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  آاخ سفيد تحريم هاي مالي خود عليه ايران را موقتا به حالت تعليق درآورد  
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واشـنگتن بـه طـور موقـت تحـريم هـاي جزئـي و               : سخنگوي آاخ سفيد بعداز ظهر چهار شنبه اعالم آرد        
ال پيش است را به حالـت تعليـق درمـي آورد تـا ارسـال آمـك                   س 20تجاري خود عليه ايران آه مربوط به        

  .هاي انساني ملت آمريكا به منطقه زلزله زده بم آسان تر شود
سـخنگوي جـرج   , به نقل از پايگاه خبـري الجزيـره  , ايلنا, به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 

امكـان آمـك هـاي امـدادي بـه      , ه استرئيس جمهور دستور داد  : رئيس جمهوري آمريكا گفت   , دبليوبوش
  .ايران فراهم گردد

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكـا ايـن اقـدام را همخـوان بـا عاليـق                 " آدام ارلي "اين در حالي است آه      
  .ملي آمريكا دانست

ملت ايران مستحق اين آمك ها هستند و آمك هـاي سـازمان             : آاخ سفيد نيز طي بيانيه اي اعالم آرد       
  .تي آمريكا به منظور آمك به زلزله زدگان حادثه بم به اين مردم ارسال خواهد شدهاي غير دول

  پايان پيام 
  

  گروه هاي پزشكي خارجي از دستور خروج فوري از منطقه بم شگفت زده هستند  
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ز شهر زلزله زده بم به آرمان ده ها گروه پزشك خارجي آه از صبح امرو پنج شنبه به طرز شگفت آوري ا
  منتقل 

  .  شده اند از اين اقدام عجوالنه شگفت زده و عصباني هستند
پزشكان و تيم هاي امداد و نجـات خـارجي بـه تـدريج از بـم خـارج                   ,به گزارش خبرنگار اعزامي ايلنا به بم        

ران به مـا گفتـه انـد    مسئوالن وزارت بهداشت اي"مي شوند و پاسخ همه آنها به خبرنگاران اين است آه       
  ".آه ماموريت به پايان رسيده است و بايد سريعتر از منطقه خارج شويد

مسئوالن امداد و نجات منطقه بم بـه طـور شـگفت آوري امـروز               : يك پزشك مراآشي به خبرنگار ما گفت      
  .صبح و بدون اطالع قبلي خواستار خروج ما از منطقه شدند

  .ن مجرب ايراني جايگزين نيروهاي خارجي در منطقه خواهند شدپزشكا:آنها به ما گفتند: وي افزود
ظهر پنج شنبه ستادهاي مختلف همـاهنگي شـامل مـسئول گـروه هـاي پزشـكان خـارجي و                 , همچنين

خبرنگاران داخلي اعالم آردند آه ديگر اعزامي به منطقه نخواهند داشت و فعاليت خود را متوقـف آـرده                   
  .  اند

موضـوعي آـه   , وع بيماري هاي مسري در منطقه بم مكررا شنيده مي شودَ          از چند روز پيش موضوع شي     
  .وزارت بهداشت همواره آن را تكذيب آرده است

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
ي تـصويب پيـشنويس قـانون اساسـي افغانـستان در       سرانجام پس از چند روز بحث و جدال بر سر نحـوه       

  .ه، راي گيري بر سر مواد مورد اختالف پيشنويس قانون اساسي آغاز شدلويه جرگ
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آغـاز  ) پنجـشنبه (در نوزدهمين روز لويـه جرگـه، آـه امـروز         ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      
ري براي ساير مواد بـه جلـسات    ماده مورد اختالف به راي گذاشته شد و راي گي     32شد، پنج ماده از آل      

  .بعدي موآول شد
صبغت اهللا مجددي رييس لويه جرگه، در آغاز گفـت آـه وي و ديگـر دسـت انـدرآاران لويـه جرگـه، تـالش                          

 روز از آـار مجلـس، توافـق و          18داشتند تا مواد مورد اختالف از طريق تفـاهم حـل شـود، امـا بـا گذشـت                    
  .تفاهمي به دست نيامد

، مجددي به طور مشخص، خطاب به ژنـرال دوسـتم، نماينـده انتـصابي از سـوي                سي.بي.به گزارش بي  
من چند مرتبه از شما دعوت آردم آـه بياييـد بـر سـر مـساله                : حامد آرزاي و فرمانده قدرتمند ازبك گفت      
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وگو آنيم تا به تفاهمي دست يابيم، اما شما حاضـر بـه گفتگـو نـشديد،                   رسميت زبان ازبكي با هم گفت     
ضوع تفاهم منتفي شده و راي گيري مي شود، ديگر مساله رسميت ايـن زبـان هـم مطـرح               اآنون آه مو  

  .نيست
تمام مواد مورد اختالف به راي گذاشته خواهد شد و هر آس با اين روش مخالف است و راي                   : وي افزود 

  .اآثريت را قبول ندارد، مي تواند مجلس را ترك آند
د آه بر سر رسـميت يـافتن زبـان ازبكـي تـالش فـراوان آـرد و               ژنرال عبدالرشيد دوستم، از نمايندگاني بو     

  .حتي تهديد آرد آه در صورتي آه اين زبان رسمي نشود، نتيجه لويه جرگه را قبول نخواهد داشت
 نفر از نمايندگاني آه معتقدند خواسته هايـشان بـا مراجعـه بـه راي      100اين در حالي است آه در حدود        
  .ز شرآت در راي گيري خودداري آردنداآثريت برآورده نخواهد شد، ا

اين نمايندگان، عمدتا از اقليتهاي قومي و آـساني هـستند آـه خواهـان نظـام پارلمـاني يـا دسـت آـم،                  
  .آاهش اختيارات رييس جمهور هستند

از سوي ديگر در هنگام راي گيري، برخي از نمايندگان با مراجعه به رييس لويه جرگه، ادعـا آردنـد آـه از                 
  .اند تا راي ندهند  مخالفان راي گيري تهديد شدهسوي برخي

اگـر خودتـان راي   : وي گفـت . مجددي از نمايندگان مخالف خواست تا در آـار مجلـس اخـالل ايجـاد نكننـد               
  .نمي دهيد، مزاحم راي دادن ديگران هم نشويد

ي داده  مرحله نخست راي گيري، ساعت يك بعداز ظهر به وقت محلـي پايـان يافـت و نماينـدگاني آـه را                     
  .بودند، براي صرف غذا و خواندن نماز، تاالر لويه جرگه را ترك آردند

اما نمايندگان مخالف، همچنان در تاالر باقي ماندند و تهديد آردند آـه اگـر بـه خواسـته هـاي آنهـا توجـه                         
  .نشود، اعتصاب غذا خواهند آرد

  . ريخته شده استها  راي در صندوق259در پايان مرحله نخست راي گيري، اعالم شد آه 
مسووالن برگزاري لويه جرگه ابراز اميدواري آردند آه شمار بيشتري از نماينـدگان، بعـد از نمـاز و ناهـار،                     

  .راي شان را به صندوقها بريزند
  . بعد از ظهر به وقت محلي آغاز شد3:30جلسه عصر لويه جرگه در امروز ساعت 

 به نشانه اعتراض تـرك آـرد بـود، بـا ميـانجي گـري اخـضر        ژنرال عبدالرشيد دوستم آه تاالر لويه جرگه را       
ي دبيرآل سازمان ملل متحد براي افغانستان و به همراه او وارد جلسه شد، اما                 ابراهيمي، نماينده ويژه  

شماري از نمايندگان معترض آه همنوا با دوستم، خواهان رسميت يافتن زبانشان بودند، فرياد زدنـد آـه                  
  .م و هيچ فرمانده اي نيستيم و خواهان برآورده شدن خواسته هايمان هستيمما وابسته به هيچ مقا

هم چنين صبغت اهللا مجددي رييس لويه جرگه قانون اساسي افغانستان، مخالفان جمهوري اسالمي را   
  .آافر و ملحد خواند

  .وي نمايندگاني را آه چنين پيشنهادهايي مي آنند، تهديد به برخورد با آنان آرد
ه از نمايندگان انتصابي آرزاي در لويه جرگـه اسـت، امـروز در نـوزدهمين روز آـار ايـن مجلـس،                 مجددي آ 

زماني آه قرار شد، بر سر مواد مورد اختالف پيشنويس قانون اساسي راي گيري شود، پيشنهاد آتبي                 
 وي گفـت ايـن    . رسيده مبني بر حذف پسوند اسـالمي از نـام دولـت افغانـستان را از دسـتور خـارج آـرد                     

  .موضوع حل شده و نياز به راي گيري ندارد
اين درحالي است آه از روزهاي نخست لويه جرگه، اين نظر در ميان برخي از نمايندگان وجود داشت آه 

  .افغانستان يك آشور اسالمي است و تاآيد بر پسوند اسالمي غير ضروري است
، از امكان سو استفاده از اين نـام ابـراز           نمايندگان مخالف افزودن پسوند اسالمي به نام دولت افغانستان        

اند اشـاره   نگراني آرده و به تجربه هاي ناموفق حكومتهايي آه داراي پسوند اسالمي در اين آشور بوده  
  .آردند مي

تاآنون چند بار جلسه لويه جرگه تصويب قانون اساسي افغانستان به خاطر اخـتالف نظـر نماينـدگان بـه                    
  .بن بست رسيده است

  

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

  وزير امور خارجه آمريکا تغيير رژيم در ايران را اولويت هاي اصلي کاخ سفيد اعالم کرد 
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 و يکي از اولويت هاي اصلي کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا بار ديگر ايران را کشوري مستبد خواند
  . کاخ سفيد را در سال جديد ميالدي تالش براي سرنگوني حکومت ايران اعالم کرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه پاول در مقاله اي در نيويورک تايمز اولويتهاي 
تبد خواند و ادعا کرد ما در وي حکومتهاي ايران و کوبا را مس.  برشمرد2004سياست آمريکارا در سال 

  . کنارملتهاي اين دو کشور هستيم تا آنچه را که وي آزادي ناميد بدست آورند
پاول  چند روزپيش گفته بود که اقدامات اخيرايران در همکاري درباره  مسائل هسته اي  درها را براي 

 را بي ارزش وغير جدي ايجاد رابطه گشود اما محمد خاتمي رئيس جمهور  سخنان مقامات آمريکايي
  ".صحبت هاي پاول را نشنيده ام اما معموال اين افراد حرف هاي اضافي زياد مي زنند " خواند و گفت 

پاول درمقاله خود در نيويورک تايمز همچنين مسئله کره شمالي ، انتقال قدرت به عراقي ها ، احياي 
ز اولويت هاي ديگر آمريکا در سال جديد ميالدي خواند  دوباره استراتژي بازار آزاد آمريکا در خاورميانه  را ا
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: " امسال هم اولويت اول دولت بوش است افزود  "  جنگ به اصطالح با تروريسم"و با ادعاي اينکه 
تصميم ليبي در ابطه با تروريسم و تسليحات اتمي نشاندهنده موفقيت سياست آمريکا و انگليس بود و 

  ." اس فشار از جانب ما پروتکل الحاقي را پذيرفتکشور ايران نيز به دليل احس
  
   

هزار نفر از شيوخ و شخصيتهاي سياسي و ديني و اجتماعي عراق با امضاي بيانيه هايي  حمايت 13
  خود را از مجاهدين خلق ابراز داشتند

  حزب و انجمن و نمايندگان10 عشيره و 130رؤساء و اعضاى بيش از : : 10/10/82روزنامه المنار 
مذهبى و اآراد و مسيحى ها و وآال و پزشكان و مهندسين و متخصصين و دانشجويان و استادان و 

  .معلمان و زنان عراق از جمله امضا آنندگان اين بيانيه ها هستند
  

  بيانيه همبستگي
  اعضاى محترم شوراى حكومتى

ما . دم عراق حضور داردسازمان مجاهدين خلق ايران بعنوان يك نيروى مستقل سالهاست آه در آنار مر
مجاهدين را يك نيروى مسلمان به شمار مى آوريم و از آنها جز خير و نيكى و محبت چيز ديگرى نديده 

  :ايم لذا بر نكات زير تأآيد مى آنيم
 مجاهدين ميهمان شيوخ عشاير و مردم عراق هستند و آنها نمايندگان مردم ايران بوده و تضمين صلح -1

رادرانه  در آينده بين خلقهاى عراق و ايران هستند و وزنه اى براى خنثى ساختن توطئه و ثبات و روابط ب
  . هاى دشمنان آنونى عراق مى باشند

 ما گواهى مى دهيم آه تبليغات حاآم ايران در مورد همكارى سازمان مجاهدين خلق با رژيم سابق -2
 عليه خيزش عراق دروغ محض است 1991عراق و شرآت آنها در عمليات سرآوب شيعه و اآراد بعد از 

 140و تالشى است از سوى حاآمان ايران براى توجيه دخالتهاى گسترده در خاك عراق از جمله توجيه 
. مجاهدين در امور داخلى عراق دخالتى نداشته اند . عمل تروريستى عليه مجاهدين در خاك عراق

پس از سرنگونى دولت سابق عراق بر استقالل استقبال اقوام و اديان مختلف مردم عراق از مجاهدين 
  . و حسن رابطه مردم و جامعه عراق با مجاهدين تأآيد مى آند

 پس از سرنگونى رژيم سابق و بيش از هر وقت ديگر براى عراقيان شريف ثابت شد آه اتهامات عليه -3
لذا هرگونه .  ربطى ندارد مجاهدين با هدف استمالت رژيم ايران بوده و به منافع مردم عراق و عراق هيچ

تجاوز به مجاهدين واموال و ناموس آنها در خاك عراق عليه منافع مردم عراق و مخالف دين اسالم بوده 
  .و حفاظت از آنها يك وظيفه ملى و انسانى است

 نوامبر گواه 21  محكوميت شديد نقض حقوق بشر در ايران از سوى مجمع عمومى ملل متحد در -4
ى بر اين حقيقت بود آه برچسب تروريستى به سازمان مجاهدين خلق اتهام نابحق و باطل تاريخى ديگر

. مى باشد چرا آه مجاهدين ثابت آردند آه در هر آشورى آه هستند قوانين آن را محترم مى شمارند
ن  هزار قربانى براى رسيدن به آزادى در مبارزه اش عليه اين رژيم تقديم داشته و اي120اين سازمان 

سازمان آمادگى خود را براى مشارآت در انتخاباتى آزاد در ايران زير نظر ملل متحده  از زبان رئيس 
بنا به آنچه آه گفته شد ما از شما آه قصد تأمين منافع  مردم . جمهور برگزيده  خود اعالم نموده است

آه مجاهدين ميهمانان عراق را داريد مى خواهيم آه به عنوان انسانهاى عراقى شجاع اعالم داريد 
عزيز عراق بوده و از شما مى خواهيم آه صداى قوى و روشن ما را در اين زمينه در آليه اظهارات و 

  .تصميمات خود بيان آنيد
 هزاران نفر از احزاب و مردم عراق شخصيتهاى سياسى و عراق پس از صدور حكم شوراى حكومتى -5

  :نيه بر بند زير گواهى دادند با امضاى يك بيا2003 دسامبر 9در تاريخ 
ما مواضعى را آه به نام دولت عراق مبنى بر اخراج مجاهدين از خاك عراق اتخاذ مى شود محكوم مى 

آنيم و معتقديم آه اين مسئله راه را همواره در برابر دشمنان عراق براى دخالت در سرنوشت ما باز 
لذا ما هرگونه تجاوز به . م عراق را بيان نمى آندما اعالم مى داريم آه اين مواضع نظرات مرد. مى آند

. جان و ناموس آنها را در خاك عراق مخالف با منافع مردم عراق و متعارض با شريعت اسالم مى دانيم
مردم عراق خود را ميزبانان مجاهدين مى دانند و تا رهايى مردم ايران از شر ديكتاتورى در آن آمترين 

  . شكى ندارند
يوخ و وجهاى عشاير عزه، جبور، الُعبَيد، ندا،ساده صميداع، حامد، بيات، مّياح، مهداوى، گروهى از ش-

دليم، اوس، ُزهير، برزنجى، آردى، بنى تميم، زرگوش، سالم، سامرايى، شّمرى، بدرى، دفاعى، 
جميلى، عجيلى، قره غول، عنبكيه، جنابى، دلوى، زنگنه، جاف، محمودى و دهها عشيره ديگر و انجمن 

اسالمى امداد رسانى انسانى، جمعيت ملى، جنبش دمكراتهاى آزاد، حزب صلح عراق،  حزب 
 شاخه –سوسياليت ناصرى پيشرو،انجمن ملى رؤسا و شيوخ عشاير، انجمن ملى سران و عشاير 

، انجمن شيوخ عراق و عرب، انجمن شيوخ عشاير عراق شاخه  بغداد از جمله امضا آنندگان –ديالى 
  .ها بودنداين بيانيه 

  نمايندگان مردم عراق در مناسبتهاى مختلف از جمله سالروز بزرگداشت شهدا و زندانيان سياسى -
 نوامبر و همچنين 28 سپتامبر و عيد فطر 2 خرداد و سالگرد تأسيس سازمان مجاهدين خلق در 30

يمر و شوراى ازطريق صدور اطالعيه ها و نامه هاى مختلف به حاآم مدنى آمريكا در عراق پل بر
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حكومتى عراق حمايت خود را از مجاهدين اعالم داشته اند و خواستار حذف نام مجاهدين از ليست 
  .تروريستى  و رفع محدوديت از آنها شده اند

  انجمن دوستى و همبستگى مردم عراق با مردم ايران
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  ز از ساختارشكني و رعايت خطوط قرمز ضروري استپرهي: رييس مجلس
  2004 ژانويه 1 -1382 دي 11پنج شنبه 

رييس مجلس شوراي اسالمي پيروزي انقالب اسالمي را اتفاقي عظيم از ديدگاه مخالفان و موافقان 
آنقدر در مردم تاثير داشت و مردم به آشور دلبسته ) ره(حضرت امام خميني : نظام برشمرد و گفت

  .  ند آه با حرآتي عظيم رژيم ستمشاهي را درهم شكستندبود
والمسلمين مهدي آروبي، روز پنجشنبه، در   االسالم  به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، حجت

جمهوري اسالمي پس از پيروزي انقالب با گذر : آنگره جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي اظهار داشت
  .ريها و بحرانها عبوري غير قابل باور داشتموفقيت آميز از دشوا

جمهوري اسالمي ايران مبتني بر اسالم آه اصل دين و افتخار ما بوده و شيوه حكومت ما نيز : وي افزود
  .مبتني بر اسالم است

: ، تصريح آرد"ميزان راي ملت است"آه ) ره(رئيس قوه مقننه با تاآيد بر اين جمله حضرت امام 
ت دو اصلي است آه الزم و ملزوم يكديگرند و بايد مردم احساس آنند آه در اسالميت و جمهوري

  .سرنوشت آشور نقش موثر دارند
رفتار بر اساس : ها و تفكر امام راحل گفت  آروبي با تاآيد بر التزام داشتن تشكل ها واحزاب به آرمان

  .ر چارچوب قانون حكومت آردبود و بايد هم اآنون نيز د) ره(هاي اصلي امام   قانون، يكي از آرمان
در صورتيكه تشكل و احزاب حرآت در چارچوب قانون را بپذيرند، از افترا و تخريب نيز : وي تصريح آرد
  .پرهيز مي شود

نفي انتقاد بد نيست، اما اين نفي تخريبي است آه مشكل : رئيس مجلس شوراي اسالمي افزود
  .آورد  آفرين بوده و تخريب به دنبال مي

در : نقد سازنده براي رفع آاستي ها و تكثر احزاب و تشكل ها اظهار داشت,  تاآيد بر رقابت سالموي با
رياست , هيچ جايي اين همه تكثر انتخابات موجود نيست، زيرا در آشور ما انتخابات شوراي شهر

  .برگزار مي شود, مجلس و خبرگان رهبري, جمهوري
رعايت حرمت يكديگر : و بيان آاستي ها به دين آسيبي برسد گفتآروبي با بيان اينكه نبايد در انتقادها 

  .و پرهيز از ساختار شكني و رعايت خطوط قرمز ضروري است
دشمنان و دوستان ما درباره : وي با تاآيد بر اينكه انتخابات مجلس هفتم بسيار حساس است گفت

  .ر آردن انتخابات حرآت آنندموضوع انتخابات حساس هستند و بايد همه افراد جامعه در جهت پر شو
  پايان پيام

  
آمريكا چندين ماه : خبرگزاري فرانسه گزارش آرد، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت

  .آند اش با جمهوري اسالمي ارسال مي هاي مثبتي را در رابطه است آه نشانه
  2004 ژانويه 1 -1382 دي 11پنج شنبه 

به نقل از اين خبرگزاري، رييس مجمع تشخيص مصلحت ) ايسنا(ران به گزارش خبرگزاري دانشجويان اي
ما بايد اين موضوع را با دقت بيشتري دنبال آنيم، اما آنها چندين ماه : نظام در فرودگاه بم اظهار داشت
  .هاي مثبت قرار دارند است آه در روند ارسال نشانه

هاي آمريكا عليه   براي لغو موقت تحريمهاشمي رفسنجاني اين اظهارات را در پي تصميم دولت آمريكا
  .زدگان بم ايراد داشت ايران به منظور تسريع در امر آمك رساني به زلزله

االسالم و المسلمين هاشمي رفسنجاني در پاسخ به اين سوال مبني بر احتمال از سرگيري  حجت
  .ي آمريكا وجود داردهايي از سو من مطمئن نيستم اما نشانه: مذاآرات بين واشنگتن و تهران گفت

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   آشته به جاي گذاشت  5انفجار بمب در بغداد دست آم 
  2004 ژانويه 1 -1382 دي 11پنج شنبه 

 نفر 12 نفر آشته و 5به دنبال انفجار يك ماشين بمب گذاري شده در بغداد آمار قربانيان دست آم به 
  .خمي رسيدز

روبه روي يك رستوراني واقع در مرآز , ماشين بمب گذاري شده, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  .بغداد شب گذشته منفجر شد

در بين زخمي هاي اين حمله تروريستي يك سرباز آمريكايي و دو , به نوشته روزنامه لس آنجلس تايمز
  .انگليسي به چشم مي خورند
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اين عمليات توسط يك ماشين بمب : رييس پليس بغداد در اين خصوص توضيح داد, هبه نوشته اين روزنام
  . گذاري شده انجام شده است

اين انفجار چند ساعت بعد از تيراندازي به تظاهرات آنندگان معترض به حكومت فدرال خواسته آردها در 
  .آرآوك واقع در شمال عراق انجام شده است

  پايان پيام 
 

   دارند   نقش  عراق در انفجارهاي   خارجي عوامل
  2004 ژانويه 1 -1382 دي 11پنج شنبه  -اعتماد 
   خواست  به  در اعتراض  آه  آـرآوك هاي هـا و تـرآمن  عـرب  راهپيمـايـي در جــريـان:   الـمـلــل  بـيــن گــروه

 افراد   برخي  شليك  در پي  گرفته  صورت  عراق  آردستان  اقليم خيز به  شهر نفت  اين  بر الحاق آردها مبني
  . است  بــر جــا گذاشته نـفــر زخـمــي15 و   دو آــشـتــه ، حداقل  تظاهر آنندگان  سوي  آرد بـه مسلح
   قوي  انفجارها چنان اين.  درآورد  لرزه  را به  عراق  چند انفجار، بغداد پايتخت  صداي  آه  است  در حالي اين

  .را شنيدند  آن  شهر صداي  اين مردم اآثـر  بود آـه
   يكي  حال  شدند آه  بغداد زخمي در غرب»  ابوغريب «  در منطقه  در انفجار بمبي هم  سرباز امريكايي سه

  .  است  شده  گزارش  وخيم از آنان
 قرار  ر، مورد حمله دو  از راه  آـنترل با بمب»  بغداد فلوجه «  عبور از جاده  در جريان  هم  امريكايي  گشتي يك

  . شد  نفربر امريكايي  يك  حداقل  گرفتن  آتش  منجر به  آه گرفت
  ها قصد دارند با استفاده  از تروريست  آـشـور هشـدار داد، بـرخـي  ايــن  شهروندان  به  آشور عراق وزارت

  . بزنند  تروريستي  عمليات ه بـ  ، دسـت  انگليسـي  امـريكـايـي  ائتالف  نيروهاي  نظامي هاي از يونيفرم
   را در مورد تالش  تهديدهايي  وزارتخـانه ، ايـن  وزيـر آشـور عـراق معاون»   ابراهيم احمد آاظم «  گفته به

   بمـب هـاي  از اتــومـبـيــل  بـا استفاده  انفجـارهـايـي  سـلسلـه  اجراي  جهـت  مسلـح هـاي  از طـرف برخي
   نوي  با آغاز سال ها قرار بود همزمان  عمليات  اين  آليه  شد آه  و گفته  است  آرده افت دري  شـده گـذاري
  . گيرد صورت(   شب چهارشنبه) ميالدي

 در نظر   شب  اين  را براي يي  تدابير ويژه  امنيتي  تهديدها مسووالن  اين  به ، بـا تـوجه  مقـام  ايـن  گفتـه بـه
  .گرفتند
   گذاري  بمب  اتومبيل  شد يك ، موفق  مردمي  اطالعات  از دريـافـت  خبر داد، پـس  عراق ليس پ  حال در اين
  . آند  را خنثي  آن  و بمب  بود، آشف  شده  بغداد قرار داده  در آنار موزه  را آه شده
   مذآور براي ل و ظاهرا اتومبي  بغداد نبوده ها موزه  تروريست ، هدف  عراق  پليس  اعتقاد آارشناسان به

  . بود  شده  پارك  محل  ديگر در اين يي  منطقه  به انتقال
   حمله  عامالن  آه  است  داده  آنها نشان  تحقيقات  آردند، نتايج  اعالم  همچنيـن  عـراق  پليـس مـقـامـات

  . قرار دارند ات عملي  اين  پشت  خارجي  تروريستي هاي اند و ظاهراص سازمان  نبوده اخير آربال، عراقي
 رسما دستور   عراق  غير نظامي حاآم»  برمر پل «  سفيد به  خبر دادند آاخ  عربي ، مطبوعات  حال در اين
  . آند ها را متوقف  مناقصه هـا و انجـام  صــدور دعــوتـنـامـه  آــه داده
  فرستاده» جيمز بيكر « ر بيشتر بـه مانو  فضاي  اعطاي  امريكا براي  دستور دولت  اين  آگاه  منابع  گفته به

  .  است  گرفته  صورت  جهان  مختلف  آشورهاي  به  عراق هـاي  بـدهـي  آـاهـش  بـراي  بوش ويژه
 امريكا   جنگ  مخالف  آه  جـهان  بزرگ  از آشورهاي  بسياري  اعتراض ، در پـي  اعـتـقــاد آـارشنـاسـان بــه
 امريكا   دولتمردان  سخنان  بغداد دارند، به  از دولت  بسيار بااليي هاي  طلب حال   و در عين  بوده  عراق عليه

 برآمد تا   سفيد در صددآن ، آاخ  عراق  بازسازي  از قراردادهاي  جنگ  مخالف  آشورهاي در مورد دور آردن
  . خود تجديدنظر آند  تصميم در اين
   حـاآميـت بـرمـر در مـورد انتقـال:   گفت  خبرنگاران  به  هم» برمر پـل « سخنگوي»  وينور دان «  حال در اين

  . نظر آرد و گو و تبادل جمهور امريكا گفت  رييس  بوش  با جرج  آينده  ژوئن ها تا پايان  عراقي به
 »  حسين صدام «  آه  است  رسيده  نتيجه  اين  امريكا به ، ارتش  گفت  العربيه  شبكه  بـه ويـنـور همچنيـن

  .  است  آنها نداشته  و اداره  مقاومت  عمليات  را در ساماندهي  چنداني نقش
   رسيده  قتل  در بغداد به  حسين  دفتر صدام  رييس منشي»  بشير القيسـي« خبر داد   هم  الصباح روزنامه
  . است

  
  گوناگون

  
  

   سال انتخابات جهاني است 2004سال : فرانکفورتر آلگماينه 
  2004 ژانويه 1 -1382 دي 11پنج شنبه 

 اين 2004روزنامه آلماني فرانکفورتر آلگماينه در شماره امروز خود با اشاره به وقايع و انتخابات مهم سال 
  . سال را سال انتخابات جهاني ناميد

 2003به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آلماني فرانکفورترآلگماينه ، با به پايان رسيدن سال 
دي و آغاز سال نو رسانه هاي گروهي دنيا به بررسي تحوالت سال گذشته و تحوالت آتي در سال ميال

  . پرداخته اند 2004
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در :  را مي توان به عنوان سال انتخابات ناميد ، نوشت 2004فرانکفورترآلگماينه با اشاره به اينکه  سال 
مريکا ، روسيه ، افغانستان و انتخابات اين خصوص مي توان به انتخابات رياست جمهوري در آلمان ، آ

  . پارلماني ايران و همچنين انتخابات آتي اتحاديه اروپايي اشاره کرد 
(  مي 23انتخابات آتي رياست جمهوري آلمان قرار است  : اين روزنامه آلماني در ادامه خاطر نشان کرد 

رئيس جمهور کنوني " يوهانس رائو " ه از کانديداهاي اين انتخابات مي توان  ب. انجام شود )  خرداد 2
اين کشور که کانديداي اصلي اين انتخابات  به شمار مي آيد و همچنين تعدادي از سران احزاب مختلف 

  . آلمان اشاره کرد
انتخابات آتي رياست : فرانکفورتر آلگماينه همچنين با اشاره به انتخابات رياست جمهوري آمريکا نوشت 

  .   ناميد 2004را مي توان به عنوان مهمترين انتخابات سال )  آبان 11(  نوامبر 2تاريخ جمهوري آمريکا  در 
اين روزنامه با اشاره به اينکه سياستهاي رئيس جمهور آتي اين کشور نقش بسزايي بر تعداد زيادي از 

مسائلي از قبيل اوضاع آتي عراق و بحران هسته اي کره شمالي : کشورها خواهد داشت ، افزود 
  . برخي از اين نمونه ها هستند 

 رئيس جمهور کنوني آمريکا از کانديداهاي اصلي "جرج بوش " فرانکفورتر آلگماينه با ذکر اين مطلب که 
 ميالدي سبب کاهش محبوبيت بوش 2001 سپتامبر در سال 11حادثه : اين انتخابات است ، تصريح کرد 

  . به دليل عدم توانايي در برقراري امنيت در اين کشور شد 
ميان مردم آمريکا امادستگيري صدام توسط نيروهاي آمريکايي سبب افزايش نسبي محبوبيت بوش در 

  .شد که برخي از رسانه ها از آن به عنوان حربه سياسي رئيس جمهور آمريکا ياد کردند 
رئيس جمهور جديد گرجستان پس از سقوط : فرانکفورترآلگماينه با اشاره به انتخابات گرجستان  نوشت 
. انتخاب خواهد شد )  دي 14(  ژانويه 4ادوارد شواردنادزه رئيس جمهورپيشين اين کشور در تاريخ 

. به عنوان تنها کانديداي اين اتنخابات معرفي اعالم شده است " ميخائيل ساکاشويلي " تاکنون نام
  .برگزار خواهد شد )  اسفند 24(  مارس 14انتخابات رياست جمهوري روسيه نيز در تاريخ 

مهم  در ساير کشورها پرداخت و اين روزنامه آلماني در ادامه به برگزاري ساير انتخابات و برخي وقايع 
  :نوشت  

  : ژانويه 
  .انجام خواهد شد )  دي 15(  ژانويه 5 انتخاب دبير کل جديد ناتو در تاريخ -
وزيرامورخارجه سوئد در يک حمله تروريستي دولت اين کشور از تاريخ " آنا ليند "  بدنبال کشته شدن -

  .مه عامالن اين حادثه را آغاز خواهد کرد رسيدگي به پرونده وي و محاک)  دي 30( ژانويه20
  :فوريه 

  .برگزار مي شود )  اسفند 1(  فوريه 20 انتخابات پارلماني ايران در تاريخ -
  .در رم پايتخت ايتاليا برگزار خواهد شد )  اسفند 1(  فوريه 20در تاريخ " احزاب سبز اروپايي "   کنگره -

  :مارس 
  . برگزار خواهد شد )  اسفند 17(  مارس 7ر تاريخ   انتخابات پارلمان اسپانيا د-
  . برگزار خواهد شد )  اسفند 24(  مارس 14 انتخابات رياست جمهوري روسيه در تاريخ -
  .انجام خواهد شد )  فروردين 2(  مارس 21 انتخابات رياست جمهوري السالوادر در تاريخ -
 ژانويه انجام 28 و 21  فرانسه در تاريخهاي  برگزاري انتخابات  تقسيمات محلي و انتخابات محلي-

  . خواهد شد 
  :آوريل 

 انتخاب پارلمان يونان ، انتخابات رياست جمهوري الجزاير در اين ماه برگزار خواهد اما هنوز زمان دقيق -
  . آن مشخص نيست 

  .برگزار خواهد شد )  فروردين 14(  آوريل 3 انتخابات رياست جمهوري کرواسي در تاريخ -
  .انجام خواهد شد )  فروردين 16(  آوريل 5 برگزاري انتخابات پارلمان اندونزي در تاريخ -
  . برگزار خواهد شد )  ارديبهشت 5(  آوريل 25 انتخابات رياست جمهوري اتربش در تاريخ -

  : مارس 
مشخص  انتخابات رياست جمهوري اسلواکي در اين ماه برگزار خواهد شد اما هنوز تاريخ روز آن -

  . نيست 
و انتخابات رياست جمهوري در تاريخ )   ارديبهشت 20(  مي 10 انتخابات پارلمان فيليپين در تاريخ -

  . برگزار مي شود )   ارديبهشت 26( مي 16
  . انجام خواهد شد )  خرداد 2 ارديبهشت تا 30(  مي 23 تا 20 ديدار پاپ از اتريش در تاريخ -
گزارش کامل خود را در )  خرداد 6(  مي 27 در تاريخ 2001سپتامبر سال  11 کميسيون بررسي حادثه -

  .واشنگتن  ارائه مي دهد 
  :ژوئن 

در آمريکا انجام )   خرداد 20 تا 18(  ژوئن 10 تا 8 درتاريخ 8 نشست سران هشت کشورهاي گروه -
  .خواهد شد 

  . اين ماه انجام خواهد شد  برگزاري انتخابات محلي در کشورهاي انگليس ، اسکاتلند و ولز در-
  . برگزار خواهد شد )  تير 5(  ژوئن 26 انتخابات رياست جمهوري ايسلند در تاريخ -
در )  تير 8 و 7(  ژوئن 29 و 28در تاريخ ) ناتو (  نشست سران کشورهاي عضو پيمان آتالنتيک شمالي -

  . استانبول  ترکيه انجام خواهد شد 
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  : جوالي 
  .برگزار خواهد شد )  تير 14(  جوالي 5جمهوري اندونزي در تاريخ  انتخابات رياست -

  : سپتامبر 
  . انجام خواهد شد )   مهر 4(  سپتامبر26 برگزاري مرحله دوم انتخابات پارلمان فرانسه در تاريخ -

  : اکتبر 
  . انتخابات رياست جمهوري اوکراين که روز دقيق آن مشخص نيست -
  .ست جمهوري موزامبيک دراين ماه برگزار خواهد شد  انتخابات پارلمان و ريا-
  . انتخابات پارلمان هند در اين ماه انجام خواهد شد -

  :نوامبر 
  .  انتخابات پارلمان برونئي در اين ماه انجام خواهد شد اما هنوز تاريخ دقيق آن مشخص نيست -

  : دسامبر 
  .واهد شد  انتخابات رياست جمهوري ناميبيا در اين ماه برگزار خ-
 

     نگاه  در يك  سوم  هزاره سال سومين
  2004 ژانويه 1 -1382 دي 11 پنج شنبه -اعتماد 
 شاهد   سال  اين  آه گذاريم  سر مي  پشت  را در حالي  ميالدي  سال  دو هزار و سومين  الملل  بين گروه

   از مردم  تعداد زيادي  شدن  قرباني و  تروريسم  موج  افزايش  آن  شاخصه  بود، اما مهمترين  مهمي تحوالت
  . بود گناه بي
 و   فلسطين  اشغال ، ادامه  حسين  صدام  ديكتاتوري  رژيم  بغداد، سرنگوني  سقوط  سال2003  سال

 و   تا استانبول  گرفته  عربستان  و بخصوص  عربي  از آشورهاي  القاعده  تروريستي  گسترده فعاليت
  . بود دارالبيضاء مراآش

 در   عراق روند آه  مي  جديد ميالدي  سال  استقبال  به  در حالي  خاورميانه  منطقه  و بخصوص  جهان مردم
   مي  عراقي دفاع  بي  شهروندان  را با خون  آن  بهاي  و همچنان  است  حاآميت  به  دستيابي  و تاپ پيچ

 در   دموآراسي  امريكا آنرا بسط  خود را با آنچهاند تا  در تالش  فارس  خليج  جنوبي  حوزه پردازد، آشورهاي
   به  رود و افغانستان  مي  آشمير پيش  مساله  و فصل  حل  سوي  به  دهند، پاآستان  وفق  است خاورميانه
 ديگر  برد و ترآيه  مي  پيش  به  منتخب  دولت  و تشكيل  جهاني  جامعه  به  بازگشت  خود را براي سختي
   ادامه  اروپا در هراس  حضور در اتحاديه  براي  و تالش  عراق  شمال  تحوالت  به  نگاهي  با نيم  ايران همسايه
  .  آشور است  در اين  تروريستي حمالت

  .  داشت  خواهيم2003   سال  حوادث  به  آوتاه در اينجا نگاهي
   ژانويه

  .رسد  مي  قدرت  به  برزيل  گراي هور چپ جم  رييس  ايناسيولوالداسيلوا نخستين  لويس برزيل:   ژانويه1
   صهيونيست23 شد   آويو انجام  در تل  آه  دو زمانه  طلبانه  شهادت  عمليات  در يك خاورميانه:   ژانويه5

  . رسيدند  شهادت  به  و دو مبارز فلسطيني آشته
  . شد  خارج  اتمي  تسليحات  گسترش  منع  از معاهده  شمالي آره:   ژانويه10
 با   آه  است  متهم  است  شهروند انگليسي  يك صادر شد، ريد آه» ريچارد ريد« ابد   حبس حكم:   ژانويه30

 و   پاريس  بين  را آه  هواپيمايي2001 در دسامبر   داشت  خود سعي  در آفش  مواد منفجره جاسازي
  . آند  در پرواز بود سرنگون ميامي
   فوريه

   در زمان  آه  سانحه  اين  منفجر شد، در پي  آلمبيا بر فراز تگزاس  و برگشت  رفت فضاپيماي :   فوريه1
  . شدند  آشته  آن  سرنشين  هر هفت  پيوست  وقوع  به  جو زمين  آلمبيا به بازگشت

  به» مونتنگرو«و »  صربستان «  آن  مانده  باقي  و دو جمهوري  رسما منحل  يوگسالوي جمهوري:   فوريه4
  . شد  تبديل  مستقل يدو جمهور

   رژيم هاي  اتهام  به  پرداختن  ضمن  ملل  در سازمان  سخناني  امريكا طي  وزير خارجه  پاول آالين:   فوريه5
 قرار   جنگ  خود را در معرض اش  آشتار جمعي  تسليحات  با تخريب بغداد با مخالفت:  آرد  اعالم صدام
  .  است  در ارتباط  القاعده  تروريستي  با گروه  آرد آه را متهم   عراق  سخنراني  در اين وي. دهد مي
   عهده  به  ملل را در سازمان»   طلب  صلح بلوك «  رهبري  و روسيه  آلمان  همراه  به فرانسه:   فوريه10
  عي آشتار جم  از تسليحات  المللي  بين  بازرسي  عمليات  ادامه  خواهان مشترآي  بيانيه گيرند و طي مي

  . آردند  اعالم  از آغاز جنگ  جلوگيري  براي  و آنرا عاملي  شده در عراق
  . آرد  وتو اعالم  از حق  استفاده  را براي  آشورش  آمادگي  جمهور فرانسه  رييس  شيراك  راستا ژاك در اين

 آميز   ترحم  داليل  به  از تولدش  سال  از شش  پس  شده  سازي  ، گوسفند شبيه  دالي انگليس:   فوريه14
 و   جسمي برد بار ديگر مشكالت  مي  رنج  العالج  صعب  بيماري  مدتها از يك  جانور آه  اين  شد، مرگ آشته
  . آشيد  را پيش  شده  سازي  شبيه  جانوران هاي بيماري

منير  «  نام  به  شهروند مراآشي  با يك  خود را در رابطه  حكم  هامبورگ  جنايي  دادگاه آلمان:   فوريه19
   تروريستي  با حمالت  ارتباط  دليل  به  در جهان  بود آه  فردي  نخستين المتصدق.  آرد اعالم»  المتصدق

  .شود  مي محاآمه» سپتامبر«
   زندان  سال15   يعني  اشد مجازات  به  قتل  ارتكاب  براي  جنايي  چيني  توطئه  اتهام  را به  وي  دادگاه اين

  . آرد محكوم
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 هلند   در الهه  آه  سابق  يوگسالوي  جنايات  به  رسيدگي  المللي  بين  دادگستري دادگاه:   فوريه27
   بشريت  عليه  جنايت  ارتكاب  اتهام  را به  بوسني هاي رهبر صرب»  بيليسانا بالوسيچ« بود،   شده تشكيل
  . آرد م محكو  زندان  سال11  به( 1995 تا 1992 )  بوسني  جنگ طي
   مارس

 سپتامبر در 11   و مغز متفكر حمالت  القاعده3   محمد مرد شماره  خالد شيخ پاآستان:   مارس1
  .آباد دستگير شد  اسالم  در نزديكي يي منطقه

   يك  صرب  رسمي  منابع  گفته  ترور شد، به  وزير صربستان  نخست  ججيچ  زوران صربستان:   مارس12
  . بود  جنايت  اين عامل  گروه  فرماندهي  جمهوري  اين  پليس د مخصوص واح  سابق فرمانده

   جهانيان  سارز به  به ها موسوم  حاد شش  التهاب  خطرات  به  نسبت  جهاني  بهداشت سازمان:   مارس12
 پيدا  وع شي  چين  آواندونگ  واستان  آنگ ، هنگ  سارز در ويتنام  سازمان  اين  بيانيه بر اساس. هشدار داد

  .  است آرده
   جيانگ او جانشين.  شد  برگزيده  چين  خلق  جمهور جمهوري  رييس  عنوان تائو به  هوجين چين:   مارس15

  . بود  جمهور چين  رييس  سال10   شد آه زيمين
   ساعت48   و دو پسرش  جمهور عراق  رييس  حسين  صدام  جمهور امريكا به  رييس  بوش جرج:   مارس17

 بر آغاز   خود مبني  خود بر تهديدهاي  جمهور امريكا در سخنان  شوند، رييس  خارج  داد از عراق مهلت
  . تاآيد آرد جنگ

   شدند در حاليكه  عراق  وارد جنوب  انگليسي  امريكايي  ائتالف ، نيروهاي  عراق  عليه آغاز جنگ:   مارس20
  .  مستمر قرار گرفت  هوايي  حمالت در معرض( بغداد )  عراق پايتخت
   آوريل

   بر اثر حمله  نگار خارجي  روزنامه  روز سه  شد در اين  اعالم  در عراق نگاري  روزنامه روز سياه:   آوريل8
 شدند،   بود آشته  المللي  بين هاي  رسانه  خبرنگاران  اقامت  محل  آه  فلسطين  هتل  امريكا به موشكي
   درآمد، نيروهاي  در بغداد از پاي  شبكه  دفتر اين  به  موشك  بر اثر اصابت  هم  خبرنگار الجزيره همچنين
  . آردند  از خود اعالم  خود را دفاع  اقدام  اين امريكايي

   بغداد شاهد رقص  از مناطق  مرآز شهر بغداد رسيدند، برخي  به  امريكايي  بغداد سربازان سقوط:   آوريل9
 بغداد   از مردم  گرديد، گروهي  غارت  از شهر دستخوش  ديگري هاي  بخش حاليكهدر .  بود  مردم و پايكوبي
  . آشيدند  پايين  را به  حسين  صدام  مجسمه  نفر بر امريكايي  يك با آمك

   را به  و موصل  آرآوك ، شهرهاي  آرد عراقي  نظاميان  شبهه  همراه  به  امريكايي نيروهاي :   آوريل14 10
   نيروهاي  تسليم  صدام  پايگاه  و مهمترين  زادگاه  شهر تكريت  هم آوريل14روز . درآوردند خود  تصرف

  . شد امريكايي
   تمدن  به  مربوط هاي  و گنج  شهر غارت  اين هاي  موزه  بغداد از جمله  از مناطق  چند روز بسياري  اين طي
  .  رفت  سرقت  به  النهرين بين
   آه  آشور ديگر اروپايي10 اروپا را با   اتحاديه  گسترش  اروپا معاهده  اتحاديه آشور عضو15:   آوريل16

   امضا رسيد، تعداد آشورهاي  به  در آتن  قرار داد آه با اين.  امضا رساند  بودند به  شرق اآثرا جزو بلوك
  .رسد  آشور مي25   به2004   مه  اروپا اول عضو اتحاديه
 و  ، قبرس ، التويا، استوني ، ليتواني ، اسلوني ، اسلواآي  چك ، جمهوري تان، مجارس  لهستان آشورهاي

  . اروپا تاييد آردند  اتحاديه خود را به  پيوستن  داخلي هاي  پرسي  در همه مالت
 وزير   نخست  عنوان به(  ابومازن )  محمود عباس  از انتصاب  پس  آوتاهي  مدت  راه  نقشه طرح:   آوريل30

 ابتكار   اين  را پذيرفتند، بر اساس  طرح  اين  سرعت  به  فلسطين  خود گردان  شد، تشكيالت  اعالم فلسطين
 در   فلسطين  دولت  تا برپايي  مشخصي  و در مراحل  تدريج  به  فلسطيني  اسراييلي  جدال  المللي بين
  .شود  مي  و فصل  حل2005  سال
    مه
   نطقي  طي وي.  آرد  اعالم  را در عراق  نظامي  بزرگ  عمليات ريكا پايان جمهور ام  رييس  بوش جرج:   مه1

  . آرد  اعالم  عراق  عليه  را در جنگ پيمانانش  امريكا و هم خبر پيروزي
 نفر از 9   نفر از جمله35   در رياض  مسكوني  مجتمع  در يك  انتحاري  عمليات  سه  طي عربستان:   مه12

  . شدند  ديگر زخمي  تن200 و   آشته مهاجمان
 و   خارجيان  اقامت  محل هاي ها و هتل  در رستوران  تروريستي  عمليات پنج(:  مراآش ) مغرب:   مه16

 يكصد   شدن  نفر و زخمي45   مرگ  منجر به  آه  پيوست  وقوع به( آازابالنكا) در شهر دارالبيضاء  يهوديان
  .ها بودند  عمليات  اين ن عامال  شدگان  از آشته  تن12نفر گرديد 

 2280 حدود   حادثه  در اين  پيوست  وقوع  الجزاير به  ريشتر در پايتخت6\8   با قدرت  لرزه  زمين يك:   مه21
  . شدند خانمان ها هزار نفر بي  و ده  هزار نفر زخمي10،  نفر آشته

   را لغو آرد اين  عراق  عليه  شده مال اع هاي  تحريم  سال13 از   پس  ملل  سازمان  امنيت شوراي:   مه22
   بر اقتصاد عراق  حاآميت  براي  انگليسي  امريكايي  نيروهاي  را به يي  گسترده  اختيارات شورا همچنين

  .اعطا آرد
    ژوئن

 را   اتمي  بمب  و ساخت  آوردن  دست  آرد قصد به  بار رسما اعالم  نخستين  براي  شمالي آره:   ژوئن9
  .دارد
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   اسراييل  را عليه  موقتي  بس  آتش  و جهاد اسالمي  حماس  از جمله  فلسطيني چهار گروه:   ژوئن25
   اسراييل  ارتش  نشيني  از عقب  پيش  آوتاهي  مدت  چهار گروه  اين  نظامي  عمليات آنند، تعليق  مي اعالم

  . شد  اعالم  نوار غزه از شمال
   گذاري  در بمب  داشتن  دست  اتهام  به  آه  افراطي  اسالمگراي  فعال  سه م اعدا حكم:  پاآستان:   ژوئن30
 11   نفر از جمله14   گذاري  بمب در اين.  بودند، صادر شد  دستيگر شده  پاآستان  در آراچي2002  مه

  . درآمدند  از پاي فرانسوي
   جوالي

 الجزاير را آزاد   ملي  نجات  جبهه  از رهبران دو تن»   بلحاج علي«و »   مدني عباس« الجزاير  دولت:   جوالي2
   به1992   از سال آه(   دولت  توسط  شده منحل )  جبهه  الجزاير دو رهبر اين  دولت  تصميم آرد، بر اساس

   هر نوع  بودند آزاد شدند اما از انجام  شده  محكوم  زندان  سال12   آشور به  امنيت  به  زدن  ضربه اتهام
  . گرديدند  منع  سياسي اليتفع
   اجرايي  تشكيالت  شورا نخستين اين.  شد  تشكيل  در عراق  انتقالي  حكومت  شوراي عراق:   جوالي13

 امريكا   و سرپرستي  حمايت  دارد، تحت  شورا وظيفه ، اين  است  حسين  صدام  رژيم  از سقوط  پس عراق
   عراق  مردم  به  حاآميت ، آار انتقال  امنيت  و با بسط بازسازي را   مردم  سياسي ساختار اقتصاد مشارآت

  . بخشد را تسريع
   اقدام  از اين  پيش  آرد، چندي  خودآشي  تسليحات  انگليسي  آارشناس  ديويد آيلي انگليس:   جوالي17
   آن  و طي  پخش سي. بي.  بي  توسط  بود آه  گزارشي  بود او منبع  آرده  اعالم  انگليس  دفاع ، وزارت وي

  . بود  شده  متهم  عراق  تسليحاتي  تهديدهاي  بزرگنمايي  به  انگليس دولت
   ادامه  همچنان  خودآشي  با اين  در رابطه  پليس تحقيقات.  آورد  دست  را به  آغاز جنگ  بهانه  شكل تا دين
  .دارد

  . استعفا شد  مجبور به  انگليس  وزيري نخست   رساني  مدير اطالع  آلستر آمپل  حادثه  اين در چارچوب
  . امضا آرد  بس  مورو قرار داد آتش  آزاديبخش  اسالمگراي  با جبهه  فيليپين دولت:   جوالي18

  . بود  فيليپين خواه  جدايي  گروه  مورو بزرگترين جبهه
   عراق  در شهر موصل ت عمليا  يك  طي  عراق ، ديكتاتور مخلوع  دو پسر صدام  و قصي عدي:   جوالي22

  . شدند آشته
   اوت

 15   حداقل  مرگ  باعث سابقه  بي  گرماي  اين  شديد سرتاسر اروپا را در برگرفت  گرماي موج: اروپا:   اوت2
  .هزار نفر شد

  ك جاآارتا پار  ماريوت  هتل  در مقابل  آه  شده گذاري  بمب  اتومبيل  انفجار يك در جريان:  اندونزي:   اوت5
  . شدند  ديگر زخمي  تن150 و   نفر آشته12 بود  شده

  .  گرفت عهده  انفجار را به  اين  مسووليت  است  القاعده  به  نزديك  گروه  يك  آه  اسالمي جماعت
  . آرد  اعالم  خود را از قدرت گيري  جمهور ليبريا آناره چارلز تايلور رييس:   اوت11
   آه  خاموشي اين.  فرو برد  را در تاريكي  و آانادايي  امريكايي  ميليون50  ي برق  بزرگ  اشكال يك:   اوت14
  .  را در برگرفت  نيويورك  امريكا و از جمله  شرق  شمال  عمده  آشيد ، بخش  طول  ساعت29
  جمله نفر از 22   حداقل  مرگ  متحد در بغداد باعث  ملل  مقر سازمان  عليه  انتحاري  عمليات يك:   اوت19

  ، طرفداران  گذاشت  برجاي  از يكصد زخمي  شد و بيش  عراق  به  عنان  آوفي  ويژه سرجيو ديميلو فرستاده
  . گرفتند  عهده  را به  عمليات  اين  مسووليت  حسين صدام

   غربي  در بخش  مسافربري  اتوبوس  در يك  طلبانه  شهادت  عمليات  يك  در جريان  اسراييلي24:   اوت19
   را به  عمليات  مشترآا مسووليت  فلسطين  و جهاد اسالمي  حماس جنبش.  شدند  آشته  المقدس بيت
  . گرفتند عهده

  سپتامبر
   هم لهستان.  سوگند ياد آرد  حسين  صدام  از سقوط  پس  انتقالي  حكومت  آابينه نخستين:  سپتامبر3

  .  عهد گرفت  را به عراق   استان  پنج  امنيت  حفظ  روز مسووليت در همين
   خودگردان  تشكيالت  وزيري  نخست  خود را از پست استعفاي(  ابومازن ) محمود عباس:  سپتامبر 6

  . آرد  اعالم فلسطين
   گرفتن  عهده  خود را در به موافقت(  پارلمان )  فلسطين  قانونگذاري  شوراي  رييس احمد قريع:  سپتامبر10
  . آرد اعالم(   فلسطين  وزيري نخست )  مسووليت اين
   مسووليت  آه  عمليات  صادر شد، اين  بالي  سامودرا مغز متفكر حمالت  اعدام  حكم اندونزي:  سپتامبر10
   ديگر از همدستان دوتن.   گذاشت  بر جاي  آشته202 بود   گرفته  عهده  به  اسالمي  جماعت  را گروه آن

  . شدند  محكوم اعدام   به  هم2003  سامودرا در سال
 فرد   يك  اروپا توسط  وحدت  هواداران  از مهمترين  سوئد و يكي سوئد آناليند وزير خارجه:  سپتامبر10

  . شد  آشته  در استكهلم  در فروشگاهي ناشناس
 از  س پ  تصميم  را لغو آرد، اين  ليبي  عليه  شده  اعمال هاي  متحد تحريم  ملل  سازمان ليبي:  سپتامبر12

   اسكاتلند گرفته  در الآربي امريكن  پان  هواپيماي  سقوط  سانحه  قربانيان  با خانواده  طرابلس  دولت توافق
  .شد
  اآتبر
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آردند   مي  سيا فعاليت  زير نظر سازمان  آه  در عراق  تسحلياتي  بازرسان  گروه  گزارش نخستين:  اآتبر2
  . بود  در عراق  آشتار جمعي ات تسليح  آنها در يافتن  از شكست حكايت

  ، انجام1974   از جنگ  پس  سوريه  در خاك  اهدافي  خود را عليه  هوايي  حمله  نخستين اسراييل:  اآتبر5
 را مورد   فلسطين  جهاد اسالمي  جنبش  به  وابسته  شد اهدافي  تجاوز خود مدعي  در اين اسراييل. داد

  .  است  قرار داده هدف
  . آرد  منصوب  بحران  آابينه  رييس  عنوان را به»  احمد قريع«،   ياسر عرفات: اآتبر5

   زن  نخستين  شد، وي  نوبل  جايزه  دريافت  به  موفق  ايراني  زن  حقوقدان  عبادي شيرين:  اآتبر10
  .  است  شده  آن  آسب  به  موفق  جايزه  اين  تاريخ  در طول  آه  است مسلماني

 آشور   بر اين  سال30   آه آذربايجان(  سابق) جمهور   رييس اف  پسر حيدرعلي  اف  علي لهاما:  اآتبر15
  هاي  شد، سازمان  پدرش  رسيد و جانشين  پيروزي  به  جمهوري  رياست  بود در انتخابات  آرده حكومت
  .دند و ترديد آر  ابراز شك  انتخابات  نتايج  به  اروپا نسبت  اتحاديه  چون مختلفي

   ماه  پنج انگليس.   نشست  زمين  به  هيترو لندن  بار در فرودگاه  آخرين  آنكورد براي  هواپيماي يك:  اآتبر24
  . آرد  از خدمت  صوت  مافوق  هواپيماهاي  اين  ساختن  خارج  به  اقدام  از فرانسه پس
  مهاتير محمد پس.  شد  مالزي ر معروف وزي  مهاتير محمدأ نخست  جانشين  يروي  عبداهللا مالزي:  اآتبر31
   پرقدرت  از آشورهاي  يكي  آشور به  اين  شدن  و تبديل  مالزي  سياستگذاري  حضور در راس  سال22از 

  .  آرد ، خود را بازنشسته اقتصادي
  نوامبر 

  . شدند  ديگر زخمي  تن100 و   نفر آشته17   در رياض  تروريستي  عمليات  يك در جريان:  نوامبر9
   قانون  در اين سوريه.  را در دستور آار خود قرار داد  سوريه  مجازات  قانون  امريكا اليحه آنگره:  نوامبر11

  .  است  از تروريسم  حمايت  به متهم
   منجر به  آه  گرفت  صورت  در شهر ناصريه  ايتاليايي  نيروهاي  پايگاه  عليه  انتحاري  عمليات يك:  نوامبر12
   به  القاعده  را سازمان  آن  مسووليت  آه  عمليات اين.  شد  ايتاليايي19   نفر از جمله28   شدن شتهآ

  . بود  در عراق  ايتاليايي  نيروهاي  عليه  عمليات  بزرگترين  گرفت عهده
   توافق  به  عراقيان  به  قدرت  انتقال  زماني  برمر برسر جدول  با پل  عراق  انتقالي شوراي:  نوامبر15

 2005   در سال  باشد و انتخابات  بر سر قدرت  موقت  دولت2004   تا ژوئن  قرار است  اساس رسيدند، بر اين
  . خواهد شد انجام

 29   آن  در جريان  قرار گرفتند آه  مورد حمله  با بمب  ترآيه  در شهر استانبول  يهودي دو آنيسه:  نوامبر15
     در ميان  سوء قصدها هم  اين  عامل2.  شدند گر زخمي نفر دي300 و  نفر آشته

  .  بودند شدگان آشته
 و   انگليس  آنسولگري  دو انفجار آه  در اين  پيوست  وقوع  به دو انفجار ديگر در شهر استانبول:  نوامبر20
 و   آشته استانبول در   انگليسي  آنسول  نفر از جمله32 بود   قرار داده  را مورد هدف  انگليسي  بانك يك

  . شدند  نفر ديگر زخمي450
  . سفر آرد  انگليس  جمهور امريكا به  رييس  نخستين  عنوان  به  بوش جرج:  نوامبر21 تا 18
   در مقابل  حضور داشت  گرجستان  هفتاد در ساختار سياسي  از دهه  آه ادوارد شوارد نادزه: نوامبر23

   هواداران بردن  دست  از اعالم  پس  گرجستان هاي ناآرامي.  شد استعفا  مجبور به  مردمي فشارهاي
  . آغاز شد  در انتخابات شوارنادزه

 را   عيد شكرگزاري  شب  سفر شام  اين  شد و در چارچوب  وارد عراق  بطور محرمانه  بوش جرج:  نوامبر27
   روز دستگير شده  همان  شد صدام بعد ها شايع. آرد  بغداد صرف  حاضر در فرودگاه  امريكايي با نظاميان
  ! بود  بغداد آمده  به  در دام  صدام  تماشاي  براي بود و بوش

   اطالعاتي  نفر از ماموران7 روز  در اين.  بود  در عراق  اسپانيايي  نظاميان  براي روز خونيني:  نوامبر29
  . شدند  آشته  ناشناس  افراد مسلح  ضرب اسپانيا به
  دسامبر 

  المنافع  مشترك  مستقل  از آشورهاي  آرد آشورش  اعالم  جمهور زيمبابوه  رييس  موگابه رابرت: سامبر د7
،   در آن  زيمبابوه  عضويت  تعليق  براي  آشورهاي  اين  از تصميم  را پس  اقدام  اين وي.  خواهد شد خارج
  . آرد اعالم

   تصميم اين.  آرد  را تصويب  عراق  به  نظامي  نيروي  اعزام  طرح  جنجالي  اقدام  در يك  ژاپن دولت:  دسامبر9
  . بود سابقه  بي1945   در سال  دوم  جهاني  جنگ  پايان از زمان

   بازسازي هاي  در طرح گذاري  را از سرمايه  عراق  عليه  جنگ  مخالف  امريكا آشورهاي دولت:  دسامبر9
  . آشور دور آرد اين
   سال10   شد آه  آريتاني  جان  جانشين وزير آانادا شد وي  رسما نخست نمارتا پل:  دسامبر12

  .وزير آانادا بود نخست
   توافق  اروپا به  مشترك  اساسي  قانون  تصويب  خود براي  اروپا در نشست  اتحاديه سران:  دسامبر13

  .نرسيدند
 در شهر   را در سوراخي  عراق ر مخلوع ديكتاتو  حسين  شدند صدام  موفق  امريكايي نظاميان:  دسامبر13

  . دستگير آنند  عراق الدوره
   آرمان  را در شهر بم  انساني يي  ريشتر فاجعه  در مقياس  درجه6\3   قدرت  به يي  زلزله وقوع:  دسامبر26
  . بار آورد به
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  . شدند  يا زخمي  هزار نفر آشته100   حداقل  حادثه  اين در جريان
   اينترنت:  منبع

   سيد عماد حسيني:  ترجمه
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