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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  وزير حكومت خودگردان فلسطين شد    ، نخست"احمد قريع"

  2003 سپتامبر 10 – 1382 شهريور 19چهار شنبه 
گذاري فلسطين، دقايقي پيش رسمًا با پذيرش سمت   قانونرئيس پيشين مجلس " احمد قريع" 

وزير   وزيري حكومت خودگردان فلسطين موافقت آرد و آار خود را به عنوان دومين نخست  نخست
  .فلسطيني آغاز آرد

، رئيس حكومت خودگردان فلسطين پس از پذيرش "ياسر عرفات"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين
  .پيشنهاد آرد تا اين پست را در اختيار بگيرد" احمد قريع"ابومازن، به " اسمحمود عب"استعفاي 

آابينه "گيري خود پس از پذيرش رسمي اين منصب، اعالم آرد آه   قريع در نخستين موضع
  .تشكيل خواهد داد"بحران

ي ا  از رهبران سياسي حماس توسط اسرائيل، بيانيه" محمود زهار"وي آه صبح امروز پس از ترور 
  .اي نكرد  آميز صادر آرده بود، به علت اين اقدام اشاره  محكوميت

نخست وزير اسرائيل، خواسته بود تا به وي در پيروزي در مسير صلح " آريل شارون" قريع پيش از اين از 
  پايان پيام. ياري رساند

 
  آشته و زخمي در دو عمليات ضد اسرائيلي؛96

  2003مبر  سپتا10 – 1382 شهريور 19چهار شنبه 
 70 آشته و بيش از 15غربي در اسرائيل را به لرزه درآورد و   آويو و قدس  دو انفجار مهيب شهرهاي تل

  . زخمي برجاگذاشت
الملل ايلنا، يك مبارز فلسطيني ديشب با انفجار بمب همراه خود در برابر يك   به گزارش سرويس بين

 50شدن بيش از   آم هفت اسرائيلي و زخمي  ستشدن د  غربي منفجر آرد آه به آشته  آافه در قدس
  .شخص ديگر انجاميد

شدن هشت   آويو روي داد آه به آشته  اين انفجار حدود چهار ساعت پس از عمليات انتحاري تل
  .اسرائيلي آه بيشتر آنها نظامي بودند، انجاميد

  .باش آامل آرد  ادهدر پي اين وقوع اين انفجارها، آابينه شارون، در مناطق اشغالي اعالم آم
آريل شارون نيز ساعتي ديگر سفر به هند را آه با مخالفت شديد مردم اين آشور مواجه شده بود، 

  .آويو باز گردد  هاي اشغالي به تل  آند تا براي اداره اوضاع بحراني سرزمين  آاره رها مي  نيمه
پس از برقراري روابط سياسي بين نو   وزير اسرائيل به دهلي  اين سفر، نخستين سفر رسمي يك نخست

  .شد   سال پيش ممحسوب مي13هند و اسرائيل از 
مسؤوليت هر ) حماس(هاي شهداي االقصي، شاخه نظامي جنبش مقاومت اسالمي فلسطين  گردان

دو عمليات را بر عهده گرفته و اعالم آرده است آه اين حمالت در پاسخ به تداوم حمالت اسرائيل عليه 
" شيخ احمد ياسين"، "اسماعيل ابوشنب" و ترور رهبران حماس از جمله شهيد مهندس مردم فلسطين

  پايان پيام. از رهبران سياسي اين جنبش صورت گرفته است" اسماعيل هنيه"رهبر معنوي حماس و 

  
  آغاز به کار نشست سازمان تجارت جهانی 

  2003 سپتامبر 10 – 1382 شهريور 19 چهار شنبه -بي بي سي 
ر امنيتی در خيابان های نزديک به محل برگزاری نشست سازمان تجارت جهانی تشديد شده تدابي
  است

نشست سازمان تجارت جهانی که هدف از برگزاری آن از ميان برداشتن موانع موجود بر سر راه 
مذاکرات مربوط به آزاد ساختن تجارت است روز چهارشنبه، دهم سپتامبر، در شهر کنکون مکزيک آغاز 

  . کار کردبه
 به 2004مذاکرات مربوط به آزاد سازی تجارت حدود دو سال قبل آغاز شد و قرار است تا پايان سال 

  . نتيجه برسد
اين اجالس در حالی برگزار می شود که کشورهای فقير و غنی به شدت بر سر مساله مهم يارانه 

  . های کشاورزی با هم دچار اختالف هستند
شست کنکون، گروه جديدی از کشورهای در حال توسعه از جمله چين، هند و چند ساعت قبل از آغاز ن

  . برزيل با سندی که اساس مذاکرات اين نشست را تشکيل می دهد، به شدت مخالفت کردند
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خبرنگار بی بی سی در امور جهانی می گويد اين کشورها در واقع هشدار داده اند در صورتی که 
مده ای در رويه خود ندهند، نشست کنکون با شکست مواجه خواهد کشورهای ثروتمند جهان تغيير ع

  . شد
". تجارت را مختل می کند"آنها خواستار پايان حمايت مالی از آن نوع کشاورزی هستند که می گويند 

  . اين کشاورزان همچنين خواستار دسترسی بيشتر به بازارهای کشورهای توسعه يافته هستند
بی سی در محل اجالس می گويد بسياری از کشورها از اتحاديه اروپا، ژاپن و اندرو واکر، خبرنگار بی 

  . آمريکا می خواهند يارانه های گسترده را قطع و موانع موجود در راه واردات را رفع کنند
  . نشست کنکون پنج روز ادامه خواهد داشت

 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  آمريكا در محاصره ايران است: نجانيهاشمي رفس
  2003 سپتامبر 10 – 1382 شهريور 19چهار شنبه 

ها به زودي  آمريكايي: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به حمله آمريكا به عراق گفت
آنند و به باليي بدتر از  شان خواهند گرفت آه هيچگاه آن را فراموش نمي درسي از اين اشتباه تاريخي

  .گ ويتنام دچار خواهند شدجن
االسالم والمسلمين، اآبر  ، حجت)ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي زندگي در مجموعه  هاشمي رفسنجاني آه در مراسم جشن پاياني مرحله چهارم طرح آيه
ان و منطقه لشكرآشي آمريكا با هدف محاصره اير: گفت، افزود  هزار نفري آزادي سخن مي12ورزشي 

  .آرد؛ اما اآنون آمريكا در محاصره ايران است
  .اند، به طوري آه نه راه پيش دارند و نه راه پس ها در عراق به گل نشسته آمريكايي: وي تصريح آرد

دشمنان ما مثل صدام، طالبان و منافقين از جلوي راه : رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت
  . شدند و به زودي آمريكا هم آنار خواهد رفتجمهوري اسالمي برداشته

ولي با اين . اند دشمنان انقالب همه تالش خود براي نابودي انقالب به آار گرفته: وي خاطر نشان آرد
  .تر شده است ها جامعه ما مستحكم تالش

 ها دو ماه پيش با تمام تبليغات و با آمك شياطين داخلي تالش آمريكايي: هاشمي رفسنجاني گفت
ها اين بود آه چند نفر اوباش،  ولي نتايج زحمات آن. را تضعيف آنند) عج(آردند آشور امام زمان 

  .ها بيايند و سپس ابراز ندامت آنند چاقوآش، قاچاقچي، دزد و فريب خورده به خيابان
  .انس انسان با قرآن در عمل هدف بشريت است: وي در بخش ديگري از سخنانش گفت

هاي انقالب  آت جامعه به سمت ارتباط با قرآن را يكي از اهداف و موفقيتهاشمي رفسنجاني حر
 انتهاي پيام. گفتني است، مشروح اين خبر جمعه ارسال خواهد شد. اسالمي دانست

  
  اصالحات مرده، اصالحات زنده

ا سعيد حجاريان که يکی از نظريه پردازان معروف اصالح طلبان است می گويد بايد اصالحات تازه ای ر
  آغاز کرد 

  2003 سپتامبر 10 – 1382 شهريور 19 چهار شنبه - بي بي سي -جمشيد برزگر
سخنان شماری از چهره های شاخص جناح اصالح طلب، در پنجمين اردوی شاخه جوانان جبهه 

مشارکت، به خوبی نشان می دهد که اصالح طلبان درون حاکميت، آشکارتر از هر زمان ديگر بر اين 
  . آغاز شده بود، به سر رسيده است1376ی کنند که عصر اصالحاتی که از دوم خرداد نکته تاکيد م

تنها راه ممکنی است که بايد در پيش گرفته " اصالحات"با اين همه، آنان همچنان اصرار می ورزند که 
  .شود، هرچند، راهی که از اين پس بايد طی شود، تفاوت هايی عمده با راه پيموده شده دارد

رين بيان اين موقعيت، در سخنان سعيد حجاريان، کسی که از وی به عنوان مغز متفکر اصالحات روشن ت
  .نام برده شده، ديده می شود
  بعد از اصالحات چه بايد کرد؟

، فرض را بر اين گذاشته است "بعد از اصالحات چه بايد کرد؟"آقای حجاريان در سخنرانی خود با موضوع 
  .شده تلقی کرد و راهکارهای متناسب با اين وضعيت را يافتکه بايد اصالحات را تمام 

اصالحات مرده، زنده باد : "او با تشريح سه حالت ممکن برای آينده کشور، شعار تازه ای سر داده است
  ."اصالحات

آقای حجاريان در تشريح شعار خود گفت حتی اگر اصالحات کنونی از مسير خود منحرف شده و به پايان 
  .، مصالح آن را نبايد از دست دادرسيده باشد

ماند را نبايد دور  هايی آه باقی می  به گفته سعيد حجاريان، حزب، دولت، مجلس، نيروها و تجربه 
  .ريخت، بلکه در عوض بايد اصالحات را بازسازی کرد و به سخن ديگر، اصالحات در اصالحات کرد

نی لشکر بيکاران از يک سو و يا بروز پديده به گفته وی، شکل گيری جنبش لمپنيزم، با توجه به فزو
شکست طلبی، به معنای آنکه ملت از دشمن مفروض خود، يعنی آمريکا بخواهد که برای نجاتش وارد 

  .عمل شود، دو موقعيت محتمل برای آينده ايران است
  راه سوم
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 کند که به عنوان عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با نفی هر دو راه احتمالی، بر اين نکته تاکيد می
  .عناصر فعال، بايد برای يافتن راه سوم، که چيزی جز بازسازی جنبش اصالح طلبی نيست، کوشيد
 1376سخن گفتن از اين موضوع که اصالحات، به عنوان فرآيندی که از انتخابات رياست جمهوری خرداد 

ه، خود بايد مورد به عنوان يک گفتمان رسمی در چارچوب حاکميت جمهوری اسالمی پديدار شد
بازسازی و اصالح قرار گيرد، سخن تازه ای نيست و در ماه های اخير، بارها به اشکال گوناگونی مطرح 

  .شده است
نتوانسته اند چارچوب دقيق تئوريک " اصالحات در اصالحات"با اين همه، هنوز هيچ يک از طرفداران نظريه 

 اين همان نکته ای است که جنبش اصالح طلبی در و يا عملی مفهوم مورد نظر خود را روشن کنند و
  .شش سال گذشته به طور جدی از آن رنج برده است

ناکامی اصالح طلبان در برآوردن وعده هايی که به مردم داده بودند، افزايش فشار محافظه کاران و 
يت، عمال درگذشتن خواسته ها و مطالبات موجود در جامعه از برنامه های اصالح طلبان درون حاکم

موقعيتی را پديد آورده که جناح اصالح طلب جمهوری اسالمی خود از آن به عنوان زمستان اصالحات ياد 
  .کرده است

پيش بينی اين مساله که اصالح طلبان، يا دست کم شمار چشمگيری از چهره های شاخص آنان 
 هفتم، احتماال بدون حضور نخواهند توانست از فيلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان بگذرند و مجلس

  .آنان تشکيل خواهد شد، بر دشواری های جناح اصالح طلب بيش از هميشه افزوده است
  دوم خرداد جديد

مصطفی تاج زاده، عضو ديگر شورای مرکزی جبهه مشارکت در همين زمينه گفته است بايد دوم خرداد 
آيند، بلكه الزم است   ها نمی  دوق ميليون نفر به پای صن35جديدی خلق آرد، اما با سخنرانی، 

 ای باشد آه اگر مردم نمايندگان مجلس را انتخاب آردند، مطمئن   حكومت رفتارش به گونه مجموعه
  .  هايشان باز است باشند دستشان برای انجام برنامه

د با  طلبان و جريان دوم خردا حميد رضا جاليی پور، عضو دفتر سياسی اين حزب نيز معتقد است اصالح
  .تكيه و تأآيد بر اليحه اصالح قانون انتخابات، نبايد زير بار انتخابات استصوابی بروند

به گفته وی، اگر مجلس هفتم يک مجلس استصوابی باشد، مخالفان محمد خاتمی، رييس جمهوری، 
زله به نام قانون و ملت با وی برخورد خواهند آرد و سكوت آقای خاتمی در قبال چنين مجلسی، به من

  .نوعی خودآشی و ناديده گرفتن سوابق گذشته است
اين در حالی است که به نظر نمی رسد اصالح طلبان، از چنان موقعيتی برخوردار باشند که بتوانند 
محافظه کاران مسلط بر شورای نگهبان را مجبور و يا متقاعد کنند که از قدرت خود برای تاييد و رد 

س دست بشويند و اجازه حضور نيروهای سياسی مخالف خود در صالحيت نامزدهای نمايندگی مجل
  .رقابت های انتخاباتی را بدهند

به اين ترتيب، نظريه پردازان جناح اصالح طلب جمهوری اسالمی، اگرچه در نقد گذشته و موقعيت 
کنونی صريح تر از هميشه سخن می گويند، اما به نظر نمی رسد که برنامه مشخصی برای مواجهه با 

  .محافظه کاران و تغيير وضعيت خود داشته باشند
محمد رضا خاتمی، نايب رييس مجلس و دبيرکل جبهه مشارکت، در جمع شاخه جوانان حزب خود گفته 

ورزی معادالت خود را برهم بزنيم، ولی  ما ممكن است با حكومت قهر آنيم و در عرصه سياست : "است
 ايم،  بست رسيده آنيم به بن  بزنيم و برای اينكه فكر می حق نداريم معادالت خود را با مردم برهم 

  ."گوشه عزلت بگزينيم
اما او روشن نکرده که حزبش، به عنوان بزرگ ترين تشکل اصالح طلب در جمهوری اسالمی، برای خروج 
از اين بن بست، يا به تعبير سعيد حجاريان زنده کردن اصالحات مرده، به طور مشخص چه خواهد کرد و 

 رای اين منظور چه ابزار و امکاناتی را در اختيار داردب
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

المللي   نويس قطعنامه پيشنهادي نشست شوراي حكام آژانس بين  انگليس، فرانسه و آلمان پيش
  انرژي اتمي عليه ايران را ارائه آردند  

  2003 سپتامبر 10 – 1382 شهريور 19چهار شنبه 
نويس قطعنامه پاياني آژانس بين المللي انرژي اتمي را براي بحث و   ، فرانسه و آلمان، پيشانگليس

االجلي براي ايران به   بررسي به نشست شوراي حكام اين آژانس ارائه آردند آه متضمن تعيين ضرب
  . هاي اين آژانس از ايران است  منظور تسليم در برابر آليه درخواست

نويس، ايران بايد به همه   ايلنا، بر اساس اين پيش  الملل خبرگزاري آار ايران،   به گزارش سرويس بين
جاري به تعهدات   اي خود پاسخ دهد و تا پايان اآتبر سال  هاي هسته  هاي آژانس در زمينه فعاليت پرسش

  .اي عمل آند  خود در قبال پيمان منع توليد و گسترش تسليحات هسته
نويس آشورهاي ديگر نيز بايد درباره تعيين اينكه چه آشوري اقدام به   همچنين بر اساس اين پيش

شده براي ايران آرده است، با آژانس همكاري آامل داشته   هاي آلوده به اورانيوم غني ارسال دستگاه
  .باشند
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هاي واردشده به   خواهد درباره منابع و نوع تمامي دستگاه ي ياد شده همچنين از تهران مي قطعنامه
سازي و مخصوصًا تجهيزات وارداتي آه آلوده به اورانيوم غني شده   آشور و نيز تجهيزات مربوط به غني

  .اند، توضيحات آاملي را به آژانس ارائه آند بوده
هاي محيطي را براي  گيري  خواهد تا امكان دسترسي آزاد به نمونه اين طرح همچنين از ايران مي

هاي گريز   هاي آژانس در ارتباط با دستگاه اتمي فراهم آند و به پرسش  يالمللي انرژ بازرسان آژانس بين
  .رود، پاسخ دهد  آار مي  شده به  از مرآز آه در تهيه اورانيوم غني

نويس مزبور همچنين از تهران خواسته است آه به سرعت و بدون هرگونه قيد و شرطي، پروتكل   پيش
نس بتوانند سرزده از هر نقطه از خاك ايران آه خواستند بازديد  را امضا آند تا بازرسان آژا93+1الحاقي

  .به عمل آورند
رئيس هيأت نمايندگي آمريكا در شوراي حكام "آنت ابريل"شود آه   نويس در حالي منتشر مي  اين پيش
المللي انرژي اتمي ديروز در سخناني در جمع اعضاي اين شورا، تهران را به نقض تعهدات   آژانس بين

هاي موجود از عدم همكاري  آمريكا اعتقاد دارد آه واقعيت« :د در قبال آژانس متهم آرده و گفته بودخو
 -هاي سياسي تواند باعث اعمال تحريم المللي انرژي اتمي حكايت دارد آه مي تهران با آژانس بين

  ».اقتصادي شوراي امنيت بر ضد ايران شود
نويس ديگري براي قطعنامه پاياني نشست    از تهيه پيشها حاآي  اين در حالي است آه برخي گزارش

المللي انرژي اتمي عليه ايران از سوي آفريقاي جنوبي است آه در آن   شوراي حكام آژانس بين
  .االجل براي ايران نشده است  اي به تعيين ضرب  اشاره

هاي  رح فعاليتوزير امورخارجه آشورمان در واآنش به ط" سيد آمال خرازي"از سوي ديگر دآتر 
المللي انرژي اتمي در وين، موضع برخي آشورهاي غربي  اي ايران در شوراي حكام آژانس بين هسته
  . باره را غيرمسؤوالنه و گستاخانه خواند  در اين

متأسفانه « :خرازي با اشاره به موضع افراطي برخي آشورهاي غربي در مورد اين مسأله اظهار داشت
المللي انرژي اتمي را تخريب   آنند آه فرايند همكاري ايران و آژانس بين  تالش ميبرخي آشكارا و عمدًا 

  ».آنند و در پي آن هستند آه آژانس را از اين فرايند حذف آنند
آانادا بدين وسيله از « :گيري دولت آانادا ابراز شگفتي آرد و گفت  وزير امورخارجه همچنين از موضع
  ».ه استمواضع اصولي خود، رو گردانيد

المللي انرژي اتمي در سخناني   رئيس هيأت نمايندگي آانادا در شوراي حكام آژانس بين" اينگريد هال"
اي جمهوري اسالمي ايران بدون اتالف وقت به  هاي هسته پيشنهاد آرده بود آه موضوع فعاليت

  .اي است  هسته  ملل ارجاع شود چرا آه تهران در حال دستيابي به سالح  امنيت سازمان  شوراي
وگو با خبرنگار شبكه   المللي انرژي اتمي نيز در گفت  نماينده ايران در آژانس بين" اآبر صالحي  علي"

بيني بدترين احتماالت ممكن را در مورد افزايش فشارها   ما پيش« :خبري الجزيره قطر در وين، تصريح آرد
ر مذاآرات جاري بين تهران و آژانس در وين به ايم ولي اگ   نيز آرده93+1براي امضاي پروتكل الحاقي 

  پايان پيام» .بست بينجامد، ايران آليه روابط خود را با اين آژانس قطع خواهد آرد  بن
  

  دو طرح قطعنامه آژانس بين المللى و واآنش ايران
  2003 سپتامبر 10 – 1382 شهريور 19 چهار شنبه -راديو آلمان 

يت رئيسه آژانس بين المللى انرژى اتمى مشورت هاى خود در مورد امروز چهارشنبه هئ: تهران/وين
 به گزارش خبرگزارى آلمان، به نقل از محافل ديپلماتيك، دو طرح ٠مسئله اتمى ايران را ادامه مى دهد

قطعنامه به هئيت رئيسه آژانس بين المملى ارائه شده آه قرار است طى دو روز آينده اين دو ادغام 
قطعنامه متعلق به آلمان، فرانسه و بريتانياست آه مهلت معينى به ايران داده است و  يك طرح ٠گردند

طرح ديگر را آفريقاى جنوبى ارائه آرده آه در آن مهلتى ذآر نشده و اين طرح از سوى بسيارى 
 به گزارش خبرگزارى آلمان، على اآبر صالحى، نماينده ايران ٠آشورهاى غيرمتعهد پشتيبانى مى شود

ژانس بين المللى تهديد آرد، درصورتى آه خواست هاى سختگيرانه اى در مورد ايران مطرح شود، در آ
 به گزارش خبرگزارى ٠آشور متبوعش مى تواند به همكارى خود با آژانس بين المللى خاتمه دهد

وع فرانسه به نقل از خبرگزارى دولتى ايرنا، آمال خرازى، وزير خارجه ايران در واکنش به طرح موض
  فعاليت هاى هسته اى ايران درشوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى در

وى، بويژه . وين، اعالم کرد که موضع برخى کشورها دراين زمينه غير مسئوالنه و گستاخانه است 
 بايد گفت، امروز نماينده کانادا درشوراى حکام درسخنرانى اظهارداشت ٠ازموضع کانادا ابراز تعجب کرد

 وزير ٠موضوع فعاليت هسته اى جمهورى اسالمى بايستى بدون درنگ به شوراى امنيت ارجاع شودکه 
اگر حقوق مشروع ما براى فعاليت صلح آميز هسته اى ناديده گرفته شود ، ما : امورخارجه ايران افزود 

 بعمل نيز ناچار خواهيم شد که ارزيابى دوباره اى از وضعيت و سطح همکارى هاى فعلى با آژانس
  .آوريم

 
اي و تهديد به قطع همکاري با  رد هرگونه ضرب االجل توسط جمهوري اسالمي در زمينه برنامه هسته

  آژانس بين المللي انرژي اتمي
  2003 سپتامبر 10 – 1382 شهريور 19 چهار شنبه -راديو فردا 

ي پيشنويس قطعنامه اعضاي هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي در جلسه امروز خود به بررس
در اين قطعنامه که مورد . مشترک فرانسه، آلمان و بريتانيا در مورد برنامه هسته اي ايران ادامه دادند
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حمايت ژاپن و آمريکا هم هست، تا سي و يکم اکتبر براي همکاري کامل ايران با اين آژانس، فرصت 
  . داده مي شود

 اتمي، ديروز گفت که ايران قطعا پيمان منع گسترش سالح نماينده آمريکا در آژانس بين المللي انرژي
هاي هسته اي را نقض کرده، اما يک بار ديگر به ايران فرصت داده مي شود تا جزئيات برنامه هسته اي 

  .خود و اهداف آن را به طور شفاف توضيح دهد
راي امنيت سازمان ملل شواهد موجود طرح شکايت عليه ايران را در شو: کنث بريل، نماينده آمريکا گفت

  . توجيه مي کند، اما آمريکا منتظر واکنش ايران به خواست هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مي ماند
محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، در آغاز سومين روز جلسه، امروز گفت که همه 

 است که بايد بدون تاخير حل شود و فکر بر سر اين نکته توافق دارند که مساله بسيار مهمي مطرح
  .مي کنم که ايران هم اين را مي پذيرد که موضوع بايد حل شود

علي اکبر صالحي، نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، امروز گفت که ايران هيچ نوع ضرب 
ري خود را با آژانس در مد االجلي را نمي پذيرد و اگر فشارها به همين شکل ادامه يابد، ما توقف همکا

  . نظر خواهيم گرفت
کمال خرازي، وزير امور خارجه ايران هم در واکنش به قطعنامه در دست بررسي در هيات مديره آژانس 

گفت که موضع برخي کشورها در اين زمينه غير مسئوالنه و گستاخانه است و برخي آشکارا مي 
ب کنند و در پي آن هستند که آژانس را از اين فرآيند حذف کوشند فرآيند همکاري ايران و آژانس را تخري

آقاي خرازي به خصوص در مورد موضع کانادا گفت که سخنان نماينده کانادا، که خواهان آن شده . کنند
 شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود، تعجب است که مساله فعاليت هسته اي ايران، بدون درنگ به

آور است، در حاليکه محمد البرادعي اعالم کرده که اين موضوع فني است و نبايد در نتيجه گيري شتاب 
  . کرد

اگر افراطي ها صحنه را در اختيار بگيرند و حقوق مشروع ما را براي فعاليت : آقاي خرازي اضافه کرد
يرند، ما هم ناچار خواهيم شد تا در همکاري خود با آژانس، ارزيابي مجدد صلح آميز هسته اي ناديده بگ

  .کنيم
محمد البرادعي، ديرور گفت که اميدوار است ايران پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سالح هاي 

 هسته اي را که به اين آژانس اختيار بازرسي هاي دقيق تر را مي دهد، امضاء کند تا آنها بتوانند در مورد
  .برنامه هسته اي ايران که گسترده هم هست، قضاوت کنند

در قطعنامه ارائه شده توسط بريتانيا، فرانسه و آلمان، از ايران خواسته مي شود به همه سوال هاي 
مطرح درباره برنامه هسته اي اش پاسخ دهد و مشخصا روشن کند که کدام کشور، ابزار آلوده به 

  .ه ايران مدعي آن است، به ايران فروخته استاورانيم غني شده را، آنچنان ک
درميان اعضاي هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي، چند کشور با تعيين ضرب االجل براي ايران 

نماينده مالزي مي گويد که اين وظيفه محمد البرادعي است که تصميم بگيرد چگونه مي . مخالف اند
ر ماه نوامبر تهيه کند و نبايد براي تکميل کار او، ضرب االجل تعيين خواهد گزارش خود را در مورد ايران د

  .شود
برنامه هسته اي ايران و جلسات هيات مديره آژانس، موضوع گزارش هاي متعددي در شمار زيادي از 

نشريات امروز آمريکا و اروپا بود، از جمله لوموند فرانسه، نيويورک تايمز، واشنگتن پست و وال استريت 
نيويورک تايمز سخنان کنث بريل، نماينده آمريکا در آژانس را نقل کرده که گفته است . نال آمريکاجور

ايران بسياري از حقايق را در مورد برنامه هسته اي اش نگفته، اما ما به خواست کشورهاي ديگر که 
  . مايل اند به ايران يک فرصت ديگر داده شود، توجه کرديم

ز گفت که امضاي قرار داد با ايران، براي بازگرداندن زباله هاي اتمي به اين در همين حال روسيه امرو
کشور، با امضاي پروتکل الحاقي توسط ايران ارتباطي ندارد، بلکه اختالف مالي با ايران باعث تاخير 

والري رخين، معاون وزارت انرژي هسته اي روسيه . امضاي قرار داد دريافت زباله هاي اتمي شده است
ت که ايران از روسيه خواسته است تا در ازاي دريافت اين زباله ها، مبلغ معيني را به ايران بپردازد، گف

در حاليکه معموال به کشورهايي که زباله را دريافت مي کنند، بايد مبلغي پرداخت شود و خواسته ايران 
  .غير قابل قبول است

 
   تروريست ها در آمريكاتصويب قوانين جديد براي نبرد با تروريسم و مجازات

  2003 سپتامبر 10 – 1382 شهريور 19 چهار شنبه - راديو فردا –ابراهيم بي پروا 
روز چهارشنبه رئيس جمهوري آمريكا طرج ها لوايح جديدي براي اصالح قوانين به منظور مبارزه با 

يقه از مظنونان به اعمال از جمله قوانين جديد، عدم قبول وث. تروريسم در داخل آمريكا ارائه خواهد داد
تروريستي، گسترش مجازات و صدور احضاريه از سوي مقامات اجراي قانون بدون توجه به احكام هيات 

اسكات مككالن، سخنگوي آاخ سفيد گفت در طول دو سال گذشته اقدامات مهمي . منصفه قابل ذآرند
. وارد به اعمال قدرت بيشتري نياز استدر نبرد عليه تروريسم در آمريكا انجام شده است و در پاره اي م

  .رئيس جمهوري آمريكا طرح هاي تازه را در يك سخنراني در ويرجينا اعالم خواهد آرد
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ي بود  انفجار شب گذشته اربيل ناشي از عمليات انتحار: وزير آشور دولت خودخوانده جناح بارزاني
  2003 سپتامبر 10 – 1382 شهريور 19چهار شنبه 

وزير آشور دولت خودخوانده حزب دموآرات آردستان عراق انفجار شب گذشته اربيل را ناشي از 
  .عمليات تروريستي انتحاري دانست

اني وزير آشور دولت خود خوانده جناح بارز" آريم شنگالي "  ,به گزارش خبرنگار سرويس بين الملل ايلنا
 ساله آشته 4طور آامل تخريب و يك آودك    منزل مسكوني به11 خودرو و 15در اين انفجار « :افزود
  ».شد

اين انفجار « :گذاري متهم نكرد ولي افزود  وي در سخنان خود هيچ گروهي را به دخالت در اين بمب
  ». حكيم در شهر نجف استاهللا  ملل در بغداد و ترور آيت  هاي دفتر نماينده سازمان گذاري  مشابه بمب

اي   طي گفتگويي با شبكه ماهواره, اين در حالي است آه تعدادي از ساآنان خيابان شورش
  .صحبت از وقوع دو انفجار مي آردند, وي  تي  آردستان

گذاري شب گذشته اربيل نيز مانند ساير   بمب« :اي گفت  گزارشگر اين شبكه ماهواره  , "شيروان طالب"
هاي مناطق مرآزي و جنوبي عراق، در نزديكي مراآز نظامي نيروهاي ائتالف روي داده   ريگذا  بمب
  ».است

چهار سرباز آمريكايي نيز در اين انفجار .  نفر گزارش شده است45تعداد زخمي هاي اين حادثه تا آنون 
  پايان پيام. اند  زخمي شده

  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

انتقاد از دادن فرصت دوباره به جمهوري اسالمي پيش از ارجاع :  مطبوعات چهارشنبه آمريکابررسي
  اي به سازمان امنيت پرونده هسته

  2003 سپتامبر 10 – 1382 شهريور 19 چهار شنبه -راديو فردا 
ي انرژي الملل هاي بازرسان سازمان بين اي با اشاره به گزارش  در سرمقالهروزنامه وال استريت جورنال

اتمي در باره برنامه اتمي جمهوري اسالمي، از سخنان روز دوشنبه نماينده آمريکا دراين سازمان انتقاد 
کرد که گفته بود آمريکا حاضر است قبل از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، يک بخت 

وال استريت جورنال . د دست برداردهاي اتمي خو ديگر هم به ايران بدهد از طفره رفتن در باره برنامه
هاي بازرسان به وضوح نقض تعهدات ايران نسبت به پيمان منع گسترش تسليحات  نويسد يافته مي

قطعنامه که آلمان، : افزايد دهد، پس شانس آخر ديگر براي چيست؟ اين روزنامه مي اتمي را نشان مي
خوهد به فوريت تغليظ  ا هم هست، از ايران ميفرانسه و بريتانيا تهيه کرده اند و مورد حمايت آمريک

آلومينيوم را متوقف سازد و از بردن اورانيوم بيشتر به داخل تاسيسات نطنز بپرهيزد و در گزارش به 
ها، تاسيسات و اقدامات اتمي خود، شفافيت کامل را رعايت  سازمان انرژي اتمي در باره دستمايه

سرائيل کناري ايستاده است تا اگر آمريکا و سازمان ملل نويسد ا وال استريت جورنال مي. نمايد
اين روزنامه . نخواستند اقدام کنند، با استفاده از مداخله نظامي تاسيسات اتمي ايران را از بين ببرد

اي از سوي اسرائيل عليه تاسيسات اتمي اوسيرک عراق بود  شود که اقدام مشابه بازدارنده يادآور مي
وال استريت .  دسترسي به سالح هاي اتمي که مشغول تهيه آن بود، محروم کردکه صدام حسين را از

جورنال تاکيد مي کند که نبايد اجازه داده شود که ايران راهي را طي کند که کره شمالي و عراق 
  . پيمودند

 تحليلگر امور استراتژيک و استاد مرکز تحقيقات سياستگذاري دهلي نو، در Brahma Chellaneyآقاي 
نويسد دومين سالگرد حمله تروريستي فاجعه   ميBaltimore Sun سان اي در روزنامه بالتيمور مقاله
 سپتامبر، يادآور اين حقيقت است که جنگ عليه تروريسم هنوز از دستيابي به هدف اصلي خود 11آميز 

مت طالبان از دور است و هرچند ده ها تن از عناصر ارشد القاعده دستگير يا معدوم شده اند، و حکو
وي . کابل بيرون رانده شده است، ولي تروريسم اسالمي به کشورهاي بيشتري سرايت کرده است

نويسد سرپناهي که عناصر طالبان و القاعده در پاکستان بدست آورده اند، نقش مهمي را در  مي
ر پاکستان گسترش و تجديد سازمان آنها ايفا مي کند و ديکتاتوري نظامي که با حمايت آمريکا د

سربرافراشته است، نه تنها نتوانسته است از پناه گرفتن تروريست ها در قبايل شمال پاکستان جلو 
اين کارشناس . گيري کند بلکه دستگاه تروريسم دولتي پاکستان عليه هندوستان را نيز برنچيده است

نگ عراق خواسته است  ميليارد دالري که رئيس جمهوري آمريکا از کنگره براي ج87نويسد  هندي مي
يادآور هزينه سنگين مبارزه با تروريسم است اما نابود کردن نيروي جهاد که خشونت را به عنوان ابزاري 

  . مقدس و راهي براي تزکيه مذهبي ترويج مي کند به چيزي بيشتر از پول نياز دارد
، به دعوت جامعه William Safireکار، آقاي ويليام سفاير  نويس کهنه ، ستوندر روزنامه نيويورک تايمز

عرب از آقاي هشيار زبري، وزير امورخارجه شوراي حکومتي عراق پرداخته است و آن را براي خيلي از 
 حکومت پادشاهي وديکتاتوري 22داند و مي نويسد جامعه عرب که از  ها شگفت انگيز مي ديپلمات

اق تحت اين عنوان مضحک که تشکيل شده است قبال مي خواست از شناسائي شوراي حکومتي عر
بعد ازاينکه اين بهانه مورد تمسخر جهان قرار گرفت، . به طور دمکراتيک برگزيده نشده است، امتناع کند
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سرانجام جامعه حکومت هاي ديکتاتور عرب، سرانجام به طور موقت شوراي حکومتي عراق را که 
 و به همين سبب، حاال سازمان ملل و نيروهاي ائتالف برگزيده اند، به طور موقت به رسميت شناخت

اين . سازمان هاي مددکار بين المللي ديگر نمي توانند در هاي خود را به روي دولت تازه در عراق ببندند
خواهند به عراق کمک کنند به حکومتي  اي بودبه بعثي ها و پيروزي اي بود براي آنها که مي اقدام، ضربه

  .قائم به ذات دست يابد
 

   شهريور18: های تهرانروزنامه 
   شهريور18 سه شنبه –بي بي سي 

 روزنامه صبح در تحليلی به قلم حسين دهشيار نوشته در نشست آژانس بين المللی انرژی شرق
اتمی در وين تصميم گرفته خواهد شد آه ايران فهرست آامل تجهيزات خريداری شده، آشورهايی آه 

ت را تهيه کند و پروتكل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزار از آنها خريد کرده و تاريخ خريد تجهيزا
هسته ای را هم امضا کند تا هر زمان آه آژانس ضروری ديد بدون آگاهی قبلی، بازرسان خود را برای 

  .بازديد تأسيسات اتمی ايران گسيل دارد
 چگونگی ايجاد توازن  نبود درك آافی از ماهيت نظام بين الملل، ماهيت اهداف آمريكا،شرقنويسنده 

قدرت در ايران و ناديده گرفتن معادالت جهانی را فراهم کننده شرايطی دانسته است آه در آن، 
آشوری مستقل در شرايطی قرار می گيرد که از حق خود در تأمين امنيت در سايه امكانات تكنولوژيك 

  .محروم بماند
نوشته است که گردن نهادن به خواستهای  ضمن انتقاد از برخی عملكردها در ايران شرقتحليگر 

آژانس به مفهوم نقض حق حاآميت و به مخاطره انداختن امنيت کشور است و در عين حال بی توجهی 
به درخواستهای آژانس منجر خواهد شد آه براساس قطعنامه ای آه آمريكا برای وضع تحريم همه 

اسی، فعاليتهای اقتصادی و فرهنگی ايران به جانبه عليه ايران به شورای امنيت خواهد داد، حيات سي
  .ويرانه کشيده شود

 در صدر اخبار خود از زبان رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته است که ايران بايد همه ياس نو
  .فعاليتهای غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق در آورد

منعکس کرده و از زبان نماينده »  به حکامهشدار ايران« گزارشی از نشست وين را با عنوان انتخاب
ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته فشار به ايران ممکن است نتيجه معکوس و عواقب غير 

  .منتظره ای در پی داشته باشد
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی گزارشهای مربوط به نشست وين را کم اهميت ديده و از ايران

لماتيک نوشته است که آمريکا و بريتانيا قطعنامه ای عليه ايران آماده کرده اند که در آن قول منابع ديپ
  .خواسته شده است مهلتی برای تن دادن ايران به خواستهای بين المللی تعيين شود

 با اشاره به امکان تبديل شدن ماجرای فعاليتهای هسته ای ايران به بحران ملی نوشته در آفتاب يزد
 بايد اين بحث را از جدلهای جناحی خارج کرد و اجماعی ملی درباره آن پديد آورد تا بتوان راهی گام اول

  .برای بيرون رفتن از بحران پيدا کرد
 با اشاره به تجربه عراق نوشته آن کشور با پذيرش آفتاب يزدمحمد علی کوزه گر، نويسنده مقاله 

 آورد ولی اين نبايد به معنای خودداری از امضای پروتکل بازرسيها روند آغاز پايان حاکميت خود را فراهم
  .الحاقی تلقی شود

آقای کوزه گر که نماينده مجلس شورای اسالمی است در مقاله اش پيشنهاد کرده که موضوع پذيرش 
يا رد پروتکل الحاقی در مجمع تشخيص مصلحت مطرح شود که راسًا يا با رجوع به رهبری نظر خود را 

  .اعالم دارد
به گفته او، مجلس و اصالح طلبان به هيچ ترتيب نبايد بتنهايی هزينه چنين تصميم مهمی را متقبل 

  .شوند
 در سرمقاله خود که به مناسبت زادروز حضرت علی امام اول شيعيان به بررسی حکومت در کيهان

ت دچار وضعيتی صدر اسالم اختصاص دارد به مسائل امروز حکومت اشاره کرده و نوشته امروز نيز حکوم
  .شده که با کفر جهانی درگير است و عده ای معتقدند که با پذيرش پروتکل الحاقی تن به مذلت دهد
حسين شريعتمداری نويسنده سرمقاله در تکرار نظريات سابق خود تأکيد کرده است که عده ای که 

های آمريکا اگر الزم است تابلوی خودی دارند ولی دلشان جای ديگر است معتقدند با تن دادن به خواست
  .جام زهر هم سربکشيم

 است به نامه ای است که اکثريت کيهاناشاره آقای شريعتمداری که نماينده ولی فقيه در روزنامه 
نمايندگان مجلس دو ماه پيش برای آيت اهللا خامنه ای رهبر ايران فرستادند و در آن با اشاره به 

ی خواستند جام زهری را که بايد سرانجام سرکشيده شود واقعيتهای جهانی و فشارهای بين الملل
  .بموقع به دست گيرد

 در مقاله ای به نوشته مصطفی تاجزاده، معاون پيشين وزارت کشور به تحليل دو ديدگاهی ياس نو
پرداخته که درباره آينده کشور بين تصميم گيرندگان ايرانی وجود دارد که يکی از آنها معتقد است چون 

  .ی آمريکا با ايران قطعی است بايد با محدود کردن آزاديها مانع از گستاخ شدن آمريکا شدروياروي
آقای تاجزاده نوشته است کسانی که تنها راه مقابله با رويايی قطعی آمريکا را بازدارندگی نظامی می 

مريکا را از دانند و عمليات انتحاری را پيشنهاد می کنند پاسخ نمی دهند که اگر بتوان با اقدامی آ
  .تصميمش منصرف کرد چرا اصل را بر اجنتناب ناپذير بودن حمله آمريکا می دانند
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به اعتقاد او اصالح طلبان گروهی ديگرند که معتقدند می توان بدون تسليم طلبی مانع عملی شدن 
تحاری تهديدهای آمريکا شد و راه آن احترام گذاشتن به نظر و رأی مردم است و کسانی که عمليات ان

  .را توصيه می کنند زمينه را برای دخالت آمريکا در امور ايران ايجاد می کنند
 در گزارش اصلی خود با اشاره به تنگتر شدن عرصه تهديدهای خارجی از زبان الهه کواليی اعتماد

نماينده تهران در مجلس نوشته فرصت کوتاهی وجود دارد که به اعتماد سازی در داخل کشور پرداخته 
  .ود و تنها با پاسخ گفتن درست به مردم می توان از تکرار حوادث تلخ جلوگيری کردش

 کيانوش راد نماينده اهواز گفته است نظامهای سياسی جهان برای مردم طراحی اعتمادبه نوشته 
می شوند نه مردم برای نظامها و ما بايد بيش از آنکه نگران نظام باشيم نگران سرنوشت کشور و مردم 

  .ان باشيم؛ نظامها می آيند و می رونداير
هر دو نماينده، انتخابات آينده مجلس را حادثه مهمی ديده اند که بدون حضور مردم کارساز نيست و 

مهم نخبگانند چون هر نظام سياسی که راه افول طی می کند اول از همه نخبگان از آن جدا می 
  .شوند

از بازگشت سفير ايران به لندن همچنان موضوع گزارشها و مقاالت روابط آينده ايران و بريتانيا دو روز بعد 
  .روزنامه های تهران است

 از قول سخنگوی دولت گزارش داده که وزارت اطالعات در جست و جوی طراحان حمله به سفارت ايران
  .بريتانيا به تهران است

اخته که از ماه گذشته در روابط اين روزنامه در مقاله ای به قلم مهدی فيروزان به بررسی مشکالتی پرد
  .دو کشور پديد آمده است

با اشاره به دستگيری سفير سابق ايران در آرژانتين به » آنچه بايد انگلستان بداند«در اين مقاله با عنوان
دست پليس بريتانيا نوشته شده است که اگر دولت بريتانيا بر خارج بودن قوه قضاييه آن کشور از دخالت 

دارد آيا نمی توانست پيش از احاله درخواست آرژانتين به دستگاه قضايی آن کشور از تولد دولت ادعا 
  . اين بحران که به زيان منافع بريتانياست جلوگيری کند

  
 دو روزنامه صبح در صدر اخبار خود اظهارنظر رييس بانک مرکزی و مقامات اقتصادی را حيات نو و ايران

د که گفته اند دولت برای کنترل بهای ارزهای خارجی بموقع در بازار ارز درباره نرخ ارز منعکس کرده ان
  .دخالت می کند و مانع خواهد شد که برابری پول ايران نسبت به دالر آمريکا باز هم کاهش يابد

  
 در گزارشی نوشته قيمت هر دالر طی يك ماه گذشته حدود پانصد ريال جمهوری اسالمیروزنامه 

انك مرآزی با تأخير در اتخاذ راه حل مناسب برای حفظ ارزش پول ملی بسادگی از افزايش يافته اما ب
  .اين حادثه بسيار مهم در بازار پولی آشور و حتی از دخالت برای مهار اين نابسامانی طفره می رود

  
گزارش داده » مأموريت مأمور وقتشناس در ساعت يک بعد از نيمه شب« با عنوان طعنه آميز ياس نو

امداد روز يکشنبه دو مأمور نيروی انتظامی با رجوع به دفتر جبهه مشارکت به بهانه آنکه بعد از ظهر که ب
روز شنبه درگيريهايی در آن محل روی داده خواستار آن شده بودند که دفتر ورود و خروجها را با خود 

  .ببرند
  

زام شده اند ولی بر اساس شنيده  مأموران ادعا کرده اند که از يکی از کالنتريها اعياس نوبه نوشته 
  .ها، آنها از پاسگاه ميدان نيلوفر به دفتر جبهه مشارکت اعزام شده بودند

  
از چند روز پيش در نشريات و سايتهای اينترنتی خبری چاپ شده بود که نشان می داد بخشی از اداره 

ر به عهده داشته به محلی در اماکن نيروی انتظامی که احضار هنرمندان و نويسندگان را در ماههای اخي
  .ميدان نيلوفر تهران نقل مکان کرده است

  
 همسر تقی رحمانی از فعاالن سياسی که از دو ماه پيش دستگير شده و در سلول شرقبه نوشته 

انفرادی نگاهداری می شود پس از مالقات با وی اعالم داشته که وضع جسمانی او را نگران ديده چرا 
  .تراض به نگاهداری طوالنی خود در سلول انفرادی به اعتصاب غذا دست زده استکه او به عنوان اع

  
همسر تقی رحمانی تهديد کرده که در صورت بی پاسخ ماندن خواستهای او و خانواده اش به اعتصاب 

 غذا دست خواهد زد و به مراجع بين المللی متوسل خواهد شد
  
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
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  2003 سپتامبر 11 – 1382 شهريور 20 پنج شنبه -اعتماد روزنامه 
   تانكها و هواپيماها و انواع  در گذشته  بود آه  روسي القصر، بندر مقصد ناوگان ام بــــــــنــــــــدر نظامي

  هاي»60  ام«و » 47  ام« و   انگليسي  آهنه  سنتوريون  تانكهاي  را جايگزين  شوروي  ساخت نفربرهاي
  . دانست  نمي ها را آافي  سالح  آن  بودند، اما صدام  آرده يكاييامر

   رو احمد حسن ، از اين  نياز داشت  دولتي  رسمي  مقام  با روسها و هر آشور ديگر، به  مذاآره  براي صدام
  . آند  او تفويص  را به  جمهوري  رياست  سياسي  معاون  پست البكر را واداشت

   دچار بود، صدام  قلب  و تپش  آليه ، ناراحتي  فشارخون  ، از جمله  بيماري  چندين  البكر به احمد حسن
   رفته  محدود آرد و رفته  تشريفاتي  سفرا و آارهاي  و فرمانها، پذيرفتن  قوانين  امضاي  او را به اختيارات
  . داد  خود تخصيص  را به  اختيارات همه

 بود، اما  ها نشو و نما آرده  و در تار و پود توطئه  داشت  شيطاني حي رو  البكر نيز مانند صدام احمد حسن
  . بود تر از صدام  آارتر و دنيا ديده محافظه
   به آمد آه  برمي  چنين  و اشارات آردند و از قرائن  نمي  بيني  پيش  چنداني  او عمر طوالني  براي پزشكان
  . خواهد شد  او رهبر عراق  جاي  به  صدام زودي
    تا گلو زرهپوش  مسلح  نيروهاي  سوي به

  .  برداشت  عيار عراق  تمام  آردن  رزمي  نظامي  سوي  بلند به  گامي1349 \ 1970   ، از آغاز سال صدام
   در همه  االختيار، مقدمش  تام  جمهوري  رياست  معاونت  در مقام  آه  صدام  مذاآرات  طرف نخستين
   از سال  بود آه  سوسياليستي شد، اتحاد جماهير شوروي  مي  داشته گرامي   سالح  سازنده آشورهاي

   و مبارزان  و يمن  عراق  و سپس  و مصر و سوريه  شده  خاورميانه  وارد بازار اسلحه ش.هـ1332 \ 1953
  . بود  خود مجهز آرده  و سبك  سنگين هاي  را باسالح  و لبناني فلسطيني
   آن  نظامي  از مستشاران  و شمار فراواني  ايستاده  در آنار مصر و سوريه1967 و 1956   در جنگ شوروي

   داده  و دموآراتيك  مترقي  خود عنوان  به  آه  آشورهايي  و در ساختار نظامي  عربي آشور در خاورميانه
  . نبودند، حضور داشتند  بيش  نظامي ، ديكتاتوري ، در حقيقت بودند ولي

   اعطاي  چون ها شرايطي أ اما روس  قرار گرفت  آشور مورد استقبال  رييس مچون در مسكو ه صدام
 را  در ساختار حكومت(  الشيوعي )  آمونيست  حزب  دادن  آردها و نيز مشارآت  به  مطلق خودمختاري

   اسلحه يافت در  براي أ اما در هر حال  فرسا انگاشت  و طاقت  آنها را سنگين  پذيرش  صدام  آردند آه عنوان
 . بدهد  الشيوعي  حزب  به  آردها و هم  به  هم  آزاديهايي  آه ، پذيرفت از شوروي
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