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اخبار، گزارشها و تحليلها - ايران  و تحولت عراق

اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------

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

بريتانيا: ايران در عراق 'منافع مشروع' دارد
٢٠٠٣  ژوئيه ٣١- ١٣٨٢ مرداد ٩ پنج شنبه بي بي سي - 

 نيروهای ائتلفی ايران را متهم کردند که با انتقال سپاه بدر به عراق در امور داخلی اين کشور دخالت
می کند

نماينده بريتانيا در عراق گفته است که ايران "منافع مشروعی" در آينده عراق دارد. 
 به گزارش خبرگزاری فرانسه،"جان سايرز" که روز چهارشنبه از ايران بازديد می کرد، گفت: ايران به
 عنوان يک کشور همسايه با تاريخی طولنی، در عراق نقش دارد، در آنچه در عراق روی می دهد،

 منافع مشروعی دارد و ما در ائتلف می خواهيم ايران از نفوذ خود برای دستيابی به ثبات و دمکراسی
در عراق استفاده کند.

 آقای سايرز که دوره ماموريتش در عراق در ماه سپتامبر تمام می شود، روز چهارشنبه با دو تن از
 معاونان وزير خارجه ايران ديدار کرد. وی در عين حال تاکيد کرد نظر نيروهای ائتلفی آن است که نقش

ايران "هميشه مفيد نبوده است."
به گفته آقای سايرز، مهم است که تماميت ارضی و عدم مداخله در امور عراق، مورد احترام قرار گيرد. 

 پيش از اين مقامات نيروهای ائتلفی بارها ايران را متهم کردند که با انتقال اعضای سپاه بدر، شاخه
نظامی مجلس اعلی انقلب اسلمی عراق، به داخل خاک اين کشور در امور آن مداخله می کند.

 نماينده بريتانيا در عراق گفت که به زودی روند برگزاری کنفرانس قانون اساسی عراق آغاز خواهد شد
و نيروهای ائتلفی علقه ای ندارند که بيش از مدت لزم درعراق بمانند.

 وی گفت: "هنگامی که قانون اساسی تدوين شد، نيروهای ائتلفی هر اقدامی که لزم باشد برای
  ميلدی مسئوليت ها به٢٠٠٤برگزاری انتخابات انجام خواهند دارد." او ابراز اميدواری کرد که در سال 

دولت جديدی در عراق محول شود. 
 آقای سايرز در مورد سازمان مجاهدين خلق گفت که اين گروه خلع سلح شده اند و اعضای آن در

اردوگاهی نزديک بغداد نگهداری می شوند که امکان انجام عمليات نظامی را از آنجا ندارند.
 وی گفت: "بررسی هايی در حال انجام است تا مشخص شود آيا در ميان آنها تروريست های بين

المللی وجود دارد يا خير." 
 آقای سايرز، که قبل سفير بريتانيا در قاهره بود، قرار است در ماه سپتامبر جای خود را به "جرمی گرين

استاک" بدهد که هم اکنون نماينده بريتانيا در سازمان ملل متحد است

سركوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاكم بر ايران

حسن احمدزاده در زيرزمين مسجد ابوالفضل در سه راه اكبرآباد كشته شده است
١٣٨٢ مرداد ٩سايت خبرنامه اميركبير - پنج شنبه 

 علي حسيني نماينده نهاوند در نطق پيش از دستور خود را مجلس اعلم كرد: لباس شخصي هاي
 هميشه ناشناس نگهداشته شده، هر كجا مي خوانندشان، حاضر مي شوند، مي كشند، چون كشتن
 حسن احمدزاده ها در زيرزمين مسجد ابوالفضل در سه راه اكبرآباد و امثال ايشان كه نه سفير كانادا را

دارند كه اعتراض كنند و نه نشريه اي كه برايشان مرثيه بنويسند. 
گفتني است تاكنون مقامات قضايي مرگ حسن احمدزاده را تكذيب نكرده اند.

دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،رويدادهاي عراق 

'برگزاری انتخابات در عراق تا سا ل آينده'
  غيرواقع بينانه نيست، تنها٢٠٠٤شايد اظهارات پل برمر که گفته بود برگزاری انتخابات در اواسط سال 

بيانگر اميدهای دولت آمريکا باشد
٢٠٠٣  ژوئيه ٣١- ١٣٨٢ مرداد ٩ پنج شنبه متيو پرايس خبرنگار بی بی سی در بغداد - 

 پل برمر، فرماندار آمريکايی اداره امور عراق اظهارات قبلی خود داير بر امکان برگزاری انتخابات عمومی در
عراق طی سال آينده را مورد تاکيد قرار داده است.

 آقای برمر که در بغداد سخن می گفت اظهار داشت که لزم است پيش از برگزاری انتخابات تدابيری از
سوی نهاد موقت عراق اتخاذ شود. 
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 با اين حال برخی اين پرسش را مطرح می کنند که آيا اين نهاد که شورای حکومتی عراق ناميده می
شود در چنين محدوده زمانی کوتاهی قادر به اتخاذ تصميمات لزم خواهد بود يا نه.

 اکثر مردم در عراق احساس می کنند که شايد اين ادعا (برگزاری انتخابات تا سال آينده) کمی غيرواقع
 بينانه باشد. پيش از برگزاری هرگونه انتخاباتی، شورای حکومتی عراق بايد يک قانون اساسی تهيه

کند  
  انتخاباتی برگزار خواهد شد. جرج بوش برای بار دوم نامزد رياست٢٠٠٤يک چيز مسلم است: در سال 

 جمهوری آمريکا خواهد بود. برقراری صلح و آرامش در عراق تا آن زمان برای مبارزات انتخاباتی آقای بوش
مفيد خواهد بود.

 حتی بهتر خواهد بود اگر انتخاباتی دمکراتيک در عراق برگزار شود و به آمريکا اجازه دهد حداقل خروج
بخشی از نيروهای خود از اين کشور را آغاز کند.

  غيرواقع بينانه٢٠٠٤به اين ترتيب شايد اظهارات پل برمر که گفته بود برگزاری انتخابات در اواسط سال 
نيست، تنها بيانگر اميدهای دولت آمريکا باشد.

تهيه قانون اساسی می تواند فرآيندی طولنی باشد.
  ژوئيه گفت که شورا قصد دارد يک کميته آماده سازی تشکيل دهد که راه٣١پل برمر روز پنج شنبه

 های چگونگی تهيه پيش نويس قانون اساسی را بررسی خواهد کرد. اين شورا قبل نشان داده است
که تصميماتش را سر فرصت می گيرد.

 برای مثال انتخاب ريات جلسات شورا چند روز وقت گرفت و در نهايت تصميم گرفته شد که رياست به
 نفر تقسيم شود. منتقدان می گويند اين نشانه شکاف در درون شوراست.٩صورت چرخشی ميان 

  عضو تشکيل شده است و گروهی فراگير از شيعيان، سنی ها، دو حزب مختلف٢٥اين نهاد انتقالی از 
کردی و سياستمداران راديکال و آزادی خواه است.

هريک از آنها نگرش خاصی به آينده عراق دارد. اما آنها می گويند همکاری خوبی دارند.
 معرفی وزرا، تصويب بودجه سال آينده و تصميم گيری درباره سياست اصلحات اقتصادی از جمله وظايف
 آنهاست. اما آنها از قدرت محدودی برخوردارند و تصميم نهايی در عراق هنوز با فرماندار آمريکايی عراق

است

چشم انداز آينده سياسي كردستان عراق در چارچوب دولت فدرال اين كشور
٢٠٠٣  ژوئيه ٣١- ١٣٨٢ مرداد ٩ پنج شنبه ليلي آرمان بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه – راديو فردا- 

 به گزارش خبرگزاري فرانسه گروه هاي كرد عراقي در شمال اين كشور سرگرم مذاكره براي تعيين آينده
 سياسي خود درچارچوب كشور فدرال عراق هستند. مسعود بارزاني، رهبر حزب

 دموكرات كردستان عراق و جلل طالباني، رهبر اتحاديه ميهني كردستان عراق نبردهاي
 خونين بر ضد يكديگر را كنار گذاشته اند. در اين نبردها طي دهه گذشته هزاران تن كشته

شدند. هردو گروه اكنون ادعاي استقلل كردستان عراق را كنار گذاشته اند.

دارايي هاي مسدود عراق در آمريكا صرف بازسازي عراق مي شود
٢٠٠٣  ژوئيه ٣١- ١٣٨٢ مرداد ٩ پنج شنبه جمشيد زند– راديو فردا- 

 ١٧يك قاضي فدرال در آمريكا حكم دادگاه بدوي مبني بر پرداخت بيش از يك ميليارد دلر غرامت به 
  به اسارت نيروهاي عراقي١٩٩١سرباز آمريكايي را كه طي جنگ خليج فارس در سال 

 درآمده بودند، لغو كرد. وكلي اين سربازان خواهان پرداخت غرامت از محل دارايي هاي
 مسدود عراق شده بودند. كنگره آمريكا درماه نوامبر طرحي را تصويب كرد كه بر اساس

 آن اجازه ميداد افرادي كه دادگاه هاي آمريكا شكايت آنهارا بررسي كرده بود و به نفع آنان
 راي داده بودند، مي توانند غرامت هاي مالي خود را از محل دارايي هاي مسدود شده

 دولتهاي حامي تروريسم دريافت كنند. عراق جزو كشورهاي حامي تروريسم قرار داشت
 ولي اخيرا كنگره آمريكا به رييس جمهوري اجازه داد اين قوانين و ساير قوانين مربوط به

 تحريم عراق را لغو كند. با اين راي قاضي دادگاه فدرال آمريكا بيشتر دارايي هاي مسدود
شده عراق براي تامين هزينه هاي بازسازي عراق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

طرح بازسازي نفت عراق تصويب شد
٢٠٠٣  ژوئيه ٣١- ١٣٨٢ مرداد ٩ پنج شنبه جمشيد زند– راديو فردا- 

 مقامات آمريكا اعلم كردند طرح بازسازي نفت عراق با هزينه اي معادل يك ميليارد و ششصد ميليون
 دلر و در مدت هشت ماه اجرا خواهد شد. مسئول دفتر اقتصادي وزارت نفت عراق گفت طرح بازسازي

 ميزان توليد را افزايش نخواهد داد بلكه آن را به سطح قبل از جنگ خواهد رساند. به گفته اين مقام
  ميليون٢.٥ تا ٢عراقي هدف از اين طرح بازسازي خطوط و ايستگاه هاي پمپ نفت و رساندن توليد به 

بشكه در روز است.

دو سرباز آمريکا در عراق کشته شدند
٢٠٠٣  ژوئيه ٣١- ١٣٨٢ مرداد ٩ پنج شنبه راديو بي بي سي - 

نيروهای آمريکا در عراق به طور مرتب هدف حمله هستند
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 از عراق گزارش می رسد که يک سرباز آمريکايی در نزديکی فرودگاه بغداد کشته شده است. اين
دومين سرباز آمريکا است که روز پنجشنبه، سی و يکم ژوئيه، در عراق کشته شد. 

 يکی از گزارش های دريافتی حاکی از آن است که تازه ترين حمله با استفاده از آر- پی - جی صورت
گرفته است اما بر اساس يک گزارش ديگر، يک خودروی نظامی با يک مين برخورد کرده است. 

پيش از آن نيز ارتش آمريکا در عراق گفت يک سرباز آمريکا در شمال شرق بغداد کشته شده است.
 يکی از مقامات ارتش آمريکا در عراق گفت اين سرباز در هشتاد کيلومتری شمال شرق بغداد و زمانی

که يک پايگاه ارتش آمريکا هدف آتش سلح های سبک قرار گرفت، کشته شد.
در اين حمله دو سرباز ديگر نيز مجروح شده اند. 

 نيروهای آمريکا اخيرا به طور مرتب در اين منطقه هدف حمله قرار دارند و بخش عمده اين حملت با
آتش خمپاره بوده است. 

 شنبه گذشته نيز، يک حمله نارنجکی در اين منطقه به کشته شدن سه سرباز آمريکايی که در حال
نگهبانی از يک بيمارستان کودکان بودند، منجر شد. 

 از آغاز ماه مه گذشته که جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا به طور رسمی پايان عمليات جنگی در
عراق را اعلم کرد، بيش از پنجاه سرباز آمريکايی در عراق کشته شده اند

شيعيان و آينده عراق- حكومت عرفي  يا مذهبي

حمايت آيت ا حائري از آيت ا سيستاني 
٢٠٠٣  ژوئيه ٣١- ١٣٨٢ مرداد ٩ پنج شنبه بازتاب - 

 خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، انتشار دست خط آيت ا سيدكاظم حائري در ذيل بيانيه آيت ا
 سيستاني، مبني بر لزوم تدوين قانون اساسي عراق و حاكميت مردم، پيامدهاي گسترده اي در ميان

شيعيان عراق ـ به ويژه هواداران صدر دوم ـ داشته است.
 آيت ا حائري در ذيل بيانيه آيت ا سيستاني، مرقوم نموده اند كه «هرچه مرجع علياي شيعه، آقاي

سيستاني بفرمايند، مورد تأييد من نيز هست.»
 انتشار اين نظر در عراق، موجب شده كه هواداران صدر دوم و گروه مقتدي صدر، از اين اقدام آيت ا
 حائري به شدت انتقاد كرده و فشارهاي بسياري را به دفتر ايشان در عراق براي تغيير موضع آيت ا

حائري وارد آورند.
 گفتني است، آيت ا حائري از سوي هواداران صدر دوم به عنوان مرجع اصلي شيعيان عراق و وليت

امر اين كشور، مرجع گرديده بود.

تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

بررسي روزنامه هاي پنجشنبه آمريكا
٢٠٠٣  ژوئيه ٣١- ١٣٨٢ مرداد ٩ پنج شنبه بهنام ناطقي (راديوفردا): 

  مصاحبه مطبوعاتي روز چهارشنبه رئيسDan Balzروزنامه واشنگتن پست در مطلبي از آقاي دن بالتر 
 جمهوري آمريکا را بررسي ميکند و مينويسد در حاليکه شاخص محبوبيت آقاي بوش در

 نظرسنجيها رو به افول است، در حاليکه صداقت و اعتبار او در باره عراق به چالش طلبيده
 ميشود و در حاليکه اقتصاد آمريکا يک پايش ميلنگد، آقاي بوش در نخستين مصاحبه

 مطبوعاتي خود از آغاز جنگ عراق تاکنون، به هر طرف که نگاه کرد، دليلي براي ابراز
 خوشبيني پيدا کرد. هر سئوالي در باره هر موضوعي که از او شد، رئيس جمهوري آمريکا

 يک جواب داشت: داريم جلو مي رويم، اما در لبلي پاسخهاي خوشبينانه رئيس
 جمهوري آمريکا به همه سئوال ها، يک نکته به چشم مي خورد و آن اين است که زمان

 لزم است. واشنگتن پست با اشاره به چالشهاي پيش روي دولت آقاي بوش، نوشت
 براي نخستين بار در ماههاي اخير، در دمکرات ها بارقه اميد ديده مي شود و تصور اينکه

آقاي جرج بوش در تلش براي دوباره انتخاب شدن به اين مقام، آسيب پذير است. 
 اما روزنامه وال استريت جورنال مينويسد عليرغم انتقادهائي که از کار اطلعاتي پيش از جنگ عراق و

  انجامNBCتلفات بعد از جنگ عراق ميشود، يک نظرسنجي که توسط اين روزنامه و شبکه تلويزيوني 
 گرفته است، نشان ميدهد که بر سر عراق، رئيس جمهوري آمريکا به طرزي شگفت انگيز همچنان از

 حمايت اکثريت مردم اين کشور برخوردار است و همچنين خوش بيني کلي نسبت به بهبود شرايط
 اقتصادي آمريکا نيز به جلوگيري از کاهش محبوبيت آقاي جرج بوش کمک کرده است. وال استريت

  درصد سقوط کرده٥٦ درصد در ماه مي به ٦٢جورنال مي نويسد محبوبيت رئيس جمهوري آمريکا از 
  سپتامبر بدست آورد حفظ کرده است.١١است ولي وي همچنان مقداري از محوبيتي که بعد از فاجعه 

  سطح محبوبيت رئيس جمهوري آمريکاRobert Teeterاز نظر کارشناس افکار عمومي، آقاي رابرت تيتر، 
 درحد متعادل و معمول رئيس جمهوري هاي سابق در سومين سال دوره چهارساله رياست جمهوري

است اما بايد ديد آيا در آينده بالخواهد رفت يا پائين. 
 روزنامه نيويورک تايمز در گزارشي از عراق مي نويسد در نجف، عدالت مي تواند کور باشد اما زن نمي

 تواند باشد. بنابر اين گزارش، انتصاب يک زن حقوقدان به مقام قضاوت توسط سرتيپ نيروي دريائي
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 ٣٠آمريکا، مسئول سازمان دادن شهر نجف، با فتواي شديد الحن روحانيون شيعه،و تظاهرات و اعتراض 
 Neil Macfaquharتن از وکلي شهر روبرو شد. جنجالي که به پا خواست، از نظر آقاي نيل مک فارکوهر 

 خبرنگار نيويورک تايمز نشانه تنش ميان تمايل آمريکا و موضع تشکيلت مذهبي اين شهر است.
 درحاليکه آمريکا مي خواهد تاثيري ديرپا بر اهرم هاي قدرت در عراق برجاي بگذارد، تشکيلت مذهبي

 مصمم است عليه آنچه اشغال نظامي عراق و تحميل هنجارهاي فرهنگ غرب مي داند، مبارزه کند. اين
 گزارش حاکي است که برخي از عراقيهائي که دراعتراض به انتصاب يک حقوقدان زن به سمت قضاوت

 به تظاهرات پرداخته بودند، زن بودند، و حضور آنها در ميان تظاهرکنندگان، باعث شگفتي بيشتر
 آمريکائيها شد. سرتيپ کريستوفر کانلين، افسر ارشد آمريکا در نجف، در اين باره گفت: «چند زن در

  ساله، قرار٤٥شوراي حکومتي عضويت دارند و کسي اعتراض نکرد.» خانم نيدال ناصر حسين، وکيل 
  سال پيش به عنوان نخستين١٦بود امروز براي احراز مقام قضاوت در شهر نجف سوگند ياد کند. او 

  تن رسيده است. از نظر٥٠وکيل زن در نجف کار خود را شروع کرد و اينک تعداد وکلي زن شهر به 
روحانيون شيعه شهر، هيچکدام از وکلي زن حق ندارد بر مسند قضاوت تکيه بزنند.

 مرداد٩روزنامه های تهران: 
٢٠٠٣  ژوئيه ٣١- ١٣٨٢ مرداد ٩ پنج شنبه بي بي سي - 

 بيشتر روزنامه های آخر هفته تهران در عنوان های اصلی خود سخن رهبر جمهوری اسلمی را نقل
 کرده اند که بار ديگر حمله لفظی به آمريکا را از سر گرفته و گفته است رييس جمهور آمريکا به مراتب

بدتر از صدام حسين است.
 ياس نو جمله ای ديگر از آيت ا خامنه ای را در صدر اخبار خود آورده است که گفته "عزم ملت ايران

برای دفاع از شرف، عزت و سرفرازی و استقلل خويش، مظهر عزم و اراده الهی است."
 نسيم صبا مصاحبه ای دارد با سعيد حجاريان که در آن گفته است جمهوری اسلمی دارد تاوان

اشتباهات گذشته خود را پس می دهد.
 مشاور رييس جمهور که بعد از ترور نافرجام وی توسط گروه های تندرو از ميزان حضورش در صحنه

 سياست به ميزان زيادی کاسته شده، به نسيم صبا گفته است انسان نمی تواند سرنوشت خود را به
ديگری واگذار کند.

 گفته حجاريان از آن جا اهميت دارد که روحانيون محافظه کار در دفاع از وليت فقيه و شورای نگهبان
 معتقدند انسان به تنهائی قادر به تشخيص مصلحت خود نيست و علما بايد از طرق مختلف سرنوشت

او را تعيين کنند.
 سخنان مهدی کروبی در جلسه روز چهار شنبه مجلس در روزنامه های هوادار محافظه کاران انعکاس

 وسيعی يافته است، به ويژه آنجا که گفته است در ايران حاکميت با وليت فقيه ملزم است و بدون
وليت معنا ندارد و نظر آقای خاتمی هم همين است.

 رييس مجلس به نوشته انتخاب در عين دفاع از مقام و شان رهبر جمهوری اسلمی گفته است که من
انتقادهای خود را در مورد شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت به ايشان می گويم.

 آفتاب يزد در مقاله ای ضمن تحليل سخنان مهدی کروبی از راديو و تلويزيون در انحصار محافظه کاران
 انتقاد کرده است که بخش های انتخاب شده ای از نظريات رييس مجلس را پخش و بزرگ می کنند و

به انتقادهای او توجهی نشان نداده اند.
 به نوشته آفتاب يزد شورای نظارت بر سازمان صدا و سيما بايد اين موضوع را پی گيری کند که چرا در
 آن رسانه ملی مسائل کوچک و بی اهميت اختلفات درونی مجلس منعکس می شود اما انتقادهای

رييس مجلس در موارد مختلف انعکاسی ندارد.
 اعتماد در مقاله ای در بررسی پی آمدهای اعلميه تهديد آميز اتحاديه اروپا پرداخته و با اشاره به

 مخالفت های محافظه کاران با پيش برد اصلحات از آنها خواسته از بحران سازی دست بشويند و امکان
دهند که مردم نزديکی بيش تری با حکومت احساس کنند.

 جعفر گلبی نويسنده اعتماد نوشته در بحران کنونی در روابط ايران و اروپا منابعی که ايران می تواند به
 آن تکيه کند فقط قدرت خوداتکائی است چرا که ايران نه تنها در اروپا بلکه در ديگر نقاط دنيا هم متحد

استراستژيک ندارد.
 نويسنده اعتماد اظهار نظر کرده که اصرار بعضی بر قاطعيت در درون و انعطاف در خارج تنها به باخت از

هر دو سو منجر می شود.
 در ادامه بحث ها پيرامون مرگ جنجال برانگيز زهرا کاظمی در زندان، انتخاب نظر وزير بهداشت را نقل

 کرده که اظهارات مادر زهرا کاظمی درباره شکنجه اين خبرنگار عکاس را قبل از مرگ بی اساس دانسته
و گفته من خودم جسد را معاينه کردم و اثری از شکنجه در آن نبود.

 سخن دکتر پزشکيان به گفته های مادر زهرا کاظمی بر می گردد که روز چهارشنبه در مصاحبه ای با
 ياس نو وضعيت دخترش را پيش از مرگ تشريح کرده و در عين حال گفته بود که رضايت دادن وی برای

دفن جسد در ايران زير فشار ماموران دادستانی صورت گرفته است.
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 در حالی که به گزارش روزنامه های تهران مدت زيادی به برگزاری انتخابات مجلس نمانده، شورای
 نگهبان با ايجاد دفترهای نظارتی در استان ها و استخدام گروهی از افراد نزديک به محافظه کاران در

 تدارک بررسی احوال نامزدهای انتخاباتی است. به نوشته روزنامه ايران وزير کشور کار شورای نگهبان
را غيرقانونی خوانده است.

 به نوشته نسيم صبا وزير کشور گفته است هر جريانی بخواهد در انتخابات فراتر از قانون حرکت کند
دولت آن را نمی پذيرد.

 انتخاب از زبان رضا زواره ای از اعضای شورای نگهبان نوشته است که دفاتر نظارت وابسته به شورای
  نفر استخدام کرده و به کار خود برای سامان دادن به نظارت بر انتخابات ادامه می٣٨٠نگهبان تا کنون 

دهد.
 اصرار شورای نگهبان بر گسترده کردن حوزه عمل خود در حالی صورت می گيرد که مجلس با اکثريت
قاطعی به مخالفت با اين حق پرداخته که محافظه کاران در سه دوره پيش به شورای نگهبان دادند.

 به نوشته روزنامه ايران، يکصد و سی تن از نماينده مجلس از ترکيب اصلح طلبان و گروه های مستقل
 از روند کار شورای نگهبان در تاسيس دفاتر نظارت ابراز نگرانی کرده و گفته اند که سخت گيری شورای

نگهبان باعث کاهش استقبال مردم از انتخابات می شود.

 ياس نو در مقاله ای نوشته اصرار شورای نگهبان بر نظارت فراقانونی و دخالت دادن ديدگاه شخصی خود
کاری می کند که مردم در مورد لزوم نظارت قانونی اين شورا هم به ترديد افتند.

 چند روز پس از استعفای وزير علوم و فن آوری که گفته می شود به دليل اعتراض به دخالت های
 شورای انقلب فرهنگی و دستگيری های اخير دانشجويان صورت گرفته است به نوشته نسيم صبا

گروهی از معاونان وزارت علوم و روسای دانشگاه ها هم آماده استعفا از سمت خود شده اند

كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان

آيت ا صافي: الحاق مشروط به كنوانسيون زنان، مشروع نيست 
٢٠٠٣  ژوئيه ٣١- ١٣٨٢ مرداد ٩ پنج شنبه بازتاب - 

 در پي تصويب پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، شوراي فرهنگي ـ اجتماي زنان
استفتائي را از آيت ا صافي گلپايگاني مطرح كرد كه يك نسخه از آن به «بازتاب» ارسال شده است.

حضور محترم حضرت آيةا صافي
 احتراما¢، به استحضار مي رساند، دولت جمهوري اسلمي ايران مدتي است، در صدد الحاق به

 معاهده اي بين المللي است بنام «كنوانسيون رفع تبعيض از زنان»، از آنجا كه شوراي فرهنگي ــ
 اجتماعي زنان به فرمان مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و طبق شرح وظايف، موظف به بررسي

  اين معاهده را در دستور كار خود داشته و مخالفت خود را٧٢اين گونه امور در مسايل زنان است از سال 
 با الحاق اعلم نموده است. و امروز نيز بررسي آن براي الحاق يا عدم الحاق در دستور كار شوراي

 عالي انقلب فرهنگي و هيأت دولت است. (متن كنوانسيون و نقد و بررسي هاي انجام شده پيوست
است).

 روح حاكم بر اين معاهده تساوي از جميع جهات بين زن و مرد است كه مورد عتاب شديد حضرت امام
(ره) نيز واقع شده بود. و هدف آن ايجاد و تضمين تساوي همه جانبه بين زن و مرد از طريق ذيل است:

 ـ تغيير و فسخ قوانين (اساسي، مدني، جزائي) و كل احكام قرآن و حكم حكومت اسلمي كه مغاير١
 تساوي باشند يا نتيجه آن به تساوي زن و مرد خدشه وارد كند، لذا احكام اسلم تحت الشعاع اين

 معاهده است و در صورت تعارض حتي حكم قرآن و ولي فقيه، بايد محو شود. زيرا دولت تعهد بالتر از آن
را به سازمان ملل سپرده است كه اين تعهد، خلف قاعده نفي سبيل است.

 ـ تغيير فرهنگ اسلمي و روش ها و سنت ها و محو نقش خاص هر يك از زن و مرد و يكسان سازي و٢
تساوي آنها حتي در حضور اجتماعي مانند حجاب و مسايل خانوادگي.

 ـ تغيير رويه اجرايي حكومت و برنامه هاي دولت درجهت اثبات تساوي همه جانبه و يكساني زن و مرد و٣
 الزام دولت اسلمي به ارايه گزارش درجهت اعمال قوانين و روي¥ه هايي كه تساوي را اثبات كند، و راه

 نفوذ فرهنگ ضدديني را بر جان و مال و ناموس مسلمين و شيعيان باز كند. موافقين الحاق معتقدند،
 براي خوب جلوه كردن اسلم در جهان و اينكه طرفدار آزادي زن و حقوق او است ملحق مي شويم و

شرايطي را قرار مي دهم.
 از آنجا كه الحاق مشروط نيز كارساز نبوده و طبق رويه سازمان ملل در آينده مجبور به عقب نشيني

 خواهيم بود، از آن مقام منيع خواستار است با بررسي موارد ارسالي به سؤال ذيل در صورت صلحديد
 پاسخ فرمايند كه: آيا الحاق جمهوري اسلمي ايران به اين معاهده «كنوانسيون رفع تبعيض از زنان» با

هدف ايجاد تساوي از جميع جهات بين زن و مرد به صلح اسلم و مسلمين خواهد بود؟
 ج ـ با توجه به ماده يكم و دوم كنوانسيون مرقوم و مواد¥ مشابه به آن، به نظر حقير ملحق شدن به

صورت مطلق يا مشروط به آن، عدول ظاهر و تنازل بي¥ن از مواضع عاليه اسلمي است.
 ماده دوم اين كنوانسيون كه از مواد اصلي و اساسي آن است، متضمن محكوم كردن بخش مهمي از
 احكام الهي اسلم است كه بر حسب نصوص كتاب و سنت و اجماع و ضرورت بين المسلمين، ثابت و
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 حاكم است و امضا و تصويب اين كنوانسيون هويت اسلمي امضاكننده و تصويب كننده آن را از هر هيأت
يا مجلسي باشد، مخدوش و زير سؤال مي برد.

 در نظام جمهوري اسلمي كه از بركت انقلب شكوهمند اسلمي، بايد اعضاي نهادها ي آن همگان
 متعهد به اسلم و عمال نظام اسلم باشند، الحاق به مثل اين كنوانسيون مورد قبول و تصويب هيأت

دولت و مجلس شوراي اسلمي واقع نخواهد شد.
 ه.ق١٤١٨ جمادي الثاني ١٧

نعمت ا صافي

گوناگون

صدام  از ظهور تا سقوط  
٢٠٠٣  ژوئيه ٣١- ١٣٨٢ مرداد ٩ پنج شنبه خسرو معتصد – روزنامه اعتماد - 

 صدام  براي  جهاز هنين  كساني  را بهتر از برزان ،تبان  و صوي  (صموي ) برادرانش  و در حقيقت  نابرادريهايش 
 و نيز علي  حسن  المجيد، پسر عمويش ، نيافت . ارشد ياسين ، پسر عمو و داماد بعدي  صدام ، نيز به  او

 پيوست . بدين  ترتيب ،هسته يي  از تكريتي هاي  وفادار به  مركزيت  صدام  تشكيل  شد كه  تنها او را
 مي شناختند و به  وي  وفادار بودند. هنوز زمان  زيادي  باقي  مانده  بود تا صدام  به  عنوان  مرد قدرتمند عراق 

 شناخته  شود. در آن  زمان  نظامي ها همچنان  حرف  اول  را مي زدند و صالح  مهدي  عماش  و عبدالغفار
 هردان  التكريتي  دومين  و سومين  مردان  قدرتمند عراق  شناخته  مي شدند. ارتش  براي  خود حساب  دور و

 درازي  باز كرده  بود و علقه يي  نداشت  ميدان  را به  غيرنظامي ها بسپارد. صدام  از ژنرالهاي  چاق  و
 شكم گنده  عراقي  كه  به  نظر او كمترين  شعور و فهم  سياسي  و ايدئولوژيكي  نداشته  و با سلح هاي  به 

 دست  آورده  از محل  كمك هاي  سخاوتمندانه  شوروي  كودتا مي كردند تا درجات  بال بگيرند و
 چمدانهايشان  را از پول  پر كنند،تنفر بسيار داشت  و شايد نام  آنان  را براي  تسويه  نهايي  در دفتري 

 فهرست وار مي نوشت . صدام  كه  عقده هاي  سنگيني  از سالها دربدري ، متواري  بودن ، زندگي  در كشور
 بيگانه ،تحقير و آزار مصري ها، برخورد با پليس  مصر، مقام  و موقعيت  و موفقيت  زودرس  پس  از كودتاي 

  و مجدداص پس  از چند ماه  تحمل  زندان  و ناراحتي  وجودش  را آزار مي داد، دشمنان  بالقوه ١٣٤٢ \ ١٩٦٣
 حزب  بعث ، يعني  پايگاهي  كه  مي توانست  او را به  مقام  و شهرت  برساند،با دقت  و صبر و حوصله  تعقيب 
 مي كرد. كمونيست ها، كردها، يهودي ها، ايرانيان  شهير كه  در نجف  و كربل و سامرا و كاظمين  سكونت 
 داشتند و به  زبان  فارسي  سخن  مي گفتند و پيوسته  مراتب  ارادت  و دلبستگي  ايرانيان  هم  مذهب  خود

 را در ساختن  آرامگاههاي  مقدس  امامان  و تقديم  نذور و هدايا و نيز ساختن  ضريح هاي  طليي  بيان 
 مي داشتند، در زمره  دشمنان  صدام  و حزب  بعث  تندرو او تلقي  مي شدند. نخستين  ضربه  صدام  به 

 شيعيان ، مخالفت  دولت  بعثي  با تشكيل  دانشگاه  مذهبي  كوفه  بود كه  دولت  به  بهانه هاي  گوناگون  داير
شدن  آن  را جايز ندانست . 

تروريست هاى مخالف ترور
٢٠٠٣  ژوئيه ٣١- ١٣٨٢ مرداد ٩ پنج شنبه راديو آلمان - 

 تصور تروريستى كه به خدمت صلح در آمده باشد، عجيب مى نمايد. چگونه كسى كه آگاهانه به
 خشونت عليه ديگران دست مى يازد تا به اهداف سياسى اش برسد، مى تواند در خدمت اهداف صلح

 دوستانه كسانى قرار گيرد، كه خود قربانى اقدامات تروريستى بوده اند. و اين در حالى ست كه
 سازمان بهداشت جهانى چندى پيش پيامد خشونت هاى تروريستى را در مشكلت جسمى و روحى

  چنين انسانى ست. او در مسير زندگى اش بعد ازSilke Maier-Wittانسان ها عظيم خواند. خانم 
 عمليات تروريستى متعدد، به مدد كار اجتماعى مبدل گشته و در ايجاد و استقرار صلح مى كوشد. او

  يا “فراكسيون ارتش سرخ” بوده و حال از طرف آلمان در كوRAFدر گذشته عضو سازمان چپ افراطى 
سوو به عنوان مددكار در خدمت صلح فعاليت مى كند. 

احتياط، خرابكاران مسلح!
  . پلكات هاى دههRAF هزار مارك جايزه براى معرفى خرابكاران مسلح¶ فراكسيون ارتش سرخ يا ۵۰

 هاى هفتاد و هشتاد ميلدى را، كه بر ديوارهاى ادارات و اماكن عمومى آلمان ديده مى شد، همه به
  عكس از تروريست هايى نمايان بود كه تحت تعقيب شديد مقامات۱۵ياد دارند. بر روى اين پلكات ها 

  تعلق داشت و در زير عكسSilke Maier-Wittامنيتى آلمان بودند. يكى از اين عكس ها ، به خانم 
نوشته شده بود: قد: يك متر و هفتاد و يك سانتيمتر. رنگ چشم: آبى. 

  شركت داشت، يعنى در طرح ربودن و به قتل رساندن رئيس۱۹۷۷ويت در عمليات تروريستى پائيز 
 اتحاديه كارفرمايان آلمان، هانس مارتين اشلير. ويت زماني، در تضادى دائم با سيستم حكومتى آلمان

 قرار داشت. سيستمى كه اعتقادى به آن نداشت و حاضر بود براى سرنگونى اش به هر اقدامى، از
 جمله ترور، متوسل شود. اما در حال حاضر اين كشور با همان سيستم اش به او حقوق مى پردازد و از
 او مى خواهد تا ميانجى گرى ميان گروه هاى متخاصم در كو سوو را به عهده بگيرد. از سه سال و نيم

پيش تا كنون او به اين كار ادامه مى دهد. 
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 ويت با تكيه بر تجربيات گذشته اش، به آلبان ها و صرب ها شيوه مدارا و تحمل نظرات يكديگر را مى
 آموزد. و با تكيه بر تحصيلت دانشگاهى اش در رشته روان شناسى ، به زنان و كودكان اين منطقه كمك

 كند تا كابوس هاى وحشتناك جنگ را از ياد ببرند. او براى پيشبرد كارش از شيوه هايى استفاده مى
 كند كه ديگران امكان استفاده از آن را ندارند. او از تجربه اش مدد مى گيرد و مثل بحث هايى را تدارك

 ، شركت مى كنند،IRAمى بيند كه در آنها، اعضاء سابق ارتش جمهورى خواه ايرلند موسوم به 
 كسانى كه ديگر اعتقادى به خط مشى سابق خود يعنى عمليات قهرآميز و مبارزه مسلحانه ندارند.

 هدف ويت اين است كه مردم عاقبت كار چنين خشونت هايى را ببينند، با چنين افرادى مستقيما آشنا
شوند و با آنها به گفتگوى رو در رو بپردازند و به اين ترتيب با فرهنگ مدارا آشنا يى پيدا كنند. 

  مى گذرد. زمانى كه خانم زيلكه ماير ويت، به شيوه قهرآميز مبارزه۱۹۷۷ سال از وقايع پائيز ۲۶
  سال از زمانى مى گذرد كه فشار دستورات جمع ، هر يك از اعضاء هسته۲۶مسلحانه اعتقاد داشت. 

 هاى تروريستى را خرد مى كرد و اين دستورات بايد بدون هيچگونه سوالى به اجرا در مى آمدند. او به
 سازمانى وارد شده بود كه در آن ايدئولوژى حاكم بود و سرپيچى از آن به شديدترين وجهى سركوب

 مى شد. در اين سازمان ترديد سركوب مى شد، احساسات سركوب مى شد، هر خواست فرد
 سركوب مى شد تا بتوان با قدرت فزاينده فقط به مبارزات طبقاتى فكر و عمل كرد، از خود گذشت و به

 اهداف غايى ايدئولوژيكى رسيد. خانم ويت، خود در اين مورد مى گويد: “من فكر مى كنم كه مبارزه
 مسلحانه و اقدامات قهرآميز، قادر به حل هيچ مشكلى نيست. اين شيوه مبارزه، نه تنها چاره دردها

 نيست، بلكه مشكلت موجود رو هم افزايش مى ده. چون با هر عمل خشونت آميز ، طرف مقابل
 واكنش نشون ميده و تلفى مى كنه و در چنين شرايطي، تو بايد دوباره به خشونت متوسل شد. اين

 زنجير خشونت بايد سرانجام يه جايى قطع بشه و شيوه نظامى و خشونت بار مبارزه بايد جاى خودش
رو به شيوه هاى ديگه بده.” 

 خانم زيلكه ماير ويت در دوران دانشجوئى اش در رشته روانشناسى دانشگاه هامبورگ آلمان، با سرى
 پر شور، فعاليت هاى سياسى اش را آغاز كرد. در تظاهرات عليه جنگ ويتنام شركت جست، در جنبش
 زنان فعال بود و عليه شرايط بد زندان اعضاء “فراكسيون ارتش سرخ” به مبارزه پرداخت. ويت چندى بعد،

 به اين نتيجه رسيد كه چنين فعاليت هايى نتيجه اى به بار نمى آورند و او را ارضاع نمى كنند. او
خواستار فعاليت هاى عملى بيشترى بود. 

  تصميم خود را گرفت و به فعاليت درRAF ، يكى از اعضاء Holger Meins ، با مرگ ۱۹۷۴در نوامبر سال 
  مى گويد: “اون چيزى كه من رو آزار مى داد،RAFاين سازمان پرداخت. او خود در مورد دليل ورودش به 

 اين بود كه من در خودم، قاطعيت لزم رو نمى ديدم. بايد كارى مى كردم. درست نبود كه من برم
  كه در زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند،RAFمرخصى و استراحت كنم و در همون لحظه اعضاء 

 زجر بكشند. برا همين هم رفتم بين اونها و راه برگشتم رو هم كامل بستم. اما الن مى فهمم كه اين
 كار من، بيشتر به خاطر ترس و ناتوانى در مقابله با مشكلت بود. چون من نمى خواستم با مشكلت

 جامعه اون جور كه هستن روبرو بشم و سعى در حل اونا بكنم و راهكارهاى تازه اى براى برطرف كردن
مشكلت جامعه پيدا كنم.” 

  او به زندگى مخفى۱۹۷۷ وظايفى غير مستقيم داشت. اما در سال RAFدر ابتداى فعاليت، ويت در 
 پرداخت و فعاليت هاى تروريستى آش آغاز شد. قرار بود كارى كنند تا رهبر اين سازمان از زندان شهر

 اشتوتگارت، آزاد شود و راه حل اين كار هم مشخص بود، آدم ربايي. با حمله مسلحانه به اتوموبيل
 هانس مارتين اشلير، رئيس اتحاديه كارفرمايان آلمان، او را ربودند و در اين درگيرى مسلحانه چهار

  ازRAFهمراه او را به قتل رساندند. بعد از دولت آلمان خواستند تا در ازاء آزاد سازى اشلير، رهبران 
  روز بعد۳۸زندان آزاد شوند. اما دولت آلمان حاضر به اين كار نبود. بايد اقدامات ديگرى صورت مى گرفت. 

  , چهار فلسطينى يك هواپيماى لوفت هانزا را ربودند و به مگاديشو، پايتخت سومالىRAFبا خواست 
بردند. در اثر درگيرى براى رهايى گروگان هاى هواپيما، چهار رباينده و يك نفر ديگر كشته شدند. 

  بعد از اطلع از حمله موفقيت آميز نيروهاى دولتى به هواپيماى ربوده شده، دستRAFرهبران زندانى 
 به خودكشى زدند و ربايندگان هانس مارتين اشلير، رئيس اتحاديه كارفرمايان آلمان، كه به هدفشان

  به پول براىRAFنرسيده بودند. تصميم به قتل او گرفتند و او را كشتند. بعد بخاطر احتياج مبرم اعضاء 
 مخارج زير زمينى، حمله به بانك ها در دستور روز اين سازمان قرار گرفت. در اثر يك درگيرى در حين

حمله به يكى از بانك هاى آلمان، يك زن بيگناه به قتل رسيد. 
 ويت ديگر نمى توانست اين اقدامات غير انسانى را براى خود توجيه كند. همه فكر ويت ديگر متوجه زن

  كه در زندان به سرRAFبيگناهى بود كه در اثر حمله آنها به بانك كشته شد. او ديگر به اعضاء رهبرى 
 مى بردند، فكر نمى كرد. ويت بعد از مدت ها فكر سرانجام به همراه هشت يا نه نفر ديگر از اعضاء،

 پايان دهد. RAFتصميم گرفت به فعاليت هايش در 
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  فقط اين دو تقسيم وجودRAF رهبر Andreas Baaderسياه يا سفيد، انسان يا شيطان. در ايدئولوژى 
 داشت و انسان ها بايد، به اين و يا آن گروه تعلق مى يافتند. اين سازمان سياسي، هيچ راه حل ديگرى
 را براى حل معضلت اجتماعى قبول نداشت. گفته مى شد كه يا بايد در بين نيروهاى ظالم و يا مظلوم

 بود و و راه حل ديگرى وجود ندارد. و در اين چارچوب بود كه زيلكه ماير ويت تصميم گرفته بود تا انسان
بماند خود را از راه خوك ها و شياطين جدا كند. 

 در حال حاضر اما همين نكته يكى از مهم ترين اهداف خانم ويت در اقداماتش در كوسووست. او مى
 خواهد به آلبان ها و صرب ها نشان دهد كه اين گونه نگرش كليشه وار غلط است، بارآورى ندارد و بايد

 با آن مبارزه كرد. خانم ويت مى خواهد با استفاده از تجربيات خود، به اعضاء گروه هاى اتنيك آلبان و
 صرب بياموزد كه اين كليشه سازى و ديدن تمام نارسايى ها فقط در چهره دشمن، مخرب است و

 نگرشى اين گونه راه به ناكجا آباد مى برد، به همان گونه كه نگرش خود او در دوران عضويت اش در
RAFراه به ناكجا آباد برد ،
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