
  2003 يهژوئ  13 -1382  تير22  شنبهيك  -)111(بولتن خبري ايران نبرد
  

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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  هوارد ، نخست وزير استراليا از مردم عذرخواهي آرد جان 

   1382 تير ماه 21شنبه 
 ژوئيه از اين آه در دادن گزارش در مورد 12 جان هوارد ، نخست وزير استراليا روز شنبه - جام جم آنالين

تسليحات عراق دقت آافي نكرده و موجب گمراهي افكار عمومي شده است از مردم اين آشور 
  .آردعذرخواهي 

 ، جان هوارد در ماه فوريه گذشته در اظهاراتي براي توجيه افكار B.B.Cبه گزارش شبكه تلويزيوني 
عمومي براي مشارآت نظامي استراليا در جنگ عليه عراق به گزارشي استناد آرده بود آه براساس 

  .آن عراق از آشور آفريقاي نيجر اورانيوم خريداري آرده است
اين مساله در : مان از عدم صحت اين گزارش اطالع نداشته است ، اما افزوددر آن ز: هوارد گفت 

  .تصميم وي براي مشارآت در حمله نظامي به عراق تاثير نداشته است
  .حزب آارگر استراليا ، حزب اصلي مخالف دولت هوارد را متهم آرد آه تمام حقيقت را بيان نكرده است

بق بازرسان تسليحاتي خواهان استعفاي وزيران خارجه و دفاع در عين حال ، ريچارد باتلر ، رئيس اس
استراليا شد ، زيرا آنها اطالعات غلط در مورد تسليحات نظامي عراق و خريد اورانيوم توسط عراق از 

  .نيجر را در اختيار هيات دولت قرار داده بودند
 

  دو آره در مورد حل مسالمت آميز بحران هسته اي توافق آردند
  2003 يهژوئ  12 -1382  تير21  شنبه :ي فارسخبرگزار

آره جنوبي و شمالي براي دستيابي به يك راه حل صلح آميز درباره برنامه سالحهاي هسته اي مورد 
  .مناقشه پيونگ يانگ توافق آردند

 در بيانيه مشترآي آه امروز بعد از گفت و گو ميان نمايندگان دو طرف منتشر  به گزارش آسوشيتد پرس،
 آره جنوبي ابراز اميدواري آرد آه مي تواند همسايه شمالي خود را براي مشارآت در گفت و شد

  . روسيه و ژاپن است متقاعد آند گوهاي چند جانبه آه شامل آمريكا، چين،
  . اما آره شمالي بر موضع خود مبني بر مذاآرات رو در رو با آمريكا تاآيد دارد 

 اآتبر وقتي آه مقامات آمريكايي اعالم آردند آه آره شمالي به مناقشه هسته اي آره شمالي در ماه
  .  با واشنگتن بوده اذعان آرده آغاز شد1994برنامه پنهان هسته اي خود آه در عين حال نقض قرارداد 

به حل اختالفات خود » شيوه مناسب گفت و گو«بيانيه امروز مبني بر اين آه دو آره از طريق يك 
وعي بيانگر راه تازه اي براي دوري گزيني از زبان خشونت آشكار آره شمالي بوده مبادرت ورزند به ن

  . است 
آره شمالي و جنوبي ضمن تاآيد بر نگراني هاي ناشي از اوضاع اخير در شبه جزيره آره بر تالشهاي 

  . مشترآي آه براي صلح و ثبات و امنيت منطقه نياز است تاآيد آردند
 گفت معتقد است آه نشست سئول در ايجاد فضاي مناسب براي مشارآت در همين رابطه آره جنوبي

  . آره شمالي درمذاآرات چند جانبه مناسب بوده است 
آره جنوبي در عين حال هشدار داد آه اگر آره شمالي اقدامي براي آاهش تنش در مورد برنامه 

  . هسته اي نكند سئول ممكن است از تالشهاي آشتي جويانه خود بكاهد
انيه مشترآي آه توسط دو آشور منتشر شده اظهار مي دارد آه دو آشور بايد زمينه همكاري ميان بي

  . گروههاي مدني دو طرف براي برگزاري سالروز خروج شبه جزيره آره از سلطه ژاپن را فراهم آنند
ه غير نظامي آنها همچنين در مورد پايان دادن به تبليغات و افترا نسبت به يكديگر در تنش بر سر منطق

  . شده توافق آردند
مذاآره آنندگان دو آشور اعالم آردند آه بايد در ايجاد مرآزي دائمي براي الحاق مجدد خانواده هايي 

  . آه پس از تقسيم شبه جزيره آره از يكديگر جدا شدند همكاري نمايند
يت سازمان ملل برنامه هنوز خواستار آن است آه شوراي امن:جدا از اين موارد آمريكا روز جمعه گفت
  . هسته اي آره شمالي را محكوم آند

 
  استقبال بوش از اعتراف سيا

  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21 شنبه  -بي بي سي 
 به - سيا -سخنگوی جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، از اعتراف رييس سازمان مرکزی اطالعات آمريکا 

گزارش اطالعاتی نادرست در سخنرانی آقای بوش استقبال اشتباه اين سازمان در مورد استفاده از يک 
  .کرده است

آنچه را که بايد "به گفته سخنگوی دفتر رييس جمهوری، آقای بوش از اينکه جرج تنت، رييس سيا، 
  .خرسند است" پذيرفت، پذيرفته است
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 آمريکاست که اشاره وی به گنجاندن اين ادعا در سخنرانی ماه ژانويه رييس جمهوری در برابر کنگره
رژيم عراق در صدد خريداری اورانيوم قابل استفاده در توليد بمب اتمی از کشور آفريقايی نيجر برآمده 

  . بود
  .صحت اين ادعا مورد ترديد بوده است

رييس سيا گفته است که متن سخنرانی رييس جمهوری توسط اين سازمان بررسی شد و در نتيجه، 
  . متن سخنرانی برعهده سازمان سياستمسووليت گنجاندن اين ادعا در

  .سخنگوی آقای بوش گفته است که رييس جمهوری اينک اين موضوع را خاتمه يافته تلقی می کند
با اينهمه، خبرنگار بی بی سی، که جرج بوش را در سفر وی به چند کشور آفريقايی همراهی می 

ياسی ناشی از وجود اطالعات کند، می گويد که بعيد است که اظهارات رييس سيا به جنجال س
  .نادرست در سخنرانی رييس جمهوری پايان دهد

  .جرج بوش و همسرش در آخرين مرحله از سفر خود به چند کشور آفريقايی وارد نيجريه شده اند
نيجريه رهبری تالش کشورهای آفريقايی را برای برقراری صلح در جنگ داخلی ليبريا برعهده دارد و 

 زير فشار جامعه بين المللی قرار گرفته است تا به همين منظور، نيروی پاسدار صلحی اياالت متحده نيز
  .را به ليبريا اعزام کند

همچنين، احتمال می رود آقای بوش به منظور کاهش وابستگی آمريکا به نفت از خليج فارس در صدد 
  .افزايش واردات نفت از نيجريه برآيد
يدز در آفريقا نيز از جمله مسايل ديگری است که در گفتگوهای جرج توسعه تجارت و مبارزه با بيماری ا

 بوش و مقامات نيجريه مطرح می شود
  

  نشست رهبران چپ ميانه جهان در لندن
     2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  -همشهري 

نگليس آنفرانس رهبران چپ ميانه سراسر دنيا جمعه شب در لندن با سخنان توني بلر نخست وزير ا
 تحليلگر مؤسسات ۴٠٠نام گرفته، بيش از » حكومت مترقي«در اين آنفرانس آه . شروع به آار آرد

  .پژوهشي حضور دارند و نشست آنها تا فردا ادامه مي يابد
امروز عصر و فردا در ادامه اين آنفرانس در جنوب : خبرگزاري ها در گزارش هايي در اين باره نوشتند 

  .چپ ميانه دارند گردهم مي آيند) حكومت هاي(ر اروپايي آه  آشو١۴لندن رهبران 
 ١٩٩٠، شيوه سياسي چپ ميانه در دهه »راه سوم«اين آنفرانس و نشست سران با هدف بررسي 

 به رهبري او به ١٩٩٧را در صدر برنامه حزب آارگر آه در سال » راه سوم«بلر آه تفكر . برگزار مي شود
 داونينگ استريت ١٠اآنون به سومين دوره حضور در ساختمان شماره قدرت رسيد، قرار داده است و 

  .فكر مي آند، ميزبان اين نشست است
صلح و آاميابي پايدار در دنيا تنها در صورت وجود عدالت : او در مراسم گشايش آنفرانس گفت
 آرزوي در. ما در باور به سياست مترقي متحد هستيم: او گفت. اجتماعي براي همه، بدست مي آيد

در اين نظر آه سياست مترقي است آه بايد . ديدن تغيير ارزش هاي سياست مترقي متحد هستيم
  .آشورهاي ما را براي آينده آماده آند نه جناح راست، متحد هستيم

بدون ارزش هاي عدالت اجتماعي، وحدت و فرصت و امنيت براي همه، آاميابي پايدار در دنياي ما 
مشكل بزرگ پيش روي سياست مترقي : بلر ادامه داد. در آار نخواهد بودبدست نمي آيد و صلحي 

محافظه آاري راست ها و محافظه آاري بخش : موفق اين است آه همواره بايد در دو جبهه جنگيد
درپي يافتن راهي ميانه بين اصول اقتصادي بازار آزاد و ارزش هاي » راه سوم«نظريه . هايي از چپ

  .عصر جهاني شدن استسوسيال دمكراتيك در 
در اين آنفرانس رهبراني چون گرهاردشرودر صدراعظم آلمان، تابوامبكي رئيس جمهور آفريقاي جنوبي 

بيل آلينتون . ،ژان آرتين نخست وزير آانادا و لوئيز ايناچيو لوال داسيلوا رئيس جمهور برزيل شرآت دارند
  .اما در نشست سران حضور نداردرئيس جمهور سابق آمريكا نيز در آنفرانس شرآت مي آند 

ديگر جواب نمي دهد و امروز يكي از چالش هاي » سياست رفاه«: شرودر در متن سخنراني خود گفت
بلر نيز با تأييد اينكه تغيير رژيم رفاه . اساسي پيش روي ما پذيرش آامل واقعيت جهاني شدن است

ما در زمينه خدمات عمومي از اصالح حكومت رفاه : يكي از چالش هاي اساسي پيش روست گفت
ضروريات است زيرا از طريق اصالحات و تغيير است آه مي توانيم عدالت اجتماعي را در دنياي مدرن 

  .ارائه آنيم
نخست وزير انگليس همچنين درباره گرايش هاي ضدجهاني شدن در سياستگذاري هاي اقتصادي و 

  .گرايش ضدآمريكايي در سياست خارجي هشدار داد
 در واشنگتن آغاز ١٩٩٩ سران چپ ميانه دنيا پنجمين نشست از اين نوع است آه در سال نشست

  .نشست هاي بعدي در فلورانس، رم، برلين و استكهلم برگزار شد. شد
در نشست امسال چند تن از رهبران اروپاي مرآزي از جمله رهبران لهستان، مجارستان، روماني و چك 

يس جمهور شيلي، نستور آرچنر از آرژانتين و لوالداسيلوا از برزيل ريكاردو الگوس رئ. حضور دارند
براي بلر آه پس لرزه هاي شديد جنگ عراق او و . نمايندگان آمريكاي التين در اين نشست هستند

  .دولتش را به شدت تكان داده است، اين نشست فرصتي براي دميدن روحي تازه به حزب آارگر است
احياء خدمات عمومي نقش : آرد و با اشاره به انتخابات آ ينده در انگليس گفتاو از اين فرصت استفاده 

  .مهم و حياتي در پيروزي حزب آارگر در انتخابات آينده دارد
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او انتخابات آينده را جدالي سنتي با حضور جناح راستي خواند آه سرسخت تر از هميشه به ميدان 
  .آمده است
 .چه وقتي در دولت هستيم و چه وقتي در اپوزيسيون. ما هرگز تسليم نمي شويم: وي گفت

  
     آينده هاي  برخورد با چالش  براي  جهان هاي  چپ شود برنامه  مي  بررسي  لندن  چهار روزه در آنفرانس

  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  -روزنامه اعتماد 
   چپ  دولتهاي هاي  سياست  آينده المللي بين   روز آنفرانس  دومين  بلر سخنران تونلي:  الملل  بين گروه
   چهار روز با حضور چهارده  مدت ، به  است  شده  شروع  از روز جمعه  آه  آنفرانس اين.  بود  در لندن جهان
  شود آه  برگزار مي  سياسي  از پانصد سياستمدار و آارشناس  و بيش  جهان  چپ  دولتهاي  از رهبران تن

» بلر توني«. گيرد  قرار مي  و بررسي  مورد بحث  شدن  جهاني هاي  و چالش  چپ دولتهاي  ، سياست در آن
 شوند تا   مواجه  شدن  جهاني هاي  در سراسر دنيا بايد با چالش  چپ دولتهاي:   گفت  وزير انگليس نخست

   به  خطاب وي. آنند  حاصل  اطمينان  در آشورهايشان  اجتماعي  بيشتر و استقرار عدالت از موفقيت
   ورزند و نگرشي  مخالفت  شدن  با جهاني  خواهد بود آه  اشتباه  چپ  دولتهاي براي:   اروپا گفت هاي چپ

اگر اقتصاد و :  افزود اش يي دقيقه  سي  در سخنراني وزير انگليس نخست.  آنند  را تشويق ضدامريكايي
 اروپا را  ، بايد مرگ  آنيم  تعريف  ضدامريكايي و  شدن  ضدجهاني هاي  خود را با واژه  خارجي سياست

   موضوعات  درباره  آنفرانس  و آفريقا نيز در اين  التين  اروپا، امريكاي  رهبران قرار است.  شاهد باشيم
  صدراعظم» گرهارد شرودر«.نظر بپردازند  و تبادل  بحث  به  و اقتصاد جهاني ، جرم ، تهديد تروريسم مهاجرت
   متحده  اياالت  جمهور پيشين رييس»   آلينتون بيل« و   جنوبي  جمهور آفريقاي رييس»  تابو امبكي«،  آلمان

   آه  است تعبيري»   سوم راه«.اند، حضور دارند داده»  سوم راه «  عنوان  آن  به  آه  آنفرانس امريكا نيز در اين
 بر بازار آزاد و   اقتصاد مبتني گراي ميانه  نظريه ف تعري براي» بلر توني« ارشد  از مشاوران»  گيدينز آنتوني«

  .  آار برد  به  سنتي سوسياليسم
  

  الرحمن ائتالف آردند     حكمتيار، حقاني وسيف-تعيين سفير جديد آمريكا در افغانستان 
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21 شنبه  -خبرگزاري آار ا يران 

سفير پيشين آمريكا در " ديويد جانسون " جانشين " م تايلور ويليا" وزارت خارجه آمريكا اعالم آرد 
  .شود  افغانستان مي

الملل ايلنا، در همين حال سه نفر از رهبران مخالف دولت مرآزي افغانستان براي   بين  به گزارش سرويس
  .ندسازي و تقويت حمالت عليه نيروهاي بيگانه موجود در افغانستان با يكديگر ائتالف آرد  هماهنگ

الرحمن اخيرًا با    گلبدين حكمتيار، جالل الدين حقاني و سيف  «: استاندار غزنه اعالم آرد" حاج اسداهللا " 
اند و براي   اي در نزديكي منطقه قبايلي در مرز پاآستانكه دولت تسلطي بر آن ندارد، داشته  هم جلسه

  ».اند  هماهنگي حمالت با يكديگر مذاآره آرده
  ».وقت و آجا برگزار شده است  دانم آه اين جلسه چه  ن دقيقًا نميم« : وي افزود

  .الرحمن از اعضاي بلندپايه القاعده هستند  اسالمي افغانستان و حقاني و سيف   حكمتيار رهبر حزب
" الدن به او لقب   الدن است و بن  حقاني از فرماندهان سابق افغانستان در جنگ با شوروي و دستيار بن

  .اعطا آرده است" جاهد پهلوان م
غربي آابل و نيز   هاي وردك، غزنه، در جنوب  ياغيان براي حمله به استان« : استاندار غزنه اضافه آرد

  ».اند  ريزي آرده  پكتيكا، پكتيا و خوست برنامه
 

فراخوان دو متقاضي نامزدي انتخابات رياست جمهوري از حزب دمكرات براي تحقيق در باره اظهارات 
   جمهوري آمريكا در باره تسليحات اتمي عراقرئيس

  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21شنبه  ): راديو فردا(ليلي صدر 
سناتور جوزف ليبرمن و هاوارد دين، فرماندار پيشين ايالت ورمانت، که هر دو براي احراز نامزدي انتخابات 

استار تحقيقاتي درباره اطالعات رياست جمهوري آمريکا از حزب دموکرات تالش مي آنند، روز جمعه خو
نادرستي شدند که رئيس جمهوري آمريکا در سخنراني خود درباره سالحهاي اتمي عراق ارائه کرده 

  . بود
متقاضيان نامزدي از حزب دموکرات، در اقدامي که مي تواند به مسئله اي ): راديو فردا(ابراهيم بي پروا 

 تبديل شود، دامنه انتقادات خود را از پرزيدنت 2004 سال جدي در انتخابات رياست جمهوري آمريکا در
  . بوش افزايش داده اند

انتقادات دموکراتها در رابطه با چگونگي ورود آمريکا به جنگ با عراق، پيامدهاي بعدي آن، و همچنين 
: کردکاخ سفيد اين هفته اذعان . اطالعاتي است که آقاي بوش براي توجيه جنگ مورد استفاده قرار داد

اتهام را که پرزيدنت بوش در سخنراني ساالنه خود در ژانويه گذشته، درباره وضعيت عمومي کشور به 
عراق وارد آورد و طي آن خاطرنشان ساخت اين کشور در صدد دستيابي به مواد اتمي از آفريقا بوده، 

له به عراق را به هاوارد دين، فرماندار پيشين ايالت ورمانت که مخالفت با حم. صحت نداشته است
هر کس که :  گفتA.B.Cصورت نمادي از مبارزات خود در آورده است، در مصاحبه اي با شبکه تلويزيوني 

مسئول گمراه ساختن آقاي بوش در مورد ادعاهاي مربوط به برنامه سالحهاي کشتار جمعي عراق بوده 
ات کاملي در اين باره از سوي هر دو ما نياز به تحقيق: وي افزود. است، بايد از مقام خود استعفا کند

  .حزب در خارج از کنگره داريم
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سناتور جوزف ليبرمن که به نفع جنگ با عراق راي داده بود، روز پنج شنبه نسبت به گزارشهاي مربوط 
 با افزودن ادعاي مربوط به اورانيوم عراق در C.I.Aبه اقدام دولت در ناديده گرفتن مخالفت سازمان 

اينها گزارشهاي نگران کننده اي : آقاي ليبرمن گفت. س جمهوري، قويا ابراز نگراني کردسخنراني رئي
هر . ما نمي توانيم و نبايد اطالعات سري را به بازي بگيريم. است و نياز به تحقيقات جامع و کاملي دارد

ه شده بود اتفاقي که افتاد، اکنون ما مي دانيم اطالعاتي که در سخنراني وضعيت عمومي کشور ارائ
اين قبيل : آقاي ليبرمن در بيانيه خود در اين باره افزود. صحيح نبوده و مردم آمريکا را گمراه کرده است

  . وقايع اعتمادي را که ما بايد در دوران جنگ و تروريست به رهبران خود داشته باشيم، از بين مي برد
نطق وضعيت : يکا روز جمعه اعالم کردندپرزيدنت بوش و خانم کاندوليزا رايس، مشاور امنيت ملي آمر

هاوارد دين . عمومي کشور پيش از ايراد مورد تاييد سازمان اطالعات مرکزي آمريکا قرار گرفته بود
اين براي ما مهم است که بدانيم آيا آقاي بوش و : فرماندار پيشين ايالت ورمانت در اظهارات خود افزود

ساير نامزدهاي رياست . جيده جهانيان را گمراه کرده تند يا نهدولت او براي توجيه حمله به عراق، سن
جمهوري آمريکا از حزب دموکرات نيز در مورد چگونگي ورود آقاي بوش به جنگ با عراق و پيامدهاي آن 

که باعث شده است نيروهاي آمريکا تقريبا همه روزه مورد حمله عراقيها قرار بگيرند، به اين قبيل 
سناتور جان کري، سناتور ايالت ماساچوست و يک کانديداي ديگر . بوش پيوسته اندانتقادها از آقاي 

  .دموکرات روز پنج شنبه از پرزيدنت بوش خواستند که حقيقت را بگويد

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن

  
  تهديد علی فالحيان و يارانش عليه امضاآنندگان نامه به رهبري

  1382 تير 20 جمعه -برنامه امير آبير سايت خ
اي اتهاماتي را عليه امضاآنندگان نامه به رهبري به ويژه   روحاني خوزستان با صدور بيانيه204اخيرًا 

سيد علي «، »علي فالحيان«. اند دو نماينده اهواز وارد ساخته» حميد آهرام«و » راد محمد آيانوش«
نده خوزستان در مجلس خبرگان رهبري در صدر سه نماي» عباس آعبي«و » موسوي جزايري

  . امضاآنندگان اين بيانيه قرار دارند
طلب براي  نكته جالب توجه در بيانيه آن است آه عالوه بر طرح اتهامات و تهديد عليه نمايندگان اصالح

ه نظارت شوراي نگهبان بر نمايندگان مجلس در اين بيانيه ب» استمراري شدن«نخستين بار پيشنهاد 
  : در بخشي از اين بيانيه آمده است. شكل علني داده شده است

اند به واسطه ضعف ايمان و عدم  چرا بايد نمايندگاني آه با رأي اين ملت صاحب مقام و منصب شده«
ها گردند و به دنبال  شناخت روح استكبارستيزي اسالم و انقالب مرعوب تهديدها و شيفته تطميع

خورده امام و امت باشند؟ اين چه وقاحتي است آه به   دشمنان قسمفرصتي براي خوش خدمتي به
جاي پيوستن به صفوف مستحكم ملت و تبعيت از واليت مطلقه فقيه، آب به آسياب دشمن بريزند و از 

به راستي . مسؤوالن آشور بخواهند براي جبران اشتباهاتي چون مبارزه با استكبار عذرخواهي نمايند
هاي ذليالنه از ما راضي خواهند شد يا تا سرحد عدول از مباني اعتقادي  با اين آرنشآيا آفار و ملحدين 

  » اسالم، ما را رها نخواهند آرد؟
آوشند ارآان نظام اسالمي را  آساني آه همنوا با صداي شوم دشمنان پيوسته مي«: افزايد بيانيه مي

امروز روز : آنند، بدانند ا پيشنهاد ميدر فشار تبليغاتي قرار دهند و اآنون سناريوي ذلت و تسليم ر
امروز روزي نيست آه سپاه . تنهايي علي نيست آه خوارج او را مجبور به سازش و قبول حكميت نمايند

امروز روز عاشورا . امر مسلمين را وادار به صلح با امثال معاويه نمايد خيانت آنند و ولي) ع(امام حسن 
  . »مان آماده جانفشاني در آربالي ايران هستنداست و ايران آربال و ياران حسين ز

  : اند اعالم داشته» ابراز انزجار از عملكرد ننگين مرعوبين خصوصًا دو نماينده اهواز«صادرآنندگان بيانيه با 
هاي مبارزه دوران ستمشاهي و دفاع مقدس پيشاپيش صفوف به  امروز روحانيت بيدار همانند سال-1

امر مسلمين  تهديد خارجي و داخلي برخورد نموده، گوش به فرمان وليهم فشرده ملت با هرگونه 
  . باشد اي آماده نبرد تا سرمنزل شهادت مي اهللا خامنه حضرت آيت

: آه فرمودند) ره(ضمن حمايت از بيانات رهبر معظم انقالب در سالگرد ارتحال ملكوتي حضرت امام -2
رحمي    او را با نهايت بي فع ملي گام بردارد ملتنشيني از منا اگر آسي در جهت تسليم ملت و عقب«

دهيم از رفتار  به همه نمايندگان امضاآننده خصوصًا دو نماينده خاطي اهواز هشدار مي» آنار خواهند زد
  . اهللا نگردند گذشته خود توبه نموده تا گرفتار خشم مقدس امت حزب

 را بدست آورند در اين چند ماه باقيمانده از آنيم اگر بخواهند مراتب رضاي الهي به ايشان نصحيت مي-3
فايده، به پيگيري مشكالت  دوران وآالت خويش به جاي اتالف فرصت خدمتگزاري و تصويب قوانين آم

  . مردم و رفع نگراني و حل معضل بيكاري بپردازند
ج در قانون از آنجا آه وآالت نمايندگان بالعزل نبوده بلكه مشروط به بقاي شرايط نمايندگي مندر-4

خواهيم ضمن پافشاري بر نظارت استصوابي، اين نظارت را به  باشد، از شوراي محترم نگهبان مي مي
صورت استمراري اعمال نمايد تا ديگر آساني جرأت ننمايند پس از ورود به ارآان حاآميت عليه آن خروج 

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

  می درگذشتزهرا کاظ
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21 شنبه  -بي بي سي 

  پسر زهرا کاظمی می گويد از هردو دولت ايران و کانادا به مجامع بين المللی شکايت خواهد کرد
  .خبر درگذشت زهرا کاظمی، عکاس ايرانی تبعه کانادا به خانواده وی اطالع داده شد

مشغول عکسبرداری از ناآراميهای اخير تهران بود، بيست و زهرا کاظمی که به عنوان عکاس آزاد خبری 
  .سوم ژوئن گذشته در جريان اين ناآراميها بازداشت شد

بستگان زهرا کاظمی می گويند که وی پس از تصوير برداری از زندان اوين در شمال تهران دستگير شده 
  .و در دوران بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است

 دو روز پس از بازداشت و درحالی که در حال اغما به سر می برده به بيمارستان تحويل به گفته آنها
  .داده شده بود

دولت کانادا از دولت ايران خواسته است تا به تحقيق در مورد دليل مرگ زهرا کاظمی بپردازد و فورًا 
  .وضعيت او را روشن کند

 گفته است ديپلماتهای کانادايی زهرا کاظمی را در رينالد دوارون، يکی از مقامهای وزارت خارجه کانادا
  .بيمارستان مالقات کردند، ولی نتوانستند به گزارش وضعيت جسمی او دسترسی پيدا کنند

در اين مورد با مقامهای ارشد ايرانی ) يکشنبه سيزدهم ژوئيه(قرار است سفير کانادا در تهران فردا 
  .گفتگو کند

ظمی دولت کانادا را متهم می کند که برای نجات مادر او جديت به خرج استفان هاشمی، فرزند زهرا کا
  .نداده و می گويد قصد دارد از هر دو دولت ايران و کانادا به محاکم بين المللی شکايت کند

به گفته او دولت کانادا می توانسته است از تمام قدرت خود برای نجات جان مادرش استفاده کند اما با 
 ين روز از بازداشت او هيچ اقدام قاطعی انجام ندادوجود گذشت چند

  
  تاسف عميق گزارشگران بدون مرز از درگذشت خانم زهرا کاظمي 

  2003 يهژوئ  12 -1382  تير21 شنبه 
صبح . گزارشگران بدون مرز مراتب تاثر و تاسف عميق خود را از درگذشت زهرا کاظمي اعالم مي کند

 مطلع شديم که روزنامه نگار پنجاه و چهار ساله ی ايراني تبار کانادائي امروز از طريق خانواده ی ايشان
. که بر اثر ضربه مغزی در بيمارستان بقية اهللا  بستری و در حالت اغما بسر مي برد؛ جان باخته است
اين خبرنگار در سوم تير ماه توسط نيروهای انتظامي در حين تهيه عکس از صحنه های دستگيری  

هنوز مشخص نيست که زهرا کاظمي چگونه در بازداشت به حالت . بازداشت شده بوددانشجويان، 
  اغما در آمده و به بيمارستان منتقل گرديده است 

ما مقامات رسمي جمهوری : " روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعالم نمود که 
اين خبرنگار و سپس عدم کمک رساني پزشکي اسالمي ايران را به دليل اول  دستگيری خودسرانه 

مرگ غم انگيز زهرا کاظمي نشان مي دهد که رژيم . مناسب، مسئول مرگ زهرا کاظمي مي دانيم
  ."  ايران يکي از بدترين حکومت های جهان برای روزنامه نگاران است

ن روزنامه نگار مبني گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسالمي ايران مي خواهد که با خواست خانواده اي
گزارشگران بدون مرز همچنان  خواهان حضور نهادهای .  بر انتقال پيکر ايشان به کانادا موافقت کند

  . مستقل بين المللي در ايران  و انجام تحقيق جدی در باره چگونگي اين حادثه است
وقف اش در ايران با زهرا کاظمي  برای تهيه ی گزارشي قصد سفر به ترکمنستان را داشته است که ت

و خانواده اش پس از " ناپديد"اين خبرنگار در سوم تير ماه . حوادث تظاهرات های شبانه همراه مي شود
چندين روز بي خبری مطلع مي شوند که دخترشان در بيمارستان بستری و در حالت اغما بسر مي 

ازرسي قرار مي گيرد و ماموران چند روز بعد از اين واقعه محل اقامت ايشان در تهران مورد ب. برد
انتطامي، وسائل شخصي از جمله مقدار متنابهي پول خارجي، گذرنامه ی کانادايي و دوربين های 

مقامات ايران اين روزنامه نگار را متهم به جاسوسي کرده . عکاسي ايشان را به همراه خود مي برند
  .  بودند

کنترل ماموران اطالعاتي رژيم قرار داشت و فقط به مادر اتاق زهرا کاظمي در بيمارستان بقية اهللا تحت 
و برخي از مقامات رسمي کانادايي در ايران اجازه داده شده بود که وی را در پشت شيشه مالقات 

  .  اين مالقات ها امکان مطلع شدن از چگونگي وضعيت  اين روزنامه نگار را از نزديک نداد. کنند
  

  ي شودگزارشگران بدون مرز يادآور م
  . در خاورميانه است"  بزرگترين زندان روزنامه نگاران" ايران با هيجده روزنامه نگار زنداني 

وعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که 
 .ده استاز سوی  گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان ودرندگان آزادی مطبوعات برگزيده ش

  
  بازداشتها 

www.iran-archive.com 



  2003 يهژوئ  12 -1382  تير21 شنبه 
شوراي  اندرآاران روزنامه ياس نو حسين باستاني و وحيد پوراستاد اعضاي به گفته يكي از دست

 .سردبيري اين روزنامه امروز بازداشت شدند
  

ي  بادي در شعبه تير ماه همراه با وآيل خود، شيرين ع21، شنبه ”فكر روز“ي  نامه مدير مسوول هفته
  . دادگاه عمومي تهران حاضر و تفهيم اتهام شد1083

ي فكر روز  نامه در نمابر ارسالي از هفته) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي فكر روز، تا اين تاريخ به خاطر يك شكايت از  با ابراز اين ادعا آه شكايت از مدير مسوول هفته نامه

ي نيروي انتظامي در خصوص چاپ عكس يك زن چادري موتور سوار در شماره پنجم از فكر روز صورت سو
بر اساس اين شكايت، عكس مونتاژ بوده و بر اساس موارد بيان شده؛ اهانت به : پذيرفته؛ آمده است

  .حجاب و مخل امنيت و عفت عمومي تلقي شده است
هفته نامه قرار بعدي دادگاه در هفتم مرداد ماه خواهد ي مرجانه سخاوتي مدير مسوول اين  به گفته

  .ي دفاعيه را آماده خواهد آرد بود، و تا آن زمان، وآيل مدافع اليحه
  

 1083شده بود؛ ظهر روز شنبه توسط شعبه  آه چندي قبل توقيف “ وقت”ي  نامه مدير مسوول هفته
  .دادگاه آيفري بازداشت شد

نيا مدير مسوول  ها، شهرام محمدي از دادسراي جرايم دولت و رسانهبه گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا 
حضور يافت و پس از )  سابق1410 و 1408 (1083اين نشريه ، امروز در آنار وآيل مدافعش در شعبه 

  . ميليون توماني قاضي را تامين آند، ناچارا بازداشت شد10آه نتوانست وثيقه  بازجويي به دليل آن
  .طه با چاپ عكس و مطالبي آه نامناسب خوانده شده، مورد تعقيب قرار گرفتاين نشريه در راب

  
  حجت شریفی هم ربوده شد

  1382 تير 21 شنبه -سايت خبرنامه امير آبير 
  در ادامه روند دستگيری های فله ای فعاالن دانشجویی 

يم وحدت عصر امروز حجت شریفی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عمومی دفتر تحک
توسط افراد ناشناس و به شکلی مشابه با سایر دانشجویان ربوده شده به نفطه ای نامعلوم منتفل 

  . شد
همانطور که پيش از این نيز گفته شده بود ظاهرا اعضای تاریکخانه اشباح با تجدید قوا به ميدان حذف 

 .دگر اندیشان بازگشته اند و روزهای زیبایی را می گذرانند

  

    و سالحهاي آشتار جمعيتروريسم
  

  چشم انداز تجهيز جمهوري اسالمي با موشك هاي دوربرد شهاب
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21شنبه  ): راديو فردا(شهرام ميريان، بر اساس گزارش فرانكفورتر روندتشاو

رشي نوشت  در ايران، روزنامه آلماني زبان فرانكفورتر روندتشاو، در گزا3بدنبال آزمايش موشك شهاب 
اين روزنامه . جمهوري اسالمي در حال توسعه و تكميل موشك هاي شهاب چهار، پنج و شش است
  . نوشت جمهوري اسالمي با موشك هاي شهاب مي تواند شرق آمريكا را هدف قرار دهد

 500ايران پيش از اين زرادخانه اي از موشك هاي اسكاد را داشت آه برد آن ها : اين روزنامه نوشت
آارشناس نظامي . جان پايك. لومتر بود و قادر به حمل انواع آالهك هاي ميكربي و هسته اي بودآي

 خبر داده است آه تاآنون پرواز آزمايشي انجام نداده است ولي برد آن تا 4آمريكا از موشك شهاب 
لي  متعلق به آره شما2ساختار فني شهاب چهار بر اساس موشك هاي نوردونگ . آلمان هم مي رسد

  .  است4و يا بر اساس موشك هاي روسي اس اس 
علي شمخاني، وزير دفاع ايران . احتماال ايران از هر دو تكنولوژي بهره گرفته است: اين آارشناس گفت

از سوي ديگر گزارش هاي رسيده .  مي تواند به حمل ماهواره نيز بپردازد4قبال اعالم آرده بود، شهاب 
 آيلومتر است و مي تواند اروپا و 5500 هم هست آه برد آن 5اراي شهاب حاآي از اين بود آه ايران د

  . بخشي از روسيه را هدف قرار دهد
 است آه برد 6ايران سرگرم توسعه شهاب : جان پايك آارشناس آمريكايي بر اساس گزارش هايي گفت

با . در تيررس قرار دهدايران با اين موشك ها مي تواند بخش شرقي آمريكا را .  هزار آيلومتر است10آن 
  .اينحال وي يادآور شد اين گزارش تنها يك گمانه زني است

  
  .آژانس بيـن المللي انرژي اتمـي سـه آارشناس را به ايـران فرستاده است

  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21شنبه  
معه وارد تهران به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از راديو آمريكا، اين سه آارشناس روز ج

هاي تكنيكي با مقامات جمهوري اسالمي  اند و قرار است به دو همكار ديگر خود آه سرگرم بحث شده
رود دوميـن تيم هفته آينده به  اين گزارش همچنين مدعي است آه انتظار مي. هستند؛ ملحق شوند

www.iran-archive.com 



يي را براي  ح هاي هستهتهران برود و مسائل مربوط به امضاي پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سال
  .مقامات جمهوري اسالمي تشريح آند

ايران مانند عراق نيست آه آژانس حق نامحدودي براي : المللي انرژي اتمي گفت سخنگوي آژانس بين
  . اي در هر زماني آه بخواهد، داشته باشد بازجويي از هر نقطه

و آمريكا، مارك گروزدآي، سخنگوي آژانس به نقل از رادي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
موافقت ايران با امضاي پروتكل : المللي انرژي اتمي آه اخيرا به تهران سفر آرده بود، اظهار داشت بين

  . الحاقي بدين معني نيست آه بازرسان تسلحياتي آژانس سريعا به تمام نقاط اين آشور سر بزنند
ل الحاقي بدين معني است آه ايران در ابتدا اطالعات گسترده پروتك: گروزدآي در ادامه خاطر نشان آرد

شود، به  يي مربوط مي ي هر چيزي آه مستقيم يا غيرمستقيم به مسايل هسته و متنوعي را درباره
  . ي است آه ايران در حال حاضر ندارد ا اين وظيفه. اطالع آژانس برساند

را براي آژانس اعالم آند و آژانس بايد اين موضوعات در نتيجه، ايران مجبور است تا همه چيز : وي افزود
يي غيرقانوني ندارد و پايه و اساسي براي  را ارزيابي آند تا مطمئن شود آه ايران هيچ فعاليت هسته

  . آميز است يي ايران صلح هاي هسته اين شود آه آژانس دريابد برنامه
پس از آن، پروتكل اجرا : اظهاراتش بيان آردالمللي انرژي اتمي در بخش ديگري از  سخنگوي آژانس بين

  .پذيرد ها تنها در موارد موجه صورت مي شود و روند بازجويي مي
هاي غربي در وين آه نخواستند نامشان  ديپلمات: اين راديو در بخش ديگري از مطالب خود اعالم آرد

آه اين ديدار   از تهران و اينالمللي انرژي اتمي فاش شود، از مالقات محمد البرادعي، رييس آژانس بين
  .منجر به امضاي سريع پروتكل الحاقي نشده است، اظهار نگراني و نارضايتي آردند

اين : اظهار داشت” ديپلماتهاي غربي” راديوي يادشده بدون اشاره به منابع خود و تنها تحت عنوان 
را امضا آند، اجراي آن چندين ها از اين در هراس هستند آه حتي اگر ايران پروتكل الحاقي  ديپلمات

  .سال به طول خواهد انجاميد
  

  توافقنامه قضايی ايران و عربستان 
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21 شنبه  -بي بي سي 

  .ايران و عربستان سعودی توافقنامه ای را در زمينه همکاری قضايی بين دو کشور امضا کرده اند
  .قابل در استرداد مجرمين و مبادله اطالعات قضايی استاين توافقنامه از جمله حاوی همکاری مت

 اين سند همکاری در پی ديدار شش روزه آيت اهللا محمود - ايرنا -به گزارش خبرگزاری رسمی ايران 
هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسالمی، از عربستان سعودی و توسط اسماعيل 

  .دگستری ايران و عربستان سعودی، امضا شده استشوشتری و عبدهللا محمد آل شيخ، وزيران دا
در اين توافقنامه دو کشور بر تشکيل کميته های تخصصی مرکب از علمای حقوقی به منظور بررسی 

  .ساختارهای قضا تاکيد کرده اند
آيت اهللا شاهرودی در جريان سفر شش روزه خود به عربستان سعودی با پادشاه، وليعهد، وزير 

  .س مجلس آن کشور ديدار کرددادگستری و ريي
قوه قضاييه ايران در اختيار روحانيون شيعه قرار دارد و عربستان از فقه اهل تسنن پيروی می کند اما 

  .ساختارهای قضايی هر دو کشور بر اساس قوانين اسالمی مبتنی است
در صدد گفتگوهای آقای شاهرودی در عربستان در حالی صورت گرفت که گفته می شد دولت سعودی 

بوده است در مورد مظنونين به عضويت در شبکه القاعده که در ايران بازداشت شده اند اطالعاتی را از 
  .مقامات جمهوری اسالمی کسب کند

در ماه مه، دولت ايران بازداشت چند تن از مظنونين به عضويت در القاعده را انتشار داد اما همواره اين 
 ه اعضای ارشد اين شبکه در ايران پناه گرفته انداتهام آمريکا را رد کرده است ک

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

ي وضعيت حفاظتي و  ي يونيسف در بغداد اعالم آرد در صورتي آه اقدامات جدي درباره نماينده
همات جنگي منفجر شده هاي هولناك و هم چنين م بهداشتي آودآان عراقي صورت نگيرد انواع بيماري

  .باعث مرگ هزاران تن از آنها خواهد شد
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21شنبه  

ي سازمان حمايت از  ي جنگ، نماينده به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ين مطلب افزود، هزاران ي تلويزيوني در بغداد ضمن اعالم ا وگو با يك شبكه آودآان سازمان ملل در گفت

هاي هولناك و سو استفاده هاي غيراخالقي قرار  تن از آودآان و نوجوانان عراقي در معرض انواع بيماري
  . دارند

 22 ميليون و نيمي 12 سال عراقي در حدود 15وگو با بيان اين آه تعداد آودآان زير  وي در اين گفت
هاي واگيردار در  ضمن اشاره به شيوع انواع بيماري ميليوني اين آشور است 27درصد از آل جمعيت 

  . عراق نسبت به وجود تجهيزات و مواد انفجاري منفجر شده در اين آشور هشدار داد
ي اين سازمان در محافظت آردن از مردم و به خصوص آودآان  نماينده يونيسف با اشاره به وظيفه

ها و طرح هاي جذاب براي آودآان باعث بروز  عراقي گفت متاسفانه وجود انواع مواد منفجره با رنگ
  .خطري بزرگ براي اين افراد شده است
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  نخستين نشست شورای اداره عراق

  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21 شنبه  -بي بي سي 
يکی از اعضای شورای اداره امور عراق به بی بی سی گفته است که اين شورا نخستين نشست خود 

  .واهد کردرا روز يکشنبه برگزار خ
که توسط عدنان پاچه چی وزير امر خارجه سابق " جامعه آزادی خواهان مستقل"مهدی الحافظ، معاون 

  .عراق رهبری می شود، گفت که اين نشست در بغداد برگزار خواهد شد
اين شورا اولين نهاد اجرايی عراق است که از هنگام سقوط حکومت صدام حسين توسط نيروهای تحت 

  . امر آمريکا آغاز به کار می کند
  . مسئوليت های اين شورا شامل تعيين وزيران و ساير مقامات مانند رييس بانک مرکزی است

 .ختلف قومی و مذهبی عراق هستند عضو داشته باشد که از گروه های م25انتظار می رود اين شورا 
  

  شبيخون به سربازان آمريکائي و گفتگو بر سر تعيين شوراي وزيران دولت انتقالي: آخرين تحوالت عراق
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21شنبه  ): راديو فردا(ژان خاکزاد 

فرنکس، فرمانده حمله وشبيخون عليه نيروهاي امريکا در عراق، روزانه شده است، تا آنجا که تامي 
: نيروهاي اياالت متحده در عراق، که اخيرا بازنشستگي خود را آغاز کرده است به خبرنگاران مي گويد

به گفته او، .  بار مورد حمله گروههاي مسلح قرار مي گيرند25 تا 10هر روز در عراق نيروهاي امريکا بين 
 تن از آنها در حمله 31کشته شده اند که  نظامي آمريکا در عراق 77از اول ماه مي گذشته تاکنون، 

  . گروههاي مسلح جان خود را از دست داده اند
به همين خاطر، اياالت متحده آمريکا براي جلوگيري از گسترش حمالت گروههاي مسلح، از هم پيمانان 

 استقرار خود توقع دارد با اعزام نيرو به اندازه کافي، با نيروهاي آمريکا براي سرکوب گروههاي مسلح،
هنوز : با اين حال کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا مي گويد. ثبات و امنيت در عراق همکاري کنند

  . کشورش نمي داند چه تعدا سرباز از سوي کشورهاي هم پيمان به عراق اعزام خواهند شد
 کاخ سفيد از سوي ديگر، براي سرکوب گروههاي مسلح در عراق، کنگره اياالت متحده آمريکا از

واشنگتن خواست براي استقرار امنيت و ثبات در عراق از نيروهاي سازمان پيمان آتالنتيک شمالي 
 ساعت گذشته، دو غير نظامي عراقي بر اثر تيراندازي متقابل نيروهاي 24طي . ياري بخواهد) ناتو(

 يک موشک ضد آمريکايي و گروههاي مسلح ناشناس، زخمي شده اند و يک تانک آمريکا هدف شليک
 کيلومتري غرب بغداد روي داد که يک تانک آمريکايي 100اين حمله در شهر رمادي، در . تانک قرار گرفت

براي نخستين بار پس از اعالم رسمي پايان جنگ در عراق، براي مقابله با حمله گروههاي مسلح ناچار 
  .شد به شليک گلوله اي توپ بپردازد

 ماه ژوئن گذشته 10از : اني، وابسته به سازمان ملل متحد نيز اعالم کرداز سوي ديگر، برنامه غذاي جه
 بار هدف حمله گروههاي 12افراد اين سازمان که براي ياري رساندن به مردم عراق تالش مي کنند، 

مسلح قرار گرفته اند که به غارت مواد غذائي که برنامه جهاني غذا قصد داشت ميان مردم عراق 
گفتگو براي ايجاد شوراي موقت وزيران عراقي به مراحل نهايي خود نزديک مي . ته اندتقسيم کند پرداخ

در اين دولت انتقالي موقت، چهره هاي سرشناس اپوزيسيون رژيم صدام حسين شرکت خواهند . شود
  .داشت

  
  نخستين گامهابراي تشكيل حكومت در عراق

  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21شنبه  : خبرگزاري فارس
د از هفته ها مذاآرات مشكل ، انتظار مي رود حاآم آمريكايي عراق اولين حكومت پس از جنگ را در بع

  .عراق با انتقال قدرت به عراقي ها فردا اعالم آند
  

براي رژيم آينده عراق هنوز نهايي » شوراي حكومت«به گزارش گاردين، گرچه نامهاي مختلفي همچون 
 عضو از 25اين حكومت شامل : الي رتبه نيروهاي ائتالفي گفت نشده است با اين وجود يك مقام ع

ترآمنها و مسيحيان خواهد بود؛ همچنين تعداد  همه گروههاي عراق يعني آردها، شيعيان ، سني ها،
  . سه يا چهار زن نيز در اين حكومت حضور خواهند داشت 

رد با حضور خود به آن مشروعيت قصد دا:  مقام عالي رتبه سازمان ملل در عراق گفت» سرجيو دوميلو«
  . بين المللي بخشد

اختيارات شورا شامل عزل و نصب وزار و ايجاد آميته قانون اساسي براي توافق درباره شكل حكومت 
  . آينده عراق است 

اين شورا همچنين بر جريان گردش پول، سياست بودجه و ماليات و اعزام نمايندگان ديپلماتيك به خارج 
  .  آرد نظارت خواهد

  . آار خواهد آرد»  برمر پل«شوراي جديد در رابطه اي تنگاتنگ با : يك مقام ائتالفي گفت
  

  چشم انداز تعيين اعضاي شوراي اداره موقت عراق از سوي مدير آمريكائي عراق
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21شنبه  ): راديو فردا(پيمان پژمان 
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پل برمر، نمايند : ي، مقامات آمريکايي و عراقي مي گويندبعد از ماهها مذاکره و جر و بحث سياس
قرار است . واشنگتن در آمريکا امروز اعالم خواهد کرد که اداره موقت آينده عراق فردا تعيين خواهد شد

آقاي برمر امروز در کنفرانس مطبوعاتي اعالم کند که اعضاي اداره موقت روز يکشنبه خود را رسما در 
ولي در همين حال گفته مي شود اداره مذکور از . تي به مردم معرفي خواهند کردمصاحبه اي مطبوعا

  . دو جنبه با آنچه تصور مي شد فرق خواهد داشت
اول اينکه علي رغم تصورات قبلي، حداقل بعضي از اعضاي روساي احزاب سياسي و گروههاي مخالف 

شامل اعضاي سياسي عالي رتبه اي از قبال گفته شده بود که اين اداره . در آن شرکت نخواهند کرد
جمله آيت اهللا محمد باقر حکيم، احمد چلبي رئيس شوراي ملي عراق، جالل طالباني و مسعود بارزاني 

  . هنوز اسامي کامل اداره موقت آينده در دست نيست. رهبران کرد خواهد بود
داره از طرف آمريکا منصوب مي ولي اکنون گفته مي شود که بعضي از اين رهبران به دليل اين که اين ا

همچنين آقاي . شود و مردم آن را انتخاب نکرده اند، قرار است نمايندگان خود را به اين مجلس بفرستند
 عضو خواهد بود، ولي اکنون تصور مي شود که 31 تا 25برمر قبال گفته بود که اين اداره شامل بين 
قرار است اکثريت اداره مذکور شامل مسلمانان شيعه . تعداد اعضاي اين اداره کمتر از آن خواهد بود

  .باشد، ولي رهبران سني، کرد، و ترکمن نيز در آن شرکت خواهند داشت
  

  تشكيل دولت موقت عراق به تعويق افتاد
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21 شنبه  - راديو فردا –) بغداد(پيمان پژمان 

قرار بود امروز پل برمر، نماينده . عالم شود، به تعويق افتادتشكيل دولت موقت عراق آه قرار بود امروز ا
آمريكا در کنفرانس مطبوعاتي اعالم کند که اعضاي اداره موقت روز يکشنبه خود را رسما در مصاحبه اي 

اين آنفرانس خبري لغو شد و هنوز معلوم نيست آنفرانس روز . مطبوعاتي به مردم معرفي خواهند کرد
اما گمان مي رود . از داليل تعويق تشكيل دولت موقت خبري در دست نيست. ديكشنبه برگزار شو

اعتراض برخي از رهبران پاره اي از گروه هاي سياسي مبني بر اينكه اين اداره از طرف آمريکا منصوب 
  .شده و مردم آن را انتخاب نکرده اند، از داليل عمده آن باشد

  
يري و برخورد با حمالت انجام شده در عراق نبايد به اعزام احمد چلبي اعالم آرد واشنگتن براي جلوگ

  . نيروهاي بيشتر به اين آشور اقدام آند
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21شنبه  

ي الزمان چاپ لندن، احمد چلبي، رهبر  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تن به جاي اعزام نيروي بيشتر به عراق بايد به آموزش ي ملي عراق اظهار داشت، واشنگ آنگره

  . نيروهاي پليس عراق و مسلح آردن آنها بپردازد
برقراري امنيت در عراق به وسيله اعزام تعداد زيادتري از نيروهاي آمريكايي به دست : چلبي افزود

  .آيد بلكه به وسيله تشكيل نيروهاي امنيتي عراق دست يافتني خواهد شد نمي
  
  دهي هاي عراق به آشورهاي جهانب

  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21شنبه  ): راديو فردا(فريبا مودت 
باشگاه پاريس، آه نمايندگي شماري از آشور هاي طلبكار جهان را بر عهده دارد، داده هاي تازه اي را 

از فريدون نگاهي به همين داده ها در گزارشي . درباره بدهي هاي خارجي عراق منتشر آرده است
  . خاوند

بدهي سنگين خارجي عراق آه از دوران ديكتاتوري بعثي بر جاي ): راديو فردا، پاريس(فريدون خاوند 
. مانده، به يك آالف سر در گم بدل شده و داده هاي متفاوت و گاه متناقضي درباره آن منتشر ميشود

. ه اي را در اين زمينه منتشر آرده اندارزيابي هاي تاز» باشگاه پاريس«رسانه هاي فرانسوي به نقل از 
 به اين سو 1980 به وجود آمده و از سال هاي 1956يك نهاد غير رسمي است آه در » باشگاه پاريس«

  . فعال تر شده
اين باشگاه به نمايندگي از سوي آشور هاي عضو خود، عمدتا آشور هاي غربي، به بدهي هاي 

راه . د و براي وصول آنها، با همكاري صندوق بين المللي پولدولتي آشور هاي در حال توسعه مي پرداز
بر پايه تازه ترين داده هاي باشگاه پاريس، عراق به . حل هاي فني پيدا ميكند، از جمله زمانبند دوباره

ژاپن با حدود چهار ميليارد دالر در رأس قرار : بيست آشور از آشور هاي عضو اين باشگاه بدهكار است 
، ) ميليارد2.5(، آلمان)سه ميليارد(، فرانسه ) ميليارد3.5(بكار هاي بعدي عبارتند از روسيهميگيرد و طل

  . و آشور هاي ديگر جمعا بيست و يك ميليارد دالر)  ميليارد2(آمريكا 
در بر ميگيرد، » باشگاه پاريس«البته اين رقم تنها بدهي هاي دولتي عراق را در قبال آشور هاي عضو 

ارزيابي بعضي از نهاد هاي آارشناسي، اصل و فرع بدهي هاي خارجي عراق، از جمله در زيرا بر پايه 
آشور هاي عضو باشگاه پاريس . قبال آشور هاي خليج فارس، حدود صد وسي ميليارد دالر است

 نخواهد توانست پولي بابت اصل و فرع بدهي هاي 2004ميدانند آه عراق دستكم تا پايان سال 
  .انش بپردازدخارجي به طلبكار

  
مسئوليت اطالعات نادرست نطق رياست جمهوري آمريكا در باره سالح هاي » سيا«رئيس سازمان 

  اتمي عراق را برعهده گرفت
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  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21 شنبه  - راديو فردا -ژان خاآزاد
نادرست به روز جمعه مسئوليت يک اتهام ) C.I.A(جرج تنت، رئيس سازمان اطالعات مرکزي آمريکا 

در ماه . حکومت صدام حسين در نطق ساالنه جرج واکر بوش، رئيس جمهوري آمريکا را بر عهده گرفت
ژانويه امسال، آقاي بوش حکومت برکنار شده عراق را پيش از حمله نظامي نيروهاي ائتالف به اين 

 کلمه اي که 16: روز گفتآقاي تنت دي. کشور، متهم کرده بود که در حال خريدن اورانيوم از آفريقا است
اين در حالي است که . در اين باره در نطق آقاي بوش آمده بود، هيچ گاه نبايد در آن گنجانيده مي شد

منتقدان آقاي بوش و توني بلر نخست وزير بريتانيا اين دو را متهم مي کنند که براي پيدا کردن بهانه اي 
  .رگتر از آنچه که بوده است، نشان مي دادندبه منظور آغاز جنگ با عراق، تهديد عراق را بز

  
شوند و  به زودي قرار است دو حزب اتحاديه ميهني آردستان و حزب دموآرات آردستان عراق ادغام مي

  .يك حكومت واحد تشكيل دهنـد
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21شنبه  

وگو با خبرگزاري  در گفتي حزب دموآرات آردستان عراق در دفتر نقده  شريف سعيد صالح، نماينده
اي  اخيرا شوراي سياست گذاري در عراق تشكيل شده است آه به علت پاره« :دانشجويان ايران گفت

  » .از مسايل، جزييات آن فاش نشده و ما نيز اطالع چنداني از آن نداريم
استار چه حائز اهميت است اين است آه اآثريت نيروهاي معارض عراقي خو ولي آن« :وي ادامه داد

  » .حكومت فدرالي هستند و بر روي آن توافق دارند
ها در آن شرآت  گذاري را زماني موفق اعالم آرد آه تمامي گروه شريف تشكيل شوراي سياست

  .داشته باشند
دار به نيـروهاي  ي حزب دمكرات آردستان عراق در نقـده در ادامه با اشاره به حمالت دامنـه نماينده

اين حمالت در جنوب عراق جريان دارد و در شمال خبري نبوده و امنيت « :ان آردآمريكايي، خاطر نش
  » .آامل برقرار است

براي برقراري آامل امنيت، نيروهاي آمريكايي در حال حاضر سرگرم آموزش حدود « :چنين افزود وي هم
  » . هزار تن از نيروهاي عراقي در قالب يك ارتش هستند50

  .  به لحاظ شناخت بيشتري آه از عراق و مردم عراق دارند، ضروري دانستشريف تشكيل اين نيرو را
نيروهاي آمـريكايـي با فرهنگ ما آشنايي ندارند و اقدامات آنچنان بايد و شايد انجام « :وي گفت

  ».اند نداده
  

  توتال قرارداد خريد دو ميليون بشكه خام عراق را به دست آورد 
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21 شنبه  -خبرگزاري فارس 

 موفق شد قرارداد  توتال در اولين مزايده فروش نفت عراق پس از جنگ آه ماه گذشته صورت گرفت،
  . خريد دو ميليون بشكه خام را به دست آورد

اي  تي يري دماره در مصاحبه به نقل از خبرگزاري فرانسه ،» شانا«به گزارش گروه اوپك و بازار جهاني 
منتشر شد، بار ديگر نسبت به فعاليت در زمينه استخراج و » لزآو«ه در روزنامه اقتصادي آه روز پنجشنب

  . توليد هيدروآربورها در عراق ابراز عالقه آرد
توتال همچنان به فعاليت در بخش نفت عراق : فرانسه اعالم آرد» توتال«مدير عامل شرآت نفت 

    . عالقمند است
يانه آار آنيم، قابليتهاي فني داريم و آشورهاي مختلف منطقه را نيز ما عادت داريم در خاورم: وي گفت

بينم آه در بهره برداري و توليد هيدروآربورهاي عراق حضور نداشته  بنابراين دليلي نمي. شناسيم  مي
نتايج فعاليت شرآت در سه ماهه دوم سال جاري نيز در عراق رضايت بخش بوده هرچند پيش . باشيم

  . ه به خوبي سه ماهه اول سال نباشدشود آ بيني مي
به اعتقاد مدير عامل توتال، مشكل عراق در راه اندازي مجدد توليد خود علت اصلي قيمت باالي آنوني 

  . نفت است
.  براي اوپك بسيار ساده است  اداره اوضاع تا زماني آه عراق به طور جدي به بازار باز نگشته، :وي گفت

اناييهاي آشورهاي غيراوپك براي توليد با همان سرعتي آه نياز جهاني افزايش به موازات اين امر نيز تو
  . شود آند، بيشتر مي پيدا مي

بنابراين توليد آنندگان عضو اوپك بايد براي بازگشت عراق به بازار آمادگي داشته باشند و : دماره افزود
  . مت نفت آاهش پيدا آندبراي اين آشور جايي در نظر گيرند، در غير اين صورت ممكن است قي

 موفق شد قرارداد  توتال در اولين مزايده فروش نفت عراق پس از جنگ آه ماه گذشته صورت گرفت،
  . خريد دو ميليون بشكه خام را به دست آورد

نسبت به قراردادهاي آتي استخراج و توليد  توان صرفا با استناد به اين پيروزي توتال،  نمي با اين حال، 
  . ق اظهار نظر آردنفت عرا

مسووالن آمريكايي پيش از اين تهديد آرده بودند شرآتهاي فرانسوي را به خاطر مخالفت پاريس با 
  .  از قراردادهاي بازسازي عراق محروم خواهند آرد حمله امريكا به عراق،
 اعالم آرد سود خالص اين شرآت در سه ماهه نخست امسال) ارديبهشت(توتال در اوايل ماه مه 

  .  ميليارد يورو رسيده است12/2 درصد افزايش داشته و به 40، ) 2003(
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  حمالت موشكي به نيروهاي امريكايي در شهر سامرا عراق 
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21شنبه  : خبرگزاري فارس

واقع در شهر سامراء در » القلعه«در حمله موشكي شب گذشته به نيروهاي امريكايي در منطقه 
  . غداد چندين نفر آشته و زخمي شدندشمال ب

هدف حمالت خمپاره اي قرار » بعقوبه«به گزارش الجزيره ، يك گشتي نظامي امريكا نيز در شمال شهر 
  . گرفت 

سخنگوي نظامي امريكا در شهر الرمادي نيز تاآيد آرد مقر فرماندهي نيروهاي اين آشور در شهر 
گرفته و انفجار مهيبي در بخش شمالي اين شهر شنيده شده هدف حمله دو فروند راآت قرار » االنبار«

  . است 
الجزيره افزود بعد از اين حمله ، نيروهاي اشغالگر دست به اقدامات امنيتي گسترده اي در منطقه 

در درگيري : الرمادي زده اند و براي اولين بار بعد از پايان جنگ عراق ، سخنگوي نيروهاي امريكايي گفت
سلح عراقي در شهر الرمادي يك دستگاه تانك نيروهاي اين آشور هدف آتش قرار گرفته با نيروهاي م

  . است 
خبرگزاري هاي غربي نيز عصر جمعه از حمله به يك گشتي امريكايي با آرپي جي در شهر فلوجه عراق 

  . خبر دادند 
ارج و در مناطق به دنبال شدت مقاومت مردم عراق در شهر فلوجه نيروهاي امريكايي از اين شهر خ

 . اطراف آن مستقر شدند و وظيفه امنيت اين شهر را به پليس عراق واگذار آردند
  

  صدام براي بدست گرفتن قدرت در عراق تالش مي آند: الصحاف
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21شنبه  : خبرگزاري فارس

 و براي بدست گرفتن صدام هنوز زنده است: وزير اطالع رساني سابق عراق گفت» سعيد الصحاف«
  . دوباره زمام امور در عراق تالش مي آند

چاپ لندن ، سعيد الصحاف آه در يك سفر از پيش اعالم نشده به » الشرق االوسط«به گزارش روزنامه 
اطالعي از صدام ندارم اما فكر مي آنم او در عراق : همراه خانواده اش راهي امارات شده اعالم آرد

  . باشد
مصاحبه با خبرنگار يك خبرگزاري آلماني در امارا ت سخن مي گفت ، ضمن اشتباه خواندن صحاف آه در 

رئيس امير نشين دولت امارات از سوي صدام ، » شيخ زايد بن سلطان آل نهيان«عدم پذيرش طرح صلح 
اگر صدام با طرح امارات براي آناره گيري از قدرت موافقت مي آرد ، مي شد جلوي جنگ ، : گفت 
  . ار و ويراني ها گسترده ناشي از آنرا در عراق گرفت آشت

من : وي به شدت داشتن هر گونه نقشي در سياستگذاري وزات اطالع رساني عراق را رد آرد و افزود
  . يك آارمند و وزير اطالع رساني عراق بودم و عضو شوراي فرماندهي حزب بعث عراق نيز نيستم 

وص علت سقوط غير منتظره بغداد به دست نيروهاي امريكايي وزير اطالع رساني سابق عراق در خص
غير قابل پيش بيني بود و حتي به ذهنم نيز خطور نمي آرد آه بغداد با اين سرعت و به : اظهار داشت 

اين آساني سقوط آند ولي اين احتمال وجود دارد آه شكاف ايجاد شده در فرماندهان حزب بعث دليل 
  . اين امر باشد

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-و آينده عراقشيعيان 

  
  .خالء سياسي و امنيتي موجود در عراق بايد پر شود: رييس مجلس اعالي عراق

  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21شنبه  
هاي  اهللا حكيم رييس مجلس اعالي عراق در خطبه ، آيت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي مسلمانان را به  اره به ايام شهادت حضرت زهرا عليها سالم، همهي امروز نجف با اش نماز جمعه
  .بزرگداشت اين مناسبت، متناسب با شخصيت واالي اين حضرت فراخواند

جا از مومنان عراقي و  ي مستضعف و فقير وجود دارند آه همين ها خانواده ميليون: وي در ادامه گفت
  .ا براي آنها ارسال آنندهاي خود ر آنم آه آمك خارج از عراق تقاضا مي

: وي در ادامه به خالء سياسي و امنيتي در عراق اشاره آرد و با اظهار شكايت از اين وضع اظهار داشت
  .شود گونه باقي بماند، منجر به انفجار مي اگر وضعيت، همين

شوراي حكومتي آه قرار است در عراق تشكيل شود، ناگزير است آه مشخصات : وي اضافه آرد
  .ي خود تهيه و تعيين آند تا اين خالء را پر آند ي را براي انجام وظيفهمعين
اشغال صورت گرفته در :اهللا حكيم بر ضرورت تالش شوراي حكومتي در اين راه تاآيد آرد و گفت آيت

مخالفت با قطعنامه اخير شوراي امنيت است ، در اين راستا شوراي حكومتي بايد براي اجراي قوانين 
 شده از سوي ملت عراق تالش آند و در راه تحول اوضاع اجتماعي، سياسي و شهري عراق دائم تاييد
  .بكوشد

ي ملت عراق صورت پذيرد، قانوني نخواهد  اي غير از اراده چه اين اقدامات با اراده چنان: وي تصريح آرد
  .بود

اين شوراي مشورتي . ند اين شورا بايد مستقل باشد تا بتواند نقش بارز خود را ايفا آ: وي تاآيد آرد
  .نبايد براي نيروهاي اشغالگر باشد
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استقالل شوراي حكومتي چيزي است آه مورد عنايت مرجعيت ديني و نيروهاي : وي ادامه داد
  .سياسي است

اعضاي شورا : ي اين اقدامات دانست و گفت اهللا حكيم انسجام و هماهنگي اعضاي شورا را الزمه آيت
  .دان داشته باشند تا بتوانند حمايت و پشتياني مردم را آسب آنندبايد حضور واقعي در مي

اين شورا بايد نماينده و نشانگر بافت : هاي نماز جمعه نجف اظهار داشت وي در بخش ديگري از خطبه
  .صورت در برابر آن مقاومت شكل خواهد گرفت اجتماعي عراق باشد در غير اين

ه ابتكار عمل را براي پرآردن اين خال در دست گيرند و اين بر نيروهاي سياسي است آ: وي تصريح آرد
  .يك تكليف قانوني و سياسي است

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  آيد    نماينده سازمان ملل در عراق به ايران مي

  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21 شنبه  -خبرگزاري آار ايران 
امروز سفر خود را به   متحد در امور عراق، صبح  ملل  ازماننماينده ويژه دبيرآل س" ميلو  سرجيو ويرا دي"

  .  ايران آغاز آرد  اسالمي  سعودي، سوريه و جمهوري  آشورهاي عربستان
الملل ايلنا، اين سفر با هدف دستيابي به توافق و رايزني درباره مسائل   بين  به گزارش سرويس

  .گيرد  اي و اوضاع عراق انجام مي  منطقه
هاي خود به   جاري، گزارشي در مورد اوضاع عراق و نتايج فعاليت  اول مردادماه سال" دي ميلو"ت قرار اس

  .متحد ارائه آند  ملل  در اين آشور، به شوراي امنيت سازمان" عنان  آوفي" عنوان نماينده 
 مزبور تر گزارش  شود سفر وي به عربستان سعودي، سوريه و ايران به منظور تكميل دقيق  مي  گفته
  .گيرد  مي  صورت

عربستان " طائف"امروز در نخستين تماس رسمي خود با سران آشورهاي عربي در شهر " ميلو  دي"
از ديروز در طائف " امير عبداهللا. " رود  عهد اين آشور مي  ولي" عبدالعزيز  اميرعبداهللا بن" سعودي به ديدار 

  .برد  سر مي  به 
شود   و وزير سابق فرهنگ لبنان، برگزار مي" ميلو  دي"مشاور " ان سالمهغس" در اين ديدار آه با حضور 

  .شود  گزارشي از اوضاع آنوني عراق و تحوالت سياسي آن از ديدگاه سازمان ملل ارائه مي
جمهور اين   رئيس" بشار اسد"شود و با   در ادامه سفر خود وارد دمشق پايتخت سوريه مي" ميلو  دي"

  .آند  وگو مي  آشور ديدار و گفت
آيد تا   متحد در امور عراق در آخرين مرحله از سفر خود به ايران مي  ملل  تبار سازمان  نماينده ويژه برزيلي

الوقوع در ساختار   ضمن رايزني با مسؤوالن بلندپايه آشورمان، گزارشي از اوضاع عراق و تحوالت قريب
   . سياسي اين آشور را به اطالع دولت ايران برساند

خرازي وزير   جمهور و سيدآمال  ها، وي در سفر به تهران با سيدمحمدخاتمي رئيس  بنا برگزارش
  .وگو خواهدآرد  امورخارجه آشورمان ديدار و گفت

ملل به عنوان نماينده اين سازمان   دبيرآل سازمان" عنان  آوفي" آه چند هفته پيش از سوي " دي ميلو"
هاي سياسي و اجتماعي عراق و نيز مراجع تقليد    ديدارهايي با گروهدر امور عراق منصوب شد، تاآنون

  .اين آشور داشته است
دبيرآل " عمرو موسي" در اردن، با " اقتصاد  جهاني   همايش"وي همچنين ماه گذشته در حاشيه 

  . بود  وگو آرده  عرب و وزراي خارجه آشورهاي مصر، ترآيه و اردن ديدار و گفت  اتحاديه
  

  همسايگان در عراق دخالت نكنند  : لو در آستانه سفر به ايراندي مي
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21 شنبه  -خبرگزاري آار ايران 

نماينده ويژه سازمان ملل در امور عراق، ديروز در آستانه سفر به سه آشور " سرجيو ويرا دي ميلو"
از " شيخ فايد قزويني" در ديدار با " حله "ايران، در شهر  اسالمي  سعودي، سوريه و جمهوري  عربستان

هاي ليبرالي مشهور است، از آشورهاي همسايه عراق خواست   علماي شيعه اين شهر آه به گرايش
  .تا از دخالت در امور داخلي عراق بپرهيزند

  ».به عراق آمك آنيد اما در آن دخالت نكنيد« : وي گفت
متحد رسمًا از اين آشورها خواهم   ملل  امنيت سازمان  شورايمن در جلسه آتي « : اعالم آرد" ميلو  دي"

خواست آه عراق را به عراقي ها وا گذارند و بگذارند آنها خودشان به امور آشورشان سر و سامان 
  ».دهند

ملل براي بررسي گزارش دي ميلو از اوضاع عراق، اول مردادماه   جلسه ويژه شوراي امنيت سازمان
  . شود  ميجاري برگزار   سال

اگر وضع به « : وي گفت. خواست از مرزها بيشتر مراقبت آند" ميلو  دي"نيز در اين ديدار از " قزويني" 
  ».آشور هرگز روي آرامش نخواهد ديد  همين منوال پيش برود، اين

حاآم آمريكايي عراق نيز هفته گذشته، ايران را به دخالت در امور " پل برمر"است آه    اين در حالي
  . بود  داخلي عراق متهم آرده

امنيت از آشورهاي ترآيه، اردن و آويت نيز ديدار و   پس از جلسه شوراي" ميلو  دي"شايان ذآر است آه 
  .وگو خواهدآرد  با مسؤوالن بلندپايه اين آشورها گفت
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  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 
 آردها در   و فزاينده  سراسري  گرفتار شورش جمهور بود، آنچنان  رييس  آه  آوتاهي ،در مدت سپهبد عارف

   عظيم  و بار فشار را نعمتي  مسوؤوليت  همه  از آن  آودتا و رهيدنش  شايد وقوع  بود آه  عراق شمال
   امور آشور را به  تبعيد شود و زمام  لندن ار به و اصر  و پافشاري  مقاومت  و حاضر شد بدون انگاشت
 باال و   در سطح آنها جنگجوياني«:   فرد عراقي  يك  نوشته بنا به.  بسپارد  قدرت  تشنه هاي  بعثي دست

   استقبال از مرگ]نگرد   مي  مرگ هاي  چشم  به  آه  آسي  يعني پيشمرگ. اند  بسيار ورزيده
آنها از آنجا . آنند  مي  مخفي  عراق در شمال  ماآوك هاي  آوه  غارهاي  در درونها خود را ،پيشمرگ[آند مي

   و سوريه  ، ايران  در حدود مرز ترآيه  عراق خيز آردستان  نفت  را تا مناطق  و آن  آرده  خود را شروع حمالت
  تقريباص تمام. ندشو  مي رساني  و آمك  تغذيه  ايران  غالباص از طرف  پيشمرگ اند،واحدهاي آشانده

آند   مي  نيرو سعي  بغداد با تمام رژيم. شود  مي  تامين  ايران  ارتش  اسلحه  آنها از انبارهاي سالحهاي
   جنگي آوپترهاي  و هلي افكن  بمب هاي  از ميگ رژيم.  و با آنها بجنگد  آرد را گرفته  شورشيان جلوي

   اين  با تمامي  ليكن  با آردها وداشته  جنگ  را به  زميني روهاي از ني شماري  بي  و گردانهاي  آرده استفاده
   به1968   ژوييه17ها در   بعثي آودتاي» .برد  نمي  از پيش ها آاري  پيشمرگ  و نيروها در مقابل اقدامات
   راند آن  فرمان  بر عراق  از آن  پس  آه يي  دهه  سه ،در طي  صدام  بود آه  و مسخره  و خالصه  ساده قدري
   وزارت  سوي  را به هايشان  آنند و تانك  هوس  صبح  يا دو تيپ  يك  گمنام  افسران  آودتاها را آه نوع
   ديگر بفرستند و زمام  مهم  و چند اداره ، مقر ستاد ارتش  راديو و تلويزيون ،اداره جمهوري  رياست ،آاخ دفاع

   خونين  حكومت او،در دوران. داد رد تمسخر و تحقير قرار مي مو  بگيرند،پيوسته  دست  آشور را به حكومت
 چند  و فرستادن» هواپيمابازي«و »  بازي تانك« نداد  ،هرگز اجازه دارش  دامنه هاي  و تصفيه و پر از آدمكشي

 را  يانبغداد تكرار شود و نظام»   و التلفزيون االذاعه« و   دفاع  و وزارت جمهوري  رياست  آاخ  سرباز به هنگ
   آودتا، را براي ، هوس  مخوف هاي  و اعدام  خونين هاي تصفيه.   انداخت آلي ،به  رسيدن  قدرت  به از هوس
   آودتا بازي  آرد و دانستند دوران  خارج  عراق  نظاميان  پرآرزوي ،از مخيله  سال  و پنج  بيست آم دست
 و   دست  بسياري  با مشكالت  طاهر يحيي نظامي   حكومت1347 \ 1968  در تابستان.   است  شده سپري
   تهران  به  دوستانه  سفري  ايام  و در همان  شده  آامالص نزديك  غرب  به طاهر يحيي. آرد  مي  نرم پنجه
   دو آشور روابط  امنيتي  مقامات  ديدار آرد و ميان  ايراني  و هويدا و بلندپايگان او با شاه.  بود  داده انجام
  .  بود  يافته  و قوام وجود آمده  به يكينزد

  
  قرارداد ايران و آلمان در مورد خصوصي سازي

  2003 يهژوئ  12 -1382  تير21  شنبه - خبرگزاري فارس
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از امضاي تفاهم نامه جديد همكاري ايران با سازمان همكاريهاي فني 

  .و اقتصاي در آلمان خبر داد
جي تي «تفاهم نامه جديدي به امضاي سازمان خصوصي سازي ايان و : د احمد ميرمطهري گفتسي
آلمان رسيده است آه بر مبناي آن ، طرف آلماني در مورد نحوه اعطاي آمكهاي اقتصادي و فني از » زد

سوي دولت آلمان براي آاربردي آردن سياست خصوصي سازي در ايران تعهدات خاصي را عهده دار 
  .  استشده

قرارداد جديد شامل مطالعات راهبردي خصوصي سازي، پيشنهاد اصالحات نهادي، آمك براي : او افزود
رفع موانع قانوني، اصالح روشهاي اجرايي، تدوين برنامه هاي آموزشي ، مطالعه براي اجراي 
دارد در پوششهاي حمايتي و تامين اجتماعي در جريان واگذاري شرآتهاي دولتي است و ايران قصد 

  . اجراي سياست خصوصي سازي از آمكهاي فني دولت آلمان بهره برداري آند
در حالي آه دولت ايران براي واگذاري بانكهاي : رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي گفت

براي » جي تي زد«اي جدي دارد، آارشناسان  دولتي، موسسات بيمه و خصوصي سازي صنايع اراده
اي آه هفته گذشته به امضاي سازمان  اند و طبق توافق نامه عالم آمادگي آردهانتقال تجارب خود ا

به زودي طرحهاي  رسيده است، » جي تي زد«فرستاده ويژه » بنديكت تانر«خصوصي سازي ايران و 
  . علمي جديدي براي اجراي اين سياستهاي حساس تدوين خواهد شد

بودجه از سوي دولت آلمان براي آمكهاي فني و  ميليون يورو 7/1مير مطهري با اشاره به تخصيص 
سازمان خصوصي سازي : اقتصادي به علمي سازي سياستهاي مالياتي و خصوصي سازي ايران، گفت

قصد دارد اين بودجه را به مسير صحيحي هدايت و از آن در راستاي محكم آردن پايه هاي علمي و 
  . ايجاد فرهنگ خصوصي سازي استفاده آند

 راستا از آغاز تالشهاي اين سازمان براي مذاآره با سازمان ملل، بانك جهاني و سازمان او در همين
از آنجا آه خصوصي سازي به پشتوانه : و ديگر نهادهاي بين المللي خبر داد و گفت» آي اف سي «

وي تر تواند نبيه علمي اجراي اين سياست را در ايران ق  ارتباط با اين سازمان ها مي علمي نياز دارد،
  . آند

با سيد احمد مير » جي تي زد«گفتني است ، در جريان مالقاتهاي هفته گذشته مقامات ارشد 
چشم انداز مثبتي از اقتصاد و خصوصي سازي در ايران پيش بيني آرده » بنديكت تانر«مطهري، دآتر 

  . است
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  تاريخچه پارازيت در شبکه های تلويزيونی

  دمات اينترنتی نيز اختالل ايجاد کرده استپارازيت روی شبکه های تلفنی و خ
  2003  ژوئيه 12 -1382 تير 21 شنبه  -مارتين پيترز، بخش خدمات رسانه ای بی بی سی

در ماه های اخير با افزايش تعداد کانال های ماهواره ای فارسی زبان که عمدتا از آمريکا برای مخاطبان 
يک تلويزيون جديد فارسی زبان توسط راديو آمريکا، ايرانی پخش می کنند و همچنين با آغاز به کار 

ماهواره پخش کننده اين امواج توسط امواج مختل کننده ناشناسی قطع شده و سبب عدم دريافت اين 
  .برنامه ها شده است

کانال های ماهواره ای که بيشتر آنها هوادار نظام سلطنتی هستند با يک آنتن معمولی که به سمت 
  . تنظيم شده باشد، در منطقه خاورميانه قابل دريافت است12ر ماهواره تل استا

  
  تاريخچه

نخستين اختالل در کانال . ايجاد اختالل يا پارازيت انداختن روی امواج ماهواره ای پديده تازه ای نيست
  .  ثبت شد1986های ماهواره ای در آوريل سال 

" کاپيتان نيمه شب"با ديدن عبارت ) Home Office Box" (هوم آفيس باکس"در آن سال بييندگان کانال 
اين اختالل در برنامه ها با هدف انتقاد از افزايش . به جای برنامه های اين شبکه شگفت زده شدند
نيز با همين مشکل رو " پلی بوی"يک سال بعد کانال . قيمت اشتراک اين کانال تلويزيونی صورت گرفت

  .به رو شد
ايستگاه تلويزيونی کرد زبانی که برای ترکيه ) Med-TV( تی وی -های مد، برنامه 1995در ماه دسامبر 

برنامه پخش می کرد، قطع شد که بعدا معلوم شد به دليل انداختن پارازيت بوده است، ولی شناسايی 
روزنامه صباح ترکيه ادعا کرد که مقامات اين کشور مسئول اين اختالل . منشا اين پارازيت ممکن نبود

  .هستند
سی "نين در چين، گروه غيرقانونی فالون گونگ موفق شد که در امواج تلويزيون دولتی چين به نام همچ

پيش از آن اقدامات فالون گونگ به نفوذ به سيستم های کابلی محلی . اختالل ايجاد کند" سی تی وی
  .و پخش برنامه های خودشان به جای برنامه های دولتی محدود بود

، ماهواره ای که امواج تلويزيون دولتی چين را مخابره می کرد، در واقع 2002ولی در سپتامبر سال 
مقامات . و برای پخش تبليغات فالون گونگ در سرتاسر کشور چين مورد استفاده قرار گرفت" ربوده شد"

  نفر15پس از آن، . چين گفتند که اطمينان دارند اين امواج مزاحم از تايپی پايتخت تايوان صادر می شود
  . سال محکوم شدند20به اتهام نفوذ به سيستم های تلويزيونی، به حبس هايی تا 

در شب آغاز جنگ تلويزيون . تازه ترين نمونه اختالل در شبکه های تلويزيونی در زمان جنگ عراق رخ داد
دولتی عراق به طور موقت دچار اختالل شد، به طوری که برنامه های معمول خبری و سرودهای مهين 

پس از آن اين . ستانه، با خطوط افقی رنگی که از يک منبع ناشناخته می آمد، جايگزين شده بودپر
  .شبکه بارها شاهد تالش هايی برای ايجاد اختالل به روش های نظامی و متعارف تر بود

  
  پارازيت در ايران

نه های به دنبال نا آرامی های دانشجويی ماه گذشته، سختگيری ها در مورد دسترسی به رسا
خارجی در ايران شدت گرفت و مقامات ايرانی تلويزيون های فارسی زبان مستقر در لس آنجلس را 

  .مسئول تحريک مردم به شورش معرفی کردند
در ايران با توجه به ارزانتر شدن تجهيزات . بدين ترتيب کار جمع آوری ديش های ماهواره ای شديدتر شد

  . خانواده ها به آسانی توان خريد آن را دارندماهواره ای در سالهای اخير بيشتر 
آن گروه از بينندگان اين کانال های ماهواره ای که توانسته اند ماهواره های خود را با وجود سختگيری 

های اخير حفظ کنند، می گويند که به تازگی شاهد اختالل در اين برنامه ها در داخل تهران و اطراف آن 
  .بوده اند

هران اخيرا از قول يکی از نمايندگان مجلس گزارش کردند که يک نهاد نظامی از چندين روزنامه های ت
پايگاه خود و همچنين کاميون های حامل اين تجهيزات امواج قوی ای برای پارازيت انداختن روی اين 

  .برنامه ها ارسال می کند
 که -اد تشعشع ماکروويو طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، قرار گرفتن مداوم در معرض ميزان زي

 می تواند روی سالمت افراد از -استفاده از آنها برای پخش پارازيت روی امواج ماهواره ای ضروری است 
  .اين مساله سبب نگرانی بعضی از مقامات در ايران شده است. جمله باروری مردان اثر بگذارد

  . اختالل ايجاد کرده استپارازيت همچنين روی شبکه های تلفنی و خدمات اينترنتی نيز 
احمد معتمدی، وزير پست و تلگراف و تلفن مخالفت خود را با پخش پارازيت اعالم کرده و محمد خاتمی، 

وی خواستار اقدام عليه مسئوالن . رييس جمهور نيز گفت که دولت چنين اقدامی را تاييد نکرده است
  . پخش پارازيت شد

اين شبکه " يوتلست هات برد"های تلويزيونی فارسی زبان يعنی در پی اختالل در ماهواره قبلی شبکه 
 منتقل شدند، ماهواره ای که فقط برای دريافت و پخش امواج از آمريکای 12ها به ماهواره تل استار 

اين نشان می دهد که اختالل فعلی در اين برنامه ها بايد در اثر امواجی . شمالی طراحی شده است
  . ر می شود، به وجود آمده باشدکه از قاره آمريکا صاد
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. در روز ششم ژوئيه پازيت های پراکنده و تاحدی موثر ديده شد و سپس در روز بعد از آن ادامه يافت
مشاهدات روز هشتم ژوئيه نشان دهند شدت گرفتن اين پازايت ها بود که دريافت همه اين کانال های 

  .اين مساله ادامه داردتحقيقات در مورد . ماهواره ای را غيرممکن می کرد
البته اين پرسش مطرح است که راه مقابله با کسانی که درصدد اختالل در امواج ماهواره ای هستند 

  چيست؟
چين اخيرا به منظور جلوگيری از تکرار مزاحمت های قبلی در پخش برنامه های تلويزيونی، ماهواره ای 

ربوده "برای جلوگيری از " فن آوری ويژه"ه يک ساخت فرانسه خريداری کرده که ب" اپ استار"به نام 
  .سازندگان ماهواره اکنون چنين امکانی را برای مشتريان خود فراهم کرده اند. امواج مجهز است" شدن

چنين نوآوری هايی می تواند تضمين کند که امواج ماهواره ای توسط فرد يا گروه مخالف مورد استفاده 
را از " مخالف"ت امکان پارازيت انداختن روی امواج کانال های تلويزيونی قرار نگيرد، هر چند اين تجهيزا

بين نمی برد و در آينده بينندگان باز هم ممکن است به جای برنامه های ماهواره ای شاهد صفحه های 
 سفيد بر تلويزيون خود باشند
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