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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
بازسازي عراق و پيگيري روند دموآراسي خواهي در دستور آار نشست بين الملل بررسي 

  سوسياليستي قرار گرفت
  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  ): راديو فردا(نازي عظيما 

روزهاي جمعه و شنبه، بين الملل سوسياليستي نشستي با شرکت احزاب عضو و ناظر برگزار خواهد 
در اين نشست عالوه بر . وند صلح در خاورميانه و بازسازي عراق خواهد پرداختکرد که به بررسي ر

اعضاي برجسته احزاب سوسياليستي اروپا و خاورميانه، هفت نفر از اعضاي شوراي حکومتي عراق که 
احمد رافت، گزارشگر راديو فردا در رم نظر دبيرکل بين . اخيرا تشکيل شده نيز حضور خواهند داشت

  . ياليستي را در مورد وقايع اخير ايران پرسيده استالملل سوس
نشست بين الملل سوسياليستي که جمعه صبح، در هتل هيلتون رم آغاز به ) راديو فردا(احمد رافت 

کار خواهد کرد به بررسي اوضاع خاور ميانه و به ويژه گفتگوهاي صلح اسرائيل و فلسطين و بازسازي 
نس مطبوعاتي که پنج شنبه صبح در محل اتحاديه خبرنگاران خارجي در يک کنفرا. عراق خواهد پرداخت

رم برگزار شد، دبير کل شيليايي اين نهاد به اهميت حضور جامعه جهاني در روند بازسازي عراق اشاره 
 سازمان و حزب عراقي براي شرکت در اين 12 نفره در برگيرنده رهبران و اعضاي 33هيئتي : کرد و افزود

فر خواهد کرد که از جمله مي توان به عدنان پاجچي، ابراهيم جعفري، احمد چلبي، نشست به رم س
در اجالسيه اي که به . حميد مجيد موصال، هوشيار زيباري، جالل طالباني، و وليد صالح اشاره کرد

بررسي روند صلح در خاورميانه اختصاص دارد، نبيل شعث، وزير خارجه حکومت خود گردان فلسطين و 
علي آهني، معاون وزارت . پرز، نخست وزير سابق اسرائيل از جمله سخنرانان خواهند بودشيمون 

خارجه جمهوري اسالمي ايران به عنوان ناظر و خسرو عبداللهي به نمايندگي از حزب دموکرات 
در حاشيه اين کنفرانس . کردستان ايران نيز از ديگر شرکت کنندگان در نشست رم خواهند بود

يز آياال، رهبر حزب سوسياليست شيلي و دبير کل کنوني بين الملل سوسياليستي در مطبوعاتي لو
  .گفتگو با راديو فردا بر نگراني نهاد از آنچه در ايران مي گذرد تاکيد کرد

بين الملل ): رهبر حزب سوسياليست شيلي و دبير کل کنوني بين الملل سوسياليستي( لويز آياال 
. ديدي مثبت به تظاهرات اخير مردم ايران در خيابانهاي تهران نگاه مي کندسوسياليستي از نزديک و با 

شرکت هزاران جوان و دانشجو در اين تظاهرات که خواستار تغييرات و اصالحات در کشورشان بودند، 
البته از نظر حمايت و پشتيباني کامل احزاب سوسياليست در جهان برخوردار است و غير اين هم نمي 

، زيرا دفاع از آزادي و مبارزه براي دموکراسي از اهداف بنيادي احزاب سوسياليست و پيشرو تواند باشد
  . در جهان هستند

ما با نگراني به آنچه در ايران مي گذرد نگاه مي : دبير کل بين الملل سوسياليستي در ادامه مي افزايد
ه آن چه در اين کشور مي گذرد و خواهد کنيم، زيرا در بازي مهم به وجود آوردن ثبات و امنيت در خاورميان

گذشت بسيار با اهميت است و به همين دليل نيز بين الملل سوسياليستي از نخست وزير سابق 
ايتاليا و نايب رئيس اين نهاد، ماسيمو دالما خواسته است به تهران سفر کرده و از نزديک با موقعيت 

ماسيمو . جريان اوضاع کنوني اين کشور قراردهدکنوني اين کشور آشنا شود و در بازگشت ما را در 
دالما در اين سفر که قرار بود در روزهاي گذشته انجام پذيرد وليکن به دليل آنچه در ايران مي گذرد تا 

چند هفته ديگر به تعويق افتاده است، سعي خواهد کرد در مالقات با مقامات دولتي و نيروهاي 
ز نزديک بين الملل سوسياليستي را با واقعيتهاي اين کشور سياسي و اجتماعي حاضر در جامعه، ا

در بازگشت نماينده بين الملل سوسياليستي از تهران، ما قادر خواهيم بود موضع خود در . آشنا سازد
در هر حال موضع ما هميشه حمايت از خواستهاي مردم . قبال اين کشور را به طور دقيقتري ارائه دهيم

  .از حکومت و استقرار دموکراسي در ايران خواهد بوددر جهت جداسازي مذهب 
  

  چشم انداز مذاآرات بر سر برنامه اتمي جمهوري اسالمي: ديدار نخست وزير بريتانيا از آمريكا
  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  ): راديوفردا(شيرين فاميلي 

آقاي بلر قرار است براي جلسه . واهد کردتوني بلر نخست وزير بريتانيا امروز رسما از واشنگتن ديدار خ
نخست وزير .  دقيقه به وقت ايران سخنراني کند12.30مشترک مجلس سنا و نمايندگان آمريکا ساعت 

ميزبان و ميهمان تصميم دارند . بريتانيا در اين سفر با ئيس جمهوري آمريکا گفتگوهايي انجام خواهد داد
گفتگو بر سر جمهوري اسالمي و آنچه در ايران مي . ننددر يک کنفرانس مشترک خبري نيز شرکت ک

  . گذرد در شمار مسائل مهمي است که رهبران آمريکا و بريتانيا درباره آن رايزني خواهند کرد
ديدار توني بلر نخست وزير بريتانيا و جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا در ): راديوفردا(عليرضا طاهري 

ي اسالمي در غرب و شرق عمال همسايه نيروهاي آمريکايي و حالي انجام مي گيرد که جمهور
اين . نيروهاي ائتالف از يک سو در عراق مستقرند و از سوي ديگر در افغانستان. بريتانيايي شده است

در همين حال مواضع . واقعيتي است که بيگمان سايه اي سنگين بر روابط تهران واشنگتن و لندن دارد
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ز چندين جهت در گفتگوي ميهمان بريتانيايي و ميزبان آمريکايي امروز سياسي جمهوري اسالمي ا
  .جايي ويژه خواهد داشت

بزرگترين داده چنين جايگاه ويژه اي از سوي آقايان بوش و بلر از نگراني جهاني از تالش جمهوري 
تا کنون تاکيد جمهوري . اسالمي در راه دستيابي به سالحهاي هسته اي سرچشمه مي گيرد

آمريکا و بريتانيا . مي بر صلح آميز بودن کاربرد نيروي هسته اي، از نگراني ياد شده نکاسته استاسال
هم آوا به جهان غرب معتقدند که نگراني جوامع بين المللي از فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسالمي 

حهاي اتمي را ايران تنها زماني برطرف مي شود که تهران پروتکلي الحاقي منع تکثير يا گسترش سال
  . امضا کند

جمهوري اسالمي با امضاي اين پروتکل بايد به ماموران انرژي اتمي سازمان ملل متحد اجازه دهد که 
جمهوري . هر زمان که خواستند بدون دعوت و کامال سرزده از تاسيسات هسته اي درايران بازديد کند

بله نامه نيست، کوشيده است امضاي آن را اسالمي تا کنون بدون آن که بگويد حاضر به امضاي اين مقا
از جمله پاداش همکاريهاي براي دستيابي به انرژي اتمي در مورد . به دريافت پاداشهايي مشروط کند

  . مقاصد صلح آميز
اما تحليلگران مي گويند فرصت براي چنين شرط و شروطهايي گذشته است و جمهوري اسالمي اگر با 

 موافقت نکند، حاصلي جز اين نخواهد داشت که در شهريور ماه آينده با امضاي مقاوله نامه ياد شده
پي آمد چنين قطعنامه اي براي جمهور . قطعنامه اي بر ضد خود در سازمان ملل متحد روبرو شود

اسالمي ايران که خود پيشاپيش دستخوش بحران و کشمکش است، مخارج سنگيني در پي خواهد 
از سوي ديگر آمريکا و بريتانيا نگران . نظامي غرب با تهران خواهد انجاميدداشت و احتماال به رويارويي 

حضور القاعده در ايرانند و هم اين که تهران همواره اسماعيل خان والي هرات را به سرکشي در برابر 
نگراني ديگر آمريکا و بريتانيا نفوذي است که . حکومت مرکزي افغانستان در کابل تشويق کرده است

و به گفته نيروهاي ائتالف تهران مي . ي اسالمي ميان برخي از رهبران شيعيان عراق داردجمهور
در ديدار آقايان بوش و بلر، اعتراضات . گوشد با بهره گيري از اين نفود، جو عراق را نآآرام نگه دارد

  .اشتگسترده و اخير دانشجويان و جوانان به حکومت جمهوري اسالمي نيز جايگاهي ويژه خواهد د
  

  سفر بلر به آمريکا
  بوش از بلر موقعيت بهتری دارد چون دست کم حزب جمهوريخواه از او کامًال حمايت می کند

  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26 پنج شنبه  -راب واتسون، خبرنگار بی بی سی از واشنگتن 
يکا می شود تا پيش از وارد واشنگتن پايتخت آمر) هفدهم ژوئيه(تونی بلر نخست وزير بريتانيا امروز 

ديدار و گفت و گو با جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا، در نشست مشترک نمايندگان مجلسين کنگره و 
  .سنای اين کشور به سخنرانی بپردازد

به آقای بلر اطمينان داده شده است که در واشنگتن از او همچون قهرمان استقبال خواهد شد و حتی 
ه آمريکا که در مورد لزوم حمله به عراق ترديد دارند او را به دليل ايستادن در آن دسته از نمايندگان کنگر

  .کنار آمريکا گرامی می دارند و می ستايند
ورود تونی بلر به آمريکا همزمان است با شدت گرفتن جدال ميان حزب دمکرات آمريکا و کاخ سفيد بر 

  .سر پرونده جنگ عراق
 که منابع بريتانيايی پيش از جنگ در مورد عراق در اختيار دولت از جمله موارد جدل، اطالعاتی است

  .آمريکا گذاشته بودند
دمکراتها هم در آمريکا مانند محافظه کاران بريتانيا از جنگ با عراق به ميزان گسترده ای پشتيبانی 

يل حمله ند که ترديدهای مطرح شده در مورد دالhکردند اما اکنون در حال استفاده از فرصتی سياسی 
  .به عراق در اختيارشان گذاشته است

آقای بوش از اين لحاظ موقعيت بهتری دارد چون دست کم حزب جمهوريخواه به تمامی از او حمايت می 
  .کند اما به نظر می رسد که سرنوشت اين دو مرد باالخره در عراق رقم خواهد کرد

اقط شده عراق به دام بيفتد يا اينکه اگر ثبات در عراق برقرار شود، صدام حسين، رهبر حکومت س
  .سالح کشتارجمعی در عراق پيدا شود، فشاری که بر تونی بلر و جرج بوش وارد آمده، کاهش می يابد

 در غير اين صورت شکی نيست که هر دوی آنها رفتنی اند

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
» سرجيو دوملو«ح امروز آقاي االسالم و المسلمين سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري صب حجت
  .ي دبير آل سازمان ملل متحد در امور عراق را به حضور پذيرفت ي ويژه نماينده

  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رئيس جمهور در اين ديدار با اعالم حمايت جمهوري اسالمي ايران از 

المللي، آمادگي آشورمان براي همكاري در اجراي  هاي مختلف بين عرصهحضور سازمان ملل متحد در 
  .هاي سازمان ملل درمنطقه را خاطرنشان ساخت آميز طرح موفقيت
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آمريكائي و  مردان ي بحران عراق، علمكرد نادرست دولت هاي تهران درباره آقاي خاتمي با تبيين ديدگاه
د براي جلوگيري از جنگ و خشونت و استقرار صلح سازمان ملل متح: حوادث پس از آن، اظهار داشت

  .جهاني تاسيس شده و بايد در هر آاري محوريت و هدايت را بر عهده داشته باشد
اي به حيثيت سازمان ملل و تحقير و تضعيف اين  عمليات آمريكا در عراق ضربه : رئيس جمهور ادامه داد

  .ي جهان بود سازمان در عرصه
ها، مردم عراق و منطقه دانست و  هاي خارجي از عراق را به نفع خود آنآقاي خاتمي خروج نيرو

ي انتقالي با محوريت سازمان ملل متحد به يك حاآميت ملي  خواستار تفويض قدرت در مرحله
  .دموآراتيك عراقي شد

ي در با استقرار حاآميت مل: ها در عراق اظهار اميدواري آرد رئيس جمهور با ابراز ناخرسندي از ناامني
  .تر صلح و آرامش در اين آشور و منطقه استقرار يابد عراق، هر چه سريع

تشكيل شوراي حكومتي در عراق اگر منجر به استقرار حكومت مردمي شود، : آقاي خاتمي ادامه داد
  .ي تداوم اشغال باشد هاي مردم است، ولي اين شورا نبايد توجيه آننده گامي به سوي تامين خواست

” دوملو” ي آشورمان در سازمان ملل متحد نيز حضور داشت، آقاي  نماينده“ ظريف“ار آه آقاي در اين ديد
  هاي اين سازمان ي تالش دبير آل سازمان ملل به وي، در زمينه” آوفي عنان” با ابالغ سالم گرم آقاي 

سطح ملي هاي مختلف عراق در  اين شورا از تمام گروه: براي تشكيل شوراي حكومتي در عراق، گفت
  .ي مردم عراق باشد تشكيل شده است، و از اختيارات ملموسي برخوردار است تا نماينده

در صورت حمايت سازمان ملل و : ي ويژه دبير آل سازمان ملل متحد در امور عراق تصريح آرد نماينده
  .تواند اختيارات بيشتري به دست آورد همسايگان عراق اين شورا مي

 .ي ايران و تاآيد تهران به نقش سازمان ملل قدرداني آردچنين از همكار وي هم

  
  ي سازمان ملل در امور عراق با دآتر سيدآمال خرازي  ي ويژه نماينده» سرجيو دميلو«صبح امروز آقاي 

  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  
  .حث و تبادل نظر آردي آشورمان ديدار و پيرامون مسايل عراق و نقش سازمان ملل ب وزير امور خارجه

، دميلو با تشريح آخرين وضعيت عراق و )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران
شرايط دشواري در عراق وجود دارد، ما سعي داريم در : هاي سازمان ملل در عراق اظهار داشت فعاليت

هاي   برداشته و در اين چارچوب رايزنيي مردم عراق و ايجاد نهادهاي حاآميت گام جهت تحقق خواسته
ها با ايران، سوريه و عربستان سعودي براي تحقق  ايم، و رايزني اي را با همسايگان شروع آرده سازنده

  .نماييم اين مهم و براي آماده سازي اجالس آتي شوراي امنيت را بسيار مهم و ضروري قلمداد مي
 نقش حايز اهميت ايران در آمك به برقراري حاآميت عراق ي سازمان ملل با اشاره به ي ويژه نماينده

ي جمهوري اسالمي ايران در  هاي سازنده ها و مشورت سازمان ملل اميدوار است از رايزني: تصريح آرد
  .مند گردد اين زمينه بهره

ظهار در اين ديدار هم چنين دآتر خرازي با اشاره به ضرورت تداوم و تقويت نقش سازمان ملل در عراق ا
هاي آامل سازمان ملل در عراق تأآيد  ايران از ابتداي بحران عراق بر لزوم ايفاي مسؤوليت: داشت

هاي جاري، اين امر را مضاعف ساخته، جمهوري اسالمي از  داشته، و اينك آه فرآيند تحوالت و واقعيت
راتيك و مورد نظر نقش محوري سازمان ملل به منظور تحقق استقالل عراق و تسريع سازوآارهاي دموآ

نمايد، و اميدوار است سازمان ملل در آمك به مردم عراق به منظور برقراري  مردم عراق حمايت مي
  .نهادهاي دموآراتيك و رفع اشغال نيروهاي خارجي بتواند آارآيي مؤثري داشته باشد

ي و تأمين ي آشورمان با اشاره به نقش همسايگان عراق در تحقق حاآميت مردم وزير امور خارجه
ها و  ي عراق به لحاظ آميختگي نقش و همكاري آشورهاي همسايه: استقالل عراق تصريح آرد

ناپذير و يك واقعيت مورد احترام  هاي مختلف تاريخي، فرهنگي، اجتماعي يك ضرورت اجتناب مؤلفه
  .باشد ي جهاني مي جامعه

گان عراق در تطبيق مقررات سازمان ي همساي هاي سازنده چنين با اشاره به فعاليت دآتر خرازي هم
هاي سازمان ملل با همسايگان عراق يك فرآيند مثبت در  رايزني: ملل در عراق خاطرنشان ساخت

  .باشد چارچوب تحقق خواست مردم عراق و برقراري حاآميت و تأمين استقالل عراق مي
مهوري اسالمي ايران از ج: وزير امور خارجه در خصوص شوراي حكومت انتقالي در عراق اظهار داشت

هايي آه در جهت برقراري حكومت دموآراتيك و تحقق خواست آامل مردم عراق و رفع اشغال  گام
ي امور عراق برداشته شود، استقبال آرده و اميدوار  نيروهاي خارجي و عدم دخالت بيگانگان در اداره

تر  است مردم عراق هرچه سريعهاي عملي و آاربردي براي تحقق و اجراي آرمان و خو است مكانيزم
هاي  هاي مردم عراق در ارتباط با ناامني و تأمين نيازمندي توسط سازمان ملل محقق گردد، و دغدغه

 .ضروري معيشتي و فقدان حاآميت از ميان برداشته شود

  

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس

  
  ادامه آار جوخه هاي ربايش

  1382 تير 26 پنج شنبه - آبير سايت خبرنامه امير
  .عليرضا طاهري از فعالين سابق جنبش داشجويي عصر پنجشنبه توسط عده اي ناشناس ربوده شد
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به گفته شاهدان ربايندگان با پاشيدن اسپري به صورت وي با حالتي وحشيانه وي را آه در حال 
وي نوشتن نامه اي بر عليه گفته مي شود دليل اصلي ربوده شدن .بزگشت به خانه اش بود ربودند

 .سپاه پاسداران بوده است

  
  روابط ايران و کانادا در سايه مرگ زهرا کاظمی

  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26 پنج شنبه  -بي بي سي 
نخست وزير کانادا از خواسته استفان هاشمی برای انتقال جسد مادرش به کانادا اعالم حمايت کرده 

  است
با آمال خرازى، وزير امور " باز و صريح"ر خارجه آانادا اعالم آرد آه در گفتگوى بيل گراهام، وزير امو

خارجه ايران اطالع يافته آه علت مرگ زهرا آاظمى، خبرنگار عكاس ايرانى تبعه کانادا، خونريزى مغزى 
ناشى از شكستگى جمجمه او بوده اما افزود آقاى خرازى به او گفته است آه اين شكستگى ممكن 

  . در اثر تصادف يا زمين خوردن او پيش آمده باشداست
پرونده مرگ مشكوك زهرا آاظمى آه در جريان بازداشتش در تهران با سر شكسته و در حال اغما به 
بيمارستان بقية اهللا منتقل شد و چند روز بعد در اثر خونريزى مغزى درگذشت روابط سياسى ايران و 

  .توصيف مى شد تحت تأثير قرار داده است" بسيار خوب"آانادا را آه تا پيش از اين واقعه 
در حالى آه مقامات ايرانى و از جمله سخنگوى دولت ايران با تأآيد بر تابعيت ايرانى زهرا آاظمى 

رسيدگى به پرونده او را امرى داخلى تلقى مى آنند مقامات آانادايى با توجه به تابعيت آانادايى او و 
تبعه آاناداست، خواستار انتقال جسد خانم آاظمى به آانادا يا حداقل حضور خواسته پسرش آه او نيز 

  .ناظرانى از جانب آانادا در جريان آالبد شكافى او به منظور تعيين علت مرگند
با اعالم حمايت از خواسته پسر خانم ) شانزدهم ژوئيه(ژان آرتين، نخست وزير آانادا روز چهارشنبه 

اگر جنايتى اتفاق افتاده باشد ما از حكومت ايران : "د او به آانادا گفتآاظمى مبنى بر انتقال جس
خواهيم خواست عامالنش را به مجازات برساند و بر اين مسأله پافشارى خواهيم آرد چون اگر اين طور 

باشد، بكلى غير قابل قبول است آه با خبرنگارى که در حال انجام وظيفه حرفه اى است به اين نحو 
  ".درفتار شو

اما نخست وزير و وزير امور خارجه آانادا هردو تأآيد آردند آه پيش از اينكه قضاوتى صورت گيرد بايد 
  .منتظر نتايج تحقيقات ماند

بيل گراهام گفت آقاى خرازى به او اطمينان داده آه چنانچه جرمى اتفاق افتاده باشد عامالن جرم 
  .محاآمه خواهند شد

توانايى دولت آقاى خاتمى، رئيس جمهور ايران براى مقابله با محافظه وى در پاسخ خبرنگارانى آه 
آارانى آه در تخلفات احتمالى اين پرونده دست داشته اند را مورد ترديد مى دانستند گفت البته 

نگرانيهايى وجود دارد آه پليس مخفى و نيروهاى امنيتى از دستورات دولت تبعيت نكنند اما دريافت او از 
  .با آمال خرازى اين بوده آه دولت ايران قصد دارد بر اجراى قانون در اين مورد پافشارى آندگفتگويش 

آقاى گراهام مكررًا گفت بايد به انجام تحقيقات در ايران فرصت داد و يادآورى آرد آه ممكن است اين آار 
خواهد " اقدام" اين مورد چندين روز طول بكشد اما افزود اگر نتيجه آار براى آانادا قابل قبول نباشد در

  . شد
  .احتمالى توضيح بيشترى ارائه دهد" اقدام"وى حاضر نشد درباره اين 

آقاى گراهام گفت جسد خانم آاظمى در اختيار مقامات ايرانى است و گزارشهايى از ايران در مورد 
  گفته تفاوت دارداينكه جسد او به آانادا فرستاده نخواهد شد با آنچه وزير امور خارجه ايران به او

  
  قاتل زهرا کاظمی شناسایی شد: ليبراسيون 

  ژوئيه دو هزار و سههفده – پاریس –عباس بختياری 
روزنامه ليبراسيون چاپ امروز هفده ژوئيه  نام قاتل زهرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس کانادایی، ایرانی 

ژان پيير « راسيون به نقل از روزنامه نگار خود ليب. االصل را با ارایه یک گزارش موثق از تهران افشاء کرد
خود شخصا » سعيد مرتضوی« قاضی: که گزارشگر ویژه مربوط به مسائل ایران است می نویسد» پرن

بازجویی خانم زهرا کاظمی را بعهده داشته است و  زهرا کاظمی با ضربات کفش قاضی سعيد 
می » ژان پيير پرن«. مغزی جان باخته استمرتضوی که به سر وی اصابت کرده، در اثر خون ریزی 

نویسد خانم زهرا کاظمی سه روز در زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار داشته است و اتهامی که 
او می نویسد زهرا کاظمی پس از . به او نسبت داده شده، جاسوسی برای دولت کانادا بوده است

ن در تهران انتقال می یابد و پس از این جنایت مادر اینکه بيهوش می شود به بيمارستان سپاه پاسدارا
وی را که در شيراز زندگی می کند، مورد تهدید و فشار قرار گرفته تا کتبا به دفن زهرا کاظمی در شيراز 

این اعمال فشار پس از پيگيری های استفان کاظمی فرزند زهرا کاظمی بمنظور کالبد . رضایت بدهد
او می نویسد سيد محمد ابطحی معاون سيد محمدخاتمی . ته استشکافی جسد مادرش صورت گرف

در روز برمال شدن جنایت اعالم داشته است که خانم زهرا کاظمی قصد داشته است که از ایران تصویر 
که امروز دست » ميثم«می نویسد شخصی به نام » ژان پيير پرن«. سياهی به جهانيان نشان دهد

می گردد، کسی است که سعيد امامی را به قتل رسانده راست قاضی سعيد مرتضوی محسوب 
موضع گيری های سيد محمد خاتمی شبيه یک « : یک روزنامه نگار دیگر فرانسوی نيز می گوید. است

چرا که ابطحی چند روز بعد . بازی با کارت توسط یک روانشناس است که او را محمد خاتمی می نامند
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غيير موضع داده و فرسایشی کردن پرونده و حوادث متعدد داخلی به دنبال پيگيری های دولت کانادا ت
  . ایران می تواند از اهميت موضوع بکاهد

  
  آانادا خواستار مجازات مسئوالن مرگ زهرا آاظمي شد

  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  : خبرگزاري فارس
، عكاس مقيم آانادا »زهرا آاظمي« نخست وزير آانادا از ايران خواست مسئوالن مرگ  ،»جان کريتين«

  .را مجازات آند
به گزارش خبرگزاري فرانسه، وي آه پس از ديدار با نخست وزير شيلي در آشور خود در جمع 

اگر جرمي رخ داده باشد ما از دولت ايران مي خواهيم آه مسئوالن : خبرنگاران سخن مي گفت، افزود
  . آن را مجازات آنند
  نكه يك خبرنگار براي انجام آار حرفه اي خود به آنجا برود و اينگونه با وي رفتار شود،اي: چرتاين ادامه داد

  . غيرقابل قبول است
، وزير امور خارجه آانادا نيز اظهار داشت آه آشورش مقامات ايراني را مسئول مرگ »باب گراهام«

  . آاظمي مي داند مگر آنكه عكس اين موضوع ثابت شود
  . ما بايد به دولت ايران فرصت دهيم تا تحقيقاتش را تكميل آند: دوي در عين حال افزو

گراهام گفت آه من در گفتگوي تلفني با همتاي ايرانيم تاآيد آرده ام آه گسترش روابط ايران و آانادا 
  . آامال به حل و فصل رضايت بخش اين موضوع بستگي دارد

 
  د زهرا کاظمیگردهمايی همراه با شمع ايرانيان مقيم تورنتو به يا

  1382 تير 26 پنج شنبه -سايت خبرنامه امير آبير 
 تيرماه گردهمايی از ايرانيان مقيم تورنتو به ياد روزنامه نگار عکاس 25 ژوئيه برابر با 16روز

Photojournalistکانون انديشه، گفتگو و حقوق "اين گردهمايی توسط .  کانادايی ايرانی تبار برگزار شد
برگزار گرديد و مورد حمايت رسانه های خبری ايرانی وکانادايی در تورنتو " ورنتوت-بشر در ايران
در اين گردهمايی که جمع زيادی از ايرانيان مقيم تورنتو و نمايندگاه برخی از احزاب و . قرارداشت

گروههای صنفی کانادايی شرکت داشتند، پس از قرائت شعر زيبايی توسط مجری برنامه، با صحبتهای 
وی پس . ر رضا براهنی، رئيس سابق انجمن قلم کانادا، به نمايندگی از انجمن قلم کانادا آغاز گرديددکت

از قرائت بيانيه اين انجمن، به رياست هارون صديقی، در سخنرانی خود با اشاره به مرگ خانم کاظمی، 
همچنين يکی از . به روند نقض حقوق بشر بويژه وضعيت روزنامه نگاران و نويسندگان اعتراض کرد

اساتيد دانشگاه يورک تورنتو به نام خانم ويکتوريا تهماسبی پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران در 
در اين گردهمايی که در ميان فواصل سخنرانی ها، . ارتباط با مرگ خانم کاظمی سخنرانی کوتاه داشت

ز سياستمداران محلی، نمايندگان ، برخی اNDPبا موزيک زنده همراه با ويولون همراه بود، رهبر حزب 
، برخی از اتحاديه های پرقدرت صنفی و کارگری کانادا "انجمن روزنامه نگاران کانادايی برای آزادی بيان"

سخنرانی های کوتاهی ارائه دادند وهمگی برهمبستگی با جنبش مردم ايران برای دمکراسی و آزادی 
  . بيان و انديشه تآکيد نمودند

رح شده در اين گردهمايی بر کوتاهی دولت کانادا در پيگيری پرونده قتل خانم کاظمی در صحبتهای مط
تآکيد ورزيده شد و از دولت کانادا درخواست گرديد با جديت بيشتری اين موضوع را دنبال نمايد تا 

  . حکومت ايران قادر بر سرپوشی بر اين جنايت نباشد
  : سی بر روی پالکاردها نوشته شده بودند، عبارتند ازبرخی از شعارهايی که به صورت انگليسی و فار

  ! بعد از زهرا کاظمی نوبت کيست؟
  ! حقيقت را روشن کنيد

  ! زندانيان سياسی عقيدتی را آزاد کنيد
  ! شکنجه را متوقف کنيد

  
الزم به يادآوری است که دو روز پيش از اين گردهمايی، تجمعی نيز در اعتراض به قتل خانم کاظمی از 

ی جمعی از دانشجويان ايرانی تبار مقيم تورنتو درمقابل پارلمان استان انتاريو برگزار گرديده بود که سو
  . مورد توجه رسانه های خبری کانادا قرار گرفت

مرگ خانم زهرا کاظمی، با توجه به اينکه وی دارای تابعيت کانادا بوده است، فعاليت گروههای حقوق 
ادی انديشه و بيان را بشدت افزايش داده است و توانسته است اهميت بشری و سازمان های مدافع آز

 .حقوق بشر و آزادی بيان و انديشه را در ميان فعاالن سياسی و فکری ايرانيان مقيم کانادا عميقتر سازد

  
  گفتگوي تلفني وزراي خارجه ايران و آانادا 

  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  : خبرگزاري فارس
ر امور خارجه آانادا در مكالمه تلفني ديروز خود با وزير امور خارجه آشورمان در خصوص درگذشت وزي

  .عكاس ايراني گفتگو آرد زهرا آاظمي، 
به گزارش اداره آل اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، وزير امور خارجه آانادا با قدرداني از اقدام 

ين باره اظهار اميدواري آرد تا با توجه به خواسته خانواده وي رئيس جمهوري آشورمان براي تحقيق در ا
  . آه در آانادا هستند، نتيجه اين آار هرچه سريعتر روشن شود
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خرازي نيز با تاآيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران نسبت به سرنوشت اتباع آشور خود حساس و 
ميته اي براي تحقيق در اين باره بر اين اساس از سوي رئيس جمهوري آشورمان آ: مقيد است، گفت

  . با حضور چند وزير تشكيل شده است تا هرچه سريعتر زواياي مختلف اين حادثه روشن شود
  . بايد منتظر بود تا علت واقعي درگذشت خانم آاظمي مشخص شود: خرازي افزود

دي و قاطع عمل جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه بسيار ج: وزير امور خارجه آشورمان تاآيد آرد
  . خواهد آرد

 
 آانادايي و پي آمدهاي آن بر روابط ايران و -ابعاد گسترده قتل زهرا آاظمي، عكاس و گزارشگر ايراني

  آانادا
  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  ): راديو فردا(نازي عظيما 

ي شود بر اثر در همين حال به نظر مي رسد ماجراي درگذشت مشکوک زهرا کاظمي که گفته م
ضربات ماموران اطالعاتي جمهوري اسالمي و خونريزي مغزي ناشي از آن رخ داده، ابعاد گسترده تري 

علي رغم اصرار دولت ايران که مي خواهد در مورد مرگ خانم کاظمي راسا تحقيق کند، . مي گيرد
فريبا مودت .  قضيه آگاه شودنماينده دولت کانادا هم اکنون در راه ايران است تا شخصا از کم و کيف اين

  . گزارشي از ابعاد گوناگون اين ماجرا دارد
روز گذشته وزير برابري ايتاليا نسبت به درگذشت خانم کاظمي اظهار انزجار ): راديو فردا(فريبا مودت 

در حال حاضر نيز آقاي . کرد و قبل از آن سازمان عفو بين الملل خواهان رسيدگي به جزئيات امر شد
کري از طرف دولت کانادا راهي ايران شده است که شخصا از کم و کيف آن چه بر اين خبرنگار تبعه جيم 

اما اين که دولت ايران خانم کاظمي را يک ايراني تلقي مي کند و با . ايران و کانادا رفته مطلع شود
ه وي را يک تبعه کانادا جنازه او مطابق مقررات ايران رفتار و دولت کانادا نيز از سوي ديگر به همين گون

مي شناسد، بدون شک موجب برخورد دو دولت خواهد شد، به ويژه آن که اکنون ماجراي مرگ 
مسئله . مشکوک خانم کاظمي از جانب سازمانهاي نظارت بر حقوق بشر به دقت دنبال مي شود

 در مقابل پرده اينجاست که حتي اگر دولت اصالحگراي خاتمي هم بخواهد، احتماال قادر نخواهد بود
در همين ارتباط آژانس خبري فرانسه در . پوشيها و اقدامات جناح محافظه کار، کاري از پيش ببرد

براي محمد خاتمي واقعه : خبرگزاري فرانسه در گزارشي تحليلي نوشت: گزارشي تحليلي مي نويسد
ه خاطر برنامه هاي هسته زيرا دولت وي نه تنها ب. درگذشت زهرا آاظمي در بدترين زمان ممكن رخ داد

اي جمهوري اسالمي بلكه بخاطر فراريان سازمان القاعده در اين آشور تحت فشارهاي بين المللي 
در داخل نيز وي محبوبيتش را در ميان جوانان آه وي را در رويارويي با نهادهاي محافظه آار .است

بينند ميان ارزيابي آقاي خاتمي از آنها مي . منجمله قوه قضائيه ناتوان مي بينند، از دست مي دهد
تظاهرات دانشجويان آه وي آن را جزوي از دموآراسي خوانده بود و بازداشت هزاران جوان در اثر شرآت 

  .در اين تظاهرات، تضادي مطلق وجود دارد
قتل زهرا آاظمي، مسئله حقوق بشر و فقدان آن را در ايران بارديگر در سطحي بين المللي مطرح آرد 

اينكه آيا وي . اتمي را تحت فشار گذاشت تا عوامل اين واقعه را در جناح محافظه آاران مجازات آندو خ
  .قادر به انجام چنين اقدامي خواهد بود يا نه جاي سئوال دارد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

 دستگير شدگان حضور ابوغيث در ايران، نميتوان به طور قطع ادعا آرد آه چه آساني در بين: آصفي 
  هستند 

  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  : خبرگزاري فارس 
سخنگوي وزارت امور خارجه شايعات مربوط به حضور ابوغيث ، از عوامل اصلي القاعده در ايران را بي 

  .پايه دانست
آرد از آنجا آه حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس تاآيد 

آار شناسايي عوامل دستگير شده به پايان نرسيده ، نميتوان به طور قطع ادعا آرد آه چه آساني در 
  . بين دستگير شدگان هستند

  . آصفي افزود مراآز ذيصالح در آشورمان هنوز دستگيري ابوغيث را تاييد نكرده اند
يتي و سياسي ، اين ماجرا نبايد با طرح اخبار بي سخنگوي وزارت امورخارجه تاآيد آرد به دليل ابعاد امن

  . پايه و اساس در رسانه ها ، به اصل سياست قطعي نظام در خصوص مبارزه با تروريسم آسيب برساند
شيخ نواف االحمد الصباح وزير آشور جديد آويت در مصاحبه در يك گزارش ديگر  ميدل ايست آن الين ، 

ايران پيشنهاد آرده است ابو غيث را به ما تحويل  :"ودي عكاظ گفت با چاپ روز پنج شنبه روزنامه سع
   . "دهد ولي ما نميخواهيم وي را بپذيريم زيرا او ديگر شهروند آويت نيست

ابوغيث يك شهروند آويت بود اما شهروندي وي در آويت پايان يافته است و :" وزير آشور آويت افزود 
    . "ر ميبرد ، و آويت از پذيرفتن وي خودداري آرده استبراساس اطالعات ما وي در ايران به س

وزير آشور آويت افزود با اين وجود همسر و فرزندان ابوغيث آه در امارات عربي متحده زندگي ميكنند ، 
  . شهروند آويت و از تمام حقوق آن برخوردار هستند
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ابوغيث به خاطر نقش خود در حمالت يازده سپتامبر ، از شهروندي آويت در اآتبر اين گزارش مي افزايد 
وي آه زماني معلم و امام مسجد بود بارها با ظاهر شدن در شكبه الجزيره قطر .  محروم شد2001

 .تهديد آرده بود حمالت به منافع آمريكا افزايش خواهد يافت
  

  شود  زودي امضا مياي با ايران به توافقنامه ارسال سوخت هسته
  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  _ خبرگزاري فارس 
ايران و روسيه تا پايان ماه جاري ميالدي، توافقنامه الحاقي بين دو :اي روسيه گفت وزير انرژي هسته

  .آنند آشور براي ارسال سوخت نيروگاه بوشهر را امضا مي
آارشناسان در حال بررسي آخرين مراحل تكميل : گفتالكساندر روميانتسف به خبرگزاري ايتارتاس

  . توافقنامه الحاقي براي بازگردان سوخت مستعمل از نيروگاه اتمي بوشهر به روسيه هستند
ارسال سوخت به ايران مشروط به تضمين ايران براي بازگرداندن سوخت : وزير انرژي اتمي روسيه گفت

  . باشد به روسيه مي مستعمل 
اي آاربرد  هاي هسته اي در توليد سالح ارتاس، پلوتونيوم موجود در سوخت نيروگاه هستهبه گزارش ايت

اي با ايران، خواستار بازگرداندن سوخت  آميز بودن همكاري هسته دارد و روسيه براي اثبات صلح
  . مستعمل به اين آشور است

اين راآتور به . آند مكاري ميآبي با ايران ه_  مگاواتي برق 1000اي  روسيه براي ساخت راآتور هسته
  . شود اندازي مي اي بوشهر راه  ميليون دالر در نيروگاه هسته800ارزش 

 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  ادامه تحقيقات آميته اطالعاتي سناي آمريكا در مورد گزارش سازمان اطالعات مرآزي
  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26نج شنبه   پ- راديو فردا –فريبا مودت 

در پي جنجال هايي آه در مورد اغراق هاي دولت آمريكا و بريتانيا در توجيه جنگ عليه عراق برپا شده، 
را مورد سوال و جواب ) CIA(آميته اطالعاتي سناي آمريكا، جرج تنت، رييس سازمان اطالعات مرآزي 

نحوه استناد به گزارش هاي اطالعاتي بايد بهبود : ين آميته گفتسناتور پت رابرتس دبير آل ا. قرار داد
آميته اطالعاتي سنا در پي آنست آه معلوم آند آيا آاح سفيد از گزارش مبني بر خريد اورانيوم . يابد

سناتور جان ادواردز، از آانديداهاي . توسط عراق عمدا براي توجيه حمله به عراق سود جسته يا نه
نت بوش براي انتخابات رياست جمهوري در سال آينده، گفت نهايتا شخص رياست حزب مخالف پرزيد

  .جمهوري آمريكا مسئول گفته هايش است
  

  هيچ قدرتي نمي تواند آمريكا را از عراق بيرون آند: فرمانده جديد نيروهاي آمريكايي گفت
  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26 پنج شنبه  -راديو فردا 

 فرمانده جديد نيروهای آمريکا درعراق گفت تداوم خشونت در عراق حاآي از آنست ژنرال جان ابی زيد
ژنرال ابی زيد که اخيرا جانشين . آه که نيروهای آمريکا هم اکنون با يك جنگ چريکی درعراق ماجه اند

جنگ، يعني نبرداراده : ژنرال تامی فرانکس فرمانده پيشين نيروهای آمريکا درعراق شده است، گفت
. نظری به مطبوعات عرب بيفکنيد، می بينيد که نوشته اند ما آمريکائی ها را ازبيروت بيرون افکنديم. ها

ولی اين قبيل نوشته ها واقعيت . اکنون نيزآن ها را از عراق بيرون خواهيم کرد. ازسومالی بيرون کرديم
ي زيد در اوج حمالت عليه سخنان ژنرال اب. آن ها به هيچ وجه نمی توانند ما را بيرون کنند. ندارد

 .نيروهاي آمريكايي در عراق اظهار شد
  

   ميليارد دالر هزينه برمي دارد90بازسازي عراق 
  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  : خبرگزاري فارس

 ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي نياز 90بر اساس بررسي آارشناسان، بازسازي اقتصادي عراق به 
  .دارد
آه مديريت يك طرح عراقي را به همراه گروه » احمد الشهرباني«گزارش امروز بي بي سي، به 

اين سرمايه گذاري آه براي بازسازي زيرساختهاي عراق : به عهده دارد، گفت» مكنزي«مشاوران 
  . هزينه مي شود ده سال به طول مي انجامد

درآمد حاصل از : مي آرد، تصريح آردوي آه در يك آنفرانس در خصوص بازسازي عراق در لندن صحبت 
  . نفت، براي بازسازي اقتصاد عراق آافي نيست

  
   صدام در نوار ضبط شده تشكيل شوراي حكومتي عراق را محكوم آرد  :العربيه 

  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26 پنج شنبه   :خبرگزاري فارس 
ط شده در آن به صدام تعلق دارد ، پخش شبكه العربيه روز پنج شنبه نواري را آه گفته ميشودصداي ضب

  . آرد و در آن تشكيل شوراي حكومتي عراق محكوم شد
چگونه افرادي آه اشغالگران خارجي  :"به گزارش آسوشيتد پرس ، در اين پيام ضبط شده آمده است 

انند مغاير و چگونه اين افراد ميتو. را تامين آنند) عراق(آنها را منصوب آرده اند ميتوانند منافع ملت 
  . " خواسته هاي اشغالگران خارجي عمل آنند
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صداي ضبط شده در اين نوار آه شبيه صداي صدام است ، به مدت پنج دقيقه از شبكه العربيه پخش 
شوراي . شد و اشارات موجود در ْآن به شوراي حكومتي عراق ، نشان ميدهد اين پيام جديد است

 آمريكايي تعيين آرده اند روز يك شنبه براي نخستين بار حكومتي عراق آه اعضاي آن را مقام هاي
  . تشكيل جلسه داد

اين :" در اين نوار با بيان آن آه شوراي مزبور براساس خواسته خارجي ها تشكيل شده ، آمده است 
  . " شورا در خدمت خارجي ها و نه مردم خواهد بود

راق و نابودي آمال آن ، عراق را اشغال آرده اشغالگران براي تضعيف ع :"نوار پخش شده آمده است  در 
تنها راه حل مقابله با . اند و هر چيزي آه محصول اشغالگران باشد ، هدف تضعيف عراق را دنبال ميكند

    . " است "جهاد " اشغال 
  . هنوز هيچ منبع مستقلي اين مساله را آه صداي ضبط شده به صدام تعلق داشته ، تاييد نكرده است

 است آه پس از آن حزب سياسي صدام 1968 شنبه سالگرد انقالب بعثي هاي عراق در سال روز پنج
  .  سال پس از آن بر اريكه قدرت نشست11صدام نيز . در عراق به قدرت رسيد

پنجم ژوييه نيز پيامي آه گفته ميشود به صدام تعلق داشت ، پخش شد و در آن به مردم عراق اعالم 
.  مشغول سازماندهي دوباره براي مقابله با نيروهاي اشغالگر عراق استشد صدام هنوز در عراق و
  . اعالم آرد اين صدا احتماال به صدام تعلق داشت) سيا(سازمان جاسوسي آمريكا 

  
  . ترآيه و آمريكا در نظر دارند مكانيزم مشترآي براي همكاري و هماهنگي در عراق ايجاد آنند

  2003ه   ژوئي17 -1382 تير 26پنج شنبه  
 اينترنتي ميدل ايست نيوز الين، به  ، به نقل از پايگاه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي متشكل از نمايندگان نظامي دو آشور براي پاسخگويي به  هاي آمريكا، به ايجاد آميته ي مقام گفته
  .تمناقشات مربوط به حضور نيروهاي ترآيه در شمال عراق موافقت آرده اس

  .شود واشنگتن با استقرار نيروهاي ترآيه به فرماندهي ارتش آمريكا در بغداد نيز موافق است گفته مي
ي  آنم از االن روابط ما با آمريكا درباره فكر مي: معاون رييس ستاد آل ارتش ترآيه گفت ياشار بويوآانتي، 

  .تري خواهد بود عراق بر اساس اصول و قواعد مشخص
 سرباز ترك توسط نيروهاي آمريكا 24 از يك هفته مذاآره براي حل و فصل دستگيري اين تدارآات پس
 .اتخاذ شده است

  
يي  ي عراق از محل هسته هاي مفقود شده المللي انرژي اتمي اعالم آرد آه اآثر اورانيوم آژانس بين

  .اصلي اين آشور يافت شده است
  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  
المللي انرژي اتمي ماه  به نقل از راديو آمريكا، آژانس بين) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش 

اي تويثه در جنوب بغداد اعزام آرد تا شرايط  گذشته آارشناسان خود را به تاسيسات تحقيقات هسته
  .ي آن پس از جنگ را بررسي آنند اين آارخانه و اموال به غارت رفته

يي غارت شده از تويثه، پيدا شده،  ي خود آورده است اآثر مواد هسته زارش منتشرهاين سازمان در گ
  . آيلو از اورانيوم ضعيف شده ناپديد است10اما هنوز 

المللي انرژي اتمي در اين گزارش نوشته است، آيفيت و نوع اورانيوم  محمد البرادعي، رئيس آژانس بين
  .يي چندان حساس و مهم نيست الح هستهناپديده شده از نقطه نظر توليد و ساخت س

ي تويثه بوده و هيچ تضمين يا گزارشي از  ي اين آژانس، اين تحقيقات فقط در رابطه با منطقه به گفته
اين آژانس گفته است آه . شود اي در عراق داده نمي هاي غارت شده از ديگر تاسيسات هسته اورانيوم

  .ها مورد آزمايش قرار دهد  اثرات راديواآتيو بر آننتوانسته ساآنان اطراف تويثه را از لحاظ
ي تويثه بسيار بزرگ است و تيم ما با مشكالت  آارخانه: مارك گزدآي، سخنگوي آژانس اتمي گفت

 .فراواني روبرو بود
  

  تظاهرات مردم بصره عليه شوراي حكومت انتقالي عراق
  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26 پنج شنبه  -همشهري 

  كايي ديگر در عراق آشته شد يك آمري
  حوزه علميه نجف اشرف به چگونگي انتخاب اعضاي شوراي حكومت انتقالي اعتراض آرد

  .حوزه علميه نجف اشرف به چگونگي انتخاب اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق اعتراض آرد
ف از عراقي ها به گزارش واحد مرآزي خبر به نقل از شبكه تلويزيوني العربيه، حوزه علميه شهر نج

خواست در اعتراض به نحوه انتخاب شوراي حكومت انتقالي جديد در عراق تظاهرات آنند و اين شورا را 
  .بي اعتبار بدانند

درپي اين فراخوان هزاران نفر از اهالي بصره منحل شدن شوراي حكومت انتقالي عراق را خواستار 
  .شدند

هرآنندگان با راهپيمايي در خيابان هاي بصره مخالفت براساس گزارش شبكه تلويزيوني العربيه، تظا
  .قاطع خود را با شوراي حكومت انتقالي عراق اعالم آردند

  .رهبران عشاير شيعه و روحانيان پيشاپيش تظاهرآنندگان حرآت مي آردند
  .اين تظاهرات با وجود حضور گسترده نيروهاي انگليسي در خيابان هاي بصره برگزار شد
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  . به رسميت شناختن حكومتي مستقل به نمايندگي از همه ملت عراق را خواستار شدنداهالي بصره 
  .خبر اين تظاهرات تا شامگاه ديروز در هيچ يك از خبرگزاري هاي غربي بازتاب نيافت

در همين حال ديروز يك نظامي آمريكايي در اثر وقوع انفجار در نزديكي يك بزرگراه در غرب بغداد آشته و 
  .گر مجروح شدنددو تن دي

خبرگزاري رويتر از ابوغريب گزارش داد، بدين ترتيب شمار نظاميان آمريكايي آه از زمان حمله به عراق 
  . نفر مي رسد١۴٧آشته شدند ، به 

  .يك نظامي ديگر آمريكا نيز در حال نگهباني از ساختماني به پايين پرت شد و در دم جان سپرد
  .ريكايي و پنج عراقي زخمي شدنددر انفجار ديگري در بغداد دو آم

  .اين حادثه بر اثر پرتاب نارنجك به سوي يك زره پوش آمريكايي آه از يك بانك محافظت مي آرد، رخ داد
  اعضاي رژيم سابق عراق محاآمه 

شوراي حكومت انتقالي عراق در جلسه روز سه شنبه خود در بغداد، تشكيل آميته ويژه بررسي 
ي جنگي براي محاآمه متهمان ارتكاب جنايت بر ضد مردم عراق در رژيم تشكيل دادگاه جنايت ها
  .گذشته را تصويب آرد

به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، اين شورا همچنين تشكيل آميته ويژه بازگرداندن اموال و امالك 
  .مصادره شده معارضين رژيم گذشته را تصويب آرد

 شورا گفت آه پيش نويس قانون داخلي شورا به منظور به تصويب الجزيره به نقل از يكي از اعضاي اين
  .رساندن آن در جلسه امروز را تهيه آرده است

يك مقام شوراي حكومت انتقالي عراق در اين باره گفت آه اين شورا احداث دادگاههاي ويژه بررسي 
ذشته و اعضاي حزب جنايتهاي اعمال شده بر ضد مردم عراق و نيز قصاص جانيان و آدمكشان رژيم گ

  .منحله را تصويب آرد
وي خاطرنشان آرد آه يك آميته عالي براي ريشه آن آردن حزب بعث عراق نيز از سوي اين شورا 

  . تشكيل شد
  از اوضاع امنيتي در عراق انتقاد ديده بان حقوق بشر 

ر بغداد و سازمان آمريكايي ديده بان حقوق بشر روز سه شنبه در گزارشي اعالم آرد ناامني د
شهرهاي ديگر عراق شرايط را براي تجاوز و آدم  ربايي در اين شهرها تسهيل و در ميان بسياري از 

  .شهروندان عراقي و خانواده هاي آنان هراس ايجاد آرده است
به گزارش خبرگزاري فرانسه، ديده بان حقوق بشر در گزارش هفده صفحه  اي خود نوشت، در شرايط 

وانان مي ترسند و بسياري از آنها ترجيح مي دهند از رفتن به محل آار يا مدرسه آنوني زنان و نوج
  .صرف نظر آنند

در اين گزارش آمده است براي آن آه زنان بتوانند در تشكيل جامعه اي جديد در عراق حضور داشته 
  .باشند تأمين امنيت ضروري ترين نياز آنان است

 مورد موثق تجاوز به عنف و ربودن زنان نوشت پليس ٢۵ ديده بان حقوق بشر با اشاره به دست آم
عراق توجه آمي به اين گونه مسائل دارد و پليس نظامي آمريكا نيز تاآنون براي تغيير اوضاع هيچ 

  .اقدامي نكرده است
  هزاران افسر سابق عراقي پرداخت حقوق 

ز سه شنبه در آرامش و زيرنظر هزاران افسر سابق ارتش عراق براي اولين بار ظرف چهار ماه گذشته رو
  .سربازان آمريكايي حقوق معوقه خود را دريافت آردند

مسئول پرداخت حقوق اين عده آه از سوي » ابو هاشم«به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 
  .حاآميت غيرنظامي آمريكا تعيين شد، گفت، اين اولين روز پرداخت حقوق هاي معوقه است

قوق ها براساس درجه نظامي از باال به پايين انجام خواهد شد و براين اساس پرداخت ح: وي افزود
افسران با درجه سرلشكر روزهاي سه شنبه و چهارشنبه حقوق خود را دريافت خواهند آرد و ترتيب 

  .اولويت افراد نيز بر پايه حروف ابجدي است
  ساير تحوالت 

وط رژيم صدام حسين، عليه ديكتاتور پيشين مردم شهر فلوجه عراق براي نخستين بار پس از سق* 
  .عراق موضع گرفتند

منتشر شد، » مجمع ساآنان فلوجه«به گزارش خبرگزاري فرانسه در اطالعيه اي آه ديروز با امضاي 
  .رژيم صدام ديكتاتوري و ستمكار توصيف و محكوم شده است

اي مقاومت هواداران صدام فلوجه در سه ماهي آه از پايان جنگ عراق مي گذرد يكي از آانون ه
  .حسين و ديگر مخالفان آمريكا بوده است

  .آمريكا هنوز اميدوار است هند به عراق نيرو اعزام آند* 
ما تماس با : به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، اسكات مك آالن سخنگوي آاخ سفيد گفت

دولت هند . م نيرو به عراق موافقت آنندهندي ها را ادامه مي دهيم و اميدواريم در نهايت آنها با اعزا
 هزار نيرو به عراق اعزام آند اما پس از مخالفت هاي گسترده ١۵چندي پيش اعالم آرد قصددارد حدود 

  .در پارلمان و جامعه، از اين تصميم منصرف شد
 افزايش دمكراتها فشار بر جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا را بر سر نطق ژانويه گذشته درباره عراق،* 

  .دادند
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نطق گمراه آننده : به گزارش خبرگزاري رويتر از واشنگتن، آارل لوين سناتور ايالت ميشيگان ديروز گفت
جورج بوش مبني بر ارسال محموله هاي اورانيوم نيجر به عراق را نبايد حادثه اي منفرد و جزئي تلقي 

 از يك برنامه  بزرگنمايي و گمراه داليل روشني وجود دارد آه نشان مي دهد اين تنها بخشي. آرد
 .آننده بوده است

  
  جنگ چريكى در عراق

  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26 پنج شنبه  -راديو آلمان 
ابى زيد تصديق آرد آه نيروهاى تحت -سرفرمانده نيروهاى مسلح آمريكا در عراق، ژنرال جان-واشنگتن

ژنرال ابى زيد در . فزايش مييابد، درگير شده اندفرمان وى در عراق در جنگ چريكى آه شدت آن هردم ا
حسين در سطح محلى آانونهائى تشكيل -عده اى از اعضاى رژيم ساقط شده صدام: واشنگتن گفت

بگفته اين ژنرال . داده اند آه جنگ چريكى بطريق آالسيك را عليه واحدهاى آمريكائى شروع آرده اند
 آمريكا نيروهاى بيشترى به عراق بفرستد، ولى تا اطالع اگر موقعيت تشديد شود، الزم خواهد شد آه

  . هزار سرباز باقى خواهد ماند١۴٨ثانوى سپاه آمريكا در عراق در ابعاد فعلى 
 

چند سرباز آمريكائي در مصاحبه با يك برنامه تلويزيوني از طوالني شدن ماموريت خود در عراق شكايت 
  آردند

  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26ه  پنج شنب): راديوفردا(شيرين فاميلي 
گروهي از سربازان آمريکايي روز چهارشنبه در يک برنامه تلويزيوني که در سراسر اياالت متحده پخش 

آنها که نقش حافظ صلح در منطقه اي . شد، گفتند ايمان خود به ارتش آمريکا را از دست داده اند
  . از استقرار طوالني در عراق خسته اندخطرناک را بازي مي کنند، روحيه شان تضعيف شده و 

گروهي از سربازان نيروي زميني آمريکا در عراق، که بارها به آنها قول داده ): راديوفردا(مسعود ملک 
به آنها . شده بود که به زودي به خانه هايشان با خواهند گشت، در اين هفته با نااميدي روبرو شده اند

  . ي بايد در عراق بمانندگفته شد که فعال تا مدت نامعلوم
اين سربازان که با روحيه ضعيف و احساس فريب خوردگي در برنامه صبح به خير آمريکاي شبکه 

يک سرباز اندوهگين گفت، اگر دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا را . تلويزيوني اي بي سي درد دل کردند
  . مي ديد از او مي خواست که استعفا بدهد

او گفت هيچ دليلي براي باقي . ت از او مي خواهد بپرسد ما چرا اينجا هستيمسرباز ديگر مي گف
به . يک گروهبان گفت، آنها انتظار داشتند خيلي زود به خانه هايشان بازگردند. ماندن در عراق نمي بيند

يم اما ما روز نهم آوريل بغداد را گرفت. ما گفته شده بود پس از سقوط بغداد به خانه هايمان برمي گرديم
يک گروهبان ديگر گفت هنگامي که به همسرش گفته که معلوم نيست چه موقع . هنوز اينجا هستيم

به خانه بازمي گردد، همسرش گريست و او نيز با بغضي در گلو احساس کرد که قلبش شکسته 
ام  هزار نيروي امريکايي در عراق در ميان انبوهي از تهديدهاي امنيتي مشغول انج146حدود . است

  .وظيقه هستند
  

  . حزب عراق خواستار افزايش تعداد اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق شدند14سران 
  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  

ي خبري الجزيره، اين احزاب آه  ، به نقل از شبكه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها افزايش  تقدند براي آارآئي بيشتر اين شورا بايد تعداد آننمايندگانشان در اين شورا حضور ندارند مع

  .يابد
  . ها اختصاص داده شود هاي وزيران نيز بايد به آن  درصد از آرسي40اند آه  چنين اعالم آرده اين افراد هم

چنان در  هاي امنيتي آشور هم هاي آليدي و پست هاي عراقي معتقدند آه سمت ها و شخصيت گروه
  . باشد ي واقعي و آامل مردم عراق نمي اشغالي آمريكا است، و اين شورا نمايندهدست حكومت 

اين شورا : نائب رئيس عشاير فلوجه نيز اين شورا را نخستين گام براي تقسيم عراق دانست و گفت
  .اند اي و نژادي انتخاب شده ي واقعي مردم عراق نيست، و نمايندگان آن بر اساس طايفه نماينده
ي مردم باشد و  ي همه  ما خواهان يك حكومت ملي و مردمي در عراق هستيم، آه نماينده:وي گفت

 .بتواند وحدت، يكپارچگي و انسجام مردم و تماميت ارضي آشور را تضمين نمايد
  

 نظامي آمريكا هنگام برخواستن از C130شليك يك موشك زمين به هوا به سوي هواپيماي ترابري 
  .اد، نگراني سربازان آمريكائي مستقر در عراق را افزايش دادالمللي بغد فرودگاه بين
  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  

، به نقل از پايگاه اينترنتي اسكاتمن، اگر چه اين موشك )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .به هدف اصابت نكرد اما حاآي از افزايش حمالت به نيروهاي آمريكا بود

ي فرماندهان نظامي آمريكا تحقيقات در اين رابطه ادامه دارد، هنوز معلوم نيست آه اين هواپيما  ه گفتهب
  .آمد حامل افراد يا محمات بوده و يا از آجا مي

  .ها است ي موشكي به هواپيما پس از سقوط صدام توسط آمريكائي اين دومين حمله
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 10المللي بغداد مامن  وهاي آمريكايي است، فرودگاه بينهاي اصلي نير ها ازجمله نگراني امنيت فرودگاه
هزار سرباز آمريكائي است، و از طريق اين فرودگاه نيروها و مواد وتجهيزات الزم براي نيروهاي ائتالف به 

  .آنند نيروهاي امداد و سازمان ملل نيز از اين فرودگاه استفاده مي. گردد پايتخت ارسال مي
  .گيرد گاه نيز همواره هدف حمالت قرار ميمسيرهاي منتهي به فرود

هاي آمريكايي در عراق گفته است در صدد احياي پروازهاي تجاري از اواسط ژوئيه در  پل برمر، از مقام
 .عراق است

  
  منع برگزاري جشن سالگرد حكومت صدام حسين توسط شوراي اداره موقت عراق

  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26پنج شنبه  ): راديو فردا(نازي عظيما 
در اين روز شايعات و . امروز سي و پنجمين سالگرد بر سر قدرت آمدن صدام حسين در عراق است

امروز در . خبرهاي گوناگوني در باره صدام، بين مردم و خبرنگاران خارجي مقيم عراق پخش شده است
ست که وضعيت در اين کشور عين حال، همزمان با اعالم گفته فرمانده جديد نيروهاي ائتالف در عراق ا

پيمان پژمان، گزارشگر راديو فردا از بغداد، در اين باره گزارش مي . را وضعيت جنگ چريکي دانسته است
  : دهد

امروز مردم عراق سي و پنجمين سالگرد روي کار آمدن حکومت صدام را با ): راديو فردا(پيمان پژمان 
 شايعه قوي اي مبني بر دستگيري صدام در منطقه از حدود ظهر امروز. خبرهاي متفاوت گذراندند

هنوز صحت و يا . نامعلومي از عراق، اول بين خبرنگاران خارجي در بغداد، و بعد بين مردم پخش شد
علي : عدم صحت اين شايعه معلوم نيست و چند سخنگوي عالي رتبه مقامات آمريکايي مي گويند

در همين حال، شبکه تلويزيوني . اين زمينه ندارندرغم تماس با رؤساي خود، هنوز خبر موثقي در 
در اين نوار .  دقيقه اي را پخش کرد که گفته مي شود صداي صدام است6الجزيره امروز يک نوار 

اين تنها راه مقابله با : شخصي که صدايش مشابه صدام است مردم عراق را به جهاد خواند و گفت
صداي مذکور همچنين به شوراي اداره موقت . الگر خواندنيروهايي است که وي آنها را نيروهاي اشغ

ظرف يک . اين شورا براي مردم عراق مفيد نيست: عراق که يکشنبه تشکيل شد حمله کرده و گفت
مقامات سازمان . ماه گذشته، اين چندمين بار است که ظاهرا از صدام پيغامي پخش مي شود

ارهاي قبلي صدا واقعا متعلق به صدام بوده که اين نشانه اطالعاتي آمريکا گفته اند آنها معتقدند در نو
  .آن است که وي هنوز زنده است

خبر دوم مورد توجه اين بود که علي رغم تصورات قبلي و شايعاتي مبني بر اين که امروز شاهد حمالت 
 گزارش متعددي عليه نيروهاي ائتالف و حتي خارجيهاي ديگر در عراق خواهيم بود، تا زمان ارسال اين

شواري اداره موقت عراق در دستور العملي هرگونه . خبري در مورد حمله اي به دست ما نرسيده است
جشني را براي سالگرد روي کار آمدن صدام ممنوع کرد و ديدار از مناطق مختلف بغداد نيز اثري از آنها 

 SAMوشک زمين به هواي  با يک مC-130فقط ساعتها قبل از اينها، يک هواپيماي نظامي . نشان نداد
اين موشک به هواپيماي مذکور اصابت نکرد، ولي بدون شک . در فرودگاه بغداد مورد هدف قرار گرفت

هدف نيروهاي ائتالف براي باز کردن فرودگاه بغداد که تصور مي شد تا آخر اين ماه انجام شود را به 
  .تاخير خواهد انداخت

  
  ا مذهبي حكومت عرفي  ي-شيعيان و آينده عراق

  
  درخواست حقوق آارمندان مجلس اعال از ايران 

  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26 پنج شنبه  -سايت بازتاب 
آارمندان مجلس اعالي انقالب اسالمي در تهران، مخالف بخشنامه جديد اين مجلس مبني بر بازگشت 

  .به عراق، هستند
الي انقالب اسالمي به آارمندانش مبني بر گزارش داد؛ به دنبال دستور مجلس اع» الزمان«روزنامه 

  .هايشان به عراق، موجي از خشم و نگراني بر اين افراد سايه افكنده است بازگشت آنان و خانواده
اي خطاب  به نوشته اين روزنامه، گروهي از آارمندان ـ آه بيشتر آنها مهاجران عراقي هستند ـ در نامه

و محمود هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه و )  اسالميرهبري جمهوري(اي  اهللا خامنه به آيت
  .رييس سابق مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، خواستار لغو اين دستورالعمل شدند

نصيب  اين افراد متذآر شدند، با عملي شدن اين دستور، آارمندان اين مجلس از حقوق ماهيانه، بي
  .هايشان در عراق با مشكل جدي روبرو خواهد شد هشوند آه در نتيجه زندگي براي آنها و خانواد مي

آارمندان مجلس اعالي عراق در اين نامه متذآر شدند، بازداشتن از خدمت و وادار آردن آنان براي 
  .اي قرار داده است هايشان را در مسير ناشناخته  سرنوشت خانواده بازگشت به عراق،

ها قانون جديدي را در عراق وضع آردند آه به  مريكايي، از طرفي آ در بخش ديگري از اين نامه آمده است
از سوي ديگر، نبود ثبات، امنيت و . دهد، تبعيدشدگان و مهاجران به اين آشور برگردند آساني اجازه نمي

  .آند دستور آميسارياي عالي پناهندگان مبني بر عدم بازگشت به عراق، زندگي آنها را تهديد مي
ر صورتي آه با درخواست آنان موافقت نشود، در برابر مجلس شوراي اسالمي اين افراد تهديد آردند، د
 .ايران تحصن خواهند آرد

  
  فعاليت مجلس اعال در ايران متناسب با شرايط جديد: سيدمحسن حكيم اعالم آرد
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  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26 پنج شنبه  -همشهري 
 دفتر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق سيدمحسن حكيم خبر تعطيلي قريب الوقوع: گروه سياسي

  .در تهران را تكذيب آرد
وي در گفت و گو با ايسنا درخصوص خبر تعطيلي قريب الوقوع مجلس اعال بنا به خواست اين مجلس، با 

دفتر مجلس اعال تا : اشاره به روابط خوب مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با ملت ايران تأآيد آرد
  .اليت خود را متناسب با وضعيت جديد ادامه خواهد دادچند ماه آينده فع

محسن حكيم درخصوص اخطار مجلس اعال به آارآنانش در تهران براي خروج از ايران تا مرداد ماه با 
اين مسئله داخلي است و هيچ توجيهي : اعالم اين آه اين موضوع يك اخطار يا تهديد نبوده است، گفت

به دليل اين آه فعاليت هاي مجلس اعال اآنون در : وي توضيح داد. نداردبراي درج آن در مطبوعات وجود
  .عراق متمرآز است و در تهران نيست؛ از اعضا خواسته شده است آه براي تكميل آادر به عراق بروند

با توجه به روابط خوب مجلس اعال و ملت عراق با ملت ايران، فعاليت هاي اين دفتر پس از آن : وي افزود
  .دامه خواهد داشت و تنها ممكن است در تعداد آارآنان آن تغييراتي ايجاد شودنيز ا

حكيم با اشاره به اظهارات رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي در ايران پس از سرنگوني رژيم صدام 
ما سعي مي آنيم هرچه سريع تر اعضاي مجلس اعال به عراق : مبني بر بازگشت به عراق، تأآيد آرد

د و تاآنون تعدادي از آنها به عراق منتقل شده اند و اميدواريم هرچه سريع تر سايرين نيز منتقل شون
 .منتقل شوند تا بتوانند در راستاي خدمت رساني به ملت عراق به خوبي انجام وظيفه آنند

  
  دومين ترور روحانيون در نجف 

  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26 پنج شنبه  -سايت بازتاب 
  .گزارش داد، شيخ فالح الئذ، مقسم شهريه طالب حوزه علميه نجف، ترور شد» ازتابب«خبرنگار 

در اين گزارش آمده است، شيخ فالح الئذ معروف به ابودعا، در حالي آه به تنهايي در يكي از 
  . گلوله قرار گرفت3آرد، مورد اصابت  هاي حومه نجف عبور مي خيابان

پس از ترور سيدمجيد . در نجف ترور شده بود) ع(م امام عليپيش از اين، سيدمجيد خويي نيز در حر
اهللا سيستاني، شهريه طالب هوادار سيدمقتدي صدر ـ آه متهم به شرآت در قتل  خويي با نظر آيت

سيدمجيد خويي بودند ـ قطع شد و به دنبال آن، مشاجرات متعددي ميان اين طالب و شيخ فالح الئذ 
  .ش شهريه ميان طالب حوزه نجف است، در گرفتمعروف به ابودعا، آه مسؤول پخ

  .دانند برخي اين افراد را مسؤول ترور ابودعا مي
 .گفتني است، ابودعا اآنون در بيمارستاني در نجف بستري و حال وي وخيم گزارش شده است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  گ عراق و قانون اساسي اتحاديه اروپاپيامدجن: بررسي روزنامه هاي روزپنجشنبه آمريكا

  2003 يهژوئ  17 -1382  تير26 پنج شنبه ): راديوفردا، نيويورك(بهنام ناطقي 
 فرمانده نيروهاي ائتالف در عراق Gen. John P. Abizaidزيد،   به نقل از ژنرال ابيروزنامه نيويورک تايمز

سيک آن قرار گرفته اند که ، که به طرز نوشت سربازان آمريکا در معرض حمالت چريکي از نوع کال
کنند و جنگندگان آن را نيروهاي وفادار به حکومت سابق عراق و  اي سازمان يافته عمل مي فزاينده

وي گفت براي مقابله با اين حرکات، آمريکا . دهند اند تشکيل مي عناصر خارجي که به عراق وارده شده
يک سال، يعني مدت معمول براي نيروهاي حافظ آرامش، در به سربازان تازه نفس نياز دارد که اقال 

  . عراق بمانند
اي   يکي از سردبيران هفته نامه اکاناميست لندن در مقالهRobert Lane Greeneن گرين،  آقاي رابرت لي

نويسد اروپا مشغول تدوين قانون اساسي اتحاديه است اما آنها که تصور  در روزنامه نيويورک تايمز مي
نند اتحاديه اروپا خواهد توانست به قدرتي جهاني نظير قدرت آمريکا و تهديدي براي قدرت آمريکا، مي ک

اين قانون اساسي که پيش نويس آن فردا به سران اتحاديه اروپا ارائه . تبديل شود، نااميد خواهند شد
راي همه اروپا و خواهد شد، خواهان تصويب حقوق شهروندي مشابه، تعيين يک وزير امورخارجه واحد ب

  .هاي بازرگاني است هماهنگ کردن سياست
 و مولف کتابي در باره  سردبير ضميمه ادبي تايمز و سردبير سابق روزنامه تايمزPeter Stothardاقاي 

اي در روزنامه وال استريت جورنال مي نويسد براي نخست  سياست توني بلر در جنگ عراق، در مقاله
وان يک رهبر حزب کارگر، تصميمي جسورانه براي وارد شدن به جنگ عليه وزير بريتانيا، که به عن

امروز که آقاي بلر در اجالس مشترک . حکومت عراق گرفت، دوران بعد از جنگ به ويژه دوران سختي بود
کند، در دفاع از تصميم خود از جنگي سخن خواهد گفت  مجالس سنا و نمايندگان آمريکا صحبت مي

زش ها و به اروپا در باره خطراتي هشدار خواهد داد که عدم همکاري با آمريکا براي عادالنه بر سر ار
سردبير سابق روزنامه تايمز نوشت توني بلر در . گسترش دمکراسي در جهان، برايش به بار خواهد آورد

دوران جنگ صرفا نامحبوب بود، اما بعد از جنگ از سوي بعضي محافل مورد نفرت قرار گرفته است و 
مخالفان جنگ سعي مي کنند با استناد به پيدا نشدن سالح هاي کشتارجمعي در عراق، او را دروغگو 

  . بخوانند
نويسد در سناي آمريکا، جمهوريخواهان موفق شدند کوشش هاي دمکرات   ميروزنامه واشنگتن پست

 و پيشنهاد رقبا را ها براي به چالش طلبيدن تصميمات رئيس جمهوري آمريکا در باره عراق را خنثي کند
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براي بين المللي کردن عمليات بعد از جنگ درعراق و همچنين پيشنهاد آنها براي رسيدگي به چگونگي 
دو پيشنهاد ديگر دمکرات ها . بهره برداري از اطالعات محرمانه براي توجيه جنگ عراق را نيز رد کردند

هاي   دادن دولت بوش براي تخمين هزينههم در سناي آمريکا رد شد، ازجمله پيشنهاد تحت فشار قرار
يک هفته بود که دمکراتها با افزودن حمالت لفظي خود عليه جرج بوش، . عمليات بعد از جنگ در عراق

  . مي کوشيدند افکارعمومي را عليه جنگ عراق و عمليات بعد از آن بسيج کنند
 50 معادل 2003مريکا در سال  مي نويسد خبر اينکه کسري بودجه آروزنامه سانفرانسيسکو کرانيکل

 ميليارد دالر، کسري 300درصد بيشتر از رقمي بود که در آغاز سال پيش بيني شده بود، يعني به جاي 
 ميليارد دالر خواهد بود، وقتي شگفت انگيز مي شودکه به خاطر بياوريم کاخ سفيد در سال 450بودجه 
مفهوم . د دالر مازاد بر هزينه ها درآمد خواهد داشت ميليار334 آمريکا 2003 اعالم کرد که در سال 2001

  . ميليارد دالر تغيير جهت داد789آن اين است که محاسبات مقامات دولت بوش معادل 

www.iran-archive.com 


	رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي موثر بر تحولات ايران
	نازي عظيما (راديو فردا): پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	شيرين فاميلي (راديوفردا): پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	راب واتسون، خبرنگار بی بی سی از واشنگتن - پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	بي بي سي - پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	خبرگزاري فارس: پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	خبرگزاري فارس: پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	نازي عظيما (راديو فردا): پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	خبرگزاري فارس : پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	خبرگزاري فارس _ پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	فريبا مودت – راديو فردا - پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	راديو فردا - پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	خبرگزاري فارس: پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	خبرگزاري فارس : پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	همشهري - پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	راديو آلمان - پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	شيرين فاميلي (راديوفردا): پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	نازي عظيما (راديو فردا): پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	سايت بازتاب - پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	همشهري - پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	سايت بازتاب - پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003
	بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورك): پنج شنبه  26 تير 1382- 17  ژوئيه 2003

