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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
گويند آه اين  نمايندگان حاضر در مذاآرات سازمان تجارت جهاني در شهر آانكون در آشور مكزيك مي

  . وگوها به نتيجه نرسيده است گفت
  2003 سپتامبر 15 – 1382 شهريور 24نبه دوش

به نقل از گزارش راديو آمريكا، آشورهاي فقير و غني از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي سوبسيدهاي آشاورزي دچار اختالف بودند، ولي به مذاآره ادامه  ي گذشته بر سر مساله روز جمعه

اين در . به توافق برسند) يكشنبه(شان در روز گذشته  پنج روزهدادند، با اين اميد آه تا پايان اجالس 
  . هايي گسترده بين دو گروه خواند پايان گرفت حالي است آه اجالس با آنچه يك نماينده اختالف

اي از  رابرت زوليك، نماينده آمريكا در مذاآرات تجارتي آانكون، گفت آه از هم پاشيدن مذاآرات سايه
زمان تجارت جهاني در تنظيم يك توافق جهاني براي تجارت تا پايان سال آينده ترديد بر قابليت سا

  . به گفته وي، حصول به سازش شرط مورد لزوم آار است نه صرفا لفاظي. افكند مي
ي برزيل نيز گفت آه پيشرفت راستين حاصل شده است و  از سوي ديگر سلسو آمورين، وزير خارجه

  .  يافتمذاآرات در آينده ادامه خواهد
 آشور فقير به رهبري برزيل و هندوستان و چين از آشورهاي ثروتمند درخواست آرده بود 21يك گروه از 

  . آه سوبسيدهاي زراعي خود را حذف آنند
ي اروپا گفته بودند آه حاضر هستند، امتيازاتي واگذار آنند؛ ولي آشورهاي  مقامات آمريكا و اتحاديه

  . يشان به اقالم خارجي پاسخ دهندفقير بايد با گشودن بازارها
 عضو دارد، اميدوار بود آه بر سر مفاد يك پيمان در مورد سوبسيدها به 146سازمان تجارت جهاني آه 

توافق دست يابد آه اين پيمان در جهت تكميل آار بر روي يك پيمان تجارت جهاني تا پايان سال آينده 
 انتهاي پيام. بود

 

  يرانبرخي از رويدادهاي مهم ا
  

  تکرار تيراندازی به سفارت بريتانيا در تهران
  در تيراندازیهای قبلی دفاتر اداری سفارت در مرکز تهران هدف قرار گرفته بود 

  2003 سپتامبر 15 – 1382 شهريور 24 دوشنبه - بي بي سي -جيم ميور از تهران
انيا در تهران هدف تيراندازی برای سومين بار در کمتر از دو هفته، يکی از ساختمان های سفارت بريت

  .قرار گرفته است
به گفته سخنگوی سفارتخانه در تهران، به سوی محل اقامت کارمندان سفارت واقع در شمال شهر 

  .تهران دو گلوله شليک شد
  .اين تيراندازی، که با تنش در روابط ايران و بريتانيا همراه بوده، خسارات و تلفاتی در پی نداشته است

 14سفارت بريتانيا در تهران گفته است که حادثه تيراندازی در ساعات شب يکشنبه، سخنگوی 
سپتامبر، در برابر در ورودی مجتمع مسکونی سفارت، واقع در يک خيابان پر رفت و آمد در شمال تهران، 

  . روی داد
ت از شاهدان عينی گفته اند که دو فرد موتور سوار به سوی سفارت شليک کردند و سپس به سرع

  .محل دور شدند
گرچه در اين تيراندازی کسی زخمی نشد و خسارتی نيز به بار نيامد، اما مقامات سفارتخانه آن را 

  .بسيار جدی تلقی می کنند
  تکرار حادثه

تيراندازی روز يکشنبه سومين مورد تيراندازی به سفارت بريتانياست اما در دو مورد قبلی ساختمان 
  .ز شهر تهران هدف قرار گرفته بوددفاتر سفارتخانه در مرک

در اولين و جدی ترين مورد تاکنون، شليک گلوله در خالل ساعات کاری شيشه چند پنجره دفاتر اداری 
  .سفارتخانه را شکست و وارد يکی از اتاق ها شد

روز سه شنبه هفته گذشته نيز مجددا به سوی ساختمان های اداری سفارت در تهران تيراندازی شد 
  .ر نتيجه آن، مقامات سفارت به شدت به دولت ايران اعتراض کردندکه د

در پی حوادث قبلی، تدابير امنيتی در اطراف سفارت بريتانيا تقويت شده اما ظاهرا اين اقدامات برای 
  .جلوگيری از تکرار حادثه کافی نبوده است
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  تنش در روابط
پلمات سابق ايرانی توسط مقامات قضايی اين حوادث زمانی روی می دهد که به دليل بازداشت يک دي
  .بريتانيا، روابط دو کشور دستخوش تنش جدی بوده است

مقامات قضايی بريتانيا بر اساس حکم بين المللی دستگيری هادی سليمانپور توسط يک دادگاه 
  .آرژانتينی، سفير سابق جمهوری اسالمی در آن کشور را بازداشت کردند

ترداد آقای سليمانپور در ارتباط با تحقيقات در مورد بمب گذاری در يکی از دولت آرژانتين خواستار اس
  . است1994مراکز يهوديان آرژانتين در سال 

  .آقای سليمانپور هنگام بازداشت در بريتانيا اقامت داشت
هفته گذشته، دادگاهی در لندن با آزادی موقت هادی سليمانپور به قيد وثيقه موافقت کرد اما وی بايد 

  .روز جمعه هفته جاری مجددا در دادگاه حاضر شود
تندروهای جمهوری اسالمی همچنين از موضع سختگيرانه بريتانيا در مورد برنامه های هسته ای ايران و 

 حضور ارتش بريتانيا در عراق خشمگين بوده اند
  

  تكليف ميدان نفتي آزادگان فردا مشخص مي شود
  2003 سپتامبر 16 – 1382 شهريور 25 سه شنبه -همشهري 

شرآت ملي نفت ايران امروز سه :  مجله تحقيقات اقتصادي خاورميانه گزارش داد-خبرگزاري فارس
شنبه نشستي را با شرآتهاي بين المللي دعوت شده براي اخذ قرارداد آزادگان برگزار مي آند و پاسخ 

  . آنها را در مورد امضاي اين قرارداد مي شنود
ايران از چند شرآت اروپايي و آسيايي : ي خاورميانه در اين گزارش آورده استمجله تحقيقات اقتصاد

در پي فشار : در ادامه افزود )MEES(ميس. دعوت آرده است در پروژه بزرگ نفتي آزادگان شرآت آنند
فت آمريكا بر ژاپن مبني بر عدم امضاي اين قرارداد، ژاپن تاآنون اين قرارداد را امضا نكرده است و وزير ن

ايران براي منحرف آردن فشارهاي بين المللي در قرارداد آزادگان، سعي آرده است چندين شرآت بين 
  . المللي را در اين زمينه دخيل آند

تهران با اين اقدام ، فشار آمريكا بر ژاپن را براي امضاي اين قرارداد آاهش خواهد : ميس معتقد است
  . داد

نگراني از برنامه هسته اي ايران هيچ : رجه ژاپن پيشتر گفته بوداين در حالي است آه وزير امور خا
  . تاثيري بر امضاي اين قرارداد نخواهد داشت

اگر ژاپن مايل به امضا نيست ، ما اين قرارداد را : رمضانزاده سخنگوي دولت نيز در ماه گذشته تاآيد آرد
  . با شرآتهاي ديگر بين المللي امضا خواهيم آرد

 ميليارد دالر ذخيره ٢۶زادگان يكي از بزرگترين ميدانهاي نفتي جهان و خاورميانه است آه ميدان نفتي آ
 . ميليارد دالر برآورد شده است۵/٢نفتي در اختيار دارد و ارزش قرارداد آن نيزبيش از 

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  الت آشكار درامور داخلي ايران است  تصميم شوراي حكام دخ: رئيس قوه قضائيه
  2003 سپتامبر 15 – 1382 شهريور 24دوشنبه 

آيت اهللا هاشمي شاهرودي صبح امروز در جلسه مسؤوالن عالي قضايي با اشاره به اينكه تصميم 
اين تصميم : شوراي حكام با هيچ يك از موازين حقوق بشر و حقوق بين الملل همخواني ندارد، گفت

  .لت بزرگ و با سابقه و دخالت آشكار در امور داخلي جمهوري اسالمي ايران استتحقير يك م
دهد جلوي پيشرفت و ارتقاء   هيچ قانوني به سازمان، فرد يا آشوري اجازه نمي: رئيس قوه قضائيه افزود

هاي علمي در يك آشور ديگر   علمي يك آشور را بگيرند و شوراي حكام حق ندارد دستور تعطيلي طرح
  . بدهدرا

آيت اهللا هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه اين قطعنامه برخالف موازين حقوقي است و در درون خود 
اين قطعنامه چهره واقعي شوراي حكام را نزد : هاي حقوقي فراواني دارد تصريح آرد  نيز تناقض

اي ندارند و استكبار و   هها آشكار آرد و نشان داد آه چنين شوراهايي از خودشان اراد  حقوقدانان و ملت
  .آنند  هاي بزرگ تصميمات آنرا ديكته مي  قدرت

شود   ها مي  با صراحت تمام نقض حقوق ملت: آور خواند و گفت  رئيس قوه قضائيه اين اتفاقات را شگفت
هاي حقوق بشري اين اقدامات ناعادالنه را   ولي در قالب حقوق بشر و در پوشش واحدها و سازمان

  .آنند  يتوجيه م
تصميم اخير شوراي حكام درباره ايران با توجه به دشمني استكبار با انقالب اسالمي و : وي افزود

  .شد  هاي ايران اسالمي پيش بيني مي    ناخشنودي آنها از پيشرفت
آساني : آيت اهللا هاشمي شاهرودي چند مسأله در قطعنامه شوراي حكام را قابل توجه خواند و گفت

اند، امروز از   ها قرار داده  اي را در استخدام خود براي تسلط آشورها و سرآوب ملت  تهآه دانش هس
  .آنند  اي آشورهاي مستقل جلوگيري مي  تأمين نيازهاي واقعي و دستيابي به تكنولوژي هسته

اند مدعي توقف   آشورهاي ديگر آه خودشان عضويت اين آميسيون را نپذيرفته: وي همچنين افزود
  .اند  اي صلح آميز ايران شده  هاي هسته  تفعالي
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خواهند   آنها مي: رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه ماهيت استكبار انحصار طلبي است اظهار داشت
آنها . ها دست نياز به سوي آنها دراز آنند  تكنولوژي در انحصار خودشان باشد تا هميشه ملت

  .شورهاي مسلمان پيشرفت آنندخواهند آشور اسالمي ايران و ديگر آ  نمي
اين قطعنامه ناعادالنه غيرت ديني و ملي ملت ايران را در مقابل : آيت اهللا هاشمي شاهرودي گفت

هايي را به استكبار و آمريكا نشان   آمريكا برانگيخت و درمقابل، سرسپردگي چنين شوراها و آميسيون
  .داد

: اره به حوادث منطقه، فلسطين و عراق گفترئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنانش با اش
 جهاني   گيرد در جهت تأمين اهداف صهيونيست  ها انجام مي  اقداماتي آه در منطقه توسط آمريكايي

  .هاي اسالمي است  است و صهيونيست هم دشمن اصلي اسالم و ملت
د، هر جا آوتاه آمديم ضرر هاي آمريكا ايستادگي آر  بايد قاطعانه در مقابل افزون طلبي: وي تأآيد آرد

  .آرديم و اگر عقب نشيني نمائيم زيان خواهيم آرديد
 اين 7در ماده .  اليحه قانون مبارزه با تروريسم مورد بحث و بررسي قرار گرفت11 تا 6در اين جلسه مواد 
مه، مرامنامه هايي آه طبق اساسنا  ها و دسته  ها و گروه  تشكل  ها،  ها، انجمن  سازمان: اليحه آمده است

يا رويه عملي، ارتكاب اعمال تروريستي را مجاز دانسته ويا اقدام به ارتكاب چنين جرايمي نمايند، گروه 
  پايان پيام. تروريستي محسوب خواهند شد

  
گذرد، با سرنوشت منطقه  اآنون آنچه در صحنه عراق مي هم: فرمانده آل سپاه پاسداران گفت

  .خاورميانه گره خورده است
  2003 سپتامبر 15 – 1382 شهريور 24شنبه دو

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل از روابط عمومي آل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي، سردار سرلشكر سيديحيي صفوي، در مراسم افتتاحيه پانزدهمين مجمع سراسري 

وزي انقالب اسالمي حادثه اشغال عراق بزرگترين حادثه بعد از پير: فرماندهان و مسووالن سپاه گفت
توانند تمام اين منطقه را به تغيير و تحولي بزرگ  ها با حضور در عراق مي توسط آمريكاست؛ آمريكايي

  .دچار سازند
پيروزي زودرس و شتابان آمريكا در عراق و اشغال آن آشور اين تصور را ايجاد : سردار صفوي افزود

ها و آشورها،  پذير است و غالب دولت اسي از طريق حمله نظامي امكانهاي سي آند آه تغيير نظام مي
  .آنند ها و امنيت ملي آشور خود را بر اساس اين تصور تعريف مي سياست
گيرنده در آاخ سفيد، معتقدند افول قدرت در دو دهه گذشته به دليل  ساالر تصميم تيم جنگ: وي گفت

  .شتن قدرت نظامي آمريكا در راهبرد جديد آن آشور، بوده استها در هيات حاآمه و آنارگذا نفوذ ليبرال
هاي آاخ سفيد معتقدند تغيير رفتارهاي سياسي جز از طريق  استراتژيست: وي در ادامه اظهار داشت

  .پذير نيست هاي سياسي در خاورميانه امكان نظام
هاي داخلي در  امياز جمله بازتاب اشغال نظامي عراق ظهور يك سلسله ناآر: سرلشكر صفوي گفت

طلب در خارج از آشور با  هاي سلطنت آشور بود و نيروهاي ضدانقالب و معاندان در داخل و گروه
مشاهده حضور نظامي آمريكا در عراق و افغانستان در همسايگي ايران احساس آردند آه بازتاب 

شود و يك فشار  ران ميپيروزي اشغالگران در عراق باعث ايجاد ارعاب در سياستمداران و مسووالن اي
گيري بحراني مهارناپذير در آشور منجر  تواند به شكل سازي و فشار همزمان آمريكا مي داخلي با پرونده

  . شود
سازترين فراز تاريخ انقالب اسالمي  ترين و سرنوشت ترين، حياتي آه اآنون در حساس صفوي با بيان اين
طور متفرق عليه ما اعمال   سال گذشته، به25ه در طول تهديدات داخلي و خارجي آ: قرار داريم، افزود

ي تقارب عليه ما هستند، هر چند تجربه ما در مقابله با اين تهديدات در  شدند، اآنون در نقطه مي
  .گذشته سبب خواهد شد آه از اين مرحله نيز به سالمتي عبور آنيم

 درون، صرفا با يك عمليات رواني سياسي آند گزينه تغيير سياسي را از آمريكا تالش مي: وي تاآيد آرد
وقايع خردادماه گذشته در آشورمان و حمايت علني . از بيرون در ايران مورد آزمايش قرار دهد

  .هاي ضدانقالب داخلي بايد از اين زاويه مورد بررسي قرار گيرد جمهور آمريكا از گروه رييس
زدايي از انقالب و  مشروعيت: قابله با ايران گفتفرمانده آل سپاه با اشاره به راهبردهاي آمريكا در م

نظام و جداسازي مردم از نظام و حاآميت، ايجاد تحريك سياسي در سيستم اجتماعي آشور پس از 
ي سياسي  سازي ارعاب و فشار خارجي بر ايران و انزواسازي چهره تغيير ذهنيت مردم، همزمان

ت اگر اتفاقات فوق صورت پذيرد، تهديد نظامي نيز در ممكن اس. المللي ايران از اين راهبردهاست بين
  .هاي داخلي آشور محور اصلي تهديدات است سازي موضوع ليكن فعال. دستور آار قرار گيرد

ها با فشار بر شوراي حكام و تصويب قطعنامه بر ضد ايران نشان دادند آه  آمريكايي: وي تصريح آرد
  .اند ر گرفتهبرنامه جديدي براي فشار به ايران در نظ

سازي  سازي، مستندسازي، امنيت ها براي برخورد با يك آشور فرايند پرونده آمريكايي: صفوي يادآور شد
  .سازي را در دستور آار خود دارند آه درباره ايران در سه مرحله اول قرار دارند و در نهايت نظامي

حمالت چريكي فزاينده در عراق :  گفتهاي فراروي آمريكا در عراق فرمانده آل سپاه با اشاره به چالش
شدن روزانه تعداد زيادي از نيروهاي اشغالگر، فرسايش روحي و رواني  ها و آشته عليه آمريكايي

مدت در عراق، ناتواني در مشروعيت بخشيدن به حضور  آور براي حضور طوالني سربازان، هزينه سرسام
خاطر از بين رفتن مشروعيت حاآمان آمريكا در  ا بهخود براي مردم عراق، ايجاد بحران داخلي در آمريك
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هاي آشتار جمعي در عراق، از جمله اين  حمله به عراق، به دليل دروغگويي در مورد وجود سالح
  .ها است چالش

ها در راهبرد جديد خود تصميم بگيرند  اين مسائل باعث شده است آمريكايي: وي خاطرنشان ساخت
ها  ها واگذار آنند و با تشكيل پليس عراق، ايجاد امنيت را به عراقي عراقياداره امور عراق را به خود 

المللي  بسپارند تا نيروهايشان را از برخورد مستقيم با مردم عراق دور سازند و حضور در عراق را بين
  .آنند

ه اهللا موحدي آرماني، نماينده ولي فقيه در سپا در ادامه پانزدهمين مجمع فرماندهان سپاه، آيت
هاي مقتدر بايد در دست صالحان و  ها در حكومت مسووليت: پاسداران نيز طي سخناني گفت

  .هاي ارزشمند و آاردان باشد انسان
تواند نسبت به محاربان و  سپاه پاسداران ستون محكم انقالب و حافظ آن است و نمي: وي افزود

  .تفاوت باشد براندازان بي
در حكومت اسالمي و به خصوص در سپاه پاسداران، چند اصل : فتاهللا موحدي آرماني در ادامه گ آيت

 انتهاي پيام. شدن حول محور واليت و برائت از دشمنان خدا بايد رعايت شود؛ ارتباط با خدا، جمع

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

اي جمهوري اسالمي قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي را  رئيس سازمان انرژي هسته
  دردسرآفرين خواند

 15 – 1382 شـهريور   24 دوشـنبه    - راديـو فـردا    -)ويـن (علي سجادي، همـراه بـا صـداي غالمرضـا آقـازاده             
  2003سپتامبر 

غالمرضا آقازاده، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، روز دوشنبه در چهل و 
مخالفت با قطعنامه اين سازمان درباره هفتمين نشست سازمان بين المللي انرژي اتمي، ضمن اعالم 

قطعنامه با روح و عبارات مذکور در پيمان منع گسترش : تعيين ضرب االجل براي جمهوري اسالمي، گفت
  . سالح هاي هسته اي منافات دارد

عدم تطابق آن با مفاد . جمهوري اسالمي ايران مشکالت زيادي با اين قطعنامه دارد: آقاي آقازاده گفت
عدم تکثير سالح هاي هسته اي، ضرب االجل تعيين شده براي همکاري و زبان زهرآگين آن، پيمان 

اين موارد در واقع ارزيابي اوليه ما از مفاد قطعنامه : وي افزود. جملگي دردسر آفرين تلقي مي شوند
ن در حال حاضر متن قطعنامه در دست بررسي دقيق قرار دارد و ظرف چند روز آتي رسما به آ. است

  :با اينحال آقاي آقازاده افزود. پاسخ داده خواهد شد
همکاري هاي ما با آژانس بين المللي انرژي اتمي، در چهارچوب مقررات پادمان، : غالمرضا آقازاده

  .همچون گذشته ادامه خواهد يافت
ا هرچه دکتر محمد البرادعي، رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي نيز روز دوشنبه از ايران خواست ت

: آقاي البرادعي گفت. سريعتر کليه مشکالت حل نشده درباره برنامه هسته اي خود را برطرف کند
ضروري است و فوريت دارد که ايران کليه مشکالت حل نشده، به ويژه آنچه را به اورانيم غني شده 

  .الزم را ارائه نمايدمربوط است، هر چه زودتر بر طرف کند و اين سازمان را قادر سازد که اطمينان هاي 
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  امنيت عراق با وجود گروههاي تروريستي قابل مهار نيست  :  آالين پــــاول
  2003 سپتامبر 15 – 1382 شهريور 24دوشنبه 

يشرفت قابل توجهي به سوي آنچه پاول، وزير امور خارجه آمريكا، در ديدار از عراق ادعا آرد اين آشور پ
  . آه او دموآراسي و قانون مداري خواند برداشته است

وزير امورخارجه » آالين پاول«به گزارش سرويس بين الملل ايلنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، 
 سوي آمريكا در نخستين ديدار خود از عراق از زمان براندازي صدام، اعالم آرد آه از پيشرفت عراق به

  . قانون مداري راضي است
  . وي در ادامه از اينكه مرزهاي عراق به روي گروههاي تروريستي باز است ابراز نگراني آرد

: وزير امور خارجه آمريكا در گفتگو با وزير امور خارجه عراق آه به تازگي منصوب شده است، گفت
  » .توسعه سياسي و اقتصادي عراق براي او اهميت دارد«

امنيت عراق تا زماني آه گروههاي تروريستي در اين آشور دخالت مي آنند قابل مهار «: فتپاول گ
  » .نخواهد بود

پاول آه تحت تدابير امنيتي شديد وارد بغداد شده بود، با مقامات آمريكايي آه اداره عراق را به عهده 
  . دارند ديدار آرد

زيباري آه يك هفته . پاول را همراهي مي آندوزير امور خارجه عراق در اين سفر » هوشيار زيباري«
  .  انتخابات را در عراق برگزار آند2004پيش به اين سمت انتخاب شده اميدوار است، بتواند تا نيمه سال 

جزئيات اقامت پاول در عراق هنوز به طور دقيق از سوي مقامات آمريكايي مشخص نشده اما قرار است 
  پايان پيام. شور ديدار آندوي از مكان هاي متعددي در اين آ
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  هاي منطقه براي انجام اصالحات در پي پيشروي عراق به سوي مردمساالري فشار بر رژيم

  2003 سپتامبر 15 – 1382 شهريور 24دوشنبه ): راديوفردا(ليلي صدر 
ر با وجود موانعي که در راه استقرار يک حکومت دمکراتيک درعراق نوين وجود دارد، اين کشور در مسي

کارشناسان مي گويند تغييرات حاصله درعراق، احتماال رژيم هاي منطقه را . دمکراسي به پيش مي رود
  . براي انجام اصالحات سياسي تحت فشارقرارخواهد داد

درطول پنج ماهي که ازسرنگوني صدام حسين مي گذرد، مردم عراق با ): راديوفردا(ابراهيم بي پروا 
چندين دهه بي عدالتي هاي اجتماعي وسياسي را ازميان برداشته و همه تنوع نژادي ومذهبي خود 

گروه هائي را که مدافع ايدئولوژي هاي گوناگون هستند جانشين سيستم خشونت بار يک حزبي کرده 
  .اند وآزادي مطبوعات را برقرارساخته اند

 اقليت اهل شيعيان که اکثريت جمعيت عراق را تشکيل مي دهند وده ها سال مورد آزار وسرکوب
. تسنن قرارداشتند، اکنون آزادانه وعلنا به عبادت مي پردازند و به زيارت مراقد مذهبي خود مي روند

کردها که عرب نيستند وصدام حسين براي سرکوبي مبارزه آنان جهت دستيابي به خود مختاري هزاران 
د و صدائي نيرومند دارند تن از کردها را کشت، اکنون نقش عمده اي را درعراق نوين ايفا مي کنن

شوراي رهبري موقت عراق، تنها ارگان عرب تبار کشوراست که اکثرآن را . ونظرات آن ها مطرح است
  .شيعيان تشکيل مي دهند و وزير امورخارجه آن اصوال عرب نيست

 ميليون نفري براي آن که بتواند به صورت الگوئي موفق 25با اين حال راه دمکراسي دراين کشور 
رمنطقه اي درآيد که رهبران خود کامه وپادشاهان مستبد برآن حکومت مي رانند، همچنان با موانع د

  . عمده اي روبرو است
ابراهيم جعفري، مسلمان شيعه اي که ماه گذشته به عنوان نخستين رئيس شوراي حکومتي عراق 

ما اکنون . اق نوين استتنوع وکثرت گرائي مهمترين ويژگي عر: انتخاب شد، درمصاحبه اخيرخود گفت
مي توانيم سربلند کنيم وبه جهانيان بگوئيم ازاين به بعد ما چهره هاي متعددي را نشان خواهيم داد 

  .اين است عراق نوين. ونظرات متعددي را مطرح خواهيم کرد
 آن ها همچنين. با اين حال بسياري درجهان عرب، عراق نوين را کشوري دست نشانده آمريکا مي دانند

عراق نوين را کشوري به نفع اسرائيل مي دانند واستدالل مي کنند صدام حسين بيش ازهر رهبر 
  .ديگرعرب ازفلسطينيان حمايت کرد وبه تنهائي دربرابرآمريکا ايستاد

با وجود چنين نظراتي، کارشناسان مي گويند تغييرات حاصله درعراق، احتماال رژيم هاي منطقه را براي 
به شرط آن که طرح هاي آمريکا درمورد قانون . ياسي تحت فشارقرارخواهد دادانجام اصالحات س

 به مورد 2004اساسي جديد عراق، برگزاري انتخابات عمومي واستقرارحاکميت اين کشور تا پايان سال 
  .اجرا درآيد

با اين حال پيشرفت در راه برقراري يک حکومت دمکراتيک درعراق، همچنان دستخوش مشکالت ناشي 
از رقابت ميان گروه هاي شيعه، حمله به نيروهاي آمريکا واختالف نظر شيعيان واهل تسنن است که 

  .تهديد بالقوه اي براي ثبات عراق به شمارمي رود
ترورماه گذشته آيت اهللا محمد باقرحکيم درشهرمذهبي نجف، به گونه گسترده اي به وفاداران به صدام 

اما . کساني را که قصد همکاري با آمريکا را دارند، مجازات کنندحسين نسبت داده شد که مي خواهند 
عده اي هم دراين مورد به يک گروه افراطي شيعه به رهبري مقتدي صدرمظنون شدند که مخالف 

  .اشغال عراق ازسوي آمريکا است
به شيعيان که معموال ازحمله . حمالت به نيروهاي آمريکا، اغلب درمناطق سني نشين صورت مي گيرد

آمريکائيان خودداري مي کنند، سني ها را متهم ساخته اند که با اقدامات خود موانعي در راه استقالل 
  . به وجود مي آورند

سني ها نيز به نوبه خود شيعيان را متهم مي کنند که قصد دارند حکومتي به سبک ايران درعراق 
  .برقرارکنند

 
     جديد عراق  اساسي  قانون  تدوين  براي نهادي پيش  طرح  شد سه  تقديم  انتقالي  شوراي به

  2003 سپتامبر 16 – 1382 شهريور 25 سه شنبه -روزنامه اعتماد 
   غيرنظامي حاآم»  برمر پل «  همراه  به  نمادين  اقدام  امريكا در يك ، وزير خارجه  پاول آالين:  الملل  بين گروه

.  وگو پرداخت  گفت  شهر به  اين  سفر آرد و با مردم  عراق مال در ش  واقع  شهر حلبچه  به امريكا در عراق
 شهر برقرار   را در اين  شديدي  تدابير امنيتي  و امريكايي  عراقي  امنيتي ، نيروهاي  خبري  منابع  گزارش به

  . آردند
   نوپا بودن  دليل ها را به  عراقي  به  قدرت  سريع  در بغداد انتقال  مطبوعاتي  آنفرانس  در يك  روز قبل  يك پاول
  ، وزيـر امـور خـارجـه» هوشيار زيـبـاري« ديگر  از سوي.  آرد  اعالم  بسيار زودهنگام  جـديد عراق دولت
،   عراق  مطبوعات  گزارش به. وگو آرد  در بغداد ديدار و گفت اش  امريكايي  همتاي  پاول  بـا آالين عـراق

   و از همتاي  مطرح  ملل  سازمان  عمـومي  مجمـع  را در جـلسـات  عراق نده نماي  شرآت مساله»  زيباري«
   عراق  اساسي  قانون  تدوين نحوه.  گـيرد  امريكا انجام  از طريق  مساله  اين  آه  گرفت  خود قول امريكايي

   آميته  توسط  عراق  اساسي  قانون  تدوين  نحوه  براي  طرح ، سه  خبري  منابع  گزارش به.  شد  تعيين هم
   تدوين  براي  سازي  آماده  آميته ، رييس» فواد معصوم«.   است  شده  تعيين  آن  براي سازي مامور زمينه

   آه  است  مهم  اين  انجام  راهكار براي  ما سه هاي دستاورد فعاليت: آرد  اعالم  عراق  اساسي قانون
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   از راهكارها انجام ، يكي  مسوول  اين  گفته به.   است  شده ل موآو  انتقالي  شوراي  به  نهايي تصميم
   تدوين  نفر جهت10 آنها  از بين  آه  است  نماينده150   انتخاب  براي  استاني  و درون يي  منطقه انتخابات
جود  تا خال مو  است  موقت  اساسي  قانون  تدوين  خواهان راهكار دوم. شوند  مي  انتخاب  اساسي قانون
     خـواست  تـحقـق  خواهان راهكار سوم.  شود برطرف
 از   اساسي  قانون  آننده  افراد تدوين  در مورد انتخاب  سيستاني  العظمي اهللا  آيت  چون  ديني  بزرگ مراجع
  .  است  عمومي  انتخابات طريق
  اهللا  از ترور آيت  شهر را پس آه  نظامي  افراد شبه  خبر دادند آليه ها از شهر نجف  خبرگزاري  حال در اين

 شهر   در سطح  عراق  پليس  بودند، ناپديد شدند و تنها افراد مسلح  گرفته  در دست سيدمحمدباقر حكيم
   اعطا شده  مهلت  از پايان  پس  دقيقا ساعاتي  ناپديد شدن  اين  آه در حالي.  هستند زني  گشت مشغول

   حضور شبه  پايان  ارتباط  شهر هرگونه  ديني ، اما رهبران  گرفته  صورت شانهاي  سالح  تسليم  براي  آنان به
  .دانند  مي  و اساس پايه  اشغالگر بي  نيروهاي  را با اولتيماتوم  در نجف نظاميان
،   الجبوري  ياسين  سرلشگر حسين  خبر از دستگيري استاندار نجف»  مطر حيدر مهدي «  حـال در ايـن
  . داد  شهر نجف  پليس رييس
   رابطه  در اين  هم  خبري منابع.   است  فساد دستگير شده  اتهام  به ، وي  الزمان  عراقي  روزنامه  گزارش به

   اعالي  مجلس ، رييس  سيدمحمد باقر حكيم اهللا  با ترور آيت  نجف  پليس  رييس خبر دادند، دستگيري
  .  نيست  ارتباط  بي  عراق  اسالمي انقالب

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  بررسي روزنامه هاي دوشنبه آمريکا

  2003 سپتامبر 15 – 1382 شهريور 24دوشنبه ): راديوفردا(بهنام ناطقي 
 سرکارشناس اقتصادي Brian Wesburyاي از آقاي برايان وسبري   در مقالهروزنامه وال استريت جورنال

هاي اقتصادي آقاي جرج  نويسد برنامه مي, Griffin, Kubik, Stephens & Thompsonشرکت مشاورتي 
هاي مالياتي، اشتباه مخالفان او در باره پيشرفت  بوش، رئيس جمهوري آمريکا، به خصوص تخفيف

کنند، زيرا نه تنها اقتصاد آمريکا در سه ماهه دوم سال مالي جاري، در حاليکه  اقتصاد آمريکا ثابت مي
 درصد و يک دهم درصد، يعني بيشتر از حد انتظار رشد کرد بلکه در سه 3گ است، معادل آمريکا در جن

 به شش درصد بالغ GDPرود رشد توليد ناخالص داخلي  ماه سوم وچهارم سال جاري نيز انتظار مي
 و يک دهم درصد افزايش داشت، و 12هاي ژوئن تا اوت خرده فروشي با نرخ ساالنه  در فاصله ماه. شود
هاي نو و کهنه نيز امسال رکورد   سال اخير رسيد و فروش خانه17نه سازي به باالترين ميزان خود در خا

 و چهار دهم 9تازه اي برجاي گذاشت و در سه ماه گذشته درآمد قابل خرج مردم آمريکا با نرخ ساالنه 
ي اقتصاد رشد بهره وري در بخش غير کشاورز. درصد نسبت همين مدت در سال گذشته باال رفت

نويسنده بعد از ذکر آمارهاي . آمريکا و خريد کاالهاي سرمايه اي همه افزايش چشمگير داشتند
درخشان ديگري در باره اقتصاد امريکا ياد آور مي شود که رشد درخشان در رشته هاي مختلف اقتصاد با 

تمام بخش هاي اقتصاد، کند با به بهبود اوضاع اقتصادي در  شغل زائي همراه نبوده ست و استدالل مي
  . سير نزولي اشتغال نيز نمي تواند پايدار بماند

 رئيس موسسه Grover Norquistاي از آقاي گرور نورکوئيست   در مقالهروزنامه واشنگتن پست
 تحت عنوان فکر افزايش ماليات Americans for Tax Reform» هاي هوادار اصالحات مالياتي آمريکائي«

ها که در سطح ملي در  نويسد اعتقاد عمومي به لزوم کاهش از ماليات ن کنيد، ميها را از سر بيرو
هاي  حزب جمهوريخواه غالب است در ايالت آالباما به شکست پيشنهاد فرماندار براي افزايش ماليات

 نويسد اين خبر خوبي است براي ماليات دهندگان در آالباما و پيام آقاي نورکوئيست مي. ايالتي انجاميد
ها را مهارکنيد و به فکر باالبردن  قوي اي مي فرستد به رهبران سياسي در ديگر ايالت ها که هزينه

شود که در طول تاريخ، روساي جمهوري جمهوريخواه، با اينکه حزب  نويسنده يادآورمي. ها نيافتيد ماليات
افزوده اند وحتي جرج بوش آنها به طور فلسفي مخالف افزايش ماليات ها بود، عمال بر ميزان مالياتها 

پدر، به همين دليل در انتخابات از کلينتون شکست خورد زيرا برخالف قولي که داده بود ماليات ها را باال 
دهد که راي دهندگان روساي جمهوري جمهوريخواهي که  نويسنده به جرج بوش پسر هشدار مي. برد

  . ندماليات ها را باال ببرند براي دور دوم انتخاب نمي کن
اما آقاي رابرت رايش، وزير سابق کار در کابينه کلينتون و استاد سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي در 

کند   به دولت بوش توصيه ميUSA Todayدر روزنامه اي   باستون در مقالهBrandeisدانشگاه براندايس 
 وي مي نويسد در سالي که در .براي پرداختن هزينه جنگ و بازسازي عراق بر ماليات ثروتمندان بيافزايد

 ميليارد دالر بالغ خواهد شد و در صورتيکه بودجه اضافي 500پيش است، کسري بودجه دولت فدرال به 
 ميليارد دالر خواهد رسيد و اين 600مورد تقاضاي رئيس جمهوري را به آن اضافه کنيم کسري بودجه به 

 دولت بوش و کنگره جمهوريخواه راهي براي افزايد آقاي رايش مي. فقط به يک سال مربوط مي شود
پرداختن اين کسري و افزايش هزينه هاي ناشي از بازسازي عراق ندارند و حتي نفت عراق هم بيشتر 

وي مي نويسد راه حل، برقرار ساختن ماليات تازه اي به . از آنکه به درآمد برسد، نيازمند هزينه است
 آمريکا به پرداختن آن است، ماليات دارائي در گذشته معمول نام ماليات جنگ و ملزم کردن ثروتمندان

  .بود و رانالد ريگن آن را کاهش داد و جرج بوش آن را عمال حذف کرد
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   شهريور23: روزنامه های تهران
  2003 سپتامبر 15 – 1382 شهريور 24 دوشنبه -بي بي سي 

مقامات دولتی خبر داده اند که دولت روزنامه های دوشنبه تهران در عنوان های اصلی خود از زبان 
مشغول بررسی واکنش خود به قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و روابط خود با آن 

  . آژانس است
در همين حال روزنامه های محافظه کار همچنان قدرت نمائی در صحنه های بين المللی را چاره کار می 

  .دانند
  

 آيت اهللا نوری همدانی يکی از استادان حوزه علميه قم نوشته است که  در خبری از زبانرسالت
تصميم شورای حکام حکم ذلت مردم ايران است و حوزه علميه قم اجازه نمی دهد کشور زير بار ذلت 

  .برود
  

 در عنوان اصلی خود حکومت را دعوت به دادن آزادی های بيشتر در داخل کشور کرده تا قدرت اعتماد
  .نه تصميم های حکومت قرار گيرد و بتواند توفان اتمی را پس بزندملی پشتوا

  
 در گزارش اصلی خود نوشته در حالی که اتفاق نظر گروه های سياسی برای مواجهه با تبعات انتخاب

قطعنامه شورای حکام الزم به نظر می رسد، اختالف بين شخصيت ها و جناح های سياسی تصميم 
  .ی مسووالن کشور دشوار کرده استگيری درست و مناسب را برا

  
 در مقاله ای نوشته خروج از پيمان منع تکثير سالح های اتمی راه حل خوبی است اگر با اعتماد

پشتيبانی مردم توام شود و مثال با دادن اختيارات ويژه به رييس جمهوری، که وی با پشتوانه رای مردم 
د و سدی در برابر زياده خواهی های بيگانگان ايجاد به جلب اعتماد دوباره بين مردم و حکومت بپرداز

  .کند
 رييس جمهور خاتمی با وجود مجلس حامی و با باز بودن راه رفراندوم اعتمادبه نوشته جعفرگالبی در 

  .می تواند در شرايط استثنائی کشور را از زير فشار های بين المللی بيرون آورد
 گفته است خروج از پيمان منع گسترش تکثير سالح ماداعتماشاهللا شمس الواعظين در گفتگوئی با 

های هسته ای و امضا نکردن پروتکل الحاقی نيازمند نقش آفرينی نهادهای دموکراتيک مانند مجلس 
  .است

  
 روزنامه صبح که بعد از تحوالتی در شهرداری تهران نظريات بخشی از محافظه کاران را بيان همشهری

  .راهی جز الگو گرفتن از کره شمالی نمانده استمی کند در مقاله ای نوشته 
 الگويی که کره شمالی پيش گرفت تاکنون توانسته است اين کشور را از فشار همشهریبه نوشته 

مستقيم اياالت متحده دور کند و اين الگو برای کشورهايی که از نظم جهانی سرخورده شوند، 
  . اغواکننده و تأسی پذير است

  
 الهه کوالئی، نماينده اصالح طلب تهران در مجلس تصميم گيرندگان جمهوری ،اعتمادبه نوشته 

اسالمی را به از دست دادن فرصت هائی متهم کرده که قبل از برگزاری جلسه شورای حکام آژانس 
  .بين المللی انرژی برای ايران وجود داشت که از دست رفت

  
ز اظهار نظرهای تندروها انتقاد کرده و گفته  اياس نوتاجر نيا نماينده اصالح طلب مجلس به نوشته 

  .افرادی غير مسئول با طرح مسائل افراطی امضای پروتکل الحاقی را يک خيانت جلوه می دهند
 از زبان علی اکبر محتشمی، رييس فراکسيون اکثريت مجلس از گروه های سياسی دعوت ياس نو

  .ع ملی را در نظر بگيرندکرده که در اظهار نظر درباره مسائل سياست خارجی مناف
  

 در سرمقاله خود نوشته پذيرش قطعنامه شورای حکام بر اساس قانون اساسی در ايران کيهان
  .غيرممکن است

 برقراری مجدد نظام سلطه و حضور بيگانگان در شرکت ها، نهادها و کيهانبه نوشته عليرضا ملکيان در 
يت های هسته ای ولو در پوشش سازمان بين سازمان های داخل کشور، به بهانه بازرسی از فعال

  .المللی انرژی اتمی، امری غيرممکن است
 قانون اساسی نوشته چون عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، ٧٧ بااشاره به اصل کيهانسرمقاله 

قراردادها و موافقت نامه های بين المللی بايد به تصويب مجلس شورای اسالمی برسد، شورای حکام 
المللی انرژی اتمی نمی تواند برای ملت ايران و نمايندگان منتخب آنان در مجلس شورای آژانس بين 

اسالمی تعيين تکليف کند و نمايندگان ملت را وادار به قبول فوری و بدون قيد و شرط پروتکل الحاقی 
  .نمايد

  
ه عده ای دستور  در مقاله ای بازی تندروها و محافظه کاران را بازی خطرناکی خوانده و نوشتاعتماد

اخراج سفير انگلستان را در حالی مطرح می کنند که روابط ايران و شايد تمامی جهان به نقطه صفر 
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رسيده و ظاهرا کسانی که خود را فرمان بريده می خوانند نمی دانند که در دنيای امروز نمی توان بدون 
  .داشتن روابط با ديگران زندگی کرد

اگر قرار باشد تصميمی در شرايط حاد امروز گرفته شود بايد از راه های به نظر روزبه ميرابراهيمی 
قانونی و توسط مراجع مشخص گرفته شود و عقل حکم می کند که از دشمن سازی پرهيز کنيم و 

  .فرمان جنگ با دنيا صادر نکنيم
دن به همزمان با نزديک شدن تاريخی که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای تن دا

خواست های اين آژانس به حکومت ايران داده است روزنامه های تهران به تالش هائی که برای نزديک 
  .کردن ايران و اياالت متحده آمريکا در جريان است اهميت داده اند

  
 در صدر اخبار خود از زبان نماينده ايران در سازمان ملل متحد نوشته تهران هنوز به از آفتاب يزد
  .ديالوگ با آمريکا عالقه مند استسرگيری 

  
 با نقل خبر شرکت جواد ظريف در همايش گفتگوی تمدن ها در نيويورک با لحنی گاليه آميز کيهان

نوشته شرکت ظريف در يک جلسه کپ و گفت و گو با عناصری نظير ريچارد مورفی و ابراز تمايل به 
  . ز خصومت ها را عليه ايران سازمان داده استمذاکره در حالی صورت می گيرد که آمريکا دور تازه ای ا

  
 روزنامه صبح به خبر ديگری اعتراض کرده و آن حضور کشتی گيران ايرانی در محل جمهوری اسالمی

 سپتامبر است که به نوشته روزنامه ها با موافقت نمايندگی ايران در سازمان ملل ١١يادبود فاجعه 
  .صورت گرفته است

 عمل کشتی گيران ايرانی را غير معمول خوانده و نوشته اين اقدام، در یجمهوری اسالمروزنامه 
 شهريور، دو کشور اسالمی عراق و افغانستان را ٢٠شرايطی که دولت آمريکا اکنون به بهانه حوادث

تحت اشغال خود دارد و در حاليکه قطعنامه ضد جمهوری اسالمی شورای حکام انرژی اتمی را تدارک 
  . غيرمنطقی و ضد منافع ملی استديده است، کامال

  
 آبان در تاريخ روابط ايران و آمريکا پرداخته و نوشته ١٣ مرداد و ٢٨ در مقاله ای به تاثير دو روز شرق

 می ١٣٣٢ مرداد ٢٨ پاسخ کودتای ١٣۵٨ آبان ١٣بسياری از ناظران اشغال سفارت آمريکا را در ايران در 
دق سرنگون و ديکتاتوری بيست و پنج ساله محمدرضا شاه خوانند که در آن دولت قانونی دکتر مص

  .مستقر شد
 آبان سال گذشته عباس ١٣ با اين مقدمه يادآور شده در شرقمصطفی تاج زاده نويسنده مقاله 

عبدی، از دانشجويان فعال در جريان تسخير سفارت آمريکا، برای دومين بار بازداشت شد و از نه ماه 
 آبان، محاکمه، محکوم و بعضا زندانی ١٣ آن بعضی چهره های مشهور خالق پيش در بند است وپيش از

  .شدند
 از موسوی خوئينی ها، محسن ميردامادی و ابراهيم اصغرزاده نام برده و پرسيده شرقنويسنده مقاله 

آيا دستی در کار است که عامالن اشغال سفارت آمريکا يکی پس از ديگری محاکمه و مجازات شوند آيا 
  . مرداد امسال چند ساعتی به مرخصی آمد٢٨ آبان بازداشت و در ١٣فی است که عبدی در تصاد

در حالی که استقبال فعاالن سياسی از اعتصاب غذا به خاطر اعتراض به وضعيت عباس عبدی و 
محسن سازگارا در زندان به نوشته روزنامه های هوادار اصالحات گسترش تازه ای يافته و عده ديگری 

  .پيوسته اند روزنامه های محافظه کار با سکوت و نوشته های طنزآميز با آن روبرو شده اندبه آن 
  

 روزنامه صبح با اشاره به گفته های اصالح طلبان که به اعتصاب غذا پيوسته اند جمهوری اسالمی
 بالحنی اعتراض آميز نوشته بدين ترتيب به نظر می رسد جماعت روزه گيران سياسی به عضويت عفو

  .بين الملل درآمده اند که فارغ از ماهيت موضوع، به ماموريت محوله عمل می کند
  

 برای دومين روز در درستی ادعای فعاالن سياسی شک کرده و نوشته است که اين عملی کيهان
 تبليغاتی و بی پشتوانه است و تنها در صورتی قابل قبول است که در برابر چشم مردم صورت پذيرد

  
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 سپتامبر 16 – 1382 شهريور 25 سه شنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتضد 
 آشاورز  ور شدند و يك  سوسنگرد حمله  نزديك  ساهندي  به  مسلح  عراقي200 نيز  در اواخر مهرماه

  .  آشيد  طول  ساعت11   مرزي  جنگ اين.  را آشتند ايراني
 منفجر   براي  و تالش  قصرشيرين  در نزديكي  عراقي  مسلح  عوامل  از هجوم هايي يز گزارش ن  آبان در ماه
  .  و نوسود رسيد  دوآب هاي  پل آردن
   را در همه  خود از جهاز حنين  امنيتي  هفتاد،ماموران  دهه  آغازين  سالهاي  ،در طول  حسين صدام

   آلفت  خود،معموالص با سبيل  افراد، مانند رييس آن. بود   مستقر آرده  در جهان  عراق هاي سفارتخانه
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   آن  برجستگي  آه يي  و تپانچه  و ششلول  براق  خورده  واآس هاي ،،آفش  و شلوار شيك  ،آت استاليني
  . بودند  شناسايي  بود،قابل  مشخص هايشان از زير آت

   هواپيماي  يك ربودن. ار داشتند قر  عراق  نيز مورد حمايت  فلسطيني  از آماندوهاي يي عده
 41   آشتن  و تهديد به  تونس  به  آن  و بردن  از دبي  انگليس  هواپيمايي  شرآت  به متعلق» 10. سي. وي«

   امنيتي  سازمانهاي  به  منتسب  هواپيماربايي  از عمليات  بودند، يكي  شده  گرفته  گروگان  آه مسافري
  . بود عراق
 ها با  اما تونسي.  بودند  فلسطيني  آماندوي13   آزادي خواهان» ابومحمد شهيد « به   وابسته گروه

 از   آه  زنداني  فلسطيني  و هفت  را آزاد آنند و ربايندگان  گروگان41 شدند   موفق  و مسالمت ماليمت
  . شدند  خارج  بودند،از تونس  مصر و هلند آزاد شده هاي زندان

   سال  از يك  حسين  صدام  آه  و عراق  ايران  ميان  آشتي  و مصر،مقدمات  اردن به   و همسرش با سفر شاه
 بار با   اين  بود ، البته  آن  در بغداد ،خواهان  ، سفير ايران  شهيد زاده  از طريق  پيام  و با ارسال وسيله  به قبل

   بود براي  خوبي  در الجزاير ،فرصت وپك ا  سران آنفرانس.  آمد فراهم  و انورالسادات حسين  ملك ميانجيگري
.  آشور الجزاير، برگزار شود ،پايتخت  اسفند در الجزيره13 روز   آنفرانس  و قرار بود اين  هدف  اين تحقق

  . آنند  شرآت  آنفرانس  خود در اين  هياتهاي ،در راس  از عراق  حسين  و صدام  از ايران قرار بود شاه
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