت رفته اند و سربازان آمريکايي و انگليسي بعد از چند هفته اين 
  .انبارها را مورد حمايت خود قرار دادند

بينيم روندي است که نيروهاي آمريکايي و انگليسي از اين ساختمانها  آنچه ما مي: ي مي افزايدو
کنند، تعليم  کنند و به ماموارن امنيتي و حفاظتي عراق که براي وزارت تجارت کار مي حمايت مي

ين يا به کنند داخل شوند و محافظ بعد از خروج آنها بعضي از مردم سعي مي. روند دهند و بعد مي مي
بعضي مواقع دزدها . خود اطمينان ندارند، يا به حد کافي تعليمات نديده اند، و يا اسلحه کافي ندارند

  . گردند دهيم و آنها بر مي ما اينها را به نيروهاي ائتالف گزارش مي. شوند موفق مي
به عراق آورد که  هزار کاميون حامل مواد غذايي 25برنامه جهاني غذا فقط ماه گذشته : گويد وي مي

طبق قوانين دولتي نيروهاي اعتالف و نه سازمان ملل مسئول . بعضي از انها نيز زير حمله قرار گرفتند
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برنامه . باشند تامين محافظين ساختمانهاي دولتي که انبارهاي غذايي از جمله آنها هستند، مي
 تا آخر ماه اکتبر را دارد که اين  ميليون تن مواد غذايي به عراق2جهاني غذا تصميم به ورود بيش از 

 ميليون دالر بزرگترين کمک کننده به اين برنامه 395آمريکا با پرداخت .  ميليارد دالر خرج دارد1.1عمليات 
  .باشد مي

  
  خروج سربازان آمريکايی از مرکز پليس فلوجه

  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20 جمعه  -بي بي سي 
ان خود را از پاسگاه پليس در شهر فلوجه واقع در غرب عراق خارج کرده آمريکا بخش عمده ای از سرباز

اين اقدام يک روز پس از تظاهرات عراقی ها عليه استقرار نيروهای آمريکايی در اين شهر انجام . است
  .گرفت

يک سخنگوی آمريکايی گفت که شش تن از سربازان آنها در پاسگاه باقی خواهند ماند تا از نيروی 
  .ليس فلوجه حمايت کنندجديد پ

روز پنجشنبه نيروی پليس فلوجه تهديد کرد که چنانچه سربازان آمريکايی پاسگاه را ترک نکنند آنها 
  .استعفا خواهند داد

افسران عراقی که به طور مداوم با سربازان آمريکايی کشيک می دهند، بارها از اينکه حضور اين 
  .ت مردم قرار بگيرند شکايت کرده اندسربازان باعث شده که آنها نيز هدف حمال

سربازان آمريکايی، اين مرکز پليس را نه تنها پايگاه خود قرار داده اند بلکه از آن برای تعليم نيروی پليس 
  . شهر نيز استفاده می کنند

  .اما پليس فلوجه می گويد آنها خود قادر به اداره اوضاع اين شهرهستند
بازان آمريکايی است که کشور را به آتش کشيده است پس بايد اينجا را آنهامی گويند اگر اين حضور سر

 ترک کنند
  

  سناي آمريكا از ناتو خواست به عراق نيرو بفرستد
  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20 جمعه  -خبرگزاري آار ايران 

شمالي   تيكآتالن  سفيد از ناتو، از آشورهاي عضو پيمان  دنبال درخواست آاخ  مجلس سناي آمريكا به
  .خواست تا نيروهاي خود را به عراق بفرستند

الملل ايلنا، با توجه به مخارج باالي ارتش آمريكا در عراق، مجلس در حال بررسي   بين  به گزارش سرويس
  . ملل به عراق است  اي براي فرستادن نيروهاي نظامي ناتو يا سازمان  قطعنامه

هاي باالي نيروهاي نظامي   بر هزينه  مان پيش از اين، گزارشي مبنيآل" اي  پي  دي "  به گزارش خبرگزاري
  .آمريكا در عراق از سوي پنتاگون ارائه شده بود

تامي "گيرد آه ژنرال   پي آمريكا از همپيمانان خود در ناتو، در حالي صورت مي  در  هاي پي استمداد
روز در جمع سناتورهاي اين آشور از فرمانده سابق مرآزي نيروهاي آمريكايي در منطقه دي" فرانكس

  . حمله به نظاميان آمريكايي در عراق خبر داد25ميانگين روزانه 
  

  . نيروهاي آمريكايي از آزاد آردن دو دانشمند زن عراقي خبر دادند
  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20جمعه  

ان چاپ امارات متحده عربي، ي البي به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نيروهاي آمريكايي اظهار داشتند آه دآتر هدي صالح عماش، يكي از اعضاي حزب بعث و دآتر رحاب 

  . طه، همسر عامر رشيد، وزير سابق نفت عراق بعد از دو ماه اسارت آزاد شدند
  .رستاده شدنددو دانشمند زن عراقي به دو منزل جداگانه تحت مراقبت شديد سربازان آمريكايي ف

نيروهاي آمريكايي گفتند آه دآتر هدي صالح عماش، بيولوژيست و دآتر رحاب طه، ميكروبيولوژيست 
هاي آشتار جمعي دستگير  عراقي به اتهام آمك به صدام، رييس جمهور سابق عراق در توليد سالح

 .شدند
  

   سرباز آمريكايي در جنگ عراق مجروح شدند1000: پنتاگون 
  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20جمعه  : رسخبرگزاري فا

  . تن از نيروهاي آمريكايي مجروح شده اند 1000از آغاز نبرد آمريكا در عراق بيش از :پنتاگون اعالم آرد
ان، براي اولين بار مقامات پنتاگون رقم مربوط به سربازان مجروح آمريكايي در جنگ .ان.به گزارش سي

  : ع آمريكا در بيان جزييات اين گزارش آورده استوزارت دفا.عراق را منتشر آردند
  .  سرباز به هنگام نبرد مجروح شده اند 791تعداد -
 تن در مواردي غير از نبرد، همانند حوادث رانندگي يا شليك افراد مسلح به سوي آنان 253 تعداد -

  . مجروح شده اند
 در اول ماه مي اعالم آرد نيروهاي از زماني آه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا خاتمه نبرد اصلي را

  . آمريكايي هر روزه مورد حمله واقع مي شوند آه نتيجه آن مرگ يا مصدوميت آنهاست
 تن آشته 73براساس اظهارات برخي از مقامات پنتاگون ، از اول ماه مي تا روز سه شنبه گذشته تعداد 

 تن ديگر از آنها در حوادث ديگري غير از 44  تن از آنها در درگيريهاي پيرامون عراق و تعداد29شدند آه 
  . درگيري متقابل آشته شدند

www.iran-archive.com 



 تن از 143 تن از نيروهاي آمريكايي آشته شدند آه تعداد 211همچنين از آغاز عمليات آزادسازي عراق 
  .  تن نيز در حوادث ديگري جان باختند68آنها در درگيريهاي متقابل و تعداد 

  
   سال به بغداد  18 پس از KLMپرواز شرآت هواپيمايي 

  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20 جمعه  -خبرگزاري آار ايران 
 متعلق به آشور پادشاهي هلند، تصميم به برقراري پرواز مستقيم به بغداد KLMشرآت هواپيمايي 

  . سال گرفته است18پس از گذشت 
, ه نقل از سايت خبري اين خط هواييب   ,ايلنا ,به گزارش خبرنگار حوزه گردشگري خبرگزاري آار ايران 

 نيز قصد دارد KLMپس از برقراري پرواز توسط برخي از خطوط هوايي جهان به بغداد، شرآت هواپيمايي   
  . سال پرواز خود به بغداد را تا پايان سال جاري از سر گيرد18پس از گذشت 

ا تضمين امنيت آار پرواز و خدمه هواپيما از برقراري تدابير الزم در ارتباط ب: مده است  در ادامه اين خبر آ
  .مهمترين عوامل در برقراري پرواز است آه توسط مديران اين خط هوايي در دست بررسي مي باشد

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  ! ربودن من ربطي به ايران ندارد

  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20 جمعه  -سايت بازتاب 
 ژوئن گذشته به 16مخالفان جمهوري اسالمي، مقيم بغداد آه در تاريخ از » نادر محسن مبارآي«

  .وسيله افراد ناشناس از منزلش در بغداد ربوده شده بود، آزاد شد
در تاريخ ياد : آند گفت وي آه مسؤول راديو بلوچستان است و عليه ايران، از بغداد برنامه پخش مي

ومي از منزلم ربوده و پس از بستن چشمهايم، به منطقه شده به وسيله افراد ناشناس و به داليل نامعل
در اين مدت . سلمان پاك، در جنوب بغداد انتقال داده شدم و به مدت پانزده روز در بازداشت بودم

آردند، از من اطالعاتي درباره عوامل اطالعاتي و امنيتي عراق به دست بياورند، به  ربايندگان سعي مي
  . راد امنيتي در ارتباط بودمخيال اينكه من با اين اف

گونه نقشي در ربودن من نداشته و اظهارات همسرم آه ايران را مسؤول ربودن من  ايران هيچ: وي افزود
اين يك واآنش طبيعي از جانب وي بود، با توجه به اينكه من در يك . اعالم آرده، اشتباه بوده است
  .آردم راديوي مخالف ايران فعاليت مي

همسر نادر مبارآي آه يك عراقي است، مدعي شده بود نيروهاي وابسته به جمهوري گفتني است، 
  .اند اسالمي، نادر محسن را ربوده

 با چه آسي و در آجا اين مصاحبه را انجام داده   يآقاي نادر محسن مبارآ   : سوال بولتن خبري ايران نبرد    

  است؟
  

مروز با حضور دانشجويان، طالب و گروههاي السالم صبح ا همايش جوانان عراقي پيروان اهل بيت عليهم
  .قم برگزار شد) ره(در مدرسه علميه امام خميني » مجمع جهاني اهل بيت«مختلف عراقي توسط 

  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20جمعه  
دانشجويان طالب، مراآز و : زاده دبير اين همايش به خبرنگار ايسنا گفت االسالم محمود حسن حجت

ب و گروههاي مختلف عراقي شرآت آننده در اين همايش اقدام به ايجاد تشكلي با مؤسسات، احزا
  .اند وگو گذاشته هاي خود را به بحث و گفت اهداف فرهنگي و سياسي آرده و امروز برنامه

 آميسيون علمي، خدمات اجتماعي، بازسازي و تبليغات، سياسي و نحوه بازگشت به 6: وي افزود
  .تشكيل شده آه به بحث و بررسي اوضاع فعلي و آينده عراق خواهد پرداختعراق در حاشيه همايش 

 مقاله با موضوعات 6 مقاله به دبيرخانه همايش رسيده است آه 40: زاده گفت االسالم حسن حجت
  .شود و غيره قرائت مي» بازسازي عراق، اوضاع فعلي، نقش جوانان، مسائل فرهنگي عراق«

 دبير آل مجمع جهاني اهل بيت نمايندگاني از مجلس اعالي عراق، اهللا آصفي در اين همايش آيت
 .اهللا دعوه، اتحاديه دانشجويان، طالب عراقي، جوانان و دانشجويان شرآت دارند حزب

  
عناصر وابسته به ايران در خاك عراق، به شدت : ي آمريكا ادعا آرد ي آنگره تامي فرانكس در جلسه

  .  در اين آشور، تاثير بگذارندآنند تا بر وقايعي جاري تالش مي
  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20جمعه  

ي  به نقل از خبرگزاري فرانسه، تامي فرانكس، فرمانده) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
فرماندهي مرآزي آمريكا در زمان جنگ عليه عراق، با نديده گرفتن حق تمام شهروندان عراقي براي 

ي آشور خود و با برمال آردن نيت واقعي مقامات آمريكايي براي آنار  ن سرنوشت آيندهشرآت در تعيي
ما افراد مذهبي وابسته به ايران را : گذاشتن مردم عراق از تعيين سرنوشت ملي آشورشان، گفت

  . آنند ي عراق، شرآت مي ي شيعه وگوهاي سياسي جامعه بينيم آه در گفت مي
شاهد : گفت؛ مدعي شد هاي مسلح مجلس نمايندگان آمريكا سخن ميي نيرو وي آه در جمع آميته

  (!) ايـم فعاليت عناصر سرويس اطالعاتي ايران در جنـوب عراق بوده
  . گاه در عراق از گروهي حمايت نظامي نكرده است فرانكس در عين حال اذعان داشت آه ايران هيچ
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 عراق است با بيان اينكه ايران بر وي در اين آميته آه در حال بررسي نقاط ضعف و قوت جنگ
ما تا به حال مدرآي دال بر تالش مسلحانه : گذرد تاثيرگذار است؛ گفت رخدادهايي آه در عراق مي

 .ايم عليه نيروهايمان از سوي نيروهاي غيرائتالف، پيـدا نكـرده
  

  بازداشت دهها زائر ايراني و افغاني در مرز عراق 
  2003 يهژوئ  11 -1382  تير20 جمعه  -سايت بازتاب 

در دو هفته گذشته، نيروهاي مرزي منطقه آردنشين عراق، وابسته به حزب اتحاد ميهني آردستان به 
رهبري جالل طالباني، دهها ايراني و افغاني را در مناطق مرزي جمهوري اسالمي ايران و استان 

  .آردستان عراق دستگير و بازداشت آردند
 نفر، از جمله 30شدگان افغاني تا روز گذشته به  هر چند تعداد بازداشت» الشرق االوسط«به گزارش 

  .اند شدگان ايراني گزارشي نفرستاده چند زن رسيده است، اما منابع خبري از شمار بازداشت
اعالم آرد، همه » االوسط الشرق«وگو با  مدير امنيت داخلي شهر سليمانيه در گفت» سرآوت سعيد«

 شيعيان ايران و شيعيان هزاره افغاني مقيم ايران هستند آه به قصد داشتند شدگان از اين بازداشت
  .براي زيارت عتبات عاليات مخفيانه وارد خاك عراق شوند

ورود مخفيانه به عراق، بازار قاچاقچيان را رونق بخشيده است؛ به طوري آه اين گروه در ازاي : وي گفت
آار اعزام اين زائران به شهرهاي مقدس )  دينار عراقي هزار60معادل ( دالر از هر شخص، 50دريافت 

 .اند عراق را بر عهده گرفته
  

  گوناگون
  

  روز جهانى جمعيت جهان 
  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20 جمعه  -راديو آلمان 

بيش از نيمى از آشورهاى جهان با مشكالت فراوانى در رابطه با جمعيت اين آشورها روبرو هستند ، 
 آشورهاى صنعتى جهان ، با نفوس آمترى در قياس با ديگر ممالك جهان ، از ميزان آل از يكسو در

  جمعيت 
بعلت آاهش ميزان و نرخ مواليد ، آاسته ميشود در حاليكه در سوى ديگر جمعيت آشورهاى ديگر 

  افزايش 
حال به مى يابد و سالهاست آه همين آشورها نيز تعيين آننده روند افزايش جمعيت در جهانند آه 

يعنى رقمى با نه صفر و ديرى نخواهد پائيد آه صفر ديگرى . شش ميليارد و سيصد مليون نفر ميرسد
اهميت اين ارقام با توجه به اين نكته آشكار ميشود آه جمعيت جهان . نيز به اين رقم اضافه شود 

نهفته نيست بلكه اين اما خطر اصلى در اين ارقام . ساالنه در حدود جمعيت آلمان ، افزايش مى يابد 
زيرا . خطر را بايد در رابطه ميان افزايش جمعيت جهان و تقسيم مردم جهان به فقير و غنى جستجو آرد 

در حاليكه همانطوريكه گفتيم ، بر جمعيت آشورهاى تنگدست جهان افزوده و از جمعيت آشورهاى 
آليه اين آشورها مشاهده صنعتى و ثروتمند جهان آاسته ميشود ، شكاف ميان فقير و غنى در 

  و بنظر . ميشود و آنهم چه غنى و چه فقير 
هر چند آه راه حلى آه از همه جهات بتواند باعث . آارشناسان اين شكاف عميق تر نيز خواهد شد 

رفع اين مشكل شود وجود ندارد ولى آنچه آه مسلم است اينستكه بايد در دو تا سه دهه آينده تعادلى 
 در جهان ايجاد شود و در ثانى برنامه خانواده نبايد فقط در مورد آشورهاى باصطالح جهان ميان داراو ندار

  سوم صدق 
زيرا در غير اينصورت مشكالت بيشترى . نمايد ، بلكه بايد در مورد ممالك صنعتى جهان نيز صادق باشد 

 «Heirich Bergstresserتويسنده هاينريش برگ اشترسر : تفسير « _ .بر جهان سايه خواهند افكند 
  

  شوند پتروپارس و پترو ايران با هم ادغام مي
  2003  ژوئيه 11 -1382 تير 20 جمعه  -خبرگزاري فارس 

  .شوند شرآت هاي پتروپارس و پترو ايران دو غول نفتي خاورميانه به زودي با هم ادغام مي
 حكايت از آن دارد آه دولت ايران »پترو ايران«تغييرات صورت گرفته در مديريت » پارس نيوز « به گزارش 

براي ادغام دو غول بزرگ نفتي خود، برنامه ريزي هاي خاصي انجام داده و قصد دارد از طريق ايجاد 
هاي نفتي  حفاري و اجراي پروژه توان خود را در زمينه اآتشاف ،» پترو ايران«شرآت جديدي به نام 

  . افزايش دهد
آه صد درصد سهام آن به وزارت نفت تعلق دارد، اخيرا » نيكو«شود شرآت  در همين حال شنيده مي

وزارت نفت نيز قصد دارد رحيم نژاد حسينيان را . سهام دو شرآت پترو پارس و پترو ايران را خريده است 
  . به عنوان رئيس هيات مديره شرآت جديد معرفي آند

ها از  اند اما شنيد اظهار نظر نكردهمقامات ارشد نفتي ايران هنوز در باره صحت يا نادرستي اين خبر 
 .قريب الوقوع بودن اين تغييرات حكايت دارد

  
  پارلمان اروپا
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اما نهاد . تصميمهاى جدى در اتحاديه اروپا در حال حاضر در دست و اختيار شوراى عالى وزيران است

  . ونگذارى فراآشورى در اتحاديه در اصل پارلمان اروپا استويژه قان
. انديشه برپايى اياالت متحده اروپا از ديرباز در سر سياستمداران و انديشمندان اروپايى بوده است

 در يك سخنرانى ١٩۴۶وينستن چرچيل نخست وزير قدرتمند بريتانيا در زمان جنگ جهانى در سال 
زمان “: شكيل نهادهاى فراآشورى و قانونگذارى در اروپا تاآيد آرده و گفته بودتاريخى در زوريخ بر لزوم ت

ما بايد آارى آنيم آه مردم اروپا تا آنجا آه ممكن . تشكيل يك خانواده گسترده اروپايى فرا رسيده است
ه در در پى همين انديشه بود آ. ”است در اين چارچوب با آزادى و صلح و امنيت در آنار هم زندگى آنند

 اتحاديه مشهور به مونتان لزوم تشكيل نهادهاى قانونگذارى فراآشورى را در اساسنامه ١٩۵٢سال 
 مجمع بين المجالس اروپا در چارچوب قرارداد رم تشكيل شد، آه به ١٩۵٧در سال . خود درج آرد

  .  ميالدى انجاميد١٩۶٢تاسيس پارلمان اروپا در سال 
 سال ۵اروپا از سوى حكومتها منصوب ميشدند ولى در حال حاضر هر  نمايندگان پارلمان ١٩٧٩تا سال 

نشستهاى اين پارلمان .  نماينده انتخاب ميكنند۶٢۶ آشور مستقيما ١۵ ميليون اروپايى از ٣٧۵يكبار 
اغلب در استراسبورگ فرانسه برگزار ميشود، ولى همه موسسات پارلمان و آميته هاى گوناگون آن در 

خى از آنها و بخشى از نمايندگان پارلمان در بروآسل و لوآزامبورگ انجام وظيفه بر. آن شهر نيستند
دست اندرآاران اتحاديه انتظار داشتند آه با گزينش مستقيم نمايندگان اين مجلس مردم هربار . ميكنند

ين  تا آنون تعداد ا١٩٧٩با عالقه بيشتر پاى صندوقهاى راى بروند، ولى آمار نشان ميدهد آه از سال 
دليل اين آاستى را نخست بايد در محدوديت اختيارات پارلمان اروپا . راى دهندگان مرتبا آم شده است

هرچند سياست گذاران اتحاديه در قراردادهاى ماستريخت و آمستردام در زمينه افزايش . جست
ز ميكوشد اين اختيارات اين مجلس گامهايى برداشته اند و مجمع تنظيم قانون اساسى اتحاديه اروپا ني

مجلس مشورتى را به يك مجلس قانونگذارى به معناى واقعى آلمه تبديل آند، ولى همگان ميدانند آه 
  . تا آن زمان پارلمان اروپا اختيار چندانى در وضع قوانين و نظارت بر آنها ندارد

رح و تدوين ژيسكاردستن رئيس مجمع تنظيم قانون اساسى، آه پيشنويس قانون اساسى اروپا را نيز ط
وقت تنگ است “: آرده است، بارها بر لزوم اعطاى اختيار بيشتر به پارلمان اروپا تاآيد آرده و گفته است

به نظر . ”و ما نبايد فرصت را براى ايجاد اصالحات و ثبت آنها در يك قانون اساسى از دست بدهيم
قوه مقننه اصلى در اين قاره را ژيسكار دستن پارلمان اروپا بايد به همراهى شوراى عالى اتحاديه 

او بر اين باور است آه تعداد نمايندگان اين مجلس حتى پس از توسعه اتحاديه، نبايد از . تشكيل دهد
.  نفر تجاوز آند و هر آشور بايد بنا بر جمعيت خود دست آم سه نماينده به آن مجلس بفرستد٧٠٠

. ناظر در نشستهاى پارلمان اروپا شرآت ميكنند نماينده به عنوان ١۶٢گفتنى است آه از ماه گذشته 
اين تعداد از ماه مه سال آينده، آه ده آشور به اعضاى اتحاديه اضافه خواهند شد، نماينده رسمى 

  . مجلس نامبرده محسوب ميشوند
به اين . با گسترش اتحاديه اروپا به سمت شرق ده آشور ديگر به عضويت اين جامعه در خواهند آمد

از سال آينده دگرگونيهاى .  نماينده به پارلمان اروپا خواهند فرستاد٧٨٨ ميليونى ۴۵٠ جمعيت ترتيب يك
هشت زبان ادارى ديگر به يازده زبان ادارى مرسوم در . بيشترى نيز در آار پارلمان پديد خواهد آمد

از اين .  بودپارلمان افزوده ميشود و اگر وحدت قبرس نيز به نتيجه برسد، ترآى هم جزو آنها خواهد
مهمتر حقوق ماهيانه نمايندگان است آه هم اآنون نيز باعث تنشهايى در آار حسابرسى و حسابدارى 

نمايندگان ايتاليا حقوقى بالغ بر يازده هزار يورو دارند در صورتى آه همكاران . پارلمان شده است
. براى نمايندگان منظور شودقرار است حقوق واحدى .  يورو خرسند باشند٣٠٠٠اسپانياييشان بايد با 

  .  يورو در ماه زندگى ميكند۵۶۴جالب است بدانيم آه براى نمونه يك نماينده لهستانى در حال حاضر با 
از مسائل مالى و ادارى آه بگذريم، گفتنى است آه احزاب محافظه آار با اين آه با گسترش اتحاديه به 

 نفر از نمايندگان جديد از ۶٩.  تقويت خواهند شدسمت شرق مخالف بوده اند، با ورود ده عضو نوپا
سياستهاى محافظه آاران دفاع و پيروى ميكنند، در صورتى آه تنها يك نفر هوادار سياست احزاب 

  . مدافع بهداشت و محيط زيست است
يكى از مشكالت ديگرى آه دست اندرآاران پارلمان اروپا با آن مشغولند، تمرآز نهادهاى گوناگون اين 

 در آمستردام مرآز اصلى پارلمان اروپا در استراسبورگ ١٩٩٧بر پايه قرارداد . جلس در يك محل استم
با اين حال ادارات خدماتى مجلس در لوآزامبورگ . است، ولى نشستهاى آن در بروآسل برگزار ميشود

 ميتوان ساالنه آارشناسان ميگويند اگر همه نهادهاى پارلمان اروپا در يك جا متمرآز شوند،. مستقرند
البته ميتوان تصور آرد آه اگر طبق خواسته بسيارى از .  ميليون يورو صرفه جويى آرد٢٠٠بيش از 

سياستمداران، بروآسل پايتخت اروپا و پارلمان اروپا نيز در آنجا متمرآز شود، فرانسويها سخت مخالفت 
ين آه به اعتالى وجهه بين المللى وجود پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ افزون بر ا. خواهند آرد

  . فرانسه آمك ميكند، سود اقتصادى و رونق توريستيك نيز در بر دارد
  

در بخش پايانى اين برنامه با زندگى رئيس پارلمان اروپا آه سهم شايسته اى در آسب نفوذ و وجهه 
 ١٩۵٢نوامبر سال  ٢٨ در روز Patric Coxپاتريك آاآس : براى اين نهاد داشته است، آشنا ميشويم

پدرش ساعت ساز بود، ولى او به اقتصاد و علوم ادارى عالقه . ميالدى در دوبلين در ايرلند زاده شد
در شهر ١٩٨٢ تا ١٩٧۴پس از پايان تحصيالت دانشگاهى در رشته اقتصاد، از سال . زيادى نشان ميداد

 به تلويزيون ايرلند راه ١٩٨۶در سال . ليمريك در دانشسراهاى گوناگون به عنوان استاديار تدريس ميكرد
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آاآس با گشايش حزب دمكراتهاى . را ميگرداند” امروز و امشب“يافت و تا مدت زيادى مجله پر طرفدار 
او در . ترقيخواه، آه انشعابى از حزب محافظه آار تشكيل دهنده دولت بود، به ميدان سياست گام نهاد

  . رلمان اروپا برگزيده شد از سوى حزبش به نمايندگى در پا١٩٨٩سال 
  

اگرچه آاآس در آغاز آار خود صرفا سياستهاى ايرلند را نمايندگى ميكرد، اما رفته رفته در پارلمان اروپا 
گفتنى است . به سياستهاى فراآشورى عالقه مند شد و هوادار سرسخت استقالل پارلمان اروپا گرديد

د است، اما چون او همواره در پارلمان اروپا در آه آاآس نماينده يك حزب نسبتا آوچك در آشور خو
موقع لزوم خارج از مصلحت حزب عمل ميكرد، توفيق و محبوبيت بسيارى در ميان نمايندگان مجلس 

 به معاونت رئيس پارلمان اروپا انتخاب شد و با اين آه مردم ايرلند در سال ١٩٩٩او در سال . بدست آورد
در يك همه پرسى رد آردند، يك سال بعد از آن به رياست پارلمان  اساسنامه جديد اتحاديه را ٢٠٠١

آاآس خود ميگويد آه انتخاب او نشان ميدهد آه اروپا براى ايجاد نهادهاى . اروپا برگزيده شد
فراآشورى آامال آماده است، وگرنه چرا بايد شخصى چون او از يك حزب آوچك از آشورى آوچك به اين 

 .سمت برگزيده شود
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