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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

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

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  
و فراخوان رفراندوم درايران براي تغيير نظام و ابراز همبستگي  تحريم نمايش انتخاباتي رژيم آخوندي

  ملي
  پيام رئيس جمهور برگزيدهٔ مقاومت 

   
  ام خدابه ن

  به نام ايران و به نام آزادي
  ,هموطنان عزيز

  ,زنان ومردان آزاده ايران زمين
  ,دانشجويان و دانش آموزان ايران, جوانان
  ,پيشگامان آزادي ميهن, روشنفكران , دانشگاهيان , معلمان

  ,حاميان شريف مقاومت, پناهندگان ايراني , ايرانيان دور از وطن 
  ,سالم برهمهٔ شما

 82روز جمعه اول اسفند« , خوندي آه اساس موجوديتش را برنفي انتخاب آزاد ملت ايران قرار دادهرژيم آ
اعالم آرده » قانون انتخابات28مادهٔ « تعيين نموده و با استناد به » روزانتخابات درسراسر آشور«را » 

از وفاداري به قانون ابر«و » اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي «است آه 
داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي «شرط اساسي براي » اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه  فقيه

  ).82شهريور22تلويزيون رژيم(است» اسالمي
مردم و توصيف نظام آخوندي و مفهوم ارتجاعي واليت فقيه به » رأي«و » انتخابات«مسخ واژههاي 

بيان آنندهٔ جوهرهٔ استبداد مذهبي حاآم بر ميهن ماست آه , »اصل مترقي«و » نظام مقدس«عنوان 
در تماميت آن هيچ عنصر و هيچ بخش منتخب و متكي به گزينش وارادهٔ مردم ايران وجود ندارد و هيچ 

  .خونين جگر نباشد, ايراني آزادهيي نيست آه از سلطهٔ اين رژيم خودآامه
ي ايران و تمامي حاميان و  فعاالن و  رزم آوران مقاومت ملي با درود به تمامي شهيدان راه آزاد, ازاين رو

ننگ پذيرش  ارتجاع و فاشيسم , و تمامي زنان ومردان غيور ايراني آه براي حفظ حيثيت و شرف ميهن
ميليون دانش آموز و دانشجو و 20با آروزي موفقيت براي بيش از ,  و هم چنين, مذهبي را برنتافتهاند

تحريم نمايش انتخاباتي رژيم آخوندي و , و معلم در آغازسال تحصيلي جديددانشگاهي و فرهنگي 
را با توجه به » فراخوان رفراندوم درايران تحت نظرملل متحد براي تغيير نظام و ابراز همبستگي ملي «

  :نكات زير اعالم ميكنم
ياد . اعالم آردهاند» مجلس شوراي اسالمي« براي» انتخابات« آخوندها اول اسفند را  روز برگزاري -1

با چنان تحريم » شوراهاي اسالمي«انتخابات آخوندي براي , آوري مي آنم آه دراسفند سال گذشته
قاطعي ازجانب ملت ايران رو به رو شد آه از رأي عمومي به طرد و نفي نظام حاآم چيزي آم نداشت و 

زنگ خطر جدي براي «و » نداسف9قهرملي«را » اسفند9انتخابات « سرآردگان دو جناح اصلي حكومت 
  ).81اسفند18خبرگزاري ايسنا(توصيف آردند» عبور از نظام« و » نهٔ بزرگ«و » مجموعهٔ نظام

اما در رژيم , قوانين انتخاباتي براي تضمين انتخاب آزاد مردم وضع مي شوند,  درهمه جاي جهان-2 
. توان انتخاب آزاد مردم استآخوندي نقش قوانين انتخاباتي تضمين تداوم قدرت حاآمان  و سلب 

,  آنند» ابراز«و » امضا«خود به واليت فقيه را » التزام عملي«و » اعتقاد قلبي«تمامي آانديداها بايد 
بايد از صافي دواير امنيتي بگذرند و بايد از سوي شوراي نگهبان آه اعضايش منصوب ولي فقيه هستند 

حهٔ شوراي نگهبان برسند و حتي موضوعات مورد بايد به ص» مجلس اسالمي«مصوبات . تأييد شوند
  . بحث آن هم ممكن است به دستور  مقام واليت از دستورآار خارج شوند

بي اعتقادي آامل و حتي آينه  و نفرت اين رژيم ضد «  شوراي ملي مقاومت در دو دههٔ گذشته بر-3
تأآيد آرده و انتخابات , »ه اندانساني به آرمانهاي بزرگي آه در واژه هاي انتخابات و جمهوري نهفت

اآنون جناحهاي رژيم . براي آرايش چهرهٔ استبداد مذهبي ناميده است» نمايش انتخاباتي«آخوندها را 
همين واژه ها را درمورد انتخابات آخوندي به آار ميبرند و باندي آه اآثريت مجلس غصب شده را درچنگ 

» جبهه مشارکت در انتخابات نمايشي شرکت نمي کند «اعالم ميكندآه»  چانه زني درباال«دارد براي 
  ).82شهريور26همبستگي (
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به نفي انتخابات آخوندي بسنده نكرده و در طي ساليان بر جنبهٔ اثباتي ,  شوراي ملي مقاومت-4
تأآيد ورزيده , يعني ضرورت اعادهٔحق حاآميت به ملت ايران  از طريق مراجعه به آراي عمومي, موضوع
وظيفهٔ «بر , انتشار يافته است1360مهر 5آه روز , ين آلمات برنامهٔ شورا و دولت موقتنخست. است

شوراي . تأآيد مي آند» انتقال حاآميت به مردم ايران و مستقر ساختن حاآميت جديد ملي ومردمي
» برقراري نظام سياسي مبتني بر اراده  و حاآميت مردم را  وجههٔ همت خود قرار داده«ملي مقاومت 

در مورد ايران . »حاآميت ملي از طريق اعمال ارادهٔ آزاد شهروندان  تحقق مي يابد«و بر آن است آه  
« دانسته و تأآيد ميكند آه » اساس مشروعيت نظام آيندهٔ آشور« را » آراي عمومي«آيندهٔ نيز  شورا 

طرحهاي شورا (» قانوني آه ناشي از مرجع قانونگذاري آشور نباشد صحت و اعتبار نخواهد داشت
  ).64آبان21 - و در بارهٔ رابطه دولت موقت بادين ومذهب62آبان17-براي خودمختاري آردستان

هرگاه آه رژيم آخوندي يا جناحي از آن در ترفند هاي تبليغاتي خود از رفرم و ,  طي دو دههٔ گذشته-5
درچارچوب حاآميت » زادانتخابات آ«آنها را به  پذيرش , شوراي ملي مقاومت, اصالحات دمزده  است

شوراي ملي مقاومت ايران معيار تشخيص «فراخوانده و تأآيد آرده است آه ) ونه واليت فقيه(مردم 
اساس اصل حاآميت مردم به  طلبان واقعي را تحميل آردن انتخابات آزاد بر طلبان قالبي از اصالح استحاله
طلبي است، بايد در سرلوحهٔ برنامهٔ خود  پس خاتمي يا هرآس ديگري آه مدعي اصالح. داند رژيم مي

فروردين 25 -قطعنامهٔ اجالس شورا (»بر نفي واليت فقيه و ضرورت برگزاري انتخابات آزاد تكيه آند
1378.(  

تا آنجا آه به شوراي ملي مقاومت بر « تير شورا تصريح شده است آه 30 امسال نيز در بيانيهٔ-6
رده و ميكند آه اگر رژيم انتخابات آزاد را بپذيرد ديگر مقاومت به مسئول شورا  پيوسته تأآيد آ, ميگردد

پاسخ نداده . اما رژيم تا آنون جز با افزايش سرآوب و اعدام. اين صورت موضوعيت نخواهد داشت 
شكست و سرنگونيش از طريق آراي آزاد مردم قطعي , زيرا خوب ميداندآه با اولين انتخابات آزاد. است
   ). 82تير30(»است

تحريم نمايش انتخاباتي رژيم آخوندي و  فراخوان رفراندوم در ,  ازسوي مقاومت ايران,   درهمين راستا-7
ايران براي تغيير رژيم استبداد مذهبي را آه خواست اآثريت قريب به اتفاق مردم ايران  ونشانهٔ 

 وجدانهاي بيدار انساني و از ملتها و دولتهاي آزاديخواه جهان و. همبستگي ملي آنان است اعالم ميكنم
مراجع ذيربط بين المللي به خصوص سازمان ملل متحد و دبيرآل آن ميخواهم آه از اين خواست ملت 

  . ايران وتحميل آن به نظام نامشروع حاآم حمايت آنند
, آه به دنبال روشنگريها و فراخوانهاي مقاومت ايران,  تالشهاي رژيم آخوندي براي توليد سالح اتمي -8 

. براي بقا و تحميل استبداد مذهبي صورت ميگيرد, به درستي مورد توجه جهاني قرارگرفته است
گرهگشاي تمامي مسايل نشأت گرفته از اين , در وراي مسأله اتمي» رفراندوم تغيير نظام درايران«

تحت نظام نامشروع و مسألهٔ سرنوشت تمام اقشار و طبقات وگروهبنديهاي ملت ايران است و بايد 
يك اتمام حجت براي  تغيير مسالمت آميز نظام استبداد مذهبي است , اين . نظر ملل متحد انجام شود
  .ايراني غيراتمي و عاري ازسالحهاي آشتار جمعي خواهد بود, و مطمئنا ايران آزاد فردا

اتمي و  اآنون آه حكومت آخوندي و باالترين مقامهاي آن به خاطر نقض معاهدات منع توليد سالح -9
ضرورت بازگشايي پرونده , پروندهٔ انفجار تروريستي در آرژانتين با اخطار و پيگرد بين المللي مواجهند

آخوندها در داخل . عمل تروريستي اين رژيم در خارج ايران را خاطرنشان مي آنم450هاي بيش از 
شان مسيحي و آشتار آشي, قتلهاي زنجيره يي, هزارزنداني سياسي 30آشور نيز به قتل عام 

دست مي زنند و ) خانم زهرا آاظمي(جناياتي مانند شكنجه وقتل وحشيانه خبرنگارآانادايي ايراني تبار
هشدارهاي مقاومت ايران دراين زمينه و در بارهٔ . نبايد درسطح بين المللي با مماشات روبه روشوند

ل برمي گردد و جهان اآنون به بيش از دو دهه قب, خطربنيادگرايي وتروريسم وزنستيزي اين رژيم
سال پيش در گردهمايي بزرگ ايرانيان 7بگذاريد يادآوري آنم آه . حقانيت اين هشدارها را تأييد ميكند

اين . در برابر چنين رژيمي جز قاطعيت راه ديگري وجود ندارد«درلندن شخصا تصريح وتأآيد آردم آه 
يقًا يك ضرورت سياسي و تاريخي است آه قاطعيت نه فقط يك وظيفهٔ اخالقي و انساني، بلكه دق
جاست آه مسألهٔ زنان و جنبش برابري با  اين. آيندهٔ دموآراسي و توسعه و صلح به آن بستگي دارد

فقط پيشتاز جنبش برابري، بلكه هم  چرا آه زنان نه. خورد گرايي  پيوند مي مبارزه عليه ارتجاع و بنياد
  . »ت اجتماعي هستندچنين، نيروي اصلي توسعه و صلح و عدال

نمي ,  سرآوب اعتراضات مردم و توطئه و اعمال فشار عليه حاميان مقاومت و پناهندگان ايراني-10
, وقاحت آخوندها در بي اعتبار آردن آلمات. تواند صداي اعتراض يك ملت به پاخاسته را خاموش آند

جوانان و نوجواناني آه امروز در ميهن . نميتواند نسلهاي جوان را از تاريخ پرافتخار مقاومت ملي جدا آند
فرزندان ملت رشيدي هستندآه يكصد سال پيش بر استبداد و , ما به مدرسه و دانشگاه مي روند

» بدترين نوع استبداد«را » استبداد زير پرده دين«مشروعه خواهي ضد ايراني وضداسالمي شوريده و  
برهمين حقيقت , ر برابر استبداد مذهبييكصد وبيست هزار شهيد مقاومت د. توصيف آرده است

بر سرآوب و تروريسم آخوندي  , مقاومت و ارادهٔ ملت  ايران براي نيل به آزادي. تاريخي گواهي ميدهند
  .پيروز مي شود
  سالم بر آزادي

  زنده باد همبستگي ملي آليهٔ اجزاي ملت ايران
  1382مهر25-مريم رجوي
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  تظاهرات– ايران –آلمان 

  جاهدين براي حمايت از مقاومت ايرانتظاهرات م
 ايرانـي   20,000بيش از   ,  بنا بر يك اطالعيه مجاهدين خلق در آلمان        )پ. اف.آ( اآتبر   18, ) آلمان(دورتموند

جمع شدند تا حمايـت خـود از سـازمان مجاهـدين            ) غرب(روز شنبه در دورتموند     , بگفته بر گزار آنندگان   , 
  . مهور آن مريم رجوي ابراز دارندو رئيس ج, ) اپوزيسيون(خلق ايران 

شرآت آنندگان در اين گردهم آيي همچنين همبستگي خود با جنبش دانشجويي در ايران و بـا حقـوق                   
 ايراني آه بنا بر اطالعيه وضعيت پناهندگي آنها توسـط دولـت آلمـان پـس                 27پناهندگان ايراني بخصوص    
  .گرفته شده اظهار داشتند
و » رژيم آخوندي ايـران   «د فراخواني از جانب مريم رجوي براي بايكوت انتخابات          برگزار آنندگان اضافه آردن   

بـراي  » تغيير سيستم مـذهبي تحـت نظـارت سـازمان ملـل متحـد             «ترتيب دادن يك همه پرسي با هدف        
   . نخستين بار در اين گردهم آيي مطرح شد

رجه سنا از طريق تـصاوير ويـدئو        برگزار آنندگان گفتند سناتور آمريكايي سام براون بك عضو آميسيون خا          
  . بشكل مستقيم از آمريكا براي تظاهرآنندگان صحبت آرد

اين سناتور جمهوريخواه و يك سناتور دمكرات برد شرمن اخيرا دو طرح اليحه در راستاي حمايت قـاطع از                   
به آامل  اپوزيسيون ايران و تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه ايران آه همين حاال هم تحت يك تحريم ش                

  . آمريكا قرار دارد به آنگره آمريكا ارائه آرده اند
 

  تظاهرات اعتراضى طرفداران سازمان مجاهدين خلق در شهر دورتموند آلمان
  2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27  يكشنبه -راديو آلمان 
ورتموند به  نفر از طرفداران سازمان مجاهدين خلق ايران روز گذشته در شهر د۵٠٠٠بيش از : دورتموند

تظاهر آنندگان اعالم آردند آه، از حرآتهاى دانشجويان در ايران، آه ، اواسط سال . تظاهرات پرداختند
در اين تظاهرات عالوه بر اين فراخوان رجوى براى تحريم . جارى انجام گرفتند پشتيبانى مينمايند

تحد جهت تغيير رژيم در آشور انتخابات و برگزارى يك همه پرسى در ايران تحت نظارت سازمان ملل م
 .اعالم شد

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران

  
  باشيم    خواهان رسيدگي فوري مي: هاي زندانيان سياسي به سازمان ملل  نامه خانواده

  2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27يكشنبه 
صابر، عباس عبدي و رضا عليجاني هاي زندانيان سياسي هاشم آقاجري، تقي رحماني، هدي   خانواده

در پايان تحصن امروز خود در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران به توصيه يكي از آارآنان اين دفتر، 
  . اي را خطاب به مسؤوالن سازمان ملل ارسال آردند  نامه

  :به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، متن آامل اين نامه به شرح زير است
  يندگان محترم سازمان ملل متحد در ايراننما

  با سالم 
هاشم آقاجري، عباس عبدي، تقي رحماني، هدي صابر و (هاي زندانيان سياسي ـ عقيدتي   ما خانواده

 اآتبر در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تحصن نموديم و اعتراض خود به نقض 19امروز ) رضا عليجاني
ي و بين المللي را به نمايندگان محترم سازمان اعالم نموده و خواهان مكرر حقوق بشر و قوانين داخل

  .باشيم  رسيدگي فوري مي
  پايان پيام. ما فردا نيز در مقابل دفتر سازمان تجمع خواهيم آرد

  
آند افسانه نوروزي به دليل دفاع از ناموس خود بايد   هاي ناموسي در آشور غوغا مي  درحالي آه قتل

  اعدام شود  
  2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27شنبه يك

آارشناس مسائل زنان معتقد است آه در حالي آه بسياري از دختران و زنان ما توسط پدران خود 
  .اند  شوند براي افسانه نوروزي به دليل دفاع مشروع از خود حكم اعدام تعيين آرده  قصاص مي

بسياري از دختران : و با خبرنگار ايلنا، گفتگ  و  نوشين احمدي خراساني، آارشناس مسائل زنان در گفت
شوند و آساني هم آه قصد دفاع   ما آه توانايي مقاومت در مقابل تعرض را ندارند در خانواده قصاص مي

  .دهند  از خود را دارند در جامعه قصاص پس مي
قيقي براي آنها اي هستند و قانون مشخص و د  قوانين مربوط به زنان در جامعه بسيار سليقه: وي افزود
  در نظر
  .اند  گرفته

تواند به دليل فشارهايي باشد آه    سال مي5به گفته احمدي، تغيير روند پرونده افسانه نوروزي در اين 
. تواند تفسير خاص خود را از قانون داشته باشد  به دستگاه قضايي وارد شده است، هر قاضي نيز مي

 پايان پيام 
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  نامه آواي آردستان را توقيف آرد  دادگاه انقالب سنندج هفته 
  2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27يكشنبه 

چاپ سقز را به طور " آواي آردستان"شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي سنندج، هفته نامه محلي 
  .موقت توقيف آرد

 با استناد به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، دادگاه انقالب اسالمي سنندج اين هفته نامه را
  . فصل سوم حقوق مطبوعات توقيف آرده است3 ماده 2به تبصره 

به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي علي نعمت زاده، نماينده سقز و " آواي آردستان"هفته نامه محلي 
  .بانه در مجلس پنجم پس از انتشار چهار شماره توقيف شده است

مه هيچ دليلي براي توقيف آواي آردستان اعالم به گفته صالح الدين محمدي، سردبير اين هفته نا
  .نشده است

سيروس ثنايي معاون اداره آل فرهنگ و ارشاد اسالمي آردستان در گفت و گو با ايلنا خبر توقيف 
  .موقت هفته نامه آواي آردستان را تأييد آرد

مي، علت توقيف در نامه دادگاه انقالب اسالمي سنندج خطاب به اداره فرهنگ و ارشاد اسال: وي گفت
موقت اين نشريه در دست بررسي بودن پرونده اتهامي مدير مسؤولي اعالم شده ولي به نوع اتهام 

  . اشاره نشده است
 پايان پيام. شود  هفته نامه آواي آردستان، نخستين نشريه محلي استان آردستان است آه توقيف مي

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  هاي الزم را به ايران داده است    ها و تضمين  البرادعي اطمينان: رخارجهامو  سخنگوي وزارت
  2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27يكشنبه 

اروپا از وزراي خارجه انگليس، آلمان و   ايران در راستاي مذاآرات سازنده با اتحاديه: حميدرضا آصفي گفت
  .  سفر هنوز مشخص نشده استفرانسه براي سفر به ايران دعوت آرده است اما تاريخ اين 
ايلنا، وي امروز در جمع خبرنگاران داخلي و , به گزارش خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران

اگر همه مسائل با توافق دو جانبه بين ايران و اروپا پيش رود تاريخ سفر وزراي خارجه : خارجي تأآيد آرد
  .اين سه آشور نزديك خواهد بود

قرار نبوده است خبر اين سفر منتشر شود و مقامات رسمي اروپايي نيز : رت خارجه افزودسخنگوي وزا
ها مشخص شود آن را به اطالع افكار عمومي   اند اما هر وقت تاريخ سفر و سطح هيأت  آن را اعالم نكرده

  .مي رسانيم
هاي ما   سياست:  گفتدهنده به ايران بوده است،  آصفي با بيان اينكه انگليس يكي از سه آشور نامه

  .آنيم  منافع محور است و براي رسيدن به منافع خود از همه امكانات استفاده مي
 اگر ما با اين سه آشور به نتيجه برسيم به معناي به نتيجه رسيدن با آل اتحاديه اروپا   :وي ادامه داد

  .است
وگو   گفت: ژي اتمي خوشبين هستم، گفتالمللي انر  آصفي با بيان اينكه به مذاآرات ايران با آژانس بين

  .درباره پروتكل الحاقي از ديروز آغاز شده است
وگو درباره   هاي ايران و آژانس و بحث و گفت  دعوت از البرادعي براي ارزيابي نحوه همكاري: آصفي افزود

  .هاي ما از اين مسأله صورت گرفت  پروتكل الحاقي و نگراني
ها و تضمينهاي الزم را به ما داد و گفت آه   صورت گرفته، البرادعي اطميناندر مذاآرات : وي تصريح آرد

  .متن پروتكل الحاقي و اجراي آن نبايد موجب نگراني ايران باشد
نظر آرد،   توان از آنها صرف  نظرات خود را آه نمي  در مذاآرات آارشناسي ديروز ما نقطه: آصفي گفت

  .وق مشروع خود تأآيد آرديمملي و حق  مطرح و بر منافع و امنيت
مندي ايران به حل مسأله از طريق   آصفي علت استفاده از دو آانال البرادعي و اتحاديه اروپا را عالقه

  .ملي نتايج مطلوب حاصل شود  اميدواريم براساس امنيت و منافع: ترين مسير ذآر آرد و گفت  آوتاه
اين قطعنامه، سياسي، غيرمنطقي و : پذيرفتيم، گفتآصفي با بيان اينكه ما قطعنامه شوراي حكام را ن

هاي ما به پايان برسد،   هر وقت نگراني: وي افزود. االجل را هم نپذيرفتيم  متكبرانه بود و بنابراين ضرب
  .االجل هم براي ما فرقي ندارد  آنيم قبل و بعد از پايان ضرب  پروتكل را امضا مي

اين مسأله جزء موضوعات : هاي ايران هنوز باقي است، گفت  انيوي در پاسخ به اين سؤال آه آدام نگر
  .گويم  پيچيده و محرمانه است و چيزي در اين مورد نمي

سرنوشت اين پرونده بايد تا يك هفته ديگر روشن شود : گفت" پور  هادي سليمان"وي در خصوص پرونده 
  .ابدي  هاي جمهوري اسالمي و وآال ادامه مي  و تا هفته آينده تالش

اي پيش رفت آه افكار عمومي دنيا آامًال مجاب شد آه پرونده    روند آار در اين پرونده به گونه  :وي افزود
  .سياسي است و صحت اظهارات ما ثابت شد

تواند بازيگر خوبي براي ميانجيگري   امورخارجه در پاسخ به اين سؤال آه آيا الجزاير مي  سخنگوي وزارت
ايران و الجزاير نقاط مشترك زيادي دارند و پيشرفت خوبي در روابط :  باشد، گفتبين تهران و واشنگتن

  پايان پيام. دو آشور بوجود آمده است، اما مشكالت ما با آمريكا نياز به ميانجي ندارد
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  هاي پروتكل الحاقي در آستانه مذاآرات تهران؛ ناگفته
  2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27يكشنبه   -سايت بازتاب 

شـود، افكـار عمـومي فاقـد          ساز خود نزديـك مـي       اي ايران به مقطع سرنوشت      در حالي آه چالش هسته    
ترين آسيب براي جمهوري اسالمي در چالـشي اسـت            باره است و اين بزرگ      حداقل اطالعات الزم در اين    

 .رود ترين پشتيبان آن، حمايت مردمي به شمار مي آه مهم
هنوز بـه افكـار     : وگويي ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت        در گفت » ببازتا«الملل    آارشناس حقوق بين  

اي، قطعنامه و پروتكل الحـاقي داده نـشده           عمومي آشور، تصوير صحيح و دقيقي از ابعاد چالش هسته         
هاي نظام در     توانيم، انتظار داشته باشيم آه مردم، حمايت آاملي از سياست           است و به اين خاطر نمي     

 . باشنداين موضوعات داشته
در شرايط فعلي آـه صـحبت از پيوسـتن مـشروط ايـران بـه پروتكـل الحـاقي اسـت، هنـوز                        : وي ادامه داد  

شرط بـراي     شرايط اين پروتكل، مراحل پيوستن به آن، وضعيت اين پروتكل در جهان و امكان برقراري پيش               
وانيم در ايـن    تـ   پـس چگونـه مـي     . افكار عمومي و حتي برخي از مسؤوالن و نخبگان آـشور مـبهم اسـت              

 موضوع به يك تصميم ملي برسيم؟
  

اي آـه قانونـا        مرحلـه  5: اين آارشناس با اشاره به مراحل پنجگانه پيوستن به پروتكل الحاقي توضيح داد            
هـايي قـانوني و طبيعـي         بايست براي پيوستن به پروتكل الحاقي گذرانـده شـود، دربرگيرنـده فرصـت               مي

 .گيرد هايي است آه مورد پذيرش قرار نمي شرط تر از اعالم پيش دهاست آه استفاده از آن به مراتب سا
  

آه ما در آن قرار داريم، نماينده آشور، موافقت با عـضويت در پروتكـل               ) يعني امضا (در مرحله اول پذيرش     
، تـاريخي اسـت آـه نماينـده آـشور، قـرارداد را       (Date Of Signature)اين زمـان  . آند الحاقي را امضا مي

 .آيد و ميزان تعهدات بسته به تصويب داخلي آن آشور دارد آند و التزام و تعهدي به وجود نمي امضا مي
  

در ايـن زمـان     . آنـد   در مرحله دوم، پارلمان يا بدنه حقوقي آشور، قرارداد را با نقطه نظرات خود تأييد مـي                
(Date Of Ratification) پروتكل را در مـتن تـصويبيه   نظرات آن آشور درباره توان شرايط يا نقطه ،عمال مي 

 .پارلمان لحاظ آرد
 

در مرحله سوم، دولت آن آشور موافقت حقوقي و تعهدآور خود را براي پيوستن به پروتكل الحاقي اعالم        
 . رود  زمان آغاز مذاآرات اجرايي آشور با آژانس به شمار مي(Date Of Acceptance)اين تاريخ . آند مي

  
شرايط و  . شود  بين آشور متقاضي عضويت و آژانس امضا مي       » 93+2« اجرايي   در مرحله چهارم، قرارداد   

نقاط مورد نظر پارلمان و دولت ـ آه در تصويب داخلي لحاظ شده است ـ در اين مرحله به توافق دوجانبـه    
 .گيرد ها قرار مي اجرايي، تبديل و قرارداد اجرايي مبناي شروع بازرسي

  
رسـد،   هـاي اجرايـي بـين آژانـس و ايـن آـشور بـه انجـام مـي                  مكـاري در مرحله پنجم آه پس از شروع ه       

 (Date Of IAEA Approval)ايـن تـاريخ   . موافقت آژانس با نهايي شدن عضويت در پروتكل الحـاقي اسـت  
 .باشد  ميIAEAاز سوي » 93+2«تاريخ قطعي شدن عضويت در پروتكل 

  
خواهيم در پروتكل  ظرات و شرايطي داريم آه ميبر اين مبنا اگر ما نقطه ن   : ادامه داد » بازتاب«آارشناس  

الحاقي لحـاظ شـود، بايـد در جايگـاه مناسـب و از طريـق آارشناسـي و منطـق پذيرفتـه شـده در عـرف                            
 .الملل، به مقصود خود برسيم بين

البته اين به معناي آن نيست آه ما امتيـازاتي را در برابـر امـضاي ايـن پروتكـل انتظـار نداشـته                     : وي افزود 
يم، اما مفهوم و جايگاه امتياز با شرط آامال متفاوت است؛ شرط به معناي يك امر حقوقي و به طـور                     باش

ها  اي غيررسمي و دوجانبه بين دولت تواند پديده شود، اما امتياز مي رسمي از سوي آشورها مطرح مي   
 .استباشد آه درواقع آارآرد اصلي ديپلماسي نيز به آسب امتيازات در مذاآرات دوجانبه 

با اشاره به اينكه تاآنون تصوير نادرسـتي از پروتكـل الحـاقي در آـشور ارايـه شـده،                    » بازتاب«آارشناس  
انـد و در بـين آنهـا آـشورهاي         آشور جهان، پروتكل الحاقي را امضا آرده       82 سال اخير،    6طي  : ادامه داد 

بار  به ترآمانچاي و يك قرارداد ذلتپيشرفته و مقتدري نيز وجود دارد، لذا تبليغ اينكه پروتكل الحاقي، مشا
 .برنده عزت و اقتدار و تماميت ارضي آشور است، تعابير مناسبي نيستند و از بين

  
 آـشور در    41انـد،      آـشور مراحـل پنجگانـه را گذرانـده         37 آـشور مـذآور،      82از ميان   : اين آارشناس گفت  

 :اند آه فهرست آامل آنها عبارتند از ه آشور نيز تنها مرحله اول را گذارند4مرحله سوم قرار دارند و 
  

 بـنگالدش، بلغارسـتان، بورآينافاسـو، آانـادا، چـين، آرواسـي،               استراليا، آذربايجان،  ):اجرايي( آشور   37
سـي، مجارسـتان، ايـسلند،        جمهوري دموآراتيك آنگو، جمهوري چـك، اآـوادور، گرجـستان، غنـا، هـالي             
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ويا، ليتواني، ماداگاسكار، مـالي، مونـاآو، نيوزلنـد، نـروژ، پانامـا،             اندونزي، جامائيكا، ژاپن، اردن، آويت، الت     
 .پرو، روماني، اسلوني، آفريقاي جنوبي، ترآيه، ازبكستان، قبرس، لهستان و مغولستان

  
 آنــدورا، ارمنــستان، اتــريش، شــيلي، آاســتاريكا، آوبــا، دانمــارك، اســتوني، الــسالوادور، فنالنــد،   :امــضا

تي، ايرلنـد، ايتاليـا، لوآزامبـورگ، مالتـا، موريتـاني، ناميبيـا، هلنـد،                 وآتماال، هايي فرانسه، آلمان، يونان، گ   
نيكاراگوئــه، نيجريــه، پاراگوئــه، فيليپــين، پرتغــال، جمهــوري آــره، روســيه، اســلواآي، اســپانيا، ســوئد،    

 .سوييس، تاجيكستان، توگو، اوآراين، انگلستان، آمريكا، اروگوئه و بلژيك
  

 Kiribati و Seychellesزاقستان،  گابن، ق:پذيرش صرف
  

در اين : وي در پايان با اشاره به در پيش بودن مذاآرات حساس جمهوري اسالمي با اروپا در تهران گفت
بايست، آامال در  مي بايست محور قرار گيرد، اين است آه شرايط ايران مي مذاآرات، آنچه آه مي
بايست با  ب خود مطرح و امتيازات مورد نظر نيز ميالمللي و در جايگاه مناس چارچوب و با منطق بين

  .هاي مناسب طرح شود پيشنهاد تضمين
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  رئيس آنگره پنجم جبهه مشارآت مصوبات اين آنگره را اعالم آرد  
  2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27يكشنبه 

 پنجمين آنگره جبهه مشارآت ايران اسالمي، در گفت و گويي به دآتر سيد صفدر حسيني، رئيس
  .تشريح مصوبات آنگره پنجم و تصميمات اتخاذ شده در اين آنگره را تشريح آرد

به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در نمابري آه به دفتر اين خبرگزاري ارسال شده، عضو شوراي 
 25 و 24بندي و برنامه اعالم شده در   ه پنجم بر اساس زمانمرآزي جبهه مشارآت با اعالم اينكه آنگر

پس از نطق افتتاحيه دبير آل آه در حضور ميهمانان و خبرنگاران : مهر ماه در تهران برگزار شد، افزود
انجام شد، برنامه جلسات داخلي آنگره آغاز شد آه طي آن اوضاع داخلي و بين المللي و 

  .رد نقد و بررسي سخنرانان و اعضاي آنگره قرار گرفتهاي توسعه آشور مو  استراتژي
هاي آنگره، گزارش فعاليت ارآان مختلف حزب ارائه   در ادامه نشست: رئيس آنگره پنجم اظهار داشت

شده و در آميسيون مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و برنامه تشكيالتي يك سال آينده حزب توسط 
  .اعضاي آنگره به تصويب رسيد

هاي فراآسيون مشارآت در مجلس   يكي از موضوعات مطرح شده در آنگره، گزارش فعاليت: ودوي افز
شوراي اسالمي بود آه توسط رئيس فراآسيون مشارآت ارائه شد و نحوه آار و اقدامات انجام شده و 

  .برنامه آينده فراآسيون مشارآت در مجلس ششم به استماع اعضاي آنگره رسيد
يكي از مصوبات آنگره پنجم اصالح يك بند از اساسنامه : ت آنگره، اظهار داشتحسيني در مورد مصوبا

  .جبهه مشارآت بود آه طي آن عضويت همزمان اعضاي جبهه در ساير احزاب سياسي ممنوع شد
مهمترين : وي در پاسخ به سوالي در رابطه با نحوه طرح بحث انتخابات مجلس هفتم در آنگره تأآيد آرد

 در آنگره جبهه مشارآت بررسي شرايط و نحوه شرآت در انتخابات مجلس هفتم بود موضوع مورد بحث
  :آه پس از گزارش رئيس ستاد انتخابات و اظهار نظر جمع قابل توجهي از اعضاي آنگره مصوب شد 

  . ستادهاي انتخاباتي همچنان به فعاليت و سازماندهي خود ادامه دهند-1
ده براي شرآت در انتخابات به خصوص آزاد و عادالنه بودن  جبهه مشارآت بر دو شرط اعالم ش-2

  .برگزاري انتخابات تأآيد و پافشاري آند
 جهت ارزيابي پيشرفت امور و تصميم گيري در مورد انتخابات آنگره فوق العاده حداقل يك ماه قبل از -3

  .برگزاري انتخابات مجلس برگزار شود
هاي جبهه   ها و برنامه  ه پاياني آنگره آه طي آن مواضع، ديدگاهبياني: رئيس آنگره پنجم در پايان افزود

مشارآت در مورد اهم مسائل سياسي و اجتماعي داخلي و خارجي تبيين گرديده است آخرين موضوع 
مورد بحث در آنگره بود آه با اخذ پيشنهادات و اصالحات اعضاي آنگره در مورد پيش نويس اين بيانيه 

  پايان پيام .  روز آينده انتشار عمومي يابد10رف مقرر شد آه حداآثر ظ
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

گذاشتن حقوق انسان در آشورهاي اسالمي يك  زير پا :شيرين عبادي در گفت و گو با الشرق االوسط
  واقعيت سياسي است، نه ديني

  2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27يكشنبه 
زير پا گذاشتن حقوق انسان در آشورهاي : گفت"الشرق االوسط"اشيرين عبادي در گفت و گو ب

  .اسالمي يك واقعيت سياسي است، نه ديني
  :الشرق االوسط

 خانم شيرين عبادي را به شخصيتي برجسته در 2003تصميم آميته اعطاي جايزه نوبل در سال 
ر آسي در ايران سراسر ايران و جهان اسالم مبدل آرد آه در پي آن شهرتي بدست آورد آه آمت
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او با اين شهرت فراگير : پرسند  ها از خود مي  اين شهرت به حدي است آه بعضي. بدست آورده است
   ...چه خواهد آرد؟ و

چند هفته قبل تهران را به مقصد پاريس مانند ديگر مسافران ترك آرديد و اآنون در حالي به وطن خود 
  شود، اآنون چه احساسي داريد؟ تقبال ميگرديد آه مانند قهرمانان از شما اس  باز مي

. معني خواهد بود  مسأله عدم بازگشت ابدًا مطرح نبود، چرا آه بدون ارتباط با ايران زندگي برايم بي
البته براي آنچه رخ داد آماده نبودم، و حتي نمي دانستم آه نامم در ميان نامزدها مطرح است، ليكن 

امعه جهاني به ملت ايران و خصوصًا زنان و سپس جهان اسالم من از ابتدا اين جايزه را ازجانب ج
اين جايزه اين نكته را دربرداشت آه حقوق انساني وديعه اي براي تمام بشريت است و تا اين . دانم  مي

  .آيد  حقوق محترم شمرده نشود صلح بوجود نمي
  آيا اصالح نظام آنوني بدون خشونت و اعمال زور نيز امكان پذير است؟

چنانچه . لي، و معتقدم چيزي آه داراي سود دايمي باشد ممكن نيست از خشونت بوجود آمده باشدب
توانيم در چارچوب قانون عمل آنيم و براي   معتقدم آه از خالل مصوبات و تصميمات قانوني است آه مي

  .ايجاد تحوالت مطلوب بكوشيم
آنم و   هاي مسالمت آميز را تأييد مي  من روشدر نتيجه من مطلقًا به آاري غير قانوني دست نزدم زيرا 

  .تعداد آساني آه خواهان اوضاع هستند در حال افزايش دايمي است
گويند، انتخاب شما در راستاي تصميم اروپا بوده است مبني بر اينكه تغيير سياسي در ايران   برخي مي

ر افغانستان و عراق امكان پذير د" خشونت"به جاي نظريه آمريكايي " انعطاف و نرمش"با استفاده از 
  .است

وضع در ايران با عراق و افغانستان متفاوت است چرا آه ابزار تغيير داخلي . با اين تحليل موافق نيستم
در عراق و افغانستان وجود نداشت ولي در ايران موجود است و اروپا درك آرده است آه براي متوقف 

  .اسر جهان گريزي نيست و اين يك موضع ابتدايي استها از تأمين حقوق بشر در سر  ساختن جنگ
به عنوان رئيس جمهوري صحه مي گذاريد؟ آيا همچنان او را به " محمد خاتمي"آيا همچنان بر انتخاب 

   شناسيد؟  عنوان رهبر اصالحات مي
دادند   م نميها تني بودم آه خاتمي را انتخاب آردند، چرا آه اگر آنان اين آار را انجا  من يكي از ميليون

راه ديگري در برابر ما نبود، با اين همه ناچارم اقرار آنم آه . شدند  محافظه آاران در انتخابات پيروز مي
خاتمي يك فرصت تاريخي را آه برايش حاصل شد ، از دست داد و حرآت مردم در جهت دموآراسي و 

  .اصالح طلبي او را پشت سر گذاشت
  عكس العمل شما چيست؟ . مند اين همه سر و صدا نيستخاتمي گفت آه موفقيت شما نياز
  .مردم در ديدگاه مخصوص خود در قبال تمام مسائل آزاد هستند. گذارم  به نظر رئيس جمهور احترام مي

گويند با گذشت زمان شما نيز مانند خانم اونگ سوآي آه موفق به دريافت نوبل شد تنها به   برخي مي
  .اي بدل خواهيد شد  خاطره

دانم و آنچه ما درصدد انجام آن هستيم   من آاري به برمه ندارم، ولي من چيزهاي زيادي از ايران مي
دار و در حال رشد براي دموآراسي و   ما يك حرآت ريشه. بزرگتر از توانايي من و هر فرد ديگري است

  .هاي جامعه است  حقوق بشر داريم آه نيازمند پشتيباني تمامي بخش
رسد اغلب شرآت آنندگان در انتخابات در اين دوره اصالحات را   وضع ايران را آه به نظر ميبا اين وجود 

  .تأييد آردند ولي اصالحي وجود ندارد تا جايي آه برخي معتقدند نياز به انقالب ديگري است
 چيزي ها به پايان رسيده است و نيز ضمانتي وجود ندارد آه انقالب ديگري  من معتقدم آه دوران انقالب

ها ابدًا   ها تأمل به اين نتيجه رسيدم آه انقالب  پس از سال.  سال پيش تأمين خواهد آرد24برتر از 
خوانم حرآت اصالحي است آه   آنند و آنچه را آه من مردم را بدان فرا مي  هايشان را عملي نمي  وعده

ملت . گيرد  ر را در بر ميتمامي جهان زندگي از جمله سياست و اجتماع و فرهنگ و طبعًا حقوق بش
هاي   در خالل انقالب اسالمي و سپس جنگ عراق خانواده. ايران احساس نااميدي عميقي دارند

  . بسياري از دست رفتند
طلبد و تنها راه خروج از اين وضع اصالح طلبي مسالمت آميز   درك تبعات اين انقالب چند نسل را مي

دهد و شكست دولت خاتمي به معناي   صالحات را سر مياست و خاتمي تنها آسي نيست آه شعار ا
در هر حال دوره دوم رياست جمهوري خاتمي به پايان خود نزديك . شكست حرآت اصالحات نيست

  .هاي ملت ما نيست  شود و اين به معناي پايان يافتن آرمان  مي
  چگونه اعتقاد داريد آه در ايران ممكن است تغييري رخ دهد؟

م تاريخ را از پيش بسازيم، زيرا دائمًا پر از حوادث است ولي تغيير و تحول ممكن است در تواني  ما نمي
چنانچه سيستم .خالل انتخابات رخ دهد و آنچه را آه ما بدان نياز داريم اصالح قانون انتخابات است 

دن سرنوشت آنوني ادامه يابد و شوراي نگهبان اينچنين بر قانون تسلط داشته باشد آه قادر به رقم ز
انتخابات باشند بسياري از ملت ايران در انتخابات آينده مجلس شرآت نخواهند آرد، همانطور آه در 

  .انتخابات شوراها شرآت نكردند
   آيا جايگزين آردن يك نظام سكوالر به جاي جمهوري اسالمي ضرورت دارد؟

هيم آه از دين به عنوان وسيله ما در ايران با آساني مواج. مقداري آشفتگي دراين خصوص وجود دارد
اند و اگر نظام آنوني اصالح نشود   آنند و به تنه درخت چسبيده  اي براي بقاء در صدر قدرت استفاده مي

و به چيزي آه خالف خواست ملت است بدل شود، شكست خواهد خورد حتي اگر راه سكوالريزم را در 
  .پيش گيرد
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ها و مصالح بيشماري را   آنم چرا آه عرصه سياسي نظريه  من جدايي بين دين و دولت را تأييد مي
طلبد و در حقيقت اين موضع از جانب مراجع ديني مورد پشتيباني است واين مسأله مورد موافقت   مي

  . دستورات شيعي است
  گوييد؟   چه مي" اسالم و حقوق بشر با يكديگر جمع نمي شوند" گويند   به آنان آه مي

درست است آه حقوق بشر در بيشتر آشورهاي اسالمي زير پا . در اشتباهندگويم آه آنان   مي
اشكال فراوان حكومت از جمله الئيك . گذاشته شده است ولي اين يك واقعيت سياسي است نه ديني

پس اگر . اند  اينها نيز حقوق بشر را زير پا گذشته.شود  و مارآسيستي در آشورهاي اسالمي يافت مي
اي بين عدم تطابق اسالم و   آند، رابطه  هاي ملت خود ظلم پيشه مي  ر برابر خواسته يك نظام ستمگر د

حكومت بعثي عراق چنانچه فرض مي شود الئيك بود و در آره . حقوق بشر با اين موضوعات وجود ندارد
  . شمالي حكومت اسالمي وجود ندارد

  سي دور آنيم؟هاي سيا  آيا معتقد هستيد آه بايد دين را از مناقشات و جدل
آنيم آن   آنيم و نيز نبود آن را نيز مطرح مي  مانند همه افرادي آه تأثير معتقداتمان بر خود را احساس مي

است آه ما بايد به هيچ آسي اجازه ندهيم آه نظر و ديدگاه خاص خود را از دين بر ديگران تحميل و در 
  .اين راستا از قدرت و ظلم و فشار آشكار استفاده آند

مردم نيز بايد از استفاده از اسالم در جهت خدمت به مصالح ايشان و در راستاي فساد و رذالت آنان 
  .جلوگيري آنند

سخناني در مورد احتمال آانديداتوري شما در ليست اصالح طلبان در انتخابات آينده مجلس و چه بسا 
  رسد؟   به گوش مي2005در انتخابات رياست جمهوري سال 

توانم   مي. افع حقوق بشر و يك وآيل هستم و به غير از اين دغدغه و اهتمام ديگري ندارممن يك زن مد
آند   اي را آه دريافت آردم ثابت مي  جايزه. آنم  ريزي نمي  بگويم آه من براي وارد شدن به انتخابات برنامه

  .ام روشن و صحيح بوده است  روشي آه در دو دهه گذشته بدان پناه برده
ام آه مكر و حيله ندارند و رأي آساني هستم آه رأيي ندارند و ناگزيريم    آساني موفق بودهمن براي

  .آه ثابت آنم من شايسته تكريمي آه از من صورت گرفت بودم
  آنيد، چرا؟   هنگامي آه خارج از ايران هستيد، حجاب را رعايت نمي

آند و اگر غير از اين را انجام دهم قانون را   ب ميآنم زيرا قانون اين گونه ايجا  حجاب را در ايران رعايت مي
خواهم اين قانون را تعديل آنم چرا آه معتقدم دولت نبايد متصدي مسأله ابالغ   مي. ام  زير پا گذاشته

  .حجاب به زنان باشد
آنم چون اينچنين قانوني وجود ندارد و اين مسأله بسياري از زنان   من در خارج حجاب را رعايت نمي

بايد بياموزيم . به جاي اينكه به دختران و زنان ابالغ آنيم بايد موهاي سرشان را بپوشانند. راني استاي
من همچنين به آشورهايي آه قوانيني مانند پوشش .چگونه به سرها و مغزهايشان توجه آنند

  . آنند معترضم  اسالمي را تحميل مي
  ايد؟  اي از زني مسلمان دريافت آرده  آيا نامه

به خوبي در . مبارزه را ادامه بده و باور آن آه مجبوري در وضعيتي مانند من قرار داشته باشي. يبل
قرآن تأمل آن تا درخشش تو دستاويزي از سوي ظالمين براي اقتباسات و تفسيراتشان نشود و افرادي 

ه آنان است به پندارند آه فهم اسالم فقط پيش  آنند و مي  را آه در لباس علماي دين شانه خالي مي
. هاي زندگي مبذول آن   به خود ياد بده و تالش خود را براي مبارزه در تمامي عرصه. سوي خود مخوان

آنيم به آنچه را آه خداوند از ما خواسته است، عمل خواهيم   هنگامي آه براي مساوات همياري مي
 پايان پيام .آرد

  

   آينده عراق  و نيروهاي موثر دردولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  عراق به کابوسي براي انگليس تبديل شده است  : فرستاده ويژه انگليس در عراق 
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عراق به : فرستاده ويژه انگليس در عراق در گفتگو با مجله آلماني زبان اشپيگل خاطرنشان کرد
  . کابوسي براي انگليس تبديل شده است

 Jeremy( اري مهر به نقل ازمجله آلماني زبان اشپيگل، يرمي گرين استوک به گزارش خبرگز
Greenstock ( مردم عراق : فرستاده  ويژه انگليس درعراق درمصاحبه با مجله آلماني زبان اشپيگل گفت

ما اميدواريم با پايان يافتن جنگ : وي افزود. درزمان حکومت صدام  از دمکراسي و آزادي برخوردار نبودند
بتوانيم دمکراسي و رفاه را براي مردم عراق ايجاد کنيم ضمن آنکه بايد يک دوره سياسي بگذرد تا 

  .شرايط براي اجراي برخي تصميمات مهيا شود
هنوز نمي توانيم : فرستاده ويژه انگليس درعراق درخصوص برگزاري انتخابات درعراق به اشپيگل گفت

دراين زمينه بايد با شوراي : وي خاطر نشان کرد. الم کنيمزمان دقيقي را براي برگزاري انتخابات اع
  .حکومت انتقالي عرا ق گفتگوهاي الزم صورت گيرد

آنچه که اکنون به نظر مي رسد آن است که ابتدا بايد درخصوص تهيه و تصويب : استوک درادامه گفت 
قانون اساسي درعراق تصميم گيري شود و در مرحله بعد درباره انتخابات ملي و تعيين دولت جديد 

  .دراين کشوراقداماتي صورت گيرد
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به طورقطع بدون حضور : راق گفت وي درخصوص ادامه حضورنيروهاي آمريکايي و انگليسي درع
نيروهاي آمريکايي و انگليسي نمي توان اميدي به  پيشرفتي در بازسازي ، برقراري امنيت و ثبات 

  .وي همچنين تصريح کرد عراق به کابوسي براي انگليس تبديل شده است. کشورعراق داشت 
ازسازي عراق برگزارمي شود به استوک با اشاره به کنفرانس مادريد که به منظور بررسي نيازهاي ب

تنها راهي که هم اکنون پيش روي ما قرار دارد اين است که درانتظاربرگزاري کنفرانس : اشپيگل گفت
وي ابراز اميدواري کرد از حمايت کشورهاي  اروپايي در بازسازي عراق . مادريد و نتايج آن بمانيم

  . برخوردارشوند
  

  دي صدر در آربال محاصره شد  منزل محمود حساني از طرفداران مقت
  2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27يكشنبه 

اي موسوم به محمود حساني   نيروهاي آمريكايي روز گذشته مسيرهاي منتهي به دفتر و منزل روحاني
  .را در آربال بستند
ي انجام شده ها  ها و درگيري  الملل ايلنا، نيروهاي آمريكايي مسئوليت تيراندازي   بين  به گزارش سرويس

  .دهند   سرباز آمريكايي در آن آشته شدند را به هواداران محمود حساني نسبت مي3درآربال را آه 
االوسط چاپ لندن، ارتش آمريكا آه شروع به تيراندازي در اطراف محل سكونت   به نوشته روزنامه الشرق

صدر در   همياران مقتديروحاني مذآور آرد مدعي شده است آه اين روحاني يكي از طرفداران و 
  .مخالفت با نيروهاي ائتالف است

 پايان پيام . اي بين مردم آربال برخوردار است  الزم به ذآر است آه محمود حساني از جايگاه ويژه
 

  دو سرباز آمريکايی در عراق کشته شدند
   2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27يكشنبه  -بي بي سي 

تی آمريکايی در نزديکی شهر کرکوک عراق که با آر پی جی هفت و در حمله به يکی از خودروهای گش
  .اسلحه سبک انجام گرفت دو سرباز آمريکايی کشته و يک سرباز ديگر مجروح شدند

در نزديکی شهر فلوجه در مرکز عراق نيز کاروانی از نيروهای آمريکايی مورد حمله قرار گرفت اما اين 
  .باعث پخش شدن دود و گرد وخاک گسترده در هوا شدحمله تلفاتی به بار نياورد و تنها 

افزايش روزافزون شمار سربازان آمريکايی که جان خود را در عراق از دست می دهند به نگرانی عميقی 
 .در دولت آمريکا و همچنين در صفوف نظاميان آمريکايی در عراق پديد آورده است

 
  فيلمهاى خشونت بار خانواده صدام

  2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27 يكشنبه  -راديو آلمان 
فيلمهاى ويدئويى جشنها وضيافتهاى صدام حسين، خانواده و ايل و تبارش را در عراق روى دست 

 ماه پس از سرنگونى صدام حسين و دستگاه رهبرى او، اينك فيلمهاى خشونت بار و ۶. ميبرند
بخش «فيلمهايى همچون .  ها قرار دارندDVDپورنوگرافيك خانواده صدام حسين در شمار پر بيننده ترين 

اين چنين است آه مشاهده اين فيلمهاى واقعى از دوران . »قصى و روسپيانش«و »  امور امنيتى۵
. حكومت صدام حسين را عراقيها بسى بيشتر خوش دارند تا فيلمهاى گرانقميت اآشن ساخت هاليوود

دئوى بر اين باور است آه استقبال مردم از اين عباس عثمان، يكى از فروشندگان اينگونه فيلمهاى وي
مردم بر آنند تا نسبت به دوره هاى گذشته تاريخ آشور خود . فيلمها ريشه در آنجكاوى مردم دارد

اينك مردم عراق مايلند تا شاهد حقيقت باشند، چرا آه پيش از اين حتى سخن . آسب آگاهى آنند
 بغداد شاهد آنيم آه شمارى از عراقيان به يك مغازه فروش در. گفتن پيرامون چنين چيزهايى مجاز نبود

گويا علت هجوم مردم به اين فروشگاه فيلمى حاوى صحنه هاى شكنجه است . ويدئو هجوم آورده اند
در اين فيلم شاهد آنيم آه . آه توسط برادر ناتنى صدام حسين، وطبان التكريتى صورت گرفته است

دام حسين چند پليس را آه بخود جرات داده بودند، آاروان خودروهاى مردان وابسته به برادر ناتنى ص
در فيلم . معتمدين صدام حسين را در يك ايست آنترل متوقف سازند، به زير مشت و لگد گرفته اند

آسانى آه . شاهد برخورد خشن پليس با بازداشت شدگان و اسرا هستيم»  امور امنيتى۵بخش «
. دختر صدام حسين را ببينند» Halaتولد «رى هستند، ميتوانند مثال فيلم مايل به ديدن فيلمهاى سبك ت

پوستر اين فيلم، نمايشگرعدى سيگار بر لب در حلقه اى از . پسر بزرگ صدام» جشن عدى«و يا فيلم 
نيز نمايشگر صحنه هاى سكسى او با تنى چند از روسپيان » قصى و روسپيانش«فيلم . زنان است

 ها جلب ميكند، نه ميل به آشف تباهى و فساد DVDآنچه آه مردم را به خريد اين اما . گرانقيمت است
. حاآم بر خانواده صدام است، آه بيشتر ريشه در صحنه هاى قهر و خشونت موجود در اين فيلمها دارد

اين چنين است آه مشاهده قهر و خشونت نزد سران رژيم ساقط شده عراق بر تماشاى فيلمهاى 
فيلمهاى . زنگر، ژان آلود فون دام و يا سيلوستر استلونه نزد عراقيان ارجحيت يافته استآرنولد شوارت

بازتابگر خشونت و فساد رژيم گذشته عراق بيشتر مورد توجه آسانى است آه در دوران حكومت صدام 
 بودند، خالد عبدالحسين ميگويد، برادرم را شكنجه آردند و چون قصد جان او را آرده. قربانى داده ا ند

وى اعتراف ميكند آه از ديدن اين فيلمها خسته نميشود، چرا آه مايل است . ناگزير به ترك وطن شد
و تماشاى چنين چيزهايى پيش از اين ممكن . بداند سران رژيم گذشته، آشور را چگونه ويران آردند

  .نبوده است
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   مستقر شد   عراق  در غرب  انصار االسالم گروه
   2003 اآتبر 20  –1382 مهر 28 دوشنبه - روزنامه اعتماد

   افراطي ، گروه آمده دست  به  اطالعات براساس: »اعتماد « ، خبرنگار اعزامي بغداد، سيد عمار حسيني
  .  است  آرده  منتقل  عراق  غرب  خود را به فعاليت»  انصار االسالم«

 و تقريبا   است  القاعده  به  بسيار نزديك هاي  گروه  از جمله  آه  گروه  در بغداد خبر دادند، اين  آگاه منابع
در »   حسين صدام «  تروريستي هاي  از فعاليت  حمايت  خواند، براي  از القاعده يي  را شاخه  آن توان مي
   آه  شده  اعالم  گروه  اين در بيانيه.  است  آشور مستقر شده  اين  در غرب  واقع  عراق  الرمادي هاي بيابان

   به  آه گروهي»  اهللا  محمد رسول هاي گروهان «  سازمان به» مال آريكار «  رهبري  به  انصاراالسالم روهگ
 قبال در   انصاراالسالم گروه.  است زند پيوسته  مي  نظامي  عمليات  به  دست  حسين  از صدام طرفداري
   عراق  پليس  نيروهاي  را با آموزش خود  قطعي  مخالفت  عراق  حكومتي شوراي. مستقر بود  عراق شمال
   آموزشي هاي  دوره  اين  براي  اردن  آه  است  بسيار بااليي  هزينه  دليل  به  مخالفت اين.  آرد  اعالم در اردن
   اشــرف  در شهر نجــف  عراق  شيعه هاي  گروه  بين  وجود آمده  به هاي در بعد تنش.   است  آرده اعالم
در بغداد . و ديدار با مقتدا صدر نشد  پذيرش  حاضر به  سيستاني  سيد علي العظمي اهللا  آيت: شـد اعــالم

   اخير شوراي  در جلسه  آرد عراق  عمده رهبران»  مسعود بارزاني«و »   طالباني جالل« شد  نيز اعالم
، از   عراق  به  ترك روهاي ورود ني  امريكا درباره  پافشاري  در صورت  آردند آه  آشور اعالم  اين حكومتي
  . خواهند آرد گيري  شورا آناره  اين عضويت
 را   اقليم  در اين  عراق  پرچم  شدن  برافراشته  ممنوعيت  اليحه  هم  عراق  آردستان  پارلمان  حال در همين

   موفق  حسين دام ص  از طرفداران  برخي  آه  است  در بغداد شايع  آه  است  در حالي اين.  رساند  تصويب به
 بغداد   در فرودگاه  را از بازداشتگاهش  حسيـن  صــدام  راســت  دفتر و دست ، رييس»عبد حمود«شدند 

   دو پليس  قتل  موجب  انفجار بمب  بغداد خبر رسيد آه  شرق  در شمال  از بعقوبه  حال آزاد آنند دراين
   خنثي  مشغول  پليس  ماموران  داد آه  رخ هنگامي  انفجار بمب.  نفر شد15   حداقل  و جراحت عراقي
  . بودند  آن آردن

  
   

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر27: روزنامه های تهران
   2003 اآتبر 19  –1382 مهر 27يكشنبه  -بي بي سي 

د آورده در گزارشی در شرق که سفر وزيران خارجه سه دولت مهم اروپايی به تهران را در صدر اخبار خو
اين باره به مصاحبه وزير خارجه فرانسه اشاره کرده و از زبان او نوشته است هيچ عقل سالمی حمله 

  .نظامی به ايران را نمی پذيرد
به بررسی سياستهای رئيس جمهور فرانسه » خيرخواه يا رياکار« با عنوان شرقتحليل سياسی 

شيراک مايل است برای مناقشه هسته ای ايران راه حلی اختصاص دارد که در آن نوشته شده ژاک 
  .بيابد آه به طور عام اروپايی و به طور خاص، فرانسوی باشد

 با اشاره به نامزد شدن ژاک شيراک برای دريافت جايزه شرقرضا اسدی نويسنده گزارش سياسی 
 آمريکا به عراق از  نوشته وی اين فرصت را به خاطر قصور در مخالفت با لشکرکشی2003صلح نوبل 

دست داد و اينک می کوشد با کسب موفقيت در مهار بموقع بحرانهای بين المللی، از جمله مسئله 
  .برنامه هسته ای ايران، برنده اين جايزه در سال آينده باشد

 که تصميمگيری درباره پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را اعتماد
ش اصلی خود قرار داده نوشته است که گويا دولت در نظر دارد قبل از نهم آبان که مهلت موضوع گزار

شورای حکام پايان می يابد طرحی سه فوريتی درباره امضای اين پروتکل به مجلس شورای اسالمی 
  .تقديم آند و مجلس نيز آن را به تصويب برساند

انس بين المللی انرژی اتمی در تهران، حسن  در مذاکرات محمد برادعی، رئيس آژاعتمادبه نوشته 
روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران از وی خواسته بود به نگرانيهای ايران توجه کند و به رفع 

  .آن بپردازد
 در گزارشی درباره سفر سه وزيرخارجه اروپايی به تهران با بررسی اخباری که درباره نقشگيری انتخاب

بحران روابط ايران و آمريکا وجود دارد پرسيده است آيا استراتژی آمريکا در مورد ايران اروپاييان در مورد 
  تغيير کرده است؟
 عباس واعظ طبسی توليت آستان قدس رضوی هم به جمع اظهارنظرکنندگان ايرانبه نوشته روزنامه 

ا به ما تحميل کند در مورد پروتکل الحاقی پيوسته و گفته است جهان غرب نمی تواند خواستهای خود ر
  .و هر تصميمی در مورد فعاليت هسته ای کشور گرفته شود بر اساس عزت و استقالل خواهد بود

 نظر داود هرميداس باوند، استاد دانشگاه و صاحبنظر در مسائل بين المللی را نقل کرده که آفتاب يزد
غييرات اساسی که خواست گفته افکارعمومی جان به ضرر ايران بسيج شده و اگر در داخل کشور ت
  .مردم است صورت نپذيرد، سياست خارجی با مشکل روبرو خواهد شد

در حالی که روزنامه های وابسته به محافظه کاران به حمله به شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل 
ای خبری پايان داده و اخبار مربوط به او را منعکس نمی کنند، روزنامه های هوادار اصالحات در ستونه

  . خود از اولين ايرانی برنده جايزه نوبل می نويسند
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 در صفحه اول خود از زبان شيرين عبادی نوشته است به مردم اجازه دهيد اعتراض خود به آفتاب يزد
  .قوانين را در داخل انجام دهند تا نيازی نباشد که به خارج چشم بدوزند

نشستی در کانون وکالی تهران شرکت کرد فردا به  خبر داده که شيرين عبادی که روز شنبه در شرق
دعوت انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه اميرکبير در محل آن دانشگاه برای دانشجويان سخن می 

  .گويد
 در مقاله ای به محافظه کاران هشدار داده که اگر بر اساس تبليغاتی که عليه شيرين عبادی ياس نو

ند و در صدد اجرای حکم اسالم در مورد فردی برآيد که در صورت می دهند، کسی احساس تکليف ک
  تريبونهای رسمی نمازجمعه ضد دين خوانده شده، تکليف چيست؟

 با يادآوری توجيهاتی که عامالن قتلهای زنجيره ای کرمان يا ترور ياس نونويسنده مقاله هشيارباش در 
داخته که گفته اند با شنيدن سخنان سعيد حجاريان در دادگاه مطرح کردند به اشاره به کسانی پر

  . روحانيون تندرو احساس تکليف برای قتل به آنها دست داده است
داوود محمدی، نويسنده مقاله از کسانی که اتهامات ناروا به برنده جايزه صلح نوبل وارد کردند پرسيده 

  .د را از ذهن مردم پاک کنندآيا در صورت بروز حادثه ای ناگوار قادرند شائبه های ناشی از موضعگيری خو
 درس نوبل خانم شيرين عبادی را در اين ديده که هر کس می ياس نومهدی شيرزاد در مقاله ای در 

تواند در سرنوشت جامعه خود مؤثر باشد و مانند خانم عبادی از محيط اطراف خود آغاز کند و الزم 
  .نيست ادعای پيامبری برای جامعه داشته باشد

يادآور شده که خانم عبادی برای خود چريک جمع نکرد بلکه ميان کودکان » درس نوبل«له نويسنده مقا
  .رفت و از شهروندان عادی کمک طلبيد و کارهای ساده ای انجام داد که اتفاقًا ارزش او به همين است

ه  آن بخش از سخنان شيرين عبادی را در جمع همکاران وکيل خود با اهميت ديده که گفتآفتاب يزد
است مجلس ششم نويد دمکراسی در ايران است اما اين به معنای آن نيست که مدافعان حقوق بشر 

  .به جناحهای سياسی بپيوندند که در آن صورت مرگ آنها فراخواهد رسيد
نوبل « با اشاره به تبليغات محافظه کاران عليه جايزه نوبل و شيرين عبادی با عنوان آفتاب يزدطنزنويس 
به طعنه پيشنهاد کرده که ايران خود پيشقدم شود و با تعيين جايزه ای با نام »  می آوريمپدرت را در

  .شاه سلطان حسين دور را از دست جايزه نوبل بگيرد
محمد حسن روانبخش از جمله برندگان جايزه شاه سلطان حسين، روزنامه ای را انتخاب کرده که 

ه و عليه او افشاگری کرده بود و جايزه ديگر را به صدام شيرين عبادی را با مهرانگير کار اشتباه گرفت
  .حسين داده، به خاطر آنکه آمريکائيان را در باتالق ويتنام جديد گرفتار کرده است

سرمقاله جمهوری اسالمی که اصالح طلبان و رسانه های جمعی جهانی را دشمنان جمهوری 
 آنها اشاره کرده که خبر از استقبال اندک اسالمی توصيف کرده از جمله به عنوان دليلی بر دشمنی

  .مردم از انتخابات آينده مجلس می دهند
 اصالح طلبان و مفسران خارجی هنوز ملت ايران نشناخته اند و جمهوری اسالمیبه نوشته سرمقاله 

  . نمی دانند که بر خالف پيشگويی آنان، مردم ايران از انتخابات آينده مجلس بگرمی استقبال خواهد آرد
به دنبال تحوالتی که گفته های صريح دبيرکل جبهه مشارکت اسالمی در کنگره اين حزب ايجاد کرد، 

 در تحليلی به بررسی آينده جبهه مشارکت بدون رييس جمهور خاتمی پرداخته و شانس شرق
  .محمدرضا خاتمی را مطرح کرده است

) نه آارگزاران(آه سياستمداران به نوشته محمد قوچانی در شرق محمدرضا خاتمی چنان سخن گفت 
  .سخن می گويند

در ناصيه او ديده بودند آه شايد ذخيره جبهه مشارآت برای آسب قدرت است اما گويی او يا حزب او 
  .نمی خواهند آه آارگزاری فرمانبردار باشند

 در مقاالت  که در دور روز گذشته و بعد از انتقاد دبيرکل جبهه مشارکت از رهبر جمهوری اسالمیکيهان
و اظهار نظرهای متعددی به او حمله کرده در سرمقاله يکشنبه خود اصالح طلبان را عاجز از هر کار 

  .توصيف کرده است
 اصالح طلبان هيچ طرح و ايده عملی مشخصی آه مردم از کيهانبه نوشته عليرضا ملکيان در سرمقاله 

نها بر اين است آه همانند چند سال گذشته با اجرای آن منتفع گردند، در دستور آار ندارند و بنای آ
  .تهييج افكار عمومی و تحريك احساسات برخی از قشرهای جامعه، بر موج آرای آنان سوار شوند

در حالی که روزنامه های هوادار اصالحات خبر داده اند که در آستانه برپايی سومين روزه سياسی دهها 
ن سياسی به آن پيوسته اند محافظه کاران در اخبار خود می تن از مقامات و نمايندگان مجلس و فعاال

  .نويسند که حرکاتی مانند تحصن و روزه سياسی با بی اعتنايی مردم روبرو شده است
 با نقل خبر برپايی تئاتری در کنار دفتر سازمان ملل در تهران که در آن، خانواده عباس عبدی به کيهان

ن فعال سياسی تحصن اختيار کرده اند نوشته اعضای سازمان ملل عنوان اعتراض به ادامه دستگيری اي
  .با برپائی اين تئاتر مخالفت کرده اند

 آنچه اين روزنامه نمايش روزه سياسی، تحصن، اعتصاب غذا و امثال آن قلمداد کرده، کيهانبه نوشته 
ی مردم روبرو شده از مدتی پيش در دستور آار يكی از جريانهای سياسی قرار گرفته و با بی اقبال

  .است
 در گزارشی در کنگره دانشجويان سخنرانی محسن کديور را با اهميت ديده که ضمن اشاره به شرق

ناکارآ بودن اصالح طلبان موجود در حاکميت از دانشجويان مسلمان خواسته که دينداری خود را در 
  .فعاليتهای آينده خود نشان دهند
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جنبش دانشجويي را درمرحله فعلی دچار حيرت و سرگردانی  اين روشنفكر ديني شرقبه نوشته 
توصيف آرد و گفته به نظر می رسد دانشجويان مسلمان در اين مقطع هم در تئوری و هم در استراتژی 

  .بايد تجديدنظر آنند
 از مسئوالن دانشگاهها خواسته اجازه تشکيل شرقرييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به نوشته 

يگر را بدهند تا انجمنهای اسالمی دانشجويی در رقابت بتوانند دينداری خود را نشان دهند، انجمنهای د
  .چرا که امروز سخن گفتن از دين در بيشتر انجمنهای اسالمی سخن غريبه ای است

 خبر داده اند که دانشجويان حزب اللهی به عنوان مخالفت با برپايی جمهوری اسالمی و کيهان
آن را مبتذل توصيف کرده اند به مقامات حراست دانشگاه علم و صنعت شکايت جشن عروسی ای که 

  .کرده اند
 بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت با صدور بيانيه ای ضمن اعتراض نسبت به کيهانبه نوشته 

صدور مجوز برای برپايی عروسی افراد غيردانشجو در اين دانشگاه آه همراه با ابتذال و حرآات خالف 
  .ن محيطهای علمی است، خواستار عذرخواهی مسئوالن دانشگاه شده اندشأ

 
  

  مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز
  . به اين شرح است27/7/82 مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز ، يکشنبه -خبرگزاري مهر 

  
 :آشتي

 افزايش ندهيد ندهقيمت ها را درسال آي: دستور معاون رييس جمهوري به دستگاههاي دولتي
 است بخش خصوصي تاکنون يک ميليارد دالراز حساب ذخيره ارزي گرفته

 کند ايران بايد با بازرسي هاي غيرمنتظره موافقت: بيانيه سران اتحاديه اروپا
 

 :آفتاب
 آغاز مذاکرات رسمي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي

 داخل وخارج آمريکا باشندآمريکاييان منتظر حمالت انتحاري در : الدن بن
 ريال 470 تا 19قيمت هرکيلو وات برق مصارف خانگي از : برق اعالم شد تعرفه جديد

 
 :آفرينش

 دانشجويان شرايط اعطاي تسهيالت مالي به مقاالت و طرح هاي برگزيده
 سليمانپور تحول سرنوشت ساز در پرونده هادي: توسط وزارت کشور انگليس صورت مي گيرد

 کرد ي همدان تاييد حکم اعدام آقاجري را تکذيبدادگستر
 
 :ابرار

 بلندتر مي شود ديوار بي اعتمادي مردم با مسئوالن روز به روز: يک نماينده
 سازمان ملل موافقت کند ايران با بازرسي هاي غيرمنتظره: درخواست سران اتحاديه اروپا

 شود انتخابات مجلس مکانيزه برگزار مي: استاندار تهران
 
 :عتمادا

 ترازو امضاي پروتکل دو نگاه روي گزارش تحليلي گروه سياسي؛
 بترسم پاسخ يک شهروند به يک گزارش اجتماعي، مگر چقدر حقوق مي گيرم که از اخراج

 بود هرگونه حمله نظامي آمريکا عليه ايران کامال مضحک خواهد: وزير خارجه فرانسه
 

 :انتخاب
 آمريکا؟ تغيير استراتژي: ال تهرانتحليل مواضع اروپا و آمريکا در قب

 کنيد صدور مجوز صنايع از کانال هاي غيررسمي را متوقف: معاون استاندارتهران
 استان خواهان ايجاد بورس منطقه ايي هستند 12
 

 :ايران
 دارم به صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران اطمينان: شبکه الجزيره، پوتين درگفتگو با

 اروپايي به ايران ايران بيايند، ارزيابي محافل خبري از سفراحتمالي سه مقاماگراين سه نفر به 
 ايران بايد  نفتي آرش بدون حضور واکنش وزير نفت ايران به اقدامات کويت و عربستان، توسعه ميدان

 متوقف شود
 

 :توسعه
 با آژانس انرژي اتمي دور تازه مذاکرات ايران

 سنتي - ش هاي آيينيبرگزيدگان دوازدهمين جشنواره نماي
 تعرفه جديد برق خانگي و تجاري اعالم شد
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 :جام جم

 2حمايت : مذاکرات با سران کشورهاي اسالمي و رييس جمهوري روسيه مي گويد خاتمي از نتايج
 از ايران کانون سياسي
 انتخابات مجلس به صورت مکانيزه برگزار مي شود: استاندار تهران

 ن آمدجمهور الجزيره به تهرا رييس
 

 :جمهوري اسالمي
 مردم عراق با اشغالگران در شهرهاي کربال، موصل، بغداد، کوفه و بصره تظاهرات اعتراض آميز و درگيري

 آمريکايي مردم ژاپن و فيليپين همزمان با ورود بوش به منطقه تظاهرات ضد
 بايد هرچه سريعتر خاک عراق را ترک کنند اشغالگران: خاتمي

 
 :جوان

افزايش حقوق مستمري بگيران تامين : بازنشستگان صورت مي گيرد ازي مطالباتبا همسان س
 اجتماعي
 شرق آسيا در برابر بوش: گسترده در فيليپپن، ژاپن وتايلند تظاهرات

 فردا به تهران مي آيند استراو، دوويلپن و فيشر
 :جهان اقتصاد

 ميليارد دالر مي رسد 56؛ درآمد نفتي ايران به 2020با افزايش ظرفيت توليد تا سال 
 آمار صادرات فرش صحيح نيست

 بورس تهران بين المللي مي شود: چهارم عبده تبريزي؛ طي برنامه
 هاي مرزي کردستان افزايش يافت سقف مجاز واردات بازارچه: پيکان گران شد

 
 :حمايت

 جمهوري بسياري از کشورها با: سازمان کنفرانس اسالمي رييس جمهور پس از بازگشت از اجالس
 اسالمي همدل و همراهند

 چه اشکالي دارد مجلس باقي عمر خود را به مبارزه با مفاسد: سازمان بازرسي کل کشور رييس
 اقتصادي بپردازد

 زندانيان بسيار موثراست اصالح قانون چک درکاهش آمار: رييس سازمان زندانهاي کشور
 مي کنم يبتاييد حکم اعدام آقاجري را تکذ: رييس دادگستري همدان

 
 :حيات نو

 سخنراني است هنوز در حد: پاسخ زنگنه درمورد برداشت ايران از نفت خزر
 ضوابط هماهنگ سازي حقوق مستمري بگيران تصويب شد

 درايران تاسيس مرکز بين المللي قنات و سازه هاي تاريخي آب: يونسکو تصويب کرد مجمع عمومي
  هزار خودرو بنز درايران5توليد 

 
 :خبر
 حمله نظامي آمريکا عليه ايران کامال مضحک خواهد بود: امور خارجه فرانسه مينيک دوويلپن، وزيردو

 دهد اورانيوم ادامه ايران مي تواند به غني سازي: آژانس جهاني انرژي اتمي سخنگوي
  برابر شده است2 سال گذشته 6ذخاير قابل استحصال نفت در: وزيرنفت
 آيند راي امورخارجه سه کشور اروپايي روز دوشنبه به ايران ميوز: تايمز اعالم کرد فايننشال

 
 :خراسان

 تهران کانون مذاکره
 مزايده و مناقصه دولتي باطل شد 48: از سوي سازمان بازرسي کل کشور
شهداي دفاع مقدس توسط نيروهاي ائتالف به  تعدادي از پيکرهاي: فرمانده کميته جستجوي مفقودين

 محل نامعلومي برده شد
 

 :اقتصاد دنياي
کارگران را هم  قيمت گذاري دستوري سيمان صداي:  کارخانه سيمان20اعتراض تشکل هاي کارگري 

 در آورد
 بنز درايران قطعي شد توليد: با امضاي قرار دادي بين شرکت آلماني و ايران خودرو

 خ دادالياس نادران پاس احمد توکلي مناظره نمي کند: واکنش به اظهارات مسعود نيلي 
 ايجاد بورس منطقه اي شدند  استاندار خواستار12: به دنبال ايجاد بورس آذربايجان

 
 :رسالت
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مفاسد اقتصادي بدون : هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ايزدپناه رييس کميته اطالع رساني ستاد
 هياهو رسيدگي مي شود

 شود  بحران شهر تهران برگزارميمانور بزرگ مديريت: سه شنبه و با فرماندهي شهردار تهران روز
 تظاهرات ضد آمريکايي در فيليپين

 
 :سياست روز

 هرگونه اقدامي عليه ايران احمقانه است :وزير خارجه فرانسه
مبارزه با مفاسد اقتصادي داستاني تکراري با پايان : پروژه گزارش سياست روز از روند رسيدگي به يک

 !مبهم
  شدالجزاير وارد تهران رييس جمهور

 اسالم راه حل هاي پيشنهادي وليعهد عربستان براي رفع مشکالت جهان
 :شرق

 وزراي خارجه اروپا در راه تهران
 ايران مخالفت وزير خارجه فرانسه با حمله به

 اپک خزر تشکيل مي دهيم: معاون وزير نفت
 

 :صداي عدالت
کانون  لمان به ايران؛ تهرانتحليلي صداي عدالت از سفر وزراي خارجه انگليس، فرانسه و آ گزارش

 مذاکرات ديپلماتيک
 تحصيلکرده کشور اعالم شد زمان اعزام مشموالن: از سوي معاونت وظيفه عمومي ناجا

 آژانس براي امضاي پروتکل دور جديد مذاکرات ايران و: ديروز درتهران صورت گرفت
 

 :قدس
 هاي ميلياردي زمين  اشت؛ پروندهو مسکن پرده برد رييسي از سوءاستفاده هاي کالن در بخش زمين

 خواران در دادگستري
 دستور صريح رييس جمهوري کيست؟ مسئول نقض

 !روح نفرين شده بوش را به رودخانه انداختند تايلندي ها: گزارش سفر آسيايي رييس جمهوري آمريکا
 :کار و کارگر

 ل بررسي استحا سوء استفاده هاي ميلياردي زمين خواران، در: رييس بازرسي کل کشور
 شد بررسي سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه، در مجمع تشخيص آغاز
 شد ضوابط هماهنگ سازي حقوق مستمري بگيران تامين اجتماعي تصويب

 کنند بازخريدشدگان پست و مخابرات استان تهران امروز در مقابل مجلس تجمع مي
 

 :مردم ساالري
حمايت از کانديداهاي خارج از قدرت و  ت مجلس هفتم؛حزب مردم ساالري براي انتخابا استراتژي

  نخبگان خاموش
 شرط اروپا براي تداوم همکاري با ايران: اروپا اعالم شد در پايان نشست سران اتحاديه

  درباره ديدار يک ساعته درمالزي اظهارات پوتين و خاتمي
 

 :نسيم صبا
 يرمنتظره آژانس را بپذيردايران بايد بازرسي هاي غ :بيانيه سران اتحاديه اروپا

 افکارعمومي است کارشکني عليه خاتمي، مقابله با
 واکنش حقوقدانان به تازه ترين اظهارات سخنگوي قوه قضاييه

 حمله نظامي آمريکا به ايران کامال مضحک است: خارجه فرانسه وزير
 

 :همبستگي
 اصالحات چنان در راسخاتمي هم: بازتاب اظهار نظر خاتمي درباره جايزه صلح نوبل ادامه

 نمي کند ايران براي دستيابي به سالح هاي کشتاري جمعي تالش: رييس جمهوري روسيه
 است هرگونه اقدام نظامي عليه ايران احمقانه: وزيرامورخارجه فرانسه

 
 :همشهري

اسالمي برحق استفاده ايران از  تاکيد اعضاي کنفرانس: در بيانيه پاياني اجالس مالزي مطرح شد
 ناوري هسته ايف

 نيازمند سرمايه گذاري است حفظ سهم ايران دراوپک: وزير نفت
بزرگراه به شبکه حمل ونقل تهران افزوده مي   کيلومتر140: در صورت کمک دولت تا پايان سال آينده

 شود
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 :ياس نو
 ششم نويد دموکراسي در ايران است مجلس: شيرين عبادي

 سياسي فردا برگزار مي شود  سومين روزه: نماينده مجلس109درحمايت از اعالم 
 کارشناسي پرونده تخلفات مالي صدا و سيما اولين جلسه: توسط دادسراي تهران برگزار مي شود

 
  
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
   2003 اآتبر 20  –1382 مهر 28 دوشنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتضد 

 را   حسين  صدام هاي ، وعده  و شايد با بالهت  و خوشبينانه  واگذاشت خود  حال ، آردها را به  شاه وقتي
 افتادند و   زندان  آرد به هزاران.  آورد  دست  از آردها به جويي  آينه  نيكو براي  فرصتي باور آرد، صدام

   و هواي  و بد آب  گرم  در مناطق  يا زندگي  ايران  به  خود و رفتن  و ماواي  وطن  ترك  نفر ديگر وادار به هزاران
.  شد  خالي  از جمعيت  بطور آامل  عراق  از آردستان  وسيعي  مناطق1980   دهه در طي.  شدند جنوبي
 و   حاصلخيز را مورد تهاجم  درآوردند، روستاهاي  تصرف  را به  صدها هزار آيلومتر مربع  عراقي نيروهاي
   ساختند و همچنين  بدل  از خاك  تلي  و آنها را به ن را بمبارا  قرار دادند، شهرها و قصبات غارت

  . را نابود آردند  ميوه  را از آار انداختند و باغهاي  آبرساني هاي سامانه
  ها هستند، به  ما ايراني نژادان  بود آردها هم  گفته  را آه  شاه بندانه  و خالي  خودستايانه هاي  گفته صدام
   مخوفي  هاي  بود، نقشه  همسان  همسايه  با نژاد ملت  آه  نژادي آردن نابود   و براي  سپرده ذهن

 90 و  ، چهار هزار روستا ويران  قرار گرفت  مورد حمله  با گاز سمي در حدود هفتاد دهكده.  بود آشيده
  . رفتند  از ميان ، بيمارستانها و مساجد بتدريج مدارس.  شد  يزرع درصد زمينها لم

 پسر   ادريس ، حتي  بارزاني  خاندان  نفر از اعضاي  و هفت ، سي  گوناگون هاي ه، در توطئ صدام
   و گسيل  هوايي ، بمباران  بمب  حاوي  چمدان  مجهز به  آدمكش فرستادن.  رساند  قتل  را به مالمصطفي
.  ماوا شدند  ترك ر به مجبو  بارزاني  هزار نفر از افراد ايل هشت.   قرار داشت  آار صدام  در برنامه تروريست

   آردها از خودمختاري خواست او تنها مي.  نبود  عراق  آردستان  استقالل  خواهان مسعود بارزاني
  . داد  ادامه  پدرش  جنبش  به مسعود بارزاني. برخوردار شوند

   انداز و يك رنجك و نا ، تنها با مسلسل  لخت هاي  و خمره  و تبريزي  آاج  درختهاي  در پشت  بارزاني مردان
شمار .  آردند  را متوقف  عراق  نظام  رفتند و پياده  صدام  تانكهاي  جنگ ، به  ميليمتري106   ضد تانك اسلحه
 در   خويش  و زاد و بوم  بودند، عمر خود را دور از ميهن  يافته  انتقال  جنوب  به  از آردها آه فراواني
.  رساندند  پايان  به  دردناك  نحوي ، به  و چشمه  و رودخانه دور از درخت و هوا و   محصور و بد آب هاي دهكده
 از  يي  عده ، پيوسته  عراق  بغداد و ديگر شهرهاي در زندانهاي.  افتادند  زندان  از آردها به  زيادي عده

،   ايرانيان  از آن ييك. گذراندند  را مي  باري  مشقتباري شدند، روزها و شبهاي  مي  بايد اخراج  آه ايرانيان
   و در وزارت  بغداد رفته  به  تاريخ  از آن  سالها پيش  و مينياتورساز بود آه ، استاد نقاش محمود ارژنگي

  . بود  شده  استخدام يي  و موزه  فرهنگي  آارشناس  عنوان  به  عراق فرهنگ
 شد، در   اخراج  افتاد و سپس  زندان  به  مدتي ش. هـ1349   در سال  و عراق  ايران  روابط  در بحران او آه

  :نويسد  خود مي يادداشتهاي
   قدرت  بود، بعد از به  و خوبي دوستانه  انسان  اهداف  خود ظاهرا داراي  تاسيس  در بدايت  آه  بعث حزب«

 در   نازي زب ح آنم تصور نمي.  آرد  را دنبال  در منطقه  و شرارت  ضدانساني  اهداف  زماني  در اندك رسيدن
  .  است  بوده  عراق  بعث  حزب  اندازه  به  هيتلر نيز شرارتش زمان
 و   تجارت  به  فقط  نيز در عراق آرد و شيعيان  نظر مي  بالد مقدس  چشم  به  آشور عراق  به  ايران ملت

  . بودند  مشغول  صنعتي آارهاي
  

  آاندوليزا رايس آيست
  2003 اآتبر 20  –1382 مهر 28دوشنبه  -روزنامه شرق 

 در ايالت آالباما، پس از پايان تحصيل در رشته علـوم سياسـي و اخـذ مـدرك آارشناسـي در                1954متولد  
تـر و اهـداف    هاي بزرگ  قدم به فعاليت1981 و دآتري در سال 1975 و آارشناسي ارشد در    1974سال  

هـاي اقتـصادي و      ارد فعاليـت  هـاي دانـشجويي همـراه شـد و و          در زمان تحصيل با تشكل    . باالتر گذاشت 
 آـه در    1991 گرفته تا باشگاه جوانان شاهد آارهـاي رايـس بـوده تـا سـال                 HPاز شرآت   . اي شد  بودجه

 بـه رياسـت مـشاوران در        1997در سال   . جريان اتحاد دو آلمان به دستگاه اداري جورج بوش پدر راه يافت           
گاه  رايس هيچ  ملي رئيس جمهوري آمريكا،   تا قبل از انتخاب به پست مشاور امنيت       . امور نظامي رسيد  

  .دست آورد از تدريس، خود را دور نكرد و توانسته دو جايزه برتر براي روش تدريس را به
  هاي اقتصادي و يك ارتباط خوب فعاليت

بـود و بـا     » شـورون «دار پست رياست هيأت مـديره شـرآت           عهده 2001 تا   1991آاندوليزا رايس از سال     
همكاري و ارتبـاطي آـه تـا بـه امـروز       . رتمندان سياسي آمريكا همراه و همكار بوده است       يكي ديگر از قد   

انـد و امـروز در       گـذاران تأثيرگـذار بـوده      رتبـه و از سياسـت      افـرادي عـالي   » شورون«هر دو در    . ادامه دارد 
يـر از  هرچنـد در مـورد هـاليبرتون سـكوت آـرده و غ       . ديگر غول تجاري و نفتي همكاري دارند      » هاليبرتون«
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وزيـر دفـاع    » ديـك چنـي   «. آننـد  رد مـي  » هـاليبرتون «هاي خود را با شـرآت        درصدي سهام، ديگر ارتباط   
موفق شد قرارداد مـشترك انتقـال نفـت از دريـاي            » شورون«بوش پدر و معاون بوش پسر در زمان آار در           

. هاي نفتي قـرار داد     قراردادي آه شورون را در باالترين ليست شرآت       . خزر به روسيه را به امضا برساند      
قـرارداد منعقـد    . در درياي خزر قابليت صادرات شش تا نه ميليارد بشكه نفـت را دارد             » تنگيز«حوزه نفتي   

 درصـدي   55 سال با سهم     40گذاري مشترك و به مدت        ميليارد دالر به صورت سرمايه     20شده به ارزش    
 زمان خود با تحسين زيادي همراه بود        اين قرارداد در  . با جمهوري قزاقستان بسته شده است     » شورون«

همكاري نزديك رايس و چني . آميز نقاط تاريك زيادي را به همراه آورده است ولي همين پيشينه تحسين
در شورون بـه ايـن بـاور دامـن زد آـه هـردوي آنهـا و بـا يـك سياسـت مـشترك سـناريوي جنـگ عـراق را                  

  .اند نوشته
  يك پرسش

گيـرد آـه      ايـن سـئوال قـوت مـي         هاي بازسازي به رايس،    سپردن برنامه با تصميم تازه آاخ سفيد براي       
هاي فعلـي در عـراق، چـرا آمريكـا نيازمنـد             بندي شده و پر ابهام و با حضور ناامني         پس از يك جنگ زمان    

تغيير سياست بازسازي در قبال عراق اسـت؟ تحليلگـران حاضـر در آـاخ سـفيد و آنگـره آمريكـا وضـعيت                  
هـاي آمريكـا در      تـصميم «: گويـد  يكـي از نماينـدگان دمـوآرات مـي        . انـد  ري قـرار داده   فعلي را مورد بـازنگ    

آس حاضر نيست چنين نظري را اعالم و يـا آن را تائيـد    خصوص عراق با شكست مواجه شده ولي هيچ   
ايم اهداف خود را در عراق پياده آنيم و در حال حاضـر دولـت بـه                  ما نتوانسته : جا است  حقيقت اين . آند
پس از چنين اظهارنظرهايي مـشاور رايـس        » .گذار و قدرت نظامي در عراق است        بودجه و سرمايه   دنبال

داننـد آـه    هاي رايس را زير سئوال ببرند ولي نمـي         خواهند سياست  منتقدان فقط مي  «: در جواب گفت  
 جريـان  انتقـاد بـه  » .اند و بايد مشكالت را حل آننـد  گيري نشسته ، آنها هستند آه در مراآز تصميم    اين

سياست آمريكا در حال حاضر مشكل بغرنجي نيست و در همين حال برخي عقيده دارند آه ايـن جريـان              
وزير خارجه پيشين آمريكا    » هنري آيسينجر «. نقادي سازنده و نشانه سالمت سيستم سياسي است       

ود آه در  ش وشنود انتقادي در حقيقت به سالمت راهبردي منتهي مي         اين گفت «: گويد در اين باره مي   
  ».جاي خود بسيار مفيد است

هـاي   منتقـدان سياسـت  . آنـد  ولي در فضاي موجود آسي به اين توصيه پندآميز آيـسينجر توجـه نمـي       
 1947براسـاس مـصوبه سـال       . دولت بوش معتقدند آه امور اجرايي آاندوليزا رايس، مبناي حقوقي ندارد          

ي بايد به شكل گروهي فعاليت آنـد و نبايـد   آه شرح وظايف مشاور امنيت ملي را ذآر آرده، چنين پست      
امور داخلي و   : طبق نص صريح اين مصوبه، مشاوره امنيت ملي به مسائلي چون          . قائم به شخص باشد   

اي انجـام    پـردازد و بايـد بـه صـورت مـشاوره           هاي نظامي داخل و خارج از آـشور مـي          خارجي، سياست 
است آـه طبـق صـالحديد شخـصي خـود و نـوع          ولي در عمل مشاور امنيت ملي به عهده يك نفر           . شود

رابطه بوش و رايس خيلي نزديك اسـت و در          . آند گيري مي  عاليق و ارتباطات او با رئيس جمهور تصميم       
رايـس  . آاخ سفيد، آمپ ديويد و حتي مزرعه بوش در تگزاس، رايس به عنـوان مـشاور در آنـار او اسـت                     

هـاي   اعالم تصميم آاخ سفيد براي تغييـر سياسـت  نطق او هنگام . آشاند فضا را به هجوم و حمله مي  
  .بازسازي نشانه اين تغيير فضا است

  هاي آمريكايي اولويت
هـاي خـود را    ها و سياسـت  تصميم» والدورف آستوريا«رايس پس از تصميم آاخ سفيد با حضور در هتل     

مايـت از   شـود و امنيـت از حمايـت مردمـي، ح           سياست خارجي ما در امنيت خالصـه مـي        «: تشريح آرد 
هاي جامعه، آزادي، تحمل، جامعه باز و احتـرام بـه حقـوق مخالفـان تـشكيل شـده اسـت و هـيچ                         ارزش

در همـين نيويـورك قـدم       . آنـد  آوري تواند اين عوامل را در يك جامعه جمع        جايي در دنيا مانند آمريكا نمي     
هـاي ديگـر اديـان      پرستـشگاه تر به معبد هندوها و يا آليساهاي متعدد و يا بزنيد تا در چند محله آنطرف    

رايس از رخدادهاي بزرگ چند سال گذشته به عنوان دو فصل ختام ياد آـرده و خطـوط جديـدي                    » .برسيد
ديـوار بـرلين نـشانه      . هاي جهاني دو پايـان بـود       پايان عمر ديوار برلين و فرو ريختن برج       «: آند ترسيم مي 

 سـپتامبر پايـان   11 با آمونيـسم بـود و واقعـه         ضعف استبداد در برابر اراده مردم و خداحافظي هميشگي        
  ».ها را از بين برد توان با صلح و دوستي، برخي خصومت اين تفكر آه مي
 -1«: هاي جديد را خطوط پررنگ مبارزه با تروريسم توصيف آرده و اهداف آن را اعالم آرد    رايس سياست 

 بـا ايجـاد ارتبـاط    -2.  خـواهيم آـرد  هاي خالفكـار از صـلح حمايـت    ها و دولت با مهارت خشونت تروريست   
وجـوي آزادي در      با حمايت و جـست     -3. هاي بزرگ ماندگاري صلح را تقويت خواهيم آرد        خوب بين قدرت  

گاه لحن خـصمانه و تنـد خـود را آنـار             آاندوليزا هيچ » .تمام دنيا، صلح را براي هميشه حفظ خواهيم آرد        
بـا  . تي از او بشنويد، لحن او باز فـضاي حملـه دارد  حتي اگر سخني حاآي از حمايت و دوس      . گذارد نمي

. آنيم هاي تروريستي حمله مي    به شبكه «: هاي تند برنامه جديد را اعالم آرد       لحن تند خود، سياست   
تمـام افـراد و     . آنيم بنديم و اقتصاد آنها را فلج مي       هاي حامي تروريسم را مي     هاي مالي دولت   حساب
ها را داشته باشند را   يميايي دارند و احتمال همكاري با تروريست      اي و ش   هايي آه سالح هسته    دولت

  ».آوريم تحت آنترل خود در مي
  جنجال براي بودجه
بست خطرناآي رسيده و امكان تـصويب نـشدن آن وجـود              ميليارد دالر بوش به بن     87بودجه درخواستي   

لـب افكـار عمـومي و       هاي آتـشين رايـس و چنـي در چنـد روز اخيـر تالشـي اسـت بـراي ج                     صحبت. دارد
ترين مصاحبه   در تازه » ديك چني «. متقاعد ساختن نمايندگان سنا براي تصويب بودجه درخواستي دولت        

. هـا برشـمرده اسـت      خود عراق را نه يك منطقه قرباني تروريست، بلكه نقطه آغاز حملـه بـه تروريـست                

www.iran-archive.com 



 نفـر بـا يـك بليـت         19ه چطـور    همه ما شاهد بوديم آ    . تسخير عراق نخستين برنامه عليه تروريسم بود      «
بحـث فلـسفه و فقـر و    .  نفر جـان سـپردند  3000اي را به وجود آوردند آه ظرف دو ساعت         هواپيما فاجعه 

دهد آه آمريكا در  آوري شده توسط سازمان امنيت آمريكا نشان مي اطالعات جمع» .تنفر را آنار بگذاريد
يـن اطالعـات و اعـالم نظرهـا بـه وحـشت           ولـي بيـشتر مـردم از ا       . ها اسـت   معرض خطر جدي تروريست   

آند تا به مردم بفهماند آه چقدر هدف آنهـا           چني از نفوذ آالمي و رفتاري رايس استفاده مي        . اند افتاده
هـاي چنـي بـراي مـردم         حـرف . برنـد  هاي آاندوليزا رايـس لـذت مـي        مردم آمريكا از صحبت   . جدي است 

در طـرف   . اي ديگر خواهـد بـود      گونه  بزند، وضعيت به   ها را رايس   هراس به همراه دارد ولي اگر اين حرف       
هاي چني را قبول ندارند و مدارك آنها را مانند مـدارك   اي حرف  ديگر هيچ يك از تحليلگران مسائل منطقه      

  .خوانند وجود سالح هاي آشتار جمعي در عراق، غير واقعي مي
گويـد در    غافل نيستيم ولـي چنـي مـي       ما هيچ وقت از خطر      «: باره گفت  يكي از نمايندگان آنگره در اين     

مـا معتقـديم خـود را مجهـز نگهـداريم و بـه              . هـاي پيـشرفته پيـدا آـرده اسـت          غارهاي افغانستان نقشه  
اخاللگران حمله آنيم ولي در صورتي آه خطري وجود داشته باشد، ما مخالف حمله به ديگـر نقـاط دنيـا             

هاي زيـادي صـرف سياسـت     آمريكا هزينه«: يكي از تحليلگران جمهوريخواه چنين معتقد است    ».هستيم
  ».رود آند ولي با جنجال آاري از پيش نمي خارجي خود مي
  آند رايس حمله مي

اي  آه اشـاره   مشاور امنيت ملي آاخ سفيد، در هفته گذشته فقط به منتقدان خود جواب داد، بدون اين               
هـا در     آـرده آـه رفتـار آمريكـايي        اي اعالم  هاي آمريكا داشته باشد و در مصاحبه       به ناآارآمدي سياست  

مـا بعـد از حـضور در عـراق فكـر آـرديم بـه                . اين به معناي خطاي ما نيـست      «. عراق مناسب نبوده است   
آشورهاي تروريست بايـد بـه      . سرعت دموآراسي برقرار مي شود ولي ما آارهاي زيادي در پيش داريم           

  ».زانو دربيايند و بعد فكري به حال آنها خواهيم آرد
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