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  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
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   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
   کشته داد19بمب گذاری انتحاری در اسرائيل 
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 نفر 19ندری حيفا، واقع در شمال اسرائيل، حداقل در يک بمب گذاری انتحاری در يک رستوران در شهر ب

  .کشته و پنجاه نفر ديگر مجروح شده اند
فرد بمب گذار، که يک زن بوده، دراين انفجار قوی، که باعث تخريب کامل ساختمان رستوران شد، در 

  .ميان قربانيان بوده است
دولت اسرائيل گفته که اين حمله ياسر عرفات، رهبر فلسطينيان، اين حمله را محکوم کرده است، اما 

  .را متالشی کند" ساختار تروريسم"نشان می دهد که تشکيالت فلسطينی تمايل ندارد 
همچنين احمد قريع، فردی که برای تصدی پست نخست وزيری فلسطينيان انتخاب شده، از تمام 

  .توقف کنندجناحهای فلسطينی مصرانه خواسته است تا حمالت به اهداف غيرنظامی را فورا م
مقامات ارشد امنيتی اسرائيل به زودی جلسه ای تشکيل خواهند داد تا درباره واکنش نظامی به اين 

  .حمله تصميم گيری کنند
گزارشگر بی بی سی در بيت المقدس می گويد اين حمله، که مرگبارترين حمله انتحاری در سه سال 

  .گذشته محسوب می شود، در زمانی حساس رخ داده است
يش از اين برخی مقامات اسرائيل خواستار اخراج آقای عرفات از سرزمين های فلسطينيان شده پ

بودند، اما فلسطينی ها هشدار داده اند که هرگونه اقدام عليه وی منجر به درگيری های شديد در 
  .منطقه خواهد شد

  .صورت گرفته استو علی رغم تدابير امنيتی شديد " يوم کيپور"اين بمب گذاری در آستانه عيد 
 نفر کشته 15بعد از بمب گذاری های انتحاری نهم سپتامبر سال جاری در بيت المقدس و تل آويو، که 

  .بر جای گذاشت، حادثه حيفا تازه ترين حمله از اين دست قلمداد می شود
  .در همين حال تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، حمله بمب گذاری در حيفا را محکوم کرده است

در يک بيانيه که از سوی دفتر نخست وزير بريتانيا منتشر شده است آمده که اين گونه حمالت در جهت 
  منافع فلسطينيان عمل نمی کند

 
  گشايش آنفرانس قانونگذارى اتحاديه اروپا در رم
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اخوان به روح همپيوستگى ميان آشورهاى اروپايى سيلويو برلوسكونى، نخست وزير ايتاليا با فر: رم

 برلوسكونى گفت، وى مصمم است تا پايان ماه دسامبر ٠آنفرانس قانونگذارى اتحاديه اروپا را افتتاح آرد
 آشور عضو ١۵ در اين آنفرانس در رم روساى دولت هاى ٠مذاآرات را به پايانى موفقيت آميز برساند

 وارد درباره پيش نويس قانون اساسى مجمع قانونگذارى اتحاديه اروپا به اتحاديه اروپا و ده آشور تازه
 در حاليكه آلمان و فرانسه سعى دارند پيش نويس را در حد امكان بدون ٠مشورت خواهند نشست

 بويژه در مورد تعداد آراى هر آشور ٠تغيير بپذيرند، ديگر آشورها خواستار تصحيحاتى در متن آن هستند
 در اين آنفرانس گرهارد ٠ران آتى و تعداد آميسرهاى اتحاديه اروپا اختالف نظر هستدر شوراى وزي

  ٠شرودر، صدراعظم آلمان و يوشكا فيشر، وزير خارجه اين آشور حضور خواهند داشت
 

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

آمك رساني ايران به : نهاني ميان آمريكا و جمهوري اسالميچشم انداز از سر گيري مذاآرات پ
  بازسازي عراق

  2003 اآتبر 4  –1382 مهر 12شنبه ): راديو فردا(عليرضا طاهري 
واشنگتن پست اين گفته را از . به نقطه از سرگيري گفتگوهايمان با جمهوري اسالمي نزديك شده ايم 

قل آرد و همزمان رابين رايت، گزارشگر لس آنجلس تايمز، يكي قول کولين پاول، وزير امور خارجه آمريكا ن
  . ديگر از روزنامه هاي چاپ آمريكا در شماره امروز خود، به روابط واشنگتن تهران پرداخته است

المللي، در اسپانيا  جمهوري اسالمي در ماه جاري ميالدي، در آنفرانسي همراه ياري دهندگان بين
  . يكي از ياري دهندگان معدود به عراق خواهد بودشرآت خواهد آرد و احتماال
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دهد به گفته يكي از بلندپايگان جمهوري اسالمي، ايران هم اآنون پيشنهاد  لس آنجلس تايمز ادامه مي
  . هاي فني به عراق ياري دهد داده است با تامين آب، برق و مساعدت

  
دهد نقش احتمالي ايران در   ادامه ميمز به نقل قول از مسئوالن بلندپايه آمريكايي?لس آنجلس تا

آوشند تا گفتگوهاي پشت پرده با يكديگر را  عراق در حالي به ميان آمده است آه واشنگتن و تهران مي
  . از سرگيرند

يكي از مسئوالن بلندپايه وزارت امور خارجه آمريكا . اين گفتگوها چهار ماه پيش با ناآامي متوقف ماند
ايم آه جمهوري اسالمي خواستار گفتگو است، ما  ي ديده ايم و از ديگران شنيدهما عاليم: گويد نيز مي

  . هايي داده ايم نيز متقابال عالمت
دهد هرچند جمهوري اسالمي و آمريكا در بسياري از قضايا اختالف نظر  لس آنجلس تايمز ادامه مي

گتن و تهران بر سر عراق دارند، اما قضاياي حساس در پيشرفت به سوي از سرگيري گفتگوهاي واشن
  . اي ايران است هاي سرزده از تاسيسات هسته وهمكاري جمهوري اسالمي با بازرسي

به نوشته لس آنجلس تايمز، وزارت امور خارجه آمريكا پس از ماهها ايراد اتهام به جمهوري اسالمي 
جويانه در برابر ايران اي تهران، هفته گذشته لحني تقريبا آشتي  درباره هدفهاي بلندپروازانه هسته

  . داشت
ريچارد آرتيميج، معاون موزير امور : نويسد رابين رايت در ادامه گزارش خود براي لس آنجلس تايمز مي

در مورد ايران، : هاي مجلس نمايندگان آمريكا گفت خارجه آمريكا، هفته گذشته به يكي ازسوآميسيون
 داريم، اما اختالفمان بر سر عراق بسيار اندك اي با تهران مشكل هرچند ما در قبال مسئله هسته

از سوي ديگر واشنگتن پست، ديگر روزنامه .  اند است، زيرا آنان از شوراي دولتي عراق استقبال آرده
آولين پاول، وزير امور خارجه آمريكا در مصاحبه اي اشاره آرده است آه آمريكا : نويسد چاپ آمريكا مي

  .جمهوري اسالمي نزديك شده استبه از سرگيري گفتگوهايش با 
  

  استقبال بريتانيا از بازداشت عوامل تيراندازی به سفارت اين کشور
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وزارت خارجه بريتانيا از بازداشت عوامل تيراندازی به ساختمان سفارت اين کشور در تهران استقبال 
  . کرده است

ما از اين اقدام استقبال می کنيم و منتظر اقدامات بعدی : جمعه شب گفتسخنگوی وزارت خارجه 
  .هستيم

پيشتر، روابط عمومی وزارت اطالعات ايران از شناسايی و بازداشت عوامل تيراندازی به سفارت بريتانيا 
  .در تهران خبر داده بود

، ولی گفته شد که مقامات ايرانی نگفتند که افراد دستگير شده چند نفر يا چه کسانی هستند
  .اطالعات بيشتر بعدا در دسترس قرار خواهد گرفت

بنابر اظهارات مسئوالن سفارت بريتانيا در تهران، ساختمان اين سفارتخانه در مرکز تهران دو بار هدف 
تيراندازی قرار گرفته و يک بار نيز به مجتمع مسکونی کارکنان اين سفارتخانه در شمال تهران تيراندازی 

است اما مسئوالن امنيتی ايرانی تنها يک مورد تيراندازی به ساختمان سفارت بريتانيا را تأييد می شده 
  .کنند

  .بنا بر اظهارات شاهدان عينی، تيراندازی به سفارت بريتانيا را افراد موتورسوار انجام داده اند
د شکسته شدن شيشه تيراندازی به سفارت بريتانيا هيچگونه تلفاتی برجای نگذاشته و جز يک مور
  .پنجره های يکی از ساختمانهای سفارتخانه، خسارتی وارد نياورده است

در پی اين حوادث سفارت بريتانيا به روی مراجعه کنندگان ايرانی بسته شد و خدمات صدور رواديد تنها 
  . کرده اندبيش از نيمی از کارکنان بريتانيايی سفارت، ايران را ترک . به صورت محدود صورت می گيرد

هادی "تيراندازی به سفارت بريتانيا در پی آن صورت گرفت که دادگاهی در لندن حکم بازداشت 
سفير پيشين ايران در آرژانتين را صادر کرد که در انگلستان اقامت دارد و متهم به دست " سليمانپور

 وی که دخالت خود را در . در يک مرکز متعلق به يهوديان در آرژانتين است1994داشتن در انفجار سال 
  . اين حمالت تکذيب کرده، هم اکنون به قيد ضمانت آزاد است

اين در حالی بود که نقش داشتن دولت بريتانيا در فشاری که به دليل برنامه هسته ای ايران بر اين 
ار کشور وارد می شود نيز بر روابط دو کشور تأثير گذاشته تا آنجا که محافظه کاران افراطی خواست

  .تعطيل شدن سفارت بريتانيا در تهران و اخراج سفير آن کشور از ايران شده بودند
اين گونه موضعگيريها باعث شده است پاره ای از ناظران تيراندازی به سفارت بريتانيا را به محافظه 

  کاران افراطی نسبت دهند
 
 
  
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  یک اصل قانون اساسی دفاع می کنندآقایان فقط از:آيت اهللا منتظري 
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اعضاي شوراي شاخه صنوف جبهه مشارآت، روز جمعه در قم با چند تن از مراجع تقليد در ارتباط با 

قات در ابتداي اين مال. مسائل روز و روند فعاليت هاي تشكيالتي و حزبي ديدار و به تبادل نظر پرداختند
ها دآتر مجمد جواد رسائي و دآتر محمود صارمي رئيس سو نايب رئيس شاخه صنوف گزارشي از 

  .فعاليت و برنامه واحدهاي مختلف شاخه صنوف ارائه دادند
  :گزارش مالقات با آيت اهللا منتظري

ال و آيت اهللا منتظري از اينكه جبهه مشارآت درخت پر شاخه اي است و شاخه هاي زيادي دارد استقب
اظهار اميدواري نمود به اندازه اي آه نيت و مقصد فعاليت هاي تشكيالتي خدا و خدمت به آشور باشد 

  .توفيق الهي شامل شما شود
بايد سعي آنيم احزاب در آشور جا بيفتد همانطور آه در زمان پيامبر عشاير و : آيت اهللا منتظري گفت

 نه اينكه در آشور ما تا حزب جا مي افتد يك عده آنرا خراب قبايل فعال بودند حاال احزاب بايد فعال باشند
  .آنند و نبايد آساني در صدد باشند تا احزاب را خراب آنند

آيت اهللا منتظري با انتقاد از احزاب فصلي و من درآوردي در آستانه انتخابات يادآور شد بايد يك حزب در 
بايد احزاب در جامعه اينقدر قدرت داشته باشند آه تمام ايام فعال بوده و همواره مراقب حكومت باشد و 

  .اگر دولت ناتوان باشد بتوانند عوض آنند
: آيت اهللا منتظري با اعالم اينكه در بازنگري قانون اساسي به اصل واليت مطلقه رأي نداده اند گفت

تناد مي آنند و آقايان در دفاع از قانون اساسي فقط به اصلي آه در آن به واليت مطلقه اشاره شده اس
  .بقيه اصول قانون اساسي خصوصًا اصولي آه مربوط به حقوق مردم هست را رها آرده اند

پدران ما چه حقي داشتند براي ما «آيت اهللا منتظري با اشاره به بيانات امام خميني در اول انقالب آه 
 آشور در تصويب قانون اشاره و گفت آه جوانان و هفتاد و پنج درصد از جمعيت فعلي» تصميم بگيرند

اساسي حضور نداشته اند و بر اساس منطق، حق دارند حكومت خود را برگزينند و بايد رفراندوم برگزار 
شود تا مشخص شود مردم چه حكومتي را مي خواهند البته مردم ما مسلمانند و حكومت غيراسالمي 

  .نون اساسي الزام آور نخواهد بودرا انتخاب نخواهند آرد و تا زماني آه اين امر تحقق نپذيرد قا
آيت اهللا منتظري به مقاومت هاي انجام گرفته در مقابل مجلس منتخب ملت اشاره آرد و گفت آه امام 

  .خميني همواره اصل را مجلس و ملت مي دانستند ولي آقايان اصًال اين را قبول ندارند
رشناسان مربوطه دانست و اظهار داشت آيت اهللا منتظري مسئله رابطه با آمريكا را منوط به نظر آا

  .مجلس يا مردم بايد در آن مورد تصميم بگيرند
آيت اهللا منتظري با اشاره به اينكه دادگاه انقالب و دادگاه ويژه روحانيت در قانون اساسي نيامده است 

 حق ندارم يك احكام آنها را غير الزام آور خواند و گفت من آه از پايه گذاران اين انقالب بودم اينقدر
حسينيه داشته باشم و براي شاگردانم روضه بخوانم و وقتي به من اينقدر ظلم مي شود حساب بقيه 

  .افراد مشخص است
آيت اهللا منتظري به سخنان و افشاگري هاي اخير سيدحسين خميني و سيد ابراهيم نبوي اشاره آرد 

داشته باشند بصورت ماليم تري انتقاد آنند در وقتي در داخل آشور اين افراد نتوانند يا اجازه ن: و گفت
  .خارج از آشور تندتر انتقاد خواهند آرد

آيت اهللا منتظري به مسئله اشغال سفارت آمريكا در تهران اشاره آرد و آنرا تعرض به خاك آشور ديگر 
 هم دانست و گفت آه اگر من هم در مورد اشغال سفارت چيزي گفتم اشتباه آردم و اگر آساني ديگر

 .مرا نقد آنند از آن استقبال مي آنم و شما هم به من انتقاد آنيد
 

  معلمان ، مطالبات واحد و تشكلهاي متعارض  
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  .  مهر ماه از سوي سازمان يونسكو روز جهاني معلم نامگذاري شده است13پنجم اآتبر برابر با 
 سال از سوي يونسكو جشن گرفته مي شود و توصيه شده برگزاري جشن و  اين روز هر1994از سال 

  .  مراسم بزرگداشت در سطح ملي به عهده آشورها باشد
طرح اين پيشنهاد از سوي دبيرآل يونسكو را ميتوان نشانه چرخشي در ديدگاه هاي يونسكو نسبت به 

كالت آموزش و پرورش را ناشي از مش, چرا آه تا پيش از اين اجالس. مسايل آموزش و پرورش دانست
 يونسكو اين نظر 44آمبود سرمايه گذاري در اين بخش مي دانستنددر حاليكه با بحث هاي اجالس 

تقويت شد آه براي باال بردن آيفيت نظام آموزشي بايد آيفيت آار و زندگي معلمان ارتقا يابد و معلم از 
  .جايگاه اجتماعي مناسبي برخوردار شود

يك سوم معلمان جهان زير خط فقر زندگي ) يونسكو(رهاي سازمان علمي و فرهنگي ملل متحد بنابر آما
مي آنند و سطح زندگي معلمان در سال هاي اخير درآشورهاي عقب مانده و در حال توسعه آاهش 

  .يافته است
  .تمام اين مسايل موجب مي شود آه جاذبه هاي شغل معلمي سال به سال براي جوانان آمتر شود

 ارديبهشت را به عنوان روز معلم ايران گرامي مي دارند و در عين حال همراه با بيش از 12معلمان روز 
  . ميليون فرهنگي در سطح جهان در جشن جهاني معلمان شرآت مي آنند50

تشكل هاي غير دولتي فرهنگيان نيز به منظور بزرگداشت اين روز و ابراز دوباره خواسته هاي خود براي 
  . مهر برگزار شود 13وز جهاني برنامه ريزي آرده اند و قرار است اين همايش روز اين ر
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دادگاه انقالب اسالمي از محمود , به دنبال پي گيري ها و برنامه ريزي هاي آانون صنفي معلمان
مدير مسوول هفته نامه قلم معلم , و محمد خاآساري , دبيرآل آانون صنفي معلمان, بهشتي لنگرودي

  .ار لغو اين همايش شدخوست, 
همايش اعتراض آميز معلمان با برنامه ريزي هاي آانون صنفي معلمان در حياط سازمان امور تربيتي 

  .آموزش و پرورش شهر تهران واقع در ميدان فلسطين برگزار مي شود
همايش هاي مشابهي نيز در ساير شهرهاي آشور و در سازمانهاي آموزش و پرورش : دارابي مي گويد
  . برگزار مي شود

  .وزير آموزش و پرورش نيز بر همكاري وزارتخانه با معلمان در روز جهاني معلم تاآيد آرده است 
مدير آل دفتر حراست آموزش و پرورش از همايش اعضاي تشكل صنفي فرهنگيان , محمد محدث

  .حمايت و پشتيباني آرد
ش و پرورش ، با اين همايش مقابله نخواهند نيروي انتظامي و اعضاي وزارتخانه آموز: محدث اعالم آرد

  .آرد
  . مهر تاييد نمي آنيم13همايش اعتراض آميز را در روز : با اينحال مديرآل سازمان معلمان ايران گفت 

همايش روز يكشنبه را آه از سوي آانون صنفي , مدير آل سازمان معلمان ايران, عليرضا هاشمي
  .د نكردتايي, معلمان برنامه ريزي شده است 

  . هاي فرهنگي تقويت آنندNGOهاشمي معتقد است آه معلمان بايد مطالبات خود را در قالب 
  .به جاي برگزاري تحصن و تجمع بايد در فكر بزرگداشت معلمان در اين روز باشيم: هاشمي مي گويد

از آنند تا هاشمي از وزارت آشور نيروهاي امنيتي خواست آه مسير بيان اعتراضات را براي معلمان ب
  .اينگونه ابراز مطالبات در بستر طبيعي خود انجام شود

 مهر 13در روز , عضو دفتر مرآزي سازمان معلمان نيز بهترين نحوه اعتراض معلمان را تعطيلي مدارس 
  .دانست

دغدغه , مسئولين جامعه : عضو دفتر مرآزي سازمان معلمان ايران معتقد است, علي پورسليمان 
  .اختار سنتي آموزش و پرورش را به مسئوليت هاي خود نمي افزاينداصالحات در س
صاحبان راي در مجلس شوراي اسالمي و وزارت آموزش از پرداختن به , در جامعه امروز: وي مي گويد

  .ابتدايي ترين خواسته هاي فرهنگيان خودداري مي آنند
ان معضلي بزرگ در نظام آموزشي پورسليمان از فراموش شدن فرهنگ و فرهنگيان ازسوي نظام به عنو

  .ياد آرد
منطق و نمايش جلوه هاي همبستگي انسان هاي , روز گفت و گو , در حالي آه روز جهاني معلم 

فرهيخته و عالم اعالم شده است، تشكلهاي مختلف معلمان در ايران با وحدت نسبي در خواسته هاي 
  .سم ابراز مي آنند خود ديدگاههاي متفاوتي را در مورد نوع برگزاري مرا

آارشناسان بر اين باورند آه همانگونه آه اقد امات پراآنده و جدا از هم و نيز تشكيل آميته هاي 
مختلف چاره ساز مشكالت معلمان نيست به هيجان آوردن معلمان و تكيه بر احساسات و ترويج نفرت و 

  .ددشمني درفضاي آموزش و پرورش نيز به حل مشكالت آمك نخواهند آر
  پايان پيام 

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  شود    شنبه اين هفته محاآمه علني مي  متهم به قتل آاظمي سه

  2003 اآتبر 4  –1382 مهر 12شنبه 
" زهرا آاظمي"متهم به قتل : قضائيه اعالم آرد  خبرگزاري فرانسه به نقل از يك مقام مسؤول در قوه

  .شود  ني در تهران محاآمه ميشنبه هفته جاري در يك دادگاه عل  سه
به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري آار ايران، ايلنا، بنابر گزارش خبرگزاري فرانسه فرد متهم به قتل، 

  .عضو وزارت اطالعات است آه آه اتهام وي موجب اعتراض اين وزارتخانه شده است
  . عمد آاظمي متهم آرده است  قاضي تحقيق دادگستري وي را به قتل شبه

خبرنگار و عكاس داراي تابعيت دوگانه ايراني و آانادايي، مردادماه گذشته بر اثر ضربه " زهرا آاظمي"
  .مغزي در تهران درگذشت

  . اتاوا شده بود-مرگ آاظمي باعث تيرگي روابط تهران
 هفته سفير آانادا در ايران پس از حدود يك ماه از فراخوان وي از محل مأموريت خود،" آينون  فيليپ مك"

 پايان پيام. گذشته به تهران بازگشت

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  سرپرست بازرسان تسليحاتي آمريكا گفت عراق سالح هاي خود را آن سوي مرزها منتقل آرد
  2003 اآتبر 4  –1382 مهر 12شنبه ): راديو فردا(بهمن باستاني 

ات آشتار جمعي عراق آه سه ماه جستجوي ، رئيس هيات بازرسان آمريكايي تسليحKayديويد آي 
هايي در دست است  اين سالحها را در عراق پس از صدام حسين را سرپرستي آرد، گفت نشانه
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حاآي از اينكه مواد متعلق به حكومت پيشين عراق، به آنسوي مرزها از جمله به ايران برده شده 
  . است

ت مامور جستجوي سالحهاي آشتار و نابودي ديويد آي، سرپرست هيا): راديو فردا(عليرضا طاهري 
انبوه حكومت سرنگون شده صدام حسين در عراق از آشيده شدن پايش به ميدان بحث و جدلي آه بر 

  .  سرباز زد سر اغراق دولت پرزيدنت بوش درباره خطر حكومت صدام حسين براي جهان درگرفته است،
باره انتقال سالحهاي شيميايي و بيولوژيكي شامگاه گذشته آقاي آي در آنفرانس خبري تلفني در

دهد  هاي چندگانه اي دريافت آرده ايم آه نشان مي گزارش: عراق به آنسوي مرزهاي آن آشور گفت
  . مواد متعلق به حكومت عراق به آنسوي مرزها برده شده است

ان، سوريه و اردن انجام ديويد آي افزود اطالعاتي داريم حاآي از آن آه از عراق، نقل و انتقاالتي به اير
  .اين هم تعجبي ندارد، چون از مرزهاي عراق با اين آشورها، از ديرباز استفاده شده است. گرفته است

توانم بگويم آه مسئوالن بلندپايه  ديويد آي سپس توضيح داد دست آم در مورد سوريه و اردن مي
پس از آن به اين دو آشور مشخصي از حكومت صدام حسين در گيرودار جنگ و سپس بالفاصله 

  . تاآيد آرد آه در مورد نقل و انتقاالت مورد نظرش، تحقيقات همچنان ادامه دارد? ديويد ک. اند رفته
دانند آه اين نقل و انتقاالت مربوط به  با اين حال آقاي آي يادآور شد گروه زير سرپرستي او هنوز نمي

  .در مورد تالش صدام حسين براي خريد اورانيوم. سالحهاي آشتار و نابودي انبوه بوده است يا نه
يكي از آشورهاي آفريقايي، البته نه آشور نيجر، به عراق پيشنهاد فروش اورانيوم : ديويد آي گفت

دو دانشمند : از سوي ديگر وي گفت. ديويد آي حاضر به افشاي نام اين آشور آفريقايي نشد. داده بود
  . هاي آشتار انبوه در بغداد با گلوله آشته شدند ت جستجوگر سالح از گفتگو با اعضاي هيا عراقي پس

به گفته ديويد آي، يكي از دو دانشمند عراقي ياد شده، چند ساعتي پس از گفتگو با هيات ما آشته 
اآنون دانشمندان عراقي سخت دچار وحشتند آه اگر با ما گفتگو آنند، بي درنگ آشته خواهند . شد
ان مستشار سيا يا سازمان اطالعاتي مرآزي آمريكا، هفته گذشته گزارش ديويد آي به عنو. شد

هاي ممنوعه در عراق بدست  موقتي به قانونگذاران آمريكايي تقديم آرد آه در آن گفته شده هنوز سالح
  .اند نيامده

 
  مذاکرات هسته ای در تهران به تفاهم انجاميد

  2003 اآتبر 4  –1382 مهر 12شنبه  - خبرنگار بی بی سی در تهران- جيم ميور
اولين مرحله از گفتگوهای بسيار مهم ميان ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در تهران پايتخت، به 

  . پايان رسيده است و مقامات ايرانی نتايج آن را مثبت ارزيابی کرده اند
 شرکت در گفتگوها از وين علی اکبر صالحی، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی که برای

مقر اين سازمان به تهران سفر کرده، در گفتگو با خبرنگار بی بی سی در تهران گفت که در مورد يک 
دستور کار برای روشن کردن مسائلی که باعث نگرانی آژانس بين المللی انرژی اتمی بوده، توافق و 

  .تفاهم متقابل به دست آمده است
 تسريع همکاری ها و در حد امکان پاسخ فوری به تمام سواالت آژانس در او گفت هدف از اين توافق

  .مورد برنامه های هسته ای ايران است
نماينده ايران گفت که نکات غامض و جدی در اين ميان وجود ندارد، اما هشدار داد که اين روندی 

  .پوياست و ابراز اميدواری کرد که در آينده نيز موضوعی غيرمتعارف مطرح نشود
پيير گلداشميت، عالی رتبه ترين مقام آژانس بين المللی انرژی اتمی که در اين گفتگوها شرکت 

وين بازگشته است، اما ديگر مقامات و کارشناسان تحقيقاتی آژانس همچنان در تهران به داشته، به 
  .سر می برند

  . آنها به گفتگوهای خود در مورد جزئيات مربوط به مباحث مطرح شده ادامه خواهند داد
ی اين کارشناسان همچنين طبق برنامه های کاری که مورد توافق طرفين قرار گرفته است بازرسی هاي

  .را انجام خواهند داد
درحالی که مقامات ايران با اين توافقها برخوردی مثبت داشته اند، آژانس بين المللی انرژی اتمی 

درمقابل برداشتی به مراتب محتاطانه تر داشته و عمال درباره مذاکرات و پيشرفت احتمالی آن هيچ 
  .اظهار نظری نکرده است

که در چند روز آينده رخ خواهد داد و اين که پاسخ های ايران تا چه طبيعتا بسياری از مسائل به آن چه 
  . حد نگرانی های اين سازمان را مجاب خواهد کرد بستگی دارد

از جمله سواالت آژانس بين المللی انرژی اتمی از ايران به کشف نشانه هايی از اورانيوم غنی شده 
  .سته ای اين کشور ارتباط داردمناسب برای توليد سالح اتمی در دو مرکز تاسيسات ه

اين آژانس به ايران تا آخر ماه اکتبر فرصت داده است که ثابت کند به دنبال دستيابی به جنگ افزارهای 
  .هسته ای نيست

در غير اين صورت، آژانس می تواند از شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهان رسيدگی به مسئله 
  فعاليت هسته ای ايران شود

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق هاي رويداد
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  سربازان آمريکايی و عراقی درگير شدند
  2003 اآتبر 4  –1382 مهر 12شنبه  -بي بي سي 

سربازان آمريکايی رد بغداد با گروهی از اعضای ارتش سابق عراق، که برای دريافت حقوق خود در برابر 
  .د گرد آمده بودند، درگيری روی داده استيک پايگاه نظامی آمريکايی در بغدا

  .در اين زدوخورد، يک نفر کشته و بيش از بيست نفر زخمی شده اند
  .دو سرباز آمريکايی از جمله زخمی های اين درگيری گزارش شده اند

اين درگيری زمانی روی داد که اجتماع کنندگان به سوی سربازان آمريکايی حمله کردند و آنان را هدف 
  .ب سنگ قرار دادندپرتا

سپس بين آمريکاييان و نظاميان سابق عراقی تيراندازی روی داد ولی در مورد اينکه کدام طرف نخست 
  . دست به تيراندازی زد گزارش های ضد و نقيضی ارسال شده است

تعدادی از تظاهرکنندگان به سوی فروشگاه ها و خودروهای پارک شده در نزديکی محل حمله کردند و 
  .ا را به آتش کشيدندآنه

  .اين سومين بار طی روزهای اخير است که تظاهراتی در بغداد به خشونت کشيده می شود
 سپتامبر، در حادثه ای ديگر يک شهروند عراقی به ضرب گلوله يکی از سربازان نيروهای 4روز شنبه، 

  .ائتالف به رهبری آمريکا کشته شد
 در عراق، اين حادثه در جريان تظاهرات در شهر بصره، واقع به گفته سخنگوی نيروهای نظامی بريتانيا

  . در جنوب عراق روی داد
همچنين، در خالل ساعات شب جمعه، گروهی از گشتی های آمريکايی در بغداد هدف پرتاب نارنجک و 

  .شليک گلوله قرار گرفتند
  .در اين حمله، يک سرباز آمريکايی جان خود را از دست داد

 
  اي حكومت انتقالي معرفي شد  رئيس جديد شور

  2003 اآتبر 4  –1382 مهر 12شنبه 
  .گيرد  دآتر اياد عالوي رياست شوراي حكومت انتقالي عراق را برعهده مي

رياست شوراي حكومت   الملل ايلنا، دآتر اياد عالوي دبيرآل جنبش وفاق ملي بين  به گزارش سرويس
  .يردگ  انتقالي را بعد از احمدچلبي به عهده مي

االوسط چاپ لندن، براساس قانون وضع شده در شوراي حكومت انتقالي   به نوشته روزنامه الشرق
  .گيرند  رياست اين شورا را براساس حروف الفبا به عهده مي, عراق هريك از اعضا
التحصيل شد و    به دنيا آمد و از دانشكده پزشكي دانشگاه بغداد فارغ1945اياد عالوي در سال 

پايان .  به آآادمي پزشكان انگليس در لندن پيوست1980تش را در انگليس ادامه داد و در سال تحصيال
 پيام 

 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

ارتباط واآنش جمهوري اسالمي به ضرب االجل سازمان بين : بررسي روزنامه هاي صبح امروز ايران
  سالمللي انرژي اتمي و انتخابات مجل

  2003 اآتبر 4  –1382 مهر 12شنبه ): راديو فردا، نيويورک(بهنام ناطقي 
به موضوع تصميم جمهوري » افق«چهره در ستون  اي از آقاي جالل خوش  در مقاله»اعتماد«روزنامه 

: نويسد پردازد و مي هاي اتمي مي اسالمي در باره امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سالح
   انرژي المللي  بين  آژانس  خواست  به  ايران  شفاف ، پاسخ  است  معلوم  حكام  شوراي االجل  در ضرب آنچه
   تهران هاي  شرط  پيش  به  نسبت  انعطافي  هيچ  به  در آن ، ولي  است  الحاقي  پروتكل  قبول  براي اتمي
  بديهي.  باشد  ياد شده  خواست  به  صريح  پاسخ  بايد در انديشه  رو تهران از اين.   است  نشده اي اشاره
 آشور را در   و بلندمدت  آوتاه  منافع  آه هايي  جنبه  از همه  داشت  آشور توقع گيران  نبايد از تصميم است

   اتخاذ تصميمي ها براي  فرصت  را نيز از نظر دور دارند آه  نكته  نبايد اين  آنند، ولي پوشي بردارد، چشم
» اعتماد«نويسنده » . برود  نيز از دست  مواقعي  بر چنين  حاآم  عقلي  اصول ر بردارنده و د  شده مطالعه

  » . گيرد  و ابزار انجام  شكل  با بدترين  زمان  در بدترين نهايي نبايد تصميم«: دهد هشدار مي
ي گيريها آنچه مسلم است و موضع«: نويسد در سرمقاله امروز خود مي» جمهوري اسالمي«روزنامه 

يكپارچه مسئوالن نظام جمهوري اسالمي ايران نيز بر آن گواهي دارد، ملت ايران تسليم خواسته هاي 
دستيابي به انرژي صلح «افزايد ايران  جمهوري اسالمي مي» .سياسي پروتكل الحاقي نخواهد شد

نش غني دا. آميز هسته اي را حق مسلم خود مي داند و هرگز خود را از اين حق محروم نخواهد آرد
سازي اورانيوم آه جمهوري اسالمي ايران با توان داخلي و تالش شبانه روزي متخصصان متعهد به آن 

هاي آشتار  دست يافته، توقف ناپذير است، ضمن آنكه جمهوري اسالمي بارها اعالم آرده آه سالح
  » .جمعي هيچ جايگاهي در راهبردهاي دفاعي نظام اسالمي ندارد

هاي واشنگتن  حقيقت امر آنست آه آمريكا و آشورهاي پيرو سياست«: افزايد ي م»جمهوري اسالمي«
هاي مرگبار و آشتار جمعي ابايي ندارند، با شتاب و دستپاچگي هر  آه خود از به کار بردن انواع سالح
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چه تمام به جوسازي و غوغاساالري عليه اين پيشرفتهاي ايران پرداخته و با مانع تراشي و سد سازي 
  ».دارند از الگو قرار گرفتن ايران در اين عرصه ها جلوگيري آنندقصد 

المللي انرژي اتمي را به   در ستون به قلم سردبير موضوع ضرب االجل سازمان بين»آفتاب يزد«روزنامه 
به نظر مي رسد « : نويسد موضوع نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس مربوط مي کند و مي

اند به هر نحو ممکن از دسترسي ايران به تکنولوژي  به ويژه آمريکا تصميم گرفتههاي بزرگ جهان  قدرت
اي جلوگيري کنند و قاعدتا کسي هم ترديد ندارد براي منصرف کردن آمريکا از اين تصميم، نبايد  هسته

» لتجلب اعتماد م«نويسنده آفتاب يزد راه چاره براي حکومت ايران را » .به روياروئي نظامي بيانديشيم
گيري ثابت کنند که آمريکا براي  داند و مي نويسد دولتمردان بايد موثر بودن ملت را در فرآيند تصميم مي

ظاهرا اين نکته بديهي «: افزايد آفتاب يزد مي» .هرگونه مقابله با ايران با مخالفت جهاني روبرو شود
تقويت حس تاثيرگذاري مردم در اداره اي براي  شود و از يک رو نه تنها تالش مجدانه مورد غفلت واقع مي
هائي نسبت به موضوع  ها و حفظ نظام تحليل گيرد، بلکه بعضا به بهانه دفاع از ارزش کشور صورت نمي

ترين دستاورد آنها توهين به شعور و آگاهي مردم و اصرار بر خطاي اکثر  انتخابات ارائه مي گردد که مهم
  ».ها و گزينش نمايندگان است مردم در شناسائي برنامه احزاب و گروه

 
   مهر12: نامه های تهرانروز

  2003 اآتبر 4  –1382 مهر 12شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های اول هفته تهران عنوان های اصلی خود را به اخبار و گزارش هائی پيرامون گفتگوهای ايران 

  .و آژانس بين المللی انرژی اتمی اختصاص داده اند
وزنامه های مستقل و هوادار اصالحات ابراز اميدواری شده است که با سفر در گزارش بيش تر ر

بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران و اطمينان يافتن جهانيان از صلح آميز بودن فعاليت های 
  .هسته ای ايران، بحران موجود مهار شود

کرده است که گفته ما از شفاف شدن ايران سخنان رييس جمهور خاتمی را در صدر اخبار خود منعکس 
فعاليت های هسته ای خود نگرانی نداريم و از حضور بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی استقبال 

  .می کنيم
روزنامه جمهوری اسالمی نظريات اکبر هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را با 

 تصميم درباره پروتکل الحاقی در باالترين سطوح گرفته اهميت يافته که در نماز جمعه تهران گفته است
  .شده و ما مايل به مذاکره ايم و پروتکل را بررسی می کنيم و اگر به صالحمان بود به آن می پيونديم

آقای هاشمی رفسنجانی سه هفته پيش در نماز جمعه تهران اعالم کرده بود که تنها راه امضای 
ات دولت، مجلس، شورای نگهبان و در صورت ضرورت مجمع تشخيص پروتکل الحاقی تصويب آن در هي

  .مصلحت است و هر کس اين ترتيب را رعايت نکند زندانی خواهد شد
آفتاب يزد با نقل گفته های قبلی آقای هاشمی رفسنجانی و اشاره به خبر تشکيل هيات چهار نفره 

ام پرسيده پس موضعگيری سابق به آن برای تصميم گيری درباره برخورد ايران با قطعنامه شورای حک
  تندی چه می شود و آيا با اين گفته ها جلب اعتماد در ديگران مشکل نخواهد شد؟ 

سردبير آفتاب يزد با تاکيد بر اين که آمريکا و قدرت های بزرگ تصميم گرفته اند به هر ترتيب از دستيبابی 
گيری کنند نوشته تنها راه مقابله با فشارهای ايران به انرژی هسته ای حتی برای مصارف صلح آميز جلو

  . جهانی تقويت حس اعتماد عمومی مردم به حکومت است که از آن غفلت می شود
ياس نو نظر رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس را منعکس کرده که گفته تاثير 

  .ستانتخاباتی مانند دوم خرداد در امنيت ملی از ده ها بمب اتمی بيش تر
روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله خود نوشته نخست وزير بريتانيا با اعتراف به اين که برای حفظ 

امنيت اسرائيل از فعاليت های هسته ای ايران جلوگيری خواهد کرد، صداقتی بيش از ساير رهبران 
  .غرب از خود نشان داده است

 گيری کرده در چنين شرايطی معطل چانه سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی بر همين اساس نتيجه
ايران بايد بدون اعتنا به تهديدها، فعاليتهای هسته . زنيهای سياسی ماندن، عين ساده لوحی است 

ای خود را ادامه دهد؛ اين تنها راه مقابله با باج خواهی های بازيگران باشگاه های سياسی جهان 
  .است 

حسن سازگارا در زندان از زبان مهدی سازگارا برادر او با ياس نو در گزارشی درباره وضعيت جسمی م
تاکيد بر اين که هيچ نوع خبری از حال برادر ندارد نوشته تنها مسوول جان محسن سازگارا قوه قضاييه 

  .است
شرق اخبار و گزارش ها پيرامون وضعيت جسمی نگران کننده محسن سازگارا را که از مدت ها پيش 

شدن بی دليل خود در اعتصاب غذا به سر می برد در صدر اخبار خود نقل کرده و دراعتراض به زندانی 
نوشته در ميان مسئوالن سياسی و قضايی آشور از هر دو جناح تالش هايی برای آزادی آقای سازگارا 

  .در شرف وقوع است
نجر به نوشته شرق وآيل آقای سازگارا گفته است ظاهرا وضع جسمی موآلم چنان وخيم است آه م

به نگرانی مسئوالن قضايي هم شده است به گونه ای آه در دو سه روز اخير يك مقام ارشد قضايی به 
  .طور مكرر با برادر سازگارا تماس داشته است

روزنامه های مختلف تهران خبر مربوط به نامزدی اکبر گنجی برای دريافت جايزه ساخارف در دفاع از 
اند و ياس نو در تحليلی پيرامون اين خبر نوشته اين که حقوق بشر و آزادی را منعکس کرده 
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افکارعمومی جهان تا به اين اندازه نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران حساس شده که به بحران 
  .مشروعيت نظام می انجامد

به نوشته ياس نو وقتی دستگيری روزنامه نگاران، روشنفکران دينی و چهره های سياسی آغاز شد و 
ومی کشور آن را محکوم کرد مسووالن توجه نداشتند که اين امر می تواند نقطه شروع افکارعم

  .اعتراضی باشد که تمام جهان را در بر گيرد
نويسنده ياس نو به خاطر آورده که انقالب اسالمی ادعا داشت که راه سومی به جز سرمايه داری و 

ادت انسان هاست اما اقدامات حکومت کمونيسم پيش پای بشر قرار می دهد که متضمن آزادی و سع
  .نتيجه ای برخالف آن آرمان به بار آورده است

به تاکيد ياس نو به هر اندازه که مدت زندان زندانيان سياسی و مطبوعاتی ادامه می يابد به همان 
  .نسبت بر بحران مشروعيت نظام افزوده می شود

دانشجوئی با اهميت ديده و در صدر اخبار خود شرق و ياس نو پيام سعيد حجاريان را برای يک همايش 
نقل کرده اند که در آن گفته شده بايد لشگری از اهل مدارا گرد آورد و با آن در مقابل خشونت طلب ها 

  .ايستاد
مدير روزنامه توقيف شده صبح امروز در مقاله خود با اشاره به هند که در آن مدارا و مبارزه منفی سنتی 

نک آن ها که کشتن حيوان را حرام می دانستند به خشونت رو آورده اند دليل آن را گرانسال بود و اي
  .کمرنگ شدن فرهنگ مدارا در عصر جهانی شدن دانسته است

ياس نو در مقاله ای با ذکر جزئيات نشان داده که سخنان رييس جمهور در آغاز سال تحصيلی چگونه در 
 و تمام بخش های مربوط به احترام به آزادی ها و انتقاد بخش های خبری راديو وتلويزيون سانسور شده

  .از نديده گرفتن حرمت دانشگاه ها از آن حذف شده است
همزمان با اخبار و گزارش ها پيرامون آماده شدن گروه های سياسی برای انتخابات امسال مجلس، 

حات از آن ها خواسته که آفتاب يزد خبر داده که رييس جمهور در جمع احزاب و گروه های هوادار اصال
  .اتحاد خود را حفظ کنند و آماده شرکت در انتخاباتی پرشور باشند

اعتماد در مقاله ای پرسيده مردم به چه اميد پای صندوق های رای بروند و نامزدها به چه اميدی می 
  .خواهند نمايندگی مردم را بپذيرند

نتوانست يک مصوبه مهم اصالح طلبانه را به نوشته جعفرگالبی در اعتماد وقتی مجلس ششم حتی 
به تصويب برساند چگونه بايد از مردم انتظار داشته باشيم بدون هيچ چشمداشتی در انتخابات شرکت 

  .کنند
نويسنده مقاله مذاکره با مردم برگزاری انتخابات آزاد و بدون دخالت قدرت ها را آسان ترين و موثرترين را 

سته و نوشته تنها با دادن امتيازهای عملی است که می توان به شرکت ه برای مذاکره با مردم دان
  مردم در سرنوشت خود و حمايت از نظام اميدوار بود

 
 

چگونگي انتخاب تدوين آنندگان قانون اساسي، و بودجه : بررسي روزنامه هاي روز شنبه آمريكا
  درخواستي آمريكا براي بازسازي عراق

  2003 اآتبر 4  –1382 مهر 12شنبه ): ويورکراديوفردا، ني(بهنام ناطقي 
نويسد اعضاي کميسيوني که شوراي حکومت عراق براي مطالعه در باره  مي» باستون گلوب«روزنامه 
کنندگان قانون اساسي  برگزيده بود، بر سر اينکه تدوين? ن کنندگان قانون اساس?انتخاب تدو? چگونگ

کنندگان  انتخابي بودن مجلس تدوين. ميان خود به توافق برسدبايد انتخابي باشند با انتصابي، نتوانست 
گلوب  نويس باستون تواند به آن مشروعيت بيشتري ببخشد، اما از نظر سرمقاله قانون اساسي البته مي

اين گزينش، به خاطر فقدان امنيت در بغداد و نبودن آمادگي براي انجام انتخابات سراسري، از يک طرف 
رف ديگرمطلوب هم نيست زيرا ممکن است خيلي از انتخاب شوندگان به اين عملي نيست و از ط

ها يا اسالمگرايان را نمايندگي خواهند کرد، از  مجلس به خاطر اينکه نيروهاي ضددمکراتيک مثل بعثي
افزايد از  باستون گلوب مي. قابليت الزم براي تدوين قانون اساسي دمکراتيک عراق برخوردار نباشند

، انتصاب تدوين کنندگان قانون اساسي توسط شوراي حکومتي عراق يا اداره کننده آمريکائي طرف ديگر
آميز نيست زيرا تدوين کنندگان قانون اساسي يک کشور مستقل  عراق هم کمتر از گزينه قبلي مخاطره

ي توانند آلت دست اشغالگران آمريکائي يا دست چين شده توسط شوراي غير انتخاب و دمکراتيک نمي
کند براي اين کار به مردم عراق وقت  باستون گلوب به دولت بوش توصيه مي. حکومتي عراق به نظر آيند

  . بيشتري بدهد
 به بررسي Colbert Kingنويس خود آقاي کولبرت کينگ  روزنامه واشنگتن پست در مطلبي از ستون

وبازسازي عراق و افغانستان اشاره  ميليارد دالري دولت آمريکا براي حفظ ثبات 87بعضي اقالم در بودجه 
 ميليون 800 ميليون دالر بودجه مطالعاتي در باره سيستم پست عراق، يا بودجه 54کند، از جمله  مي

 هزار دالر براي آموزش هر مامور، يا ساختن يک 530 پليس عراقي، يعني 1500دالري براي آموزش 
 ميليون دالر براي قرار دادن 100راي هرنفر زنداني، يا  هزار دالر ب50 ميليون دالر يا 400زندان به هزينه 

 40 هزار دالر براي هر نفر يا خريد 200 خانواده عراقي در برنامه حمايت از شهود که مي شود 100
 ميليون دالر به کارشناسان براي مطالعه در جنايات 100 هزار دالر و پرداخت 50کاميون زباله به ارزش 

 هزار دالر براي نمايش 500شريت و ساختن موزه اي به ارزش يک ميليون و رژيم سابق عراق عليه ب
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ها به  نويسد آنچه يقين است که اين گونه هزينه نويسنده واشنگتن پست مي. جنايات رژيم سابق عراق
  . ها عراقي نخواهند بود اي را پولدار خواهد کرد و آنهم معلوم است که اين يقين عده

  
 Raymond Bonner و ريموند بانر Patrick Tylerز در گزارشي از آقايان پتريک تايلورروزنامه نيويورک تايم

شود، مورد انتقاد شديد  هائي که آمريکا در روند بازسازي عراق متحمل مي نويسد بعضي از هزينه مي
 ميليون دالر براي خريد اسلحه 20اعضاي شوراي حکومتي عراق قرار گرفته است، از جمله پرداخت 

هاي انبار شده صدام حسين  ي پليس عراق در حاليکه نيروهاي آمريکا هر روز مخزن تازه اي از سالحبرا
 ميليون دالر براي آموزش پليس عراق در اردن، در حاليکه 200کنند، يا پرداخت يک ميليارد و  را پيدا مي

اد کرده اند که نيروي اين کار با هزينه کمتر در خود عراق امکان پذير است و آلمان و فرانسه پيشنه
نيويورک تايمز از آقاي محمود عثمان، يک عضو کرد شوراي . پليس جديد عراق را مجاني تعليم دهند

کند که گفته است در اعطاي قراردادهاي عمراني شفافيت وجود ندارد و خيلي از  حکومتي نقل مي
ليات دهندگان آمريکائي قرباني ها و هم ما هاي آمريکا در عراق دارد به هدر مي رود، هم عراقي پول

از جمله اتهاماتي که در اين . شود شوند که به نظر وي در اعطاي قراردادها ديده مي سوء مديريتي مي
مقاله مطرح شده است، اتهام فساد در اعطاي قراردادهاي جزئي تر از سوي شرکتهاي آمريکائي مثل 

 بعضي از کساني که در اين گزارش از آنها  به شرکتهاي عراقي است که بنا به گفتهBechtelشرکت 
نقل شده است، براي گرفتن قراردادها به دادن رشوه متوسل شده اند يا به آنها پيشنهاد شده است 

  .مديران جزء شرکت بکتل را با خود شريک کنند
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اآتبر 5  –1382 مهر 13  يكشنبه -روزنامه اعتماد 

  او در مصاحبه.  آند  را يادآوري  عراق  شدن  از مسلح  ناشي  آرد خطرهاي  سعي1353   در آغاز سال اهش
  ، در فروردين  مجله ، خبرنگار آن  گارت  امريكا و موري  چاپ  تايم  هفتگي سردبير مجله»   داناون مدسي«با 

   ماجراجويي  فارس  در خليج  عراق  آه يمناآمب.   بيمناآم  فارس  در خليج  عراق از ماجراجويي «  گفت1353
  نخستين.   دچار دردسر شوم  آنم  چه  آه  باره  نخواهند و در اين  آمك  از من  منطقه  اين آند و آشورهاي

  ». آرد  را عوض  ما وضع  جوانان  و جانبازي  آردند غافلگير شديم  ما حمله ها به  عراقي بار آه
 از  آمتر آسي«:   هند،گفت چاپ» بليتز « سردبير مجله»  آارانجيه« با  در مصاحبه  ، شاه  ماه در همان
، 13، جلد   سال آيهان)» . و هواپيما دارد ،تانك  از ايران  آشور بيش اين.   است  آگاه  عراق  نظامي قدرت
  (2  ، ص1353  سال
 بود، در   شديد شده رسيد دچار وحشتي  او مي  به  همواره  آن  گزارش  آه  عراق  نظامي  از خريدهاي شاه
   آرد شورشي ، سه1352   اسفندماه ها در روز هشتم  آنفرانس  برگزاري  از تاريخ  چند روز پيش همان
 خود   تصرف  بغداد بود، به  عازم  از موصل  را آه  عراق  هواپيمايي  شرآت737   بويينگ  جت  هواپيماي عراق

 35،  ، رهبر ربايندگان احمدالحسن.  داشتند  نام  و طاها نعيمي ، فوادالقيطان  احمدحسن آنان. در آوردند
   قتل  در هواپيما بودند، به  آه  عراق  امنيتي  با ماموران  آتش  و در تبادل  هواپيماربايي ، در جريان ساله

   در مجموع  آه يي  حادثه  و در طي  عراق  امنيتي  از ماموران  چند تن  ديگر با آشتن رسيد، اما دو رباينده
 سر تا   پرواز آند و يك  ايران  سوي  هواپيما را واداشتند به ، خلبان  گذاشت  بر جاي  و زخمي  آشته11

   زودي  بودند به آرد، مطمئن  مي  عراقي  آردهاي  به  ايران  آه  آمكي  به  با توجه آنان.  مهرآباد برود فرودگاه
  . آغاز خواهند آرد ن را در ايرا  خوشي زندگي

  ، هواپيما در آنار باند فرودگاه  فرودگاه  باندهاي  بودن  بسته  و اعالم  ايراني  مقامات  مخالفت  دليل به
   فرستاده  هتل  به  و بقيه  بيمارستان  به  مجروحان  آه  داشت  سرنشين91هواپيما . مهرآباد فرود آمد

   عراق  آرد از زندانهاي  زنداني85   و آزادي  دينار عراقي ميليون1\5ر ، خواستا  عراقي هواپيماربايان. شدند
  اما شاه.  آنند  خود را مطرح ، خواستهاي  در تهران ، سفير اردن  صالح  وسيله  آردند به  سعي آنان. شدند
ر الجزاير در  با سفي  قبلي  شود و در آنجا برابر مذاآرات  الجزيره  اسفند عازم12 در روز   قصد داشت آه

   آند، دستور داد به  مذاآره  آشتي  ديدار و براي حسين ، با صدام  بومدين  با حواري  تلفني  و مكالمات تهران
 هواپيما و   در خصوص  اقدامي  نشود و هرگونه  داده  نشان  توجهي  آمترين  هواپيماربايان خواستهاي

 . گردد  او موآول  از بازگشت  پس  به هواپيما ربايان
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