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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
تن اروپا و روسيه به آمريکا در ابراز نگراني در مورد برنامه هسته اي جمهوري اسالمي، از ديد يک پيوس

  کارشناس
  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه دو): راديو فردا(علي سجادي 

در حاليکه اروپا وحتي روسيه نيز در ابراز نگراني از امکانات هسته اي ايران به اياالت متحده آمريکا 
 تن از اعضاي هيئت مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي در وين جمع شدند تا 35وسته اند، امروز پي

  . درمورد گزارش مربوط تاسيسات هسته اي ايران بحث و گفتگو کنند
گسترش تاسيسات هسته اي ايران ديگر موضوعي نيست که تنها اياالت ): راديو فردا(شهران طبري 

يه کند و آن طور که گفته مي شد بخواهد از آن به عنوان اهرم سياسي در متحده آمريکا بر آن تک
اکنون حتي روسيه که در ساختمان نيروگاه هسته اي بوشهر به ايران . مناسباتش با ايران بهره گيرد

کمک مي کند و به گفته رسانه هاي مختلف صدها مهندس ايراني را براي اين کار تعليم مي دهد، 
از دکتر .  ايران اين اطالعات و دانش را براي ساختن سالحهاي هسته اي به کار گيردنگران آن است که

روزنامه ها مي گويند : گري سيمور مدير ارشد مرکز بين المللي مطالعات استراتژيک مي پرسم
اطالعاتي که شما در اختيار توني بلر نخست وزير بريتانيا گذاشته ايد، باعث شد که او در سياست 

  ين کشور در مورد ايران ترديد کند، درست است؟تعامل ا
من در اين مورد مستقيما با نخست ): مدير ارشد مرکز بين المللي مطالعات استراتژيک(گري سيمور 

وزير بلر صحبت نکردم اما مهم اين است که اکنون همه قبول دارند که توانايي ايران براي دستيابي به 
براي همين است که . ر بمب اتمي استفاده کند، زياد شده استمواد هسته اي که بتواند از آنها د

دولت بريتانيا و ساير دول جهان در صدد يافتن راههايي براي محدود کردن توانايي دولت ايران در اين 
  .زمينه هستند

 نتيجه. کنفرانس امروز وين که ديروز نيز درباره آن با راديو فردا صحبت کرديد، به همين خاطر است: ط.ش
  آن چه خواهد شد؟

 I.A.E.A عضو هيئت مديره سازمان بين المللي انرژي هسته اي يا 35من انتظار دارم که : گري سيمور
ايران در . که در وين جمع شده اند، قطعنامه اي تصويب کنند که در آن به ايران مهلت معيني داده شود

 فعاليتهاي مخفي هسته ايش توضيح قانع  دربارهI.A.E.Aاين مهلت تعيين شده بايد بتواند به سئواالت 
اين قطعنامه همانطور که صبح امروز آقاي خاوير سوالنا نيز گفت، به ايران فشار خواهد آورد . کننده دهد

 بتواند با دقت بيشتري I.A.E.Aکه يک پروتکل يا پيمان جداگانه اي را امضا کند که بر اساس آن 
  . ايران نتواند به سادگي اين تاسيسات را مخفي نگاه داردتاسيسات ايران را بازرسي کند و همچنين

با توجه به ناآرامي هاي اخير در ايران و فشارهاي داخلي و خارجي که بر دولت ايران است فکر : ط.ش
  مي کنيد دولت جمهوري اسالمي حاضر شود در اين زمينه عقب نشيني کند؟

سليحات هسته اي به دوران شاه سابق باز مي من فکر مي کنم عالقه ايران به توسعه ت: گري سيمور
بنابراين من فکر مي کنم منافع سابقه دار و عميقي در اين . گردد که ادامه آن به چندين دهه مي رسد

به همين خاطر فکر . زمينه وجود دارد که دولتهاي مختلف با نقطه نظرهاي مختلف آن را دنبال کرده اند
در حال حاضر تا جايي که .  در اين موضوع تغيير چنداني به وجود آوردنمي کنم ناآرامي هاي اخير بتواند

  .من مي دانم بين اصالح طلبان و بنيادگرايان اسالمي در اين زمينه اتحاد نظر وجود دارد
همانطور که گفتيد ايران سالهاست برنامه توسعه توانايي هسته اي را دنبال مي کند و برخي : ط.ش

يکا تازه فشار آوردن به ايران در اين زمينه را شروع کرده است، به خاطر مسائل مي گويند علت اينکه آمر
  شما با اين گفته موافقيد؟. سياسي است
آمريکا حتي از زمان شاه مي کوشيد توانايي ايران در اين زمينه را . نه راستش من مخالفم: گري سيمور
ر را از فروش وسائلي به ايران که صرف از همان زمان آمريکا سعي مي کرد کشورهاي ديگ. محدود کند

آنچه اکنون تغيير کرده اين . اين کار مي شد منصرف کند و بعد از انقالب هم همين سياست را دنبال کرد
واقعيت است که ايران در حال حاضر به دستيابي به تسليحات هسته اي بسيار نزديک شده است و 

واند به موادي که براي ساختن بمب هسته اي اگر به همين ترتيب پيش رود ظرف چند سال مي ت
  . ضروري است دست يابد

  آيا ايران به مرحله اي رسيده است که بتواند بدون کمک خارجي اين برنامه را دنبال کند؟: ط.ش
ولي در مجموع بايد بگويم . بله: من فکر مي کنم دشوار است که با قاطعيت کامل بگوييم: گري سيمور

ي ايران مي تواند بدون کمک ديگران، تقريبا به طور مستقل اورانيوم غني شده به يعن. که اينطور است
  .دست آورد

  
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
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  سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا بر حمايت معنوي دولت آمريكا از تظاهر آنندگان تاآيد آرد

  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه  دو):راديو فردا: (يبيژن فرهود
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا بار ديگر حمايت واشنگتن را از تظاهر آنندگان خواهان دموآراسي در 

خبرنگاري از آقاي باوچر، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا پرسيد دولت ايران مي . ايران ابراز داشت
در وهله اول اين تظاهرات : آقاي باوچرگفت.  به دانشجويان ايراني آمك مي آندگويد اياالت متحده

اين تظاهرات درباره وضع ايران است و توسط ايرانيها و درباره سياست . درباره اياالت متحده نيست
ما از آن حمايت آرده و . اينها هيچ ربطي به اياالت متحده ندارد. جمهوري اسالمي صورت گرفته است

اينها ايرانياني هستند آه . ما صراحتا گفته ايم آه از آدام طرف حمايت مي آنيم.  تشويق مي آنيمآنرا
به اين تظاهرات فقط بايد به اين ديده نگريست و علت . به سياست جمهوري اسالمي ايران معترضند

  . آنرا نبايد چيز ديگري دانست و آنرا مورد سرزنش قرار داد
حمايت ما از تظاهرآنندگان ايراني، :  آمريكا در پاسخ به خبرنگار ديگري گفتسخنگوي وزارت امور خارجه

وي اظهار داشت آه دولت بوش هيچ موضعي در قبال اليحه پيشنهادي . حمايتي معنوي و لفظي است
  . سناتور سم براون بك براي حمايت از برقراري دموآراسي درايران اتخاذ نكرده است

زارت امور خارجه آمريكا پرسيد ممكن است به ما بگوييد آه واشنگتن تا چه خبرنگار ديگري از سخنگوي و
نمي دانم آه دقيقا چگونه براي نگراني خود : حد نگران برنامه هسته اي ايران است؟ آقاي باوچرگفت

ما از . ما سالها است آه بسيار نگران برنامه هسته اي ايران بوده ايم. حد و اندازه اي تعيين آنم
ما آوشيده ايم تا نوع برنامه اي را آه ايران به اجراي .  ديگر خواسته ايم آه با آن همكاري نكننددولتهاي

آن مشغول است، يادآور شويم و بگوييم آه برنامه غيرنظامي ايران درواقع پوششي براي فعاليتهاي 
مللي انرژي اتمي سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا افزود اآنون به اهتمام سازمان بين ال. ديگر است

در وين، ما گزارشي از مدير آل اين سازمان داريم آه ايران، همانطور آه ما مي گفتيم يك برنامه 
گسترده هسته اي داشته و درواقع ايرانيها به اجراي يك برنامه چرخش آامل هسته اي مشغول بودند، 

  . آه اين خود باعث نگراني بسياري از آشورها شده است
 امور خارجه آمريكا گفت مسئله برنامه هسته اي ايران در اين هفته در هيئت مديره سخنگوي وزارت

آژانس بين المللي مطرح خواهد شد و ما معتقديم آه نه تنها دولتهاي عضو، بلكه هيئت مديره آژانس، 
 نمايد، به نگرانيهاي خود را از برنامه هسته اي ايران ابراز دارند و از ايران بخواهند مشكالت آنرا برطرف

: آقاي باوچرگفت. تمام سئواالت موجود پاسخ دهد و بدون هرگونه تاخير پروتكلهاي الحاقي را امضا آند
ما نگرانيهاي خود را به اطالع هيئت مديره رسانده ايم و هيئت مديره سرگرم رسيدگي به اين مسائل 

  .قداماتي بايد به عمل آورداست و سعي دارد آه به ايران بگويد آه براي رفع اين نگرانيها چه ا
  

  گزارش سازمان بين المللى انرژى اتمى درباره برنامه اتمى ايران
  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه دو -راديو آلمان 

يك گزارش دبير آل سازمان بين المللى انرژى اتمى محمد البرادعى، آه در آن اظهاراتى انتقادى درباره 
كند، محور اصلى بحثهاى مشورتى اين سازمان را تشكيل ميدهد آه، امروز برنامه اتمى ايران بيان مي

در اين گزارش، جمهورى اسالمى ايران متهم ميگردد آه، به تمامى . دوشنبه، در شهر وين آغاز ميشوند
اين قرار داد بايستى، مانع . وظايف خود در قبال پيمان منع گسترش سالحهاى اتمى عمل نكرده است

گزارشگر صداى آلمان درباره . حهاى هسته اى و اجراى برنامه هاى اتمى سرى گردداز توليد سال
  :جزئيات امر مينويسد

مشاجره بر سر برنامه اتمى جمهورى اسالمى ايران در ماه دسامبر سال گذشته آغاز شد زمانيكه، 
، درحال ساخت  تصاوير ماهواره اى را پخش آرد آه، رآآتورهاى اتمى ايران راCNNفرستنده آمريكائى 

سپس از ماه فوريه سال جارى، مدت آوتاهى پيش از اينكه براى نخستين بار يك تيم . نشان ميدادند
بازرسى آژانس بين المللى انرژى اتمى به تهران پرواز آند، رئيس جمهور محمد خاتمى در برابر مردم 

ارد و در جهت توليد مستقل ظاهر شده و توضيح داد آه، آشورش معادن اورانيوم خود را در اختيار د
اما . او امكان تهيه تسليحات اتمى را رد آرد.انرژى هسته اى براى استفاده غير نظامى عمل ميكند

دقيقآ همين امر موجب ترس آمريكاست آه، از آن زمان، مانند مشاور امنيتى رئيس جمهور آمريكا خانم 
ره تكرار آند، آشور جمهورى اسالمى ايران در آوندوليسا رايس از اين خسته نميشود آه، دوباره و دوبا

  .جهت توليد يك بمب اتمى آار ميكند
در ايران در حال حاضر اتفاقات نگران آننده اى در حال وقوعند، آنها وقايعى ”:خانم رايس در اينباره گفت

رديم زيرا ما مدتها پيش به اين امر اشاره آ. هستند آه در ضمن، موجب تعجب سران آمريكا نميشوند
آه، جمهورى اسالمى ايران در حال تكميل يك برنامه اتمى است و آنهم احتماآل تحت پوشش 

به اين ترتيب، واقعآ مايه تعجب هيچكس نخواهد . رآآتورهاى هسته اى براى استفاده هاى غير نظامى
ومت شاه آغاز فعاليتهاى اتمى ايران در دوره حك” .شد آه، اينك ايران توجه زيادى را به خود جلب ميكند

در آن زمان دولت آمريكا از تالشهاى ايران در جهت ابقاى منابع سوختهاى فسيلى آشور، . شدند
شرآت .  ساختمان نيروگاه اتمى بوشهر در خليج فارس آغاز شد١٩٧۴در سال . پشتيبانى ميكرد

گرديد، تا اينكه در پس از انقالب اسالمى در ايران، اين پروژه متوقف . زيمنس اينكار را بر عهده داشت
 ميالدى در نظر ٢٠٠۵پايان امور تكميلى اين پروژه، براى سال . روسها آنرا بر عهده گرفتند١٩٩۵سال 

به جز نيروگاه اتمى بوشهر، دو رآآتور اتمى ديگر نيز مورد توجه ميباشند، يعنى . گرفته شده است
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 مگاوات انرژى توليدى اين نيروگاهها مورد ۶٠٠٠به گفته پرزيدنت خاتمى، ميزان . نيروگاههاى نطنز و اراك
چرا . توضيحى آه، قبول آن دشوار ميباشد. نيازند زيرا، غير از اين امكان آمبود انرژى در آشور وجود دارد

آه از لحاظ بزرگى، منابع گاز طبيعى در ايران دومين و سفره هاى نفتى آشور چهارمين مكان را در 
در عوض دائمآ اين شك برانگيخته ميشود آه، جمهورى . هندسراسر جهان به خود اختصاص ميد

دقيقآ به همين دليل آمريكا، آه در حال حاضر . اسالمى ايران قصد توليد سالحهاى اتمى را دارد
آوچكترين حرآت ايران را زير نظر دارد، خواستار اين است آه، ماليان بايستى پروتكل الحاقى قرارداد 

زيرا به اين وسيله آژانس بين المللى انرژى اتمى، هر . ى را امضا آنندمنع گسترش سالحهاى هسته ا
به هر حال در صورتيكه . لحظه ميتواند، حتى بصورت غير مترقبه، در ايران به بازرسى رآآتورها بپردازد

عقابهاى واشنگتن، مايل به رو در روئى با سران جمهورى اسالمى ايران باشند، وزير امور خارجه آمريكا 
لين پاول بويژه، با توجه به اعتراضات آنونى دانشجويان درايران تالش دارد، راه ديپلماتيك را درپيش آو

من اميدوارم ما بتوانيم، براى ايرانيان مشخص آنيم آه، ما دشمنان شما ”:پاول در اينباره ميگويد. گيرد
ها پشتيبانى نكرده، به توليد و اينكه، يك زندگى بهتر در انتظار شماست اگر، شما از تروريست. نيستيم

” .سالحهاى آشتار جمعى اقدام نكنيد و بر حاآمان سياسى و رهبران مذهبى آشور فشار بياوريد
اول اينكه تا . اينكه ايران تا آنون پروتكل الحاقى مزبور را امضا نكرده است، ميتواند دو علت داشته باشد

 موجود نبود، يعنى آنچه آه به عنوان امضا آننده آنون امكان دسترسى دولت ايران به تكنيك هسته اى
از سوى ديگر در ايران، اين هراس . پيمان منع گسترش سالحهاى هسته اى، حق قانونى آشور بود

وجود دارد آه، آمريكا از بازرسيهاى آژانس بين المللى انرژى اتمى براى انجام عمليات جاسوسى سو 
عالوه بر اين در پس پرده، از اين . ذشته در عراق عمل آرداستفاده آند، همانگونه آه در سالهاى گ

سخن گفته ميشود آه، سالحهاى اتمى، بهترين وسيله دفاعى عليه حمالت احتمالى خارجى 
سرانجام اينكه، آشورهاى بسيارى در همسايگى ايران وجود دارند آه، از اين سالحها . هستند

و اين آشورها حتى قرارداد منع . و همچنين اسرائيلبطور مثال هند، پاآستان، روسيه . برخوردارند
  .گسترش سالحهاى هسته اى را نيز امضا نكرده اند

زيرا تازه روز سه شنبه هفته گذشته، . به هر صورت جمهورى اسالمى ايران مورد سو ظن قرار دارد
ى انرژى اتمى سرپرست سازمان انرژى اتمى جمهورى اسالمى ايران در برابر بازرسان آژانس بين الملل

مقادير آمى هكسافلوئوريد اورانيم از آشور چين ” سال پيش١٢پذيرفت آه، جمهورى اسالمى 
اما در وين جور ديگرى به قضيه نگريسته . غير از اين ديگر هيچ مايه نگرانى نيست” .خريدارى آرده است

 اين حساب نميشود آه، اما روى. در آنجا گفته ميشود آه بسيارى از پرسشها هنوز بى جوابند. ميشود
رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى محمد البرادعى بر اساس گزارش ارائه شده از جانب بازرسان، 

اگر چه اين امر، باب ميل آمريكا . براى برداشتن قدمهاى سياسى در جهت انجام همكارى پافشارى آند
 سئول نظارت بر امور خواهد شدخواهد بود زيرا، بدين وسيله شوراى امنيت سازمان ملل متحد، م

  
  اروپا خواستار تغيير سياست هسته ای ايران شد

  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه دو -بي بي سي 
 امضای پروتکل جديد به معنی اجازه بازرسی از محلهای اعالم نشده نيز می -نيروگاه اتمی بوشهر 

  شود 
ران خواسته اند پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش وزيران خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا از اي

  .جنگ افزارهای هسته ای را امضا کند
 ژوئن، در اجالسی در لوکزامبورگ 16به گزارش ايرنا، وزيران خارجه کشورهای اروپايی، که روز دوشنبه، 

 را مورد شرکت داشتند، در عين حال حق ايران برای ادامه برنامه های هسته ای با مقاصد صلح آميز
  .شناسايی قرار داده اند

  بيانيه وزيران خارجه اتحاديه اروپا  
گزارش مورخ ششم ژوئن "شرکت کنندگان در اين اجالس با صدور پيش نويس يک بيانيه هفت ماده ای 

مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد اجرای تضمين های مندرج در پيمان منع گسترش 
  . تلقی کرده اند"  سوی ايران را با نگرانیتسليحات هسته ای از

در اين بيانيه، وزيران خارجه کشورهای اروپايی، ادامه همکاری با ايران را منوط به پيوستن اين کشور به 
  .پروتکل الحاقی دانسته اند

ژانس به گزارش ايرنا، بيانيه اجالس لوکزامبورگ با اشاره به ضرورت اقدام ايران در برآوردن خواست های آ
پيشرفت در اين موارد و تقويت گفتمان و همکاری "بين المللی انرژی اتمی، تاکيد کرده است که 

جنبه هايی پيوسته و تفکيک ناپذير بوده و تواما باعث تحکيم روابط اتحاديه اروپا و ) اتحاديه اروپا و ايران(
  ." ايران می شود

ی زمينه را برای انجام بازرسی های دقيق تر و پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش تسليحات هسته ا
بدون اطالع قبلی از محل های مشکوک به فعاليت های غيرمجاز هسته ای، و نه فقط محل های اعالم 

  .شده توسط دولت ها، فراهم می سازد
 با وجود اينکه بيانيه لوکزامبورگ حاوی هشداری ضمنی به ايران است، لحن آن به مراتب از موضع اياالت

  .متحده در مورد برنامه های هسته ای ايران ماليم تر است
  .آمريکا دولت ايران را به تالش برای دستيابی به تسليحات هسته ای متهم کرده است
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همزمان، آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز در جلسه خود در وين، پايتخت اتريش، مساله برنامه های 
  .هسته ای ايران را بررسی خواهد کرد

ر اين جلسه، گزارش آژانس در مورد نحوه همکاری ايران و اين سازمان مطرح می شود و انتظار می د
  .رود اين گزارش رفتار ايران در اين زمينه را مورد انتقاد قرار دهد

گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در خالل پنج ماه اخير و پس از بازديد ماه فوريه رييس آژانس از 
 شده استتهران تهيه 

  
  شك نداريم ايران سالح اتمي دارد: ادعاي جديد رامسفلد

  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه دو -خبرگزاري آار ايران 
  ."  ديگر شك من به يقين تبديل شده آه ايران در صدد ساخت سالحهاي اتمي است"

 شك من به يقين تبديل شد آه وقتي" گويد  اين را دورنالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا به خبرنگاران مي
آره شمالي ديدار دو مسوول ايراني با مقامات اين آشور را در ماه مارس براي بدست آوردن تكنولوژي 

  !اتمي تاييد آردند
مقامات ايراني و آره شمالي سه مالقات محرمانه بين ماههاي مارس و مي ميالدي : رويتر گزارش داد 

  !!داشته اند
  . چه آساني بودند و چگونه سر از آره در آوردنداين سه مقام ايراني

دانند آه در صدد گسترش   اي منطقه مي  مقامات آاخ سفيد هنوز هم ايران را تنها قدرت هسته
تسحيالتي هسته اي خود است در يك ماه اخير دولت آمريكا شاهد بروز تنش ميان گروههاي موافق و 

  .ي تروريست است بودمخالف نوع مبارزه با ايران يا آشورهاي حام
دموآراتها و جمهوري خواهان در مجلس سناي آمريكا با بيان نقطه نظراتي آامال دو گانه در مورد حمايت 

اي مي خوانند، عمال راه را براي تصميم   ايران از آنچه آه آنان تروريست و دستيابي به سالحهاي هسته
  .گيري آاخ سفيد مسدود آرده است

آمريكا هنوز هم ايران را تنها قدرت : "تراليا در سر مقاله تحليلي خود نوشتچاپ اس" اج"روزنامه 
  ".اي خود است  داند آه در صدد گسترش قدرت تسليحاتي هسته  اي منطقه خاورميانه مي  هسته

ايران تا چند سال پيش تنها در مظان اتهام حمايت از : "مي نويسد" ان.ان .سي "اين روزنامه به نقل از 
 قرار داشت اما شكها از آنجا آغاز شد آه ايران هيچ صحبتي از برپايي نيروگاه قدرتمند تروريسم
  .نكرد" نطنز"اي   هسته

اي نطنز به گفته مقامات ايراني در راستاي اهداف اقتصادي و به موازات نيروگاه بوشهر   نيرو گاه هسته
  .  ادامه مي دهدتعبيه شده و آار خود را زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي

" نطنز" با به تصوير آشيدن مكان اصلي اين نيرو گاه 2003در مارس " ان.ان.سي" شبكه تلويزيوني 
اي بر عليه ايران را   فشار اصلي را آغاز آرد و در واقع اولين قدم در شروع دوره جديد اتهامات هسته

  .برداشت
ر از ديدگاه مسؤالن آمريكايي شك اول را اي بوشه  از طرفي شفاف نبودن فعاليتهاي نيروگاه هسته

بيشترتقويت آرد،هرچند مقامات ايراني بارها اعالم آردند اين نيروگاه براي دستيابي به سالحهاي اتمي 
  .تعبيه نشده است

حتي نحوه فعاليت نيروگاه اتمي بوشهر، بر اساس گزارشهاي ارسالي ايران، از طرف بازرسان سازمان 
  .ئيد قرار گرفتانرژي اتمي، مورد تا

اين مهر تائيد، فشار زيادي را بر نمايندگان افراطي جمهوري خواه آمريكا وارد آردتا بر خواسته هاي 
  .قبلي خود مبني بر خلع سالح ايران پافشاري آنند

رئيس بازرسان تسليحاتي سازمان ملل ارتباط برقرار آردند تا او " هانس بليكس"آنها به طور جداگانه، با 
  .ور آنند بعد از عراق به سمت ايران حرآت آندرا مجب

اعالم " نيويورك تايمز"يكي از نمايندگان جمهوري خواه آه نخواسته نامش فاش شود در گفت و گو با 
براي ما دستيابي ايران به سالحهاي اتمي مسجل شده، ما فقط منتظر پيشنهاد مالي ساير : آرد 

  .يران هستيمنمايندگان جمهوري خواه براي مقابله با ا
 ميليون دالري بوش براي مقابله با ايران 50بالفاصله چند روز بعد از اين سخنان مجلس آمريكا پيشنهاد 

  .را تائيد آرد
آه گاردين -ايران با گرايش به سمت آشورهاي حامي تروريسم : گويد  رامسفلد در مورد اين بودجه مي

 با صلح جهاني مخالفند عمال راه را براي عكس العمل  و آنهايي آه-اين حرف اورا بلوفي بيش نمي داند 
  .  آاخ سفيد باز آرده است

آمريكا پس از طرح مسئله نيروگاههاي اتمي ايران پيشنهاد نشست چند جانبه امريكا آره شمالي چين 
  .ژاپن و احتماال آره جنوبي را، براي حل اختالف بين پيونگ يانگ و و اشنگتن مطرح آرد

  . اين نشست را مي توان در ابعاد گوناگوني بررسي آردهدف آمريكا از
خواهد در   آند، آمريكا مي  آمريكا از اين نشست اهداف گوناگوني را دنبال مي: نويسد  مي" تراد"روزنامه 

  .گام اول به عمق روابط ايران و آره شمالي پي ببرد
 مورد گسترش سالحهاي اتمي تكذيب اما مسؤالن اتمي ايران بارها هر گونه رابطه با آره شمالي را در

  .آردند
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هر چند آه بسياري از پيچيدگي هاي نيرو گاههاي ايران مطابق طراحي سيستمهاي اتمي آره 
  .شمالي است

امريكا با آوردن نام آره جنوبي در صدد آن است آه هر چه زودتر آره متحد را در سيطره خود : دوم آنكه
رسد، چه آمريكا از فضاي آنوني استفاده بيشتري را   آميز به نظر ميبگيرد البته اين هدف آمريكا ترديد 

  .برد تا زمانيكه دو آره آامال متحد شوند  مي
اگر آمريكا موفق شود آره شمالي را به لحاظ دارا بودن قدرت اتمي تحت فشار قراردهد : سوم آنكه

، در صورت وقوع جنگ، را دنبال تواند اهدافي چون تضعيف آشورهاي مرتبط با آره و يا فروش سالح  مي
  .آند

در اين نشست مسايل مهمي چون شفاف شدن فعاليتهاي : نويسد  گاردين به نقل از رامسفلد مي
  .اي پيونگ يانگ مطرح است و صحبتي از ايران سوريه و ليبي نيست  هسته

شايد در : گويد  مشاور امنيتي بوش در گفت و گو با همين روزنامه مي" آونداليزا رايس"در مقابل 
نشست چند جانبه مسايلي چون حمله به آشوري آه تعميم دهنده فعاليتهاي اتمي است بررسي 

  .شود و ما نامي از آن آشور نخواهيم برد
  .پيونگ يانگ نشست چند جانبه را آه قرار بود با ميانجگري ژاپن يا آره جنوبي برگزار شود را قبول نكرد

پيونگ يانگ احتماال با : مي نويسد" اج" حليلي خود در روزنامه آمريكايي در مقاله اي ت" ادوراد رابرت"
از آن تعهدات مي توان به عدم رابطه . آشورهايي در ارتباط است آه نسبت به آنها تعهداتي دارد

نظامي با آمريكا اشاره آرد بنابراين گزارش پيونگ يانگ حاضر نيست اين نشست در واشنگتن برگزار 
  .شود

شايد جمهوري خواهان : اول وزير امور خارجه آمريكا در واآنش به عدم پذيرش اين نشست گفتآالين پ
اي براي مبارزه با   مجبور شوند بودجه اي هم براي مقابله پيونگ يانگ در نظر بگيرند همانطور آه بودجه

  .ايران تصويب شده است
 آغاز راهي براي تجديد نظر نسبت به نوع فاآس نيوز با درج اين خبر اعالم آرد، صحبتهاي پاول مي تواند

  .برخورد با ايران باشد
توان اين گمان را برد آه منظو رپاول شايد برخوردي   از آنجائيكه فاآس نيوز وابسته به پنتاگون است مي

  .نظامي با ايران باشد
ن محرز نيست اگر چه وجود سالحهاي اتمي درايرا: گويد  بلر، نخست وزير انگلستان در همين رابطه مي

اي را به ايران وارد   شود امكان دارد فشارهاي تازه  اما با توجه به تغييراتي آه در آابينه ها انجام مي
  .آنيم

. تواند فضاي جديدي را در نوع فشارها بر ايران واردآند  تحيلگران خارجي معتقدند، تغييرات آابينه بلر مي
  .گري در رسانه هاي دنيا داشتاما انكار قدرت اتمي پروژه نطنز بازتاب دي

در مقاله اي نوشته بود، ايران در حالي ) خبرنگاري آه باعث رسوايي نيوريورك تايمز شد ( جيسون بل 
  :شود آه چهارگزينه محتمل در اين مسئله را ناديده گرفته است  روابط خود را با پيونگ يانگ منكر مي

  ده در آره شمالي شباهت طراحي اين نيروگاه با طرحهاي اجرا ش-1
  .) تصوير نيروگاه نطنز را روي سايت خود قرار دادCNNبر اساس همين گزارش شبكه خبري ( 
   اعزام آارشناسان آره شمالي به بوشهر -2
   گفت وگو بر سر مسائل مالي راه اندازي طرح پروژه-3
    )آه خبر گزاري رويترز بعد ها به اين مطلب اشاره آرد( 
  . مي تواند به اصطالح، نوعي دهان آجي به خواستهاي بين المللي باشد اين حرآت ايران-4

مقامات ايراني چند مالقات   : دهد  گزارش مي" جيسون بل"خبرگزاري رويترز در رابطه با گمانه زني 
  .اند  محرمانه با سران نظامي آره شمالي داشته

داد،   ري آه از توآيو گزارش ميمحور اين مذاآرات تقويت سالحهاي اتمي ايران است، اين خبرگزا
مقامات ايراني و آره شمالي سه مالقات محرمانه بين ماههاي مارس و مي ميالدي   :افزايد  مي

  .اند  داشته
تواند در راستاي همان   آورد، آه اين مطلب مي  اين خبرگزاري نامي از مقامات آره شمالي به ميان نمي

  .ها به آن اشاره داشتند  يي و رسانهتعهداتي باشد آه پيشتر مقامات آمريكا
اي آره شمالي انجام شده   توانست با هدف آسب اطالع بيشتر از پيشرفتهاي هسته  اين مالقاتها مي

  . باشد
مقام ديگري در سازمان اتمي آره شمالي مدعي شده است آه ايران در چند روز گذشته صحبتهايي را 

  .وها در مورد تقويت پايگاههاي اتمي استبا اين سازمان داشته و محور اين گفت و گ
در همين راستا رامسفلد آه در چند ماه اخير به يكي از افراطي ترين چهره ها در مبارزه با ايران، حداقل 

ما مي دانستيم آه ايران در صدد دستيابي به اورانيوم غني   :گويد  در جوامع بين المللي مطرح شده، مي
 مقام ايراني با مسئوالن 2اي اين اداعا نداشتيم تا اين آه گفت وگوي شده است، اما دليل محكمي بر

  .  آره شمالي، اين شك را تبديل يقين آرد آه ايران خواستار گسترش روابط خود با آره شمالي است
آره شمالي آه در اآتبر گذشته براي چندمين بار تفاهم نامه پيشنهادي سازمان ملل مبني بر خلع 

مقامات ايراني صحبتهايي در مورد تقويت سالح : گويد  مي" رويترز" آرد در تاييد گزارش سالح اتمي را رد
اند، حتي آنها اين موضوع را در اختيار مطبوعات آره شمالي هم قرار   هاي اتمي با اين آشور انجام داده

  .دارند
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يگري چون پايگاه اتمي به عنوان اولين گزينه آمريكا و بعدها هدف د" بوشهر"در هر حال نيروگاه اتمي 
  . مورد توجه قرار گرفت" نطنز"

در راستاي دستيابي به " نطنز"سوالي آه اين جا مطرح مي شود اين است آه آيا واقعا پايگاه اتمي 
اورانيوم غني شده است و يا طبق اظهارات مقامات ايراني اين نيروگاه براي تامين انرژي طلح آميز در 

  .نظر گرفته شده است
صحبتهاي فرستادگان ايراني با آره : گفت" استرالين" ام آگاه ايراني در اين مورد به روزنامه يك مق

  .است" نطنز"شمالي در زمينه تفاوت اقتصادي براي بهره وري بيشتر نيروگاه اتمي 
در هر حال بايد به انتظار نشست و شاهد وقايع روزهاي آينده بود همه چشمها به سوي آنگره ملي 

  . انگلستان استامريكا و
اي در نوع برخورد    ميليون دالري و بلر با تغيير آابينه قصد دارند سيكل تازه50آنگره آمريكا با تاييد بودجه 

  .با ايران رقم زنند
 

  بوش، برمر و مايرز عليه ايران سخن گفتند  
  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه دو -خبرگزاري آار ايران 

در مورد ,  آمريكا در اقدامي تكراري ضمن دخالت در امور داخلي آشورجورج بوش رئيس جمهور
  .  هاي پنج روز گذشته در ايران اظهار نظر آرد  ناآرامي

گذراند، در   الملل خبرگزاري آار ايران، ايلنا؛ وي آه تعطيالت پايان هفته خود را مي  بين  به گزارش سرويس
  ."واهانه در ايران گام مثبتي در راه آزادي استتظاهرات دموآراسي خ: " جمع خبرنگاران گفت

آمريكا، اغتشاشات اخير در ايران را " ماين"ايالت " آنبكپورت"به گزارش خبرگزاري فرانسه، بوش در شهر 
هاي آزادي خواهي براي ملتي است آه به   ها نخستين نشانه  اين ناآرامي: " مثبت ارزيابي آرد و گفت
  ."دارد  يسوي ايراني آزاد گام بر م

حاآم آمريكايي عراق در اظهاراتي مداخله جويانه با اشاره به نگراني خود از " پل برمر"از سوي ديگر 
ما با اين قضيه در نهايت جديت برخورد : " آنچه دخالت برخي عناصر حكومت ايران در عراق خواند، گفت

  ."خودداري آنندخواهيم آرد و اين افراد بايد هرچه زودتر از دخالت در امور عراق 
وي آه پيش از اين نيز بارها جمهوري اسالمي ايران را به دخالت در امور عراق متهم آرده بود؛ در ديدار 

آه در قلب منطقه شيعه نشين عراق قرار دارد، " حله" تن از ريش سفيدان عشاير شهر 10با حدود 
  ."ن آشور اطالع داريمما از دخالت برخي همسايگان عراق در امور داخلي اي: "تصريح آرد

" ايران " برمر به اين روزنامه گفته آه منظور من از همسايگان عراق : " نوشت" صباح"روزنامه عراقي 
  . " بوده است
ها به سود ملت عراق باشد و اگر اين منصب را آه رئيس   آنم آه اين دخالت  من فكر نمي: " برمر افزود

ام براي اين بوده است آه با جديت تمام جلوي اين گونه   به من اعطا آرده است؛ پذيرفته) بوش(
  .ها را بگيرم  دخالت

ريش سفيدان حلي نيز در اين ديدار ايران را متهم آردند آه بيش از هر آشور ديگري در امور داخلي 
  .آند  عراق دخالت مي

  .م آردهمچنين رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا نيز، ايران را به دخالت در امور عراق مته
آرد، با اشاره به وجود منافذ   نيوز آمريكا گفتگو مي  آه با شبكه تلويزيوني فاآس" ريچارد مايرز"ژنرال 

  . "اند  هاي موجود در داخل عراق با حفاظت ايران از مرز عبور آرده  برخي گروه: "مرزي ايران و عراق، گفت
ها   ايي موجود در عراق شدت گرفته و اين گروهدر روزهاي اخير حمالت به نيروهاي آمريك: " وي ادعا آرد

  ."شوند  از سوي ايران و برخي از آنها از سوي سوريه تأمين مالي مي
" اوگور زيال " چاپ لبنان در شماره امروز خود با اشاره به سفر امروز " المستقبل"از سوي ديگر روزنامه 

محور اصلي مذاآرات وي با : "ديپلماتيك فاش آردنماينده وزير خارجه ترآيه به واشنگتن، به نقل از منابع 
  .مقامات آمريكايي و يهودي، ايران و سوريه است

معاون وزير دفاع آمريكا و نيز " پل ولفوويتز"معاون وزير خارجه و " مارك گروسمن"در واشنگتن با " زيال" 
  .ندآ  برخي اعضاي آنگره و رهبران البي يهودي در اين آشور ديدار و گفت وگو مي

  .اين در حالي است آه همگي اين افراد از تندروان حامي برخورد نظامي آمريكا با ايران هستند
، ترآيه را به پذيرش "اوگور زيال " اين منابع ديپلماتيك تصريح آردند آه افراد مزبور قصد دارند در ديدار با 
  .اشتباه خود در مورد مخالفت با جنگ آمريكا عليه عراق مجبور آنند

هاي   ين دسته از مقامات آمريكايي همچنين قصد دارند تا آنكارا را به هماهنگي با واشنگتن براي برنامها
  .آينده آمريكا عليه ايران و سوريه به عنوان شرط اساسي براي بهبود روابط آمريكا و ترآيه؛ متقاعد آنند

پاول همتاي آمريكايي وي    آالينوزير خارجه ترآيه را تسليم" عبداهللا گل " زيال در اين ديدار نامه 
  .آند  مي

وزير ترآيه طي چند هفته آينده از واشنگتن   نخست" رجب طيب اردوغان "و " گل" انتظار مي رود آه 
  .ديدار آنند

 
  نگراني روسيه از احتمال وجود برنامه پيشرفته تسليحات اتمي در ايران

  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه  دو):راديوفردا(امير آرمين 
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روسيه علي رغم تصميم به ادامه همکاري با ايران در زمينه احداث نيروگاه بوشهر، و درحالي که 
سازمان بين المللي انرژي اتمي خود را آماده ارائه گزارشي درباره ايران در روز دوشنبه مي کند، نگران 

  . د سالح هاي اتمي باشدآن است که مبادا ايران واقعا داراي برنامه پيشرفته اي براي تولي
آنتون خلوپ کوف، تحليلگريک مرکز پژوهشي که مقرآن درمسکوقراردارد، گفت مقامات روسيه نگران 

به ويژه با توجه به تحوالت اخير، من تصورمي کنم نگراني عميقي نه تنها دراسرائيل يا آمريکا، . هستند
  .وبلکه در روسيه نيز وجود دارد

 کرد که پيشتردست اندرکاراجراي برنامه اي پنهاني براي احداث تاسيساتي ايران درسال جاري اذعان
اورانيوم تصفيه شده، ماده اي است که قابل استفاده براي توليد . جهت غني کردن اورانيوم بوده است

ايران همچنين گفته است قصد دارد ازاين تاسيسات فقط براي توليد سوخت نيروگاه خود . اسلحه است
  .داستفاده کن

مقامات آمريکا استدالل مي کنند ايران ازطريق تخصص هاي اتمي غيرنظامي روسيه، به آگاهي هائي 
  .دست مي يابد که به برنامه توليد سالح هاي اتمي اين کشورکمک مي کند

آمريکا خواستارآن است که ايران به طورغيرمشروط با بازرسي هاي ناگهاني وغيرمنتظره سازمان بين 
آمريکا همچنين مي خواهد اين سازمان .  اتمي ازتاسيسات اتمي اين کشورموافقت کندالمللي انرژي

  .ازاستدالل ونظر واشنگتن درمورد اين که ايران برنامه اي براي توليد سالح هاي اتمي دارد، حمايت کند
ان را با محمد البرادعي رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه گزارش اين سازمان درباره اير

بنا به گزارش هاي مطبوعاتي، درگزارش سازمان بين . هيات مديره سازمان مورد بررسي قرارخواهد داد
المللي انرژي اتمي آمده است ايران درمورد بازبيني وتحقيق نسبت به برنامه اتمي اين کشورهمکاري 

ل ذخيره آن، موفق به دادن کرده است، اما درمورد اورانيومي که دراختياردارد، چگونگي تهيه آن و مح
  .گزارش کاملي نشده است

والديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه ماه گذشته قويا ازايران خواست با نظارت بيشترسازمان بين 
با اين حال وعلي رغم فشارآمريکا، . المللي انرژي اتمي موافقت کند، اما ايران اين تقاضا را نپذيرفت

ايران همسايه ما : ن گروه هشت کشور درفرانسه درماه جاري گفتآقاي پوتين پيشتر دراجالس سرا
  . است وما به همکاري هاي خود با اين کشورادامه خواهيم داد
بنا به گزارش مرکز پژوهشي مسکو، هم . احداث نيروگاه بوشهر، سود عمده اي براي روسيه دربردارد

ه بوشهر هستند و وزارت اموراتمي  هزارنفردست اندرکاراحداث نيروگا20 شرکت روسي و 300اکنون 
  .روسيه مي گويد ارزش اين طرح به حدود يک ميليارد دالربالغ مي شود

اين : ادوارد نيگما تولين يک عضوپارلمان روسيه که قويا مدافع طرح ساخت نيروگاه بوشهراست، گفت
  دهد؟چه کسي حاضراست مانند اين طرح، يک ميليارد دالربه ما ب. پول متعلق به ما است

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  پذيرد اي نمي شرطي را براي مذاآره با هيچ آشور يا مجموعه ايران هيچ پيش: آصفي
  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه دو: خبرگزاري فارس

شرطي را براي  روشن است آه جمهوري اسالمي ايران هيچ پيش: سخنگوي وزارت خارجه امروز گفت
  .پذيرد  اي نمي مذاآره با هيچ آشور يا مجموعه

حيمدرضا آصفي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به پرسش خبرگزاري فارس آه آيا خبر 
اي به عنوان پيش شرط ادامه مذاآرات تجاري اتحاديه اروپا  بازرسي بدون قيد و شرط تاسيسات هسته

  . ها شنيدم من اين اخبار را در رسانه: فتبا ايران مطرح شده است، گ
وي در پاسخ به پرسش ديگري ضمن تاآيد بر اينكه اين باعث افتخار جمهوري اسالمي ايران است آه 

آمريكائيها در روزهاي اخير دشمني : هاي خود را مطرح آنند، افزود توانند خواسته دانشجويان عزيز مي
ذاشتند آه اظهارات آنها نمونه بارز مداخله در امور داخلي جمهوري خود را با مردم ايران علنا به نمايش گ

  . اسالمي ايران است و آنها با اين آار معاهده الجزاير را زير پا مي گذارند
ما ديروز يادداشت رسمي را به امريكائيها از طريق سفارت سوئيس داديم و حق پيگيري : وي تصريح آرد

  . را براي خود محفوظ دانستيمحقوقي و قانوني اينگونه مداخالت 
اطالعي از اوضاع آشور و يا  سخنگوي وزارت امور خارجه اظهارات مقامات آمريكائي را ناشي از بي

حضور و سلطه آمريكا در ايران : خصومت و آينه عميق آنها از جمهوري اسالمي ايران دانست و ادامه داد
 و آنچه آه آمريكائيها را نگران آرده استقالل گذشته باعث انقالب و حرآت مردم به سوي استقالل شد

  . خواهي مردم و سياست مستقل ايران است
بانگ آزادي خواهي در ايران به سالهاي گذشته و آودتاي ننگين آمريكا بر مي گردد و مردم : وي گفت

  . ايران هميشه در صدد آسب آزادي و استقالل خود بودند اما آمريكائيها اين صدا را دير شنيدند
ما ابتدا بايد بررسي آنيم :  توسط ايران را تائيد نكرد و افزود93+ 2آصفي خبر پذيرفتن پروتكل الحاقي 

آه در قبال پيوستن ايران به پروتكل الحاقي، آشورهاي ديگر به تعهدات خود چگونه عمل مي آنند و 
  . آنند اي چگونه با ما همكاري مي براي ارتقاء دانش هسته

تا چگونگي همكاري ديگر آشورها با ما روشن نشود جمهوري اسالمي ايران با توجه به : وي تاآيد آرد
  . لزوم پاسخگويي به افكار عمومي آشور نمي تواند پروتكل الحاقي را بپذيرد
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المللي انرژي  دهم فعال در خصوص گزارش آژانس بين ترجيح مي: سخنگوي وزارت امور خارجه ادامه داد
  . بيني نكنم تا آژانس به راحتي آار خود را انجام دهد يشاتمي در خصوص ايران پ

ايم و به آژانس هم اعالم آرديم آه شفاف هستيم  ما بخشي از اين گزارش را ديده: وي خاطرنشان آرد
  . اي انجام دهد و اميدواريم اين آژانس آار خود را حرفه

س چرا به نزديكترين متحد خود، هاي آشتار جمعي نگران است پ اگر آمريكا براي سالح: آصفي افزود
  . دهد هاي آشتار جمعي است هشدار نمي اسرائيل آه داراي انواع سالح

آمريكا ابتدا بايد ادبيات و رويكرد خود را : وي در پاسخ به پرسشي در خصوص رابطه ايران و آمريكا گفت
 ديگران و نه عضوي برتر المللي يك عضوي مانند نسبت به ايران عوض آند و بايد بپذيرد در جامعه بين

  . است
المللي انرژي اتمي زودتر از  سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به اين پرسش آه چرا بازرسان آژانس بين

 بازديدهاي خود را انجام دادند و بر  بازرسان طبق برنامه: موعد ايران را ترك آردند، خاطرنشان آرد
  . يم آرديمهاي آنها ما برايشان برنامه تنظ اساس درخواست

همكاري اقتصادي و : وي همكاري ايران با شرآتهاي ژاپني را موضوع جديدي ندانست و ادامه داد
صنعتي دو آشور منطبق بر قوانين ايران و ژاپن بوده و واردات ما از شرآتهايي آه مطرح شده براي 

اع در اين زمينه فعال ساخت لوازم خانگي به آار گرفته شده آه برخي از شرآتهاي وابسته به صنايع دف
  . هستند

، وزير امور خارجه عربستان سعودي به ايران را خوب و مثبت توصيف آرد و »الفيصل سعود«آصفي سفر 
بحث عراق، جنايات رژيم صهيونيستي در فلسطين و همكاريهاي دو جانبه از موضوعات مورد : افزود

  . گفتگو بود
  . ي از ابعاد همكاري ما با عربستان سعودي استموضوع مبارزه با تروريسم يك: وي تصريح آرد

از سوي ايران را نشانه دخالت در امور داخلي » مقتداي صدر«سخنگوي وزارت امور خارجه پذيرفتن 
پذيريم و اين به معناي دخالت  هاي مختلفي را از آشورهاي ديگر مي ما هيات: عراق ندانست و افزود

 خرداد ماه 14ام خميني، رهبر انقالب و سالگرد ارتحال ايشان در نيست و ايشان براي اداي احترام به ام
  . به ايران آمدند
جمهوري اسالمي ايران به هيچ وجه قصد دخالت در امور داخلي عراق را ندارد و ما : وي تصريح آرد

خواستار عراق پايدار و با ثبات و دوست براي آشورهاي همسايه مبتني بر آراي مردم آشور عراق و 
  . قل از دخالتهاي بيگانه هستيممست

آنچه ما اين روزها از آمريكائيها : آصفي با تاآيد بر لزوم بازگشت پناهجويان عراقي به آشورشان گفت
شاهد هستيم نقض مكرر تعهدهاي خودشان است آه نقض تشكيل حكومت مردمي در عراق از اين 

  . باشد موارد مي
شويم، تاآيد  ادي آه اعضاي القاعده هستند وارد مذاآره ميوي ضمن بيان اينكه با دولتهاي متبوع افر

توانيم بگوييم اينها سران القاعده  اين افراد دستگير شده بايد ابتدا شناسايي شوند و ما هنوز نمي: آرد
  . هستند

هاي شارون ابراز ترديد  سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص به نتيجه رسيدن نقشه راه با سياست
آمريكائيها از ابتدا نقشه راه را به صورت يك ميانجي مطرح آردند اما ما شاهد بوديم آه : ه دادآرد و ادام

هاي رژيم صهيونيستي عليه  در روزهاي اخير آمريكا از اسرائيل جانبداري آرد و با وجود جنايت
  . بيني وجود ندارد فلسطينيان دليلي براي خوش

لسطين، شهرآها و مساله بازگشت آوارگان پاسخ داده تا به حق تعيين سرنوشت مردم ف: وي افزود
  . نشود، هيچ طرحي مفيد نخواهد بود

 
  اعالم جمهوري اسالمي براي بررسي پذيرش پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي

  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه  دو- راديو فردا –فريبا مودت 
المي گفت که حکومت ايران در حال بررسي پذيرش پروتکل سخنگوي سازمان انرژي اتمي جمهوري اس

الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي است که بر بازرسيهاي دقيقتر برنامه هاي اتمي جمهوري 
وي افزود جمهوري اسالمي هنوز تصميم به امضاي پروتکل مذکور را نگرفته است، . اسالمي داللت دارد

امروز هيئت مديره آژانس بين المللي . ت آنرا در دست مطالعه دارنداما مقامات مسئول با برخوردي مثب
. انرژي اتمي براي بحث پيرامون برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالمي در وين گرد هم آمده است

اين سازمان تهران را متهم کرد که از مفاد موافقت نامه ايمني اتمي که هدف آن ممانعت از ايجاد 
  . است تخطي کرده استمخفيانه سالحهاي اتمي

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ايران در دستور آار آژانس بين المللی انرژی اتمی
برنامه های اتمی ايران بخش عمده مباحث روز نخست آژانس بين المللی انرژی اتمی را به خود 

  اختصاص داد
  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه دو - بي بي سي -مرتضی رئيسی 
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حمد البرادعی رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی روز دوشنبه شانزدهم ژوئن در وين از ايران م
خواست تا به تعهدات بين المللی خود در زمينه استفاده از انرژی هسته ای پايبندی نشان دهد و 

  .پروتکل الحاقی به معاهده منع توليد و گشترش سالح های هسته ای را امضا آند
البرادعی و نكات آن در مورد ايران و آره شمالی، عمده ترين موضوع نخستين روز گزارش محمد 

  .نشست هيات مديره آژانس بين المللی انرژی اتمی بود
  .اين آنفرانس از روز دوشنبه شانزدهم ژوئن آار خود را در مقر سازمان ملل متحد در وين آغاز آرد

 بايد اطمينان قطعی دهد آه در فعاليت های آقای البرادعی هنگام گشايش اين نشست گفت ايران
  .مربوط به برنامه هسته ای اين آشور صرفا مقاصد صلح آميز دارد

محمد البرادعی افزود اين اطمينان از جمله هنگامی حاصل خواهد شد آه بازرسان آژانس بين المللی 
ه برداری آرده و بررسی های انرژی اتمی مجاز باشند ازخاك، آب و هوا در نقاط مورد نظر در ايران نمون

  .الزم را در مورد برنامه های تبديل و غنی سازی اورانيوم و سوخت رآآتورها انجام دهند
علی اآبر صالحی، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز که در اجالس حضور داشت، 

نبه سياسی دارد و اين در حالی بزرگنمايی برنامه هسته ای ايران و طرح آن در مجامع جهانی ج: گفت
  .است آه فشار آمريكا در اين مورد ممكن است نتايج عكس داشته باشد

به گفته آقای صالحی اختالف موجود در مورد برنامه هسته ای ايران بيشتر يك اختالف برداشت و تحليل 
ی بيشتری نشان است در حاليكه در قياس با بسياری از آشورها ايران نسبت به تعهدات خود پايبند

  .می دهد
محمد البرادعی رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی در سخنرانی خود از ايران خواست تا پروتکل 

الحاقی به معاهده منع توليد و گسترش سالح های اتمی را هرچه زودتر امضا آند و در سخنانی آه با 
ی از برنامه هسته ای خود سكوت آرده و به ايران در باره بخش: انتقادهای تند از ايران همراه بود افزود

  .آژ انس بين المللی انرژی اتمی گزارش آامل نداده است
آقای البرادعی هشدار داد در صورتيكه ايران به پروتکل الحاقی آه به بازرسان اجازه می دهد بدون نياز 

نس بين المللی انرژی به هماهنگی های قبلی از تاسيسات هسته ای آن آشور بازديد آنند نپيوندد، آژا
  .اتمی هيچگونه مسئوليتی را درباره ايران نخواهد پذيرفت

 قرار است در نشست روزهای سه شنبه و چهار شنبه نيز مسئله ايران مورد بررسی قرار گيرد
  
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  دخالت در امور عراق

  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه دو -بي بي سي 
آصفی سخنگوی وزارت امورخارجه ايران گفت و گو با آمريکا را در شرايط کنونی ناممکن اعالم حميدرضا 

  .کرد
آقای آصفی همچنين در پاسخ به سؤالی در مورد پذيرفتن سيد مقتدی صدر، يکی از روحانيان تندروی 

ای صدر مانند عراقی در ايران گفت که پذيرفتن او مداخله در امور داخلی عراق به شمار نمی رود و آق
برخی ديگر از رهبران مسلمان دنيا برای ادای احترام به بنيانگذار جمهوری اسالمی به ايران سفر کرده 

  .بوده است
سيد مقتدی صدر که گروهی تندرو با عنوان جماعت صدر ثانی را در عراق رهبری می کند اوائل ماه 

انی رئيس مجمع تشخيص مصلحت جاری ميالدی سفری به ايران داشت و با اکبر هاشمی رفسنج
  .ايران ديدار کرد

آقای آصفی از سيد مقتدی صدر با عنوان روحانی ای ياد کرد که مورد احترام بسياری از شيعيان عراق 
  .است

اين در حالی است که فعاليتهای سيد مقتدی صدر در عراق انتقادات برخی روحانيان شيعی را نيز در 
 متهم به شرکت در قتل فرزند آيت اهللا خويی، يکی از مراجع پيشين پی داشته و گروه تحت رهبری او

 شيعه و تالش برای اخراج آيت اهللا سيستانی، يکی از مراجع بزرگ شيعه از عراق است

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  ادامه عمليات سرآوب نيروهاي وفادار به رژيم ساقط عراق
  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه  دو):راديو فردا(يكنام اردوان ن

ژنرال ريچارد مايرز رئيس ستاد مشترک نيروهاي آمريکا روزيکشنبه دريک برنامه تلويزيوني اعالم کرد 
  . احتماال صدام حسين رئيس جمهوري برکنارشده عراق هنوز زنده است وآمريکا بايد اورا پيدا کند

ژنرال ريچارد مايرز گفت تصورمن واحتماال تصورخيلي ها اين است که صدام ): راديو فردا(ليلي صدر 
ما تاکنون بسياري ازدستياران ارشد واطرافيان . حسين زنده است وبايد اقدامي دراين زمينه صورت گيرد

ژنرال . اورا که ازنزديک با وي کارکرده بودند، بازداشت کرده ايم وبايد به جستجوي خود اونيز برويم
مايرزدرپاسخ به سئوالي درباره حمالت اخيربه سربازان آمريکا درعراق گفت درحال حاضرپنج گروه 

اين ها گروه هائي هستند که همچنان به حزب بعث وفادارند . مختلف درعراق درحال جنگ هستند
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م وي افزود گروهي موسوم به انصاراالسال. وفکرمي کنند ممکن است روزي اين حزب به قدرت بازگردد
سايرگروه هاي . اين گروه اکنون سه سال است که آن جا است. وجود دارد که پيش ازما درعراق بودند

  .جهاد طلب اخيرا براي جنگ واردعراق شده اند
هنگامي که از ژنرال مايرزسئوال شد چه کسي هزينه عمليات اين قبيل رزمندگان را تامين مي کند، 

مي دانيم گروه هائي درعراق وجود دارند که مورد حمايت ايران ما . گفت درعراق پول زيادي وجود دارد
دست کم درگذشته . ما مي دانيم احتماال برخي ازاين گروه ها ازسوريه به عراق پروازکرده اند. هستند

  .مرزهاي ميان دوکشورنسبتا نفوذ پذيراست. به اين کشور رفته بودند
توليد سالح هاي کشتارجمعي عراق داراي کاربردي ژنرال مايرزبا اشاره به اين احتمال که تاسيسات 

. دراين مورد که آن ها داراي چنين سالح هائي بوده اند، جاي بحث وجود ندارد: دوگانه بوده است، گفت
من فکرمي کنم که فقط بايد حوصله به خرج . روشن است که آن ها داراي چنين امکاناتي بوده اند

ژنرال مايرزاين موضوع را که .  روزاست که درعراق هستيم90ط اين کار وقت مي خواهد، ما فق. دهيم
رئيس جمهوري آمريکا، . کاخ سفيد درمورد سالح هاي کشتارجمعي عراق فشارمي آورد، تکذيب کرد
ژنرال مايرزگفت به هيچ وجه . وجود سالح هاي کشتارجمعي درعراق را توجيه حمله به اين کشورقرارداد

  .رد نيامده است واطالعي ازهيچ گونه فشاري نداردفشاري دراين مورد به وي وا
  

  القصر عراق پهلو گرفت  اولين آشتي تجاري در بندر ام
  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه دو –خبرگزاري فارس 

  .القصر عراق پهلو گرفت  پس از گذشت سه ماه از آغاز جنگ در عراق ، اولين آشتي تجاري در بندر ام
سخنگوي حكومت موقت ائتالفي در جنوب عراق » ايان بيكار« الوطن چاپ عربستان ، به گزارش روزنامه

  . باشد اين آشتي تجاري حامل اتومبيل و ديگر آاالها از دبي مي: ، با اعالم اين خبر گفت 
حاآم موقت ائتالفي در جنوب عراق ، » ووهلر اولسن«القصر ،  در مراسم افتتاح بندر ام

رئيس شرآت آمريكايي ستيفدور » جان ووش«المللي آمريكا و  آژانس توسعه بين، مدير »اندروناسيوس«
  . شرآت خواهند آرد

شود و مجوز  القصر در حال حاضر زير نظر شرآت آمريكايي ستيفدور اداره مي بنابر اين گزارش ، بندر ام
  . المللي آمريكا به آن اعطا شده است آن نيز از سوي آژانس توسعه بين

  
هاي نفتي آرآوك را به يك  اني حق اآتشاف، استخراج، انتقال و فروش نفت تعدادي از حوزهجالل طالب

  شرآت نفتي واگذار آرد
  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه دو

 سال 50 چاه نفت در آرآوك عراق بيش از 100يك حوزه نفتي با « :گفت“ ايل پست“مالك شرآت نفتي 
يي است آه آمريكا و انگليس در رابطه با نفت عراق  ه نفتياست آه متروك مانده ست و اين حوز

  ».دهند، اما توجه من را به خود جلب آرده و اهميت زيادي براي من دارد اهميت آمي به آن مي
، “گونتكين آوآسال” ي چاپ باآو ، به نقل يك روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 چاه نفت در 400برداري از  آه اولين شرآتي است آه حق بهره“ اويل پست“مالك شرآت نفتي 
هاي نفتي آذربايجان و قزاقستان  آذربايجان را بدست آورده است، تمامي سهام خود را در پروژه

  ».است و قصد دارد توسعه صنعت نفت در شمال عراق را آغاز آند فروخته
 قبل از اينكه اتحاد شوروي از  ،1990ر سال برداري از چاههاي نفت آذربايجان را د ه آوآسال حق بهر

  .آسياي ميانه خارج شود، بدست آورده بود
 امضا آرد و به 2003 ژانويه 14ي ميهني آردستان عراق در  وي يك قرارداد با جالل طالباني، رهبر اتحاديه

اين . دهاي نفتي آرآوك را بدست آور  سال حق اآتشاف، استخراج، انتقال و فروش نفت حوزه40مدت 
 . آيلومتر مربع مساحت دارد6800حوزه 

  
  حمله به آاروان نظامي امريكا در بلد 

   1382 خرداد ماه 26دوشنبه 
 ژوئن در نزديكي شهر بلد در شمال 15 يك آاروان نظامي ارتش امريكا يكشنبه شب -جام جم آنالين 

  .عراق در يك عمليات آمين مورد حمله قرار گرفت
ويتر آه گزارشگر آن شاهد ماجرا بوده است ، يك آاميون نظامي حامل سربازان به گزارش خبرگزاري ر

  .امريكايي هدف يك آرپي جي هفت قرار گرفت و در آنار جاده در آتش سوخت
  .در اين حمله ده ها سرباز امريكايي زخمي شده اند

  .اما از تعداد سربازان آشته شده اطالعي در دست نيست
 آيلومتري 20اين آاروان نظامي شامل خودروهاي زرهي و نفربر از بغداد عازم شهر بلد شده بود آه در 

  .جنوب اين شهر مورد حمله قرار گرفت
اندآي بعد از اين حمله بالگردهاي آپاچي و خودروهاي زرهي ارتش به جستجوي حمله آنندگان 

  .پرداختند
 .ه مخابره نشده استهنوز هيچ گزارش دقيقتري در مورد اين حمل

  
  نيروهاي آمريكايي در جستجوي عوامل رژيم ساقط عراق در فلوجه عمليات عقرب صحرا را اجرا آردند
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  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه  دو):راديو فردا(مسعود ملك 
سروان جان مورگان يک سخنگوي ارتش آمريکا درعراق گفت درجريان عمليات عقرب صحرا که روز 

طي اين عمليات، بيشتر .  درعراق به مورد اجرا گذارده شد، چندين نقطه درهم کوبيده شديکشنبه
وي افزود اين . واحدهاي ارتش آمريکا که درعراق استقرار دارند، مورد استفاده قرارخواهند گرفت

عملياتي جنگي براي درهم شکستن بقاياي سلول هائي است که هنوز به مقاومت ادامه مي دهند 
  . ل عراق به صلح و ثبات را به تاخيرمي اندازندوانتقا

 تن ازنيروهاي آمريکا درآن 1300با اين حال خانواده هاي عراقي ازشدت عمليات جاري درفلوجه که 
به گفته برخي ازاين خانواده ها، سربازان وارد خانه ها شدند ومردمي را . شرکت کردند شکايت داشتند

فلوجه شهري است که تاکنون . مريکا نداشته اند، بازداشت کردندکه هيچ گونه درگيري با نيروهاي آ
  .سخت ترين مقاومت را دربرابرنيروهاي آمريکا نشان داده است

 سرباز به خانه او حمله کردند ودوپسراو را 20 سال دارد، گفت نيمه شب 60جاسم علي محمد که 
. زان سپس فرزندان اورا با خود بردندسربا. دستبند زدند وآن ها را وادارکردند روي زمين درازبکشند

مقامات مسئول گفتند براي کاهش خصومت مردم، به دنبال حمله نيروها کمک هائي انسان دوستانه 
ازجمله کتاب هاي مدرسي، دارو وحتي اسباب بازي به خانواده ها داده شد وقراراست روزيکشنبه 

که سه ساعت به طول انجاميد و يکي دراين عمليات . کمک هاي عمده انسان دوستانه تقسيم شود
ازبزرگترين عمليات آمريکا ازاول ماه مه تاکنون بود، هيچ گونه تلفاتي به آمريکائي ها يا عراقي ها وارد 

  . نيامد ومقاومتي نيزمشاهده نشد
منظورازاين عمليات که درسراسرعراق به مورد اجرا گذارده خواهد شد، پايان دادن به مقاومت ستيزه 

 وجمع آوري سالح هاي غيرمجاز درپايان مهلت دوهفته اي براي تحويل سالح هاي سنگين جويان
 سربازآمريکائي کشته 50از زمان پايان جنگ درعراق، تاکنون نزديک به . ترازتفنگ هاي شکاري است

بيشترحمالت به آمريکائي ها، درمناطقي درشمال وغرب بغداد صورت گرفته است که ازآن به . شده اند
اين منطقه اي است که ساکنان آن همچنان به رژيم برکنارشده . وان مثلث اهل تسنن ياد مي شودعن

  .سني صدام حسين وفادارهستند
چند ژنرال سابق ارتش صدام حسين، ازجمله سرلشکرعبد العلي جاسمين و سرتيپ عبد اهللا علي 

 نيزکه مظنون به هواداري  نفر74بنا به گفته ارتش آمريکا، . جاسمين جزوبازداشت شدگان هستند
ازشبکه القاعده هستند و روزپنجشنبه درنزديکي شهر کرکوک درشمال عراق بازداشت شدند، 

  .جزوبازداشت شدگان هستند
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  گفت و گوي شبكه تلويزيوني الجزيره با سيد مقتدا صدر
  اذن شر عي
يي ها مهم اين است آه خدا به واسطه آنها ما را نجات داد من اصًال به آنها در مورد آمريكا: مقتدا صدر

  نمي نگرم گويي انشاءاهللا اصًال وجود ندارند
  ١٣٨٢ خرداد ٢۶ دوشنبه -همشهري 

مقتدا صدر يكي از چهره هاي جوان روحانيت عراق و فرزند : گروه بين الملل، ترجمه محمدعلي عسگري
اقر صدر است آه پس از فروپاشي دولت بعثي عراق ناگهان نامش بر سر مرجع شهيد آيت اهللا محمدب

آشته شدن عبدالمجيد خويي و محاصره خانه آيت اهللا سيستاني از مواردي بود آه . زبان ها افتاد
وي اخيرًا به ايران سفر آرد و با گروهي از روحانيان عالي رتبه . انگشت اتهام را به سوي او دراز آرد

در اين مصاحبه خبرنگار شبكه تلويزيوني الجزيره از او درباره همان موضوعات و نيز . ردآشور ديدار آ
مسائل ديگري چون رابطه با ايران، مجلس اعال، حضور نيروهاي آمريكايي، دولت انتقالي و غيره مي 

  . پرسد و او سربسته و تند تقريبًا به همه اين پرسش ها پاسخ مي دهد
•••  
عراق، گروهي از شخصيت ها و سازمان ها پديدار شدند آه با سياست درمي با فروپاشي رژيم • 

  شما خود را چگونه مي بينيد؟ آيا يك مرجع ديني هستيد يا يك شخصيت سياسي عمومي؟. آميختند
من اوًال از خدا مي خواهم همانطور آه شما . بسم اهللا الرحمن الرحيم. اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

چون درظاهر اين طور است ولي هنوز اآثر اعضاي آن زنده . ن رژيم فروپاشيده شده باشدبيان آرديد اي
از خداوند مي خواهيم آه يكبار ديگر تجديد نشده و بر مسلمانان ـ چه در . اند هرچند قدرتي ندارند

نها پس انشأاهللا همانطور آه گفتم، اين اتفاق نيفتد آه دوباره آ. عراق يا جاي ديگر ـ حاآم نشوند
من قبًال پاسخ داده ام آه . حال به سوال شما برمي گردم آه ما حزب هستيم يا چيز ديگر. برگردند

هرآس از يك مرجع شرعي اجازه دارد آه حزبي تأسيس آند و به امور سياسي يا شرعي رسيدگي 
 پرسيد اما در مورد خودمان آه مي. پس اگر اذن شرعي داشته باشد مابا او همكاري مي آنيم. نمايد

تو يك حزب سياسي هستي يا مرجع؟ من مرجع نيستم، بلكه وآيل يك مرجع ـ اگر بيان درستي باشد ـ 
  . يعني نماينده يك مرجع. هستم

اين مرجعي آه پدر پيش از شهادتش از ما خواست به او رجوع آنيم و گفت آه او پس از من از همه 
الت داده آه در عراق به تمشيت امور مسلمانان ايشان به من وآ. عالم تر است يعني سيدآاظم حائري

. يعني تمام آنچه مربوط به مسلمانان است. يعني از جهت ديني يا شرعي يا سياسي. بپردازم
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البته به قدر توانايي مان واال فراتر از . انشاءاهللا تمام آن چيزهايي را آه احتياج دارند تقديم آنها مي آنيم
   .توان آه خدا هم نخواسته است

  )اليكّلُف اُهللا نفسًا اال ُوْسَعها َلها ماآَسبْت و َعَليها َما اآَتسَبت(
تا حاال چند شبهه يا اشكال پيرامون شما و مراجع حوزه وجود دارد، رابطه خودتان را به طور خاص با • 

تا چه . ..مي گويند شما او را مجبور به اقامت در يك جا آرديد. آيت اهللا علي سيستاني چگونه مي دانيد
  حد اين حرف درست است؟

من حصاري نمي بينم و اين قبيل چيزها ... اوًال صحت اين حرف را بايد از روزنامه نگارها پرسيد نه از من
اصًال اين پرسش مطرح است آه آقاي . من نه از وجودش خبر دارم و نه عدم او. را نشنيده ام

شايد . يم چيزي را محاصره آنيم آه وجود نداردپس ما چطور مي توان. سيستاني ـ حفظه اهللا ـ آجاست
من حتي خواستم با او مذاآره . به اين خاطر است آه نمي دانند او از مردم خود را پوشيده نگه مي دارد

حتي آسي را فرستادم، دو نفر را از . آنم ولي جواب دادند آه او از مردم خود را دور نگه داشته است
يدمحمدرضا فرستادم آه با او گفت وگو آنند ولي به نتيجه اي طرف خودم به سوي پسرش آقاي س

رابطه با يك مجتهد . او جايگاهي بيش از اين دارد. اين تمام رابطه ما با اين موضوع است. معين نرسيدند
يعني زياد ... مجتهدان زيادند. در مذهب ما اين است آه شخص مقلد به مجتهدان مراجعه مي آند

من طبعًا مرجع ام پدر است آه او هم پس از .  نفر يا بيش از يك نفر باشدنيستند، ممكن است يك
  . خودش ما را به سيدآاظم حائري ارجاع داده است

شما درباره آقاي خويي و . شبهه هايي درباره رابطه شما با آقاي خويي و مرگ او مطرح مي شود• 
  ترور او چه مي گوييد؟

چون آقاي خويي، آن . فته ام، او را سيدمجيد خويي بناميمممكن است همانطور آه در جاهاي ديگر گ
اما آنطور آه گفتم، زمان آمدن او نامناسب بود و به شيوه اي نادرست در حضور ! پدر است نه اين پسر

او با تانك هاي بريتانيايي . وارد صحن. او سيدحيدر آليددار را صدا آرد و با او وارد شدند. مردم عراق بود
بنابراين مردم عراق . اين ها همه را او آرده بود. ما اينكه پيش از مرگش هم مي گفتآمده بود، آ

. خب شما ديديد آه تمام ملت عراق دوستدار آقاي صدر هستند. نسبت به او احساس ضدي داشتند
بنابراين . آقاي صدر... حتي غيرمقلدان او هم فرياد مي زنند آقاي صدر. همه فرياد مي زنند آقاي صدر

من شخصًا اصًال نمي دانستم آه او به .  مي شود؟ بين قاتلين او و مثًال دفترش مالزمتي وجود داردچه
يعني ... حتي اصًال شكل او را هم نمي شناختم. ضريح آمده است و نمي دانم چه آسي او را آشته

تند نمي بسياري از آساني آه در قتل او شرآت داش. اگر عكس او را نديده بودم االن نمي شناختم
. سيدمجيد را نمي خواستند. آنها سيدحيدرآليددار را مي خواستند. دانستند آه او سيدمجيد است

تا . چون سيدمجيد بارها داخل آن صحن شريف شده و سخنراني آرده بود و هيچ اتفاقي هم نيفتاد
 را به آن ضريح او يكي از اعضاي رژيم سابق بود آه صدام حسين او. اينكه آقاي حيدر آليددار مي آيد

آنطور آه مي گويند نفر ديگر را . چون او را نمي خواستند. پس به اين خاطر آشته شد. فرستاده بود
  . او به خاطر حيدر آليددار به رحمت خدا رفت. مي خواستند

  تحقيق در مورد آشتن او به آجا رسيد؟ آيا شما از نتايج آن مطلع شديد؟ و آيا آسي متهم شد؟• 
  . من اطالعي ندارم و اصًال به من مربوط نيست. ات نتايجي داشته استشايد تحقيق

  بله، ولي آسي شما را هم متهم آرد؟• 
  . آسي حق ندارد بدون دليل و بدون هيچ توجيهي مرا متهم آند

  با توجه به اين تنوع شخصيت ها و سازمان ها، آدام گروه به شما نزديك تر است؟• 
  يعني از بين احزاب؟

  ن احزاب، براي مثال جماعت علماء، حزب الدعوة، آدام گروه به شما نزديك تر است؟از بي• 
هر آس از همان مرجعي آه ما از او اجازه مي گيريم، اجازه داشته باشد پس انشاءاهللا به ما نزديك 

  . است
  نظر شما در مورد ايران چيست؟... شما در گذشته، در سخنراني خود از ايران انتقاد آرديد• 
  ن انتقاد آردم؟م
  . دارد... يعني نوعي. گفتيد آرزو مي آنيم آه جز خير و نيكي براي عراق نداشته باشد• 

هر دولتي آه به ما نزديك . يعني ما انتظار بيشتري داريم. انشاءاهللا، اين نقد حساب نمي شود. برعكس
همان آه .  مادي نيستطبعًا مقصود. تر باشد از او انتظار آمك هاي مادي و معنوي بيشتري داريم

آه من به بعضي دولت هايي . مثل خطبه همين هفته. گفتم، بستن مرزها بر روي دشمنان و مشابه آن
. پرداختم آه از مرزهايشان بعضي محرمات و بعضي از آاالهاي حرام و مشابه آن وارد عراق مي شود

  . نه بيشتر و نه آمتر. البته ايران ـ انشاءاهللا ـ دوست است
  ني هيچ نظري در مورد نقش ايران در عراق نداريد؟يع• 

  . تا االن من نقشي از آنها نديده ام، نيست
  مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق را چگونه مي بينيد و ماهيت رابطه شما با آنها چگونه است؟• 

ائه يعني نمي دانم اهدافش چيست، چه نتايجي داشته، چه مي خواهد ار. من از آن چيزي نمي دانم
آيا از همان حاآم شرعي آه ما اجازه مي گيريم، اجازه دارد؟ نه من نمي دانم و ارتباطي با آن . دهد
  . سعي نكرده ام و آنها هم سعي نكرده اند با من تماس داشته باشند... ندارم

  اين حاآم شرعي با تعريف شما آيست؟• 
  . او حاآم شرعي است و جامع الشرايطدر رابطه با ما . آه در اول گفتم... آقاي سيد آاظم حائري
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  ... يعني هر آس از سيدآاظم حائري اجازه داشته باشد همان• 
  . چون پدر ما را به او ارجاع داده است

  اگر مرجع ديگري به آنها اجازه داده باشد شما اجازه مرجع ديگري را مي پذيريد؟  • 
  

آسي آه خودش ادعاي اجتهاد . اد مي آندچون خودش ادعاي اجته. مجلس اعال چنين تصوري را ندارد
  . فكر نمي آنم... مي آند مي رود از مجتهد ديگري اجازه بگيرد؟

  آيا شما از نقشي آه اين مجلس ايفا مي آند راضي هستيد؟• 
  چه نقشي؟

  نقش سياسي و اجتماعي آن؟• 
، جز چيزهاي آمي چه چيزي نشنيده ام... نه اينكه. من نديده ام... من نقش فعالي از آنها نمي بينم
من ... برعكس، بسياري مي پرسند آه پس اين مجلس آجاست. مثبت و چه منفي، چيزي نيست

  ... نقشي نمي بينم
  ... اما از سيدمحمدباقر حكيم وقتي به عراق آمد استقبال زيادي شد• 

  . آيفيت آنصرفنظر از . شايد اين استقبال سازماندهي شده بود. آيا نقش يعني اين؟ اين نقش نيست
  يعني آيا شما آماده همكاري با گروه ها و سازمان هاي ديگر هستيد؟• 

اگر ديني و اسالمي يا شرعي باشند اگر . مانعي ندارد... يعني با اذن شرعي. به اين شرطي آه گفتم
  . سكوالر و غيره باشند آه ربطي به من ندارد

ي يا گروه احمد الكبيسي، رابطه خود را با آنها مثل حزب اسالم. در برخورد با گروه هاي غيرشيعي چه• 
  چگونه مي بينيد؟

فقط شيخ احمد الكبيسي، آه به اينجا . آنها سياستمدار هستند و ما سياستمداران را نمي شناسيم
يعني پس از . استقبالي آه اين روزها سابقه ندارد. آمد و در اتاق نشست و من از او استقبال آردم

  . ما همكاري بسيار مثبتي بودسقوط نظام به قول ش
ابعاد همكاري شما و ساير سازمان ها براي بازسازي عراق چگونه است چه شيعي و چه اهل • 

  سنت؟
حاضرم . من براي هر چيزي آه مصلحت آلي عراق و اين مذهب و مصلحت اسالم در آن باشد حاضرم

  . به هر آسي خدمت آنم، نه فقط او
عراق حضور دارند، آيا اين نيروها را شما نيروهاي اشغالگر مي دانيد آيا االن نيروهاي آمريكايي در • 

  آزاديبخش؟ نظر شما درباره نيروهاي آمريكايي ـ بريتانيايي چيست؟
از . مهم اين است آه خدا به واسطه آنها ما را نجات داد. ما آه به اشغال يا عدم اشغال نمي نگريم... 

  ... چه؟ از اين ظلمي آه بود
   به آن با يك نگاه مثبت و دوستانه مي نگريد يا بي طرفانه؟آيا• 

  . گويي انشاءاهللا اصًال وجود ندارند. من اصًال به آنها نمي نگرم
  رابطه شما با آشورهاي همسايه چگونه است؟ به آشورهاي همسايه چگونه مي نگريد؟• 

اميدوارم يك همكاري .  آنندبه مردم عراق به هر صورتي آه باشد آمك. از آنها توقع همكاري داريم
اسالمي ـ انشاءاهللا ـ و شرعي بين اين دولت ها اعم از ايران و آويت يا اردن و سوريه و آشورهاي 

يعني تمام آشورهاي پيرامون عراق آه به طور آلي آشورهاي اسالمي . عربي و غيرعربي باشد
پس . يت مردم آنها مسلمانندشايد دولت ترآيه اسالمي شناخته نشود ولي اآثر. خوانده مي شوند

اگر چنين باشد خوب . مي توان با ملتي مسلمان به شيوه هاي مسالمت آميز و اسالمي همكاري آرد
  . است

  دولت موقت را چگونه مي بينيد آيا تعيين آن را در اين مرحله ضروري مي دانيد؟• 
اگر ملت آنها را تعيين . هد آردمن نمي دانم آه دقيقًا منظور از آن چيست و چه آسي آن را تعيين خوا

من نمي ... پس شرط موقتي و دائمي چيست؟. آند جاي نگراني نيست، چه موقت باشد و چه دائمي
نمي دانم (... ) صفت موقتي ... چون هم مي توان دولتي دائمي تعيين آرد و هم دولتي موقتي. دانم

  . براي چيست
   پرتو حضور نيروهاي آمريكايي هستيد؟يعني آيا شما آماده همكاري با اين دولت در• 

خب اگر رابطه اي باشد، آسي آه بخواهد همكاري آند، چه نيروهاي . اين دولت چه رابطه اي دارد
اما . خصوصًا اگر همكاري وجود نداشته باشد. ائتالف وجود داشته باشد چه نباشد، همكاري مي آند

ها او را تعيين آرده باشند پس با آنها همكاري يعني اگر آن. چه نوع همكاري؛ اين موضوع ديگري است
نيروهاي ائتالف مي گويند آه . اما بايد ديد حكومت چگونه است تا اين همكاري معلوم شود. آرده است

براساس قانون مي گويند آه ما در امور اين دولت دخالتي نمي آنيم و حق . ما دخالتي نمي آنيم
ه دولت تشكيل شود من نگاه مي آنم تا بشنوم و ببينم آه اين يعني به مجرد اينك. نداريم و چه و چه
  . نمي دانم. واقعيت دارد يا خير

  آيا بين شما و نيروهاي ائتالف در اين باره يا در مورد مسائل ديگر گفت وگويي شده است؟• 
ز درباره هنو. تصور نمي آنم چنين چيزي اتفاق بيفتد. نه آنها خواسته اند و نه من. نه، تا حاال نشده

  ... تصور هم نمي آنم... هيچ چيزي گفت وگو نكرده ايم
اگر از طرف عراقي ها از شما درخواست شود آه در دولت انتقالي مشارآت داشته باشيد آيا شما • 

  مشارآت مي آنيد؟
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  از طرف عراقي ها؟
  . بله• 

  از طرف ملت؟
  .  شده باشدنه دولتي آه از طرف سازمان ملل يا نيروهاي آمريكايي تعيين• 

. شايد آن موقع ببينيم آه مصلحت در اين باشد. هر زماني اقتضائات خاص خودش را دارد... در آن موقع
خدا مي داند آه سرنوشت آنها . شايد اين سوال هنوز زود باشد. اگر االن از من مي پرسيد مي گويم نه

  . چه خواهد بود
   نداريد؟يعني شما موضع مشخصي براي مشارآت در اين دولت• 
  . نه. نه
  يعني ممكن است اگر مصلحت اقتضا آند در آن مشارآت نماييد؟• 

يعني وقتي مصلحت ديديم مشارآت مي آنيم و اگر مصلحت نديديم . اين مصلحت است. احسنت
  . شرآت نمي آنيم

  ... يعني موضعي اصولي درباره دولت انتقالي و حضور نيروها نداريد• 
چون هنوز دولتي نيست آه ملت عراق . آه دست برداشتن از ملت عراق استشما اين را تعبير نكنيد 

اگر (از جهت شرعي هم ما ملت عراق را اداره مي آنيم . يكسري طرف هايي هستند. را اداره آند
  ). تعبير درستي باشد

تأييد مي آينده عراق را چگونه مي بينيد؟ آيا انتخابات برگزار خواهد شد و آيا شما اين انتخابات را • 
  آنيد؟

البته اين ... اما انتخابات يكبار آزاد است و يكبار آزاد نيست يا در اين حدود... اين يك نظام جهاني است
احزاب زيادي هستند آه مشهور هم . آزادي نيست آه احزابي غاصبانه بر ملت عراق تحميل شوند

تا بر سر ما حاآم شوند چه .. .حزب فالني، حزب فالني. نيستند و مثل پتك بر سر مردم مي خورند
. چه آسي اينها را اداره مي آند... به وسيله عكس ها، پالآاردها و چه و چه. بخواهيم و چه نخواهيم

انتخاباتي آه به اين صورت جريان پيدا آند، آزاد نيست . فقط عكس اين و آن را مي گيرند و بلند مي آنند
   .و اگر آزاد نباشد من آن را تأييد نمي آنم

اگر انتخاباتي آزاد و زير نظر نهادهاي بين المللي . آيا اصًال شما آماده هستيد در انتخابات شرآت آنيد• 
  باشد؟

  . خودم شخصًا
  شما يا گروه شما؟• 

  . من خودم شخصًا شرآت مي آنم و با آنها مشارآت نخواهم داشت
  رد؟يعني به عنوان يك جريان موجود در بين عراقي ها شرآت خواهيد آ• 

به شرط آنكه ... هر آس مي خواهد شرآت مي آند... اگر نه آه هيچ. خدا مي داند. اگر الزامي باشد
  . ملت عراق بر آن نظارت داشته باشد نه ديگري

  آيا قصد تأسيس يك حزب سياسي نداريد آه بيانگر اهداف شما باشد؟• 
  . نه، تريبون ما حوزه است و حوزه مافوق همه احزاب است

  حوزه امكان دارد در انتخابات شرآت آند يا در انتخابات از آسي پشتيباني آند؟آيا • 
به اعتبار اينكه حوزه هم يكي از اعضاي ملت عراق است يا جزو ملت عراق است ـ اگر بيان درستي 

  . حاال يا به طور آلي يا جزيي. باشد ـ بايد هر طور شده شرآت داشته باشد
ه شايسته انتخابات باشند و شما در موقع لزوم بخواهيد از آنها پس آيا افراد خاصي هستند آ• 

  پشتيباني آنيد؟
شايد . رحمت خدا شامل حال تمام مسلمانان مي شود. شايد در آينده باشد... االن آه آسي نيست

  . چرا انتخاب نكنيم. خدا فرد صالحي را براي اين آار بياورد و ما هم او را انتخاب آنيم
آيا احساس مي آنيد نيروهاي . هاي خود خواستار تحريم آاالهاي اسرائيلي شديدشما در خطبه • 

آمريكايي شرايط را براي ورود اين آاالها آماده آرده اند آيا حضور اسرائيل را مشاهده مي آنيد به نحوي 
  آه در گذشته نبوده؟

سفانه اين دوره رو به به صورت بسيار خفيف بودند ولي متأ. نمي توانم بگويم آه قطعًا آنها هستند
اينكه . براي همين من شعار تحريم اين آاالها را مطرح آردم، نه بيشتر و نه آمتر. افزايش نهاده است

مهم اين است آه ما اين آاالها را نمي . نيروهاي ائتالف از آن حمايت مي آنند يا نه بحث ديگري است
  . وهاي ائتالف باشند يا غيرهنير. حاال هر آس مي خواهد از آنها حمايت آند. خواهيم

  آيا بيم داريد آه اسرائيل در عراق حضوري سياسي داشته باشد؟• 
در سياست نيروهاي ائتالف چيزي معلوم . ممكن است باشد و ممكن است نباشد. خدا نمي خواهد

  . اما خدا مي داند و خدا ارحم الراحمين است. نيست
    اگر چنين باشد چه برخوردي خواهيد داشت؟• 
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وقتي آاالهاي آنها را تحريم آردم سفارت آنها را . مثل برخورد من با آاالهاي آنها، همانطور خواهد بود
  !تحريم نكنم؟

اما االن . مردم توقع دارند آه برخورد حوزه مثل برخورد آنها در دوره اشغال نيروهاي بريتانيايي باشد• 
 دارند چرا؟ چه فرقي بين نيروهاي اشغالگر بريتانيايي در موضعي بي طرف نسبت به نيروهاي آمريكايي

  قرن گذشته و نيروهاي آمريكايي در اين قرن است؟
  ؟... يعي شما مي گوييد دشمن است

  چرا بين آنها فرق گذاشته مي شود؟. يعني نه همراه و نه بر ضد آنها. نه، بي طرفانه• 
مردم را از صدام خالص نكرده ] انگليسي ها[آنها يكي اينكه صدام بود و . دو مسئله به نظرم مي رسد

اما . دوم اينكه فقها در آن زمان فتواي مقابله با انگليسي ها را صادر آردند و اين خيلي مهم است. بودند
  . االن فقها اصًال اين طور نيستند

  اگر نيروهاي آمريكايي باقي بمانند، برخورد شما چگونه خواهد بود؟• 
اين مسئله به فتواي . اصًال چه موضعي، به من مربوط نيست، چه بمانند يا نمانند. من موضعي ندارم

  . مرجع شرعي برمي گردد و من مرجع نيستم
  آيا در مورد نيروهاي آمريكايي فتواي شرعي وجود ندارد؟• 

 چون اگر مثًال چه و چه باشد جهاد ساقط مي. اين طبعًا وجود دارد. فتواي عدم جهاد است. فتوا هست
  . شود و حتي حرام مي گردد

. االن موضع حاآم شرعي آه شما از او فتوا مي گيريد در مورد حضور نيروهاي آمريكايي دقيقًا چيست• 
  شما با آنها چه برخوردي مي آنيد؟

حال چه نيروهاي ائتالف باشد يا . هر دشمن بزرگي آه نتوان با آن مقاومت آرد، منصرف مي شوم
  . غيره

  درست مي گويم؟.  عدم همكاري هر دو ممكن استاين همكاري و• 
  ). نه منفي و نه مثبت(نه حالت سلبي دارد و نه ايجابي . بله
  شما رابطه بين عراقي ها را اعم از گروه ها و قبايل و سياستمداران چگونه مي بينيد؟• 

 دارد و اميد مي رود تا االن اين رابطه اشكالي ندارد و مي توانيم بگوييم آه وحدتي بين عراقي ها وجود
به خصوص بعد از خالص شدن از اين رژيم چون عامل تفرقه بين . انشاءاهللا. آه اين وحدت بيشتر شود

. ملت بود و حاال با زوال آن واجب مي شود آه همه ملت با تمام طوايف و طبقاتش با هم متحد باشند
  . به خصوص بين شيعه و اهل سنت وحدت وجود داشته باشد

ف آمريكايي ها دستوراتي در مورد اعضاي رهبري حزب بعث صادر شد، اين دستورات را چگونه از طر• 
  مي بينيد؟

  . آنها بعضي ها را مي خواهند و تعقيب مي آنند ما هم بعضي ها را مي خواهيم. من جمعه هم گفتم
  !ي آشته شوند؟آيا به خاطر اين دستورات يا فتاوا، بيم نداريد آه تصفيه هايي صورت گيرد و آسان• 

دادگاه شرعي يعني دليل وجود دارد، آسي ادعا مي آند و ديگري . ما دادگاهي شرعي برپا مي آنيم
  . دادگاه از متهم مي پرسد و اگر اتهام ثابت شد حد را جاري مي آند. منكر مي شود

  آيا محاآماتي هم صورت گرفته؟• 
  . د و حرف هايي زده اندبلكه شاهداني بودند آه آمدن. نه، به معناي واقعي نه

  اما آيا شما بيم آن نداريد آه يكسري تسويه حساب هاي شخصي بين افراد شايع شود؟• 
  چرا؟

  آيا شما از اين آار راضي هستيد؟. پس بايد او را مجازات آرد و آشت... چون مي گويد او بعثي است• 
ينكه اين طور نيست آه بيست نفر مسئله دوم ا. اگر به ضرر مسلمانان باشد من قطعًا قبول نمي آنم

محارب . منظور ما محارب است. بريزند تا يك نفر را بگيرند و به جاي آن يك نفر، بيست نفر ديگر را بكشند
دفع اين فرد . محارب بايد تاوان آارش را بپردازد. در شريعت اسالمي آسي است آه با دين مي جنگد

  . واجب است و اگر دفع نشود حرام خواهد بود
. اما در عراق چون رژيم تك حزبي بود، بسياري از مردم از روي اجبار و نه اختيار وارد اين حزب شدند• 

  شما در مورد آنها نظري داريد؟
حزب . دوست ندارم مجموعه اي نادان را حزب بنامم. اوًال من ترجيح مي دهم آه نام آن را حزب نگذارم

آيا آار آنها با عقل همخواني . اين عرف آار است. باشدبايد اهداف وااليي داشته باشد آه عقالني 
آيا آنها فقط اسمشان را در دفتري مي نوشتند و وابسته به . با هيچ آدام. داشت يا با شرع يا با جامعه

به هر حال دفع ضرر بر هر . يا اينكه چيزي را مي گويند و چيز ديگري را پنهان مي آنند. حزب مي شدند
  . لهب. عاقلي واجب است

به طور خالصه آيا شما به تسامح در بين افراد ملت عراق دعوت مي آنيد يا به جاي آن به انتقام مي • 
  خوانيد؟ يعني فردي آه مي خواهد انتقام بكشد شما او را به انتقام مي خوانيد يا تسامح؟

 شرعي وقتي قصاص هاي. چون اگر رها شوند، به انتقام دست مي زنند. دادگاه شرعي راه ماست
ثابت آنيد آه او . ثابت آنيد آه اين دزد است يا قاتل است. باشد مي گوييم بياييد در دادگاه ثابت آنيد

با ثابت شدن در دادگاه شرعي و قانوني ـ و پليسي آه طبعًا زير نظر آنها هستند . غاصب است و غيره
اگر نتوانستيم اين آار را . آنندو بدون سالح ـ مي توانند تجاوزگر را جلب و حد شرعي را بر او جاري 

چون انتقام آشي ها به همان صورتي مي شود آه گفتيد و اين قطعًا . بكنيم، بايد به خدا پناه ببريم
 .جايز نيست
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  فاآس نيوز حمله به ايران را تشديد آرد  
  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه دو -خبرگزاري آار ايران 

آمريكا دور جديد حمالت خود را عليه جمهوري اسالمي ايران آغاز آرده و " فاآس نيوز"شبكه تلويزيوني 
  .  به آن شدت بخشيده است

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري آار ايران، ايلنا؛ اين شبكه خبري آه در مقياس جهاني به خبر 
 حجم عظيمي   پردازد، همزمان با اوج گيري ناآرامي ها در ايران،  يكا ميپراآني به سود هيأت حاآمه آمر

  .از گزارش هاي خود را به تبليغات عليه تهران اختصاص داده است
 WAR"فاآس نيوز آه در جريان حمالت آمريكا به افغانستان و عراق، گزارش هاي خبري خود را با عنوان 

ON TERROR) " با آغاز فشارهاي تبليغاتي سردمداران آمريكا عليه ايران و آرد،  پخش مي)جنگ با ترور 
جنگ عليه "اوج گيري اغتشاشات در برخي نقاط تهران با پخش تصاويري از اين ناآرامي ها، از عنوان 

  .آند  استفاده مي" ترور
دار    يك سرمايه  آند،  فعاليت مي) پنتاگون(صاحب امتياز اين شبكه تلويزيوني آه زير نظر وزارت دفاع آمريكا 

  .است" روبرت مردوخ"صهيونيست به نام 
آنند و به   مجريان اين شبكه تلويزيوني به وضوح ايران را سيبل جنگ سوم آمريكا عليه ترور ذآر مي

  .نمايد  هاي نظامي عمل مي  عنوان بازوي تبليغاتي آاخ سفيد در استراتژي
  
  

  گوناگون
  

  تظاهرات دانشجويان در پنج شهر ايران
  2003  ژوئن 16 -1382 خرداد 26شنبه دو -بي بي سي 

 دانشجويان اميرکبير خواستار آزادی -گروهی از جوانان بازداشت شده در جريان تظاهرات تهران 
  بازداشت شدگان هستند

گزارش خبرگزاری ها، حاکی از ادامه برپايی تجمع های اعتراض آميز دانشجويان در دانشگاه های چند 
  . شهر ايران است

 های دانشجويی   افراد موسوم به لباس شخصی به خوابگاه هدف عمده اين تجمع ها، اعتراض به حمله
  .و ابراز همدردی با دانشجويانی که خوابگاه هايشان مورد تهاجم قرار گرفته اعالم شده است
 که اعتراض در عين حال ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران، گزارش داده که صرف نظر از دانشگاه هايی

  .های آشور آرام است ها در آنها ادامه دارد، وضعيت در بسياری از دانشگاه 
 صنعت آب و برق  بر اساس گزارش های موجود، تجمع دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت، دانشكده

سينا و علوم پزشكی همدان، دانشگاه تبريز، تربيت معلم حصارك  ، دانشگاه بوعلی )شهيد عباسپور(
  .رج و خوابگاه دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی بندرعباس، ادامه داردآ

تعدادی از دانشجويان دانشگاه تهران نيز روز دوشنبه با تجمع در صحن دانشكده فنی دانشگاه تهران، 
  .نسبت شيوه برخورد با دانشجويان اعتراض کردند

 در روزهای اخير بازداشت شده اند، دانشجويان در اين تجمع ها عمدتا خواستار آزادی دانشجويانی که
برخورد با نيروهای موسوم به لباس شخصی ها و به تعويق افتادن امتحانات پايان ترم هستند اما 

اعتراض به شيوه حاکميت مقام های جمهوری اسالمی و درخواست استعفای اين مقام ها به ويژه 
  .شودمحمد خاتمی رييس جمهوری نيز همواره در شعارها تکرار می 

 ژوئن، گروهی از 16 گزارش داده بود حوالی نيمروز دوشنبه، - ايلنا -پيشتر خبرگزاری کار ايران 
  .دانشجويان دانشگاه اميرکبير به دعوت انجمن اسالمی اين دانشگاه دست به تجمع زدند

المه و اين خبرگزاری افزوده بود هدف از اين تجمع محکوميت حمله به کوی دانشگاه تهران، دانشگاه ع
  .چند دانشگاه ديگر بوده است

  .دانشجويان در تجمع خود گفته اند که تا بازگشت آرامش به دانشگاه در امتحاانات شرکت نخواهند کرد
  .اجتماع کنندگان همچنين خواستار آزادی دانشجويان بازداشتی شدند

ويان اميرکبير اعالم و خبرگزاری ايلنا در ادامه نوشته است که در اين تجمع اسامی سه تن از دانشج
  .گفته شد آنان روز جمه ظهر در کوی دانشگاه ناپديد شده و هنوز خبری از آنان در دست نيست

  
  ناآرامی شبانه

 15در همانحال، گزارش شده است که برای ششمين شب متوالی، تهران در شامگاه روز يکشنبه، 
  .عتراضی بودژوئن، و ساعات اوليه بامداد روز دوشنبه، شاهد تظاهرات ا

مانند شب های گذشته، محل اصلی اعتراضات کوی دانشگاه تهران، واقع در خيابان اميرآباد شمالی، 
  .بود و مردم با اتومبيل به سوی اين محل حرکت کرده بودند
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براساس گزارش های رسيده از تهران، نفرات بسيجی، که بعضی تفنگ رزمی با خود داشتند و جليقه 
  .بودند، در خيابان های اطراف گشت زنی می کردندضد گلوله پوشيده 

گروه های طرفدار حکومت، موسوم به لباس شخصی ها نيز، سوار بر موتورسيکلت، در منطقه رفت و 
  .آمد داشتند

گزارش شده است که در خالل برگزاری تجمع ها در شب يکشنبه، در نزديکی کوی دانشگاه صدای 
  .زارش ها هنوز تاييد نشده استشليک گلوله به گوش رسيد اما اين گ

  .در مورد احتمال برگزاری تجمع ها در شهرهای ديگر ايران نيز گزارش موثقی نرسيده است
 ژوئن، مخابره کرده و 15 در گزارشی که قبل از نيمه شب يکشنبه، - ايسنا -خبرگزاری دانشجويان ايران 

اهرات تهران آغاز می شود، گفته است که با اشاره به اظهارات رييس جمهوری آمريکا در حمايت از تظ
در ساعات پايانی شب، اوضاع در حوالی کوی دانشگاه آرام بوده و نيروهای انتظامی همانند شب های 

  .گذشته در محل حضور و کنترل اوضاع را در دست داشتند
  .اين خبرگزاری اوضاع را نسبت به شب های گذشته آرام تر توصيف کرده است

 گزارش، از تجمع های اعتراضی دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی و برخی ديگر از ايسنا در همين
دانشگاه ها و همچنين، تظاهرات گروهی از دانشجويان کوی دانشگاه تهران در ساعات اوليه بامداد روز 

  .دوشنبه و قطع شدن برق منطقه خبر داده است
  

  بازداشت عامل ناآرامی
 در گزارشی از قول نيروی انتظامی نقل کرده است که تا - ايرنا -ی ايران در همانحال، خبرگزاری دولت

  .عصر روز يکشنبه، هيچ تجمع اعتراض آميزی در دانشگاه ها وجود نداشته است
 نيز گزارش کرده است که در حوالی نيمه شب روز يکشنبه، اوضاع - ايسنا -خبرگزاری دانشجويان ايران 

  .بت به شب های گذشته آرام تر بوده استدر خوابگاه دانشگاه تهران نس
يکی ازعوامل ايجاد ناآرامی در شب های گذشته توسط نيروی انتظامی "به گزارش اين خبرگزاری، 

  ."دستگير شد
  .ايسنا می افزايد که اين فرد غيردانشجو و از ساکنان اميرآباد شمالی بوده است

  . شب های اخير را تکذيب کرده استاين خبرگزاری همچنين خبر فوت يکی از مصدومان حوادث
  .به نوشته ايسنا، مهدی خيامی، دانشجويی که در بيمارستان بستری بود، فوت نکرده است

خبرگزاری ايسنا همچنين از آرامش در دانشگاه شهيد بهشتی در ساعات اوليه بامداد روز دوشنبه خبر 
  .داده است

د انصار می دانستند، در مقابل دانشگاه اجتماع کرده در اين ساعات، گروهی که دانشجويان آنان را افرا
  . بودند اما نيروی انتظامی وعده داده بود که در مورد هويت آنان تحقيق کند

  اظهارات وزير اطالعات
در مورد حوادث اخير تهران، علی يونسی، وزير اطالعات، نيز در گفتگو با خبرنگاران نظرات خود را بيان 

  .کرده است
ارگان های رسمی کشور در " آقای يونسی گفته است که - ايرنا -برگزاری دولتی ايران به گزارش خ

برخورد با تجمع ها، سياست های مصوب شورای امنيت کشور را فراروی خود دارند و براساس اين 
  ."سياست ها عمل می کنند

تيرماه 18ه سالروز حوادث را متهم کرد که در آستان" آمريکاييان و راديو و تلويزيون های ضد انقالب"وی 
  .، تحرکات بيشتری داشته اند1378

آمريکاييان و عناصر ضدانقالب تالش می کنند تا عناصر وابسته به خود "آقای يونسی اظهار نظر کرد که 
  ."را وارد اين معرکه کنند اما در انجام هدفشان ناموفق بودند و جای هيچ نگرانی نيست

  .هرات دستگير شوند براساس قانون محاکمه خواهند شدوی گفت کسانی که در جريان تظا
  . وزير اطالعات به تعداد بازداشت شدگان اشاره ای نکرد

تندترين تشکل های "آقای يونسی از بازداشت تعداد نامعلومی از تظاهرکنندگان خبر داد و افزود که 
 هستند و در اين زمينه مخالف اين اغتشاشات"نيز " دانشجويی و همه احزاب قانونی جمهوری اسالمی

  ."يک اجماع ملی وجود دارد
 تيرماه گفت که هرسال مراسمی با تصويب مقامات در داخل 18وی در مورد برگزاری سالگرد حوادث 

  .دانشگاه ها برگزار می شود و ممکن است در سال جاری هم به همين نحو عمل شود
  

  !نامه سيد ابراهيم نبوی به  آقای خامنه ای
  24/3/1382  -يم نبوی سيد ابراه

  
  پيش از اينکه دير شود دستور برخورد بيرحمانه تان را پس بگيريد! آقای خامنه ای

  ! جناب آقای خامنه ای
در خبرها خواندم که گفته ايد کسانی که در حوادث روزهای اخيردا نشگاه به اعتراض صـنفی پرداختـه و                    

شمن اند و دستور صـادر کـرده ايـد کـه بـا ايـن                يا معترض به سياست های رايج کشور شده اند عوامل د          
اگر چه پيش تر از اين نيز صدور دستورات تند شـما را در برخـورد                . عوامل دشمن با بيرحمی برخورد شود     

با مطبوعات و مردم شاهد بوديم، اما اين دستور صريح، که در شما بي سابقه اسـت بـاب جديـدی مـي              
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و همراه با اين تعجـب مجموعـه ای فـراوان از    . يب استگشايد که برای من که شما را مي شناسم عج      
  . سوواالت را در من بر می انگيزد

نخست مي خواهم بپرسم آيا مي دانيد حاصل صدور برخورد بيرحمانه چيست؟ و مجريان اين دسـتورات                 
چگونه آنرا اجرا خواهند کرد؟ و کساني که اين بيرحمي بر آنان روا مي شود چه کـساني هـستند؟ و بـر                  
سرشان چه خواهد آمد؟ آيا زمانی که دستور برخورد بيرحمانه صادر می کرديد مي دانستيد کـه ممکـن                   

 تيـر   18است کساني کشته شوند؟ وقتی دسـتور تحبيـب قلـوب را در فـردای فاجعـه کـوی دانـشگاه در                       
امعـه   صادر کرديد فرزندان چفيه به گردن شما چنان بيرحمي کردند که زخمش تا مدتها بر چهـره ج                1378

  . ايران بود، وای به امروز که دستور بيرحمي صادر مي کنيد
  

  ! جناب آقای خامنه ای
آنانکــه بــه تبعيــت از انــصار پيــامبر اســالم خودشــان را انــصار حــزب اهللا و البــد يــاران شــما مــي خواننــد     

که دسـتور  وسايل اعمال برخورد آنان در حالتی . سوگمندانه پليدترين وبی رحم ترين جوانان اين کشورند   
برخورد بيرحمانه صادر نکرده بوديد ابزاری بود مانند زنجير، باتوم، پنجه بوکس، چاقو، گاز بي حس کننده،                 

ايـن موجـودات معمـوال بـرخالف سـنت هـاي جوانمردانـه جنـگ و                 . کمربند چرمی و چيزهايي شـبيه ايـن       
ي يکـي را گيـر مـي آورنـد و           کشتي و حتي دعوا يک به يک نمي جنگند، اينها در گروههاي ده پانزده نفر              

در هنگام کتک زدن و به قول شما بي رحمانه برخورد کـردن چنـين تـوهم             . دسته جمعي حمله مي کنند    
و گروه ده پانزده نفري ايثارگران بـه جـان جـواني،            . مي کنند که انسان هايي فداکار و از جان گذشته اند          

من بارهـا   . رگيري و دعوا نقش داشته است     دختری يا پسری، مي افتند که معلوم نيست تا چه حد در د            
و عجيـب   . آدمهای زخمی را ديده ام که برخورد بي رحمانه مورد نظر حضرتعالی بـا آنـان روا شـده اسـت                    

است که زخم های اين خشونت های بيرحمانه پس از گذشت يک ماه و دو ماه که هيچ، تا سالها خـوب    
  . نمي شود

 بي رحمانـه صـادر کرديـد؟ يـا مطـابق معمـول بـا ديـدن گروهـي از              نمی دانم، فکر کرديد و دستور برخورد      
روستائيان   ورامين که خودشان را فدايي رهبـر خواندنـد ذوق تـان گـل کـرد و دسـتور داديـد؟ آيـا متوجـه                  

« هستيد وقتي که همه جمعيت مي گويند سرباز شما هستند و گوش بـه فرمـان شـما هـستند، ايـن                       
يت کشور است؟ و آيا می فهميـد کـه بـه همـين دليـل اسـت کـه حـق                  فقط پانزده در صد از جمع     » همه  

نداريد احساس کنيد رهبر سياسي يا مذهبی همه مردم ايران هستيد؟ آيا مي فهميد اين جمعيتي که                 
فرياد مي زند، در حالت زندگي عادی و در زندگي اجنماعي جـرات نـدارد بـه مـردم اعـالم کنـد کـه حـزب           

 موجودی است که شما طرفدارش هستيد؟ آنها مي آيند و فريـاد مـي            اللهی است و مدافع شما و وضع      
زنند و شما دچار اين توهم مي شويد که چون سالن پر از جمعيت است يا استاديوم پر از جمعيت است                     

حاصل اين توهم اين اسـت کـه   . يا خيابان پر از جمعيت است، بنابراين اکثريت مردم شما را دوست دارند 
اشـاره انگـشت    . اره يک انگشت دشمنان را توسط مردم سر جايشان مـی نـشانيد            مي گوييد که به اش    

اشاره انگشت شـما را مـردم فـداکار     . شما را مردم فداکار ايران نيستند که مي پذيرند، نه، اشتباه نکنيد           
اشـاره انگـشت شـما را قاضـي دادگـاه انقـالب و دادگـاه                . ايران نيستند که مي پذيرند، نه، اشتباه نکنيد       

آنهـا مـي تواننـد بـا        . آنهـا قـدرت دارنـد     . وعات و فرماندهان سپاه و بسيج و انصار حزب اهللا مي بيننـد            مطب
امضاء يک کاغذ يک خانه را بازرسي کنند و کسي را به زندان بيندازند يا با باتوم و زنجير بدنهای بی دفاع 

 عاشـقان و فـداکاران      .پشت اين قدرت هيچ چيز مقدسي نيست، هـيچ انگيـزه پـاکي نيـست              . را له کنند  
شما مثل آب خوردن فحش مي دهند و با بي رحمانه ترين شکل کتک مي زنند و تا مطمئن نباشـند کـه     

! اشـتباه نکنيـد   . یک لشگر ضد شورش پـشتيبان آنهاسـت جـرات حملـه بـه جوانـان کـشورمان را ندارنـد                    
اشـت، شـما در هفـت       متاسفانه شما در هفت سال اول حکومت نادرشاه نيستيد کـه قـدرت و انگيـزه د                

ساله دوم هستيد، همان سراشيبی که تقريبا تمـام قدرتمنـدان برسـرير قـدرت فريـب آنـرا خـورده انـد و                        
و سوگمندانه هيچ کدام تامل نکردند که آيا ايـن برخـورد بـي              . دستور برخورد بی رحمانه را صادر کرده اند       

ی قدرت را از دست دادنـد بـه ايـن فکـر             حاصل اين مي شود که تازه وقت      . رحمانه دوای درد آنهاست يا نه     
  . مي کنند که کاش عاقالنه و منطقی برخورد کرده بودند

  
  ! آقای خامنه ای

نه شما در ايران محبوب تر از صـدام حـسين در عـراق هـستيد و نـه انـصار حـزب اهللا و بـسيج و سـپاه و                               
حــض رضــای خــدا بــه م. طرفــداران شــما انگيــزه و عــصبيت ســربازان و عاشــقان صــدام حــسين را دارنــد 

صدام حسين که زمانی نامش بر بدن هـر شـهروند عراقـی     . سرنوشت او نگاه کنيد و درس عبرت بگيريد       
مـردم  . لرزه مي انداخت ذوب شد و به زمين فرو رفت و اآلن جـز کابوسـی در ذهـن مـردم عـراق نيـست                        

و خـشونت بـار جهـان را        چنان از او نفرت پيدا کردند کـه بـا آغـوش بـاز سـربازان بزرگتـرين قـدرت نظـامی                       
ايـن  . اين سرنوشتی تلـخ اسـت، کـاری نکنيـد کـه مـردم در آرزوی حملـه آمريکـا باشـند                  . استقبال کردند 

آنان دوست دارند مستقل باشند و پيشرفت کنند و آزادی فردی و سياسـی             . ظلمی است بر مردم ايران    
 مثـل همـه مـردم جهـان نـزد افکـار             آنان می خواهند در پناه قانون زندگی کننـد و         . و امنيت داشته باشند   

  . اينها حق طبيعی مردم است. عمومی جهانيان احترام داشته باشند
  

  ! جناب آقای خامنه ای
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آيا مي دانيد که مردم کاربرد واژه دشمن را در جمالت شما مسخره می کنند؟ آيا شنيده ايـد کـه وقتـی                       
انه تعريف دشمن در ادبيـات سياسـی   در مورد دشمن حرف مي زنيد مردم خنده شان ِمی گيرد؟ متاسف      

مجلـس دشـمن اسـت،      .  درصد جمعيت ايـران در آن جـا مـی گيرنـد            85شما آنقدر گشاد شده است که       
دولت دشمن است، احزاب دشمن اند، جوانان دشمن اند، زنـان دشـمن انـد، دانـشجويان دشـمن انـد،                      

ند نفرند؟ چند درصد جامعـه ايـران    دوستان تان کجا هستند؟ چ    ! آقای خامنه ای  ...... پيرمردها دشمن اند  
هستند؟ با اتکاء به چقدر پشتيبان جرات می کنيد از کلمه ملت ايران استفاده کنيـد؟ ايـن چـه کـشوری                      

آقـای هاشـمی    . است که اکثريت مردم اش دشمن کشورشان هستند؟ حتما يـک اشـکالی وجـود دارد               
آيا شـما هـم همـين اعتقـاد را داريـد؟            .  کرد  درصد از آرا هم می توان يک کشور را اداره          15معتقدند که با    

می دانيد نام حکومتی که اکثريت مردم را دشمن می داند چيست؟ شما آنقدر دانـش داريـد کـه معِنـي      
 در مشهد در جمـع روشـنفکران خراسـان بـه            1357 تا   1350آيا وقتی در سالهای     . نام ديکتاتوری را بدانيد   

 درصـد مـردم   15ان می کرديد رهبر کشوری بشويد که فقـط  حکومت ايده آل تان فکر می کرديد هرگز گم     
اش حکومت شان را قبول داشته باشند؟ اگر زمانی به شما می گفتنـد نظرتـان دربـاره چنـين خکـومتی                      
چيست چه می گفتيد؟ دوروبرتان آينه سراغ داريد؟ چه مدتی است که در آينه بـه خودتـان خيـره نـشده         

  ايد؟ 
  

  ! آقای خامنه ای
می گفت آقا به اين نتيجه رسيده است که . تان قديمی تان به من می گفت کار تمام استيکی از دوس

می گفت آقا می گويد تا آخرين قدم می ايستم و نمی گذارم با از ميان رفتن . اگر برود ايران هم می رود
ی بهتـر اسـت   او با نااميدی در مورد شما فکر می کرد و معتقد بود در چنين وضع              . ما دين هم از بين برود     

آدم مثل کسی که در طوفان شن گرفتار شده است گوشه ای بنشيند تا طوفان تمـام شـود و اگـر زنـده          
اين نگاه دوست قديمی شماسـت، وای بـه حـال ملـت کـه        . ماند به زندگی اش بعد از طوفان ادامه دهد        
  . شما را دوست ندارد و دوست نمی شمارد

  
  ! آقای خامنه ای

نخـست اينکـه بيمـار احـساس عظمـت          .  به نام پارانويا، اين بيماری دو نـشانه دارد         يک بيماری وجود دارد   
مي کند و خود را مهم ترين موجود جهان مي پندارد و دوم اينکه بيمار احساس مي کنـد تمـام جهـان در                        

اين بيماری را مي شناسيد؟ بسياری از قدرتمندان بر سرير قدرت دچار ايـن              . حال توطئه عليه او هستند    
آنان احساس می کنند عظيم اند، احساس مي کنند ناجی محرومان و فقرا و مستضعفان و                . ماری اند بي

احساس مي کنند در سرنوشت بشر نقش مهمي دارند، فکر مي کنند قدرت تغيير جهان               . پابرهنگان اند 
مريکـا قـصد    آ. در همان حال همه را دشمن می پندارند، می بينند که همگان در حال توطئه انـد                . را دارند 

حمله نظامی دارد، اروپا قصد تهاجم فرهنگی دارد، ژاپن قصد تهاجم اقتصادی دارد، عـرب هـا قـصد دارنـد      
با توسعه وهابيت شيعه را از بين ببرند، حيدر علی اف قصد دارد تا آذربايجان را از ايـران جـدا کنـد، حامـد                      

د کـه همـه دشـمن مـی شـوند، همـه             همين می شو  . کرزای قصد دارد تا مرز شرقی را دچار بحران کند         
ياسر عرفـات مـی شـود دوسـت اسـرائيل و بـشار اسـد مـي شـود                    . سازشکار و خودفروخته می شوند    

هيچ کس دوست نيست، جز موجوداتی موهوم که در واژه هايی موهوم تـر              . موجودی ترسو و سازشکار   
تـضعف کجـا    ايـن ملـت هـای مس      . می گوييـد دوسـتان مـا ملـت هـای مستـضعف انـد              . معنی می شوند  

هستند؟ جغرافيای شان کجاست؟ اسم شان چيست؟ چطور فهميديد کـه دوسـتان مـا هـستند؟ آقـای               
  شخص شما در جهان دوستی داريد که بدون کمک مالی حامی شما باشد؟ ! خامنه ای

چـه کـسانی در داخـل کـشور قـصد توطئـه عليـه شـما را                  . از مرزهای جهان بگذريد و داخل کشور بياييـد        
ملـی مـذهبی هـا شـش        .  سال قصد براندازی حکومـت را دارد       70ت آزادی با متوسط سنی      ندارند؟ نهض 

ماه بعد از اينکه چهار بار در خانه همديگر مهمانی دادند شدند تـشکيالتی پيچيـده کـه بـرای آمريکـا کـار                        
تندروهايي مثل مجاهدين انقـالب قـصد کودتـای      . مشارکتی ها جاده صاف کن آمريکا هستند      . می کردند 

. جوانـان کـه فاسـدند     . ملی ها که مرتـد هـستند      . روشنفکران که مادرزاد دشمن اسالم اند     . ده دارند خزن
اينها را جمع رياضی ببنديد، چند نفر بـرای شـما بـاقی مـی مانـد؟                 ..... زنان که متاثر از فرهنگ غربی اند      

ه چـه چيـزی سـر       واقعا اگر اينهمه دشمن قصد توطئه عليه شما را دارنـد، پـس ايـن حکومـت بـا اتکـاء بـ                      
  جايش ايستاده است؟ 

  
  ! آقای خامنه ای

بگوييد تا حفاظت اطالعات قوه قضائيه نظرسنجی علمی کند و ببيند که شما محبوب چند درصد از مردم                
نمی گويم وزارت اطالعات، چـون البـد وزارت اطالعـات هـم دشـمن اسـت و قابـل اعتمـاد                      . ايران هستيد 

ردم ايران شما را دوست دارند؟ چند درصدشـان در خلـوت بـه شـما         فکر می کنيد چند درصد از م      . نيست
شاخص ! احترام می گذارند؟ چند درصدشان در گفتگوی دونفره نام شما را با احترام می برند؟ می دانيد

می گوينـد نفـرين آخـرين کـاری اسـت کـه يـک         . خوبی به شما می دهم، اميدوارم کمی به آن فکر کنيد          
دم کامال از دست يک حکومت به تنگ می آيند و همه راههـای اصـالح بـسته                  وقتی مر . درمانده می کند  

به دفترتان بگوييـد برايتـان      . می شود، مردم رهبران شان را نفرين می کنند و برای آنها جوک می سازند              
. جوک هايي که پس از توقيف و سرکوب مطبوعات در مورد شخص شما ساخته شـد را جمـع آوری کنـد                     

هربار که عليه مـردم حرفـی زده ايـد و مـردم حـق               . و به انگيزه سازندگان آن دقت کنيد      آنها را گوش کنيد     
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هربار که حق انتخاب را از مردم گرفتيد مردم يک جوک در . اعتراض نداشتند يک جوک برای شما ساختند
سوگمندانه اين جوکها آنقدر غيرانسانی است که من حتی حاضر نيـستم خيلـی از               . مورد شما ساختند  

. ا را گوش کنم، نه به اين خاطر که در مورد شماست، نه، به اين خاطر که در مورد يـک انـسان اسـت       آنه
شما هستيد کـه اجـازه مـی دهيـد برايتـان            . اما شما، شخص شما هستيد که خودتان را ويران کرده ايد          

ی وقتی جرج بـوش در نقـش يـک احمـق سياسـ         . و می دانيد که خودکرده را تدبير نيست       . جوک بسازند 
ظاهر شد و بدون هيچ دليلی رفتاری تجاوزکارانه در پيش گرفت، مردم جهان و آمريکا هزاران جـوک بـرای    

وقتی يک شهروند تحت فشار حکومتش قرار می گيرد و راهی برای واکنش قـانونی نـدارد و                  . او ساختند 
 و جـوک نـشان      حق اعتراض از او سلب می شود، مجبور می شود تا باورهايش و کينه اش را در لطيفـه                  

شـما مـی    . در اين چهار سال کاری کرده ايد که مردم کينه شما را بـه دل دارنـد                ! آقای خامنه ای    . بدهد
حتی اگر به نابودی حکومت مطمئن نباشيد به مرگ که ايمـان داريـد؟              . رويد، مطمئن باشيد که می رويد     

البته، نه، بگذاريد کمی عادالنه تر      . اندهيچ وقت يادتان نرود که نام نيکی از شما در تاريخ ايران نخواهد م             
اين را می توانم بگويم که شما در دوران خودتان دستور بيرحمی و شقاوت و اعدام را تا بـه                    . قضاوت کنم 

گمان می کنم چيژهايي از رمـان و شـعر و موسـيقی و ادبيـات و     . به اين ايمان دارم. حال صادر نکرده ايد   
 شفيعی کدکنی و روشنفکران خراسان هنوز به جا مانده است کـه             محمد مختاری و شريعتی و اخوان و      

گرچه می دانم کـه خـاتمی درمانـده و          . به شما اجازه نمی دهد بيرحم باشيد و دستور اعدام صادر کنيد           
و .  تيـر صـادر نکنيـد      18مستاصل مدتها بست نشست که شما دستور اعدام بچه های دانشجوی واقعه             

  . د تايي را اعدام کنند تا چنين وقايعی تکرار نشود و عبرت شود برای ديگرانشما معتقد بوديد که بايد چن
  

  ! جناب آقای خامنه ای
 سـاله درگيـری هـای دانـشجويي را برايتـان          25 تـا    18بگوييد تا فهرست اسامی کوچک دستگيرشـدگان        

ا در آن فهرسـت  مطمئنم نامهايي مانند ابوذر، سجاد، ميـثم، احـسان، ياسـر، سـارا، مونـا و زهـر                 . بياورند
اين بچه ها در مدارس جمهـوری      . اينها فرزندان پدر و مادرهای نسل جنگ و انقالب هستند         . فراوان است 

شـما بـه اينهـا    . اين بچه ها تقريبا هرگز از ايران پایشان را بيرون نگذاشته انـد    . اسالمی درس خوانده اند   
چـه شـد    !  باشند، وای به خود دشـمن      می گوييد عوامل دشمن؟ ابوذر و ميثم و ياسر که عوامل دشمن           

 1379که اينها دشمن شدند؟ چه کسی اينها را به خيابان کشيد؟ وقتی قاضی مرتـضوی در بهـار سـال                     
 روزنامه را در يک شب امضا کـرد و لکـه ننـگ بـر دامـن شـما و       14به دستور شخص شما حکم بازداشت       

حـاال  . ت در دل يـک نـسل کاشـته شـود          جمهوری اسالمی گذاشت، شما اجازه داديد تا تخم کينه و نفـر           
  جورکش غول بيابان شود / هرکه گريزد ز خراجات شهر: می گويند. بياييد و آنچه کاشته ايد درو کنيد

  
  ! آقای خامنه ای

به حکم آنکه انتقادات نرم و ماليم ما را در مطبوعات دوم خـردادی  . روزهای تلخ و سياهی در پيش است      
 روند طبيعی جنبش اصالخات را تحمل نکرديد، بـه حکـم اينکـه نپذيرفتيـد يـک                  تاب نياورديد، به حکم آنکه    

 درصد قدرت را در اختيار داشته باشند، به حکـم اينکـه نپذيرفتيـد مـردم                 70 درصدی حق ندارند     15اقليت  
ر حق دارند نمايندگان خود را انتخاب کنند، به حکم اينکه نپذيرفتيد مردم حق دارند اعمال خود را به اختيـا                  

انجام دهند، به حکم همه اينها، نسلی را در پيش رو خواهيد داشت که اصال شما را دوست ندارد و بـه                      
  . اين نتيجه رسيده است که حکومت شما غيرقابل اصالح است

 درصـد حفـظ   15حاال دو راه در پيش داريد، يا پا پس بگذاريد و بپذيريد که سهم واقعـی از قـدرت بـرای آن                       
يرحمی و برخورد بيرحمانه صادر کنيد و بدون گوش کردن به مشاورت عاقالن بـا اشـاره   شود و يا دستور ب 

 نفر کف خيابـان اميرآبـاد بيفتـد ، مطمـئن باشـيد آن           50 يا   40اگر جسد   . انگشت مخالفان تان را درو کنيد     
ره به  طوفان جامعه چنان گيج کنننده است که فرصت تامل دوبا         . خانه ديگر هرگز روی آرامش نخواهد ديد      

زمانی فرا خواهد رسيد که شورای فرماندهی سپاه هم حـرف شـما را گـوش نمـی     . شما را نخواهد داد   
در . آن وقت است که علی می ماند و حوضش، گرچه سالهاست که علی مانـده اسـت و حوضـش                  . کند

 آن وقـت اسـت کـه چفيـه هـا را دختـران جـوان بـه عنـوان                   . اين حال هرچه کنيد به ضرر شما خواهد بـود         
و . دستمال گردن و رودامنی خواهند بست و به تمسخر تمام آنچه ارزشی خوانده ايـد خواهنـد پرداخـت                  

  . اين تمسخر پاداش کسی است که نمی خواهد چيزی را به وقت خودش بفهمد
  

  ! آقای خامنه ای
که کسی  واقعيت اجتماعی بيرحم تر از آن است        . دستور برخورد بيرحمانه تان را هرچه زودتر پس بگيريد        

دانـستن آن سـودمند     . مـی خـواهم رازی را بـا شـما در ميـان بگـذارم              . بتواند چنين دستوراتی صادر کنـد     
پيرمردها و ميان ساالن جامعه ايران تندروتر از جوان ها هـستند، همـه مـی داننـد کـه تـا دو سـه                         . است

. رش نخواهـد مانـد  سال ديگر جمهوری اسالمی در تاريخ سيآسی جهان تدريس خواهد شد و اثری از آثا   
پيرمردها می گويند تا دو سه سال ديگر ما پيرتر می شويم و ديگر وقتی برای زندگی نخـواهيم داشـت،                  
اما جوان ها می گويند ما تازه آن زمان اول جوانی مان است و وقت زندگی داريـم، بنـابر ايـن چـه عجلـه                          

  ! ايست
  

  ا انتظار می کشند کار سختی است؟ نه؟ رهبری حکومتی که مردمش ساعت پايانش ر! آقای خامنه ای
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  سيد ابراهيم نبوی 
24/3/1382  
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