
  2003ژوئن   22 -1382 اول تير هشنب يك  -)90(بولتن خبري ايران نبرد
  

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

منتشر ) 2003 ژوئن21( 1382خرداد 31 تا شنبه) 2003  ژوئن 17 (1382 خرداد 27شنبه سه اين بولتن از تاريخ 
  نشده است

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  آند  همايش اقتصاد جهاني امروز در اردن آغاز به آار مي

  )2003 ژوئن21( 1382خرداد 31شنبه : خبرگزاري فارس 
صاد جهاني امروز در اردن آغاز به آار  آشور جهان ، همايش فوق العاده اقت65با حضور نمايندگان 

  . آند مي
 نفر از رهبران سياسي ، 1800به گزارش جنگ گروپ ، در همايش سه روزه اقتصاد جهاني در اردن 

 آشور جهان شرآت 65سياستمداران ، رهبران تجاري ، دانشمندان ، اقتصاد دانان و رهبران مذهبي از 
  . خواهند آرد

زسازي عراق ، صلح و توسعه اقتصادي در منطقه خاورميانه بررسي خواهد در اين همايش ، مسائل با
  . شد

عبداهللا پادشاه اردن در مراسم افتتاحيه اين همايش سخنراني خواهد آرد و آوفي عنان دبير آل 
  . سازمان ملل نيز روز دوشنبه سخنراني خواهد داشت

خاورميانه را در روز يكشنبه _ آزاد تجاري آمريكا آالين پاول وزير امور خارجه آمريكا نيز طرح ايجاد منطقه 
  . در اين همايش مطرح خواهد آرد

در اين همايش اثرات جنگ در عراق بر اقتصاد و سياست جهاني بررسي : وزير برنامه ريزي اردن گفت 
  . خواهد شد

ز مسائلي بنابر اين گزارش ، در اين همايش حول مساله مفاسد اقتصادي و راههاي مبارزه با آن ني
  مطرح خواهد شد

  
  

  ارائه دو سياست متفاوت در قبال ايران از سوي دو مقام آمريكائي در آنفرانس اقتصاد جهاني دراردن
  )2003 ژوئن21( 1382خرداد 31شنبه ): راديو فردا: (پيمان پژمان

نظرات ضد و نقيضي در حاشيه آنفرانس اقتصادي بين المللي در اردن، ايران و روابط آينده آن با آمريكا با 
از طرفي ريچارد لوگر، رئيس آميته . از طرف مسئوالن آمريكايي شرکت آننده در اين آنفرانس است

  . وي اميدوار است ايران آمريكا بتوانند روابط نزديكتري با ايران برقرار آنند: امور خارجه سناي آمريكا گفت
در مورد ايران، آنچه :  گفتLugar، سناتور لوگر با اشاره به حوادث اخير در مورد اهداف هسته اي ايران

آه آشكارا بايد انجام شود، االن دارد از طريق آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام مي گيرد و آن 
حرآتي براي آناره گيري از هر فكري براي سالحهاي اتمي است، ولي مهمتر از آن من اميدوارم 

ران و آمريكا در مورد روابط آينده و اين روابط بايد به خاطر سود حرآتي بوجود آيد در مورد گفتگو بين اي
  . منطقه بهبود يابد

کا ?آمر? رئيس جمهور: ، معاون سابق وزير امور خارجه آمريكا گفتIndykاما از طرف ديگر مارتين ايندايك 
شورهاي اآنون در خاورميانه هدف گسترده اي دارد وآن تغيير سياسي منطقه و دموآراتيزه آردن آ

  . خاورميانه است
: وي افزود. وي گفت ايران و سوريهِ، االن دو مانع اصلي تحقق يافتن اهداف آمريكا در منطقه هستند

حمايت از تروريسم و قصد توليد سالحهاي آشتار جمعي، اين دولتها را در رده صدام حسين قرار 
ايران و سوريه در . ن مشغول خواهد شداين به آن معنا نيست آه آمريكا بعد از عراق به ايرا. ميدهند

جهت مخالف تاريخ هستند و آمريكا سعي دارد اين را واضح آند آه اين آشورها بايد موضع خود را عوض 
  .آنند

  
  پايان گفتگوهای وين درباره ايران

  2003 ژوئن 19 جمعه –بي بي سي 
ير کشورها موظفند دانش آقای خاتمی گفته است که طبق پيمان منع توليد سالح های هسته ای سا

  هسته ای را در اختيار ايران قرار دهند
آژانس بين المللی انرژی اتمی که بر برنامه های هسته ای کشورهای جهان نظارت می کند، از ايران 
  .خواسته است تا درباره برنامه های هسته ای و اهداف خود در اين زمينه، همچنان شفاف عمل کند

روزه مربوط به ايران که در مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی در در وين انجام در پايان گفتگوهای دو 
شد، محمد البردعی، رييس اين سازمان، گفت که ايران بايد هر چه سريعتر و بدون قيد و شرط پروتکل 
الحاقی به پيمان منع توليد سالح های هسته ای را که بازرسی های بدون اطالع قبلی از تاسيسات 

ای ايران را امکان پذير می سازد، امضا کند تا بدينوسيله دنيا را مطمئن سازد که درصدد هسته 
  .دستيابی به سالح اتمی نيست
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آقای البرادعی گفت که گروهی از بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است به زودی به ايران 
  .ان همکاری کندوی از ايران خواست تا به طور کامل با اين بازرس. بازگردند

اين در حالی است که علی صالحی نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، گفت که در ميان 
اعضای هيات رييسه آژانس، توافقی مبنی بر اينکه ايران بايد بازرسی های دقيق تر را بدون قيد و شرط 

  . بپذيرد، به دست نيامده است
، توافقی مبنی بر اينکه ايران بايد بازرسی های دقيق تر را بدون قيد در ميان اعضای هيات رييسه آژانس

  و شرط بپذيرد، به دست نيامده است    
  محمد صالحی نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی  

وی گفت که ايران پذيرش چنين بازرسی هايی را بررسی خواهد کرد، ولی به هر صورت به همکاری 
  . بين المللی انرژی اتمی ادامه خواهد دادخود با آژانس 

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا روز چهارشنبه گفته بود که رهبران جهان بايد اين نکته را برای ايران 
  . روشن سازند که ساخت سالح های هسته ای توسط اين کشور را تحمل نخواهند کرد

  . ای، کشوری خطرناک خواهد بودآقای بوش گفت به اعتقاد وی ايران دارای سالح های هسته
آمريکا و اتحاديه اروپا ايران را تحت فشار قرار داده اند تا بدون هيچگونه قيد و شرطی به پروتکل الحاقی 

پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای بپيوندد و به اين ترتيب، امکان بازرسی دقيق تر بازرسان 
  . ای خود را فراهم آوردآژانس بين المللی انرژی اتمی از تاسيسات هسته

اما محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران، گفته است کشورش چنين پروتکلی را تنها در صورتی امضا 
منع تکثير سالح های "می کند که اجازه پيدا کند به فن آوری پيشرفته هسته ای که بر اساس پيمان 

 مجاز به آن است، دست يابد" هسته ای
  

  ا براي مبارزه با گسترش سالح هاي آشتارجمعيراهبرد جديد اتحاديه اروپ
  ١٣٨٢ خرداد ٢٧ سه شنبه -همشهري 

وزيران  امور خارجه  اتحاديه  اروپا ديروز راهبرد جديدي  را در زمينه مبارزه  با سالح هـاي  آـشتارجمعي                         
  .ست به  تصويب  رساندند آه  در آن توسل  به  زور به عنوان  آخرين  راه حل  پيش بيني  شده  ا

به گزارش ايرنا از لوآزامبورگ براساس  اصـول  اساسـي  راهبـرد جديـد اتحاديـه  اروپـا، گـسترش  تمـام                  
و وسـايل  انتقـال  آنهـا از جملـه          ) بيولوژيك ، شـيميايي  و هـسته اي          (انواع سالح هاي  آشتارجمعي        

  .موشك هاي  بالستيك ، تهديدي  براي  صلح  و امنيت  جهاني  است 
د جديــد اتحاديــه  اروپــا بــراي  مبــارزه  بــا ســالح هــاي  آــشتارجمعي  هــشدارداده  شــده  آــه   در راهبــر

دستيابي  تروريست ها به  سالح هاي  آشتارجمعي  و مواد مرتبط بـا ايـن گونـه  سـالح هـا، تهديـدي                             
  .مضاعف  براي  سامانه  بين المللي  با پيامدهاي  غيرقابل آنترل  است 

برد جديد خود اين  نكته  را مدنظر قـرار داده  اسـت  آـه بهتـرين  راه حـل  گـسترش                      اتحاديه  اروپا در راه    
  .سالح هاي  آشتارجمعي   اين  است  آه  آشورها به اين گونه  سالح ها احساس  نياز نكنند

اتحاديه  اروپا توصيه  آرده  است  آه  بايد براي  يافتن  راه حـل هـاي  سياسـي بـراي  مـشكالتي  آـه                    
 را به  تالش  براي  دستيابي  به  سالح هاي  آشتارجمعي  وادار مي آند، تا حد امكان  تالش  آشورها

  .آرد
راهبرد جديد اتحاديه  اروپا بر پايه  تالش  براي  خلع سالح  بين المللي ، گفت وگو با آشورهاي  مظنون     

 هـا بـا آمريكـا و روسـيه ،          به  فعاليت  در زمينه  گسترش  سالح هاي  آشتارجمعي  و ارتقاي  همكاري                 
در ايــن  راهبــرد همچنــين  پــيش بينــي  شــده  آــه  در صــورت  ناآــام  مانــدن  اقــدامات  . اســتوار اســت 

سياسي  و ديپلماتيك ، اقدامات  قهرآميز از جمله  توسل  به  زور به  عنوان  آخرين راه حـل  و بـر طبـق                                
  .منشور سازمان  ملل  قابل  انجام  است 

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران ا، نيروها، دولتهمواضع 
  

  'سالح اتمی در ايران تحمل نخواهد شد':بوش
 2003 ژوئن 18 – بي بي سي -مايکل بوکانن در واشنگتن 

جرج بوش رئيس جمهور آمريکا می گويد که که او و ديگر رهبران جهان سالح اتمی در ايران را تحمل 
 .نخواهند کرد

پرزيدنت بوش گفت که جامعه جهانی بايد برای ايران روشن سازد که ساخت سالح اتمی را تحمل 
 .وی افزود که يک ايران اتمی می تواند خطرناک باشد. نخواهد کرد

 "ما چيزی برای مخفی کردن نداريم: "ايران
س گفتگو کرد آقای بوش گفت که وقتی او در سفر اخير خود با با رهبران کشورهای صنعتی در پاري

 .تقريبا همه آنها موافق بودند که بايد با هم برای جلوگيری از توسعه توان اتمی ايران همکاری کنند
اظهارات رئيس جمهوری آمريکا همزمان است با نشست شورای داوری سازمان بين المللی انرژی 

 . يا نه قضاوت کنداتمی تا در باره اينکه ايران از پيمان عدم تکثير سالحهای اتمی تخلف کرده
آمريکا از . نماينده آمريکا در اين نشست ايران را متهم کرد که بارها پيمان ياد شده را نقض کرده است

 . ايران خواست تا بدون قيد و شرط بازرسی های سختگيرانه تری را از تاسيسات اتمی خود بپذيرد
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ترض در ايران ادای احترام کرد و آنها را رئيس جمهوری آمريکا در اظهارات خود همچنين به دانشجويان مع
 .افراد شجاعی توصيف کرد که دولت ايران بايد با آنها با حداکثر احترام رفتار کند

  
  تازه ترين اظهار نظر رايس در مورد ايران  

  )2003 ژوئن21( 1382خرداد 31شنبه   -خبرگزاري آار ايران
مشاور امنيت ملي " آاندوليزارايس" اي اختصاصي با   آمريكا در مصاحبه" نيوز  فاآس" شبكه تلويزيوني 

 مسائل ايران را مورد بررسي قرار داده است آه بخشي از اين مصاحبه   جورج بوش رئيس جمهور آمريكا،
  :  از نظرشما مي گذرد

اي ايران را   هاي هسته  تواند برنامه  الملل نمي   رئيس جمهور اين هفته اعالم آرد آه جامعه بين-س
  تحمل آند؛ معني اين جمله چيست؟

المللي   گزارش آژانس بين.  رئيس جمهور با اين جمله خود پيام بسيار مهمي را به مردم جهان فرستاد-ج
اي   هاي هسته  هايي آه ايران در زمينه توسعه برنامه  تواند هرآسي را در مورد فعاليت  انرژي اتمي مي

  .دارد، به شك وادار آند
اي فقط تالشي براي متقاعد آردن مردم جهان است، ما به   هاي هسته  ويانه از برنامهاستفاده صلح ج

  . هاي خوبي داريم  المللي انرژي اتمي اعالم آرده است، استدالل  غير از آنچه آه آژانس بين
آنيد اما افرادي   اي جهاني صحبت مي  هاي هسته   اآنون شما از بسيج جامعه جهاني عليه برنامه-س
تواند   آنند، اينكه آمريكا نمي  جمهور را به گونه ديگري تعبير مي  ود دارند آه اين صحبت رئيسوج

  .داند  اي ايران را تحمل آند و آن را ماوراي يك مقابله ديپلماتيك مي  هاي هسته  برنامه
مللي انرژي اتمي و ال   البته آنچه آه فعًال ما بايد در اين رابطه انجام دهيم اين است آه با آژانس بين-ج

ديگر آشورهاي جهان آار آنيم تا مطمئن شويم ايران در مسير درستي گام بر مي دارد، تا بازرسان 
  .اند  بتوانند مطمئن شوند آه ايرانيان به تعهدات خود عمل آرده

مردم هاي خود را از دولتمردان بخواهند،   ما اين شانس را داريم به مردم ايران اجازه دهيم آه خواسته
  .ايران از نظام خود خواستار دموآراسي و آزادي هستند

دانيد از نظر تاريخي هم اين سياست   رو دارد، همانطور آه مي   اما آمريكا آار سختي را پيش-س
  . موفقيت چنداني نداشته است

ل بسيار مهم است آه ما بخشي از اين مسؤوليت را قبو.  البته اين مسؤوليت بسيار سنگيني است- ج
  .آنيم اما به هر ترتيب بايد درستي خواسته مردم ايران را بيان آنيم

  
   حمله نظامي براي ما ارجعيت ندارد    گزينه: جان بولتون

   )2003 ژوئن21( 1382خرداد 31شنبه  -خبرگزاري آار ايران
هاي   برنامهتواند باعث توقف توسعه   تحت فشار قراردادن ايران مي: يكي از مقامات ارشد آمريكاي گفت

اي در اين آشور شود، اما هنوز حمله عليه ايران تنها به صورت يك گزينه در بين چند گزينه ديگر   هسته
  .باقي مانده است

المللي و آنترل   الملل ايلنا، جان بولتون يكي از مقامات ارشد امنيت بين  بين  به گزارش سرويس 
تواند اجازه   ران آخرين گزينه است اما تأآيد آرد آه نميحمله به اي: تسليحات در وزارت امورخارجه گفت

اي ايران باعث بي ثبات شدن آل   هاي هسته  اي ايران توسعه يابد چرا آه برنامه  دهد آه توانايي هسته
  .شود  منطقه مي

 انگليس در پاسخ به اين سؤال آه در چه شرايطي آمريكا حمله BBCبولتون در مصاحبه شبكه راديويي 
ها براي   رئيس جمهور مكررًا اعالم آرده است آه همه گزينه: آند، گفت  مي به ايران را انتخاب مينظا

 حمله نظامي براي ما ارجعيت ندارد و هنوز به آن   اما گزينه. گيرد  برخورد با ايران مورد بررسي قرار مي
  .ايم  فكر نكرده

  . ايران بسيار خطرناك استاي  هاي هسته  برنامه: و با تكرار ادعاهاي گذشته گفت
 ميليون دالري را با ايران منعقد آرده است آه براساس اين قرار داد در جنوب ايران در 800روسيه قرارداد 

اما روسيه از ايران خواسته است تا . اي به ايران آمك آند  شهر بوشهر در ساخت يك راآتور هسته
  . اي ايران را بازرسي آنند  هاي هسته  بازرسان اجازه پيدا آنند آه برنامه

  
  رئيس جمهوري آمريكا گفت معترضان در ايران بايد بدانند آه آمريكا در آنار آنها ايستاده است 

 2003 ژوئن 18 – راديو فردا -بيژن فرهودي
جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا با لحني محكم تر از گذشته از تظاهرات ضدحكومتي در ايران دفاع آرد 

گان را انسان هاي شجاعي خواند آه براي آسب آزادي مبارزه مي آنند و تاآيد آرد آه و تظاهرآنند
من دولت ايران را تشويق مي : وي گفت. معترضان در ايران بايد بدانند آمريكا در آنار آنها ايستاده است

جهاني بايد رئيس جمهوري آمريكا همچنين گفت جامعه . آنم با نهايت احترام با تظاهرآنندگان رفتار آند
متحد شود و براي ايران روشن آند آه ما ساخت سالح هاي هسته اي توسط جمهوري اسالمي را 

  .ايران، چنانكه به سالح هاي هسته اي دست يابد، خظرناك مي شود. تحمل نمي آنيم

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
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  'ايران هسته ای تحمل نمی شود'

  2003 ژوئن 19 –بي سي بي 
  ايران برنامه هسته ای خود را صلح آميز می داند

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا می گويد رهبران جهان بايد اين نکته را برای ايران روشن سازند که 
  . ساخت سالح های هسته ای توسط اين کشور را تحمل نخواهند کرد

  . های هسته ای، کشوری خطرناک خواهد بودآقای بوش گفت به اعتقاد وی ايران دارای سالح
آمريکا و اتحاديه اروپا ايران را تحت فشار قرار داده اند تا بدون هيچگونه قيد و شرطی به پروتکل الحاقی 

ه اين ترتيب، امکان بازرسی دقيق تر بازرسان پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای بپيوندد و ب
  .آژانس بين المللی انرژی اتمی از تاسيسات هسته ای خود را فراهم آورد

اما محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران، گفته است کشورش چنين پروتکلی را تنها در صورتی امضا 
منع تکثير سالح های "پيمان می کند که اجازه پيدا کند به فن آوری پيشرفته هسته ای که بر اساس 

  . مجاز به آن است، دست يابد" هسته ای
دستيابی به دانش پيشرفته هسته ای : آقای خاتمی روز چهارشنبه، هجدهم ژوئن، به خبرنگاران گفت

  . حق جمهوری اسالمی است
 را آژانس بين المللی انرژی اتمی موظف است بر اساس پيمانی که ما آن: "رييس جمهوری ايران گفت

  ." امضا کرده ايم، زمينه دستيابی ايران به دانش هسته ای را فراهم کند
رييس جمهوری آمريکا در ادامه صحبت خود افزود تقريبا تمامی رهبرانی که وی اخيرا در فرانسه با آنها 

هسته ای ديدار کرد بر اين نکته توافق نظر دارند که با هم همکاری کنند تا اجازه ندهند ايران دارای توان 
  .شود

اظهارات رئيس جمهوری آمريکا با دور اول نشست شورای داوری آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين 
در اين جلسات درباره اينکه ايران از پيمان عدم تکثير سالحهای اتمی تخلف کرده يا نه . همزمان بود

  . قضاوت می شود
شنبه، هجدهم ژوئن، برگزار شد، ايران را متهم کرد نماينده آمريکا در دور اول اين نشست که روز چهار

آمريکا از ايران خواست تا بدون قيد و شرط بازرسی های . که بارها پيمان ياد شده را نقض کرده است
  . سختگيرانه تری را از تاسيسات اتمی خود بپذيرد

  . در اين جلسه از ايران خواسته شد پروتکل الحاقی را امضا کند
 پروتکل کيوتو، که ايران از امضای آن سر باز زده است، بازرسان آژانس بين المللی براساس محتوای

انرژی اتمی مجاز خواهند بود به بازديدهای دقيق و اعالم نشده از تمامی تاسيسات هسته ای، از 
 جمله مراکز مظنون به فعاليت در اين زمينه ها که از سوی دولت ها اعالم نشده است، مبادرت ورزند

  

  يدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران د
  

  تنها فرصت باقي مانده براي ايران ايجاد تغييرات مسالمت آميز در داخل است  : دآتر هرميداس باوند
  )2003  ژوئن 17( 1382 خرداد 27شنبه سه  -خبرگزاري آار ايران

 طلبي در ايران توجه مردم را به خارج به بن بست رسيدن پروسه اصالح:دآتر داود هرميداس باوند گفت
  .معطوف مي آند

بررسي سياست خارجي ايران « به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، دآتر باوند آه در سمينار
طرفي فعال در قبال جنگ   ايران با در پيش گرفتن بي: گفت، اظهار داشت  سخن مي» در نظريه و عمل

هاي   در آينده عراق داشت اما آمريكا اجازه دخالت به هيچ آدام از گروهعراق اميد به ايفاي نقشي 
  .را نداد)طالباني و بارزاني(ها غير از اآراد   مخالف صدام و به تبع آن آشورهاي حامي اين گروه

:  سپتامبر تعريف جديدي از قدرت و امنيت ارائه داده است، گفت11وي با بيان اينكه آمريكا پس از 
 11 آمريكا آه تا آن لحظه معتقد بود با سپر دفاع موشكي قادر به حفظ امنيت است، پس ازقدرتي مثل

 منشور 51 منشور ملل متحد و ماده 2 ماده 4سپتامبرتغيير استراتژي داد و براي توجيه اين تغيير از بند 
  .استفاده آرد) اصل دفاع از خود(

دهد براي دفاع از خود در هر نقطه از جهان از   ه مياستراتژي جديد آمريكا به اين آشور اجاز: باوند گفت
ها   هاي تهديد آننده بلكه در برابر آشورهاي حامي اين پديده  قدرت خود استفاده آند و نه تنها با پديده

  .امروز آمريكا بر آن است آه حتي در برابر تهديدهاي بالقوه نيز از خود دفاع آند. نيز اقدام آند
به مسئله محدود آردن قدرت آشورهاي عربستان، ترآيه و پاآستان را آه رقباي اين استاد دانشگاه 

هاي ما به   گيري  ها استفاده نكرد و موضع  ايران از اين فرصت: ايران در منطقه بودند اشاره آرد و گفت
  .خصوص در عراق مشكالتي براي ما ايجاد آرد

هايي بود آه ابتدا در مقابل آمريكا    دولت  سياستنكته درخور توجه در بحران عراق و پس از آن : وي گفت
موضع مخالف گرفتند و زماني آه متوجه شدند ممكن است در نظم آينده جايي نداشته باشند براي 

 و روسيه در 8جلب رضايت آمريكا ايران را وجه المصالحه قرار دادند آه نمونه آن موضع آشورهاي گروه 
  .قبال ايران بود

www.iran-archive.com 



اآنون تنها فرصتي آه براي ايران باقي مانده است تا به تبع تغييراتي در سياست : دباوند تأآيد آر
خارجي ما ايجاد شود و ما مجبور نباشيم به دليل فشارهاي خارجي سياست خارجي خود را تغيير 

  .دهيم
عدم حضور مردم در انتخابات اخير شوراها، در واقع اعتراض به آل وضع موجود : وي خاطر نشان ساخت

اي آه ديگر حتي پذيرش پروتكل    گونه  بود و اين امر در سياست خارجي ايران نيز تأثير منفي داشت به
  . نيز تأثير آنچناني براي ما نداردMPTالحاقي 

ها تا حدود زيادي قرباني شعارهايشان خواهند شد و اگر اين شعارها در جهت   حكومت: وي تصريح آرد
خواهد به آشور    هميشه بايد دشمني وجود داشته باشد آه ميانحصار قدرت باشد در اين صورت

حمله آند تا بتوانند تحت عنوان استمرار انقالب قدرت را در انحصار خود بگيرند در حاليكه انقالب يك 
  .تغيير ساختاري در دفع حكومت بود و تمام شد

ت در مواردي همسو با آمريكا يك قدرت هژمون است و ممكن است تصادفًا منافع اين قدر: وي گفت
  .داديم  منافع ملي ما باشد و آمريكا آاري آند آه ما اگر توانايي داشتيم انجام مي

آمريكا سعي مي آند مسئله ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل بكشاند و از آنجا : وي تصريح آرد
ايران از طريق اين شورا به آه از رأي مثبت ديگر اعضا نيز مطمئن است مشروعيت اعمال خود را در قبال 

تواند در پيش گيرد سياست سكوت   در چنين شرايطي حداقلي سياستي آه ايران مي. دست آورد
  .است

 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  آمريکايی ها منشی صدام را دستگير کردند
  2003 ژوئن 18بي بي سي 

از دستگيری عبد حميد محمود التکريتی، منشی صدام حسين خبر داده نيروهای آمريکايی در عراق 
  . اند

  . وی چهارمين نفر در فهرست اعضای حکومت سابق عراق است که تحت تعقيب آمريکا قرار دارند
خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گويد آقای محمود يکی از معدود افرادی است که صدام حسين 

ماد داشت و بنابراين ممکن است درباره محل اختفای او و احتمال وجود جنگ به طور کامل به آنها اعت
  . افزارهای تخريب جمعی در عراق اطالعاتی داشته باشد

جنايات جنگی يا "مقامات دولت جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، گفته اند مايلند آقای محمود برای 
 محاکمه شود" جنايات عليه بشريت

  
اش در بغداد از  آند، در مقابل خانه يك ايراني آه ايستگاه راديويي بغداد را اداره مي« :خبرگزاري فرانسه

  » .سوي چهار تن دزديده شد
    )2003 ژوئن21( 1382خرداد 31شنبه  -ايسنا 

 ساله از مخالفان دولت 49نادر محسن البرآي، « :ي خبـر فوق مدعي شد ايـن خبـرگزاري با مخابـره
 تاآنون هدايت اين ايستگاه راديويي را آه مخالف ايران است، برعهـده داشته 1998ايـران، از سال 

  ».است
اند،  باره اظهار داشت آه چهار فردي آه البرآي را دزيده همسر البرآي در اين« :اين خبرگزاري ادامه داد

  ».وي را با زور سوار اتومبيل آرده و فرار آردند
  سر اين آدم ربايي قرار دارد ت آه دولت ايران پشتطبق اين گزارش وي همچنين ادعا آرده اس

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  حمله نيروهاي امريكايي به دفتر مجلس اعال در بغداد

    )2003 ژوئن21( 1382خرداد 31 شنبه :خبرگزاري فارس
دادي آماندو عصر روز گروهي از نيروهاي امريكايي شامل دو ماشين جيپ و نفربرزرهي به همراه تع

گذشته به دفتر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در بغداد حمله و به تفتيش آامل اين دفتر 
  .پرداختند

دفتر مجلس اعالي عراق در تهران، ضمن بيان اين مطلب طي بيانيه اي آه يك نسخه از آن را به 
" الجادريه"تر مجلس اعال در منطقه نيروهاي امريكايي، دف: خبرگزراي فارس ارسال نموده ،آورده است

در بغداد را مورد هجوم قرار داده و تمامي اموال ، اسناد وآامپيوترها را مصادره و دو صندوق آهني بزرگ 
  . را به همراه تمامي وسايلش شكستند

در اين بيانيه آمده آه نيروهاي مذآور به اين امر اآتفا ننموده و تمامي درها و شيشه هاي يكي از 
اشين ها را آه در مقابل در پارك شده بود را شكسته و سه تن از افراد به نامهاي رسول حسين م

  . الياسري، ياسر العقيلي ، عدنان علي را دستگير و به مكان نا معلومي انتقال دادند
اين عمليات تجاوزآارانه آه براي چندين ساعت طول آشيد، ادامه تجاوزات : اين بيانيه مي افزايد

سياسي و غير نظامي ، بازداشت، دستگير و _ هاي مهاجم در حق ملت عراق ، سازمانهاي ملي نيرو
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  . قتل فرزندان مردم عراق است، اين نيروهاي مهاجم هيچ احترامي به ملت عراق قائل نيستند
چنين اقدامي منجر به افزايش يا تشديد مخالفت با استعمارگري ، : در اين بيانيه تصريح شده است

  . مت ،خشم و نفرت از اشغالگران از طرف فرزندان ملت عراق مي شودمقاو
  

  اقدام برمر در به تاخير انداختن انتخابات نجف يك استبداد سياسي است: اهللا محمدباقر حكيم آيت
  )2003 ژوئن21( 1382خرداد 31شنبه  -ايسنا 
ير اندختن انتخابات مربوط به تعيين اهللا محمدباقر حكيم با انتقاد شديد از تصميم پل برمر جهت به تاخ آيت

شود و مردم عراق آن را قبول  استاندار نجف اعالم آرد اين اقدام يك استبداد سياسي محسوب مي
  . ندارند

اهللا محمد باقر  به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، آيت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي عراقي قبل از هر گونه  المي عراق اظهار داشت، گروهحكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اس

واآنش و پاسخي تالش خواهند آرد آه با بررسي اين اقدام پل برمر، حاآم آمريكايي عراق حقيقت 
  . موضوع را روشن آنند

از سوي ديگر محمود خلف، خطيب مسجد شيخ عبدالقادر آيالني نيز اظهار داشت، اوضاع در عراق روز 
  . شود هاي آمريكا و انگليس بدتر مي  به دليل اشغالگريبه روز در
آينده و سرنوشت ما نامعلوم است و از بد به سوي بدتر در حال حرآت هستيم؛ زيرا تمام «: وي افزود

هاي شيريني آه نيروهاي اشغالگر به ما دادند از بين رفته است و در واقع نه عراق آزاد شد، نه  وعده
  ». داده شده بود در آن استقرار يافتنظام دموآراتي آه وعده

  
  'صدام حسين در عراق است'

  )2003 ژوئن21( 1382خرداد 31شنبه  -بي بي سي 
به گفته منابع وزارت دفاع آمريکا، با به دست آمدن اطالعات جديدی در مورد صدام حسين، رهبر سابق 

  .عراق، تالش برای يافتن و بازداشت وی شدت گرفته است
 ازيکی از دستياران ارشد صدام حسين به دست آمده که در بازداشت نيروهای آمريکايی اطالعات جديد
  .به سر می برد

مقامات دفاعی آمريکا به خبرنگاران گفته اند که عبد حمود محمود، منشی مخصوص صدام حسين که 
کايی در توسط نيروهای آمريکايی دستگير شده و در خالل پنج روز گذشته در يک پايگاه نظامی آمري

  .عراق تحت بازجويی بوده، اطالعاتی را در مورد صدام حسين افشا کرده است
  .آقای محمود مهم ترين مقام رژيم سابق عراق است که تاکنون بازداشت شده است

گفته می شود که وی به بازجويان آمريکايی گفته است که با پيشروی نيروهای آمريکايی، صدام 
صی، در صدد برآمدند تا به منظور کاستن از احتمال دستگيری خود، به حسين و دو پسر وی، عدی و ق

  .طور جداگانه بگريزند
سپس آقای محمود، همراه با دوپسر صدام، به سوريه گريختند اما مقامات سوريه آنان را اخراج کردند و 

  . در نتيجه، هر سه نفر به عراق بازگشتند
ای محمود را با اندکی ترديد تلقی می کنند، اما سخنان وی مقامات آمريکايی گفته اند گرچه اظهارات آق

  . باعث تشديد تالش نيروهای آمريکايی برای دستگيری صدام حسين شده است
به گفته آنان، ماموران آمريکايی با شنود ارتباطات بين گروهی از اعضای رژيم سابق عراق به اين نتيجه 

  .رسيده اند که صدام حسين هنوز زنده است
 اطالعات به دست آمده از عبد حمود محمود در حالی انتشار می يابد که مقامات آمريکايی افزايش خبر

  .حمالت به سربازان آن کشور در عراق را به هوداران صدام حسين نسبت می دهند
در مقابل، بسياری از عراقيان، که با اشغال نظامی کشورشان توسط نيروهای آمريکايی مخالفند، اين 

 رد می کنندنظر را 
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
    2003ژوئن -17 | 1382 خرداد 27 سه شنبه -خسرو معتصد

   دانشكده  رييس  وي  جمهوري  رياست در دوران.  ها سر ستيز داشت  با ايراني  عارف عبدالسالم«
   استخدام  آارشناس  عنوان  به  دامپزشكي  در دانشكده  بود من  بود مايل  نفر شيعه  يك  آه دامپزشكي

 قصر   به  موافقت  پيشنهاد براي  اين  بعد از اينكه  پيشنهاد آرد ولي  وزيري  نخست  را به  موضوع  و اين شوم
  عجمي(ها   ايراني او به.  نكرد  پيشنهاد موافقت  با اين  هستم  ايراني  من  آه  او تا دانست  رفت جمهوري

   عبدالرحمن ، برادرش1345   هليكوپتر در سال  بر اؤر سانحه  عبدالسالم بعد از مرگ«.  بود  داده لقب) برو
 در   مملكتي  اداره  قدرت  بود، ولي  بهتر از برادرش  و خو خيلي  خلق  شخا از لحاظ اين.  جمهور شد رييس
  دار شود، به  را عهده چكي شهر آو  يك  دژبان  مثال رياست  اينكه او عوض.   را نداشت  عراق  مثل  ريخته هم
 تا بتوانند در هر   گرفت  صورت  عراق  بعث  حزب  توسط  انتخاب  شد و اين  تعيين  جمهوري  رييس مقام
 را   بعث  حزب  عبدالسالم  برادرش چون.  بگيرند  را در دست  و خود قدرت  را برآنار آرده  بخواهند وي زماني

 و   را زنداني  بعث  حزب  سران  نمود و همه  آنها شروع  را عليه  شديدي  آرد و مبارزه  اعالم غير قانوني
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   در عين  آه  عراق ارتش)   دوم رآن (  استخبارات  سازمان  البكر رييس  خود احمد حسن  آرد حتي شكنجه
 او  دست   بود، به  قاسم  عبدالكريم  موؤر آودتا عليه  بود و از عوامل  حزب  نظامي  شاخه  مسوول حال

 بود در اؤر   جمهور عراق  رييس  آه  در دوراني  آه  بطوري  قرار گرفت  سختي  شكنجه  شد و تحت زنداني
   رياست  در دوره  ياد دارم به.  مرد  و زود هم  نيافت  بود و هرگز بهبودي  مريض  در زندان  قبل هاي شكنجه
 ديدار   در قصر جمهوري  بودند با وي  سفر آرده  عراق  به  آه  ايران  از استانداران  چند تن  وي جمهوري

 و با او در   او رفته  پيش  استاند اران  بدهد و همه  با آنها دست  سرپا ايستاده داشتند اما او نتوانست
 بود   دستور داده  عارف  عبدالسالم شد آه  مي گفته.  دادند  بود دست  آرده  جلوس  صندلي  روي  آه حالي
  .  بود  ضايعه  در اؤر اين  فرو آنند و مرگش  شكمش  به  بطري  بود يك  البكر در زندان  احمد حسن وقتي
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