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  تحوالت عراق  و  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  ها به تسليحات آشتار جمعي يابي تروريست ي منع دست هقطعنام
  2004آوريل   29  -1383  ارديبهشت10ه شنب پنج

ي پيشنهادي آمريكا را مبني بر مجازات آساني ýتحد به اتفاق آرا قطعنامهشوراي امنيت سازمان ملل م
  . يي، شيميايي و ميكروبي دست دارند، پذيرفت هاي هسته آه در بازار سياه قاچاق قطعات سالح
به نقل از خبرگزاري رويتر، بر اساس اين قطعنامه، تمامي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي قطعات و تكنولوژي  سازمان ملل ملزم به مجازات عامالن غير دولتي آه در آار معامله عضو 191
  . باشند هاي آشتار جمعي هستند، مي سالح

در راي گيري شوراي امنيت حتي پاآستان آه تا آخرين لحظه دچار ترديد بود، در نهايت به قطعنامه راي 
  .مثبت داد

يي  يي توسط دآتر عبدالقدير خان، پدر بمب هسته ستهپاآستان طي سال جاري با قاچاق اسرار ه
  . رو بود پاآستان به آشورهاي خارجي روبه

  . شود اي است آه عطف بماسبق نمي تصويب اين قطعنامه به گونه
  . انگليس، فرانسه، فيليپين، روماني، روسيه، اسپانيا و آمريكا از اين قطعنامه حمايت آردند

ي ماه سپتامبر مجمع عمومي سازمان ملل خواستار صدور  ا در جلسهجورج بوش، رييس جمهور آمريك
  . هاي آشتار جمعي شد اي براي مجرم شناختن توليد و تكثير سالح قطعنامه

  . آاخ سفيد اين راي را دستاورد مهمي خواند و از آشورها خواست اقدامات مناسب اتخاذ آنند
هاي جهان از دسترس  ترين سالح ين اينكه مخربها و تضم ما بايد براي انجام چنين تالش: بوش گفت
  . ماند، تالش آنيم ها در جهان دور مي ها و سازمان ترين رژيم خطرناك

ها و عامالن بازار سياه  در اين قطعنامه از آشورها خواسته شده قوانين الزم را براي بازداشتن تروريست
يي، ميكروبي  هاي هسته يا استفاده از سالحدر توليد، دستيابي، دارا شدن، توسعه دادن، انتقال دادن 

  . هاي انتقال آنها اعمال آنند و شيميايي و شيوه
هاي آمريكايي فقط بر آشور  هاي مقام شوند بلكه به گفته در صورت عدم اجرا، آشور مذآور تحريم نمي

ي  نامه، قطعنامهاالجرا شدن اين قطع ي نمايندگان انگليسي براي الزم به گفته. آيد خاطي فشار وارد مي
  . ديگري الزم است
مفاد قطعنامه آامال : ي پاآستان آه ابتدا با اين قطعنامه مخالفت آرده بود، گفت منير اآرم، نماينده

  . آند چرا آه يك نهاد منتخب نيست روشن آرده آه شورا براي جهان قانون وضع نمي
هيچ :  سخنان خود در شورا، اظهار داشتي آمريكا در سازمان ملل در جيمز آانينگهام، معاون نماينده

  . تواند با اين چالش به تنهايي روبرو شود آشوري نمي
اين قطعنامه به مدت شش ماه در ميان پنج عضو دايم شوراي امنيت، آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه 

  . و چين به مشورت گذاشته شده بود
  

، به سوال های يک کميته مستقل ملی که جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا و معاون وی، ديک چنی
  .  تحقيق می کند پاسخ گفته اند2001 سپتامبر 11درباره حوادث 

  2004آوريل   29  -1383  ارديبهشت10ه شنب پنج
آقای بوش و معاون او در کاخ سفيد پشت درهای بسته برای بيش از سه ساعت به پرسش های ده 

  .عضو کميته پاسخ گفتند
 آمريکا در برابر کميته ای که از سوی کنگره اين کشور تشکيل شده باشد امری حضور رئيس جمهور

 سپتامبر را که رئيس جمهوری را مجبور به تن دادن 11بسيار کم سابقه است و اهميت و ابعاد فاجعه 
  .به چنين جلسه ای کرد، پررنگ می کند

 ثبت کتبی گفته های آنها انجام با توجه به اين که جلسه بدون حضور دوربين ها يا ضبط صوت يا حتی
  .شد، هيچ نوع سندی از اين جلسه باقی نخواهد ماند

کاخ سفيد برای ماه ها تالش داشت اين ديدار را تا حد امکان دور از انظار عمومی نگاه دارد و اصرار می 
  .ت نگيردورزيد آقای بوش به تنهايی در برابر کميته ظاهر نشود و جلسه پرس و جو تحت سوگند نيز صور

اما انتظار می رفت اعضای کميته تحقيق از رئيس جمهور آمريکا و معاون وی در مورد اينکه مقابله با 
 سپتامبر تا چه حد برايشان در اولويت بوده و اينکه 11تروريسم به خصوص القاعده تا پيش از حوادث 

چه جدی گرفته بودند سوال اخطارهای امنيتی در ماه ها و هفته های پيش از وقوع آن حمالت را تا 
  .کنند
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آقای بوش پس از جلسه در حالتی خوشبينانه در محوطه کاخ سفيد به سواالت خبرنگاران پاسخ گفت و 
  .از اين که در برابر کميته حاضر شده است ابراز خرسندی کرد

  .دوی گفت او و معاونش طی گفتگويی گرم و فراگير به کليه سواالت اعضای کميته پاسخ گفته ان
ديک کالرک، رئيس سابق فعاليت های ضدتروريستی کاخ سفيد، پيشتر با حضور در برابر اين کميته، 
رئيس جمهور آمريکا را متهم کرده بود که عليرغم اخطارهای دولت بيل کلينتون که قدرت را در سال 

  . قرار نداده بود به دولت بوش واگذار کرد، مقابله با القاعده را در صدر اولويت های امنيت ملی2000
  . به نظر می رسد ادعاهای او اثر منفی خود را به جا گذاشته باشد

 درصد مردم اکنون بر اين 70آخرين نظرسنجی ها از افکار عمومی در آمريکا نشان می دهد که بيش از 
 باورند که کاخ سفيد حقيقت آنچه را پيش از حمالت يازده سپتامبر می دانست به طور کامل با مردم

  .درميان نگذاشته است
کاخ سفيد چند هفته قبل تحت فشارهای اين کميته يکی از گزارش های روزانه دستگاه های اطالعاتی 

  .به رئيس جمهور را فاش ساخت
" بن الدن قصد حمله به آمريکا را دارد"سازمان اطالعات مرکزی آمريکا، سيا، در آن گزارش تحت عنوان 

تر از پنج هفته قبل از حمالت يازده سپتامبر نوشته بود که اعضای  يعنی کم2001در روز ششم اوت 
گروه القاعده ممکن است در آمريکا دست به هواپيماربايی بزنند که البته هدف از آن تضمين آزادی يکی 

  .از حاميان القاعده ذکر شده بود
ون ساختمان های در آن گزارش روزانه همچنين هشدار داده شده بود که به نظر می رسد افراد مظن

  . فدرال آمريکا در نيويورک را احتماال برای بمبگذاری زير نظر گرفته اند
کاخ سفيد که از ابتدا در برابر حضور رئيس جمهور در مقابل کميته تحقيق مقاومت می کرد باالخره 

  .تسليم اين خواسته ها شد، البته به شرطی که حضور او همزمان با ديک چنی انجام شود
 تحقيق حوادث يازدهم سپتامبر که دومين کميته ای است که برای پژوهش درباره آن حمالت کميته

تشکيل می شود متشکل از پنج دموکرات و پنج جمهوری خواه است و قرار است گزارش نهايی خود را 
  .تابستان امسال منتشر کند

  

  ت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالدولتها، نيروها، مواضع 
  

 نماينده پارلمان اروپا در بيانيه اي خواستار خارج ساختن نام سازمان مجاهدين خلق ايران از 120بيش از 
  .ليست گروه هاي تروريستي شدند

  2004 آوريل  29  -1383 ارديبهشت 10شنبه  پنج -همبستگي ملي 
  ” :اعالم آرد)  ارديبهشت8(يه مطبوعاتي در پارلمان اروپا در يك اطالع“ دوستان ايران آزاد”گروه پارلماني 
وضعيت وخيم حقوق بشر در ايران را ,  نماينده پارلمان اروپا طي صدور يك بيانيه اي120امروز بيش از 

محكوم آرده و از اتحاديه اروپا خواستار خارج ساختن نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست گروه 
  “هاي تروريستي شدند

ن پارلمان اروپا در يك سمينار بين المللي در مقر اين پارلمان در بروآسل تحت عنوان بيانيه نمايندگا
فقه , تعدادي از آارشناسان برجسته قانون بين المللي. اعالم گرديد” بنيادگرايي و تروريسم دولتي”

  .ابعاد مختلف اين پديده را به بحث گذاشتند, اسالمي و بنيادگرايي
  

نده پارلمان اروپا از گروه دوستان ايران آزاد آه اخيرا از سفر به عراق بازگشته بود آقاي پائولو آاساآا نماي
رئيس مرآز حقوق بين , ساير سخنرانان شامل پروفسور اريك داويد. رياست سمينار را به عهده داشت

 ,الملل در دانشگاه آزاد بروآسل و يك شخصيت جهاني در زمينه قوانين انسان دوستانه بين المللي 
آقاي محمد محدثين , آقاي مرزي حداد نويسنده و فيلسوف تونسي و استاد دانشگاه سوربون فرانسه

مسئول آميسيون امور خارجي شوراي ملي مقاومت ايران و يك شخصيت شناخته شده در زمينه 
آقاي پرويز , آارشناس شناخته شده فقه و تاريخ اسالم, استاد جالل گنجه اي, بنيادگرايي اسالمي

آقاي , ايي ديپلمات برجسته سابق ايران و نماينده آنوني شوراي ملي مقاومت در آشورهاي نورديكخز
سناتور پير گاالند از آميسيون امور خارجي پارلمان بلژيك و خانم سناتور آريستيان ويويان از سناي بلژيك 

ان نماينده برجسته آقاي جان آوشناه, )از گروه سوسياليست( به غير آقاي پائولو آاساآا. بودند, 
آقاي آونراد ديالن نماينده مستقل بلژيكي و آقاي دآتر هلموت , ايرلندي از گروه دمكرات مسيحيان 

  . مارآوف نماينده آلماني از گروه چپ هاي متحد اروپايي در جلسه و بحث امروز شرآت داشتند
وپا و آشورهاي عضو آن بر سخنرانان در سمينار خواستار اتخاذ يك سياست قاطع از سوي اتحاديه ار

عليه دولت هايي مثل ايران آه نقش فعالي در صدور تروريسم و بنيادگرايي به ساير آشورها دارند 
 .شدند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  جزئيات طرح خروج نيروهای آمريکايی از فلوجه
  2004 آوريل  29  -1383 ارديبهشت 10شنبه  پنج -بي بي سي 
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نيروهای آمريکا که شهر فلوجه در مرکز عراق را محاصره کرده اند، می گويند در مورد طرحی مذاکره 
  . کرده اند که بر اساس آن از شهر خارج خواهند شد

  . طبق اين طرح، بيش از يک هزار نيروی عراقی جايگزين تفنگداران دريايی آمريکا در فلوجه خواهند شد
رنگاران بی بی سی که همراه نيروهای آمريکايی در فلوجه است، می گويد مقام های آمريکا يکی از خب

معتقدند مردم شهر، نيروهای عراقی را بهتر می پذيرند و اين نيروها ممکن است در پاکسازی 
  . هنوز زمان اجرای اين طرح اعالم نشده است. شورشيان موفقيت بيشتری داشته باشند

يکايی در بغداد و نيز مقامات وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون، هنوز اين موضوع را تاييد سران نيروهای آمر
  . نکرده اند

  . آنها گزارش های مربوط به چنين عقب نشينی يا موافقت نامه ای را اغراق آميز خوانده اند
يروهای اما در حالی که تالش های گسترده ای برای متوقف ساختن درگيری ميان شورشيان عراقی و ن

نظامی آمريکا در شهر فلوجه در مرکز عراق ادامه دارد، بار ديگر صدای انفجارهایی در شهر شنيده شده 
  . است

  . تازه ترين گزارش ها حاکی از آن است که هواپيماهای جنگی آمريکا بر فراز منطقه به پرواز درآمده اند
اطراف شهر فلوجه مستقر هستند، اما در حال حاضر هزاران سرباز آمريکايی در مواضعی در داخل و 

  .عليه شورشيان دست به حمله گسترده نزده اند
اين درحالی است که آمريکا برای مبارزه با افزايش درگيری ها در نقاط مختلف عراق اقدام به ارسال 

  .خودروهای زرهی و تانک های سنگين بيشتری به اين کشور کرده است
 برای دومين شب متوالی و افزايش درگيری ها در ساير نقاط عراق ادامه حمالت نظامی به شهر فلوجه

باعث شده است مقامات آمريکايی در مورد ميزان تسليحات و نيروی نظامی خود در اين کشور تجديد 
  .نظر کنند

طبق برنامه ريزی های جديد آمريکا قصد دارد خودروهای زرهی رزمی سنگين، از جمله تانک های 
  . مقدم ارسال کندابرامز، را به خط

برای مواجه " هاموی"اعزام تجهيزات نظامی سنگين نشان می دهد استفاده از نفربرهای متداول از نوع 
  .با بمب گذاری های جاده ای و آرپی جی در عراق نامناسب بوده است

 گزارشگر بی بی سی در پنتاگون می گويد تغيير استراتژی نظامی آمريکا ظاهرا نقطه نظر کسانی را
ثابت می کند که می گويند اين کشور به لحاظ نظامی در عراق شکست خورده و فلوجه به ميدان نبرد 

قدرت ميان نيروهای به رهبری آمريکا و شورشيان تبديل شده است و پيروزی در اين نبرد برای دولت 
  .جورج بوش بسيار مهم خواهد بود

  کشته شدن هشت سرباز آمريکايی
نگوی نيروهای نظامی آمريکا در عراق می گويد در اثر وقوع انفجار در يک در تحولی ديگر، يک سخ

خودروی بمب گذاری شده در شهر محموديه، واقع در جنوب بغداد، هشت سرباز آمريکايی کشته شده 
  .اند

  .جزئيات بيشتری در اين زمينه هنوز گزارش نشده است
  اختالس در کمک رسانی به عراق

فتن اختالف نظر ميان جورج بوش، رئيس جمهوری آمريکا، و کوفی عنان، دبيرکل در همين حال، با باال گر
سازمان ملل متحد، در مورد نحوه برخورد با درگيری ها در شهر فلوجه، آقای عنان نسبت به مطرح 
شدن برخی اتهامات مبنی بر تقلب و فساد در برنامه نفت در برابر غذای اين سازمان، که در زمان 

  .حسين در جريان بود، به شدت واکنش نشان داده استحکومت صدام 
برنامه نفت در برابر غذا پس از وضع تحريم های سازمان ملل متحد عليه عراق و به منظور کاهش فشار 

اين تحريم ها بر مردم به اجرا در آمد و شامل فروش چندين ميليارد نفت عراق به منظور خريد اقالم 
  .تامين نيازهای اوليه مردم آن کشور بودضروری و کاالهای اساسی برای 

آقای عنان در گفتگويی با خبرنگاران در نيويورک، گزارش هايی را که می گويند مقامات سازمان ملل 
برای گريز از تحريم های اقتصادی عليه رژيم صدام در قاچاق نفت اين کشور از طريق ترکيه دست 

  .داشته اند، شرم آور خواند
ل برای رسيدگی به عملکرد برنامه نفت در برابر غذای اين سازمان درعراق دستور دبيرکل سازمان مل

  .داده است تحقيقات مستقلی انجام گيرد
  .کنگره آمريکا نيز در اين مورد تحقيقاتی را آغاز کرده است

 
   با زندانيان عراقي نشان داد اس تصاويري هولناك را از بد رفتاري سربازان آمريكايي. بي .سي
  2004 آوريل  29  -1383 ارديبهشت 10شنبه  پنج

اس آمريكا با پخش تصاويري از بد رفتاري نظاميان آمريكايي با زندانيان عراقي  .بي. ي خبري سي شبكه
  .اند بازرسان ارتش براي برخورد با زندانيان عراقي با مشكل روبرو شده: گفت

خبرگزاري فرانسه، به گفته مارك آيميت، معاون به نقل از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
به اتهام بدرفتاري با زندانيان زندان  هاي نظامي در عراق، شش سرباز آمريكايي  ي عمليات فرمانده

  .اند ابوغريب به دادگاه فرستاده شده
تصاوير پخش شده از . اردگاه و محل اعدام مخالفان صدام شهرت د ابو غريب به عنوان زندان و شكنجه

اند و يك قالب باالي سرشان است و  دهد آه روي يك جعبه ايستاده اين شبكه افرادي را نشان مي
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هايي از دستهايشان آويزان است آه در صورت افتادن از روي جعبه دچار برق گرفتگي و مرگ  سيم
  .شوند

  .افي عفت، به اجبار سربازان آمريكايي استتصاوير ديگر حاآي از عريان بودن زندانيان و انجام اعمال من
ما : اس با اذعان به بدرفتاري سربازان آمريكايي با زندانيان اظهار داشت .بي .آيميت در گفت و گو با سي

وي . آنيم متنفر شديم، اينها سربازان ما هستند، اينها آساني هستند آه ما هر روز با آنها آار مي
توانيم خود را به عنوان الگوي  وقتي ما نمي. ما با زندانيان درست رفتار آنندانتظار داريم سربازان : افزود

توانيم از مردم ديگر آشورها انتظار داشته  رفتار با مردم بر اساس احترام و شرف نشان دهيم، نمي
  .باشيم با سربازان ما درست رفتار آنند

آميز  ار، حمله و اقدامات خشونتاس، گروهبان چيپ فردريش، متهم به سوء رفت .بي .به گزارش سي
دهد آه بر بلندي ايستاده و با حمله به زندانيان، به آنها  است و تصوير برداشته شده از وي نشان مي

  .دهد آه به يكديگر حمله آنند دستور مي
ي ارتش  رتبه اند آه مقامات عالي اند، در حقيقت بازرسان ارتش دريافته نظاميان آمريكايي اعالم آرده

شوند اآثرا سربازان  ين رفتارهايي را با زندانيان ندارند و افرادي آه مرتكب چنين رفتارهايي ميچن
 .دانند ي ژنو را نمي اي هستند آه قوانين رفتار با زندانيان جنگي براساس معاهده وظيفه

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

   ارديبهشت10: روزنامه های تهران
  2004 آوريل  29  -1383 ارديبهشت 10شنبه  پنج -بي بي سي 

روزنامه های آخر هفته تهران در عنوان های اصلی خود به واکنش خشم آلود رييس جمهوری نسبت به 
گرانی کاال در کشور پرداخته و نوشته اند که محمد خاتمی در پايان جلسه روز چهارشنبه هيات دولت 

  . وضعيت گرانی ها نگران استبه خبرنگاران گفته است که به شدت از
 نوشته هنگامی که رييس جمهور جلسه هيأت وقايع اتفاقيهاکبر منتجبی، در گزارشی در روزنامه 

ها را   با عصبانيت، در حالی که پله. اصًال توجهی به اطراف خود نداشت. دولت را ترک کرد، برافروخته بود
  .ز گرانی به شدت عصبانی استآمد، و به خبرنگاران گفت که ا دوتا پايين می يکی
  . از اولين ماموريت وزير جديد اقتصاد نوشته که تهيه گزارشی برای مهار گرانی هاستشرق
واکنش رييس جمهور خاتمی را در " از خودم هم قهرم" در عنوان بزرگ صفحه اول خود با تيتر رسالت

  .مواجهه با خبرنگاران نقل کرده است
وری اسالمی در صدر اخبار خود نوشته کميته ای ويژه بررسی گرانی در  روزنامه خبرگزاری جمهايران

  .هيات دولت تشکيل شده که هفته گذشته گزارش های خود را آماده خواهد کرد
های  روزنامه صبح در مقاله ای ضمن اشاره به اين که در سال های اخير دولت گامدنيای اقتصاد 

رسد قالب شدن  رقابت برداشته است نوشته به نظر میموثری در جهت آزادسازی اقتصادی و افزايش 
های  ها گامی به عقب برای هرچه پرخطر شدن فعاليت جو پليسی در اقتصاد ايران برای کاهش قيمت

  .اقتصادی در ايران خواهد بود
تثبيت دستوری بهاری سيمان و فوالد دولت را دنيای اقتصاد به نوشته علی راستگو در سرمقاله 

 است، بدون آن که به شرايط بنيادين حاکم بر بازار و نيروهای عرضه و تقاضا توجه کافی وسوسه کرده
  . شود

های  اين است که ادامه سياست استفاده از زور برای حل بحراندنيای اقتصاد نتيجه گيری سرمقاله 
  .اثر بودن خود را نمايانگر ساخته است ايست که بارها بی کشور تدبير فرسوده

قاله خود نوشته رئيس جمهورگرچه به درستی دريافته که تداوم پرداخت يارانه جز بسط  در سرمشرق
بی عدالتی، فزايندگی آلودگی و رشد قاچاق ثمر ديگری ندارد اما از اين که همه گرانی ها به بهانه 

  .افزايش ده درصدی قيمت بنزين نسبت داده شده اظهار ناراحتی می کند
بنزين .  توده گداخته نقدينگی پاسخ سئوال خاتمی استشرقسرمقاله به نظر اميرحسين مهدوی در 

مهار رشد حجم ريالی بودجه در بهترين سال های کشاورزی و . نه سبب که نماد گرانی ايرانی است
  . نفت راه چاره ای بود که رئيس جمهور از آن غفلت کرد

فزايش قيمت توسط ديوان عدالت و  در پايان نوشته نه جلسه فوق العاده دولت نه ابطال احکام اشرق
دستور دادن به اقتصاد .  ابدی اقتصاد را تغيير نمی دهد-نه بازرسی و نظارت و شعار فرمول های ازلی 

انتظار می رود رئيس جمهوری که انتقاد پذيرترين مسئول نظام لقب . حبس کردن طوفان در قفس است
  .گرفته با اقتصاد برخورد دستوری نکند

در سرمقاله خود با اشاره به تعديل قيمت ها که از سياست های اعالم شده جمهوری آفتاب يزد 
اسالمی نوشته در هر جای دنيا که چنين سياستی به اجرا در آمده اول تعديل در دستمزدها صورت 

  .گرفته است
 از در مقاله ای با اشاره به بخشنامه جديد رييس قوه قضاييه در خودداری مامورانوقايع اتفاقيه 

بدرفتاری با متهمان و زندانيان، به اليحه ای اشاره کرده که سال گذشته دولت تهيه کرده بود و شورای 
  .نگهبان آن را رد کرد

پرسيده چگونه است که وقايع اتفاقيه در " مشکل حکايتی است که تقرير می کنند"نويسنده مقاله 
تر از آن را  ضايی کشور مضامينی حتی مترقیماند ليکن رئيس قوه ق کشور از چنان اليحه ای محروم می

  .کند به صورت بخشنامه به دستگاه تحت نظر خود ابالغ می
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يابد اصوال امکان  آمده آيا زمانی که چنان طرحی امکان قانون شدن نمیوقايع اتفاقيه در ادامه مقاله 
ام تصميم گيری کشور ها در مجموعه نظ ای از تناقض عملی شدن اين بخشنامه وجود دارد و اين نمونه

  .نيست
خبر داده که در ادامه بحث درباره رئيس جمهور آينده، اعضای مجمع روحانيون مبارز به نسيم صبا 

ميرحسين موسوی، آخرين نخست وزير جمهوری اسالمی ابراز تمايل کرده و در مورد حمايت از 
  . کانديداتوری وی اتفاق نظر دارند

نيا سخنگوی مجمع روحانيون مبارز با تاکيد بر اين که هنوز بحث  رسول منتجبنسيم صبا به نوشته 
جدی انتخابات رياست جمهوری آينده در مجمع مطرح نشده گفته است در صورت جدی شدن بحث 

ها نسبت به حمايت از مهندس موسوی  طلبان، همه گروه کانديدای رياست جمهوری آينده در بين اصالح
  .اتفاق نظر دارند
 از سوی جريان های مختلف به عنوان نامزد ٧۶ی در آستانه انتخابات دوم خرداد سال ميرحسين موسو

رياست جمهوری مطرح شد که با واکنش تند محافظه کاران روبرو گرديد اما وی با خودداری از شرکت در 
  .انتخابات، به گفتگو ها پايان داد

ی و سياست خارجی مجلس  خبر داده که محسن ميردامادی، رئيس کميسيون امنيت ملهمشهری
پور، عضو هيأت رئيسه مجلس را که برای ادامه درمان عازم لندن بود همراهی  که قرار بود محمد نعيمی

  .کند، موفق به گرفتن رواديد از سفارت بريتانيا در تهران نشده است
يردامادی از لندن  در خبری در همين باره نوشته سفارت بريتانيا در تهران در مورد ويزای مايرانروزنامه 

  . استفسار کرده ولی تاکنون موافقت با صدور ويزا به آنها اعالم نشده است
 خبر داده که به موجب حکم يک دادگاه در تهران، دولت آمريکا به پرداخت مبلغ ششصد ميليون کيهان

نگ با دالر غرامت به معلوالن جنگی به دليل تجهيز رژيم گذشته عراق به سالح های شيميايی در ج
  .ايران، محکوم شده است

 اين حکم در جريان رسيدگی به شکايت جمعی از جانبازان و مصدومان بمباران کيهانبه نوشته 
شيميايی منطقه سردشت صادر شد و دادگاهی ديگر هم در اين زمينه دولت آمريکا را به پرداخت مبلغ 

  .کرده استيک ميليارد و دويست ميليون دالر به نفع اتباع ايران محکوم 
دو ماه بعد از نا آرامی هائی که با اعتراض طلبکاران از دو صندوق قرض الحسنه در اصفهان اتفاق افتاده 

به دفاع از مديران صندوق " دادخواهی از رئيس قوه قضائيه" اولين روزنامه ای است که با عنوان کيهان
 خصمانه و غيرقانونی برخی مسئوالن پرداخته و نوشته آنها از برخوردهای" کريم آل طه"قرض الحسنه 

  .استان با اين صندوق شکايت دارند
 مسئوالن اين صندوق از ورود نيروی انتظامی به دفتر اين صندوق و ضرب و شتم و کيهانبه نوشته 

اهانت به کارکنان آن شکايت شده است و از سوی ديگر نيروی انتظامی اعالم کرده که حضورش با 
  .حکم قضايی بوده است

گزارش هائی که تاکنون در روزنامه ها از وقايع اصفهان منتشر شده حکايت از آن داشت که سهام داران 
و وام گيرندگان از دو صندوق قرض الحسنه هنگامی که برای بازپس گرفتن پول خود مراجعه کردند 

  .دست خالی بازگشتند و به تظاهرات در خيابان ها مشغول شدند
 يک شئی پرنده در آسمان خبر داده که به دنبال اخباری که درباره مشاهده  با چاپ عکسی ازانتخاب

  .اشيای نورانی در نقاط مختلف کشور منتشر شده، ه اين اشيای به تهران رسيده اند
 روز چهارشنبه در کاشان با چشم غيرمسلح هم اين اشيای نورانی قابل رويت بودند انتخاببه نوشته 

 گفته است که آنچه مشاهده می شود قطعاتی از ماهواره هائی است و يکی از کارشناسان فضائی
  .که برای جمع آوری اطالعات از ماهواره اصلی جدا شده و دوباره به آن می پيوندند

در سه هفته ای که از مشاهده اشيای نورانی در آسمان شهرهای ايران می گذرد متخصصان و 
ابهام موضوع از نظر افکار عمومی افزوده اند، بعضی آن را مسئوالن با اظهار نظرهای گونه گونه خود بر 

  .خطای باصره، برخی ستاره مريخ و عده ای انعکاس نور دانسته اند
  

  گوناگون
  

   ميليارد دالر آمك عمرانى۵٠ميليارد دالر بودجه نظامى در برابر  ٩٠٠
  2004 آوريل  29  -1383 ارديبهشت 10شنبه   پنج- راديو آلمان -جواد طالعى

 
خود تعيين آرده ” اهداف هزاره“ براى رسيدن به هدف هائى آه سازمان ملل متحد در طرح معروف به

 .آمك عمرانى ديگر نياز دارند  ميليارد دالر۵٠است، آشورهاى درحال توسعه جهان، به 
نهاد در  رئيس بانك جهانى، همزمان با برپائى نشست بهارى اين” جيمس ولفنسون“اين نكته را 

 در  المللى پول،  با شرآت مسئوالن صندوق بين  بانك جهانى،  نشست بهارى. گتن، اعالم آردواشن
خود، ” اهداف هزاره سوم“ سازمان ملل متحد در طرح معروف به. روزهاى آخر هفته گذشته تشكيل شد

 بانك جهانى و.  برسد٢٠٠٠ميزان سال   به نصف٢٠٠۵خواستار آن شده است آه فقر در جهان تا سال 
واشنگتن وعده دادند آه در زمينه مبارزه با فقر به  صندوق بين المللى پول، در پايان نشست بهارى

شرآت آنندگان در اين نشست اعالم آردند آه آشورهاى درحال  .تالش هاى گسترده ترى دست بزنند
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د و در اين مبارزه با ايدز و آموزش بهتر جوانان بيشتر از گذشته تالش آنن توسعه مى بايست در راه
 .پشتيبانى آشورهاى ثروتمند صنعتى برخوردار شوند زمينه از

عدم تامين   بانك جهانى و صندوق بين المللى پول را به خاطر منتقدان روند جهانشمولى سرمايه،
گروه از آشورهاى صنعتى آه  اما يك.  تحقق وعده هاى خود، مورد انتقاد قرار دادند اعتبار مالى براى

هستند اعالم آردند آه هرآدام بخشى از هزينه  ستان، فرانسه، نروژ و آانادا در ميان آن هاهلند، انگل
 ۴٠ قرار است  در چارچوب اين برنامه،. عهده خواهند گرفت برنامه هاى آموزشى بانك جهانى را به

 .يرند برنامه آموزشى آن ها تاييد شده است، مورد پشتيبانى قرار گ بودن آشور فقير جهان آه موثر
بخشودگى  برنامه اى براى“ : در پايان نشست بهارى بانك جهانى، ولفنسون رئيس اين نهاد گفت 

سال جارى وسال  قسمتى از بدهى هاى خارجى آشورهاى فقير جهان مورد موافقت قرار گرفت آه در
از آن بهره و آشورهائى آه  وى اما اشاره اى به ميزان اين بخشودگى ها. ”هاى بعد تداوم خواهد يافت

صنعتى جهان، با پيشنهاد اياالت متحده  از سوى ديگر، وزيران دارائى هفت آشور. مند خواهند شد نكرد
فلسطين، افغانستان و عراق در . خاورميانه موافقت آردند  آمريكا براى پشتيبانى از برنامه هاى عمرانى

  .تقدم خواهند داشت  پيشنهادى، حق برنامه عمرانى
ثروتمند جهان،  آشورهاى“: هانى، نتايج نشست واشنگتن را اميدوارآننده دانست و گفترئيس بانك ج

ميليارد دالر تامين مى  ۵٠همواره بيشتر به اين نتيجه مى رسند آه تا براى آمك هاى خارجى تنها 
ون آميز اين نابرابرى جن.  نخواهد آرد تضمين  ميليارد دالر هزينه نظامى، ثبات و امنيت جهان را٩٠٠آنند،

 .”و بى ثباتى در جهان متمرآز شويم  ريشه هاى تنش است و ما بايد روى شناخت
خوش  به گزارش آسوشيتدپرس، بر خالف رئيس بانك جهانى، آه نسبت به نتايج اين نشست بسيار

اين موضوع با  نسبت به” اوآسفام اينترنشنال“بين بود، سازمان هاى بين المللى آمك رسانى نظير 
پيشرفت واقعى چندانى را  اين اجالس،“: سخنگوى اوآسفام اينترناسيونال گفت. برخورد آردنداحتياط 

آمادگى آشورهاى ثروتمند،  هنوز هم، نه آمك هاى توسعه اقتصادى آافى است و نه. موجب نشد
 .براى بخشودگى بدهى هاى آشورهاى فقير

 محدوديت   آرد پا در بروآسل پيشنهادچند روز پس از برپائى نشست بانك جهانى، آميسيون اتحاد ارو
درحال توسعه و فقير وجود   براى آشورهاى  استفاده از آمك هاى عمرانى هائى آه تاآنون در زمينه

تا . را با اختيارات بيشتر مصرف آنند داشته است، بايد برطرف شود، تا اين آشورها بتوانند آمك ها
شرط در اختيار آشورهاى فقير قرار مى دادند آه  اينآنون آشورهاى اروپائى آمك هاى عمرانى را به 

 .بخرند به وسيله آن آاالها و خدمات خودشان را
براى توسعه  اگر پيشنهاد آميسيون اتحاديه اروپا عملى شود، آشورهاى فقير جهان امكانات بهترى

 اثر آمك اين صورت پژوهش هاى بين المللى نشان داده است آه در. اقتصاد بومى خود خواهد داشت
اروپا، پيش از اين، موافقت  آشورهاى عضو اتحاديه اروپا و پارلمان.  درصد بيشتر خواهد شد٣٠ها 

شوراى وزيران اتحاديه و پارلمان اروپا، اين  اآنون بايد. اصولى با پيشنهاد آميسيون را اعالم آرده اند
 .طرح را تصويب آنند

به عنوان يك حرآت منفى  تازه اتحاديه اروپا،” ون ثبت امتيازقان“در آنار اين تحوالت مثبت، اعالم جزئيات 
. آليساى آاتوليك آلمان روبرو شد عليه آشورهاى فقير، با اعتراض سازمان آمك رسانى بين المللى

 فقر و گرسنگى را،   قرار دادن بذرها و گياهان،  تحت امتياز   معتقد است آه ”ميزرور“سازمان آليسائى 
 شرآت هاى اروپائى و آمريكائى، امتياز بهره  تاآنون. داد هان گسترش خواهددر آشورهاى فقير ج

مقررات تازه اتحاديه اروپا، اين حق . آشورهاى فقير را به نام خود ثبت آرده اند بردارى از گياهان داروئى
  .براى شرآت ها تحكيم مى آند را
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