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

   تحوالت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيراموندولتها، نيروها، مواضع 

  
  رئيس جمهوري آمريكا به ايران و سوريه هشدار داد از پناه دادن به تروريست ها دست بردارند

  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه ): راديوفردا(علي سجادي 
جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا در سخنراني خوشامد به سيلويو برلوسكوني، نخست وزير ايتاليا، آه 

داري به مزرعه بوش در آرافورد، تگزاس، رفته است، روز دوشنبه گفت تروريسم بين المللي، براي دي
گسترش سالح هاي آشتار جمعي، راديكاليسم و ايدئولوژي هاي حامي تنفر، آمريكا، ايتاليا و همه 

رئيس جمهوري آمريكا گفت محمود عباس، نخست وزير . آشورهاي طرفدار صلح را تهديد مي آنند
ت فلسطيني و آريل شارون، نخست وزير اسرائيل، رهبري و شجاعت خود را به ثبوت رساندند تشكيال

واآنون دولتها در سراسر منطقه بايد از تالش هاي اين دو رهبر خاورميانه در مبارزه عليه ترور حمايت 
ي دهند و چنين وي گفت ايران وسوريه هنوز به حمايت از تروريست ها و پناه دادن به آنها ادامه م. آنند

رفتاري آامال غير قابل قبول است و آشورهائي آه از تروريسم حمايت مي آنند، مسئول شناخته 
حمايت و پناه دادن به تروريست ها چشم انداز صلح در خاورميانه را تضعيف مي آند و . خواهند شد

ر راه تاسيس يك تروريسم بزرگترين مانع د. خيانت به منافع راستين ملت فلسطين محسوب مي شود
  . آشور فلسطيني است

ما مخصوصا از نيروها و پليس ايتاليا آه با : رئيس جمهوري آمريكا در بخشي ديگر از سخنانش گفت
تالشهايمان براي . مهارت و شجاعت در افغانستان و عراق خدمت مي آنند، قدرداني مي آنيم

سر منطقه، بخش جدا نشدني پيكار عليه همكاري در راستاي آزادي و ثبات در اين آشورها و در سرتا
ترور است و از اين طريق ما هم امنيت بيشتري براي آشورهايمان تامين مي آنيم و هم به پيشرفت 

  . صلح در جهان آمك مي آنيم
نخست وزير ايتاليا در پاسخ بيانات رئيسي جمهوري آمريكا، بر عاليق مشترك دو آشور، نظير آزادي، 

رهبر ايتاليا در بخشي ديگري از سخنان خود تاآيد آرد آمريكا . توسعه تاآيد ورزيددموآراسي، عدالت و 
خودخواهي، . و اروپا نياز دارند آه از فرهنگ اتحاد و همبستگي حمايت آنند و در گسترش آن بكوشند

  . تكبر و تشتط، هرگز پيروزي به بار نمي آورد
يكي از .  خود، به سئواالت خبرنگارن پاسخ دادندرهبران آمريكا و ايتاليا پس از پايان سخنراني هاي

سئواالت مطرح شده در ارتباط با عراق بود، آه از رئيس جمهوري آمريكا مي پرسيد آيا يك قطعنامه تازه 
  سازمان ملل متحد درباره عراق را آه پاره اي از آشورها خواهان آن هستند، خواهد پذيرفت؟ 

ا در ارتباط نزديك با سازمان ملل متحد هستيم و با آن مشاوره م: رئيس جمهوري آمريكا در پاسخ گفت
، به آشورها قدرت تصميم گيري مناسب، براي مشارآت در 1483مي آنيم، ما باور داريم آه قطعنامه 

  . امور عراق را مي دهد
ه خوبي به طور آلي درباره نقش سازمان ملل متحد درباره عراق، بايد بگويم آه آقاي دوملو، ب: وي افزود

آنها رابطه . از انجام وظايف خود بر مي آيد و به طور تنگاتنگي با پال برمر تشريك مساعي مي آند
، قطعنامه اي خيلي 1483قطعنامه . خوبي را برقرار آردند و به مذاآرات و بحثهاي آينده آمك مي آنند

  . قوي و خيلي مناسب است
مات سازمان ملل در تماس هستيم و آقاي عنان با من پرزيدنت بوش در ادامه گفت ما بطور منظم با مقا

. ديداري داشت آه در آن در مورد مسائل مختلفي به بحث پرداختيم آه مسئله عراق يكي از آنها بود
 انتهاي پيام.هر چه بيشتر ديگران را در امور عراق مشارآت دهيم، در وضعيت بهتري خواهيم بود

  
  ايگاني که در عراق دست به خرابکاري مي زنند هشدار دادقائم مقام وزير دفاع آمريکا به همس

  2003  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه ): راديوفردا(علي سجادي 
، قائم مقام وزيردفاع آمريکا، روزدوشنبه طي سخناني که به کشورهاي Paul Wolfowitzپال ولفوويتز

 اشاره داشت، به شهروندان خارجي همسايه عراق و رزمندگان خارجي که به اين کشورنفوذ کرده اند
  . هشدارداد درامورداخلي عراق مداخله نکنند

پال ولفو ويتز قائم مقام وزير دفاع آمريکا که خود يکي ازمعماران حمله به عراق ): راديوفردا(مسعود ملک 
به رهبري آمريکا براي سرنگون کردن صدام حسين بود، طي سخناني دريک کنفرانس مطبوعاتي 

موصل درشمال عراق، ضمن هشداربه همسايگان عراق اعالم کرد واشنگتن ازهرگونه کمکي درشهر 
  .ازخارج ازعراق استقبال مي کند

آقاي ولفو ويتز که هم اينک براي ديداربا نيروهاي آمريکا ومقامات عراقي سرگرم بازديدي ازاين 
  .امور داخلي عراق بردارندکشوراست، گفت من تصورمي کنم شهروندان خارجي بايد دست ازمداخله در

اما آن ها که . آقاي ولفو ويتزگفت آن ها که مي خواهند بيايند وکمک کنند ما ازآن ها استقبال مي کنيم
  . مي خواهند بيايند ومداخله کنند ودست به خرابکاري بزنند، با استقبال ما مواجه نخواهند شد
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فقيت ما تاثير مثبتي نه تنها درعراق وبلکه قائم مقام وزير دفاع آمريکا افزود من تصورمي کنم مو
  .اما به نظرمي رسد برخي ازمردم نگران اين تاثيرهستند و ما را هدف قرارداده اند. درسراسرمنطقه دارد

خبرگزاري رويتر درگزارشي نوشت واشنگتن تاکنون چند باربه کشورهاي همسايه عراق وبه ويژه به 
تهران با واکنش به اين هشدار، . اخلي عراق مداخله نکنندايران وسوريه هشدارداده است درامورد

  .اقدامات آمريکا را که دست به اشغال عراق زده رياکارانه دانسته است
مقامات نظامي آمريکا همچنين گفته اند برخي ازخارجي ها کوشش مي کنند براي انجام حمالتي، به 

ي نيز به اتفاق شبه نظاميان عراقي با درجريان جنگ، عده اي ازمسلمانان خارج. عراق نفوذ کنند
  .نيروهاي آمريکا جنگيدند

از اول ماه مه . نيروهاي آمريکا از زمان سرنگوني صدام حسين، با موجي ازحمالت چريکي روبرو بوده اند
ه پنج نفرازاين عده جمع.  تن ازنيروهاي آمريکا درجريان کمين عراقي ها کشته شده اند38تاکنون، 

 انتهاي پيام. را ازدست دادندگذشته جان خود

  
  تسليحات عراق فعال در اولويت نيست: معاون وزير دفاع آمريكا 

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  
 آشف تسليحات هسته اي عراق در اولويت نيست  :روز گذشته گفت» پل ولفوويتز«: خبرگزاري فارس

  . در درجه دوم قرار داردبلكه در حال حاضر يافتن تسليحات آشتار جمعي عراق 
شب گذشته در پايان سفر پنج روزه خود به عراق ، در يك » پل ولفوويتز«به گزارش آسوشيتدپرس، 

نگراني من در خصوص : فروند جت نيروي هوايي آمريكا در جمع خبرنگاران در مسير واشنگتن افزود
ن مساله است آه عراق تسليحات آشتار جمعي عراق نيست، بلكه نگراني اصلي من در خصوص اي

  . بتواند روي پاي خود بايستد
  . من براي يافتن تسليحات آشتار جمعي عراق به اين آشور نيامده ام: وي تصريح آرد

معاون وزير دفاع آمريكا همچنين تاآيد آرد عراقيها نگراني چنداني در مورد تسليحات هسته اي اين 
  . آشور ندارند

ا مردم عراق صحبت آنيد، به اين نكته پي خواهيد برد آه نگراني اغلب اگر ب: ولفوويتز خاطرنشان آرد
  . آنها تهديدات از سوي بعثي ها،نبودن برق و بيكاري است

من نمي گويم آه موضوع تسليحات آشتار جمعي عراق موضوع مهمي نيست، بلكه موضوع : وي گفت
  . مهمي است

س تسليحاتي سابق سازمان ملل در عراق را بازر» ديويد آي«) سيا(سازمان اطالعات مرآزي عراق 
  . براي يافتن تسليحات غيرقانوني عراق منصوب آرده است

ولفوويتز گفت، آلي در ديدار روز يك شنبه به من گفته است آه مقامات آمريكايي در بدست آوردن 
ر با اطالعات از زندانيان عراقي براي آشف برنامه هاي شيميايي، ميكروبي و هسته اي اين آشو

  / انتهاي پيام. مشكل مواجه شده اند
 

وزير امور خارجه کانادا مرگ زهرا کاظمي را يک رسوايي در نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسالمي 
  خواند

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  ): راديوفردا(جمشيد زند 
ار و عکاس ايراني تبعه کانادا دولت کانادا از تهران خواسته است تا مسئوالن مرگ زهرا کاظمي، خبرنگ

وزير امور خارجه کانادا مرگ زهرا کاظمي را عملي دهشتناک خواند و از . را فورا تحت محاکمه قرار دهد
مقامات جمهوري اسالمي محاکمه و مجازات کامل و سريع مسئوالن مرگ زهرا کاظمي را خواستار 

  . شد
خارجه کانادا ضمن اظهار خرسندي از واکنش رئيس بيل گراهام، وزير امور ): راديوفردا(نيما تمدن 

جمهوري ايران نسبت به مسئله قتل خانم زهرا کاظمي و انتشار سريع نتايج تحقيقات هيئت ايراني در 
  . اين باره گفت که هنوز پرسشهاي جدي بي پاسخي باقي مانده است

ن دهنده يک رسوايي در قبال اين اين گزارش تفصيلي نشا: آقاي گراهام با انتشار بيانيه اي اعالم کرد
خبرنگار و عکاس در محدوده قوانين جهاني حقوق بشر و نقض آشکار وظايفي بود که ايران بايد درباره 

  .آنها به جامعه جهاني پاسخ دهد
ما از دولت ايران مي خواهيم که در اقدام سريع و کامل آتي، مسئوالن قتل : وزير امور خارجه کانادا گفت

ي را مورد پيگرد قرار دهد تا به روشني به کانادا و جامعه جهاني نشان دهد که مسئوالن خانم کاظم
جمهوري اسالمي حق ندارند بدون ترس از مجازات اقدام کنند و نيز اين نکته روشن شود که در آينده 

  .چنين اعمال خشونت باري تکرار نخواهد شد
اقدام دولت ايران در : داندن جسد اين عکاس به کانادا گفتآقاي گراهام با اظهار نگراني از تاخير در باز گر

وي مسئوالن . ممانعت از بازگرداندن جسد که يکي از آرزوهاي خانواده او است، غير قابل پذيرش است
  .جمهوري اسالمي را به اقدامي سريع در اين باره دعوت کرد
ما در پيگيري :  گفته بودReynald Doironپيشتر سخنگوي وزارت امور خارجه کانادا، آقاي رينالد دايرن 

مسئوالن قتل زهرا کاظمي معرفي و مجازات شوند و جسد او براي : اين ماجرا داراي دو هدف هستيم
  / .انتهاي پيام  .خاکسپاري به کانادا بازگردد، چرا که اين آرزوي پسر و مادر اين خانم است
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مورد پارازيت روي برنامه هاي تلويزيوني و ماهواره اي آمريكا منتظر پاسخ آوبا در : سخنگوي دولت آمريكا
  آمريکا براي ايران است

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 سه شنبه  - راديو فردا –آيان معنوي 
دولت آمريکا شامگاه گذشته اعالم کرد که در انتظار پاسخ رسمي دولت کوبا به شکايت اخير از حکومت 

است که بر روي برنامه هاي تلويزيوني و ماهواره اي آمريکا براي دولت کوبا متهم شده . هاواناست
در پي شکايت دولت آمريکا به مقامات کوبا، درباره ايجاد اختالل بر روي . ايران، اختالل ايجاد مي کند

ماهواره هاي آمريکا يي که برنامه هاي فارسي زبان را به سوي ايران پخش مي کنند و در در پي 
از سوي دولت کوبا، امروز دولت آمريکا اعالم کرد که منتظر پاسخ رسمي دولت کوبا تکذيب اين مطلب 
فيليپ ريکر سخنگوي رسمي دولت آمريکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت، آمريکا . در اين زمينه است

ين هرچند که هاوانا هرگونه دخالت در ا. هنوز توضيح قانع کننده اي از مقامات کوبا دريافت نکرده است
اما آقاي ريکر گفت که واشنگتن هنوز بر اين باور است که اختالل ماهواره . موضوع را تکذيب کرده است

آقاي . اما هنوز نمي دانيم که اين کار به عمد صورت مي گيرد يا نه. اي ظاهرا از کوبا پخش مي شود
کسي در ايجاد اختالل ماهواره ريکر ميافزايد ما هنوز اطالع کاملي در اين زمينه نداريم و نمي دانيم چه 

درست به همين دليل است که از دولت کوبا خواسته ايم منشاء پارازيتها را مشخص . اي دست دارد
دولت آمريکا روز پنجشنبه درباره ايجاد پارازيت به روي ماهواره هايش . ما منتظر پاسخ کوبا هستيم. کند

دو روز بعد هاوانا اين اتهام را تکذيب کرد . ع شدرسما به کوبا شکايت کرد و خواهان بررسي اين موضو
ولي يادآور شد که در اين باره تحقيق خواهد و اين امکان را داد که شايد به طور غيرعمدي اين کار 

  / .انتهاي پيام  .صورت مي گيرد

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
  آنند   ميگذارند و تحصن  قلم بر زمين مي» روز خبرنگار«نگاران  روزنامه

  1382 تير 31 سه شنبه -سايت خبرنامه امير آبير 
 تن از اعضا حضور داشتند پس از حدود دو ساعت 150در جلسه روز دوشنبه انجمن صنفي آه حدود 

پيشنهاد نخست آه از سوي . بحث و تبادل نظر دو پيشنهاد مطرح شده از سوي اعضا به تصويب رسيد
 آزادي مطبوعات مطرح شد، بر زمين گذاشتن   انجمن دفاع ازسخنگوي» الواعظين ماشاءاهللا شمس«

  . ها در روز خبرنگار بود آه با اآثريت قاطع آراي حاضران تصويب شد قلم
» همشهري جهان«الملل ضميمه تعطيل شده  دبير سرويس بين» فرزانه روستايي«همچنين، پيشنهاد 

بنا بر . نفي در روز خبرنگار تصويب شدو از اعضاي انجمن مبني بر برپايي تحصن در محل انجمن ص
شود و انتظار  مردادماه برگزار مي17 روز جمعه 22 تا 16پيشنهاد تصويب شده، اين تحصن از ساعت 

نگاران متحصن نتوانند استفاده   مردادماه از همكاري روزنامه18هاي شنبه  رود با اين اقدام، روزنامه مي
 جلسه پيشنهاد برگزاري مجلس ختمي از سوي انجمن صنفي در اين. آنند و احتماًال منتشر نشوند

 انتهاي پيام.و گراميداشت وي نيز تصويب شد» زهرا آاظمي«نگاران به عنوان اعتراض به مرگ  روزنامه

  
  عمليات ترور سرويس امنيتي ترآيه در آذربايجان غربي 

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 سه شنبه  -بازتاب 
گزارش داد، عوامل سرويس امنيتي ترآيه هفته گذشته، رمضان جهانگيري را ربوده و   »بازتاب«خبرنگار 

  .اند به قتل رسانده
 رمضان جهانگيري، تبعه ايراني، هفته گذشته به وسيله عوامل سرويس  در اين گزارش آمده است،
  . رسيد آيلومتري جنوب غربي اروميه ربوده و به قتل53در  » دوبره«امنيتي ترآيه در روستاي 

  . ارتباطاتي داشته استP.K.Kشود، جهانگري با سازمان  گفته مي
در روزهاي اخير، خانواده و نزديكان جهانگيري با حضور در مقابل آنسولگري ترآيه در اروميه، نسبت به 

  .اند ربودن و قتل او اعتراض آرده
 زبان  سني مذهب هستند به خانوار دارد و اهالي اين روستا آه400گفتني است، روستاي دوبره حدود 

 انتهاي پيام.آنند آردي و ترآي تكلم مي
  

  ! ها، تازه به خلخال رسيد ناآرامي
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 سه شنبه  -بازتاب 

هايي  گزارش داد، يكي از روستاهاي اطراف خلخال در هفته گذشته، شاهد ناآرامي» بازتاب«خبرنگار 
  .ه در ساير نقاط آشور بودهاي خرداد ما مشابه ناآرامي

 دستگاه موتور سيكلت در روستاي آلي از توابع بخش مرآزي خلخال، تجمع 10بنا بر اين گزارش، حدود 
  .آرده و عليه مسؤوالن نظام شعار دادند

هاي روستا، مردم روستا را به تجمع و تظاهرات  اين گروه با حرآت در آوچه: افزايد مي» بازتاب«خبرنگار 
هاي در حال حرآت، به   دقيقه گشت در روستا، تعداد موتورسيكلت30آردند آه پس از حدود  دعوت مي

  . دستگاه رسيد13
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انتهاي .اطالعات رسيده حكايت از آن دارد آه سرانجام اين تجمع، با دخالت مأموران انتظامي پايان يافت
 پيام

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

طرح برخي پيش شرط ها و بكار گيري زبان تهديد غير قابل قبول :  در پاسخ به بيانيه اتحاديه اروپا آصفي
  است

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  
 سخنگوي وزارت امورخارجه باتاآيد بر ادامه گفتگوهاي ايران و اتحاديه اروپا ، طرح هر  :خبرگزاري فارس 

  . حاديه اروپا در اين خصوص غير قابل قبول خواندگونه پيش شرط را از جانب ات
به گزارش اداره آل اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه 

با تاآيد بر تداوم گفتگو و همكاري با اتحاديه اروپا براساس احترام و منافع متقابل گفت هم چنان آه 
ستمرار اين گفتگوها در فضاي اعتماد آميز و بدون پيش شرط ، از موضع بارها تصريح شده معتقديم ا

  . برابر مفيد و امكان پذير است و طرح برخي پيش شرطها و بكار گيري زبان تهديد غير قابل قبول است
سخنگوي وزارت امورخارجه افزود جمهوري اسالمي ايران هم چنان آه بارها تاآيد آرده است به 

پايبند بوده و در ) NPT(ي خود در چارچوب معاهده منع گسترش سالح هاي هسته اي تعهدات بين الملل
همكاري آامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي شفاف سازي فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود را 

  / . انتهاي پيام . به اثبات رسانده است

  
يب رئيس کميسيون امنيت ملي درگيري لفظي در مجلس شوراي اسالمي در پي درخواست دوباره نا

  براي محاکمه سعيد مرتضوي
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 سه شنبه  - راديو فردا -)تهران(آرش قويدل 

محسن آرمين، نماينده اصالح طلب مجلس صبح امروز در تذکر آيين نامه اي خود در جلسه علني، از 
  . ظمي مي ناميد، به شدت انتقاد کردقاضي مرتضوي به دليل آنچه پنهان کاري در قتل زهرا کا

گزارشها از مجلس شوراي اسالمي حاکي است که قبل از نطق پيش از دستور علي امامي راد، 
نماينده جناح اقليت، محسن آرمين اعالم کرد که قاضي مرتضوي به دليل فشار بر مطبوعات و خبرگزاري 

ص مرگ زهرا کاظمي متخلف بوده و بايد و نيز تحت فشار قرار دادن مسئوالن وزارت ارشاد در خصو
 آيين نامه داخلي مجلس گفت که بر مبناي قانون، هيچ 11 و 77وي با استناد به ماده . محاکمه شود

  .مقامي حق ندارد نماينده مجلس و يا مطبوعات را تحت فشار قرار دهد
که اگر نطق روز يکشنبه اين نماينده مجلس مدعي شد که قاضي مرتضوي روزنامه ها را تهديد کرده بود 

آرمين همچنين اعالم کرد که پس از مرگ . محسن آرمين را چاپ کنند، روزنامه شان را توقيف خواهد کرد
زهرا کاظمي، قاضي مرتضوي مديرکل مطبوعات خارجي را مجبور به انجام مصاحبه اي کرد که خود وي 

  .آن را نوشته بود
يچ اتهامي ترس ندارم و گله هم نمي کنم، زيرا هر کسي وارد من از ه: وي در پايان نطق خود تاکيد کرد

  .عرصه سياست مي شود، بايد خود را براي انواع اتهامات سياسي و اخالقي آماده کند
پس از تذکر آيين نامه اي محسن آرمين، علي امامي راد در نطق پيش از دستور خود انتقادات محسن 

اين بزرگترين ننگ براي خانه ملت : م کرد و اظهار داشتآرمين از عملکرد مرتضوي را به شدت محکو
است که از تريبون مجلس، عليه يک سرباز انقالب اينگونه سخن گفته شود و به گفته وي از پياده نظام 

وي عملکرد قاضي مرتضوي را در برقراري امنيت مثبت ارزيابي کرد و . بوش تا بلر وقيحانه دفاع شود
وکيل انگليسي و : ي برسد که مردم به جلوي مجلس آمده و فرياد بزنندنگذاريد کار به جاي: گفت

  . آمريکايي اخراج بايد گردد
اما . مردم به خوبي مي دانند که بحران سازي در کشور دکترين کدام جناح است: امامي راد تصريح کرد

مامي راد همچنين ا. مدعيان اصالحات بدانند که مردم به زودي پاسخ دندان شکني به آنان خواهند داد
وي زماني که ضربه خورده، در اختيار نيروي انتظامي و : در مورد مرگ زهرا کاظمي مدعي شد

اين نماينده محافظه کار در پايان نطق خود به نقش داشتن محسن آرمين در . دادستاني نبوده است
مي و دوره قبلي مجلس آيا اين آقايان در دولت آقاي هاش: حمله به سفارت آمريکا اشاره کرد و افزود

  حضور داشتند و يا اکنون در دولت و مجلس اصالحات فعاليت مي کنند؟
مباحثه نمايندگان دو جناح در جلسه علني امروز به درگيري لفظي انجاميد که پس از گذشت يک 

گفته مي شود بحث امروز مجلس در . ساعت، با تالش مهدي کروبي، رئيس مجلس، خاتمه يافت
 انتهاي پيام .ردا ادامه پيدا کندجلسه علني ف

  
اتهام زدن به ايران از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا نوعي اعتراف به ناآامي : الواعظين گفت شمس

  . هاي ناشي از عراق پس از صدام است نيروهاي آمريكايي براي حل و فصل بحران
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  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  
وگو با خبرگزاري دانشجويان  بير روزنامه توقيف شده جامعه در گفتماشااهللا شمس الواعظين، سرد

هاي آمريكا در دوره گذار عراق با مشكل بزرگي مواجه شده و به  بخشي از سياست: ايران اظهار داشت
  . رسد آه مطالعات اوليه در مورد صحنه سياسي عراق پس از سقوط صدام وجود نداشته است نظر مي

اگر آشته شدن : آه وضعيت فعلي عراق براي آمريكا نگران آننده است؛ افزودوي با اشاره به اين 
سربازان آمريكايي در عراق ادامه يابد افكار عمومي اين آشور عليه محافظه آاران آاخ سفيد برانگيخته 

  . يابد  به شدت آاهش مي2004شود و شانس جمهوري خواهان براي انتخاب  مي
آوشد آه بحران دروني عراق را به مناطق  حال حاضر آمريكا ميدر : شمس الواعظين تصريح آرد

خواهد اطمينان يابد آه اين دو آشور در  پيراموني آن صادر آند و از طريق متهم آردن سوريه و ايران مي
  . اوضاع دروني عراق دخالت چنداني نـدارنـد

 دو آشور عراق و آمريكا تاآنون  به بعد در قبال1991به اعتقاد وي سياست بي طرفي ايران از آغاز جنگ 
ها  شود؛ چرا آه ايران در هيچ يك از جنگ نتايج مثبتي داشته و از نظر راهبردي و حكيمانه ارزيابي مي

  . اش به همراه داشت هايش دستاوردهاي مثبتي براي منافع ملي دخالت نكرد و عدم دخالت
جاي متهم آردن ايران و سوريه بر سر وفصل بحران عراق بايد به  آمريكا براي حل: وي معتقد است

استقرار و ثبات سياسي در اين آشور با دمشق و تهران وارد مذاآرات مستقيم گردد و تجربه افغانستان 
  . در ارتباط با ايران در حوزه عراق نيز به آار گرفته شود

قوط صدام بدون وي با تاآيد بر اين آه آمريكا هم جنگ عراق را بدون مجوز شروع آرد و هم پس از س
هاي نسبتا  امروز آه آمريكا با بن بست: مشارآت آشورهاي ديگر براي بازسازي عراق پيش رفت، گفت

آوشد تا با تشكيل شوراي حكومتي جديد در عراق اوضاع  شكننده در عراق مواجه است؛ از يك سو مي
آوشد آه عوامل پيراموني   ميدروني اين آشور را مهار آند و از سوي ديگر با متهم آردن سوريه و ايران

عراق را تهديد به واآنش نمايد تا اين آشورها را از لحاظ آردن منافع ملي خودشان در شعاع امنيت 
  . ملي خويش بر حذر دارد

وارد شدن اتحاديه اروپا : شمس الواعظين در خصوص همراهي اتحاديه اروپا با مواضع آمريكا تصريح آرد
فق اتحاديه اروپا با اياالت متحده براي سهمگيري از آيك قدرت واقتصاد عراق و به اين ماجرا ناشي از توا

در حقيقت فشار آوردن همزمان ايالت متحده . بازسازي اقتصادي اين آشور پس از سقوط صدام است
آمريكا و اتحاديه اروپا به ايران به اين دليل است تا ايران وضعيت بي تفاوتي مطلق را در قبال اوضاع 

  . ق اتخاذ آندعرا
موضوع اتحاديه اروپا و ايران قابل جدايي از موضوع روابط : سردبير روزنامه توقيف شده جامعه يادآور شد

هاي تندروانه و راديكال در مسير انقطاع روابط  ايران و اياالت متحده است و ايران نبايد با اتخاذ سياست
  . خودش با اتحاديه اروپا گام بردارد

اي از مذاآراتي را آه با اتحاديه اروپا داشته، به صورت عملي مورد اجرا قرار دهد  ان بايد پارهاير: وي افزود
  . تا اين اتحاديه به صورت هماهنگ در موضع آمريكا قرار نگيرد

به اعتقاد وي بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران آزادسازي مطبوعات توقيفي، آزادي آليه زندانيان 
آند و يكي از دستاويزهاي اتحاديه اروپا را از  بشر در ايران را تقويت ميهاي حقوق  سياسي شاخص

آند و هم چنين موضع اتحاديه اروپا را از اياالت متحده در  مذاآرات بين اين اتحاديه و تهران حذف مي
هاي  آند آه اين مساله از سوي ايران بدون پرداخت هزينه ارتباط با موضوع حقوق بشر در ايران جدا مي

  . ملي قابل اجرا است
المللي انرژي اتمي دنبال  ايران بايد مذاآرات خودش را با سازمان بين: الواعظين خاطرنشان آرد شمس

المللي انرژي اتمي با مقامات ايران گام مثبتي  چرا آه مذاآرات اخير البرادعي، رييس سازمان بين. آند
اورميانه را جايگزين بحث ضرورت امضاي پروتكل تواند بحث مربوط به خلع سالح اتمي خ است و ايران مي

تواند در اتحاديه اروپا همراهان زيادي  الحاقي قرار دهد و سطح مذاآرات را ارتقا دهد آه اين راهبرد مي
  . پيدا آند

چه بارها اعالم شده حول تحقق هرآن چه آه  سياست خارجي ايران چنان: وي در ادامه گفت
 دست يابند متمرآز خواهد شد آه در اين زمينه ايران بايد به صورت شفاف آويو به آن فلسطيني ها و تل

هاي گروهي و در اتخاذ مواضع رسمي اعالم آند؛ تا  و رسمي موضع خودش را در مذاآرات و رسانه
  . اتحاديه اروپا ايران را بر سر راه اجراي نقشه راه ميان فلسطين و رژيم صهيونيستي مانع نبيند

آرامش و شتابگيري يك : ها نسبت به ايران ابراز داشت  فراز و نشيب موضع گيريوي در خصوص علت
هاي پيش روي اتحاديه اروپا و آمريكا در  ها و چالش موضوع بستگي به آرامش و شتابگيري بحران

  . شود موضوعاتي از قبيل عراق تلقي مي
يابد از يك سو  ا افزايش ميهرگاه آرامش در عراق به سود منافع آمريك: شمس الواعظين يادآور شد

فشار مستقل اين آشور عليه ايران افزايش پيدا مي آند، اما از سوي ديگر اتحاديه اروپا در گفتمان 
  . آند اش با ايران آرامش نسبي برقرار مي سياسي

 و ها ها و رقابت هاي بحران به معناي پايان يافتن بحران آرامش وعدم آرامش مناطق و حوزه: وي تاآيد آرد
ايران بايد ضمن مطالعه هوشيارانه . هاي مخالف اتحاديه اروپا و آمريكا عليه ايران نيست موضع گيري
ها موضوع روابط خود را با اروپا  هاي آمريكا و اروپا در مناطق مختلف جهان مستقل از اين حوزه حوزه بحران

  پيامانتهاي .دنبال و در جهت به دست آوردن بيشترين امتياز مديريت آنـد
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  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

  گزارش يک شاهد عيني از آخرين روزهاي زندگي زهرا کاظمي
او .  تير حضور داشته است18آنچه مي خوانيد، نوشته اي است از يک دانشجوي پزشکي که در وقايع 
 در همان روزهايي که زهرا که دختر شهيد است، به طور اتفاقي و به دليل بيماري يک از نزديکانش

 18او در نوشته اش وقايع . کاظمي در بيمارستان بقيه اهللا تهران بستري بوده، در آنجا حاضر بوده است
  .تير را به مشاهداتش از مرگ زهرا کاظمي پيوند مي زند

  غريبانه هاي يك جنس دوم
   سايت زنان ايران –فاطمه بيگلري 

ست و اين سنگيني هنگامي آه ببيني برادرت عاشقانه درختي را غروب به خودي خود سنگين و پرمعنا
ستون استواري اش قرار داده و خورشيد را خطاب درد و قلم را آشناي راز سرد و سنگين تر مي شود و 

  : پس از اين تعمق ابياتي را آه از ضميرش برخاسته بود زمزمه مي آند
  ما را به خاطر بسپاريد

 آه فردا عيان مي شود، مغز برادرت، برادر همفكر و همرزمت را آه فاجعه هنگامي رخ مي نمايد
سرچشمه زالل انديشيدن بود به اتهام نوشتن و به دليل ناآرامي زبان در آام و به دليل حق گفتن آماج 

  . تيغ آين قرار داده اند
سال خانواده 4 آري عزت ابراهيم نژاد آن قدر غريبانه پرگشود آه بعيد مي دانم حتي االن پس از گذشت

اش عروجش را به باور نشسته باشند و صداي مظلومانه خواهرش هنوز در گوشمان طنين انداز است 
  ."حتي مي ترسيم آه سر قبرش بلند گريه آنيم: "آه مي گفت
آن قدر سنگين بود آه حس مي آردم تنها فرياد التيام بخش درد دروني من 0000و 19و18و آن روزهاي 

 آه نمي دانستم از آجا سرچشمه مي گيرد اما افسوس و صدافسوس آه هرچه است، دردي دروني
بلندتر و بيشتر فرياد آردم و هرچه باصطالح براي مهمترها عمق فاجعه را بيان آردم، آمتر نتيجه گرفتم 
و پس از آن سكوتي سرد سراسر وجودم را فرار گرفت، سكوت، سكوت، سكوت، سكوت و تنها صدايي 

م زمزمه مي آرد و مي آند آه سنت الهي نيست آه خون به ناحق ريخته شده هرچند خاموش در درون
و پس از بيش از 78تير 18سال از4" دادستاني نداشته باشد، پايمال شود و امروز پس از گذشت دقيقا

دو سال سكوت و خلوت نشيني بغضي را آه مدتهاست در سينه حبس آرده ام به واسطه فجايعي آه 
شاهد بودم ديگر نمي توانم ...  به دليل بستري بودن خواهر خود در بيمارستان بقيه اچند هفته پيش

  .فرو خورم و اين بار فرياد از ميان قلمي آه خداوند به حرمت آن قسم ياد آرده است بيرون مي آيد
فراموش نمي آنم هفته گذشته را و فريادهاي مادري را آه در سوگ فرزند بيست وچند ساله اش 

 بود درحاليكه او در گير و دار اعتراضات تيرماه در زير يك ماشين له شده بود و مادرش فرياد مي نشسته
آرد آه براي به اين جا رسيدن فرزندم هشت سال در غياب پدرش آه براي آشورش به جنگ رفته بود 

ين طور غريبانه چه سختي ها آه نكشيدم و امروز آه بايد ثمر آن همه زحمت و رنج را ببينم آمده ام آه ا
  .جنازه اش را تحويل بگيرم و سكوت و بهت پدر نيز محزونتر از آن بود آه قابل توصيف باشد

براي خود حال و هوايي داشت، مدام بسيجيهايي را مي آوردند آه يا چاقو خورده ... آن روزها بقيه ا
دم نيز شاهد اين گونه مناظر بودند يا از موتور پرتاب شده بودند، حتي نيمه هاي شب آه در اورژانس بو

بودم و يا مجروحاني از جنس دوم و من از دور به اين بازي خطرناك، اين زدو خوردها، اين آدمهاي دست 
چندمي آه اين طور به جان هم افتاده بودند نگاه مي آردند و ناخودآگاه پرنده خيالم به همه پشت 

 و به 74بهاي مخوف حتي به جلوتر از آن به سال تير، آن ش18صحنه ها و زد و بندها به سوي جريانات 
اشاره به سخنراني دآتر (اولين صحنه خشونت آميز زايش تفكري آه چطور خشونت را ترويج مي آرد 
  ...). سروش در دانشكده فني دانشگاه تهران و اولين حمله انصار باصطالح حزب ا

ا يكي از رده ها باالي حكومتي داشتيم، وقتي به ياد دارم، وقتي آن روزها در يك ديدار بسيار مهم آه ب
خود من از اين گروه باصطالح انصار آه ظاهري حسيني و باطني بدتر از يزيد داشتند، به عنوان خوارج 

ياد آردم برمن خرده گرفتند معتقد بودند آه اينها بچه هاي ما هستند و اگر اشتباهي هم دارند بايد به 
  . شان آردآنها تذآر داد ولي نبايد طرد

آنها آمدند و با چه سرعتي توانستند در نگاه نسل جديد جز نگاه خشونت از انقالب در اذهان اين نسل 
تير با نام حسين و براي حسين بر آمر 18باقي نگذارند و همين نحله فكري بود آه در آن شب مخوف 

 و ردي يزيدي از اين فاجعه برادري آه بر سر سجاده نماز به راز و نياز شبانه اش مشغول بود آوفتند
 را هرچند آه من نبودم و نديدم اما مي گويند عمق فاجعه 82برجاي گذاشتند و فاجعه خوابگاه طرشت 

  . آن آمتر از اين نبوده است
، شب حمله انصار به دانشجويان در دانشگاه، چه برما گذشت، فقط آنهايي 1378تير 22و دوشنبه شب 

اينكه ما چه مي گوييم و چرا هرسال در چنين روزهايي . ند عمق فاجعه راآه بودند مي توانند لمس آن
بغض و اشك و آه امانمان را مي برد و چرا طاقت گذشتن حتي از حوالي آن جاهاي مخوف را آه آن 

روزها سايه مرگ همه جاي اش را فراگرفته بود نداريم، از دشنامها و حرفهاي رآيكي آه براي اولين بار 
ندگيمان شنيديم بهتر است چيزي نگويم آه از شان اين ورق و چشمان هر خواننده ايي به در دوران ز
  .دور است

 ذهن همه ما را به خود مشغول آرده بود آه اينان آيستند، از آجا 78تا 74سوالي دردناك از همان سال 
د اما منشا آنان تير هرچند فاجعه ايي عميق بو18رهبري مي شوند و چه هدفي را دنبال مي آنند، اما 
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 سياسي جامعه را تحت تاثير -را نشان داد و اين منشا نزديك به يك دهه است آه تحوالت اجتماعي 
قرار داده است و جاي بسي تاسف است آه سردمداران آنان درك نكرده و نمي آنند آه زمان 

يده است، ضمن برخوردهاي خشونت آميز هرچند ثمرات آوتاه مدت و مقطعي داشته باشد، ولي بي فا
اينكه اين گروه آه تاريخ مصرف آنان به پايان رسيده است، بيش از بيش در نزد مردم بي اعتبار گشته 

  .اند
براي مني آه بين نسل نو و نسل انقالب قرار دارم و به تعبير برخي نسل معلق محسوب مي شوم، آن 

در معامله با خدا بيش نبود آه بزرگترين چه را آه از حزب اللهي هاي واقعي ديدم، جز ايثار براي جامعه 
  . نماد آن شهادت بود و بسياري از آنان اين گونه پرآشيدند و رفتند

از آن سالها به بعد براي من حزب اللهي مترادف شد با اسوه ايثار، با نماد رحمت و مهرباني ، اما 
شم باز آرد و بزرگ شد و خواست متاسفانه امروز براي برادر من آه در اين دوران به دنيا آمده و تا چ

معناي رحمت را بداند با چوب ظواهر و سنت و خشونت به پس رانده شده خرده نمي توان گرفت آه 
  .حزب اللهي جديد نمايي جز ترآه و چوب و ريش و يكسري ظواخر تعريف شده بيش داشته باشد

ي آه جرات هيچ عكس العملي را وقتي عميق تر به آن پدر دلسوخته ا. بگذريم از اين حرفهاي تكراري
نداشت و حلقه اشكي آه در چشمان او بشته بود؛ فرياد همه ناگفته هاي او بود، فكر ميكنم مي 

 سال از عنفوان جواني اش را در معامله اي گذارد تا فرزندانش 8انديشم آه شايد او در اين فكر بود آه 
روز همه برباد است و امروز فرزند او شهروند درجه جوانيشان را با آزادگي و سرافرازي زندگي آنند و ام

چندمي يا غريبه ايي بيش نيست آه بايد از ترس افتادن به دست لباس شخصي و اضطراب خزيدن به 
  .آنج امني جانش را اين گونه غريبانه از دست دهد

ن نظامي جان بگذريم و اما تلخ ترين حكايت، حكايت مادري بود آه چه طور غريبانه در اين بيمارستا
  .سپرد

حكايت مادري آه پتو پيچ اما هشيار به . حكايت ديگري بود... آري حكايت زهرا آاظمي در بقيه ا
بيمارستان آورده شد ولي از ابتدايي ترين حقوق يك بيمار محروم بود و من به عنوان يك پزشك آه از 

انسان برايم برابر همه انسانها نخستين روز ورودم به اين عرصه سوگند ياد آرده بودم آه حرمت يك 
باشد، جداي از موقعيت، آار و حتي خالف و اشتباه آدمها و سالها سعي آرده بودم آه مريض را فقط 

مريض بدانم و بس برايم چه سخت بود آه بشنوم و حتي ببينم آه چطور سوگندها زير پا گذاشته مي 
 در هيچ دادگاه صالحه ايي، آه اين روزها يافتن شود و با انسانها از نقطه نگاه اتهامشان آه هنوز حتي

محال تبديل شده است، مطرح نشده آه بتوان به طور قطع فرد را مجرم عنوان آرد، " آن به آرزويي تقريبا
فضاي پليسي بيمارستان مانع از پيگيري زياد من بود، اما هرچند گاهي آه در اطراف . برخورد مي شود

الب وحشتناك تري مي شنيدم مي گفتند آن روز آه به هوش بود در  پرسه مي زدم، مط3آي سي يو 
بهت خاصي فرورفته بود، حرفي نمي زد و با ز خودشان مي گفتند، اي آاش داد مي زد و خود را 

او با سكوتش خود فضا را براي چنين باليي آماده مي آرد و من در اندبشه اينكه . معرفي مي آرد 
ها شباهت است، آسي چه مي داند آه او در آن لحظات به چه مي چقدر بين اين بهت ها و سكوت
  .انديشيد و بهتش از چه بود

. آري او مسلمان و ايراني االصل بود آه براي مدت ده سالي ساآن يك آشور باصطالح آافر شده بود
ك شايد بهتش به خاطر اين بود آه باور نداشت در يك آشور اسالمي آه ادعاي حكومت عدل علي را يد
مي آشد، علي آه تاب ديدن آشيدن خلخال از پاي زن يهودي را نداشت، چنين باليي بر سر يك زن 

  .مسلمان بياورند
شايد هم در بهت همه آن چيزهايي بود آه او ديده بود و نبايد مي ديد و به خاطر همين ديدن بود آه 

 از اين نيست آه بداند هيچ چيز براي يك پزشك سنگين تر. مي بايست چنين تاوان سختي مي داد
اشتباه در تشخيص بيماري بيمارش او را به ورطه مرگ بكشاند و شايد زمزمه هاي عده اي آه داخل 
مي شدند و بيرون مي آمدند، گواه همين درد بود، شنيده مي شد او را به عنوان خونريزي گوارشي 

  . ز متالشي ديگرآري يك مغ. آورده اند، در حاليكه او دچار خونريزي مغزي شده بود
و آنچه آه من در آن روزها حس مي آردم اين بود آه هيچ اراده ايي وجود ندارد آه زهرا فرزند يك مادر و 
مادر يك خانواده خستگي اش را بازيابد و اينها همه غريبانه هاي يك جنس دوم است در اين جامعه ايي 

 اينها غريبانه هاي زهرا آاظمي است آه به او مي گويند اگر مي خواهي زندگي آني خاموش باش و
آه او هرچند به دليل آانادايي بودنش ترجيح مي دادند، خلوت وآرام به فراموشي سپرده شود ولي او 

  نيز مصرعي از غريبانه هاي يك جنس دوم است، از گونه اي ديگر
 قضاوت آنم يا نه، و زهرا آاظمي را همان به آه من قاضي نيستم تا در ارتباط با مجرم بودن يا نبودش

ولي در هرصورت او انساني بود آه حق زيستن داشت و چه طور به ناحق اين حق را از او ستاندند و او 
آرام در اوج غربت و در بيمارستاني نظامي از دنيا رفت و من امروز در جايگاه بك پزشك خود را موظف 

ها را آه برخالف معني مترادف آن آه دانستم آه در ارتباط با اتهامش داستان او و همه جنس دومي 
برخي تنها مي پندارند، زنان هستند را بيان آنم و دوباره صدايي خاموش در درونم زمزمه مي آند آه 

 انتهاي پيام .خون به ناحق ريخته شده هرچند دادستاني نداشته باشد، برزمين نخواهد ماند

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
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برد، گفت امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران امري است آه  پرتوريا به سر ميآمال خرازي آه در 
  .ي آن تصميم خواهد گرفت ي نظر آارشناسان حقوقي سازمان ملل درباره ايران پس از ارائه

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  
، آمال خرازي، وزير به نقل از خبرگزاري فرانسه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي امضاي پروتكل  برد، در يك آنفرانس خبري درباره ي ايران آه در آفريقاي جنوبي به سر مي امورخارجه
المللي انرژي اتمي  مقامات ايران پس از شنيدن نظر متخصصان آژانس بين: الحاقي از سوي ايران گفت
  . خواهند گرفتي امضاي اين سند تصميم اند، درباره آه به تهران دعوت شده

هاي  ي نگراني برد، درباره خرازي آه براي شرآت در يك آميسيون دوجانبه در آفريقاي جنوبي به سر مي
المللي انرژي اتمي همكاري  ما با آژانس بين:يي ايران، افزود هاي هسته ي اروپا از برنامه اتحاديه
  .اي به خود راه دهند  زمينه نگرانيي اروپايي نبايد در اين ايم، به همين دليل وزراي خارجه داشته
ايم تا تيمي از آارشناسان  المللي انرژي اتمي خواسته ما از آژانس بين:چنين بيان داشت وي هم

اين گروه از آارشناسان . هاي مختلف اين پروتكل به ايران اعزام آنند حقوقي خود را براي تعيين جنبه
ي اين  ا سندي را براي مقامات ما تهيه آنند تا آنها با مطالعهالمللي انرژي اتمي در نظر دارند ت آژانس بين
  .گيري آنند ي امضاي اين پروتكل تصميم سند درباره

در اين مرحله ما اميدواريم در چند روز آينده : ي ايران در اين آنفرانس خبري توضيح داد وزير امور خارجه
ي امضاي  پس از بررسي نظر آنها، درباره. يايندالمللي انرژي اتمي به ايران ب متخصصان مجاز سازمان بين

 انتهاي پيام.آنيم گيري مي وتكل الحاقي تصميمپر

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  احتمال کشته شدن پسران صدام
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 سه شنبه  -بي بي سي 

ين مورد هستند که آيا پسران صدام حسين در خانه ای که هدف مقام های آمريکا در حال تحقيق در ا
  . گلوله باران نيروهای آمريکايی قرار گرفته، بوده اند يا خير

  . اين خانه در شهر موصل در شمال عراق واقع شده است اما جزئيات حمله چندان روشن نيست
قرار داشتند، پس از دريافت گفته می شود حدود دويست سرباز آمريکايی که تحت حمايت هلی کوپتر 

  . اطالعات محرمانه، خانه را محاصره کردند
  . پس از آن، درگيری سنگينی درگرفت که طی آن خانه تخريب و اجساد چهار عراقی پيدا شد

يک شاهد عينی به بی بی سی گفته است که اکنون اين ساختمان در اثر حمله هليکوپترهای 
  .آمريکايی کامال منهدم شده است

  .مين شاهد گفته که تعدادی از سربازان آمريکايی زخمی شده انده
گزارش های تاييد نشده حاکی از آن است که دو جسد از اين چهار جسد متعلق به پسران صدام 

  . حسين يعنی عدی و قصی است
اين دو پسر صدام، نفرات دوم و سوم در فهرستی هستند که آمريکا از مقام های حکومت سابق عراق 

  . ه کرده و در صدد دستگيری آنهاستتهي
يکی از خبرنگاران بی بی سی در واشنگتن می گويد اين گزارش در صورت تاييد، بزرگترين دستاورد 

  . آمريکا در دستگيری افراد تحت تعقيب حکومت سابق عراق است
ورد در همين حال، شورای امنيت سازمان ملل متحد به منظور شنيدن نخستين گزارش سازمان در م

  . عراق پس از حمله نظامی نيروهای به رهبری آمريکا به آن کشور تشکيل جلسه داده است
کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، خواسته است تا اشغال نظامی عراق هرچه زودتر خاتمه يابد 

  .و قدرت به مردم عراق منتقل شود
  .ل شودآقای عنان هشدار داد که دمکراسی نمی تواند بر عراق تحمي

همزمان، مصر در مورد تهديدی که ادامه هرج و مرج متوجه تمامی منطقه خاورميانه می کند هشدار 
  .داده است

حسنی مبارک، رييس جمهوری مصر، در يک سخنرانی تلويزيونی گفته است که ادامه ناامنی و بی 
  .قانونی در عراق تاثيری منفی در تمامی منطقه داشته است

ه است که تنها راه برای بازگرداندن آرامش و نظم به عراق استقرار يک دولت منتخب آقای مبارک افزود
  .مردم در آن کشور است

  .همچنين ايگور ايوانف، وزير خارجه روسيه، گفته است که وضعيت عراق همچنان رو به وخامت دارد
لمللی برای بهبود وی خواستار تصويب قطعنامه جديدی توسط شورای امنيت شده تا مبنای اقدام بين ا

  .شرايط در عراق را فراهم آورد
در جلسه شورای امنيت، سرگيو ويرا دی ميو، نماينده ويژه سازمان ملل در عراق گزارش خود را تسليم 

  .اعضا خواهد کرد
گفته می شود در اين گزارش از نيروهای آمريکايی و بريتانيايی به دليل ناکامی در استقرار نظم و امنيت 

 /انتهاي پيام . به شدت انتقاد شده استدر عراق
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  بحرين حمايت آامل خود را از دولت ملي عراق اعالم آرد
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  

بحرين روز گذشته اعالم آرد آه به طور آامل از ايجاد يك دولت ملي در عراق آه در : خبرگزاري فارس
  .ي آندعين حال نماينده تمام مردم باشد، حمايت م

معاون نخست وزير و وزير امور خارجه بحرين » شيخ محمد بن مبارك آل خليفه«به گزارش گلف ديلي، 
تشكيل حكومتي آه نماينده تمام اقشار مردم و حافظان حاآميت ملي عراق و ضامن ثبات : گفت

  . منطقه اي باشد يك ضرورت است
فع بحرين در گرو مسائل امنيتي و بشر دوستانه در منا: وي با تاآيد بر ايجاد امنيت و ثبات در عراق گفت

  . عراق است
بحرين از شوراي حكومتي موقت عراق آه تشكيل آن گامي مثبت براي اداره : خليفه اظهار داشت

 /انتهاي پيام.  عراقي ها است، استقبال مي آندحكومت توسط
  

     عراق  امنيت در باره  شوراي  علني  نشست
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 شنبه   سه-واحد مرآزي خبر 

    بررسي  علني بـراي  نشستي,   در عراق  از جنگ پس,نخستين بار,   ملل   سازمان امنيت  ـ شوراي نيويورك
  .  آشور برگزار ميكند اوضاع اين

  ايهيـاتـي از شـور,   ملل  سازمان  امنيت  شوراي   علني در نشسـت,  فرانسه  خبرگزاري  گزارش  به
   در اين نشست  و يا بيانيهاي  متن,   تصميم  هيچگونه.  شـرآـت خواهد آرد  درآن  عـراق  انتقالـي  حكومت
  . . نخواهد شـد  تصويب رسمي
   امنيت  بـه شــوراي  عـراق   خود را در بـاره گزارش,   سازمان ملل دراين نشست   دبيرآل    عنان آوفي
 /امانتهاي پي . آند  مي تسليم

  
  چشم انداز ديدار اعضاي شوراي اداره عراق با اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 سه شنبه  -احمد رافت، مصاحبه با عدنان پاچه چي 
عدنان پاچه چي وزير خارجه آخرين دولت پادشاهي عراق، عضو کنوني شوراي اداره عراق و رئيس 

ر، صبح روز سه شنبه با ديگر اعضاي اين شورا با دبير کل سازمان ملل متحد، احتمالي گذر در اين کشو
عدنان پاچه چي که در روزهاي گذشته براي . کوفي عنان و اعضاي شوراي امنيت مالقات خواهد داشت

شرکت در نشست بين الملل سوسياليتي در رم به سر مي برد، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که 
فر سعي خواهيم کرد که سازمان ملل متحد و شوراي امنيت را متقاعد سازيم که عراق ما در اين س

. کشور مستقلي است و بنابراين بايد بالفاصله کرسي خود را در اين نهاد بين المللي اشغال کند
همچنين فعاليتها سازمان ملل متحد در عراق نيز مورد بررسي قرار خواهدگرفت و از شوراي امنيت 

به گفته عدنان پاچه . واهيم کرد نقش موثرتر و فعالتري را در بازسازي کشورمان بر عهده گيردتقاضا خ
چي، سازمان ملل متحد، مي تواند در زمينه نگارش قانون اساسي جديد و برگزاري انتخابات آزاد، 

زيادي وي در مورد اختيارات اين نهاد مي گويد که از اختيارات . شوراي حکومتي عراق را ياري دهد
برخوردار است و مي تواند نه تنها افرادي را براي اداره وزارتخانه هاي تعيين کند، بلکه قوانين جديدي را 

 /انتهاي پيام .تصويب و به اجرا درآورد و به طور کلي کشور را به سوي عادي سازي سوق دهد
  

  يك شرآت ديگر آمريكايي به جمع سهامداران بازسازي عراق پيوست 
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 سه شنبه 

 شرآت آمريكايي بيرينگ پوينت با اخذ يك قرارداد جديد در عراق به جمع ساير -خبرگزاري فارس
  . شرآتهاي آمريكايي حاضر در عراق پيوست

المللي آمريكا پس از مدت زيادي بحث و مجادله ،  به گزارش روزنامه يو اس اي تودي، آژانس توسعه بين
  . رداد بازسازي بخش بانكي عراق را به شرآت آمريكايي بيرينگ پوينت دادسرانجام قرا

اين در حالي است آه شرآت آمريكايي مكلين، پيش از اين خواستار اخذ اين قرارداد از آژانس توسعه 
اي ، اين قرارداد را به  المللي آمريكا شده بود، ولي اين آژانس بدون برگزاري هيچ گونه مناقصه بين

  . يرينگ پوينت دادشرآت ب
المللي توسعه آمريكا، اعتراض شرآتهاي رقيب را در پي  بنابر اين گزارش، اين اقدام از سوي آژانس بين

  . داشت
شرآت بيرينگ پوينت مسئوليت راه اندازي بانكها، تعيين نرخهاي مالياتي،انتشار اسكناس جديد و ايجاد 

  .  استميليونها شغل براي مردم عراق را بر عهده گرفته
 /انتهاي پيام. اي نشده است در اين گزارش به ميزان ارزش نقدي اين قرارداد هيچ اشاره

  
  گرايان مسؤوليت حمله به نيروهاي آمريكايي در عراق را برعهده گرفتند    اسالم

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  
حمله به نيروهاي نظامي آمريكا در گروهي از نيروهاي نظامي ناشناس عراقي ديروز اعالم آردند آه 

  . حسين انجام شود  گيرد تا اينكه توسط هواداران صدام  گرايان صورت مي  عراق بيشتر توسط اسالم
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 مردي آه 10الملل ايلنا، شخصي آه صورت خود را با ماسك پوشانده بود در بين  بين  به گزارش سرويس 
من شما را به نام خدا « : فنگ در دست داشتند گفتهاي خود را پوشانده بودند و ت  آنها هم صورت

گيرد توسط نيروهاي   دانيم تمام عمليات مقاومت آه در درون عراق صورت مي  دهم آه ما مي  قسم مي
  ».مسلمان است
ها از   تمام عراقي. آدام از اين حمالت هيچ ارتباطي با رژيم سابق عراق ندارد  هيچ« : وي تصريح آرد
  ».اند  اق آسيب ديدهرژيم گذشته عر

گروهي آه از . اند  اخير چند گروه مسؤوليت حمالت به نيروهاي آمريكايي در عراق را پذيرفته  در هفته
اند و   جمهور مخلوع عراق بودند نيز مسؤوليت چند عمليات را قبول آرده  حسين رئيس  هواداران صدام 

اند مسؤوليت عمليات ضدآمريكايي در   خواندهگروهي هم آه خود را متصل به گروه تروريستي القاعده 
ي ها  اند نيز اعالم آردند آه عمليات  آرده  گرا معرفي  اي آه خود را گروه اسالم  عده. اند  عراق را پذيرفته

  پايان پيام.اند  اخير را آنها رهبري آرده
 

  .دپنج سرباز آمريكايي در شهر موصل در شمال عراق آشته و تعدادي نيز زخمي شدن
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  

   وسيله موشك به  الملل ايلنا، نيروهاي آمريكايي با پشتيباني انبوه بالگردها به   به گزارش سرويس بين
  . در شهر موصل در شمال عراق حمله آردند" الفالح" محله 

 مقاومت شديدي از   پسرعموي صدام انجام شد،" شيخ زيدان"در اين حمله آه با هدف دستگيري 
  .  ها صورت گرفت آه همچنان ادامه دارد  سوي عراقي

به " شيخ زيدان" همسايگان .  نفر آشته و تعدادي زخمي شدند10" شيخ زيدان"در حمله به خانه 
نظاميان آمريكايي همچنين به محله . حمايت از همسايه خود با سنگ به نظاميان آمريكايي حمله آردند

  .صل حمله آردنددر مو" شالالت"
 الرمادي -از سوي ديگر صبح امروز يك نظامي آمريكايي در آميني از سوي مقاومت عراق در جاده بلد 

هاي سبك و   در اين حمله از سالح. در غرب بغداد از پاي درآمد و يك سرباز آمريكايي ديگر نيز زخمي شد
  .جي استفاده شد  هاي آرپي  نيز موشك

انفجاري در اتوبوسي آه از بغداد به بعقوبه   ايي ديگر نيز در اثر انفجار يك بستههمچنين دو نظامي آمريك
  .رفت، زخمي شدند  در شمال پايتخت عراق مي

  .  دهد  شاهدان عيني از پاآسازي سريع اين منطقه توسط نيروهاي آمريكايي خبر مي
رسد آه يك نظامي انگليسي نيز   غربي بصره نيز خبر مي  اين در حالي است آه از منطقه الزبير در جنوب

اي مدعي شد آه اين نظامي به   وزارت دفاع انگليس طي بيانيه. در منطقه الزبير از پاي درآمده است
  .هاي عادي روزانه بر وي عارض شده درگذشته است  علت تبي آه پس از نرمش

 نارنجك در شمال بغداد هدف سبك و  وسيله سالح  ديروز نيز يك نظامي آمريكايي به همراه مترجم خود به
  .قرار گرفت و آشته شد

  .هاي پراآنده در سرتاسر شهرهاي عراق خبرداد  الجزيره همچنين از در گيري
: اين پايگاه اعالم آرد. نيز از آاهش روحيه سربازان آمريكايي در عراق خبر داد" القنات  "پايگاه خبري 

سؤوالن آمريكايي، بسيار عصباني هستند و به مقامات هاي توخالي م  رغم وعده  نظاميان آمريكايي به
خندند و به   ها به ما مي  بچه. ايم  ها شده  ما مثل ديوانه« : گويند  آنها مي. دهند  مافوق خود فحش مي

  .آنند  طرف ما سنگ پرتاب مي
  ».اندازند  شويم به صورتمان تف مي  دهند و وقتي از آنارشان رد مي  ها هم به ما فحش مي  تر  بزرگ

  »!ما را از اين جهنم نجات دهيد. سراي جهنم است  اينجا وحشت. ايم  ما خسته شده« : گويند  آنها مي
  پيام  پايان

  
  گزارش سازمان ملل در باره اوضاع عراق 

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 سه شنبه  -راديو المان 
برنامه زمانى براى خروج گام بگام قواى آوفى عنان دبير آل سازمان ملل متحد خواستار تنظيم يك 

در . اشغالگر آمريكا و انگلستان از عراق و ايفاى نقش مهمترى از طرف اين سازمان جهانى شد 
گزارشى مهم و در عين حال نگران آننده بيست و سه صفحه ائى آه مامور ويژه سازمان ملل متحد در 

ا در شوراى امنيت سازمان ملل متحد و به اين ترتيب در باره عراق تهييه نموده و روز جارى آقاى عنان آنر
برابر قدرتهاى اشغالگر عراق نيز قرائت خواهد آرد ، در هيجده صفحه آالم مردم عراق برشمرده شده و 

اتحاد موافقين جنگ ، شايد توانسته صدام حسين را از آاخهايش براند : به اين نكته اشاره ميشود آه 
در . و مهمترين مشكل نيز اوضاع امنيتى است . راى اين بهائى گزاف ميپردازد ولى عراق و ملت عراق ب

 امده است آه باوجود استقرار صد و پنجاه هزار سرباز اشغالگر عراق ، هرج و Sergio de Melloگزارش 
شبيخون به آاروانهاى . مرج آامل بر عراق حكمفرماست آه سازمان ملل متحد نيز از آن رنج ميبرد 

امدادى و سرقت تبديل به امرى روزه مره شد و زنان عراقى از بى قانونى شديدا رنج ميبرند و _ آمكى 
سيستم هاى آب و برق رسانى بعلت غارت و چپاول و خرابكارى قطع ميشوند و زندگى بخصوص در 

  . شهرها از زمان پايان يافتن جنگ بهبود نيافته و تلخكامى شديد در ميان مردم محسوس است 
ر آل سازمان ملل متحد بر اين عقيده است آه قواى بين المللى ميتوانند با تكيه بر ماموريت شوراى دبي

اما آوفى عنان و همچنين . امنيت سازمان ملل متحد آمك آنند و در اينباره نيز مذاآراتى انجام ميشود 
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 با پيشنهاد در باره اعزام واحدهاى بين المللى de Melloمامور ويژه اين سازمان جهانى براى عراق 
زيرا بنظر آنها بايد اداره پليس و دادگسترى عراق بازسازى شود و نه . پليس ، به عراق مخالفت ميكنند 

و در اين زمينه نيز سازمان ملل متحد . حقوقى بموازات آن تشكيل گردد _ آنكه يك سيستم قضائى 
 مامور ويژه دبير آل سازمان ملل متحد برنامه ائى deMelloآقاى . ن بگذارد ميتواند تجربيات خود را در ميا

با هفده بند تنظيم نموده آه در انطباق با آن يك آميسيون مشورتى جديد براى عراق ميتواند به آن 
آشور در زمينه هاى مختلف ، منجمله برگزارى انتخابات عمومى و الحاق مجدد سربازان دوران حكومت 

  هرچند آه آوفى عنان از مساعى آمريكا .ين به رده هاى ارتش آمك نمايد صدام حس
 نفره ، آه سه نماينده اين شورا در اجالس شوراى امنيت ٢۵در زمينه بكار گماردن شوراى حكومتى 

سازمان ملل متحد حق سخنرانى دارند ، استقبال آرد ولى بموازات آن به اين نكته اشاره نمود آه 
آوفى . توان از خارج تحميل آرد و عراق بايد خود سرنوشت و آينده خود را تعيين نمايد دمكراسى را نمي

  عنان صريحا 
خواستار ارائه خطوط اصلى برنامه ائى در زمينه خروج قواى آمريكا و متحدينش از عراق و حتى االمكان 

چگونه ميتوان به اين اما از اين موضوع آه آيا و . در آينده نزديك توسعه حاآميت ملى عراق ميشود 
  خواست 

با ارائه پيش نويس هاى چه قطعنامه هائى تحقق بخشيد ، رئيس آنونى شوراى امنيت از آشور 
اسپانيا نيز اطالع آامل ندارد و ميگويد آه نميداند آه پنج عضو دائمى اين شورا در حال حاضر چه برنامه 

شود آه بتواند باعث تقويت هر چه بيشتر نقش فرانسه خواستار قطعنامه ائى مي.ائى را تنظيم ميكنند 
سازمان ملل در اوضاع آآنده از هرج و مرج در عراق شود روسيه ، با اعزام قوا بدون ماموريت سازمان 

ملل ، مخالف است و حزب اقليت دمكرات آمريكا ، برخالف دولت آن آشور برهبرى رئيس جمهورى جرج 
  پيام  پايان. سازمان ملل متحد استدبليو بوش ، خواستار در خواست آمك از 

 
  امريكا با دولت آينده عراق معاهده دفاعي مشترك منعقد مي آند

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  
پل ولفوويتز معاون وزير دفاع امريكا آه براي بازديد از نيروهاي امريكايي و ديدار با مقام : خبرگزاري فارس

  .ه بود از انعقاد پيمان دفاعي مشترك با دولت آينده عراق خبر داد هاي عراقي راهي اين آشور شد
ولفوويتز در ديدار روز گذشته خود از شهر اربيل واقع در شمال عراق در مصاحبه با روزنامه الشرق 

اياالت متحده امريكا در تالش است تا معاهده دفاعي : االوسط چاپ لندن با اعالم اين مطلب گفت
  . نده عراق به امضاء برساندمشترك با دولت آي

نياز به برقراري روابط آينده بين عراق و اياالت متحده امريكا بر اساس اعتماد سازي و همكاري : وي افزود
  . وجود دارد آه محكم آردن اين پايه ها از طريق تفاهم نامه دفاعي مشترك در جريان است 

زي عراق ملت اين آشور را از دست نظام مستبد معاون وزير دفاع امريكا ادعا آرد آه عمليات آزاد سا
آه اين آشور را به گورستان جمعي تبديل آرده بود نجات داده است و ما در حال حاضر توان خود را براي 

  . پايه ريزي دموآراسي و بازسازي اين آشور به آار گرفته ايم 
 ما به همراه مردم عراق در جهت عمليات آزاد سازي عراق هنوز پايان نيافته است زيرا: ولفوويتر گفت

  . بازسازي اين آشور گام بر مي داريم و زندگي بهتري را براي آنها تضمين مي آنيم 
وي شرايط آنوني آردستان را نمود زنده اي از برقراري دموآراسي در عراق خواند و تاآيد آرد آه اين 

  . به را به شكل سازنده تعميم بدهيم امر با همكاري تمامي مردم عراق ميسر است تا بتوانيم اين تجر
معاون وزير دفاع امريكا تاآيد آرد آه تشكيل ارتش جديد عراق ظرف چند هفته آينده آغاز خواهد شد و 

  . نيروهاي پيشمرگ آرد در اين ارتش وارد خواهند شد 
موزش هاي فراهم آردن مقدمات الزم براي تشكيل يك ارتش و تحول در آن بر طبق تاآتيك و آ: وي گفت

  . جديد، تامين آننده امنيت و وحدت ارضي عراق به بهترين شكل ممكن خواهد بود
پل ولفوويتز در مصاحبه مطبوعاتي روز گذشته خود در شهر موصل به همسايگان عراق و داوطلبان عرب 

  . هشدار داد آه از دخالت در امور داخلي عراق بپذيرند
  . م آشور هاي منطقه سود مي برندوي مدعي شد آه از سقوط صدام حسين تما

معاون وزير دفاع امريكا به تمام آشور ها از جمله همسايگان عراق هشدار داد آه از دخالت در امور 
  . داخلي عراق بپرهيزند

ولفوويتز تصريح آرد ، هر آشوري آه مي خواهد در آينده عراق و روند بازسازي اين آشور نقش داشته 
 است ولي اگر آشوري خواهان دخالت در امور داخلي عراق است، جايي براي باشد راه براي آنها باز

  . آنها در اين آشور نيست 
وي با اشاره به اينكه موفقيت اين آشور تاثيرات مثبت هم بر آشور عراق و هم بر ساير آشورهاي 

ا مورد هدف منطقه داشته است تاآيد آرد آه بعضي ها از اين تاثير مي ترسند و به همين دليل ما ر
  /. انتهاي پيام . قرار مي دهند

  
    عراق انتقالي شوراي اعضاي شديدميان بروزاختالف
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  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  -روزنامه اعتماد 
   از شوراي  هياتي اعضاي:  آرد  متحد اعالم  ملل  سازمان  امنيت  در شوراي  ديپلمات يك:  الملل  بين گروه
  آند، اختالف  شورا مي  اين  خود را تقديم  گزارش  آه  فردي  بر سر انتخاب  شب  دوشنبه اق عر موقت

  . اند شديد پيدا آرده
   آند، احمد چلبي  را قرائت  گزارش بايد اين»  چي باجه« شد   مشخض  از آنكه ، پس  خبري  منابع  گزارش به

   همراهي  نيويورك  را در سفر به هيات:  آرد  و اعالم  خارج  قهر از جلسه  حالت  شورا به  اين از ديگر اعضاي
   اجازه  هم  وي  به  آه  شرط  با اين ، چلبي  هيات  اعضاي  بقيه  با پا در مياني  هر شكل به. نخواهد آرد

  .  شد  بازگشت  شود، حاضر به  داده صحبت
 خود   شورا گزارش در اين)   نيويورك  وقت به ( قرار بود ديروز بعد از ظهر  عراق  موقت  حكومت  شوراي هيات

  نزديكان.   است  خود نشده  براي  رييس  تعيين  به  موفق  تاآنون  عراق  موقت  حكومت شوراي.  آند را تقديم
   و حاآم  عراق  رسمي  دولت  نماينده  عنوان  به  آه  است  مذآور آماده  هيات  آردند آه  اعالم  هيات  اين به
   تاييد اين  ضمن  هم  امريكايي  مسوول يك.  شود  معرفي  امنيت  شوراي  آشور به  اين  ارضي  تماميتبر

 بكنند، بايد منتظر   آاري خواهند چنين ، ظاهرا آنها مي ايم  را شنيده  خبري  چنين ما هم:   گفت شايعه
  .  خواهند آرد  چه  در عمل  و ببينيم باشيم

 قرار   ميزهايي  پشت ، بلكه  نخواهند نشست  عراق  آنها در آرسي  گرفته  صورت يها بيني  پيش بر اساس
   آنها شوراي روي (  آه  ميز است  روي  بزرگتري  و تابلوهاي  شده  نوشته  آن  آنها روي  نام  آه خواهند گرفت

 عضو   زن  از سه يكي و   عراقي  سابق ، ديپلمات»  الهاشمي عقيله«.   است  شده ؤبت)   بر عراق حاآم
  .   است  هيات  عضو اين  سومين  عراق  حاآم شوراي
  عدنان« با   دوشنبه  آه  خبر داد، در مالقاتي  هم  آار اسراييل  حزب  پرز رهبر موقت  شيمون  از اين پيش
  امضاي و   اسراييل  شناختن  رسميت  به  را براي  عراق  آينده  دولت  آمادگي ، وي داشت»  چي باجه

   امضاي  به  منوط  آمادگي  اين  تاآيد آرد آه چي  باجه  حال  آرد، اما در عين  اعالم  اقتصادي هاي توافقنامه
   همكاري  آنفرانس در حاشيه»  چي باجه«با :  پرز گفت.   است  و فلسطينيان  اسراييل  بين قرارداد صلح

  .   است  ديدار آرده  در رم المللي  بين هيات
 و   عراق  آردستان  ميهني رهبر اتحاديه»   طالباني جالل «  آردند آه  فاش  ترآيه  ديگر مطبوعات  سوياز
   مستقل  هوايي  شرآت  يك  در مورد تشكيل  عراق  آردستان  دموآرات  حزب رييس»  مسعود بارزاني«

  .  رسيدند  توافق به»   آردستان  هوايي خطوط «  نام تحت
بر .   است  موافق  آرد عراقي  دو حزب  طرح  با اين سابقه  بي  اقدام  امريكا در يك ، دولت  منابع  اين  نوشته به

 اروپا خواهد   مختلف  و شهرهاي  عراق  شمال  آردنشين  منطقه  بين  شرآت  اين  پروازهاي  اساس همين
   آردن  اجاره  امريكا جهت  هوايي وگان نا  را با شرآت  منظور مذاآراتي  همين  به  و طالباني بود و بارزاني

  . اند  فروند هواپيما آغاز آرده چهارده
   آغاز طرح  براي  گام  آردها نخستين  اقدام ، اين  عراقي  آارشناسان  و برخي  ترك  اعتقاد آارشناسان به

   عراقي  آردهاي  براي  از خودمختاري  بيش  و ايجاد ساختاري  نژادي  معيارهاي  بر اساس  عراق تقسيم
  . خواهد بود

   از طرح  اروپا در بروآسل  اتحاديه  خارجه  وزيران  اجالس  در حاشيه  هم  آلمان ، وزير خارجه»يوشكا فيشر«
 بايد بطور   صندوق اين:   گفت باره فيشر دراين.  آرد  حمايت  عراق  بازسازي المللي  بين ايجاد صندوق

   آشورهاي شرآت:  تاآيد آرد  هم  با راديو آلمان وگويي  گفت  طي وي.  آند  امريكا عمل  از سلطه مستقل
  .  باشد  بسيار خوبي تواند تصميم  مي  صندوق  اروپا در اين عضو اتحاديه

   يافته  افزايش  بشدت  امريكايي  سربازان  عليه  مقاومت  عمليات  آرد آه  اعالم  فيگارو هم  فرانسوي مجله
 در   حقيقي  با مشكل  آه  است  آرده  خود اعتراف  بوش  جرج  دولت  آه  است  حدي  به فزايش ا  و اين است
  .   است  خطرناك  همچنان  در عراق  و وضعيت  است  مواجه عراق
   ارسال ها توانايي امريكايي:  آرد  فاش  امريكايي  از مسووالن  نقل  خود به  شماره  در آخرين  مجله اين

 خود   سربازان هاي  مرخصي  لغو آليه  به  رو اقدام از اين.  ندارند  عراق  را به  بيشتري تقويتي  نيروهاي
.   است  گذاشته  اؤر منفي  امريكايي  سربازان  بر روحيه  مستقيمي  شكل  به  هم  مساله  اين آنند آه مي
   يدك  امريكا را هم  پيشين رجه وزير امور خا  شش  مشاورت  تجربه  برمر آه  پل ، انديشه  مجله اين
   حزب70 از   بيش  آه ، بخصوص  دانست  ناآافي  انتقالي  حكومت  شوراي آشد، در مورد تشكيل مي

  . خواهند  مي  خود سهمي  براي  دارند و هر يك  حضور فعال  در عراق مدعي
شواهد :   حضور دارد گفت  در عراق  آه امريكا  دونالد رامسفلد، وزير دفاع  ولفوويتز، معاون  ديگر پل از سوي
 امريكا در   سياستهاي  آرد آه  اظهار اميدواري وي.   بهبود است  رو به  اوضاع  آه  است  حاآي در عراق

  .  خواهد شد  موفق  عراق  آينده قبال
 

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  .اند  ام آردهثبت ن) عج(تاآنون يك ميليون نفر در سپا مهدي
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  

: خبر گفت  مدير دفتر صدر در بغداد با اعالم اين" حازم االعرجي"الملل ايلنا، شيخ   گزارش سرويس بين  به
ميليون نفر از مناطقي آه داراي بيشترين جمعيت شيعه هستند، در اين   روز پيش تا آنون يك  از سه« 

  » .اند  آردهنام   سپاه ثبت
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بيشتر اين افراد از مناطقي مانند آاظمين، « : ، وي تصريح آرد"الحيات"اي    فرامنطقه  به نوشته روزنامه
  ».شعله و غزاليه هستند  صدر،

آميز   دهيم و تنها به تظاهرات مسالمت  صورت ميداني انجام مي  ما اآنون آار خود را به« : االعرجي افزود
  ». به محض اينكه حوزه علميه اعالم جهاد آند ما آماده هستيمآنيم اما  اآتفا مي

« : گفت) عج(در نمازجمعه اين هفته مسجد آوفه با اعالم تشكيل سپاه مهدي" سيدمحمدمقتدا صدر"
گيرد و هر وقت الزم شد   ها و حمايت از حوزه شكل مي  ها و انگليسي  اين سپاه براي مبارزه با آمريكايي

  پيام  پايان ».آند  م ميعمومي اعال  بسيج
  

  عکس العلمهاي پيش بيني نشده سه رهبر عمده شيعه در عراق پس از سقوط رژيم صدام حسين
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 سه شنبه  - راديو فردا -) نجف(پيمان پژمان 

ور از ابتداي جنگ در عراق، مقامات آمريکايي منتظر عکس العمل رهبران شيعه عراق نسبت به حض
نيروهاي ائتالف و مسابقه سياسي بين اين رهبران ديني بودند که سه محور اصلي آن سيد مقتدا 

تصور مي شد آيت اهللا . صدر، آيت اهللا علي سيستاني و آيت اهللا سيد محمد باقر حکيم هستند
 سيستاني از صحنه سياست به دور بماند، اما در فتواي چند هفته پيش، وي شديدا از برنامه هاي

در مورد آيت اهللا حکيم و همراهانش هم تصور مي شد که بر ضد . نيروهاي ائتالف در عراق انتقاد کرد
نيروهاي ائتالف فعاليت و سعي در تشکيل جمهوري اسالمي به سبک حکومت ايران کنند، اما وي و 

د مجلس اعالي انقالب اسالمي در عراق بين خود و حکومت ايران فاصله انداخت و برادرش سي
اما سيد مقتدا صدر نيز که محبوبيتش به . عبدالعزيز حکيم، عضو در شوراي اداره موقت عراق است

خاطر خانواده صدر است، از خالء سياسي موجود در نجف استفاده کرد و فعاليتهاي ضد آمريکايي خود 
ره ثبت احوال در هفته گذشته طرفداران مقتدا صدر دفترهاي حزب کمونيست و ادا. را افزايش داده است

جمعه گذشته . بصره را در دست گرفته، ماموران سابق آنها را بيرون کردند و اداره امور را به عهده گرفتند
در سخنراني بعد از نماز جمعه در کوفه، مقتدا صدر خواستار تشکيل يک ارتش اسالمي در عراق شد و 

 ادعا کردند که نيروهاي آمريکايي محل روز بعد وي و همراهانش. به شوراي موقت اداره عراق حمله کرد
  پيام  پايان .اقامت وي در نجف را محاصره کردند که آغاز تظاهراتي به مدت چند روز شد

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  احياي بخش جمع آوري اطالعات ايران دستگاه اطالعاتي عراق توسط آمريکا

  22 -1382 تيـر  31 سـه شـنبه    - راديـو فـردا   -» يمزنيويـورک تـا  «بيژن فرهودي، بر اساس مقالـه روزنامـه       
  2003ژوئيه 

 NEELA BANERJEE withاي از بغداد به قلم نيال بانرجي و داگالس جل  نيويورک تايمز در مقاله
DOUGLAS JEHL نوشت که آمريکا با کمک حزب کنگره ملي عراق به رهبري آقاي احمد چلبي، مي 

اتي عراق را که در جمع آوري اطالعات در باره ايران تخصص دارند، کوشد آن بخش از دستگاه هاي اطالع
 نفري حکومت موقت عراق است، طي هفته 25آقاي چلبي، که اينک يکي ازاعضاي شوراي . احيا کند

هاي اخير مشغول مالقات با اعضاي ارشد دواير ايران وترکيه در سازمان امنيت عراق، يا مخابرات، بوده 
طالعاتي مدارکي دريافت کرده است و آنها را براي عضويت در روايت بازسازي است و از افسران ا

منبع گزارش نيويورک تايمز، آقاي عبدالعزير کوبيسي . اي از سازمان قبلي بسيج کرده است شده
Abdulaziz Kubaisi ,که کار بسيج ماموران سازمان امنيت سابق عراق زير نظر او انجام مي شود .  
 نيويورک تايمز گفت که مقامات آمريکائي به خوبي از اقدامات حزب کنگره ملي عراق آقاي کوبيسي به

کنند که آمريکا سازمانده نهائي فراخواني آنها  در اين مورد آگاه هستند و ماموران امنيتي عراق فکر مي
گي خودآقاي کوبيسي مي گويد آمريکائي ها از طبيعت کار ما اطالعت دارند و هماهن. به خدمت است

  . وجود دارد و نمايندگي از سوي رامسفلد، وزير دفاع آمريکا در حزب کنگره ملي عراق حضور دارند
نويسد که برخي از کارشناسان خاورميانه هشدار ميدهند که بازسازي  اما روزنامه نيويورک تايمز مي

رديگر برقرار سازمان امنيت عراق توسط يک حزب سياسي آنهم قبل از آنکه حاکميت ملي در عراق با
  .شود، ممکن است نتيجه معکوس به بار آورد

، سفير سابق آمريکا در مصر و اسرائيل در زمان رياست جمهوري .Edward S. Walker Jrآقاي ادوارد واکر
گويد حزب   در واشنگتن ميMiddle East Instituteبوش پدر و رئيس کنوني موسسه تحقيقات خاورميانه

و نماينده اکثريت مردم عراق نيست و اين کار ممکن است سابقه بدي چلبي يک حزب اقليت است 
  . برجاي بگذارد

افزايد تالش براي بازسازي بخش هائي از سازمان امنيت عراق همچنين با سياست  نيويورک تايمز مي
ناصر بعث زدائي آمريکا در عراق نيز مغايرت دارد زيرا اکثريت اعضاي سازمان امنيت عراق يا مخابرات را ع

  . دادند سرسپرده حزب بعث تشکيل مي
يک مقام بلندپايه آمريکائي گفت کوشش براي احياي سريع سازمان امنيت عراق از سوئي به خاطر 

اين مقام افزود که . هائي است که نسبت به اقدامات جمهوري اسالمي درعراق وجود دارد نگراني
در باره ايران برخوردار بود زيرا اقدامات دهد عراق از اطالعات امنيتي خوبي  آمريکا تشخيص مي

  . گذاشت کشورهمسايه در امنيت عراق تاثير مي
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افرادي که به شعبه ايران در اداره مخابرات، يا سازمان امنيت عراق، نزديک هستند گفتند آمريکائيها 
  . اي اين سازمان را هم احيا کنند همچنين ابراز عالقه کرده اند که بخش سوريه

يسي، مسئول امنيتي حزب کنگره ملي عراق، تالش حکومت ايران براي مداخله در امور عراق آقاي کوب
وي گفت سواي . باعث شده است که احياي شعبه ايران اداره مخابرات عراق اولويت بيشتري پيدا کنند

ت وي گف. هفت حزب اصلي عراق، تعدادي احزاب ديگر درعراق هستند که با حکومت ايران ارتباط دارند
  . حکومت ايران سالهاست به مداخله در عراق مشغول است

مقامات آمريکا در واشنگتن و بغداد تاکيد داشتند که احياي شعبه ايران اداره مخابرات هنوز عملي نشده 
مقامات بلندپايه آمريکا در واشنگتن گفتند که موضوع اينکه احيا اين . است و در مرحله صحبت قرار دارد

. ازمان امنيت عراق موضوعي است که در باالترين سطوح تصميم گيري مطرح استشعبه يا تمام س
آنها گفتند اين موضوع از جمله مسائل مورد بحث در کميته معاونان بوده است که از نفرات دوم ادارات 

اطالعاتي امنيتي آمريکا در شوراي امنيت ملي کاخ سفيد تشکيل مي شود و سازمان سيا در اين روند، 
يک مقام آمريکائي گفت صحبت زياد شده است اما من هنوز نتيجه مشخصي . ه امور را برعهده داردادار

وي از اظهارنظر در باره اينکه ممکن است وزارت دفاع آمريکا از طريق حزب کنگره ملي عراق . نديده ام
  پيام  ايانپ .راسا براي احياي شعبه ايران اداره مخابرات دست به اقدام زده باشد، امتناع کرد

  
هاي زيارتي ايران براي  اعزام آاروان: ي عدالت وابسته به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق روزنامه

  . شود ديدار از عتبات عاليات در عراق، از ماه آينده آغاز مي
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  

ي عدالت   روزنامه- چاپ امارات -مه البيان به نقل از روزنا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
وابسته به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اعالم آرد؛ تمام قوانينـي را آه نظام سابق عراق جهت 

اند و از اين پس هيچ گونه محدوديتي  هاي ايرانـي از عتبات مقدسه قرار داده بود؛ لغو شده زيارت آاروان
  . عداد و محل سكونت آنها وجود نخواهد داشتها در ت جهت زيارت اين آاروان

اقدامات اوليه مرزي جهت وارد شدن ايرانيان از طريق راه زميني به عراق در حال : اين روزنامه نوشت
انجام شدن است و نيروهاي پليس عراق به همراه نيروهاي انگليس و آمريكا امنيت الزم براي اين زيارت 

  . آنندگان را تامين خواهند آرد
در حال حاضـر ايران در حال : ي عدالت همچنين به نقل از منابـع سفارت ايران در بغـداد نـوشت روزنامه
 انتهاي پيام.رت از عتبات مقدسه در ايران استي تسهيالت الزم به مردم عراق جهت زيا ارايه

  
رباره قطع گاليه اعضاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به رئيس قوه قضاييه جمهوري اسالمي د

  حقوق
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  ): راديو فردا(گلناز اسفندياري 

بنا به بعضي گزارشها شماري از اعضاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در نامه اي به هاشمي 
: سايت امروز، ديروز نوشت. شاهرودي رئيس قوه قضائيه نسبت به قطع شدن حقوقشان گاليه کرده اند

اشمي شاهرودي قبال رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي بود و به نظر مي رسد هنوز هم با اين ه
در گفتگويي با فرين عاصمي از راديو فردا، محسن حکيم، فرزند عبدالعزيز حکيم . مجلس در ارتباط باشد

ر بي و عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي از اعتراض کارمندان اين دفتر به هاشمي شاهرودي اظها
  . اطالعي مي کند

بنده اطالع دقيقي ): فرزند عبدالعزيز حکيم و عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق(محسن حکيم 
  .در اين مورد ندارم

آقاي حکيم، شعبه مجلس اعالي انقالب اسالمي در ايران تعطيل شده يا ): راديو فردا(فرين عاصمي 
  هنوز کارمنداني در اين کشور دارد؟

با توجه به روابط گسترده و . خير، در واقع هنوز تعدادي از کارمندان در آنجا هستند: ممحسن حکي
سرنوشت سازي که ميان دو ملت مسلمان و همسايه و همچنين برادر ايران و عراق همواره در طول 

 سال گذشته از سوي 23تاريخ بوده و با توجه به حمايتها و پشتيبانيهاي همه جانبه اي که در طول 
لت شريف ايران شاهد آن بوده ايم و با توجه به وجود عناصر رابط ميان دو ملت از جمله عتبات عاليات، م

حوزه هاي علميه، مراجع، وجود جمعيت معتنابه شيعي در هر دو کشور و همچنين روابط تاريخي، 
ي هماهنگي فرهنگي و تمدني که همواره ميان دو ملت وجود داشته، بنابر اين لزوم وجود دفتري برا

هاي الزم در اين رابطه ضروري به نظر مي رسد و عالوه بر اين که براي خدمات رساني به اتباع عراقي 
که هنوز در جمهوري اسالمي ايران هستند و به عراق منتقل نشده اند، باز در اين راستا ضرورت وجود 

  .دفتر کاري محدودي در اين زمينه الزم به نظر مي رسد
نيروهاي سپاه بدر که در ايران بوده اند چطور؟ آيا هنوز در ايران هستند يا به عراق بخشي از : ع.ف

  منتقل شده اند؟
من طبق اطالعي که دارم کادر و همچنين فرماندهان سپاه بدر کامال به داخل عراق : محسن حکيم

  .انتقال داده شده اند و در راستاي خدمت به ملت عراق فعاليت مي کنند
 به حوادثي که اخيرا در شهر نجف اتفاق افتاد و اختالفاتي که بين طرفداران آيت اهللا حکيم با توجه: ع.ف

  و مقتدا صدر رخ داده، واکنش آيت اهللا حکيم در اين زمينه چه بوده است؟
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بنده الزم به تاکيد مي دانم که شوراي حکومت عراق، شورايي کامال عراقي و مستقل : محسن حکيم
 قطعنامه تشکيل اداره مدني در عراق، با 9 بند 1483قيها در چهارچوب قطعنامه است و با اراده عرا

بنا بر اين کاري که . همکاري نماينده دبير کل و همچنين نيروهاي ائتالف بين المللي انجام مي گيرد
 قطعنامه بوده و به وسيله حاکم نظامي آمريکا در عراق انجام نگرفته است 9انجام شده، بر طبق بند 

گو اين که هر . ه اين يکي از اشتباهات مشهودي است که هم اکنون ما آن را بر سر زبانها مي بينيمک
کس در چهارچوب قانون حق دارد که با آزادي کامل ديدگاهها، نگرشها، وارزيابي خود را از هر پديده 

 که در شهر نجف آقاي حکيم همواره در نماز جمعه ها و در سخنراني هاي روزانه اي. سياسي بيان کند
اشرف دارند و در ارتباط گسترده مردمي که همه روزه با مردم سر تا سر عراق دارند بر اين تاکيد کرده 

اند که شوراي حکومت بايستي وظايف و اختيارات کافي در راستاي خدمت به ملت عراق داشته باشد 
 ژنو و همچنين قطعنامه 4وانسيون و به نظر ما تشکيل اين شورا يک گام به جلو بوده و با توجه به کن

سازمان ملل، اختيارات اين شورا که تعريف شده است، اختيارات بسيار خوب است اگرچه در راستاي 
حاکميت مطلق عراق نيست و ما تمامي تالشهاي خود را در راستاي ايجاد استقالل سياسي، 

 ملت عراق به عنوان تنها منبع حاکميت مطلق عراق، و همچنين حفظ ارده عراقي و در واقع رجوع به
قدرت مشروع در عراق، بر اين موضوع تاکيد مي کنيم و همچنين تمامي تالش خود را در اين زمينه 

بسيج مي کنيم و اميدوار هستيم که شوراي حکومت بستر الزم را براي رسيدن به عراقي آزاد و 
 انتهاي پيام .ء اهللا فراهم کنيممستقل و همچنين انتخاب حکومتي منتخب مردم و مردمساالر انشا

  
هاي زيارتي ايران به عراق از ماه آينده از   سفر آاروان: مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اعالم آرد

  .شود  سر گرفته مي
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  

در صورت از    مجلس،ارگان رسمي اين" العداله" الملل ايلنا به نقل از روزنامه   به گزارش سرويس بين
هايي آه از سوي رژيم مخلوع عراق براي تعداد زائران و اقامت آنها   سرگيري اين سفرها آليه محدوديت

  .شود  وضع شده بود برداشته مي
پليس عراق و نيروهاي ائتالف، براي تسهيل سفرهاي زيارتي ايرانيان به عراق، : اين روزنامه نوشت

آسايش زائران سفرهاي زميني به عراق تأسيس آرده و اين پاسگاه اآنون پاسگاه مرزي را براي تأمين 
  .اندازي است  در مرحله راه

 فقره 30اآنون روزانه   هم: اعالم آرد  به نقل از منابع مطلع در سفارت ايران در بغداد،" العداله"روزنامه 
شود و از طرف ما نيز مدارآي  يرواديد براي بازرگانان و صاحبان آار ايراني براي سفر به عراق صادر م

 انتهاي پيام .گردد  براي سفر راغبان عراقي زيارت از عتبات مقدسه ايران صادر مي
  
 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  جنبشهاي اسالمي در ايران، سودان، عراق و افغانستان، از ديد يک روزنامه سعودي
  ژوئيه 21 -1382 تير 30 دوشنبه  - راديو فردا -امه الشرق االوسطفريده رهبر، بر اساس مقاله روزن

2003  
روزنامه سعودي الشرق االوسط، در گزارشي تفسيري، تحت عنوان حكومتي ديني و حكومت مدني، 
جنبشهاي اسالمي در ايران، سودان، عراق و افغانستان را در قياس با يكديگر مورد بررسي قرار داده 

  . است
، انقالب ايران به سقوط شاه منجر شد و در پي آن، 1979سط مي نويسد در زمستان سال الشرق االو

، دانشجويان در ايران، 2003اين روزنامه مينويسد در ژوئن . خميني حكومتي ديني را در ايران برپا آرد
د الشرق االوسط مينويس. عليه حكومت ديني در اين آشور برخواستند، اما به نام دين سرآوب شدند
دادگاههاي انقالب آه . آغاز حكومت ديني در ايران، سرآغاز اعدامهاي پايان ناپذير در اين آشور بود

انقالب . خلخالي قاضي آنهابود، مضحكتر از آن بودند آه حتي آاريكاتوري دادگاهي امروزي خوانده شوند
ا چنين دادگاههايي بي ايران ظاهرا عليه بي عدالتي در تمام زمينه ها صورت گرفته بود، اما خود ب

  .عدالتي را در ايران قانوني ساخت
الشرق االوسط مينويسد در جمهوري اسالمي سودان نيز حسن الترابي، پرچمدار برپايي حكومتي 

هرچند وي از صحنه حكومت آنار رانده شد، اما رهبر نظامي سودان به همان . ديني در اين آشور شد
 اسالم، آزاديهاي محدود در سودان را برچيد و زندانها را انباشته از عمر البشير به نام. راه ترابي رفت

  .آساني ساخت آه مي خواهند سودان از فقر و فالآت به در آيد
اين روزنامه سعودي از روزنامه طالبان، به عنوان ننگي بر دامن تاريخ جديد اسالم نام برده و مي نويسد 

  .ت طالبان بودندزنان در افغانستان بيشترين قربانيان حكوم
وي . الشرق االوسط مينويسد صدام حسين نيز هوس آن داشت آه حكومت ديني در عراق برپا آند

هرچند صدام حسين . نخستين گام را در اين زمينه با نوشتن اهللا اآبر بر پرچم ملي عراق برداشت
 رهبران شيعه در عراق، نتوانست گامهاي بلندي در اين مسير بردارد، اما پس از او، اآنون پاره اي از

  .سخن از تشكيل حكومت ديني در اين آشور ميگويند
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الشرق االوسط در پايان گزارش تفسيري خود نتيجه ميگيرد همانگونه آه در دنياي مسيحيت، حكومت 
ديني نتوانست ماندگار گردد، در دنياي اسالمي نيز حكومتهاي ديني مانند آنچه آه در ايران وجود دارد، 

اين روزنامه زمينه چنين پيش بيني را ناسازگاري .  را به حكومتهاي مدني خواهند دادجاي خود
انتهاي .ي ملتها در اين مسير دانسته استحكومتهاي ديني با روند تمدن جهاني و ناگزير بودن هماهنگ

 پيام
  

  اتحاديه اروپا ماه سپتامبر را ضرب االجلي براي ايران قرار داد: اينديپندنت
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  

اتحاديه اروپا :سايت اينترنتي روزنامه اينديپندنت چاپ لندن روز سه شنبه ادعا آرد : خبرگزاري فارس 
روز گذشته جدي ترين هشدار خود را به ايران در خصوص برنامه هسته اي و نقض حقوق بشر داد و ماه 

  .متيازهاي از سوي تهران تعيين آردسپتامبر را ضرب االجلي براي بروز نشانه اعطاي ا
درباره »نگراني فزاينده اي«به نوشته اين روزنامه، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در بيانيه شديد الحني 

توافقي بين المللي از »فوري و بي قيدو شرط« برنامه هسته اي ايران ابراز آردند و خواستار پذيرش 
  . هاي دقيقتر هسته اي از اين آشور را مي دهدسوي ايران شدند آه اجازه بازرسي 

اين روزنامه لحن آنوني اتحاديه اروپا را شديد و متمايز خوانده و آن را با افزايش فشارهاي سياسي 
ماه گذشته وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا موضع خود را در مورد : آمريكا بر ايران همزمان دانست و افزود

  .  موضع آمريكا نزديكتر شدند اما از تعيين ضرب االجلي براي ايران خودداري آردايران تشديد آرده و به
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز گذشته با اعالم اينكه همكاري با ايران از جمله : اينديپندنت نوشت

آردند فشار مذاآرات در مورد توافق همكاري تجاري ميان آنها در ماه سپتامبر بازنگري خواهد شد، تالش 
  . را بر ايران افزايش دهند

  . خواندند» شليك هشدار دهنده «ديپلماتهاي اتحاديه اروپا اين اقدام را
وزير امور خارجه ايتاليا آه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد » فرانكو فراتيني« با اين حال 

 باب مذاآرات هستيم و وظيفه ما تشويق ما خواهان باز گذاشتن« گفت به رغم نگرانيهاي ابراز شده،
  . »ايران براي برداشتن گامي رو به جلوست
  . ما هيچ دري را نمي بنديم : در عين حال يك مقام اتحاديه اروپا گفت 

به نوشته اينديپندنت، مسئله محوري اين است آه آيا تهران پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش 
رسي هاي بيشتر از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي را مي تسليحات هسته اي را آه اجازه باز

  . دهد ،مي پذيرد يا خير
بر اساس اين گزارش، تهران تاآنون در اين خصوص اهمال آرده و تاآيد مي آند آه قصدي براي ساخت 

  . سالحهاي هسته اي ندارد و تنها مي خواهد از نيروي هسته اي براي تامين برق استفاده آند
خود را » نگراني عميق «زنامه انگليسي در عين حال نوشت آه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا اين رو

عكاس -خود را از مرگ زهرا آاظمي ،خبرنگار» بهت عميق «در مورد نقض حقوق بشر در ايران و 
  . آانادايي ابراز داشتند

 /.انتهاي پيام. را تحت پيگيرد قرار دهددر بيانيه اتحاديه اروپا آمده است آه ايران بايد مسببان اين امر 
  

هاي  ي پيشگيرانه به نيروگاه سناريوي حمله: ي الرياض به نقل از منابع موثق آمريكايي ادعا آرد روزنامه
  . به جورج بوش ارايه شده است) پنتاگون(يي ايران، از جانب مقامات وزارت دفاع آمريكا  هسته

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  
، اين روزنامه به نقل از منابـع موثق آمريكا مدعي شده )ايسنا(به گزارش خبرگزارش دانشجويان ايران 

يي ايران، منجر شده است آه مقامات پنتاگون  ي هسته هاي اطالعاتي جديد از برنامه است آه گزارش
يي  هاي هسته وگاهي پيشگيرانه به نير جهت قانع ساختن جورج بوش، رييس جمهور آمريكا براي حمله

  . ايران، اقدام آنند
چنين درصدد قانع ساختن بوش بر ضرورت سرنگوني حكومت ايران  پنتاگون هم: اين مقامات ادعا آردنـد

  . باشد چه آه در عراق اتفاق افتاد، مي ي نظامي و بر اساس آن از طريق حمله
ناميد؛ مدعي شده ” بع موثق آمريكاييمنا“ي چاپ عربستان به نقل از منابعي آه آنها را  اين روزنامه

تر شود، واشنگتن به  در صورتي آه اوضاع بحراني:وگو با الرياض تاآيد آردند است آه اين منابع در گفت
رژيم (گونه آه اسراييل  يي بوشهر اقدام خواهد آرد؛ همان هاي هسته ي پيشگيرانه به نيروگاه يك حمله

  .  قرار داد يي عراق را هدف هستههاي   نيروگاه1981در سال ) صهيونيستي
آه دولت بوش به ترغيب ايران جهت انجام اصالحات بيشتر  به رغم آن: چنين مدعي شدند اين منابع هم

آند؛  وگو و يا اعالم دخالت نظامي به طور رسمي در اين آشور خودداري مي اقدام آرده است و از گفت
ي  ي پرونده هاي اطالعاتي سري اخير درباره رك و گزارشاما اين موضع آمريكا پيش از دست يافتن به مدا

  .يي ايران بوده است هسته
يي در موضع فعلي آاخ  پنتاگون بر ضرورت تغيير ريشه: اين منابع گفتند: ي يادشده ادامه داد روزنامه

ذ سفيد نسبت به ايران تاآيد دارد؛ به طوري آه معتقد است اين موضع بايد براساس جديت بيشتر اتخا
  . يي ايران باشـد هاي هسته ي پيشگيرانه به نيروگاه شود و از جمله وقايع اين موضع جديد بايد حمله

 انتهاي پيام
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  آغاز فصلي سرد در روابط جمهوري اسالمي و اروپا
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31سه شنبه  ): راديوفردا(امير مصدق کاتوزيان 

 ي اروپا به جمهوري اسالمي ديپلماسي اقتصادي ايران را در هشدار ديروز وزيران خارجه ي اتحاديه
  . وضعيتي بسيار ضعيف تر از گذشته قرار خواهد داد

ي شرايط تداوم همكاري با ايران، آه ديروز  بيانيه ي ديروز اتحاديه ي اروپا درباره): راديوفردا(فريدون خاوند
در بروآسل انتشار يافت، از لحاظ به مناسبت نشست وزيران خارجه ي آشور هاي عضو اتحاديه 

محتواي خود در بردارنده ي چرخشي بنيادي در سياست اين قدرت بزرگ اقتصادي نسبت جمهوري 
  . اسالمي نيست

 -آميسيون، شورا و پارلمان–ي اروپا  ي اتحاديه از حدود دو سال پيش به اين سو، نهاد هاي عمده
ي همكاري و بازرگاني به چند شرط عمده موآول  قتنامهي گفتگو با ايران را به امضاي يك مواف ادامه

جمهوري اسالمي بايد اصالحات سياسي و اقتصادي را به ويژه در زمينه ي حقوق بشر بپذيرد، : آردند 
در سياست خارجي خود از پشتيباني گروه هاي افراطي و مخالفت با فرآيند صلح خاورميانه دست 

ي اتحاديه ي اروپا  ي ديروز وزيران خارجه در بيانيه. جمعي صرفنظر آندبردارد و از توليد سالح هاي آشتار 
آم و بيش همين شرايط تكرار شده، اما با قاطعيتي بي سابقه و همين قاطعيت از آغاز فصلي سرد در 

  . روابط ايران و اروپا خبر ميدهد
بر پايه ي نزديك اي است سخت بر ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسالمي آه  ي بروآسل ضربه بيانيه

از حدود پنجسال پيش به اين سو، . شدن به اروپا براي مقابله با فشار هاي آمريكا طرحريزي شده بود
 در صد واردات آنرا تأمين 38 در صد صادرات ايران را جذب و 27اتحاديه ي اروپا هر سال به طور متوسط 

ي  سوي ديگر سياست ايران در زمينهاز . آرده و همچنان مهم ترين شريك اقتصادي ايران بوده است
و سر انجام در شرايطي . جذب سرمايه گذاري هاي خارجي عمدتا به اتحاديه ي اروپا اميد بسته است

آه راه ورود به سازمان تجارت جهاني، عمدتا به دليل مخالفت آمريكا، آماآان بر ايران بسته مانده، 
ي اروپا جو مناسب تري را براي  مكاري و بازرگاني با اتحاديهتهران اميدوار بود از راه امضاي يك قرار داد ه

  . المللي به وجود آورد ي بين خود در صحنه
ي اروپا بر باد رفته، مگر آنكه جمهوري  ي اتحاديه اين اميد با توجه به موضعگيري ديروز وزيران خارجه

 انتهاي پيام .ود تن بسپاردالمللي خ اسالمي به انجام تحوالتي چشمگير در سياست هاي داخلي و بين
  

  گوناگون
  

  الحيات)   2(صدری ها نگاهی از درون 
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 سه شنبه  -بازتاب 

به روابط صدر دوم با عشاير و » ها، نگاهي از درون صدري«هاي  در بخش دوم سلسله گزارش» بازتاب«
همچنين در اينز . پردازد  اپوزيسيون ايراني ميتالشهاي وي براي نفوذ در عشاير و نزديك آردن آنها به

هاي آنان از صدام در جريان جنگ  با ايران و حمايت) الثوره(ها و ساآنين مدينةالصدر  گزارش روابط صدري
  .عليه ايران و تغيير مواضع آنان پس از جنگ مورد توجه قرار گرفته است

شبرد اهداف خود بودند حتي برخي از مؤسسان حزب بعث در آغاز مخالف همكاري با عشاير در پي
اين امر تا حدودي به ضعف . اعضاي برجسته آن معتقد بودند نبايد آاري به عشاير داشته باشند

 ميالدي، يعني پس از شكست حزب بعث 1991سياسي و اقتصادي عشاير منجر شد؛ اما پس از سال 
ا از اين آشور، صدام حسين در حمله به آويت و اخراج سريع ارتش صدام تحت فشارهاي آمريك

بايست حكومت خود را دوباره بازسازي آند، چرا آه امنيت نظامش به شدت از  احساس آرد آه مي
تا اينكه دست به دامن عشاير شد و براي اين منظور، ترميم واحدهاي . سوي مخالفان تهديد مي شد

  .ت ويژه اي را براي آنان در نظر گرفتنظامي عشاير را در دستور آا رخود قرار داده و امتيازا_ امنيتي 
از سوي ديگر، حوزه ديني شيعه نيز درصدد بود تا روابط خود را با عشاير افزايش دهد آه اين ارتباط به 

دار نبود، به طوري آه گاهي  اي، چندان عميق و ريشه هاي قبيله خاطر وجود اختالفات سنتي در باور
هاي عشاير، برخوردهايي وجود داشت آه همين امر،  سنتاوقات بين فتاواي رجال مذهبي شيعه و 

اخذ ديه، جرايم قتل، ازدواج و تبادل زن به هنگام فيصله . مانع از نزديكي افكار اين دو طيف به هم بود
دادن جنگ، از قوانين حاآم بر نظام قبيله اي عشاير است آه چندان مورد پسند و رضايت رهبران ديني 

هاي سنتي   سيد محمد صادق صدر، درصدد از ميان بردن عرف90در اوايل دهه تا اينكه . شيعه نبود
  .حاآم بر عشاير برآمد

براي اين منظور، ارتباط خود را با مشايخ عشاير آه به شهر الثوره رانده شده بودند افزايش داد تا اينكه 
در ميان .... ديه،ازدواج و وي در اين آتاب به موضوع قتل، . را نوشت» فقه عشاير«به همياري آنان آتاب 

اي تا حدودي مواضع آنها را به  اي اصالحات در قانون حاآم بر نظام قبيله عشاير پرداخت و به ايجاد پاره
چند تن از شيوخ قبايل را به وآالت از خود در ) محمد صادق صدر(شيعه نزديك آرد، حتي شهيد ثاني 

به عنوان مثال .  پاسخگوي سواالت مردم قبيله باشندميان عشاير انتخاب آرد، تا به نيابت از ايشان،
به نمايندگي از صدر، مسؤول مشخص آردن ديات و همه امور مورد نياز » الثوره«          شيخ التمائم در شهر

 نفر جمعيت را در خود جاي داده 1500طوايف و خانواده هاي زير مجموعه التمائم شد آه اين قبيله، 
ب همچنين موضوع ديه شخص مقتول و حق مستقيم ورثه از دريافت ديه را به صدر در اين آتا. است
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در قانون سنتي قبيله ديد شخص مقتول . جاي قانون سنتي قبيله مورد بحث و بررسي قرار داده است
  .رسيد به ورثه تعلق نمي گرفت، بلكه به شيخ عشيره يا قبيله مي

هاي  در اين راستا برخي از دفاتر و نمايندگي. كم آرداز سوي ديگر صدام، روابط خود را با عشاير مستح
حزب بعث را در اختيار شيوخ عشاير گذاشت، حتي بعضي اوقات، روساي برخي عشاير را مجهز به مال 

اقدامات صدام به شكل گسترده تري افزايش يافت؛ به طوري آه براي هر يك از اين قبايل، . و سالح آرد
  .مرتبط آرد) ص( به سالله حضرت رسول اي تهيه و آنها را شجره نامه

 براي نزديك 1995صدام در سال : گويد  از قبيله شيعه دفافعه، مي دآتر رياض الدفاعي، شيخ طايفه
آردن شاخه هاي اين قبيله گروهي را به جمع آوري اطالعاتي درباره اصل و نسب طوايف وابسته  به 

ه اين اقدام از سوي ديگر قبايل نيز با استقبال شاياني اين قبيله در قرون گذشته مامور آرد، به طوري آ
در همين . آردند روبرو شد، زيرا مردم عشاير به مشخص بودن اصل و نسب و اجداد خود افتخار مي

تر  اوضاع و احوال، محمد صادق صدر روابط خود را با سرشناسان عشاير جنوبي مقيم الثوره مستحكم
. ايل نفوذ آرده بود آه تحمل اين اقدامات براي صدام قابل تحمل نبودوي آنقدر در ميان شيوخ قب. ساخت

  .باشد صادق صدر نيز همين ارتباطات او با عشاير مي برخي معتقدند آه يكي از داليل ترور سيد محمد
را به ) معروف به صور ثاني( سربازان بعثي عراق به دستور صدام، سيد محمد صادق صدر 1999در سال 

زيرا تا آن زمان صدام نمي دانست آه سيد صدر براي باز آردن جاي پا در . ندش ترور آردندهمراه دو فرز
به محض اينكه يقين پيدا آرد آه صدر دشمن اوست، حذف او از . ميان عشاير، با وي رقابت مي آند
  .صحنه را در دستور آار خود قرار داد

 جستن به آتاب فقه عشاير شيخ صدر با تمسك» الثوره«در اين زمان شاگردان صدر ثاني در شهر 
  .تالش آردند تا روابط خود را با عشاير، بيش از پيش افزايش دهند

ساله  يكي از خادمان مسجد المحسن در الثوره آه از استان ميسان در ) 49(شيخ محمود الغراوي 
.  اين شهر آمديم با خانواده ام به1965در سال : به اين شهر آمده بود مي گويد) الغره(جنوب و عشيره

بغداد ساآن شديم، سپس عبدالكريم قاسم، آار انتقال ما را به » المجزره«ابتدا در منطقه مهاجرنشين 
وي افزود، من مردي ساده زيست و ورزشكار بودم آه در طول حياتم به . اين شهر به عهده گرفت

 اجتهادي شيخ صدر قرار تحت تاثير مقام علمي و» الثوره«بارآشي مشغول بودم، سپس با آمدن به 
سپس تصميم گرفتم تا دروس حوزه اي را از محضر ايشان بهره بگيرم و در عين حالي آه از . گرفتم

ام را از دست ندادم، زيرا نخواستم تا از  محضر يك مرجع شيعه استفاده مي آردم، روابط با عشيره
ات را از دست   وابستگي به قبيلهاي فرزندم،«سر پيچي آنم آه گفته بودند، ) ع(فرمايش حضرت علي 

  .»هاي تو هستند نده آه همانا عشيره به مثابه بال
شاگردان صدر در اولين گام براي نزديكي با عشاير عنوان آردند آه همه در اداره امور در مورد احكام 

 شيخ شرعي بايد از فتواي مراجع پيروي آنند ومختارند تا در احكام فرعي يا قراردادي، از دستورات
  .عشيره يا قبيله پيروي آنند

و يكي از امامان جماعت مسجد المحسن آه عضو حوزه الثوره بود، )  ساله25(شيخ خليل القريشي 
مي رود، تا امور مربوط به ديه، ازدواج » ايكوت«نيز مي گويد، هر دو هفته به ديدن شيخ عشيره اش در 

به گفته القريشي، شيخ قبيله . ان بررسي آندو اموري را آه به وي اجازه داده شده بود، با ايش
آنقدر فرد مومني است آه تالش مي آند تا با استفاده از قوانين شرع، مشكالت و امورات » ايكوت«

  .مربوط به قبيله اش را حل و فصل آند
 در واقع شهيد صدرثاني در جهت تعديل و اصالح سنن  و عقايد عشاير، نيمي از راه را پيش رفته بود آه

سرشناسان عشاير نيز نيم ديگر راه را پيمودند تا اينكه فتواي سيد محمد صادق، مالك عمل افراد 
  .عشيره و قبيله در زندگي روزمره شده بود

ها و نيات سيد صدر از ديدگان حزب بعث مخفي نمي ماند، به طوري آه  اين در حالي بود آه انگيزه
 و حاآميت بر قبايل دو چندان آرد و شايد يكي از انگيزه اقدامات ايشان ترس رژيم را از آينده سياسي

  .هاي ترور صدر به وسيله عمال حزب بعث، همين امر بوده است
به طور آلي شيخ صدر در اين دوران بار مبارزات شخصي را در نبرد با نظام صدام به دوش آشيد آه اوج 

 سالها صدام به تسويه حساب با همه در اين. اين مبارزات به دوران جنگ ايران و عراق بر مي گردد
پرداخت و در آن روز محمد صادق صدر و _  آه با ايران در ارتباط بودند_ عشاير و قبايل شيعه مذهب 

  .ترين خطر براي صدام به شمار مي آمدند بزرگ» الدعوه االسالميه«حزب 
  »الثوره« عراق در -جنگ ايران 

هيچ گونه روابط دوستانه با دولتهاي شيعه مجاور » لثورها«در خالل جنگ ايران و عراق ساآنان شهر 
سپس . نداشتند، حتي محمد صادق صدر نيز نخواست با محكوم آردن جنگ، از خود سلب وظيفه آند

دهها هزار نفر از ساآنان شهر الثوره به اسم سرباز و افسر در جنگ ايران و عراق شرآت آردند، حتي 
محمد يكي از ساآنان شهر الثوره، . ويت عراقي وارد جنگ شدندبسياري از آشته شدگان آنها با ه

برادرم افسر ارتش : مقلد شهيد ثاني و از طرفداران سرسخت مقتدي و موسسه شهيد ثاني مي گويد
عراق بود آه در درگيري با نيروهاي ايراني در شهر فاو آشته شد، مادرم بره اي نذر آرده بودند آه اگر 

در همين . يروهاي ايراني در خالل جنگ آزاد شود، آن را در شهر نجف قرباني آندسرزمينمان از اشغال ن
دوران بود آه ساآنان و شيعيان شهر الثوره اعالم آردند آه مستقل از تشيع در ايران هستند و مردم 

در ميان تدابير شديد . معتقد بودند، آنچه آه آنان انجام مي دهند بر اساس دستور حوزه رهبر آن است
امنيتي، رسانه هاي تبليغاتي، اخبارها و شايعاتي را در مورد نقش فعال مراجع تقليد ايراني، پخش 
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در يكي از اين . آردند و حتي اعالم آردند آه مراجع ايران، راه خود را از راه مراجع حوزه نجف جدا آردند
 را به نام خود به چاپ در صدد است تا قرآني) ره(برنامه هاي تبليغاتي، آمده بود آه امام خميني 

  .برساند حتي تلويزيون عراق، نسخه اي از قرآن را نمايش داد آه عكس امام بر آن نقش بسته بود
ساآنان شهر بغداد در مرآز حزب ) 2003( آوريل 9حتي پس از سقوط نظام بغداد در چند ماه گذشته، 

 اصلي شهر الثوره هيچ عكسي جز در ديوارهاي ميدان. هايي از اين قرآن دست يافتند بعث، به نسخه
عكس صدام آه مردم را به جهاد عليه دشمنان ايران دعوت مي آرد ديده نمي شد، اما اآنون عكس 

  . شهيد محمد صادق صدر و فرزندش صدر جانشين آن شده است
اما در خصوص حزب الدعوه مي بايستي گفت آه در زمان صدر، دهها تن از ساآنان شهر الثوره، به 

م وابستگي با اين حزب محكوم به اعدام شدند و اين حزب در آن روز، چندان گسترده و فعال نبود، اتها
زيرا حق دخالت در امور سياسي را نداشتند اما اين حزب امروز در شهر الثوره به دستگاه قوي و با 

  . نفوذي تبديل شده است
واره به دنبال نخبگان شهر بود و مي هم) اول(تفاوت صدر اول و ثاني در اين است آه محمد باقر صدر

خواست از آنان در اداره امور استفاده آنند، حتي اعضاي حزبش همگي از روشنفكران و فرهيختگان 
شهر بودند، اما صدر دوم تنها به دنبال عشاير و شيوخ آنان بود تا بتوانند، مواضع آنان را با ديدگاه هاي 

  . شيعه نزديك آند
مد باقر صدر، شخص بنيادگراي مبارزي بود آه انقالب و آودتا، همواره در افكار او به نظر مي رسد آه مح

هاي  موج مي زد، در حالي آه صدر ثاني تنها هدفش سر و سامان دادن به زندگي مردم بود و از فعاليت
  به دور بود، او به دنبال حالل و حرام و حيات- آه برخورد ميان قبايل را افزايش مي داد-سياسي 

  .اجتماعي مردم بود
. هاي شهر مدينه الصدر، رواج پيدا آرده است اصطالحي است آه اآنون در خيابان» نعم نعم للجمعه«

اين اصطالحي است آه سخنرانان مساجد آن را تكرار مي آنند و حتي گفته شده آه اين جمله به 
 و ديوارهاي الثوره عنوان زير نويس عكس سيد محمدصادق صدر به جاي شعارهاي حزب بعث بر در

 در صدر فتواهاي خود مبني بر ضرورت نماز 1997اين اصطالح را شهيد ثاني در سال . نوشته شده است
اي  چون نماز جمعه در دوران حزب بعث، چندان در ميان شيعيان عراق از جايگاه ويژه. جمعه مي نوشت

نمي دادند تا نماز جمعه برگزار شود، به برخوردار نبود، دليل آن هم اين بود آه حزب بعث هيچگاه اجازه 
  .طوري آه طرفداران صدر در اين روزگار به تقليد پناه آورده بودند

نرمش صدر ثاني در موضوع عشاير، به منزله انعطاف پذيري وي در برابر ديگر مراجع شيعه نبود آه 
ن صدر در شهر همين امر، باعث شد تا شماري از علماي شيعه عراق به ويژه نزديكان سيد حس

  . آاظمين آه شيعيان آن متفاوت از شيعيان الثوره هستند، ايشان را به انحراف از دين محكوم آردند
ها چند دستگي شيعيان در قبال مراجع را به تعدد مرجعيت در  اين موضوع باعث شد تا برخي از عراقي

  . اين آشور افزايش دادايران تشبيه آنند و همين امر، بي توجهي به مراجع غير عراقي را در
بنابراين تصميم به ترور شهيد صدر از سوي حزب بعث، يك سال بيشتر طول نكشيد، در خالل اين سال 

به نظر مي رسيد آه محمد صادق صدر، تنها از سوي حزب بعث تهديد نشده بود، بلكه اين تهديد از 
شان را به همراه دو تن از فرزندانش  اي1999تا اينكه رژيم در سال . سوي مخالفان نيز قوت گرفته بود

 سال سن 20ترور آرد و از ميان فرزندان پسر او، تنها صدر باقي ماند آه در آن سال به قول مخالفانش 
  .داشت و از شاگردان حوزه علمي نجف به شمار مي رفت

ه همين ايجاد آند، ب» الثوره«عجيب نبود آه ترور محمد صادق صدر، موجي از اعتراضات را در شهر 
شبانه روز همه اعضاي حزب بعث را . منظور براي جلوگيري از احتمال قيام شيعه عليه نظام صدام شد

به . به شهر الثوره فرستاد تا تظاهر آنندگان را محاصره آنند و اجازه فعاليت عليه رژيم را به آنها ندهند
براي تسويه حساب با شاگردان صدر دنبال آن رژيم، مانع از برگزاري نماز جمعه شد و اقدامات خود را 

 نفر از امامان جماعت آه بنابر فتواي محمد صادق صدر، نماز 12آغاز آردند، به طوري آه بيش از 
  . جماعت برگزار مي آردند، به دست سربازان حزب بعث آشته شدند

پاشيد و با حزب بعث در يك عمليات گسترده، همه شيوخي را آه با صدر دست بيعت داده بودند، از هم 
وعده و وعيدها و پرداخت حقوق ماهيانه به رهبران قبايل، آنها را به عضويت شوراي عشاير تابع قصر 

عالمه محمد صادق صدر به مقلدان و طرفدارانش وصيت آرده بود آه پس از . رياست جمهوري در آورد
 آنند آه ايشان نيز به اهللا سيدآاظم حائري يكي از مراجع سرشناس حوزه نجف مراجعه وفاتش به آيت

  .دنبال حمالت گسترده حزب بعث عليه شيعه در عراق، به شهر قم در ايران بازگشت
اهللا حائري در ايران به سر مي برد، مردم شهر الثوره از مرجعي غير عراقي تقليد  از سوي ديگر چون آيت

دادند آه بقاي بر ميت باقي نمي آردند و از طرفي هم تقليد از ميت ميان آنها شايع بود و ترجيح مي 
  .بمانند و از شيخ محمد صادق صدر تقليد آنند

بايستي از يك مرجع زنده تقليد مي آردند،  اما در خصوص واليت سياسي آه جزيي از تقليد بود و مي
آه هنوز ) مقتدي صدر(طرفداران صدر تصميم گفتند تا در نبود صدر، بحث واليت عامه را از فرزند ايشان 

ين جواني بود، پيروي آنند؛ به طور آلي جريان صدر دوم از رموزي بود آه با سقوط نظام عراق در سن
اين جريان مستقل از حزب الدعوه و مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، آار خود را به طور . آشكار شد

آنند، لذا گسترده، از چند ماه گذشته آغاز آرد و طرفداران وي چون از مراجع غيرعراقي پيروي نمي 
  .ارتباط حوزه آنها با نجف بسيار ضعيف شده است
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     از ظهور تا سقوط صدام
  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  -روزنامه اعتماد 

  برد و سهم  مي  فايده  توريستي  و مكانهاي  مقدسه  از عتبات  ميليونها تومان  از آودتا ساالنه  قبل عراق
  و در سايه. دادند  مي  را تشكيل  عراق  ملت  اآثريت شد آه  مي  شيعيان  نصيب ات عايد بيشتر از اين

دادند و   مي  انجام  عراق  به  زيادي  سفرهاي  خاورميانه  آشور، و مردم  شمال  در مناطق  و آرامش امنيت
   و مصر و ترآيه  و لبنان  سوريه  به  رفتن  جاي  به  هم  عراق رفتند و خود مردم  مي  عراق زوار مرتباص به
   خارج  به  مملكت  و پول  داشت  بهتري  وضع  اقتصاد شمال رفتند، در نتيجه  مي  عراق  شمال تابستانها را به

   از محل  عراق  ارزي واردات.   ريخت  چيز بهم همه) 1958 (  نظامي  آودتاي  بعد از نخستين ولي.  رفت نمي
 آشور از   در آن  و آرامش  صفر رسيد، آسايش  و به  يافت  سير نزولي وريستي ت  و مكانهاي  عتبات زيارت
   ميان در اين.   يافت  رواج  مردم  طبقات  بين  و عداوت جويي  و انتقام توزي  و آينه  و برادرآشي  رفت ميان

.  درآمد  انحصار دولت به بود   تجارت  درآمد آنها آه  آردند و تنها منبع  را تحمل  خسارت  بزرگترين شيعيان
 و  ، مصر، سوريه  لبنان  و خود نيز به  خارج ها را از عراق دار، سرمايه  و سابقه  و تجار آارآزموده داران سرمايه

  .  آردند اروپا مهاجرت
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