
  2003ژوئن   15 -1382 خرداد 25 هشنبيك  -)87(بولتن خبري ايران نبرد
  

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

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

   پايگاه هاي خود در آسياي ميانه را گسترش مي دهد  آمريكا
   2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24 شنبه -خبرگزاري آار ايران

به دنبال پيروزي نظامي موفق آمريكا در عراق،پنتاگون به دنبال پخش آردن نيروهاي نظامي خود در 
المللي را   شود آه نقش ژاندارم بين    اطراف جهان است بطوريكه به اين ترتيب به آمريكا اجازه داده مي

  .  داشته باشد
الملل ايلنا، با آاهش نيرو در آلمان، ترآيه، عربستان سعودي، طراحان نظامي   بين  به گزارش سرويس

  .دائمي را در ديگر نقاط جهان هم ايجاد آنند   آردند آه پايگاه نظامي دائمي و نيمه  بيني  پيش
آفريقا و آشورهاي   ي براي افزايش نيروهاي آمريكايي در اتيوپي شاخهاي  جزئيات بيشتر شامل طرح

  .حاشيه درياي سرخ، يمن، الجزاير، مراآش و تونس، سنگال، غنا، مالي و نيجريه است
آمريكا به پايگاه نظامي مشابهي هم در شمال استراليا، تايلند، سنگاپور، فليپين، آنيا؛ گرجستان، 

  .است  ، مجارستان روماني، بلغارستان، قطر، ويتنام و عراق ايجاد آردهآذربايجان و در آسياي مرآزي
معاون وزير دفاع آمريكا در آخرين مالقات خود از سنگاپور گفت ما در حال بازنگري به " پل ولفوويتز"

ما از نظر تاريخي با تهديدهاي متفاوتي نسبت به ديگر . استقرار نيروهاي خود در سراسر جهان هستيم
  .ي جهان روبرو هستيمآشورها

  
  نويس بيانيه اتحاديه اروپا درباره ايران فاش شد    پيش

  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24 شنبه -خبرگزاري آار ايران 
نويس بيانيه وزراي خارج آشورهاي عضو اتحاديه اروپا درباره ايران   منابع ديپلماتيك در اتحاديه اروپا، پيش

  .  را فاش آردند
است آه   الملل خبرگزاري آار ايران؛ ايلنا، در اين بيانيه از ايران خواسته شده  بين  رويسبه گزارش س

اي خود موافقت آند و در   هاي هسته  تر از فعاليت  گونه قيدوشرطي، با بازرسي دقيق  سريعًا و بدون هيچ
  .غير اين صورت روابط تجاري طرفين به حالت تعليق درخواست آمد

اي از آن براي سفراي    اين بيانيه آه نسخه  بيني  لويزيوني الجزيره قرار است پيشبه گزارش شبكه ت
و همزمان  ) 26/3/1382( آشورهاي اروپايي در بروآسل پايتخت بلژيك ارسال شده، روز دوشنبه آينده 

راي المللي انرژي اتمي درباره ايران؛ در همايش وز  با ارائه گزارش محمد البرادعي رئيس آژانس بين
  .خارجه آشورهاي عضو اتحاديه اروپا به تصويب برسد

آميز استفاده آند اما   اي براي مقاصد صلح  ايران حق دارد آه از انرژي هسته: در اين بيانيه آمده است
  .ها جدًا نگران آننده است  برخي از انواع اين فعاليت

ار جدي به تهران از جانب اتحاديه اروپا از اين منابع ديپلماتيك تصريح آردند آه اين بيانيه شديدترين هشد
  .هاي اقتصادي از اواخر سال گذشته است  هنگام از سرگيري مذاآرات تجاري و همكاري

اي خود تحت فشار   هاي هسته  اين در حالي است آه آشورمان همزمان از سوي آمريكا در مورد فعاليت
  .شديدي قرار دارد

هاي   المللي انرژي اتمي درباره برنامه  ئه گزارش ساالنه آژانس بينشود آه پس از ارا   مي  بيني  پيش
  .المللي عليه ايران افزوده شود  اي بر حجم فشارهاي بين  هسته

  
 عضو اين آژانس آه قرار 25ي  نشست هيات مديره«: المللي انرژي اتمي گفت سخنگوي آژانس بين

  » .انجامـد يه شود، يك هفته به طول مييي ايران نيز ارا هاي هسته است در آن گزارش برنامه
  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24شنبه 

به نقل از منابع خبري اينترنتي، مليسا فلمينگ، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي ايران تنها يكي از  هاي هسته موضوع برنامه«: المللي انرژي اتمي اظهار داشت سخنگوي آژانس بين

ي اين نشست است و موارد ديگري از جمله بودجه و موارد مربوط به امنيت  ستور جلسهموارد د
  » .گيرند يي نيز مورد بحث قرار مي هسته

  .شـود  خرداد در ويـن آغاز مي26المللي انرژي اتمي، از روز دوشنبه  نشست آژانس بين
  

  والت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحدولتها، نيروها، مواضع 
  

  اتحاديه اروپا بازرسي جدي از تاسيسات اتمي جمهوري اسالمي را خواستار شد
  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24 شنبه - راديو فردا –فريبا مودت 

ديپلماتهاي اروپايي روز جمعه گفتند که اتحاديه اروپا، روز دو شنبه از ايران خواهد خواست بازرسيهاي 
 هسته اي کشور را فورا و بدون هيچ قيد و شرطي قبول کند و ادامه گفتگوهاي جدي تراز برنامه هاي

به گزارش خبرگزاري رويتر از بروکسل، پيش نويس بيانيه اي که . تجاري را منوط به انجام آن مي داند
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قرار است روز دو شنبه در جلسه وزيران خارجه اتحاديه اروپا در بروکسل مطرح شود، گفته مي شود که 
اما ماهيت برخي جنبه هاي . ان حق دارد از نيروي هسته اي براي مقاصد غير نظامي استفاده کنداير

در حالي که اتحاديه اروپا اتهاماتي را که آمريکا در مورد اجراي يک . اين برنامه موجب نگراني است
د اتحاديه به رويتر برنامه هسته اي به ايران وارد مي آورد، علنا تاييد نکرده است، اما يک ديپلمات ارش

  .گفت، همه بر اين نظر هستند که اقداماتي نگران کننده در ايران جريان دارد
  

احتمال بروز تشنج در روابط آمريكا و اتحاديه اروپا بر سر برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالمي، از ديد 
  سفير آلمان در آمريكا

  2003ژوئن   14 -1382 خرداد 24شنبه ): راديوفردا(ژان خاکزاد 
سفير آلمان در واشنگتن در يک گردهمايي سياسي در برلين گفت که اين امکان وجود دارد که ميان 

  . آمريکا و کشورهاي اروپايي به خاطر برنامه هاي اتمي ايران، مشاجره اي بروز کند
 انجمن آلفرد ولفگانگ ايشينگر، سفير آلمان در آمريکا، در يک سخنراني در): راديو فردا(شهرام ميريان 

ارهاوزن در برلين، بر اين باور است که منازعه سختي بر سر برنامه اتمي ايران، مناسبات ميان آمريکا و 
سفير برلين در . از اين رو او خواهان يک گفتگوي فوري ميان دو طرف شده است. اروپا را تهديد ميکند

بط واشنگتن با اروپا را بيش از آنچه که در واشنگتن مي گويد چنين منازعه اي بر سر ايران مي تواند روا
از ديد و نگرش دولت جرج بوش، اروپا بايد نشان دهد چه بهايي بايد . بحران عراق شاهد بوديم، بدتر کند

به گفته سفير برلين در . بپردازد تا حکومت ايران وادار شود برنامه اتمي خود را مخفي نگه ندارد
روپا در مورد ايران بر مي دارد و يا برنمي دارند، مورد بررسي قرار مي واشنگتن آمريکا هر گامي را که ا

  .وي مي گويد آمريکا در نظر دارد جهان را دگرگون کند و براي اين کار نيز ابزار الزم را در اختيار دارد. دهد
  

  وزيرخارجه سعودی حامل پيامی برای خاتمی
  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24 شنبه -بی بی سی 

در رأس هيأت بلندپايه ای وارد ايران ) چهاردهم ژوئن(ود الفيصل وزيرخارجه عربستان سعودی امروز سع
  .شد

او از سوی امير عبداهللا وليعهد عربستان سعودی حامل پيامی برای محمد خاتمی رئيس جمهور ايران 
  .است

کا برای احيای روند صلح گفت و گو درباره تازه ترين تحوالت منطقه، از جمله مسائل عراق و طرح آمري
خاورميانه به عنوان اهداف سفر وزير خارجه سعودی به ايران اعالم شده اما گزارشها به نقل از منابع 

ديپلماتيک حاکی از اين است که هدف سعود الفيصل از سفر به ايران گفت و گو درباره تعدادی از 
يشتر اعضای شبکه القاعده اتباع ب. اعضای شبکه القاعده است که در ايران بازداشت شده اند

  .عربستان سعودی هستند
دولت ايران هنوز هويت يا تابعيت آن دسته از اعضای القاعده را که در ايران بازداشت شده اند اعالم 

  .نکرده است
 35در پی سه مورد انفجار انتحاری که يک ماه پيش در رياض پايتخت عربستان سعودی به کشته شدن 

  .ولت آمريکا اعضای القاعده را که در ايران فعالند به طراحی اين حمالت متهم کردنفر انجاميد، د
  .اين اتهام با تأييد مسئوالن سعودی همراه بود

کمال خرازی وزير امور خارجه ايران امروز پس از استقبال از همتای سعودی خود در فرودگاه مهرآباد 
  . خوبی در زمينه مقابله با تروريسم وجود داردتهران به خبرنگاران گفت که ميان دو کشور همکاری

همزمان با سفر سعود الفيصل به ايران، روزنامه الرياض در عربستان سعودی به نقل از امير نايف بن 
عبدالعزيز وزير کشور عربستان سعودی نوشته است که ايران در زمينه تعقيب عامالن حمالت انتحاری 

  .ه استماه پيش در رياض همکاری زيادی کرد
 گزارشها حاکی از اين است که تاکنون بيش از سی نفر در ارتباط با اين حمالت بازداشت شده اند

  
  اطالعيه گزارشگران بدون مرز

 ١٣٨٢ خرداد ٢٣جمعه 
در حالی که در طی سه شب متوالی تظاهرات برعليه رژيم تهران در کوی دانشگاه وخيابانهای اطراف 

ه نگار خبرگزاری های مختلف داخلی و خارجی دستگير و مورد ضرب و چندين روزنام. آن ادامه داشت
لوازم . شتم  قرار گرفتند و يا از انجام وظيفه آزادنه ی آنها توسط نيروهای انتظامی ممانعت به عمل آمد

از سوی ديگر ارسال پارازيت . شده است" مصادره"حرفه ای کار تعدادی از اين روزنامه نگاران نيز ضبط و 
وی فرستنده های راديو و تلويزيون های که از خارج از کشور برای ايران  به زبان فارسی برنامه پخش بر ر

  . می کنند، نيز شدت يافته است
جمهوری اسالمی نه تنها با ارسال "روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعالم نمود که 

ی رسانه  ها در خارج از کشور را محدود می کند، که از انجام پارازيت بر روی فرستنده ها، اطالع رسان
ما .  وظيفه ي  خبرنگاران داخلی برای تحت پوشش قرار دادن رويدادها نيز ممانعت بعمل می آورد

سرکوب مطبوعات را " همکاری با امريکا"نگرانيم که در روزهای آينده رژيم باز هم به بهانه ی واهی 
  "شدت بخشد
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 خرداد در حالی که تظاهرات شبانه در کوی دانشگاه وخيابانهای اطراف آن شروع ٢٢پنجشبه شب 
شورای عالی امنيت ملی به رياست محمد خاتمی رئيس جمهور، ورود خبرنگاران و روزنامه . شده بود

  .  نگاران را تا اطالع ثانوی به داخل آوی دانشگاه ممنوع کرد
ايسنا، آقای ابولفضل فاتح  -عامل خبرگزاری دانشجويان ايراندر همين شب چندين خبرنگار از جمله مدير 

بعضی از اين روزنامه نگاران چندين .  ايلنا، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند-و خبرنگاران  خبرگزاری آار ايران
لوازم حرفه ای کار . ساعت توسط ماموران انتظامی در محل و در خودرو های اين نيروها بازداشت شدند

 خرداد، ٢٢تا پنجشبه شب .  و يا مورد آسيب قرار گرفت" مصادره"ز اين روزنامه نگاران يا تعدادی ا
خبرنگاران می توانستند تقريبا به شکلی که معمول در جمهوری اسالمی ست، تظاهرات های شبانه را 

  .تحت پوشش خبری قرار دهند
 روی فرستنده های راديو و در طی چند روز گذشته ، مقامات جمهوری اسالمي، ارسال پارازيت بر

در تهران و . تلويزيون هايی که از خارج از کشور برای ايران برنامه پخش می کنند نيز شدت داده اند
اطراف آن، نهادهای مختلف حکومتی با استفاده از ابزارهای پيشرفته ی تکنولوژيک، برای مقابله با آنچه 

علی يونسی . خش امواج مزاحم و پارزايت می کنندمی نامد، اقدام به پ" تهاجم فرهنگی " که رژيم 
حوادث " وزير اطالعات، در باره ی نارضايتی عمومی و تظاهرات چند روزه ی اخير، اعالم کرده است که 
مقامات ." بيرون از کوی دانشگاه توسط رسانه های بيگانه و شبکه های ماهواره ای هدايت شده اند

 پول از واشنگتن،  برای بی ثبات کردن رژيم جمهوری اسالمی ايران ايرانی اين رسانه ها را به دريافت
اين شبکه های راديويی و تلويزيونی غالبا توسط اپوزيسيون سلطنت طلب مستقر در . متهم می کنند

  .امريکا اداره می شوند و در ايران و در ميان دارندگان آنتن ماهواره اي، بينندگان بسياری دارند
  :ز يادآور می شود که گزارشگران بدون مر
در خاورميانه است، هشت روزنامه نگار در پشت » بزرگترين زندان روزنامه نگاران « ايران  امروز رکوردار 

  .ميله های زندان بسر می برند
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که 

  .مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده استاز سوی گزارشگران بدون 

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

هاي آشتار جمعي  سالح: وزير ژاپن عالي امنيت ملي ايران در ديدار با مشاور ويژه نخست دبير شوراي
   امنيتي ايران ندارد-هيچ جايي در استراتژي دفاعي 

  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24شنبه : سخبرگزاري فار
در استراتژي : وزير ژاپن گفت دبير شورايعالي امنيت ملي در ديدار روز شنبه خود با مشاور ويژه نخست

  .هاي آشتار جمعي هيچ جايي ندارد  امنيتي ايران، سالح-دفاعي 
جمهوري اسالمي ايران : به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر اين شورا، حسن روحاني تاآيد آرد

اي ايران و عدم تالش براي دستيابي به  اميز بودن فعاليت هسته براي جلب اعتماد جهاني درباره صلح
  . هاي آشتار جمعي، هيچ محدوديت و مشكلي ندارد سالح

براي اقدامات : وي با بيان اينكه ژاپن قرباني سالح اتمي و ايران قرباني سالح شيميايي است، گفت
المللي مشكلي نداريم ضمن اينكه عدم دسترسي ايران به  هاي بين سازي در چارچوب نرم شفاف

  . اي و شيميايي را نخواهيم پذيرفت آميز هسته تكنولوژي صلح
هاي دو آشور مهم آسيايي ايران و  عالي امنيت ملي، در ادامه با اشاره به اهميت رايزني دبير شوراي

اي، معاهده  معيار ايران براي دستيابي به تكنوپوژي هسته:  گفتاي ژاپن درباره مسايل مهم منطقه
  . است) NPT(اي  هاي هسته المللي منع گسترش سالح بين

اي را همزمان با امكان دستيابي  هاي هسته اين معاهده عدم دستيابي آشورها به سالح: وي افزود
  . استاي را مدنظر قرار داده  آميز هسته آشورهاي عضو به تكنولوژي صلح

آميز  برخي از آشورهاي صنعتي مثل آمريكا، با ممانعت از انتقال تكنولوژي صلح: روحاني اضافه آرد
  . اند المللي را زير پا گذاشته اي به ايران، اين معاهده بين هسته

آنها در : اي ايران قبل از انقالب، گفت هاي هسته هاي طرح امريكا براي نيروگاه وي با اشاره به بررسي
اند و آشورهاي غربي براي  اي را مد نظر قرار داده  هزار مگاوات برق از طريق نيروگاه هسته20ح خود طر

  . اي، با ايران تفاهم نمودند هاي هسته هشت هزار مگاوات برق نيروگاه
ها را در دستور  عالي امنيت ملي، با تاآيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران نيز همان طرح دبير شوراي

ي قرار داده و برنامه اضافي ندارد، دولت ايران در مقطع فعلي تصميم گرفته شش هزار مگاوات برق پيگير
المللي  اي تامين آند و در اين زمينه به طور آامال شفاف زير نظر آژانس بين هاي هسته از طريق نيروگاه

  . عمل خواهد آرد) IAEA(اتمي 
 از تمامي آشورهاي جهان خواست آه براي مبارزه بدون وي در ادامه، درباره ضرورت مبارزه با تروريسم

  . تبعيض با انواع تروريسم اهتمام ورزند
هاي تروريستي القاعده دانسته و مبارزه امريكا با  روحاني، امريكا را مسوول تشكيل و حمايت از گروه

فعاليت مجدد القاعده امريكا مسوول پراآندگي و : القاعده در افغاستان را ضعيف و ناآارآمد خواند و گفت
المللي در  در منطقه است، ضمن اينكه امريكا با نوع رفتاري آه با منافقين در عراق دارد مقررات بين

  . زمينه مبارزه با تروريسم را نقض آرده است

www.iran-archive.com 



آنند،  هايي آه براي رفع تجاوز ار خاك خود مبارزه مي هاي تروريستي با گروه وي، با تشريح تفاوت گروه
هايي آه در جنگ جهاني دوم براي دفع تجاوز و اشغالگري نازيسم  همه آشورها و گروه: داشتاظهار 

  . مبارزه آردند، آاري مشروع و مورد قبول جامعه جهاني انجام دادند
هاي آشتار جمعي را محور مهمي از سياست  عالي امنيت ملي، خاورميانه عاري از سالح دبير شوراي
 آرد و خواستار همكاري آشورهاي موثر جهان و سازمان ملل جهت تحقق اين اي ايران اعالم خاورميانه

  . هاي آشتار جمعي رژيم صهيونيستي شد هاي بزرگ سالح سياست به ويژه نابودي زرادخانه
  

 همچنين در اين ديدار وضع فعلي عراق را نامطلوب خواند و با اشاره به افزايش نااميدي در  روحاني،
هاي  سياست: دن به يك حكومت مردمي و ثبات و امنيت در آشورشان گفتمردم عراق براي رسي

  . آميز و براي مردم عراق تحقير آننده است جاري امريكا براي اداره موقت عراق بسيار تحريك
جمهوري اسالمي ايران آمادگي آامل دارد از تمام ظرفيت و توان خود براي بازگشت : وي، اضافه آرد

 بازسازي و روي آار آمدن يك حكومت مردمي در اين  ، رفع مشكالت انساني،ثبات و امنيت به عراق
  . آشور استفاده آند

وآاموتو، مشاور ويژه نخست وزير ژاپن نيز در اين ديدار با اشاره به اهميتي آه ژاپن براي روابط خود با 
ژه در بخش هاي دو آشور به وي هاي متعددي براي توسعه همكاري زمينه: ايران قايل است، گفت
  . اقتصادي وجود دارد

  . اي ايفا آند توآيو مايل است در بازسازي صنايع آوچك و متوسط ايران نقش برجسته: وي، افزود
اي  هاي هسته  درصد از برق ژاپن از طريق نيروگاه30وزير ژاپن با اشاره به اينكه  مشاور ويژه نخست

شفافيت ايران : آميز است گفت اتمي در زمينه صلحشود و ژاپن داراي فناوري بسيار پيشرفته  تامين مي
  . الملي خواهد شد هاي بين اي موجب رفع اتهامات و سوء ظن هاي هسته در سياست

  
توآيو از اسراييل خواسته است آه به : هاي آشتار جمعي گفت وي با بيان سياست ژاپن درباره سالح

  . هاي آشتار جمعي بپيوندد معاهده منع گسترش سالح
اموتو، موفقيت طرح صلح در خاورميانه را شرط اساسي ثبات در خاورميانه خواند و خواستار اجراي اوآ

  . هاي سازمان ملل درباره بحران فلسطين و اسراييل شد آليه قطعنامه
وي، با تاآيد بر اهميت تماميت ارضي عراق و ضرورت تشكيل حكومتي منتخب مردم در عراق، ثبات 

  . طقه بسيار اساسي تلقي آرد و خواستار ايفاي نقش ايران در اين زمينه شدعراق را براي ثبات من
وزير ژاپن براي تقويت  بر اساس اين گزارش، فرستاده ويژه ژاپن در پايان اين ديدار، بر اراده جدي نخست

  . هاي ژاپن با ايران تصريح و تاآيد آرد همكاري

  

  يران ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ا
  

  "شوراي ملي هيجده تير"اعالم موجوديت 
-June 14, 200324/3 /1382-امير فرشاد ابراهيمي  

  /http://www.goftaniha.com -نقل از سايت گفتگوها
  اعالم موجوديت و فراخوان ملي 

 تير ماه روز مقاومت و مظلو ميت جنبش دانشجويي وبه منظور کنترل و هماهنگ 18در آستانه سالگرد 
از ميان تمام گروههاي دانشجويي و "  تير18شوراي ملي مراسم "ودن قهر و اعتراض ملي ايرانيان نم

مردمي و احزاب و تشکلهاي اپوزيسيون تشکيل گرديده و از مابقي جريانهاي دانشجويي و احزاب نيز 
اي هر چه دعوت به عمل مي آورد تا ضمن اعالم نقطه نظرات و پيشنهادات خود برنامه هاي خويش را بر

  .باشکوهتر برگزار نمودن مراسم اين روز ملي به دبيرخانه شورا اعالم نمايند
  : تير18برنامه هاي شوراي ملي مراسم 

   تيرماه 18 عصر روز 7ساعت . تجمع مردمي و دانشجويي در مقابل کوي دانشگاه تهران 
  :عناوين برنامه

  همخواني سرود يار دبستاني
  شهدا و زندانيان حادثه کوي دانشگاه تهرانيک دقيقه سکوت به احترام 

  سخنراني يکي از کوشندگان سياسي و دموکراتيک ايران 
 18ضمن دعوت مردم و دانشجويان عزيز به شرکت در مراسم نهايي "  تير ماه 18شوراي ملي مراسم "

ستقبال از تيرماه اعالم مي نمايد که هر شب در مقابل کوي دانشگاه و خيابانهاي اطراف آن مراسم ا
 تيرماه برگزار خواهد گرديد و حضور فعاالنه دانشجويان و تمامي اقشار مردمي را بسيار مهم و 18روز 

  .مغتنم مي داند 
  "  تيرماه 18شوراي ملي مراسم "خواسته هاي 

 آزادي بي قيد و شرط تمامي دانشجويان و زندانيان حادثه تجاوز به ساحت جنبش دانشجويي در -1
   .سراسر کشور

  . معرفي و محاکمه قاتل شهيد عزت ابراهيم نژاد-2
  . آزادي بي قيد و شرط بازداشت شدگان تجمعات و راهپيمائي هاي اخير -3
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 تير ماه چنانچه به خواسته هاي اين 18بديهي است ضمن استمرار راهپيمائي ها و تجمعات تا روز 
 تير 18 اعتراض و راهپيمايي ها از بعد از شورا توجه نشود و در جهت تامين اين خواسته ها اقدام نشود

  .ماه نيز ادامه خواهد يافت 
   تير ماه18راهکار هاي پيشنهادي شوراي ملي مراسم 

مبارزه ما يک مبارزه مدني و هدفمند مي باشد لذا اصلي ترين و اولي ترين نکته براي بيان اعتراض و 
ني و عاري از هر گونه خشونت مي باشد که تالش ابراز انزجار از حکومت ديني حاکم بر ايران مبارزه مد

اين شورا معتقد است که جواب خشونت . براي برگزاري رفراندوم آزاد هدف اصلي آن مي باشد 
  مي شود پاسخ داد"فراندوم رفراندوم اين است شعار مردم "حاکميت را تنها با شعا ر 

  . ي باشد  مcom.goftaniha.www: پل ارتباطي اين شورا فعال وب سايت 
  :متشکل از "  تير 18شوراي ملي مراسم "

  جبهه متحد دانشجويي
  جبهه دموکراتيک ايران
  جنبش متحد ايثارگران
  سازمان جوانان ايران

  شوراي هماهنگي کوي دانشگاه تهران
  سازمان دانش آموختگان و دانشجويان ملي ايران
  شوراي ائتالف دانشجويان دموکرات دانشگاه تهران

  شکلهاي ملي مذهبي دانشگاه آزاد واحد تهراناتحاديه ت
  جنبش دانشجويان مبارز
  سازمان دانشجويي چکاد

  ستاد پيگيري مطالبات دانشجويان کوي دانشگاه تهران
  شوراي متحصنين دانشگاه يزد 

  
  "شوراي ملي مراسم هيجده تير"دومين بيانيه 

  !ملت بزرگ و شجاع ايران
انصار حزب اهللا که .  کوي دانشگاه و خيابانهاي اطراف آن مي تپد پنج روز است که فلب تپنده ايران در

همانا به مثابه انصار الشيطان تا بن دندان مسلح به ميدان آمده اند کمر به نابودي دين و کشور بسته 
اين نوکران مزدور حاکميت در صدد هستند تا انسانيت و ايرانيت را از بين ببرند و فقط خود بمانند و . اند 
  . الي ذوب کننده شانمو

 سال گذشته عالوه بر تهاجم گسترده به آحاد شهروندان همواره دانشجويان و 24رژيم حاکم در 
روشنفکران را در انزوا قرار داده چرا که خود به پوشالي بودن قدرت خود واقف است و بيم آن دارد تا 

  .ماهيت پليد خويش را توسط اين قشر فرهيخته بر باد بيند 
 همه جانبه مردم قتل هاي مستمر و زنجيره اي در داخل و خارج از ايران جلوگيري از فعاليت سرکوب

آزادانه احزاب و گروههاي سياسي مستقل از حاکميت تاراج و حيف و ميل سرمايه هاي ملي توسط 
هم پالکي خويش حذف و به زنجير کشاندن کوشندگان سياسي پايمال و بايکوت نمودن حقوق زنان 

 زبان رساي مطبوعات و به سانسور کشاندن آن گسترش و دامن زدن به فحشا و اعتياد با خانه دوختن
در بخشي از حاکميت و گسترش اعتياد به منظور فلج نمودن … و گلستان و! هاي هدايت اسالمي

  .د نسل بيدار و پوياي جوانان تنها بخشي از تالش رژيم براي به انحطاط کشاندن ايران و ايراني مي باش
  :هموطن

اکنون زمان زمان انتخاب هست يا بايد همچنان به انحطاط و از ميان رفتن ايران تن بدهيم ويا با يک 
خيزش ملي که اکنون توسط فرزندان دانشجوي شما آغاز شده است اين طومار پوسيده را در هم 

  . شکست 
ا رژيم و تالش براي برگزاري تنها راه رسيدن به يک دموکراسي واقعي در ايران مبارزه همه جانبه ب

  رفراندوم آزاد و همه گير براي تعيين نوع حکومت آينده است 
بدين وسيله از تمامي شهروندان تهران خواستاريم که دانشجويان را در اين برهه حساس و خطير تنها 

در تهران به نگذارده و همچنان فرياد اعتراض و انزجار خود را دوشادوش دانشجويان و اساتيد دانشگاهها 
  :گوش جهانيان با شعارهاي

  رفراندوم رفراندوم اين است شعار مردم
  مرگ بر طالبان چه در کابل چه تهران

  مرگ بر ديکتاتور
  .فرياد حق طلبانه خودرا نسبت به اين نظام سرکوبگر و مستبد اعالم نمايند 

  زنده باد آزادي پاينده باد مقاومت ملي نابود باد استبداد ديني
  "راي ملي مراسم هيجده تيرشو" 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
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“ ي اسناد به دست آمده توسط اين خبرگزاري خالصه” خبرگزاري فرانسه به استناد به آنچه آه آنرا 
ي نقض  ناميده است؛ ادعا آرد آه محمد البرادعي به اين نتيجه رسيده است آه ايران در آستانه

يي بوده است؛ اما با انجام اقداماتي از اين آار فاصله گرفته  ات هستهي منع گسترش تسليح معاهده
  .است

  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24شنبه 
چنين در ادامه با استناد به اين اسناد،  ، اين خبرگزاري هم)ايسنا(به گزارش خبـرگزاري دانشجويان ايران 

يي در   منع گسترش تسليحات هستهي ايران آه در تعهد به وظايفش در قبال معاهده«: مدعي شد
  ». دچار قصور شده است، شروع به انجام اقداماتي براي تصحيح آن آرده است1987سال 

ها معتقدند گزارش آژانس باعث مطرح شدن بحث ايران در شوراي امنيت سازمان ملل  ديپلمات
  .دالمللي انرژي اتمي در حال همكاري هستن ها با آژانس بين شود و ايراني نمي

ي  اش، درباره ي ي آينده ي دوشنبه المللي انرژي اتمي در جلسه ها، آژانس بين ي اين ديپلمات به گفته
  .آند  مي هاي ايران تصميم گيري برنامه

ي آمريكا نيز خاطر نشان  ي وزارت خارجه اين خبرگزاري در ادامه نوشت آه يك مقام برجسته
خواهد اين  ي شديدي عليه ايران است؛ اما نمي نامهاگرچـه اياالت متحده خواهان صدور قطع«:آرد

  ».موضوع در شوراي امنيت مطرح شود
آن بخش از گزارش «: ي ادعاهايش بيان آرد اين مقام آمريكايي آه نخواست نامش فاش شـود، در ادامه

هاي  هي ما است آه ايران برنام المللي انرژي اتمي در تاييد و هماهنگي با تئوري و عقيده آژانس بين
  ».يي دارد مخفي تسليحات هسته
هاي آمريكا براي تبديل آردن گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي به  ي تالش اظهارات وي، بازگو آننده

دهد آه آمريكا  هاي فاش شده از اين گزارش نشان مي باشد؛ اما بخش انتقادي سخت از ايران مي
  .ي دلخواهش برسد تواند به نتيجه نمي

  
پروتكل الحاقي حق حاآميت را از :  شناس مسائل سياسي در گفتگو با خبرگزاري فارسيك آار

  آشورها مي گيرد
  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24شنبه 

يك آارشناس مسائل سياسي با اشاره به فشارهاي وارده از سوي امريكا به ايران : خبرگزاري فارس
اين پروتكل حق حاآميت را از آشورها مي گيرد و  : اظهار داشت2+ 93جهت پيوستن به پروتكل الحاقي 

  . آن را در اختيار نهادهاي بين المللي قرار مي دهد
درپروتكل الحاقي وضعيت  :ابراهيم متقي استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاري فارس، افزود

ل تا آنون از سنتي مبتني بر روابط يكسان در مورد همه آشورها رعايت نمي شود، چنانچه اسرائي
خودداري نموده و آن را به ) NPT(پذيرش حتي اصول اوليه مربوط به آژانس بين المللي انرژي اتمي 

  . صورت مشروط به قيدتصويب مورد پذيرش قرار داده است
با پيوستن  :آارشناس مسائل سياسي ضمن بيان اينكه آژانس بايد به تكاليف خود پايبند باشد، گفت

 بازرسان آژانس با داشتن ويزايي يكساله در هر مقطع زماني آه بخواهند مي 2+ 93ايران به پروتكل 
  . توانند فضاها و مكانهاي جغرافيايي خاص را براي بازرسي مورد پيگيري قرار دهند

خواهند توانست از بسياري فعاليتهاي نظامي و  "بنابراين آنها با بهانه بازرسي طبعا :متقي تصريح آرد
آشورها اجازه نخواهند داد آه ساير واحد ها " و مطمئنا(ي آشورها حالتي محرمانه دارد صنعتي آه برا

بازرسي بعمل آورند و اين امر عاملي محدود آننده براي افزايش قدرت ملي ) از آن مطلع شوند
آارشناس مسائل سياسي افزايش فشارهاي اعمال شده از . واحدهاي سياسي تلقي مي شود

يران را در چارچوب استراتژي آلي اين آشور در برخورد با آشورهاي در حال توسعه سوي امريكا عليه ا
امريكاييها در تحليل امنيت ملي و امنيت بين المللي به اين جمعبندي : دانسته و خاطر نشان آرد

  . رسيده اند آه تكثير سالحهاي آشتار جمعي عامل اصلي ناامني و بي ثباتي است
 طي سالهاي گذشته يكي از دغدغه هاي اصلي امريكا ايجاد فضايي بود آه بر به همين دليل :وي افزود

اساس آن از يك سو توان نظامي و عملياتي ايران را گسترده نشان دهد و از سوي ديگر شرايطي را به 
وجود آورد آه زمينه را براي اعمال محدوديتها و فشارهاي بين المللي عليه نهادهاي نظامي و سازمان 

  . اتمي به حداآثر برساندانرژي 
اي را موجي براي متحول سازي ساختار تكنولوژيك دانسته و اظهار  متقي استفاده از نيروي هسته

 از سوي ايران ، امريكاييها همواره در بسياري از مجموعه NPTعلي رغم پذيرش معاهده : داشت
را به تكنولوژي مدرن جهت وسازمانهاي بين المللي فضايي را به وجود آوردند آه دسترسي ايران 

  . دستيابي به ابزارهاي غني سازي اورانيوم محدود آردند
  :وي عدم ارائه گزارش خريد مواد از چين به آژانس را در تشديد اين زمينه دخيل دانسته و عنوان آرد
شوراي حكام مي تواند فضايي را براي امنيتي شدن موضوع فراهم آند و اين مسئله را به شوراي 

نيت منتقل نمايد، اما ايران با اقدام خود مبني بر موافقت با بازرسيها از مجموعه هاي مختلف و ام
  . همچنين نبود هيچگونه نقطه مبهمي در فعاليتهاي هسته اي خود اين امر را منتفي ساخته است

يلي و آژانس بر اساس شواهد موجود مي تواند ارزيابيهاي تكم: اين استاد دانشگاه خاطر نشان آرد
  . فني خود را به انجام رساند و بر اساس آن فضا را براي گزارشات ثانويه فراهم آند
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وزارت امور خارجه ايران و مسئولين ذيربط بايد مسئله تصميم گيري در مورد ايران را : متقي اظهار داشت
تي بتوانند عوارض  به تعويق اندازند تا فضايي به وجود آيد آه ساختهاي حكوم2003تا اجالسيه سپتامبر 

  . مربوط به پيوستن و نپيوستن به پروتكل الحاقي را مورد بررسي قرار دهند
بايد موجي از مقاومت آشورها در برابر چنين درخواستهايي : آارشناس مسائل سياسي تصريح آرد

ير ايجاد شود به گونه اي آه ايران پيوستن و يا عدم پيوستن خود را مشروط به اقدام و مشارآت سا
  . آشورها نمايد
وجود تنها يك قدرت هسته اي در منطقه منجر به برهم خوردن توازن قدرت و اعمال :متقي گفت

هژموني آن بر آشور بر ساير آشورها خواهد شد و در اينجا اسرائيل به عنوان دارنده سالحهاي هسته 
  . اي از قدرت بازدارنده برخوردار خواهد شد

عدم اين :  اصلي امنيت و ثبات در منطقه را توازن قدرت دانست و افزوداستاد دانشگاه تهران مبناي
  . توازن زمينه اي براي ظهور جدالهاي آم شدت و پرشدت فراهم خواهد آرد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  شکايت سران عشاير عراق از عناصر مورد حمايت ايران
  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24 شنبه -ی بی سی از عراق جيم ميور خبرنگار ب

پل برمر حاکم آمريکايی عراق برای جلب حمايت عشاير شيعه عراق طی نشستی در شهر حله واقع 
در يکصد کيلومتری جنوب بغداد به ديدار با سران آنان پرداخته است تا عالوه بر ايجاد ارتباط با بافت 

  .مقابله با نفوذ ايران در ميان شيعيان بجويدسنتی جامعه عراق راهی برای 
آقای برمر می گويد که کامًال از نقش برخی همسايگان عراق در اين کشور آگاهی دارد و آن را با منافع 

  .ملت عراق در تضاد می داند
ر داده است به مقابله با نفوذ همسايگان عراق در وی تأکيد می کند که رئيس جمهور آمريکا به او اختيا
  .اين کشور بپردازد و اين امر را خيلی جدی می گيرد

برخی از شيوخ قبائلی که با پل برمر ديدار کرده اند از فعاليتهای عناصر مورد حمايت ايران و همچنين 
  .وهابيها شکايت کرده اند

اينکه آنها را از شر صدام حسين، رهبر حکومت ساقط اين شيوخ از ائتالف تحت فرماندهی آمريکا برای 
شده عراق راحت کرده اند تقدير کردند اما در عين حال فهرست بلندبااليی از خواسته های خود به پل 
برمر عرضه کردند که از جمله آنها تأمين امنيت، ثبات و اشتغال در عراق و حرکت بسوی تشکيل دولت 

  .تازه ای در عراق است
مر نيز در پاسخ به ايشان خبر داد که دست کم بخشی از دولت انتقالی عراق ظرف چهار پنج آقای بر

 هفته آينده تشکيل خواهد شد
  

  انقضاي مهلت تسليم سالح هاي غير قانوني در عراق
  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24 شنبه - راديو فردا –پيمان پژمان

مقامات نظامي آمريكا در بغداد گفتند .  منقضي شدمهلت براي تسليم سالح هاي غيرقانوني در عراق
. آه همانطور آه حدس مي زدند تعداد سالح هاي تسليم شده بسيار آمتر از آنچه مي باشد، بود

 اسلحه غيرقانوني از جمله موشك هاي ضد تانك، 700آخرين ارقام حاآي است آه در بغداد حدود 
ژنرال ديويد مك آرنن، فرمانده . يل داده شده استخمپاره، سالح هاي دستي و تفنگ هاي شكاري تحو

سالح هاي تسليم شده تا حال آم بود، آزمايش واقعي يكشنبه : نيروهاي آمريكايي در عراق گفت
شروع مي شود وقتي آه ما شروع به دستگيري اشخاصي خواهيم آرد آه اسلحه غير مجاز حمل مي 

ز يان آار خلع سالح مردم عراق نيست بلكه آنترل اسلحه مقامات آمريكا تاآيد آردند آه قصدآنها ا. آنند
  .هاي غير مجاز است

  
ي پيش نويس قانون جديد اين آشور در  پل برمر ادعا آرد، احتمال تشكيل دولت انتقالي عراق و ارايه

  . آمتر از دو ماه ديگر وجود دارد
  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24شنبه 

ي الرياض چاپ عربستان، پل برمر، حاآم  به نقل از روزنامه) ايسنا(يران به گزارش خبرگزاري دانشجويان ا
 شوراي امنيت نسبت به تشكيل 1483ي شماره  آمريكايي عراق اظهار داشت، واشنگتن طبق قطعنامه

  . يك دولت مستقل عراقي متعهد است
راي تشكيل دو برمر افزود، در چارچوب تشكيل اين دولت مستقل در حال حاضر واشنگتن در تالش ب

 نفر براي تشكيل دولت عراق 7هيات يا مجلس است آه هيات اول يك مجلس سياسي متشكل از 
  .است و مجلس دوم براي ارايه پيش نويس قانون جديد است

  
   هزار آشته غير نظامي بر جاي گذاشته است 10جنگ عراق 

  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24شنبه : خبرگزاري فارس 
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 هزار غير 10يقاتي مستقل ادعا آرد، در طول تهاجم به عراق نشانه هايي وجود دارد آه يك گروه تحق
  .نظامي عراقي آشته شده اند 

آه يك گروه داوطلب متشكل از دانشگاهيان ) سي. بي. آي(به گزارش گاردين، گروه محاسبان عراقي 
 و از طريق گزارش رسانه ها و محققان آمريكايي و انگليسي است ، آماري را از مجروحان غير نظامي

شود آه بين پنج تا هفت هزار غير نظامي در طول اين نبرد  تهيه آرده اند آه براساس آن تخمين زده مي
  . آشته شدند

محققاني از چندين گروه، بيمارستانها و سردخانه هاي عراق را مورد تفحص قرار داده و مصاحبه هايي 
  .  دادندرا نيز با نزديكان آشته شدگان انجام

 غير نظامي 2356 تا 1700آند حدود  اين در حالي است آه سه گزارش آامل در اين خصوص تصريح مي
  . ،فقط در بغداد آشته شده اند

: گفت » سي. بي . اي «و باني گروه »آيل«پروفسور فيزيولوژيست دانشگاه » جان اسلوبودان«
  . آند  ميمطالعات در عراق ،محاسبات گروه تحقيقاتي اش را تاييد

براساس قوانين بين الملل ، آمريكا مسئول جبران خسارت مجروحان يا آسيب ديدگان در طول : وي افزود
  . عمليات نظامي در عراق نيست

  
  آمريكا در خصوص عراق اشتباه آرد: رهبر آنگره ملي عراق

  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24شنبه : خبرگزاري فارس
آمريكا با امتناع از اعطاي : جمع خبرنگاران با انتقاد از آمريكا گفتروز گذشته در » احمد چلبي«

  .خودمختاري به مردم عراق در خصوص امور آشورشان، اشتباه بزرگي را مرتكب شد
به گزارش روزنامه واشنگتن پست چاپ آمريكا، رهبر آنگره ملي عراق ضمن هشدار به آمريكا خاطر 

نارضايتي و مخالفت با اشغال عراق توسط آمريكا را افزايش خواهد تحديد نفوذ عراقيها، موج : نشان آرد
  . داد

چلبي از تصميم آاخ سفيد مبني بر عدم اعطاي مسئوليتهاي فوري به عراقيها يا اجازه براي انتخاب 
  . اعضاي شورايي آه براي مشاوره به نيروهاي اشغالگر طراحي شده بود، انتقاد آرد

  . سياسي سريع در عراق داشته باشيمما بايد يك روند : وي افزود
، حاآم غيرنظامي آمريكا در »برمر«رهبر آنگره ملي عراق با اشاره به انتخاب گروه مشورتي توسط 

  . اين گروه نماينده مردم عراق نبود: عراق گفت
 هزار نفره از نيروهاي امنيتي عراق، براي آم آردن بار 25احمد چلبي بر ضرورت تشكيل يك نيروي 

  . يف عادي نيروهاي آمريكايي تاآيد آردوظا
عراقيها مي توانند توسط آمريكاييها آموزش ديده و به مرآز فرماندهي پنتاگون گزارش دهند و : وي افزود

  . همچنين با نيروهاي آمريكايي همراهي آنند
پال «ار در اين ديد.چلبي اين اظهارات را در جلسه روز گذشته به همراه مقامات آمريكايي عنوان آرد

  . ، نماينده شوراي امنيت ملي آمريكا نيز شرآت داشتند»زالماي خليل زاد«، معاون وزير دفاع و »ولفوويتز
  

  صادرات نفت عراق آغاز شد 
  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24شنبه : خبرگزاري فارس 

  .آنند  شش شرآت بزرگ بين المللي نفتي اولين سري از نفت عراق را خريداري مي
گزارش آسوشيتدپرس ، عراق در اولين سري از صادرات نفت خود پس از حمله آمريكا به اين آشور ، به 

  . فروشد المللي مي ده ميليون بشكه نفت را به شش شرآت نفتي بين
اين شرآتها شامل شرون تگزاآو آمريكا ، توپراس ترآيه ، توتال فرانسه ،اني ايتاليا و دو شرآت نفتي 

  . باشند هاي دپسال و آپسا مياسپانيايي به نام
بنابر اين گزارش ، اين فروش آه در پي رفع تحريمهاي اقتصادي سازمان ملل از اين آشور انجام شده 

  . آند است ، تانكرهاي ذخيره نفتي عراق را براي توليد بيشتر آماده مي
سازي عراق استفاده درآمدهاي نفتي حاصل از اين فروش در اختيار آمريكا قرار خواهد گرفت تا درباز

  . شود
  

  آشورهاي جهان اتباع خود را از عراق خارج آنند: صدام 
  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24شنبه : خبرگزاري فارس

رئيس جمهور سابق » صدام حسين«در شماره امروز خود نامه اي به خط » القدس العربي«روزنامه 
هان خواست اتباع خود را از اين آشور خارج عراق به چاپ رساند آه در آن وي از تمام آشورهاي ج

  . نمايند
صدام حسين در اين نامه خطاب به مردم عراق و اعراب و مسلمانان از آنها خواست به مقاومت خود تا 

  . آزادسازي عراق و اخراج اشغالگران ادامه دهند
فر خوانده و اين دو اين نامه آه به امضاي شخص صدام حسين رسيده ، نيروهاي امريكا و انگليس را آا

  . آشور را متهم به قتل غير نظاميان نمود 
رئيس جمهور عراق در نامه خود همچنين جرج بوش و توني بلر و آشورهايي را آه به عراق نيرو اعزام 

  . آردند تهديد آرد آه از عاقبت آار خود پشيمان خواهند شد
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به عنوان مكاني براي ادامه مبارزه عليه در اين نامه از عراقي ها خواسته شده از مدارس و مساجد 
  . اشغالگران استفاده نمايند و روزها را بر آنان به جهنم تبديل آنند

  
هاي انجام شده، از  مقامات بلندپايه نظامي آمريكا اعالم آردند، مقامات مسوول عراق طي بازجويي

  .زنده بودن صدام و دو فرزند وي خبر دادند
  2003 ژوئن  14 -1382 خرداد 24شنبه 

ي الشرق االوسط چاپ لندن، اين  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 19مقامات افزودند، صدام، رئيس جمهور سابق عراق به همراه دو فرزندش از حمالت هوايي آمريكا در 

  .اند مارس گذشته نجات يافته
تند، با توجه به اين معلومات صدام در حال حاضر در عراق به ي نظامي آمريكا اظهار داش منابع بلندپايه

هاي امني در عراق  صدام و دو فرزندش براي پنهان شدن از خانه«: اين منابع افزودند. برد سر مي
  ».آنند استفاده مي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  چگونه می توان با ايران برخورد کرد

  2003 ژوئن 13  جمعه–بي بي سي 
هفته نامه بريتانيايی اکونوميست گزارش ويژه تازه ترين شماره خود را به ايران اختصاص داده و در آن به 

  .اين موضوع پرداخته است که آمريکا چگونه با اين کشور برخورد خواهد کرد
ورد ايران آغاز شده اين گزارش با بيان ديدگاههای سياستمداران جمهوريخواه و نومحافظه کار آمريکا در م

است که بر موضوع نقض آزاديهای زنان و هزينه کردن داراييهای عمومی برای توليد سالحهای هسته 
ای تأکيد می کنند و معتقدند که دانشجويان ايران به دنبال کسب آزادی اند اما در عين حال به اين نکته 

 ايران نظر می دهند که بيست و چهار اشاره می کند که آمريکاييها در حالی در مورد مسائل داخلی
  .سال است رابطه ای با اين کشور و مردم آن ندارند

اکونوميست سپس به سياست بيل کلينتون رئيس جمهور دمکرات آمريکا در قبال ايران می پردازد که بر 
حالی تمايل به همکاری با محمد خاتمی رئيس جمهور اصالح طلب اين کشور مبتنی بود اما اکنون و در 

که برنامه های اصالح طلبانه آقای خاتمی با بن بست مواجه شده، جمهوريخواهان حاکم بر آمريکا ميان 
محمد خاتمی و آيت اهللا خامنه ای رهبر محافظه کار ايران تفاوتی قائل نيستند و رسالت هر دو را دفاع 

  . از حکومتی نامقبول می دانند
بات شوراها و عملکرد ناموفق آنان در مجلس ششم را اين نشريه، شکست اصالح طلبان در انتخا

  .نشانه هايی قلمداد کرده که می تواند بر صحت ادعای نومحافظه کاران آمريکا داللت داشته باشد
اکونوميست نظر اروپاييها را نيز مطرح کرده است که نگاه خوشبينانه تری به ايران دارند و وضعيت حقوق 

 گذشته ارزيابی می کنند اما از نگاه اين نشريه، اين روند در ايران اگرچه می بشر در اين کشور را بهتر از
تواند اروپاييها را به ايران عالقمند نگاه دارد اما چنان کند است که ممکن است گفت و گوهای ايران و 

  .اتحاديه اروپا برای به نتيجه رسيدن سالها به طول بينجامد
خاورميانه و مداخله در عراق، از جمله اتهاماتی است که آمريکا پشتيبانی از گروههای تروريستی در 

  .عليه ايران مطرح می کند و اين کشور را به خاطر آنها مورد تهديد قرار می دهد
اکونوميست مسئوليت وارد آمدن چنين اتهاماتی به ايران را به محافظه کاران نسبت می دهد و محمد 

  .اقداماتی بری می داندخاتمی و طرفدارانش را از اغلب چنين 
اما در مورد اتهام مهم ديگری که تحت عنوان تالش برای توليد سالح اتمی عليه ايران مطرح است، به 

عقيده اکونوميست هر دو جناح محافظه کار و اصالح طلب ايران همعقيده اند و هر دو گروه بر اين باورند 
  .ست يافتکه بايد برای دفاع از کشور به جنگ افزار هسته ای د

اين نشريه سپس به بررسی راههايی پرداخته که آمريکا برای برآمدن از عهده ايران ممکن است در 
  .پيش گيرد

ارتباط با مردم ايران از طريق شبکه اينترنت و موسيقی پاپ و همچنين تحريم اقتصادی مضاعف 
 است که اکونوميست به عنوان شرکتهای غيرآمريکايی که به معامله با ايران بپردازند از جمله راههایی

  .نمونه ای از اين اقدامات برمی شمرد
اين هفته نامه خاطر نشان می کند که دولت آمريکا آشکارا خواهان تغيير حکومت ايران است و برخی از 

  .دولتمردان راستگرای آمريکايی معتقدند اين حکومت بايد تغيير کند
خلق در عراق خبر داده و به استفاده دستگاههای اکونوميست از آموزش اعضای سازمان مجاهدين 

اطالعاتی غربی از شورای ملی مقاومت برای کسب اطالعات در زمينه فعاليتهای هسته ای ايران 
  .اشاره کرده است

  اکونوميست به خشونت کشيده شدن فضای ايران را فاجعه بار می داند 
ارج ساختن نام سازمان مجاهدين خلق از اين هفته نامه خبر داده است که دولت آمريکا در حال خ

فهرست تشکيالت تروريستی جهان است و ادامه فعاليت اين سازمان در عراق را شاهدی بر مدعای 
  .خود گرفته است
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اکونوميست سپس به ايرانيان مخالفان حکومت جمهوری اسالمی در خارج از کشور پرداخته و آنان را 
شت به ايران و در دست گرفت قدرت نشسته اند اما حاضر نيستند افرادی توصيف کرده که به اميد بازگ

  .که بر سر اين هدف از جان خود مايه بگذارند
اين نشريه به تظاهرات دانشجويی اخير تهران اشاره و پيش بينی کرده است که ايران در آينده شاهد 

  .تظاهرات بيشتری از اين قييل خواهد بود
مکان بروز خشونت در فرايند تحوالت سياسی در ايران وجود دارد و اکونوميست تأکيد کرده است که ا

  .بروز خشونت را فاجعه ای برای ايران دانسته است
اين هفته نامه همچنين بخش عمده گزارش ويژه خود از ايران را به برنامه های هسته ای اين کشور 

  .اختصاص داده است
 اتمی از تأسيسات پيچيده غنی سازی اورانيم در در اين مطلب، گزارشی که آژانس بين المللی انرژی

نطنز ارائه داد، آغازگر رسمی ترديدهايی عنوان شده که نسبت به صلحجويانه بودن فعاليتهای هسته 
  .ای ايران مطرح است

به نوشته اکونوميست، اطالعات مربوط به تأسيسات غنی سازی اورانيم در نطنز و تأسيسات آب 
ولت ايران، بلکه مخالفان اين دولت در خارج از کشور در اختيار آژانس بين المللی سنگين در اراک را نه د
  .انرژی اتمی گذاشته اند

اکونوميست همچنين نوشته است که ايران دوازده سال پيش بدون اطالع آژانس بين المللی انرژی 
ز هيج اطالعی به اين  تن اورانيم طبيعی از چين خريداری کرده و در مورد نحوه مصرف آن ني1.8اتمی، 

  .آژانس نداده است
اکونوميست می نويسد آمريکاييها درحالی از مطالبات مردم ايران سخن می گويند که بيست و چهار 

  سال است با اين مردم رابطه ای ندارند 
به نوشته اين نشريه، آژانس بين المللی انرژی اتمی پرسشهای بی پاسخ ديگری نيز در مورد ايران 

ز جمله اينکه چرا اين کشور بخشی از اورانيم وارداتی خود را به اورانيم فلزی تبديل کرده است دارد؛ ا
که در بمب اتمی کاربرد دارد و نيروگاههای اتمی ايران نيز به گونه ای ساخته شده اند که چنين 

  .اورانيمی در آن کاربرد ندارد
ی انرژی اتمی پيشنهاد داده اند به دو گروههای مخالف حکومت ايران همچنين به آژانس بين الملل

آزمايشگاه هسته ای ايران در نزديکی کرج نگاهی بيندازد و اين احتمال را نيز مطرح کرده اند که ايران در 
  .برنامه های هسته ای اش از کشورهايی چون پاکستان و کره شمالی نيز کمک می گيرد

 نگرانيهايی ايجاد کرده است؛ چرا که اين اکونوميست می نويسد که تأسيسات آب سنگين اراک نيز
تأسيسات که رسمًا نيروگاهی پژوهشی با ظرفيت چهل مگاوات است به ميزانی اورانيم به مصرف می 

  .رساند که برای ساخت بمب اتمی پلوتونيمی کافی است
وانسته کره شمالی اعتراف کرده است که با داشتن تأسيساتی مشابه اما با ظرفيت تنها پنج مگاوات ت

  .است بمب اتمی پلوتونيمی بسازد
اکونوميست به نقل از يکی از اعضای مؤسسه بين المللی مطالعات راهبردی در لندن، بيانيه ای را که 
هشت کشور عمده صنعتی جهان در نشست اخير خود در مورد ايران صادر کردند نوعی پيروزی برای 

ين کشورها باعث شود ايران به بازرسی بيشتر و اين کشور ارزيابی کرده، چرا که حتی اگر فشار ا
دقيقتر تأسيسات هسته ای خود تن دهد، اين کشور تاکنون از توانايی کافی برای اينکه هر زمان که 

  .خواست به توليد سالح هسته ای بپردازد برخوردار شده است
نگ افزار هسته ای اين نشريه به نقل از ناظران دو راه حل برای پيشگيری از دسترسی ايران به ج

پيشنهاد کرده است؛ يکی فشار آوردن به ايران برای کنارگذاشتن روند غنی سازی و فرآوری اورانيم و 
ديگری گشودن باب گفت و گوی تازه ای با ايران برای ايجاد وضعيت امنيتی تازه ای در خاورميانه که 

 در بر بگيردنابودی کامل کليه سالحهای کشتارجمعی را حتی در اسرائيل نيز 
  

  حوادث داخلي ايران بر آشورهاي خاورميانه تأثير مي گذارد  : الشرق االوسط
  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24 شنبه -خبرگزاري آار ايران 

  .  االوسط چاپ لندن، سرمقاله شماره امروز خود را به وقايع داخلي ايران اختصاص داد  روزنامه الشرق
لل خبرگزاري آار ايران؛ ايلنا، در اين سرمقاله با اشاره به اينكه بيشترين الم  بين  به گزارش سرويس

هاي اصالح طلبانه اسالمي در قرن نوزدهم ميالدي، در ايران و مناطق اطراف آن ريشه داشته،   جنبش
نخستين آشوري آه پايه هاي آن در جهان اسالم بر قانون اساسي استوار شد، ايران بود : "آمده است

  ."هاي داخلي و آودتاهاي نظامي و انقالب نيز پيشرو است  ين حال همين آشور در عرصه جنگو در ع
هاي دولتي جهوري اسالمي ايران به اعتراضات   واآنش دستگاه: "افزايد  مي" االوسط  الشرق"

 هنوز بار  اي از آرامش و دور انديشي بود اما با اين حال حوادث خشونت  دانشجويي اخير در تهران آميزه
متوقف نشده است و مخالفان جمهوري اسالمي ايران همچنان بر تداوم خشونت ها و تشويق به 

  ."مقابله با دولت پاي مي فشارند
آند و آن، اين   در اينجا يك سؤال مهم و فراگير جلب نظر مي: "نويسد  سرمقاله نويس اين روزنامه مي

ببرند و از   ه گفتگوي سياسي و در قالب قانون اساسي پيشتوانند آار خود را ب  ها مي  است آه آيا ايراني
  "هاي انقالبي منجر به خشونت دست بردارند؟  شيوه
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سازي در   تواند با استفاده از گفتگوي سياسي در داخل و زمينه  گيرد آه ايران مي   مي  اين روزنامه نتيجه
اند به حل معضالت پيچيده موجود در تو  تر آند و حتي مي  برابر اصالحات زندگي سياسي خود را غني

  .هاي داخل نظام همراه با احترام متقابل بپردازد  ميان جناح
 

  تحليل ايلنا از قدرت گيري محافظه آاران جديد در دولت بوش 
  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24  شنبه -احسان موحديان تحليلگر ايلنا در امور اياالت متحده 

 سپتامبر و نابودي برج هاي دو قلوي 11، يعني هفت روز پس از حمالت 2001 سپتامبرسال 20در تاريخ 
 ها Neo Conservativeتجارت جهاني و حمله به پنتاگون چهل متفكر آه جزء محافظه آاران جديد يا 

محسوب مي شدند نامه اي به بوش رئيس جمهور آمريكا فرستادند و از او خواستند آه حزب اهللا ، 
  .  عراق را هدف قرار دهدسوريه، ايران و 

پس از . آنان از گروهها و دولتهاي مذآور به عنوان حامي تروريسم و خطري براي منافع آمريكا ياد آردند
سرنگوني رژيم صدام و اشغال عراق توسط نيروهاي آمريكايي و انگليسي ، البي محافظه آاران جديد 

ا به خيال خود پايگاه تروريسم در خاورميانه را در دولت بوش به شدت خواستار تغيير رژيم سوريه است ت
  . نابود آند

باتوجه به وضعيت فعلي اين سئوال مطرح مي شود آه محافظه آاران جديد چه آساني هستند و چه 
دستور آاري دارند؟ تفاوت آنان باجمهوري خواهان حاآم چيست و چگونه به اهدا ف خود دست مي 

  يابند؟
ه نسل اول محافظه آاران جديد را ليبرال هاي سابق و سوسياليست برخي پژوهشگران معتقدند آ

.  پا به آاخ سفيد گذاردند80هايي تشكيل مي دادند آه هم زمان با قدرت گيري رونالد ريگان در دهة 
اين عده اگر چه قليل بودند، اما به علت در دست گرفتن آنترل نشريات و بنيادهاي محافظه آار از قدرت 

آنها اتحاديه هاي صنفي منسجمي نيز داشتند و خودشان را به صاحبان قدرت . ردار بودندفراواني برخو
  . پيوند مي دادند

محافظه آاران جديد رويكردي سه گانه را در مورد نقش اياالت متحده در امور جهاني، در پيش گرفتند آه 
 بر خالف محافظه آاران آه اين عده. عبارت بود از دآترين بازدارندگي، تغيير رژيم و سياست مداخله

اما بر اين . معتقد به برتري نژاد سفيد و طرفدار انزواگرايي هستند، معتقد به تنوع فرهنگي مي باشند
باورند آه آمريكا بايد سياست سلطه جويانه تري را در جهان در پيش بگيرد، قدرت نظامي خود را به رخ 

  . ميان برداردديگران بكشد و رژيم هاي تهديدگر را به زور از 
 سپتامبر 11پس از پايان جنگ سرد اين عده دنبال فرصتي براي پياده آردن ايده هاي خود بودند و حادثة

اين فرصت را فراهم آورد و آنان با جديت و خشونت فراوان تالش آردند تا خشم آمريكاييان از اين واقعه را 
  . ند هدايت آنندناميد» خودسر « به سمت مقابله با دولتهايي آه آنها را

برخي از اشخاص آليدي آه جز اين طيف محسوب مي شوند عبارتند از دونالد رامسفلد وزير دفاع 
آمريكا؛ پل ولفوويتز معاون وزير دفاع؛ ريچاد پرل رئيس هيأت سياستگذاري وزارت دفاع، داگالس فيت از 

 Weeklyيليام آريستول مدير مجله مقامات وزارت دفاع، اليوت آبرامز عضو شوراي امنيت ملي آمريكا و و
Standardديك چني معاون بوش و آنداليزا رايس مشاور امنيت .  از مجله وابسته به محافظه آاران جديد

همچنين دو موسسه پژوهشي معتبر آمريكا نيز . ملي بوش نيز از حاميان اين طيف محسوب مي شوند
  . حاميان اين طيف محسوب مي شوند 

ر و سلطه جو دوست دارد نظم جهاني را به گونه اي شكل دهد آه در آن منافع اين طيف مداخله گ
آمريكا آامًال تامين شود، زيرا از نظر آنان آمريكا توانايي و مهارت الزم براي ر هبري جهان و تحميل اراده 

ا توانست چون آمريك. تصرف عراق آزمايش موفقي براي حاميان اين طرز تفكر بود. خود بر مخالفان را دارد
بدون آسب موافقت سازمان ملل و عليرغم مخالفت بخهش اعظمي از جهان اين آشور را به تصرف 

  . هر چند به نظر مي رسد آمر يكا در مورد آينده عراق دچار سردرگمي است. خود در آورد
چنانچه مشخص است اين گروه به شدت از رژيم صهيونيستي طرفداري مي آنند و به دنبال نابودي 

  .ليه گروهها و دولتهايي است آه امنيت صهيونيستها و اسرائيل را به خطر اندازدآ
پل ولفوويتز معاون وزير دفاع آمريكا اخيرا به صراحت اعتراف آرد آه وجود سالحهاي آشتار جمعي در 

و ي با گستاخي اعالم آرده چون اين . عراق هرگز دليل اصلي تهاجم آمريكا به اين آشور نبوده است
ضوع مي توانست عامل موافقت همگان براي حمله به عراق باشد لذا آمريكا تمام توجه خود را به آن مو

به نظر ميرسد آه در مورد ايران و سوريه نيز سياست مشابهي از سوي محافظه آاران . معطوف آرد
گر آشورها را و اين عده قصد دارند با ذآر بهانه اي عامه پسند، افكار عمومي دي. جديد اتخاذ شده است

در مورد سوريه، اشغال دره بقاع در لبنان، ادعاي پنهان آردن . براي حمله به اين دو آشور را آماده آنند
سالحهاي آشتار جمعي عراق، اعطاي پناهندگي به صدام و مقامات رژيم او و حمايت از گروههاي 

 لبنان، حمايت هللات از حزب ادر مورد ايران حماي. مبارز فلسطيني بهانه هاي اصلي محسوب مي شوند
ايران از نيروهاي سياسي شيعه در عراق ، و از همه مهمتر آنچه تالش ايران براي دستيابي به 

  . سالحهاي هسته اي خوانده مي شود ؛ نكات مورد اشاره اين طيف مي باشد
يستي قطعًا محافظه آاران جديد معتقدند درصورت تغيير رژيم هاي سوريه و ايران امنيت رژيم صهيون

تامين مي شود و تحميل دولت فلسطيني مورد عالقه اسرائيل و آمريكا به فلسطينيان نيز تسهيل 
اما آنان به چند نكته توجه ندارند، اول آنكه عراق و افغانستان هنوز شاهد نآرامي و مخالفت . خواهد شد

 است ومطمئنًا هر گونه گسترده با خشونت و سلطه طلبي آمريكاييان است و تحت آنترل در نيامده
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تالش براي مقابله با ايران و سوريه هزينه هاي بيشتري نسبت به عراق و افغانستان را براي اين آشور 
عالوه بر اين چنين اقداماتي آسيب . و مهارعواقب آن به سادگي ميسر نخواهد بود. در برخواهد داشت

مطمئنًا آمريكا براي ايفاي نقش يك ابر قدرت در فراواني ر ا به وجهه اين آشور در جهان وارد آورده آه 
لذا بعيد به نظر مي رسد آه اين آشور بتواند در دراز مدت چنين . جهان مجبور به جبران آن است

  . سياست خشونت آميز و بي منطقي راتداوم ببخشد
ارد، محافظه در حال حاضر به جز آالين پاول آه سعي دارد چهره اي ميانه رو از آمريكا به نمايش بگذ

به . آاران جديد بر تمامي دستگاههاي دولت بوش تسلط دارند و سياستهاي خود را اعمال مي آنند
نظر بسياري از آارشناسان بي طرف ، نفوذ محافظه آران جديد در ساختار دولت آمريكا ، به ويژه در 

به نظر ميرسد . ل استوزارت دفاع اين آشور چالش بزرگي براي مخالفان مداخله، ماجراجويي و اشغا
مخالفان اين گروه آوچك صهيونيست آه آم هم نيستند، بتوانند در صورت وجود يك مديريت مقتدر ، قبل 

از آنكه خيلي دير شود و آمريكا بهاي سنگيني را براي مداخالت خود بپردازد، آنان را متوقف نمايند واز 
 2004انتخاب نوامبر سال . ريسم جلوگيري آنندسوء استفاده طيف مذآوراز مفاهيمي مانند امنيت و ترو

در آمريكا فرصت مناسبي براي آنار زدن محافظه آاران جديد از قدرت است و مي توان اميدوار بودآه 
رأي دهندگان آمريكايي اجازه انتخاب افرادي ر ا آه بدون شك يك تهديد امنيتي براي اياالت متحده 

  .محسوب مي شوند، نخواهند داد
  

  امريكا ناگزير به ادامه جنگ در عراق است: رك تايمزنيويو
  2003  ژوئن 14 -1382 خرداد 24شنبه : خبرگزاري فارس

 آمريكا به سمت بغداد حرآت آردند يك سوال براي همگان مطرح شد آه پس 1-پس از آنكه تانكهاي ام
ه سوريه و ايران گسترش آيا نيروهاي آمريكايي حمالت خود را ب. از عراق نوبت جنگ با آدام آشور است

  مي دهند؟
اگر اتفاقات هفته گذشته را در : چاپ آمريكا در پاسخ به اين پرسش مي گويد» نيويورك تايمز«روزنامه 

  . خواهيم يافت» عراق«نظر بگيريم پاسخ آن را در 
اين بنا بر اين نوشته، اگرچه هجوم نيروهاي آمريكايي به عراق موجب سقوط رژيم صدام حسين شد اما 

جنگ، تابستان گرم و طوالني مدت عراق و حمله گاه و بيگاه افراد ناشناس را براي سربازان آمريكايي به 
  . ارمغان آورد

پيروزي در اين جنگ همانند حمله به بغداد، طي چند روز امكان پذير نبوده و اگر سالها به طول نيانجامد 
  . ماهها گريبانگير سربازان آمريكايي خواهد بود

 طبق آخرين اخبار، اسكاداران سوم ارتش آمريكا روز گذشته مورد هدف افراد ناشناس قرار گرفته و بر
  . نيروهاي آمريكايي در پاسخ به اين حمله با شليك گلوله، هفت غيرنظامي را آشتند

 نفر از جمله چند نظامي 70طي سرشماري آه توسط سربازان آمريكايي صورت گرفت، روز پنج شنبه 
  . س عربي طي حمله به يك اردوگاه تمرينات نظامي در شمال غرب بغداد آشته شدندبا لبا

 آمريكا بمب هاي هدايت شونده 16-بنا بر اين گزارش، اين حمله زماني صورت گرفت آه هواپيماهاي اف
  . از طريق ماهواره را به سمت اهداف مورد نظر پرتاب آردند

 اردوگاه نظامي با شليك گلوله به آنها پاسخ داده و يك پس از اين حمالت، عراقيهاي مستقر در اين
  . سرباز آمريكايي را از ناحيه پا زخمي آرده و يك هلي آوپتر آمريكايي را سرنگون آردند

مقامات آمريكايي بر اين باورند آه اين حمالت از سوي باقيمانده نيروهاي رژيم بعث وابسته به صدام 
 است آه هنوز از سرنوشت صدام و دو پسرش اطالع دقيقي در حسين صورت مي گيرد و اين درحالي

  . دست نيست
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003ژوئن -15 | 1382 خرداد 25 آشنبه -روزنامه اعتماد 
»   فحم ، نزل ساعد لحم« گفتند   آردند و مي  و پايكوبي ها شادي  و شيعه  تسنن  از اهل ها همگي عراقي
   ناراحت  همگي  او مردم  جمهوري  رياست  در زمان البته»  بود  آمد زغال  بود پايين شت گو باال رفت « يعني
 در بدو   خيلي  آه ها هم آمونيست.   انداخت  راه  خون  بود و بارها حمام  خونخوار و آدمكش او مردي. بودند
  يكي«.  شدند  عام  قتل الش او و عم  وسيله  بودند، به  داده  نشان  و شعف  خدمتي  خوش  قاسم انقالب

  بغداد معروف» زرور «  به  او بود آه  وزير دوران  نخست ، سپهبد طاهر يحيي  عارف  عبدالسالم ديگر از ياران
 ناهنجار و  يي  و قيافه  آوتاه قدي.  بود  عبدالسالم  صميمي  از ياران  و يكي  ارتش او سرگرد بازنشسته. بود

   سپهبد شد و مدتي  دادند و سرلشگر و سپس  او چند درجه بعد از آودتا به.   داشت  ددمنشانه اخالقي
 او   پاي  به  آسي  و فحاشي  گويي در ياوه.  آرد1347   در سال  سفري  هم  ايران  وزير بود و به نخست
  يي  پرونده متيبيند پيشخد  مي  وارد شده  دولتي  از ادارات  يكي  خبر به  از روزها بدون در يكي. رسيد نمي

?  يي  آورده  بيرون  شكل  اين  را به  چرا پرونده آند آه  مي از او سوال.  دارد  در دست  و در هم  پوشه را بدون
او .   ديگر ببرم  اتاق  به  آه  داده  من  به  شكل  اين  را به  آن  و آارمند مسوول  پيشخدمتم گويد من او مي
  او بدون. دهد  مي  او نشان  آارمند را به  اتاق پيشخدمت?   تو داده  را به  آن  پدر سوخته پرسد آدام مي

 او را   آه آارمند بيچاره. دهد  قرار مي  آارمند مزبور را مورد حمله  شد، ناسزاگويان  وارد اتاق مقدمه
 نفر از  و يكآرد ا  مي  خيال آند چون  مي  حواله  سر طاهر يحيي  به  را برداشته  بود صندلي نشناخته
شود   مي آنند و آخر سر معلوم  مي  جان  نوش  جانانه  آتك  هر دو طرف  هر صورت به.   است  اداره مراجعين

شود و   مي  بستري  در بيمارستان  چند روزي طاهر يحيي.   است  زده  را آتك  وزير م ملكت  او نخست آه
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 آار   جوياي  دختران  وزير به  نخست حمله. شود  مي  اعزام ان زند  به  داده  آار خود را از دست آارمند بيچاره
   پنجاه  به  و نزديك  بودم  بود رفته  وزيري  نخست  در باغ  آه  دولتي  از ادارات  يكي  به  روزي  خاطر دارم باز به«

   با لنگه اختمشن  او را آامال مي  آه  فرار هستند و طاهر يحيي  در حال  آه  آردم نفر دختر را مشاهده
   آاخ  ادارات گويد برويد شوهر آنيد و آارمندان دهد و مي  مي  رآيكي هاي  و فحش  آرده  آنها را دنبال آفش
 طاهر   آن  اجرا آننده  را آه  تئاتر آمدي  اين  آشيده ها صف  اتاق ها يا خارج  جلو پنجره  هم  وزيري نخست
 از   التحصيل  فارغ  از دختران يي  شد عده بعد معلوم. آردند  بود تماشا مي  وزير محترم  نخست يحيي

خواستند و  دادند و آار مي  او شعار مي  اتاق  و جلوي  آمده  وزيري  نخست  آار به  گرفتن ها براي دانشكده
ند آو  بود  گفته در جواب. ، برويد شوهر آنيد  شما بدهيم  به  نداريم  بود ما آاري  و گفته  آمده او بيرون
   آرده  رآيكي هاي  فحش  دادن  به  و شروع  ور شده  آنها حمله  به  آفش  و با لنگه  شده او عصبي? شوهر
 از   عارف  عبدالسالم  هستند ولي  تكريت  البكر از اهل  و احمد حسن  حسين  و صدام طاهر يحيي«. بود
   يهودي  آنه  و اهل  االصل ها مسيحي ريتي تك  است  هستند و معروف  عراق  هر دو در شمال  بود آه آنه

  .  هستند االصل
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