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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  

  برای پيدا کردن مشاور دولت بريتانياتالش 
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  -بي بي سي 

پليس بريتانيا اعالم کرده که خانواده ديويد کلی، مشاور دولت در زمينه سالحهای عراق خبرداده که او 
  . مفقود شده است

سد هنوز شناسايی پليس در جريان جستجوهای خود جسد مردی را در جنگل پيدا کرده اما اين ج
  . نشده است

بنابر گزارش پليس، لباسی که اين جسد بر تن دارد با لباسی که گفته می شود ديويد کلی پيش از 
  .مفقود شدن بر تن داشته تطبيق می کند

که ديويد کلی به همسرش گفت برای پياده روی از خانه خود در اطراف ) هفدهم ژوئيه(از ديروز 
  .يچ خبری از او به دست نيامده استآکسفورد خارج می شود ه

تونی بلر، نخست وزير بريتانيا که در هواپيما در حال سفر به ژاپن است، در جريان موضوع قرار گرفته 
  . است

ديويد کلی پيشتر در نشست کميسيون امورخارجه مجلس عوام حضوريافته، درباره گزارشی که دولت 
يه کرده و با استناد به آن وارد جنگ با عراق شد شهادت در مورد جنگ افزارهای تخريب جمعی عراق ته

  . داد
اندرو گيليگان خبرنگار بی بی سی با تهيه گزارشی به نقل از منبعی در دولت، اليستر کمبل مدير روابط 
عمومی دفتر نخست وزير را متهم کرده که در گزارش سالحهای تخريب جمعی عراق تغييراتی داده و در 

  . زده استآن دست به اغراق
  .مجلس عوام بريتانيا هم اکنون به دنبال يافتن منبع گزارش اندرو گيليگان است

آقای کلی در نشست کميسيون امور خارجه اين مجلس که پشت درهای بسته تشکيل شد، تأييد کرد 
را که با آندرو گيليگان درباره اطالعات درج شده در گزارش تسليحاتی عراق صحبت کرده اما اين موضوع 

 رد کرد که منبع اصلی خبر او بوده است
  

  مشاور دولت بريتانيا در امور سالح هاي آشتار جمعي عراق ناپديد شد
 2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27جمعه  ): راديو فردا(سياوش اردالن

ديويد آلي جزو آساني بود . يك مشاور دولت بريتانيا در امور سالح هاي آشتار جمعي عراق ناپديد شد
وي قبال در .  مي گفت اطالعات بريتانيا درباره سالح هاي آشتار جمعي عراق نادرست استآه

. مصاحبه با تلويزيون بي بي سي گفته بود اطالعات دولت در مورد سالح هاي عراق دستكاري شده بود
 .پخش آرده بود» يك مشاور دولت«بي بي سي اصل مصاحبه را پخش نكرده بود اما خبر را به نقل از 

بي بي سي از اين آار . دولت بريتانيا از بي بي سي خواست آه تاييد آند ديويد آلي منبع اين خبر بود
وي اوايل هفته در .  ساله پس از ترك خانه اش ديروز، ديگر باز نگشت59ديويد آلي، . خودداري آرد

  .ادامه داردتحقيقات پليس . پارلمان بريتانيا ظاهر شد تا درباره گزارش بي بي سي صحبت آند
  

  سخنرانی پرشور بلر در کنگره
  2003  ژوئيه 17 -1382 تير 26 پنج شنبه  -بي بي سي 

تونی بلر نخست وزير بريتانيا در سخنرانی خود برای نشست مشترک کنگره آمريکا به طرح ديدگاههای 
  .خود در مورد مسائل جهانی پرداخت

از سخنرانی اش، سخنان خود را با ادای احترام به تونی بلر پس از کف زدن های ممتد نمايندگان در آغ
او تغيير رژيم در افغانستان . سربازان کشته شده در جنگ عراق آغاز کرد و گفت آنها بيهوده جان نباختند

و عراق را به عنوان نمونه های تازه امپرياليسم رد کرد و گفت در هيچ زمان ديگری قدرت آمريکا چنين 
  .ده و در عين حال اسباب سوء تفاهم نشده استمورد نياز و ضروری نبو

او گفت نبرد ما با ديکتاتوری های بيرحمانه ای است که ميليونها نفر از آن در رنج اند و يا رژيم های 
  .افراطی عقب افتاده ای که به نام اسالم عمل می کنند

ی را با هر نوع پايه مذهبی آقای بلر در عين حال افزود که اين جنگ تمدن ها نيست و هر نوع رژيم افراط
  .او هر نوع تمدنی را دارای ظرفيت های رسيدن به جامعه متعادل دانست. يا ايدئولوژيک در بر می گيرد

او گفت ارزش های ما . او گفت که سالح واقعی ما نيروی نظامی نيست بلکه نيروی اعتقادات ماست
او گفت اگر به مردم . ا منعکس می کنندغربی نيستند بلکه ارزش هايی جهانی هستند که روح بشر ر

  .قدرت انتخاب داده شود آنها دموکراسی را انتخاب خواهند کرد و نه ديکتاتوری را
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تونی بلر . او تروريست ها را کسانی دانست که می خواهند جهانيان را به اردوهای نفرت تقسيم کنند
اين به .  نيست بلکه برای همگان استافزود آن آزادی که ما خواهان آن هستيم برای گروههای معينی

  .نظر او راه پيروزی است
برخی از دولت ها نيز در تالش اند که سالح های . آقای بلر افزود عراق پناهگاه تروريستها شده بود 

او کره شمالی را متهم کرد که مردم گرسنه خود را رها کرده تا بميرند اما . کشتار جمعی توليد کنند
  .ای اتمی و صدور آن استبدنبال برنامه ه

  .او با ذکر نام از سوريه و ايران آنها را کشورهايی خواند که به تروريسم پناه می دهند
وی در عين حال گفت که تروريسم هرگز نمی تواند از پا درآيد مگر آنکه ميان اسرائيل و فلسطينيان صلح 

. ن بيگناه از اين درگيری آسيب می بيننداو گفت هم افراد بيگناه اسرائيلی و هم فلسطينيا. برقرار شود
ولی در عين حال تاکيد کرد که بر سر . او خواستار دولت مستقل فلسينی در کنار دولت اسرائيل شد

  .امنيت اسرائيل نبايد مصالحه ای صورت گيرد
او در باره عراق نيز تاکيد . او همچنين از همه دول عرب خواست که اسرائيل را به رسميت بشناسند

  .کرد که بريتانيا تا پايان بازسازی عراق به تعهدات خود در اين زمينه پایبند خواهد ماند
او . سخنان آقای بلر تقريبا در هر بند با کف زدن های نمايندگان که گاه به پا می خواستند قطع می شد

 نوع استقبال در آغاز پس از کف کوبی های ايستاده نمايندگان خطاب به آنها به شوخی گفت که به اين
آقای بلر در بريتانيا با مخالفت های متعددی نسبت به سياستهايش در قبال مساله عراق . عادت ندارد
 روبروست

  
   ميليارد دالر براي پنتاگون تصويب آرد369سناي آمريكا 

  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27جمعه  : خبرگزاري فارس
  .ر براي وزارت دفاع آمريكا موسوم به پنتاگون تصويب آرد ميليارد دال369سناي آمريكاي به اتفاق آراء 

هاي  به گزارش رويترز، تصويب اين بودجه براي پنتاگون در وضعيتي انجام شد آه پيشنهاد دموآرات
آمريكا مبني بر لزوم برآورد دقيق هزينه جنگ در عراق از سوي دولت بوش قبل از تصويب اين هزينه 

  . آامال رد شد
رش، نمايندگان دموآرات آمريكا پيش از اين از سناي آمريكا خواستند تا دولت بوش را به ارائه بنابراين گزا

يك طرح بلند مدت از نحوه هزينه در عراق مجبور آند ولي از آنجائيكه غالب اعضاي سناي آمريكا از 
  . جمهوريخواهان هستند اين طرح به تصويب نرسيد

مايندگان آمريكا حدود يك ماه پيش طرح هزينه پنتاگون را با مجلس ن: در ادامه اين گزارش آمده است
  .  ميليارد دالر به تصويب رسانده بود373مبلغ 

شود آه آسري  هاي نظامي و دفاعي در آمريكا در حالي تصويب مي به گزارش خبرگزاري فارس، هزينه
 ميليارد دالر رسيده 455 بودجه آمريكا روز به روز در حال افزايش است و در آخرين رقم اعالم شده به

  . است
 

  کنفرانس خبری بوش و بلر
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  -بي بي سي 

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا در يک کنفرانس خبری مشترک که با تونی بلر نخست وزير بريتانيا 
ين تهديدی بزرگ داشت، تاکيد کرد عراق دارای سالح های تخريب جمعی بوده است و رژيم صدام حس

  . و جدی بود، تهديدی که اشغال ماه مارس عراق توسط نيروهای به رهبری آمريکا را توجيه می کند
تونی بلر در اين کنفرانس خبری در مورد طرح جنجال برانگيز آمريکا برای محاکمه دو تن از اتباع بريتانيا در 

به اتهام شرکت در عمليات تروريستی، در اين دو بريتانيايی . دادگاه های نظامی آمريکا صحبت کرد
  . پايگاه آمريکا در خليج گوانتانامو واقع در کوبا نگهداری می شوند

در همين حال آقای بوش تاکيد کرد اطمينان داشته است که افرادی که در گوانتانامو نگهداری می 
  . طالبان شدندشوند، افرادی شرور و جنگجويانی غيرقانونی بودند که در جبهه نبرد همدست 
  . آقای بلر گفت روز جمعه، هجدهم ژوئيه، يک بيانيه در اين مورد صادر خواهد شد

فيروز عباسی و معظم بيگ، دو تبعه بريتانيا که در گوانتانامو زندانی هستند، ممکن است در صورت 
  . محکوميت در يک دادگاه نظامی آمريکا، با مجازات مرگ روبرو شوند

س خبری، تونی بلر در کنگره آمريکا صحبت کرده و از آمريکا و اروپا خواسته بود اجازه پيش از اين کنفران
  . ندهند اختالفات ميان آنها بر سر اشغال عراق، بر جنگ با تروريسم بين الملل تاثير بگذارد

چ زمان او تغيير رژيم در افغانستان و عراق را به عنوان نمونه های تازه امپرياليسم رد کرد و گفت در هي
  .ديگری قدرت آمريکا چنين مورد نياز و ضروری نبوده و در عين حال اسباب سوء تفاهم نشده است

تونی بلر گفت نبرد ما با ديکتاتوری های بيرحمانه ای است که ميليونها نفر از آنها در رنج اند و يا رژيم 
  .های افراطی عقب افتاده ای که به نام اسالم عمل می کنند

افزود که تروريسم هرگز نمی تواند از پا درآيد مگر آنکه ميان اسرائيل و فلسطينيان صلح وی همچنين 
  . او گفت هم افراد بيگناه اسرائيلی و هم فلسطينيان بيگناه از اين درگيری آسيب می بينند. برقرار شود

ن حال تاکيد نخست وزير بريتانيا خواستار دولت مستقل فلسينی در کنار دولت اسرائيل شد ولی در عي
 کرد که بر سر امنيت اسرائيل نبايد مصالحه ای صورت گيرد
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  پايان ديدار وزير امور خارجه آلمان از آمريكا 
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  -راديو آلمان 

وزير امور خارجه آلمان ، ديدارخود از اياالت متحده آمريكا و مذاآرات انجام شده با مقامات آن آشور را 
بطرزى مثبت مورد ارزشيابى قرار داده و در پايان اين ديدار و پس از مذاآرات نيم ساعته با قائمقام رئيس 

حال صراحت بيشترى در باره مشارآت سازمان ملل متحد در روند : جمهورى آمريكا ديك چينى گفت 
هارد شرودر از آمريكا در ديدار احتمالى صدراعظم آلمان گر: وى افزود . برقرارى صلح در عراق وجود دارد 
خوشروئى وزير امور خارجه آلمان يوشكا فيشر ، ميتواند نشانه ائى از . مذاآرات وى مطرح نشده است 

اين موضوع باشد آه مذاآرات وى در آمريكا گامى ديگر در راه نزديكى مجدد ميان آمريكا و آلمان بود وى 
 مستحكمى استوار است و شاهدى بر صحت اين آمريكا بر پايه هاى بسيار_ مناسبات آلمان : گفت 

  .مدعا نيز مشاهدات و برداشت من از مذاآرات انجام شده و همچنين در آنگره آمريكا ست 
حال صراحت بيشترى بچشم ميخورد و بويژه در باره آنچه آه مربوط به ترسيم مشترك چشم انداز هاى 

آنچه آه . ئى و منجمله آلمان صادق است سياسى ميشود آه همين امر نيز در باره آشورهاى اروپا
وزير امور خارجه آلمان خواستار آنست ، انجام مذاآراتى صريح در باره اوضاع آتى در افغانستان ، 

جمهورى اسالمى ايران و عراق است آه وى در چارچوب مذاآراتش در آمريكا از تمايل مقامات آن آشور 
دولت آلمان خواستار مشارآت و سهيم شدن هر چه بيشتر در اين زمينه آگاه شد ووى تصريح نمود آه 

ولى در حال حاضر آلمان در موضعى نيست آه بتواند پيشنهاد آمك . سازمان ملل متحد در عراق است 
ما بخشى از اين ائتالف نيستيم وآلمان با نيروى نظامى در عراق حضور ندارد : وى گفت . نظامى نمايد 

حال به عهده ائتالف نظامى در عراق است آه از وضعيت آنونى . ده است و قولى نيز در اين باره ندا
وزير امور . نتيجه بگيرد و اگر در راه سازمان ملل متحد پيش برود ما از اين اقدام استقبال خواهيم آرد 

خارجه آلمان تاآيد نمود آه بازسازى عراق در انطباق با عالئق آلمان نيز هست و اگر بتوان در منطقه 
رگ خاور ميانه اوضاعى باثبات و دائمى ايجاد نمود ، اروپا نيز بعنوان همسايه اين منطقه ميتواند خود را بز

 در امن و امان احساس نمايد
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

حمايت از مخالفان صلح در ”چه آه وي آنرا  آني آمريكا گفت آه ايران و سوريه بايد از  توني بلر در آنگره
  . ناميد؛ دست بردارند مي“ خاورميانه

  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27جمعه  
 توني بلر، -چاپ لبنان-ي السفير  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

: ي آمريكا مدعي شد ان و سوريه، در آنگرهنخست وزير انگليس يك بار ديگر با وارد آردن اتهام به اير
تواند بيشتر از اين تحمل آند و دست دوستي تا زماني دراز  ايران و سوريه بايد بدانند آه جهان نمي

گاه اين دست براي آمك به دو  است آه آنها آامال دست از اذيت بردارند و اگر اين آار را انجام دادند، آن
  . ز خواهد شدآشور و آمك به ملتهايشان درا

هاي  يابي به سالح ها دالر براي دست تهران ميليون: ي ادعاهايش عليه ايران گفت وي در ادامه
يي خرج آرده است و اينها يك وهم و خيال نيست، بلكه حقيقتي است آه ما از سالها پيش  هسته

 .شاهد آن هستيم
  

لویزیونی که برای ایران برنامه پخش می ایاالت متحده اقدام کوبا در ارسال پارازیت به ماهواره های ت
  کنند را محکوم کرد

  سايت  دفتر برنامه های اطالعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه اياالت متحده
  است" عمدا و از روی عناد"هيئت رئيسه اداره سخن پراکنی گفت اقدام کوبا در ارسال پارازیت 

رازیت به ماهواره های تلویزیونی که برای ایران برنامه پخش می ایاالت متحده اقدام کوبا در ارسال پا
  کنند را محکوم کرد

  است" عمدا و از روی عناد"هيئت رئيسه اداره سخن پراکنی گفت اقدام کوبا در ارسال پارازیت 
، یک اداره مستقل فدرال که سرپرستی تمام مراکز غير ) BBG(هيئت رئيسه اداره سخن پراکنی 

راکنی بين المللی تحت حمایت دولت از جمله صدای آمریکا را بعهده دارد، طی بيانيه ارتشی سخن پ
 ژوئيه صادر کرد ارسال پارازیت از طرف کوبا به ماهواره های تلویزیونی که برای ایران برنامه 15ای که در 

  .پخش می کنند را محکوم کرد
ت جلوگيری از دسترسی مستمعين ایرانی  ارسال پارازیت را یک تالش عمد و بدخواهانه جهBBGبيانيه 

  .به اخبار و اطالعات صحيح خواند
اقدام کوبا در ارسال پارازیت به : " گفتBBG، رئيس )Kenneth Y Tomlinson(کنت وای ،تاملينسون 

  ."مخابرات ماهواره ها غيرقانونی است و در جریان آزاد و باز ارتباطات بين المللی دخالت می کند
، ریچارد باوچر، سخنگوی وزارت امور خارجه در جلسه مطبوعاتی ظهر BBGدرباره بيانيه در اظهارنظر 

 ژوئيه گفت که این وزارت در حال بررسی این موضوع می باشد، و درباره یک 15وزارت امور خارجه در 
واکنش مناسب در این زمينه در حال مشورت با کميسيون فدرال ارتباطات و موسسات دولتی ایاالت 

  .حده استمت
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معاهدات و مکانيزمهای بين المللی جهت مقابله با مشکالت ارسال پارازیت به ماهواره : "باچر اضافه کرد
  ."ها وجود دارد که ما انتظار داریم از آنها استفاده کنيم

 ژوئيه صادر 15آنچه در زیر می آید متن بيانيه ای است که از طرف هيئت رئيسه اداره سخن پراکنی در 
  : ستشده ا

BBG کوبا را به دليل ارسال پارازیت به ماهواره های تلویزیونی که برای ایران برنامه پخش می کنند 
  محکوم کرد

اقدام کوبا در ارسال ) BBG( امروز هيئت رئيسه اداره سخن پراکنی -2003 ژوئيه 15واشنگتن دی سی، 
 پخش می شوند را محکوم کرد و این پارازیت به برنامه های بين المللی ایاالت متحده که برای ایران

جهت جلوگيری از مستمعين ایرانی در دسترسی به اخبار و " یک عمل عمد و از روی عناد"اقدام را 
  .اطالعات صحيح دانست

) BBG ( یک اداره مستقل فدرال که سرپرستی تمام مراکز غير ارتشی سخن پراکنی بين المللی ،
 ارائه دهندگان اینگونه سرویسها مانند اینتل ست و یوتل ست را ایاالت متحده را بعهده دارد همچنين

تشویق کرد از ارائه این سرویسها به کشورهایی که به مخابرات ماهواره ای به ایران، جائيکه هواداران 
دموکراسی مکررا بر عليه دولت حاکم اسالمی تظاهرات بپا کرده اند، پارازیت می فرستند خودداری 

  . کنند
 از جامعه بين المللی می خواهد تا BBG: " نه نفره در یک قطعنامه متفق الرای اعالم کرداین هيئت

 این دخالت عمد و بدخاهانه BBG. کشورهایی را که موجب این دخالت شده اند مورد سرزنش قرار دهد
شدیدا در تالشهای قانونی خود جهت ارائه اخبار درست، بی طرفانه، و متعادل به بينندگان ایرانی را 

  ."محکوم می کند
اقدام کوبا در ارسال پارازیت به : " گفتBBG، رئيس )Kenneth Y Tomlinson(کنت وای ،تاملينسون 

این کار . مخابرات ماهواره ها غيرقانونی است و در جریان آزاد و باز ارتباطات بين المللی دخالت می کند
  ."واره ای است، و باید متوقف شودغيرقانونی است، یک تهدید اساسی بر عليه ارتباطات ماه

را آغاز کرد ) VOA( برنامه روزانه صدای آمریکا BBG ژوئيه روزی که 6ارسال پارازیت برای اولين بار در 
 دقيقه ای تلویزیونی به زبان فارسی به نام خبرها و 30این برنامه یک برنامه اخبار و تحليل . کشف شد

 ایران به تلویزیون ماهواره ای دسترسی دارند اطالعات ارائه می نظرها است که به ميليونها نفر که در
 شب در ایران پخش می شود و برنامه هایی ابتکاری از قبيل 10:00 تا 9:30این برنامه از ساعت . دهد

گزارشات خبری مفصل از ایران، مجموعه ای از اخبار جهان، تحليل مسائل و اتفاقات و برنامه های 
پخش دو برنامه دیگر هفتگی تلویزیونی صدای آمریکا به زبان فارسی، فصل . هدفرهنگی ارائه می د

  .دیگر و ميزگردی با شما، نيز توسط پارازیت قطع شده است
BBG گفت ارائه دهندگان سرویسهای ماهواره ای گفته اند که منبع ارسال پارازیت در نزدیکی هاوانا در 

  .ت متحده می باشد مایلی سواحل ایاال90کوبا قرار دارد که در 
یک اعتراض رسمی "این قطعنامه وزارت امور خارجه و کميسيون فدرال ارتباطات را تشویق کرد تا 

  ."مناسب عليه دولت کوبا جهت این دخالت غير قابل توجيه و غيرقانونی ارسال دارند
ران پخش می کند  برای ایBBGبرنامه تلویزیونی فارسی زبان صدای آمریکا متمم برنامه های دیگری که 

 ساعته که هفت روز در هفته برای جوانان پخش می 24می باشد که عبارتند از رادیو فردا، یک برنامه 
، و سرویس بخش فارسی صدای آمریکا )RFE/RL(شود و یک پروژه مشترک صدای آمریکا، رادیو آزادی 

  .می باشد
BBG تمام مراکز غير ارتشی سخن  یک اداره مستقل فدرال تحت حمایت دولت است که سرپرستی

، رادیو آزادی آسيا )RFE/RL(، رادیو آزادی )VOA(پراکنی بين المللی ایاالت متحده از جمله صدای آمریکا 
)RFA( رادیو تلویزیون مارتی، رادیو سوا ،SAWAزبان 65این سرویسها به . ، و رادیو فردا را بعهده دارد 

  . کشور پخش می شوند125ن در برای بيش از صد ميليون نفر در سراسر جها
.  را تشکيل می دهند که از سوی ریاست جمهوری منصوب می شوندBBGنه عضو هيئت رئيسه 

، هوآکين بالیا )Kenneth Y Tomlinson(اعضای حاضر این هيئت رئيسه عبارتند از کنت وای ،تاملينسون 
)Joaquin Blaya( بالنکيتا دبليو کاالم ،)Blanquita W. Cullum(، دی جفری هرشبرگ )D Jeffrey 

Hirschberg( ادوارد ای کافمن ،)Edward E Kaufman( رابرت ام لدبتر جونيور ،)Robert M Ledbetter, 
Jr(نورمن جی پاتيز ،)Norman J Pattiz( و استيون سيمونز ،)Steven Simmons .( کالين ال پاول، وزیر

  کندامور خارجه، بعنوان یک عضو سابق انجام وظيفه می

  
وزير فعاليت هاي توليدي ايتاليا ادامه همكاري اقتصادي با جمهوري اسالمي را به انجام خواست هاي 

  جامعه مدني ايران موآول آرد
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27جمعه  ): راديو فردا(مهدي خلجي 

اليايي ساکن اين کشور، دبير کل فدراسيون مطبوعات ايتاليا در خاتمه ديداري با گروهي از خبرنگاران ايت
ضمن محکوم نمودن قتل زهرا کاضمي، خواهان رفع محدوديتها از مطبوعات در جمهوري اسالمي ايران 

گزارشي در اين باره از . هم زمان دولت ايتاليا چند معاهده اقتصادي را با ايران امضا کرده است. شده اند
  : احمد رافت
 لونگي، دبير کل فدراسيون ملي مطبوعات ايتاليا در خاتمه ديدار پائولو سرونتي): راديو فردا(احمد رافت 

با گروهي از خبرنگاران ايراني ساکن اين کشور، ضمن اظهار هم بستگي با خبرنگاران و جامعه 
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. مطبوعات در جمهوري اسالمي ايران، قتل زهرا کاظمي را عملي وحشيانه و غير قابل قبول خواند
 کانادايي ما صفحه جديدي به کتاب اعمال شرم آور حکومت –کار ايراني قتل هم: سرونتي لونگي افزود

اسالمي ايران مي افزايد که در ماههاي اخير گويا وارد فصل شکار خبرنگاران و حمله به مطبوعات شده 
  . است

ي آنچنان بر مي آيد که آزادي مطبوعات مقوله نا آشنايي برا: دبير فدراسيون ملي مطبوعات ايتاليا افزود
سران حکومت اسالمي است که کشورشان را به بزرگترين زندان خانواده مطبوعات در خاورميانه تبديل 

فدراسيون ملي مطبوعات ايتاليا بنا بر آن چه پنج شنبه شب دبير کلش در رم اظهار داشت، . ساخته اند
ه براي تامين امنيت از فدراسيون بين المللي مطبوعات و فدراسيون اروپايي خبرنگاران خواهد خواست ک
  .جاني خبرنگاران ايراني و خارجي که به ايران سفر مي کنند، تدابير الزم را اتخاذ کنند

هم زمان با مالقات مسئوالن فدراسيون ملي مطبوعات ايتاليا با گروهي از خبرنگاران ايراني آنتونيو 
يون مشترک اقتصادي ايران و مارسانو، وزير فعاليتهاي توليدي ايتاليا در جريان ششمين نشست کميس

ايتاليا، چند معاهده همکاري اقتصادي را با همتاي ايرانيش اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن به 
  . امضا رساند

در اين نشست روابط تجاري و همکاريهاي اقتصادي دو جانبه مورد بررسي قرار گرفتند و ايتاليا آمادگي 
اجي، جواهرسازي، و توليد آلمينيوم در جمهوري اسالمي ايران خود را براي همکاري با بخشهاي نس

وزير فعاليتهاي توليدي ايتاليا توسعه رابط اقتصادي و تجاري بين دو کشور را بدون انجام . اعالم کرد
رفورمهاي سياسي و ارضاي خواستهاي دموکراتيک جامعه مدني در جمهوري اسالمي ايران غير ممکن 

ني اش خواست نگراني دولت وافکار عمومي ايتاليا در اين زمينه را در بازگشت دانست و از همتاي ايرا
  .به تهران به اطالع مقامات کشورش برساند

  
   سال18نگاهي به گزارش عفو بين الملل درباره اعدام محكومان زير 

ه اعدام گروه حقوق بشر سازمان عفو بين الملل، در گزارش تازه خود، آمريكا را به سبب ادامه دادن ب
  . آساني آه در آودآي مرتكب جنايات شده اند، محكوم آرد

  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه ): راديو فردا(نازي عظيما 
گروه نظارت بر حقوق بشر عفو بين الملل در گزارش خود از آمريكا خواست به اعدام آساني آه در 

  . آودآي مرتكب جنايت شده اند پايان دهد
يتانيايي اين سازمان گفت اعدام آودآان مجرم به درستي در سراسر جهان آاري نفرت مدير شاخه بر
در بعضي اياالت آمريكا در صورتي آه . در آمريكا مجازات اعدام بستگي به هر ايالت دارد. انگيز است
فو بنا به گزارش ع.  سال مرتکب جنايت شود، حكم اعدام در مورد او به اجرا در مي آيد18نوجوان زير 

بين الملل، آمريكا تنها آشور جهان است آه در چارچوب نظام حقوق جنايي خود، به اعدام آودآان 
  . بزهكار دست مي زند

 مورد 13 سال در جهان، 18بنا بر اين گزارش در ده سال گذشته از ميان بيست فقره اعدام محكومان زير 
سازمان عفو . اه گذشته به اجرا در آمده است م18پنج مورد از اين اعدام ها در . در آمريكا صورت گرفت

بين الملل در اين گزارش خواستار ممنوعيت چنين اعدام هايي شد آه به گفته اين سازمان جزو پيش 
شرط ها و هنجارهاي حقوق بين المللي است و بر اساس آن صرفنظر از اينكه آشوري آه در آن اين 

وط به منع مجازات اعدام را امضا آرده باشد يا نه، اين احكام اعدام ها به اجرا در مي آيد، پيمان هاي مرب
 سال گذشته به مجازات 20آشورهاي ديگري آه در . خود بخود، باطل و غيرقانوني شمرده مي شود

  .اعدام آودآان دست زده اند، باربادوس، آنگو، نيجريه، پاآستان، يمن و جمهوري اسالمي است

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   هلندي شل در توسعه ميدان نفتي آزادگان شرآت مي آند  -شرآت انگليسي 
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  -خبرگزاري آار ايران 

مديرآل اجرايي شرآتهاي شل در ايران از تصميم اين شرآت براي مشارآت با ژاپني ها در توسعه 
  .ميدان نفتي آزادگان خبر داد
رابرت وينر مدير آل اجرايي شرآتهاي شل در ايران آه , ايلنا ,اري آار ايران به گزارش خبرنگار خبرگز

اخيرا به منظور بررسي وضعيت اسكان آارآنان اين شرآت براي توسعه ميدان نفتي آزادگان به اهواز 
  .سفر آرده بود از آمادگي شرآتش براي مشارآت در پروژه هاي نفت و گاز ايران خبر داد

 ما پيش از اين نيز رابرت وينر در سالن همايشهاي هتل فجر در جمع مديران فني و به گزارش خبرنگار
 درمذاآراتشان japex وimpexآارشناسان مناطق نفت خيز جنوب تصريح آرده آه از شرآتهاي ژاپني 

براي توسعه ميدان نفتي آزادگان پشتيباني مي آند و وارد اين پروژه در توسعه ميدان نفتي آزادگان نيز 
  .خواهد شد 

با ميدان نفتي مجنون عراق ) بزرگترين ميدان نفتي ايران در خشكي(گفتني است ميدان نفتي آزادگان 
  .در حال حاضر ميدان نفتي مجنون در اختيار شرآت شل قرار دارد , مشترك است

 
  يك آنسرسيوم هندي در پارس جنوبي سرمايه گذاري مي آند 
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  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  –خبرگزاري فارس 
  . دولت هند با تشكيل آنسرسيومي در صدد است تا به سرمايه گذاري در پارس جنوبي اقدام آند 

آنسرسيوم فوق متشكل از شرآت جيال :با اعالم مطب فوق افزود »بيزينس استاندارد «روزنامه 
ارس جنوبي را است آه پيشنهاد ايران براي سرمايه گذاري در پ) ovl(،شرآت نفت هند و شرآت 

  . بررسي مي آند
در حال بررسي اطالعات ) ovl(شرآت :مدير عامل جيال به بيزينس استاندارد گفت» پراشنادا بانرجي«

مربوط به ميدان پارس جنوبي است و بعد از اين مطالعات تصميم خواهيم گرفت آه آيا در اين آار 
  . سرمايه گذاري آند يا خير
 حضور هند در پارس جنوبي در جريان ديدار وزير نفت هند از ايران به اين بنا بر اين گزارش ، پيشنهاد

  . آشور داده شده است 
هند براي سرمايه گذاري در پارس جنوبي به يك شرط مقيد :در گزارش بيزينس استاندارد آمده است 

 آندشده و آن عبارت از اين است آه هند بايد قبول آند، گاز مايع طبيعي از ايران خريداري 

  
   درصد افزايش يافت40حجم تجارت ايران و آمريكا 

  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  -خبرگزاري فارس
 ميليون دالر رسيد آه در 120حجم تجارت ايران و آمريكا طي پنج ماه اول سال جاري ميالدي به حدود 

  .آند  درصد حكايت مي40مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشدي معادل 
 گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به نقل از مرآز آمار آمريكا، طي پنج ماه منتهي به ماه مه به

در حالي آه ميزان صادرات آمريكا به ايران .  ميليون دالر رسيد70ميزان واردات آمريكا از ايران به حدود 
  .  ميليون دالر رسيده است50طي مدت مذآور به حدود 

 ميليون دالر 74پنج ماه اول سال گذشته ميالدي ، حجم تجارت ايران و آمريكا به بنابراين گزارش در 
 ميليون دالر و حجم صادرات آمريكا به ايران به حدود 64در اين بين ميزان واردات آمريكا از ايران به . رسيد

  . ده ميليون دالر رسيده بود
  .  ميليون دالر رسيد188 به 2002ا در پايان سال براساس آمار مرآز آمار آمريكا ، حجم تجارت ايران و آمريك

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

زنند، بايد به خاطر آبروريزي و وارد آردن خسارت به آشور، خجالت   تير حرف مي18آنهايي آه هنوز از 
  .بكشند
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اهللا احمد جنتي خطيب جمعه امروز تهران با اشاره  ، آيت)ايسنا(نشجويان ايران به گزارش خبرگزاري دا
به سالگرد تاسيس شوراي نگهبان، شوراي نگهبان را از ابتكارات حضرت امام و تدوين آنندگان قانون 

  . ها به وجود آمده است اساسي دانست آه بسيار جالب بوده و بر اثر تجربيات تلخ گذشته
ها در انتخابات و نيز قرباني آردن قانون  هبان، علت به وجود آمدن اين نهاد را دخالت قدرتدبير شوراي نگ

مسووليت نظارت شوراي نگهبان آاري بسيار مشكل و : توسط قدرتها در طول تاريخ دانست و گفت
  . تاثيرگذار بر آل نظام است

 آن را تجربه جالب و جاذبي 78ال  تير س23 تير امسال و 18ي  ي تهران با اشاره به تجربه خطيب جمعه
 تير همه چيز را آن 18اي اغتشاشاتي را شروع آرده بودند آه تا   تير عده18قبل از  : دانست و افزود

  .فيكون آنند
 18آردند  آردند آه مخالفان فكر مي ها و بيگانگان نيز چنان ذوق زده شده بودند و طرفداري مي آمريكايي

 تير آمد و بدون هيچ 18ها تمام شد و  به هر حال آشوب. ي اسالمي استتير روز پايان نظام جمهور
  . تير نيز گذشت 18اهميت روز  خاصيت و بي اي و با آرامش و حرآتهاي مختصر، بي مساله

  .اين سند رسوايي آمريكا و اذناب آمريكا بود: وي تصريح آرد
د از بين برود همان اوائل از بين رفته بود، به جنتي با تاآيد بر اين آه اين نظام ماندني است و اگر قرار بو

شما هرچه توانستيد توطئه آرديد اما قدرت اين نظام نه تنها آمتر نشد بلكه بيشتر هم : دشمنان گفت
  .شد

ايم آه خرج آنند براي براندازي نظام، ديديد   نفر دالر داده400، 300خودشان گفته بودند ما به : وي افزود
  .توانند به اين نظام آسيب وارد آنند فر و حتي خيلي بيشتر نميآه سيصد، چهارصد ن

 تير 23ي  ي بسيار ارزشمندي دانست آه بايد ابعادش بررسي شود و خاطره  تير را تجربه18ي  وي تجربه
  . را گرامي داشت78

 خسارات آبروريزي آرديد،. زنند، بايد خجالت بكشند  تير حرف مي18آنهايي آه هنوز از : جنتي ادامه داد
  . گوييد  تير سخن مي18به جاي اين آه خجالت بكشيد سرفرازانه از . وارد آرديد

حرمتشان را حفظ آنيد و . برادران عزيز، قدر مردم را بدانيد: وي در ادامه به مسووالن نظام توصيه آرد
 و خواهد و قدرت تشخيص مشكالت مردم قابل حل است و تنها اراده مي. مشكالتشان را حل آنيد

  .دلسوزي و خدمت رساني به مردم
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هاي دشمنان تا به حال شكست خورده است،  ها و جنگ ي توطئه جنتي در ادامه با بيان اينكه همه
نگاري در حال گسترش است و هدف آن سلطه بر تمام  اي و نامه رسانه امروز جنگ اينترنتي، : گفت

دروغ،  ابزارشان تفرقه افكني، . هاست متارآان نظام، نقض قوانيني آه در مقابلشان است و هتك حر
  .تهمت و شايعه است

گفتند؛ ايران خودرو  ها به ما مي مدت: وي به عنوان مثال به يكي از اين شايعات اشاره آرد و گفت
آرديم اين  ما فكر نمي. رود ها باال مي فرستد و به همين دليل نرخ بخشي از درآمدش را براي رهبري مي

ها را مشغول آند اما ديديم آار به جايي رسيد آه دفتر مقام  اي شود آه ذهن مساله روزي شايعه
ي نماز نخواندن  نسبت دادن اين مساله به ايشان مانند شايعه. معظم رهبري ناچار شد تكذيب آند 

  .است) ع( علي  حضرت
وري ي ورشكستگان سياسي نظام جمه پياده نظام و سواره نظام اين جنگ همه: جنتي تصريح آرد

  .باشند مي. …اسالمي هستند آه متشكل از مطرودين و ملعونين امام و مردم، از منافقين و 
آنيد اين  هاي گذشته شكست خورده، آيا فكر مي ي توطئه  حال آه همه :وي به دشمنان نظام گفت

ا توانيد براندازي آنيد؟ شما استسقاي قدرت داريد و عطش قدرت شما ر شود و مي توطئه پيروز مي
 .هاي آمريكاييها دلگرم نشويد هاي گذشته را فراموش نكنيد و به حرف گرفته است، تجربه

  

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

   تورنتو2003 جوالی 16قطعنامه مراسم يادبود زهرا کا ظمی 
  1382 تير 27 جمعه -سايت خبرنامه امير آبير 

   تورنتو 2003 جوالی 16می قطعنامه مراسم يادبود زهرا کا ظ
ما خواستار آنيم که دولت کانادا تمام اقدامات ال زم را برای بازگرداندن جنازه زهرا کاظمی به کا نادا .1

  . برای کالبد شکافی انجام دهد
ما خواستار آنيم که دولت کانادا تمامی توانائی خود را برای به اجرا در آمدن عدالت در مورد آمرين و . .2

  . ين قتل خانم کاظمی بکار بردعامل
ما خواستار تشکيل و اعزام يک هيئت تحقيق شامل حقوق دانان ، جرم شناسان ، فعالين حقوق . .3

بشر ، نمايند ه ای ازجامعه مطبوعات و نماينده خانواده کاظمی برای دستيابی به حقيقت به ايرا ن 
  . هستيم

ی فورا آزاد شده و مسوالن دستگيری و شکنجه آنان به ما خواستار آنيم که روزنامه تگاران زندان. .4
  . دست عدالت سپرده شوند

  . ماخواستار آزادي سريع تمام روزنامه هاي توقيف شده در ايران هستيم.5
  . ما خواستار آنيم که تمامی زندانيان سياسی و عقيد تی آزاد شوند. 6

  
زارش تيم پزشكي و پزشكي قانوني، مرگ بر اساس گ: معاون امنيتي انتظامي وزير آشور اعالم آرد

  .ي مغزي ناشي از برخورد سر با جسم سخت روي داده است ي ضربه زهرا آاظمي به واسطه
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: اصغر احمدي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران با اعالم اين مطلب اظهار داشت علي
آه مرگ در اثر برخورد جسم سخت با سر يا سر با جسم سخت  ي اين ن گزارش دربارهجا آه در اي از آن

روي داده ابهام وجود دارد، در گزارش تنظيمي براي رييس جمهور پيشنهاد شده اين مساله در مراحل 
  .بعدي مورد بررسي قرار گيرد

 ديروز پيكر زهرا آاظمي در تا: ي اين مساله آه آيا متوفي به خاك سپرده شده گفت چنين درباره وي هم
  .پزشكي قانوني بود

  گيرد    نتايج تحقيقات مرگ زهرا آاظمي روز يكشنبه در اختيار رئيس جمهور قرار مي
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  -خبرگزاري آار ايران 

آاظمي روز نتايج تحقيقات مرگ خانم زهرا : مدير آل حوزه وزارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت
  .گيرد  يكشنبه در اختيار رئيس جمهوري قرار مي

آميته پس از تحقيقات الزم بر روي داليل : تابش در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، افزود
  .فوت زهرا آاظمي، نتايج را در اختيار رئيس جمهوري قرار خواهد داد

هاي الزم بر روي جسد   رنگار ايراني ـ آانادايي را بررسيتابش يكي از داليل جلوگيري از دفن اين خب
 .نتايج پزشكان از آالبد شكافي، رضايت بخش بوده است: عنوان آرد و گفت

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

بازرسان سازمان ملل در نمونه برداري از اطراف تهران رد اورانيوم غني شده قابل : ديپلمات هاي غربي
  بمب اتمي پيدا آردنداستفاده در 
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  2003 يهژوئ  18 -1382  تير27 جمعه ): راديوفردا(بيژن فرهودي 
دولت ايران اعالم آرد سازمان بين المللي انرژي اتمي تهران را در جريان يافته هاي خود در زمينه نمونه 

ن خليل موسوي، سخنگوي سازما. هاي برداشته شده از تاسيسات هسته اي آشور قرار نداده است
انرژي اتمي جمهوري اسالمي گفت آژانس بين المللي انرژي اتمي در اينباره به ايران چيزي نگفته و تا 

  . وقتي ايران در جريان قرار نگيرد، نمي تواند در اينباره نظر بدهد
ديپلمات هاي ساآن ايران به خبرگزاري رويتر گفتند بازرسان سازمان ملل در نمونه برداري ها از ايران، 

رانيوم غني شده يافتند و اين نشان مي دهد آه تهران بدون اطالع آژانس بين المللي انرژي اتمي او
  . اقدام به غني سازي اورانيوم آرده است

در همين حال ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در مورد برنامه هسته اي جمهوري 
رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، برآورد آامل و ما انتظار داريم محمد البرادعي، : اسالمي گفت

ما اميدواريم : وي افزود. دقيقي از آنچه در ايران پيدا آرده اند در اختيار هيئت مديره اين آژانس قرار دهد
اين گزارش پيشاپيش جلسه آژانس آه فكر مي آنم هشتم تا دوازدهم سپتامبر خواهد بود، عرضه 

يئت مديره همكاري خواهيم آرد تا اطمينان يابيم آه هيئت مديره اقدامي شود و ما با ديگر اعضاي ه
  . موثر و مقتضي به عمل آورد

ما از دير باز گفته بوديم آه آه برنامه : سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در ادامه سخنان خود گفت
ام منع گسترش هسته اي مخفي ايران چالشي جدي براي ثبات منطقه، آل جامعه بين المللي و نظ

  .جهاني سالح هاي اتمي خواهد بود
  

  نگراني آمريكا از نمونه هاي اورانيوم غني شده يافته شده در ايران
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27جمعه  ): راديوفردا(بيژن فرهودي 

ه نمونه دولت ايران اعالم آرد سازمان بين المللي انرژي اتمي تهران را در جريان يافته هاي خود در زمين
خليل موسوي، سخنگوي سازمان . هاي برداشته شده از تاسيسات هسته اي آشور قرار نداده است

انرژي اتمي جمهوري اسالمي گفت آژانس بين المللي انرژي اتمي در اينباره به ايران چيزي نگفته و تا 
  . وقتي ايران در جريان قرار نگيرد، نمي تواند در اينباره نظر بدهد

اي ساآن ايران به خبرگزاري رويتر گفتند بازرسان سازمان ملل در نمونه برداري ها از ايران، ديپلمات ه
اورانيوم غني شده يافتند و اين نشان مي دهد آه تهران بدون اطالع آژانس بين المللي انرژي اتمي 

  . اقدام به غني سازي اورانيوم آرده است
ر خارجه آمريكا در مورد برنامه هسته اي جمهوري در همين حال ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت امو

ما انتظار داريم محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، برآورد آامل و : اسالمي گفت
ما اميدواريم : وي افزود. دقيقي از آنچه در ايران پيدا آرده اند در اختيار هيئت مديره اين آژانس قرار دهد

لسه آژانس آه فكر مي آنم هشتم تا دوازدهم سپتامبر خواهد بود، عرضه اين گزارش پيشاپيش ج
شود و ما با ديگر اعضاي هيئت مديره همكاري خواهيم آرد تا اطمينان يابيم آه هيئت مديره اقدامي 

  . موثر و مقتضي به عمل آورد
وديم آه آه برنامه ما از دير باز گفته ب: سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در ادامه سخنان خود گفت

هسته اي مخفي ايران چالشي جدي براي ثبات منطقه، آل جامعه بين المللي و نظام منع گسترش 
  .جهاني سالح هاي اتمي خواهد بود

  
  هيچ آس نمي تواند براي ايران تعيين تكليف آند  : سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران

  2003وئيه   ژ18 -1382 تير 27 جمعه  -خبرگزاري آار ايران 
  .ايم، تعهدي هم نسبت به آن نداريم  را امضا نكرده ) NPT( زماني آه پروتكل الحاقي 

, سيد خليل موسوي سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران
 حال بررسي درحال حاضر آارشناسان سازمان با همكاري ديگران در: با بيان مطلب فوق افزود, ايلنا

اقتصادي و سياسي امضاي اين پروتكل الحاقي هستند و تا زماني آه نتايج مشخص نشده , هاي فني
  .  ايران هيچ موضعي را در اين ارتباط نخواهد آرد

فعال در حال : وي در پاسخ به اين پرسش آه آيا امضاي اين پروتكل به نفع منافع ملي ايران است، گفت
  . آه امضاي آن به نفع ما است يا خيربررسي هستيم تا ببينيم

:  تصريح آردNPTموسوي در رابطه با اظهارات برخي آارشناسان مبني بر خروج ايران از پروتكل الحاقي 
زماني آه تعهدي ايجاد نشده    ,وقتي ما اين الحاقيه را امضا نكرديم خروج از آن بر ايمان مفهومي ندارد  

  .تكل را داشتتوان ادعا خروج از اين پرو  نمي
به گفته وي منظور مهندس آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي از امضاي پروتكل با نگاه ايجايي يعني 

  .بررسي موضوع با ديد مثبت به قضيه است
( سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران زمان قطعي اعالم موضع ايران در رابطه با امضاي پروتكل الحاقي 

NPT ( شود   بعد از بررسي آليه جوانب نظر ايران هم اعالم مي:  و ادامه دادرا نامشخص ذآر آرد
  .تواند در اين ارتباط براي ما تعيين تكليف نمايد  آسي هم نمي  ,

  .ظ شود  به گفته وي هيچ اجباري در اين ارتباط در بين نيست و قبل از هر چيز بايد منافع ملي ايران لحا
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ر تعدادي از صاحبنظران سياسي اعالم آرده بودند آه با توجه به اين در حالي است آه در روزهاي اخي
توانند    آه آشور ها را مجاز دانسته در صورت مغاير بودن اين پروتكل با منافع ملي شان ميNPT 10ماه 

  .خواستار خروج ايران از اين پيمان شده بودند, از امضاي اين پروتكل سرباز زنند
 

 ميليون دالر به يك استاد دانشگاه آمريكا آه درسال ٣٤٢ آه ايران بايد يك قاضي آمريكايي ادعا آرد 
  .  در لبنان ربوده شد، غرامت بپردازد١٩٨٧ 

  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27جمعه  
ي داون، جان فشيوال، قاضي آمريكايي  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 ١٩٨٧ دهد آه آلن استين، استاد سابق دانشگاه آمريكايي بيروت آه سال   ميشواهد نشان: ادعا آرد
 با دنياي بيرون  از سوي اعضاي حزب اهللا لبنان ربوده شده بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از تماس

  . محروم بوده است
هاي جبراني و   ميليون دالر به خاطر خسارت٧٥/٤٢ فشيوال، طي حكمي به ايران دستور داده است آه 

  .هاي آيفري به استين و همسرش بپردازد  ميليون دالر به خاطر خسارت٣٠٠ 
 ميليون دالر به فرزندان يك زن آمريكايي آه در 313دولت ايران بايد : يك قاضي فدرال آمريكا ادعا آرد

  .  آشته شدند، غرامت بپردازد1997ي بمب گذاري بازار بيت المقدس در  حادثه
ي واشنگتن پست، رويس سي المبرت،  به نقل از روزنامه) ايسنا(برگزاري دانشجويان ايران به گزارش خ

قاضي آمريكايي مدعي شد آه شواهد بسياري در دست دارد؛ مبني بر اين آه ايران فرماندهان جنبش 
 1997المقدس در  ي بمب گذاري بازار بيت اسالمي حماس را آموزش داده است و اين فرماندهان حادثه

  . اند را طراحي آرده
ها  مدارك مستندي وجود دارد آه دولت ايران ميليون: ي ادعاهايش گفت اين قاضي آمريكايي در ادامه

 .دالر براي حمايت از حمالت حماس و خريد لوازم تهيه و توليد بمب، به اين گـروه پرداختـه است

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  انتقال قدرت در عراق'درخواست کوفی عنان برای 
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  -بي بي سي 

براساس گزارشی که بی بی سی به آن دسترسی پيدا کرده است کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل 
  .متحد به زودی خواستار انتقال سريع حاکميت عراق به مردم آن کشور خواهد شد

ا بخشی از يک گزارش است که قرار است هفته آينده به شورای امنيت سازمان ملل اين توصيه ه
  .عرضه شود و بی بی سی نسخه ای از آن را به دست آورده است

اين گزارش می گويد که مردم عراق شديدا نيازمند فرآيند روشنی هستند که براساس آن اشغال 
  .ن يابدنظامی عراق طی سلسله رويدادهای روشن و مشخص پايا

در همين حال مشاوران پنتاگون طی گزارشی اخطار داده اند که آمريکا به سرعت فرصت را برای 
  . برقراری نظم و قانون در عراق از دست می دهد

  .اين درحالی است که يک سرباز ديگر آمريکايی در شهر فلوجه طی انفجار بمبی به قتل رسيد
از زمان پايان رسمی خصومت ها در روز اول ماه مه جان وی سی و چهارمين سرباز آمريکايی بود که 

 تن می رساند که مجموع آن از شمار تلفات 148مرگ وی شمار قربانيان آمريکا در اين جنگ را به . باخت
  .آمريکا در جنگ خليج فارس اول بيشتر است

اغلب حمالت عليه نيروهای آمريکايی در نواحی شمالی و غربی بغداد، که پايگاه اهل تسنن و حاميان 
  .اصلی حکومت سابق بعثی عراق تلقی می شود انجام می شود

  تظاهرات مردم در عراق
آقای عنان در اين گزارش که ضمن مشورت با سرجيو ويرا دی ملو، نماينده ويژه او در عراق تهيه شده 

ت، می گويد که دموکراسی را نبايد از خارج به عراق تحميل کرد بلکه بايد ناشی از جنبش های اس
  .درونی باشد

گرگ بارو، خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل می گويد اين گزارش تصويری از کشوری که فقدان 
يين آينده امنيت عمده ترين نگرانی اکثريت مردم آن است و مردم همچنان نگران نقش خود در تع

  .سياسی کشور هستند ترسيم می کند
از سوی ديگر در نشانه تازه ای از نارضايتی عمومی، صدها عراقی به تظاهرات عليه شورای نوپای 

  .حکومتی عراق که اين هفته نخستين نشست خود را برگزار کرد پيوسته اند
سنی به شدت از شورای اين تظاهرات پس از خطبه های نماز جمعه که در آن روحانيون شيعه و 

حکومتی که از سوی آمريکا منصوب شده است انتقاد کردند و گفتند اين شورا نماينده مردم عراق 
 نيست

  
چشم انداز جنگ چريكي با عناصر هوادار حكومت سابق عراق و : فرمانده نيروهاي آمريكا در عراق

  تروريست هاي اسالمي
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ه گفت نيروهاي آمريکا درعراق با يک جنگ سنتي چريکي فرمانده نيروهاي مرکزي آمريکا روزچهارشنب
وي افزود نيروهاي آمريکا براي درهم کوبيدن . روبروهستند که هواداران صدام حسين پيشتازآن هستند

  . اين مقاومت فزاينده وسازمان يافته، بايد تاکتيک هاي خود را تغييردهند
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27جمعه  ): راديو فردا(ابراهيم بي پروا 

گفته فرمانده مرکزي آمريکا درمورد جنگ چريکي درعراق، برخالف اظهارات دانلد رامسفلد وزيردفاع 
 ژوئن گذشته است که گفته بود هيچ گونه چيزي نظيريک جنگ چريکي يا مقاومت سازمان 30آمريکا در

  .يافته درعراق جريان ندارد
وهاي آمريکا درعراق در توضيحات خود در وزارت دفاع آمريکا گفت اما ژنرال جان ابي زيد فرمانده جديد نير

  . جنگ چريکي، دقيقا همان چيزي است که نيروهاي آمريکا هم اکنون درعراق با آن مواجه هستند
ژنرال ابي زيد که اخيرا جانشين ژنرال تامي فرانکس فرمانده پيشين نيروهاي آمريکا درعراق شده 

وهاي آمريکا حمله مي کنند، به طورکلي به هسته هائي مرکب ازشش است، گفت کساني که به نير
وي افزود اين قبيل افراد مجهز به خمپاره و تيربارهستند وبه احتمال خيلي زياد . تا هشت نفرتعلق دارند

  .ازرهبران کشورهاي ضد ائتالف درمنطقه کمک مالي دريافت مي دارند
نظري به مطبوعات عرب . ي از اراده وتصميم استجنگ، تالش«: ژنرال ابي زيد دراين مورد گفت

بيفکنيد، مي بينيد که نوشته اند ما آمريکائي ها را درجريان منفجرکردن مقرتفنگداران دريائي آمريکا 
ما آمريکائي ها را درجريان کوشش بي نتيجه آن ها براي بازداشت يک . درلبنان، ازبيروت بيرون افکنديم
ولي اين قبيل نوشته . اکنون نيزآن ها را ازبغداد بيرون خواهيم کرد.  کرديمجنگ ساالر، ازسومالي بيرون

  ».آن ها به هيچ وجه نمي توانند ما را بيرون کنند. ها واقعيت ندارد
گفته هاي ژنرال ابي زيد يک روزپس ازآن مطرح شد که نيروهاي آمريکا درعراق وعراقي هائي که با 

درتازه ترين حادثه، شهردار حديثه . رض حمالت بيشتري قرارگرفتندنيروهاي ائتالف همکاري دارند، درمع
و فرزند پسرش درحالي که دراين شهر واقع درغرب بغداد ودرمنطقه اي که تاکنون چند بارهواداران صدام 

  .حسين به نيروهاي آمريکا حمله کرده اند درحال حرکت بودند، به ضرب گلوله کشته شدند
روزچهارشنبه، دست کم يک سربازآمريکائي ويک کودک عراقي جان خود را درجريان چند حمله ديگردر 

ژنرال ابي زيد درتوضيحات خود در وزارت دفاع همچنين گفت اطالعات زيادي دردست . ازدست دادند
است که نشان مي دهد گروه ها وفعاالن عمده تروريستي، ازجمله گروه انصاراالسالم واحتماال عواملي 

وي افزود برخي رزمندگان خارجي نيزوجود دارند که . نيز دراين حوادث دست داشته اندازشبکه القاعده، 
  .عده آن ها زياد نيست

  
  پليس عراق خبرنگاران الجزيره را دستگير آرد  

  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  -خبرگزاري آار ايران 
طر را در رمادي واقع در غرب بغداد ق" الجزيره" پليس عراق يك گروه از خبرنگاران شبكه تلويزيوني 

  .دستگير آرد
، پليس عراق علت دستگيري اين "نيوز  ال  بي  آي" الملل ايلنا، به نقل از خبرگزاري   بين  به گزارش سرويس

  .ها و همچنين تحريك افكارعمومي اعالم آرد  افراد را دامن زدن به خشونت
 خبرنگار، روزنامه نگاران و تصويربرداراني آه براي "عبدالعظيم محمد" به گزارش تلويزيون الجزيره 

  .اند  آردند، دستگير شده  تلويزيون الجزيره در رمادي آار مي
 در حالي است آه اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق نيز از زمان آغاز به آار اين شورا تا آنون   اين

  .اند  موضع تندي عليه اين شبكه تلويزيوني اتخاذ آرده
  

  يان آمريكايي پنج عراقي را آشتندنظام
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27جمعه  : خبرگزاري فارس

  .آهن شهر آرآوك در شمال عراق آشتند نظاميان آمريكايي پنج عراقي را در نزديكي ايستگاه راه
ي به گزارش شبكه الجزيره، همزمان با آشته شدن اين پنج نفر از سوي نظاميان آمريكايي اشغالگر، يك

  . هاي نظاميان آمريكايي در آرآوك هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت از پايگاه
بنابراين گزارش نظاميان آمريكايي در پي اين حمله قانون منع رفت و آمد شبانه در شهر آرآوك را 

  . تشديد آردند
  

  آند    پليس فدرال آمريكا درباره اطالعات غلط بوش تحقيق مي
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  -خبرگزاري آار ايران 
تحقيقات درباره ريشه اطالعات غلط درباره خريد اورانيوم از نيجر توسط ) آي  بي  اف( پليس فدرال آمريكا 

  .است  عراق را آه به بحران سياسي در اين آشور منجر شده، آغاز آرده
" سخنگوي " ول  رادآوگس"، "نيوز  ال  بي  آي" الملل ايلنا، به نقل از خبرگزاري   بين  به گزارش سرويس

  ».اين سازمان در حال تحقيق درباره اين موضوع است« : تأآيد آرد" آي  بي  اف
بوش رئيس جمهور آمريكا براي قانوني جلوه دادن   تالش عراق براي خريد اورانيوم از نيجر دستاويز جورج

 آه اين اطالعات براساس مدارآي جعلي است  نظامي عليه عراق بود؛ پس از مدتي فاش شده  حمله
  .تهيه شده است
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  فرصت در عراق محدود است
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  -بي بي سي 

  در عراق هنوز هم تقريبا هر روز حمالتی صورت می گيرد
رصت يک گروه مشورتی بلندپايه که از جانب وزارت دفاع آمريکا به عراق اعزام شده، می گويد آمريکا ف

  . محدودی برای برقراری مجدد نظم در عراق دارد
اين گروه سه ماه آينده را فرصتی حياتی خوانده است که اگر طی آن پيشرفتی در زمينه امنيت، خدمات 

  . اساسی و موقعيت های سياسی و اقتصادی برای مردم عراق فراهم نشود، از دست خواهد رفت
استفاده نشود، يک هرج و مرج و اغتشاش واقعی بروز خواهد گروه مشورتی می گويد اگر از اين فرصت 

  . کرد
اين گزارش توسط گروهی از کارشناسان مستقل تهيه شده که بنا به خواسته دونالد رامسفلد، وزير 

دفاع آمريکا و پل برمر، مسوول تشکيالت آمريکايی اداره امور عراق، به مدت دو هفته در اين کشور بسر 
  . بردند

ن گروه مشورتی در حالی منتشر می شود که پل ولفوويتز، معاون وزارت دفاع آمريکا سفر گزارش اي
  . جامع خود به عراق را آغاز کرده است

آقای ولفوويتز در آغاز سفر پنج روزه خود گفت سعی دارد متوجه اين موضوع شود که برای تکميل روند 
  . استانتقال دولت عراق به مردم اين کشور چه کارهايی الزم 

 هنگام ورود معاون وزارت دفاع آمريکا به بغداد، پل برمر از او استقبال کرد
  

  ساجده زن اول صدام و دختران وی وارد امارات شدند
  سايت ايران امروز

ارگان حزب وفاق ملی عراق در شماره ديروز خود نوشت آه ساجده خيراهللا طلفاح زن » بغداد«روزنامه 
اين روزنامه اضافه آرد آه يك مسئول . ر خود وارد آشور امارات شدنداول صدام به همراه سه دخت

  بلندپايه اماراتی تعهد داده است آه مكان امنی برای آنها فراهم ساخته ،همه آنان را تحت تكفل بگيرد
   

  )صوت الشعب(رأی ملت 
  ١٣٨٢ تير ٢٧جمعه 

نوشت آه ساجده خيراهللا ) پنجشنبه(ارگان حزب وفاق ملی عراق در شماره ديروز خود » بغداد«روزنامه 
اين روزنامه اضافه آرد آه يك . طلفاح زن اول صدام به همراه سه دختر خود وارد آشور امارات شدند

مسئول بلندپايه اماراتی تعهد داده است آه مكان امنی برای آنها فراهم ساخته ،همه آنان را تحت 
حسين با دختران خود رغد، رنا و حال به همراه دهد آه همسر صدام  اين خبر توضيح مي. تكفل بگيرد

روزنامه بغداد نام اين آشور را . اند فرزندان آنها از طريق يك آشور همسايه موفق به خروج از عراق شده
  . ذآر نكرده است

زن نخست وی ساجده دختر دائی . الزم به توضيح است آه صدام حسين چهار بار ازدواج آرده است
زن دوم صدام سميره . و مادر پنج فرزند وی يعنی عدی ، قصی ، رغد ، رنا و حال استوی خيراهللا طلفاح 
دندانپزشكی آه با وجود تأهل وی، رئيس جمهور سابق عراق سخت عاشق او شد و . شاهبندر است

وی به پايان » عده « صدام بعد از طالق بدون اينكه روزهای . شوهرش را مجبور ساخت او را طالق دهد
 آه قصد داشت گردنبندی را 1985سميره در يكی از روزهای تابستان .  را به عقد خود درآوردرسد، او

از آن به بعد صدام . برای آمك به نيروهای عراقی در جبهه اهداء آند، در برابر چشمان صدام ظاهر شد
مل هر روز به آا. خود آامل حنه روابط خود را بر اين زن زيبای شيعه تحميل آرد» پا انداز « از طريق 

فهماند  آرد سپس سراغ شوهر وی رفته و به او مي رفت و هدايای صدام را تقديم او مي مطب وی مي
 آامل حنه به خاطر اين آار و به دليل اينكه 1986در سال . آه بايد بدون سروصدا زن خود را طالق دهد

« زند صدام از زن دوم خود تنها فر. رسد برای ساجده رقيبی تراشيده بود، بوسيله عدی به قتل مي
  . او اآنون هفده سال دارد و قبل از سقوط پدرش به استراليا پناهنده شد. نام دارد» علی 

نام » نضال « حاآم مستبد عراق برای مدت مديدی با اين رقاصه آه . زن سوم صدام يك رقاصه هتل بود
 ديگر آه با او روابط نامشروع صدام ابتدا قصد داشت همانند ساير زنان. داشت روابط جنسی داشت

. آورد دهد و او را به عقد خود درمي آردند، نضال را در دجله غرق آند اما ناگهان تغير عقيده مي برقرار مي
: شايع شده است هنگاميكه صدام تصميم به غرق آردن نضال گرفته بود اين رقاصه به وی گفته است

اما بدان تو هم . ری ، چون من از طبقه پائين جامعه هستمخواهی مرا از بين بب دانم چرا مي من مي.. «
  »يك زمانی از اين طبقه بودی

 ساله به نام ايمان مالحويش فرزند عبدالوهاب مالحويش وزير صنايع نظامی 23زن چهارم صدام دختری 
 زن پدر.  ساله بود64رئيس جمهور عراق در زمان ازدواج با اين دختر زيبای عراقی . سابق عراق است

 55برد آه نام وی در ليست  چهارم صدام و وزير سابق او اآنون در زندان نيروهای امريكائی به سر مي
  . نفره آمده است

آار انتقال : نويسد روزنامه بغداد آه متعلق به اياد عالوی رئيس حزب وفاق ملی عراق است، مي
حسين آامل شوهر سابق رغد صورت دختران صدام و مادر آنها به امارات بوسيله عزالدين پسر عموی 

.  همسر و فرزندان وی را همراه با داماد خود به قتل رساند1996گرفته است آه صدام حسين در سال 
عزالدين ابتدا تالش آرده بود آه موافقت بريتانيا در اعطاء پناهندگی به زن صدام و دختران وی را بگيرد 
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اند آه صدام حسين  آنها االن به آشوری رفته. ا رد آرده بوداما اين آشور اروپائی بطورقاطع تقاضای او ر
پذيرفت،  اگر صدام پيشنهاد شيخ زايد را مي. گيری به تمسخر گرفته بود تقاضای حاآم آنرا برای آناره

 های خود بودند برند ، در آنار خانواده اآنون او و بقيه افراد خود آه در زندان نيروهای ائتالف به سر مي
  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي- و آينده عراقشيعيان
  

  يك رهبر مذهبي شيعي، عراقي هارا دعوت به تشكيل ارتش اسالمي آرد
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27جمعه  ): راديو فردا(بيژن فرهودي 

يک رهبر مسلمانان شيعه عراق به هزاران تن از پيروان خود در مراسم نماز جمعه گفت که شوراي 
رد حمايت اياالت متحده آمريکا فاقد مشروعيت است، و خواستار تشکيل يک ارتش دولت موقت مو

  : همکارم ابراهيم بي پروا گزارش مي دهد. اسالمي و تدوين قانون اساسي در عراق شد
مقتدي صدر در يک وعظ آتشين در مسجدي در جنوب عراق، جايي که ): راديو فردا(ابراهيم بي پروا 

ما شوراي دولت موقت به رياست اياالت متحده آمريکا را : ندگي مي کنند گفتاکثريت شيعيان عراقي ز
اين رهبر مذهبي شيعيان عراقي گفت که يک ارتش اسالمي بايد تشکيل شود و . محکوم مي کنيم

آقاي صدر خواهان يک قانون اساسي شد که قاطبه ملت . داوطلبان بايد به اين ارتش معظم بپيوندند
 نفره دولت موقت، تقريبا منعکس کننده ترکيب 25شوراي تازه . د و نمايندگي کندعراق را در بر گير

قومي و مذهبي عراق است و به عراقي ها فرصت مي دهد که به نحو گسترده تري در اداره امور 
  .نخستين جلسه اين شورا در روز يکشنبه تشکيل شد. کشورشان شرکت داشته باشند
ين موضوع فاش شد که اگر عراقيها احساس کنند که نيروهاي آمريکا و با اميدهايي از سوي واشنگتن، ا

بريتانيا قدرت را به رهبران محلي منتقل مي کنند، حمالت به نيروهاي آمريکا فروکش خواهد کرد، 
آقاي صدر پسر آيت . هرچند مقامات آمريکايي مسئول سياست نهايي هستند و حرف آخر را مي زنند

 به همراه دو پسرش از سوي ماموران مضنون اطالعاتي 1999ت که در سال اهللا محمد صادق صدر اس
  .عراق به قتل رسيده اند

  
  بازگشت شيعيان به صحنه سياست در عراق 

  مرجعيت شيعه در نجف شيوه تقيه و دوری از سياست را برگزيده بود
  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  - بي بي سي –علی امينی 

شيعيان عراق پس از دورانی طوالنی سرانجام نقشی به اندازه وزن و موقعيت خود در به نظر می رسد 
آينده سياسی اين کشور ايفا خواهند کرد و اين موضوع در ترکيب شورای حکومتی عراق ديده می 

  .شود
با اينکه بيش از شصت درصد جمعيت عراق را شيعيان تشکيل می دهند، نقش آنان در صحنه سياسی 

  .امروز بسيار کمرنگ بوده استعراق تا 
تا پايان جنگ جهانی اول که سرزمين عراق ايالتی تابع خالفت عثمانی به شمار می رفت، حکام عراق 

همه از مأموران سنی مذهب ترک يا عرب بودند و از اين رو، شيعيان در قيامهای اعتراض آميزی که عليه 
  .ندحاکميت عثمانی شکل گرفت، نقش برجسته ای ايفا کرد

) ثورة العشرين (1920در جريان آشوبهای انقالبی پس از پايان جنگ جهاني اول که به انقالب سال 
 نيز که در اعتراض به 1930انجاميد، شيعيان با رهبری مراجع نجف پيشقدم شدند و در شورشهای سال 

  .فرمانروايی بريتانيا صورت گرفت، شيعيان با جديت فراوان شرکت کردند
 به استقالل صوری عراق انجاميد، اما شيعيان باز هم از نقشی بارز در صحنه سياسی اين اين تالشها

  .کشور دور ماندند
  . صالح جبر تنها فرد شيعی بود که مقام مهمی در دستگاه دولتی عراق بدست آورد1958تا سال 

 تغييری در  چند ماهی به نخست وزيری رسيد، اما حضورش در هرم رهبری کشور هيچ1950او در سال 
  .ساختار سياسی نداد و زمام امور همچنان در دست سياستمداران سنی مذهب باقی ماند

شيعيان طی ساليان طوالنی و با ناکاميهای مکرر در کسب نقشی مؤثر در حاکميت در نوعی يأس و 
  .بی تفاوتی سياسی فرورفتند

 بر سر قدرت بود، مبارزه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم که هنوز خاندان هاشمی در عراق
  .سياسی با استبداد باال گرفت و سرانجام به فروپاشی دولت نوری سعيد انجاميد

در این دوران، شيعيان بيشتر به سازمانهای چپگرا گرايش يافتند؛ همچون جنبش االهالی يا حزب 
  . کمونيست که به اصالحات بنيادين اقتصادی و اجتماعی توجه داشت

 تشکيل شد و در مدتی اندک رشد بسيار يافت و نفوذ وسيعی در 1934 سال حزب کمونيست در
  .سنديکاها و اتحاديه های کارگری و کارمندی و سازمانهای دانشجويی پيدا کرد

  . اين حزب به قويترين حزب در تاريخ عراق تبديل شد و بيشتر رهبران و اعضای برجسته آن شيعه بودند
نخست آنکه از ديرباز در : ی خود را به جنبش چپ نزديک می ديدندشيعيان دست کم به دو دليل اصل

جبهه نيروهای محروم و ستمزده قرار داشتند و طبعًا در کنار نيروهای ناراضی و معترض قرار می گرفتند، 
ديگر آنکه از گرايشهای ملی گرايانه و پان عربيستی که شالوده فکری بيشتر جريانهای دست راستی را 

  .د وحشت داشتندتشکيل می دا
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به شمار می رفتند » عجم«ناسيوناليسم عربی هميشه با فشار بر شيعيان، که عناصر غيرعرب يا 
  .همراه بود

نزديکی عراق به ساير کشورهای عربی که در آنها اهل تسنن درقدرتند، به طور طبيعی گرايش 
  .ضدشيعه را در عراق تشديد می کرد

 پايه گذار حزب بعث در عراق شيعه بود، اما سالها بعد که اين حزب به نکته تناقض آميز اينکه فواد رقابی
  .قدرت رسيد، مبارزه با تشيع را يکی از پايه های اصلی برنامه خود قرار داد

 رويداد مهمی در تاريخ عراق است که به نظام سلطنتی در اين کشور 1958) ژوئيه(قيام چهاردهم تموز 
  .ر پايه های محکمتری استوار کردپايان داد و استقالل عراق را ب

اين قيام را جمعي موسوم به افسران آزاد طبق الگوی قيام افسران ملی گرای مصری به رهبری محمد 
  .تدارک ديدند) 1952در سال (نجيب و جمال عبدالناصر 

در هيئت شانزده نفری رهبری قيام تنها دو افسر شيعه حضور داشتند اما رهبر محبوب قيام يعنی 
  .دالکريم قاسم شيعه بودعب

او در دوران کوتاهی که در قدرت بود تالش کرد به انزوای سياسی شيعيان پايان دهد تا نقش درخوری 
  .در صحنه سياسی عراق به دست آورند و به دستور او اعياد و آئينهای شيعی در عراق رواج يافت

  .در ارکان دولت و ارتش حضور يافتدر زمان عبدالکريم قاسم حزب کمونيست رشد بی سابقه ای کرد و 
 مرجع بزرگ آيت 1959نفوذ گسترده حزب ميان شيعيان، مرجعيت نجف را چنان نگران کرد که در سال 

پدر سيد محمد باقر حکيم رئيس مجلس اعالی انقالب اسالمی (اهللا سيد محسن طباطبايی حکيم 
کرد و به او نسبت به رشد رئيس دولت يعنی شخص عبدالکريم قاسم را به نجف دعوت ) عراق

  .کمونيستها هشدار داد
خواند و عضويت در حزب » کفر و الحاد«حکيم همچنين طی فتوای معروفی مرام کمونيستی را 

  .کمونيست را برای شيعيان ممنوع ساخت
فردای صدور فتوا هزاران زن و مرد شيعه بويژه در چهار شهر مذهبی نجف، کربال، کاظمين و سامرا از 

  . در حزب استعفا دادندعضويت
 که به قتل عبدالکريم قاسم انجاميد، اقدام سراسری خشونت آميزی 1963) فوريه(کودتای نهم شباط 

صورت ) ناصری يا بعثی(بود که به دست ائتالفی از افسران ناراضی متمايل به ملی گرايی افراطی 
  .گرفت

کشته شدند ) کمونيست(ن شيعی و شيوعی با شبيخونها و کارزارهای خشونتبار عوامل کودتاگر، هزارا
و سالم عادل رهبر حزب کمونيست که از شيعيان نجف و ايرانی تبار بود در کنار تمام اعضای رهبری 

  .حزب اعدام شد
  .يکي از اهداف بيان نشده کودتا مبارزه با رشد نيروی شيعيان بود
تهای ملی گرای متعددی که پس از در تمام ادارات دولتی، تصفيه وسيع شيعيان صورت گرفت؛ در دول

کودتا به رهبری عبدالسالم عارف، برادرش عبدالرحمن عارف و احمد حسن البکر بر سر کار آمدند، 
  . حضور شيعيان در صحنه سياست روز به روز کمرنگتر شد

 مرجعيت شيعه که در نجف و کربال متمرکز بود با تکيه بر اصل شيعی تقيه از دخالت در زندگی سياسی
  .کشور پرهيز می کرد

  . تالش ديگری از جانب شيعيان برای بازگشت به زندگی سياسی صورت گرفت1960در دهه 
پيش از همه بايد از سيد محمد باقر صدر تئوريسين برجسته جنبش نوین شيعه نام برد که هدف اصلی 

  .بود»  دامن اسالماز ايدئولوژيهای الحادی به«اش بازگرداندن جوانان روشنفکر و دانشجويان شيعه 
نگارش دو کتاب اصلی او به نامهای فلسفه ما و اقتصاد ما تالشی است برای مقابله با نفوذ جريانهای 

  .غيراسالمی ميان جوانان شيعه
شاگردان و پيروان محمد باقر صدر حزب الدعوه را تشکيل دادند که روشنفکران و دانشجويان شيعه را به 

  .خود جذب کرد
 مورد پيگرد شديد رژيم بعث قرار گرفت و مدت کوتاهی پس از پيروزی انقالب 1970هه اين حزب در د

، سيد محمد باقر صدر همراه خواهرش بنت الهدی در زندان رژيم عراق 1979اسالمی در ايران در سال 
  .به قتل رسيد

مانهای سياسی حزب الدعوه سرکوبهای خونينی از سر گذراند اما با اين حال امروز از بانفوذترين ساز
  .شيعی عراق به شمار می رود

هدف استراتژيک اين حزب برقراری نظام اسالمی در کشور عراق است اما حزب کوشيده است با توجه 
  .به حضور مذاهب و اقوام گوناگون در عراق، برنامه خود را با شرايط عينی و ذهنی کنونی هماهنگ کند

 برای شيعيان به وجود آورده که دوران زمامداری انحصاری ترکيب شورای حکومتی عراق اين اميدواری را
 اهل تسنن در عراق به سر آمده است

  
  آند    اهللا حائري ايران را به مقصد عراق ترك مي  آيت

  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  -آار ايران   خبرگزاري
ي ايران را به مقصد عراق ترك از مراجع تقليد شيعيان عراقي، به زود" اهللا سيدآاظم حائري  آيت" 

  .آند  مي

www.iran-archive.com 



 سال پيش، براي رهايي از فشارهاي رژيم بعثي 20الملل ايلنا، وي آه بيش از   بين  به گزارش سرويس
گردد تا آار   حوزه نجف اشرف باز مي  اشرف را ترك و در قم ساآن شده بود بارديگر به  عراق، شهر نجف

  .عراق در آشور خود ادامه دهدخود را به عنوان مرجع تقليد شيعيان 
اهللا سيدمحمدصادق   آيت" چاپ لبنان وي آه از دوستان نزديك شهيد " المستقبل" به نوشته روزنامه 

" صدرثاني"اي درميان شيعيان و به خصوص هواداران گروه   شود از نفوذ گسترده  محسوب مي" صدر
  .برخوردار است

" سيد محمد مقتدا صدر"است آه   چاپ آويت تأآيد آرده" القبس" درگفتگو با روزنامه " اهللا حائري  آيت" 
  .آند  ها اطاعت مي  از همه دستورهاي وي در آليه زمينه" اهللا سيد محمد صادق صدر  آيت" فرزند شهيد 

" سيد محمد مقتدا صدر"درديدار اخير خود با " اهللا حائري  آيت: " اين روزنامه در شماره امروز خود نوشت
 وي در نجف اشرف   آه نماينده ويژه" اشكوري" ز وي خواسته است تا از اين پس به فتاواي آقاي در قم ا

  .است، مراجعه آند
از اين اعالم آرده بود آه پدرش پيش از شهادت به وي توصيه آرده تا پس   پيش" سيد محمد مقتدا صدر"

  .تقليد آند" اهللا سيد آاظم حائري  آيت" از وي از 
سرباز زده است ماه گذشته براي " اهللا سيد علي سيستاني  آيت" آه از پذيرش مرجعيت " مقتدا صدر"

  .به ايران آمده بود) س(شرآت در بزرگداشت امام خميني
اين ديدار باعث بروز نگراني در ميان . در قم نيز ديدار و گفتگو آرد" اهللا حائري  آيت" وي در اين سفر با 

  . شده و آنها را از بروز تفكر شيعي در عراق هراسان آرده استمسؤوالن آمريكايي حاآم بر عراق
آه در ايران " مجلس اعلي انقالب اسالمي عراق"رسد آه آن دسته از اعضاي   از سوي ديگر خبر مي

  .گردند  اند از امروز به آشور خود باز مي  سكونت داشته
دفتر مرآزي اين مجلس در تهران در « :خبر، تصريح آرد  يك منبع مطلع در مجلس اعال ضمن اعالم اين

  ».اند  حال تخليه است و تنها برخي از آارمندان ضروري در آن باقي مانده
  ».اآنون نياز به اين نيروها در عراق بيش از ايران است« : وي افزود

 گيرد آه آمريكا ايران را به دخالت در امور داخلي  خروج شيعيان عراقي مقيم ايران در حالي صورت مي
  .آند  عراق متهم مي

 دهند   ميليون نفري عراق را تشكيل مي25شيعيان بيش از دوسوم از جمعيت 
  

  گوناگون
  

  نامه به آوفي َعنان، دبير آل سازمان ملل متحد
همان گونه آه جنابعالي، بي ترديد، اطالع داريد، در سال هاي اخير وضعيت حقوق بشر در ايران بيش از 

اميد به جنبش اصالح طلبي براي پايان دادن به خود سري هاي .  استپيش رو به وخامت گذاشته
گزارش هاي سازمان . دستگاه قضائيه ي حكومت اسالمي در ايران چندي است آه از دست رفته است

آه برخي (هاي مختلف حقوق بشر، نظير عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، و گزارشگراِن بدون مرز
بارها نشان داده اند آه، بر خالف گفته ) ن ملل به رسميت شناخته شده انداز آن ها از جانب سازما

هاي رسمي، تجاوز آشكار به حقوق بنيادين شهروندان ايراني در سال هاي اخير رو به شدت و افزايش 
 در افزايش و تشديِد -- به رياست آيت اهللا شاهرودي --نقش و موقعيت دستگاه قضايي . گذاشته است

زادي هاي بنيادين ُمصرح در اعالميه ي جهاني حقوق بشر بسيار نگران گننده است، در حالي تجاوز به آ
  .آه حكومت ايران از مدت ها پيش يكي از امضا آنندگان آن اعالميه بوده است

بيش از پيش شكنجه هاي رواني به جاي شكنجه هاي (به ويژه مي توان به دستگيري و شكنجه 
از آن جمله اند وآالي . اساِس مخالفان رژيم و دگرانديشان اشاره برد، محكوميت هاي بي )جسماني

دادگستري، روزنامه نگاران، استادان و دانشجويان، آه برخي از ايشان جزو اصالح طلبان نزديك به رئيس 
وخيم تر از اين ها آدم ربايي و قتل روشنفكران دگرانديش است آه قاتالنشان، . جمهور خاتمي هستند

هم بشوند، يا به حبس هاي آوتاه مدت محكوم يا به سادگي آزاد مي » محاآمه«دستگير و حتي اگر 
  . شوند

تعداد زيادي روزنامه نگار و نويسنده، حتي وآالي دادگستري، به صرف آن آه آوشيده اند به حرفه ي 
ي و اآبر گنجي روزنامه نگاراِن پژوهشگري چون عمادالدين باق. خود عمل آنند، به زندان افكنده شده اند

آه در صدد بر آمدند پرتوي بر اين قتل ها بيفكنند و سر نخ آن ها را در ميان ديوانساالراِن حاآم به دست 
به ويژه، وضعيت وآالي دادگستري برگزيده ي خانواده . آورند تحت پيگرد قرار گرفته و به زندان افتاده اند

دگان توسط باندهايي آه از جانب برخي از مراآز اين نويسن. هاي نويسندگان مقتول نگران گننده است
ازين جمله ُوآال ست دآتر ناصر . ديوانساالري مورد حمايت اند بزدالنه ربوده شده و به قتل رسيده بودند

 ربوده شده و به قتل رسيده بودند؛ ١٩٩٨زرافشان، وآيل خانواده هاي روشنفكران دگر انديشي آه در 
ه ضربه شالق محكوم شد، تنها به صرف اين آه جرات آرده بود احتمال او به پنج سال زندان و پنجا

  . را در قتل ها مطرح سازد) پليس سياسي(دست داشتن وزارت اطالعات 
با همكارانشان، به » همدردي«دادخواه نيز به صرف /. هرچند هم آه تصور ناپذير باشد، وآاليي نظير م

 شده اند؛ تنها جرم آنان انجام وظيفه در شغل وآالت بوده نوبه ي خود، تحت پيگرد قرار گرفته، زنداني
  . است
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در حالي آه قتل مخالفان رژيم در خارج از آشور به ياري فشار بين المللي و اقدامات پيگيرانه و جدِي 
 خوشبختانه متوقف شده است، اما –- به خصوص در مورد قتل رهبران آرد ايراني در برلن –-قضايي 

يت حقوق بشر در داخل ايران، سنگسار زنان و اعدام مجرمان عادي در مالء عام تا وخيم تر شدن وضع
بدتر از آن، اين است آه اين . آنون هيچ اقدام و مجازاتي را عليه حكومت ايران بر نيانگيخته است

  . وضعيت شرم آور بار ها از جانب سازمان هاي مدافع حقوق بشر آشكارا افشا شده است
در ايران آه ِاعمال قدرت را عمال تحت آنترل دارد به نقض ] اسالمي[َقدر ُقدرِت رژيم قوه ي قضاييه ي 

  . حقوق بشر در اين آشور تداوم مي بخشد
عباس امير انتظام معاون پيشين نخست وزيري در دولت بازرگان، قديمي ترين زنداني سياسي اين 

مرخصي «در حالي آه به علت بيماري در اخيرا دو باره دستگير شد، )  تا آنون١٩٧٩از پاييز (آشور 
. گفته مي شود آه وضعيت سالمت او در زندان با خطري وخيم روبروست. به سر مي برد» موقت

محاآمه ِي بي ترديد ناعادالنه ِي مخالفان، حبس زندانيان در سلول هاي انفرادي، اقرار هاي تحميلي 
، وضعيت ) دستگير شد٢٠٠١ ساله اي آه در سال ٧٣نظير مورد تلوزيوني سيامك پورزند، روزنامه نگار (

تحمل ناپذير بازداشِت تعداد زيادي از زندانيان سياسي، آه برخي ازيشان در سنين سالخورگي به سر 
  . مي برند، بس نگران آننده است

در » دادگاه انقالبي«آغاجري، استاد دانشگاه آه طي تجاوز عراق به ايران معلول گشته بود، در يك 
سنجشگران افكار . به روحانيت به اعدام محكوم شد» توهين«و » آفرگويي« همدان به جرم شهر

عمومي، نظيز بهروز گرانمايه، متهم به همكاري با سرويس هاي اطالعاتي آمريكايي و انگليسي شده 
به زندان هاي طويل المدت محكوم شده اند، تنها به صرف اين آه جرات آرده بودند نتايج نظر سنجي 

وآيل مجلس (اشكوري-روحانيون معترضي چون محسن يوسفي. اي را آه به نفع رژيم نبود منتشر آنند
و حجت االسالم عبداهللا نوري، وزير پيشين آشور در دوره هاي ) ١٣٨٠-١٣٨٢اسالمي در سال هاي 

رياست جمهوري رفسنجاني و خاتمي، به جرم هاي عقيدتي به زندان هاي طويل المدت محكوم شده 
. در حالي آه قاتالن شناخته شده ي روشنفكران آزاد اند، دانشجوياني چون احمد باطبي م. دان

لهراسبي، منوچهر محمدي، اآبر محمدي و علي افشاري به خاطر شرآت در تظاهرات دانشگاهي در 
  .  در زندان به سر مي برند١٩٩٩

از جناح اصالح (آيل مجلس  سي و٢٠٠٢هر چند هم آه در تصور نگنجد، اين راست است آه در سال 
دستگير و تحت بازجويي » افترا، تهمت، و پخش اآاذيب«از جانب مقامات قضايي رژبم به اتهام ) طلب

، فاطمه ٢٠٠٢در اآتبر . قرار گرفتند، هرچند آه تا پيش از پايان سال تنها يك نفر از آنان زنداني شد
مه به شش ماه زندان و پنجاه ضربه شالق محكوم گوارايي، روزنامه نگار، به خاطر مصاحبه با يك روزنا

  . وي درخواست تجديد نظر آرد. شد
 بيست و شش دگر انديش ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢بنابر گزارش ديده بان حقوق بشر، مورخ ، در سال هاي 

تالش در جهت براندازي از «و » اقدام عليه امنيت آشور«سياسي از جانب مقامات قضايي دستگير و به 
پانزده شرآت آننده در آنفرانس برلين به دعوت حانه ي فرهنگ آن . متهم شدند» ونيطرق غير قان

از آن جمله اند دو . شهر از جانب مقامات قضايي به دادگاه احضار و اتهاماتي مبهمي به آنان بسته شد
رين نفر از آوشندگان حقوق بشر، بانو مهر انگيز آار، وآيل دادگستري، و بانو شهال الهيجي، از مهمت

اما . ناشران ايران، آه پيش از محكوميت شان به چهار سال زندان، چندين ماه در بازداشت به سر بردند
مترجمان . در دادگاه تجديد نظر محكوميت آنان، زير فشار بين المللي به مجازات هاي نقدي تقليل يافت

اط با همان آنفرانس به سفارت جمهوري فدرال آلمان، اقايان خليل رستمخاني و سعيد صدر، در ارتب
و ده سال به دور از محل سكونت خانواده هايشان ) و در تجديدنظر به هشت سال(ترتيب به نه سال 

  . محكوم شدند
تبعيض هاي وحشيانه آه اقليت هاي قومي و مذهبي به طور مداوم متحمل مي شوند از اهميت 

  . آمتري برخوردار نيست
» آيت اهللا حسين منتظري.  علماي شيعه نيز ترحم نكرده انددر اين سرآوب هاي افسار گسيخته به

جانشين منصوب پيشين خميني، صرفا به جرم عقايد مخالف با رهبري آنوني در منزلش در قم تحت 
 ٢٠٠٢ ژوئيه ٨آيت اهللا جالل الدين طاهري، امام جمعه ي منصوب خميني در اصفهان، در . نظر قرار دارد

غير قابل آنترل و مهار ناپذير هستند؛ نه از «ا تاآيد بر اين آه مراآز قدرت رژيم از مقام خود استعفا داد، ب
چنين اقراري از جانب يك مقام ُمعظم » .جانب قوه ي قضاييه تقبيح مي شوند و نه از طريق قانون

روحاني در مورد نبود مسئوليت، فساد، و عدم مشروعيت بايد براي مسئووالن حقوق بشر در سطح 
  . لي به همان اندازه تكان دهنده باشد آه براي مردم ايران نگران آننده بوده استبين المل

در يك آالم، حكومت قانون در ايران به آلي از ميان رفته است و راه را براي خودسري بي سابقه ي چند 
در مقام رياست دادگاه هاي اسالمي آشور گشوده است، آه در عين حال هم نقش » قاضي«

  .  قاضي، و هم هيات منصفه را يك جا به عهده دارنددادستان، هم
تعداد «تاآيد ورزيده اند آه در ايران ) ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢براي سال هاي (آخرين گزارش هاي عفو بين الملل 

زيادي دانشجو، روزنامه نگار همراه چندين وآيل دادگستري دستگير شدند و با پرونده هاي جزايي 
اين دستگيري ها بخشي است از . واهي به دادگاه سپرده شدند» يتيامن«مبتني به افتر و اتهامات 

ادامه ي رفتار . سرآوبي اي آه از جانب مقامات قضايي در زمينه ي آزادي بيان و تجمع صورت مي گيرد
خشونت آميز و شكنجه ي زندانيان سياسي، بدون آنكه آوچكترين تحقيق مستقلي در مورد آنان بتواند 

 تن، از جمله زندانياني با ١١٣دست آم ] ٢٠٠٢در سال . [نان گزارش مي شودانجام بپذيرد، همچ
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احكام طويل المدت، به ويژه آساني آه در ارتباط با احزاب غير قانوني اعالم شده ي حامي اقليت آرد 
 نفر با ضربات شالق و ٨۴در ميان آنان دو تن سنگسار، و حد اقل . محكوم شده بودند، اعدام شدند

 تن، از جمله يك ١٣٨، ٢٠٠١به گفته ي عفو بين الملل، در سال . ر مالء عام تنبيه شدندبسياري د
  .  نفر به ضرب شالق و بسياري در مالء عام آيفر ديدند٢٨٠خردسال، اعدام شدند، و 

، در پنجاه و هشتمين نشست آميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه اي در ٢٠٠٢در آوريل 
 راي موفق، و ١٩ راي مخالف، ٢٠عادت، اين قطعنامه با -آمد-بر خالف.  ايران ارائه شدانتقاد به وضعيت

ايران فرصت داده ] حكومت[بدين ترتيب، براي نخستين بار طي پانزده سال به .  راي ممتنع رد شد١۴
شد آه از زير بار عواقب انتقاد به نقض حقوق بشر، آن گونه آه در آميسيون حقوق بشر به بحث 

بدين سان، آميسيون حقوق بشر سازمان ملل ترجيح داد نسبت به رفتار غير . شته شد، بگريزدگذا
به نظر مي رسد آه مي . انساني خيره آننده اي آه به دگر انديشان ِاعمال مي شود چشم بپوشد

 يك دسته ي زورمند«:  يافت ٢٠٠٣توان علت اين امر را در گزارش ديده بان حقوق بشر منتشره در سال 
طي سال هاي اخير به عضويت آميته ي حقوق بشر در آمده اند » از حكومت هاي مخالف حقوق بشر

با توجه به اين » .به مخالفت با ابتكار برخي از آشور هاي مهم در زمينه حقوق بشر بپردازند«تا 
مان آشور هاي عضو ساز» حاآميت«وضعيت، پرسش بر حق قربانيان اين تجاوزها اين است آه آيا اصل 

ملل به آنان اين اجازه را مي دهد تا از تجاوز به منشور سازمان ملل و ميثاق هاي آن، آه خود امضا 
  آننده ي آن ها هستند دستجمعي حمايت آنند؟ 

  
آميته ي بين المللي براي گذار ايران به دمكراسي از جنابعالي به عنوان دبير آل سازمان ملل در 

  : ومت اسالمي ايران را براي موارد زير فشار قرار دهيدخواست مي آند آه تا حد ممكن حك
 برقراي حقوق بشر همانگونه آه در منشور جهاني حقوق بشر تصريح شده اند و تمكين به ميثاق -١

  . هايي آه ايران از سال ها پيش از امضاآكندگان آن است
م نظارت و تهيه ي گزارش در و مادي در برابر لزو» شرعي«قانوني و « از ميان برداشتن تمام موانع -٢

باره ي وضعيت حقوق بشر در ايران؛ فراهم آوردن زمينه ي بازيد گزارشگران ويژه ي سازمان ملل، و نيز 
، نظير عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، و گزارشگران )جي ُاو. ِان(براي سازمان هاي غير دولتي 

 پيرامون گزارش هاي مربوط به نقض حقوق زنان، بدون مرز، به گونه اي آه اين سازمان ها بتوانند
  .. شكنجه ي زندانيان سياسي و آزادي اديان تحقيق آنند

آميته ي بين ا لمللي براي گذار ايران به دمكراسي از جنابعالي و آميسيون حقوق بشر، آه بنابر 
ُصرانه منشور سازمان ملل متحد مسئووليت نظارت بر وضعيت حقوق بشر را به عهده داريد، م

درخواست مي آند آه يك جلسه ويژه ي آميسيون ياد شده را در اسرع وقت فرابخوانيد تا تنزل وضع 
حقوق بشر در ايران را مورد بررسي قرار دهد، نشستي آه طي آن شاهدان ايراني از داخل و خارج 

روري را پيرامون آشورشان بتوانند در مورد اين امر شهادت دهند، و نيز آميسيون بتواند توصيه هاي ض
چنين اقدامي به هيچ وجه امر تازه اي در تاريخ . بهترين وجه حفظ حقوق شهروندان آن آشور تدوين آند

سازمان ملل نخواهد بود، چه در گذشته آميسيون حقوق بشر سازمان ملل در نشست هاي عادي 
اشغالي فلسطين، خود به بحث و بررسِي ويژه پيرامون بحران هاي حقوق بشر در چچنيا، مناطق 

براستي، پيشينه ي دخالت . يوگوسالوي پيشين، ُروآندا، تي مور شرقي، و اسراييل پرداخته است
فعاالنه ي دبير خانه ي شما براي اعمال فشار بر دولت برمه در مورد آزادي بانو ُآونگ سان سوو آيي و 

. آن آشور نيز در دست هستاجازه به وي براي پيگيري فعاليت هايش در جهت استقرار دمكراسي در 
واقع در منطقه ي حساسي از جهان به مراتب ] چون ايران[داليل لزوم يك چنين دخالتي در آشوري 

  . بيشتر است
ابراز دارد، آه يك ] خلق[اين آميته همچنان مايل است نگراني خود را در باره ي سرنوشت مجاهدين 

اتحاديه اروپا و وزارت خارجه ي آمريكا بعنوان يك گروه مخالف ايراني مستقر در عراق است و از سوي 
گزارش هاي اخير در مطبوعات آمريكا داير بر امكان استفاده از آنان . گروه تروريستي شناخته شده است

بر ضد رژيم تهران توسط نيروهاي اشغالي در عراق نگران آننده است، چه چنين اقدامي نه فقط مغاير 
  . ير اخالقي مي توانست بودقوانين بين المللي آه نيز غ

در يك آالم، آميته ي بين المللي براي گذار ايران به دمكراسي از جنابعالي درخواست مي آند تا بر 
تحقيقات آامل، بي طرفانه و فوري در مورد هر گونه اتهام داير بر تجاوز به حقوق بشر در ايران اصرار 

  . آيفر مناسب برسندبورزيد تا عامالن آن تجاوزات شناخته شوند و به 
  

  با احترام، 
  از طرف آميته ي بين المللي براي گذار ايران به دمكراسي، 

   ]امضا) [پاريس(آندره گي يو، پرفسور در مؤسسه ي مطالعات عالي علوم اجتماعي 
André Guillou, Directeur d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales   

   :اعضاي آميته
  اقتصاددان : سمير امين 

  رمان نويس : انتونس . آنتونيو ل
  وزير خارجه پيشين فرانسه : آلود شيسون 

  فيلسوف : رژي دبره 
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  استاد علوم سياسي و اسالم شناس، دانشگاه ليون : فرياني . ش. م
  جامعه شناس؛ دانشگاه ليون : فيليپ فريتش 

  آارگردان سينما : آوستا گاوراس 
  استاد ادبيات تطبيقي و عضو آآادمي علوم و علوم انساني آانادا : موريانا -آنتونيو گومز
  بيولوژيست : آلبرت ژاآار 

  برنده جايزه نوبل ادبيات : ژوزه ساراماگو
  ) آلمان(تاريخ شناس : پيتر ون موس 

  ) پاريس(ناشر : پل نوآرو
  مدير سابق دانشكده خداشناسي دانشگاه استراسبورگ : روالن سوبلون

  ) آوالژ دوفرانس(تاريخ شناس : ان پير ورنان ژ
  ) ژنو(جامعه شناس و سفير ويژه سازمان ملل : ژان زيگلر 

  تاريخ شناس :  بي بيكو-هلن آنتونياديس
  مردم شناس : موريس گو دو ليه

  جامعه شناس : آلن ژوآس 
  ) انستيتوي علوم انساني و اجتماعي، پاريس(تاريخ شناس :  ناآه-پير ويدال

  : يان آميته حام
  استاد فلسفه، دانشگاه فرايبورگ : فرانچسكا آلبرتيني 

  ) آانادا(پروفسور علوم انساني : ايان انگس 
  جامعه شناس : آندره بريژو 
  تاريخ شناس و سردبير مجله انديشه :آنتوان آازانوا

  پروفسور زبان شناسي، ام آي تي : نوآم چومسكي 
  جامعه شناس : آلن هايوت

  ) اليپزيك(آشيش : فوهرر . س
  جامعه شناس : هوشت . م.آ

  رياضي دان : ژان پير آاهان
  ) نيويورك(ميسون، استاد علوم سياسي . جان جي

  ) آانادا(جامعه شناس و استاد مطالعات امريكاي التين : هراردو اوِترو 
  نمايشنامه نويس : هارولد پينتر 
  استاد ادبيات : ادوارد سعيد
  ) دانشگاه مك مستر، آانادا(ستيتوي جهاني شدن و شرايط بشري مدير ان: ايمره ژمان 

  جامعه شناس : امانوئل والرستين
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه  - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 

   و در نخستين ت گرف  را برعهده  مسلح  قواي  عالي  و فرماندهي  جمهوري  رياست  وظايف  نظامي شوراي
   گلوله  و توك  تك صداي.  شد  معرفي  جمهور جديد عراق  رييس  عنوان  البكر به  احمد حسن  ژنرال اعالميه

   ژنرال  عراق  نظامي شوراي.   است آرد آودتا آرام  راديو بغداد تاآيد مي شد،ولي  مي در بغداد شنيده
 2   خارجي  با حوادث  مقابله  براي  ارتش آردن  در آماده انگاري  سهل1 :   اتهام  را به  محمدعارف عبدالرحمن

 در   اسراييل  جاسوسي هاي  شبكه  در برابر فعاليت  صبر و بردباري3   در ارتش طلب  فرصت  عوامل رخنه
.  بود  او را صادر آرده  برآناري  و حكم  متهم آفايتي  بي  آردها، به  مساله  در حل  ناتواني4  عراق

 با   و مبارزه  يگانگي  تقويت1:   داشت  اعالم  خود را اينگونه وزير جديد، برنامه ، نخست  نايف عبدالرزاق
 4   فردي  آزاديهاي  تضمين3   عراق  شمال  آردهاي  مساله  قطعي  حل2   در عراق  و دودستگي تفرقه
 31 خود را در   البكر دولت احمد حسن.  ق عرا  طبيعي  از منابع  آامل برداري  و بهره  دفاعي  بنيه تقويت
 بسيار  هاي  وعده  بود آه  عياري  تمام  بعثي ، دولت  دولت اين.  داد  تشكيل1347 مرداد 9 \ 1968  ژوئيه

   شورشي  آردهاي ، از جمله  ملت  با طبقات ايجاد وفاق. داد  مي  عراق  مردم  به  و نويدبخش شيرين
  هاي  از وعده  پارلماني  نظام  و اعاده  ارضي ، اصالحات  و فرانسه ، چين  شوروي با  روابط ، گسترش شمال

 در   مشارآت  به  آردستان  دموآرات و حزب)  الشيوعي (  عراق  آمونيست حزب.  البكر بود احمدحسن
  آشكار شد آه جديد،  اساسي  قانون  بعد، با تدوين  بود و مدتي  تمهيدي  شدند، اما اين  فراخوانده حكومت
 و تاآيد   حساس  مقامات  انحصار دادن در خصوص.  خواهد بود  بعث  در انحصار حزب  حساس  پستهاي همه

   الشيوعي  البكر بود، زيرا حزب  با احمد حسن  چپگرا، حق  احزاب  از دسترسي  ارتش بر دورنگهداشتن
   را سازماندهي  آرد آودتايي  شد، تالش  ديده بعد  چندسال  آه گر بود و همانگونه  ماجراجو و فتنه حزبي
   دادند حتي  خود را از دست  جان  ارتش  آمونيست  نفر از افسران62   نرسيد و در نتيجه  فرجام  به آند آه
  عبدالرحمن.  آرد  را تيرباران  آنان  همه  بعثي  نبخشيد و دولت  در بغداد نيز سودي  سفير شوروي وساطت
   آرد و قرار شد بالفاصله  مذاآره  عماش  مهدي او با صالح.  بر خيزد  پايداري  به  بود آه ر از آنت  عاقل عارف

 خود   تبعيدگاه  عنوان  را به ، لندن عارف.  شود  آشور فرستاده  خارج  به  خاص با هواپيما و با احترامات
 در   ويال در لندن  و اجاره  هتل  سفر و پول ينه هز  براي  آافي  وجوه  حتي  رسيده  از راه برگزيد و انقالبيون

 و ديگر  با طاهر يحيي.  نزند  دست  آاري  هيچ  برضد آودتا به  داد در آينده او قول.  گذاشتند اختيارش
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،   نايف  جمهور، عبدالرزاق  البكر، رييس  از آودتا، احمدحسن پس.  رفتار شد  ماليمت  نيز به سردمداران
  .  شدند  داود وزير دفاع بدالرحمنوزير و ع نخست
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