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

  نتشر نشد م2003 يهژوئ  20 -1382  تير29 بولتن خبري ايران نبرد روز يكشنبه 
  

هاي تخصصي خود را همراه با نتايج گزارش  دآتر پزشكيان، وزير بهداشت، نتيجه مشاهدات و بررسي
سه گروه تخصصي مستقل شامل متخصصان جراحي مغز و اعصاب، گوش و حلق و بيني و نيز چهار تن 

انم خبر اساس گزارش وي مرگ . از آارشناسان رسمي پزشكي قانوني، به اطالع اعضا رسانيد
 و اين ضربه موجب ايجاد آاظمي بر اثر ضربه به جمجمه و خونريزي حاصل از آن به وقوع پيوسته

  )گزارش آامل را در پايان اين شماره بولتن بخوانيد(.شكستگي خطي در جمجمه شده است
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  بلر استعفا نمی دهد 
  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه   -بي بي سي 

  .تونی بلر، نخست وزير، گفته است که در نظر ندارد از مقام خود استعفا دهد
خودکشی دکتر ديويد کلی، کارشناس تسليحاتی دولت بريتانيا که نام وی در ارتباط با گزارش نخست 

به آن کشور مطرح شده بود، وزير به مجلس در مورد توانايی تسليحاتی عراق و توجيه ضرورت حمله 
  .باعث افزايش فشار سياسی بر آقای بلر شده است

تونی بلر در مصاحبه با شبکه تلويزيونی اسکای نيوز گفته است که ضرورتی وجود ندارد برنامه سفر 
  .خود به کشورهای شرق آسيا را ناتمام بگذارد يا مجلس را از تعطيالت تابستانی فرا خواند

ياسی بريتانيا توصيه کرده اند که مجلس برای بررسی نحوه عملکرد دولت در استفاده برخی از منابع س
از مواد اطالعاتی در جريان بحران عراق تشکيل جلسه دهد و موضوع ضرورت استعفای آقای بلر نيز در 

  . برخی از محافل و رسانه ها مطرح شده است
 هر چيز يک ضايعه انسانی بوده و الزم است نخست وزير بريتانيا گفته است که مرگ دکتر کلی بيش از

  .زمانی برای تفکر در اختيار همگان قرار گيرد
در اين مصاحبه، در مورد شهروندان بريتانيايی که در بازداشتگاه گوانتانامو به سر می برند نيز از آقای بلر 

  .سوال شد
امی آمريکايی تحت محاکمه قرار گيرند وی ابراز اطمينان کرد که به پرونده اين افراد، چه در يک دادگاه نظ

  .و چه برای محاکمه در بريتانيا به اين کشور بازگردانده شوند، به شکلی منصفانه رسيدگی خواهد شد
  تاييد بی بی سی

همزمان، بی بی سی اعالم کرده که ديويد کلی منبع اصلی يک برنامه بی بی سی در مورد گزارش 
  .انايی تسليحاتی عراق بوده استارايه شده توسط دولت در زمينه تو

بی بی سی در اين برنامه گفته بود که دولت در يک گزارش خود در مورد توانايی عراق در توليد جنگ 
  .افزارهای کشتار جمعی در ارايه اطالعات مبالغه کرد

  .برنامه بی بی سی باعث بروز اختالف نظر شديد بين دولت بريتانيا و اين سازمان شد
  .نبع کسب اطالعات توسط تهيه کننده برنامه را تاکنون افشا نکرده بودبی بی سی م

  .ريچارد سمبروک، مدير بخش خبر بی بی سی، از درگذشت دکتر کلی ابراز تاسف کرده است
در عين حال، وی گفته است که بی بی سی معتقد است اطالعات به دست آمده از مصاحبه با 

  و در برنامه خود منعکس کرده استکارشناسان تسليحاتی را به درستی درک
  

  مرگ ديويد آلى و بحران روز افزون در درون دولت بريتانيا
  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29 يكشنبه  -راديو آلمان 

ديروز . مرگ بازرس تسليحاتى اسبق سازمان ملل متحد ديويد آلى، دولت بريتانيا را به لرزه درآورد
رهبر . خواستار آناره گيرى نخست وزير تونى بلر از سمت خود شدندشنبه نمايندگان مجلس بريتانيا 

شوك وارده .  از بلر خواست سفر آسيائى خود را قطع آندIan Duncan Smithنيروهاى اپوزيسيون 
مفسر صداى آلمان خانم افا آوتينگ در اينباره در تفسير خود . درميان خبرنگاران نيز بسيار عميق است

  :مينويسد
 تونى بلر به نظر آامآل دگرگون ميآمد زمانيكه او جمعه شب گذشته در ژاپن با رخسارى رنگ نخست وزير

در واشنگتن بلر با چهره اى درخشان . تونى بلر عميقآ گرفته به نظر ميرسيد. پريده از هواپيما پياده شد
. رمان رفتار آرده بودندو احوالى خوش وارد هواپيما شده بود، چرا آه در آمريكا با او تقريبآ همانند يك قه

  . اما بلر طى پروازخود از واشنگتن به توآيو خبر مرگ ديويد آلى را دريافت آرد
بلر واقف است آه، مرگ مشاور دولت آلى، چه . خودآشى ديويد آلى دولت بلر را از پايه به لرزه درآورد

 بر سر احتمال دست بردن مشاجره. پيش از اين هم بلر در مخمصه قرار داشت. بار سنگينى خواهد بود
و تغيير عمدى پرونده عراق و داليل جنگ عليه اين آشور محبوبيت او در ميان مردم را به پائينترين نقطه 

پرسشها در رابطه با جنگ عراق بصورت دائم و . اعتماد مردم به بلر از ميان رفته است. ممكن رسانيد

www.iran-archive.com 



بلر ديگر به زحمت ميتواند از انجام بررسى و .  شدمجدد مطرح گرديده اند و آنها تنها شديدتر خواهند
  . تحقيق مستقل اوضاع، آه راه بسوى ترديدها درباره علت جنگ عراق ميبرد، مانع گردد

عالوه بر اين روشن است آه، مرگ آلى نتايج سياسى خود را خواهد داشت يعنى آناره گيرى از 
و به احتمال زياد همچنين . ز اين قربانيان باشدوزير دفاع بريتانيا جف هوون ممكن است يكى ا. سمتها

چرا آه هر دوى اين سياستمداران مظنون به اين ميباشند آه، موجبات  . Alatiar Campbellمشاور بلر 
  . آنرا فراهم آورده اند آه ديويد آلى به عنوان سپر بالى ديگران مورد سو استفاده قرار گيرد

به هر حال بسيارى از ناظران چنين گمانه . گيرى آند و آاو ميكنددر اين ميان بلر خود درباره آناره 
اما به نظر ميرسد آه در مقر خاندان سلطنتى بريتانيا در لندن اين . زنيهائى را پيش از موقع ميدانند

درباره پايان دوره نخست وزيرى او آشكارا سخن . آگاهى وجود دارد آه، دوره تونى بلر بسر رسيده است
اتهامات وارده بر بلر در رابطه با جنگ عراق و خودآشى آارشناس علمى ديويد آلى را، . گفته ميشود

اما اين تنها دولت . در دراز مدت آثارى از آن باقى خواهند ماند. بلر ديگر نميتواند از دامان خود بزدايد
ن تمامى احزاب و شوك وارده در بين سياستمدارا. بريتانيا نيست آه، اساسآ تحت تاثير قرار گرفته است

زيرا اين رسانه هاى گروهى بودند آه آلى را بويژه تحت تعقيب . همچنين خبرنگاران بسيار عميق است
او خود را در برابر اين اتهام ديد آه، اطالعات سرويس مخفى آشور را فاش ساخته . خود قرار دادند

اما اين فرستنده سكوت .  حفظ آند ميتوانست ديويد آلى را از اتهامات واردهBBCفرستنده خبرى . است
  .  با دقت آامل آار خود را انجام داده اند يا نهBBCو مرتبآ اين پرسش تكرار ميگردد آه آيا خبرنگاران . آرد

اميد اين وجود دارد آه، اينك . خودآشى ديويد آلى سياست و رسانه هاى گروهى بريتانيا را تكان داد
ه اينكه دولت بريتانيا تمامى اسناد و اطالعات خود را آه به جنگ عراق اميد ب. تحولى در افكار بوجود آيد

منجر شدند، آشكار سازد و اينكه رسانه هاى خبرى حريص آشور تعقيب گزارشهاى فوق العاده به هر 
 زيرا مرگ ديويد آلى نشان داد آه، اين بها ميتواند بسيار آالن باشد. قيمت را آنار بگذارند

  
ر در جريان بازجويي معلوم شود آه دولت وي در مرگ ديويد آلي، بازرس سابق توني بلر گفت، اگ

  .پذيرد تسليحاتي سازمان ملل مستقيما دست داشته مسووليت آامل آن را مي
  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  

وزير  خستبه نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، توني بلر، ن) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  انگليس تاآيد آرد به رغم مرگ ديويد آلي و مشكالت ايجاد شده در دولت بر سر اطالعات درباره

  .گيري از پستش را ندارد جنگ، قصد آناره
به دليل جدي بودن اتفاقات رخ داده، به دليل اينكه آسي در اثر يك حادثه جان داده «: توني بلر گفت

  ».بايد تحقيقات انجام شود
  ».قطعا«: وزير به آارش ادامه دهد يا خير گفت خواهد به عنوان نخست ي اينكه آيا مي ربارهوي د

آنم اين آار درست  تواند بسيار پر تنش باشد فكر نمي فراخواني پارلمان مي«: بلر قبل از ترك ژاپن گفت
 ».باشد

  
   آلي  شدندنشريات لندن  خواستار واآنش  مسئوالنه  دولت  انگليس  درقبال  مرگ  دآتر

  2003 يهژوئ  20 -1382  تير29  يكشنبه -همشهري 
تمامي  روزنامه هاي  ديروز چاپ  لندن  از دولت  انگليس  خواستند درمورد مرگ  دآتر ديويد آلي  

  .اقدامي  مسئوالنه  و جدي  انجام  دهد
واست  سفر خود را به  به گزارش ايرنا در همين  راستا روزنامه  ديلي  ميل  از نخست  وزير انگليس  خ

  .خاور دور آوتاه  آند و به  آشورش  بازگردد
نشريه  چاپ  لندن  از نمايندگان  پارلمان  انگليس  نيز خواست  تا هرچه  زودتر در مورد مرگ  دآتر آلي  

  .نشستي  تشكيل  دهند
 دآتر آلي  را از ديلي  ميل  دامنه  خواسته هاي  خود براي  واآنش  دولت  آارگري  نسبت  به  مرگ 

اين  هم  فراتر برده  و از جف  هون  وزير دفاع  و آلستر آمپبل  مشاور ويژه  و مدير امور رسانه اي  
  .توني  بلر نيز خواست  استعفا دهند

آمپبل  متهم  به  نقش  محوري  در بزرگنمايي  در دوسيه  عراق  است  و هون  نيز آسي  است  آه  
  .سي  گفته  است  معرفي  آرده  بود.بي .  فردي  آه  اين  مطلب  را به  بي دآتر آلي  را به عنوان
آلي  در يك  بازي  سياسي  به  سيخ  آشيده  شد و حاال لحظه  آزمايش  : اين  روزنامه  نوشت 

  .دولت  فرارسيده  است 
لوژيك  وزارت  ديلي  تلگراف  ديگر روزنامه  چاپ  لندن  هم  درخصوص  مرگ  آارشناس  تسليحات  بيو

سمت هاي  هون  و آمپبل  در خطر : دفاع  انگليس  ياران  نزديك  بلر را مقصر قلمداد آرد و نوشت 
  .است 

 بار درآنگره  آمريكابراي  وي  دست  زدند، با ١٧سرنوشت  توني  بلر بعد از اينكه  : اين  نشريه  افزود
دولت  انگليس  متهم  است  آه  در : ت ديلي  تلگراف  نوش. مرگ  آلي  آامال عوض  شده  است 

سي  و دفتر نخست وزيري ، از يك  آارشناس  ارشد .بي .حمايت  از آمپبل  در مشاجره  ميان  بي 
  .تسليحاتي  سوءاستفاده  آرده  است 

سي  و .بي .دولت  انتقامجويي  آرده  و بي : روزنامه  گاردين  هم  در خصوص  اين  واقعه  نوشت 
  .لماني  امور خارجه  مجلس  عوام  انگليس  هر دو از اعتبار ساقط شده اندآميته  پار
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روزنامه  تايمز نيز ضمن  حمايت  از انجام  يك  بررسي  قضائي  مستقل  تأآيد آرد، در مورد مرگ  آلي  
  .توضيحي  ساده  و يا مظنوني  منفرد وجود نخواهد داشت 

رشناس  ناپديد شده  وزارت  دفاع  انگليس  را آه  گفته  پليس  انگليس  عصر ديروز مرگ دآتر آلي  آا
مي شد اطالعات  مربوط به  دستكاري  دولت  اين  آشور در گزارش  تسليحات  آشتار جمعي  عراق  

  .را در اختيار رسانه ها قرار داده ، تاييد آرد
 آه  مرگ  وي  به  گفته  سخنگوي  پليس  انگليس ، آالبدشكافي  جسد دآتر آلي  مشخص  ساخته 

ناشي  از قطع  رگ  بوده  و در آنار جسد وي  يك  قبضه  چاقو همراه  با يك  بسته  قرص  مسكن  پيدا 
  .شده  است 

تأييد مرگ  مشكوك  دآتر آلي  درحالي  اعالم  مي شود آه  نخست  وزير اين  آشوردر چارچوب  
م  بشدت  به خاطر اين  واقعه  تحت  رسوايي  مسئله  تسليحات  آشتارجمعي  عراق  و دوسيه  صدا

  .فشار مضاعف  قرار گرفته  است 
اين  واقعه  با واآنش هاي  گسترده  در ميان  محافل  مطبوعاتي  و سياستمداران  انگليس  مواجه  

شده  و حتي  ايان  دانكن  اسميت  رهبر حزب  محافظه آار اين  آشوربه  توني  بلر توصيه  آرد سفر 
  .ردور را آوتاه  آرده  و به  همين  خاطر به  لندن  بازگرددخود به  خاو

نخست  وزير انگليس  نيز آه  هم اينك  در توآيو بسر مي برد با ابراز تاسف  از مرگ  مشكوك  
 .آارشناس  تسليحاتي  وزارت  دفاع  بريتانيا، خواستار بردباري  براي  روشن  شدن  موضوع  شد

  
  فتتاح شداولين جلسه پارلمان آويت ا

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  : خبرگزاري فارس
در بحبوحه تعهد حكومت آويت به اولويت مبارزه با تروريسم و اصالح اقتصادي، امير اين آشور اولين 

  .جلسه نمايندگان جديد پارلمان را ديروز افتتاح آرد 
 آه در حضور نمايندگان و در مجلس ملي در سخنراني» شيخ جابر االحمد الصباح«به گزارش ديلي نيوز، 

من مطمئن هستم آه هر يك از شما از هر گونه تالشي براي حفظ آشور :اين آشور ايراد آرد گفت
  . فروگذار نخواهيد آرد

شيخ صباح االحمد « عضو جديد آابينه توسط 15افتتاح اولين جلسه پارلمان آويت در پي انتصاب 
رت گرفته آه با ورود شش چهره جديد به حكومت و تغييراتي در نخست وزير اين آشور صو» الصباح

  . همراه بوده است ) آشور و نفت(وزراي آليدي 
براي غلبه بر چالشها و تداوم روند توسعه بايد ميان قواي مقننه و مجريه همكاري : شيخ صباح گفت

  . برقرار شود
  

 غيرقابل اطميناني آه دولت براي متقاعد ي اطالعات دموآراتهاي آمريكا از آاخ سفيد خواستند درباره
  . الوقوع بودن خطر رژيم صدام استفاده آرده توضيح دهد ي قريب آردن افكار عمومي مردم درباره

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  
به نقل از خبرگزاري فرانسه، بيش از دو هفته است آه ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

سفيد در تالشي بيهوده سعي دارد مناقشات بوجود آمده بر سر سخنراني ساالنه بوش و ادعايش آاخ 
  .هاي عراق در خريد اورانيوم از نيجر را آرام آند ي تالش درباره

 مورد توجه  عدم تمايل سيا به استفاده از اين اطالعات و فاقد ارزش خواندن آنها توسط وزارت امور خارجه
  .رفته استها قرار گ رسانه

اظهار اين آه عراق در تالش براي «: گويد ي سنا مي سناتور آارل لوين، از دموآراتهاي برجسته
اين موضوع ميان سازمان سيا و . دستيابي به اورانيوم آفريقا بوده اشتباهي سهوي نبوده است

  ».هاي شوراي امنيت ملي مورد بررسي قرار گرفته است مقام
 اين است آه آيا مقاهاي بوش تصميم آگاهانه و پر دردسري براي ايجاد يك ي وي سوال آليدي به گفته

  اند؟ الوقوع بودن تهديد عراق براي آمريكا گرفته ي قريب سند دروغ درباره
ي  اگر ما اعتبار سازمان اطالعاتي قبل از جنگ را زير سوال ببريم هشدارهاي دولت درباره«: وي افزود

  » .رود يتهديدهاي آتي نيز زير سوال م
ي اطالعاتي ما زير سوال برود جلب حمايتهاي مردمي و حتي ائتالف  اگر اعتبار جامعه«: لوين تاآيد آرد

 ».براي اقدامات ديگر سيا، مشكل خواهد شد
  

  ك بايد عراق را ترك آند.ك.پ: سفير آمريكا در ترآيه 
  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  : خبرگزاري فارس

شورشيان آرد ترآيه در شمال عراق دو راه در پيش : سفير آمريكا در ترآيه امروز گفت» نرويرت پيرسو«
  .دارند يا اين منطقه را ترك آنند يا با حمالت نظامي مواجه شوند

  
به گزارش خبرگزاري فرانسه، سفير آمريكا امروز به روزنامه حريت چاپ ترآيه گفت آه آمريكا تصميم دارد 

  . پاآسازي آند) ك.ك.پ(مبارزان جدايي طلب حزب آارگران آردستان تا شمال عراق را از 
  . تغيير نام داده است» آادك«حزب مذآور در حال حاضر به 

  . شمال عراق بعنوان سكوي پرتاب براي حمالت اين مبارزين بر عليه ترآيه استفاده مي شود
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  . ك را يك سازمان تروريستي مي دانند.ك.واشنگتن و آنكارا حزب پ
  . ك تهديدي بر عليه ترآيه ايجاد آند.ك. ما نمي خواهيم آه باقي مانده هاي پ :يرسون افزودپ

  . اين مبارزين يا بايستي تسليم شوند يا با تهاجم نظامي مواجه گردند: سفير آمريكا در ترآيه تصريح آرد
ها بايد به خانه هاي آن: وي با تاآيد بر اين مساله آه مبارزين آرد اهل ترآيه هستند و نه عراق، گفت

  . خود، به ترآيه بازگردند
مقامات ترك معتقدند آه بيش از پنج هزار شورشي در آوههاي شمال عراق پناه گرفته اند آه اين 

  . منطقه توسط خويشاوندان عراقي آنها اداره مي شود
  . ند تاآنون در اين منطقه مستقر شده و در جستجوي اين شورشيان هست1997سربازان ترك از 

  . شاهدان معتقدند آه واشنگتن خواستار پايان يافتن حضور نظامي ترآيه در شمال عراق است
  

  مذاآرات آمريكا و ترآيه درباره چريك هاي آرد در عراق
  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29 يكشنبه  -همشهري 

ك با چريك هاي آرد ترآيه  واشنگتن درباره راههاي برخورد مشتر-مقامات ترآيه ديروز از مذاآرات آنكارا 
  .مستقر در شمال عراق خبر دادند

به گزارش خبرگزاري فرانسه ستاد آل ارتش ترآيه با انتشار بيانيه اي اعالم آرد مقامات اين آشور روز 
جمعه با ژنرال جيمز جونز فرمانده عالي نيروهاي سازمان ناتو در منطقه اروپا و نيز ژنرال جان ابي زيد 

ماندهي مرآزي امريكا ديدار و درباره اقدام مشترك براي مقابله با فعاليت هاي جدايي رئيس جديد فر
  .طلبان حزب آارگران آردستان در شمال عراق تبادل نظر آردند

خبرگزاري آناتولي گزارش داد، مذاآرات ابي زيد با مقامات نظامي ترآيه پشت درهاي بسته انجام شد و 
  .مورد گفتگوهاي خود خودداري آردنددو طرف از هرگونه اظهارنظر در 

در همين حال ستاد فرماندهي ارتش ترآيه، ديروز اعالم آرد، در ديدار جان ابي زيد فرمانده جديد 
رئيس ستاد ارتش ترآيه چگونگي مشارآت ترآيه در » حلمي اوزآوك«نيروهاي آمريكايي در عراق با 

  .مورد بررسي قرار گرفت» نيروي تأمين ثبات در عراق«
در : روابط عمومي ستاد فرماندهي ارتش ترآيه صبح ديروز طي اطالعيه اي با اعالم اين مطلب افزود

اين ديدار آه جمعه شب صورت گرفت، همچنين راههاي همكاري مشترك ترآيه و آمريكا عليه نيروهاي 
 .ك مورد بحث قرار گرفت.ك.پ
  

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

  
  حکومت ايران بايد سياست خود را تغيير دهد: وزير پيشين امور خارجه آمريکا

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29 يكشنبه  - راديو فردا –) کلن(شهرام ميريان 
هنري کيسينجر، وزير پيشين امور خارجه آمريکا، در مصاحبه با يک هفته نامه آلماني گفت که در ايران 

يک حکومت بينادگرا بر سر کار است که به وسيله آيت اهللا ها رهبري مي شود، کساني که از تروريسم 
حمايت مي کنند، به توليد سالحهاي کشتار همگاني مي پردازند و آمريکا را به عنوان دشمن اصلي 

وريسم تغيير وي افزود که حکومت ايران بايد سياست خود را درباره برنامه اتمي و تر. خود مي دانند
از سوي ديگر در ميان کشورهاي اسالمي خاورميانه، حکومت ايران داراي بيشترين مخالفان . دهد
اکثر مردم بر اين باورند که آيت اهللا ها در ايران داراي همان جايگاهي هستند که حکومتهاي . است

 از برقراري مردمساالري وي در مورد عراق گفت که پس.  از آن برخوردار بودند80اروپاي شرقي در دهه 
در عراق، بايد يک حکومت در آن کشور شکل گيرد، و براي تشکيل چنين حکومتي به گروهي که زير 

هنري کيسينجر سپس گفت که کره . سرپرستي پال برمر انجام وظيفه مي کند اعتماد کامل دارد
ره جنوبي و چين خطرناک شمالي براي آمريکا تهديد مستقيمي به حساب نمي آيد، بلکه براي ژاپن، ک

وي در پايان اظهار اميدواري کرد که ترکيبي از فشار و ديپلماسي به برنامه اتمي کره شمالي . است
  .پايان دهد

  
  ها در ايران اعتراض آرد اتحاديه جهاني مخابرات  به ارسال پارازيت براي ماهواره

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  
ها به ايران، اعتراض  يه جهاني مخابرات نسبت به ارسال پارازيت براي ماهوارهاتحاد: خبرگزاري فارس

  . آرد
به گزارش خبرنگار پارلماني فارس، محمدرضا علي حسيني در جمع خبرنگاران پيرامون اين موضوع 

هايي ارسال شده است  اتحاديه جهاني مخابرات اعالم آرده از يك منطقه آويري در ايران پارازيت: گفت
  . ه از نظر ما قانوني نيستآ

بعيد مي : وي سپس پيرامون امضاي قرارداد وزارت پست و تلگراف با آوبا در مورد ارسال پارازيت افزود
  . دانم قرارداد توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن منعقد شده باشد

  . آند  آاري نميباشد و مخابرات اقدام به چنين  خالف قانون مي چرا آه ارسال پارازيت روي ماهواره
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عضو آميسيون صنايع و معادن مجلس انجام اقدام غير رسمي توسط يك مرجع رسمي را ممكن 
المللي  اگر وزارت پست و تلگراف چنين اقدامي بعمل آورده باشد، از سوي اتحاديه بين: ندانست و گفت

  . شود اي آن صادر ميمخابرات مورد اعتراض قرار مي گيرد و امكان جريمه يا دستور قطع پارازيت بر

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
  وزير اقتصاد اسپانيا با رئيس جمهوري ديدار آرد  

  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه  -خبرگزاري آار ايران
معاون دوم نخست وزير و وزير اقتصاد اسپانيا امروز با سيد محمد خاتمي رئيس " رودريگو فيگاردو"

  .فت وگوآردجمهوري ديدار و گ
به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، رئيس جمهوري در اين ديدار با ارايه تحليلي از اوضاع آنوني جهان، 

بر استقرار دموآراسي در عرصه ملي و بين المللي به عنوان نياز بشر امروز تأآيد آرد و فراهم شدن 
  .د گسترش بين المللي دانستبستر الزم براي اين تحول اساسي و حفظ حرمت انسان را نيازمن
در سطح ملي دموآراسي گفتمان : خاتمي با بيان اينكه دموآراسي يك فرايند است، اظهار داشت

  .توانند در برابر اين خواست بشر بايستند  هاي ديكتاتوري نمي  غالب جهان امروز است و حكومت
گرايي، مخالفت با   عيض و يك جانبهها، تب  تحقير، سرآوب، راندن مردم از سرزمين: رئيس جمهور افزود

  .ايجاد دموآراسي در سطح بين المللي است
هاي اخير، لزوم پيگيري سريع اسناد   خاتمي با اشاره به ارتباط مثبت مقامات ايران و اسپانيا در سال

  .مهم امضاء شده ميان تهران ـ مادريد به منظور تحكيم بيش از پيش مناسبات را خاطر نشان ساخت
: هاي ايران درباره حوادث قبل و بعد از حمله به عراق را يادآور شد و گفت   جمهور سياسترئيس

آند آه حكومت به مردم عراق   مصلحت منطقه، صلح جهاني و حفظ حرمت مردم عراق، ايجاب مي
  .واگذار و خاك عراق توسط نيروهاي اشغالگر ترك شود

همه ما خواستار منطقه باثبات، : انست و گفتخاتمي سرنوشت آشورهاي منطقه را به هم پيوسته د
  .آرام و پيشرفته هستيم

شود، اشاره و   اي وارد مي  اي آه به تهران در خصوص مسايل هسته  رئيس جمهور به فشارهاي ناعادالنه
هاي آشتار جمعي نيستيم ولي اين حق مسلم ماست آه از   ما در پي دستيابي به سالح: تصريح آرد

  .اي برخوردار باشيم  ز هستهفناوري صلح آمي
هاي آشتار جم عي نگران است و   تهران همگام با جامعه جهاني از گسترش سالح: خاتمي گفت

  .ها داشته است  اي در جهت رفع سوء تفاهم  مذاآرات خوبي با آژانس بين المللي انرژي هسته
مندي   ست وزير اسپانيا به خاتمي، عالقهنخ" ازنار"نيز در اين ديدار با ابالغ سالم گرم " رود ريگو فيگاردو"

  .دولت آشورش به گسترش روابط سياسي و اقتصادي با تهران را اعالم آرد
وي حمايت اسپانيا از عضويت جمهوري اسالمي ايران در سازمان تجارت جهاني را خاطر نشان ساخت 

تالش خود براي گسترش همكاري  مادريد در هنگام رياست بر اتحاديه اروپا و در حال حاضر تمام   :و گفت
  .داند  اتحاديه اروپايي با ايران را بكار بسته است و اين مناسبات را تأمين آننده منافع متقابل مي

فيگاردو نقش و جايگاه ايران در تثبيت صلح و ثبات در منطقه و جهان را ممتاز خواند و نظرات دو آشور در 
  .را يكسان ارزيابي آردروي آار آمدن حكومتي دموآراتيك در عراق 

اي ايران و پيوستن آشورمان به   وزير اقتصاد اسپانيا همچنين خواستار شفاف سازي فعاليت هسته
  .اي شد  پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي هسته

هاي   وي همچنين با اشاره به خرسندي آشورش از روند رو به پيشرفت و توسعه جامعه ايران در عرصه
ها در اسپانيا مورد پيگيري و بررسي قرار گرفته و مادريد خواستار   ايده گفت و گوي تمدن: فتمختلف، گ

  .تعامل فرهنگي بيشتر با ايران است

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن

  
 مهم در لحظه«رهبر جمهوري اسالمي توليد موشك در ايران با برد آافي براي هدفگيري اسرائيل را 

  وانمود کرد» دفاع از آرمان فلسطينيان
  ژوئيـه  20 -1382 تيـر  29يكـشنبه   ): راديـو فـردا  )(تهـران (فريبا مودت، مصاحبه بـا داوود هرميـداس باونـد       

2003  
آيت اهللا .  خود را که برد موثر آن به اسرائيل مي رسد، مستقر کرد3امروز ايران رسما موشک شهاب 

ه اين مناسبت برگزار شد، اهميت برخورداري از اين موشک را عمدتا در خامنه اي در مراسمي که ب
با توجه به تحوالتي که در موضع سوريه . قابليت آن در دفاع از آرمان فلسطينيان و مردم لبنان عنوان کرد

در قبال تحوالت منطقه به چشم مي خورد، و اين که به نظر مي رسد روند برقراري طرح صلح موسوم 
راه با ديدارهاي مکرر نخست وزيران اسرائيل و فلسطينيان به جريان افتاده، اين سؤال را با به نقشه 

دکتر داوود هرميداس باوند، استاد علوم سياسي و روابط بين الملل در دانشگاه تهران مطرح کردم که 
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مردم لبنان اهميت ايجاد موشک مذکور و به ويژه اظهارات آقاي خامنه اي در ارتباط با فلسطينيان و 
  چيست؟ 

مسئله ): استاد علوم سياسي و روابط بين الملل در دانشگاه تهران(دکتر داوود هرميداس باوند 
 ساله پشت سر گذاشته 8موشکهاي ميان برد با توجه به سوابق و رويدادهايي که ايران در دوران جنگ 

 اقدام براي دفاع متعارف با و در معرض حمالت موشکهاي ميان برده بوده، حاکي از اين است که اين
بنا بر اين موشکهاي ياد شده ابزار و وسيله اي دفاعي هستند و من فکر . سالحهاي متعارف است

نمي کنم که صرف دستيابي به موشکهاي ميان برد بتواند بالنفسه تهديدي جدي باشد و قبال هم 
  . آزمايش شده بود3موشک شهاب 

منه اي در اين مرحله، به خصوص زماني که خاور ميانه از حساسيت فکر مي کنيد چرا آيت اهللا خا: م.ف
  بسياري برخوردار است اين اظهارات را بيان کرد؟

يعني اگر طرفهاي . اين اظهار نظرها نقش بازدارنده در جريان صلح ندارد: دکتر داوود هرميداس باوند
 خودشان و شرايط منطقه اي و اصلي، سازمان آزادي بخش فلسطين، و سوريه به دليل مصالح و منافع

بين المللي خواهان صلح و ادامه مذاکرات باشند، کشوري مثل ايران نقش بازدارنده ندارد، يعني آنها از 
بنابراين وقتي اظهار نظرها نقش باز دارنده . جمهوري اسالمي ايران کسب اجازه و دستور نمي کنند

 همانطور که اشاره کردم، اگر مصالح سوريه اقتضا ولي. نداشته باشد، تاثير آن چناني نخواهند داشت
کند و راه صلح را در پيش بگيرد نه از ايران کسب اجازه مي کند، نه صالحديدي خواهد کرد، و نه ايران 

همين طور قبال هم آقاي خاتمي به سازمان آزادي بخش فلسطين . توانايي بازدارندگي اين کار را دارد
  .ضيه خواهان هستند، ايران مانعي نمي بيند که راه خودشان را دادمه دهندگفته بود اگر خود طرفهاي ق

اين بر حيطه نفوذ ايران بر منطقه، آن چنان که محافل بين المللي معتقدند جه تاثيري خواهد : م.ف
  داشت؟

در صورتي که برنامه صلح انجام گيرد بار سنگيني از دوش ايران برداشته : دکتر داوود هرميداس باوند
مي شود و پيامدها و تبعات آن که در زمينه هاي ديگر پديدار شده بي رنگ خواهد شد و من فکر مي 

کنم اين قطعنامه هم به نفع طرفهاي مذاکره کننده است و هم کمابيش به نفع ساير کشورهاي 
  . تاکنون استمرار داشته، رهايي خواهند يافت1948منطقه، يعني از بحراني که از سال 

ر مي کنيد که اظهارات آقاي خامنه اي از طرف محافل جهاني با چه واکنشي روبرو خواهد تصو: م.ف
  شد؟

آن ها سعي مي کنند با علم به اين که اين نوع اظهار نظرها جنبه : دکتر داوود هرميتاس باوند
به هر حال همانطور که عرض کردم، در شرايط . حساسيت زايي دارد، حداکثر بهره برداري را بکنند

موجود منطقه و در وضعيتي که ايران در معرض فشارها، اتهامات، و ادعاهاي خاصي قرار گرفته است در 
هر حال بايد از هر اظهار نظري که آب به آسياب طرف مقابل بريزد و شرايط را به نفع اين نوع ادعاها و 

  .اتهامات تشديد کند، خودداري کرد
  

   به راي يك دادگاه آمريكايي عليه ايرانموضعگيري سخنگوي وزارت امور خارجه نسبت
  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه 

سخنگوي وزارت امور خارجه در واآنش به اقدام يك دادگاه آمريكا مبني بر محكوم آردن ايران به پرداخت 
ي هاي اشغال  در سرزمين1997غرامت به بازماندگان يك تبعه آمريكايي آه در جريان يك انفجار در سال 

اساس و راي صادره را  فلسطين آشته شده بود، اتهام مطرح شده عليه جمهوري اسالمي ايران را بي
  .اقدامي سياسي و فاقد ادله و وجاهت حقوقي دانست

حمايت : به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران دآتر حميدرضا آصفي اظهار داشت
ها، حمايتي معنوي است آه مطابق با اصول منشور ملل  جمهوري اسالمي ايران از حقوق فلسطيني

هاي سياسي فاقد اعتبار  گيد و راي يك دادگاه محلي با انگيزه متحد و قوانين بين المللي صورت مي
 .است

  

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

  رئيس دفتر آيت اهللا طاهري بازداشت شد  
  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه  -خبرگزاري آار ايران 

  . مداح، رئيس دفتر آيت اهللا طاهري بازداشت شد
شود علت بازداشت مداح رئيس دفتر آيت اهللا   به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفته مي

طاهري، امام جمعه سابق اصفهان، اجازه برگزاري نشست غير رسمي شوراي عمومي دفتر تحكيم 
  .سينيه حسين آباد اصفهان بوده استوحدت در ح

  
ها، دستور جلب مديرآل امور آتاب وزارت  ي ششم بازپرسي دادسراي جرايم دولت و رسانه شعبه

  .فرهنگ و ارشاد اسالمي را صادر آرد
  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه 
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ي   رسيدگي به پروندهي اطالع يافت آه در ادامه) ايسنا(خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
، بازپرس حسينيان دستور جلب صيادي مديرآل آتاب و يكي از »دو خاطره از زندان«شكايت از آتاب 

  .صادر آرده است) مميز(مسؤوالن هيات آارشناسي اين آتاب را 
 .ي اين آتاب نيز با قرار وثيقه از بازداشت خارج شده بودند اخيرا دو نويسنده

  
  ر به دادگاه انقالب دانشجوي دخت3احضار 

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  
  تا امروز فرصت معرفي خود به دادگاه را دادند» جواني فاطمه بك«و » پور فاطمه بلبل«، »سميرا صدري«
هاي تهران روز پنجشنبه از سوي دادگاه  هاي اسالمي دانشجويان دانشگاه  تن از دختران عضو انجمن3

  .انقالب احضار شدند
و » پور فاطمه بلبل«ها آه تا روز شنبه مهلت دارد شامل حال  ، اين احضاريه»رويداد«به گزارش خبرنگار 

دبير انجمن » سميرا صدري«اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان شهيد بهشتي و » جواني  فاطمه بك«
  .دانشگاه الزهرا شده است

 دادگاه انقالب، به علت اغتشاش در 9به اي از سوي شع احضاريه: صدري درباره اين احضار خود گفته
گونه اغتشاشي در دانشگاه الزهرا  اين در حالي است آه هيچ. محيط دانشگاه به من داده شده است

  .رخ نداده است
اين احضاريه ابتدا به رئيس و حراست دانشگاه براي رساندن به من داده شده بود، اما آنها : صدري گفت

ب بنده در دانشگاه صورت نگرفته بود، حاضر نشدند اين احضاريه را به من به علت اينكه تخلفي از جان
  . برسانند

وآالت او را بر عهده گرفته است، » شيرين عبادي«دبير انجمن اسالمي دانشگاه الزهرا با بيان اينكه 
  .گفت آه روز شنبه به دادگاه مراجعه خواهد آرد

  
ي بامداد نو ظهر روز يكشنبه  ي توقيف شده  و روزنامهي گزارش ابوالقاسم گلباف مدير مسوول ماهنامه

  .ها بازداشت شد ي سوم دادسراي جرايم دولت و رسانه از سوي بازپرسي شعبه
  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  

 امروز در اين 14، وي تا حدود ساعت )ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .اشت و در آنار وآيلش مورد بازجويي و تحقيق بازپرسي قرار گرفتدادسرا حضور د

  .نگار را صادر آرد پس از اتمام بازجويي گلباف، بازپرس قدمي دستور بازداشت موقت اين روزنامه
تبليغ عليه نظام، « : نعمت احمدي وآيل مدافع وي لحظاتي قبل به خبرنگار ايسنا توضيح داد

ي براندازي با انتشار متون و   تبيين نظريه  اآاذيب به قصد تشويش اذهان ونمايي درون نظام، نشر سياه
اند و عناوين  ها در قانون نيامده اتهاماتي بودند آه به موآلم زده شد؛ اما اغلب اين» عكسهاي مختلف

  .شوند ي جديدي محسوب مي مجرمانه
ريم به ويژه آنكه اآثر اين اتهامات مربوط اين اتهامات را قبول ندا: وآيل مدافع ابوالقاسم گلباف تاآيد آرد

 .به عكسها و آاريكاتورهايي است آه درج شده و نياز به آار تخصصي و آارشناسي دارد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ايران دستگيري ابوغيث را پذيرفته است  : آويت
  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه  -خبرگزاري آار ايران 

وزير "  االحمد الصباح  شيخ نايف"سخنگوي القاعده را تكذيب آرده اما " سليمان ابوغيث"تگيري ايران دس
  .ايران پذيرفته آه او در ايران دستگير شده است: آشور آويت اعالم آرد
خواهد   ايران مي« : در مصاحبه با روزنامه عكاظ گفت" شيخ نايف"الملل ايلنا،   بين  به گزارش سرويس

  ».شناسيم، او آويتي نيست   به ما تحويل دهد اما ما او را نميابوغيث را
شيخ نايف در پاسخ به سؤالي آه اگر ثابت شود آه ابوغيث در ايران است گفت براساس اطاعات ما او 

  .گيرد  در ايران است اما آويت اين فرد را تحويل نمي
 سپتامبر آويت را به 11 قبل از حمالت ابوغايت آمي. ايران مكررًا دستگيري ابوغيث را تكذيب آرده است

  .الدن شد    مقصد افغانستان ترك آرد و سخنگوي بن
تهران اعالم آرد آه چندين نفر از اعضاي القاعده را دستگير آرده است اما از اعالم اسامي آنها 

  .خودداري آرده است
  

  بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي وارد ايران شدند
  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29 يكشنبه  -ايرانخبرگزاري آار 

امروز نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي براي دور جديدي از بازرسي هاي خود وارد تهران مي 
  .شوند

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا به نقل از روزنامه نيويورك تايمز اين تيم آار خود را در چارچوب معاهده 
  .ته اي شروع خواهد آردمنع گسترش سالح هس
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  . الزم به ذآر است آه محمد البرادعي رييس آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران بازديد آرده بود
ديروز خبرگزاري رويتر به نقل از يكي از ديپلمات هاي سازمان بين المللي انرژي اتمي آه خواسته بود 

 ايران نشان مي دهد آه ايران در منطقه نطنز نامش فاش نشود مدعي شده بود آه نمونه برداري ها از
در حال توليد اورانيوم غني شده است اما مليسافلمنيگ سخنگوي اين آژانس ضمن تكذيب اين خبر 

اعالم آرده آه آاربازرسي از برنامه هاي هسته اي ايران بسيار پيچيده و وقت گير است و ما اآنون در 
  .اي ايران بسيار زود است  هاي هسته  برنامهابتداي راه قرار داريم قضاوت در مورد 

  
آامال “هاي مربوط به غني سازي پنهاني اورانيوم توسط ايران را  ي ايران گزارش سخنگوي وزارت خارجه

  . توصيف آرد" بي معنا
  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه 

سي، برخي از .بي.ي خبري بي به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  مدعي شدند آه نمونه) جمعه(هاي غربي آه نخواستند نامشان فاش شود، روز گذشته  ديپلمات
ي وجود اورانيوم غني شده  هاي زيست محيطي از تاسيسات نطنز در جنوب ايران نشان دهنده برداري

  .بوده است
تاسيسات نطنز هنوز راه اندازي  «:ي ايران در اين باره گفت حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امورخارجه

  » .نشده است، بنابراين ادعاي اورانيوم غني شده در آنجا آامال بي معني است
  . وي افزود آه اين تاسيسات زير نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دارد

نس سرگرم اند آه بازرسان اين آژا در همين حال، مقامات ارشد آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته
 .اند يي ايران هستند و هنوز به نتيجه نرسيده بازرسي از تاسيسات هسته

  
چشم انداز هشدارهاي وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا به جمهوري اسالمي درباره برنامه هسته اي و 

  نقض حقوق بشر
  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  ): راديوفردا(فريبا مودت 

زراي خارجه عضو اتحاديه اروپا در يک گردهمايي ايران را تحت فشار بگذارند تا به قرار است فردا و
سرعت و قاطعيت تضمين بدهد که از برنامه هاي اتمي اش براي ساختن تسليحات اتمي استفاده 

مقامات اتحاديه اروپا خواهان آن هستند که اين به فوريت انجام شود، تا تنشهايي که هم . نخواهد کرد
در عين حال .  در مورد تاسيسات اتمي ايران وجود دارد، به يک بحران بين المللي مبدل نشوداکنون

  . مسئله نقض حقوق بشر در ايران نيز مد نظر مقامات اتحاديه اروپا قرار خواهد گرفت
ديه به گزارش خبرگزاري فرانسه، انتظار مي رود وزيران امور خارجه اتحا): راديوفردا(امير مصدق کاتوزيان 

اروپا که براي برگزاري نشستي در بروکسل گرد هم آمده اند به جمهوري اسالمي هشدار دهند که 
تنها زماني گسترش روابط اقتصادي وسياسي ايران با اين اتحاديه به خطر نخواهد افتاد که تهران با 

  .سازمان بين المللي انرژي اتمي همکاري بيشتري کند
 اعالميه اي که ايتاليا، رئيس دوره اي اتحاديه اروپا تنظيم کرده است، بنا بر اين گزارش در پيش نويس

وزراي اتحاديه اروپا نگراني فزاينده خود را از برنامه هسته اي ايران و خطر گسترش آن ابراز مي : آمده
يران وزيران اتحاديه اروپا همچنين در بيانيه رسمي خود يک بار ديگر بر درخواست اين اتحاديه از ا. دارند

مبني بر همکاري کامل با سازمان بين المللي انرژي اتمي تاکيد مي کنند و پذيرش بي قيد و شرط 
پروتکل الحاقي به قرارداد منع گسترش سالحهاي هسته اي توسط ايران که زمينه به اجرا گذاشتن 

  .بازرسيهاي دقيقتري را در مورد برنامه هسته اي ايران فراهم مي کند
رجه اتحاديه اروپا همچنين در نظر دارند براي ايران روشن کنند که هر نوع بهبود روابط ايران وزيران امور خا

وزيران ياد شده بر . با اتحاديه اروپا به بهبود کارنامه جمهوري اسالمي در زمينه حقوق بشر بستگي دارد
 مي گذارند و موج تازه بازداشتهاي روزنامه نگاران، منتقدان و مخالفان جمهوري اسالمي انگشت

شگفت زدگي خود را از مرگ اخير زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس کانادايي ايراني تبار در بازداشت در 
  .تهران ابراز خواهند کرد

  
  آند  ها را هفته آينده اعالم مي  آژانس بين المللي انرژي اتمي نتيجه قطعي بازرسي

  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه  -خبرگزاري آار ايران 
اي مدعي شدند آه بازرسان تسليحاتي سازمان ملل،    امور هسته  منابع ديپلماتيك غربي و متخصصان

اند و به همين دليل نگراني آنها در مورد   اي ايران پيدا آرده  هسته  شده را در تأسيسات  اثرات اورانيوم غني
  .  شده استاي، بيشتر  هسته  احتمال برخورداري ايران از فناوري ساخت سالح

برداري محيطي از   شده از نمونه  الملل ايلنا، اين اورونيوم غني    بين  به گزارش سرويس
  . است  شده اي در نزديكي شهر نطنز آشف   هسته  تأسيسات

تحقيقات « : وگو با خبرگزاري رويتر، مدعي شدند  شان فاش شود در گفت  اين منابع آه نخواستند نام
اي است آه   اندازه  شده به  ها نشان داد آه درجه خلوص اين اورانيوم غني  نمونهاوليه بر روي اين 

  ».اي مورد استفاده قرار گيرد  هسته  تواند براي ساخت سالح  مي
انرژي   المللي  تواند نگراني آژانس بين  قدر باالست آه مي  اين ميزان خلوص، آن« : مزبور افزودند  منابع

  ».اتمي را برانگيزد
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سازي اورانيوم بدون اطالع آژانس صورت گرفته باشد،  اگر اين غني: برگزاري رويتر همچنين گزارش آردخ
  .شود  اي در ايران بيشتر مي آميز از انرژي هسته  صلح ميزان شك آمريكا درمورد استفاده

اورانيوم وجود « : شده در ايران تصريح آردند  هاي غربي با اشاره به وجود اورانيوم غني  ديپلمات
بسا اين   سازي توسط تهران باشد و چه  تواند دليل قاطعي براي انجام فرايند غني  شده در ايران نمي  غني

  ».است  اي بوده  مسأله ناشي از آلودگي هسته
هنوز هيچ سخني دال بر تأييد اين خبر از سوي آژانس : در پي اعالم ادعاهاي فوق، ايران اعالم آرد

  .است   اتمي به تهران ابالغ نشدهالمللي انرژي  بين
واشنگتن از آژانس : شده در ايران، آمريكا اعالم آرد  به دنبال انتشار خبر پيدا شدن آثار اورانيوم غني

هاي محيطي   برداري  المللي انرژي اتمي توقع دارد آه بازرسي آامل و دقيقي را بر روي نمونه  بين
  .شده در ايران انجام دهد  اورانيوم غني

المللي انرژي اتمي گزارش   آمريكا توقع دارد آه آژانس بين«  : سفيد، گفت  سخنگوي آاخ" ريچارد بوچر"
اي ايران   هاي هسته  هاي محيطي از برنامه  برداري  شده بر روي نمونه  هاي انجام  آاملي را از نتايج آزمايش

دي بازرسان آژانس در سپتامبر آينده ارائه دهد و اميدوار است آه اين مسأله در برنامه بازرسي بع
  ».صورت گيرد) شهريور(

اي ايران نگران   هاي هسته  هاي طوالني است آه در مورد برنامه  سفيد مدت  آاخ« : وي تصريح آرد
  ».است

تواند براي توليد   شده را آه مي  پست، ايران توليد هرگونه اوارنيوم غني  به نوشته روزنامه واشنگتن
  .اي استفاده شود، تكذيب آرده است  هسته  سالح

اتمي از   انرژي  المللي  بين  سخنگوي آژانس" مليسا فلمينگ"شود آه   ها در حالي منتشر مي  اين گزارش
هنوز بسيار زود است آه بخواهيم در مورد « : ارائه نظر جدي در اين مورد خودداري نمود اما تأآيد آرد

هاي تسليحاتي ايران قرار    راه بازرسي از برنامه  ما اآنون در ميانه. نيماي ايران اظهارنظر آ  برنامه هسته
  ».نشده ميان آژانس و ايران هستيم  داريم و در حال حاضر مشغول تحقيق درمورد مسائل حل

اي ايران، مورد بازبيني   هسته  هاي محيطي از تأسيسات برداري نتايج تحليل و بررسي نمونه« : وي افزود
   ».آينده مشخص شود   هاي رود نتايج قطعي تا هفته هد گرفت و انتظار ميقرار خوا

 نتايج تحقيقات اظهار نظر  المللي انرژي اتمي حق دارد درباره تنها آژانس بين« : تاآيد آرد" فلمينگ"
  ».آند

  المللي   بين  اتمي، ديروز در جلسه آژانس انرژي    المللي   بين رئيس آژانس " محمدالبرادعي"از سوي ديگر 
شده در ايران نكرد اما از ايران خواست تا درباره ابهامات   اي به وجود اورانيوم غني  اتمي هيچ اشاره   انرژي 

 .اي خود توضيح دهد  هاي هسته  موجود در مورد برنامه

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

ها و  ها براي انتخابات دولت موقت و تحويل سرپرستي وزارتخانه زنيشوراي حكومت انتقالي عراق راي
  . پيشبرد امور اين آشور زير نظر مجلس را آغاز آرد

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  
ي الشرق چاپ قطر، يكي از اعضاي  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ه است آه شوراي حكومت انتقالي طي چند روز آينده تالش خود را جهت ملي دموآرات عراق گفت
  . ها ادامه خواهد داد اعالم تشكيل وزارتخانه

وي اضافه آرد آه انتخاب رييس شورا طي دو روز آينده صورت خواهد گرفت و در اين انتخاب داشتن يك 
  . باشد ديد باز و آامل نسبت به اوضاع عراق شرط مي

هاي خريد و فروش اموال غيرمنقولي   وظايف وزارت دادگستري عراق لغو همه برنامهبراين اساس از
است آه تصرف و ضبط آنها از نهم آوريل گذشته و در پي سقوط نظام سابق عراق و در زمان عدم حضور 

 .دولت و قانون صورت گرفته است
  

  گزارش ايلنا از اوضاع در آربال و نجف  
  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28  شنبه -خبرگزاري آار ايران 

  .وضعيت خدمات عمومي در آربال و نجف بسيار اسفبار است
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران از عراق، مردم به علت آمبود مواد غذايي و خدمات بهداشتي 

  .اند  دچار اوضاع بغرنجي شده
مت آمريكايي عراق از ارائه خدمات است آه حكو  الملل ايلنا، ايندر حالي    به گزارش سرويس بين

اي آه توسط   ماهه  ها همچنان از ذخيره غذايي شش  اجتماعي به مردم عراق عاجز شده و عراقي
  .آنند  صدام، رئيس جمهور مخلوع عراق آماده شده بود تغذيه مي

  
  حمله به خارجيان در عراق
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  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29 يكشنبه  -بي بي سي 
 مخالفت با حضور -مريکايی در مقابل شرکت کنندگان در تظاهرات ضد آمريکايی در بغداد سربازان آ

  آمريکاييان در عراق و حمله به آنان ادامه دارد 
گزارش شده است که در حمله به نظاميان آمريکايی در شمال عراق، دو سرباز ديگر آمريکايی کشته و 

  .يک نفر ديگر زخمی شده اند
  .ات لشکر يکصد و يک هوابرد ارتش آمريکا بوده انداين افراد از نفر

به گفته سخنگوی نظامی آمريکا در منطقه، يک ستون نظامی آمريکايی هنگام عبور از نزديکی شهر 
  .موصل، واقع در شمال عراق، هدف نارنجک انداز و تيراندازی با اسلحه سبک قرار گرفت

  .مارستانی در نزديکی محل انتقال يافتنددر نتيجه، سه سرباز آمريکايی زخمی شدند و به بي
  .دو نفر از مجروحان در بيمارستان جان دادند

با کشته شدن اين دو سرباز، در خالل شش روز اخير، شش نظامی آمريکايی در عراق جان باخته اند و 
  . کشته رسيده است151شمار تلفات نظاميان آمريکايی از آغاز جنگ عراق تا کنون به 

 نفر پس از اعالم رسمی پايان جنگ عراق، که روز اول ماه مه توسط جرج بوش، رييس 34د، از اين تعدا
  . جمهوری آمريکا، صورت گرفت، در اثر حمالت مسلحانه در مناطق مختلف عراق کشته شده اند

به گفته خبرنگار بی بی سی در بغداد، آمريکاييان به ندرت در منطقه کردنشين شمال عراق هدف 
  . اندحمله بوده

اکثر موارد حمله به نظاميان خارجی در عراق در منطقه موسوم به مثلث سنی نشين نزديک پايتخت 
  .روی داده است

در تحولی ديگر، سازمان ملل متحد گفته است که يکی از کاروان های امدادرسانی آن در نزديکی بغداد 
 هدف حمله قرار گرفت و در نتيجه سه نفر زخمی شدند

  
  آرد در مرز ايران هاي  پيشمرگ

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29 يكشنبه  -بازتاب 
اند، پس از پايان دوره  ها آموزش ديده آه زير نظر آمريكايي» پيشمرگ آرد«نخستين گروه از نيروهاي 

  .شوند آموزش دوماهه خود، در سه نقطه از مرزهاي عراق با ايران مستقر مي
بيشتر اين افراد از نيروهاي آرد وابسته به حزب اتحاد ميهني ، »االوسط الشرق«به گزارش روزنامه 

هاي  ها، آموزش آردستان هستند آه براي حفاظت از مرزهاي خود با ايران، در اين دوره زير نظر آمريكايي
  .هاي مرزي، رسما آار خود را از روز گذشته آغاز آردند به گفته منابع خبري، اين يگان. اند ويژه ديده

هايي  ، نيروهاي آمريكايي براي تقويت نيروي نظامي عراق، از ماهها پيش با تشكيل يگانگفتني است
 .هايي در عراق آغاز آردند از نيروهاي عراقي، آار آموزش اين نيرو را در اردوگاه

  
ي يكي از مقامهاي سازمان ملل، يك آاروان اين سازمان در جنوب بغداد هدف حمله قرار گرفته  به گفته
  . است

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29كشنبه  ي
ي احمد فواري،   به گفته به نقل از خبرگزاري رويتر،) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .ي سازمان ملل، اين حادثه در نزديكي هيال، واقع در جنوب بغداد رخ داده است ي ويژه سخنگوي نماينده
ي   سرباز آمريكايي نيز در حمله2هم چنين . وان چيزي نگفتوي از ميزان تلفات و خسارتهاي اين آار

  .ها در شمال عراق در نزديكي موصل آشته شدند چريك
 .اند  سرباز آمريكايي آشته شده151 مارس 20ي نيروهاي آمريكا به عراق در  از زمان حمله

  
ماال در بهار سال آينده  گزينش يك دولت جديد در عراق احتìبر اساس تخمين پل برمر، انتخابات آزاد برا
 عراق در ماه سپتامبر آينده آغاز گردد، اين امر شش تا ìبرگزار خواهد شد و اگر تدوين قانون اساس

  . انجامد هشت ماه به طول مي
  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه 

ر، حاآم ي خبري دويچه وله، پل برم به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 مستقر در عراق بسته به اين ì آمريكايìي گذشته گفت، خروج نيروها آمريكايي عراق روز سه شنبه

 اين آشور و هم چنين تشكيل يك دولت ì تدوين قانون اساسì عراق، براì فعلì حكومتìاست آه شورا
ي   آن هفتهì اعضا عراق آهì حكومتìاين در حالي است آه شورا. جديد به چه مقدار زمان احتياج دارد

 ì هفته آينده به تعيين هيات وزيران و يك رييس براìگذشته از جانب برمر تعيين گرديده بودند، قصد دارد ط
  .  تصميمات اين مجمع حق وتو خواهد داشتìآنان بپردازد، اما برمر در مورد تمام

ام در شهر فلوجه  تن از افرادي آه طرفداران صد300حدود ) جمعه شب(از سوي ديگر شب گذشته 
ها باوجود نقض قوانين منع عبور و مرور  به گزارش خبرگزاري. خوانده شدند، دست به تظاهرات زدند

 . مبادرت ورزيدندì تنها به شليك تير هوائìشبانه از جانب اين افراد، سربازان آمريكاي
  

  اوضاع عراق 
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  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29 يكشنبه  -راديو آلمان 
منيتى عراق آماآان بسيار آشفته است و براى اولين بار از زمان سقوط رژيم صدام حسين ، يك اوضاع ا

آاروان سازمان ملل متحد در عراق ، آه بسوى شهرى واقع در شمال عراق در حرآت بود هدف ، حمله 
 ادامه قرار گرفت و در همين حال حمالت مسلحانه به قواى اشغالگر اياالت متحده آمريكا در عراق نيز

يافت و طى آن دو سرباز آمريكائى آشته شدند ، الزم به يادآورى است آه از زمان اعالم رسمى خاتمه 
يافتن جنگ عراق ، در روز اول ماه مه ، تاآنون ، دست آم سى و هفت سرباز آمريكائى در پى حمالت 

مارس نيز تعداد سربازان مسلحانه به آنها آشته شدند و از زمان آغاز جنگ عراق ، در روز بيستم ماه 
آشته شده آمريكا در عراق به بيش از صد و پنجاه نفر رسيده است آه بيشتر از تعداد سربازان 

در همين حال از طرف .  ميالدى است ١٩٩١آمريكائى آشته شده در جنگ خليج فارس در سال 
نى آه بسوى شهرى سازمان ملل متحد در بغداد اعالم شد آه طى حمله به آاروان اين سازمان جها

  . واقع در صد آيلو مترى بغداد در حرآت بود ، سه آارمند سازمان ملل متحد مجروح شدند 
در شمال عراق . تاآنون معلوم نيست آه چه آس و يا آسانى مسئوليت اين حمله را به عهده دارند 

گونه آه در بغداد آن. نيز حمله مسلحانه به واحد نظامى آمريكا دو آشته و يك مجروح بجاى گذاشت 
اعالم شد سربازان آمريكائى به اين حمله پاسخ گفتند ولى معلوم نيست آه آيا شمارى از مهاجمين 

افزون براين تا ساعاتى پيش آسى در رابطه با اين حمله دستگير . ؟.آشته و يازخمى شدند ياخير 
ن تقريبا همه روزه هدف سربازان آمريكائى ، در عراق ، پس از سقوط رژيم صدام حسي. نشده است 

دولت اياالت متحده آمريكا نيز هواداران صدام حسين را مسئول اين . حمالت مسلحانه قرار ميگيرند 
 اظهار Abizaidحمالت ميخواند و چند روز پيش نيز سرفرمانده جديد قواى آمريكا در عراق ژنرال جان 

ق ، سلولهائى بوجود آورده اند آه اقدام در سطح منطقه ائى ، اعضاى حزب بعث عرا« : داشته بود آه 
گمان ميرود آه صدام حسين رهبر سرنگون . به جنگ چريكى در مقابل واحدهاى نظامى آمريكا ميكنند 

شده عراق آماآان در عراق مخفى شده و در پيامى احيانا با صداى وى ، صدام حسين از هواداران خود 
  . ياالت متحده آمريكا در عراق مقاومت نمايند خواست آه در مقابل قواى نظامى تحت فرمان ا

در همين حال قرار براينستكه عراقيها در اقدامات آمريكا در اين آشور اشغال شده سهيم گردند و بدين 
و آنگونه آه ژنرال آمريكائى نامبرده در مصاحبه ائى اظهار . خاطر نيز يك واحد عراقى تعليم داده ميشود 

و تا آنزمان دفاع غير نظامى . هد انجاميد تا استفاده از ارتش عراق ميسر گرددداشته ، سالها بطول خوا
شب گذشته هزاران نفر در شهرهاى بغداد ، بصره و نجف ، . با آمك قواى نظامى آمريكا ضرورى است 

عليه قواى اشغالگر در آشورشان دست به تظاهراتى زده و شعار تظاهر آنندگان مرگ بر آمريكا بود و 
اهرات شيعيان عراقى در روز جارى در بصره ، تظاهر آنندگان سنگ بسوى سربازان آمريكائى در تظ

ديروز سربازان . پرتاب آردند اين تظاهرات بعالمت همبستگى با رهبر شيعيان صدر برپا ميشوند 
ه آمريكائى با تانك بسوى خانه وى ، حرآت آردند و آنهم در حاليكه هليكوپترهاى آمريكائى در محل ب

صدر روز جمعه گذشته مردم را دعوت به مقاومت در مقابل . پرواز درآمده بودند و لى وى در منزلش نبود 
 بدستور ١٩٩٩قواى اياالت متحده آمريكا نموده بود وى فرزند آيت اهللا صدر است آه گفته مىشود سال 

 .دولت وقت عراق ، به قتل رسانده شد
  

  فارس برابر شد    هاي عراق با تعداد آشته شدگان جنگ خليج  گيريهاي آشته شده در در  تعداد آمريكايي
  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه  -خبرگزاري آار ايران 

 نفر رسيد آه اين 147ها به   روز پنجشنبه تعداد سربازان آشته شده آمريكايي در درگيري با عراقي
  .ر است براب1991تعداد با آشته شدگان جنگ خليج فارس در سال 

هاي قربانيان و همچنين   الملل ايلنا، افزايش تعداد آشته شدگان، در ميان خانواده  بين  به گزارش سرويس
هاي زيادي دامن زده و آنها مديريت جنگ توسط رهبران آمريكايي را به باد انتقاد   مخالفان جنگ به بحث

  .اند  گرفته
ماه مه جان    نفر پس از روز يكم32آشته شدگان شيتدپرس، از ميان اين   به گزارش خبرگزاري آسو

  .اند  ها پايان يافته  اند و اين در حالي است آه بوش در آن زمان اعالم آرده بود آه درگيري  باخته
 نفر نيز بطور 77اند آه    آمريكايي آشته شده224در مجموع، از آغاز جنگ عراق در روز بيستم ماه مارس 

  .اند  دوستانشان از بين رفتهتصادفي و يا براثر شليك 
آشتار : " گويد   سال در ارتش آمريكا خدمت آرده است مي26، آلنل بازنشسته آه "دانيل اسميت"

آند آه ما   هر چند اين تعداد هنوز با جنگ ويتنام برابر نشده، اما اين سؤال را مطرح مي. هنوز ادامه دارد
  چرا در عراق هستيم؟

  "ايم؟   آرده  ما در حقيقت در عراق چه
هاي استراتژيكي معتقد است آه به احتمال زياد افزايش آشتار   ، مشاور عالي مرآز بررسي"اولمان"

هايش   تري در مورد اهداف و استراتژي  سربازان آمريكايي دولت بوش را ناگزير خواهد آرد آه بطور روشن
  :سخن بگويد
آند آه در خليج فارس و خاور   آمريكا، آنها را وادار ميمنافع استراتژيكي ملت " هارالن اولمان" به اعتقاد

گذاري   تري ايفا آنند، حتمًا بايد به مردم آمريكا فهماند آه اين تغييرات به سرمايه  نزديك نقش مستقيم
  .مالي و جاني نيازمند است

 
  ديدار معاون وزارت امور خارجه آمريکا از زمينهاي مردابي جنوب عراق
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  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  ): راديو فردا) )(نلند(شهران طبري 
، معاون وزارت دفاع آمريکا، که براي بازديد به عراق رفته است، روز جمعه Paul Wolfowitzپل ولفوويتس 

، نماينده مجلس اتحاديه اروپا از بريتانيا، در زمينهاي Emma Nicholsonهمراه با بارونس اما نيکلسون 
ساکنان اين سرزمين .  در جنوب عراق با ريش سفيدان و برزگان محلي گفتگو کردندمردابي هويزه

مردابي که صدام حسين با بستن آب رودخانه به رويش آن را خشک و مردمش را آواره کرد، در ديدار با 
در . معاون وزير دفاع آمريکا درباره امکانات احياي اين زمينها و امکان بازسازي اوليه شهري صحبت کردند

.  بار موجب جابجايي و آوارگي آنها شد17ده سال گذشته، خصومت صدام حسين با مردم اين منطقه، 
 که به همت بارونس نيکلسون تاسيس شده است، در اين سالها به اين افراد Amarموسسه خيريه 

 بارونس نيکلسون در يک اطالعيه مطبوعاتي گفت که امروز فرصتي مغتنم براي آقاي. کمک کرد
ولفوويتس بود تا هم با مردم ستمديده اين منطقه آشنا شود و هم به چشم خود ببيند که اقدامات 

  .سبعانه صدام حسين، چه عواقب مخربي بر زندگي اين مردم داشته است
  

 سرباز آمريكايي در جريان حمالت افراد ناشناس در آربال خبر 19هاي عراق از آشته شدن  روزنامه
  . دادند

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  
هاي  ي الجزيره چاپ عربستان، روزنامه به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 تن از سربازان آمريكايي در جريان حمله افراد ناشناس به مقر نيروهاي 19عراق اعالم آردند آه 
 .دآمريكايي در آربال آشته و دهها تن ديگر زخمي شدن

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  شيعيان در نجف تظاهرات آردند

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  
بيش از هزاران تن امروز در شهر نجف، در نزديكي پايگاه نيروهاي آمريكايي در اين : خبرگزاري فارس

  .راهپيمايي آردند» مقتدي صدر«شهر و در حمايت از 
مقتدي «ش خبرگزاري فرانسه، تظاهرآنندگان با سردادن شعارهاي ضد آمريكايي و در حمايت از به گزار
  . در شهر نجف راهپيمايي آردند) ع(به سمت حرم مطهر حضرت اميرالمومنين علي » صدر

 1999پدر مقتدي صدر در سال .(تظاهرآنندگان همچنين تصاوير پدر مقتدي صدر را حمل مي آردند
  .) يم سابق صدام ترور شده استتوسط عناصر رژ

  . صدر گفته بود آه سربازان آمريكايي روز گذشته منزل وي را محاصره آرده اند
اواخر روز گذشته نيز جمعيتي از : سخنگوي مقتدي صدر امروز در اين باره گفت» مصطفي يعقوبي«

ا محاصره منزل مقتدي تظاهرآنندگان در خارج از پايگاه نيروهاي آمريكايي در شهر نجف در مخالفت ب
  . صدر، راهپيمايي آردند 

  . اولين چيزي آه مردم مي خواستند اين بود آه صدر هيچ صدمه اي نبيند: يعقوبي افزود
بعد از سخنراني روز جمعه مقتدي صدر، اين احتمال وجود دارد آه به وي صدمه : وي خاطرنشان آرد

  . وارد شود
  .  به باد انتقاد گرفته بودمقتدي صدر روز جمعه نيروهاي مهاجم را

  
هاي دوم نماز جمعه نجف اشرف بررسي شوراي حكومت انتقالي عراق را از دو  اهللا حكيم در خطبه آيت
  . هاي موجود در آن الزم دانست ي ارزيابي وچالش جنبه

  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه 
ر اطالع رساني مجلس اعالي انقالب به نقل از دفت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اهللا حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در بيان بخش ارزيابي اين  اسالمي عراق، آيت
شورا گفت آه اين مساله نياز به وقت دارد و بايد دو مساله مهم در اين ميان جاي گيرد؛ يكي وجود 

ها براي مردم  آه بايد اين شخصيتهاي مهم و معروف در سطح سياسي و مردمي است  شخصيت
  .تشريح شود؛ ديگري وجود نماينده از سوي طبقات مظلوم ملت عراق از جمله آردهاي فيلي

وي درباره استقالل شوراي حكومت انتقالي عراق افزود، شواهدي دال بر مستقل بودن اين شورا وجود 
  :گيرددارد، اما براي حفظ استقالل بايد موارد زيل مورد توجه قرار 

  در نظر گرفتن منافع عراق و ملتش ) الف
  در نظر گرفتن مصالح اسالم و مسلمين و تالش براي بروز هويت اسالمي آشور و ملت عراق ) ب
ي ملت عراق است و معتقديم آه هيچ  وجود حق وتو براي نيروهاي اشغالگر مانعي در برابر اراده) ج

شوراي حكومت انتقالي عراق بايد بداند آه تصميم . اردخاستگاه و يا مشروعيتي براي اين حق وجود ند
  .آن، تصميم ملت عراق است و بايد با جديت در راستاي انجام آن تالش آند

  . اي براي پايان دهي به اشغال تدوين آند شورا بايد برنامه زمان بندي شده و مرحله) د
دگري مذهبي و تبعيض گرايي قومي رژيم سابق داراي سه ويژگي ديكتاتور منشي، آپارتاي«: وي افزود

 .بود؛ بنابراين بايد شورا اين سه ويژگي را از ميان بردارد
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  در عراق) عج(تشكيل سپاه مهدي
  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه  -خبرگزاري آار ايران 

 ، از رهبران شيعه عراقي، تشكيل يك نيروي مقاومت اسالمي جديد با عنوان"سيد محمد مقتدا صدر"
حمايت از "و " ها عليه عراق  مبارزه با توطئه"مرآب از داوطلبان را با هدف )" عج(سپاه مهدي"

  .اعالم آرد" اشرف  نجف  علميه   حوزه
باش در خواهد   هر وقت الزم شود اين سپاه طي يك بسيج عمومي به حال آماده «   :صدر تأآيد آرد

  ».آمد
اي در شهر مقدس آربال از    آربال، وي همچنين با صدور اعالميهبه گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران از

  . االطالق شيعه بپذيرند  عنوان مرجع علي  را به" اهللا سيد آاظم حائري  آيت" شيعيان خواست تا 
مرجع تقليد شيعيان عراق، از " اهللا سيد محمدصادق صدر  شهيد آيت"فرزند " سيد محمد مقتدا صدر"

  .است  سر باز زده" اهللا سيد علي سيستاني  آيت" پذيرش مرجعيت 
وي همچنين طي يك سخنراني در شهر نجف اشرف، شوراي حكومت انتقالي جديد عراق را شورايي 

  ».است  اين شورا توسط آمريكا و نوآران آمريكا تأسيس شده« : غيرقانوني خواند و تصريح آرد
« : گفت، افزود   وي در مسجد آوفه سخن ميصدر آه در جمع هزاران نفر از شيعيان نمازگزار هوادار

اعضاي شوراي حكومت انتقالي گروه حقيري از ساآنان و احزاب سياسي غيرقانوني عراق هستند آه 
  ».آردند  دوست را دو دستي تقديم نيروهاي بيگانه  اين آشور مسلمان و صلح

: وراي حكومت انتقالي، ادامه دادتسنن عراق با ش  هاي شيعيان و اهل  گيري مخالفت  وي همزمان با اوج
  ».است، بسته شود  بايد راديو و تلويزيوني آه توسط آمريكا در عراق ايجاد شده« 

ها از مردم خواست تا با تمام نيرو با آمريكا بجنگند و اگر اين راديو و تلويزيون   صدر با تهديد آمريكايي
  . نشد در سرتاسر عراق دست به تظاهرات بزنند  بسته
من در اين حكومت غيرقانوني و غيرمردمي « :  با غيرقانوني خواندن حكومت آمريكايي عراق گفتوي

  ».خواهم عليه اسالم باشم  شرآت نخواهم آرد چون نمي
  ».تواند از طريق يك شوراي غيرعادل پياده شود  عدالت نمي« : صدر افزود

 براي شهادت، در حمايت از وي شعارهايي تن داشتند، ضمن اعالم آمادگي   به  نمازگزاران نيز آه آفن
  .سر دادند" شوراي حكومت انتقالي، هرگز"و " مرگ بر اسرائيل"  ،"مرگ بر آمريكا"مانند 

رسد نمازگزاران جمعه ديروز پس از اقامه نمازجمعه عليه شوراي   از بغداد پايتخت عراق نيز خبر مي
  .اند  حكومت انتقالي دست به تظاهرات زده

الي است آه تعدادي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي آه براي شرآت در همايش جهاني اين در ح
صهيونيستي و وزير   آارگر رژيم  رئيس حزب" شمعون پرز"اند؛ با   سوسياليستي به رم پايتخت ايتاليا رفته

  .وگو آردند  شارون ديدار و گفت  خارجه سابق آابينه 
به پرز گفته آه اگر آشور مستقل فلسطين تشكيل شود " پاشاچي  عدنان"شود در اين ديدار،   گفته مي

  . موضع عراق نسبت به اسرائيل بسيار تغيير خواهد آرد
از مراجع تقليد " اهللا سيدآاظم حائري  آيت: " چاپ لبنان نوشت" المستقبل" از سوي ديگر روزنامه 

  .آند  شيعيان عراقي، به زودي ايران را به مقصد عراق ترك مي
اشرف را ترك و در    سال پيش، براي رهايي از فشارهاي رژيم بعثي عراق، شهر نجف20آه بيش از وي 

گردد تا آار خود را به عنوان مرجع تقليد شيعيان   حوزه نجف اشرف باز مي  قم ساآن شده بود بارديگر به
  .عراق در آشور خود ادامه دهد

اي   شود از نفوذ گسترده  محسوب مي" صادق صدراهللا سيدمحمد  آيت" وي آه از دوستان نزديك شهيد 
  .برخوردار است" صدرثاني"درميان شيعيان و به خصوص هواداران گروه 

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

" 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"در قم از وي خواسته است تا از اين پس به فتاواي آقاي 

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

  .تقليد آند" اهللا سيد آاظم حائري  آيت" از وي از 
به ايران ( س(ماه گذشته براي شرآت در مراسم بزرگداشت سالگرد رحلت امام خميني" مقتدا صدر"

  .آمده بود
اين ديدار باعث بروز نگراني در ميان . در قم نيز ديدار و گفتگو آرد" اهللا حائري  آيت" وي در اين سفر با 

  .مسؤوالن آمريكايي حاآم بر عراق شده و آنها را از بروز تفكر شيعي در عراق هراسان آرده است
  

  ها  منزل صدر در محاصره آمريكايي
  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29 يكشنبه  -بازتاب 

مقتدي صدر را در نجف، محاصره آردند و نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق، عصر روز گذشته منزل سيد
  .در صدد دستگيري و بازداشت وي برآمدند
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، مصطفي يعقوبي، سخنگوي دفتر صدر اعالم آرد، سه گروه از واحدهاي گشتي به »الزمان«به گزارش 
ها، به دنبال سخنان روز جمعه صدر در نجف، منزل وي را در اين شهر  نظام همراه گروهي از پياده

  .ردندمحاصره آ
سخنگوي صدر تأآيد آرد، مقتدي صدر ساعاتي پيش از آغاز عمليات نيروهاي آمريكايي، منزل خود در 

  .ها براي بازداشت وي، با ناآامي روبرو شده است نجف را ترك آرده و تالش آمريكايي
جوش در اقدامات نيروهاي آمريكايي، خشم طرفداران صدر را برافروخته و در اقدامي خود: يعقوبي افزود

  .شهر نجف، تظاهراتي را عليه متحدين به راه انداختند
سه تن از ياران صدر در اين تظاهرات، به دست سربازان انگليسي : سخنگوي دفتر صدر همچنين گفت

  .زخمي شدند
ها از بازداشت صدر را، حمله وي به حضور نظامي آمريكا و انگليس در عراق در  وي هدف آمريكايي
  .ه در جمع نمازگزاران، عنوان آرده استسخنراني روز جمع

 
  تالش نيروهاي امريكايي براي بازداشت سيد مقتدي صدر ناآام ماند

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  
به دنبال سخنراني سيد مقتدي صدر در نماز جمعه اين هفته آه طي آن به حضور :خبرگزاري فارس

 برده بود، نيروهاي امريكايي روز گذشته به منزل وي نيروهاي امريكايي و انگليسي به شدت حمله
  .حمله آرده و آن را به محاصره خود در آوردند

چاپ لندن ، مصطفي يعقوبي سخنگوي سيد مقتدي صدر اعالم آرد، سه » الزمان«به گزارش روزنامه 
  . ه بردندگروه از واحدهاي گشتي به همراه گروهي از نيروهاي پياده نظام به منزل وي در نجف حمل

سخنگوي صدر تاآيد آرد، مقتدي صدر ساعاتي پيش از آغاز حمله نيروهاي امريكايي، منزل خود را ترك 
  . آرده بود و تالش امريكايي ها براي دستگيري وي ناآام ماند

يعقوبي تصريح آرد، اقدامات نيروهاي امريكايي خشم طرفداران صدر را برانگيخته و آنها در اقدامي 
بر ضد نيروهاي مهاجم _  آيلومتري جنوب بغداد قرار دارد130آه در _ يز در شهر مقدس نجف اعتراض آم

  . دست به تظاهرات زدند
در اين تظاهرات سه تن از تظاهر آنندگان به دست نيروهاي انگليسي زخمي : وي همچنين افزود

  . شدند
تظاهرآنندگان با سر دادن شعارهايي مخالفت خود را با حضور نيروهاي مهاجم و تشكيل شوراي 

  . حكومتي در عراق اعالم آردند
  . مقتدي صدر تشكيل يك ارتش از داوطلبين عرب را خواستار شده بود

  
ي بغداد و عضو هيات علماي عراق خطاب به واشنگتن نسبت به تمام شدن صبر  خطيب نماز جمعه

  . ها در صورت اصرار نيروهاي آمريكا به ماندن در عراق هشدار داد عراقي
  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه 

حارث “ دآتر -چاپ عربستان-ي الرياض  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 با انتقاد شديد از شوراي ي بغداد هم چنين ، عضو هيات علماي عراق و خطيب نماز جمعه”الضاري

آند و بذر آينه را ميان  اين شورا عراق را به طوائف مختلف تقسيم مي«: حكومت عراق اظهار داشت
  » .مردم عراق خواهد آاشت

هاي  چگونه است آه آمريكا و غرب حق داشتن استقالل و هم چنين گرفتن جشن«: دآتر ضاري افزود
حق براي شرق به ويژه آشورهاي اسالمي و عرب ناديده گرفته استقالل ملي خود را دارند، اما اين 

  » شده و مردم اين آشور حق مبارزه با اشغال گران و بيرون راندن آنها را ندارند؟
ي طوائف مختلف خود خواستار خروج نيروي اشغالگر  ها با همه عراقي«: دآتر ضاري هم چنين تاآيد آرد

  » .از آشورشان هستند
شوراي حكومت عراق آه توسط نيروهاي اشغالگر تاسيس شده است، «: ين افزوددآتر ضاري هم چن

هاي طوائفي تقسيم آرد و اآثريت شرآت آنندگان آن به اراده و  عراق را براي اولين بار در تاريخ به گروه
  » .اند خواست مردم عراق انتخاب نشده

ق در تعيين روز سرنگوني بغداد به ي شوراي حكومت عرا دآتر ضاري با انتقاد شديد از اولين مصوبه
اين شورا از جانب مردم عراق مورد تاييد نيست و مردم اين آشور با آن «: عنوان عيد ملي عراق گفت

 ».مخالفند
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

 رييس دفتر تلويزيون ايران در بغداد اظهار داشت آه نيروهاي آمريكايي اوايل ماه جاري يك تيم تلويزيوني
  . ايراني را در اين شهر دستگير آردند

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29يكشنبه  
 غالمرضا - چاپ لندن -ي الزمان  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

رجم و آوتشاك رييس دفتر تلويزيوني ايران در بغداد افزود آه اين تيم شامل دو روزنامه نگار ايراني، يك مت
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هاي الديوانيه و الكوت به وسيله  راننده عراقي بود آه در حال فيلمبرداري يك فيلم مستند در منطقه
  . سربازان آمريكايي دستگير شدند

  . وي گفت آه اين گروه بعد از دستگيري به مقر ارتش آمريكا در الديوانيه منتقل شدند
وئيه به هتلي در آربال آه محل استقرار روزنامه آوتشاك اظهار داشت آه سربازان آمريكايي هفتم ماه ژ

  . نگاران ايراني بود؛حمله آرده و وسايل آار آنها را نيز جمع آوري آردند
گاهي در فرودگاه بغداد  طبق ادعاي گزارش فوق اين گروه از روزنامه نگاران در پانزدهم ژوئيه به بازداشت

  . منتقل شدند
غداد شانزدهم ماه جاري سعي آرد؛ تا از طريق وزارت امور خارجه آوتشاك افزود آه سفارت ايران در ب

  . عراق آنها را آزاد آند
اي را مبني  المللي صليب سرخ هفته گذشته نامه از سوي ديگر بنابر درخواست دولت ايران آميته بين

 اين زمينه صورت بر برقراري ارتباط با زندانيان به فرماندهي ارتش آمريكا داد، اما تا به حال موافقتي در
 .نگرفته است

  
  زائران ايراني در راه آربال آشته مي شوند  

  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه  -خبرگزاري آار ايران 
پيكر برخي از زوار ايراني آه در راه سفر زيارتي به شهر مقدس آربال آشته شده بودند، ديروز در اين 

  .شهر تشييع شد
از ايرانياني آه در عراق بالتكليف : ران در آربال ضمن اعالم اين خبر، گزارش دادخبرنگار خبرگزاري آار اي

  .شده آه تا دو يا سه روز ديگر براي تعيين تكليف خود در اين آشور بمانند  اند خواسته  شده
  .شود  اين در حالي است آه وضع خدمات عمومي در اين شهر بسيار اسفبار گزارش مي

  .اند  ها نفر از زائران ايراني در راه سفر غيرقانوني به آربال آشته و مجروح شده  هاي اخير ده  طي ماه
علت انفجار   ها و نيز به  گفته مي شود بسياري از اين افراد از شدت تشنگي و سرگرداني در بيايان

مقدس در طول مرزهاي مشرك ايران و عراق باقي مانده است جان   هايي آه از زمان دفاع  مين
  .اند  هسپرد

بود تا اطالع ثانوي از سفر به اين   پيش از اين وزارت آشور از مشتاقان سفر زيارتي به عراق خواسته
  .آشور خودداري آنند

  
  ادامه دستگيرى خبرنگاران ايرانى در بغداد

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29 يكشنبه  -راديو آلمان 
س پرس، يك تيم گزارشگر تلويزيونى وابسته به طبق خبر منتشر شده از سوى خبرگزارى فران_ بغداد

گرچه تاريخ دستگيرى اين . ايران در عراق توسط سربازان ارتش اياالت متحده آمريكا دستگير شده است
. تيم گزارشگر تلويزيونى به روز اول ماه ژوئيه باز ميگردد، يك خبرنگار ديروز اين خبر را منتشر نموده است

 اين خبرگزارى، دو گزارشگر، يك مفسر و راننده آنها آه وابسته به آانال دو در خبر منتشر شده از سوى
جمهورى اسالمى ايران بوده اند در جريان فيلمبردارى از نواحى پيرامونى شهر جنوبى ديوانيه، توسط 

اين خبر از سوى رئيس دفتر شبكه تلويزيونى جمهورى . سربازان ارتش آمريكا بازداشت شده اند
گفته ميشود آه سربازان آمريكايى اين عده را عليرغم . ان در بغداد منتشر شده استاسالمى اير

بايد خاطر نشان ساخت . اعتراضشان به يك مرآز نظامى واقع در حوالى شهر ديوانيه منتقل نموده اند
. آه تيم ياد شده سرگرم تهيه يك فيلم مستند از منطقه بوده آه عمدتا يك منطقه شيعه نشين است

ولگرى جمهورى اسالمى ايران روز پنجشنبه براى آسب اطالع از وضعيت اين تيم گزارشگران آنس
تلويزيونى به پايگاه نظامى ياد شده مراجعه آرده است، ولى به وى اطالع داده شده است آه اين افراد 

د ايجاد شده اين زندان در فرودگاه بين المللى بغدا. به زندان آمريكايى واقع در بغداد منتقل شده اند
  .است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   تير29: روزنامه های تهران

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29 يكشنبه  -بي بي سي 
احتمال وجود اورانيوم غنی شده در ايران و تکذيب آن توسط مقامات دولتی، سخنان تونی بلر در کنگره 

دکشی دکتر ديويد کلی، مشاور ارشد تسليحاتی وزارت دفاع بريتانيا، آمريکا عليه جمهوری اسالمی، خو
  .عنوان بيشتر روزنامه های يکشنبه تهران است

اعتماد، آفتاب يزد و جمهوری اسالمی نظر رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی را منعکس کرده اند که 
  .گزارش های اخير را گمانه زنی های زود هنگام خوانده است

و کيهان خودکشی ديويد کلی را با عنوان هائی مانند بحران در انگليس، رسوائی در انگليس در رسالت 
  .صدر اخبار خود منعکس کرده و سقوط دولت کارگری بريتانيا را نزديک ديده اند

جمهوری اسالمی روزنامه صبح در سرمقاله خود کشته شدن دکتر ديويد کلی را قطعی دانسته و آن را 
ردم انگلستان با حمله نظامی ارتش آن کشور به عراق و افشای رازهائی در اين زمينه به مخالفت م

  .مربوط دانسته است
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رسالت سرمقاله خود را به خودکشی دکتر کلی اختصاص داده و در آن نوشته انگليسی های برای 
  .شده پرداخته اندمقابله با بحران ناشی از اين حادثه به انتشار خبر استفاده ايران از اورانيوم غنی 

حشمت اهللا فالحت پيشه در سرمقاله رسالت نظر داده که انتشار خبر امکانات هسته ای ايران توسط 
  .خبرگزاری رويتر تالش لندن برای تحت الشعاع قرار دادن بحران داخلی است

" بازی لندن"اعتماد به سخنان نخست وزير بريتانيا در کنگره آمريکا پرداخته و در مقاله ای با عنوان 
  .نوشته سخنان بلر در واشنگتن به وضوح نشان از تصميم مشترک بريتانيا و آمريکا در مورد ايران دارد

جالل خوش چهره نويسنده مقاله اعتماد به دستگاه ديپلماسی ايران توجه داده که از اين پس 
 و به همين جهت در همان انگلستان به رايزنی های خود با اروپائيان در مورد ايران ادامه خواهد داد

  .جايگاهی قرار می گيرد که ايران به آمريکا می نگرد
آفتاب يزد در مقاله ای با اشاره به سخنان تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، عليه جمهوری اسالمی در 

کنگره آمريکا نوشته همه اين ها ناشی از ضعف عملکرد سازمان امنيت و کشورهای عضو آن است که 
جه آمريکا و انگليس احساس کرده اند که بدون موافقت اعضای سازمان ملل می توانند به هر کجا در نتي

  .حمله کنند
به نظر علی شيرازی نسب که مقاله اش در آفتاب يزد چاپ شده توسعه طلبی های آمريکا به عراق 

 کشور به مردم تمام نمی شود و سازمان ملل بايد با برگزاری رفراندوم در عراق و سپردن امور آن
  .حضوری پر قدرت در صحنه بين المللی پيدا کند

ياس نو نظر دوتن از نمايندگان اصالح طلب مجلس را منعکس کرده که گفته اند خروج ايران از پيمان 
کنترل گسترش سالح های هسته ای مقدمه بدترين گزينه کشور و پديد آورنده دوران سختی در ارتباط 

  .ودايران با جهان خواهد ب
محسن ترکاشوند و علی تاجرنيا اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس به ياس نو گفته اند موضع گيری 
برای خروج از معاهده ان پی تی بيشتر مصرف داخلی دارد و صدور قطعنامه عليه ايران را در دستور کار 

  .سازمان شورای امنيت سازمان ملل قرار می دهد
ن المللی کنترل هسته ای هفته گذشته در مقاله ای توسط حسين نظريه خروج ايران از معاهدات بي

شريعتمداری مدير روزنامه کيهان به عنوان راه حلی برای جلوگيری از فشار آمريکا مطرح شد که در آن 
نوشته شده بود در صورت تن دادن ايران به بازرسی ها همان سناريوی عراق در مورد جمهوری 

  .اسالمی پياده خواهد شد
ان در سرمقاله يکشنبه خود به شدت به اصالح طلبان و به ويژه به محمدرضا خاتمی دبيرکل جبهه کيه

مشارکت تاخته و با اشاره به حوادثی که در عراق رخ می دهد و مخالفت هائی که در کشورهای 
تانيا اروپائی عليه حمله نظامی به عراق وجود دارد نتيجه گرفته که دنيا به مخالفت با آمريکا و بري

  .پرداخته ولی اصالح طلبان ايرانی هنوز مردم را از ناخشنودی آنان می ترسانند
 ايرانی در زندان، بحث و گفتگو -يک هفته پس از اعالم درگذشت زهرا کاظمی عکاس خبرنگار کانادائی

  .درباره اين حادثه و مسببان در روزنامه های تهران ادامه دارد
ع خبر در دادسرای تهران خبر داده که خبر درگذشت زهرا کاظمی توسط آفتاب يزد از قول يک مقام مطل

مقامات وزارت اطالعات به دادسرای تهران اعالم شده است و به دنبال آن مقامات دادستانی از مديرکل 
  .مطبوعات خارجی وزارت ارشاد خواسته اند آن را اعالم دارد

 قرار داده در آن جاست که خوشوقت مديرکل اهميت خبری که دادسرای تهران در اختيار آفتاب يزد
مطبوعات خارجی وزارت ارشاد که اين خبر را برای اول بار اعالم داشت به نوشته روزنامه های شنبه 
  .اعتراف کرده است که دادستانی تهران وی را در جريان خبر سکته مغزی زهرا کاظمی گذاشته است

ش از آن خبر داده بودند که خوشوقت زير فشار دادستان سايت های اينترنتی نزديک به اصالح طلبان پي
تهران مجبور به انتشار خبر سکته مغزی زهرا کاظمی شده است و وی بدون اطالع وزير ارشاد خبری را 

  .که بعد از آن تکذيب شد به خبرگزاری ها داده است
دگان به شدت به سعيد کيهان روزنامه عصر خبر داده که در جلسه روز يکشنبه مجلس چند تن از نماين

مرتضوی دادستان تهران حمله برده و وی را در دستگيری های اخير و مرگ زهرا کاظمی مقصر دانسته 
  .اند

کيهان در حمايت از دادستان تهران نمايندگان اصالح طلب را متهم کرده که در صدد پرونده سازی برای 
  . يک قاضی متعهد هستند

نوشته اقدام دولت در پذيرش علت مرگ زهرا " بی تدبيری کافی است"ياس نو در مقاله ای تحت عنوان 
کاظمی که ضربه مغزی بوده است گامی از سر تدبير بود در شرايطی که دستگاه ديپلماسی ايران بی 

  .دليل و منطق فشار مضاعف و بی قاعده ای را تحمل می کند
ت با دنيا عمل نکنيم چه بسا به دست مراد ويسی در مقاله ياس نو نوشته اگر با همين تدبير و صداق

خود کمک کرده ايم که اجماعی در سطح بين المللی عليه ايران ايجاد شود و دايره تنگ موجود از اين 
  .هم تنگ تر خواهد شد

ايران روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در صدر اخبار خود خبر داده که مجلس روز يکشنبه درباره دو 
  . جمهور تصميم گيری می کنداليحه پيشنهادی رييس

علی شکوری راد در مقاله ای در ياس نو مسووالن جمهوری اسالمی را متهم کرده که از فرصت هائی 
که بعد از دوم خرداد در اختيار کشور قرار گرفت به خوبی بهره برداری نکردند و شرايط کشور به نقطه 

  .بحرانی رساندند
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ه دو اليحه ای که رييس جمهور آن را تهيه و به مجلس پيشنهاد نماينده اصالح طلب تهران با اشاره ب
کرده است نوشته اگر فرصت های اندک باقی مانده را هم از دست بدهيم دير يا زود دست حادثه با 

 سيلی محکمی همه ما را از خواب بيدار خواهد کرد
  

  ايران و کوبا طراح اصلی مقررات جهانی اينترنت در سازمان ملل 
  ژوئيـه  20 -1382 تيـر  29 يكـشنبه   - راديـو آمريكـا   – 2003 نوزدهم ژوئيـه  The Ledgerوپنهايمر، آندرس ا

2003  
کسانی که با شنيدن اين واقعيت که ليبی، رئيس کمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد شد به 

جهان، در تهيه ايران و کوبا، دو تا از بدترين ديکتاتوری های : خشم آمدند، حال بايد اين خبر را بشنوند
  . پيش نويس جديد مقررات مربوط به اينترنت از طرف سازمان ملل، نقش عمده به عهده دارند

تعجبی ندارد که اين دو رژيم سرکوبگر، قواعدی برای استفاده از اينترنت پيشنهاد کرده اند که اگر در 
تصويب شود، نه فقط » تنشست جامعه جهانی اينترن«اجالس سازمان ملل در ژنو در دسامبر، با نام 

سانسور گسترده اينترنت را تشويق می کند، بلکه کنترل دولتی بر راديو و تلويزيون را نيز افزايش می 
  . دهد

برگزار کننده اين کنفرانس، يونسکو است، سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد که وقتی 
انداخت، باعث شد تا هجده سال قبل اياالت را به راه » نظام جهانی جديد اطالعات«کارزار موسوم به 

  . قرار است امسال مجددًا آمريکا به يونسکو ملحق شود. متحده از آن سازمان خارج شود
 و پيش www.itu.int/wsis: وقتی خبر اجالس جهانی اينترنت را شنيدم، به سايت رسمی آنها رفتم

 75 مال کوباست، کشوری که فقط امسال ترسناک ترين پاراگراف ها. نويس های پيشنهادی را خواندم
 28 نفر روزنامه نگار هستند و برخی از آنها تا 26مخالف صلحجوی خود را دستگير کرد؛ از اين تعداد، 

مانند داشتن ظبط صوت و دستگاه های کپی غير مجاز و » جناياتی«سال مجازات زندان گرفته اند، برای 
  . يا انتشار مقاله در نشريات خارجی

در بيانيه اعالم اصول توسط اجالس، در جايی که : نهاد های ايران ماليم تر است، نظير اين جملهپيش
بق با قوانين داخلی در تطا"بيانيه خواهان دسترسی ارزان و همگانی به اينترنت می شود، نوشته شود 

  ."...هر کشور
فيلتر را که بسياری از حکومت مسئله کليدی در اجالس ژنو اين است که آيا جامعه جهانی، استفاده از 

های ديکتاتوری برای مسدود کردن و بستن سايت هايی که از نظر سياسی برای آنها نامناسب است 
  ... به کار می گيرند، صحه می گذارد يا محکوم می کند

نتيجه می گيريم که اگر ديکتاتوری ها در کنفرانس دسامبر موفق شوند که اين پويا ترين و رشديابنده 
رين وسيله ارتباطی قرن را تحت کنترل بيشتر دولت ها قرار دهند، يونسکو را بايد به عنوان يکی از ت

  . خطرناک ترين حاميان سانسور در ابعاد جهانی ديد
شايد بيش از هر چيز، به اتحادی از دموکراسی های جهان نياز داريم که با سانسور اينترنت مبارزه 

 جمهوريخواه ايالت کاليفرنيا، اليحه ای را پيشنهاد کرده که از دولت کريستوفر کاکس، نماينده. کنند
با هدايت و سازماندهی منابع عمده سخن پراکنی در سطح جهان، دست به يک "آمريکا می خواهد 

  ." تالش بين المللی برای درهم شکستن سانسور، پارازيت و بلوک کردن اينترنت بزند
  . اينکار از نظر فنی، شدنی استمنابع مطلع در کنگره می گويند که 

اجالس دسامبر به جای بحث درباره تحميل سانسور در سطح جهان، بايد رژيم هايی را افشاء کند که 
  .همچنان، حق ابتدايی شهروندانشان به خواندن آنچه را که می خواهند، پايمال می کنند

  
يي آمريكا آه براي ايران  هاي ماهواره مهدولت آوبا اين ادعاي مقامات آمريكايي را آه آوبا بر روي برنا

  . فرستد، رد آرد شود، پارازيت مي فرستاده مي
  2003  ژوئيه 19 -1382 تير 28 شنبه 

 ادعا آرده  يي، اياالت متحده به نقل از منابع خبري ماهواره) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي آمريكا آه از جمله براي ايران  هاي ماهواره  برنامهيي نزديك هاوانا بر روي است، آوبا از منطقه

  .فرستد شود، پارازيت مي فرستاده مي
هاي  ما موضوع پارازيت انداختن بر روي برنامه«: ريچارد بوچر، سخنگوي آاخ سفيد اظهار داشته است

 loralي تجاري  هوارهايم و به گمان من اختالل در ما يي براي ايران را به اطالع دولت آوبا رسانده ماهواره
skynetاز اطراف آوبا صـورت گرفتـه است . «  

وگو آرده و به طور رسمي از آوبا  به ادعاي بوچر، آمريكا با نمايندگان دولت آوبا در واشنگتن گفت
 .خواسته است تا اين موضوع را مورد توجه قرار دهد

  
   تير27: هفته نامه های ايران

  2003  ژوئيه 18 -1382 تير 27 جمعه  -بي بي سي 
 تير آوی دانشگاه تهران، مرگ عزت ابراهيم نژاد، حزب مشارآت و ديدار نماينده سازمان ملل 18حادثه 

  . در امور عراق با محمد خاتمی عنوان اصلی هفته نامه های چاپ تهران است
  .عنوان سرمقاله اين شماره هفته نامه آبان است" آارآردها و پيامدهای تفكر پادگانی"
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:  تير نوشته است18محمد حسن عليپور، مدير مسئول آبان، با اشاره به برگزار نشدن مراسم سالگرد 
 با نگرشی پليسی و پادگانی مهار شد و پس 78 تير 18حرآت اعتراضی مسالمت آميز دانشجويان در "

  ."از آن هر نوع حرآت اعتراضی مسالمت آميز ديگر با چنين نگاهی آنترل و مهار شده است
بخش غير دموآراتيك حاآميت آه در انتخابات مختلف سال های اخير با رای نه از سوی "به نوشته آبان 

مردم رو برو رو شده است اتخاذ چنين روشی را در برخورد با مخالفان و ناراضيان، به عنوان يك استراتژی 
  ."و سياست آالن در دستور آار قرار داده است

 و پيروزی 76نپذيرفتن رای مردم را از سوی بخش غير انتخابی به سال سرمقاله نويس آبان، تهديد و 
خاتمی اما تسليم اين تهديد و ارعاب شد و بنابر همان : "محمد خاتمی مرتبط دانسته و نوشته است

مصلحت هايی آه بر وی تحميل شده بود سكوت اختيار آرد و حتی توجيه گر رفتارهای غيردموآراتيك و 
حقوق بشر گرديد و به اين وسيله خال رهبری در جنبش اصالح گرايی ايران به تحقق مغاير با موازين 

  ."پيوست
 آوی 78 تير 18هفته نامه صدا گزارشي از زندگی و چگونگی آشته شدن عزت ابراهيم نژاد در واقعه 

 جنازه را به خانه آورديم و همانجا: "دانشگاه تهران چاپ آرده و به نقل از برادرش نوشته است
پشت . بغل پايش هم جای سنگ و باتوم بود. با چاقو به آشاله رانش زده بودند. شستشو داديم

انگار دست هايش را با طناب بسته . آمرش به اندازه يك وجب جای زنجير بود و همه اش آبود شده بود
  ."گلوله هم به شقيقه اش خورده بود و چشم را هم خالی آرده بودند. بودند

  .می خوانده آه هنوز نيز هيچ آس دلش نمی خواهد به پرونده او رسيدگی شودصدا او را مظلو
عنوان اصلی هفته نامه جام، ارگان جامعه اسالمی " مردی از پشت پرده و آوله باری از تناقض"

مهندسين، است آه در آن زندگی و افكار محمد موسوی خوئينی ها مدير مسئول روزنامه توقيف شده 
  .ستسالم را نقد شده ا

 خوئينی ها زمانی تندروترين چهره در عرصه سياسی بود و داستان های بسياری در  به نوشته جام،
مورد حمايت او از برخورد خشن با متعرضان و منتقدان انقالب نقل می شود و زمانی نيز در معيت 

  .پرچم آمريكا را به آتش آشيد و النه جاسوسی را تسخير آرد دانشجويان خط امام، 
روزی : "، موسوی خوئينی ها را مرد پشت پرده جبهه دوم خرداد معرفی می آند و می نويسدجام

موسوی خوئينی های امروز آه در خانه چند هزار متری  دشمنانش او را آخوند سرخ می ناميدند اما 
زندگی می آند ديگر نه تنها از مبارزه با آمريكا سخن نمی گويد بلكه واژه هايی چون استكبار و 

  ."مستضعف را نيز بر زبان نمی آورد
هفته نامه شما ارگان جمعيت موتلفه، در ياداشتی حزب مشارآت را مورد انتقاد قرار داده و نوشته 

حزب مشارآت يك حزب دولت ساخته است آه پس از پيروزی سيد محمد خاتمی در انتخابات : "است
 قدرت توسط جمعی از اطرافيان ايشان  و به خاطر گرفتن سهام مناسب از76رياست جمهوری در سال 

  ."تشكيل شد
نويسنده از حزب مشارآت انتقاد آرده آه هميشه نظام و حكومت را مورد خطاب قرار داده اند و به جای 

  .پاسخگويی به مردم در نقش اپوزيسيون ظاهر شده اند
دم فرار رسيده و به نوشته شما، هم اآنون هنگام مطالبه پاسخگويی بدون و چون و چرا از سوی مر

مردمی آه به آنها فرصت خدمت داده و قدرت دو قوه را در اختيار آنها قرار داده اند نتيجه اتالف وقت، 
  .منابع مالی و انرژی اجتماعی را از آنها می خواهند

 هفته نامه يالثارات، ارگان انصار حزب اهللا، سخنان امير محبيان دبير سرويس روزنامه رسالت را نقل آرده
هر حزبی آه اقدامات افراطی انجام دهد از ديدگاه عمومی به آنار خواهد رفت و به : "و نوشته است

نظر می رسد افكار عمومی از رفتارهای حزب مشارآت به اين نتيجه رسيده است آه روزهای آخر حزب 
  ."مشارآت فرا رسيده است

، نماينده ويژه دبيرآل سازمان ملل همشهری جمعه و ايران جمعه، ديدار محمد خاتمی با سرجيودوملو
  .در امور عراق را مهم يافته اند

تشكيل شورای حكومتی در عراق اگر منجر به استقرار : "ايران جمعه به نقل از خاتمی نوشته است
حكومتی مردمی شود گامی به سوی تامين خواست های مردم است ولی اين شورا نبايد توجيه آننده 

  .تدوام اشتغال باشد
در صورت حمايت سازمان ملل : "شهری جمعه، نيز سخنان سرجيودوملو را نقل آرده و نوشته استهم

  ." و همسايگان عراق، شورای حكومتی می تواند اختيارات بيشتری به دست آورد
هفته نامه گوناگون به نقل از محمد عطريانفر، مدير مسئول سابق روزنامه همشهری و عضو حزب 

سرمايه عظيم نفت حاآميت را از پاسخ گويی در برابر مردم معاف آرده است و : "آارگزاران نوشته است
 سال بعد از انقالب 23پديده به نام دموآراسی در فرهنگ سياسی ملت ما جايگاه واقعی خود را حتی 

  ."پيدا نكرده است
يد اعتقاد پيدا به گفته آقای عطريانفر، برای نهادينه شدن مردم ساالری، دموآراسی و آزادی خواهی با

 آرد و برای پايدار شدن آن هزينه الزم را
  

  گوناگون
  

  به مسئله فوت خانم زهرا آاظميمتن آامل گزارش هيئت ويژه رييس جمهوري براي رسيدگي 
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  مرگ زهرا آاظمي به علت سكته مغزي نبوده است  
  2003 يهژوئ  20 -1382  تير29 يكشنبه 

  .سيدگي به مسئله فوت خانم زهرا آاظمي منتشر شدگزارش هيات ويژه رييس جمهوري براي ر
متن آامل اين گزارش آه تقديم رييس ) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران

  :آيد اي از آن به ايسنا با نمابر ارسال شده است؛ در پي مي جمهور شده و نسخه
ت وزراي اطالعات، دادگستري، آشور و فرهنگ به دنبال دستور رييس جمهوري، آميته پيگيري با عضوي

هاي ذيربط خواست تا  و ارشاد اسالمي بالفاصله آار خود را آغاز آرد و در مرحله نخست از دستگاه
  .هاي آارشناسي و فني خود را به آميته ارائه نمايند گزارش

هاي وزارت بهداشت،  هاي اطالعات، دادگستري و آشور با استفاده از همكاري خانه بر اين اساس وزارت
هاي مربوط را تهيه و در  درمان و آموزش پزشكي ، نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني گزارش

 ٧ اعضاي آميته ويژه تحقيق رييس جمهوري و آارشناسان و مشاوران طي . اختيار آميته قرار دادند
 ٢٨/٤/٨٢  صبح روز ١٠:30  تا ٦:30 اي آه از ساعت  جلسه بحث و بررسي نتايج تحقيقات خود در جلسه

در محل دفتر وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار شد، جمع بندي آردند و آن را در چهارده صفحه به 
حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي، رييس جمهور محترم تقديم نمودند آه متن 

  :آن بدين شرح است
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 آه روز شنبه - مقيم آانادا - خبر فوت خانم زهرا آاظمي، خبرنگار و عكاس ايراني در پي انتشار
 و به دنبال دستگيري و سپس بستري شدن وي در بيمارستان روي داد، طي دستوري از ٢١/٤/٨٢ 

وزير (اي مرآب از آقايان احمد مسجد جامعي   آميته٢٢/٤/٨٢ سوي رييس جمهوري محترم به تاريخ 
االسالم و  ، حجه)وزير آشور(االسالم و المسلمين موسوي الري  ، حجه)د اسالميفرهنگ و ارشا

، مامور رفع )وزير دادگستري(االسالم و المسلمين شوشتري  و حجه) وزير اطالعات(المسلمين يونسي 
  .ها و روشن ساختن قضيه و عوامل موثر در آن و اعالم به ايشان و افكار عمومي شدند ابهام

  
هاي  آورد هفت جلسه متعدد هيات ويژه و آميته آارشناسي و تيم در برگيرنده دستاين گزارش، 

گيري، پيشنهادها و مالحظات پايان  پزشكي، اطالعاتي، امنيتي و انتظامي و قضايي است و با نتيجه
  .پذيرد مي
  زهرا آاظمي آيست؟: الف

 در شيراز به ١٣٢٧ ه ايران در سال  و تبع٢١١٦ آاظمي، نام پدر احمد، به شماره شناسنامه ) زيبا(زهرا 
  .دنيا آمد

 سال قبل در فرانسه اقامت ٢٩ وي در ايران موفق به دريافت مدرك ليسانس در رشته سينما شد و 
  .گزيد و از دانشگاه سوربن دآتراي هنر گرفت

اش، محمد علي هاشمي، اختالف پيدا آرد و يكسال پس از تولد تنها  در فرانسه با همسر ايراني
  .، از شوهر جدا شد)استفان(رزندش سلمان ف

آرده و با نشرياتي مانند رآتو ورسو  خانم آاظمي به عنوان خبرنگار عكاس به طور آزاد فعاليت مي
)Recto Verso( گازت دوفم ،)Gazotto de femme ( و گلوب اند ميل)Globe and Mail ( چاپ آانادا و نيز

  .همكاري داشته است) Camera Press(موسسه عكس انگليسي آمراپرس 
او در اين . ، براي نخستين بار فعاليت خبري خود را در ارتباط با ايران آغاز آرد١٣٨٠ مشاراليها در آبان ماه 

تاريخ با معرفي روزنامه گازت دوفم و گذرنامه ايراني جهت عزيمت به افغانستان به اداره آل مطبوعات و 
  . اسالمي مراجعه آردهاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد رسانه

 به مرز دوغارون معرفي آرد و ٢٠/٩/٨٠ ربط، وي را در تاريخ  اين اداره آل با هماهنگي مراجع قانوني ذي
  . اقدام نمود٢٧/٩/٨٠ براي بازگشت او از افغانستان در تاريخ 

وي . گردد ز مي به آشور با١/٢/٨٢ شود و دوباره در تاريخ   از ايران خارج مي٢١/٣/٨١ او سپس در تاريخ 
هاي نظامي  هاي خارجي و هماهنگي قرارگاه  با معرفي اداره آل مطبوعات و رسانه٣/٢/٨٢ در تاريخ 

 از همان مرز، اما بدون اطالع اين ٢٩/٢/٨٢ شود و در تاريخ  ذيربط از مرز پرويزخان عازم سليمانيه مي
  .گردد اداره آل به آشور باز مي

اي از سوي   همراه با گذرنامه ايراني و معرفي نامه٢٧/٣/٨٢ اق در تاريخ مشاراليها پس از بازگشت از عر
آند و  هاي خارجي مراجعه مي موسسه عكس انگليسي آمراپرس به اداره آل مطبوعات و رسانه

درخواست تهيه عكس از زندگي روزانه مردم عادي در شهر تهران، دانشجويان و چند دانشگاه تهران و 
در معرفي آمراپرس، هدف از فعاليت خانم آاظمي تهيه عكس از زندگي . نمايد نيز آوي دانشگاه مي

  .روزانه مردم عادي در شهر تهران، قيد شده بود
شود و  اي از سوي اداره آل مذآور خطاب به نيروهاي انتظامي صادر مي  معرفي نامه٣١/٣/٨٢ در تاريخ 

  .گردد الذآر در آن قيد مي چهار موضوع درخواست شده فوق
شود، از نيروهاي انتظامي  نامه آه رونوشت آن براي معاونت ذيربط در ناجا ارسال مي در اين معرفي
 تا ٣١/٣/٨٢ با نامبرده از تاريخ » ضوابط و مقررات«هاي الزم را طبق  گردد تا همكاري درخواست مي

هاي  ات و رسانه از سوي اداره آل مطبوع٢/٤/٨٢ نامه در تاريخ  اين معرفي.  به عمل آورند٧/٤/٨٢ 
شود و عصر همان روز مشاراليها براي تهيه عكس و گزارش از  خارجي به خانم آاظمي تحويل مي
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 از ١٧:40 يابد و در ساعت  هاي اخير تهران در برابر زندان اوين حضور مي هاي زندانيان ناآرامي خانواده
  .شود سوي دادستاني بازداشت مي

مجوز اعطا شده به وي عمل آرده و همچنين از محلي عكس گرفته خانم آاظمي در اين اقدام، برخالف 
  .مشخص بوده است» عكسبرداري ممنوع«آه با عالمت 

 دقيقه بامداد مورخ ٢٠ تا ساعت ) ٢/٤/٨٢  مورخ ١٧:40 ساعت (اين خبرنگار ايراني از زمان بازداشت 
 اختيار دادستاني، اطالعات ناجا و االعظم منتقل شده، به ترتيب در اهللا  آه به بيمارستان بقيه٦/٤/٨٢ 

  .وزارت اطالعات بوده است
رود و در  االعظم به اغماي آامل و دائم مي اهللا  در بيمارستان بقيه٦/٤/٨٢  مورخ ١٠:30 وي ساعت 

  .گويد  در بيمارستان دارفاني را وداع مي١٩/٤/٨٢  مورخ ١٦:30 ساعت 
  :اهم اقدامات آميته ويژه: ب

در اين نشست .  برگزار شد٢٢/٤/٨٢  روز يكشنبه مورخ ١٩ ي عضو آميته ساعت نشست مقدماتي وزرا
آارهاي ورود هيات به مسئله مورد بررسي قرار  آه معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد حضور داشت، راه

گرفت و سپس آقايان وزرا يكي از معاونين خود را به عنوان نماينده ويژه براي پيگيري موضوع تعيين 
  .آردند
 جلسه معاونين وزارت ارشاد، اطالعات و دادگستري در دفتر وزير ٢٣/٤/٨٢  بامداد روز دوشنبه ٧ عت سا

هاي محتمل در حادثه مرگ خانم آاظمي بررسي و مقرر شد  در اين نشست فرضيه. ارشاد برگزار شد
پزشكي هاي تخصصي از وزير بهداشت، درمان و آموزش  براي تكميل آادر آميته ويژه و شروع بررسي

  .دعوت شود با آميته همكاري آنند
همچنين از نيروي انتظامي خواسته شد تا يكي از معاونين خود را براي پيگيري اطالعاتي و پليسي به 

هايي آه در مقطعي از دوران بازداشت خانم  به عالوه مقرر شد هر يك از دستگاه. آميته معرفي نمايد
اند، گزارش مستقلي را از نحوه بازجويي و نگهداري  داشتهآاظمي، مسووليت نگهداري وي را بر عهده 

  . به آميته ارائه نمايند٢٥/٤/٨٢ مشاراليها تهيه و تا روز چهارشنبه 
 جلسه آميته آارشناسي در دفتر وزير ارشاد برگزار شد و در آن دآتر ٢٣/٤/٨٢  مورخ ٢٠:30 ساعت 

صصي خود را همراه با نتايج گزارش سه هاي تخ پزشكيان، وزير بهداشت، نتيجه مشاهدات و بررسي
گروه تخصصي مستقل شامل متخصصان جراحي مغز و اعصاب، گوش و حلق و بيني و نيز چهار تن از 

بر اساس گزارش وي مرگ خانم آاظمي . آارشناسان رسمي پزشكي قانوني، به اطالع اعضا رسانيد
ه و اين ضربه موجب ايجاد شكستگي بر اثر ضربه به جمجمه و خونريزي حاصل از آن به وقوع پيوست

  .خطي در جمجمه شده است
هاي پزشكي متوفي در  هاي تخصصي پزشكي، پرونده در اين جلسه مقرر شد براي تكميل بررسي

 محلي آه وي در آن بستري شده و سپس فوت آرده -االعظم  اهللا محل زندان اوين و بيمارستان بقيه
در اين نشست تصميم گرفته شد آه به منظور . لعه قرار گيرد زير نظر دآتر پزشكيان مورد مطا-است 
  .هاي بيشتر، دفن جسد به تاخير افتد و خبر آن نيز به اطالع افكار عمومي برسد بررسي
.  آميته آارشناسي با حضور دآتر پزشكيان در دفتر وزير ارشاد برگزار شد٢٤/٤/٨٢  مورخ ١٤ ساعت 

بر شكستگي خطي جمجمه در قسمت چپ سر و سالم بودن هاي پزشكي قانوني داير  نتايج بررسي
در اين گزارش تصريح شده است علت فوت شكستگي جمجمه و . هاي متوفي قرائت شد ساير اندام

باشد و عالئمي  خونريزي مغزي به خاطر برخورد جسم سخت به سر يا برخورد سر به جسم سخت مي
  .شود دال بر ضرب و جرح در آن ديده نمي

هاي ذيربط در دوره بازداشت خانم آاظمي مشتمل بر  هاي فني دستگاه ست بررسيدر اين نش
دادستاني عمومي و انقالب تهران، نيروي انتظامي و وزارت اطالعات قرائت شد و هر يك از نمايندگان 

ها به تشريح وقايع رخ داده در طول نگهداري مشاراليها اعم از رفتارها و روحيات وي، رفتار  دستگاه
هاي  ي، بازجو و ساير مامورين مراقب، اظهارات شفاهي و آتبي وي، نحوه رفتار ماموران و محلقاض

  .نگهداري او پرداختند
االعظم و بهداري اوين توسط  اهللا پرونده پزشكي مشاراليها در بيمارستان بقيه: در اين نشست مقرر شد

ها در چهار  هاي ارائه شده دستگاه گزارش. دوزارت اطالعات تهيه و در اختيار آقاي دآتر پزشكيان قرار گير
در دادسرا و ( ساعت ٤ ، )در ناجا( ساعت بعد ٢٦ ، )در دادسرا و زندان( ساعت اول ٢١ مقطع يعني 

با ذآر جزييات دقيق با استفاده از اسناد و مدارك موجود و نيز ) در اطالعات( ساعت آخر ٢٦ و ) زندان
وها و آليه افرادي آه به نوعي با خانم آاظمي در تماس بوده و يا مالقات و مصاحبه با مامورين، بازج

  .اند تهيه و بطور آتبي تقديم وزير ارشاد شود حرآات وي را تحت نظر داشته
 جلسه وزراي عضو آميته ويژه رييس جمهوري در محل ٢٥/٤/٨٢  بامداد روز چهارشنبه ٨ ساعت 

نان مطبوعاتي وزارت ارشاد، وزارت ارشاد آشور و جلسات هيات دولت و با حضور دآتر پزشكيان، معاو
هاي باليني و روند اقدامات پزشكي  ابتدا دآتر پزشكيان نتايج مطالعات پرونده. وزارت اطالعات برگزار شد

ريزي مغزي نشاي از ضربه به سر بوده و  مرگ بر اثر خون. را تشريح و نتيجه آن را به اين شرح اعالم آرد
به دليل :  گزارش پزشك زندان اوين قرائت شد آه آقاي پزشكيان گفت.استعلت آن سكته نبوده 

باشد و بايد تازه اتفاق افتاده باشد و الزم است  ريزي بيني وقوع حادثه خيلي آمتر از دو هفته مي خون
آميته تصميم گرفت تا اعالم رسمي . براي تعيين زمان تقريبي وقوع حادثه بررسي بيشتري انجام شود

با توجه به .  و زمان تقريبي وقوع حادثه توسط پزشكي قانوني، هيچ خبري اعالم نشودعلت مرگ
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آه اعضاي خانواده  تقاضاي مادر مرحومه، جسد متوفي هر چه زودتر تحويل خانواده وي شود و چنان
  .باشند، تسهيالت الزم فراهم گردد مايل به معاينه جسد توسط پزشكان معتمد خود مي

د نمودن هر چه بيشتر بررسي، قرار شد از جسد عكس و فيلم تهيه و در سوابق همچنين براي مستن
  .سازمان پزشكي قانوني نگهداري شود

هاي مستند و مكتوب نيروي   آقايان وزرا با حضور آارشناسان، گزارش٢٥/٤/٨٢  روز چهارشنبه ١٩ ساعت 
ني آماده تحويل نبود، به اين جهت اما گزارش مكتوب دادستا. انتظامي و وزارت اطالعات را بررسي آردند

ها و  در اين نشست پرسش. مقرر شد گزارش مذآور توسط وزير دادگستري فورا تهيه و ارسال شود
در پايان، صورتجلسه آميسيون پزشكي قانوني . ابهامات اعضاي آميته مطرح و مورد بررسي قرار گرفت

تشكيل و به امضا ) ييس سازمان پزشكي قانونير(و دآتر صدر ) وزير(آه با حضور آقايان دآتر پزشكيان 
  .دوازده تن از متخصصان مستقل رسيده بود، قرائت شد

در اين صورتجلسه زمان ضربديدگي جمجمه به احتمال قوي در محدوده زماني پنجم تيرماه و حداآثر تا 
  . ساعت قبل از آن برآورد شده است٢٤ 

 را تعيين و مقرر آردند آه اين گزارش روز شنبه آماده در اين جلسه آقايان وزرا چارچوب گزارش نهايي
  .تقديم به رييس جمهوري شود

  : سير وقايع دوران بازداشت-ج 
  ) ساعت در اختيار دادسرا و زندان٢١ (ي نخست  مرحله* 
 خانم زهرا آاظمي در حالي آه با يك عدد دوربين عكاسي در حال ٢/٤/٨٢  مورخ ١٧:40  ساعت -١ 

ي با  هاي خردادماه در مقابل زندان اوين و منطقه هاي زندانيان ناآرامي تجمع خانوادهعكسبرداري از 
بوده به داخل نگهباني زندان راهنمايي شده و با حضور دو نفر از قضات از » عكسبرداري ممنوع«عالمت 

  .شود وي توضيح خواسته مي
هاي خود را جهت  شاد، دوربين و فيلمي وزارت ار نامه خواهند معرفي نامبردگان از خانم زهرا آاظمي مي

وي از اين امر . بازبيني تحويل دهد و زندان را ترك گويد و روز بعد براي دريافت لوازم خويش مراجعه آند
خواهد با مسووليت خود، در آنار لوازم خويش در زندان باقي  دارد آه مي زند و اظهار مي سر باز مي

خانم . نمايد آند و آن را در برابر نور، سياه مي ربين را خارج ميسپس خانم آاظمي فيلم داخل دو. بماند
  .آند آاظمي فيلم ديگر خود را نيز به همين نحو سياه مي

» تحت نظر« به عنوان ٢٤٠  توسط يكي از پرسنل زندان اوين به بند ٢/٤/٨٢  مورخ ٢٠:30  ساعت -٢ 
  .شود اعزام مي

 توسط معاون دادستان بازجويي به عمل ٣/٤/٨٢  بامداد روز ٢:30  لغايت ٢/٤/٨٢  مورخ ٢٢:25  ساعت -٣ 
  .آيد آه در بخشي از بازجويي، دادستان تهران نيز حضور داشته است مي

  . استقرار داشته است٢٤٠  در بند ٣/٤/٨٢  مورخ ١٠:30  تا ٢:30  ساعت -٤ 
ر بازداشت صادر و بدين  قرا١٢ شود و توسط بازپرس شعبه   از بند تحويل گرفته مي١٠:30  ساعت -٥ 

  .گردد منظور به بند نسوان زندان اوين تحويل مي
ي تحقيقات و به منظور گردآوري سوابق آيفري و تحقيق   جهت ادامه٣/٤/٨٢  مورخ ١٤:30  ساعت -٦ 

  .شود ي وضعيت مشاراليها تحويل اطالعات نيروي انتظامي مي درباره
  )انتظامي ساعت در اختيار نيروي ٢٦ (ي دوم  مرحله* 
وابسته به اطالعات نيروي  (١١٠  با اخذ دستور قضايي به بند نسوان مقر٣/٤/٨٢  مورخ ١٤:30  ساعت -١ 

  .شود تحويل مي) انتظامي
  .شود  براي صحبت با خانم آاظمي وارد بند نسوان مي١١٠  مسوول مقر ١٨:45  ساعت -٢ 
 دقيقه از آن خارج ١٠ ان شده و پس از  بازجويان براي بازجويي متهم وارد بند نسو٢٢  ساعت -٣ 

  .شوند مي
 متهم به همراه راهنمايانش جهت تحويل به زندان اوين از قرارگاه خارج ٤/٤/٨٢  مورخ ١٦:30  ساعت -٤ 

  .شود مي
شنود، شروع به فرياد زدن  مشاراليها هنگامي آه در اوين صداي بازجو را آه به استقبال او آمده بود مي

  .آند و ميو فحاشي عليه ا
  ) ساعت در اختيار دادسرا٤ (ي سوم  مرحله* 
ي وزارت اطالعات وي را  نماينده.  متهم در اختيار دادسرا قرار مي گيرد٤/٤/٨٢  مورخ ١٧:20  ساعت -١ 

  .ماند  در آنجا مي٢١:30  منتقل مي آند و او تا ساعت ٢٤٠ تحويل گرفته و به بند 
  .مورد بررسي قرار گيرد“ وقعه”ارش براي اطالع از اين مدت زمان بايد گز

  ) ساعت در اختيار وزارت اطالعات٢٦ (ي چهارم مرحله* 
  .گيرد  در زندان اوين در اختيار آارشناسان وزارت اطالعات قرار مي٤/٤/٨٢  مورخ ٢١:40  ساعت -١ 
 و گو شده و  دقيقه به طور شفاهي با وي گفت٣٠  در همان تاريخ به مدت ٢٢:15  تا ٢١:45  از ساعت -٢ 

  . گردد سپس متهم براي استراحت به بند بازمي. شود بازجويي از وي به روز بعد موآول مي
  .در بند بوده است) ٥/٤/٨٢ ( صبح روز بعد ١٠  در همان تاريخ لغايت ٢٢:30  ساعت -٣ 
به مشاراليها از پاسخ . ي بازجويي انجام شده  اولين مرحله٥/٤/٨٢  مورخ ١٤  تا ١٠  ساعت -٤ 

  .ي وي ندارد ها هيچ ارتباطي با حرفه دارد اين پرسش هاي مامورين طفره رفته و اظهار مي پرسش
  .ماند جا مي  در آن١٥:30 شود و تا ساعت   به به بند بازگردانده مي١٤  ساعت -٥ 
  .يابد  ادامه مي١٦:30 شود و تا ساعت  ي دوم بازجويي شروع مي  مرحله١٥:30  ساعت -٦ 
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بيمار حال : در گزارش وي آمده است. آند  پزشك وزارت اطالعات وي را معاينه مي١٦:30  ساعت -٧ 
حالي و  داده و فقط آمي احساس بي عمومي خوبي داشته، به سواالت درماني به خوبي پاسخ مي

  . آند ضمن پرهيز از اعتصاب غذا، دارو مصرف آند پزشك به وي توصيه مي. ضعف داشته است
ي بازجويي از متهم، در اين هنگام بازجويان   بازگشت به اطاق بازجويي و ادامه١٩  تا ١٧  ساعت -٨ 

شود و او  در اين هنگام توسط پرستار به او آب قند داده مي. آنند آه وي حال عادي ندارد احساس مي
  .شود آشامد و سپس به بند بازگردانده مي آن را مي

از بهداري . حال است شود آه متهم بي ند اعالم مي از طرف محافظين به سرپرست ب٢٠:40  ساعت -٩ 
حال هستم آمپول تقويتي مرا  بي«گويد  آند و خانم آاظمي مي به بند مراجعه مي) پرستار بند امنيتي(

  .»تزريق آنيد
 دقيقه مجددا گزارش ناراحتي شديد وي به ١٠ خوابد و پس از  متهم پس از اداي اين جمالت مي

حالي و تهوع و سردرد شكايت دارد و در همين هنگام درحال پاك آردن   بياو از. رسد مسووالن مي
آند آه خون روشن در آن  پس از چند لحظه استفراغ مي. شود بيني خود متوجه خون تازه در آن مي

  .گيرند وي را با ويلچر به بهداري اوين انتقال دهند جا تصميم مي در اين. گردد مشاهده مي
گيرد بيمار را آه حالش به وخامت گذارده، به   بهداري اوين تصميم مي٥/٤/٨٢ خ  مور٢٣:30  ساعت -١٠ 

ي   نفر مراقب به وسيله٣ در اين ساعت بيمار با همراهي .  االعظم منتقل آنند اهللا بيمارستان بقيه
  .گردد  االعظم منتقل مي اهللا آمبوالنس بهداري اوين به بيمارستان بقيه

  : اقدامات پزشكي-د
 به همراه سه نفر ديگر به بيمارستان ٦/٤/٨٢  دقيقه بامداد مورخ ٢٠ نم زهرا آاظمي در  خا-١ 

» ناراحتي گوارشي«نامه، علت مراجعه با ذآر جزئيات پزشكي  در معرفي. شود االعظم وارد مي اهللا بقيه
  .ذآر شده است

آيد  ارشي به اجرا درميهاي گو  اقدامات پزشكي در مورد بيمار بر اساس تشخيص مبتني بر ناراحتي-٢ 
  .آه گزارش آن موجود است

هاي مغز  هاي ويژه منتقل و درمان  بيمار با مرگ مغزي به بخش مراقبت٦/٤/٨٢  روز ١٣:30  در ساعت -٣ 
  .شود و اعصاب براي او آغاز مي

  .آند  بيمار فوت مي١٩/٤/٨٢  مورخ ١٧:30  در ساعت -٤ 
  : علت و زمان فوت-žه
شكستگي جمجمه، خونريزي مغزي و «پزشكي قانوني علت فوت خانم آاظمي  بنا به گزارش -١ 

  .است» عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت به سر و يا برخورد سر به جسم سخت
 سازمان پزشكي قانوني آه نظر نهايي آميسيون پزشكي متشكل از ٢٥/٤/٨٢  بنا به گزارش مورخ -٢ 

 نفر از پزشكان متخصص ١٣  سازمان پزشكي قانوني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رييس
 ٢٤  و حداآثر تا ٨٢ ي پنجم تيرماه  ديدگي در محدوده هاي مختلف را منعكس ساخته، زمان ضرب رشته

  .ساعت قبل از آن برآورده شده است
درمان تر و حصول اطمينان بيشتر به دعوت آقاي دآتر پزشكيان وزير بهداشت،   به منظور بررسي دقيق-٣ 

و آموزش پزشكي مجددا آميسيون پزشكي متشكل از ايشان و هفت نفر از آقايان پزشكان متخصص 
هاي جراحي مغز و اعصاب، راديولوژي و پزشكي قانوني موضوع را مورد بررسي قرار داد و در  رشته
 اعالم داشت آه بر اساس مندرجات پرونده باليني بيمارستان ٢٧/٤/٨٢ جلسه مورخ  صورت
 ساعت قبل از ورود و بستري شدن در اين ٣٦ ي زماني حداآثر تا  االعظم، ضربه به سر در فاصله اهللا هبقي

وارد آمده و به احتمال قوي همراه با بيهوشي اوليه نيز بوده ) ٦/٤/٨٢  دقيقه بامداد ٢٠ (بيمارستان 
  .است

  :گيري  نتيجه-
جمجمه زهرا آاظمي، دو فرضيه قابل طرح ديدگي  هاي پزشكي در مورد زمان ضرب با توجه به گزارش

  :است
  . ساعت قبل از آن بوده است٢٤ ديدگي جمجمه پنجم تيرماه و حداآثر  زمان ضرب: الف
  . ساعت قبل از آن بوده است١٢ ديدگي جمجمه، پنجم تيرماه و حداآثر  زمان ضرب: ب

اند  امبرده در ارتباط بودههاي زماني فوق با ن بدين ترتيب ضروري است تمامي آساني آه در محدوده
  .شناسايي شوند و مورد تحقيق قرار گيرند

  : پيشنهادها-
هاي  هاي مكتوب و شفاهي از دستگاه آميته با عنايت به بررسي اسناد و مدارك و دريافت گزارش

 و با توجه به اوضاع و احوال حاآم بر) دادسراي عمومي و انقالب تهران، ناجا و وزارت اطالعات(ربط  ذي
  :نمايد هاي افكار عمومي داخلي و خارجي، پيشنهادهاي زير را ارايه مي پرونده و نظر به پرسش

ي قضاييه و تعيين بازپرس ويژه و مستقل به منظور شناسايي مسوول يا  ارجاع پرونده به قوه: الف
  مسووالن اصلي حادثه؛

  رساني سريع به افكار عمومي؛ اطالع: ب
ويژه خبرنگاران در  داري متهمان به هاي مناسب براي ارتقاي آيفيت نگه هتدوين و به آارگيري شيو: ج

  مدت بازداشت؛
  : مالحظات-
  .آشاميده است ورزيده و فقط آب مي  خانم آاظمي از ابتداي بازداشت تا آخر، از خوردن غذا امتناع مي-١ 
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ي هرگونه پاسخ  از ارايهداده و  هاي نامربوط مي  وي در مراحل مختلف بازداشت، به سواالت، پاسخ-٢ 
  .رفته است شفاف طفره مي

شود و در محل  ي پنج ميليون توماني آزاد مي  از سوي قاضي پرونده با قيد وثيقه١٥/٤/٨٢  در تاريخ -٣ 
  .گيرد اش قرار مي همين بيمارستان در اختيار خانواده

ربط  ز سوي هر سه نهاد ذيي او در مدت بازداشت ا  رفتارهاي غيرطبيعي، جسورانه و پرخاشگرانه-٤ 
  .تاييد شده است

 هنگامي آه در اختيار ناجا بوده است، جز اظهار ناراحتي به خاطر برخوردهاي تنبيهي ماموران مراقب -٥ 
  .او در شب اول اقامت در بازداشتگاه، ناراحتي ديگري گزارش نشده است

  ٢٨/٤/١٣٨٢ والسالم 
  علي يونسي، وزير اطالعات

   الري، وزير آشورعبدالواحد موسوي
  اسماعيل شوشتري، وزير دادگستري

  احمد مسجدجامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
 مسعود پزشكيان، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29 يكشنبه  -روزنامه اعتماد 
 از   دو افسر آه آن.  خود نشستند  متزلزل هاي ، بر اريكه زي از پيرو  و خرم ، شادمان هر دو افسر ارتشي

   شد، مرداني  استفاده اش  و دارودسته  آوچك  عارف  انداختن  و بيرون  گرفتن  براي  مانند انبر و چنگك آنان
  دهدي  باران  گرگ اند آه ها شده  بعثي  دست  نفهميدند آلت  بودند آه تجربه  و آم ، سرگشته بسيار گيج

   امورخارجه  وزارت  به  در تهران  سفير عراق  وقتي  بود آه  گرفته  انجام  و آرام  سهل  قدري آودتا به. بودند
  يي  و ساده  آوچك  داد دگرگوني ، پاسخ  ايران  امور خارجه  وزارت  مقامات  پرسش  شد، در قبال فرا خوانده

اما احمد )   سال آيهان.(  است  نپيوسته  وقوع  به يي  تازه قعه وا  و هيچ  شده  انجام  عراق در ساختار دولت
از نظر احمد .  شوند  آسوده  نايف  داود و آلنل  زودتر از شر ژنرال خواستند هرچه  مي  البكر و صدام حسن
  ه خود را ب  وظيفه آمدند آه  شمار مي  به آموزي  دست  سگهاي  آنان  صدام  از ديدگاه  البكر بويژه حسن
 دو  ،آن در حقيقت.   نداشت  ديگر ضرورتي  عراق  دولت  در راس  بودند و حضورشان  داده  انجام خوبي

   فزاينده طلبي جاه  در راه  سدي  نداشتند و وجود آنان  وجودي  ديگر علت  بودند آه مستعملي» پرزرواتيو«
تر بود، زير بار  تر و متواضع  خود نجيب  بود از پسر عم  هرچه  البكر آه احمد حسن. شد  مي  تلقي صدام
 با   بار قبل  را آه  عراق  افسران  آينه  آه  بر آنار شود، اما صدام  سرعت  اين  داود به  نايف  آه رفت نمي
   بودند، به  افكنده  تعويق  به  سال  را پنج  بعث  حزب  زمامداري  بعث  حزب  و زدودن  دور عارف  به  شدن جمع
 عذر   آه ، پذيرفت  و وقاحت  خود،با پررويي صدام.  را روا نديد بخت  تيره  و آلنل  و مدارا با ژنرال ت داش دل
   آاري  دست  دو آلت  آن  جان  عجالتاص به  آه  گرفت  قول  البكر از وي  را بخواهد اما احمدحسن آنان

   دو ميهمان  راندن  نحوه  البكر خواست  دو را نكشد،اما از احمد حسن  داد آن  قول صدام.  باشد نداشته
  ، به  داود، وزير دفاع  آه  گذاشت  زماني  را براي  دوم او آودتاي.  خود او واگذارد  را به  و تحميلي ناخوانده

   آنان  البكر در راس  احمد حسن  آه  پرده  و پشت  واقعي  روز، آودتاگران13 از تنها  پس.  بود  رفته اردن
 آار   وارد اتاق  ، ناگهان  دهها تن  پيشاپيش حسين  صدام اند آه آورده.  ظاهر شدند حنهبود،در ص
» !? يي  شده  آدم  من حاال براي! پاشو! پاشو«:  او فرياد زد  به  شد و خطاب  نايف وزير عبدالرزاق نخست
   روي چه?  عزيز دوست   خبر است چه«:  و گفت  ازجا برخاست شناخت  مي  خوبي  را به  صدام  آه نايف
پاشو، !  يي وزير شده  ما نخست براي« :  و فرياد زد  او گذاشت  شكم  خود را روي  آلت صدام» ?  است داده
» ! وزير آنيم  تو را نخست  مثل يي  حرامزاده  آه ، ما آودتا نكرديم تو بيخود اينجا هستي!   آن  را گم گورت
با .  ببرند  زندان  آنند و به  زد و دستور داد او را توقيف  نايف الرزاق عبد  بر صورت  محكم  چند سيلي سپس

 تبعيد  برد و از همانجا به  سر مي  به  در اردن  بود آه  يارش  رفتار نشد،اما بخت  نيز بهتر از اين وزير دفاع
 او را   داود آه اما به. تادند فرس  تهران  را سوار هواپيما آردند و او را نيز به  بعد نايف  ساعت يك.   رفت ابدي

   وضعي  داود به  و هم  نايف  بعد، هم چندي.  برود  بيروت  به  دادند از اردن  بودند،اجازه  آرده بازنشسته
 در   محبوس  و زندانيان  ظاهر تعطيل  را به السلمان  نقره  سياسي  زندان  بعثي دولت.  سپردند  جان مشكوك

 يا   قصر النهايه ، زندان حسين  صدام  مستقيم  زير نظر و با مباشرت  نكشيد آه  طولي اما آنجا را آزاد آرده
 .  شد  السلمان  نقره  جايگزين قصر الرحاب

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه  - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 

شناختند و با  ها را نمي  تكريتي يي  قبيله وز ماهيت هن  ملي  و چپگرا و دموآراتيك  آمونيست احزاب
 و   طايفه  اآنون  آه اما صدام.  بودند  قدرت  از درخت چيني  روز ميوه  در انتظار فرارسيدن باوري خوش
  كه اري  حفظ او براي.  در بر دارد  چه  آينده  آه دانست  مي  بود، نيك  بغداد فراخوانده  به  را از تكريت اش قبيله
   سال35 از   بيش با گذشت.  در آند  به  را از ميدان  زودباور و از خودراضي  رقيبان  بايد يكايك ، چگونه قدرت

   ديكتاتوري  و استقرار رژيم  است  گذشته  در عراق  طوالني  مدت  در اين  و آنچه1968   ژوييه17  از آودتاي
 چرا  شود آه  مي  مطرح  پرسش  اين ،اآنون  مدت  اين ر خالل د  و ارتجاعي  مانده  توتاليتر عقب اليگارشي

 آودتا  چرا در عراق? شد  آودتا مي  در عراق  آودتا آردند و اساساص چرا و چگونه ها در عراق بعثي
 هرگز   در عراق  دموآراسي  گفت أ اما شايد بتوان  نيست  آسان  چندان  پرسش  اين  به پاسخ? شد مي
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 و   بوده  در ميان  پارلمان ، با آنكه  سلطنتي  رژيم  در دوران  و حتي  است  نگرفته  و قوامي  ندوانده ريشه
 و  يي  قبيله  صورت  به  همچنان  عراق  وجود داشتند، حكومت  بطور نسبي  و احزاب  و مطبوعات نمايندگان
 از   سال24   آه  عراق مقيم   مسافر ايراني  آن  است  گفته  نيك چه.   است شده  مي  اداره فئودالي
  ، مالحظه  گذرا بيندازيم  نظري  سرزمين  اين  تاريخ اگر به«:   است  آرده  را در آنجا سپري اش زندگي
   بوده  و شورش  و طغيان  و جنگ  نزاع  آشور صحنه  اين  حال  تا به  ظهور اسالم  از اوايل  آرد آه خواهيم
زنند   را مي  مثل  اين در عراق» «.اند  در نبرده  به  سالم  جان  ملك دو از اين هر   و عادل  ظالم حاآم.  است
 چند نفر از   بود، چون  در زحمت  خيلي  عراق  اهل ، از دست  عراق  از تصرف ، پس  اسكندر مقدوني آه

   آه  نوشت ر يونان استاد خود ارسطو د او به.  بودند  رسيده  قتل  به  سرزمين  آن  مردم  دست  به سردارانش
.  بياورم»  رودان ميان «  به  سكوت  براي  را از يونان يي  و عده  داده  مزوپوتاميا را آوچ  مردم  دارم  تصميم من

   و خوي  آنها نيز خلق  سال  بعد از بيست ، چون  نيستم  موافق  تصميم  با اين  نوشت استاد او در جواب
  » .هند آرد را پيدا خوا رودان  ميان مردم

  
  ها، نگاهي از درون  صدري
  2003  ژوئيه 20 -1382 تير 29 يكشنبه  - بازتاب -حسن آذري: ترجمه

هاي مفصلي، پيشينه، وضعيت فعلي و آينده شيعيان  در سلسله گزارش» الحيات«اي  روزنامه فرامنطقه
  .عراق را مورد بررسي قرار داده است

ها ـ به ويژه مقتدي صدر ـ تهيه شده، حاوي اطالعات  ريان صدريها آه با محور قرار دادن ج اين گزارش
  .شود جالب توجه و ارزشمندي است آه بعضا براي نخستين بار، منتشر مي

ها را به  به خاطر تعصبات عربي و برخي مالحظات، جريان صدري» الحيات«بديهي است آه گردانندگان 
دهند آه اين گرايش، در برخي  يران دارند، ترجيح ميديگر جريانات شيعي آه عمدتا ارتباط بيشتري با ا

  .آامال محسوس است؛ اما اين امر، از اهميت و جذابيت گزارش نكاسته است هاي گزارش، از قسمت
هاي اين  با توجه به اهميت مسايل عراق و تأثير آنها بر سرنوشت آشور و با توجه به ويژگي» بازتاب«

بخش اول اين گزارش . هاي آن را به صورت آامل منتشر آند سمتگزارش، در نظر دارد، ترجمه همه ق
  آيد؛ در ادامه مي

به . ها افتاد اي بر سر زبان  پس از سقوط رژيم صدام مقتدي صدر و جريان وابسته به او به صورت گسترده
ته عبارت ديگر، گروه صدر پس از سقوط صدام به تكاپو افتادند تا در عراق آينده، نقش به سزايي داش

مقتدي صدر و . هاي مختلف، براي آن سخت در تالش هستند باشند؛ چيزي آه همه احزاب و جريان
 ساله بر خودشان اطالق 30ـ نامي آه طرفداران اين جوان » حوزه ديني سخنگو«جريان موسوم به 

شود، از  ناميده مي» مدينه الثوره«آه اآنون » مدينه الصدر«آردند ـ در شهري نزديك بغداد با عنوان 
هاي ديگر شيعه عراق در  فرداي سقوط صدام، فعاليت خود را آغاز آردند، چرا آه همچون احزاب و گروه

خواهند در خأل قدرت عراق، جاي پايي براي  طول زمامداري صدام، در خفقان شديد بودند و اآنون مي
  .خود در دولت آينده پيدا آنند

سوم جمعيت بغداد را در خود جاي داده و  ، بيش از يك»صدام سيتي«با نام قديمي » مدينه الثوره«
اين گروه در .  ميليون نفر آه تماما شيعه مذهب هستند، در نوسان است5/2 الي 2جمعيت آن بين 

اواسط نيمه دوم قرن گذشته به وسيله رژيم صدام به جنوب عراق رانده و شماري از آنان، نيز به بخش 
  . دآردنشين در شمال عراق تبعيد شدن

آيد، ولي يكي از شهرهايي  هرچند از مناطق و شهرهاي سنتي در عراق به شمار نمي» مدينه الثوره«
هاي ديني قرار  است آه در طول سالها به ويژه پس از تبعيد شيعيان به اين منطقه، آانون توجه حوزه

  .گرفته است
» خلف السد«ين منطقه را  قرن گذشته يعني در دوران نظام پادشاهي، ساآنان بغداد ا40در دهه 

نامگذاري آردند آه چندان از لحاظ ساخت و ساز، چهره شهر به خود نگرفته بود تا اينكه عبدالكريم 
قاسم از قدرت خلع شد و به توسعه اين شهر همت گماشت و مهاجران شيعه را ـ آه عمدتا از عشاير 

غربي گرفت و شهرسازي در اين سرانجام اين شهر، رنگ و بوي . جنوب بودند ـ در آن سكني داد
  .منطقه، بر اساس معماري شهرهاي آمريكا نظير نيويورك، شكل گرفت

 اين شهر، شهر مقتدي صدر ـ فرزند عالمه محمدصادق صدر آه در  اآنون پس از سقوط رژيم صدام،
  . در شهر نجف ترور شد ـ نام گرفته است1999سال 

ر، آنچه بيشتر مورد توجه قرار گرفته، پديده مقتدي صدر، اي و سياسي اين شه در آنار تقسيمات قبيله
 ساله است آه حضور ناگهاني ايشان در سلك مراجع تا حدودي خطر جدي براي 30روحاني جوان و 

هاي وي پيداست، اين است آه  البته آنگونه آه از افكار و فعاليت. رود علماي بزرگ شيعه به شمار مي
  .افراطي و اصولگرا هستندشخص صدر و پيروانش تا حدودي، 

آردند يا به اين منطقه رانده شدند، مجاز نبودند تا بر  در روزگاري آه عشاير شيعه در بغداد زندگي مي
آنان به اجبار از سوي رژيم حزب بعث تحت نظر بودند، . اساس اصول و عقايد عشايري خود فعاليت آنند

  ان فراهم شد آه در زندگي، آار، برخوردهاي اجتماعي،اين فرصت براي آن» مدينه الثوره«اما با رفتن به 
  .هاي عشايري خود عمل آنند جنگ و ازدواج بر اساس سنت

شيعيان جنوب عراق، در دهه چهلم ميالدي بنا به داليلي، همچون فرار از نظام اقطاعي آشاورزي 
، مهاجرت از بغداد به 60 و 50مهاجرت آردند آه در دهه » مدينه الثوره«بيشتر به شهر ) فئوداليسم(

  .دليل افزايش فشار مالكان و دريافت دستمزد ارزان به مناطق اطراف گسترش يافت
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در آغاز مهاجرت، مهاجران شيعه در مناطق اطراف بغداد ساآن شدند و شهرهاي جديد را تشكيل دادند 
نا نهاد و بر آن نام  ميالدي، شهري را ب60تا اينكه عبدالكريم قاسم در پشت ديوارهاي بغداد در دهه 

گذاشت و به دنبال آن، مهاجران شيعه شهر العماره، اهواز و شهرهاي جنوبي و » مدينه الثوره«
آاري آه مردم، زندگي ساآت و آرام خود را (روستاهاي اطراف، به ويژه عشاير را به اين شهر انتقال داد 

دهند، اين شهر را به نام وي، به  يدانند و بيشتر ترجيح م در اين شهر مديون عبدالكريم قاسم مي
  ).ديگران بشناسانند

 آيلومتر مربع بنا نهاد و 20 بخش در مساحت 79قاسم اين شهر را به شكل سه خيابان بزرگ و 
اين تقسيمات تاآنون باقي مانده است، ولي . ها را با ارقام مشخص آرد هاي اصلي و آوچه خيابان

با اين . شهر را  تا حدودي از بافت قديمي خارج ساخته استافزايش جمعيت و گسترده شدن آن، اين 
ها از گل و سنگ  اوصاف هنوز افكار زندگي روستايي بر فرهنگ اين شهر غالب است و ساخت خانه

ها پر از گداياني است آه براي به دست آوردن  برند و خيابان مردم در فقر مطلق به سر مي. باشد مي
  .اند وردهگري روي آ لقمه ناني به تكدي

 ساله حزب بعث، رژيم صدام حسين، به طبقات شيعه مذهب 27توجهي حكومت  اين فقر، به بي
هاي  آنند، زنان پشت سر مردها با لباس وآمد مي مردم در اين شهر با لباس عشايري رفت . گردد برمي

آنند  ش حمل ميهايي از مواد غذايي و امكانات اوليه زندگي را بر دو عربي مشكي، در حالي آه آيسه
ها پر از لجنزار و  هاي بهداشتي و پزشكي نيست و خيابان افتند، خبري از شهرداري و سازمان به راه مي 

اين اواخر مشكل . هاي واگير عمومي شده است آشغال است؛ آه همين امر بارها موجب شيوع بيماري
مومي، به وفور افزايش يافته و ديگري هم به اين شهر اضافه شده و آن اين بود آه سرقت از اموال ع

رسانند و اگر آسي  هاي اين شهر به فروش مي دزدان پس از سرقت اموال عمومي آنها را در خيابان
  .مدعي آن اموال شود، مرگ او حتمي است

اند، بلكه بر  از سوي ديگر سران رژيم سابق، هيچ جاي اين شهر را خالي از شعار و اسامي خود نكرده
از ديگر امكانات معيشتي آه رژيم بعث وارد . هاي حزب بعث را گذاشتند ها و محالت، نام نها، خيابا آوي

هاي اسقاطي نظامي از طريق مزايده علني است، به   آرده، فروش ماشين »الثوره«زندگي مردم در 
  .آنند خرند و به وسيله نقليه شخصي تبديل مي ها را مي طوري آه ساآنان شهر اين ماشين

هاي روباز ساخت  و نقل آودآان، زنان، مردان حتي چارپايان و پرندگان به وسيله ماشينآار حمل 
مردم آنقدر غرق در زندگي فقيرانه خود هستند آه آسي گذر زمان را احساس . شود روسيه، انجام مي

  .آند نمي
  . واستخ آنند و اين همان چيزي بود آه رژيم سابق مي آس رقابت نمي آنها در زندگي خود با هيچ

شد، چرا آه مردم عراق در پرتو يك رژيم نظامي و امنيتي به  را شامل نمي» الثوره«اين امر تنها شهر 
پوشيدند، اما  هاي غربي مي در بيشتر شهرها، نوع پوشش تغيير آرده بود و مردم لباس. بردند سر مي

 حضور شيوخ عشاير، مقلدان و اي بر آن حاآم شده بود، در بغداد به ويژه در دو دهه اخير، نظام قبيله
  .هاي مهم اين شهر، امري عادي شده بود هاي بزرگ و خيابان هاي اشرافي در هتل اتباع آنها با لباس

را به ) پسر صدام(هاي عدي  هايي آه به تازگي در بغداد پخش شده است، جشن در يكي از نوار فيلم
ا لباس هاي آوتاه و با رنگ و بوي غربي در حال تصوير آشيده آه در آن مردها با لباس عشايري و زنها ب

هستند آه براي » الثوره«رقص و پايكوبي با موسيقي غربي هستند؛ بيشتر آنها شيوخ شهر 
 دور هم  »شرايتون«هاي سياسي و غيره با ديگر شيوخ قبايل در هتل مشهور بغداد به نام  نشست
  .شوند جمع مي

نشين افزايش داده بود آه  هاي شيعه را بر شهرها و محلهحزب بعث آنقدر فشارهاي تبليغاتي خود 
آس جرأت نداشت، خبر آشته شدن فرزندان و بستگان خود را به دست سربازان اين رژيم اعالم  هيچ
بر در و ديوار شهر، تنها نام حزب بعث و شعارهايي در تمجيد از صدام و اعضاي ارشد حزب بعث . آند
اما پس از سقوط رژيم،  ها بعثي بودند،  ها و آوچه ، اسم خيابانحتي همانگونه آه گفته شد. بود

ها براي عزيزان از   ساله صدام مزين شده و اآنون خانواده27تابلوهاي اين شهر به ذآر قربانيان حكومت 
اش بر  توانست حتي در خانه گيرند، چرا آه تا آن روز آسي نمي دست رفته خود، مراسم عزا و ماتم مي

شد، پارچه سياهي در ابعاد مشخص   پدر  يا مادرش گريه آند و تنها به آنها اجازه داده ميمرگ فرزند،
بر سر در منزل به عنوان عزا نصب آنند و از برپايي مراسم عزاداري سوم، هفت، چهلم مردگان خبري 

  .نبود
پرشتاب به دنبال اگرتا آن روز از برگزاري مراسم نماز جماعت در اين شهر خبري نبود، اما امروز مردم 

آنيم آه   نفري برخورد مي20در مسير راه، به گروه . مساجد و محل برگزاري نماز جماعت هستند
شوند؛ مسجدي آه از  مي» القريب«سفيد بر تن آرده و روانه مسجد ) دشداشه(هاي عربي  لباس

شود آه  يده ميدر سوي ديگر مردي با لباس عشايري د. زمان ساخت، نماز جماعت به خود نديده بود
آنند تا خود را به  اند ـ پشت سر او حرآت مي هاي سياه بر تن آرده تعدادي زن ـ در حالي آه باالپوش

  .برسانند» القريب«بازار 
 اوليا و  گويند، تقريبا بدون استثنا عباراتي نظير حوزه ديني، از شرع و فقه سخن مي» الثوره«مردم در 

مسأله تقليد به شدت در ميان . شنوند ي از مفاتيح شيعه ميمعصومين و سادات موسوي و جمالت
يعني . مردم شايع شده و مردم به دنبال اين هستند آه از چه آسي تقليد آنند؛ صدر يا سيستاني

شود آه مقلد سيدحسن  مثال در لبنان تنها سؤال مي. عرض قرار گرفتند اي هم مردم بين دو فرد با رويه
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توانند، از آنار اسم صدر يا  اما مردم اين شهر به راحتي نمي  هستي يا نه، )اهللا رهبر حزب(نصراهللا 
  .سيستاني بگذرند

گويد، ما مقلد شهيد ثاني هستيم و بيشتر افراد قبيله ما از  مي» الثوره«فرزند شيخ التمائم در شهر 
  .آنند ايشان تقليد مي

  .ريشه دوانيده است» الثوره«دم شهر مسأله مرجعيت و تقليد عميقا در دل شيعيان عراق به ويژه مر
اهللا سيستاني تقليد  گويد و او برادرانش از آيت است مي » الثوره«آه از ساآنان » الرحيم«آارمند هتل 

) پسر صدام(آنند به همين خاطر چون صاحب هتل از مقلدان صدر بود و ارتباط نزديكي با عدي  مي
  .ا از آار برآنار آردند آه از تقليد سيستاني دست بردارمآوردند و حتي بارها مر داشت، بر من فشار مي

هستند آه هزاران نفر از  »الدراجي«از منطقه العماره در جنوب عراق و قبيله » الثوره«بيشتر ساآنان 
اين قبيله به اين شهر رانده و در آنجا به ده طايفه تقسيم شدند و براي هر طايفه يك شيخ آل انتخاب 

  .آردند
گويد، يك امارت به قبيله آل، عشيره و  مي» الثوره«اي  درباره تقسيمات قبيله» الدفافعه «شيخ قبيله

در برخي از مناطق معموال طايفه پيش از (شود  بعد خانواده، سپس خانه و نهايتا به طايفه تقسيم مي
  ).آيد خانه مي

ه اين رييس به ترتيب جد بزرگ، آردند آ ها، رييسي انتخاب مي عالوه بر آن براي هر آدام از اين خانواده
  .شدند تر انتخاب مي پدر، فرزند بزرگ و فرزند آوچك

ما جزيي از طايفه دفافعي بوديم، سپس از هم جدا شديم و خانواده و طايفه : گويد وي در ادامه مي
ي ما اي فرارو اي را تشكيل داديم، چرا آه تعداد قبيله ما زياد شد و به تبع آن مشكالت عديده جداگانه

  .قرار گرفت
گونه  در ده سال اخير، نظام عراقي، عرصه را براي عشاير بازتر گذاشت و از آنها خواست تا بدون هيچ

اي زندگي آنند و از آن زمان به بعد،  اي يا قبيله مشكلي بر اساس اصول و عقايد حاآم بر نظام عشيره
  .اي در اين شهر تبديل شد  قبيلههاي ارزشي نظام هاي عشيره به يكي از بارزترين منظومه ارزش

آرد و القابي براي آنان انتخاب  صدام حسين در اواخر حكومتش به خوبي از شيوخ قبايل استقبال مي
داد تا در سايه نظام حزب بعث داراي قدرت نسبي باشند؛ يكي از وظايف  آرد و به آنها اجازه مي مي
يژه در رابطه با قضيه ازدواج و طالق در مسلك نظام اي به و هاي قبيله هاي عشيره، حل و فصل نزاع شيخ

گرفت،  گويد، بنا بر قانون عشاير، هرگاه قتل صورت مي باره مي شيخ دفانعه در اين. عشايري بود
بايست اطرافيان قاتل دختر خود را به عقد يكي از افراد خانواده مقتول بدون مهريه يا وصول حق و  مي

شد آه  اين آار، دو هدف داشتند؛ اول اينكه از اين دختر آودآي متولد ميآنان از . آوردند حقوقي درمي
درواقع جبران خسارت براي خانواده مقتول و به طور آلي قبيله بود، درثاني موجب آاهش تنش ميان 

  .شد جويانه آنان مي قبايل و خاموش آردن آتش انتقام
ها،  شد بلكه در همه بخش ي محدود نميهاي آوچك تنها به بخش» الثوره«حضور عشاير جنوب در شهر 

گاه سست نشد، بلكه احترام و سلسله  قدرت را به دست گرفته بودند، اما روابط افراد عشيره هيچ
  .مراتب در ميان افراد عشيره و قبيله به خوبي حاآم شد

مه شود و ه  بعدازظهر، صداي خرناس مردان از اتاق خواب شيخ عشيره بلند مي5در حالي آه ساعت 
  .اند، شخص شيخ به ميان عشاير رفته تا مشكالت آنان را بررسي آند به خواب رفته

بنابراين مثلث روابط ميان نظام عراق، عشاير و حوزه علميه، به زودي در نبود رژيم حزب بعث، روز به روز 
ود، بلكه ش هاي قبيله هزينه نظام حزب بعث نمي در حال تقويت است، به ويژه اينكه اآنون اموال شيخ
  .گيرد به شخص رييس قبيله و نهايتا خود قبيله تعلق مي

اي آه به حوزه محمدصادق صدر  بيشتر عشاير عراق، پس از فروپاشي حزب بعث به دليل عالقه
داشتند، به اين شهر هجوم آوردند، به ويژه اينكه پس از شهادت محمدصادق صدر، فرزند ايشان مقتدي 

از سوي ديگر .  باعث شده تا حوزه علميه اين شهر پرفروغ باقي بماندصدر مدعي مقام مرجعيت شد و
آنند، تا از وي يك  دانند و امروز تالش مي طرفداران محمدصادق صدر، مقتدي را مرجعي آگاه و توانا مي

هايي روبرو شده  پايگاه محكم سياسي تشكيل دهند، هرچند آه جريان صدر در درون خود با دو دستگي
دانند و گروهي هم آه از  به فتواي محمد صادق صدر، خود را مقلد سيدآاظم حائري مياست و برخي 

  .دانند ها هستند، تقليد از هيچ ايراني را جايز نمي طرفداران افراطي صدري
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