
  2003 يهژوئ  26 -1382  مرداد4  شنبه  -)122(بولتن خبري ايران نبرد
  

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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  ان از گزارش آمريکا عصبانی استعربست

  2003  ژوئيه 25 -1382 مرداد 3 جمعه  -بي بي سي 
  شاهزاده بندر بن سلطان اين اتهامات را مغرضانه و غلط خوانده است

عربستان سعودی واکنش خشم آميزی نسبت ادعاهای مطرح شده در گزارش کنگره آمريکا در مورد 
  . مبر نشان داده استنقش اين پادشاهی در حمالت يازدهم سپتا

شاهزاده بندر بن سلطان، سفير عربستان سعودی در آمريکا اتهاماتی را که درباره نقش کشور وی در 
  . حمالت يازدهم سپتامبر مطرح شده، مغرضانه و به طور آشکار غلط خوانده است

عودی را متهم سناتور باب گراهام که رياست اين تحقيقات کنگره را بر عهده داشت، دولت عربستان س
کرده بود که برخی کمک ها را در اختيار هواپيمارباها قرار داده و با سازمان های اطالعاتی آمريکا 

  . همکاری نکرده است
عربستان مربوط می شد، " دخالت"کاخ سفيد از انتشار بخشی از گزارش کميته تحقيق که به 
  . شن نيستجلوگيری کرده است بنابراين جزئيات کامل اين اتهامات رو

شاهزاده بندر با اشاره به بخش محرمانه اين گزارش گفت کشورش هيچ چيزی برای پنهان کردن ندارد 
  . اما نمی تواند به صفحات سفيد و خالی پاسخ دهد

  چکيده گزارش 
در گزارش کنگره آمريکا از سازمان های اطالعاتی و امنيتی آمريکا برای ناکامی در جلوگيری از بروز 

  . ازدهم سپتامبر انتقاد شده استحمالت ي
در اين گزارش آمده است که هيچگونه مدرک و شاهد مجرد و واحدی نمی توانست اين حمالت را پيش 
بينی کند اما ترکيبی از مهارت ها، همکاری ها، خالقيت ها و خوش اقبالی می توانست از بروز حمالت 

  . جلوگيری کند
از اعضای مظنون شبکه القاعده که بعدا در واقعه يازده سپتامبر اين گزارش می گويد که درباره دو تن 

  . دست به هواپيمارربايی زدند، اطالعاتی موجود بود اما اين اطالعات به طرز صحيح تبادل نشده بود
گزارش کنگره آمريکا همچنين از دفتر تحقيقات فدرال آمريکا، اف بی آی، به دليل ناديده گرفتن بدگمانی 

. موران آن نسبت به آموزش های خلبانی برخی از هواپيماربايان داشتند، انتقاد کرده استو ظنی که ما
 پايان پيام

  
  سفير عربستان سعودی در آمريکا گزارش کنگره آمريکا را رد کرد

  2003  ژوئيه 25 -1382 مرداد 3جمعه   -راديو آمريكا 
ر آن به امکان ارتباط بين دولت سعودی و سفير عربستان سعودی در آمريکا گزارش کنگره آمريکا را که د

شاهزاده بندر می گويد اين نظر .  سپتامبر اشاره می کند رد کرده است١١عامالن حمالت تروريستی 
که رياض هزينه اجرای حمالت را پرداخت کرد، آنرا سازمان داد يا پيشاپيش آگاه بود بدخواهانه و کامال 

  . نادرست خواند و رد کرد
در گزارش کنگره .  هواپيما ربای مظنون که در حمالت دست داشتند، اتباع سعودی بودند١٩ تن از ١۵

 ازيک دانشجوی سعودی ٢٠٠٠آمريکا که روز پنجشنبه منتشر شد گفته می شود دو نفر از آنها در سال 
گزارش همچنين به . که با کنسولگری سعودی در لوس آنجلس ارتباط داشت ، کمک مالی گرفته اند

 .ز يک مقام آمريکايی می گويد با همکاری بيشتر سعودی ممکن بود از حمالت جلوگيری شودنقل ا
  پايان پيام

  

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

  چشم انداز روابط ايران و اتحاديه اروپا از ديد سخنگوي مسئول سياست خارجي اتحاديه
  2003  ژوئيه 25 -1382 مرداد 3جمعه  ): راديو فردا(فريبا مودت 

لغو ديدار پرزيدنت محمد خاتمي از بلژيک، موجب بروز شايعاتي شده است مبني بر اين که احتماال اين 
ساعتي پيش اين احتمال را با . امر ناشي از به تيرگي گراييدن روابط ميان ايران و اتحاديه اروپا است

خاوير سوالنا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا مطرح کردم و وي در کريستينا گلک، سخنگوي 
  : پاسخ گفت

اتحاديه اروپا از هيچ گونه لغو رسمي ديدار آقاي خاتمي از ): سخنگوي خاوير سوالنا(کريستينا گلک 
براي اين که تا کنون هيچ گونه تدارکي براي ديدار رسمي آقاي خاتمي . نهادهاي اروپايي مطلع نيست

اما در مورد ديدار وي از بلژيک نمي توانم چيزي بگويم، . ز نهادهاي رسمي در نظر گرفته نشده استا
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اما روشن است که اتحاديه اروپا همچنان به گفتگو با . زيرا اين امر با نظر تاييد مقامات بلژيک صورت گيرد
  .دولت ايران و به ويژه وزير خارجه جمهوري اسالمي ادامه مي دهد

 اين جا اين مسئله را با خانم گلک مطرح کردم که در ماههاي اخير، موضع اتحاديه در مورد ايران در: م.ف
سخت شده و اتحاديه شروطي در مقابل بازرگاني با ايران گذاشته است که در ميان آن شناسايي 

  :وي در پاسخ گفت. اسرائيل نيز قرار دارد
درست يک سال . ان در نظر گرفته شده بوده استاين شرايط همواره براي دولت اير: کريستينا گلک

پيش، آقاي سوالنا از تهران ديدن کرد و به روشني به مقامات ايران، منجمله باالترين مقام جمهوري 
اسالمي گفت که اتحاديه اروپا آماده است تا با ايران روابطي بنيادي برقرار کند تا بر اساس آن 

د گردند، اما اين آمادگي منوط به اين خواهد بود که ايران در مورد قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني منعق
شرايط حقوق بشر در کشور، مبارزه با تروريسم، ايجاد سالحهاي نابودي جمعي، و روند صلح خاورميانه 
گامهايي بردارد و مباحثاتي که در طول ديدار آقاي سوالنا انجام شد، همواره با اين تفاهم صورت گرفت 

آن چه اکنون عوض شده اين است که يک سال از آن .  مذکور روشن و فهميده شده استکه شرايط
هنوز مشکالت . هنگام گذشته و ما متوجه شده ايم که از جانب ايران هيچ گونه اقدامي صورت نگرفته

بسياري در مورد رعايت حقوق بشر در ايران وجود دارد، شاهد دستگيري دانشجويان و خبرنگاران بوده 
در زمينه خلع سالح بسيار نگرانيم، زيرا . کانادايي، زهرا کاظمي–، و حال مرگ خبرنگار عکاس ايرانيايم

در . تاکنون مقامات ايراني با امضاي پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي موافقت نکرده اند
روز دوشنبه، . گرفته استمورد روند صلح در خاور ميانه، هيچ گونه اقدام حمايتي از جانب ايران صورت ن

وزراي اتحاديه اروپا توافق کرده اند که اقدامات آتي اتحاديه را در مور همکاريهاي ميان ايران و اتحاديه در 
ماه سپتامبر مورد بررسي مجدد قرار دهند، به ويژه در ارتباط با گزارش رئيس آژانس بين المللي انرژي 

  .اتمي
براي . ز اين شرايط اساس و چهارچوب جمهوري اسالمي استبه خانم گلک گفتم که برخي ا: م.ف

 سال 25مثال، شناسايي اسرائيل، و کمک به اين روند، ايدئولوژي اصلي جمهوري اسالمي را در طول 
  : وي در پاسخ گفت. گذشته به طور کلي ناديده مي انگارد

اما بايد توجه . ي دولت ايران استبا شما موافقم که اين يکي از فراگيرترين ايدئولوژي ها: کريستينا گلک
داشته باشيد که براي مثال، جامعه عرب در سال گذشته ايجاد دو کشور مستقل که در همسايگي 

يکديگر و در ميان مرزهايي امن ادامه حيات دهند صحه گذاشت و تصريح کرد که اين امر بايد هدف 
ائلي است که ايدئولوژيک است، اما بايد با بنابراين مس. برقراري صلحي جامع در خاور ميانه قرار گيرد

  .آنها با برخوردي عملي و ميل به پيشرفت و حرکت به جلو روبرو شد
در اين جا به سخنگوي خاوير سوالنا گفتم که حتي اگر دولت عملي آقاي خاتمي هم بخواهد با : م.ف

 امور ايران را در دست دارند، اين مسائل روبرو شود، با توجه به اين که دوجناح اصالحگرا و محافظه کار
  :وي در پاسخ گفت. اين امر امکان پذير نخواهد بود

نيروهاي اصالحگرا بايد سخت در تالش باشند . اوضاع داخلي ايران بسيار پيچيده است: کريستينا گلک
تا در دستيابي به هدفي که ما همه از آن حمايت مي کنيم، يعني تغيير شکل جامعه و حرکت به سوي 

اينها نيروهايي . وکراسي، احترام به حقوق بشر، و همکاري با جامعه بين المللي موفق گردنددم
هستند که اتحاديه اروپا مايل به کمک به آنها است و در واقع باز شدن باب مذاکره براي معامالت 

اين که اين نهاد بازرگاني، بهترين نشانه اي است که اتحاديه مي تواند به جامعه ايران ارائه دهد داير بر 
مايل به وجود ايراني است که اصالحات در آن صورت گرفته، که با برخورداري از دموکراسي بيشتر 

آن چه ما اخيرا در . عضوي کامل از جامعه بين المللي شده، و با نهادهاي بين المللي همکاري مي کند
دوار بودند دموکراسي به صورتي خيابانهاي تهران مشاهده کرديم، تظاهرات دانشجويان و مردم که امي

گسترده تر در جامعه اشان برقرار گردد، موجب دل گرمي است و ما از اين نيروهاي اصالح طلب و 
  پايان پيام .دموکراتيک حمايت مي کنيم

  
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا از جمهوري اسالمي خواست به تالش بين المللي در مبارزه با 

  تروريسم بپيوندد
  2003 يهژوئ  25 -1382  مرداد3 جمعه ): راديو فردا(ژن فرهودي بي

فيليپ ريكر، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در پاسخ به اين سئوال آه آيا تا آنون ايران از طريق 
آانالهاي مختلف يا به هر ترتيب ديگري، اطالع داده است آه آداميك از اعضاي ارشد القاعده را در 

من هيچ خبر تازه اي در اين باره ندارم، همانطور آه شما خود ميدانيد ما : ا نه، گفتبازداشت دارد ي
ما معتقديم برخي از عوامل رژيم ايران به . چندي است نگران حضور اعضاي القاعده در ايران هستيم

. ر باشندتروريستهاي القاعده آمك آرده اند تا از ايران عبور آنند و يا داراي پناهگاهي امن در اين آشو
همانطور آه قبال هم گفتيم، تروريستهاي ارشد : سخنگوي وزارت امور خارجه خطاب به خبرنگاران گفت

  .  ماه مي در رياض، دست داشتند12القاعده در ايران، در طرح ريزي بمب گزاري هاي 
منيت  شوراي ا1373ما از ايران و آليه آشورها خواستيم به مسئوليتهايي آه طبق قطعنامه شماره 

بديهي : آقاي ريكر در ادامه گفت. برعهده دارند، عمل آنند و پناهگاه دراختيار تروريستها قرار ندهند
همانطور آه وزير امور خارجه آمريكا نيز اخيرا اظهار . است ما اختالفاتي ديرپا در مواضع با ايران داريم

رشد القاعده ناميد، با خوشبختي تلقي داشت، ما اقدام ايران را در اعالم آنچه آن را بازداشت اعضاي ا
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در مورد هرگونه اطالعات اضافي در اينباره، من شما . آرديم، اما پس از آن ديگر هيچگونه خبري نرسيد
  . را به مقامات ايران ارجاع ميدهم

. آقاي ريكر افزود ما ديرزماني است نگراني خود را درباره حضور اعضاي القاعده در ايران ابراز داشتيم
اين به نفع . وقت آن فرا رسيده است آه مقامهاي ايران در انجام تعهدات خود، شتاب به خرج دهند

. هرآس از جمله ايران است آه شاهد آن باشد آه جلوي تروريستهاي خطرناك رفته شده است
قاعده مقامهاي ايران بايد به آوششهاي جهاني در مبارزه با تروريسم، بويژه مبارزه با گروههاي نظير ال

  .ملحق شوند

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

 اظهار چنين مطالبی توسط رييس جمهور، مايه شگفتي و تاسف است: نيازی
  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2پنج شنبه  

ا رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ،دادسراي نظامي تهران را صالح به رسيدگي پرونده زهر
با صدور قرار عدم صالحيت رسيدگي اين پرونده به دادسراي عمومي تهران : آاظمي ندانست و گفت

   . ارسال شده است
 زهرا آاظمي در  ، محمد نيازي در خصوص علت عدم رسيدگي به پرونده»فارس«به گزارش خبرگزاری 

با قرار عدم صالحيت از  31/4/82شنبه مورخ  اين پرونده روز سه: دادسراي نظام تهران اظهار داشت
سوي دادسراي عمومي تهران به دادسراي نظامي ارسال شده بود آه به دستور دادستان نظامي پس 

   . از ثبت به شعبه بازپرسي ارجاع گرديد
بازپرس پس از مطالعه و بررسي محتويات پرونده و بر اساس مقررات موجود رسيدگي به آن : وي افزود

 1/5/82امي تشخيص نداد و به همين جهت پرونده در روز پنجشنبه مورخ را در صالحيت دادسراي نظ
   . مجددا با صدور قرار عدم صالحيت به دادسراي عمومي تهران ارسال گرديد

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ارتباط با اظهارات ديروز رئيس جمهور مبني بر اينكه به وي 
ي قرار گيرد آه نه وابسته به سازمان قضايي نيروهاي مسلح قول داده شده پرونده در اختيار بازپرس

با توجه به اينكه مرجع رسيدگي به : است و نه مستقيما زير نظر دادستان تهران قرار دارد اظهار داشت
هاي قضايي طبق قانون و مقررات آامال مشخص شده است اظهار چنين مطالبي از سوي  پرونده

اساسي است و بر شعار قانونگراي تاآيد دارد مايه شگفتي و تاسف مقامي آه مجري و پاسدار قانون 
   . است

اين گونه اظهار نظرها اوال دخالت غير قانوني يك مقام اجرايي در يك موضوع آامال قضايي : وي افزود
شود، ثانيا زير سوال بردن نهادهاي قانوني و اهانت به قضات محترمي است آه در اين  محسوب مي

   . مت مي آنندها خد مجموعه
نيازي به تاآيد بر اينكه تشخيص صالحيت هر مرجع قضايي طبق قانون با قاضي رسيدگي آننده به 

در صورت بروز اختالف در صالحيت ذاتي بين دو مرجع قضايي تنها ديوان عالي : باشد،گفت پرونده مي
ي طبيعي و قانوني آن به آشور حق اظهارنظر دارد و دخالت ديگران و تالش براي خروج پرونده از مجرا

   . جز هرج و مرج قضايي و مخدوش شدن استقالل دستگاه قضايي و قاضي چيزي در پي ندارد
اعتمادي  اين گونه اظهار نظرها زمينه را براي اعمال نفوذ و سوء استفاده قانون شكنان و بي: نيازي گفت

 .باشد به مصلحت هيچ آس نميآند آه بدعتي خطرناك براي اجراي عدالت بوده و  مردم فراهم مي
    پايان پيام

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  نمايش رژيم آخوندي براي فرار از عواقب آشتن خبرنگار آانادايي زير شكنجه به پرده آخر مي رسد
  )2003 ژوييه 22 (1382 تير 31 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 

 ضدبشري آخوندي همچنان از بازگرداندن جسد خانم زهرا آاظمي به آانادا خودداري درحالي آه رژيم
ضمن تشكر از دستور سريع رييس جمهوري «آخوند شاهرودي سردژخيم اين رژيم روز گذشته , مي آند

از دادستاني استان تهران خواست طبق قانون در اسرع , ...براي رسيدگي به پرونده مرگ زهرا آاظمي
  ) تير30, خبرگزاري ايرنا(» ين پرونده رسيدگي آندوقت به ا

بعد از قتل خبرنگار » بررسي«و » تحقيق«نمايش وقيحانه اي آه خاتمي با علم آردن , به اين ترتيب
مسئوليت سردمداران رژيم آخوندي در , آانادايي زير شكنجه بر پا آرد تا با وقت آشي و صحنه سازي

يعني » دادستاني استان تهران«آخر خط رسيد و پيگيري پرونده به به ,, اين جنايت را ماستمالي آند
تحقيقي آه خاتمي دستورش را داده . محول گرديد, مرتضوي جنايتكار آه از قاتالن خانم آاظمي است

هدفي جز به دربردن آمران و عامالن , همچون پرونده قتلهاي زنجيره اي و يورش به آوي دانشگاه, بود
اين در حالي است آه هفته گذشته ابطحي معاون خاتمي تصريح آرد خانم . ستاين جنايت نداشته ا

  .آاظمي در اثر شكنجه آشته شده است
مقاومت ايران با تاآيد بر اين آه هيچ چيز مبهمي در اين ميان وجود ندارد و مسئوالن اصلي قتل خانم 

ع بين المللي عليه رژيم خواستار يك اقدام قاط, آاظمي آسي جز سردمداران رژيم آخوندي نيستند
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آخوندي به خاطر اين جنايت بي سابقه مي باشد و دولت آانادا را به اقدامات جدي تر براي پيگيري اين 
  پايان پيام .پرونده و قطع روابط ديپلماتيك و تجاري با فاشيسم مذهبي حاآم برايران فرا مي خواند

  
  تحليل نهضت آزادي ايران از شرايط اجتماعي روز  

  2003  ژوئيه 25 -1382 مرداد 3عه  جم
تداوم فشار بر جنبش دانشجويي، مطبوعات و فعاالن «اي تحت عنوان   نهضت آزادي ايران با انتشار بيانيه

  .به تحليل شرايط اجتماعي حاضر پرداخت» سياسي
رسال شده، آمده به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين بيانيه آه از طريق نمابر به دفتر خبرگزاري ا

هاي اخير رويدادهايي پي در پي از درون خوابگاه دانشجويي دانشگاه تهران در آستانه   در هفته: است
اين . هاي اطراف آوي به سراسر ايران پراآنده شد   و با عبور از محله1378سالروز هجدهم تير ماه سال 

ولتمرداني مانند بوش و بلر و ديگران را به وقايع به تدريج به صورت يك خبر جهاني درآمد، تا آنجا آه د
اين امر باعث شد آه . ها و تشنجات فراواني را برانگيخت  ها، تنش  اظهار نظر در مورد آن آشاند و واآنش

موقعيت حساس ايران، آه در پس سقوط رژيم صدام حسين و حضور نيروهاي نظامي آمريكا در مرزهاي 
هاي داخلي تا مرز بروز يك بحران   ميزتر شده بود، با افزايش آشمكش آ  تر و مخاطره  غربي ايران حساس

هاي   هاي عمومي و مطرح شدن پرسش  تازه سياسي و اجتماعي پيش برود و بيش از پيش بر نگراني
  .متعدد در مورد آينده جامعه ايران افزوده شود

ف جنبش دانشجويي و ضد اصالحات هاي مخال  هاي تند و خشونت بار گروه  واآنش: افزايد  اين بيانيه مي
  . گيري بحران گرديد  از موجبات اصلي اوج

هاي دانشجويي در راستاي تحقق مطالبات صنفي و يا سياسي   حرآت: در ادامه اين بيانيه آمده است
هاي سياسي حق مسلم   بر طبق اصل مصرح در قانون اساسي در باب آزادي بيان، گردهمايي و آزادي

ب و مقابله با حرآت دانشجويي به طور خاص وتقابل با روشنفكران، دانشگاهيان، سرآو. آنان است
  .فعاالن سياسي و روزنامه نگاران به طور عام، از محورهاي اصلي بحران آنوني است

خارج نشينان مخالف نظام جمهوري اسالمي عمومًا به چيزي : در ادامه اين بيانيه تصريح شده است
گروهي از آنها در انتظار حل و فصل مسئله . انديشند  وني نظام اسالمي نميآمتر از فروپاشي و سرنگ

ايران به دست آمريكا و سپرده شدن زمام امور به فراريان وابسته به نظام گذشته، به عنوان بديل نظام 
ت برداري از احساسا  بلندگوهاي اين جريان برانداز تالش آردند آه با بهره. آنند  موجود روز شماري مي

پاك و آزادي خواهانه دانشجويان و با تبليغات يك سويه و افراطي، از آب گل آلود ماهي بگيرند و به 
حرآات قانوني دانشجويان چهره يك حرآت براندازانه ببخشند، آنها خود را از راه دور و از طريق وسايل 

 با حرآات دانشجويي و اي آه در اختيار دارند وارد يك مسئله داخلي آرده و  ارتباط جمعي گسترده
مردمي آنچنان همسو نشان دادند آه گويي هر حرآتي آه در ايران از سوي جوانان، در راستاي 

  . ريزي ْآنها است  گيرد، دست پخت فكر و برنامه  مطالبات خود و استيفاي حقوق ملت صورت مي
 و مضاعفي را براي سرآوب اين القاي شبهه و توهم، دست آويز و بهانه تازه: افزايد  اين بيانيه مي

به اين ترتيب ! هاي گسترده به مخالفان اصالحات داده است  جنبش دانشجويي و توجيه بازداشت
دار   هاي به حق و معقول دانشجويان با حرآات انحرافي و مغرضانه خارج نشينان لكه  مطالبات و خواسته

شود آه چگونه دو گروه   مالحظه مي. ندندو بد نام گرديده و دانشجويان از حرآت سالم و مؤثر باز ما
قدرت طلب افراطي در داخل و خارج آشور، آه هر دو دشمن اصالحات و طرفدار خشونت هستند 

  . آنند  اثر و يا منحرف مي  هاي قانوني دانشجويان را بي  فعاليت
تفاده از جو فراهم خشونت طلبان داخل، با سوء اس: افزايد  نهضت آزادي ايران در ادامه بيانيه خود مي

  .شده با حرآات مسالمت آميز و صنفي دانشجويان به مقابله پرداختند
اما تهاجم و سرآوب تنها به حريم دانشگاه و دانشجويان محدود نشده : در ادامه اين بيانيه آمده است

 و حتي نگاران، خبرنگاران، فعاالن فرهنگي ـ سياسي  ها به روزنامه  بازداشت... است، بلكه قلمروي
. نمايندگان مجلس گسترش پيدا آرد و عرصه عمومي را بيش از پيش تنگ و مردم را تحت فشار قرار داد

هاي مدني   هاي داخلي و بين المللي اين تشنجات و برخوردهاي غير مدني در برابر خواست  بازتاب
سيون حقوق بشر رود آه آميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و آمي  دانشجويان تا آنجا پيش مي

  .اند  ها در ايران اعتراض آرده  آورند و به تداوم نقض حقوق انسان اسالمي صدا برمي
به رغم رويدادهاي ياد شده، اصالح طلبان، آزادي خواهان و شخص رئيس جمهور : افزايد  اين بيانيه مي

 و مردم ساالري را رئيس محترم جمهوري مقابله با آزادي. آنند  همچنان بر قدرت مردم پافشاري مي
شمارد و در پي بروز حوادث حادي همچون وارد شدن ضربه مغزي   سبب رويگرداني مردم از اسالم مي

  به خانم زهرا آاظمي، خبرنگار 
آند، چرا آه در پشت   اي را مأمور رسيدگي و تهيه گزارش مي  هاي ويژه  ايراني تبار آانادايي، آميسيون

در هر حال اين خاتمي است آه هدف تيغ تيز ! اند  اصالحات پنهان شدهها همان مخالفان   اين صحنه
گيرد و از هر دو سو زير فشار است، چرا آه دوستان و دشمنان همه   سرزنش، اعتراض و اهانت قرار مي

  !خواهند  گردانند و از او درمان و تاوان مي  ها را به رئيس جمهور برمي  مسائل و مصيبت
 بيانيه خود با اشاره به نامه دبيرآل جبهه مشارآت ايران اسالمي و نايب رئيس نهضت آزادي ايران در

ها و نهادهاي   ها و رفتارهاي غير قانوني سازمان   سازي  مجلس به رئيس جمهوري آه نسبت به پرونده
هاي مغاير قانون اساسي هشدار داده است، همچنين بيانيه هيات موسس آانون   موازي و اعمال روش

با آمال : عان حقوق بشر آه نسبت به پيگرد نمايندگان مجلس اعتراض آرده است، اعالم آردمداف
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پرده و آشكار در   ها و برخوردهاي بي  ها، قانون شكني  شود آه مناقشات، صف بندي  تأسف مالحظه مي
يت ملي تمامي سطوح جامعه از دانشگاه، تريبون نماز جمعه تا مجلس و قوه قضائيه و شوراي عالي امن

 نظام را در معرض تهديد قرار داده است و اين در   به مراحل باريك و حادي رسيده است آه همه ارآان
حالي است آه از يك سو، عالوه بر تهديدهاي جدي آمريكا و انگليس پروژه پيوستن ايران به پروتكل 

هاي بين المللي و اتحاديه   ناي ايران در دستور آار سازما  الحاقي و بازديد بازرسان از تأسيسات هسته
  .اروپا قرار گرفته است

نتيجه اوضاع و احوال جاري چيزي جز برهم ريختگي امور، نارضايي : در ادامه اين بيانيه آمده است
تفاوتي، فرار مغزها و دامن زدن وسايل ارتباط جمعي بين المللي به   روشنفكران و سوق دادن آنها به بي

مي نيست و همه اينها محصول بسته ماندن فضاي سياسي جامعه و تبليغ عليه جمهوري اسال
بدين ترتيب . هاي اقتدارگرا به مشارآت و دخالت واقعي مردم در امور خودشان است  اعتقادي جناح  بي

هاي ساده دانشجويي آه در صورت حسن نيت و درايت مسئوالن   در جامعه بحران زده ايران، حرآت
  د غير مسئول و شناخته شده ذيربط و عدم مداخله افرا

توانست ساده برگزار شود با شاخ و برگ فراوان با مسائل گوناگون داخلي و بين المللي در   مي
هاي سياسي، قضايي و امنيتي آميخته شده است و امنيت و منافع ملي دستخوش تالطم و   زمينه

  .بحران گرديده است
شرايطي، چه سرنوشتي در پيش روي جامعه است و در چنين : در ادامه اين بيانيه تصريح شده است

  چه بايد آرد؟ 
نهضت آزادي ايران در چهارچوب راهبرد وفاق ملي بارها بر : در ادامه اين بيانيه تأآيد شده است

مداري و تقويت جبهه اصالحات و   همسويي و همكاري همه نيروهاي درون و بيرون حاآميت آه بر قانون
علني ومسالمت آميز باور دارند، اصرار ورزيده است و تأمين حقوق سياسي و تداوم مبارزات قانوني، 

اجتماعي مردم را تنها راه آاهش بحران و مقاوم ساختن جامعه در برابر تهديدات داخلي و بين المللي 
  .داند  مي

رار نهضت آزادي ايران در بيانيه خود بر اين باور است آه جامعه ما بر سر دو راهي سرنوشت سازي ق
گرفته است، يك راه ادامه روند آنوني و راه ديگر احياي حقوق اساسي ملت از طريق بازگشت به 

هاي اوليه انقالب است آه در سخنان رهبر فقيد انقالب در پاريس و شعارهاي مردم در   آرمان
 به 1358  فروردين12هاي دوران انقالب تجلي يافت و با تكيه بر آنها مردم در همه پرسي   راهپيمايي

هاي فرهنگي و ديني مردم تأمين   جمهوري اسالمي رأي دادند تا آزادي، مردم ساالري بر اساس ارزش
  .شود

نهضت آزادي ايران معتقد است راه دوم موجب حفظ استقالل و تماميت ارضي آشور، نجات ملت و 
  پايان پيام. استمرار نظام جمهوري اسالمي ايران خواهد بود

  

  وق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانآوب و نقض حقرس
  

  آانادا براي نبش قبر آاظمي وآيل استخدام آرد
  1382 مرداد 2 پنج شنبه -سايت خبرنامه اميرآبير 

يك سخنگوي وزارت امور خارجه آانادا : روز چهارشنبه خود گزارش داد» اتاوا سيتي«روزنامه آانادايي 
خود را براي آشته شدن يك خبرنگار عكاس » خشم«ن گفت آه آانادا با فراخواني سفير خود از ايرا

سخنگوي وزارت امور خارجه آانادا » رينولد دويرون«. اهل مونترال و دفن وي در ايران ابراز داشته است
ها  اين يك پيام فوري ديپلماتيك براي ابراز ناخرسندي، ياس و خشم ما نسبت به برخي از بخش: گفت

اند بدون توجه به آنچه آه آانادا تقاضا  رسد تصميم گرفته آه به نظر ميدر ساختارهاي قدرت ايران است 
سفير آانادا در تهران فراخوانده شده و » فليپ مك آينون«به نوشته اين روزنامه، . آرده بود پيش بروند

ك گزارش شده است آه دولت آانادا ي: اتاوا سيتي افزود. رود تا روز يكشنبه به اتاوا بازگردد انتظار مي
وآيل ايراني را براي اخذ اجازه دادگاه براي نبش قبر خانم آاظمي آه روز چهارشنبه در شيراز دفن شده 

آانادا سفير خود در ايران را : نوشت» گلوب اندميل«همچنين روزنامه آانادايي . استخدام آرده است
وزير » بيل گراهام«. ه استبراي ابراز ناخرسندي شديد از دفن زهرا آاظمي در شيراز، به اتاوا فراخواند

امور خارجه آانادا صبح چهارشنبه گفت آه دولت فدرال هر آار ممكن را براي تضمين احترام به آرزوهاي 
خانواده خانم آاظمي از جمله بازگرداندن جسد وي و انجام يك تحقيق شفاف در زمينه اينكه چه آسي 

ها  ن زمينه، اواتاوا مايل به بررسي تمام انتخابدر اي: وي افزود. عامل مرگ وي است، انجام خواهد داد
  پايان پيام. ميليون دالري خود با تهران استاز جمله بازنگري در روابط تجاري ساالنه هفتصد 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

ي  آمريكا با تكرار اتهاماتش عليه ايران در خصوص اعضاي القاعده اعالم آرد آه تهران بايد اعضاي شبكه
  . تروريستي القاعده را آه دستگير آرده است، تحويل دهد و يا آنها را از ايران اخراج آند
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  2003  ژوئيه 25 -1382 مرداد 3جمعه  
به نقل از خبرگزاري فرانسه، ريچارد بوچر، سخنگوي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

گوييم اعضاي ارشد القاعده در ايران  ست آه ميما مدت زيادي ا: ي آمريكا گفت وزارت امور خارجه
  . آنند فعاليت مي

ايم آه بعضي از اين  ما معتقديم آه افرادي در ايران به صورت پناهنده وجود دارند و گفته: وي مدعي شد
  . اند هاي ماه مه در عربستان، دست داشته گذاري افراد در بمب
المللي   ايران بايد اين افراد را يا به دادگاههاي بين.باشد چه مهم است، انجام عمل مي آن: بوچر گفت

  .باشند، تحويل دهد ي آنها مي رسيدگي به جرايم و جنايات و يا به آشورهايي آه اين افراد تبعه
ايم و انتظار داريم آه  ي حمالت ماه مه بوده ما شاهد همكاري نزديك ايران با عربستان درباره: وي گفت

ي اعضاي القاعده آه ممكن است در ايران حضور داشته باشند،  يز دربارههايي را ن چنين همكاري
 انتهاي پيام. شاهـد باشيم

  
  اعضاي القاعده را به ما تحويل دهيد  : پاول خطاب به ايران

  2003  ژوئيه 25 -1382 مرداد 3جمعه  
يران را به آمريكا و يا وزيرخارجه آمريكا از تهران خواست اعضاي دستگيرشده القاعده در ا" آالين پاول" 

  . شان تحويل دهد  آشورهاي متبوع
سيلوان "الملل ايلنا، پاول در آنفرانس خبري مشترك با همتاي صهيونيست خود   بين  به گزارش سرويس

اظهارات اخير مقامات امنيتي ايران را درخصوص دستگيري تعدادي از اعضاي القاعده، تحولي " شالوم
تر در مورد   ها به روشي علني  دهد آه ايراني  نظر من اين مسأله نشان مي  به« :مهم ارزيابي آرد و گفت

  ».اند  دستگيري اعضاي القاعده روي آورده
اي   سي لبنان و روزنامه فرامنطقه  بي  وگو با شبكه تلويزيوني ال  اين در حالي است آه وي ديروز درگفت

هاي   حرف« :بود  ها گفته  ادن ايران و سوريه به تروريستالحيات، درمورد اظهارات اخير بوش درباره پناه د
  ».اش نداشت  بوش تفاوت زيادي با اظهارات قبلي

 آشورمان درخصوص   سفيد نيز با اشاره به سخنان اخير مقامات بلندپايه  سخنگوي آاخ" ريچارد بوچر"
شود؛ واشنگتن خواستار   هايي است آه دارد برداشته مي  مهم، گام« :دستگيري اعضاي القاعده، گفت

  ».هايي قضايي براي بررسي جرم آنان است  شان يا هيأت  تسليم آردن اين افراد به آشورهاي متبوع
سعودي نقش مهمي در شناسايي اعضاي   از سوي ديگر يك مسؤول آمريكايي ادعا آرد آه عربستان

است آه رسمًا به وجود آنها در   دستگيرشده القاعده در ايران داشته و مقامات ايران را مجبور آرده
  .آشورشان اعتراف آنند

مي رياض و انفجار 13ايران چندتن از سرآردگان نظامي القاعده را آه در انفجارهاي « :وي مدعي شد
" است آه   اند، دستگير آرده   دست داشته1998هاي آمريكا در شرق آفريقا در سال   خانه  سفارت
  ».ايه اين شبكه نيز در ميان آنان استاز اعضاي بلند پ" العدل   سيف

آمريكا منتظر است ببيند آه آيا ايران « :اين مسؤول آمريكايي آه نخواست نامش فاش شود، افزود
  ».دهد يا خير  العدل را به آشور متبوعش يعني مصر تحويل مي  سيف

  .برد  العدل يا در زندان است و يا تحت اقامت اجباري به سر مي  وي ادعا آرد آه سيف
ايران چند ماه است آه « :گفت" آنجلس تايمز  لس"وگو با روزنامه   يك مسؤول آمريكايي ديگر نيز در گفت

ها به ايران ابالغ شده   هاي آمريكا آه از طريق واسطه  رغم درخواست  العدل را دستگير آرده اما به  سيف
  .بود، اين موضوع را به واشنگتن اطالع نداد

ادعا ) سيا(سي آمريكا نيز به نقل از مسؤوالن سازمان مرآزي جاسوسي آمريكا   بي  شبكه تلويزيوني اي
  پايان پيام. ابوغيث سخنگوي القاعده در اختيار ايران هستند  العدل و سليمان  سيف« :آرد

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  جوي صدام حسين به يك خانه در فالوجا حمله آردندنيروهاي آمريكا در جست
  2003  ژوئيه 25 -1382 مرداد 3 جمعه  - راديو فردا -)بغداد(پيمان پژمان 

خبر مرگ پسران صدام حسين آه روز گذشته با نمايش تصاوير اجساد آنها منتشر شد، هنوز ترديد 
ا درعراق در نظر دارند به خبرنگاران مستقل نيروهاي آمريك. مردم عراق را در اين مورد از بين نبرده است

شبكه تلويزيوني الجزيره گزارش داد آه امروز نيروهاي آمريكايي با . اجازه دهند از جنازه ها ديدن آنند
تانك و هواپيما به يك منزل در شهر فالوجا آه تصور مي شد صدام حسين در آن مخفي است، حمله 

نگوي نيروهاي ائتالف در تماسي تلفني گفت هنوز نمي تواند اين يك سخ. آردند اما وي را پيدا نكردند
از سوي ديگر برخي از منتقدان سياست آمريكا، اين آشور را بخاطر پخش . خبر را تاييد يا تكذيب آند

  پايان پيام .تصاوير اجساد پسران صدام حسين مورد انتقاد قرار دادند
  

آشته شدن قصي و عدي اعالم آرد، انتقام خون پسران با اذعان به ” فداييان صدام“گروهي موسوم به 
  . صدام را از نيروهاي آمريكايي خواهد گرفت
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ي خبري   شبكه-چاپ امارات-ي البيان  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

وه را پخش آرد آه در آن مردي آامال پوشيده آه خود را وابسته العربيه يك نوار ويديويي متعلق به اين گر
دانست، مدعي شد، فداييان صدام انتقام خون قصي و عدي را از نيروهاي آمريكايي  به اين گروه مي
  . خواهند گرفت

سخنگوي گروه فداييان صدام هم چنين در اين نوار ويديويي تاآيد آرده است، آشته شدن عدي و 
الت نظامي به نيروهاي آمريكايي را آاهش نخواهد داد، بلكه اين حمالت را در آينده قصي ميزان حم

  .افزايش خواهد داد
هاي عراقي و افراد وابسته به آنها را آه با نيروهاي آمريكايي همكاري  اين گروه هم چنين تمام گروه

 انتهاي پيام. آنند، تهديد به قتل آرد مي
  

ه عراق با اشاره به استقرار نيروهاي اشغالگر در عراق خروج سريع خوا ي سلطنت رهبر جنبش مشروطه
  . اين نيروها از عراق را خواستار شد

  2003  ژوئيه 25 -1382 مرداد 3جمعه  
 - چاپ لندن -يي الحيات  ي فرامنطقه به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

چنين با انتقاد از شوراي  خواه عراق هم ي سلطنت وطهشريف علي بن حسين، رهبر جنبش مشر
هيـچ دليل قانع آننده براي ماندن نيروهاي اشغالگر در عراق وجود : حكومت انتقالي عراق اظهار داشت

  . ندارد و انتخابات تنها راه حل بحران عراق است
ق اشتباه و دقيـق  درصد از تصميم هاي اتخاذ شده آمريكا در عرا80: شريف بن علي هم چنين گفت

  . نبـوده است
  . اند ها اشتباهات فاحشي را در چارچوب اداري در عراق مرتكب شده ما معتقديم آه آمريكايي: وي افزود

هاي مردمي عراق وجود نيروهاي نظامي آمريكا در عراق  تنها دليل مقاومت: شريف بن علي تاآيد آرد
خواهند  ها مي ق عراق ندارند؛ زيرا افراد اين گروهها هيچ وابستگي به نظام ساب است و اين مقاومت

مخالفت خود را با اشغال خاآشان اعالم آنند و در صورت خروج نيروهاي آمريكا اين مشكالت نيـز پايان 
 انتهاي پيام. خواهد يافت

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
اي آمريكايي اظهار داشت، اين محاصره يك ي نجف از سوي نيروه مقتدي صدر با اشاره به محاصره

شود، زيرا نظام سابق عراق نيز  عمليات تروريستي است و براساس اصول نظام سابق صدام انجام مي
  . داد چنين اقداماتي را انجام مي

  2003  ژوئيه 25 -1382 مرداد 3جمعه  
يوني العربيه، مقتدي صدر، يكي ي تلويز به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  محاصره«: گفت، افزود ي مسجد آوفه سخن مي ي نماز جمعه ي عراق آه در خطبه از رهبران شيعه
  » .شيعيان در عراق به معناي محاصره تمام شيعيان جهان است

: وي هم چنين گفت. مقتدي صدر با اشاره به شوراي حكومت عراق انحالل اين شورا را خواستار شد
ي نجف به عنوان تالش نيروهاي اشغالگر جهت تسلط بر مقدسات مسلمانان محسوب  محاصره«

  » .شود مي
ي نجف به سرعت به پايان  در صورتي آه محاصره« : وي با مزدور خواندن پليس عراق اظهار داشت

  ».نرسد، ما اقدامات الزم را در اسرع وقت انجام خواهيم داد
  . ي علميه را خواستار شد ارتش وابسته به حوزهمقتدي صدر هم چنين تشكيل يك 

ي علميه بايد تشكيل شود و اعضاي اين ارتش افرادي خواهند بود آه با اختيار  ارتش حوزه«: وي افزود
خود به عضويت اين ارتش در خواهند آمد و هيچ اجباري در عضويت افراد در اين ارتش وجود نخواهد 

  انتهاي پيام» .داشت
  

اهللا حكيم اظهار داشت آه تمام آساني آه در جـريان  مفقودان بحرينـي به نقل از آيتهيات بازرسي 
  . اند اند از سوي ارتش عراق اعدام شده  دستگير و يا ناپديد شده1991انتفاضه سال 
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 شيخ - چاپ بحرين -ر الخليج ي اخبا به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

طي ديدار با برخي از مقامات : عبداهللا العالي، يكي از اعضاي بازرسان مفقودان بحريني در عراق گفت
در نجف اشرف به اطالعات موثقي دست يافتيم؛ آه بيانگر دستگيري مفقودان بحرينـي از سـوي ارتش 

  .عراق است
ي آرد آه بازداشتگاه  ريني بعد از دستگيري به يك آارخانهبراساس اين اطالعات مفقودان بح: وي افزود
  . آمد انتقال يافته بودند ها به شمار مي عراقي

اهللا محمدباقر حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آمادگي  العالي اذعان داشت آه آيت
  . رده استمجلس اعالي را براي آمك به پيدا آردن اطالعاتي از سرنوشت مفقودان اعالم آ
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وي به نقل از حكيم گفت آه براي حل اين مساله تالشها و هم چنين مراجعت هايي به سازمان هاي 
المللي و بشري انجام شده است آه همگي براي آگاهي از سرنوشت مفقودان و جناياتي است  بين

 انتهاي پيام. است آه رژيم سابق عراق مرتكب شده
  

  نه هاي جمعي در رساايران و عراقاوضاع تحليل 
  

تر   گيري اتحاديه اروپا تند  مادامي آه تحوالت ساختاري در ايران اتفاق نيفتد، موضع: هرميداس باوند
  خواهد شد
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هرميداس باوند، استاد حقوق و روابط بين الملل در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در 

با هشدار اتحاديه اروپا به دولت ايران درخصوص امضاي قرارداد الحاقي معاهده منع گسترش ارتباط 
اختالف نظري آه در گذشته، اتحاديه اروپا با آمريكا در ارتباط با : اي توسط ايران گفت  هاي هسته  سالح

 اصالح طلبان در دولت جمهوري اسالمي ايران داشت، بدين معنا بود آه اين اتحاديه معتقد بود، عملكرد
ايران قرين موفقيت خواهد بود ولي به دليل به بن بست رسيدن اصالحات، مبناي استدالل اروپا در 

  .مقابل آمريكا ضعيف شد
. در ميان آشورهاي عضو اتحاديه اروپا، آلمان و فرانسه موضع مخالفي در مورد ايران داشتند: وي افزود

مريكا را در پيش گرفتند و متأسفانه ايران وجه المصالحه رفع در اين راستا آنها سياست ترضيه خاطر آ
  . اختالف اتحاديه اروپا با آمريكا شد

 آشورهاي پيشرفته صنعتي با پيشنهاد وزير امور خارجه آلمان در 8در اجالس گروه : باوند در ادامه گفت
اي موافقت به   اي هستهه  مورد الحاق بال شرط ايران به پروتكل الحاقي آنوانسيون منع گسترش سالح

اي مبني بر سه   عمل آمد آه با موافقت روسيه نيز همراه بود و پس از آن اتحاديه اروپا قطعنامه جداگانه
 تغيير موضع -2 روابط ايران و اتحاديه اروپا منوط به امضاي پروتكل الحاقي توسط ايران است -1محور 

قوق بشر، صادر آرد و اخيرًا شرط مذاآرات آينده را  رعايت ح-3ايران در مورد جريان صلح خاورميانه 
  .اند  رعايت حقوق بشر و امضاي پروتكل الحاقي قرار داده

مادامي آه تحوالت ساختاري . سياست خارجي ايران ارتباط تنگاتنگي با امور داخلي دارد: وي تأآيد آرد
بخصوص مرگ زهرا . تر خواهد شد  تندگيري اتحاديه اروپا نيز   در امور داخلي ايران اتفاق نيفتد، موضع

  .آاظمي حوزه حقوق بشر را تشديد آرده است
شود بلكه سياست   به عقيده من هشدار اروپا حوزه تاآتيكي را شامل نمي: وي در ادامه گفت

در حال حاضر . تواند باشد  در واقع تهديدي گذرا و مقطعي نمي. گيرد  استراتژيك اتحاديه را در برمي
داستان با   روپا بر آن است آه روابط حسنه با آمريكا داشته باشد بنابر اين در مورد ايران هماتحاديه ا

  .آمريكا خواهد بود و حتي روسيه نيز همين سياست را پذيرفته است
اي در اين مورد   دولت ايران در وضعيتي قرار گرفته است آه بايد بازنگري خردمندانه: وي در پايان گفت
  پايان پيام.ابر اين مسأله حقوق بشر و تغييرات در وضع موجود گريز ناپذير استانجام دهد، بن

  
  اصالح ناپذيري جمهوري اسالمي و شكست سياست گفتگوي انتقادي اروپا با جمهوري اسالمي

  2003 يهژوئ  25 -1382  مرداد3 جمعه ): راديو فردا(مريم احمدي 
فسيري در رابطه با روابط ايران و اروپا بر اين نكته تاآيد مي  ژوئيه در ت25يك روزنامه ايتاليايي در شماره 

  . آند آه آيت اهللا هاي ايران نشانه هايي از شكست سياست گفتگوي انتقادي اروپا از ايران هستند
روزنامه ايلفوليو آه ناشر آن، همسر نخست وزير آنوني ايتاليا است و مديريتش ): راديو فردا(احمد رافت 

 ژوئيه خود، 25انوفرارا، وزير و سخنگوي اولين دولت سيلويو برلوسكوني است، در شماره به عهده جولي
در تفسيري به بررسي گفتگوي انتقادي اروپا با جمهوري اسالمي ايران و روابط آنوني اتحاديه اروپا با 

نقالبي و چه نويسنده مقاله در ابتدا اشاره ميكند آيت اهللا هاي تهران، چه ا. مقامات تهران ميپردازد
  . اصالح طلب، نشانه هايي از شكست سياست گفتگوهاي انتقادي اروپا با جمهوري اسالمي هستند

خط اعتباري آه وزير سابق اطالعات ايتاليا، المبرتوديني با ابداع گفتگوهاي انتقادي براي جمهوري 
 با استفاده از موشكهاي اسالمي در اروپا باز آرده بود، با سخناني آه آيت اهللا خامنه اي در رابطه

 ابراز داشت، بسته شد و برنامه همكاري جمهوري اسالمي با اروپا را آه رومانوپرودي، رئيس 3شهاب 
آنوني آميسيوني اروپايي از زمانيكه رياست دولت ايتاليا را برعهده داشت، دنبال ميكرد، براي هميشه 

  . به آرشيوهاي تاريخ سپرد
 ميالدي 1998اره ميكند جمهوري اسالمي آه به گفته رومانو پرودي در سال در ادامه مقاله نويسنده اش

براي هميشه از تروريسم بريده بود، با اعالم اينكه موشكهاي خود را در اختيار افراطيهاي فلسطيني 
قرار خواهد داد، نشان ميدهد تا چه حد سياستي آه اروپا در قبال ايران داشته، ناموفق بوده و به 

در ادامه مقاله آمده است حمايت پاسداران از سازمان . نتيجه مثبتي دست نيافته استهيچگونه 
القاعده و دولت ايران از حماس و حزب اهللا از سويي و از سوي ديگر سياست دستيابي به اسلحه 
اتمي، ماهيت واقعي رژيم حاآم جمهوري اسالمي را نشان ميدهد و هرچه قدر هم خاتمي اصالح 

يتوان ناديده گرفت آه او همزبان با ديگر رهبران رژيم، در رابطه با حمايت جمهوري طلب باشد، نم
در . اسالمي از تروريسم و تالشهايش براي دستيابي به اسلحه هاي آشتار جمعي دروغ گفته است

خاتمه نويسنده مقاله، جمهوري اسالمي را آشوري اصالح ناپذير دانسته و مينويسد تا زمانيكه حكومت 
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اهللا ها در تهران بر سر آار باشد، هرگونه تالشي براي استقرار ثبات و امنيت در منطقه با شكست آيت 
  .روبرو خواهد شد

  
  گوناگون

  
  سوداي مرجعيت 

  2003  ژوئيه 25 -1382 مرداد 3 جمعه  -بازتاب 
ل هاي او براي تبدي  شخصيت مقتدي صدر و تالش ،»ها، نگاهي از درون صدري«در بخش سوم گزارش 

  .شدن به يك مرجع ديني در ميان شيعيان عراق، مورد توجه قرار گرفته است
هاي پي در پي رژيم سابق عراق و سيدمحمدصادق صدر براي زير نفوذ بردن عشاير  به دنبال تالش

 اما آنچه  به نفع خود، اين امر به پايان ماجراي دراماتيك صدر و دو فرزندش انجاميد،» مدينه الثوره«شهر 
هاي سياسي شده، ارث سياسي صدر براي تنها فرزندش، مقتدي  امروز، موضوع بسياري از بحثآه 

  .هايش است صدر و راهكارهاي اصلي او در برنامه
يازدهم ماه گذشته، به اوج خود رسيده » مدينه الثوره«آنندگان در دفتر مقتدي صدر در  ازدحام مراجعه

توانند به دفتر ايشان مراجعه  جوع از هر طيف و گروهي، ميدر اين روز مقرر شده بود آه ارباب ر. بود
  .آنند و در دفتر به روي همگان باز خواهد بود

دفتر آوچك صدر در . آيد دفتر مقتدي صدر در واقع سخنگوي حوزه علميه در اين شهر به حساب مي
آنندگان ديده   مراجعههاي اطراف آن اثري از ورود و خروج آنندگان است آه در اتاق حالي ميزبان مراجعه

يك از  اند، در به روي هيچ هاي خود تكيه زده هاي جوان در حالي آه بر تخت شود، چرا آه شيخ نمي
  .آنند آنندگان در نهايت به اتاق صدر پسر مراجعه مي آنند و مراجعه آنندگان باز نمي مراجعه

طرفداران وي .  مخالفانش استصدر جواني است آه اختالف طرفدارانش بر سر تعيين سن او بيشتر از
  .زنند  سال تخمين مي25 ساله است، اما مخالفان سن ايشان را 31معتقدند آه صدر 

عامل اصلي اختالف، اين است آه مخالفان صدر به اين نتيجه رسيدند آه مرجعيت آار آساني است 
 اين عنوان دست آم، درس حوزوي را در سطوح عالي گذرانده باشند و معموال، افرادي به آه دست

گويند، وي به دليل سن پايين، شايسته  مخالفان صدر مي. يابند آه به سن پيري رسيده باشند مي
  .مرجعيت شيعه نيست

صدر جواني خجالتي و سر به زير است و هنگام رويارويي با مراجعان، همانگونه آه دوست دارند، با آنها 
  .آنند برخورد مي
بر در و ديوار » الثوره«هاي ايشان در منطقه  ني دارد آه بيشتر عكسداشت اي جذاب و دوست وي چهره

گاه با اتهام مخالفانش مبني  وجهه مردمي مقتدي صدر با اين سن و سال آم، هيچ. نصب شده است
دفتر او درواقع عنصر . بر دست داشتن طرفدارانش در قتل سيدعبدالمجيد خويي سازگاري ندارد

آيد و بيشتر آساني آه اطراف مقتدي  لميه مدينه الثوره به حساب ميبرنده و سخنگوي حوزه ع پيش
دوستداران وي بيشتر طالبي هستند . اند، افراد آم سن و سال و جوان و نوجوان هستند صدر را گرفته

آه هر چند از لحاظ سني و علمي در مراتب باالتر از ايشان قرار دارند، اما همواره خود را از مريدان شيخ 
آنندگان براي ارايه مشكالت خانوادگي به ويژه بحث زناشويي  بيشتر مراجعه. دانستند صدر ميمقتدي 

آنندگانش امتداد راه  رسد، اين نوع رابطه بين صدر و مراجعه آنند و به نظر مي به وي مراجعه مي
  .ارتباطي پدر با مقلدانش است

ينيه و مساجد را در شهر مدينه اي از حس مقتدي صدر به همكاري دفتر سيد شهيد، شبكه گسترده
هايي را براي طرفداران قديمي و جديد جنبش صدر در  اين شبكه، شعبه. اند الثوره اشرف به راه انداخته

. اي را براي خود انتخاب آردند نشين تأسيس آرده آه هر يك از آنها، نام جداگانه سراسر مناطق شيعه
آه » الغوغاء«در اين ميان گروهي با نام . اين جمله هستنددفتر سيد الشهيد، يا فرزندان فعال حوزه از 

اهللا  آنند و افراد وابسته به آن متهم به قتل سيدعبدالمجيد خويي، فرزند آيت به شكل افراطي عمل مي
  .هاي ديني در آن عضو هستند هاي حوزه سيدابوالقاسم خوئي هستند آه شمار زيادي از طلبه

هاي  خي از اعضاي سابق حزب بعث در درجات پايين عضو سازماناهالي بغداد مدعي هستند آه بر
  .وابسته به جنبش صدر هستند

مردم عراق . دهند اين گروه عموميت شيعه را آه در آستانه انفجار عظيم است، در عراق تشكيل مي
گويند طرفداران صدر با اقدامات خود، موجبات نارضايتي شماري از فعاالن سياسي شيعه و  مي

آند و  گويند، طرفداري صدر زنان را ملزم به پوشيدن عبا مي مردم مي. اند عه را فراهم آردهغيرشي
اما در . را به سكوت تهديد آردند» مدينه الثوره«هاي فروش نوارهاي موسيقي در شهر  سينماها و محله

ياري از مراجع ديني هاي آنان، پر از اطالعاتي است آه با ديدگاه بس زمينه اعتقادات، بايد گفت آه بيانيه
اي رسيده است آه ديدگاه ديگران را به  اختالفات به اندازه. و احزاب ديگر شيعه، اختالف اساسي دارد

  .آنند شدت رد مي
: گويد گويد، سيدشهيد هنگامي آه مي رساني دفتر صدر مي شيخ محمود الشحماني، مسؤول اطالع

  . مراد او از حوزه، حوزه فعال و بانشاط است» زهنعم نعم يا ربي، نعم نعم للمهدي، نعم نعم للحو«
وي در ادامه با اشاره به سكوت سيدعلي سيستاني و خودداري وي از ابقاي نقش مرجعيت از زمان 

گاه در ميان مردم ظاهر نشد، حتي مقتدي صدر، بارها از  گويد، وي در اين دوره هيچ ها مي صدري
مشكل ديگر .  وي از رسيدن به مرجعيت خبر داده بوداهللا سيستاني و ناآام گذاشتن حساسيت آيت
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اهللا آاظم حائري ـ از مراجع تقليد ايران ـ  صدر پسر، اين بود آه پدرش به او توصيه آرده بود تا از آيت
آمد  خواست به اين توصيه عمل آند چندان به مذاق طرفدارانش خوش نمي تقليد آنند و اگر مقتدي مي

ر انتخاب دو راه مشكل يعني وصيت پدر و تحويل ارث سياسي مرجعيت ديني و اين امر او را در براب
مدينه الثوره با اصول ايراني از طرفي و تمسك جستن به نقش رهبري ديني آه خود سالها به دنبال 

  .دست يافتن به اين مهم بوده است، قرار داده بود
 چندان از سوي صدر پسر  لثوره فرستاد،پس از آن حائري آه برادرش را به نمايندگي از خود به مدينه ا

اعالم آرد آه عدم » الحيات«وگو با روزنامه  مقتدي صدر همان زمان در گفت. مورد استقبال واقع نشد
اهللا حائري به نجف، صرفا به اين خاطر بوده است آه ايشان از عدم مراجعه طرفداران و   بازگشت آيت

 از اين امر هراس داشته آه ممكن است، جايگاه خود را در آرده و شاگردانش به وي، اظهار نگراني مي
  .شناخت اهللا حائري را در نجف، به رسميت نمي حتي صدر، دفتر آيت. عراق از دست داده باشد

اي را در ميان نيروهاي شيعه عراق براي خود به دست  ها، جايگاه ويژه رسد آه پديده صدري به نظر مي
ها در آينده گسترده و چشمگير  آنند، جريان صدري روها احساس ميآورده است، به طوري آه اين ني

برند و صداهاي از اين نوع،  خواهد شد و رهبران احزاب ديني، از آن به نام پديده نوظهور و عجيب نام مي
همچنين موجي نيز در ميان . شود به وسيله مجلس اعالي انقالب اسالمي و حزب الدعوه شنيده مي

هاي اصلي جريان  به عنوان مثال شيخ محمد اليعقوبي از ستون.  راه افتاده استها به جريان صدري
  .ها اعالم آرد مخالفت خود را با جريان صدري» فضيلت اسالمي«صدر، با تأسيس حزبي با نام 

گويند، هدف از تأسيس اين حزب، تشكيل چارچوب ساختاري و بنيادين براي جريان  نزديكان يعقوبي مي
  . مشخص آردن روابطشان با آاظم حائري بوده استها، سپس صدري

  عكس آوچكي از امام خميني
بر سردر ورودي مسجد جامع المحسن در شهر مدينه الثوره، تابلويي با مضمون تبريك به مقتدي صدر 

سفر . در شهر مقدس مشهد نصب شده است) ع(به خاطر بازگشت ايشان از زيارت جدش، امام رضا
حتي در بغداد شايع شد، ايرانيان در اين سفر از وي .  دو هفته طول آشيدصدر به مشهد و ايران

. شود مسجد المحسن، تنها مسجدي است آه نماز جمعه مدينه الثوره در آن برگزار مي. دلجويي آردند
زنان در داخل مسجد و مردها خارج از آن و اطراف صحن، با پهن آردن سجاده، نماز جمعه را برگزار 

  .آنند مي
آند،  اي آه دفتر سيدمقتدي صدر تعيين مي ش از آغاز نماز، نمازگزاران، گروه گروه به ديدن امام جمعهپي

دفتر سيد شهيد ـ «هايي ويژه جوانان است آه بر سجاده خود عبارت  در ميان نمازگزاران، صف. روند مي
  . درج آردندرا به همراه اسامي فعاالن اين حوزه به ويژه مقتدي صدر» حوزه فعال و سخنگو

حتي دفتر صدر، . شود گرد در اختيار جوانان گذاشته مي ها به وسيله فروشندگان دوره اين سجاده
چاپ آرده آه به وسيله جوانان در روزهاي جمعه به فروش » حوزه سخنگو«اي را به نام  روزنامه
  .رسد مي

 آن، عكس مراجع شيعه عكس صدر و پدرش بر يكي از ديوارهاي خارجي مسجد، نقش بسته و در آنار
وجود دارد، اما اثري از عكس ) ره(اهللا خوئي و سيستاني و عكس آوچكي از امام خميني نظير آيت

  .خورد اي و ديگر مراجع شيعه به چشم نمي اهللا خامنه آيت
سال،  پسند است و پيرمردها و افراد ميان بدون شك، حرآت صدر در درجه اول حرآتي جوان و جوان

ولي بايد گفت آه اين يك . اهللا خوئي است ـ هستند اهللا سيستاني ـ آه وارث آيت قلدان آيتهمواره از م
آم به دليل حضور مرجعي جوان در اين ايام رو به افزايش  سخن نسبي است، چرا آه طرفداران صدر آم

  . هستند
افران شويم آه به راهنمايي مس هنگام حرآت در شهر، با انبوهي از طرفداران صدر مواجه مي

همچنين در اقدامي گسترده، همه اعضاي . پردازند، حضور آنان در اماآن عمومي بسيار است مي
  .وابسته به حزب بعث سابق را از شهر بيرون راندند

هاي شهر را به مراآز بانفوذ تبديل آرده و حتي واحدهاي  ها و حسينيه مقتدي صدر دانشگاه
به عنوان مثال طرفداران صدر، شماري از . ز منتقل آرده استرساني و اداري خود را به اين مراآ خدمات
رساني وابسته به سازمان هالل احمر ـ آه به مقصد بغداد در حرآت بودند ـ را مجبور به  هاي آمك آاروان

سپس آار . ها و مراآز متعلق به مؤسسه صدر در اين شهر آردند خالي آردن بارهاي خود در حسينيه
صدر از پزشكان و پرستاراني آه دفاتر آنان در .  از آنجا در ميان مردم شروع آردندتوزيع اين آاالها را

هاي خود را در  نتيجه حمالت آمريكا تخريب شده يا امكانات پزشكي آنان غارت شده، خواسته تا فعاليت
ام به طور آلي با اين روش انسج. ها شروع آنند و ابزار آار را براي آنان فراهم آرده است حسينيه

خواهد تا به هر شكل ممكن،  خاصي بين حوزه و زندگي روزمره مردم ايجاد آرده و از اين راه، صدر مي
  .وظيفه رهبري سياسي را در اين شهر به عهده بگيرد

هاي ديني در شهر، اين است آه در اقدامي گسترده،  هاي تمايل صدر به تعميم ارزش از نشانه
را » مدينه الثوره«تر نام  طق مختلف را تغيير دادند و از همه مهمها و منا طرفدارانش، اسامي خيابان

و نام مهدي را جانشين نام ابونواس در خيابان مشهور بغداد آرده و » مدينه الصدر«جانشين نام 
اي در بغداد را به آوي  در شهر مشهد مقدس، منطقه) ع(همچنين به خاطر زيارت مرقد مطهر امام رضا

  .ري آرده استنامگذا) ع(امام رضا
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هاي سياسي ايشان در عراق، به راه انداختن تظاهرات عظيم طرفداران وي از مدينه  ترين فعاليت از مهم
رياست جمهوري (؛ جايي آه حاآم آمريكايي عراق در قصر صدام حسين »آراده«الثوره به سوي آوي 

  .سكني گزيده است) سابق عراق
هاست، به طوري آه از زمان   شهر امن براي آمريكاييتنها» مدينه الثوره«مردم عراق معتقدند، 

ورودشان به بغداد، هنوز آسيبي نديده و به طور آلي ارتباط عميقي بين مردم و سربازان آمريكايي در 
زني را در اين شهر انجام  هاي آمريكايي، آار گشت اين شهر برقرار شده است آه به آساني گشتي

بار ضد و نقيضي از روابط مقتدي صدر با فرماندهي مرآزي آمريكا در اين در حالي است آه اخ. دهند مي
  .شود منطقه منتشر مي

اي را به اين شهر آغاز آنند،  المللي در بغداد، نيز انتظار داشتند آه متحدين، حمالت گسترده ناظران بين
تا حدودي خشم ولي اين آار انجام نشد، زيرا قتل عبدالمجيد خوئي در خالل حمله آمريكا به عراق، 

ها مخدوش شد، زيرا همگان  ها برانگيخت و تا حدودي وجهه آمريكايي علماي شيعه را عليه آمريكايي
اند، اما پس از چندي، طرفداران صدر اين قتل را  ها، ايشان را به قتل رسانده آردند آه آمريكايي فكر مي

  .بر عهده گرفتند
ها از  گويد آمريكايي ها مالقات نكردم و همچنين مي اييگاه با آمريك گويد،، من هيچ اما شخص صدر مي

آنها منابع مالي ما را بلوآه آردند، به همين خاطر توانستيم، . ما خواستند تا سالح خود را تحويل دهيم
رسد آه منظور صدر از خدمات عمومي،  به نظر مي. خدمات عمومي خود را به بهترين روش انجام دهيم

  .ها در مدينه الثوره بوده است ن براي فعاليت به نفع صدريپرداخت حقوق به جوانا
هاي  هرچند ابتدا مؤسسه صدر، خبر مربوط به بازگرداندن آاالهاي سرقت شده از بغداد را به حسينيه

اين شهر تكذيب آردند، اما بعدا طرفداران آنها در اظهارنظرهايي مدعي شدند، هرآنچه آه از آاالهاي 
 تحويل داده شده، به جاي حقوق ماهانه به طرفداران صدر پرداخت شده مسروقه به اين مؤسسه

  .است
آرده و االن  از زماني آه سيد شهيد زنده بود، وي در دفتر ايشان آار مي: گويد شيخ شمحاني مي

وي درباره خود . سخنگوي رسمي اين دفتر و امام جمعه مسجد االمين در آوي الرضا در بغداد است
ه را در محضر سيدمصطفي و سيدجعفر صدر گذرانده و االن از محضر سيدمقتدي، گويد، درس فق مي

گويد، مقتدي صدر در حال حاضر در مرحله دروس خارج از فقه  شمحاني مي. گيرم درس اصول را فرا مي
  .يعني در آستانه اجتهاد است

 الثوره، محاصره منزل خورد آه خبر منتشره از آويت مبني بر قيام طرفداران صدر در مدينه او قسم مي
من شخصا به . اساس و دروغ است الخروج آردن ايشان از منزلش، آامال بي اهللا سيستاني و ممنوع آيت

اهللا سيستاني رفتم و هيچ اثري از طرفداران صدر در اطراف منزل او  محض شنيدن اين خبر به منزل آيت
  .نيافتم

برد، زيرا او  برد، لفظ سيد را به آار مي م ميشمحاني در بيشتر اوقات هنگامي آه از سيستاني نا
شناسند، چرا آه لقب  معتقد است آه مردم عراق، به ويژه مدينه الثوره بيشتر اشخاص را به القاب مي

يكي ديگر از مراآزي آه طرفدار صدر هستند، اهالي مسجدالرسول شهر . تر از اسم است بديهي
.  اين مسجد به تدريس علم تفسير و بيان مشغول استاست، شيخ علي البيضاني در» مدينه الثوره«

او از دو سال پيش، پس از رهايي از زندان و پس از اينكه ده سال در حوزه علميه قم تدريس آرده بود، 
  .به عراق برگشت

  .شيخ بيضايي در اين مدت آوتاهي آه در عراق است شاگردان زيادي را به دور خود جمع آرده است
اي است و اين امر را به صراحت در برابر شاگردان بيان  اهللا سيدعلي خامنه د آيتگويد، مقل او مي
شدند، از اين امر ناراحت بودند و حتي  شاگردان صدر آه در آالس درس ايشان حاضر مي. آند مي

خواندند، شاگردان صدر به شدت خشمگين  زماني آه شيخ تقليد از مراجع ايراني را واجب شرعي مي
  .شدند مي
گويد، سيدمحمد صادق صدر، ايمان قلبي به واليت فقيه عامه داشت و تفاوتي بين عرب و  يضاني ميب

  .عجم در اسالم قائل نبود، سيدشهيد معتقد بود، بايد از عالم فقيه تقليد آرد، چه عرب و چه غيرعرب
هاي   عمامهانگيخت، به طوري آه اما سخنان اين استاد علم تفسير در مسجد، خشم شاگردان را برمي

تو فقط درست «گفتند آه  داشتند و به طور ضمني و همهمه مي خود را به نشانه اعتراض از سر برمي
  .آنيم، نه غير ما تنها از مراجع عراق پيروي مي» را بده

وقتي از مردم الثوره در مورد مرجعيت سيدآاظم حائري آه صدر ثاني سفارش آرده بود تا پس از او 
گويند، حائري اوال از حوزه مدينه الثوره است  شود در جواب مي د، سؤال پرسيده ميراهش را ادامه ده

  .و درثاني ايراني است و محال است از وي تقليد آنند
گويند، ما همواره از مقلدان سيدمحمدصادق صدر هستيم و در برخي موارد آه  برخي ديگر نيز مي

  .آنيم راجعه ميايشان فتوي نداده است، به فتواي سيدآاظم حائري م
آنند، به  نگهبانان مسجد نيز از اين امر مستثني نيستند و هنگامي آه شيخ شروع به تدريس مي

گويند، حوزه صدر، بيضاني را به دليل فقر و نياز او  طرفداران صدر مي. آيند انديشه درگيري با ايشان برمي
فه او تنها درس دادن است، اما شيخ به حقوق اندك، براي گذران زندگي به اين شهر آورده است و وظي

  .گويم آه شهيد ثاني به من اجازه داده است گويد، من تنها از واليت عامه سخن مي مي
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گاه، به منزله  هيچ» الثوره«اي در مسجدالرسول شهر  سخنان استاد علم تفسير و مقلد آقاي خامنه
ها، دشمني سرسختي با  ه صدريرفت، آما اينكه پايگا ها در عراق به شمار نمي دشمني با صدري

  .ايران دارند و مخالف نقش ايران در عراق هستند
اي گسترش يافته و  ها پس از سقوط رژيم عراق به طور گسترده رسد آه قانون صدري به نظر مي

  .بينند آه به زودي در نظام آينده، نقش فعال خواهند داشت هايي مي اآنون خود را سوار بر موج هم
  

   ايرانی در آلماندستگيری يک
  2003  ژوئيه 25 -1382 مرداد 3 جمعه  -بي بي سي 

  .  آلمانی به اتهام جاسوسی برای ايران دستگير شد-از آلمان گزارش می رسد که يک مرد ايرانی
وی متهم شده که اطالعات مربوط به گروه های مخالف حکومت ايران را برای دولت آن کشور می 

  .فرستاده است
در ) بيست و پنج ژوييه(ی آلمان در شهر کارلزروهه، در جنوب غربی آن کشور، روز جمعه مقامات قضاي

بيانيه اعالم کردند که اين مرد شصت و پنج ساله با تابعيت دوگانه که در گزارش ها از وی تحت عنوان 
 ماه مه حکم دستگيری وی از. نام برده شده، از روز دوازدهم ژوييه تحت بازداشت بوده است." ايرج س"

  .صادر شده بود
، اطالعات سازمان های 2002 تا سال 1991تصور می شود که متهم از سال : "در اين بيانيه آمده است

مخالف در آلمان، اعضا و فعاليت های آنان و همچنين اطالعات مربوط به اعضای دستگاه اطالعاتی ايران 
  ."اده استدر زمان شاه سابق را برای وزارت اطالعات ايران می فرست

قبل از . به گزارش خبرگزاری رويتر، رسانه های آلمان در هفته های گذشته گزارش کردند که ايرج س
انقالب اسالمی توسط دستگاه اطالعاتی ايران استخدام شده بود و سال ها در برلين زندگی کرده و به 

 عنوان يک آشپز به کار مشغول بود
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