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

  
  2003 يهژوئ  23 -1382  مرداد1 چهار شنبه 
  2003 يهژوئ  24 -1382  مرداد2 پنج شنبه 

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  سازمان ملل متحد حمايت از شوراي اداره عراق را مورد تاآيد قرار داد
  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  - راديو فردا –بكتاش خمسه پور 

الف تحت رهبري آمريکا در عراق خواسته اند برنامه مقامات ارشد سازمان ملل متحد، از نيروهاي ائت
  . زمانبندي شده اي را براي پايان اشغال نظامي عراق، اارائه دهند

کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل و فرستاده ويژه وي به عراق، سرجيو ): راديو فردا(بکتاش خمسه پور 
 گفتند که عراقيها بايد امکان يابند که ويرا دومللو، بعد از ظهر سه شنبه به شوراي امنيت سازمان ملل

ويرا دومللو حمايت از شوراي اداره عراق را که به تازگي . در ترسيم آينده سياسي خود پيشقدم شوند
  . تشکيل شده است و مورد پشتيباني آمريکا قرار دارد، ابراز داشت

 امر بازسازي عراق کار وي از جامعه بين المللي خواست با شوراي اداره عراق به عنوان شريکي در
از سويي يک نماينده شوراي اداره عراق؛ عدنان پاچه چي وزير خارجه اسبق عراق به شوراي . کند

امنيت گفت که هدف شوراي اداره عراق، کوتاه کردن دوره اداره موقت و فراهم آوردن زمينه براي 
گفت، شوراي اداره امور عراق پاچه چي . تشکيل دولتي است که به طور دموکراتيک انتخاب شده باشد

 هزار پليس جديد و برپايي دادگاههايي ويژه براي محاکمه 30برنامه خود را براي استخدام و آموزش 
 /انتهاي پيام .اعضاي رژيم صدام حسين در درست دارد

  
  

، نگار آنيايي آه پستهاي مهمي در مقر سازمان ملل در نيويورك به عهده دارد سالم لون، يك روزنامه
  . مسوول امور ارتباطات سازمان ملل در عراق شد

  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1چهار شنبه  
به نقل از دفتر نمايندگي سازمان ملل در تهران، وي امروز ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .گيرد مسووليت خود را تحويل مي) چهارشنبه(
 بوده، به عنوان 1980 و 1970هاي  ندي پست و مجله ويدا در دههي نايروبي سا وي آه سردبير روزنامه

  .ي آوفي عنان در عراق، انجام وظيفه خواهد آرد ي ويژه مدير امور ارتباطات سرجيو ويرا دو ميلو، نماينده
وي مسوول توسعه و اجراي يك طرح ارتباطي استراتژيك براي ايفاي نقش سازمان ملل در عراق پس از 

 /انتهاي پيام .دجنگ خواهد بو
 

  هشدار سازمان ملل و بانك جهاني نسبت به وضعيت دشوار اقتصادي مردم عراق  
  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  -خبرگزاري آار ايران

سازمان ملل و بانك جهاني در آنفرانسي در بغداد نسبت به وضعيت دشوار اقتصادي در عراق و 
  .ذار با آن مواجه خواهند بود هشدار دادند مشكالتي آه مردم در دوران گ

آارشناسان بانك جهاني و سازمان ملل , ايلنا ,به گزارش خبرنگار سرويس اقتصادي خبرگزاري آار ايران 
يك دوران انتقالي سخت به بازار هاي ,در اين آنفرانس تاآيد آردند آه عراق پس از سالها تحريم 

ت تحوالت عميق اجتماعي براي حمايت از اعضاي آسيب پذير جهاني را تجربه خواهد آرد و الزم اس
  .جامعه در اين آشور صورت گيرد 

مهمترين مشكل فعلي وضعيت امنيت در اين , به گفته جوزف سابا مدير امور خاورميانه در بانك جهاني
ت آم عراق در يك حالت انتقال اقتصادي بسيار دشوار قرار دارد و مشكالت آن نبايد دس. آشور است 
  .گرفته شود 

 16به گفته وي مساله واقعي در عراق امروز ايجاد اشتغال است زيرا پنجاه درصد از جمعيت عراق زير 
  .سال سن دارند

چگونه مي توان آارهاي مناسبي را براي اين   چگونه مي توان آنها را به سمت اشتغالي آارا رشد داد؟ 
  جمعيت عظيم فراهم آرد ؟ 

مريكا در   توليد ناخالص داخلي در عراق بعد از حمله نظامي به رهبري آ  , بانك جهاني مارهاي  بر اساس آ
 3300 بيش از 1980 دالر تخمين زده مي شود در حالي آه اين رقم در سال 1200سال جاري در حدود 

  .دالر بوده است 
اه آنند و در اين مسوول منطقه خاورميانه در بانك جهاني مي افزايد مردم بايد احساس امنيت و رف

  .جهت بايد آموزش و بهداشت در اولويت قرار داشته باشد
بانك جهاني تاآنون در هيچ آشور در حال انتقالي آه به اندازه عراق از منابع سرشار   : وي مي گويد 

اقتصادي نظير نفت و آب فراوان و نيز نيروي انساني جوان برخوردار باشد فعاليت نكرده است، ولي بايد 
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ر مورد انتظاراتمان محتاط باشيم زيرا نمي توان بدهي هايي را آه در طي بيست سال انباشته شده د
بايد توجه داشت آه تنها با داشتن منابع فراوان اقتصادي نمي توان به اندازه . اند در يك روز پرداخت نمود

  .آافي شغل مناسب فراهم نمود
مانده هاي رژيم صدام ممكن است در   شدار داد آه پسهمچنين نماينده سازمان ملل در اين آنفرانس ه

  پايان پيام . اين مرحله انتقالي اختالل نمايند منجر به بروز بي عدالتي هاي گسترده تري شوند 
 
  
  

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

  می، سفير خود را از تهران فرا خوانددولت کانادا در اعتراض به تصميم جمهوری اسال
  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  -راديو آمريكا 

آانادا در اعتراض به تصميم جمهوری اسالمی به دفن يک خبرنگار کانادايی ايرانی تبار در شيراز سفير 
می با اين تصميم، بيل گراهام وزير امور خارجه کانادا گفت جمهوری اسال. خود را فرا خوانده است

  . مستقيما خواست خانواده خانم زهرا کاظمی و رفتار معمول بين المللی را ناديده گرفته است
. او ياد آور شد که کانادا برای بازگرداندن جسد خبرنگار مقتول هر کاری را که الزم باشد انجام خواهد داد

 ژوئيه در يک 11او روز . م کاظمی شدبيل گراهام همچنين تحقيقات کاملی در مورد مسووالن مرگ خان
  . بيمارستان متعلق به سپاه پاسداران در گذشت

مرگ خانم کاظمی حدود سه هفته پس از آن روی داد که او هنگام عکسبرداری از تظاهرات دانشجويان 
د گزارش دولت مرگ زهرا کاظمی را ناشی از ضربه ای که به سر او وار. در برابر زندان اوين دستگير شد

 انتهاي پيام .آمد، می داند

  
  گزارشگران بدون مرز خواهان کميسيوني مستقل برای تحقيق درباره مرگ زهرا کاظمي است

  
گزارشگران بدون مرز ده روز پس از مرگ زهرا کاظمي، خواهان تشکيل کميسوني مستقل برای تحقيق 

.  مدت بازداشت وی روی داده استدر باره مرگ اين روزنامه نگار ايراني تبار کانادايي است که در طي
 تير ماه انتشار يافت، رضايت بخش نيست و مشخص ٢٩گزارش کميسيون تحقيق ايران که در تاريخ 

گزارشگران بدون مرز بار . نمي کند که مسئوليت اين واقعه ی غم انگيز بر عهده ی چه کساني ست
 عامالن و احتماال آمران اين قتل در هر ديگر از ايران مي خواهد که همه ی حقيقت در اين باره گفته و

  .پست و مقامي که هستند تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و محکوم شوند
نتيجه تحقيق کميسيون ايران به دليل آنکه مسئوليت ها را در اين واقعه ی غم انگيز  مشخص نمي 

در اثر "  جمجمهشکستگي"اين نتايج به شکل مشخص معلوم نمي کند که . کند، کامال ناکافي است
گزارش فقط . ضربه جسمي ست که بر سر زهرا کاظمي وارد آمده و يا سر او به به جايي خورده است

نهايتا سي وشش ساعت پيش از بستری شدن زهرا کاظمي در " شکستگي جمجمه"تاکيد دارد که 
 يا در زماني اتفاق بنا بر روزشماری که گزارش از واقعه داده است اين واقعه. بيمارستان روی داده است

افتاده که زهرا کاظمي در اختيار دادستاني تهران و سعيد مرتضوی بوده است ويا زماني که وی در 
  . اختيار وزارت اطالعات

نکته ی تکان دهنده در اين گزارش اين است که پزشکان بيمارستان بقيه اهللا مرگ مغزی روزنامه نگار را 
 تير يعني يک روز ١٩ گزارش نمي گويد چرا انتشار اين خبر را پزشکان تا  تير ماه تاييد کرده اند، اما٦در 

  . تير به تعويق انداخته اند١٨پس از سالگرد رويداد 
گزارشگران بدون مرز پيش از اين از جمهوری  اسالمي خواسته بود که  پيکر زهرا کاظمي، همانگونه که 

 اين خواست موافقت کرده، به کانادا انتقال يابد قرزندش خواسته است و امروز مادر زهرا کاظمي نيز با
گزارشگران بدون مرز از خواسته های استفان . تا در آنجا توسط پزشکان مستقل کالبد شکافي شود

هاشمي فرزند زهرا کاظمي حمايت و از اين روی در تهران آقای نعمت احمدی را بعنوان وکيل در اختيار 
  .ايشان قرار داده است

وری مي دانيم که گزارشگران کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در باره ی آزادی بيان ما امروز ضر
وعقيده  که سفرشان به ايران  به درخواست وزارت خارجه جمهوری اسالمي به تعويق افتاده است، هر 

چه سريعتر به اين کشور سفر کنند ما همچنين از دولت کانادا مي خواهيم که بدون عقب نشستن در 
  .  فشار های رژيم ايران، از اين پيشنهادات و خواسته ها حمايت کندبرابر

به اين مجموعه ی ناپاسخگو بايد انتشار اخبار متناقض و تکان دهنده در باره ی به خاک سپردن پيکر 
در حالي که مقامات رسمي ايران اعالم کرده بودند که کميته تحقيقي . زهرا کاظمي را نيز اضافه کرد

آقای خاتمي تشکيل شده است از دفن پيکر زهرا کاظمي تا پايان يافتن تحقيقات جلوگيری که به دستور
سفير جمهوری اسالمي ايران در فرانسه آقای سيد صادق خرازی  چهارشنبه . به عمل  مي آورد

بيست و پنج تير طي مالقاتي با نمايندگان گزارشگران بدون مرز، اعالم کرد که پيکر زهرا کاظمي 
.  تير ماه به خاک سپرده شده است٢٣ و يا دوشنبه ٢٢ نگار ايراني تبار کانادائي در روز يکشنبه روزنامه

  . آقای خرازی از محل دفن ايشان اظهار بي اطالعي کرده بودند
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زهرا کاظمي در دوم تير ماه در حين تهيه عکس در اطراف زندان اوين بازداشت شده بود، در تاريخ پنجم 
وی سپس به . به وزارت اطالعات تحويل داده شده است"  امناسب جسميبا وضع ن" تيرماه 

بيمارستان منتقل  و به خانواده اش اطالع داد شده است که به علت سکته مغزی در حالت آما به سر 
. جان سپرد " سکته مغزی" زهرا کاظمي در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية اهللا به علت. مي برد

تگيری محل اقامت ايشان در تهران مورد بازرسي قرار گرفته بود و ماموران انتطامي  چند روز پس از دس
وسائل شخصي اين روزنامه نگار از جمله مقدار متنابهي پول خارجي، گذرنامه ی کانادايي و دوربين 

رل اتاق زهرا کاظمي در بيمارستان بقية اهللا تحت کنت. های عکاسي ايشان را به همراه خود برده بودند
ماموران اطالعاتي رژيم قرار داشت به برخي از مقامات رسمي کانادايي در ايران اجازه داده شده بود که 

اما اين مقامات اجازه ی دسترسي به پرونده پزشکي  اين روزنامه . وی را در پشت شيشه مالقات کنند
  . نگار را نداشتند

زندان بزرگ  " يک روزنامه نگار زنداني، دومين ايران با بيست و: گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود 
  .  در جهان است"  روزنامه نگاران

  
تبليغ "   تير ماه  به اتهاماتي نظير ٩ي گزارش در روز يکشنبه  ابوالقاسم گلباف، مدير مسوول ماهنامه

دازي با ي بران  تبيين نظريه نمايي درون نظام، نشر اآاذيب به قصد تشويش اذهان و عليه نظام، سياه
  .بازداشت شد"  انتشار متون و عكسهاي مختلف

بنا بر اطالعاتي که بدست گزارشگران بدون مرز رسيده است روزنامه نگاراني که اخيرا دستگير شده اند 
همه در اختيار سپاه پاسداران قرار دارند ودر همان مکاني زنداني هستند که زهرا کاظمي بازجويي 

. رز و خانواده اين روزنامه نگاران عميقا نگران سرنوشت اين زندانيان هستندگزارشگران بدون م. شده بود
بخشي از خانواده های اين روزنامه نگاران ديروز با انتشار نامه ای خطاب به محمد خاتمي رييس جمهور 

ايران از احتمال شکنجه های جسمي و روحي عزيزان خود در بازداشتگاه ها ابراز نگراني و به رييس 
 انتهاي پيام .ور شکايت کرده اندجمه

 

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  جسد زهرا آاظمي در ايران دفن شد
  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1چهار شنبه  

جسد زهرا آاظمي خبرنگار آانادايي ايراني االصل با : عبدالواحد موسوي الري گفت: خبرگزاري فارس
  .درضايت و خواست مادرش در شيراز دفن ش

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، وزير آشور در پايان جلسه امروز هيات دولت در جمع 
جسد زهرا آاظمي پس از خواست و رضايت مادر وي به شيراز منتقل : خبرنگاران با اعالم اين خبر افزود
  . و صبح امروز به خاك سپرده شد

 وي مورد مطالعه قرار گرفته و تا هفته آينده پاسخ نامه: وي درباره پاسخ به نامه عباس عبدي گفت
  . شود مقتضي به آن داده مي

در پرونده رسيدگي به مرگ زهرا آاظمي شخص مطرح نيست : علي شوشتري گفت: خبرگزاري فارس
  .و ارجاع آن به دادسرا امري قانوني است

ه امروز هيات دولت سخن به گزارش خبرنگار حوزه دولت وي آه در جمع خبرنگاران و در پايان جلس
با تصويب قانون دادسراها و اجراي آن الزاما بايد پرونده قتل آه يك جرم آيفري است به : گفت، افزود مي

  . دادسرا ارسال شود
  . دهد در اين مرحله دادسرا پرونده را به فراخور موضوع به شعبه بازپرس ارجاع مي: وي افزود

مرگ زهرا آاظمي پس از ارجاع به دادستاني تهران توسط رئيس برهمين اساس پرونده : وي تاآيد آرد
  . قوه قضائيه به دليل نوع موضوع و اتهامات پرونده به دادسراي نظامي تهران ارجاع شد

 /انتهاي پيام. وزير دادگستري از توضيحات بيشتر در اين باره خودداري آرد
  

   مرگ زهرا کاظمي دستگيري دو تن از بازپرسان وزارت اطالعات در رابطه با
  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1  چهار شنبه  -سايت زنان ايران 

گفته مى شود دو تن از بازپرسان وزارت اطالعات آه پيكر مصدوم زهرا آاظمى خبرنگار و عكاس ايرانى 
شده به اتهام شكنجه ى منجر به مرگ او دستگير , االصل تبعه آانادا را از دادستانى تحويل گرفته اند

در اين رابطه سعيد مرتضوى دادستان تهران به يكى از وآال گفته است آه من پيگير پرونده هستم . اند
  . حتى اعدام متخلفين اين پرونده پيگيرى مى نمايم, و تا اجراى عدالت اسالمى

الزم به يادآورى است آه واگذارى مسئوليت پيگيرى پرونده ى قتل زهرا آاظمى به سعيد مرتضوى آه 
متهم شده بود آه , خود از سوى محسن آرمين در نطق پيش از دستورش در مجلس شوراى اسالمى

شبيه به ماجراى تيم بازجويان , شخصًا مسئوليت بازجوى و مرگ زهرا آاظمى را به عهده داشته است
ن سعيد امامى است آه خود از دست اندرآاران باند جنايتكار وزارت اطالعات بودند آه به جاى نشست

نقش تحقيق در مورد جنايت قتل هاى زنجيره اى را به عهده گرفته بودند تا ماجراى آن , بر صندلى اتهام

www.iran-archive.com 



به نظر مى رسد اين بار نيز قرار است همان شيوه آار تكرار شود و پروذده . جنايت را الپوشانى آنند
 پايان پيام.  قتل زهرا آاظمى به همان سرنوشت پرونده قتل هاى زنجيره اى گرفتار آيد

  
  مجلس با پيوستن ايران به آنوانسيون محو آليه اشكال تبعيض عليه زنان موافقت آرد

  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1چهار شنبه  
مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني امروز به اليحه الحاق جمهوري اسالمي : خبرگزاري فارس

  .ان راي دادايران به آنوانسيون محو آليه اشكال تبعيض عليه زن
به گزارش خبرنگار پارلماني فارس بر اساس مصوبه مجلس ،دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه يافت 

به شرح پيوست منوط به برقراري تحفظات و شروط » آنوانسيون محو آليه اشكال تبعيض عليه زنان«به 
دي آه با شرع مقدس جمهوري اسالمي ايران مفاد آنوانسيون مذآور را در موار) 1مبني بر اينكه 

داند و جمهوري اسالمي ايران خود را موظف به اجراي بند  اسالم مغايرت داشته باشد قابل اجرا نمي
اين آنوانسيون در خصوص حل و فصل اختالفات از طريق داوري و يا ارجاع به ديوان ) 29(ماده ) 1(

  . ديع و تسليم نمايدملحق گردد و اسناد مربوط را تو» .داند المللي دادگستري نمي بين
به هرگونه » تبعيض عليه زنان«الزم به ذآر است در ماده واحده اين آنوانسيون تاآيد شده است عبارت 

يا محدوديت بر اساس جنسيت آه نتيجه يا هدف آن خدشه دار آردن يا لغو ) محروميت(تمايز، استثنا 
هاي سياسي، اقتصادي،  ي در زمينههاي اساس زادي مندي، يا اعمال حقوق بشر و آ شناسايي، بهره

اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر توسط زنان صرفنظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر 
 /انتهاي پيام. گردد اساس تساوي ميان زنان و مردان اطالق مي

 
  مجلس با پيوستن ايران به آنوانسيون منع شكنجه موافقت آرد

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2پنج شنبه  
اسالمي ايران  مجلس شوراي اسالمي درجلسه علني امروز با پيوستن دولت جمهوري:خبرگزاري فارس

  .به آنوانسيون منع شكنجه موافقت آرد
به گزارش خبرنگار پارلماني فارس، نمايندگان در موافقت با طرح مزبور به دولت اجازه دادند به 

ملحق شود و » ت يا رفتار خشن، غيرانساني و تحقير آنندهمنع شكنجه و هر نوع مجازا«آنوانسيون 
  . اسناد مربوط را توزيع نمايد

المللي  ميثاق بين) 7(اعالميه جهاني حقوق بشر و ماده ) 5(آنوانسيون منع شكنجه با عطف به ماده 
حقوقي مدني و سياسي آه به موجب آنها مقرر شد هيچكس نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا مجازات 

  . بعانه، غيرانساني و تحقيرآميز قرار گيرد تدوين شدس
 23 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر يك مقدمه و 1984اين آنوانسيون در دسامبر 

  .  الزم االجرا گرديد1987ماده به تصويب رسيد و ژوئن 
 24(ورهاي اسالمي  آشور جهان به ويژه تعداد قابل توجهي از آش13الزم به ذآر است در حال حاضر 

باشند و تها آشورهاي آنگوال، بوتان ، برونئي، آنگو، جيبوتي، گينه،  عضو اين آنوانسيون مي) آشور
ارتيره، فيجي، جمهوري اسالمي ايران، عراق، آره شمالي، ماداگاسكار، مالزي، مغولستان، ميانماري، 

 متحده عربي، ويتنام و زيمبابوه به اين تانزانيا، تايلند، امارات عمان، پاآستان، سنگاپور، سورينام،
 انتهاي پيام. آنوانسيون نپيوستند

  

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  وجود نهادهاي موازي اطالعات در آشور خطرناك است: سيد محمد خاتمي
  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1چهار شنبه  

لسه هيات دولت در جمع خبرنگاران وجود نهادهاي موازي در آشور را رئيس جمهور امروز در پايان ج
  .خطرناك ارزيابي آرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، سيد محمد خاتمي با بيان اينكه نهادهاي موازي فرق 
يد براي مثًال فرض آن: آند در اطالعات، امور اقتصادي يا امور فرهنگي پذيرفته شده نيست، گفت  نمي

رسيدگي به امور مطبوعات يا براي رسيدگي به امور آتاب نهاد مشخص وجود دارد و اگر نهاد ديگري 
رود و شهروندان   موازات او و به اصطالح باالي سر او وارد عمل شود، نظم و انضباط و امنيت از بين مي

  .دانند با چه آسي طرف هستند  نمي
  .  تي اين مسأله بسيار بدتر و خطرناآتر استدر امور امنيتي و اطالعا: وي افزود

هاي   البته بخش: خاتمي با بيان اينكه طبق قانون محور اطالعات آشور، وزارت اطالعات است، گفت
هاي مسئوليت خودشان حق دارند آه آار اطالعاتي و   مختلف به خصوص نيروهاي مسلح در حيطه

  .امنيتي انجام دهند
ل صورت گيرد، خالف قانون است و بايد اين تمرآز وجود داشته باشد حاال اگر وراي اين عم: وي افزود
  .گويند اين نهادها هست و چقدر نيرو دارد من اطالعي ندارم  اينكه مي
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آنم آه   من فكر نمي: خاتمي در پاسخ به اين سوال آه آيا شرايط جديد اروپا را قبول خواهيد آرد، گفت
ح و منافع خودمان را داريم و با اتحاديه اروپا هم گفت و گو ما مصال. شرايط خاصي گذشته باشند

  .آنيم  ايم و گفت و گو مي  آرده
هاي سياسي دارد و اينجا اعالم   البته امروز عمدتًا فشارهاي آمريكاست آه آنهم انگيزه: وي افزود

ن را براي رفع نگراني گيريم اما همه تالش خودما  هاي آمريكا قرار نمي  آنم آه ما تحت تأثير جوسازي  مي
  .گيريم  هايي دارند به آار مي  آساني آه خيرخواهانه نگراني

آنم آه به هيچ وجه در دآترين دفاعي جمهوري اسالمي ايران،   همين جا اعالم مي: خاتمي تصريح آرد
  .اي نيست  هاي آشتار جمعي و هسته  سالح

ست آه حق ماست و طبق تعهداتي آه اي صلح آميز ا  آنچه آه هست تكنولوژي هسته: وي افزود
  .اند    آژانس و دنيا دارد بايد به ما آمك آنند آه البته اين آار را نكرده

ايم به   ملت ما، ما را نخواهد بخشيد اگر آنچه را آه با همت فرزندان شايسته بدست آورده: خاتمي گفت
  .خاطر مقاصد نادرست بعضي از آشورها از دست بدهيم

دهيم، ابراز اميدواري آرد آه سوء   ينكه ما گفت و گوهايمان را با اتحاديه اروپا ادامه ميوي با بيان ا
  .هاي به وجود آمده رفع شود  تفاهم

در اين مورد يك بررسي : رئيس جمهور در مورد پرونده زهرا آاظمي با ابراز تأسف مجدد از فوت وي گفت
طرف آشور در امور   آه بهترين متخصصان بيدوستان ما و نيز متخصصان، . خيلي دقيق و عميق شد

  .پزشكي هستند اين مسأله را بررسي آردند
آنچه بر عهده ما بود بيان آردن علت مرگ و زمان و مكاني اين حادثه بود، بنابر اين محدوده : وي افزود

  .زمان و مكان مشخص است
است ولي پيگيري آن نياز به اند مشخص   آساني آه احتماًال دست اندرآار بوده: خاتمي تصريح آرد

  .  بازپرسي قضايي و آار قضايي دارد
طرفانه بررسي شود،   ام آه مسأله به صورت بي  خاتمي با بيان اينكه از هاشمي شاهرودي خواسته

شود ولي قولي آه    البته طبق روال طبيعي پرونده به دادسراي تهران انتقال داده مي  :  اظهار داشت
آنند، اين است آه آن را به سمت يك   دانم آه در آن جهت هم تالش مي   و مياند  دوستان داده
طرفي خواهند داد آه نه وابسته به سازمان قضايي نيروهاي مسلح است و نه مستقيمًا   بازپرسي بي

  .زير نظر دادستان تهران است
د من اين است آه هر طرفي آامل پيگيري شود و پيشنها  اميدوارم آه اين مسأله با بي: خاتمي افزود

آسي در هر آجا بوده چه قاصر يا مقصر بوده، براي وجهه جمهوري اسالمي و براي حقي آه مردم بر 
  .ما دارند، بايد با او برخورد شود و واقعًا حقيقت روشن شود

شود بايد رفع شود،   شود و ابهاماتي آه ايجاد مي  رئيس جمهور با بيان اينكه مسائلي آه مطرح مي
 معتقدم آه دادگاه بايد علني باشد و طرف حق دارد آه وآيل داشته باشد و ما هيچ نگراني از   :گفت

اين جهت نداريم براي اينكه اگر آسي تخلفي آرده باشد، طبق قانون با او برخورد شود و اميدواريم اين 
  .مسير طي شود

مگر من بايد براي : قيق گفتخاتمي در مورد پاسخ به اظهارنظرهاي مختلف در مورد گزارش هيئت تح
در اين آشور اظهار نظر آزاد . آند بگويم آه اظهار نظرش خوب است يا بد  هر آسي آه اظهار نظر مي
ربطي بزند يا آسي دليلي عليه آن داشته باشد آه آنهم از طريق قانوني   است مگر اينكه اتهام بي

  .تواند اقدام آند  مي
زند بنده با   گوييد اگر بنا باشد آه هر آسي حرف ناروايي مي  شما ميمتأسفانه اينگونه آه : وي افزود

زنند برخورد آنم، اما ما اين   آن برخورد آنم اول بايد با آنهايي آه خيلي حرفهاي ناروا به دولت مي
  .آنيم  راتحمل مي

حداقل   :هاي متعددي آه اخيرًا به دست او رسيده است، گفت  خاتمي همچنين در مورد پاسخ به نامه
نويسند و ما اگر   آزادي اين است آه همه بتوانند نامه بنويسند و من خوشحالم آه به رئيس جمهور مي

توانيم   گويند جواب دهيم ديگر نمي  آنند و هم آنهايي آه بد مي  بخواهيم هم به آنهايي آه تعريف مي
  .رياست جمهوري آنيم

نه دخالتي در مورد دفن ايشان نداشتيم و خانم عزت ما هيچگو: خاتمي در مورد دفن زهرا آاظمي گفت
خواهم   شود و مي  آاظمي، مادر خبرنگار متوفي، رسمًا اعالم آرد آه در اين مسأله سوء استفاده مي

  .دخترم در اينجا دفن شود
من در اين مورد دخالت نداشتم و باالخره حكم دفن وي در اين جا صادر شد و اميدوارم آه با : وي افزود

  .دولت آانادا مشكلي پيش نيايد و بتوانيم با مذاآره مسأله را حل آنيم
اي آه يك ماه پيش به   من همه مطالبم را در نامه: رئيس جمهور خاتمي در مورد قانون انتخابات گفت

البته شوراي نگهبان و مجلس محترم نظراتي دارند آه معتقدم با تفاهم بايد . ام  مجلس نوشتم؛ گفته
  .حل شود
ام آه هر دو اليحه روحي دارد آه اگر آن روح لطمه ببيند، ديگر اين اليحه   بنده عرض آرده: وي افزود

  .همان اليحه نيست و اميدواريم آن روح رعايت شود
خاتمي با بيان اينكه مسأله انتخابات اين است آه در انتخابات حداآثر حقوق ملت را براي انتخاب آردن 

اصل اعتماد بر ملت بايد وجود داشته باشد و شوراي نگهبان آه : م، گفتو انتخاب شدن رعايت آني
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آند و در اين مورد حق هم دارد، بايد باالخره مستندات و مطابي آه دارد مدون باشد و   نظارت مي
  .آيد  مشخص باشد آه از آدام نهاد و آدام تشكيالت مي

توانند     هاي امنيتي و انتظامي دارد آه مي  گاهقوه قضائيه دارد، دست. نظام هم تشكيالت دارد: وي افزود
  .درباره افراد اظهار نظر آند

ها، گفت و   اي فراهم بياوريم آه محور بحث  اميد است با حسن اعتماد ملت، زمينه: خاتمي تصريح آرد
هاي بين مجلس و شوراي نگهبان اين باشد آه آدام يك حقوق مردم را بيشتر   گيري  گوها و تصميم

  .آند و همه ما به آن تن بدهيم  مين ميتأ
آنم به آنچه يك ماه پيش در   تأآيد مي: رئيس جمهور ابراز اميدواري آرد آه اين مسير طي شود و گفت

  .نامه نوشتم پايبندي دارم
اي آه براي آاظمي اتفاق افتاد، در مورد   خاتمي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه اگر حادثه

قطعًا اين آار را : داديد، گفت  افتاد، باز هم چنين اقدامي انجام مي  ار ايراني اتفاق مييك خبرنگ
اند و بنده به شدت به دبير خانه شوراي امنيت   االن دو نفر از خبرنگاران ما را در عراق گرفته. آرديم  مي

  . ام آه پيگيري آنند  ملي و وزارت خارجه گفته
ما هشدارها و : ري آه در عراق با خبرنگاران ايراني شده است، گفتخاتمي با ابراز تأسف از رفتا

  .آنيم  ايم و به شدت آن را پيگيري مي  هاي خود را به دولت آمريكا و انگليس منتقل آرده  پيگيري
 خبرنگار داخلي و خارجي فرقي ندارد و هرگونه رفتار نادرست با خبرنگاران، دانشجويان و اهل   :وي افزود
  .  جا نزنيم  هاي بي  د با مدارا و ماليمت بيشتري رفتار آنيم و اتهامفكر باي

البته هر آس اگر اتهام و جرمي داشته باشد بايد شفاف و در چارچوب قانون : خاتمي تصريح آرد
  . اساسي و با حقوقي آه قانون براي آن در نظر گرفته است برخورد شود

  . آه روش غير قانوني با او برخورد شود با آن مخالفمنه تنها خبرنگار بلكه با هر آسي: وي افزود
آقاي بوش اگر تهديد نكند بايد تعجب آنيم : رئيس جمهور در مورد تهديدات جديد آمريكا عليه ايران گفت

  .تهديدات آمريكا، تهديدات دائمي و هميشگي است و فرق نكرده است. آه چه آار بايد بكند
توانند نيازهاي مردم را   اند و نمي  انگلستان در عراق دچار مشكل شدهآنم آمريكا و   فكر مي: وي افزود

شود و رفتار اشغالگران رفتار تحقير آميزي   برآورند،توقعاتي آه در عراق هست روز به روز زيادتر مي
  .نسبت به عراق است

، مقداري اميدواريم بوديم و هنوز هم هستيم آه ايجاد شوراي حكومتي: رئيس جمهور خاطر نشان آرد
  .براي خروج نيروهاي اشغالگر و سپردان آار به دست نهادي باشد آه واقعًا با رأي مردم روي آار بيايد

هايي آه دارند بايد برون افكني آنند و طبق هميشه جمهوري   آمريكا در مورد گرفتاري: وي افزود
  .دهند  اسالمي ايران و بعضي از آشورهاي ديگر را مورد اتهام قرار مي

آند آه تحت فشار   دانند آه اين اتهامات نابجاست و اروپا نيز فكر مي   خود آنها مي  :خاتمي تصريح آرد
هاي دنيا ـ البته   آمريكا باشند، اما در عين حال گفتگوي ما با اروپا ادامه دارد و در تالش براي رفع نگراني

شود ـ   هاي سياسي انجام مي   و غرضهاي سياسي  هايي آه انگيزه  هاي منطقي و نه نگراني  نگراني
  . آنيم همچنانكه در حال خاضر با آژانس همكاري خوبي داريم  آوتاهي نمي

 قبل از ماه دسامبر NPTخاتمي در مورد اظهارات برخي مقامات اروپايي مبني بر اينكه پروتكل الحاقي 
زاديم طبق مصالح ملي خودمان خواهد بگويد و ما آ  اروپا آزاد است هر چه مي: بايد امضا شود، گفت

ايم اما طبق خود اين پروتكل بايد    را رد نكرده93+2ما هيچ وقت با قاطعيت پروتكل . تصميم بگيريم
  .هايي صورت بگيرد  مذاآرات و بحث

ايم اما اينكه   هايمان راشروع آرده  هايي داريم آه در اين مورد بررسي  ها و ابهام  ما حرف: وي افزود
پذيرم بلكه مجلس شوراي اسالمي بايد تصويب آند و ثانيًا   يا نپذيريم اوًال تنها من نيستم آه ميبپذيريم 

دهيم آه   گيريم و به اروپا و ديگران هم توضيح مي  ما هر تصميمي بگيريم مصالح ملي را در نظر مي
  .مصالح ملي ما اين است
ايم اما اينكه ديگران شريطي را بر ما تحميل   ما پذيرش الحاقيه را نفي نكرده: رئيس جمهور تصريح آرد

  .پذيريم  آنند ما نمي
هر خطري : خاتمي در خصوص خطر ارسال پرونده ايران به شوراي عالي امنيت سازمان ملل گفت

ممكن است وجود داشته باشد، اما بايد مصالح ملي خود را در نظر بگيريم و آنچه فعًال برايمان مهم 
تري را به اجالس شوراي   آژانس است آه ان شاء اهللا گزارش مثبت و واقع بينانهاست، تفاهم بيشتر با 

 انتهاي پيام .حكام بدهند
  
 

  ي زهرا آاظمي به دادسراي نظامي ارجاع شد پرونده: ي قضاييه سخنگوي قوه
  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1چهار شنبه  
از سوي دستگاه قضايي در خصوص علل اقدامات صورت گرفته « ي قضاييه به تشريح  سخنگوي قوه

اظهاراتي مبني بر پرونده سازي براي « و » نگاران  بازداشت اخير روزنامه« ، »درگذشت زهرا آاظمي
  .پرداخت» برخي فعاالن سياسي

، دآتر غالمحسين الهام در نشست )ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي قضاييه در شناسايي عامالن  ي اقدامات قوه  در پاسخ به سوالي دربارهمطبوعاتي عصر روز گذشته

در دستگاه قضايي يك موضوع مشخص وجود دارد و آن اين آه هر جرمي از : مرگ زهرا آاظمي گفت
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ها  سوي هر آسي صورت گرفته باشد، قابل تعقيب و پيگيري است؛ هميشه هم در بدو رسيدگي
اي وجود داشته و   يك اتهام باشد، دستگاه قضايي چه گزارش ويژهموضوع يك گزارش ممكن است حاوي

چه نداشته باشد، خود موظف است آه مستقيما و بدوا شروع به تحقيق و پيگيري آند و اگر داليلي 
وقوع جرمي را تقويت آند، قطعا طبق مقررات و ضوابط قانوني پيگيري خواهد شد؛ اسم افراد، نهاد و 

  .ي قضاييه ندارد وهشخص، تاثيري در آار ق
اي در اين زمينه تشكيل شده يا خير و در اين صورت  ي اين آه آيا پرونده الهام در پاسخ به سوالي درباره

ي رييس جمهور نيز،   قبل از گزارش هيات ويژه :در آدام مرجع قضايي در حال رسيدگي است؟ گفت
، تحقيقات و پيگيري آغاز  د، لذا از آغاز حادثهي قانوني خود در اين باره را عمل آر دادستاني تهران وظيفه

شد و در تمام زمان تحقيق، دادسرا مشغول بررسي تحقيقات قضايي بود و گزارش رييس جمهور به 
ي مدارك و گزارشات واصله در اين پرونده افزوده شده است و در واقع آغاز پيگيري قضايي اين  مجموعه

  .موضوع با گزارش هيات ويژه نبوده است
ي قضاييه وجود دارد آه هرگاه  ي روشن براي قوه يك وظيفه: العموم گفت وي با اشاره به جايگاه مدعي

 از  العموم موضوع را پيگيري آند؛ طبق گزارش هيات ويژه از وقوع جرمي مطلع شد، به عنوان مدعي
رحله، دادسراي سوي دولت نيز پيگيري و تعقيب قضايي الزم دانسته شده و در نتيجه مسوول در اين م

  .ي قضاييه نيز پرونده را به اين بخش ارسال آردند عمومي و انقالب است لذا رييس قوه
اين گزارش در دادسرا مورد بررسي قرار خواهد گرفت، منتها دادسراي : ي قضاييه افزود سخنگوي قوه

 آه تحقيق از تهران با گزارشي آه داشته، به اين نتيجه رسيده آه متهمان احتمالي آساني هستند
آنها و تعقيبشان در صالحيت دادسراي نظامي است لذا براي دادسراي عمومي و انقالب تهران قرار 

عدم صالحيت صادر آردند و پرونده را به دادسراي نظامي ارسال آردند؛ اگر هم مدارك بعدي به 
وضوع باشد به دادسراي تهران واصل شده باشد، بررسي اوليه خواهد شد و اگر مربوط به همان م

  .مرجعي آه پرونده به آنجا ارسال شده، ارجاع خواهد شد
 را قبول آرد، پرونده در آنجا رسيدگي  اگر دادسراي نظامي صالحيت رسيدگي به پرونده: الهام افزود

شود؛ به هر حال صالحيت مرجع قضايي نظامي براي دادسراي تهران محل ترديد نبوده و بازپرس  مي
در صورتي هم آه .  اين دادسرا را صادر و دادستان تهران نيز قبول آرده استقرار عدم صالحيت

  .دادسراي نظامي صالحيت رسيدگي را قبول نكند، اختالف در صالحيت پيش خواهد آمد
شود دادسراي تهران نيز خود از متهمان پرونده  ي قضاييه در پاسخ به اين آه گفته مي سخنگوي قوه

ي قضاييه به اين مرجع چه توجيهي دارد؟ تصريح   پرونده از سوي رييس قوهاست و در اين صورت ارجاع
هاست و آسي حق متهم آردن  ي رسيدگي به پرونده دادستان تهران مرجع عمومي و اوليه: آرد

  .دادستان را ندارد
دادستان در اين حادثه ابدا . آنيد متاسفانه شما دادستان را متهم مي: وي خطاب به خبرنگاران گفت
ي قانوني دارد آه افراد مظنون به ارتكاب جرم را تحت تعقيب قرار دهد،  محل شك نيست، وي وظيفه

آسي مظنون به ارتكاب جرم بوده، دستگير شده و روال تحقيقاتش آامال طبق قانون انجام شده، 
 اين ي قانوني براي تعقيب داشته است و آار شروع به تحقيق، بازداشت و تحقيقات از دادسرا وظيفه

 است؛ بايد ديد اين  متهم آامال قانوني بوده؛ در طول اين اقدام قانوني اتفاقي افتاده و متهم فوت شده
  .گونه نبوده آه اين نيازمند تحقيق است اتفاق ناشي از جرم بوده يا اين

ولين اين حادثه است و در مظان وقوع يك جرم قرار دارد و بايد مورد تحقيق قرار گيرد و ا: الهام گفت
  .مدعي براي رسيدگي به چنين موضوعي، دادستان و دادسراست

ي  آه اقدامات دادستان مترتب بر صدور دستور از سوي رييس قوه ي قضاييه با بيان اين سخنگوي قوه
دهد اما ممكن است در  ي خود را انجام مي به هر حال دادستان وظيفه: قضاييه نيست، خاطرنشان آرد

ي جرايم،  آه رسيدگي به همه ز از سوي رييس قوه ارسال شود، با توجه به اينهايي ني مواردي گزارش
در صالحيت دادسراي عمومي است، طبيعي است آه رييس قوه نيز اين گزارشات را به مرجع عام 

ارسال آند و آن مرجع طبق قانون، صالحيت يا عدم صالحيت و جرم بودن يا نبودن را بررسي خواهد آرد 
  .شود ي تصميمات قضايي قطعي تلقي نمي ي قضاييه به منزله ست قوهو تصميمات ريا

ي بررسي علل مرگ زهرا آاظمي با  وي با اشاره به تشكيل هياتي ويژه از سوي رييس جمهور درباره
هايي يا عدم ايجاد آن، نه مانع اقدام قضايي  اين چنين هيات: مثبت ارزيابي آردن اين حرآت، متذآر شد

ها تداخلي در آار قضايي ايجاد نكند، هيچ مشكلي  ن اقدام، در صورتي آه اين هياتاست و نه شرط اي
  هاي دستگاه اجرايي باشد، ممكن است دستگاه وجود ندارد و ممكن است مفيد و تابع سياست

اش خالفي صورت گرفته، در نتيجه اين نوع گزارشات اگر  هاي تابعه اجرايي تصور آند آه در خود سازمان
  . به اطمينان خاطر عمومي شود، اقدام مثبتي استهم منجر

ي  ي ويژه آه آيا دستگاه قضايي قصد ندارد در اين باره يك آميته ي قضاييه در پاسخ به اين سخنگوي قوه
ما سيستم قضايي آشورمان را قوي و قادر به رسيدگي به چنين : رسيدگي تشكيل دهد؟ گفت

اي و  هيم نظام قضايي را دور بزنيم و سيستم حاشيهاي نيست آه بخوا دانيم، مساله مسائلي مي
  .فرعي بسازيم

ي مرگ زهرا  شود دادستاني تهران در ابتداي وقوع حادثه گفته مي« الهام در پاسخ به اين سوال آه 
اين درست نيست؛ هيچ : اظهار داشت» آاري آرده است  آاظمي در ارايه گزارشات صحيح پنهان

ي و دادستاني تهران انجام نگرفته است و اساسا بخش قابل توجهي از آتماني از سوي مقامات قضاي
اطالعات گزارش هيات ويژه منتخب رييس جمهور هم از اطالعات دادسراي تهران اخذ شده و پرونده و 
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ي ابتداي  العموم به دقت از لحظه دهد آه داستان به عنوان مدعي اسناد و مدارك به خوبي نشان مي
 اگر  موضوع را آامال پيگيري آرده و از سوي دادستان هيچ تعللي وجود نداشته است،گزارش، اين اتفاق 

مراجع ديگري گزارشاتي دادند آه با اطالعات بعدي آنها ضد و نقيض بوده، ارتباطي با دادستاني تهران 
  .ندارد

هاي  قتلي  ي مرگ زهرا آاظمي به سرنوشت پرونده آه آيا ممكن است پرونده الهام در پاسخ به اين
ما هيچ ارتباطي را بين اين دو موضوع قبول نداريم و در مقام بازآردن : اي دچار شود؟ گفت زنجيره

ها و   قضاييه مرجع رسمي رسيدگي است؛ اين نوع تحليل ي  قوه مسائل مربوط به گذشته نيستم؛
اي است، يك  هي حاشي ي قضاييه اظهارات آه در صدد ايجاد يك نظام در نظام است و ايجاد يك قوه

دامن زدن به اين مسايل يعني ترويج يك نوع آنارشيسم حقوقي و  ي بسيار خطرناك است؛  بيراهه
  . اجرايي
گونه  ها آار نادرستي است چرا بايد اعتماد به سيستم و نهادهاي حاآميت را اين اين تحليل: وي افزود

 نه مباني حقوقي، اين يك امر قبيحي هاي سياسي و ها و تحليل تضعيف و تخريب آرد، آن هم با گمانه
ي افراد و  ي امنيتي باشند به وسيله است آه نهادهايي آه بايد حافظ حقوق مردم و تامين آننده

  .اشخاصي آه در اين حيطه مسووليت ندارند، مورد تخريب و تهاجم قرار گيرند
د برخوردهاي قضايي اخير آيا حجم وسيع اين تهاجمات به دليل حجم زيا« آه  الهام در پاسخ به اين

ي قضايي تعريف قانوني دارد،  هيچ توجيهي ندارد؛ در يك سيستم، نهاد آنترل آننده: گفت» نيست؟
 عالي قضايي قابل آنترل  ي مراجع ها به وسيله ه ي دادگاه و اقدامات دادگا اقدامات دادسرا به وسيله 

  .است و آامال نظام نظارتي و پاسخگويي وجود دارد
هاي وارد شده بر روي دستگاه قضايي را آامال سياسي خواند و  ي قضاييه برخي هجمه ي قوهسخنگو
ي آساني است آه از سوي مراجع قضايي متهم هستند و شايد  ها به وسيله بخشي از هجمه: افزود

ي آنند؛ بعض ها اين نهاد را تخريب مي ها و تحقيق براي فشار بر سيستم براي رها آردن اين نوع تعقيب
ي قضاييه را از رسيدگي به مسايل مهم و  خواهند قوه  اين عده مي از اين اقدامات حتي مجرمانه است،

اساسي آه تامين حقوق و امنيت مردم است، منصرف آنند آه دستگاه قضايي نبايد تحت تاثير اين نوع 
  .فشارها قرار گيرد

ي نشست مطبوعاتي در پاسخ به  ر ادامهبه گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، دآتر الهام د
  آه  اين
دستور اخير رييس جمهور به وزراي اطالعات و دادگستري براي بررسي برخي برخوردهاي تامل « 

راجع به اهداف اين نوع : گفت» دانيد؟  نگاران و شهروندان را ناشي از چه مي برانگيز با بعضي روزنامه
  .هايش دليل دارد د؛ دستگاه قضايي براي دستگيري و تعقيب دولتي خود پاسخ ده ها، دستگاه تعقيب

ي  محظورات قانوني مانع است آه بتوان بعضي اتهاماتي را در مرحله: ي قضاييه ادامه داد سخنگوي قوه
تحقيق و رسيدگي، به اطالع افكار عمومي رساند؛ ولي اگر اين محظور نبود، اين تامالت هم به نحوي 

آن صورت به نفع هيچ آس نبود،ما براي حفظ حيثيت عمومي اهل قلم، اين   شد و در ديگري مطرح مي
آنيم، اگر روزي محتواي بعضي از اين اتهامات روشن  متهمان را به آل جريان اهل قلم منسوب نمي
  .آنند شايد به نوعي شرمندگي دچار شوند شود، آساني آه اين دو را به هم مرتبط مي

نگاران  دهد آه جرم اين روزنامه فت اين نوع اظهارات شما نشان ميوي در پاسخ به خبرنگاري آه گ
 است براي  ها آه در دادگاه بعضي از اين پرونده. اتهام نه جرم: برايتان محرز شده است؟ تصريح آرد

دادگاه جرمشان محرز شده است، خيلي از مسايل مربوط به حقوق شهروندان است، يك شهروند 
. آند اي، مثال از يك روزنامه نگار، شكايت مي  و نسبت به وقوع فعل مجرمانهعادي به دادستاني مراجعه
   يا در غير اين صورت تامل برانگيز است؟ نگار صورت گيرد تامل برانگيز است، آيا اگر برخورد با اين روزنامه

ي الهام در پاسخ به اين آه در اين صورت شما اغلب اين برخوردها را ناشي از شكايت شاآي خصوص
  .حداقل در بخشي از اتفاقات و دستگيري اخير همين گونه بوده است: مي دانيد؟ گفت

آنند؟ آيا قوه  دانيم چرا برخي اين روال را ترويج مي ما نمي: سخنگوي قوه قضاييه در ادامه ياد آور شد
ت فراتر از قانون قضاييه بايد براي تعقيب هر روزنامه نگار از مرجع خاصي آسب تكليف آند و يا بايد امتيازا

  هاي صنفي خاصي داد؟ به افراد و اشخاص يا گروه
المللي حقوق بشري بسيار مورد توجه  الهام در پاسخ به اين آه برخورد با روزنامه نگاران در مجامع بين

هميشه بحث حقوق بشر يك ابزار سياسي بوده است و از آن استفاده ابزاري : گيرد، گفت قرار مي
  .شود مي

آنيم؛ ولي  ما در ارتباط با حقوق بشر، بر روي موازين و اصول قانوني خود معامله نمي : ه دادوي ادام
هاي آاري مختلف حقوق بشر  رفتار ما طبق قوانينمان با هيچ اصول حقوق بشري مغاير نيست و گروه

عراق به هرچه را در . ها بيشتر نوعي ابزار فشار سياسي است اند و اين بحث هم اين موارد را ديده
گذرد خالف حقوق  دانيم و آنچه را در ايران مي گذرد، حقوق بشر مي هاي اشغالگر مي ي دولت وسيله
  بشر؟ 

الهام در پاسخ به اين آه آيا لغو سفر گروه آاري آزادي بيان آميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران 
سفري لغو نشده : است؟ تصريح آردنگاران و مطبوعات نبوده  در راستاي برخوردهاي اخير با روزنامه

ها با مذاآرات و توافقات  هايي دارد آه اين زمان بندي هاي آاري زمان بندي ه معموال سفرهاي گرو. است
طرفين و آمادگي براي انجام اين ماموريت و مالقات با افراد و اشخاص آه مورد توافق هستند، صورت 

  .ها بايد مناسب با انجام ماموريت آنها باشد ان بنديدر واقع اين سفر لغو نشده بلكه زم. گيرد مي
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 آاري آزادي بيان براي مالقات با زندانيان سياسي و  وي در پاسخ به اين سوال آه آيا با درخواست گروه
اصال مالقات با زندانيان با هدف گروه آاري آزادي بيان ارتباطي : نگار مخالفت شده است؟ گفت روزنامه

  .جز ماموريت آنها نبود و از سوي آنها نيز چنين پيشنهادي مطرح نشدنداشته و اين آار 
هاي اخير تهران  هاي دستگير شدگان در ناآرامي ي زمان برگزاري دادگاه الهام در پاسخ به سوالي درباره

هاي متعددي نيز آيفر خواست صادر  ها جريان دارد و براي پرونده روال رسيدگي به اين پرونده: گفت
ها در حال رسيدگي است و شايد هم تا االن احيانا دادگاه حكم هم داده باشد؛  و در دادگاهشده است 
  .دانم آه دادسرا در موارد متعدد تحقيقات را تكميل و به دادگاه ارايه داده است اما اين را مي

به اصل بر رسيدگي علني است؛ اما غير علني بودن : ها گفت وي در خصوص نوع برگزاري اين دادگاه
معني علني بودن هم . اصل بر قاطعيت در رسيدگي به اين موضوع است.تشخيص قاضي پرونده است 
  .اين نيست آه اعالني باشد

شود وآالي برخي  ي حقوق متهم و اين آه مطرح مي سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره
  از 

اند و در  خود را از سوي موآالنشان نداشتههاي  بازداشت شدگان اخير، امكان به امضا رساندن وآالتنامه
بيني  هاي عمومي و انقالب پيش مراحل در آيين دادرسي دادگاه: مراحل تحقيقات حضور ندارند، گفت

ي تحقيقات است و موارد معدود و محدوي  اصل بر وجود اين حق يعني حضور وآيل در مرحله شده است،
  .است آه اين حق وجود ندارد

من داوري . شود آه معلوم نيست نزديك به صحت باشد ر اين باره اظهاراتي مطرح ميد: وي متذآر شد
ها به  گويند وآالتنامه روزي برخي وآال مي. آنم؛ زيرا بسياري از اين اظهارات ضد و نقيض است نمي

گويند مالقات با موآلمان نداشتيم و روز  گويند رسيده، يك روزي مي امضا متهمان نرسيده و روزي مي
جهتي در جامعه دامن زده شود،  شود آه اضطراب بي گويند داشتيم، اين اظهارات باعث مي ديگر مي
من اين   زدن به اعتبار دستگاه قضايي آشور است،  ي تضعيف و صدمه ي همان پروسه اين دنباله

  .دانم اظهارات را درست نمي
من : شان امضا نشده، چيست؟ گفتهاي وي در پاسخ به اين سواالت آه تكليف اين عده آه وآالتنامه

اش را هم تعقيب  آنم و اگر نادرست باشد گوينده اگر جاي دادستاني باشم اين ادعا را بررسي مي
  .دقت باز نشود آنم آه باب اطالعات بي مي

در صورتي آه منعي براي حضور وآيل در مراحل تحقيقات باشد طبق قانون به صورت شفاف : وي افزود
  .شود م ميبه وآيل هم اعال
  .نسبت به اين اظهارات عالقه ندارم پاسخ دهم: الهام متذآر شد

ي اظهارات اخير محمدرضا خاتمي در خصوص پرونده  سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره
آند و براي هيچ آس پرونده  ها رسيدگي مي قوه قضاييه به پرونده: سازي براي فعاالن سياسي گفت

سازي   دارد آه نيازي به پرونده آند، به حد آافي هم پرونده رايج سياسي آن نميسازي به معناي 
زنند  اي است آه به نهاد قضايي مي نداشته باشد، اين اظهارات هم در راستاي همان اتهامات بي پايه
  .دانم چه آسي سود آن را خواهد برد تا اعتماد عمومي مردم را به اين نهادها تضعيف آنند و من نمي

اي آه حاآي از وقوع  سازيم؛ اما به هر پرونده ما براي آسي پرونده نساخته و نمي: الهام تاآيد آرد
  .آنيم جرمي باشد قطعا رسيدگي مي

ها به دليل عدم اطالع رساني شفاف از سوي قوه قضاييه  وي در پاسخ به اين سوال آه آيا اين هجمه
هاي قانوني خود  ها چارچوب ي پرونده مومي دربارهما در خصوص اطالع رساني به افكار ع: نيست؟ گفت

  .را داريم
سابقه است آن هم از سوي افراد  ي بي اين نوع هجوم به دستگاه قضايي يك پديده: وي تصريح آرد

تواند به دور از فشارها به  ساختار قضايي ما ساختار مستقلي است آه مي. محدود و در حجم وسيع
خواهند به سمتي برويم آه يك دستگاه قضايي وابسته و فرمايشي  يچرا بعضي م. آند وظايفش عمل 
  .داشته باشيم

الهام در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اين آه چگونه است آه دستگاه قضايي به جاي برخورد با 
هايي مانند قاچاق انسان، تمام نيروهاي خود را صرف برخوردهايي نظير احضار و بازداشت  پديده
آنم در  هايي است آه وجود دارد و گمان نمي قاچاق انسان از پديده: آند؟ گفت گاران مين روزنامه
هاي آافي را از  هاي برخورد با چنين جرايمي سستي و آوتاهي شده باشد، هرچند ما حمايت زمينه

سوي منتقدان اين قوه در اين موضوعات شاهد نيستيم، دستگاه قضايي با هر نوع فساد برخورد 
  . هر چند آه گاه شاهد برخي اعتراضات نسبت به اين برخوردها هستيمآند، مي

گيرد، ما  دستگاه قضايي معموال در برخورد با فسادها مورد شماتت و انتقادات قرار مي: وي تصريح آرد
  .خوريم چوب برخوردهاي قانوني خود را مي

خود را از زير بار اين فشارها بيرون ايد آه  الهام در پاسخ به اين سوال آه چه راهكاري را در پيش گرفته
  .همين آافي است ما اراده داريم آه زير بار اين فشارها نرويم، : بكشيد؟ گفت
ي قضاييه در پايان در پاسخ به اين آه وزارت آشور مجددا دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را  سخنگوي قوه

 قوه قضاييه و سازمان بازرسي آل هيچ گزارشي در اين باره به: غيرقانوني اعالم آرده است، گفت
 انتهاي پيام .آشور از هيچ سازماني ارجاع نشده است

  
  پيوستن ايران به آنوانسيون منع شكنجه منزلت جمهوري اسالمي را ارتقا خواهد داد: ميثم سعيدي
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  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1چهار شنبه  
: ن منع شكنجه به خبرنگاران پارلماني گفتي تصويب الحاق ايران به آنوانسيو ميثم سعيدي درباره
طور آه قبال نمايندگان به  هاي بسيار اساسي در مجلس به تصويب رسيد و همان امروز يكي از طرح

هايي بوده آه  مردم قول داده بودند، تصويب پيوستن به آنوانسيون منع شكنجه هم در راستاي برنامه
  .قبال اعالم شده است
مجمع عمومي : ي مردم تهران در مجلس ششم افزود لماني ايسنا، نمايندهبه گزارش خبرنگار پار
، آنوانسيون منع شكنجه و هر نوع 1984 دسامبر 10 مصوب 3946ي شماره  نامه سازمان ملل طي قطع

  مجازات يا رفتار خشن، 
 الزم شود، اين طرح  ما مي1366 هم آه 1987غيرانساني و تحقير آننده را تصويب آرده است، در سال 

 آشور اسالمي هم جزو آنها 24اند آه   آشور به اين آنوانسيون پيوسته132شود و تاآنون  االجرا مي
  .هستند

متاسفانه با عدم امضاي اين آنوانسيون در : عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي يادآور شد
ي  ان هستيم آه شايستهآنار آشورهايي چون آنگوال، برونئي، آنگو، گينه، اريتره، فيجي و مغولست

جمهوري اسالمي ايران نيست آه نامش در آنار آشورهايي قرار گيرد آه در توجه به مباني حقوق 
  .بشر از توسعه نيافتگي خاص برخوردارند

 38 قانون اساسي شكنجه را ممنوع آرده است، اصل 38با توجه به اين آه اصل : وي خاطر نشان آرد
 قانون مجازات اسالمي و 578 اين آنوانسيون است، و نيز بر اساس ماده تر از مفاد به نظر ما مترقي

ي برخورد با متخلف را   منع آرده و نحوه138 دادرسي آيفري، شكنجه را بر اساس اصل   آيين129ماده 
  .معلوم آرده است

دم پيوستن به مان، از استانداردهاي الزم در اين زمينه برخورداريم و ع بر اساس قوانين و مباني اعتقادي
  .اين آنوانسيون تا االن هم دير شده است

ها به نظام اسالمي و  پيوستن ما منجر به بالموضوع نكردن بسياري از اتهامات و بهانه: سعيدي گفت
المللي  ي بين ي جمهوري اسالمي در عرصه شود، و وجهه باعث ارتقاي منزلت جمهوري اسالمي مي

هاي اسالمي و منافع ملي مورد نظر بوده  تطبيق و سازگاري با ارزشارتقا خواهد يافت، و اساسا نوعي 
آند، و منجر  المللي را بيشتر مي ي بين تر، قدرت مانور جمهوري اسالمي ايران در عرصه و از همه مهم

  .شود المللي مي هاي موثر ما و مناسبات بين به افزايش فعاليت
ي داخلي و  نه آردن استانداردهاي حقوق بشر در عرصهاين الحاقيه براي نهادي: وي در پايان متذآر شد

ضمن اين آه با اين طرح به دستگاه ديپلماسي ما حق تحفظ را در خصوص بند . آند المللي آمك مي بين
 . آه تعريف شكنجه و ساير موارد است را داده است1

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  

  

  بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانآوب و نقض حقوق رس
  

  هاي اغتشاشات اخير رسيدگي شد سي و پنج فقره از پرونده
  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1چهار شنبه  

سي و پنج فقره از : روابط عمومي دادسرا و دادگاه انقالب اسالمي تهران اعالم آرد: خبرگزاري فارس
يب احكام الزم بر اساس قوانين جاري آشور صادر قر هاي اغتشاشات اخير رسيدگي شده و عن پرونده

  . خواهد شد
اي اعالم  به گزارش خبرگزاري فارس، روابط عمومي دادسرا و دادگاه انقالب اسالمي تهران در اطالعيه

به دنبال حرآات مذبوحانه دشمنان انقالب در جهت اغتشاش و ناامن نمودن جو جامعه با تحريك : آرد
وباش، افراد بعضا بد سابقه و معلوم الحال و دستگيري عمده آنها و انجام نمودن مشتي اراذل و ا

ها آه با زحمات شبانه روزي جان بر آفان دادسراي انقالب اسالمي  تحقيقات الزم، تعدادي از پرونده
تهران و ساير ارگانهاي دلسوز نظام آماده ارائه به محاآم انقالب بوده با صدور آيفرخواست تحويل دادگاه 

  انقالب شده است 
ها فقط يك نفر دانشجوي فريب خورده  در ادامه اين اطالعيه با بيان اينكه تاآنون در بين محاآمه شده

 ملت رشيد  ها متعاقبا به اطالع بديهي است آراء صادره توسط شعب دادگاه: وجود داشته، آمده است
 /انتهاي پيام.  ايران خواهد رسيد

  
  اند صلي اغتشاشات اخير شناسايي شدههمه عناصر ا: وزير اطالعات
  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1چهار شنبه  

همه عناصر اصلي اغتشاشات اخير شناسايي شده و : علي يونسي اعالم آرد: خبرگزاري فارس
  .پرونده آنها براي رسيدگي در اختيار دستگاه قضايي قرار گرفته است

www.iran-archive.com 



گفت در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري  ت سخن ميوي آه در نشست خبري با خبرنگاران حوزه دول
از نگاه دستگاه اطالعاتي آشور ، شناسايي افراد موثر در ايجاد اغتشاشات اخير پايان يافته :فارس گفت

و وظيفه ما د ر شناسايي و دستگيري آنها به پايان رسيده آه پس از بازجويي، اين افراد در اختيار 
  . نددستگاه قضايي قرار گرفته ا

پس از فروپاشي طالبان تاآنون تعداد از افراد : وزير اطالعات در باره آخرين وضعيت گروه القاعده گفت
اند و تعدادي هم ريز و درشت در اختيار ايران  وابسته به القاعده دستگير و تحويل آشورهايشان شده

  . است
  . دانيم  ملي خود ميما مصمم هستيم با اين موضوع برخوردآنيم و آنرا وظيفه: وي افزود

هاي دنيا منافقين را به عنوان يك  اآثر آشور: يونسي در باره وضعيت گروهك تروريستي منافقين گفت
  . آنند اند، اگر چه در عمل با آنها مماشات مي گروه تروريستي به رسميت شناخته

آمريكا با حمايت از : ن افزوداش با گروهك تروريستي منافقي وي ضمن انتقاد از آمريكا به دليل رفتار دوگانه
منافقين در مبارزه با جريان تروريستي دروغگويي خود را اثبات آرده و از هر گروه تروريستي آه براي آنها 

  . آنند  حمايت مي جاسوسي آند،
اين آار براي امنيت عراق و : ها گفت وزير اطالعات در باره استخدام جاسوسان عراقي توسط آمريكايي

ها خطرناك است و آنها همان اشتباهي را آه چند سال پيش با تقويت القاعده مرتكب  كاييآينده آمري
  . شدند، در مورد عراق هم دارند تكرار مي آنند

: وي سپس به وضعيت اسفبار دو خبرنگار ايراني در بند اسارت رژيم اشغالي در عراق اشاره آرد و گفت
ستند و جان آنها در خطر است و از جهانيان براي نجات آنها دو خبرنگار ايراني امروز در اسارت آمريكا ه

  . خواهيم آمك مي
ها خوب  امريكايي: گفتگذاري در حرم رضوي  وزير اطالعات در باره در اختيار بودن يكي از عاملين بمب

آنند و در منطقه  آنها اينك با آمريكا همكاري مي دانند آه چه آساني در اختيارشان است و بعضي از مي
  . آنند و بعضي هم در زندانهاي آمريكا هستند به صورت آزادانه جاسوسي مي

دهد، بلكه به عنوان   نميامريكا نه تنها اين افراد را به عنوان بدترين جانيان به ايران تحويل: وي گفت
  . آنند جاسوس در پاآستان و مناطق ديگر از آنها استفاده مي

اي مخالف  وزارت اطالعات به داليل قانوني و حرفه : وي در مورد نهادهاي موازي وزارت اطالعات گفت
  . هرگونه آار اطالعاتي موازي است

ن صدام حسين ابراز خوشنودي آرد و وزير اطالعات از دريافت خبر آشته شدن عدي و قصي، فرزندا
ما از نابودي تمام آساني آه دستشان به خون دو ملت ايران و عراق آلوده است، خوشحال  : گفت
 /انتهاي پيام. شويم مي

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  
  
  

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  پسران صدام کشته شدند

  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 سه شنبه  -ي سي بي ب
مقام های نظامی آمريکا در عراق اعالم کرده اند که عدی و قصی، پسران صدام حسين، رهبر سابق 

  .عراق، کشته شده اند
اين مقامات گفته اند جسد آنها در خانه ای که هدف گلوله باران نيروهای آمريکايی قرار گرفته بود، پيدا 

  .شده است
  . اين خانه در شهر موصل در شمال عراق واقع شده است اما جزئيات حمله چندان روشن نيست

اين دو پسر صدام، نفرات دوم و سوم در فهرستی هستند که آمريکا از مقام های حکومت سابق عراق 
  . تهيه کرده و در صدد دستگيری آنهاست

لی کوپتر قرار داشتند، پس از دريافت گفته می شود حدود دويست سرباز آمريکايی که تحت حمايت ه
  . 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 گفت که اين ساختمان در اثر حمله هليکوپترهای آمريکايی کامال 

  .منهدم شد
  .د گفته که تعدادی از سربازان آمريکايی زخمی شده اندهمين شاه

قصی و عدی، فرزندان پسر صدام حسين هر دو در دوره های مختلف به عنوان جانشين احتمالی پدر 
  .انتخاب شده بود

  .جرج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريکا، پيش از جنگ به آنها دستور داده بود عراق را ترک کنند
  . چهره مهم حکومت صدام حسين که آمريکا در تعقيب آنها بود قرار داشتند55تی از هر دو آنها در فهرس
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هر دو آنها در جريان حکومت پدر، در بخش های مختلف تشکيالت حکومتی برای خود پايگاه های قدرت 
  .ايجاد کرده و با يکديگر رقابت داشتند

  قصی، صاحب قدرت نظامی
رين مراحل از حکومت صدام وارث حکومت او فرض می شد و  ساله، برادر جوان تر و در آخ36قصی، 

  .مسووليت دفاع از بغداد و شهر تکريت، زادگاه صدام حسين به او سپرده شده بود
اين . او همچنين هدايت گارد جمهوری که وظيفه آن حفاظت از جان صدام حسين بود را به عهده داشت

  . بودگارد بهترين و حرفه ای ترين واحد نظامی در عراق
  از قصی به عنوان جانشين صدام نام برده می شد 

را که وظيفه آن سرکوب " سازمان ويژه امنيت"به عالوه او کنترل تشکيالت امنيت داخلی، از جمله 
  .مخالفان حزب بعث بود به عهده داشت

وابط نقش قصی در امور خارجی نيز در حال افزايش بود و گفته می شود تالش های عراق برای بهبود ر
  .با همسايگان عرب عراق را هدايت می کرد

بسياری از ناظران در جهان عرب . ، مقام اصلی حزب حاکم بعث به قصی سپرده شد2001در ماه مه 
  .اين حرکت را نشانه آشکاری از پيروزی قصی در تقالی دو برادر برای جانشينی پدر قلمداد کردند

  .راق را نيز به عهده گرفته استحتی گفته می شد که او کنترل امور روزمره ع
گزارش هايی که سال گذشته در مطبوعات غربی به چاپ رسيد حاکی از آن بود که صدام حسين در 

  .نظر داشت برای دفع خطر حمله آمريکا کنترل کشور را رسما به پسر جوان تر خود محول کند
  عدی، قدرت رسانه ای

 صدام بود که جانشين و وارث تاج و تخت پدر تلقی می  ساله39با اين حال ابتدا اين عدی حسين، پسر 
 که تا حدود زيادی قدرت حرکت را از او سلب 1996اما پس از سوقصد نافرجام به جانش در سال . شد

  .کرد، بخت او وارونه شد
او شبکه ای از سازمان های . علی رغم اين وضع پسر بزرگ تر صدام همچنان صاحب نفوذ زيادی بود

  .پرنفوذترين روزنامه عراق بود" بابل"ا کنترل می کرد که از جمله آنها رسانه ای ر
  .او تا پيش از جراحات ناشی از سوء قصد به زنبارگی و راندن اتومبيل های پر زرق و برق شهرت داشت

او در اين سال های آخر، راديو صدای عراق را که آهنگ های پاپ آمريکايی و بريتانيايی پخش می کرد و 
  .ان جوانان طرفداران زيادی داشت کنترل می کرددر مي

او همچنين رئيس فدراسيون فوتبال عراق، اتحاديه جوانان کشور، اتحاديه روزنامه نگاران و اتحاديه ملی 
  .دانشجويان بود

او همچنين زمانی هدايت سازمان شبه نظامی فداييان صدام را به عهده داشت و در آن نقش مهمی 
  . ايفا کرد
  در همچنين درگير کسب و کار پردرآمد قاچاق نفت بودنددو برا

  
  مسئله عضويت شوراى ادارى عراق در سازمان ملل متحد

  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  -راديو المان 
عنان تشكيل شوراى دولتى در عراق از طرف آمريكا را -دبير آل سازمان ملل متحد آوفى-نيويورك

استقالل آن آشور خواند ولى با اعطاى آرسى به اين شورا در سازمان ملل متحد اقدامى مهم در راه 
ولى يك هيآت اعزامى شوراى ادارى نامبرده در جلسه شوراى امنيت سازمان، آه موضوع . مخالفت آرد

عنان اظهار عقيده آرد آه شوراى ادارى نميتواند مدت -آوفى. آن بررسى اوضاع عراق بود، شرآت آرد
بگفته وى هدف غائى پايان يافتن هر چه سريعتر اشغال نظامى عراق و .  سر آار باقى بماندزيادى بر

 .تشكيل دولتى در آن آشور است آه نماينده همه مردم آشور و از تآييد بين االمللى برخوردار باشد
 /انتهاي پيام

  
  آشته شدن پسران صدام حسين 

  2003وئيه   ژ23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  -راديو المان 
گزارشهاى واصله از بغداد حاآى از آنستكه ، مردم با شليك تيرهاى هوائى براى نشان دادن خوشحالى 

خويش ، نسبت به خبر آشته شدن پسران صدام حسين ، عدى و قصى ، از خود واآنش نشان داده 
ان با خوشحالى خوشحالى سربازان آمريكائى و شمار آثيرى از ميهن پرستان آمريكائى را ميتو. اند 

اما با وجود اين موفقيت نظامى غوغا بر انگيز ، شمارى از ناظران . مردم در بغداد مقايسه نمود 
سياسى ، منجمله در اياالت متحده آمريكا ، به اين نكته اشاره ميكنند آه هنوز صلح در عراق برقرار 

 حسين ، رهبر سرنگون شده در باره واآنش آمريكا ، نسبت به آشته شدن پسران صدام. نشده است 
اين خبر « :  از واشنگتن در گزارشى از جمله مينويسد Daniel Scheschkewitzعراق ، همكار ما 

موفقيتى بود آه اياالت متحده آمريكا مدتها در انتظارش نشسته بود و پل برمر آمريكائى ، اداره آننده 
ته شدن عدى و قصى و تاييد اين خبر غير نظامى عراق ، اولين آسى بود آه از خود نسبت به آش

بدون شك اين خبرى خوب براى ملت عراق است و خبرى خوب براى : واآنش نشان داده و گفت 
پل برمر در سناى آمريكا حضور يافته بود تا در پشت درهاى بسته سناتورهاى . واحدهاى نظامى آمريكا 

ت نگرانى آنها را فراهم ساخته بود ، مطلع آمريكائى را از اوضاع عراق ، آه در روزهاى گذشته موجبا
آاخ سفيد واشنگتن نيز خبر آشته شدن پسران صدام حسين را آه در ليست افراد تحت تعقيب . نمايد 
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آمريكا در عراق ، در مقامهاى دوم و سوم قرار داشتند ، بعنوان يك موفقيت نظامى براى ايجاد ثبات در 
ما پيشرفتهاى : مهورى اياالت متحده آمريكا در اينباره گفت عراق توصيف نمود و يك سخنگوى رئيس ج

شايان توجهى در عراق آسب ميكنيم ، در زمينه ايجاد ثبات در عراق و در زمينه تعقيب پايه هاى رژيم 
  .سابق آن آشور 

اوضاع عراق پس از جنگ ، ديروز در سازمان ملل متحد در نيويورك مطرح شد آه در اين مذاآرات هياتى 
مايندگى از طرف شوراى حكومتى عراق نيز شرآت ميكند ، احمد چلبى رهبر آنگره ملى عراق در بن

اين خبر بسيار مهم است و ميتواند نقشى بسيار مهم در : باره آشته شدن پسران صدام حسين گفت 
. ود ايجاد ثبات در عراق ايفاء نمايد و باعث آاهش موارد حمله به سربازان ائتالف نظامى در عراق ش

حتى آسانيكه از مشى سياسى رئيس جمهورى آمريكا جرج دبليو بوش در مورد عراق انتقاد ميكنند نيز 
 رهبر حزب اقليت دمكرات در سناى آمريكا Tom Daschleاز اين خبر ابراز خشنودى نمودند مع الوصف 

. شتباهاتى شده است اظهار ميدارد آه اين خبر تغييرى در اين موضوع نميدهد آه دولت آمريكا مرتكب ا
ما براى برقرارى صلح در عراق ، احتياج به آمك بيشتر ، پول بيشتر و نفرات بيشترى داريم : وى ميگويد 

دولت . ما نياز به حمايت بيشتر در سطح بين المللى داريم و در اين باره نيز تغييرى مشاهده نميشود . 
ام حسين ، جايزه نقدى تعيين نموده بود و از آمريكا پانزده مليون دالر براى دستگيرى هر پسر صد

آنجائيكه حمله نظامى در پى اطالعاتى آه مردم عراق در اختيار گذاشته بودند صورت گرفت ، پرداخت 
سى مليون دالر محتمل بنظر ميرسد و اين موفقيت براى دولت آمريكا ارزش پرداخت اين مبلغ را دارد زيرا 

 است آه آمريكا پس از سرنگونى رژيم عراق ، در آن آشور بدست آورده آه اين خبر ، بزرگترين موفقيتى
 انتهاي پيام .«است 

  
 
  

رئيس جمهوري آمريکا کشته شدن پسران صدام حسين را پايان زندگي حرفه اي دو آدم کش رژيم 
  سابق خواند

  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1چهار شنبه  ): راديوفردا(بيژن فرهودي 
مريکا امروز در کاخ سفيد از کشته شدن پسران صدام حسين اظهار خوشحالي کرد و رئيس جمهوري آ

آقاي بوش گفت که اين آدم کشان دشمنان مردم . رژيم صدام رفته است و ديگر باز نخواهد گشت: گفت
عراق هستند، آنها عمدتا در چند مکان معدود دست به عمليات مي زنند، اما هر کجا که باشند مورد 

  . رار مي گيرند و شکست خواهند خوردتعقيب ق
پرزيدنت بوش که در باغ گل سرخ کاخ سفيد در کنار پال برمر، اداره کننده غير ): راديوفردا(امير آرمين 

نظامي عراق، دانلد رامسفلد، وزير دفاع و ژنرال ريچار مايرز، رئيس ستاد مشترک نيروهاي مسلح آمريکا 
زندگي حرفه اي دو تن از آدم کشان اصلي رژيم سابق عراق يعني ايستاده بود، اعالم کرد که ديروز 

  .عدي و قصي حسين به پايان رسيد
مردم عراق بايد . آقاي بوش افزود که اين دو نفر مسئول شکنجه و کشتن تعداد بيشماري عراقي بودند

ه تنها پرزيدنت بوش تاکيد کرد ک. بدانند که رژيم سابق کارش تمام شده است و باز نخواهد گشت
به گفته آقاي . بقاياي اندکي از رژيم سابق باقي مانده که آنها نيز پيدا و شکست داده خواهند شد

  .بوش اين قاتالن دشمنان مردم عراق هستند
هدف ما ايجاد يک عراق آزاد و دمکراتيک است و تاکيد کرد که چنين عراقي : آقاي بوش گفت

روريستها نخواهد رساند، خاورميانه را بي ثبات نخواهد همسايگانش را تهديد نخواهد کرد، پول به ت
  .ساخت و الگويي براي ديگر کشورها در منطقه خواهد شد که راه دمکراسي را در پيش گيرند

 هزار نيرو در 13 کشور جهان در عمليات صلح باني عراق اشاره کرد که جمعا 19آقاي بوش به همکاري 
 کشور نيز مبالغي پول براي بازسازي عراق در اختيار 24ش بيش از به گفته پرزيدنت بو. اين کشور دارند

نيروهاي ائتالف مشغول کمک به بازسازي مدارس و تعمير سيستم آب و برق رساني و زير . گذاشته اند
  .بنايي کشور هستند

وجود يک عراق امن و سعادتمند هم به نفع مردم عراق و هم به نفع صلح : رئيس جمهوري آمريکا گفت
  .نطقه و هم به مصلحت امنيت آمريکا و دوستانش خواهد بودم

رئيس جمهوري آمريکا در بخش ديگري از سخنانش به تشکيل شوراي حکومتي عراق اشاره کرد و 
آقاي بوش همچنين خدمات پال برمر، اداره کننده . اين شورا نماينده تمام اقشار مردم عراق است: گفت

 انتهاي پيام.ر تشکيل شورا ايفا کرد ستودآمريکايي عراق را که نقش مهمي د
  

  از زمان حمله به آن تا آشته شدن پسران صدام: روزشمار وقايع عراق
 2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  - راديو فردا -بكتاش خمسه پور

دام نگاهي به روزشمار وقايعي که به اقدام نظامي نيروهاي ائتالف با رهبري آمريکا، عليه رژيم ص
  ): راديو فردا(بکتاش خمسه پور . حسين در عراق انجاميد و تحوالتي که در پي آن آمد

 جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، حکومتهاي عراق، کره شمالي و جمهوري اسالمي – 80دهم بهمن 
به گفته پرزيدنت بوش اين سه حکومت به سالحهاي کشتار و نابودي انبوه . را محور شرارت مي خواند

  .جهزند و از تروريسم پشتيباني مي کنندم
  . پرزيدنت بوش از سازمان ملل متحد مي خواهد که عراق را به خلع سالح وادارد– 81 شهريور 21
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 با ناکامي تالشها در سازمان ملل متحد، آمريکا جنگ در عراق را با حمله به هدفهايي – 81 اسفند 30
  .ت دستگاه رهبري عراق استآماج اصلي اين حمال. انتخاب شده،آغاز مي کند

همزمان با فروريختن .  نيروهاي آمريکايي تا قلب پايتخت عراق پيشروي مي کنند– 82 فروردين 20
 ساله صدام حسين، به کار هرج و مرج و غارتگري، عراقيها با شور و شوق به نيروهاي 24حکومت 

  .آمريکايي خوش آمد مي گويند
  .يان درگيريهاي عمده در عراق را اعالم مي کند پرزيدنت بوش پا– 82 ارديبهشت 10
 پل برمر رئيس پيشين اداره ضد تروريسم وزارت خارجه آمريکا، به عنوان مدير – 82 ارديبهشت 16

  .اجرايي عراق منصوب مي شود
  . فرماندهي ائتالف انحالل حزب بعث را رسما اعالم مي کند– 82 ارديبهشت 21
 عضو و با پشتيباني آمريکا، اجالس افتتاحيه اش را در عراق برگزار 25با  شوراي اداره عراق – 82 تير 22

  .مي کند
 منابع نظامي آمريکا تاکيد مي کنند که دو پسر صدام حسين، عدي و قصي در جريان يک – 82 تير 31

صدام حسين رهبر سرنگون شده عراق .  ساعته در موصل در شمال عراق، کشته شدند6تيراندازي 
 . ميليون دالر جايزه تعيين شده است15براي يافتن زنده يا مرده صدام حسين . اري استهمچنان متو
 /انتهاي پيام

  
   ساعت گذشته در بغداد و موصل24کشته شدن دو سرباز آمريکايي در 

  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  - راديو فردا -ژان خاکزاد
يک سرباز آمريکايي کشته و دست کم شش تن ديگر زخمي صبح امروز بر اثر انفجاري در شهر موصل، 

در حادثه ديگري بر اثر حمله عده اي ناشناس به گروهي از سربازان آمريکايي در نزديکي بغداد، . شدند
 /انتهاي پيام .يک سرباز آمريکايي کشته شد

  
  نفر يازدهم در فهرست عراقي هاي تحت تعقيب دستگير شد 

  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1چهار شنبه  
 فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق از دستگيري يكي از مشاوران ارشد صدام و نفر  :خبرگزاري فارس 
  .  خبر داد  نفري از عراقي هاي تحت تعقيب ،55يازدهم فهرست 

امروز در آنفرانسي خبري بدون اشاره به نام فرد " ريكاردو سانچز  "به گزارش رويتر سرهنگ دوم 
  .  نفري اشاره آرد55زداشت شده فقط به شماره وي در فهرست با

فرمانده گارد ويژه رياست جمهوري " بارزان عبدالغفور سليمان مجيد التكريتي " اين گزارش مي افزايد 
 نفري از مقام هاي سابق حزب بعث عراق است آه نيروهاي آمريكايي 55عراق نفر يازدهم در فهرست 

  . در پي آنها هستند
  
  عراقي ها ، مقابل نيروهاي اشغالگر مقاومت آنيد : وار منتسب به صدام ن

  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1چهار شنبه  
 يك نوار ضبط شده منتسب به صدام آه شبكه العربيه آن را پخش آرد از مردم عراق  :خبرگزاري فارس 

  . خواست با نيروهاي اشغالگر آمريكايي مبارزه آنند
 ما تسليم نخواهيم   " :تر از دبي در اين نوار خطاب به نيروهاي مسلح عراق آمده است به گزارش روي

    . "جنگ هنوز پايان نيافته است. شد و شكست نخواهيم خورد
تاريخ اين نوار آه شبكه تلويزيوني العربيه مستقر در دبي آن را پخش آرد ، بيستم ژوالي يعني دو روز 

و پسر صدام به دست نيروهاي آمريكايي در شهر موصل در شمال پيش از آشته شدن عدي و قصي د
  . عراق ، اعالم شده است

ما به نيروهاي مسلح و مردم خود ميگوييم اگر نيروهاي آمريكايي برتري نظامي  :"در اين نوار آمده است 
    . "هرگز نميتوانند در جنگ با آمال ملت ملت عراق پيروز باشند دارند ،

وي در . زايد صدا و تصوير پخش شده در اين نوار شبيه صدا و تصوير صدام بوده استاين گزارش مي اف
  . اين نوار بسياري از آيات قرآن را خواند

.  اشغالگري پايان نيافته است گرچه مساله اشغال عمال در قالب ارتش آمريكا وجود دارد ،:" وي افزود 
    . "تسليم نخواهد شد ،خواسته مردم ، نيروهاي مسلح و رهبران سياسي عراق 

آمده است نيروهاي " ارتش آزاديبخش " در اين نوار با دعوت از مردم عراق به قيام مسلحانه در قالب 
  / . انتهاي پيام . آمريكايي با وجود توان تسليحاتي در عراق امنيت نخواهند داشت

 
  

  م  آردشوراي حكومت  انتقالي  عراق  محورهاي  اساسي  فعاليت  خود را اعال
  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2 پنج شنبه  -همسهري 

 محوراساسي  فعاليت  خود را ٩شوراي  حكومت  انتقالي  عراق  ديروز با صدور بيانيه اي  سياسي  
  .اعالم  آرد

www.iran-archive.com 



به گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از بغداد، مهمترين  بندهاي  اين  بيانيه  استقرار امنيت ، ريشه آن  
زب  بعث  و بنا نهادن  پايه هاي  نظام  چند حزبي  و دمكراتيك  و شكوفايي  اقتصادي  مي آردن  ح
  .باشد

 گانه  آه  ماموريتهاي  اين  شورا به شمار مي رود بدين  ترتيب  ٩براساس  اين  گزارش  محورهاي  
  :مي باشد

ان ، راه اندازي  دستگاههاي   ايجاد امنيت  و ثبات  براي  شهروندان  و حمايت  از دارايي هاي  آن-١ 
دولتي  و بازسازي  اين  دستگاهها به  ويژه  پليس  و ارتش و مقابله  قاطع  با اقدامات  تروريستي  و 

  .خرابكارانه  آه  از سوي  عناصر رژيم  سابق  صورت  مي گيرد
ث  و زدودن   محو آثار استبداد سياسي  و تبعيض  قومي  و طايفه اي ، ريشه آن  آردن  حزب بع-٢

  .انديشه هاي  آن از جامعه  عراق  و ترويج  اصول  چند حزبي  سياسي  و دمكراتيك 
همچنين  تسريع  در اجراي  تصميم  شوراي  حكومت  مبني  بر تشكيل  دادگاههايي  براي  محاآمه  

تي  ملي  مقامات  رژيم  سابق  آه  در جنايت  عليه  ملت  عراق  مشارآت  داشته اندو همزمان  آش
  .با آساني  آه  عليه  بشريت  مرتكب  جنايت  نشده اند و جذب  آنان  در چارچوب  جامعه  عراق 

 بنا نهادن  پايه هاي  يك  نظام  دمكراتيك ، فدرالي  و چند حزبي  آه  دربرگيرنده  آزادي هاي  -٣
ويت  اسالمي  اآثريت  ملت  عمومي ، آزادي  عقيده ، آزادي  بيان  و احترام  به  حقوق  بشر باشد، ه

عراق  و همچنين  حقوق  زنان  را محترم  بشمارد وقوه  قضائيه  را تقويت  و استقالل  آن را تضمين  
  .نمايد
 خدمات  رساني  عمومي  از طريق  راه اندازي  دستگاههاي  حكومتي ، ريشه آن  آردن  فساد و -۴

  .ات  اقتصادي  و خدماتي  و حفظ محيط زيست مقابله  با اقدامات  خرابكارانه  عليه  تأسيس
 شكوفا آردن  اقتصاد ملي ، ايجاد فرصتهاي  شغلي  و بهبود اوضاع  معيشتي  شهروندان  از طريق -۵

اجراي  يك  سياست  اقتصادي  متوازن  براساس  بسيج  منابع  مالي ، تشويق  بخش  خصوصي  و 
  .ل  مشكل  بدهي هاي  خارجي ايجاد فضاي  الزم  براي  سرمايه گذاري  و ح

 توسعه  و تقويت  بخش  نفت  و بازسازي  و توسعه  شرآت هاي  ملي  نفت  به گونه اي  آه  -۶
  .اهداف  سياسي ، اقتصادي  و ملي  را محقق  سازد

 تشكيل  بنياد شهيد و پرداخت  غرامت  به  قربانيان  جنايات  نژادي ، طايفه اي ، آشتار جمعي ، -٧
  .ي  نژادي  و مصادره  امالك  و دارايي ها آه  رژيم  سابق  مرتكب  آن شده  است پاآساز

 شورا در زمينه  توسعه  روابط خارجي  عراق  با آشورهاي  عربي  و اسالمي  و جامعه  جهاني  آه  -٨
  .دربرگيرنده  امنيت  و ثبات ، منافع  متقابل  و منافع  مشترك  باشد، تالش  مي آند

به  تحكيم  روابط با سازمان  ملل  و توسعه  نقش  آن در روند سياسي  و آمكهاي   توجه  -٩
بشردوستانه ، حمايت  از حقوق  بشر و بازسازي  به ويژه  در زمينه  اجراي  مأموريتهاي  مرحله  

  .انتقالي 
 آلداني ، آشوري  اين  بيانيه  در پايان  از تمام  اقشار مختلف  ملت  عراق  اعم  از عرب ، آرد، ترآمن ،

  .و ساير اقليت ها براي  مشارآت  در ساخت  عراق  جديد دعوت  آرد
تحت  نظارت  آمريكا )  تير٢٢( ژوئيه  جاري  ١٣ عضو، در ٢۵شوراي  حكومت  انتقالي  عراق  شامل  

 /انتهاي پيام .تشكيل  شد
  

خود را در شوراي امنيت شروع نماينده شوراي حكومت انتقالي عراق امروز اولين مذاآرات ديپلماتيك 
  آرد  

  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  -خبرگزاري آار ايران 
المللي خود را شروع آرد و از   نماينده شوراي حكومت انتقالي عراق امروز اولين مذاآرات ديپلماتيك بين

ومت منتخب مردم در المللي خواستار آمك به بازسازي و تشكيل يك حك  اعضاي شوراي امنيت بين
  .  عراق شد

هدف « : الملل ايلنا، عدنان پاشاچي رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق گفت  بين  به گزارش سرويس
اصلي شوراي حكومت انتقالي عراق در وهله اول آوتاه آردن زمان انتقال قدرت سياسي به يك دولت 

  ».ارآمده باشدمنتخب مردمي است، حكومتي آه با يك انتخابات آزاد روي آ
عنان دبيرآل سازمان ملل در بين اعضاي شوراي امنيت درمورد شرايط موجود در عراق و   امروز آوفي

  .المللي براي بازسازي سياسي و اقتصادي عراق صحبت آرد  نقش سازمان ملل و آمك جامعه بين
  

  پخش يک نوار صوتي از سخنان صدام تازه از يک شبکه تلويزيوني عربي
  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  - راديو فردا -زاد ژان خاک

شبکه تلويزيوني العربيه در دوبي، صبح امروز يک نوار صوتي را که گفته مي شود صداي صدام حسين 
در اين نوار که به گزارش تلوزيون العربيه، سه روز پيش تهيه شده، سخنران مي گويد . است پخش کرد

هنوز هويت . يده و از عراقي ها مي خواهد که عليه نيروهاي اشغالگر بجنگندکه جنگ به پايان نرس
سخنران که ادعا مي شود صدام حسين است تاييد نشده، و چون نوار سه روز پيش تهيه شده، از 

 /انتهاي پيام .پسران صدام حسين نامي برده نشده است
  

    در عراق»   جنايتكاران مرگ « جشن
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  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2 شنبه   پنج-روزنامه اعتماد 
 را   عراقي  حضور هيات  نخستين  حسين  صدام فرزندان»  قصي«و »  عدي« شكار  عمليات:   الملل  بين گروه
  مرگ.   است  خود قرار داده  الشعاع  متحد، تحت  ملل  سازمان  امنيت  در شوراي  صدام  رژيم  از سقوط پس
 وجود   به  عراق  مردم  را در ميان  و شعف  از شادي  موجي  عراقي  شده  سرنگون م ارشد رژي  دو مقام اين
  . آورد

   رفتن  و از بين  امريكايي  نيروهاي  بزرگ از عمليات»   بوش جرج«:  آرد  اعالم  سفيد هم  آاخ سخنگوي
  .   خرسند است  و قصي عدي
   اعالم  مطبوعاتي و گوي  گفت  طي مريكا در عراق ا  نظامي  نيروهاي سخنگوي» ريكاردو سانچز « ژنرال
   فرزندان  مخفيگاه  به  رسيدن  در مورد نحوه وي.   آرديم  حاصل  آامال اطمينان  و قصي  عدي ما از مرگ: آرد

   در اطراف  و قصي  نيز عدي  از اين پيش.   سود برديم  اطالعاتي  مختلف  آار از منابع ما در اين:   گفت صدام
  .  بودند  شده  ديده موصل
   هر چهار نفري چهره:   گفت  العربيه  خبرنگار شبكه  در بغداد به  امريكا هم  امور خارجه  وزارت  سخنگوي يك
   به  موفق  براحتي  توانستيم  طريق  و ما از اين  است  بودند آامال سالم  سنگر گرفته  در خانه آه

  .   شويم  و قصي  عدي شناسايي
   اعالم  عمليات  اين  به  نسبت  گرفته  صورت  و ترديدهاي  شك  در راستاي هم)  پنتاگون( امريكا   دفاع رتوزا
   امريكايي  آگاه منابع. آنيم  مي  را بررسي  و قصي  تصاوير از اجساد عدي  پخش  مساله بطور جدي: آرد

   اختفاي  امريكا محل  نظامي  مرآز فرماندهي  به  با مراجعه  از حادؤه  قبل  شب  عراقي يك:  آردند اعالم
   داشتن  دست  هم  زبان  عرب  مطبوعاتي  منابع  حال در اين.  خبر داد  امريكايي  نيروهاي  را به  و قصي عدي

   صدام از نزديكان»   الزيدان نواف«. دانند  دو را بعيد نمي  اين  مخفيگاه  محل در افشاي»   الزيدان نواف«
   از خود نشان  مشكوآي  رفتارهاي  وي  پيش  هفته از يك:  آردند  اعالم  هم  الزيدان  همسايگان. است
 قدرتمند   ژنراتور توليد برق  يك  وي  بر اين عالوه.  دهد  خود راه  را در خانه  آس داد و حاضر نبود هيچ مي
  .  بود  خريده اش  خانه  براي هم

   او بطور غيرمحسوس  در منزل  و عدي  قصي  با مشاهده  الزيدان  همسايگان  آه  نيز نوشت  الوطن روزنامه
  .  شد  آنان  دستگيري  موجب  فيلم  آردند و همين  فيلمبرداري از آنان

   دو نكته  باشد، مهم  شده  انجام  آه  از هر طريق  حسين  صدام  پسران  اختفاي  محل  آشف  هر حال به
 شدند و   آشته  عراق  شده  سرنگون  رژيم  تعقيب  تحت  اعضاي ترين فر از اصلي دو ن  اينكه أ يكي است

  .   است  بزرگ  آشف  اين  دالر جايزه  ميليون30  ديگر اينكه
 از   شبانه  گارد حفاظت  از افسران و يكي)  فرزند قصي (  مصطفي اش  نوه  همراه  به اجساد دو فرزند صدام

  .  شد  بغداد منتقل  المللي  بين  در فرودگاه  امريكايي  نيروهاي  پايگاه  به  عراق  در شمال موصل
 اجساد را   خواستند تا اين  عراقي  دستگيرشده هاي  از ديگر شخصيت  امريكايي شود نيروهاي  مي گفته

  .  آنند شناسايي
 21   قرار دارند به يان امريكاي  تعقيب  افراد تحت  در ليست  آه هايي  شمار شخصيت  و عدي  قصي با مرگ

از . هستند  تعقيب  تحت  نفره55   نفر ديگر از ليست20 تنها   حسين  بر صدام عالوه.  است  يافته نفر تقليل
 در قيد   همچنان  حسين  صدام  آرد آه اعالم)  چهارشنبه( ديروز   آلمان  اطالعات  سازمان  ديگر رييس سوي
   قراين بر اساس:  خبر افزود  اين  با اعالم  آلمان  اطالعات  سازمان سريي»   هانينگ اوگست«.   است حيات

  ، اما توضيحات  است  زنده  همچنان  صدام  آه  است  رسيده  نتيجه  اين  به  مطبوعش موجود، سازمان
   رژيم هاي ام مق ترين القلب  از قصي  دو تن  انتشار خبر مرگ  ترتيب  اين به.  است  مورد نداده  در اين بيشتري
  .   انداخت  راه  آشور به  اين  بزرگ  و سرور را در شهرهاي  از شادي ، موجي  عراق  شده سرنگون
، مرآز و   شمال  ديگر از شهرهاي  و بسياري  بغداد، بصره  شهرهاي ، مردم  رسيده هاي  گزارش بر اساس

   هوايي  خود تيرهاي هاي پرداختند و با سالح   رقا و شادي  در خيابانها به  از شب  تا پاسي  عراق جنوب
   عراق  مردم  آه  و عدي  قصي مرگ.   داشت  نيز در پي ها چند مجروح  عراقي  شادي مراسم.  آردند شليك
 بود  يي  ديده  رنج  مردم  قلب  دارند، قوت  دل  را به  فراواني هاي  و آينه  آشنا بوده  آنان  با جنايتكاري بخوبي

  . اند  شده  سرنگون  و رژيمش  حسين آردند، صدام نوز باور نمي ه آه
   زنده  صدام  پسران دادند آه  مي  ترجيح  عراق  و مردم  امريكاييان  دادند آه هاگزارش  خبرگزاري  حال با اين

  شدن   معلوم  براي  آمكي توانست  مي  آنان  و محاآمه گويند دستگيري  مي  عراق مردم.شدند دستگير مي
ها  گزارش. پيدا آردند  نامعلومي  وضعيت  صدام  رژيم  توسط  باشد آه  بيگناهي  عراقي  هزاران سرنوشت

 از خود بروز دادند، زيرا او در   بيشتري  آينه  صدام  فرزند بزرگ  عدي  به ها نسبت ، عراقي  است حاآي
  ساختند، اين  مي  جاري  ديروز بر زبان  عراق دم مر  آه  جالبي نكته.  جلودار بود  از هر آس  بيش جنايتكاري
   به  ترتيب  همين  به  پيش  خود را چند سال  دامادهاي  شدند آه  آشته  طريقي  به  و عدي  قصي بود آه
 . رساندند قتل

  
ادعاي تالش عراق براي خريد اورانيوم از نيجر بايد از : مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري آمريکا

  ئيس جمهوري حذف مي شدسخنراني ر
  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  - راديو فردا –بكتاش خمسه پور 

مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري آمريکا مي گويد، وي مي بايست اشاره به اقدامات ادعا شده عراق 
استيفن . دبراي خريد اورانيوم از افريقاي جنوبي را از متن سخنراني ساالنه جرج بوش حذف مي کر

هدلي روز سه شنبه گفت وي مي بايست اين ادعا را از سخنراني ژانويه گذشته رئيس جمهور برمي 
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داشت، زيرا سازمان اطالعات مرکزي آمريکا موسوم به سيا از او خواسته بود لحن مشابهي را از يک 
 آيا ادعاي ياد هدلي گفت او مي بايست سئوال مي کرد که. سخنراني بوش در اکتبر گذشته حذف کند

شده از سخنراني ژانويه بوش برداشته شود يا وی مي بايست جرج تنت مدير سيا را از اين مسئله 
وي گفت نتوانسته است مخالفتهاي سيا را به خاطر بسپارد که شامل دو يادداشت و . باخبر کند

لي گفت يادداشتهاي هد. مکالمه تلفني با تنت در روزهاي پيش از سخنراني بوش در اکتبر گذشته بود
بريتانيا ادعاي تالش عراق براي خريد . سيا که براي او نوشته شده بودند، در روزهاي اخير پيدا شده اند

اورانيوم از نيجر را درست مي داند، اما مقامات آمريکايي مي گويند اين مطلب نبايد در سخنراني بوش 
  .گنجانده مي شد، زيرا تنها از يک منبع برخوردار بود

  
  ويالي محل کشته شدن پسران صدام حسين در موصل متعلق به يکي از روساي عشاير حامي آنها بود

  ژوئيـه    23 -1382 مرداد   1 چهار شنبه      - راديو فردا    -) موصل(بکتاش خمسه پور، مصاحبه با پيمان پژمان        
2003  

 يکي از روساي وياليي که درگيري منجر به کشته شدن پسران صدام در آن انجام شد، متعلق به
نيروهاي آمريکايي از سه طرف به اين ويالي سنگي دو طبقه حمله کردند و . عشاير حامي صدام بود

 30در هنگام تهيه گزارش حدود . بيشتر آثار خمپاره و موشک به چشم مي خورد، تا گلوله و تير اندازي
تعداد زيادي سرباز . يش قرار دهند بودند که بعدا مورد آزماDNAسرباز آمريکايي در حال تهيه نمونه اي 

انتهاي  .نيز خيابان و اطراف خانه را محاصره کرده اند و تنها خبرنگاران به اين محوطه دسترسي دارند
 /پيام

  
  

گامي بلند به پيش براي مردم : واکنش مقامات بريتانيا و استراليا به کشته شدن پسران صدام حسين
  عراق

  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  -دا  راديو فر-امير مصدق کاتوزيان
در پي کشته شدن عدي و قصي، پسران صدام حسين در يک درگيري شش ساعته با نيروهاي 

آمريکايي در وياليي در موصل و ابراز شادماني مقامات کاخ سفيد، توني بلر، نخست وزير بريتانيا امروز 
يمي بودند که تهديدي امنيتي به شمار مي رفت، درهنگ کنگ گفت که عدي و قصي حسين در راس رژ

جان . در حال گردآوري سالحهاي کشتار جمعي بود و مسئول کشتار و شکنجه شهروندان عراقي
هاوارد، نخست وزير استراليا نيز در کانبرا، کشته شدن دو پسر صدام را بر طرف کننده ترس عراقي ها 

 و گفت که با اينکه نمي خواهد به بزرگنمايي تاثير از احياي حکومت برکنار شده صدام حسين دانست
روز . اين واقعه بپردازد، آن را از لحاظ رواني يک گام بلند به پيش براي روحيه مردم عراق مي داند

گذشته پال برمر، مسئول آمريکايي امور بازسازي عراق گفت که تنها چيزي که براي گفتن دارد اين 
ردم عراق و روز مهمي براي ارتش آمريکا است که بار ديگر مهارت است که امروز روز مهمي براي م

 /انتهاي پيام .اعجاب آور خود را با اين عمليات نشان داد
  

  افزايش تجاوز و آزار جنسي در عراق پس از جنگ
  2003  ژوئيه 22 -1382 تير 31 سه شنبه  - راديو فردا -مينا بهارمست

گفت که نا امني در بغداد و ساير شهرهاي عراق بعد از جنگ سازمان ديده بان حقوق بشر در گزارشي 
در گزارش . باعث شده است که زنان و دختران از ترس اذيت و آزار جنسي از خانه ها کمتر خارج شوند

اين سازمان از مورد دختر بچه اي نه ساله صحبت شده است که توسط مردي مورد تجاوز جنسي قرار 
وي اکنون پدر و برادرها مدام وي را کتک مي زنند که چرا در مقابل آن مرد گرفته است و به گفته خواهر 

هانيه مفتي، نماينده ديده بان حقوق بشر در بغداد گفت . مقاومت نکرده و آبروي خانواده را برده است
که مستند کردن جرايم جنسي آسان نيست و نمي توان دقيقا گفت که اين جرايم بعد از سقوط رژيم 

وي . ن تا چه ميزان افزايش داشته است، اما باور عمومي حاکي از افزايش اين جرايم استصدام حسي
گفت که رژيم صدام اجازه انتشار آمار جرائم جنسي را نمي داد و اسناد و مدارک کالنتري ها هم در 

سه با چند مامور پليس به گزارشگران حقوق بشر گفتند که در مقاي. غارت بعد از جنگ از بين رفته است
دوران قبل از جنگ که يک يا دو مورد هر سه ماه به آنها گزارش مي شد، اکنون در هفته از چند مورد 

هيئت تحقيق سازمان ديده بان حقوق بشر به اين نتيجه . تجاوز و آزار جنسي به آنها خبر مي رسد
اي برده شده، به آنها رسيد که اکثر قربانيان توسط مردان مسلح در خيابان ربوده مي شوند و به خانه 

  .تجاوز مي شود
  
  خبر فوق العاده خوبي شنيديم  : بلر

  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  -خبرگزاري آار ايران
جمهور مخلوع عراق، عصر ديروز طي يك عمليات گسترده نظاميان   پسران صدام رئيس" قصي"و " عدي"

  .و آشته شدندآمريكايي در شهر موصل در شمال عراق ترور 
 اين دو آه در منزل شيخ زيدان پسرعموي پدر خود مخفي شده   الملل ايلنا،  به گزارش سرويس بين

ها درگيري و در پي دستگيري زيدان و پسرش و اعتراف يه وجود عدي و قصي در    پس از ساعت  بودند،
  . آشته شدند  منزل،
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يكايي عراق، منشي ويژه صدام و نيز ژنرال سانچز حاآم آمر" پل برمر"سفيد، پنتاگون،   مسؤوالن آاخ
  .شدن پسران صدام را تأييد آردند  سخنگوي نيروهاي آمريكايي در بغداد نيز خبر آشته

المللي بغداد    جسد اين دو به سرعت به فرودگاه بين  به گزارش شبكه خبري الجزيره قطر از موصل،
بودند تصاوير اين اجساد را به نمايش خواهند   اعالم آردهنيروهاي آمريكايي آه پيش از اين . منتقل شدند

  .اند  گذاشت از اين آار سر باز زده
بغداد و بيشتر شهرهاي عراق تا صبح صحنه جشن و شادماني مردمي بود آه با تيراندازي هوايي به 

  .پرداختند  پايكوبي مي
جمهور مخلوع عراق را تبريك گفت و   ، نخست وزير انگليس، امروز مرگ دو پسر صدام، رئيس"بلر  توني"

  .جديد دانست  اين روز را روز بزرگي براي عراق
در حالي آه در آخرين مرحله ديدار خود از آسيا در " توني بلر"الملل ايلنا،   بين   به گزارش سرويس

آه نه رژيمي . اين دو نفر در رأس رژيم جاي داشتند« :برد صبح امروز اعالم آرد  آنگ به سر مي  هنگ
شد، بلكه مسؤول جنايات   هاي تسليحاتي تهديدي براي امنيت محسوب مي  تنها به لحاظ برنامه

  ».گناه بود  شمار و آشتار هزاران هزار عراقي بي  بي
و " عدي"ساعته   شييتدپرس، نيروهاي آمريكايي روز گذشته در عملياتي شش  آسو  گزارش خبرگزاري  به
پيگرد   هاي تحت   نفره عراقي55اين دو نفر در ليست . راق آشتندرا در موصل در شمال ع"قصي"

  .واشنگتن در رديف دوم و سوم جاي داشتند
  ».اند  دهد آه اين دو نفر چقدر شرور بوده  هاي مردم نشان مي  جشن« :بلر افزود
نشان بازي شادي خود را   شود مردم بغداد پس از شنيدن اين خبر با برگزاري مراسم آتش  گفته مي

» .العاده خوبي شنيديم  اين پيشرفت، بسيار بسيار مهم است و ما خبر فوق« :بلر در پايان گفت .دادند
  پايان پيام

  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

هاي وارد  اي اشكال اهللا سيدصادق حسيني شيرازي در شهر مقدس آربال در بيانيه دفتر نمايندگي آيت
  . مت انتقالي را مطرح آرده استبر شوراي حكو

  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1چهار شنبه  
بي هيچ شك و : به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، در اين بيانيه آمده است

هاي  دهند، اما شوراي حكومت انتقالي با نسبت ترديدي شيعيان در عراق اآثريت مطلق را تشكيل مي
  . آند  سني و يك مسيحي حقوق ملت عراق را به صورت آامل رعايت نمي11ه،  شيع13فعلي 
 درصد جمعيت عراق را تشكيل 85اهللا حسيني شيرازي آمده است آه شيعيان  ي دفتر آيت در بيانيه

ي جهاني درخواست شده است تا با اجراي عمليات سرشماري  دهند و براي اثبات اين امر از جامعه مي
  .  نظارت سازمان ملل اين حقيقت براي همگان آشكار شودساآنان عراق با

ي حقوق مسلم و  هاي مومن را به مطالبه تمامي گروه: خوانيم در بخش پايان اين بيانيه مي
خوانيم تا بازسازي و تعديل شوراي حكومت انتقالي با  شان به دور از هرگونه خشونت فرا مي مشروع

محقق )  درصدي آنها در عراق85لحاظ آردن نسبت (هايشان  رعايت تناسب شيعيان با تمامي قوميت
ترين زمان ممكن و به دور از هرگونه تاثيـرهاي قومي و دولتـي صـورت  شود و نيز انتخاباتي آزاد در سريع

 انتهاي پيام. پـذيرد
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

الملل صدا و سيما براي  ور بينگيري معاونت ام ي دو سيماي جمهوري اسالي ايران از پي مدير شبكه
  .شدن سرنوشت دو مستندساز ايراني در عراق خبر داد روشن

  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1چهار شنبه  
ي وضعيت دو مستندساز  ، درباره)ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران  مشيري در گفت

ها آمده، به دست ما   غير از آنچه آه در رسانهتاآنون اطالعات جديدي: ايراني در عراق اظهارداشت
  .نرسيده است و متاسفانه وضعيت اين دو مستندساز ايراني، تغيير جدي نكرده است

بعد از اينكه نيروهاي آمريكايي دستگيري اين دو مستندساز را پذيرفتند و آن را : مشيري خاطرنشان آرد
البته اقداماتي از سوي سازمان صدا و .  نرسيده استاعالم آردند، ديگر خبر جديدي از آنها به دست ما

  .ايم اي نرسيده سيما و وزارت امور خارجه در دست انجام است ولي هنوز به نتيجه
الملل اين سازمان اقداماتي در اين  ي دو سيما در پاسخ به اين سوال آه آيا معاونت امور بين مدير شبكه

ها و  ا و سوابق آاري اين دو مستندساز براي شبكهه عكس: مورد انجام داده است يا خير؟ گفت
اي  هاي مختلف خبري ارسال شده است تا اگر اتفاق جديدي افتاد، ما را مطلع آنند اما هنوز نتيجه بنگاه

  .حاصل نشده است
 تير امسال از سوي نيروهاي 10ي دو سيما،  سعيد ابوطالب و سهيل آريمي، مستندسازان شبكه

  .ازداشت شدند آه تاآنون خبري از وضعيت آنان اعالم نشده استآمريكايي در عراق ب
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ي مهندسي شيمي از  ي ايراني در رشته  ساله35بر اساس اين گزارش، سعيد ابوطالب، مستندساز 
  .التحصيل شده است دانشگاه تهران فارغ

ايي چون ه ي دو است آه تا آنون برنامه ي رسمي سازمان صداوسيما و آارمند شبكه آننده وي تهيه
و اما “، “ي فيلم فجر جشنواره“، “ حيات آبي خليج فارس”، “ زندگي براي تو“ ، “و اينك مهر“، “ ايدز“

آنندگي و  را تهيه“ پيوند“و “ اينترنت و ما“، “ هاي عاشق الله“، “ چشمهاي آامال باز“، “ عشق
  .آارگرداني آرده است
ي خبرنگاري و نويسندگي در نشريات است و از   سال سن دارد، داراي سابقه31سهيل آريمي نيز آه 

  . به عنوان محقق و گزارشگر با سعيد ابوطالب همكاري را شروع آرده است79سال 
  .، محقق و گزارشگر بوده است”گزارشي از شرق“ي  وي در برنامه

ي دو و   آبان براي شبكه13به مناسبت “ حكايت فتح“توان به آارگرداني  از آارهاي وي مي
 انتهاي پيام. ي تهران اشاره آرد براي شبكه“ آربال رضا آل“
  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مرداد1: روزنامه های تهران
  2003  ژوئيه 23 -1382 مرداد 1 چهار شنبه  -بي بي سي 

ا کاظمی روزنامه های چهارشنبه تهران در عنوان های اصلی خود ادامه بررسی های مربوط به مرگ زهر
  .و انتقادهای رييس مجلس از شورای نگهبان را منعکس کرده اند

ياس نو تنها روزنامه های صبح تهران است که سخنان محسن آرمين را نقل کرده که در مجلس بر 
موضع قبلی خود عليه سعيد مرتضوی دادستان تهران پا فشرده و کارهای او برای پنهان نگاه داشتن راز 

  .را غيرقانونی خوانده استمرگ زهرا کاظمی 
گفته محسن آرمين به نامه ای باز می گردد که دادستان تهران در جواب افشاگری او برای مجلس 

  .فرستاده و در آن نماينده اصالح طلب تهران را به بی اطالعی و شبهه آفرينی متهم کرده است
وی کوشش برای پنهان کاری محس آرمين پس از نقل نامه مرتضوی در مجلس گفته حداقل تقصير مرتض

علت قتل زهرا کاظمی است و فشار به مطبوعات برای نوشتن و ننوشتن مطالبی که اين خالف قانون 
  .اساسی است

در هفته های اخير روزنامه های تهران بارها مطالبی را به دستور دادستانی تهران چاپ کرده اند و در 
  .هران را در باالی صفحه اول خود چاپ کرديک مورد روزنامه ياس نو عين نامه دادستانی ت

محمد جواد اکبرين در مقاله ای در ياس نو اشاره کرده که لزوم تصويب اختياراتی برای رييس جمهور در 
ماجرای مرگ خانم زهرا کاظمی آشکار شد که حداقل فايده اش اين بود که به طور غيرمستقيم بر 

  . تصريح می شودضرورت حضور قضات با تجربه در سمت های مهم
به نوشته آفتاب يزد مدير روزنامه کيهان با انتقاد از اين که موضوع مرگ يک خبرنگار کانادائی شده است 

موضوع مهم کشور نظريه تازه ای درباره مرگ زهرا کاظمی مطرح کرده و گفته ممکن است که وی 
  .سرخود را در زندان به ميله های تخت زده باشد

 به طعنه خطاب به حسين شريعتمداری نوشته ما هم همين نظر را داريم چون از طتز نويس آفتاب يزد
زمانی که معلوم شد عامل ترور سعيد حجاريان از طرف خود او مامور بوده است اصال خودزنی زهرا 

  .کاظمی برای خارج کردن پرونده از روال طبيعی خود کامال درست به نظر می رسد
 طنزآلود خود از خوانندگان خواسته که خبر قبلی کيهان را هم دوباره محمد حسين روان بخش در نوشته

  .بخوانند که نوشته بود زهرا کاظمی سکته مغزی کرده است
به نوشته انتخاب اسداهللا بادامچيان معاون دبيرکل جمعيت موتلفه اسالمی گفته است که افکارعمومی 

و تنها توسط کسانی بزرگ نمائی می در ايران نسبت به مساله زهرا کاظمی چندان حساس نيست 
  .شود که به خود عنوان اصالح طلب داده اند

رسالت در صدر اخبار خود نظر يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس منعکس کرده که در حمايت از 
  .دادستان تهران اصالح طلبان را تهديد کرده و گفته نگذاريد مردم بگويند وکيل آمريکائی اخراج بايد گردد

امامی راد به نوشته رسالت گفته است جرم مرتضوی اين است که جلو نشر اکاذيب و تشويش 
  .افکارعمومی و نفوذ ضد انقالب را به مطبوعات گرفته است

ياس نو پاسخ سه تن از مراجع روحانی را به سئوال نمايندگان سنی مذهب ها منعکس کرده که از آن 
ی مذهب های مناطق شرقی کشور دارند و تضعيقاتی که ها درباره مشکالتی پرسيده بودند که سن

  .برای آنان وجود دارد
آيت اهللا منتظری تائيد کرده که داشتن مسجد حق همه مسلمانان است و بهتر است مسووالن محلی 
مناطق سنی نشين از ميان خود آنها برگزيده شوند اما آيت اهللا مکارم شيرازی عزل و نصب امام جمعه 

ولی فقيه دانسته و از کمک های وهابيون سعودی به سنی مذهب های ايران سخن گفته ها را وظيفه 
  .است

گزارش ياس نو نشان می دهد که آيت اهللا نوری همدانی از پاسخ دادن به سئواالت نمايندگان مناطق 
  .سنی نشين مجلس خودداری کرده و از آنها خواسته حضوری گفتگو کنند

www.iran-archive.com 



ندج در مجلس در مقاله ای که ياس نو آن را به چاپ رسانده از مراجع جالل جاللی زاده نماينده سن
شيعه تقديرکرده و بدون اشاره مستقيم به مشکالتی که سنی مذهب ها دارند نوشته اگر مقامات 

  .محلی به وظايف حود عمل می کردند نيازی به مراجعه به مراجع نبود
 60 تا 36ر ايران سخن گفته که در زمينه اقتصادی علی مزروعی در مقاله ای در ياس نو از دولت سايه د

در صد توليد ناخالص ملی را در دست دارند و برنامه های دولت قانونی را در زمينه های مختلف خنثی 
  . می کنند

نماينده اصفهان تاکيد کرده اگر دولت بخواهد در مقابل دولت سايه مقاومت کند بايد تاوان سختی 
تند دولت خاتمی شش ماه بيشتر نمی پايد و اين که شش سال مانده به بپردازد چنان که می گف

  .معجزه می ماند
حيات نو در صدر اخبار خود نظر مهدی کروبی را نقل کرده که شورای نگهبان را از سياسی کاری بر حذر 

ينگ داشته و به جناح محافظه کار توصيه کرده که به رقابت سالم بپردازند و توسط شورای نگهبان دوپ
  .نکنند

رييس مجلس به نوشته حيات نو با ذکر مواردی که شورای نگهبان در دوره های گذشته صالحيتشان را 
رد کرده نشان داده که بسياری از کسانی که هم اکنون وکيل و وزير و امام جمعه هستند در زمانی 

 /انتهاي پيام .توسط شورای نگهبان رد صالحيت شده اند
 
  

  کنوانسيون در مجلس زن ذليلي و تصويب 
   سايت زنان-بي بي بهجت

  
noorbibie@yahoo.com   

باالخره پس از بيش از يک سال و نيم انتظار، اليحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض از 
در هنگام راي .  مرداد در صحن علني مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد1زنان امروز، چهارشنبه 

نمايندگان محترم :  نماينده حضور داشتند و محمد رضا خاتمي، نايب رييس مجلس گفت196گيري، 
  .توجه داشته باشند بيشتر خبرنگاران اينجا خانم هستند

ي علني امروز، به دولت اجازه داده شده آه به آنوانسيون رفع  با تصويب نمايندگان مجلس در جلسه
  .ي اشكال تبعيض عليه زنان بپيوندد آليه
شود به  ساس ماده واحده اين اليحه مصوب، به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده ميبرا
شود و اسناد  منوط به برقراري شروط زير ملحق مي» آنوانسيون محو آليه اشكال تبعيض عليه زنان«

  :مربوط را توديع و تسليم نمايد
 آه با شرع مقدس اسالم مغايرت جمهوري اسالمي ايران مفاد آنوانسيون مذآور را در مواردي) الف

  .داند نداشته باشد قابل اجرا مي
اين آنوانسيون، در مورد حل و ) 29(ماده ) 1(جمهوري اسالمي ايران خود را موظف به اجراي بند ) ب

  .داند فصل اختالفات از طريق داوري و يا ارجاع به ديوان بين المللي دادگستري نمي
يت قاطع نمايندگان مجلس به تصويب رسيد، مخالفان به کساني که پس از اينکه کنوانسيون با اکثر

وقتي اعالم . نسبت مي دادند" زن ذليل"دست خود را به نشانه موافقت باال برده بودند، صفاتي مثل 
شد خانمهاي نماينده مجلس آقايان را به ناهار دعوت کرده اند، موسي قرباني که از مخالفان اين اليحه 

  !وز ديگر که شوراي نگهبان اليحه را پس فرستاد، شما هم بايد اين ناهار را پس بدهيدده ر: بود، گفت
بسياري از صاحبنظران امور زنان معتقدند حتي با وجود شرط عدم مغايرت با موازين شرع، شوراي 

  . نگهبان اليحه الحاق ايران به کنوانسيون را نخواهد پذيرفت
ترين نكته اين آنوانسيون تساوي  مهم:  امروز در مجلس گفتحسن سبحاني يکي از نمايندگان مخالف،

شود و  در اين آنوانسيون، تمايز، استثناء و تفاوت را شامل مي. عنوان شده» تبعيض«زن و مرد است و 
پيوستن به اين آنوانسيون خالف شرع، قانون اساسي، منافع ملي و حقوق زنان . رساند برابري را نمي
 به آنوانسيون بپيوندد بايد قواعد و مقررات و قوانين اسالمي و قانوني موجود اگر ايران. جامعه است

پيوستن به اين آنوانسيون توهين به زنان جامعه است چرا آه آنچه آه در اين . درباره زنان را لغو آند
آنوانسيون مطرح شده است بسيار آمتر از آن چيزي است آه در شرع مقدس اسالم براي حقوق زنان 

  .رده شده استبرشم
اما موافقان الحاق ايران به کنوانسيون در مجلس بيشتر استداللهاي خود را بر اين موضوع متمرکز کردند 

الهه کواليي که به عنوان موافق . که پيوستن به کنوانسيون، به نفع دولت جمهوري اسالمي است
 معنا است آه جمهوري مخالفت با پيوستن به اين آنوانسيون به اين: اليحه سخنراني کرد گفت

  .اسالمي ايران طرفدار تبعيض عليه زنان است
با اين همه به نظر مي رسد در شرايط فعلي، رسيدگي و تصويب اليحه اي که تا يک ماه پيش هيچيک 
از گروههاي اصالح طلب در مجلس حاضر نبود بر سر آن ريسک کند و تصويب الحاق ايران به کنوانسيون 

داليلي که حتي بتواند . ک روز، معاني و داليل سياسي ديگري داشته باشدمنع شکنجه نيز در ي
محمد رضا خاتمي، نايب رييس مجلس که اداره . شوراي نگهبان را براي تاييد اين دو اليحه قانع کند

جلسه را در هنگام تصويب کنوانسيون برعهده داشت و توجه نمايندگان را به گروه خبرنگاران زن که 
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 ببينند دست کداميک از نمايندگان در هنگام راي گيري باال نمي رود جلب کرد، دو ماه پيش منتظر بودند
  .مساله کنوانسيون براي ما اولويت ندارد و حاضر نيستيم برايش هزينه بپردازيم: گفته بود

با اين همه همانطور که در صحبتهاي نمايندگان مخالف نيز مشهود بود، پيش بيني مي شود فقهاي 
ي نگهبان هدف و روح کنوانسيون را که برابري زن و مرد است، مخالف قوانين اسالم بدانند و اليحه شورا

الحاق ايران به کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع 
خاک  سال همچنان 7جايي که مدتهاست مصوبه مجلس درباره دادن حضانت پسران به مادر تا . شود

 /انتهاي پيام. مي خورد
  

  همسوئي جديد آمريكا و اروپا عليه جمهوري اسالمي: بررسي روزنامه هاي چهارشنبه آمريکا
 1 چهار شنبه  - راديو فردا -بهنام ناطقي، براساس وال استريت جورنال، واشنگتن تايمز، نيويورك تايمز

 2003  ژوئيه 23 -1382مرداد 
نويسد آمريکا و اروپا که مدتها بر سر سياست خود در قبال جمهوري  ميروزنامه وال استريت جورنال 

روزنامه . اند اسالمي با يکديگر اختالف داشتند، سرانجام عليه روحانيون حاکم بر ايران متحد شده 
واشنگتن تايمز هشدار صريح رئيس جمهوري آمريکا به ايران و سوريه در باره تروريسم را خوشامد 

نويسد در حال حاضر ايران و سوريه بيشتر از هر کشوري در جهان  اي مي رمقالهگويد و در س مي
روزنامه نيويورک تايمز بررسي مثبتي . مشغول لطمه زدن و تضعيف سياست خارجي آمريکا هستند

 آتابي از نويسنده اين روزنامه آقاي استفن کينزر، که All the Shah’s Menچاپ کرده است در باره کتاب 
 28 سپتامبر، به بازگو کردن وقايع 11اده از حساسيت آمريکائيها نسبت به فاجعه تروريستي با استف
هاي آمريکا خبر کشته شدن دو پسر صدام حسين و پيامد آن را با  روزنامه. پردازد  در ايران مي32مرداد 

رزش سهام در بازارهاي اند، و از جمله به تاثير آن پرداخته اند در باالرفتن شاخص ا آب و تاب انعکاس داده
  .NASDAQنيويورک و نسدک 

 
  

  جهان پس از جنگ
  
  
  
  
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2 پنج شنبه  -روزنامه اعتماد 

دآترها و .  شدند آردند، از آشور خارج  مي  امور آشور را اداره  آه  سياسي  يا طبقه  تحصيلكرده توده
سواد و آارگر   بي  طبقه  آه  ملت  گشتند و باقيمانده  پناهنده  فارس  خليج  آشورهاي  به  و غيره ينمهندس
 افتادند و   راه  آوردند و در خيابانها به  بغداد هجوم  به  يا خانه  زمين  گرفتن  طمع  بودند به نشين و بيابان
   او داده  به  عراق  بود و ملت  قاسم م عبدالكري  لقب  شدند آه گفتن»  باد زعيم زنده « مشغول
 صا   دوم  سال16  ، شماره  آهكشان ، ماهنامه  مقاالت ،سلسله  در عراق  سال24   ارژنگي فريدون.(بودند

گفتند   مي باد زعيم رفتند و زنده  مي  رژه  عراق  در خيابانهاي  آه آساني.) 1370  ماه  بهمن  مورخ71 68
.  آردند  را غارت  دفاع ،وزارت  بعدي  از آودتاي  پس  نداشتند، آما اينكه خا زعيم ش  به اعتقاد چنداني

   در بغداد رژه  حسين  صدام  آخر حكومت  در سالهاي  آه  نفر جمعيتي  چند ميليون  آه انگيز است شگفت
   فروردين20د و در  شدن  ذوب ، بسرعت  امريكايي  بمبارانهاي  از نخستين دادند، پس  مي رفتند و دخيله مي
   و قصي  و عدي  صدام  بر آاخهاي  عالوه  خيابانها ريختند آه  به و ولگرداني)  اوباش (  شطاران  آنان  جاي به

  .  آردند  را چپاول  عراق  ملي  موزه  و حتي  ارتش ها، پادگانهاي ،وزارتخانه  عزيز و ديگران و طارق
  

  ليبريا در يك نگاه
  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2ه   پنج شنب-همسهري 

. ليبريا آشوري در غرب آفريقا هم مرز با اقيانوس اطلس شمالي بين ساحل عاج و سيرالئون است
  . ميليون نفر است۵/٣جمعيت اين آشور نزديك به 

 درصد جمعيت ۵/٢ درصد و نوادگان برده هاي آزاد شده و آنگويي ها هر يك ٩۵قبائل بومي آفريقايي 
  .ور را تشكيل مي دهنداين آش

 درصد مسلمان هستند و بقيه اعتقادات قبائل بومي را ٢٠ درصد از جمعيت اين آشور مسيحي و ۴٠
 زبان ٢٠.  درصد از مردم بر آن سخن مي گويند٢٠زبان رسمي اين آشور انگليسي است آه . دارند

  .قومي رايج در آشور وجود دارد آه تعداد آمي از آنها خط مكتوب دارند
  . درصد از مردم ليبريا باسوادند٣٨بيش از 
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 ۶۴ آرسي و مجلس نمايندگان با ٢۶نظام اين آشور جمهوري است و پارلمان شامل دو بخش سنا با 
 ساله و دومي براي دوره شش ساله انتخاب ٩آرسي است آه هر دو با آراء مردم، اولي براي يك دوره 

  .مي شوند
  . برگزار شد١٩٩٧آخرين انتخابات پارلمان در سال 

ده حزب در صحنه سياسي ليبريا حضور دارند، اگرچه اين احزاب به جاي فعاليت سياسي و رقابت 
  .انتخاباتي تنها با زور سالح و چماق با يكديگر صحبت مي آنند

بسياري از .  اقتصاد ليبريا به ويژه زيرساخت هاي آن را نابود آرد١٩٩۶ تا ١٩٨٩جنگ داخلي سالهاي 
  .از آشور گريختند و سرمايه و تجهيزاتشان را هم با خود بردند و هنوز هم باز نگشته اندبازرگانان 

 درصد از ٨٠.  تأسيس شد وارث بدهي هاي سنگين بين الملل بود١٩٩٧دولت منتخب ليبريا آه در سال 
الماس فرآوري الستيك و روغن از عمده محصوالت . مردم اين آشور زير خط فقر زندگي مي آنند

  .صادي ليبرياستاقت
 ٢٠٠١در سال .  در اين آشور انتخاباتي آزاد برگزار شد آه در آن تيلور به قدرت رسيد١٩٩٧در سال 

سازمان ملل به دليل دخالت دولت تيلور در جنگ هاي داخلي آفريقا، تحريم هاي تسليحاتي عليه اين 
  . نمودآشور اعمال آرد و همچنين خريد و فروش الماس ليبريا را نيز تحريم 

 .مقامات دولتي هم از مسافرت و خروج از اين آشور منع شدند
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