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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  يق درباره علت مرگ ديويد ِکلیتحق

     2003  ژوئيه  21 -1382 تير 30 دوشنبه  -راديو آمريكا 
رئيس يک کميته تحقيق که برای بررسی چگونگی مرگ يک کارشناس تسليحات به نام ديويد ِکلی 
تشکيل شده می گويد تصميم در مورد اينکه دامنه تحقيقات تا چه حد گسترده بايد باشد به عهده 

  .  و اين تحقيقات عمدتاً  بطور علنی انجام خواهد شداوست
مرگ دانشمند . جسد آقای کلی را پنجشنبه پيدا کردند که در ظاهر امر علت مرگ او خودکشی بود

انگليسی پس از پخش گزارشی توسط راديو تلويزيون بی بی سی رخ داد که در آن گزارش گفته شده 
انيا، برای توجيه هر چه بيشتر ضرورت جنگ عليه رژيم صدام بود که دولت تونی بلر، نخست وزير بريت

  . حسين در مورد دامنه تسليحات ممنوعه رژيم سابق عراق غلو کرده است
سياستمداران مخالف دولت بريتانيا می گويند دامنه تحقيقات بايد دربرگيرنده غلو احتمالی حقايِق مربوط 

 بلير می گويد در راستای اين تحقيقات همکاری خواهد آقای. به جنگ افزارهای ممنوعه صدام نيز باشد
کرد اما هدف اين تحقيقات صرفاً  بايد اين باشد که روشن سازد که مرگ آقای ِکلی در اثر خودکشی 

  . بوده است يا علت ديگری داشته است
مده بی بی سی در گزارش خود گفته بود که آقای ِکلی منبع اصلی اطالعاتی بوده که در آن گزارش آ

آقای ِکلی به اعضای پارلمان بريتانيا اعتراف کرده بود که او به خبرنگار بی بی سی مالقات کرده . است
بود اما تکذيب کرد که منبع ادعای بی بی سی درمورد غلو دولت بريتانيا در ارتباط با تسلحيات عراقی 

  . ها بوده است
  

  مرگ دکتر کلی و بحران برای بی بی سی
  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 نبه دوش -بي بي سي 

  خودکشی ديويد کلی باعث افزايش فشار سياسی بر تونی بلر شده است
تاييد بی بی سی بر اينکه ديويد کلی منبع اصلی خبر جنجالی آنها درباره دستکاری گزارش تسليحاتی 

امن گير مقامت عراق از سوی دولت بود، اين خبرگزاری را با چنان بحران سياسی مواجه کرده که د
  .ارشد آن نيز شده است

مقامات دولتی از جمله اعضای ارشد حزب محافظه کار، حزب اصلی مخالف دولت، نيز گفته اند به نظر 
  .آنها بی بی سی همچنان بر دفاع از مطلبی پافشاری می کند که خود می داند اشتباه بوده است

رش را مديون دقت عمل و بی طرفی اش در تهيه اين اتهامات می تواند به سازمانی که شهرت و اعتبا
  .گزارش می داند، لطمه بزرگی وارد کند

از اين رو دفاع سرسختانه بی بی سی و عدم پوزش خواستن اين خبرگزاری از دولت، از روزی که 
پخش شد قابل ) Today" (تودی" ماه می در برنامه تلويزيونی 29گزارش جنجالی اندرو گيليگان در 

  .تتوجيه اس
تحقيقات قضايی درباره مرگ دکتر کلی که قرار است توسط لرد هاتون صورت گيرد، احتماال سوالهای 

  .زيادی در مورد نقش بی سی سی به دنبال خواهد داشت
  نخست آنکه محتوای گزارش بی بی سی دقيقا چه بوده؟

هيه گزارش دولت در مورد اندرو گيليگان پيشتر گفته بود که منبع او يک مقام بريتانيايی است که در ت
  .توان تسليحاتی عراق نقش داشته است

آقای گيليگان گفت اين منبع به او اطالع داده که گزارش سالحهای تخريب جمعی عراق اغراق آميز 
  .است

سپس اين خبرنگار بی بی سی گزارشی تهيه کرد که در آن مقامات دولتی متهم شده بودند که به 
ت اين کشور در حمله به عراق، به دستکاری در مطالب اطالعاتی مبادرت منظور توجيه ضرورت مشارک

  .ورزيدند تا تهديد تسليحاتی رژيم سابق عراق را جدی تر از حد واقعی آن جلوه دهند
هم اکنون بی بی سی تاييد کرده است که منبع اصلی در تهيه اين گزارش، گفتگوی اندرو گيليگان با 

  .ليحاتی دولت بريتانيا بوده استدکتر ديويد کلی، کارشناس تس
  اندرو گليگان با انتشار اعالميه ای اظهار داشت که او در نقل قول از ديويد کلی دچار اشتباه نشده است

وی اضافه کرد اين کارشناس تسليحاتی دولت بريتانيا در مورد برداشت دولت از محتوای گزارش 
  . شد ابراز نگرانی کرده بوداطالعاتی که از برنامه تلويزيونی نيوز نايت پخش

گزارش نيوز نايت که توسط سوزان واتز تهيه شده بود چهار روز پس از گزارش آقای گيليگان از تلويزيون 
  .منبع او نيز ديويد کلی بوده است. پخش شد

سوزان واتز او را به عنوان يک مقام ارشد که از نزديک در تهيه گزارش دولت در مورد توان تسليحاتی 
  .ق دست داشته است معرفی کردعرا
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وی اضافه کرد که دکتر کلی به او گفته بود اصرار دولت بر وجود تهديد سالحهای تخريب جمعی از سوی 
  .عراق به علت برداشت غلط از گزارش های دستگاه اطالعاتی بوده است

اق در آماده همچنين به گفته دکتر کلی بين دولت و دستگاه اطالعاتی بحث هايی بر سر توانايی عر
  . دقيقه، در گرفته بود45کردن سالحهای کشتار جمعی در 

  خشم دولت
الستر کمبل، رييس دفتر مطبوعاتی نخست وزير بريتانيا بی بی سی را به دروغگويی درباره وقايعی که 

  .قبل از اشغال عراق رخ داد، متهم کرد
 کرد که بی بی سی اعتبار شخص او را زير تونی بلر، نخست وزير بريتانيا نيز خود به صدا در آمد و ادعا

  .سوال برده و با اينکار در واقع او را متهم به دروغگويی و فريب مردم کرده است
) Daily Mail" ( ديلی ميل"آتش خشم دولت پس از انتشار مقاله ای به قلم آقای گيليگان در روزنامه 

  . شعله ور شد
يليگان منبع مورد نظر را در هتلی در لندن مالقات کرده و از او در بخشی از اين مقاله آمده بود که آقای گ

پرسيده گزارش دولت مبنی بر توان هسته ای عراق چگونه تغيير يافته و اندرو کلی در يک کالم گفته 
  ".کمبل"است 

  بنابر اين سوال دوم می تواند اين باشد که آيا گزارش اولی گليگان درست بوده يا خير؟
اند کاران بی بی سی، اين گزارش صحت داشت چون آنها با انتشار گزارش گيليگان در به اعتقاد دست 

  .برنامه تحليلی نيوز نايت و تودی، حتی به قيمت دشمن تراشيدن برای خود موافقت کردند
  عدم انصراف

 اما حمايت بی بی سی از اندرو گيليگان شامل مقاله وی در روزنامه ديلی ميل درباره نقش آقای کمبل
در واقع بی بی سی که از انتشار چنين مقاله ای شرمنده شده بود اعالم کرد که بايد قوانينی . نشد

  .که به خبر نگارانش اجازه می دهد تا در نشريه ها بنويسند مورد تجديد نظر قرار گيرد
  .پشتيبانی بی بی سی از آقای گيليگان به علت همسانی آن با گزارش سوزان واتز بيشتر شد

 اين خبرگزاری مهم نيست که آيا منبع هر دو يک نفر بوده يا آنها در تهيه گزارش خود دو منبع برای
  . مستقل داشتند

آيا اين دو خبرنگار با دقت آنچه دکتر کلی گفته بود گزارش : مسئله اساسی بی بی سی اين است
  کرده اند يا خير؟

 است که به عقيده آنها بی اساس بوده اما برای دولت بريتانيا آنچه مهم تلقی می شود اتهاماتی
  .است

در يک مقطع بی بی سی می خواست قبول کند که گرچه گزارش آنها درست بوده اما شايد اطالعاتی 
اما سرانجام اين خبرگزاری از موضع خود . که اين منبع در اختيار آنها قرار داده بود اشتباه بوده است

  .عقب نشينی نکرد
س که برای تحقيق اين موضوع با آقايان کمبل، گيليگان و جک استرا، وزير امور کميته امور خارجه مجل

  .خارجه بريتانيا مصاحبه کرده بود، بر سر نقش آقای کمبل دچار اختالفات درونی شد
سرانجام اين کميته به اين نتيجه رسيد که اهميتی که دولت برای توان عراق درساختن سالحهای 

  .قائل شده است، قابل توجيه نبوده دقيقه 45کشتار جمعی در 
اما وزارت دفاع اعالم کرد که يکی از مقامات دولت پا پيش . قائله می توانست در همين جا ختم شود

  .گذاشته و گفته او منبع گزراش آقای گيليگان بوده است
  حفاظت از منبع خبر

 سی خواست تا نام دکتر سوال سوم از اينجا پيش می آيد که چرا هنگامی که وزارت دفاع از بی بی
  .ديويد کلی را به عنوان منبع خود تاييد کند، اين خبرگزاری چنين نکرد

بی بی سی گفت که نام منابع خبرنگاران بايد محفوظ . جواب اين سوال را اغلب خبرنگاران می دانند
  . بماند

د کلی، کارشناس پس از مرگش، بی بی سی تاييد کرد که منبع اصلی در تهيه اين گزارش دکتر ديوي
  .تسليحاتی دولت بريتانيا بوده است

اما در عين حال تاکيد کرد که اين خبرگزاری در دوران حيات دکتر کلی به او مديون بوده است تا نام او را 
  .فاش نکند

در مورد . منابع غير مجاز مانند دکتر کلی خود را به مخاطره می اندازند و ممکن است از کار برکنار شوند
  .ر کلی، فاش شدن نام او منجر به مرگش شددکت

مرگ او برای همه خبرنگاران ياد آور تلخی است از آنچه ممکن است برای يک منبع در صورت فاش 
  .شدن نامش اتفاق بيفتد

  .اگر ناشناختگی منابع تضمين نشود آنگاه کسی حاضر به افشای اطالعات سری نخواهد شد
ويند اگر بی بی سی زودتر می گفت که او منبع آنها بوده شايد او اما برخی از دوستان دکتر کلی می گ

  .هنوز زنده بود
  .اتفاقا نام او پيش از مرگش فاش شده بود و در تمام روزنامه ها منعکس شده بود

ديری نپاييد که دکتر کلی به کميته امور خارجه مجلس احضار شد و در آنجا به گفتگو با اندرو گيليگان و 
  .اعتراف کرد اما برخی از حرفهايی را که به او نسبت داد بودند انکار کردسوزان واتز 

  .وی تاکيد کرد که او منبع اصلی بی بی سی نبوده است
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اظهارات دکتر کلی در کميته امور خارجه مجلس سوال های بيشتری برانگيخت مبنی بر اينکه شايد اين 
  .تاندرو گيليگان بوده که در گزارش خود اغراق کرده اس

يا اينکه احتماال دکتر کلی تحت فشار روسای خود در وزارت دفاع متوجه شد اطالعاتی که وی به 
 خبرنگاران داده حساس بوده در نتيجه حرف خود را عوض کرده بود

  

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

  رسد     به نيروهاي آمريكا در خاورميانه ميهاي ايران  برد موشك: ژنرال ابوزيد
  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه  -خبرگزاري آارايران 

 به نيروي هوايي 3جنجال تبليغاتي آمريكا و اسرائيل با گذشت يك روز از الحاق رسمي موشك شهاب
  .پاسداران انقالب اسالمي، تشديد شد  سپاه

  .ا، رژيم صهيونيستي اين موشك را خطري براي همه منطقه خواندالملل ايلن  بين  به گزارش سرويس
سخنگوي وزارت خارجه اين رژيم با اشاره به توان اين موشك در هدف قراردادن " ديويد سارانگا "

تنها   آند آه نه  اي احتمالي ايران خطري را ايجاد مي  هسته  اضافه توانايي   به3شهاب« : اسرائيل، گفت
  ».لكه براي تمامي خاورميانه و اروپا هم خطرناك استبراي اسرائيل ب

« : رئيس فرماندهي مرآزي نيروهاي آمريكايي در خاورميانه نيز گفت" جان ابوزيد" از سوي ديگر ژنرال 
هايي در اختيار دارد آه به وسيله آنها   هاي آشتارجمعي و سيستم    هاي دوربرد، سالح  تهران موشك

  ».كايي در منطقه را هدف قراردهدتواند نيروهاي آمري  مي
« : اي ايران خواند، اظهار داشت  هاي تسليحات هسته  وي با هشدار در مورد آنچه پيشبرد برنامه

  ».موضوع همچنان به صورت يك مسأله نگران آننده براي ما باقي مانده است  اين
اه پاسداران انقالب  به نيروي هوايي سپ3شهاب   است آه خبر الحاق رسمي موشك  اين در حالي

  .هاي جهان داشت  اي در رسانه  اسالمي بازتاب بسيار گسترده
پيما و   هاي قاره  برنامه ساخت موشك: آرد  خبر اعالم  نيوز آمريكا با اشاره به اين  شبكه تلويزيوني فاآس

  . است  هواپيماهاي جنگنده پيشرفته توسط ايران پس از پايان جنگ عراق با اين آشور آغاز شده
هم در شماره امروز خود با اشاره به قرار گرفتن ايران در محور شرارت " پست  نيويورك" روزنامه آمريكايي

اي رسيده   آننده  اي ايران به مرحله نگران  هاي موشكي و هسته  برنامه: مطرح شده توسط بوش، نوشت
  .است

هاي    پايگاه3 آيلومتري موشك شهاب 1300برد : آباد نيز نوشت  چاپ اسالم" پاآستان  هاي"روزنامه 
  .دهد  آمريكا در آشورهاي عربستان سعودي، ترآيه، افغانستان و پاآستان را در معرض خطر قرار مي

هاي بازديد رهبر انقالب از   ان آمريكا نيز با پخش مكرر صحنه  ان  سي و سي  بي  هاي تلويزيوني ان  شبكه
  .آنند   ايران را نگران آننده اعالم ميهاي تسليحاتي   برنامه3شهاب   موشك

 
  پرزيدنت بوش رژيم جمهوری اسالمی ايران و سوريه را به پناه دادن به تروريستها متهم کرد

     2003  ژوئيه  21 -1382 تير 30 دوشنبه  -راديو آمريكا 
  . هم کردپرزيدنت بوش رژيمهای جمهوری اسالمی ايران و سوريه را به پناه دادن به تروريستها مت

پرزيدنت بوش در سخنانی در شهر کرافورد در ايالت تگزاس، در يک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با 
سيلويو برلوسکونی، نخست وزير ايتاليا، گفت چنين رفتاری از سوی ايران و سوريه به هيچ وجه قابل 

ه آنها ادامه دهند کامالً  رهبر آمريکا افزود دولتهائی که پناه دادن به تروريست ها و کمک ب. قبول نيست
  . مسئول اعمال خود خواهند بود

اين سخنان رئيس جمهور آمريکا تازه ترين هشداری بود که دولت آمريکا به دولتين ايران و سوريه داده 
پرزيدنت بوش ضمن اين هشدارها از رهبران خاورميانه خواست با مبارزه عليه تروريسم از روند . است

رهبران آمريکا و ايتاليا از تحکيم پيوندهای بين المللی عليه تروريسم و . بانی کنندصلح خاورميانه پشتي
 . بازسازی عراق گفتگو کردند

  
نه تنها خاور ميانه، بلکه بخشي از قاره اروپا و جنوب روسيه در تير رس : وزير امور خارجه اسرائيل
  جمهوري اسالمي است

  2003  ژوئيه 21 -1382ير  ت30 دوشنبه ): راديوفردا(اردوان نيکنام 
وزير امور خارجه اسرائيل امروز در ديدار با وزراي امور خارجه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در بروکسل 
نگراني عميق دولتش را از برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالمي و نيز به کارگيري موشک ميانبرد 

زيران خارجه اتحاديه اروپا در نشست خود از و.  در سپاه پاسداران انقالب اسالمي ابراز کرد3شهاب 
  . جمله موضوع فعاليتهاي هسته اي ايران را مورد بحث قرار دادند

 وزير امور خارجه 15سيلوان شالوم، وزير امور خارجه اسرائيل پس از ديدار با ): راديوفردا(ژان خاکزاد 
گاران، جمهوري اسالمي را متهم کرد کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، امروز در بروکسل در گفتگو با خبرن

  . که در سدد دست يافتن به سالحهاي هسته اي است
به گزارش خبرگزاري رويتر، وزير امور خارجه اسرائيل به خبرنگاران گفت که جمهوري اسالمي تالش مي 
 کند به هر طريق که شده سالح هسته اي توليد کند، بنابراين تمام کشورهاي جهان بايد کوشش کنند

  .جلوي توليد سالح هسته اي توسط جمهوري اسالمي را بگيرند
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به گفته وزير امور خارجه اسرائيل، جمهوري اسالمي به غني ساختن اورانيوم پرداخته است و به همين 
خاطر است که حاضر نيست بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از تاسيسات هسته اي اين کشور 

م در گفتگو با خبرنگاران تاکيد کرد که جمهوري اسالمي نه تنها خاور ميانه سيلوان شالو. بازرسي کنند
را مي تواند مورد هدف قرار دهد، بلکه حتي بخشي از قاره اروپا و جنوب روسيه نيز در تير رس جمهوري 

  .اسالمي قرار گرفته است
يد سالحهاي هسته اي توسط وزير امور خارجه اسرائيل اضافه کرد که اتحاديه اروپا براي جلوگيري از تول

خبرگزاري رويتر در ادامه اين گزارش به سخنان . جمهوري اسالمي مي تواند نقشي کليدي ايفا کند
 اشاره مي کند که گفته 3سيد علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي در مورد موشکهاي شهاب 

ار گيرد و به نقل از است اين موشکها مي تواند در تحقق آرمان فلسطيني ها مورد استفاده قر
تحليلگران، خبرگزاري رويتر اضافه مي کند از آنجا که آمريکا، جمهوري اسالمي را در محور شرارت قرار 

داده است، تهران مي تواند نه تنها اسرائيل، بلکه به منافع مراکز و پايگاههاي آمريکا در منطقه 
  .خاورميانه نيز حمله کند

گزارش به اين نکته نيز اشاره مي کند که جمهوري اسالمي هميشه اعالم خبرگزاري رويتر در پايان اين 
برخي از ديپلماتها مي گويند که . کرده است از انرژي اتمي براي توليد نيروي برق استفاده خواهد کرد

  . کشف اورانيوم غني شده در ايران مي تواند بر اثر آلودگي اتفاقي صورت گرفته باشد
خارجه اتحاديه اروپا براي آغاز گفتگوهاي رسمي جهت انعقاد قرارداد همکاري به هر حال وزراي امور 

هاي اقتصادي و سياسي با ايران، از تهران خواسته اند پروتکل الحاقي منع گسترش سالحهاي هسته 
  .اي را امضاء کند

  
سالمي در زمينه اشتراک نظر در ميان وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا براي وارد کردن فشار بر جمهوري ا

  برنامه هسته اي
  21 -1382 تير 30  دوشنبه ):راديوفردا، کلن)(ژنو(، مصاحبه با محمد رضا جليلي )کلن(شهرام ميريان 

  2003ژوئيه 
طرح صلح موسوم به نقشه راه و بازسازي عراق در مرکز ثقل گفتگوهاي وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا 

ر اين مناسبات اين اتحاديه با ايران و همينطور برنامه اتمي ايران هم از عالوه ب. در بروکسل قرار دارد
پرسش من از شما اين است که . ديگر موضوعاتي است که اين وزيران درباره آنها به بحث مي نشينند

آيا در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا سياستي يک دست در قبال ايران وجود دارد و به طور کلي ارزيابي 
   مذاکرات امروز وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا درباره ايران چي هست؟ شما از

به نظر مي رسد در مورد ): استاد موسسه عالي پژوهشهاي بين المللي، ژنو(محمد رضا جليلي 
 عضو اتحاديه اروپا وجود دارد و به نظر من در جلسه امروز، 15مسئله اتمي يک هم نظري کامل بين 

 خواهد شد اين است که چطور مي شود به ايران فشار آورد که حداکثر همکاري را مسئله اي که مطرح
با آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين بکند و تقويت روابط بازرگاني ايران با اتحاديه اروپا وابستگي 

رد آن البته نکته اي که مي شود به آن توجه ک. دارد با حل مشکلي که ايران در مورد مسئله اتمي دارد
است که رياست اتحاديه اروپا در شش ماه آينده با ايتاليا هست و همينطور که مي دانيد دولت آقاي 

برلوسکوني روابط خاصي با دولت آقاي بوش در اياالت متحده دارد و در حال حاضر هم آقاي برلوسکوني 
ه به ايران به دليل در آمريکا هست، بنابراين ممکن است که از اين طريق فشارهاي بيشتر از گذشت

  .نزديکي رياست اتحاديه اروپايي و اياالت متحده به ايران بيايد
 ايران است که ديروز هم آقاي خامنه اي در اين پيوند 3پرسش بعدي من درباره موشک شهاب .: م.ش

مطالبي گفته اند و حتي گفته اند که ما اين فن آوري موشکي را در جهت آرمان خلق فلسطين به کار 
  شما در اين باره چه نظري ارائه مي دهيد؟. واهيم بردخ

اين اظهارات آقاي رهبر جمهوري اسالمي خيلي باعث تعجب هست، براي اينکه تا : محمد رضا جليلي
به حال برنامه ايران از نظر مسئله فلسطين اين بود که از سازمان فلسطيني، از بعضي سازمانهاي 

اسلحه براي فلسطيني ها بفرستد، ولي اين نظريه اگر جنبه اسالمي فلسطيني حمايت بکند و حتي 
عملي پيدا مي کند، يک تحولي است در دکترين نظامي ايران و يک نوع مداخله مستقيم در اختالفات 

اعراب و اسرائيل است و اين البته عکس العملهايي در سطح منطقه و در سطح بين المللي بوجود 
ان هم عکس العمل هايي خواهد داشت، براي اينکه به نظر من افکار خواهد آورد، و ضمنا در داخل اير

عمومي ايران به هيچوجه آمادگي اين را ندارند که مشارکت مستقيم در جريان فلسطين بکنند و بايد 
انتظار داشت که ببينيم اين حرفها جنبه عملي پيدا خواهد کرد، تکرار خواهد شد تا در روزهاي آينده از 

  .ري بکنيماين نتيجه گي
  

  جمهوري اسالمي بزرگترين مرآز بين المللي تروريسم است: نخست وزيرسابق اسرائيل
  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه ): راديوفردا(

نخست وزير سابق اسرائيل و رهبر کنوني حزب کار اين کشور در پاسخ به اظهارات آيت اهللا خامنه اي 
اب را اسلحه اي در جهت تحقق آرمان هاي ملت فلسطين در صبح روز يکشنبه که موشک هاي شه

دانسته بود به راديو فردا مي گويد جمهوري اسالمي قصد نابودي اسرائيل را دارد و به بزرگترين مرکز 
  . بين المللي تروريسم تبديل شده است
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سابق اسرائيل و شيمون پرز برنده جايزه صلح، نخست وزير و وزير امور خارجه ) : راديو فردا(احمد رافت 
رهبر کنوني حزب کار اين کشور که براي شرکت در بين الملل سوسياليستي در رم به سر مي برد در 

، 3گفتگو با راديو فردا، سخنان آيت اهللا سيد علي خامنه اي که در جريان تسليم اولين موشک شهاب 
له قرار دهند، گفته بود اين  کيلومتري شان مي توانند شهرهاي اسرائيلي را مورد حم1300که با برد 

موشک ها بايد در دفاع از آرمان هاي ملت فلسطين به کار گرفته شوند را تالشي در جهت نابودي 
  .اسرائيل مي داند

شيمون پرز مي گويد فراموش نکنيم ايران تنها کشوري است که فردي را به جرم نوشتن کتابي، محکوم 
اين نظرند که همه اسرائيلي ها سلمان رشدي هايي مقامات ايران سخت بر . به مرگ کرده است

  .هستند که بايد به هر جهت نابود شوند و از هيچ اقدامي در اين جهت خودداري نمي کنند
شيمون پرز در ادامه مي گويد ايران امروز به مرکز واقعي تروريسم در جهان تبديل شده است و اين 

بين المللي را در صدر برنامه هاي خود قرار داده کشور حمايت نظامي، مالي و سياسي از تروريسم 
  . است

حضور صدها افسر پاسدار در جنوب لبنان و انتقال بيش از ده هزار خمپاره و موشک با برد کوتاه به اين 
منطقه از ديد نخست وزير سابق اسرائيل، حکايت از حمايت جمهوري اسالمي از تروريسم در منطقه و 

  . ونه اقدامي جهت دستيابي به صلح استمخالفت اين کشور با هرگ
نخست وزير سابق اسرائيل مي افزايد جمهوري اسالمي به شدت تالش در تهيه اسلحه هاي کشتار 

جمعي منجمله اسلحه اتمي را دارد و ادعاهاي مقامات اين کشور مبني بر استفاده غير نظامي از 
ور با توجه به ذخاير عظيم نفتي و گازي اش انرژي هسته اي به هيچ وجه قابل قبول نيست زيرا اين کش

احتياجي به انرژي هسته اي ندارد و عالوه براين اگر واقعا قصد استفاده غير نظامي از برنامه هاي 
اتمي خود را داشت به چه دليل طرح هايش را تاکنون مخفي نگاه داشته و در اختيار سازمان بين 

  .المللي انرژي اتمي نگذاشته است

  

   رويدادهاي مهم ايرانبرخي از
  

  شود ميدان نفتي آزادگان بين ژاپنيها و ديگران تقسيم مي
  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه 

بر اساس آخرين مذاآرات صورت گرفته ميدان :  يك مقام مسؤول در وزارت نفت گفت-خبرگزاري فارس
  .شود ميدان تقسيم مينفتي آزادگان بين ژاپنيها و ديگر شرآتهاي متقاضي حضور در اين 

اين مقام مسؤول که خواست نامش ذکر نشود در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فاس 
ميدان نفتي آزادگان به حدي وسيع است آه امكان واگذاري به يك شرآت با يك آشور : خاطرنشان آرد

  . به تنهايي وجود ندارد
برسد قسمت جنوبي ميدان نفتي آزادگان به ژاپنيها و اگر مذاآرات به نتيجه : اين مقام خاطرنشان آرد

  . قسمت شمالي آن به ديگر آشورها يا شرآتهاي متقاضي واگذار خواهد شد
به عقيده اين مقام مسؤول شانس شرآتهاي با تجربه براي حضور در ميدان آزادگان بيشتر از ديگران 

  . است

  

   ايران در مورد مهمترين تحوالت مواضع رژيم و جناحهاي آن

  
دستور رييس جمهور براي پيگيري مرگ زهرا آاظمي : سخنگوي وزارت امور خارجه آشورمان گفت

  . نشان دهنده جديت و شفافيت جمهوري اسالمي ايران است
  2003 يهژوئ  21 -1382  تير30 دوشنبه 

آشورمان به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران،حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه 
در جلسه مطبوعاتي با خبرنگاران داخلي و خارجي با ابراز تاسف از مرگ زهرا آاظمي تبعه ايراني مقيم 

  . هاي ما در اين زمينه براي خوشايند اين يا آن آشور نيست پيگيري: آانادا تاآيد آرد
را براي روشن هاي خود نهايت تالشمان  اين فرد تبعه ايران است و ما براساس مسووليت: وي افزود

  . ايم آردن به آار گرفته
ايم  وگوها اعالم آرده ما در اين گفت: وگو با وزير خارجه و سفير آانادا در تهران گفت وي با اشاره به گفت

آميته مربوطه نظر خود را داد و مبناي قضاوت ما . آه در اين مساله جدي هستيم؛ چون تبعه ايران است
  . يم تا براساس پيشنهادات و مالحظات ساير آارها دنبال شودنظر آميته است و بايد صبر آن

وزير بهداشت اعالم آرده است آه ما : آصفي در زمينه انتقال جسد و آارهاي پزشكي، تاآيد آرد
  . آنيم و در زمينه انتقال جسد نيز دادگاه بايد تصميم بگيرد خودمان آارهاي پزشكي را دنبال مي

بحث امضا امروز دل : ورمان در خصوص پروتكل الحاقي تاآيد آردسخنگوي وزارت امور خارجه آش
  . آنيم اعتمادسازي است مشغولي ما نيست آن چه به آن فكر مي

نگاه ما به پروتكل واقع بينانه است و با ديد : وي با تاآيد بر اين آه اعتماد بايد دو طرفه باشد؛ تاآيد آرد
  . آنيم مثبت به آينده نگاه مي
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در :  به سوالي درباره اختالف نظر در ايران در خصوص امضاي پروتكل الحاقي تاآيد آردآصفي در پاسخ
تمام موضوعات ممكن است اختالف نظر وجود داشته باشد؛ اما اين مساله ملي است و بر اساس 

ي آن تصميم  اجماع نظر تصميمات شوراي عالي امنيت ملي و تصويب مجلس شوراي اسالمي درباره
  . شود ها طي مي د و اين مراحلي است آه درباره همه معاهدهگيري خواهد ش

سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص پرداخت وجهي از سوي سازمان ملل به خسارت ديدگان جنگ 
هاي دولتي ايران نيز  اين وجوه در ارتباط با جنگ آويت بود آه بسياري از شرآت: عراق و آويت تاآيد آرد

در خصوص خسارات ايران در جنگ عراق مساله جداست و موارد خاص خود . توانستند خساراتي بگيرند
  . را دارد آه در آينده با دولت آينده عراق مطرح خواهد شد

احتمال دارد اين : آصفي درباره اظهارات توني بلر عليه ايران، انگيزه وي را روشن ندانست و گفت
هاست آه با فرافكني بر  ن بر اين ناآامياظهارات به دليل ناآامي در عراق و براي سرپوش گذاشت

 ديگري درصدد شانه خالي آردن از مسووليتي است آه او براي پاسخگويي و آشورش به دنيا  سوژه
  . دارد

بلر خود : سخنگوي وزارت امور خارجه آشورمان اظهارات توني بلر را بي اساس دانست و تاآيد آرد
هر دولتي آه . هاي آن است م صهيونيستي و زرادخانهداند آه تهديد اصلي در منطقه رژي بهتر مي

  . خواهان ثبات و امنيت است بايد به ريشه ناامني يعني رژيم صهيونيستي برگردند
نمايي ايران،   و مباحثي چون قدرت3هاي شهاب  آصفي در پاسخ به سوالي در خصوص تحويل موشك

. ل شود آه چرا اين زمان انجام شده استاين اقدام هر گاه آه صورت گيرد؛ ممكن است اين سوا: گفت
  . ها تدافعي است آه قبال نيز انجام شده است ها به سپاه جديد نيست و اين سالح تحويل موشك

ايم آه آليه فعاليت هاي جمهوري اسالمي ايران با اهداف بازدارنده و  ما روشن اعالم آرده: وي افزود
 سال گذشته اين را ثابت 25آند و در  تهديد نميخطري از جانب ما هيچ آشوري را . تدافعي است

ايم آه همواره با خودداري از تهديد عليه ساير آشورها از   ساله نيز ثابت آرده8در زمان جنگ . ايم آرده
يي و موشكي  اين گونه مباحث تبليغات رژيم صهيونيستي است و با توجه به هسته. آنيم خود دفاع مي

  . يم حق ندارد چنين مباحثي را درباره ايران مطرح آندبودن رژيم صهيونيستي اين رژ
وگو و  هيچ گفت: اي با آوبا اظهار بي اطالعي آرد و گفت هاي ماهواره وي در خصوص ارتباط پارازيت

  . ها اين آار را انجام داده باشند آنم آوبايي ايم، گمان نمي ها انجام نداده تفاهمي در اين زمينه با آوبايي
يي ايران در جلسه وزراي  هاي هسته احتمال طرح مباحثي درباره شفاف سازي فعاليتآصفي درباره 

با توجه به رياست ايتاليا تشكيل اين : امور خارجه اتحاديه اروپا براي ادامه روابط تجاري، تصريح آرد
. اي معمول است و ممكن است مباحثي نيز درباره جمهوري اسالمي ايران صورت گيرد جلسات دوره

المللي انرژي  هايش شفاف است و همكاري جمهوري اسالمي ايران با آژانس بين ان در فعاليتاير
  . ايم و نخواهيم داد ما فعاليت پنهاني انجام نداده. يي گوياي اين شفافيت است هسته

 نفع قرارداد تجاري به: وگوهاي ايران با البرادعي و حضور بازرسان در ايران تاآيد آرد وي با اشاره به گفت
. شود آه بتوانند از آن به عنوان اهرم استفاده آنند هيچ يك از طرفين بيشتر منفقغ نمي. طرفين است

  . درباره اين قرارداد از گذشته مذاآرات شروع شده و در آينده هم ادامه خواهد داشت
 NPTوج از آصفي درباره اظهارات ضد و نقيض درباره امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران و احتمال خر

توانند از آن خارج شوند، اما اين موضوع در دستور آار ايران   بندي دارد آه آشورها ميNPT: تاآيد آرد
  . داند ايران خود را متعهد و وفادار به همكاري با آژانس مي. نيست

ت و ما رويه نداريم آه موضوع انتخابا: وي در زمينه اخباري در خصوص اعزام سفير به عراق تاآيد آرد
در اين زمينه تا به جمع بندي . مان است انتصابات را در مراحل قبل اعالم آنيم و اين رويه هميشگي

  . آنيم نرسيم اعالم نمي
وزير آشور : وي درباره ادعاهاي مطرح شده در خصوص حضور سخنگوي القاعده در ايران، تصريح آرد

ايم آه در صورت   ما قبال هم اعالم آرده.آويت در آخرين اظهاراتش اخبار قبلي را تكذيب آرده است
آنيم و در خصوص اسامي هنوز در موقعيتي  ها اعالم نمي شناسايي اعضاي القاعده آن را در رسانه

  . ها تمام نشده است نيستيم آه اسامي را اعالم آنيم زيرا شناسايي
ان ملل با آمريكا است؛ وي هم چنين درباره اخباري آه مدعي احتمال مذاآرات نماينده ايران در سازم

هاي آمريكا بدين گونه  ايم و تا زماني آه سياست ما چنين پيشنهادي را به آمريكا نداده: اظهار داشت
  . اي نداريم است، ما مذاآره

ها دستگير  وي در پايان در خصوص اقدام براي آزادي مستندسازان ايراني آه در عراق از سوي آمريكايي
قات با آاردار در غياب سفير سوئيس به عنوان حافظ منافع آمريكا، خواستار ما در مال: اند گفت شده

چنين آاردار ايران در وزارت امور خارجه عراق  هم. اند آنها نيز قول پيگيري داده. ايم آزادي فوري آنها شده
 موضوع را مطرح آرده و از مسوولين وزارت امور خارجه عراق خواستار آزادي آنها شده است

  

  ب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانآورس
  

انتظار دارم آه دستور سريع براي بازپرسي آامل : اي خطاب به هاشمي شاهرودي  خاتمي در نامه
  جهت آشف واقعيت و تعيين مقصر يا قاصر را صادر فرماييد  
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جمهور، در  ي رييس جمهور، گزارش هيأت ويژه لمين سيدمحمد خاتمي، رييساالسالم و المس حجت
خصوص علت، زمان و مكان درگذشت خبرنگار ايراني زهرا آاظمي را همراه با منضمات و مستندات 

  .  ي قضاييه ارسال آرد اهللا هاشمي شاهرودي، رييس قوه گزارش براي آيت
ي  ا ابراز تأسف از اين پيشامد ناگوار و تسليت به خانوادهجمهور ب به گزارش خبرگزاري آار ايران، رييس
آامل جهت آشف انتظار دارم آه دستور سريع براي بازپرسي : محترم آاظمي و هاشمي تأآيد آرد

واقعيت و تعيين مقصر يا قاصر در اين پيشامد ناگوار را صادر فرماييد تا با برخورد قضايي مناسب با آن، 
يافتن عدل، قانون و اطمينان يافتن جامعه براي دفاع از حقوق افراد، بيش از پيش فراهم  ي جريان زمينه
  .آيد
  

 به دادگستري تهران   زهراآاظمي  نده قتلپي گيري پرو:در پي نامه خاتمي به هاشمي شاهرودي
  !  واگذار شد )مرتضوی (

  1382 تير 30 دوشنبه -سايت خبرنامه اميرآبير 
 قوه قضـائيـه بـا   مسئوالن    در جلسه  شاهرودي به گزارش صدا و سيما جمهوري اسالمي هاشمي

  رئيس: پرونده زهرا آاظمي افزود    به   رسيدگي  جمهور براي  و سريع رئيس   موقع تشكر از دستور به
  گزارش,    آن   رسيـدگـي به  براي  شده   معرفي  شد و وزيران  پـرونـده وارد عمل  در اين  موقع  جمهور به
   . .   است  شده  ارسال  اينجـانـب  جمهور براي  رئيس  از طريق  تهيـه آـردنـد و ايـن گزارش آاملي
     استان  از دادستاني  احتمالي اين پرونـده   با مقصران   قانوني  بر برخورد قاطع قضائيه با تاآيد   قوه رييس

  . .  آند  مسئله رسيدگي  اين   به  قانون در اسرع وقت  طبق تهران خواست
پيش از اين از نمايندگان مجلس و بسياري از صاحبنظران از سعيد مرتضوي آه مسوول مستقيم 

به عنوان يكي از مظنونين اصلي اين ماجرا نام برده بودند و خواستار بازذاشت زهرا آاظمي بود ،
به نظر ميرسد ماجراي قتل زهرا آاظمي نيز همانگونه آه پيش . رسيدگي به پرونده وي شده بودند

 بيني مي شد به سرنوشت پرونده قتل هاي زنجيره اي دچار خواهد شد
  

  واکنش کانادا به گزارش مرگ زهرا کاظمی
  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه  -  بي بي سي -ام امين ضرغ

رينال دوارون، سخنگوى وزارت امور خارجه آانادا در گفتگو با بخش فارسى بى بى سى گفت آه اين 
وزارتخانه در تدارك گفتگوى تلفنى ديگری بين بيل گراهام، وزير امور خارجه آانادا و آمال خرازى، همتای 

  .سه شنبه استايرانی او براى روز 
به گفته او، وزارت امور خارجه آانادا هرچند از انتشار گزارش هيأت ويزه تحقيق در مورد مرگ زهرا 

آاظمى، خبرنگار عكاس ايرانى آانادايى به رئيس جمهور ايران خوشوقت است اما اعتقاد دارد اين 
ربه وارد شده و در چه گزارش در مورد بسيارى سؤاالت از جمله اينكه چطور به سر خانم آاظمى ض

  .موقعيتى اين آسيب وارد آمده ساآت است
آقاى دوارون گفت آانادا از آغاز اين بحران تأسف انگيز با مقامات ايرانى، در تمام سطوح با صراحت و 

وضوح آامل گفتگو آرده و گفته است آه مرگ خانم آاظمى مسأله بسيار نگران آننده اى براى دولت و 
 روشن آرده است آه همكارى ايران در اين زمينه براى حسن تداوم روابط دو آشور مردم آاناداست و

  .بسيار اهميت خواهد داشت
قرار است دولت آانادا در بيانيه اى آه به همين منظور منتشر خواهد آرد دو خواسته اساسى اش از 

اند مجازات شوند و ديگر ايران را مورد تأآيد قرار دهد؛ يكى اينكه آسانى آه مسئول مرگ زيبا آاظمى 
در سفارت آانادا در ايران به ) نوزدهم ژوئيه(اينكه جسد او مطابق خواسته مادر و پسرش آه روز شنبه 

  .ثبت رسيده به آانادا برگردانده شود
به گفته رينال دوارون، بيل گراهام نيز در بيانيه اى از عدم اقدام دولت ايران بخصوص در مورد انتقال 

  .اظمى ابراز ناخرسندى و نگرانى خواهد آردجسد خانم آ
آقاى دوارون در پاسخ اين سؤال آه آيا بر اساس اطالعات منتشر شده وزارت امور خارجه آانادا، مرگ 

قتل از "مى داند گفت حداقل چيزى آه مى توان گفت اين است آه اين مرگ، " قتل"خانم آاظمى را 
 دقيق شرايط وقوع آن براى تعيين نوع قتل ضرورت داردبوده اما جزئيات بيشتر و شناخت " درجه دو

 
  ساقي باقري نيا از بازداشت آيدين جمشيدي ودوتن ازآارآنان روزنامه آسيا خبرداد  

  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه  -خبرگزاري آارايران 
، منشي و راننده )فرزند ايرج جمشيدي(مديرمسوول روزنامه آسيا از بازداشت آيدين جمشيدي الريجاني

  .روزنامه طي روزهاي گذشته خبر داد
آيدين جمشيدي روزشنبه ، منشي :ساقي باقري نيا درگفت و گو با خبرنگارخبرگزاري آارايران ايلنا گفت

روزنامه پنج شنبه و راننده روزنامه نيز روز چهارشنبه بازداشت شده و تاآنون تماسي با آنها حاصل 
  .نشده است

روند آنوني :نه شايعه مبني بردريافت پول ازسوي مسووالن روزنامه براي درج عكس افزودوي با رد هرگو
پرونده بيانگرآن است آه افراد براي پرسش احضار مي شوند ومسايلي آه درگذشته عنوان شده مطرح 

  .نيست
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 مشخص نيست آه اين پرونده به آدام سمت درحال حرآت است: مديرمسوول روزنامه آسيا تصريح آرد
موضع مردم و حاآميت نسبت به اين گروهك تروريستي است و خط مشي ما از اين   اما موضع ما ،

  .گروهك جدا است
خط :عملكرد سالهاي گذشته روزنامه آسيا را شفاف دانست و گفت  همسر ايرج جمشيدي ، در انتها 

  . مشي روزنامه آامال مشخص است
 

  آنند    نگاران تحصن مي  ي روزنامه مرداد در محل انجمن صنف17روزنامه نگاران 
  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه  -خبرگزاري آارايران 

آنند و قلم ها را    مرداد در روز خبرنگار در محل انجمن صنفي روزنامه نگاران تحصن مي17روزنامه نگاران 
  . گذارند  بر زمين مي

اران به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضاء برگزار نشد و نگ  به گزارش ايلنا، انتخابات انجمن صنفي روزنامه
  . مرداد ماه موآول شد13به روز 

شود و به    مرداد در محل انجمن برگزار مي13نگاران روز   بر اين اساس، انتخابات انجمن صنفي روزنامه
  . حد انصاب نرسين اعضاء مانع برگزاري انتخابات نخواهد شد

اي در اعتراض به مرگ زهرا آاظمي در محل   ان حاضر در اين مراسم جلسهنگار  بنا به تصويب روزنامه
 در 22 تا 30/16 مرداد از ساعت 17نگار روز   انجمن و همچنين تحصن در اعتراض به دستگيري روزنامه

  .شود  محل انجمن برگزار مي
 بودند، از شرآت سرخي و آسري نوري آه آانديداي شرآت در انتخابات انجمن  اهللا عرب   همچنين فيض

  .در انتخابات انصراف دادند
نگاران دو هفته گذشته نيز به دليل به حد نصاب نرسيدن   گفتني است، انتخابات انجمن صنفي روزنامه

  .اعضاء برگزار نشده بود

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  
    در عراق»  برمر پل «  جاي به»   ولف جان«

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 سه شنبه  - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 
 تغيير   براي  رايزني  امريكا سرگرم  دولت گيري  مرآز تصميم  خبر دادند آه  ديپلماتيك منابع:  الملل  بين گروه

»   ولف جان « ست، قرار ا الوسط  الشرق  روزنامه  گزارش به.  هستند  عراق  غير نظامي حاآم»  برمر پل«
  بيني  پيش  منابع اين.  برمر شود ،جانشين  راه  و نقشه  خاورميانه  روند صلح  امريكا در پيگيري مامور ويژه
 در  يي  هفته  برمر در سفر يك  حاضر پل در حال. گيرد  مي  صورت  چند روز آينده  طي  تغييرات  اين آردند آه

   به اش  در سفر غير منتظره  سوريه  جمهوري ، رييس»بشار اسد« ديگر  از سوي. برد امريكا بسر مي
اسد در .  وگو پرداخت  گفت  به  عربستان پادشاه» فهد«و »  عبداهللا «  با شاهزاده  سعودي عربستان

 خود  هاي  خواست  به  عراق  ملت  آه  اميدوار است سوريه:   گفت  در شهر جده وگو با خبرنگاران گفت
پانصد :  آرد  اعالم  ديگر، لبنان از سوي.  باشد  رو داشته  را در پيش  با آرامشي توام زندگي يابد و  دست
   بازرگانان هاي  بدهي  خسارت  عنوان  آشور را به  در اين  عراق  دولت  شده  بلوآه هاي  دالر دارايي ميليون
 .  خواهد آرد  ضبط  خود با عراق  تجاري  و قراردادهاي لبناني

  
  مه حمالت به نيروهاي آمريکايي در عراقادا
  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه ): راديوفردا(

در آخرين . حمالت گروههاي مسلح ناشناس عليه سربازان آمريکايي در عراق همچنان ادامه دارد
شبيخون گروههاي مسلح در عراق که در غرب شهر موصل در شمال اين کشور صورت گرفت، دو سرباز 

بدين ترتيب از اول ماه مي .  هوابرد اياالت متحده آمريکا جان خود را از دست دادند101ريکايي لشکر آم
 سرباز آمريکايي در حمله 37گذشته که آمريکا پايان عمليات نظامي در جنگ عراق را اعالم کرد، تا کنون 

  . افراد مسلح در عراق کشته شدند
 اداره غير نظامي عراق را بر عهده دارد، براي مقابله با حمالت پل برمر که از سوي اياالت متحده آمريکا

گروههاي مسلح ناشناس گفت که اياالت متحده آمريکا بايد تغييراتي را در ساختار و تجهيزات نيروهاي 
به گفته او نيروهاي . نظامي اش در عراق ايجاد کند تا نيروهاي آمريکا قدرت تحرک بيشتري پيدا کنند

اق ديگر نياز چنداني به سالحهاي سنگين مانند توپ و تانک ندارند و بايد با سالحهاي آمريکا در عر
  .سبک به مبارزه با گروههاي مسلح ناشناس بپردازند

تا کنون اکثر حمالت به نيروهاي آمريکا توسط افرادي صورت گرفته است که سني مذهب هستند و 
اما شيعيان عراق که اکثريت مردم اين . اب مي آيندهنوز از بقاياي هواخواهان رژيم پيشين عراق به حس

کشور را تشکيل مي دهند، تا ديروز عليه حضور نيروهاي آمريکا در خاک کشورشان اعتراض شديدي از 
خود نشان نداده بودند، اما ديروز پس از آنکه به خاطر سخنان تند سيد مقتدا الصدر، يکي از رهبران 

يروهاي آمريکايي در خاک عراق، منزل او توسط سربازان آمريکايي شيعيان در شهر نجف عليه حضور ن
محاصره شد، تظاهرات گسترده اي از سوي شيعيان در شهر نجف براي اعتراض به محاصره خانه مقتدا 
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الصدر صورت گرفت که تظاهر کنندگان شعارهاي تندي عليه حضور نيروهاي آمريکا در عراق دادند، و به 
  .شهرداري نجف حفاظت مي کردند سنگ پرتاب کردندسوي سربازاني که از 

و سر انجام اينکه بر اثر حمله افراد ناشناس به امدادگران سازمان ملل متحد در عراق نيز يک راننده 
  .کاروان امدادگران سازمان ملل در آتش سوزي اتومبيلش درگذشت

  
  آادك در آرآوك حزب تاسيس آرده است: بايكال 

  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه 
اطالعاتي را دريافت آرده آه بر : دنيز بايكال رهبر حزب جمهوريخواه خلق ترآيه گفت: خبرگزاري فارس

  .حزبي را در آرآوك تاسيس آرده است) آادك(اساس آن سازمان تروريسيي آردهاي مخالف 
 تروريستي آادك ابتكار سازمان: به گزارش امروز ترآيش پرس، بايكال در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت

  . جديدي را در شمال عراق به خرج داده است آه اين امر براي ترآيه خطرناك است
ما اطالعاتي دريافت آرده ايم آه بر اساس آن ادعا شده ، آادك حزبي را در آرآوك تاسيس : وي افزود

  . آرده است آه اين امر فوق العاده خطرناك است
اخته شده درباره آن حاآي است آه سازمان تروريستي آادك ، ترآيه را حقايق شن: بايكال ادامه داد

  . ما نبايد به آنان اجازه چنين ابتكاري را دهيم .هدف گرفته است 
 

  معاون وزير دفاع آمريكا با مقامات آرد گفتگو آرد
  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه 

ريكا روز گذشته در آردستان عراق با مقامات دو گروه معاون وزير دفاع آم» پل ولفوويتز«: خبرگزاري فارس
  .آرد در اين منطقه ديدار آرد

پل «: به گزارش خبرگزاري فرانسه، سخنگوي حزب دموآراتيك آردستان عراق به اين خبرگزاري گفت
معاون وزير دفاع آمريكا روز گذشته در خصوص وضعيت عراق و توسعه نقش آردها در برقراري » ولفوويتز

  . آراسي در اين آشور با مقامات دو گروه عمده آرد بحث و گفتگو آرده استدمو
رهبر حزب دموآرات آردستان عراق و مقامات اتحاديه ميهني آردستان آه رهبر آنها » مسعود بارزاني«
شرآت » صالح الدين«است و درحال حاضر در خارج از آشور است در گفتگوهاي » جالل طالباني«

  . آردند
  .  نفره حكومتي عراق آرسي دارند25و طالباني هر دو در شوراي بارزاني 

 
  يک سرباز آمريکائی و مترجم عراقی او در شمال بغداد به قتل رسيدند

     2003  ژوئيه  21 -1382 تير 30 دوشنبه  -راديو آمريكا 
  .  کشته شده انددر تازه ترين حمله به نيروهای آمريکا در عراق، يک سرباز آمريکائی و مترجم عراقی او

مقامات آمريکا می گويند بمبی که کنار جاده کار گذاشته شده بود اين دو مرد را امروز به هالکت رساند 
  . و سه سرباز ديگر را که در يک کاروان در شمال بغداد در حرکت بودند زخمی کرد
رکزی آمريکا يک نيروی در اين حال، بلندپايه ترين فرمانده آمريکائی، در منطقه می گويد فرماندهی م

ويژه متشکل از حدود هفت هزار عراقی تعليم ديده توسط آمريکا، برای حفاظت از کاروانها و جايگزينی 
نيروهای آمريکا که در حال حاضر از کارخانه های برق و انبارهای مهمات در عراق حفاظت می کنند 

 . روز کار خود را آغاز کند۴۵ است ظرف ژنرال جان ابی زيد، می گويد اين نيرو قرار. بوجود می آورد
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

نيروهاي آمريكا در تجاوزي : دفتر اطالع رساني مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در بغداد اعالم آرد
  . ي بتاوين مورد حمله قرار دادند جديد به مجلس اعال، دفتر اين مجلس را در منطقه

  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30  دوشنبه
دفتر اطالع رساني مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

نيروهاي ويژه آمريكا با تجاوز به مقر مجلس اعال تمام محتويات اين دفتر را ويران : در بغداد اعالم آرد
  . ها و بسياري از اموال نقدي اين مجلس اقدام آردند نامهآردند و به سرقت آامپيوترها ، آولرها، روز

نيروهاي آمريكا عالوه بر ويراني : يي اعالم آرد دفتر اطالع رساني مجلس اعال هم چنين با صدور بيانيه
هاي  آامل دفتر وابسته به مجلس اعال و سرقت بسياري از اموال آن، به ويران آردن و شكستن ماشين

  . اقدام آردنـدمتعلق به اين دفتر 
نيروهاي اشغالگر به رغم آن آه اعضاي اين دفتر مجوز حمل سالح با : هم چنين در اين بيانيه آمده است

هايشان را گرفتند و سيد ميثم هادي يكي از مقامات مسوول مجلس اعال  خود را همراه داشتند؛ سالح
  . به همراه سه تن از محافظان را دستگير آردند

مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با انتقاد شديد از اين گونه : م چنين آمده استدر اين بيانيه ه
دارد آه اين گونه اقدامات منجر به تزلزل امنيت و ثبات در عراق  هاي غيرمسووالنه اعالم مي عمليات

  . خواهد شد
دن امنيت و در اين بيانيه هم چنين تاآيد شده است آه اين اقدامات نقش مجلس اعال را در بازگردان

 آند ثبات به عراق تضعيف مي
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  در عراق آغاز شد  ) عج(گيري سپاه مهدي   عضو

  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه  -خبرگزاري آارايران 
آه خبر تشكيل آن در نمازجمعه اخير آوفه ) عج(نام در سپاه مهدي  هزاران تن از شيعيان عراق براي ثبت

  . اند  وردهاعالم شد، به مساجد هجوم آ
نام در اين سپاه آه خبر تشكيل آن   فوج براي ثبت  الملل ايلنا، جوانان عراقي فوج  بين  به گزارش سرويس

هاي برگزاري نمازجمعه در سراسر عراق هجوم   اعالم شد به محل" سيدمحمد متقدا صدر"توسط 
  .اند  آورده

  .اند  ا در مساجد برعهده گرفتهنام از داوطلبان ر  افراد سرشناس شيعه نيز مسؤوليت ثبت
سپاه « : نام در اين سپاه اعالم آرد  جمعه گذشته با دعوت از همه داوطلبان براي ثبت" مقتدا صدر"

علميه   در هرزمان آه الزم شود براي مبارزه با اشغالگران آمريكايي و انگليس و دفاع از حوزه) ع(مهدي 
  ».نجف اشرف بسيج عمومي اعالم خواهد آرد

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  ايران بايد از خاك عراق عقب نشيني آند  : برمر

  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه  -خبرگزاري آارايران 
  .حاآم آمريكايي عراق، به ايران هشدار داد آه از پيشروي در جنوب عراق دست بردارد" پل برمر"

وزارت "و " سپاه پاسداران انقالب اسالمي"تهم آردن الملل ايلنا، وي با م  بين  به گزارش سرويس
ها   داليلي مبني بر دخالت اين ارگان« : عراق گفت   در خاك  به فعاليت" اسالمي ايران  اطالعات جمهوري

  » .آند  در عراق وجود دارد ولي اين آارها آمكي به ايجاد آرامش نمي
  .اي نكرد  مورد اشاره  آدام از داليل خود در اين  وي به هيچ

آرد با   گو مي  و  گفت) پنتاگون(وابسته به وزارت دفاع آمريكا " نيوز  فاآس"برمر آه با شبكه تلويزيوني 
 3 تا 5/1نيروهاي ايراني حدود « : اشاره به پيشروي اندك نيروهاي ايراني در خاك عراق، تصريح آرد
اند اما قصد ندارند اين   اق پيشروي آردهآيلومتر از طريق هفت نقطه مرزي در منطقه اهواز در جنوب عر

  ».منطقه را تصرف آنند
ها قابل تصرف باشد ولي   اي نيست آه به اين سادگي  منطقه، منطقه  اين« : حاآم آمريكايي عراق افزود

ها بايد عقب نشيني آنند و به نظر ما آنها حتمًا بايد اين آار را   آنچه اهميت دارد اين است آه ايراني
  ». دهندانجام

  ».آمريكا نگراني خود را از اين موضوع به اطالع تهران رسانده است« : داد  وي ادامه
رود تا گزارش خود را به همراه اسناد و مدارك براي   فردا به واشنگتن مي" برمر"اين در حالي است آه 

  .آنچه دخالت ايران و سوريه در عراق خوانده به مقامات بلندپايه آمريكا ارائه آند
به " برمر"خالصه گزارش : مصر، ضمن اعالم اين خبر به نقل از منابع آگاه نوشت" القنات" پايگاه خبري 

آنند و به مقاومت عراق   مقامات مافوقش اين است آه ايران و سوريه به شدت در عراق دخالت مي
  .رسانند  عليه آمريكا ياري مي

به آمريكا هشدار به مقامات اين آشور در زمينه " رمرب"منابع با بيان اين مطلب آه هدف از سفر    اين
تأآيد آرده آه اگر آمريكا در " برمر"آفريني ايران و سوريه در عراق است، اظهار داشتند آه   خطر نقش
شود ديگر   قوي مي  قدر   هاي ايران و سوريه در آمك به مقاومت عراق نايستد اين مقاومت آن  برابر فعاليت

  .زودي به آابوسي براي آمريكا تبديل خواهد شد  ن برخورد آرد و بهتوان با آ  نمي
اي نزديك عليه ايران در وهله   از تدابير بسيار شديد آمريكا در آينده" برمر"منابع تصريح آردند آه   اين

  .نخست و سپس سوريه خبر داده است
به واشنگتن يك " برمر"بر آه سفر يك زن مسؤول در ائتالف آمريكا و انگليس در عراق نيز با اعالم اين خ

هنوز معلوم نيست آه وي در جريان حضورش در آمريكا با چه افرادي « : انجامد، گفت  هفته به طول مي
  ».ديدار خواهد آرد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسراييل مجهز شدسپاه پاسداران ايران به موشك داراي توانايي رسيدن به: آانادا دات آام نيوز

  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه 
ايران روز گذشته سپاه : روز يكشنبه نوشت » آانادا دات آام نيوز«سايت اينترنتي : خبرگزاري فارس

 مجهز آزد آه توانايي رسيدن به 3_پاسداران انقالب خود را به موشك بالستيك ساخت داخل شهاب 
  .در عربستان سعودي و ترآيه را داراست اسراييل و نيروهاي آمريكايي 

 در جريان رژه اي نظامي در مقابل آيت اهللا خامنه 3_اين سايت خبري با اشاره به اينكه موشك شهاب 
افتتاح اين موشك در شرايطي صورت مي گيرد آه آمريكا ، ايران : اي رهبر عالي ايران افتتاح شد، افزود

  . اي متهم آرده استرا به تالش براي ساخت سالحهاي هسته 
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روزنامه اسراييلي هاآرتص در : آانادا دات آام نيوز با اشاره به اينكه ايران اين اتهامها را رد آرده ، افزود
 آزمايش 8تا 7 موفقترين آزمايش آن از ميان 3_ماه جاري گزارش داد آه آزمايش اخيز موشك شهاب 

  . صورت گرفته در پنج سال گذشته بوده است
 و زماني بود آه علي 2002را اعالم آرد در ماه مه 3_ري آه ايران آزمايش موشك شهاب آخرين با

» 3_تقويت قدرت و دقت موشك شهاب«شمخاني وزير دفاع اين آشور گفت آه ايران آزمايشي را براي 
  . انجام داده است

 تسليحاتي آمريكا  ساله با عراق و براي جبران تحريمهاي8 ايران در جريان جنگ  بر اساس اين گزارش،
  . ،به برنامه توسعه تسليحات دست زد

  .  اقدام به توليد تانك ، نفربر هاي زرهي، موشك و يك هواپيماي جنگنده آرده است1992ايران از سال 
 

   تير30: روزنامه های تهران
  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه  -بي بي سي 

ادستان تهران ادامه داده و در عنوان خبری از قول سخنگوی  در چند مقاله و خبر به حمايت از درسالت
 کانادايی در اختيار وزارت اطالعات بوده -هيأت دولت نوشته است که زهرا کاظمی عکاس خبری ايرانی 

  .است
در " پروژه حذف مرتضوی کليد خورد"امير محبيان که رسالت از قول وی در صفحه اول خود نوشته است 

روزنامه اصالح طلبان را از کوشش برای برکنار کردن دادستان تهران برحذر داشته مقاله ای در همين 
  .است

ضمن تائيد وابستگی سعيد مرتضوی به جناح " ارتجاع در رويکرد عملياتی"وی در مقاله ای با عنوان 
 محافظه کار مخالفان وی را مرتجع خوانده و نوشته است جانشين احتمالی مرتضوی همان منش و رفتار

  .وی را خواهند داشت
نويسنده رسالت پيگيری مسئله مرگ زهرا کاظمی را تالش جناح اصالح طلب برای جبران ناکاميهای 

خود دانسته و نوشته کنار رفتن سعيد مرتضوی ممکن است پيروزی کوتاه مدتی برای اصالح طلبان 
  .ی کندباشد اما به جای سست کردن بنيانهای وی، در کوتاه مدت او را محکمتر م

دفاع روزنامه های کيهان و رسالت از سعيد مرتضوی در زمانی صورت می گيرد که روزنامه های هوادار 
اصالحات نطق محسن آرمين را در جلسه يکشنبه مجلس در صدر اخبار خود آورده اند که گفته است 

  .سعيد مرتضوی در سطحی نيست که بدون پشتوانه دست به چنين اقداماتی بزند
  

 در مقاله ای با اشاره به بخشی از گفته های محسن آرمين در مجلس خواستار آن شده  يزدآفتاب
  .است که وزارت اطالعات بصراحت اعالم دارد که آيا با بازداشت زهرا کاظمی مخالفت کرده بود يا نه

  
 در سرمقاله خود با اشاره به سخنان محسن آرمين در نشست امروز مجلس، از قول مردم کيهان

وقتی مجلس تعطيل است همه احساس آرامش می کنند چون اين مجلس مسائل مردم را "شته نو
  ".پيگيری نمی کند و به آشوبسازی می پردازد

حمله محسن آرمين به قاضی "در گزارش ديگری که کيهان در صدر اخبار آورده نوشته شده است که 
  ".ج و مرج طلبان را گرفته اندمرتضوی نشان می دهد که امثال مرتضوی مچ قانون شکنان و هر

با سخنان تند و عصبانی محسن آرمين حاال بايد "خبر ديگری در کيهان با اين جمله پايان می گيرد که 
  ".قوه قضاييه وارد عمل شود و سرنخ اغتشاشات اخير را از وی به دست آورد

  
دای انتشار خبر مرگ زهرا  در مقاله ای به قلم اکبر منتجبی نوشته جناح محافظه کار از ابتياس نو

کاظمی کوشيده است آن را به وزارت اطالعات مربوط کند و توپ را به زمين دولت بيندازد تا ماجرا سمت 
  .و سويی ديگر به خود بگيرد

نويسنده ياس نو با اشاره به اخبار انحرافی که به نوشته او، محافظه کاران در موارد ديگر مانند قتلهای 
نهان کردن مسببان اصلی منتشر می کنند از هيأت منتخب رييس جمهور خواسته زنجيره ای برای پ

است اقدامات تکميلی برای برخورد قاطع با متخلفان انجام دهد تا آنها نتوانند در پناه تبليغات انحرافی از 
  .مجازات بگريزند

 امروز نامه اکثريت همزمان با مطرح شدن دوباره لوايح پيشنهادی رييس جمهور در مجلس، روزنامه های
نمايندگان مجلس را به رييس جمهور با اهميت ديده اند که در آن تأکيد شده است که شورای نگهبان به 

  .هيچ تفاهمی تن نداده و بر حفظ اختيارات گسترده خود در زمينه انتخابات اصرار دارد
 بود از فرستادن اليحه ها به دو ماه پيش، رييس جمهور در نامه ای به نمايندگان مجلس از آنها خواسته

مجمع تشخيص مصلحت که کاری بی فايده است خودداری کنند و بکوشند با شورای نگهبان به تفاهم 
برسند، در نامه تازه نمايندگان مجلس به رييس جمهور پاسخ داده اند که در اجرای توصيه وی کوتاهی 

  .نکرده اند
ر را اتمام حجت مجلس خوانده و نوشته اصرار شورای  نماينده مجلس به رييس جمهو151ياس نو نامه 

نگهبان بر حفظ اقتدار خود در تعيين نامزدهای انتخابات در حقيقت به قصد تکرار الگوی انتخابات آخر 
  .استان گلستان است
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در انتخابات گذشته مجلس، شورای نگهبان پس از دو بار تغيير فهرست نامزدهای استان گلستان 
ز داوطلبان را که همگی از هواداران اصالحات بودند بدون توضيحی کنار گذاشت و تنها سرانجام نيمی ا

  .امکان داد که مردم از ميان محافظه کاران کسانی را برای نمايندگی مجلس انتخاب کنند
  

 در مقاله ای به دفاع از شورای نگهبان در تأسيس دفترهای نظارت در استانها پرداخته و نوشته رسالت
را تشکيالت مرکز گفتگوی تمدنها بسرعت به تصويب رسيد و ميلياردها هزينه آن شد و در آن است چ

  .زمان کسی از لزوم قانونمداری نگفت
 در پاسخ انتقادهايی نوشته شده که از اقدامات زودرس شورای نگهبان می شود که برای مقاله رسالت

ت در استانهای مختلف کشور گشوده بدون آنکه نظارت بر انتخابات آينده مجلس از هم اکنون دفاتر نظار
  .مجوز الزم برای بودجه اين مراکز را به دست آورده باشد

در ادامه بحث و گفتگوی روزنامه ها درباره آخرين گفته های جنجالی محمد تقی مصباح يزدی، يکی از 
ستاد حوزه علميه از روحانيان با نفوذ منسوب به جناح محافظه کار، ياس نو در پاسخ انتقادات اين ا

قوانين مملکت نوشته است که وی بايد بين فتواهای خود و قانون موجود، دومی را رعايت کند مگر آنکه 
  .از اساس، اين حکومت را اسالمی نداند

  
 در اين مطلب با اشاره به انتقادهای اخير مصباح يزدی از رباخواری در حسين واله نويسنده ياس نو

خالی کردن دل مؤمنان که اکثر آنها مقلد وی نيستند و معلوم نيست : "ه استبانکهای کشور پرسيد
  "تعهدی به فتوای او داشته باشند و نگران کردن آنها از معامالت روزمره شان چه وجهی دارد؟

اشاره نويسنده ياس نو به گفته های اخير آقای مصباح يزدی در نماز جمعه تهران است که ايران را 
شور دنيا اعالم کرد و در توضيح بعدی خود گفت منظورش واليت فقيه نبوده بلکه اين رباخوارترين ک

  .مردمند که با معامله با بانکها رباخواری می کنند
مراد ويسی در مقاله ای در ياس نو از مقامات دولتی انتقاد کرده و نوشته آنها انتظار دارند هزينه 

دشان در حمالت روحانيون سکوت بی هزينه ای می مسئوليتشان را مطبوعات به عهده گيرند و خو
  .کنند

 به عنوان مثال به حمله مصباح يزدی به رباخواری در کشور اشاره کرده و پرسيده وزير نويسنده ياس نو
اقتصاد و همکاران وی در بانک مرکزی چرا پاسخی به اين اتهامات نمی دهند؟ آيا براستی هزينه دفاع از 

  ری اين قدر سنگين است؟عملکرد دستگاههای ادا
  

نظامی که دريچه های هشدار دهنده نداشته باشد منفجر «:  در مقاله ای اين جمله را نقل کردهاعتماد
و نوشته خدا را شکر که اين جمله از اصالح طلبان نيست و از مصباح يزدی است که گفته » خواهد شد

  .است هر کس حرف می زند می گويند تضعيف نظام است
قدم نويسنده مقاله طعنه آميز اعتماد با نقل چند جمله انتقادی از مصباح يزدی نوشته گاه به پيمان م

صراحت لهجه مخالفان اصالحات حسودی مان می شود البته صراحت و شجاعت خيال جمع و پشت 
  .قرص می خواهد

اين روزنامه با چاپ به دنبال آزادی حسين باستانی و وحيد پوراستاد، دبيران روزنامه ياس نو از زندان، 
عکسی آنان را در جمع همکاران خود نشان داده که باالی سرشان عکسی از سعيد رضوی فقيه 

  .مشاهده می شود که هنوز در زندان است
  

 انجمن صنفی روزنامه نگاران در جلسه امروز خود درباره دستگيريهای تازه روزنامه به نوشته آفتاب يزد
  .ه با مطبوعات می شود تصميمگيری خواهند کردنگاران و برخوردهای جديدی ک

  
 ماشاهللا شمس الواعظين سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات پيشنهاد اعتصاب به نوشته ياس نو

کارکنان مطبوعات را به عنوان اعتراض به برخوردهای جديد قوه قضاييه مطرح کرده و گفته است که روز 
  .هفدهم مرداد قلمها بر زمين باشد

  
 با چاپ عکسهايی از ديدار رهبر جمهوری اسالمی از مرکز سالت، کيهان و جمهوری اسالمیر

فرماندهی نيروی هوايی سپاه پاسداران خبر داده اند که موشکهای دوربرد شهاب در اختيار سپاه 
 پاسداران قرار گرفت

  
  گوناگون

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31  سه شنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 
   شد و همين  خواهي  آسوده  آني  و تعيين  نمايي  حاآم  را برايشان  از خودشان  اگر شخصي ولي

   استخدام  آار گرفتند و براي  آردند، در آنجا به  را تصرف  بصره  آه  را انگليسها نيز، هنگامي سياست
   نفر بزرگ  يك  همراه  مصاحبه  شود، براي  استخدام  است  مايل  هر آس  آردند آه اعالم)  شرطه ( پاسبان
در .  خود در روز مقرر حاضر شدند  با پدر يا عمو يا پدربزرگ  زيادي عده.  روز حاضر شود  در فالن اش خانواده
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ال او مث?  با تو دارد  نسبتي  شخا چه آرد اين  مي  سوال  از هر داوطلبي  افسر انگليسي  مصاحبه اين
افسر .   است  آرده  و او مرا بزرگ  شده  فوت  سالها پيش  پدرم ، چون  است  من  شخا عموي  اين گفت مي

 را   آساني  او بزند و فقط  به  محكم  آشيده داد يك  دستور مي  پليس  در اداره  خدمت  داوطلب  به انگليسي
 شدند، در   پاسبان  افراد آه  اين همه.را آردند مو اج  را مو به  دستور افسر انگليسي  آردند آه استخدام
.  شناختم  شخصا چند نفر از آنها را مي من.  رسيدند  و استانداري  وزارت  مثل  بااليي  مقامات ، به دراز مدت
   به  هستند آه  حكومتي  مستحق و هر ملتي.  وجود ندارد  ظلمي  خلقت  در دستگاه  آه  باورم لذا بر اين
 و   شرارت پس.  آرد شود استنباط  مي  هم  آريم  قرآن  آيات الي  را از البه  حقيقت آند و اين  مي متآنها حكو
 منتظر   همگي  بود و مردم  نظامي  آودتاي  براي  مردم  آمادگي  علت  نخستين جويي  انتقام  و حس عصيان
   درك  بخوبي1958 \ 1337 در   را من  مساله اين.  بگيرند  خود را از دشمنان  انتقام  بودند آه فرصت
 نيز   عراق  آودتاي  نخستين  حتي  براي ارژنگي.  باشد  خود راضي  از وضع  نبود آه  آسي ، چون آردم مي

 وامريكا   انگليس  ميان  و سياسي  و تضاد اقتصادي  رقابت  را نتيجه  و آن  نيست  قايل  خاصي اهميت
 و اقتصاد   سياست ها در صحنه  انگليسي  و مورد پذيرش  از حد متعارف ، بيشها  امريكايي داند و اينكه مي

   سعيد بطور علني  اخير نوري در سالهاي«: نويسد او مي.  بودند  حضور يافته  عراق گري و نظامي
اشتند  د  بيشتري  زياد و پول  قدرت  آه  جديدي  و دوستان  درآمده  انگليس  دوستان  از جرگه  آه خواست مي

 بود، اما در   انگليس  از شر نوآران  رهايي  ظاهراص براي  در عراق1337   آودتاي هرچند آه. پيدا آند
ها  امريكايي.   يافت ها پايان  انگليسي  نفع  به  آه  امريكا و انگليس  دو ابرقدرت  بود بين يي  مبارزه حقيقت
.  آنند  خود جذب  طرف  به  است  خاورميانه خيز مهم  نفت  از آشورهاي  يكي  را آه آردند عراق  مي تالش
 در اختيار  شماري  بي  و فني  مالي  بدانجا سرازير و آمكهاي  امريكايي  آارشناسان  سيل  علت  همين به

   و دامپروري  و آشاورزي  سازي  و جاده ، سدسازي  و آباداني  عمران هاي  بودند و در پروژه  قرار داده عراق
ها آار  زير نظر امريكايي»  چهار اصل «  در سازمان  ديگر آه  از ملل  جهاني آردند و آارشناسان  مي شرآت
  .  بودند  فراوان آردند در عراق مي
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