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

  . منتشر نشد2003ه   ژوئي15 -1382 تير 24 سه شنبه  در  روز  بولتن خبري ايران نبرد
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  ديدار کوفی عنان با پرزيدنت بوش در کاخ سفيد
  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه  -راديو آمريكا 

يبانی پرزيدنت بوش می گويد آمريکا از کوشش های آفريقای غربی برای پاسداری از صلح در ليبريه پشت
آقای بوش روز دوشنبه در کاخ سفيد با کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد به گفت و گو . خواهد کرد

نشست و پس از آن به خبرنگاران گفت در مورد سطح درگيری مورد لزوم آمريکا در آن کشور تصميم 
فريقای غربی در با اين حال افزود واشنگتن می خواهد به جامعه اقتصادی کشورهای آ. خواهد گرفت

  . حفظ آتش بس ياری دهد
آقای عنان گفت که او و رئيس جمهوری آمريکا در مورد وضعيت ليبريه توافق نظر داشتند، اما توضيح 

آقای بوش گفت اگر سربازانی فرستاده شوند ماموريت آنها فقط اجرای آتش بس خواهد . بيشتری نداد
 به اين خواهد بود که چارلز تيلور رئيس جمهوری کنار وی ياد آور شد که هر کمک آمريکا مشروط. بود
  .برود

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن

  
  معاون وزير خارجه، موضع ايران در مورد امضاي پروتكل الحاقي را مثبت خواند

  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه : خبرگزاري فارس
ن المللي وزارت امور خارجه امروز در مسكو از مثبت بودن موضع جمهوري معاون امور حقوقي و بي

  .اي خبرداد اسالمي ايران در مورد امضاي پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سالح هاي هسته
غالمعلي خوشرو، پس از ديدار با يوري فدوتف معاون وزير امور خارجه روسيه در گفت و گو با خبرنگاران 

 ما در مورد  :المللي انرژي اتمي حق ويژه هر آشوري است، گفت كه همكاري با آژانس بينبا تاآيد بر اين
امضاي پروتكل الحاقي برخوردي مثبت داشته و در همين حال معتقديم تمامي اختيارات آژانس بين 

  . المللي انرژي اتمي و ايران بايد شفاف باشد تا دو طرف بتوانند به تعهدات يكديگر عمل آنند
 آن درحل مسايل بين  ما ضرورت ارتقاي نقش سازمان ملل و اهميت:  به گزارش ايرنا خوشرو افزودبنا

  . آنيم المللي را درك آرد ه و در اين جهت حرآت مي
به عقيده روسيه، پيوستن ايران به پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي،  : فدوتف نيز گفت

  .  آشورهاستپاسخگوي منافع هر دو طرف و ساير
: وي با اشاره به بررسي مسايل مربوط به مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر بوسيله دو طرف افزود

مبارزه با تروريسم بين المللي و همچنين جلوگيري از گسترش سالح آشتار جمعي تنها بايد تحت 
  . نظارت سازمان ملل صورت گيرد

 آه اين آشور و جمهوري اسالمي ايران در مورد ايفاي نقش معاون وزير امور خارجه روسيه تاآيد آرد
  . محوري سازمان ملل در حل بحران عراق اتفاق نظر دارند

 

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس

  
  تعويق سفر گزارشگر کميسيون حقوق بشر حقوق بشر

  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه  -بي بي سي 
زارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور آزادی بيان را به تهران به ايران سفر گ

  . تعويق انداخته است
امبی ليگابو، گزارشگر ويژه آزادی بيان قرار بود روز پنجشنبه اين هفته به ايران سفر کند اما وزارت امور 

  . خارجه ايران اين سفر را لغو کرد
  . ته است موفق نشده است مقدمات تمامی مالقات های او را فراهم آوردوزارت امور خارجه ايران گف

تعويق سفر گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در حالی صورت می گيرد که موج تازه ای 
از سرکوب روزنامه نگاران طرفدار اصالحات در ايران آغاز شده و طی چهار روز اخير دست کم پنج نفر از 

  . ت شده اندآنها بازداش
  

فراخوان دبير آل آل انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ايتاليا براي اعزام هياتي به ايران براي تحقيق در 
  مرگ زهرا آاظمي
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  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه ): راديوفردا) (رم(احمد رافت 
ع از آزادي مطبوعات در ، انجمن دفا21جوزپه جوليتي، نماينده مجلس ايتاليا و دبير آل سازمان اصل 

ايتاليا، در مصاحبه با راديوفردا بر اعزام هياتي بين المللي به ايران براي تحقيق در باره مرگ زهرا 
وي مي گويد اين هيات بايد نمايندگان سازمان خبرنگاران بدون مرز، اتحاديه . آاظمي تاآيد مي آند

 را خواستار 21ت و ديگر نهادها، چون سازمان اصل جهاني خبرنگاران، اتحاديه اروپائي آارگزاران مطبوعا
  .شد

  
 ايراني ضرب وشتم در زندان، جمهوري اسالمي را -بستگان و همكاران زهرا آاظمي، قرباني آانادائي 

  به تالش براي سرپوش گذاشتن بر علت مرگ او متهم آردند
  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23  دوشنبه): راديوفردا) (تورانتو(مينا بهارمست، با صداي استفان هاشمي 

بستگان خبرنگار قرباني ضرب وشتم در زندان جمهوري اسالمي جمهوري اسالمي را به سرپوش 
 ايراني آه هنگام - ساله، عكاس آانادائي 54زهرا آاظمي، . گذاري به علت مرگ او متهم آردند

نيتي شخصي پوش دستگير عكسبرداري از اعتراض هاي دمكراسي طلبي در ايران توسط نيروهاي ام
شد و بعد از ضرب و شتم در زندان در حال اغما در بيمارستان سپاه پاسداران انقالب اسالمي از دنيا 

مقامات جمهوري اسالمي گفتند وي در حال عكاسي از زندان اوين بود و در جريان بازجوئي به . رفت
 ايران مادر وي را شكنجه داده استفان هاشمي پسر خانم آاظمي گفت دولت. سكته مغزي دچار شد

  .وي خواستار بازگشت جسد مادر خود به آانادا شد. و آشته است
  

  گزارش پزشكي قانوني به هيات دولت ارائه شده است
  2003 يهژوئ  15 -1382  تير24 سه شنبه 

 ن ضمنگوي آوتاهي با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايرا و معاون امنيتي انتظامي وزارت آشور در گفت
پيكر وي هم : رد اخبار منتشره در خصوص دفن پيكر زهرا آاظمي خبرنگار و عكاس متوفي تاآيد آرد

  .اآنون در پزشكي قانوني است
همچنين جهانبخش خانجاني، سخنگوي وزارت آشور نيز درباره بررسي درگذشت زهرا آاظمي و خبر 

اصله، اين مطلب اظهار شده آه طبق اطالعات ح«: ها به ايسنا گفت منتشره در يكي از سايت
گويد آه  ، نزديك به واقعيت نيست و شواهد مي»آاظمي از ابتدا در اختيار وزارت اطالعات بوده است«

  » .اند نهادهاي ديگري هم نقش داشته
در هر حال، پس از پايان تحقيقات، رسما از طريق مسؤوالن، توضيحات آافي اعالم «: وي افزود

  ».شود مي
گزارشي از پزشكي قانوني در مورد آالبدشكافي جسد « :ها گفت  استناد به شنيدهخانجاني با

 ».آاظمي به هيات دولت داده شده آه از محتواي آن اطالعي ندارم
  

  اگر ادعاي سكته مغزي صحيح است براي جلوگيري از هر شائبه اي پيكر 
  زهراآاظمي بايد در اختيار دولت آانادا قرار گيرد  

  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه  - ايرانخبرگزاري آار
بهتر است دولت ايران براي جلوگيري از ايجاد هرگونه شائبه پيكر زهرا آاظمي : محمد سيف زاده گفت

  .عكاس ايراني تابعه آانادا را در اختيار دولت آانادا قرار دهد
اگرچه زهرا آاظمي : يران، ايلنا، گفتاين استاد حقوق بين الملل در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ا

آانادايي داشته است و براي گرفتن مجوز از تابعيت ايراني خود استفاده آرده -تابعيت دوگانه ايراني 
  .است اما حق گرفتن جنازه بيشتر متوجه آانادا است

ن دارند، اما وي با بيان اينكه دولت ايران گفته است، مادر ايشان تقاضاي خاآسپاري جنازه را در ايرا
 در حقوق ايران پدر و مادر وارث   :اند آه ايشان در اثرجراحت فوت شده است، گفت  پسرشان ادعا آرده
  درجه يك محسوب 

بنابر اين از لحاظ قانوني هم حرف پسر . مي شوند اما احتماًال در حقوق آانادا پسر وارث اصلي است
ر ادعاي سكته مغزي درست باشد، براي درست است و هم تا نسبتي حرف مادر ايشان؛ پس اگ

  .جلوگيري از هرگونه شائبه دولت ايران بايد جنازه را در اختيار آانادا قرار دهد
اين مسئله به حيثيت بين المللي ايران لطمه زيادي زده است و بهتر بود : اين استاد دانشگاه تأآيد آرد

  .داد  آرده است افراد مستقلي را نيز قرار ميرئيس جمهوري در هيأتي آه براي پيگيري اين قضيه مأمور 
 

   کانادايي به هيئت دولت و قاضي پرونده–اعالم نتيجه کالبد شکافي عکاس ايراني 
  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه  - راديو فردا -بکتاش خمسه پور

کاظمي، عکاس خبرگزاري جمهوري اسالمي گزارش داد که نتيجه کالبد شکافي و چگونگي مرگ زهرا 
، از سوي قانوني به هيئت دولت و قاضي Camera Pressو خبرنگار ايراني مجله کانادايي کامرا پرس 

يک مقام در پزشکي قانوني امروز گفت که به دنبال دستور رئيس جمهوري . پرونده اعالم شده است
 و علت مرگ اسالمي براي رسيدگي فوري به اين پرونده، جسد خانم کاظمي کالبد شکافي شده

محمد حسين خوشوقت، . متوفي به طور رسمي به اطالع هيئت دولت و قاضي پرونده رسيده است
مدير کل مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمي، روز شنبه گذشته گفت که 
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را وداع  سالگي به علت سکته مغزي دار فاني 54اداره کل اطالع يافته که خانم زهرا کاظمي در سن 
فرزند زهرا کاظمي در کانادا و سازمان خبرنگاران بدون مرز جمهوري اسالمي را در مرگ . گفته است

  .زهرا کاظمي مسئول دانستند
  

   کانادايي ميان فرزند و مادر وي–دعواي حقوقي بر سر محل دفن جسد عکاس ايراني 
  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه ): راديوفردا(فريبا مودت 

به دنبال درگذشت زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس که گفته مي شود احتماال بر اثر ضربات وارده از جانب 
مامورين اطالعاتي جمهوري اسالمي رخ داد، دعوا بر سر آنکه آيا جسد خانم کاظمي بايد در ايران دفن 

دا و مادرش در ايران در شود يا به کانادا، محل اقامتش، منتقل گردد ميان فرزند خانم کاظمي در کانا
  . جريان است

 قوانين ايران راجع به تابعيت مضاعف به ):وکيل پايه يک دادگستري، تهران(محمد حسين آغاسي 
رسميت نمي شناسد و قبول ندارد که يک ايراني، هم ايراني باشد و هم تابعيت يک کشور خارجي را 

دگي هاي آن وزارتخانه، اگر مطلع شوند که يک داشته باشد، بر همين اساس وزارت امور خارجه و نماين
ايراني تابعيت کشور ديگري را کسب کرده است، از او مي خواهند که گذرنامه ايراني اش را مسترد 

کند، و اگر برود براي تمديد گذرنامه اش، آن را ضبط مي کنند و از تحويل دادن آن به دارنده تابعيت 
انون ما و مقامات ما تابعيت کانادايي مرحوم خانم کاظمي را به بنابراين ق. مضاعف خودداري مي کنند

رسميت نمي شناسند و قبول ندارند و به همين دليل معتقدند که بايد همه کارهايي که صورت مي 
اما اين مانع از اين نيست که کشور متبوع ديگر خانم کاظمي، يعني . گيرد توسط دولت ايران باشد

  . نباشد، به خصوص که خبرنگار يک روزنامه خارجي هستکانادا، پيگير امور ايشان
 گفتيد که قانون ايران تابعيت ):راديوفردا)(تهران(امير مصدق کاتوزيان، مصاحبه با محمد حسين آغاسي 

پس به اين معني داريد مي گوييد که ايشان شامل بخشنامه هاي مي شود . مضاعف را قبول نمي کند
ماندهي نيروي انتظامي ايران با استناد به آن اعالم کرده خبرنگاران براي که معاون اجتماعي و ارشاد فر

پوشش فعاليتهاي ميداني، بايد مجوز داشته باشند و در نتيجه نوع بازداشت ايشان موجه تلقي مي 
  .شود

قاعدتا اگر کسي مرتکب تخلفي شود، که در اين مورد جاي بحث و گفتگو : محمد حسين آغاسي
باشد و چه خارجي تفاوتي نمي کند، توسط قوانين ما و مقامات قضايي ما قابل هست، چه ايراني 

اما اينکه ايشان . پيگيري است، حاال حتي اگر که اصالتا چنين فردي خارجي االصل و خارجي التبار باشد
مرتکب جرمي شده را توجه بفرماييد که رويش بحث و جدل هست، به خصوص که ايشان تا هفت 

دو . هيه گزارش داشته در اين مورد و به نظر مي رسد که مرتکب تخلفي نشده استتيرماه مجوز ت
تيرماه ظاهرا ايشان دستگير شده است، تا پنج تيرماه در اختيار کساني بوده است که فعال از هويت 

در تاريخ پنج تيرماه، يعني سه روز پس از دستگيري تحويل وزارت . آنها اطالع چنداني در دست نيست
  .عات مي شود که بعد از مدت کوتاهي به حالت کما مي رود که معتقدند سکته کردهاطال
مسئله بازگرداندن جسد ايشان، به خاطر اينکه خانواده شان، پسرشان اين تقاضا را کردند که .: ک.م.ا

به کانادا بازگردانده شود، با وضعيت تابعيت مضاعف چطور است، در حاليکه مادرشان در ايران، مادر 
  .کاظمي جلب موافقت شده از ايشان که در ايران دفن شوند گويا

. مسئله تعلق جنازه يک امر کامال پذيرفته شده است که مربوط به ورثه است: محمد حسين آغاسي
اما . ورثه قانوني هر متوفايي، صاحب آن متوفا است و مي تواند در موردش تصميم بگيرد که چه بکند

در اينجا اطالع داريد که اگر فرزند . ل سياسي و حاشيه اي در بين نباشداين در موردي است که مسائ
داشته باشد، به عنوان وارث بزرگ متوفا تلقي مي شود و با او است که تصميم بگيرد جنازه را تحويل 

اما من اين را يادآوري کنم که در . بگيرد و به کجا ببرد و منتقل بکند و در کجا و به چه شکلي دفن بکند
ال حاضر نگراني بعضي از مقامات يا کساني که دخيل در اين اتفاقي که رخ داده بودند، بر اين خواهد ح

  .بود که اين جنازه تحويل نشود و حد اقل مورد بررسي هاي الزم توسط ديگران قرار نگيرد
  
 در مونترال، اگر اختالف نظري باشد بين مثال فرض کنيد مادر خانم کاظمي در تهران و فرزندشان.: ک.م.ا

  دادگاههاي ايران کدام درخواست را، درخواست پسر را قبول مي کنند يا درخواست مادر را؟
قاعدتا به صورت روال و عرف درخواست کسي که در ايران سکونت دارد و مقيم : محمد حسين آغاسي

زند ايشان را هست را قبول مي کنند، ولي اگر هردوي اينها داراي شرايط مساوي بودند، در خواست فر
قبول مي کردن، بيشتر توجه مي کردند، چرا که از نظر ارث و ميراث هم و وراثت، فرزند متوفا در اولويت 
هست و آنچه که مادر يا پدر متوفا در مواردي که فرزندي دارد متوفا، در مسئله اي که قرار مي گيرند، 

  .مسئله اين نيست که تساوي قدرت باشد
  

   آاظمي بر روابط آانادا و جمهوري اسالميپي آمدهاي مرگ زهرا
  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه  -راديو فردا 

آانادايي آه اخيرا در بيمارستان بقيه اهللا سپاه پاسداران در تهران -خانواده زهرا آاظمي عكاس ايراني
 چهار وزير در حالي که نخستين جلسه.  مجلس شكايت آردند90درگذشت، امروز به آميسيون اصل 

دولت خاتمي براي بررسي داليل مرگ زهرا کاظمي، روز گذشته تشکيل شد، محسن ميردامادي رييس 
 و اينکه بايد 1377کميسيون امنيت ملي مجلس نيز با يادآوري مساله قتل هاي زنجيره اي سال 
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ن مشخص مشخص شود چه ارگاني خانم کاظمي را قبل از درگذشت بازداشت کرده، افزود بايد همچني
شود کدام ارگان خبر مرگ وي را به وزارت ارشاد داده در صورتي که وزير ارشاد از آن اطالعي نداشته 

آقاي ميردامادي . است و چه کسي اصرار داشته جنازه وي هرچه زودتر در ايران به خاک سپرده شود
 حال ديپلمات در عين.اظهار داشت که مساله در حدي از اهميت است که مجلس آن را بررسي کند

هاي کانادايي در ايران گرم جستجو براي يافتن جسد زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس کانادايي ايراني تبار 
دولت کانادا نيز زير فشار خانواده . هستند که پس از ضرب و شتم پس از دستگيري در ايران درگذشت

در همين حال استفن . وستخانم کاظمي و فعاالن سياسي در آن کشور براي تحويل گرفتن جنازه ا
هاشمي، فرزند زهرا آاظمي، جمهوري اسالمي را به سرپوش گذاشتن بر علت مرگ مادرش متهم 

  . آرد
استفن در کنفرانس خبري خود در مونترال گفت براي من تسليت ) :  تورنتو -راديو فردا(مريم اقوامي 

و هنوز اين دولت به تقاضاي ما . کشتدولت شما مادر مرا . نفرستيد، دولت شما مادر مرا شکنجه کرد
گفته مي شود که دولت ايران خانواده خانم کاظمي را تحت فشار قرار داده است تا . پاسخ نداده است

استفن پسر وي به خبرنگاران گفت بيشتر مقامات ايران . مجوز خاکسپاري وي را در شيراز صادر کنند
او مي گويد مادرش در ايران به خاک . کاري نمي کنندمرگ مادرم را جدي نمي گيرند و واقعا با ما هم

سپرده نمي شود مگر اينکه خانواده اش تحت فشار از سوي مقامات ايران به خاکسپاري وي رضايت 
  . دهند

در حالي که سيد محمد خاتمي، از چهار وزير کابينه خود خواسته است تا پرونده مرگ خانم کاظمي را 
تقدند که اين امر تنها سبب فرونشاندن ظاهري اندکي از خشم دولت پيگيري کنند، تحليل گران مع

آن تيلر سفير پيشين کانادا در ايران گفت احضار سفير ايران و . کانادا و خانواده خانم کاظمي خواهد شد
شايد تصميم . ديدار مقامات امور خارجه دو کشور از اهميت پيگيري جدي اين پرونده نخواهد کاست

اما در دراز مدت آنچه که اهميت . ثير اندکي در آرام کردن شرايط فعلي داشته باشدآقاي خاتمي تا
يکي از طرفداران برجسته . بسيار دارد بازگرداندن پيکر وي به کانادا و بررسي علل واقعه مرگ وي است

ن اصالحات در ايران معتقد است که مرگ خانم کاظمي ايران را دچار بحران بسيار شديدي در عرصه بي
کانادايي پرونده اي مشابه همچون ميکونوس -شايد مرگ اين روزنامه نگار ايراني. المللي خواهد کرد

  . براي دولتمردان عالي رتبه ايران بگشايد
دکتر عزت ماشااهللا نژاد مشاور و محقق عالي رتبه موسسه کانادايي حمايت از قربانيان شکنجه، در 

  : ايران و کانادا به راديو فردا گفتمورد مرگ خانم کاظمي و روابط دو کشور
. از کانادا انتظار است که در رابطه با قتل بزدالنه و غير انساني خانم کاظمي، اقدام عاجلي به عمل آورد

کانادا در گذشته چند قطعنامه در کميسيون . کانادا رابطه خيلي نزديکي دارد با ايران از نظر تجاري
کانادا تحت تاثير روابط اقتصادي قرار نمي گرفته و حقوق بشر نقش حقوق بشر عليه ايران مطرح کرد و 

حاال اين بار آزمايش مهمي براي کانادا است که با توجه به شرايط ما مي دانيم که سياست . باال داشته
ترس من شخصا اين . ها تغيير مي کند و ممکن است که سياستمدار ها از اين نهايت استفاده را ببرند

دا يک سري اقدامات نيم بند انجام بدهد و يک سري اعتراضات خشک و خالي بکند و يک است که کانا
اقدام فوري و عاجل و موثري به عمل نياورد و مرکز ما هم در صدد است که با دولت کانادا تماس بگيرد و 

  .نسبت به مرگ فردي که نويسنده و روزنامه نگار و انساني بوده اهل حقوق بشر اعتراض کند
من . ت جمهوري اسالمي به هيچ يک از اصول بين الملل و به نرم هاي ديپلماتيک پايبند نبوده استدول

فکر مي کنم پيش از اينکه جسد به کانادا برسد اينها خاک مي کنند جسد را و سعي مي کنند 
 به اگر واقعا ريگي به کفششان نبود و شکنجه منجر. الپوشاني کنند همانطور که در گذشته کرده اند

مرگ انجام نداده بودند چه اشکالي داشت که جسد را مي فرستادند کالبدشکافي مي شد و معلوم 
  . مي شد موضوع چيست

در حالي که خبر درگذشت خانم کاظمي، همچنان در صدر اخبار رسانه هاي دولتي و غير دولتي 
اض به نقض حقوق بشر در کاناداست، تعدادي از دانشجويان ايراني مقيم تورنتو روز دوشنبه در اعتر

ايران طي يک گردهم آيي خواستار اقدام جدي دولت کانادا و تالش براي بازگرداندن سريع پيکر خانم 
  .کاظمي از ايران شدند

  
  تشكيل نخستين جلسه چهار وزير دولت خاتمي براي بررسي داليل مرگ زهرا کاظمي

  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه  - راديو فردا -اردوان نيكنام
در حالي که نخستين جلسه چهار وزير دولت خاتمي براي بررسي داليل مرگ زهرا کاظمي، روز گذشته 

تشکيل شد، محسن ميردامادي رييس کميسيون امنيت ملي مجلس نيز با يادآوري مساله قتل هاي 
رگذشت بازداشت  و اينکه بايد مشخص شود چه ارگاني خانم کاظمي را قبل از د1377زنجيره اي سال 

کرده، افزود بايد همچنين مشخص شود کدام ارگان خبر مرگ وي را به وزارت ارشاد داده در صورتي که 
وزير ارشاد از آن اطالعي نداشته است و چه کسي اصرار داشته جنازه وي هرچه زودتر در ايران به 

ت است که مجلس آن را آقاي ميردامادي اظهار داشت که مساله در حدي از اهمي. خاک سپرده شود
در عين حال ديپلمات هاي کانادايي در ايران گرم جستجو براي يافتن جسد زهرا کاظمي، .بررسي کند

. خبرنگار عکاس کانادايي ايراني تبار هستند که پس از ضرب و شتم پس از دستگيري در ايران درگذشت
 در آن کشور براي تحويل گرفتن جنازه دولت کانادا نيز زير فشار خانواده خانم کاظمي و فعاالن سياسي

  .اوست
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  زهرا آاظمي دفن نشده است  : مدير آل حوزه وزارتي وزارت ارشاد 

  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه  -خبرگزاري آار ايران
در پي مرگ زهرا آاظمي و دستور رئيس : مدير آل حوزه وزارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت

  .اي در اين زمينه تشكيل شده است  پيگيري اين مسأله، آميتهجمهور براي 
پس از تشكيل : تابش در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، با رد خبر دفن زهراآاظمي گفت

ها و مطبوعات انجام شد، قرار شد تا فعاليت اين   اين آميته با رايزني آه با مديران مسئول خبرگزاري
  .ها اعالم شود  ريق خود آن به مطبوعات و خبرگزاريآميته از ط
اي مشابه نيز با حضور سردار قاليباف، فرمانده نيروي انتظامي، دادستاني عمومي   در جلسه: وي گفت

هاي آلي حوادث و اغتشاشات رخ داده بررسي شد و قرار بر اين شد آه   تهران و دآتر معين، سياست
  .ها و مطبوعات قرار گيرد  در اختيار خبرگزارياخبار اين موضوع به صورت رسمي 
آيا پخش اعترافات برخي از دستگير شدگان آه گفته مي شود ممكن « تابش در پاسخ به اين سوال آه

، »است از تلويزيون جمهوري اسالمي ايران پخش شود، تأثيري در آمرنگ شدن اين مسأله دارد يا خير
گيرد و به وزارت ارشاد ارتباطي ندارد و   ر مستقل صورت ميمسائل مربوط به صدا و سيما به طو: گفت

  .هاي اين دستگاه نيستيم  ما در جريان سياست
  

  احتمال خاآسپارى زهرا آاظمى در ايران
  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه  -راديو آلمان 

الصل تبعه آانادا، به گزارش خبرگزارى فرانسه، مادر زهرا آاظمى خبرنگار عكاس ايرانى ا: مونترال
 اين در حالى است آه فرزند پسر زهرا آاظمى ٠خواستار خاآسپارى دخترش در زادگاهش شده است

 ساله اى است آه به ۵۴ زهرا آاظمى خبرنگار عكاس ٠انتقال جسد مادرش به آانادا را درخواست آرده
 دستگيرى وى روز ٠رديدهنگام عكاسى از معترضان در محوطه خارجى زندان اوين در تهران دستگير گ

 رينالد دورون، ٠ ماه ژوئن صورت گرفت و مرگ وى جمعه گذشته از سوى مقامات ايران اعالم گرديد٢٣
يك سخنگوى وزارت خارجه آانادا به خبرگزارى فرانسه گفت، مادر زهرا آاظمى مدارك اجازه دفن وى در 

به آانادا نزد پسرش را آرده ايم، ولى اگر  وى افزود، ما تقاضاى انتقال جسد ٠ايران را امضا آرده است
 استفان هاشمى، پسر زهرا آاظمى ٠نظر خانواده تغيير آند، ما تقاضاى خود را پس خواهيم گرفت
 ٠اطمينان دارد آه مادر وى را تا حد مرگ شكنجه آرده اند

  
  بازداشت مدير مسئول نشريه سينما تئاتر

  2003  ژوئيه 15 -1382  تير24 سه شنبه  - راديو فردا -کيان معنوي
. حسين فرخي، مدير مسئول نشريه سينما تئاتر پس از بازجويي در دادگاه با قرار وثيقه بازداشت شد

به گزارش خبرگزاري ايسنا، مدير مسئول سينما تئاتر صبح امروز در دادگاه کيفري حضور يافت و راجع به 
اين گزارش مي افزايد فرخي . ق قرار گرفتچاپ عکسهايي در اين نشريه در ماههاي گذشته مورد تحقي

 ميليون توماني دادگاه را تامين کند و با دستور قضاي براي 25پس از تفهيم اتهام نتوانست وثيقه 
  .بازداشت به زندان معرفي شد

  مدير مسئول ماهنامه آفتاب به زندان افتاد
 15دنبال صدور قرار وثيقه عيسي سحرخيز، مدير مسئول ماهنامه آفتاب ظهر امروز، سه شنبه، به 

سحرخيز صبح امروز در يک دادگاه کيفري حضور يافت که پس از . ميليون توماني راهي بازداشتگاه شد
تحقيق قاضي درباره شکايت مدعي العموم، از مطالبي که نزديک به يک سال پيش در آن ماهنامه به 

سحر خيز درباره اتهام تبليغ عليه نظام، .  کرد ميليون توماني صادر15چاپ رسيده بود، براي او قرار وثيقه 
قصد تامين وثيقه را داشت که به خاطر مسائل اداري پيش رو نتوانست به اين امر مبادرت کند و به 

 .دستور قاضي به زندان معرفي شد
  

  بازهم بازداشت روزنامه نگاران در ايران
  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه  -بي بي سي 

از سوی دادسرای )  ژوئيه14(صبح روز دوشنبه " توانا "  توقيف شده  نامه تگار، مديرمسئول هفتهايرج رس
  .عمومی و انقالب تهران بازداشت و به زندان اوين منتقل شد

، وی پس از مراجعه به دادگاه و عدم امکان پرداخت وثيقه )ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 
  .ازداشت شد ميليون تومانی، ب20

هفته نامه توانا، دو سال پيش به حکم قاضی سعيد مرتضوی که اکنون دادستان عمومی و انقالب تهران 
  .است، توقيف شد

پيشتر و در ادامه بازداشت روزنامه نگاران ايران حسين باستانی و وحيد پوراستاد اعضای شورای 
  .ندبازداشت شد)  ژوئيه12(سردبيری روزنامه ياس نو روز شنبه 

آقای پور . آقای باستانی عالوه بر فعاليت در روزنامه ياس نو از کارمندان نهاد رياست جمهوری بوده است
 .استاد نيز فعاليتهای حقوقی دارد

  
  خاورميانه دستگير شدند" بزرگترين زندان روزنامه نگاران"پنج روزنامه نگار ديگر در 
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  2003 يهژوئ  14 -1382  تير23 دوشنبه  - بيانيه گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرزاز روند . طي چند روز گذشته پنج روزنامه نگار ديگر در ايران دستگير شده اند
  .افزايش يابنده ی  دستگيری روزنامه نگاران در ايران اعالم خطر ميکند
شت اين پنج روزنامه با بازدا: "  روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعالم نمود که 

نگار، در فاصله ی يک ماه چهارده روزنامه نگار در ايران دستگير شده اند و اين به شکل غم انگيزی رکورد 
عالوه بر اين، دستگيری و سپس بستری . تاريخي ديگري از دستگيری روزنامه نگاران در ايران است

شتي را برای همه ی خبرنگاراني شدن در بيمارستان و مرگ مشکوک زهرا کاظمي فضای رعب و وح
  ." ما بسيار از اين وضعيت نگرانيم.  که در ايران فعاليت مي کنند، به وجود آورده است

" روبرت مئنارد در باره ی اطالعيه ی آقای خاتمي پيرامون مرگ روزنامه نگار ايراني تبار کانادائي گفت 
ايران برای انجام تحقيق در باره چگونگي تقاضای گزارشگران بدون مرز از مقامات جمهوری اسالمي 

ما از بيانات رئيس جمهور خاتمي مبني بر اظهار نگراني .  مرگ زهرا کاظمي بي پاسخ مانده است
ايشان از مرگ زهرا کاظمي و دستورتحقيق در باره ی چگونگي مرگ وی، استقبال مي کنيم، اما آنرا در 

به همين دليل بار ديگر . ه نگاران کافي نمي دانيمشرايط رعب و وحشت به وجود آمده برای روزنام
ازرژيم جمهوری اسالمي ايران مي خواهيم که اجازه دهد، گزارشگران بدون مرز برای انجام تحقيق در 

." باره ی چگونگي مرگ زهرا کاظمي و وضعيت آزادی مطبوعات در ايران به اين کشور سفر کنند
ايران مي خواهد که با خواست خانواده زهرا کاظمي مبني بر گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسالمي 

  .انتقال پيکر ايشان به کانادا هر چه زودتر موافقت کند
حسين باستاني، وحيد پوراستاد و سعيد رضوی فقيه اعضای شورای سردبيری  روزنامه ی ياس نو در 

د بازداشت شده است اما سعيد رضوی فقيه در منزل خو.   تير ماه دستگير شده اند٢٠و١٩روزهای  
حسين باستاني و وحيد پوراستاد، توسط دادستان عمومي و انقالب تهران سعيد مرتضوی احضار و پس 

روزنامه ی . داليل دستگيری اين روزنامه نگاران اعالم نشده است. از بازجويي روانه ی زندان گرديده اند
ن باستاني منتشر نمود که در آن از خوانندگان  تير ماه خود مقاله ای را از حسي١٩ياس نو در شماره ی 

روزنامه برای تمکين روزنامه نگاران ياس نو به دستور رسمي مقامات اطالعاتي مبني بر سانسور در باره 
  .ی رويدادهای اعتراضي و بزرگداشت روز هيجده تير معذرت خواسته بود

ه دادگاه برای منتشر نمودن مطلب و شهرام محمدی نيا مدير مسئول هفته نامه ی وقت در پي احضار ب
  . به علت عدم پرداخت وثيقه ی صد ميليون ريالي بازداشت شد" موهن"عکسي 

  . تير در خيابان دستگير شده است١٩آرش صالحي روزنامه نگار نيز در چهارشنبه شب  
ز بيست و انصافعلي هدايت روزنامه نگار مستقل و خبرنکار سابق روزنامه ی توقيق شده ی سالم پس ا

 تيرماه با سپردن پانصد ميليون ريال وثيقه از از زندان ٢١هفت روز  بازداشت در سلول انفرادی، شنبه 
  .   آزاد شد

  گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود
  . در خاورميانه است"  بزرگترين زندان روزنامه نگاران" ايران با بيست ودو روزنامه نگار زنداني 

ر جمهوری اسالمی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که وعلی خامنه ای رهب
 .از سوی  گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان ودرندگان آزادی مطبوعات برگزيده شده است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  
 ديد يك آارشناس دفاعي خطر برنامه تسليحات اتمي براي امنيت ايران، از: »نجات ايران از دست ايران«

  آمريكائي
  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه ): راديوفردا(مينا بهارمست 

مقامات آمريکا حکومت ايران را متهم ساختند که تحت عنوان برنامه توليد برق ازنيروي اتمي، به فراهم 
انرژي اتمي رئيس سازمان بين المللي . آوردن مقدمات توليد سالح هاي اتمي پرداخته است

درسفرهفته گذشته خود به ايران گفت به نفع ايران است که با امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع 
گسترش سالح هاي اتمي، نگراني جهاني نسبت به احتمال وجود برنامه توليد سالح اتمي در ايران را 

 خود، با سازمان بين مقامات جمهوري اسالمي بارها تاکيد کردند که در چارچوب تعهدات. برطرف سازد
المللي انرژي اتمي همکاري مي کند، و اتهام آمريکا در باره وجود برنامه توليد بمب اتمي در ايران را بي 

چنانکه همکار ما در نيويورک، بهنام ناطقي، گزارش مي دهد، يک کارشناس دفاعي در . اساس دانستند
حات اتمي، نه تنها امنيت بيشتري تامين نمي کند آمريکا در مقاله اي يادآور شد که تعقيب برنامه تسلي

  . بلکه براي امنيت ايران خطرناک هم خواهد بود
آقاي جيمز جي ): راديوفردا)(واشنگتن(بهنام ناطقي، مصاحبه با جيمز آارافانو، محقق ارشد بنياد هريتج 

 Heritage يک کارشناس ارشد امور دفاعي در موسسه تحقيقاتي James Jay Carafanoکارافانو
Foundation در مقاله اي تحت عنوان نجات ايران از خودش Saving Iran from Itselfکند   استدالل مي

که در حاليکه ايران نسبت به گذشته در خطر کمتري از سوي همسايگان خود قرار دارد، دنبال کردن 
کند و نمي تواند به نفع برنامه تسليحات اتمي توسط حکومت ايران، امنيت ايران را به مخاطره مي اف

  . ايران باشد
  آقاي جيمز جي کارافانو درمصاحبه با راديوفردا مي گويد 
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آقاي کارافانو مي گويد با از ميان رفتن اتحاد شوروي، برکناري حکومت طالبان در افغانستان و براندازي 
اي افزايش  حظهحکومت صدام حسين در عراق، امنيت ملي ايران در ده سال گذشته به طرز قابل مال

به همين سبب، دنبال کردن براي تسليحات اتمي براي ايران از نظر استراتزيکي معني . پيدا کرده است
حتي اسرائيل هم به زودي با تشکيالت فلسطيني صلح خواهد کرد و آنهم توجيه دفاع از . ندارد

  فلسطيني ها را از حکومت ايران مي 
اي که به امن تر شدن ايران انجاميده،  است که رويدادهاي عمدهآقاي کارافانو مي گويد جالب . گيرد

همه به نوعي ناشي از اقدامات يا سياست هاي آمريکا بوده اند، به عبارت ديگر، آمريکا باعث شده 
  : آقاي کارافانو مي گويد. است که ايران نسبت به ده سال گذشته از امنيت بيشتري برخوردار شود

 کشورها معموال از تسليحات اتمي به عنوان عاملي بازدارنده دربرابر حمله آقاي کارافانو مي گويد
احتمالي استفاده مي کنند اما براي ايران در حاضر دليل عقالئي وجود ندارد که چنين برنامه اي را دنبال 

  . کند
مي خواهد آقاي کارافانو مي گويد حکومت ايران ممکن است استدالل کند که براي دفاع در برابر آمريکا 

  . به سالح اتمي دست پيدا کند
 در مصاحبه با Heritage Foundationاقاي کارافانو، کارشناس ارشد امور دفاع در موسسه تحقيقاتي 

 سپتامبر، يک راه مطمئن براي برانگيختن دشمني و خشم آمريکا، 11راديوفردا ميگويد در جهان بعد از 
وي مي افزايد برنامه تسليحات اتمي ايران .  جمعي استدنبال کردن برنامه توسعه سالح هاي کشتار

  . کاربرد ديگري نمي تواند داشته باشد غير از ترساندن کشورهائي که سالح اتمي ندارند
گويد دنبال کردن برنامه تسليحات اتمي در ايران صرفا مي تواند توجيه عقيدتي داشته  آقاي کارافانو مي
ي غيرواقعي و عقيدتي دنبال کرده اند، همواره براي مردم هائي که سياست خارج باشد، و نظام

  . اند خودشان نتايج مرگبار داشته
آقاي کارافانو اظهار اميدواري کند که مثل خيلي ديگر از کشورها، از جمله برزيل و کره جنوبي، ايران هم 

اي ايران امن تر کرده آمريکا خاورميانه را بر. شايد برنامه تسليحات اتمي را با حسابگري کنار بگذارد
است و اگر ايران به دنبال کردن برنامه تسليحات اتمي ادامه دهد، آمريکا قدرت آن را دارد که ايران را کم 

امن تر کند و حکومت ايران مي تواند با کنار گذاشتن برنامه اتمي، ايران را در واقع ا ز دست خودش 
  .نجات دهد

  

  وهاي موثر در آينده عراقدولت آينده  و نير،عراق رويدادهاي 
  

  اعضای شورای حکومتی عراق
  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه  -بي بي سي 

 احمد چلبی -2) پيمانکار و از اشراف منطقه انبار( سمير محمود -1 ):از چپ براست(رديف اول از پايين 
 -4) راق و حقوق دانرهبر حزب دمکراتيک ملی ع( نصير کامل چادرچی -3) رهبر کنگره ملی عراق(

از ( محمد بحر العلوم -5) رهبر جمعيت مستقل دمکراتيک عراق و وزير خارجه سابق(عدنان پاچه چی 
) رهبر حزب دمکراتيک کردستان عراق( مسعود بارزانی -6) روحانيون شيعه و رئيس موسسه اهل البيت

از رهبران مجلس (عزيز حکيم  سيد عبد ال8-) رهبر اتحاد ميهنی کردستان عراق( جالل طالبانی -7
  ) سخنگوی حزب الدعوه( ابراهيم جعفری -9) اعالی انقالب اسالمی عراق

 خانم عقيله -2) فعال امور زنان از ترکمانان عراق( خانم شنکول چابک -1 ):از چپ براست(رديف دوم 
 -4) زير سابقرهبر جنبش دمکراتيک آشوری و و( يونادم کنو -3) ديپلمات سابق و حقوق دان(هاشمی 

فعال ( محمود علی عثمان -5) رهبر حزب اتحاد اسالمی کردستان عراق(صالح الدين محمد بهاء الدين 
 غازی -7) دبير کل حزب کمونيست عراق(  حميد مجيد موسی -6) سياسی مستقل کرد و پزشک

 ابو سلطان احمد براک): نفر خم شده پشت سر عبد العزيز حکيم (-8) رئيس قبيله شمر(عجيل ياور 
رهبر حزب اسالمی عراق و ( محسن عبد الحميد -9) وکيل و حقوق دان و از سران قبيله آل بو سلطان(

  ) استاد دانشگاه بغداد
) رئيس موسسه کودکان بی سرپرست( خانم رجاء حبيب خزاعی -1 ):از چپ براست(رديف اول از باال 

فعال ( موفق ربيعی -4) استاندار بصره(بد الطيف  وائل ع-3) رهبر حزب وفاق ملی عراق( اياد عالوی -2
 عبد الکريم محمداوی ملقب به ابو حاتم -6) قاضی ديوان عالی( دارا نورالدين -5) سياسی و حقوق دان

 )رهبر نهضت الدعوه اسالمی ( عز الدين سليم -7) از روسای قبايل جنوب عراق(
  

   برگزار شددومين جلسه شوراي اداره امور عراق امروز در بغداد
  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه ): راديوفردا(بکتاش خمسه پور

در پي تشکيل اولين جلسه شوراي اداره امور عراق، امروز اين شورا در بغداد دومين جلسه خود را 
د  نماينده که تمامي گروههاي مختلف در عراق را در بر مي گير25شوراي اداره امور عراق از . برگزار کرد

در . گزارش مي شود که در جلسه امروز، نمايندگان سه کميته کاري تشکيل دادند. ترکيب يافته است
سرجيو ويه را دوملو، نماينده ويژه سازمان ملل در امور . اين شورا شيعيان از اکثريتي اندک برخوردارند

  .ستعراق، تشکيل شوراي اداره امور عراق را گامي مهم براي آينده عراق خوانده ا
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اقليتي متشكل از طرفداران رژيم گذشته، تروريستهاي خارجي، تندروهاي : مسئول اداره امورعراق
  اسالمي زير نفوذ ايران و تبهکاران عليه پيشرفت در عراق بسيج شده اند

  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23  دوشنبه ):راديو فردا(سياوش اردالن
اي آينده سربازان آمريکا در عراق مي توانند انتظار حمالت مقامات آمريکايي هشدار داند که در ماهه

سربازان آمريکايي تقريبا به طور روزانه در عراق هدف شبيخونهاي . بيشتر عليه خود را داشته باشند
پل برمر مدير آمريکايي . طرفداران حکومت ساقط شده صدام حسين قرار مي گيرند و به قتل مي رسند

 که روز يکشنبه منتشر شد، هشدار داد که خشونتهايي در ماههاي آينده از اداره عراق در مقاله اي
هدف از اين خشونتها، خرابکاري در پيشرفتهاي به . سوي وفاداران به صدام حسين در پيش است

  : مينا بهارمست گزارش مي دهد. دست آمده در عراق است
ق، نظرات خود را در مقاله اي مطرح پل برمر مسئول بازسازي کشور عرا): راديو فردا(مينا بهارمست

مسير در پيش روي و چگونه «کرده است که در شماره روز يکشنبه روزنامه نيويورک تايمز با عنوان 
اين مقاله همزمان با افتتاح اولين جلسه شوراي اجرايي موقت عراق . منتشر شده است» پيمودن آن

  . در بغداد منتشر مي شود
 کار اين شورا تازه ترين آثار پيشرفت است و وعده داده است اين شورا در آقاي برمر نوشته است آغاز

اسرع وقت با تعيين وزيران دولت انتقالي و همکاري با دولت ائتالف، در امور سياست گذاري و بودجه، 
اين شورا همچنين با اتخاذ ترتيباتي براي تدوين قانون اساسي . قدرت سياسي واقعي را اعمال کند

  . ه را براي برگزاري انتخابات هموار مي کندعراق، را
اما آزادي از شمال تا جنوب اين . وي مي افزايد هنوز دموکراسي کامل در عراق برقرار نشده است

حال آقاي برمر هشدار داد، اقليتي کوچک که با رژيم صدام حسين و . کشور در حال پيشرفت است
ايران و تبهکاران در ارتباطند، مخالف چنين پيشرفتي تروريستهاي خارجي، تندروهاي اسالمي زير نفوذ 
آميزه اي از زير بناي فروريخته عراق و عمليات . هستند و به مردم و غيرنظاميان حمله مي کنند

ما همچنين با تروريسم . خرابکاري مي تواند به معناي آن باشد که تابستان سختي در پيش رو داريم
ولي هيچکس نبايد ترديدي در اراده ما در مورد توسل به زور و .  هستيمفزاينده از سوي غيرعراقيها روبرو

  . نيرو در برابر اقدامات خشونت آميز به خود راه دهد
آقاي برمر در مقاله خود نوشته است، با وارد آمدن چنين حمالتي به پيشرفت هاي حاصله در عراق 

عراقي ها هم ممكن .  عراق بمانيمتا چه وقت ما بايد در: شهروندان آشورهاي ائتالف مي پرسند
: با اين حال وي مي نويسد. است نسبت به توانايي ما در بهبود زندگي شان دچار ترديد شوند

امنيت، ايجاد پيشرفت و استقرار ? همانگونه که پرزيدنت بوش روشن ساخته است، ما متعهد به برقرار
داريم و هنگامي که ماموريتمان خاتمه ما به سرمايه عراق چشمداشتي ن. دموکراسي در عراق هستيم

  .پيدا کند، حتي يک روز بيشتر هم در اين کشور نمي مانيم
  

  خروج آمريکا از عراق بستگی به عراقی ها دارد
  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه  -جانی دايموند، خبرنگار بی بی سی

ن خروج نيروهای ائتالفی از اين کشور در پل برمر، مسوول آمريکايی اداره امور عراق گفته است که زما
  .دست مردم عراق است

او اين اظهارات را همزمان با انتشار گزارشی داير بر اين که به يکی از لشکرهای ارتش آمريکا گفته 
  . شده است ماموريت آن در عراق تا زمان نامعلوم تمديد شده است، بيان کرد

 عراق استقبال کرد و اخطار داد که بازسازی اقتصاد عراق آقای برمر همچنين از ايجاد شورای حکومتی
  .وظيفه ای دشوار خواهد بود

  .پل برمر در اظهارات خود تصوير ناهمگونی از پيشرفت های حاصل شده در عراق ارائه کرد
در جبهه سياسی، وی از ايجاد شورای حکومتی عراق متشکل از عراقی ها، به عنوان نتيجه ملموس 

  .يافته اند خوشحال است" شريک قدرتمندی"کرد و گفت از اين که نيروهای ائتالفی آزادی ستايش 
با اين حال او در زمينه اقتصاد خوش بين به نظر نمی رسيد و گفت که حزب بعث به مدت سی و پنج 

  .سال کليه بخش های عراق را از سرمايه گذاری کافی محروم کرده است
 جنگ ويران شد، ممکن است ماه ها به طول انجامد و کمبود او گفت مرمت خطوط تلفن که در جريان

  .برق در عراق و به ويژه بغداد را ناشی از سيستم های کهنه و خرابکاری دانست
در مقطع کنونی هيچ نشانه ای از آمادگی آمريکا برای کاستن از حضور نظامی خود در عراق به چشم 

  .نمی خورد
 هزار نيروی لشکر سوم پياده 9ژوئيه منتشر شد حاکيست که  15در عوض، اخباری که روز سه شنبه 

نظام برخالف برنامه ريزی های قبلی، در ماه سپتامبر به آمريکا بازنخواهد گشت و ماموريت آن تا زمان 
  .نامعلوم تمديد شده است

  .آقای برمر گفت که ترک عراق از سوی نيروهای آمريکا و متحدين آن به عهده مردم عراق است
 هيچ نشانی از اينکه آمريکا انتظار داشته باشد به اين زودی ها از عراق خارج شود، به چشم نمی اما

 خورد
  

   زن در شوراي حكومت انتقالي عراق3حضور 
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 ي وظيفه. شود  زن ديپلمات، مهندس و معلم نيز مي3ي حكومت انتقالي عراق شامل   نفره25شوراي 
اين شورا آه از سران احزاب سياسي، رهبران قبايل، روحانيون و علماي مذهبي تشكيل شده نظارت 
  . بر عملكرد وزيران، انتصاب ديپلماتها، تدوين قانون اساسي و تعيين بودجه آشوري تعريف شده است

ا حبيب خوآازي، به نقل از پايگاه اينترنتي فمينيست، رج) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ام و اآنون  من در به دنيا آمدن هزاران آودك آنم آرده«: گويد مي مدير بخش زايمان بيمارستان دوانيه 

خواهم آشور جديدي به دنيا آورم و قواعد جديدي براي حقوق زنان انساني، اتحاد و آزادي وضع  مي
  ».نمايم

اند به  قوق زنان در عراق از دولت بوش خواستهسناتور باربارا باآس و هري ريد در تالش براي تضمين ح
 .زنان در رهبري عراق و بازسازي آشور و حضور آامل زنان در حكومت جديد حقوقي داده شود

  
  بازداشت چند رهبر بنيادگراي اسالمي آرد در عراق

  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه ): راديوفردا(
به به نقل ازيک مقام مسئول درمجمع اسالمي شهراربيل روزنامه الشرق االوسط درشماره روزدوشن

درشمال عراق گزارش داد نيروهاي آمريکا چند رهبر بنيادگراي کرد را که مورد تعقيب اين نيروها بودند واز 
علي بابير رئيس دانشگاه اسالمي و . راه شهرسليمانيه ازايران به عراق بازگشته بودند، بازداشت کردند

الشرق االوسط درگزارش خود افزود . فترسياسي، جزوبازداشت شدگان هستندسه تن ازاعضاي د
عمليات بازداشت اين عده درتفريحگاه دوکان صورت گرفت وطي آن ازهواپيماهاي هليکوپتراستفاده به 

 .احتمال داده مي شود بازداشت شدگان را به بغداد برده باشند. عمل آمد
  

  انتقاد سوريه از شوراي حكومتي عراق 
  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه : خبرگزاري فارس

شوراي : نخست وزير سوريه ضمن انتقاد از تشكيل شوراي حكوتي عراق تاآيد آرد» عبدالحليم خدام«
حكومتي عراق شامل افرادي ناشناس و غير معروف براي مردم عراق است آه مدت مديدي از صحنه 

  . داخلي اين آشور دور بودند
دبير آل » عدنان الراشد«ش روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن، خدام اين مطلب را ديروز در ديدار به گزار

  . جمعيت روزنامه نگاران آويت به اين آشور عنوان آرد
  . هيچ دولتي در دنيا توسط افراد و عناصر خارجي خارج از آشور خود، شكل نگرفته است: وي افزود

اعراب در قبال بحران عراق، بر ضرورت دستيابي به يك راه حل خدام با اشاره به مسئوليت حساس 
  . عربي جهت پايان دادن اوضاع عراق تاآيد آرد

نخست وزير سوريه مشكل آنوني عراق را نبود يك دولت مرآزي و بي ثباتي در اين آشور خواند و 
  . نسبت به پيامدهاي آن بر ساير آشورهاي عربي هشدار داد 

  . ار جنگ نيستيم و جهت برقراري صلح عادالنه و فراگير در منطقه تالش مي آنيم ما خواست: وي افزود
عبدالحليم خدام تصريح آرد ، مناقع واقعي امريكا در گرو قرار گرفتن اين آشور در آنار آشور هاي عربي 

  . نهفته است
  

  استقبال ايران از شورای اداره عراق
  2003ئيه   ژو16 -1382 تير 25 چهارشنبه  -بي بي سي 

  .دولت ايران از تشکيل شورای اداره عراق محتاطانه استقبال کرده است
وزارت خارجه ايران گفت که اين شورا بايد گامی در مسير واگذاری حکومت عراق به مردم اين کشور 

  .باشد و اشغال خارجی را هرچه زودتر پايان دهد
  .د نهايی اقدامات اين شورا مخالفت کردبا اينهمه، وزارت خارجه ايران با حق آمريکا برای تايي

حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران ابراز اميدواری کرد که اين شورا برای استقالل عراق و 
  .تشکيل يک حکومت مردمی مستقل بر پايه ارزش ها و فرهنگ بومی و مبتنی بر آرای مردم عمل کند

  
  يک سرباز ديگر آمريکايی کشته شد

  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه  -بي بي سي 
يک روز پس از آنکه نيروهای آمريکايی تهديد شدند که حمله به آنها تشديد خواهد يافت، دست کم دو 

  . حمله در بغداد صورت گرفته است
. در جريان حمله ای در منطقه المنصور بغداد، يک سرباز آمريکايی کشته و شش نفر ديگر مجروح شدند

  . مهاجمان فرار کردند
اين نارنجک به نزديکی ساختمانی پرتاب شد که . در مرکز شهر نيز يک خودرو با يک نارنجک منفجر شد
  . شورای حکومتی عراق در آن تشکيل جلسه داده بود

  .روز اول کار خود را بدون تصميم گيری درباره اينکه رهبر آن چه کسی باشد پايان داداين شورا 
اما شورای حکومتی عراق درباره اعزام يک نماينده به شورای امنيت سازمان ملل متحد به توافق 

  . رسيد
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ه موقت امور  ژوئيه، دونالد رامسفلد، وزير دفاع، و پل برمر، نماينده آمريکا برای ادار13روز يکشنبه، 
عراق، هشدار دادند که الزم است در ماه جاری نيروهای آمريکايی بر مراقبت های خود برای مقابله با 

  .حمالت مسلحانه بيفزايند
به گفته آنان، مصادف شدن ماه ژوئيه با سالگرد برخی از وقايع مهم در تاريخ حزب بعث عراق اين امکان 

ق آن کشور به سازماندهی عملياتی عليه آمريکاييان در آن کشور را پديد آورده که طرفداران رژيم ساب
  .مبادرت ورزند

  .حمله روز دوشنبه با نخستين روز کاری شورای حکومتی عراق مصادف شد
اين شورا به ابتکار آمريکا و برای اداره امور عراق تشکيل شده و نمايندگان گروه های مختلف سياسی، 

  .ت دارندقومی و مذهبی عراق در آن عضوي
يک مقام بريتانيايی در مصاحبه با بی بی سی گفته است که تشکيالت اداره موقت عراق، به رياست 

  .پل برمر، در نظر ندارد در صورت عدم موافقت با تصميمات شورای حکومتی، آنها را وتو کند
هند به جای وتو به گفته وی، در صورت بروز اختالف بين شورا و اين تشکيالت، آمريکاييان ترجيح می د

 مصوبات شورا، مساله را از طريق گفتگو و تفاهم حل و فصل کنند
  

  به تعويق افتادن بازگشت هزاران سرباز آمريکايي از عراق در پي افزايش حمالت به نيروهاي ائتالف
  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه  - راديو فردا -) بغداد(پيمان پژمان 

ده نه هزار سرباز لشکر سوم آمريکا از عراق به خاطر افزايش اخير حمالت به بازگشت برنامه ريزي ش
يکي از سربازان گفت که خيلي از سربازان از تمديد . نيروهاي ائتالف به صورت نامحدود به تعويق افتاد

سربازان لشکر سوم آمريکا . ماموريت راضي نيستند، چون خيلي وقت است خانواده خود را نديده اند
ن سربازاني بودند که از طريق کويت وارد خاک عراق شدند و پس از شکست ارتش عراق به بغداد اولي

 هزار سرباز 16لشکر سوم شامل .  کشته بيشترين صدمه را ديده است36اين لشکر با دادن . رسيدند
تيپ سربازان .  سرباز است، به آمريکا برگشته است500است، که يکي از تيپهاي آن که شامل هزار و 

. دو، ماه پيش در کويت حتي وارد هواپيما شده بودند که در لحظه آخر مجبور به مراجعت به بغداد شدند
 هزار سرباز آمريکايي، دو هزار سرباز انگليسي و چند هزار سرباز از کشورهاي 12در حال حاضر حدود 

  .ديگر عضو نيروهاي ائتالف در عراق خدمت مي کنند
  

  ازسازي عراقآخرين خبرها از روند ب
  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه  - راديو فردا -اردوان نيكنام

همزمان با آغازبه کار شوراي موقت حکومتي عراق، يک سرباز ديگر آمريکايي روز گذشته در شبيخون 
در همين حال پل برمر، مسوول دفتر بازسازي عراق مي . افراد مسلح ناشناس در بغداد کشته شد

اما به توصيه هاي شوراي .  خود وي صاحب اختيار مسائل اقتصادي در عراق خواهد بودگويد که
آقاي برمر افزود دفتر بازسازي عراق زير رهبري آمريکا تصميم خود . حکومتي عراق نيز توجه خواهد کرد

گفته مقام هاي ائتالف در گذشته . را درباره سرمايه گذاري هاي خارجي در اين کشور اتخاذ خواهد کرد
اند عراق بايد پيشنهاد خصوصي سازي خود را مورد بررسي قرار دهد و پيش از آنکه حکومتي دائمي 
  .زمام امور را در دست بگيرد اجازه دهد کشورهاي خارجي در صنعت نفت عراق سرمايه گذاري کنند

  
  وزيري    تالش طالباني براي به دست گرفتن پست نخست

  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه  -خبرگزاري آار ايران 
روزنامه الوطن امروز طي خبري به نقل از منابع آردستان عراق نوشت آه جالل طالباني رئيس حزب 

وزيري   دهد تا بتواند پست نخست  اي انجام مي  اتحادميهني آردستان با احزاب ديگر رايزني گسترده
  .عراق را به عهده بگيرد

 ايلنا، جالل طالباني قصد دارد با فرستادن پيام هايي براي آشورهاي الملل  بين  به گزارش سرويس
  .وزيري خود آسب آند  اروپايي از جمله روسيه و ترآيه حمايت آنها را از نخست

بسياري از احزاب عراق نسبت به عملكردهاي سياسي عراق . ديروز اولين شوراي عراقي تشكيل شد
مال يكي از تحليلگران سياسي جهان عرب گفت بعيد است انتقاد دارند اين در حاليست آه محمد آ

  .شوراي جديد عراق نظر مثبت اتحاديه عرب را جلب آند
ها    عضو اتحاديه عرب هم اعالم آردند آه شواري عراق را بايد عراقي22به گزارش راديو صداي آمريكا 

  .ها باشد  اداره آنند تا اينكه تحت آنترل آمريكايي
ها بايد هرچه سريعتر زمام   ما عقيده داريم آه عراقي« : اين اتحاديه هم گفتهشام يوسف سخنگوي

  ».امور خودشان را به دست بگيرند
هاي سياسي بزرگي قرار   حال آمريكا و انگليس هم در مورد دالئل شروع جنگ در عراق در چالش  در عين

يابد،    جنگ در عراق افزايش ميدارند و هر روز انتقادها نسبت به عملكرد اين دو آشور شروع آننده
سالح عراق از   هاي آشتار جمعي در عراق هنوز پيدا نشده است و خلع  بويژه در شرايطي آه سالح

اولين دالئل جنگ در عراق بوده است، عملكرد بوش و بلر ابهامات زيادي را در افكار عمومي جهان ايجاد 
  .آرده است

 
  ن زمينه انتخابات به عراق اعزام مي آندسازمان ملل گروهي را براي هموار آرد
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سازمان ملل روز گذشته اعالم آرد گروهي از آارشناسان را ماه آينده براي تسهيل در برگزاري انتخابات 

  .آتي عراق به اين آشور اعزام مي آند
ه به گغته ديپلمات هاي غربي آمريكا پذيرفته است آه در به گزارش فايننشنال تايمز، در شرايطي آ

 گفته ميشود آمريكا به اين نتيجه رسيده  دوران انتقالي عراق بايد نقش بيشتري به سازمان ملل داد ،
  . است آه چيزهاي زيادي وجود دارد آه سازمان ملل مي تواند در آن مشارآت آند 

آور اواخر ماه آتي به منظور هموار ساختن شرايط براي گروه مذ: مقامات سازمان ملل اعالم آردند
  . سرشماري نفوس، ثبت نام راي دهندگان و تدوين قوانين جديد انتخاباتي به عراق اعزام مي شود

گرچه مقامات مي گويند آه اين انتخابات تا تثبيت امنيت در عراق نمي تواند برگزار شوداما آنان بر اين 
آزي و ميزان سواد در اين آشور مي تواند موفقيت اين روند را تسريع آند، هر باورند آه وجود حكومت مر

  . چند آه يك سال طول بكشد
مشروعيت واقعي، : نماينده ويژه سازمان ملل درعراق به روزنامه لوموند گفت» سرجيو وي يرا دومللو«

ز چند هفته يا حتي چند ماه نتيجه برگزاري انتخابات دموآراتيك خواهد بود آه نمي تواند در مدت آمتر ا
  .  برگزار خواهد شد2004اما انتخابات احتماال در سال .سامان يابد

مقامات سازمان ملل انتظار دارند آه شواري حكومتي عراق به زودي درخواست رسمي را براي اعزام 
تر اين گروه انتخاباتي اعالم آند اما عوامل سياسي سبب شده است آه به سازمان ملل نقش بيش

  . داده شود
شوراي حكومتي روز گذشته اعالم آرد نماينده اي را هفته آينده به شوراي امنيت سازمان : آنها افزودند

  . ملل اعزام ميكند
بوش و بلر نيز آه روز پنج شنبه گذشته با هم ديدار آردند نقش سازمان ملل را مورد تاآيد قرارداده 

  . بودند
آمريكا به اين نتيجه رسيده است ، مناطقي وجود دارد آه سازمان ملل : در لندن نيز ديپلماتها مي گويند

مي تواند آمكهاي ارزشمندي را ارائه نمايد و انتظار مي رود آه اين سازمان نقش بسيار مهمي را در 
  . بازسازي عراق بازي آند

 
  شوراي حكومتي عراق طرفداران صدام را محاآمه ميكند 

  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه : خبرگزاري فارس 
شوراي حكومتي عراق ميگويد باتشكيل آميسيوني عالي به منظور هدايت يك نظام ويژه قضايي ، 
  .طرفداران سابق صدام و هم چنين متهمان به ارتكاب جنايات جنگي را در عراق محاآمه خواهد آرد

" احمد چلبي" ره ملي عراق آه سخنگوي آنگ" انتفاض قنبر  "  به گزارش آسوشيتد پرس از بغداد ،
رهبر آن عضوي از شوراي حكومتي عراق است گفت محاآمه عوامل سابق رژيم عراق از مسايل بسيار 

  . مهمي است آه شوراي حكومتي با آن رو به رو است
 8صحبت از قتل عام بيش از .  اينها جنايات معمولي نيستند آه درباره آن صحبت ميكنيم :"قنبر افزود 

 هزار نفر از شيعيان عراقي پس از جنگ اول 300 و قتل عام 1982 نفر از قبيله بارزاني در سال هزار
    . " است 1991خليج فارس در سال 

مدير گروه ناظر بر حقوق بشر در لندن نيز ميگويد نظام دادگاهي " هاني مفتي  "اين درحالي است آه 
في برخوردار نخواهد بود و اين آه آارشناسان عراق براي رسيدگي به چنين جناياتي از امكانات آا

  . حقوقي بين المللي بايد در چنين روندي حضور داشته باشند
  . قنبر هم چنين گفت اين شورا هم چنين خواستار اطالع يابي از اوضاع روزانه امنيتي عراق است

ن همه روزه تشكيل تشكيل شوراي حكومتي عراق روز يك شنبه اعالم شد و اين شورا از آن زمان تاآنو
  . جلسه داده است

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
برادر زاده رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيروي حافظ ثبات لهستاني را به بدرفتاري تهديد 

  آرد
  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه ): راديوفردا(ابراهيم بي پروا

نگوي عمويش آيت اهللا محمد باقر حکيم، يک رهبر برجسته شيعه در جنوب محمد سعيد الحکيم، سخ
عراق، در مصاحبه اي گفت که اگر فرمانده لهستاني به عنوان يک اشغالگر عمل کند، ما با او صحبت 

نامگذاري نيروهاي اشغالگر : نخواهيم کرد، و آن به شيوه اي که فرمانده آمريکايي انجام داد خواهد بود
تغيير نام بدين معنا نيست که ما اين احساس . اي ثبات سازي، چيزي جز بازي با کلمات نيستبه نيروه

  . را که اشغال شده ايم متوقف کنيم
اگر نيروها به عراق با يک ماموريت مشخص از سوي سازمان ملل متحد مي آمدند، : آقاي حکيم افزود

 رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي در آيت اهللا محمد باقر حکيم،. موضوع به کلي متفاوت مي بود
سپاه بدر يک نيروي خوب آموزش ديده از تبعيديان پيشين عراق و . عراق، و فرمانده سپاه بدر است

زندانيان جنگ با ايران است که نقشي مهم در قيام شکست خورده شيعيان عليه صدام حسين پس از 
  .  ايفاء کرد1991جنگ خليج فارس در سال 

www.iran-archive.com 



 اوت، لهستان و اسپانيا مسئوليت امنيت در منطقه بين بغداد و بصره که شامل شهر با شروع ماه
آقاي الحکيم گفت که نه هزار و . مقدس نجف، مقر آيت اهللا حکيم نيز مي شود را به عهده مي گيرند

 سرباز نيروهاي چند مليتي که لهستان و اسپانيا هدايت آنها را به عهده خواهند داشت، از 200
  .ن دستور دريافت مي کنندواشنگت

در حاليکه عراقي ها مجبورند خودشان را با اشغال کشور نفت خيزشان از سوي : آقاي الحکيم افزود
نيروهاي به رهبري آمريکا وفق دهند، اميدوار است حضور نيروهاي خارجي کمک به ثبات کشور کند و 

  .زي جز وعده و وعيد نداريمدر حال حاضر ما چي: در پايان او گفت. نتايج مساعد حاصل شود
  

  شوراي حكومتي با مخالفت مردم عراق روبرو خواهد شد: حكيم
  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه : خبرگزاري فارس

در صورتي آه شوراي : رهبر معنوي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق گفت» سيد محمدباقر حكيم«
مردم اين آشور عمل نكند ، با مقاومات و مخالفت مردم حكومتي عراق به وظايف محوله خود در قبال 

  .عراق روبرو خواهد شد 
ارگان رسمي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاآيد آرد ، » العداله «حكيم در گفتگو با روزنامه 

شوراي حكومتي عراق از اختيارات چنداني برخودار نيست و براي اينكه بتواند به وظيفه خود در قبال 
  .  خويش عمل نمايد بايستي اختيارات الزم را براي اين آار داشته باشدمردم

زماني آه مردم تشخيص دهند شوراي حكومتي آنها را در نظر نمي گيرد در برابر آن مقاومت : وي افزود
  . خواهند آرد و آنرا نخواهند پذيرفت

 آشور خواست تا در رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق از تمامي نيروهاي سياسي در اين
  . اسرع وقت ممكن جهت پر آردن خال سياسي در اين آشور تالش آنند

ديدگاه ما در خصوص : حكيم عمل به اين مساله را يك وظيفه ديني ، انساني و سياسي خواند و گفت
  . شوراي حكومتي عراق ديدگاه تمامي گروههاي ملي ، سياسي و الئيك است 

  
  درباره سفر نماينده ويژه سازمان ملل در عراق به ايرانديدگاه يك عضو مجلس اعال 

  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه : خبرگزاري فارس
رئيس دفتر دارالتبليغ مجلس اعالء در نجف در خصوص سفر نماينده ويژه سازمان ملل در عراق به ايران 

عرصه عراق درشرايط آنوني راه را ما از اين سفر استقبال مي آنيم و حضور فعال سازمان ملل در :گفت
  . براي حضور و اراده مردم و محدود آردن حضور نيروهاي بيگانه در عراق هموار خواهد بود

عمار حكيم ، عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفتگوي تلفني با خبرگزاري فارس از نجف 
پس از سفر به سوريه و عربستان ، سفر نماينده ويژه سازمان ملل در عراق به ايران : اظهار داشت

جهت اطالع از ديدگاههاي آشورهاي مهم مجاور عراق به ويژه ايران مي باشد آه در حال حاضر نيز 
  . پذيراي تعداد قابل توجهي از مهاجرين عراقي است

بحث مهاجرين عراقي و بازگشت سازماندهي شده آنها به آشورشان آه دغدغه : وي خاطر نشان آرد
يز براي جامعه بين المللي است از جمله مسائل مورد مذاآره ميان دو طرف خواهد بود تا خاطري ن

  . راهكار مناسبي براي اين امر اتخاذ شود
مناسبات عمومي ميان جمهوري اسالمي ايران : رئيس دفتر دارالتبليغ مجلس اعالء در نجف تصريح آرد
  . ليتهاي سازمان ملل خواهد بودو مصالح آن در عراق نيز در راستاي صالحيتها و مسئو

با تشكيل اين شورا در : آار خود را آغاز آرده است ، گفـت" وي در خصوص شوراي حاآميت آه اخيرا
اين شرايط جديد عراقيها نقش جدي تري خواهند داشت و شاهديم آه حضور نيروهاي امريكايي آمتر 

  . ندمي شود و قرار است نيروهاي چند مليتي وارد خاك عراق شو
رياست مجلس نيز بر اساس راهكارهاي تدوين شده صورت خواهد گرفت و آسي نمي : حكيم افزود

تواند شخصي را تحميل آند و در شرايط فعلي نيز شوراي انقالب وزراء را تعيين و ساير امور از جمله 
  . تصويب بودجه و مسائل امنيتي و بازسازي را بر عهده خواهد داشت

 
  شود هاي مردم عراق در شوراي انتقالي در نظر گرفتـه نمي خواسته:اهللا صدر سخنگوي موسسه آيت

  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه 
اهللا صدر با اشاره به تشكيل شوراي انتقالي حكومت عراق اعالم آرد، تشكيل اين شورا  ي آيت موسسه

  . شود ميهاي مردم عراق در آن در نظر گرفته ن قدم مثبتي است اما خواسته
 رحيم ابواحمد - چاپ لبنان -ي السفير  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آمريكا از تشكيل يك دولت شيعه در عراق نگران : اهللا صدر اظهار داشت الدراج، سخنگوي موسسه آيت
  . باشد است و در تالش براي ممانعت از تشكيل اين دولت مي

گونه انتقادي به اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق نداريم اما اين افراد نبايد فراموش  هيـچ:وددراج افز
  . آنند آه بايد براساس منافع عراق عمل آنند نه براساس منافع شخصي خود

هاي وزارت اختالف پيدا نكنند؛ زيرا ما  اميدوارم آه اين مسووالن بر سر پست: دراج هم چنين گفت
  . يك درگيري داخلي براي آسب پست ايجاد شودخواهيم  نمي

المللي انجام گيرد؛ احترام  ما به نتايج انتخاباتي آه بدون تغلب و تحت نظارت بين:دراج تاآيد آرد
 .گذاريم مي
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  آند   مي  تعطيل  را در ايران هايش  فعاليت  اعال، آليه مجلس

  2003  ژوئيه 16 -1382 تير 25 چهارشنبه  -روزنامه اعتماد 
. آند  مي  تعطيل  خود را در ايران هاي  فعاليت  آليه  عراق  اسالمي  انقالب  اعالي مجلس:  الملل  بين گروه
  ، در صورتي  است  خود اخطار آرده  پرسنل  آليه  اعال به ، مجلس»اعتماد « الملل  خبرنگار بين  گزارش به
   اين  از آارمندان يكي.  خواهند بود  اخراجي آارمندان نشوند، جزو   منتقل  عراق  به  مردادماه  تا اول آه

   عراق  به  را آه  آارمنداني ، حقوق  است  اعال متعهد شده مجلس:  گفت» اعتماد« خبرنگار   به مجلس
 با   عراق  انتقالي  دولت  شوراي  نخستين  تشكيل  حال در اين.  آند  تامين  آينده روند تا يكسال مي

 از   با استقبال  و اروپايي  آسيايي بيشتر آشورهاي.   است  روبرو شده  در جهان يي گسترده  هاي بازتاب
 از آشورها را در   بسياري ها ميان تواند اختالف  شورا مي  اين  تشكيل  آردند آه  شورا اعالم  اين تشكيل
   شوراي از تشكيل:  پا گفت ارو  اتحاديه  خارجي  سياست خاوير سوالنا، رييس.  آند  حل  عراق بازسازي
   عراق  در آينده  استقرار امنيت  در جهت  مثبت  را گامي  و آن آنم  مي  استقبال  عراق  انتقالي دولت
   داشتند، از تشكيل  با امريكا اختالف  عراق  در جنگ  و هند نيز آه ، آلمان  روسيه آشورهاي.  دانم مي
   بودن  انتصابي  دليل  شورا را به  اين  تشكيل  سوريه  حال در عين. د آردن  حمايت  در عراق  شورايي چنين
 را   اجرايي  آميته  خود سه  جلسه  طي  عراق  اداري  موقت  شوراي  حال در عين.   دانست  غيرآافي آن

 در  امنيت استقرار   به  رسيدگي ،آميته  اساسي  قانون ، مامور تدوين  ترتيب ها به  آميته اين.  داد تشكيل
   از اعضاي  تن  سه  گرفت  تصميم  شورا همچنين اين.  شدند  عراق  سياسي  رهبري  تعيين  و آميته عراق

  ، با به  حال در اين.  دارد  گسيل  نيويورك  به  امنيت  متحد و شوراي  ملل  سازمان  حمايت  جلب خود را براي
   تعيين  براي  انتقالي  دولت  شوراي  از اعضاي  تن  سه  آه ي شورا و در حال  رهبري  انتخاب  انداختن تعويق

   نارنجك شليك.  دارد  هنوز ادامه ها در عراق اند، درگيري  شده  اعزام  نيويورك  به شان  سياسي مانيفست
  ديگر، از سوي.  شد  سرباز امريكايي  يك  شدن  آشته  موجب  امريكايي  سربازان  سوي  بغداد به در غرب
   روزنامه  نوشته به.   است  گرفته  شدت  و سوريه  در مرز عراق  و سوري  امريكايي  سربازان  ميان تنش

   چهار روستا حمله  به  امريكايي  نيروهاي  گذشته هاي ، در هفته  سوري  از سربازان  نقل  تايمز به نيويورك
 بود، با   سوري  و ديگري  عراقي  يكي  را آه  دو تن ايي امريك  ديروز سربازان  گفتند آه  سربازان اين. اند آرده
  شبكه. اند  شده  زخمي  بشدت  حمالت  نيز در اين ، دو شهروند سوري همچنين.  آشتند  گلوله ضرب
   آرد خبر داد آه  توصيف  حسين  صدام  به  آنها را نزديك  آه  از منابعي  نقل  به هم'   القناه رساني اطالع
   پايگاه  اين  گزارش به.  است  بعث  حزب  رسيدن  قدرت  در سالروز به  گسترده  عمليات  صدد انجام در صدام

، بايد در انتظار   بعث  حزب  رسيدن  قدرت  با سالگرد به  مصادف  جوالي17)  پنجشنبه(، فردا  اينترنتي
 . بود  حسين  طرفدار صدام  مسلح هاي  گروه  گسترده عمليات

  
  ژيم ايران در عراقمداخله ر

  
   تن تجهيزات پزشكي وارد بغداد شد  500

  2003  ژوئيه 15 -1382 تير 24 سه شنبه  -خبرگزاري آار ايران
ها بيمار    تن دارو و لوازم پزشكي مورد نياز شديد آشور عراق شامل يك چهارم نياز انسولين ميليون500

  .ديابتي در طي هفته گذشته وارد بغداد شد
سرويس اجتماعي ايلنا، به نقل از سازمان بهداشت جهاني، چهل آاميون تجهيزات پزشكي به گزارش 

از طريق قرارداد نفت در برابر غذا توسط سازمان بهداشت جهاني از طريق آشور عمان وارد آشور عراق 
  .شد و به سالمتي به بغداد رسيد

يد سيستم بهداشتي آشور از قبيل باشد شامل نيازهاي بسيار شد   تن مي500اين محموله آه به وزن 
، ترآيبات ضد عفوني آننده، وسايل )هاي تزريقي  سرم(انسولين، مايعات تزريق داخل عروقي 

  .آزمايشگاهي و ديگر وسايل پزشكي بود
  . ناحيه عراق از جمله بغداد توزيع خواهد شد18تا پايان ماه آگوست تجهيزات انبار اصلي در 

باشد    هزار بيمار ديابتي آافي مي250 آشتي براي برآورده آردن نياز اوليه ميزان انسولين اين محموله
  .آه يك چهارم نياز را بر طرف مي آند 

مايعات درون عروق براي درمان آاهش آب بدن بيماران اسهالي مورد استفاده قرار مي گيرد ولي تنها 
  .يك پنجم نياز آشور را بر طرف مي سازد 

ز سيستم دفع زباله شهر بغداد حمايت مي آند و جمع آوري زباله در زمان سازمان بهداشت جهاني ا
جنگ در شهر بغداد متوقف شده است به همين دليل مقادير زيادي زباله در سطح شهر تجمع بود و 
زباله هاي بيمارستاني وضعيت نا مناسبي را در اطراف بيمارستان ايجاد آرده بود سازمان بهداشت 

  . متر مكعب زباله را از اين شهر جمع آوري آرده است 400ر و جهاني حدود يك هزا
سيستم بهداشتي عراق براي آاهش بيماري ها و مرگ سنجش افزايش بيماريهاي عفوني آشف 

  . شيوع بيماري ها رسيدگي به بيماريهاي اورژانسي تالش مي آند
 به علت نبود درمان شيوع بيماري ها اسهالي و عفونت هاي تنفسي در عراق افزايش يافته است

 در صد بيماران جان خود را از دست 40 تا 5مناسب اين بيماريها مي تواند بسيار آشنده باشد و حدود 
  .مي دهند 
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اسهال خوني و تيفوئيد از ديگر مشكالتي است در آشور عراق به علت نبود آب مناسب دفع نا مناسب 
  .زباله و بهسازي ناآافي محيط شيوع پيدا آرده است 

 در صد مشكل را به 22عفونت هاي حاد سيستم تنفسي فرقاني از ديگر مشكالت بهداشتي است آه 
  . خود اختصاص داده است و باعث مرگ در آودآان عراق مي شود

اوريون و ديفتري به علت نبود واآسيناسيون مناسب مخصوص در [ سياه سرفه , موارد بيماري سرخك 
  . رسه افزايش يافته استنوزادان و بچه هاي قبل از سن مد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  ايجاد تحرك در مذاآرات اقتصادي با اتحاديه اروپا: چشم انداز سفر رئيس جمهوري اسالمي به بلژيك

  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23  دوشنبه ):راديوفردا(مينا بهارمست 
ه روزدوشنبه به نقل از مطبوعات بلژيک نوشت قراراست روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن درشمار

.  سپتامبرآينده ديداري دو روزه از بروکسل به عمل آورد16محمد خاتمي رئيس جمهوري اسالمي، روز 
هدف ازاين ديدارکه به پيشنهاد بلژيک ومقامات اتحاديه اروپا صورت مي گيرد، ايجاد تحرکي 

آقاي خاتمي دراين . گي ميان طرفين جريان دارددرگفتگوهائي است که هم اکنون به آهست
  . ديدارگفتگوهائي با مقامات بلژيک وهمچنين مقام هائي ازاتحاديه اروپا انجام مي دهد

درهمين حال رئيس دانشگاه آزاد بلژيک اعالم کرد اين دانشگاه قصد دارد درجريان بازديد آقاي خاتمي از 
هدف ازاين اقدام، فعال کردن گفتگوي بين تمدن ها است که . بلژيک، به وي دکتراي افتخاري اعطا کند

 سپتامبر، به شدت 11با اظهارات برلوسکوني نخست وزيرايتاليا درباره تمدن اسالم به دنبال حوادث 
  .آسيب ديده است

رئيس دانشگاه آزاد بلژيک افزود علت انتخاب آقاي خاتمي براي دريافت دکتراي افتخاري اين است که او 
  .ايجاد فضاي بازدرجهان اسالم استنماد 

  
  .شوراى حكومتى عراق 

  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه  -راديو آلمان 
شوراى حكومتى :  منتشره در مادريد، پايتخت اسپانيا در اينباره مينويسد El Mundoمفسر روزنامه 

ظاهر همه چيز بسيار خوب در . عراق اولين گام در راهى صحيح است ولى فقط اولين گام است و بس 
بنظر ميرسد ولى اختيارات همين شوراى حكومتى ، ارزشى ندارند ، و آنهم تازمانيكه اعضاى آن آه 
آمريكا آنها را برگزيده ، در ترس دائمى ، از خطرى آه آنها را تهديد ميكند ، زندگى نمايند و اختياراتى 

 از آن حمايت نشود و فاقد مشروعيت باشند واقعى و امكانات مالى نداشته باشند ودر سطح جهانى
  . آه دستيابى به اين مشروعيت نيز فقط از طريق برگزارى انتخابات آزاد مقدور است 

حال اياالت متحده آمريكا شتاب بخرج ميدهد و مايل :  مينويسد Leipziger Volkszeitungروزنامه آلمانى 
دولت آمريكا برهبرى جرج . دهاى عراقى واگذار نمايد است رفته رفته مسئوليت دولتى را به مراجع و نها

دبليو بوش حال از اين موضوع آگاه شده آه تاخير در اين راه ، آه تاآنون آمريكا آنرا دنبال ميكرد ، 
باتوجه به همين موضوع نيز ميتوان گفت آه بكار . بهيچوجه آمكى به امنيت و ثبات در عراق نميكند 

عراق اولين گام مهم در راهى صحيح ، براى دستيابى به عراقى است آه گماردن شوراى حكومتى در 
  . در آن مردم، سرنوشت خود را با تكيه بر موازين دمكراسى تعيين آنند 

 منتشره در شهر ژنو در سوئيس نيز شوراى حكومتى عراق را اولين Tages -Anzeigerمفسر روزنامه 
ين دمكراسى ميخواند تا بتواند مجددا جائى ميان گام در جهتى صحيح و تاسيس آشورى پيرو مواز

اما اعضاى اين شورا : وى در ادامه تفسير در اينباره از جمله مينويسد . جامعه ملل داشته باشد 
در . انتصابى هستند و نه انتخابى ولى اعضاى آن با اين آمبود ، يعنى نبود مشروعيت ، بايد بسازند 

بيشترى از آنچه آه گمان ميرفت ، برخوردار است و با تكيه بر آن نيز عين حال همين شورا از اختيارات 
  . بايد ، به مهمترين وظيفه خود عمل آند ، يعنى جلب اعتماد مردم عراق 

اولين اقدام :  آه در شهر تورين ايتاليا منتشر ميشود در همين باره مينويسد La Stampaمفسر روزنامه 
زيرا شوراى حكومتى . نباشد ولى اثرى مهم از خود بجاى ميگذارد اين شورا شايد ضرورى ترين اقدام 

عراق روز نهم آوريل ، يعنى روز سقوط رژيم صدام حسين را ، بعنوان روز ملى آشور اعالم نمود وحال 
از اين جهت ، اولين . بايد اين شورا ى موقت به مردم عراق ، نشان دهد آه واقعا نماينده آنهاست 

ر قانع آننده و اعتماد برانگيز نبود ، چراآه بر آنفرانس مطبوعاتى بر پا شده ، فورا اجالس شوراى مذآو
  . تشج سايه افكند 

 ستون تفسير سياسى خود را به مناسبات آلمان و HannoverscheAllgemeineZeitungروزنامه آلمانى 
 بهتر اينستكه دو طرف بگويند :آمريكا باتوجه به اوضاع عراق اختصاص داده و در اينباره از جمله مينويسد 

. بهتر اينستكه با يكديگر گفتگو آنند و نه در باره يكديگر . آه اشتباهات گذشته را تكرار نخواهند آرد 
حق بجانب رئيس .مطرح آردن اظهارات مقامات دو آشور آمريكا و آلمان ، در گذشته ، سودى ندارد 

بود و آنهم زمانيكه از خطر شديد سالحهاى آشتار جمهورى آمريكا بوش و نخست وزير انگلستان بلر ن
جمعى عراق سخن بميان آوردند و حق بجانب صدراعظم آلمان شرودر و رئيس جمهورى فرانسه شيراك 
نبود و آنهم زمانيكه به خطرشديد بى تباتى در خاور ميانه و ناشي از سلب قدرت از صدام حسين اشاره 

اينكه حال در دو . مكان برقرارى صلح بيشتر از پيش شده است حال آشكار گشته آه شانس و ا. آردند 
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سوى اقيانوس آطلس ، هر آشورى بفكر حفظ وجهه خود است ، شايد از لحاظ آداب و سنن ديپلماتيك 
  .قابل درك باشد ولى مردم عراق به آمك هاى عملى به آنها اميد بسته اند 

 
 نفره عراق ، ايجاد 25 هدف از تشكيل شوراي :مدير عامل خبرگزاري فارس در گفتگو با شبكه خبر

  آرامش براي آمريكايي ها است 
  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه : خبرگزاري فارس

 نفره حكومتي 25مدير عامل خبرگزاري فارس تاآيد آرد هدف از تشكيل شوراي » مهدي فضائلي«
  . عراق ، تامين امنيت و آرامش آمريكايي ها است

آارشناس مسايل سياسي امروز در گفتگو با » مهدي فضائلي«خبرنگار خبرگزاري فارس، به گزارش 
طبيعي است آه : شبكه خبر با تاآيد بر آن آه عوامل انتخاب اعضاي اين شورا مشروع نيستند ، گفت

  . اين انتخاب نيز مشروع نخواهد بود
مريكاييها، فشار افكار عمومي را  اين شورا پوششي است تا عالوه بر آاهش حمالت عليه آ :وي افزود

  . نيز آاهش داده و از اين طريق آمريكاييها بتوانند فرصتي را به نفع خود ايجاد آنند
افرادي آه در اين شورا انتخاب شدند، منتخب مردم عراق : اين آارشناس مسائل سياسي تصريح آرد

  . نيستند
ال برانگيز اين شورا بايد تصميمات اتخاذ شده صرف نظر از ترآيب سو: مدير عامل خبرگزاري فارس افزود

حاآم غيرنظامي آمريكا در عراق برسد و در صورتي آه اين تصميم » پل برمر«در اين شورا نيز به تصويب 
  . با منافع آمريكا سازگار و همخوان نباشد، وتو خواهد شد

ل داخلي اين  نفره عراق محدود به مساي25فضائلي با اشاره به اين آه تصميمات شوراي 
  . اين شورا قادر به تصميم گيري در مورد مسايل خارجي نيست: آشوراست،خاطر نشان آرد

آمريكا حاضر نيست به همين شورايي آه به آن تن داده است، قدرت و اختياراتي بدهد و : وي افزود
  . سعي ميكند به اشكال مختلف آن را محدود آند 

 آنكه در اين شورا تصميم گيري مي آند، آمريكاييان هستند :اين آارشناس مسايل سياسي تصريح آرد
اما با پوشش احزاب و معارضين عراقي و اين يك نوع فريب آاري است، هم براي مردم عراق و هم براي 

  . دنيا
فضائلي تشكيل اين شورا را از نشانه هاي واضح عقب نشيني آمريكا درباره مسايل عراق دانست و 

ها سعي مي آنند با تشكيل اين شورا، مشكالتي راآه با آن مواجه هستند، در يك آمريكايي: تصريح آرد
  . سير طبيعي نمايش دهند

ناتواني آمريكا را در حل مشكالت عراق ، ناشي از فقدان پايگاه براي  اين آارشناس مسايل سياسي 
 دستيابي به مردم عراق بعد از سقوط صدام، خواستار: آمريكا در بين مردم عراق دانست و گفت

بخشي از آمال و آرزوهاي خود هستند و اين مطالبات بايد همسو با مذهبشان باشد اما مطالبات آمريكا 
  . متفاوت است و حضور آنها در عراق در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مردم عراق نبوده است

اين نشريه :  در آمريكا، گفتوي با اشاره به مقاله اخير نشريه ويكلي استاندارد ارگان محافظه آاران نو
اخيرا طي مقاله اي تحت عنوان امپرياليسم، اذعان مي آند آمريكا براي استقرار دموآراسي و ارزشهاي 

  . آمريكايي به هر قيمتي، حتي به زور سرنيزه نيز بايد متوسل شود تا آن دموآراسي حاآم شود
آنها ناگزيرند : در عراق، خاطرنشان آردمهدي فضائلي در خصوص دست نيافتن آمريكا به امنيت نسبي 

 چرا آه در يك باتالق گرفتار شده اند و فكر مي آنند قادرند از  براي ناآامي خود توجيهاتي داشته باشند،
  . آن رهايي يابند 

: وي حضور صدام را پشت صحنه ناآرامي ها و حمالت عليه نيروهاي آمريكايي مشكوك دانست و گفت
رد قاطعانه اظهارنظر آرد و اين مساله بهانه اي بيش نيست بلكه تنها براي توجيه نمي توان در اين مو

  . حضور آمريكا و ترساندن مردم عراق است
  

  گوناگون
  

  جديد ترين آمار ايدز در آشور اعالم شد  
  2003  ژوئيه 14 -1382 تير 23 دوشنبه  -خبرگزاري آار ايران 

 نفر آلوده به 330 هزار و 4ان و آموزش پزشكي، در ايران به گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت درم
 نفر زن 225 نفر مرد و 826 هزار و 4 هزار نفر 5 مبتال به ايدز بوده و همچنين از مجموع 721ويروس ايدز و 

  .هستند 
 نفر بر اثر 201,  نفر بر اثر آميزش جنسي 402 نفر بر اثر اعتياد 397 هزار و 3بر اساس اين گزارش 

 نفر بر اثر موارد نا مشخص 1032 نفر از طريق ماد ربه آودك و 19اده از خون و فرآورده هاي خوني استف
  آلوده يا مبتال

  . شده اند
 30-39 در صد از موارد ايدز در گروه سني 2/36گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت حاآي از حدود 

 درصد 6/23 سال بوده و 40-49 سني  در صد دررگروه6/22 سال و 20-29 در صد گروه سني 6/17سال 
  .ما بقي را ساير گروههاي سني و افراد نامشخص از نظر سني تشكيل مي دهند

  . مورد فوت در ميان مبتاليان به ايدز مشاهده شده است 674اين گزارش مي افزايد تا آنون 
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 هستند نشان مي  نفري آه در آشور مبتال به ايدز721همچنين بررسي راههاي انتقال در بين افراد 
   57دهد آه 

 در صد به علت اميزش 1/14 در صد بر اثر خون و فرآورده هاي آن و 2/17درصد براثر اعتياد تزريقي 
  . جنسي مبتال به ايدز شده اند آه در واقع عمده ترين راههاي انتقال ايدز در آشور هستند

 621 هزار و 638 ميليون و 9 مجموع  تا اول تير ماه سال جاري از1365اين گزارش حاآي است از سال 
  .  نفر مثبت بوده است51 هزار و 5مورد ازمايش نتيجه 

بر اين اساس گروههاي پر خطر در ارتباط با ويروس ايدز در آشور را معتادان اردوگاهها، زندانيان معتاد و 
،   ، آودآان مادران آلوده  ، ايرانيان اخراج شده   ، همسران آلوده شدگان  قاچقچي معتادان تزريقي سرپايي

  . بيماران آميزشي رانندگان ترانزيت و مالحان و زنان خياباني هستند
  

  افتتاح مجدد زندان مخوف ابوفريب در بغداد
  2003  ژوئيه 13 -1382 تير 22يكشنبه  ): راديو فردا(امير آرمين 

مـي افكنـد، بـار ديگـر فعـال شـده       از عراق خبر ميرسد زندان ابوقريب آه نام آن لرزه بر اندام هـر عراقـي    
  . است، اما اين بار آمريكايي ها اداره زندان را بر عهده گرفته است

آمريكايي ها آه با تالشي غالبا توام با ناآامي، سعي آرده اند آه عراقيهـا      ): راديو فردا (ابراهيم بي پروا    
يب، اظهار ناخشنودي مي آنند، را متقاعد آنند آه آزاديبخش آنان هستند، از گشايش مجدد زندان ابوقر           

  . ولي مي گويند آه چاره اي نداشتند
ظاهرا با تشخيص به دشواريهاي روابط عمـومي، آمريكـايي هـا، تمثـال صـدام در زنـدان را بـا يـك عبـارت                          
بزرگ، تحت عنوان آمريكا دوست همه مردم عراق است، آه به دو زبان عربي و انگليسي نوشـته شـده    

  . است، جابجا آرده اند
  . وحشت مي افكند در دوران صدام حسين، فقط آلمه ابوقريب به تنهايي، در قلوب و دلهاي عراقيها، 

گفتـه مـي   . اين مجتمع با ديوارهاي بلند در بغداد، زندانيان سياسي و قاتالن را در آنار هم جاي داده بود 
ي، بجـز آاسـتن از تعـداد    شود آه قصي، يكي از پسران صدام، به طور عادي و معمولي، بدون هيچ دليل           

زنـدانيان معـدوم، در گورسـتان بـي نـامي در نزديكـي              . زندانيان زندان، دستور اعـدام زنـدانيان را مـي داد          
زندان، دفن مي شدند و در زمان سرنگوني صدام حسين، صـدها عراقـي بـه گورسـتان رفتنـد، خاآهـاي                      

  . آنجا را در جستجوي اجساد عزيزانشان، آندند
، از اداره امداد انساني و بازسازي ائـتالف بـه رهبـري آمريكـا، آـه بـه عنـوان بخـشي از                        برن فورت آالرت  

پژوهش درباره تجاوزهاي رژيم صدام حسين، با زندانيان پيشين، مصاحبه آـرده اسـت، ميگويـد آـه آنـان                    
ا محـل  گشايش مجدد زندان ابوقريب را دوست ندارند، اما ائتالف بر اين باور است آه زندان ابوقريب، تنهـ         

مناسب براي نگاه داشتن زندانيان خيلي خطرناك، بـراي پايـان بخـشيدن بـه مـوج جـرايم رو بـه رشـد در                  
  . عراق است

همانطوري آه نيروهاي ائتالف، مشغول حمالت و دستگيري هستند، بازداشـت شـدگان در اردوگاههـا و       
هـار هـزار زنـداني در سـي         زندانها در سرتاسر عراق، محبوس ميشوند آه تا آنون حدود سـه هـزار تـا چ                

اعضاي ارشد رژيم پيـشين صـدام حـسين، در فرودگـاه بـين المللـي       . زندان و اردوگاه، بازداشت شده اند 
  . بغداد در بازداشت به سر ميبرند

صـدام  . بسياري از آناني آه در زندان ابوقريب بودند، پـس از يـك دوره آوتـاه آزادي بـه آنجـا برمـي گردنـد                        
پيش مورد عفـو قـرار داد و بـسياري از آنـان بـراي ارتكـا بـه جنايـات تـازه اي دوبـاره           صدها زنداني را سال    

در زمان رژيم صدام حسين، زندان ابوقريب، زنـدانيان سياسـي، از جملـه مظنونـان بـه        . دستگير شده اند  
وس جاسوسي براي ايران و اياالت متحده آمريكا را در آنار آدم آـشان، دزدان و قاچاقچيـان، در آنجـا محبـ      

  . آرده بود
بيشتر زندانيان، در آن زندان، جنايتكاراني بودند آه در زندان براي پول، همديگر را مـي                : آقاي آالرت گفت  

عراقيهايي آه مرتكب جنايتهاي آم خطرتر و بي اهميت تر ميشدند، از آن بيم داشتند آه با اين         . آشتند
 اسـت آـه چـرا افـرادي ماننـد خـانم تابـان، در               اين دليلي . جنايتكاران حرفه اي در زندان هم سلول شوند       

  . در انتظار خبري از عزيزانشان هستند خارج زندان ابوقريب، 
. خانم تابان مي گويد آه من هر روز به اينجا مي آيم تا خبري از پسرم بگيرم آه آيا هنوز آنجا است يا نه                       

در حمله اي به محله شـان در  اين خانم عراقي مي گويد سه هفته پيش        . ولي جوابي دريافت نمي آند    
  .  ساله اش دستگير شد و نمي داند آه چرا به آن محل برده شده است21بغداد، پسر 

در جلـوي در زنــدان، پلــيس ارتــش آمريكــا ميگويــد آــه اسـامي بازداشــت شــدگان بايــد بــه مراآــز متعــدد   
اده شـود، فرسـتاده   فرماندهي و بازداشتگاهها در سرتاسر عـراق، پـيش از آنكـه خبـري بـه اقوامـشان د           

وآال اجازه ورود به زندان براي صحبت با زنـدانيان، يـا حتـي مقامهـاي ارشـد آمريكـا در عـراق مـي                         . شود
گويند آه شرايط بازداشتگاههاي تحت اداره ائتالف، آامال با هرنوع استاندارد بين المللـي، مغـايرت دارد،                 

عراق، از گزارش اخيـر حقـوق بـشر آـه ائـتالف را              ولي همزمان پال برمر، مدير ارشد آمريكايي اداره امور          
متهم مي آند، قوانين و مقررات بين المللي را در شيوه رفتار با زندانيان عراقي نقض مي آند، ناخشنود                  

  .شده است
صدها عراقـي بازداشـت شـده در اردوگاههـا و زنـدانهاي تحـت آنتـرل            : سازمان عفو بين الملل مي گويد     

آقاي برمر مـي گويـد آـه گـزارش     .  اعضاي خانواده هايشان و وآال، محروم شدند  آمريكا، از حق مالقات با    
او مي افزايد آه هيچ وقت نگفته است آه . سازمان عفو بين الملل بايد رعايت انصاف و تعادل را مي آرد  
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 هفته پيش در عـراق  12عراقيها امروز در آزادي زندگي مي آنند، ولي وضعيت حقوق بشر، امروز بهتر از            
  .ستا
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   ايران  را به  آن  عراق داد و مطبوعات  مي  رخ  در عراق  آه  از حوادؤي  با وجود بعضي  و عراق  ايران روابط
 از   مرآب  ايران  فرهنگي  هيات  يك1347  ردينفرو12در .  رفت  مي  شكوفايي آردند، رو به  مي منتسب
   به  ايران  به  عراق  دانشگاهيان  فرهنگي  هيات  گسيل  تقابل  نشانه  به  آه  و دانشجويان  دانشگاه استادان

، ديدار   عراق  جمهوري ، رياست  محمد عارف  يافتند با سپهبد عبدالرحمان  بودند، اجازه  آشور رفته آن
 و   يكديگر تهيه  آشورهاي  دو آشور به  سفر استانداران  براساس يي  برنامه  سال  همان  خردادماهدر. آنند

  در سوم.  آمدند  ايران  به  روزه  ده  بازديدي ، براي ، آربال و موصل ، حله  بغداد، بصره اجرا شد و استانداران
 وارد   عراقي  بلندپايه  از مقامات  هياتي ، در راس وزير عراق  نخست ، سپهبد طاهر يحيي1347  تيرماه
ها   عراقي  بود آه  و عراق  ايران  روابط  جديد و شكوفايي  دوره  ماه  تير شايد آخرين  ماه آن.  شد تهران
   ايران  به  آمدن  در حال  عراق  استانداران  دوم گروه.  شوند  دوست  بيشتر با ايران  داشتند هرچه سعي
   در سال  و ايراني  عراقي هاي  تيم  ميان  در خرمشهر و اهواز و آبادان  فوتبال  دوستانه تمسابقا. بودند
آميز از   گله  مطالبي رفتند و گرچه  مي  عراق  به  ايراني استانداران.   يافت  ادامه1347   اول  و نيمه1346
   پرشمار خلبان  خانواده سيد آهر  مي  چاپ  به  در جرايد عراق  در خوزستان  اسراييل  عوامل فعاليت

 و   ترآيه  به  آن  و بردن  هواپيما از عراق  ربودن  او براي  شدن  با آماده  را همزمان  عراقي  ماروني مسيحي
   اروپا فرستاده  و از آنجا به  داده  انتقال  خوزستان  آوپتر به  با هلي  عراق ، از شمال  اسراييل سپس

 مورد   نيز در مورد مسائل  مذاآراتي شد و حتي  روز گرمتر مي  روز به  طرفين  رسمي بودند،مناسبات
   را به  عراق  بلندپايه  از ژنرالهاي  چندتن  توانست  ساواك  بود آه  دوران در همان.  بود  آغاز شده اختالف
 در   سلطنتي  دوران سته ارشد بازنش  از ژنرالها و افسران  و با شماري ، استخدام  و منبع  خبررسان عنوان
   تيمسار سپهبد بازنشسته  و بيگاه  گاه  از سفرهاي ، خبرهايي  گريخته  برقرار آند و جسته  رابطه عراق

 از  يي  بختيار با عده از قرار معلوم. رسيد  مي  تهران  بعد، به  به1963 \ 1342 از   عراق تيمور بختيار به
  آردند و به  سفر مي  تهران تر داشتند و به  پايين  درجات  آنان  آه  انقالب از  پيش  از دوران  عراقي افسران

   چه  بود آه  عماش  مهدي  افراد صالح  از آن يكي.  بود  برقرار آرده شدند،روابطي  مي حضور بختيار پذيرفته
   محفوظ  و احترامش ام، مق  عراق1968   از آودتاي  البكر پس  احمد حسن  در دوران ها و چه  عارف در دوران

 و شايد   از خويشاوندان  شد، اما گويا يكي  مسكو فرستاده  به  سفير عراق  عنوان  به ماند و سرانجام
 رسيد   شيميايي  علوم  استادي  درجه  به  علمي  مدارج  از طي  پس  حسين  صدام  دوران ،در عراق دخترش

 در   عماش  مهدي  صالح  خانم نام.  شد  شناخته  عراق  اول ،زن  عراق  مواد شيميايي  و تهيه و در تحقيقات
   تحصيالت  آه  زن  شد اين  مي ، بر سر زبانها افتاد و گفته  حلبچه  مخوف  و حادؤه1988 از   پس سالهاي

  اق عر  آوري  و مادام  عراق  شيميايي ،مغز متفكر تحقيقات  رسانده  پايان  به  و شوروي خود را در فرانسه
   و ابداعات  با اختراعات  عماش آرد و خانم  مي  بشر خدمت  جامعه  به  آوري  مادام  آه  تفاوت ،با اين است

  . گيرد  انسانها را مي خود جان
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  داوود  نايف
 طرفدار او   نظامي  بعثي البكر و دار و دسته  احمد حسن  محرمانه  و مذاآرات  و توطئه آنكاش ماهها  نتايج
در   بعث  حزب  غيرنظامي  متشتت هاي ها و جناح ها، ناسيوناليست  ناصريست  ارتش  از افسران يي با عده

  ، به  روزه  شش صر در جنگ نا  از شكست  پس  دو ماه  و يكي سال ، يك1968  ژوييه17\1347  تيرماه26روز 
  . ؤمر رسيد

 سرلشگر   و يك  سرهنگ  يك  بود، توانست  شده نشين  خانه  و سپس  زنداني  مدتي البكر آه احمد حسن
   روز پس  سه  روز، يعني  در آن  سازد آه  را با خود همداستان  ارتش  افسران  از موؤرترين داوود، دو تن نايف

 را از آار   محمدعارف  آودتا آنند و سپهبد عبدالرحمن  به ، اقدام1958   ژوييه14  ن سالروز جش از برگزاري
،  ، بسيار آرام1963   فوريه8 و 1958   ژوييه14   ؤمر رسيده  به  آودتاهاي آودتا، بر خالف. برآنار سازد

  .  شد  و با وقار انجام  نجيبانه  گفت توان  مي سرو صدا و حتي بي
  .  نرسيد  قتل  به  نشد و هيچكس  بمباران  جايي  نگرفت  انجام زي خونري هيچگونه
 محمد   ژنرال  دست  مصر به  ژوييه  چهارم  آودتاي  به  آه  آرام  آودتاي  اين  با مشاهده  از شاهدان بسياري
   پندار باطل  اين  بود، به  آشور بسيار شبيه  آزاد آن  افسران عبدالناصر و گروه  جمال  دوم  و سرهنگ نجيب

،   پس  و از اين  است  رسيده  پايان  به  عراق هاي  دگرگوني  در تاريخ  و سبعيت  عصر خونريزي رسيدند آه
   از آشورهاي  و بسياري  جنوبي  امريكاي گيرد، مانند آودتاهاي  مي  انجام  در عراق  آه آودتاهايي
  .  خواهد بود  از خونريزي ها و با پرهيز آامل  مهره جايي  و جابه  ساده  و انفعال ، فعل پيشرفته

   عبدالسالم پروردگان  داوود، هر دو از دست  ابراهيم  و سرلشگر عبدالرحمن  نايف  عبدالرزاق سرهنگ. 
  احمد حسن. بودند)  استخبارات (  ارتش  و ضد اطالعات  اطالعات  دوم البكر در رآن  و احمد حسن عارف

 و  لياقت  بي  عارف  سپهبد عبدالرحمن  خود به  از وفاداري  را متقاعد آند آه دو  آن البكر توانست
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 درآيند و   قدرت  صيد ماهي  او براي  قالبهاي  صورت  بردارند و در آودتا به  آار دست  و محافظه خوشگذران
  .  و در خور  ارزنده  گيرندأ پاداشي  از آودتا را بر عهده  پس  دولت  مقامات  باالترين در مقابل
   گهگاه  را آه  سابق ، افكار تند و افراطي1963   فوريه8   از آودتاي  پس  اول  سالهاي ، برخالف  آوچك عارف
او، .  بود  شده  و منطقي  و بسيار معتدل شد، آنار گذاشته  ظاهر مي يي  بچگانه هاي  سخنراني  صورت به

  جنبش «  نام  به  شد سازماني  او سبب  و اعتدال  ماليمت  و خونريز نبود و همين رحم  بي مانند برادرش
   عبدالرحمن سرلشگر ابراهيم. البكر بود  احمد حسن  در دست  آن  سررشته گيرد آه شكل»   عرب انقالبي

 مورد  اندازه  بي  آه  نايف  عبدالرزاق و سرهنگ)  الجمهوريه حرس (  جمهوري  گارد رياست داوود، فرمانده
 حداآثر دو 1347تير26\1968   ژوييه17، در بامداد روز   اختيار ارتش  داشتن  بودند، با در دست عارفاعتماد 
   و ايستگاه وزيري  نخست ، آاخ  جمهوري  رياست ، آاخ  دو تيپ افراد اين.  وا داشتند  حرآت  را به  زرهي تيپ

   رياست  خواستار برآناري  آرام ردند و در حرآتي آ بغداد را محاصره)   و التلفزيون االذاعه ( راديو تلويزيون
.  بود  بسيار مودبانه  با عارف  و برخورد آودتاگران روابط.  شدند وزير و ديگر مقامات ، نخست جمهوري
عبدالغفار .   داشت  ديرينه  دوستي  با هر دو گروه  بود آه  عماش مهدي ، سرلشگر صالح  مذاآرات واسطه
 و  جمهوري  رياست  آاخ  پرواز و بمباران  را براي  جنگنده ، هواپيماهاي  سرلشگر هوايي،  التكريتي حردان

  ، به  داشت  دست  را به  افسار همه  پرده  در پس البكر آه  آرد و احمد حسن  آماده  حساس ديگر اماآن
 . شد  انتخاب  و داور نهايي  مذاآرات  آشور و ميانجي دهنده  نجات عنوان
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