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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  ک قانون پيگرد جنايات جنگی را لغو می کندبلژي

  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  -بي بي سي 
، نخست وزير بلژيک، اعالم کرده است که دولت وی قانون پيگرد خارجيان متهم به "گی ورهوفستادت"

  .جنايات جنگی را لغو خواهد کرد
ند که بتوانند به پرونده های مربوط اتهام ارتکاب براساس اين قانون، دادگاه های بلژيک صالحيت آن را دار

  .جنايات جنگی، بدون توجه به مليت متهم و محل ارتکاب جرم، رسيدگی کنند
براساس اين قانون، پرونده هايی عليه چند تن از شخصيت های خارجی، از جمله جرج بوش، رييس 

نخست وزير اسرائيل، در دادگاه های جمهوری آمريکا، تونی بلر، نخست وزير بريتانيا و آريل شارون، 
  .بلژيک مطرح شده است

تشکيل پرونده عليه آقای بوش باعث شد اياالت متحده بلژيک را تهديد کند که تا زمانی که خطر پيگرد 
وی از ميان نرود، آمريکا از تامين منابع مالی برای ساختن ساختمان جديدی برای مقر سازمان پيمان 

  . در بلژيک خودداری خواهد ورزيد-و  نات-اتالنتيک شمالی 
 ژوئيه، برای دومين دوره نخست وزيری خود ادای سوگند کرد، 12آقای ورهوفستادت، که روز شنبه، 

گفته است که اليحه جديدی را که حاوی لغو قانون فعلی است در خالل هفته های آينده تقديم مجلس 
  .خواهد کرد

ربوط به اتهام ارتکاب جنايت جنگی توسط شهروندان بلژيکی يا براساس اليحه جديد، تنها پرونده های م
  .خارجيان مقيم بلژيک قابل طرح در دادگاه های اين کشور خواهد بود

 انتظار می رود مجلس بلژيک اليحه جديد را به تصويب برساند
  

  بلر مرتكب خطايي اساسي شده است : بليكس
  2003يه   ژوئ13 -1382 تير 22يكشنبه  : خبرگزاري فارس 

رييس پيشين بازرسان تسليحاتي سازمان ملل گفت آه نخست وزير انگليس در ادعاي خود مبني بر 
دقيقه سالحهاي آشتارجمعي خود را مستقر آند، دچار خطايي 45اين آه عراق مي تواند طي 

  .اساسي شده است
ت در پاسخ به اين هانس بليكس در گفت و گويي با شماره روز يكشنبه روزنامه انگليسي اينديپندن

فكر مي آنم اين ادعا خطايي اساسي : پرسش آه چه ديدگاهي در مورد ادعاي توني بلر دارد، گفت
  . بوده است 
  . دقيقا نمي دانم آنها چگونه به چنين رقمي رسيده اند : وي افزود

دعايي به نوشته اينديپندنت، بلر در دوسيه سالحهاي آشتارجمعي عراق در سپتامبر گذشته چنين ا
  . آرده و ادعاي خود را در هنگام ارائه اين سند به مجلس عوام انگليس تكرار آرده بود

بلكيس آه ماه گذشته به عنوان رييس بازرسان تسليحاتي سازمان ملل در عراق از مقام خود 
بازنشسته شد، هم اآنون به عنوان رييس صندوق بين المللي ساخت سپري جديد براي نيروگاه 

  . اوآراين مشغول به آار است چرنوبيل 
بليكس با اشاره به اظهارات بلر آه گفته بود درباره وجود سالحهاي آشتارجمعي در عراق قويا 

متقاعدشده است، گفت آه بارها با نخست وزير انگليس گفت و گو آرده و در اين ديدارها نسبت به 
ديدها را به اطالع شوراي امنيت رسانده مستدل بودن مدارك و شواهد موجود ابراز ترديد آرده و اين تر

  . بود
وي در عين حال گفت آه مقامهاي انگليسي از شواهد و مدارآي آه در اختيار داشتند تفسير بيش از 

  . اندازه آرده اند
 دقيقه 45بسيار بعيد است آه ابزارهاي حمل سالحهاي شيميايي و بيولوژيك در عرض : وي تاآيد آرد
  . آماده شوند

مقامهاي اشغالگر آمريكايي و انگليسي در عراق از دادن اجازه به بازرسان سازمان : ندنت افزوداينديپ
» گروه تحقيق«ملل براي از سرگيري فعاليت خود امتناع آردند و خود به تشكيل گروهي موسوم به 

  . اقدام آردند تا دست به جستجو براي يافتن مدارآي دال بر سالحهاي آشتار جمعي عراق بزنند 
رييس پيشين بازرسان تسليحاتي سازمان ملل در خصوص صالحيت و صداقت آارشناسان آمريكايي و 

  . انگليسي ابراز ترديد نكرد اما گفت بكارگيري بازرسان بين المللي اعتبار بيشتري وجود دارد
  

  استعفا بده! آقاي بلر
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  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22يكشنبه  : خبرگزاري فارس
 وزير سابق توسعه بين المللي انگليس آه در جنگ عراق از شغل خود استعفا داده بود از »آلر شورت«

  .بلر خواست تا از نخست وزيري انگليس آناره گيري آند
  

بهترين سود براي انگليس اين است آه : استراليا، آلر شورت گفت» .سي. بي. شبكه اي«به گزارش 
  . بلر از سمت خود دست آشيده، استعفا دهد

 به نظر من آنار رفتن بلر، هم براي خود وي، هم براي حزب آارگر و هم براي انگليس  :وي افزود
  . سودمند است

  . آلر شورت اين اظهارات را در يك مصاحبه تلويزيوني در انگليس مطرح آرد
ه قصد من اين اظهارات را مغرضانه بيان نكرده ام بلك: وزير سابق توسعه بين المللي انگليس تصريح آرد

  . و هدف من به نفع توني بلر، منافع حزبش و منافع آشور است
شورت در ماه مي از سمت خود بعنوان وزير توسعه بين المللي استعفا داده و بعد از جنگ عليه عراق، 

  . بلر را متهم به نقض تعهدات سازمان ملل در خصوص عراق پس از جنگ آرد
  .  دهد مت خود استعفاوي قبال نيز از بلر خواسته بود تا از س

  

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

  
شاخه ايتاليايي شرکت مخابراتي اريکسون منکر فروش فن آوري به جمهوري اسالمي براي انسداد 

  سايتهاي اينترنتي و اختالل در شبکه هاي ماهواره اي شد
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  ):راديو فردا(علي سجادي 

شعبه ايتاليايي شرکت مخابراتي سوئدي اريکسون که گفته مي شود فن آوري الزم براي مسدود کردن 
. پايگاههاي اينترنتي را در اختيار جمهوري اسالمي ايران گذارده است، اين خبر را تکذيب مي کند

  : همکارم احمد رافت گزارش مي دهد
در مطبوعات ايتاليا در روزهاي گذشته، در برخي از مقاالت در رابطه با تالشهاي ): راديو فردا(احمد رافت 

جمهوري اسالمي ايران براي مسدود ساختن پايگاههاي اينترنتي و وبالگها، به همکاري شرکت 
ت در در پيامد انتشار اين مقاال. مخابراتي اريکسون سوئدي از طريق شاخه ايتالياييش اشاره شده بود

روزهاي قبل از برگزاري مراسم همبستگي با مبارزات دانشجويان ايراني و موج حمايت بي سابقه مردم 
ايتاليا از خواستهاي دموکراتيکشان، بسياري از شهروندان در نامه هايي که براي مطبوعات اين کشور 

  .ارسال داشته بودند، خواهان تحريم محصوالت شرکت اريکسون شده بودند
وريس ازدوگاتي، سخنگوي شرکت مخابراتي اريکسون که اخيرا همکاري با دولت تهران جهت خانم د

گسترش شبکه تلفن همراه در ايران را آغاز کرده است، در اطالعيه اي فروش فن آوري جهت مسدود 
ما حتي : خانم ازدوگاتي مي گويد. ساختن پايگاههاي اينترنتي از سوي اين شرکت را منکر مي شود

ري الزم براي پارازيت انداختن روي شبکه هاي راديويي و تلويزيوني را نيز در اختيار دولت جمهوري فن آو
شرکت اريکسون اگرچه منکر فروش فن آوريهاي ماهواره اي به دولت . اسالمي ايران قرار نداده ايم

ما به آنها بسيار مشکل است که از ابزاري که : جمهوري اسالمي ايران نمي شود، وليکن مي افزايد
فروخته ايم بتوانند براي مسدود ساختن پايگاههاي اينترنتي و يا بمباران اشعه اي شبکه هاي ماهواره 

  .اي استفاده کنند
  

هاي ايران در توليد  نگراني مردم آشورش از پيشرفت”ي آلمان به دليل آنچه آه آنرا  وزير امور خارجه
  . ها شد خواند، خواستار توقف اين فعاليت مي“ يي هاي هسته آوري  و فن3هاي شهاب  موشك

  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22يكشنبه  
ي   با مخابره-چاپ آلمان-) Die welt(ي دي ولت  روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 آه 3هاي شهاب  يي و ساخت موشك هاي هسته اين خبر مدعي شد آه مردم آلمان نسبت به فعاليت
ي آلمان هشدار  ادعاي اين روزنامه پيامدهاي را به همراه دارد، به يوشكا فيشر، وزير امور خارجهطبق 
  .دادند
 براي يك سال آينده در نظر 4 شهاب  هاي ايران، توليد موشك در برنامه: ولت در ادامه ادعا آرده است دي

رار دهد و به همين دليل  آيلومتري را هدف ق2000تواند تا شعاع  اين موشك مي. گرفته شده است
شان را به آشورهاي يونان، ترآيه، بلغارستان، روماني، هند و روسيه  ها سفرهاي دوران تعطيلي آلماني

  (!)آنند گيرند؛ لغو مي ي برد اين موشك قرار مي آه در حوزه
 سوي تجهيز ايران به مواد منفجره، تهديد جديدي است آه از: اين روزنامه در پايان مدعي شده است

هاي سوخت اتمي در ايران را  شود و در همين راستا، يوشكا فيشر توقف برنامه اين آشور احساس مي
آميز انجام  آميز و مسالمت هايش با اهداف صلح اگرچه ايران اطمينان داده است آه فعاليت. خواستار شد

 .اي در اين رابطه دست برداشت گيرد؛ اما نبايد از هراقدام پيشگيرانه مي

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانواضع رژيم و جناحهاي آنم
  

  قرارداد نفتي ميدان آزادگان با ژاپن در حال نهايي شدن است: وزير نفت 
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  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22يكشنبه  : خبرگزاري فارس
نهايي علي رغم آارشكني و تهديدهاي آمريكا قرارداد نفتي آزادگان با ژاپن در حال : وزير نفت گفت
  .شدن است

وزارت نفت با آشورهايي همچون چين و هند و روسيه نيز در اين خصوص : بيژن نامدار زنگنه افزود
  . مذاآره آرده ، اما احتمال نهايي شدن قرارداد با ژاپن باالتر است

 ميليارد بشكه نفت، بزرگترين ميدان 26ميدان نفتي آزادگان با  :وي در خصوص ذخاير اين ميدان گفت
  . نفتي ايران به شمار مي رود

ذخاير به همان ميزاني است آه از اول : زنگنه در خصوص شايعه آاهش ذخاير ميدان نفتي آزادگان افزود
  . تخمين زده شده است 

  . هيچ تغييري در ميزان تخمين ذخاير اين ميدان نفتي صورت نگرفته است: وي گفت
 
  

وگو  تلفني گفت) شنبه يك(ي آلمان، امروز  وزير امور خارجهي آشورمان و يوشكا فيشر،  وزير امور خارجه
  . آردند

  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22يكشنبه  
ي تلفني  ، دآتر خرازي در اين مذاآره)ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

 از 93+2اي پروتكل الحاقي ي آلمان مبني بر ناآافي بودن امض مواضع نسبت داده شده به وزير خارجه
گونه اظهارات اآنون اين سوال را در ايران تقويت  اين: سوي ايران را غير مفيد دانست و اظهار داشت

تواند براي ايران در برداشته  اي مي آرده است آه اگر اين پروتكل ناآافي است، پذيرش آن چه فايده
  .باشد

مواضع دولت آلمان در اين زمينه هيچ تغييري نكرده : دي تلفني، تاآيد آر يوشكا فيشر در اين مكالمه
  .آند المللي انرژي اتمي استقبال مي است و آلمان از همكاري ايران با آژانس بين

اش را در جريان نتايج سفر محمد  وگوي تلفني، همتاي آلماني ي آشورمان در اين گفت وزير امور خارجه
  .تمي، به تهران قرار دادالمللي انرژي ا البرادعي، رييس آژانس بين

 .ي اوضاع عراق، افغانستان و خاورميانه تبادل نظر آردند چنين درباره ي ايران و آلمان هم وزراي خارجه

  

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

  آانادايي براي جلوگيري از ناپديد شدن جسد وي-تالش خانواده عكاس ايراني
 با استفن هاشمي پسر زهرا آاظميمريم اقوامي، مصاحبه 

 کانادايي که در تهران دستگير شده بود و چند روز بعد به علت جراحات –زهرا کاظمي عکاس ايراني 
گزارشها حاکيست که خانم کاظمي پيش از . مغزي در بيمارستان بستري شده بود، در تهران درگذشت

تهران و گويا هنگام عکسبرداري از زندان اوين بازداشت و هنگام عکسبرداري از ناآراميهاي خياباني در 
مريم اقوامي از تورانتو کانادا . توسط اعضاي وابسته به نهادهاي حکومتي به شدت مضروب شده بود

  . گزارش مي دهد
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22يكشنبه  ): راديو فردا(مريم اقوامي 

 توسط ماموران ايراني ضرب و شتم و دچار مرگ  کانادايي که در ماه ژوئن–زهرا کاظمي عکاس ايراني 
زهرا کاظمي در تهران هنگام عکس گرفتن دستگير شد و به . مغزي شده بود، دارفاني را وداع گفت

استفان پسر وي، بهت زده و . علت برخورد فيزيکي شديد دچار شکستگي جمجمه و مرگ مغزي شد
وي گفت يک تماس تلفني شخصي از . تعصباني از شدت اندوه به سختي قادر به سخن گفتن اس

وي . سوي وزير امور خارجه کانادا مطلع شده است که مادرش در بيمارستاني در تهران درگذشته است
گفت که وزير امور خارجه کانادا ضمانت داده است که نهايت تالش خود را بنمايد و پيکر بيجان مادرم را 

  : ه راديو فردا گفتاستفان در اين مورد ب. به کانادا بازگرداند
 سعي ما اينست آه اول جسد مادرم را به آانادا بياوريم و بعد اقدامات الزم را انجام :استفان هاشمي

  بدهيم
  : استفان در مورد اتفاق افتادن چنين تراژدي براي مادر خود گفت

 ديدند آه و آنها.  مادرم داشت عكس مي گرفت، تنها آار ميكرد و تيمي با او نبود:استفان هاشمي
  .آسي با او نيست و مادرم را نشانه گرفتند

استفان مي گويد که خانواده مادرش در تهران به شدت تحت فشار هستند، در حالي که اجازه نيافتند تا 
  : وي در اين زمينه گفت. پيکر او را ببينند، تالش مي کنند تا از ناپديد شدن آن جلوگيري کنند

م اول سعي آردند او را نجات بدهند، حاال سعي مي آنند جسدش را خانواده مادر: استفان هاشمي
  . حاال هم سعي دارند جسد را ناپديد آنند. نگذاشتند آنها جسد مادرم را ببينند. نجات بدهند

در حالي که دولت کانادا تالش مي کند تا پيکر خانم کاظمي را از دولت ايران تحويل بگيرد، گفته مي 
هنوز واکنش رسمي از سوي دولت کانادا در اين . او در ايران به خاک سپرده شودشود که احتمال دارد 

اما بسياري از گروههاي حامي حقوق بشر و بويژه گروههاي حمايت از . زمينه مشاهده نشده است
يکي از دوستان خانم کاظمي در يک نامه . آزادي بيان، واکنشهالي بسيار شديد اللحني ابراز کرده اند
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کي که به راديو فردا ارسال داشته است، گفته است که بدن وي به شدت سياه و کبود شده الکتروني
  .بود

  
  دولت ايران بايد در مورد مرگ زهرا آاظمي پاسخگو باشد  : سخنگوي دولت آانادا

  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  -خبرگزاري آار ايران 
سخنگوي دولت آانادا خواستار توضيح " بيل گراهام " در پي مرگ عكاس زن ايراني، مقيم آبك آانادا
  .   ساله شد54مسئوالن ايراني در قبال مرگ زهرا آاظمي،

همچنين خواستار مالقاتي با مسئوالن ايراني شد تا در مورد " گراهام "NATIONAL NEWSبه گزارش 
  .چگونگي مرگ اين روزنامه نگار و عكاس آانادايي تبار توضيحاتي ارائه شود

پس از دستگيري زهرا آاظمي، مقامات آانادايي پيش از اين نيز خواستار مذاآره با مسئوالن ايراني در 
  .شده بودند آه تا اين لحظه واآنشي از سوي مسئوالن ايراني ديده نشده است" اوتاوا"
 با CTVه رئيس انجمن روزنامه نگاران و عكاسان حرفه اي آانادا در گفت و گو با شبك" تانيا چرچ ماچ" 

اين عكاس تنها به خاطر گرفتن عكسهاي خبري « : اشاره به ابهامات مرگ آاظمي مدعي شد 
بازداشت و بعد از آن به علت شدت جراحات وارده به بيمارستان منتقل مي شود آه در بيمارستان 

  .پس از رفتن به حالت آما فوت مي آند) بقيه اهللا اعظم (
ما از مسئوالن دولت آانادا « : كاسان حرفه اي آانادا در ادامه مي گويدرئيس انجمن روزنامه نگاران و ع

خواسته ايم اين موضوع را هر چه سريعتر پي گيري آنند تا روشن شود بر سر زهرا آاظمي چه آمده 
  ».است

خواستار روشن شدن وضعيت دخترش , همچنين مادر زهرا آاظمي با مراجعه به سفارت آانادا در تهران 
  .شد
:  ضمن ابراز ناخرسندي از رفتاري آه با دخترش صورت گرفته گفتCTVدر گفت و گو با بخش شبكه وي 

دوستان زهرا وقتي به مالقاتش رفتند ديدند آه موهاي سرش را زده اند و آثار جراحات روي صورت و « 
  . سر او ديده مي شود

وي دولت آانادا با پسر آاظمي سخنگ" بيل گراهام"يكي از مسئوالن دولت آانادا اضافه مي آند آه 
صحبت آرده و به او اطمينان داده است آه در پيگيري مرگ خانواده آاظمي از حمايت هاي دولت هاي 

خانواده آاظمي براي روشن شدن علت مرگ زهرا آاظمي . آانادا و آمريكا برخوردار خواهند شد
  . قامات آانادايي شودخواستار آن هستند جنازه وي براي خاآسپاري در آانادا تحويل م

ليليان تامپسون سخنگوي اتحاديه زنان آانادا نيز امروز در گفتگو با روزنامه هاي آانادا خواستار پيگيري 
  .هر چه سريعتر اين موضوع شد

  
  در دانشگاه تربيت معلم آرج حكومت نظامي برقرار آرده اند

  1382 تير 22 يكشنبه -سايت خبري امير آبير 
تحانات دانشجويان دانشگاه تربيت معلم آرج و آغاز تعطيالت تابستاني و با وجود اين آه پس از اتمام ام

عمال دانشگاه سوت و آور شده هيچ دانشجويي حق ندارد وارد اين دانشگاه شود مگر اين آه آارت 
ن امر اين در حالي است آه تاآنون اي. خود را گرو بگذارد و برگه مالقات و ورود به دانشگاه را بگيرد 

همچنين هيچ آارمندي حق ندارد خارج از وقت اداري وارد دانشگاه گردد و به . سابقه نداشته است 
شدت درهاي دانشگاه را بر روي دانشجويان و آارآنان بسته اند وتعبيري جز حكومت نظامي براي آن 

 !نمي توان يافت 
  

  .ظهر امروز در دادگاه حاضر شد» اآنون « ي  مدير مسوول مجله
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22يكشنبه  

اردالن عطارپور، مدير اين نشريه با حضور ) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . دادگاه آيفري به سواالت قاضي پرونده پاسخ داد1803ي  در شعبه

ر مورد چاپ مطلبي مربوط به نگار، شكايت يكي از هنرپيشگان زن د علت احضار و بازجويي اين روزنامه
  . بوده است81هاي آخر سال  وي در يكي از شماره

ي تحقيق عطارپور براي او قرار آفالت صادر شد و مقرر شد آه بعدا زمان  امروز پس از اتمام جلسه
 .رسيدگي مشخص شود

  
رسي ي ششم بازپ شنبه در شعبه روز يك» دو خاطره از زندان« ي آتاب تحت تعقيب  دو نويسنده

  .دادسراي عمومي و انقالب مورد تحقيق و بازجويي قرار گرفتند
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22يكشنبه  

اهللا داوران و فرهاد بهبهاني آه با  ، حبيب)ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
اند، از صبح تا ظهر  را احضار شده در اين آتاب اخي1369هاي  درج خاطرات دوران زندان خود در حدود سال

  .امروز در دادسرا حاضر شدند و به سواالت بازپرسي پاسخ گفتند
ي  ي بازجويي اين دو نويسنده عنوان آردند آه قرار است روز دوشنبه نيز ادامه پس از پايان جلسه

 .شان انجام شود بازجويي
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  توقيف شد  "هم بستگي"روزنامه 
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22نبه   يكش-خبرگزاري آار ايران 

به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب تهران، پس از 
از آن " هم بستگي" از سمت مدير مسؤولي روزنامه 10/7/81استعفاي ابراهيم باي سالمي در تاريخ 

در پي اين استعفا مدير آل مطبوعات داخلي .  بوده استتاريخ تاآنون روزنامه مذآور فاقد مدير مسؤول
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي طي تذآري آتبي خواستار معرفي مدير مسؤول از سوي صاحب امتياز 

شود آه متأسفانه بدليل عدم توافق بر سر انتخاب مدير مسؤول اين روزنامه در مهلت   اين روزنامه مي
  .ل شودقانوني نتوانست صاحب مدير مسؤو

در پي شكايت مطروحه و ارجاع آن به شعبه سوم باز پرسي دادسراي آارآنان دولت آقاي علي صالح 
آبادي آه خارج از مهلت قانوني بعنوان مدير مسؤولي معرفي شده است در شعبه مذآور حاضر و به 

دم معرفي مدير اند و دليل ع  همراه اعضاء شوراي سياستگزاري روزنامه مذآور پذيرفتند اشتباه آرده
در مجموع بازپرس شعبه سوم به استناد . مسؤول را عدم توافق بر سر شخصي خاص عنوان آردند

 قانون اساسي دستور 156 از اصل 5 و بند دال از ماده مرقوم از قانون مطبوعات و بند 7 و ماده 14ماده 
  .توقيف و جلوگيري از انتشار روزنامه همبستگي را صادر آرده است

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق ادهاي رويد
  

  شوراي حكومت انتقالي آغاز به آار آرد  
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  -آار ايران   خبرگزاري

عنوان نخستين نهاد   به" پل برمر" عضو انتخاب شده توسط 25شوراي حكومت انتقالي عراق، با حضور 
  .آار آرد  آشور آغاز به   رژيم سابق عراق، در پايتخت ايناجرايي پس از سقوط

 نماينده شيعه، پنج نماينده 13آار ايران، ايلنا؛ اين جلسه با حضور   الملل خبرگزاري  گزارش سرويس بين  به
نظامي رژيم   سني، پنج نماينده آرد، يك نماينده مسيحي و يك نماينده ترآمن در مقر وزارت صنايع

جمهوري در بغداد، جايي آه اآنون به مقر مرآزي نيروهاي    در نزديكي آاخ رياستسابق عراق و
   و انگليسي تبديل شده  آمريكايي

  .است، تشكيل شده است  
مهم در محل تشكيل جلسه شورا   صدها خبرنگار، تصويربردار و عكاس براي پوشش خبري ويژه اين واقعه

  .است  هاي جهان قرار گرفته   نيز در صدر خبرهاي رسانهاخبار مربوط به اين جلسه. اند  تجمع آرده
تلويزيوني الجزيره قطر نيز گزارش داد تدابير امنيتي بسيار شديدي در اطراف محل برگزاري اين   شبكه

  .است  جلسه اتخاذ شده
نماينده " ويلو  سرجيو ويرا دي"نماينده انگليس در عراق و " جان ساورز"حاآم آمريكايي عراق، " پل برمر "

  .متحد در عراق مسؤوليت تشكيل اين شورا را بر عهده دارند  ملل  ويژه سازمان
  :اسامي اعضاي اين شورا به اين شرح است

  عراق ـ شيعي  ملي  رئيس آنگره:  احمد چلبي-1
  اسالمي عراق ـ شيعي  انقالب  اعالي  معاون اجرايي مجلس:  سيد عبدالعزيز حكيم-2
  الدعوه ـ شيعي  حزب:  ابراهيم الجعفري-3
  دموآراتيك عراق  ملي  دبيرآل حزب:  نصير آامل چادرچي-4
   عراق ـ سني،آردي  آردستان  ميهني  رئيس اتحاديه:  جالل طالباني-5
  عراق ـ سني،آردي  آردستان    دموآراتيك  رئيس حزب:  مسعود بارزاني-6
  ملي ـ شيعي  وفاق  رئيس جنبش:  اياد عبداالمير عالوي-7
  اسالمي عراق ـ سني  حزب:  محسن عبدالحميد-8
  هاي مستقل عراق ـ سني  مجمع دموآرات:  عدنان پاشاچي-9

  آارشناس امور خارجي ـ شيعي:  خانم عقليه الهاشمي-10
   ـ شيعي  سفيد عشيره  ريش:  رجا حبيب الخزاعي-11
  سفيد عشيره ـ شيعي  ريش:  شيخ رشاش جياد االماره-12
  حزب آمونيست عراق ـ شيعي: ن حميد مجيد حس-13
  سفيد عشيره ـ شيعي   ريش:  مجبل شيخ عيسي-14
  مستقل ـ شيعي:  سيد محمد بحرالعلوم-15
  مستقل ـ شيعي:  احمد البراك-16
  سفيد عشيره ـ سني  ريش:  شيخ غازي مشعل عجيل الياور-17
  مستقل ـ سني:  عزالدين سليم-18
  مستقل ـ سني:  سمير شاآر محمود-19
  ،آردي مستقل ـ سني:  محمود عثمان-20
  مستقل ـ سني،آردي:  جوان اآرم-21
  مستقل ـ سني،آردي: الدين بهاءالدين   صالح-22
  مستقل ـ سني،ترآمن: آول عمر   سن-23
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  مستقل ـ مسيحي:  يونادم آنا-24
   شيعي  مستقل ـ:  موفق الربيعي-25

  :اند آه عبارتند از   البدل تعيين شدهعالوه بر افراد فوق چهار نفر نيز به عنوان اعضاي علي
  ريش سفيد عشيره ـ سني:  سعد فوزي فتيخان ابو ريشه-1
  ريش سفيد عشيره ـ سني:  عبدالرزاق المجيل الوآاع-2
   سني  ريش سفيد عشيره ـ: حبيب الخيزران   طالل-3
  مستقل ـ ترآمن:  وسام سامي البياتي-4

اي در بغداد به عدم نمايندگي اين   وز با تشكيل جلسه گروه عراقي دير16 اين در حالي است آه 
  .ها براي شرآت در شوراي حكومت انتقالي شديدًا اعتراض آردند  گروه

ها و نيز آن دسته از معارضان عراقي در تبعيد آه پيش از اين وابسته به رژيم بعثي عراق   تكنوآرات
  .اند نيز در اين شورا حضور ندارند  بوده

انتقالي، تعيين وزرا و نمايندگان ديپلماتيك عراق در آشورهاي ديگر،   حكومت  اي شوراي  ورهتعيين رئيس د
سازي    نفر حقوقدان براي آماده10اي مرآب از هشت تا   تعيين ميزان بودجه عراق و تشكيل آميته

  .رود  آشور از وظايف اصلي اين شورا به شمار مي  اساسي اين  قانون
هاي مستقل عراق و    ساله، رئيس مجمع دموآرات80" عدنان پاشاچي" آه دآتر است  ها حاآي  گزارش

  .وزير خارجه سابق اين آشور به عنوان رئيس سني شورا انتخاب خواهد شد
:  اعالم آردCNNآمريكايي   تلويزيوني  وگو با شبكه  اين در حالي است آه يك فعال سياسي عراق در گفت

  ».اتي و مشورتي دارداين مجلس بيشتر حالتي تشريف« 
بر اساس اعالم قبلي، برمر حق دارد مصوبات « : عراق نيز گفت  ملي  سخنگوي آنگره" انتفاض قنبر" 

  ».شوراي حكومت انتقالي عراق را نقض آند
تايمز چاپ آمريكا منتشر شد، جلسه امروز   اي آه در شماره امروز روزنامه نيويورك  در مقاله" برمر"

  .نتقالي را آخرين نشانه براي پيشرفت در مسير تولد ميهني واقعًا آزاد ذآر آرده استا  حكومت  شوراي
  . آمريكا براي محو خشونت در عراق از زور بهره خواهد برد  وي افزوده است آه هيچ شكي ندارد آه

، آارمان آه تمام شد نتيجه بزرگي در پي خواهد داشت و آن: در ادامه مقاله خود نوشته است" برمر"
عراقي دموآراتيك و مستقل است آه همسايگانش را تهديد نخواهد آرد و چراغي براي آزادي و عدالت 

  .خواهد بود
پذيرش هرگونه حكومت جديد در «: ، سخنگوي اتحاديه عرب تأآيد آرد"هشام يوسف"از سوي ديگر 

مشورتي عمل هاي عربي مشروط به اين است آه اين حكومت فراتر از يك نهاد   عراق توسط دولت
  ».آند

شود تا در   به احتمال زياد فردا عازم واشنگتن مي" برمر"است   هاي تأييد نشده نيز حاآي  برخي گزارش
  .شود شرآت آند  جلسه تقديري آه به افتخار وي در آاخ سفيد برپا مي

" هللا بن عبدالعزيزامير عبدا" نماينده ويژه سازمان ملل در عراق نيز آه ديروز با " ويلو  سرجيو ويرا دي"
وگو آرده بود، قرار است پس از پايان جلسه اين شورا، راهي   سعودي ديدار و گفت  عهد عربستان  ولي

  .آشور رايزني آند  الوقوع در اين  سوريه و ايران شود تا درباره مسائل جاري عراق و تحوالت قريب
  

   صدام حسين به عنوان تعطيل رسمياعالم روز سقوط: اولين اقدام شوراي موقت اداره امور عراق
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  -بکتاش خمسه پور 

شوراي موقت اداره امور عراق، در نخستين جلسه و در اولين اقدام علني خود، تاريخ نهم آوريل، روز 
 جشن سقوط صدام حسين از قدرت را به عنوان تعطيل رسمي اعالم و شش تاريخ را که در رژيم سابق

پل برمر، مسئول ارشد آمريکايي امور غير نظامي در عراق، حمايت کامل . گرفته مي شد لغو کرد
  .نيروهاي ائتالف را قول داد

  
  در حساس ترين لحظات تاريخ هستيم  : نماينده سازمان ملل در بغداد

  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  -خبرگزاري آار ايران 
  .وراي حكومت انتقالي عراق همچنان ادامه داردنخستين جلسه عمومي ش

الملل ايلنا، اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق از دقايقي پيش با برپايي   به گزارش سرويس بين
  . آنفرانسي خبري، در حال اعالم مواضع خود هستند

ر قرار اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق به محض ورود به تاالر برگزاري جلسه مورد تشويق حضا
  .گرفتند

سيد "آردستان عراق به عنوان مجري اين جلسه در ابتدا از   ، عضو حزب دموآرات"هوشيار زيباري"
  .دعوت آرد تا سخنراني خود را ايراد آند" محمد بحرالعلوم

  .وي در سخنان خود بر ضرورت اعطاي آزادي در دوران تاريخي گذار عراق به سوي دموآراسي تأآيد آرد
هاي ملت عراق صورت گرفته و نخستين   تشكيل اين مجلس بر پايه ايثارگري« : تصريح آردبحرالعلوم 

اولويت آن بايد تأمين امنيت در داخل آشور، تقويت اقتصاد و تأسيس نهادهاي اجتماعي و پزشكي 
  ».موقت به وظيفه سنگين خود عمل آند  باشد تا در ادامه بتواند با تدوين قانون اساسي و تشكيل دولت

نخستين مصوبه جلسه پيش از « : وي بر تأسي يك نظام دموآرات و فدرال در عراق تأآيد آرد و گفت
ظهر امروز شوراي حكومت انتقالي، لغو آليه اعياد و سالروزهاي تعيين شده در زمان حكومت رژيم 
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تعطيل "و " يعيد رسم"عنوان   سالروز سرنگوني رژيم سابق عراق به"  آوريل9"سابق عراق و اعالم روز 
  ».بود" عمومي

نماينده ويژه سازمان ملل در عراق نيز آه سخنان خود را به زبان عربي آغاز آرد، " ويلو  سرجيو ويرا دي"
دهم آه سازمان ملل به طريق مقتضي   من دائمًا با آوفي عنان در ارتباط هستم و قول مي« : اعالم آرد

الملل برگردد و با همسايگان    اصلي خود در جامعه بينبه ملت عراق آمك آند تا اين آشور به جايگاه
برد و ضروري است آه به   اي به سرمي  عراق در شرايط بسيار سخت و پيچيده. سر برد  خود در صلح به

گذارد و   تأمين امنيت و تشكيل حكومت توسط ملت در عراقي بينديشيم آه به حقوق مردم احترام مي
  ».مردم بسپاريمهر چه سريع تر حكومت را به 

تر به بازسازي عراق و ارتش و پليس اين آشور بپردازيم و با برگزاري   بايد هرچه سريع« : وي افزود
اقشار مردم و توجه به عراقيان در   انتخابات آزاد و نيز با ايجاد اشتغال براي تمام بيكاران و حضور همه

ند، حرمت پايمال شده همه مردان و زنان تبعيد آه حق دارند در آينده آشور خود دخالت داشته باش
  ». آن بازگردانيم  عراقي را به

ها و تالش   تشكيل اين شورا نتيجه تالش ملت عراق از آليه اقشار و گروه« : ويلو اظهار داشت  دي
  ».نيروهاي ائتالف براي سرنگوني رژيم سابق عراق بود

سات اجتماعي را نابود آرده بود و به همين رژيم سابق تمامي نهادهاي زيربنايي و تأسي« : وي گفت 
  ».ملي و نه منافع شخصي بپردازد  جهت ضرورت دارد آه شوراي حكومت انتقالي به منافع

اي شوراي حكومت انتقالي چه   خبرنگار نيويورك تايمز ضمن طرح اين سؤال آه رئيس دوره" پاتريك تيلور"
  .ضيح از آليه اعضاي شورا شدخواستار تو  شود،  موقه و به چه صورت تعيين مي

شود،   هاي آينده تعيين مي  يكي از اعضاي شورا آه به نمايندگي از با اعالم اينكه جزئيات طي هفته
  » .در نخستين جلسه شورا آه فردا تشكيل خواهد شد به اين موضوع خواهيم پرداخت« : گفت

ر عراق به همين منوال پيش برود به خبرنگار الجزيره با طرح اين سؤال آه آيا اگر وضعيت امنيتي د
  آيا برمر حق دارد مصوبات شورا را لغو آند؟: زند، افزود  عملكرد شورا ضربه نمي

ما تالش داريم « : از اعضاي شورا در پاسخ به وي با دو زبان انگليسي و عربي گفت" عدنان پاشاچي"
  ».شورا را رد آند آييم و برمبر هم حق ندارد مصوبات   تا بر اوضاع امنيتي فائق

  »آيا جلسات شورا علني خواهدبود؟« : اس آمريكا پرسيد  بي  خبرنگار شبكه تلويزيوني سي
فكر نمي آنم ما چيزي براي پنهان آردن از ملت عراق و مردم جهان داشته « : يكي از اعضا پاسخ داد

  ».باشيم و همه جلسات ما صريح و علني خواهد بود
  

  :در حاشيه
  .فضايي صميمي بود و غالب اعضا لبخند بر لب داشتند فضاي جلسه -
 احمد چلبي با تشكر از جورج دبليو بوش رئيس جمهور عراق، توني بلر نخست وزير انگليس و آنگره -

اين سخنان چلبي با تشويق شديد خبرنگاران » .آنهاخدمت بزرگي به عراق آردند« : آمريكا گفت
يك عراقي با . و اعتراض برخي نمايندگان عراق روبرو شدآمريكايي و انگليسي حاضر در آنفرانس 

برخاستن در ميان جلسه با فرياد به سخنان چلبي اعتراض آرد آه زيباري مجري جلسه از او خواست با 
  . قرار گرفتن در پشت ميكروفون اعتراض خود را مطرح آند

ما « : مين امنيت در عراق، گفت نصير آامل چادرچي در اعتراض به سؤال خبرنگار الجزيره در مورد تأ-
  » .گونه سؤال ها را مطرح آنيد  بيشتر از شما به ملت عراق عالقه داريم و انتظار نداريم اين

  .اين سخنان وي با تشويق روبرو شد
هاي عربي از   متأسفانه تلويزيون« : با در اختيار گرفتن ميكروفون گفت" سيد محمد بحرالعلوم"در ادامه 

آردند و از همه بدتر شبكه الجزيره بود آه آرزو دارد آه   گ از نظام ظالم صدام حمايت ميزمان آغاز جن
جمعي بازديد آنيد   آنم از گورهاي دسته  من پيشنهاد مي. دان تاريخ دوباره به صحنه برگردد  صدام از زباله
  .سخنان بحرالعلوم با تشويق روبرو شد» .ها نزنيد  تا از اين حرف

سي در بغداد با سؤال از جالل طالباني رهبر اتحاديه ميهني آردستان عراق درمورد   بي   خبرنگار بي-
محدوديت اختيارات اين شورا خواستار توضيح وي در اين مورد شد آه طالباني با پاسخ به سؤال به دو 

به دولت انگليس من در زمان رژيم سابق در شكايتي رسمي خطاب  «   :زبا ن انگليسي و عربي گفت 
اين پاسخ طالباني با تشويق مكرر حضار و » .از جانبداري اين شبكه خبري از رژيم صدام انتقاد آرده بودم

  .ساير خبرنگاران روبرو شد
  

   تن از پسرعموهاي صدام را دستگير آردند  4نيروهاي آمريكا 
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  -خبرگزاري آار ايران 

 از پسرعموهاي صدام حسين رئيس جمهور مخلوع عراق توسط نيروهاي آمريكاي دستگير چهارتن
  .شدند

 پسر عموي 4: الملل ايلنا، يكي از مقامات ارشد نيروهاي آمريكايي در عراق گفت  بين  به گزارش سرويس
  .صدام حسين و چندتن از اعضاي رژيم عراق ديروز توسط نيروهاي آمريكايي دستگير شدند

زارش خبرگزاري فرانسه برناردآريت گفت اطالعات موثقي به دست ما رسيد آه براساس آن محل به گ
اند را   اختفاي چندتن از اعضاي رژيم بعث عراق آه در انجام رفتار ضد بشري در عراق دخالت داشته

  .آشكار آرد
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هم از پسرعموهاي صدام  نفر از آنها 4اند و   اين افراد از نيروهاي امنيتي عراق بوده: وي تصريح آرد
  .اي به اسامي آنها نكرد  حسين هستند اما هيچ اشاره

نيروهاي آمريكايي طي اطالعيه ديگري اعالم آردند آه دو تن از رهبران مخالف محلي عراق را با عنوان 
 اند  انوار ال آسو و بشير احمد ثنون ال دليمي را در شمال شهر موصل دستگير آرده

  
   به يك مزرعه در تكريت حمله آردندنيروهاي امريكايي
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22يكشنبه  : خبرگزاري فارس

رئيس جمهوري مخلوع عراق و دستيارانش »صدام حسين«به دنبال آسب اطالعاتي مبني بر بازگشت 
به تكريت ، زادگاه صدام ، نيروهاي امريكايي جستجوي گسترده اي را در اين منطقه جهت دستگيري 

  .ها آغاز آرده اندآن
چاپ لندن ، اين يكي از گسترده ترين عمليات نيروهاي امريكايي » الشرق االوسط«به گزارش روزنامه 

  . جهت دستگيري رئيس جمهور مخلوع عراق به شمار مي رود
مقام هاي نظامي امريكايي مي گويند شنود مكالمات تلفني حكايت از آن دارد آه رئيس جمهور سابق 

  . تيارانش اخيرا جهت حفظ روابط خانوادگي و عشايري به منطقه تكريت بازگشته اندعراق و دس
بر اساس اين گزارش ، نيروهاي امريكايي چهارشنبه هفته گذشته به يك مزرعه آه متعلق به پسر 

عموي صدام بود ، يورش بردند و در آن به مقاديري مواد منفجره و گلوله هاي موشك دست يافتند آه 
 اين دارد آه افرادي از اين مكان به عنوان پناهگاه استفاده مي آردند ولي نيروهاي امريكايي نشان از

  . موفق به پيدا آردن صدام در اين مكان نشدند
 عضو از گروههاي شيعي ، 25از سوي ديگر ، انتظار مي رود آه شوراي حكومتي عراق متشكل از 

  . يل شودسني ، آرد ، ترآمن و مسيحي امروز در عراق تشك
اين در حالي است آه نيروهاي امريكايي با حمله به ساختمان شبكه تلويزيوني العالم ايران در بغداد 

  . اين ساختمان را آامال بازرسي آردند
نيروهاي امريكايي همچنين از تمامي آارآنان اين شبكه عكس برداري و دوربين فيلمبرداري خبرنگار اين 

صوير برداري از صحنه يورش نظاميان امريكايي توسط خبرنگار اين شبكه شبكه را ضبط آردند و مانع ت
  . شدند

  
  در عمليات نيروهاي آمريكايي در عراق ، چهار نفر آشته و ده ها نفر بازداشت شدند 

  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه   :خبرگزاري فارس 
آز عراق ، چهار نفر از طرفداران صدام آشته ارتش آمريكا اعالم آرد در عمليات نيروهاي آمريكايي در مر

  .  نفر ديگر بازداشت شدند50و بيش از 
به گزارش آسوشيتد پرس ، اين عمليات شنبه شب با حمله لشكر چهارم پياده ارتش آمريكا به چندين 

در " د البال"  و  "بعقوبه " محل اختفاي طرفداران صدام اجرا شد و در آن بازار غير قانوني فروش سالح در 
نيروهاي آمريكايي در اين مناطق هم چنين چندين . سواحل رودخانه دجله در شمال بغداد برچيده شد

  . پست نظامي احداث آردند
فرمانده تيپ دوم لشكر چهارم پياده نظام ارتش آمريكا اعالم آرد اين عمليات به " ديويد هاگ " سرهنگ 

  . اييان صدام و بعثي ها ادامه خواهد يافتمنظور مقابله با حمالت ضد آمريكايي عوامل فد
 نيروهاي  وي افزود در عمليات تجسس در هفت منطقه در استان دياله در شمال شرقي بغداد ،

آمريكايي به دو منزل آه از آن براي تبليغات ضد آمريكايي استفاده ميشد حمله آردند و خود هدف 
   .حمالت نارنجكي و تيراندازي مهاجمان قرار گرفتند

هاگ افزود نيروهاي آمريكايي سه فرد فراري را شامل يك ژنرال سابق فداييان صدام ، يك ژنرال سابق 
وي به نام اين افراد اشاره . نيروي هوايي عراق و نفر دوم حزب بعث در استان دياله ، بازداشت آردند

  . نكرد
كايي مردم عراق ، در اين آشور اين چهارمين باري است آه ارتش آمريكا براي مقابله با شورش ضد آمري

  . عمليات نظامي اجر ميكند
  

  امضاي قرارداد نفتي شل با عراق مشروط به ايجاد حكومت مردمي است : رئيس آمپاني شل
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  -خبرگزاري فارس

ومت قانوني و اين شرآت نفتي تنها پس از ايجاد يك حك: هلندي شل گفت_ رئيس آمپاني انگليسي 
  .آند مشروع در عراق در قراردادهاي نفتي اين آشور مشارآت مي

  
هر گونه : به گزارش خبرگزاري فرانسه ، فيليپ واتس رئيس آمپاني شل با اعالم اين مطلب تاآيد آرد

قرارداد خارجي در زمينه انرژي بين عراق و شرآتهاي بين المللي بايد شفاف و از نظر اقتصادي به نفع 
  . دم اين آشور باشد و اين نتيجه بدون ايجاد يك دولت مردمي عملي نخواهد شدمر
  

ما خيلي عالقمند هستيم تا در توسعه نفت و گاز عراق مشارآت داشته : وي در عين حال تاآيد آرد
  . باشيم
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ا از بنابر اين گزارش، پيش از اين در خبرها آمده بود آه آمپاني شل قرار است هفته آينده نفت عراق ر
  . منطقه چاههاي نفتي جنوب اين آشور خريداري و صادر نمايد

 
  صادرات نفت از چاههاي عراق آغاز شد 

  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22يكشنبه  : خبرگزاري فارس
  . صادرات نفت عراق از چاههاي جنوبي اين آشور از امروز آغاز شد

 ميليون بشكه نفت خام بصره را از بندر البكر 2ز به گزارش آبزرور، شرآت انگليسي بريتيش پتروليم امرو
  . در خليج فارس صادر خواهد آرد

شرآت آمريكايي شرون تگزاآو و شرآت انگليسي شل نيز قرار است، هفته آينده نفت جنوب اين 
  . آشور را صادر آنند

ي است آه عراق بنابر اين گزارش، پس از آغاز جنگ آمريكا و انگليس عليه عراق تاآنون اين اولين بار
  . آند نفت خود را بطور مستقيم از چاههاي نفت صادر مي

  .  ميليون بشكه از اين نفت صادراتي به آمريكا انتقال يافته است5/1: در ادامه اين گزارش آمده است
اين اولين باري است آه درآمد نفتي اين آشور در نتيجه اين : اند نيروهاي اشغالگر عراق نيز گفته

  . شود براي خود مردم عراق مصرف مي" ستقيماصادرات م
 

   ايراني در عراق 22آشته شدن 
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  –سايت بازتاب 

 نفر از زائران غيرمجاز عتبات 22آم  گزارش داد، از پايان جنگ عراق تاآنون، دست» بازتاب«خبرنگار 
  .اند عاليات در عراق آشته شده

ده است، شمار قابل توجهي از اين افراد، بر اثر برخورد با مين، تعدادي بر اثر گم شدن در اين گزارش آم
 نفر تاآنون بر اثر انفجار مين 12همچنين . اند و تعدادي نيز به وسيله اشرار در داخل عراق به قتل رسيده

  .اند مجروح شده
  .معه تحويل ايران داده شده استبر اساس آخرين اخبار، اجساد سه تن ديگر از زائران غيرمجاز، روز ج

گفتني است، پيش از اين از سوي مقامات مسؤول، هشدارهاي بسياري براي خودداري از سفر 
غيرقانوني به عراق، به دليل خطرات زياد و نبود مراجع پاسخگو در اين آشور، به زائران ايراني داده شده 

 .بود
  

  چشم انداز خصوصي سازي و انتقال قدرت در عراق
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  -اديو فردا ر

پل برمر رييس دفتر بازسازي عراق در مقاله اي در روزنامه نيويورک تايمز گفته است آمريکا در نظر دارد 
مقداري از درآمد حاصله از فروش نفت را که در حساب مخصوصي نگاهداري مي شود در اختيار مردم 

برمر ، آمريکا مي خواهد اصالحات اقتصادي در عراق را با نتقال سرمايه از به گفته پل . عراق قرار دهد
بخش دولتي به خصوصي انجام دهد زيرا به گفته او بخش دولتي از ارزش سرمايه هاي کشور مي 

  . کاهد
آقاي برمر همچنين از ايجاد يک چتر اجتماعي خبر داده است و گفته است همه عراقي ها بايد از سود 

آقاي برمر همچنين برگزاري نشست نمايندگان گروه هاي عراقي را براي .  بهره مند شوندنفت کشور
تشکيل دولت موقت قدمي مثبت در راه تدوين قانون اساسي جديد و پايان حضور نيروهاي آمريکايي در 

  . عراق خوانده است
 به پليس عراقي واگذار از طرف ديگر، نيروهاي آمريکايي مسووليت مراقبت و حفظ نظم در شهر فلوجا را

  .مي کنند
نيروهاي آمريکا در سراسر عراق نيروهاي پليس را آموزش دادند تا بتوانند ) : راديو فردا(مريم احمدي

فالوجه، نخستين شهري است که در آن اين انتقال قدرت . مسووليت هاي امنيتي را به آنها واگذار کنند
تشار بيانيه اي خبر داد که پليس عراقي به تنهايي و بدون روز جمعه ارتش آمريکا با ان. صورت مي گيرد

حضور پليس نظامي در اين شهر گشت زني خواهد کرد اما يک واحد واکنش سريع، براي کمک به 
انتقال قدرت به پليس محلي همزمان است با . پليس عراقي در صورت نياز، هميشه آماده خواهد بود

عراق که نخستين نهاد سياسي ملي پس از سقوط صدام مراحل نهايي برپايي شوراي رهبري در 
  قرار است روز يکشنبه، . حسين خواهد بود

آخرين جلسه براي شوراي رهبري تشکيل شود و اگر در آخرين لحظه مشکلي پيش نيايد تشکيل و 
محمدباقر حکيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق . شروع به کار اين شورا اعالم خواهد شد

 جمعه در مصاحبه با خبرگزاري رويتر گفته بود مردم عراق به طور روزافزوني، از حضور خارجيان در روز
اين نيروها ورود خود را به خاک عراق تحت عنوان به ارمغان آوردن آزادي توجيه . عراق به خشم مي آيند

  .ن مي کنداما اکنون يک نيروي اشغالگر به حساب مي آيند و اين مردم را خشمگي. کرده اند
  

  اوضاع عراق 
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  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  -راديو آلمان 
روزجارى براى اولين بار شوراى حكومتى عراق آه در آن نمايندگان گروههاى قومى مختلف عضويت 

تحت نظارت اداره آننده غير نظامى عراق ، پل برمر ، شوراى نامبرده قرار . دارند ، تشكيل جلسه داد 
اين شورا : برمر آمريكائى گفت . هده دار بخشي از وظايف يك دولت موقت در آن آشور شود است ع

بايد شرايط الزمه براى تنظيم قانون اساسى و برگزارى انتخابات مبتنى بر موازين دمكراسى در عراق را 
ررسى و تجديد نظر بنا به اظهارات وى اين شورا ، منجمله از اختيار انتصاب وزرا و سفرا ، ب. فراهم سازد 

اما پل برمر آه از اين اختيار برخوردار است آه مصوبات . قوانين و تصويب بودجه دولت برخوردار است 
اعالم شده اظهار . شوراى مذآور را لغو نمايد ، آنگونه از طرف مجلس اعلى انقالب اسالمى عراق

 بيست و پنج نفر ، منجمله چند زن ، در اين شورا قرار است. داشته آه از اين حق استفاده نخواهد آرد
عضويت داشته باشند و در انطباق با تناسب جمعيت عراق ، شيعيان عراقى با سيزده نماينده حائز 

پيروان تسنن و آردها هرآدام پنج عضو ، ترآمن ها يك عضو و مسيحيون . اآثريت در اين شورا هستند 
را بايد خالء قدرت ناشى از سقوط رژيم صدام حسين اين شو. نيز يك عضو ، در اين شورا خواهند داشت 

در آن آشور را آه شمار آثيرى از عراقيها از آن شديدا گله دارند پر نمايد و همگام با آن نيز دولت اياالت 
متحده آمريكا اميدواراست آه زمانيكه سياستمداران عراقى نقش مهمترى در آن آشور ايفاء نمايند ، 

در همين حال در رابطه با . با همه روزه به قواى آمريكا در عراق خاتمه يابد حمالت مسلحانه و تقري
اوضاع عراق گويا دولت فرانسه استقرار احتمالى قواى آن آشور در عراق ، براى ايجاد ثبات را مورد 

بررسى قرار ميدهد و آنگونه آه رئيس آميسيون دفاعى مجلس ملى فرانسه در مصاحبه ائى اظهار 
وى آه آارشناسان امور . ستقرار سه تا پنج هزار سرباز فرانسوى در عراق ميسر است داشته ، ا

دفاعى است ، خاطر نشان ساخت آه فرانسه ، همواره مخالفت خود را با جنگ عراق اعالم نمود ولى 
الزم به . همگام با آن هيچگاه اعزام سربازان فرانسوى به عراق براى حفاظت از صلح را بعيد نخواند 

ادآورى است آه چند روز پيش وزير دفاع اياالت متحده آمريكا ، دونالد رامسفلد سخن از استفاده از ي
واآنش دولت جمهورى فدرال آلمان نسبت به اين . سربازان آلمانى و فرانسوى در عراق بميان آورد 

وريت داده نشده ، موضوع مثبت نبود و اين امر را نيز با اشاره به اينكه از طرف سازمان ملل متحد مام
از سوى ديگر از طرف ستاد ارتش فرانسه نيز مناسبات نظامى ميان اياالت متحده آمريكا . مدلل ساخت 

و فرانسه ، عالى توصيف و به اين نكته اشاره شد آه باوجود تشجاتى در روابط سياسى دو آشور 
مضافا گفته شد . جود ندارد بعلت جنگ عراق ، مشكالتى در مناسبات نظامى ميان فرانسه و آمريكا و

آه در باره آنچه آه مربوط به اعزام قواى ارتش فرانسه به عراق ميشود بايد منتظر دستور رياست 
 جمهورى ژاك شيراك بود ولى فعال اين موضوع مطرح نيست

  
  انفجار مهيب در فلوجه عراق 

  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22يكشنبه  : خبرگزاري فارس
  .واقع در غرب بغداد شنيده شد» فلوجه«هيبي در محل ورودي جنوبي شهر صداي انفجار م

به گزارش الجزيره ، ساآنان محلي تاآيد آردند آه صداي شليك آتش گلوله را شنيده اند و ماشين هاي 
  . آمبوالنس را آه راهي محل حادثه مي شدند ، مشاهده آرده اند 

  . مالي اين حادثه هيچ اشاره اي نكردالجزيره به تلفات جاني و خسارت هاي مالي احت
بنابراين گزارش ، بعد از اين حادثه نيروهاي امريكايي راههاي اصلي منتهي به شهر فلوجه و الرمادي را 

  . بستند
اين در حالي است آه نيروهاي امريكايي عقب نشيني آامل از شهر فلوجه عراق را رد و اعالم آردند از 

  . ست آم چهار هزار سرباز امريكايي در آن مستقر بودند ، خارج شده اندبرخي از مراآز اين شهر آه د
  . در شمال عراق نيز يك سرباز امريكايي آه بر اثر شليك گلوله مجروح شده بود ، آشته شد
در اين حادثه . نيروهاي امريكايي مي گويند اين حادثه هيچ ارتباطي با عمليات مردم عراق نداشته است

  . مريكايي زخمي شد آه براي مداوا به بيمارستان صحرايي انتقال يافتيك سرباز ديگر ا
 نفر را در حمله و بازرسي در 21خبرنگار الجزيره از شهر الرماي عراق گزارش داد نيروهاي اشغالگر 

  . بازداشت آردند» زوبع«منطقه 
مزهر ناجي « خانواده نيروهاي امريكايي با پشتيباني هليكوپترهاي اپاچي و نفربرهاي زرهي ، به منزل

رئيس آميته دفاع از حقوق بشر عراق حمله و برادران وي و تني چند از ساآنان اين منزل را » الديلمي
  . بازداشت آردند

 
  اظهار نگراني وزير دفاع آمريکا از افزايش احتمالي تلفات سربازان آمريکايي در عراق در فصل تابستان

  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  - راديو فردا –علي سجادي 
دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا گفت که تلفات سربازان آمريکايي در عراق در تابستان افزايش خواهد 

آقاي . در ماه جاري حمله نيروهاي طرفدار صدام به سربازان آمريکايي شدت بيشتري يافته است. يافت
رانم که حمله ها ادامه يابد و شايعه است که در ماه از اين نگ:  گفتFOXرامسفلد به شبکه تلويزيوني 

  .ژوئيه، مقارن با روي کار آمدن رژيم بعثي در عراق، بر شمار حمالت افزوده خواهد شد
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

www.iran-archive.com 



  ها و مجلس اعال  گيري تنش ميان صدري اوج
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  -سايت بازتاب 

و ) ها صدري( ماه اخير بين هواداران سيد مقتدي صدر 3هايي آه در  گزارش داد، تنش» بازتاب«خبرنگار 
وجود داشت، به اوج خود رسيده است؛ ) مجلس اعالي انقالب اسالمي(اهللا حكيم  هواداران آيت

  .ها در درگيري روز گذشته، در نجف اتفاق افتاد آشكارترين نمود اين تنش
در نجف ـ در ) ع( علي بان بر روي صحن امام آه هواداران مجلس اعال، اقدام به نصب سايهدر حالي 

از سوي . بان مذآور را تخريب آردند محل برگزاري نماز جمعه آرده بودند ـ هواداران مقتدي صدر، سايه
ي اهللا حائري در عراق، ط االختيار آيت االسالم سيدنورالدين اشكوري نماينده تام ديگر حجت
  .در عراق به جز نجف شد) دفاتر شهيد صدر دوم(اي خواستار انحالل دفاتر مقتدي صدر  استفساريه

در اين استفساريه آمده است، با توجه به لزوم زنده نگه داشتن ياد شهيد صدر دوم، فعاليت دفتر ايشان 
اهللا  آيت(سلمين در نجف، ضروري است؛ اما در ديگر نقاط عراق بهتر است مسايل زير نظر ولي امر م

و از طريق دفاتر ايشان انجام شود و ادامه فعاليت دفاتر شهيد صدر دوم در ديگر نقاط ) سيدآاظم حائري
 .عراق، جز نجف ضرورتي ندارد

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  آمريكا بار ديگر ايران را به مداخله در عراق متهم آرد: شيكاگو تريبيون

  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه : خبرگزاري فارس 
سايت اينترنتي روزنامه آمريكايي شيكاگو تريبيون روز شنبه در گزارشي از تكرار اتهامهاي آمريكا عليه 

  . ايران در مورد مداخله در امور عراق خبر داد
طي هفته گذشته بار ديگر ) پنتاگون(مقامهاي ارشد وزارت دفاع آمريكا : اين روزنامه مدعي شد

يتهاي خود را در مورد اين امر تكرار آردند آه ايران در تالش تحريك احساسات ضد آمريكايي در ميان شكا
  . مردم عراق است 

اين روزنامه در عين حال مدعي شد آه تامي فرانكس فرمانده نيروهاي آمريكايي در منطقه، تهران را به 
  . ه استبكارگيري عمليات اعمال نفوذ چندمنظوره و پيچيده متهم آرد

به نوشته اين روزنامه،گامهاي اندآي از سوي ايران را آه از زمان سرنگوني صدام برداشته شده، مي 
  . توان به گامهايي خصمانه و آشكار عليه نيروهاي آمريكايي توصيف آرد

اق را شيكاگو تريبيون به اين امر اشاره آرد آه ايران اتهامهاي وارده از سوي آمريكا دال بر مداخله در عر
رد و خاطر نشان آرده است آه اين آمريكاست آه مداخله اي نظامي در امور دو آشور همسايه ايران 

  . يعني عراق و افغانستان داشته است
  . به نوشته اين روزنامه آمريكايي،ايران نگراني هاي واضحي دارد

  . ام برداين روزنامه در عين حال نگراني از امنيت ملي را از ديگر بيمهاي ايران ن
ايران تاآنون شاهد سرنگوني رژيم هاي متخاصم در افغانستان و : شيكاگو تريبيون خاطر نشان آرد

  . عراق از سوي ارتش آمريكا بوده است
هزار نيروي آمريكايي آه اآنون در عراق بسر مي برند، صدها نيرو در 145بر اساس اين گزارش، از حدود 

  . قر هستندامتداد مرز اين آشور با ايران مست
آنچه مبهم باقي مانده اين امر است آه ايران تا چه ميزان براي تثبيت و منافع ملي : اين روزنامه افزود

  . خود در عراق به پيش خواهد رفت
دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا آه روز چهارشنبه به همراه : شيكاگو تريبيون در ادامه گزارش خود افزود

 آميته سرويس هاي مسلح سنا شهادت مي داد، ايران را به اين امر متهم آرد تامي فرانكس در مقابل
  . آه پستهاي مرزي خود را در داخل خاك عراق تغيير مكان داده و جابجا آرده است

  . بايد در آن سوي مرزخود بمانند} ايرانيها{اين رفتاري غير قابل پذيرش است و آنها : رامسفلد گفت
 ايران مي گويد آه اآثر حضورش در عراق ، در قالب آمبوالنسها، آمكهاي :شيكاگو تريبيون نوشت 

  . دارويي و پرسنل پزشكي اعزامي به بيمارستانها و اردوگاههاي آوارگان در عراق است
با اين حال مدرسان ديني ايراني بطور مستمر براي اشاعه نگرش ايران از اسالم : اين روزنامه ادعا آرد 
  .  شوندشيعه وارد عراق مي

به ادعاي اين روزنامه، مقامهاي ايراني در تصميمي آه مقامهاي آمريكا تحريك برانگيز به آن نگريستند، 
، از رهبران شيعه مذهب عراق، براي حضور در مراسم سالگرد ارتحال آيت اهللا » مقتدي صدر«اخيرا از 

  . خميني دعوت آردند
را بر عهده دارد آه » جماعت الصدر الثاني«موسوم به به نوشته شيكاگو تريبيون، صدر رهبري سازماني 

  . در تظاهرات ضد آمريكايي در عراق دست داشته است 
 ساله در جريان مراسم نماز جمعه در مسجد آوفه شهر نجف از ضرورت 30بر اساس اين گزارش، الصدر 

  . ممنوعيت الكل در عراق و اجبار زنان براي استفاده از حجاب سخن گفت
  . به عراق اشاره آرد» علي بهبهاني« تريبيون در ادامه گزارش خود به بازگشت شيكاگو

  .  سال تبعيد از مرز ايران وارد عراق شد23بهبهاني ماه گذشته پس از : اين روزنامه نوشت
سال را به 9شيكاگو تريبيون با اشاره به مخالفت خانواده بهبهاني با رژيم صدام حسين افزود آه وي 

  .  در شهر قم گذرانده استدرس خواندن
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من براي اشاعه اسالم و ارتقاي قانون اسالمي در عراق : شيكاگو تريبيون به نقل از بهبهاني نوشت 
  . به هرآجا آه مي خواهم مي روم و به پرسشهاي مذهبي پاسخ مي دهم . هستم 

  : مي نويسد» پرسشهاي بي پاسخ « اين روزنامه در بخشي از گزارش خود تحت عنوان
در حالي آه شخصيتهاي اسالمي برجسته نجف ميانه رو به نظر مي رسند، اوضاع عراق پس از صدام 
پرسشهاي بي پاسخ بسياري را درباره همكاري يا عدم همكاري ميان رهبران شيعه مذهب عراقي و 

  . ايراني باقي مي گذارد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  مي خوردآينده در عراق رقم 
  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه   -همشهري 

بر خالف نظر برخي تحليلگران آه حتي در نيمه دوم اسفندماه مي گفتند، آمريكا به عراق حمله نمي 
در . آند، اين اتفاق افتاد و ارتش صدام نيز مقاومت چنداني در برابر نيروهاي مهاجم از خود نشان نداد

يكايي عراق با وجود دشواريهايي آه دارد آار ساماندهي اقتصادي و سياسي اين حال حاضر، حاآم آمر
موضوع عراق براي ايران اهميت زيادي دارد و به همين دليل هنوز در آانون توجه .آشور را پيش مي برد

نشريه روند اقتصادي آه سيدمحمدحسين عادلي معاون . محافل سياسي و اقتصادي ايران قرار دارد
وزارت امور خارجه و رئيس آل اسبق بانك مرآزي مديريت مسئولي آن را دارد، گزارش ويژه اقتصادي 

در ميزگرد نشريه روند اقتصادي، چند تن از اقتصاددانان و . خود را به آينده عراق اختصاص داده است
ي آارشناسان سياسي و مسئوالن نفت آشور حضور داشتند آه در زير خالصه اي از نظرات آنها را م

 :خوانيد
  

   دروغ در مورد جنگ 20: اينديپندنت
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22يكشنبه  : خبرگزاري فارس

در شماره امروز خود با تاآيد بر اينكه دروغهاي زيادي از تالش براي » اينديپندنت«روزنامه انگليسي 
 مورد 20فته شده است، به بزرگنمايي گرفته تا دروغهاي آشكار، براي توجيه جنگ عليه عراق به آار گر

  :از اين دروغها اشاره آرده است
  .  سپتامبر است11عراق مسئول حمالت . 1
  . عراق و القاعده با يكديگر همكاري مي آردند. 2
  . عراق قرار بود از آفريقا اورانيوم دريافت آند. 3
  . ي داشتعراق سعي در وارد آردن لوله هاي اورانيومي به منظور گسترش سالحهاي اتم. 4
  . عراق هنوز مقدار زيادي سالحهاي شيميايي و بيولوژيك از جنگ اول خليج فارس داراست. 5
 موشك با قابليت حمل آالهك هاي شيميايي و بيولوژيك در اختيار دارد آه مي تواند 20عراق . 6

  . سربازان انگليسي در قبرس را هدف قرار دهد
  . ه را داشته استصدام حسين امكانات گسترش بيماري آبل. 7
  . انگليس و آمريكا ادعا آردند آه تحت حمايت بازرسان قرار دارند. 8
  . بازرسان پيشين تسليحاتي در آار خود ناموفق بوده اند. 9

  . عراق مانع اداي وظايف بازرسان شده است. 10
  .  دقيقه پرتاب آند45عراق مي تواند سالحهاي آشتار جمعي خود را در مدت . 11
  . وسيه مكارانهد. 12
  . جنگ در عراق آسان است. 13
  . تكرار اخبار مربوط به سقوط ام القصر. 14
  . قيام شيعيان بصره عليه حاآمان ستمگر. 15
  . »جسيكا لينچ«نجات سرباز . 16
  . سربازان آمريكا و انگليس با سالحهاي شيميايي و بيولوژيك روبرو مي شوند. 17
  .  مكان سالحهاي آشتار جمعي را مشخص مي آند قي،بازپرسي از دانشمندان عرا. 18
  . درآمد حاصل از نفت عراق به عراقيها تعلق مي گيرد. 19
 .سالحهاي آشتار جمعي عراق پيدا شده اند. 20
  

  !  عليه ايرانP.K.K: ادعاي روزنامه ترك
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22 يكشنبه  -سايت بازتاب 

ميم واشنگتن براي استفاده از عناصر حزب آارگران آردستان ترآيه به يك روزنامه ترآي زبان از تص
  . رهبري عبداهللا اوجاالن، عليه ايران خبـر داد

: چاپ ترآيه نوشت» يني شفق«چاپ آويت، روزنامه » القبس«به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه 
وگوهاي آميته  ان، در گفتتصميم واشنگتن مبني بر استفاده از عناصر حزب آار آردستان عليه اير

  . مشترك واشنگتن ـ آنكارا براي بررسي موضوع دستگيري سربازان ترك فاش شده است
نيروهاي آمريكايي با رهبران و مقامات بلندپايه حزب آارگران آردستان در : چنين نوشت اين روزنامه هم

ي آمريكا در چارچوب ها شمال عراق به اين توافق رسيدند آه در دهم ماه ژوئن، بر اساس شرط
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نامه واشنگتن با حزب ميهني و حزب دموآرات آردستان، تحرآات و اقدامات الزم را سازماندهي  توافق
  . آنند

منابع ديپلماتيك موثق آه در نشست آميته «، با استناد به منابعي آه آنها را »يني شفق«روزنامه 
شده تاآيد  ه اين منابع بر صحت اخبار يادخواند نوشت آ مي» مشترك واشنگتن ـ آنكارا حضور داشتند

  .آردند
آمريكا براساس اين طرح، از نظاميان ترك آه در شمال عراق مستقر هستند، : اين روزنامه ادامه داد

هاي  شان عقب نشيني آنند و تنها سالح درخواست آرده است آه به همراه تجهيزات سنگين نظامي
ها عليه عناصر حزب  رتيب از هرگونه حمله نظامي از جانب تركسبك به همراه داشته باشند تا به اين ت

  . آارگر آردستان آه در آن مناطق نيز مستقر هستند، جلوگيري به عمل آيد
هيات آمريكايي آه براي بررسي موضوع دستگيري سربازان ترك در آنكارا : اين روزنامه در ادامه نوشت

هاي واشنگتن موافقت  آه اين آشور با خواسته صورتيمستقر است، به آنكارا ضمانت داده است آه در 
  . آند، از ورود عناصر حزب آارگران آردستان به داخل خاك ترآيه، جلوگيري خواهد آرد

واشنگتن نه تنها درباره اقدام اخيرش نسبت به : در پايان مطالب خود آورده است» يني شفق«روزنامه 
به آنكارا طرح جديدي را ارايه آرده است و از اين آشور دستگيري سربازان ترك عذرخواهي نكرد، بلكه 

  .خواهد آه با اين طرح موافقت آند مي
گفتني است، اين خبر روزنامه ترك در آنار اخبار جعلي هفته گذشته در چارچوب تحريك ايران براي 

  .شود  ارزيابي ميp.k.kبرخورد گسترده با 
  

  گوناگون
  

  نه ايران در سال هاي پس از انقالب اسالميسقوط ارزش توليد ناخالص داخلي سرا
بر پايه ارزيابي يك سازمان معتبر بين المللي، ارزش توليد ناخالص داخلي سرانه ايران در سال هاي پس 

نگاهي به داليل اين سقوط در گزارشي از . از انقالب اسالمي حدود بيست و سه در صد سقوط است
  . فريدون خاوند
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22يكشنبه  ): ردا، پاريسراديو ف. (فريدون خاوند

، آه هفته گذشته منتشر شد، داده هاي UNDP» برنامه ملل متحد براي توسعه «2003در گزارش سال 
 آشور مورد بررسي از جمله توليد ناخالص 165با ارزشي را نيز مي توان يافت درباره اقتصاد آالن 

بر پايه اين گزارش، آل توليد .  ميالدي2001 تا 1975سال هاي داخلي آشور ها و رشد آن در فاصله 
ناخالص داخلي ايران، و يا به بيان ساده تر، ارزش مجموعه آاال ها و خدمات توليد شده توسط ايران در 

  .  دالر براي هر ايراني1767 ميليارد دالر رسيد، 114 ميالدي به 2001سال 
 ، براي آنكه شاخص UNDPكساني ندارد و به همين سبب ولي دالر در همه آشور ها، قدرت خريد ي

مناسب تري براي مقايسه ميان آشور ها به دست آيد، روش دومي را نيز به آار برده و آن محاسبه 
 دالر براي هر 6000است آه در مورد ايران به » برابري قدرت خريد«توليد ناخالص داخلي آنها بر پايه 

 دالر آمتر از يك تونسي و نود دالر 390ر آمتر از يك تبعهي مالزي،  دال2750ايراني در سال ميرسد، 
، توليد »برنامه ملل متحد براي توسعه «2003نكته مهم آنكه در گزارش سال . آمتر از يك الجزايري

 دالر در 6000 به 1976 دالر در سال 7808از ) »برابري قدرت خريد«البته بر پايهي ( ناخالص سرانه ايران 
  .  در صد سقوط آرده است23 سال حدود 25 آاهش يافته و يا، به عبارت ديگر، طي مدت 2001سال 

در واقع، بر پايهارزيابي .  ارائه ميكند به روشني مي توان ديدUNDPعامل اين سقوط را در تابلويي آه 
وده و  در صد در سال ب0.6 سال مورد نظر منهاي 25اين سازمان، ميانگين نرخ رشد سرانه ايران طي 

 به طور متوسط بيست و سه در صد فقير 2001همين رشد منفي است آه باعث شده يك ايراني سال 
  . باشد1976تر از يك ايراني سال 

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه  - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 
پروراندند اما   را در سر مي  سفارشي  نفره50 تا 30   مشورتي  مجلس  تاسيس  انديشه  و يحيي عارف

 از روز   آه  پارلماني  اصول رفت انتظار مي.  بودند  انتخابات  برگزاري ها خواهان  و جمعيت  احزاب نمايندگان
.  اجرا درآيد  از نو در آشور به  هر ترتيب  بود،به  شده  گرفته  در آشور ناديده1337 تير 23 \ 1958  ژوييه14

  داد و عراق  مي  خود اختصاص  را به  سنگيني هاي  هزينه ارتش.  بود  آشور ،امور اقتصادي  بزرگ مشكل
   شدن  منسوخ  خواهان  احزاب ديگر آنكه.  بود  شده  از خارج  مواد غذايي  مقادير فراوان  وارد آردن ناچار به

   بارزاني  با مالمصطفي  دوم عارف. بودند   غيردولتي  و تجديد نشر مطبوعات  دولتي هاي نشر روزنامه
   شده  ديدار برداشته  از اين  آه ،در تصاويري اما عارف.  آرد ،ديدارهايي  شمال ،رهبر متهور آردهاي

، بسيار حقير   مبارزاتش  طوالني  و سوابق  پرابهت  با چهره  سالخورده  مال مصطفاي ،در مقابل است
 خود را  داد و راه  نمي  اهميتي  قاسم  ژنرال  به  حتي  و نه  برادرش  به  او و نه  به  نه مال مصطفي. نمايد مي
 در   آه  اسناد ساواك  شهادت اما به. آرد  مي  دنبال  عراق  حكومت  از يوغ  عراق  آردستان  آزاد ساختن براي
 دو آشور   ميان هايي  تنش هشود،پيوست  مي  نگهداري  و عراق  ايران  روابط  و پرحجم  مبسوط هاي پرونده

   مطالبي1966   در سال21   ميگ  هواپيماي  شدن  از ربوده  پس ،بويژه  عراق مطبوعات.   است وجود داشته
 در خرمشهر، بيشتر   عراق  در بغداد و آنسولگري  ايران سفارتخانه«. نوشتند  مي  ايران بر ضد دولت
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 داود   نايف  از آودتاي  روز پيش  سه  يعني1968  ژوييه14در . ر بود دو آشو  امنيتي ها زير نظر ماموران وقت
 خود   نطق  در تهران  نداد سفير عراق ،اجازه  ساواك  رييس  دستور سپهبد نصيري ،بنا به  ايران  ملي تلويزيون
 اسناد   روايت  به عراق   ايران  روابط به]».  ايراد آند  ايران  ملي  از تلويزيون ژوييه14 سالروز   مناسبت را به

  .[  شود  مراجعه  اسناد تاريخي  مرآز بررسي ساواك
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