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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

------------------------------------------------------------------------------  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  تصويب قطعنامه سازمان ملل برای استقرار صلحبانان بين المللی در ليبريه
  2003 اوت  2 -1382 مرداد 11 شنبه  -راديو امريكا 

ا برای برپايی عمليات برقراری شورای امنيت سازمان ملل متحد، قطعنامه پيشنهادی اياالت متحده ر
  . صلح در ليبريه که سه سال است درگير جنگ داخلی است تصويب کرد

شورای امنيت که پانزده عضو دارد، اواخر جمعه، با دوازده رای موافق و عدم حضور فرانسه، آلمان و 
 بند های اين سه کشور نامبرده می گويند به دليل ناخوانی يکی از. مکزيک، قطعنامه را تصويب کرد

  . مصوبه با قوانين کشورشان در رای گيری شرکت نکردند
 ECOWAS» اکوواز«موسوم به » جامعه اقتصادی دولت های آفريقای غربی«آمريکا مايل است که 

  . رهبری اين عمليات را بعهده بگيرد و آمريکا نقش حمايتی داشته باشد
ز تفنگداران دريايی آمريکا را حمل می کند و يک که شماری ا" ايو جيما«انتظار می رود ناوچه جنگی 

  . کشتی جنگی ديگر، شنبه به نزديکی سواحل ليبريه برسند
 نفره ای از سربازان حافظ صلح 1500پنج شنبه گذشته، رهبران آفريقای غربی اعالم کردند که نيروی 

 ليبريه سه روز بعد به عنوان نيجريه ای، تا دوشنبه وارد ليبريه خواهند شد و چارلز تيلور، رئيس جمهوری
  . پناهنده به نيجريه خواهد رفت

در همين حال در مونروويا، پايتخت ليبريه، از اوائل جمعه درگيری شديد برای تصرف سه پل اصلی که به 
  . مرکز شهر منتهی می شوند جريان داشته است

يش از هزار نفر از مردم سازمان های کمک های نوعدوستانه می گويند که از ماه ژوئن تا کنون، ب
  غيرنظامی در اين درگيری ها کشته شده اند

  
  

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

  بوش می گوید توسعه سالحهای هسته ای به سود ایران نيست
  وی ایران را تشویق می کند عوامل بازداشت شده القاعده را تحویل دهد

  ايت  دفتر برنامه های اطالعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه اياالت متحدهس
 ژوئيه گفت که توسعه سالحهای 30پرزیدنت بوش در یک مصاحبه مطبوعاتی در باغ رز کاخ سفيد در 

، و تالشهای جمعی بين المللی جهت منصرف کردن ایران از "به سود آنها نيست"هسته ای ایران 
  . سالحهای هسته ای خود الزم استبرنامه

تمام تصميمات "بوش اخطار داد که " پيشروی بسوی جنگ با ایران"در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره 
  .، اما او بر این باور است که امکان یک راه حل صلح آميز وجود دارد"انتخابی روی ميز باقی است

رانيها متقاعد ساختن دیگران در ملحق شدن به ما در من معتقدم بهترین راه حل در مورد ای: "بوش گفت
  ."اعالم صریح این نظر است که توسعه سالحهای هسته ای به سود ایران نيست

من واقعا بر این باورم که ما می توانيم این . ما در این زمينه به پيشرفتهایی دست یافته ایم: "وی گفت
ه ای است که به یک تالش جمعی توسط ملتهای موضوع را بطور صلح آميز حل کنيم، اما این مسئل

  ."جهان بخصوص در اروپا نياز دارد تا با ایاالت متحده جهت صحبت صریح با دولت ایران همکاری کنند
: وی گفت. بوش همچنين گفت که وی معتقد است یک عراق آزاد در زندگی ایرانيان تاثيرگذار خواهد بود

ما در کنار آنهائيکه برای آزادی در .  و ما در کنار ایشان ایستاده ایممردم ایران به آزادی عالقمند هستند"
ما نا اميدی آنها را از زندگی در جامعه ای که طبيعت آن دیکتاتوری . ایران بی صبر هستند ایستاده ایم

  ."است درک می کنيم
یران را تشویق کرد بوش اشاره کرد که ایران اعتراف کرده است اعضای القاعده را در بازداشت دارد، و ا

تصميم به این : "بوش گفت. به تقاضای کشورهای همسایه خود جهت تحویل القاعده به آنها پاسخ دهد
  ."کار به ایرانيها بسيار کمک می کند

 30آنچه در زیر می آید گزیده ای است از کنفرانس مطبوعاتی پرزیدنت بوش از باغ رز کاخ سفيد در 
  :ژوئيه
یکی . شما درباره ایران، یکی دیگر از کشورهای محور شرارت شما، سوال کنممی خواستم از : سوال

از چيزهایی که ما از پيشروی شما بسوی جنگ آموختيم این بود که وقتی شما شروع به اخطار دادن 
آیا ما در مراحل مقدماتی پيشروی بسوی جنگ با ایران . به کشورها می کنيد بهتر است توجه کنند

  آنها بيشتر در رده کره شمالی هستند؟هستيم؟ یا آیا 
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ببينيد هاچ، من بياد دارم اولين نوشته ای که درست بعد از عراق از قلم بعضی نویسندگان به : پرزیدنت
می دانيد، . نگارش درآمد این بود که، ای وای، در حال آمادگی برای حمله به یا سوریه یا ایران هستند

  .بسوی همه جا پيشروی خواهد کردپيشروی بسوی جنگ مبارزه ای است که 
من معتقد هستم در حال حاضر بهترین روش در مورد . تمام تصميمات انتخابی روی ميز باقی است

ایرانيها متقاعد ساختن دیگران در ملحق شدن به ما در اعالم واضح این نظر است که توسعه سالحهای 
مایلم .  زندگی ایرانيان تاثيرگذار خواهد بودمن معتقدم یک عراق آزاد در. هسته ای به سود ایران نيست

ما شهروندان بسياری داریم که از . از جمعيت ایرانی در آمریکا بخصوص در لوس انجلس تشکر کنم
طریق پست الکترونيکی و تلفن با مردمی که در سراسر ایران زندگی می کنند در تماس هستند، و من 

  . به این دليل از آنها تشکر می کنم
توجه است که یک ایستگاه تلویزیونی توسط یکی از شهروندان ما در حال پخش برنامه از لوس جالب 

مردم ایران . او این هزینه را متقبل شده است و عده بسياری برنامه را تماشا می کنند. انجلس است
 در ایران بی صبر ما در کنار آنهائيکه برای آزادی. به آزادی عالقمند هستند و ما در کنار آنها ایستاده ایم

ما نا اميدی آنها را از زندگی در جامعه ای که طبيعت آن دیکتاتوری است درک می . هستند ایستاده ایم
  .و اکنون زمان آن رسيده است که جهان گرد هم آید و پيامی صریح بفرستد. کنيم

او در زمينه نياز به بنابراین من مدت زمانی را با نخست وزیر برلوسکانی در مزرعه ام صرف کردم و با 
همانطور که می . اینکه اتحادیه اروپا در کنار ایاالت متحده پيام بسيار صریحی ارسال دارد صحبت کردم

دانيد بعضی از شما در سفرهای من به مسکو با من همراهی کردید و صحبتهای من را با دوستم 
 به دستيابی به سالحهای هسته ای بياد والدیمير پوتين در مورد نياز به توجه بيشتر به تمایل ایرانيها

من واقعا بر این باورم که ما می توانيم این موضوع . ما در این زمينه به پيشرفتهایی نایل شده ایم. دارید
را بطور صلح آميز حل کنيم، اما این مسئله ای است که به یک تالش جمعی توسط ملتهای جهان 

  .متحده جهت صحبت صریح با دولت ایران همکاری کنندبخصوص در اروپا نياز دارد تا با ایاالت 
موضوع جالب توجه دیگر درباره ایران این است که آنها اعضای القاعده را در بازداشت خود دارند و به این 

. حال، این موضوع مثبتی است که القاعده در حال صحبت با کسی نيست. موضوع اعتراف کرده اند
يدهم آنها جایی در بازداشت باشند تا اینکه در حال حرکت از جایی به منظورم این است که من ترجيح م

و فقط اميدوارم که ایرانيها به تقاضای کشورهای همسایه خود . جای دیگر و طرح نقشه و توطئه باشند
به عبارت دیگر، بعضی از کشورهایی که منشاء عوامل القاعده هستند . برای تحویل آنها پاسخ دهند

تصميم به این کار .  عوامل بازداشت شده القاعده به کشور اصلی خود بازگردانده شوندخواسته اند که
 به ایرانيها بسيار کمک می کند

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  سازمان عفو بين الملل خواهان تشكيل آميته مستقل براي تحقيق درباره قتل زهرا آاظمي شد

  2003 اوت  2 -1382 مرداد 11  شنبه ):راديو فردا(علي سجادي 
سازمان عفو بين الملل ميگويد فقط ايجاد يك مكانيسم تحقيقاتي آامال مستقل آه از قدرت قضايي 

برخوردار باشد، ميتواند حقايق پيرامون قتل زهرا آاظمي را بر مال سازد و اطمينان بدهد آه عدالت در 
ازجمله اعضاي دفتر دادستاني را اين مكانيسم بايد توانايي احضار شهود . اين مورد اجرا شده است

داشته باشد و حق داشته باشد اسناد مربوطه را انتشار دهد و از شهود در برابر تهديد و آزاد حمايت 
نمايد، همچنين بايد بتواند مكانيسمي ايجاد نمايد آه از بروز موارد مشابه و نفي حقوق بشر جلوگيري 

  . آند
 23زهرا آاظمي روز .  ژوئيه به پايان رسيد21را آاظمي، روز تحقيقات مقدماتي دولتي درباره قتل زه

ژوئن در ارتباط با عكسبرداري از خارج از زندان اوين بازداشت شد و در اثر خونريزي مغزي و شكستگي 
محمد علي ابطحي، معاون . جمجمه و از زماني آه در بازداشتگاه جمهوري اسالمي بود، درگذشت

بنابر گزارشها، .  ژوئيه گفت علت مرگ، ضربه مغزي بوده است30، روز رياست جمهوري اسالمي ايران
دفتر دادستاني تهران آه مسئول دستگيري و بازجوييهاي اوليه از زهرا آاظمي بود، از همكاري با آميته 

  . تحقيق رياست جمهوري خودداري آرده
اي اسالمي براي دفتر دادستاني همچنين از همكاري با آميته مشابهي آه از سوي مجلس شور

در عين حال برخي . رسيدگي به پرونده مرگ زهرا آاظمي تشكيل شده نيز خودداري آرده است
. تحقيقات نيز در تشكيالت و نهادهايي آه نقشي در پرونده زهرا آاظمي ايفا آرده اند، در جريان است

ادها استقبال آرده و سازمان عفو بين الملل از تشكيل آميته هاي تحقيق در دولت، مجلس و ساير نه
. همه آنها را تالشي مهم در راه ايجاد قانون براي جلوگيري از نقض حقوق بشر ارزيابي آرده است

سازمان عفو بين الملل ميگويد با اين حال فقدان قدرت قانوني آه الزمه تحقيقاتي با ارزش است، به 
ايت قراردادهاي حقوق بشر، باعث عالوه نواقص تحقيقاتي در تعهدات بين المللي ايران درباره رع

  .محدوديت عمليات شده است
 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  سيف العدل در ايران است: نيويورک تايمز
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  2003 اوت  2 -1382 مرداد 11 شنبه  -بي بي سي 
 يک مقام آمريکايی گفت که آمريکا از طريق کشور ثالثی خواستار تحويل گرفتن سيف: نيويورک تايمز

  العدل شده است
روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز در شماره روز شنبه خود از قول مقامات آمريکايی گزارش داده است که 

نفر سوم شبکه القاعده تحت نظر حکومت ايران است، اما مقامات ايرانی تاکنون " سيف العدل "
  . ، را بی اثر گذاشته اندتالشهای آمريکا برای تحويل او و ساير اعضای القاعده را به واشنگتن

به نوشته نيويورک تايمز مقامات آمريکايی و کشورهای خاورميانه گفته اند که ايران خواستار آن است 
که در ازای تحويل مقامات القاعده به آمريکا، واشنگتن اعضای سازمان مجاهدين خلق را به آن کشور 

  . تحويل ايران دهد
خالف جمهوری اسالمی ايران که در فهرست گروههای  گروه مسلح م-اعضای مجاهدين خلق 

 در اردوگاههايی در عراق تحت نظارت نيروهای -تروريست وزارت امور خارجه اياالت متحده قرار دارد 
  . آمريکايی قرار دارند

يک مقام آمريکايی به نيويورک تايمز گفته است که اياالت متحده اخيرا از طريق کشور ثالثی خواستار 
سيف العدل و ديگر اعضای القاعده از سوی ايران شده است اما اين پيشنهاد شامل تحويل تحويل 

  . متقابلی نبوده و آمريکا پاسخ مثبتی دريافت نکرده است
در هفته های گذشته بعضی گزارشها از تحت بازداشت بودن چندين مقام القاعده از جمله سيف العدل 

ماتی که با نيويورک تايمز صحبت کرده اند اظهار اطمينان کرده اند در ايران حکايت داشته اند و اکنون مقا
  . که او و ديگران در ايران بازداشت هستند

اين مقامات همچنين برای اولين بار جزييات تالش ناکام آمريکا برای تحويل گرفتن آنها را در اختيار اين 
 از طريق سفارت سوييس در تهران يک مقام آمريکايی گفته است که اين تالش. روزنامه گذاشته اند

صورت گرفته که در گذشته هم بارها بين ايران و آمريکا که دارای روابط سياسی نيستند واسطه قرار 
  .گرفته بود

علی يونسی وزير اطالعات ايران هفته گذشته برای اولين بار رسما اعالم کرد که عوامل بزرگ و کوچک 
 دولت ايران تاکنون حاضر نشده که هويت اين اشخاص را فاش القاعده در ايران تحت نظر هستند اما

حميد رضا آصفی سخنگوی وزارت امورخارجه ايران دوشنبه گذشته گفت که ايران مشغول تکميل . کند
  . پرونده بازداشت شدگان است تا در مورد سرنوشت آنان تصميم بگيرد

دولت چه کسانی در اختيار ايران هستند اما دولت آمريکا هم حاضر نشده که اعالم کند که به اعتقاد آن 
وزارت امورخارجه آمريکا ايران را ترغيب کرده که آنان را يا به کشورهايی که در آنجا تحت تعقيب هستند 

  . يا به کشورهای خودشان تحويل دهد
اما آن دسته از مقامات آمريکا و کشورهای خاورميانه که بشرط ناشناس ماندن حاضر به صحبت با 

يويورک تايمز شده اند گفته اند که کشورهای آنان شواهد غيرقابل انکاری در اختيار دارند که سيف ن
به اعتقاد آنان سعد بن الدن، يکی از پسرهای . العدل چند هفته پيش در ايران بازداشت شده است

امات ايرانی ارشد اسامه بن الدن رهبر القاعده، و سليمان ابوغيث سخنگوی آن گروه هم در اختيار مق
نيويورک تايمز از قول يک مقام آمريکايی نوشته است که به اعتقاد دولت آمريکا ابومصعب . هستند

  . الزرقاوی، اهل اردن که آمريکا او را دستيار بن الدن می داند، نيز در ايران تحت نظر است
ت که دولت آن کشور به نوشته نيويورک تايمز يک مقام دولت جرج بوش رييس جمهوری آمريکا گفته اس

حاضر به هيچ گونه معامله ای با ايران نيست، اما لورت فلينت، يکی از مديران ارشد سابق قسمت 
خاورميانه شورای امنيت ملی اياالت متحده در همين دولت، به نيويورک تايمز گفته است که کاخ سفيد 

ز اولويت برخوردار است و اگر بشود از بايد بطور جدی در اين مورد بيانديشد چون القاعده برای آمريکا ا
  .طريق تحويل اعضای مجاهدين خلق به ايران، به القاعده دست پيدا کرد بايد اين معامله صورت گيرد

به نوشته نيويورک تايمز سازمانهای اطالعاتی آمريکا معتقدند که سيف العدل ، افسر سابق اداره امنيت 
مقامات . يمن الظواهری در ساختار القاعده مقام سوم را داردمصر، پس از اسامه بن الدن و نايب او ا

عربستان سعودی هم، به نوشته اين روزنامه، او را متهم کرده اند که در طراحی و هدايت بمب گذاری 
  .  نفر شد از مقر خود در ايران دخالت داشته است35ماه مه در رياض که منجر به کشته شدن 

کند که انتقال رهبران القاعده از ايران به کشورهای ديگر عملی بسيار اما نيويورک تايمز اضافه می 
تابعيت عربستان سعودی از سعد بن الدن سلب شده و کويت هم تابعيت ابوغيث را از او . پيچيده است

بنابراين معلوم نيست که اين کشورها خواستار تحويل گرفتن شهروندان سابق خود . پس گرفته است
  . باشند

عالم کرده که خواهان در اختيارگرفتن سيف العدل است اما مقامات مصری گفته اند که در اين مصر هم ا
آقای عدل در آمريکا هم به اتهام دست داشتن در بمب گذاری در . مورد با ايران مذاکره نکرده اند

شت تحت  که بيش از دويست کشته بر جای گذا1998سفارتخانه های آمريکا در تانزانيا و کنيا در سال 
بيست و پنج ميليون دالر جايزه برای اطالعاتی که منجر به  ) FBI(تعقيب است و اداره آگاهی فدرال 
  . دستگيری او شود تعيين کرده است

نيويورک تايمز می نويسد که در اختيارگرفتن سيف العدل توسط آمريکا يا يکی از متحدانش در جنگ با 
د يکی از فرماندهان ارشد عملياتی القاعده در پاکستان تروريسم از ماه مارس که خالد شيخ محم

  . دستگير شد پيروزی مهمی در اين مبارزه تلقی می شود
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ماههاست که مقامات دولت آمريکا از جمله جرج بوش ايران را متهم می کنند که به صورت پناهگاه 
را رد می کند و می گويد که ايران در مقابل همواره اين اتهام . امنی برای اعضای القاعده درآمده است

 بازداشت کرده بود به کشورهای عربی مسترد کرده 2002 و 2001صدها عضو القاعده را که در سالهای 
  . است

مقامات اطالعاتی آمريکا گفته اند که به اعتقاد آنان اعضای القاعده اخيرا از پايگاههايی در شرق ايران 
عاليت می کنند اما اضافه کرده اند که برخالف بعضی در نزديکی مرزهای پاکستان و افغانستان ف

 گزارشهای منتشر شده شواهدی در دست ندارند که ايمن الظواهری معاون بن الدن نيز در ايران است
  

  و بدون قيد و شرط امضا آند " ايران پروتكل الحاقي را فورا: وزارت خارجه فرانسه 
  2003 اوت  2 -1382 مرداد 11 شنبه 

ايران بايد پروتكل الحاقي را هر چه زودتر و بدون : سخنگوي وزارت خارجه فرانسه گفت: فارسخبرگزاري 
  قيد و شرط امضا نمايد

امروز فرانسه در انتظار انجام يك اقدام قوي از : به گزارش خبرگزاري فرانسه، هروالدسو خاطرنشان آرد
اي آن آشور  هاي هسته برنامهجانب مقامهاي ايراني جهت آمك به جلب اطمينان در مورد اهداف 

  . باشد مي
 NPTپيش از اين نيز وزيران خارجه اتحاديه اروپا در جريان اجالس بروآسل از ايران خواسته بودند پروتكل 

  . را امضاء نمايد
المللي انرژي، در ماه سپتامبر آينده به منظور بررسي گزارش  آشورهاي عضو شوراي حكام آژانس بين

 /انتهاي پيام. اي ايران، گرد هم خواهند آمد المللي انرژي اتمي در باره برنامه هسته نمدير آل آژانس بي

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  پسران و نوه صدام دفن شدند
  2003 اوت  2 -1382 مرداد 11 شنبه  -بي بي سي 

  وه صدام حسين آخرين مقصد عدی، قصی و مصطفی دو پسر و ن: تکريت
جنازه های عدی و قصی حسين، دو پسر صدام حسين رييس جمهوری سابق عراق، در روستای زادگاه 

  .وی در تکريت به خاک سپرده شده است
  .پيکر مصطفی، نوه صدام حسين نيز، در کنار پدرش قصی دفن شده است

 ای در شهر موصل، واقع در عدی، قصی و مصطفی دوازده روز پيش در حمله نيروهای آمريکايی به خانه
  .شمال عراق، کشته شدند

در مراسم خاکسپاری دو پسر و نوه صدام حسين، حدود يکصد و پنجاه نفر، از جمله خويشاوندان آنان و 
  .تعدادی از رهبران قبايل تکريت شرکت داشتند

  .ته بودندنيروهای آمريکايی در محل حضور داشته و تدابير امنيتی گسترده ای را به اجرا گذاش
  .به خبرنگاران و عکاسان خبری اجازه حضور در اين مراسم داده نشد

اجساد عدی و قصی و نوه صدام حسين در خالل دوازده روز اخير در سردخانه ای در فرودگاه بين 
  .المللی بغداد نگهداری می شد

  .ريت حمل شداين اجساد در اختيار هالل احمر عراق قرار گرفت و برای دفن با هواپيما به تک
خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد که اين نگرانی وجود دارد که وفاداران به رژيم سابق عراق گور 

فرزندان صدام را به نوعی زيارتگاه تبديل کنند يا دشمنان عدی و قصی در صدد توهين به آرامگاه آنان 
 برآيند

  
  يابد  ن مي پايا2004اشغال نظامي عراق درسال : پل برمر اعالم آرد

  2003 اوت  2 -1382 مرداد 11 شنبه 
شود و از   انتخابات در عراق برگزار مي2004تا اواسط سال : حاآم نظامي عراق گفت: خبرگزاري فارس

  . اين تاريخ اشغال نظامي اين آشور پايان خواهد يافت
 از نوشتن قانون به گزارش رويتر، پل برمر حاآم نظامي عراق با اعالم اين مطلب آه انتخابات پس

واشنگتن عالقمند به جايگزيني هر چه زودتر دولتي دموآراتيك : اساسي برگزار خواهد شد مدعي شد
  . باشد در عراق مي

 ميليارد 4 آشته براي آمريكائيها بر جاي گذاشته و همچنين بيش از 52تا اول ماه مه، حمالت پارتيزاني 
 /انتهاي پيام. نموده استدالر هر ماهه هزينه بر دولت آمريكا تحميل 

  
  چگونه آمريكا به اقتصاد بازار در عراق نظم مى دهد

  2003 اوت  2 -1382 مرداد 11 شنبه  -راديو آلمان 
 ماه مى پل برمر، رئيس امور ادارى عراق اعالم داشت، از امروز دروازهاى عراق براى تجارت باز ٢۶روز 
 از آن يك روند وسيع خصوصى سازى در صنايع دولتى عراق، بويژه در  برمر حدود يك ماه پس٠است

   ٠صنعت چندين ميلياردى عراق را اعالم آرد
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 بالقوه سرمايه گذاران بسيارى در بغداد به صف ايستاده ٠در اصل باز شدن درها براى تجارت بد نيست
 و ساختمانى از آشورهاى صنايع ماشين سازى از اروپا، بانك هاى لبنانى، شرآت هاى مشاوره: اند

   ٠منطقه خليج و نيز انواع شرآت هاى مخابراتى و تلفن هاى سيار
 دستكم دو فقره آنان دآل فرستنده ٠درست همين شرآت هاى مخابراتى امروز چندان بيكار نيستند

 آه بمباران  بايد اشاره نيز آرد٠خود را در بغداد برافراشته اند تا سازندگان عراق نوين بتوانند تلفن آنند
   ٠هاى شهرى و غارت هايى آه در پى آن روى داد، چيزى از تأسيسات تلفن و مخابرات باقى نگذارد
ولى نيروهاى ائتالفى جنگ عراق، آه در بغداد در واقع اين آمريكايى ها هستند، همه چيز را تحت 

ستگاه هاى خود را  به همين دليل شرآت تلفن هاى همراه مجبور شده اند د٠نظارت خود مى خواهند
 تلفن همراه در زمان صدام حسين ممنوع بود و امروز نيز تا ماه نوامبر آينده، يعنى تا ٠جمع آورى آنند

   ٠اعالم يك مناقصه سودآور در شبكه هاى تلفنى در عمل ممنوع است
را نيز تعيين ولى تشكيالت آمريكايى امور ادارى نه تنها مى خواهد همه چيز را آنترل آند، بلكه معيارها 

 دولتى آه حداقل بتواند بيانگر منافع ٠مى آند، آنهم در زمانى آه يك دولت عراقى وجود خارجى ندارد
 و اگر چنين مى بود، در اعالم مناقصه تلفن هاى همراه ذآر ٠عراقى ها را در برابر نيروى اشغالگر باشد

   ٠آندنمى آردند آه هيچ شرآت عربى نمى تواند در اين مناقصه شرآت 
 ۶٨٠ يك قرارداد Bechtel» بچتل« براى نمونه شرآت بزرگ ساختمانى ٠از اين دست موارد بسيار است

 بايد گفت، در اين ميان بازرسان امور ٠ميليون دالرى براى بازسازى زيرساخت عراق دريافت آرده است
شرآت دختر شرآت نفتى  يك ٠مالى در واشنگتن اين اعطاى قرارداد را مورد بررسى دقيق قرار داده اند

عظيم هاليبرتون، بعنى همان شرآتى آه ديك چينى تا زمان معاونت رياست جمهورى اش در رأس آن 
 شرآت هاى فرانسوى و روسى ٠قرار داشت، قرار است به تعمير و بازسازى صنعت نفت عراق بپردازد
 و ٠، خارج از اين دايره قرار گيرندمثال بايد تا زمانى آه ديگر قراردادهاى نفتى با هاليبرتون امضا نشده

   ٠بايد گفت آه هيچ يك از اين پروژه ها به مناقصه گذارده نشده اند
در اين ميان مسئوالن صنعت نفت عراق با تقالى بسيار تالش دارند تا مانع از خصوصى سازى صنعت 

از آشور و  قشر متوسط عراق نسبت به پول هاى ضبط شده عراق در بانك هاى خارج ٠نفت گردند
وضعيت اسفناك امنيتى و ادارات دولتى آه آمريكايى ها در آن ها دست به تصفيه شديد زده اند، 

 بسيارى اعتقاد دارند آه علت اخراج بسيارى افراد ايجاد تسهيل در امر خصوصى سازى ٠شاآى است
   ٠است

 رجوع به آن دريابند آه چگونه بايد گفت در هيچ آتاب اقتصادى نوشته نشده آه نظاميان آمريكا بتوانند با
 و بى ترديد مقاومت خونين برخى ٠مى توان يك نظام اقتصاد دولتى پر از فساد را بازسازى و ترميم آرد

   ٠عراقى ها زندگى براى اشغالگران را راحت تر نخواهد آرد
 جنگ آن ها به: ولى يك چيز مسلم است و مى توان آمريكايى ها را بدان متهم ساخت و آن اينكه

 تنها چيزى آه آماده بود، فرش قرمزى ٠رفتند، بى آنكه خود را براى دوران پس از آن آماده آرده باشند
 ٠بود آه در برابر پاى دوستان دولت جرج بوش پهن شد

  
  سوزد ي بنزين عراق در بغداد هم چنان در آتش مي خط لوله: رويتر

  2003 اوت  2 -1382 مرداد 11 شنبه 
در » بيجي«نشاني براي خاموش آردن آتش خط لوله ي بنزين نزديك به پااليشگاه  شتالش ماموران آت
خواستند براي مدت آوتاهي اين  مقامات آمريكايي اعالم آردند، آنها فقط مي. ثمر بود شمال عراق بي

  .خطوط را مهار آنند
ادن، سخنگوي فرماندهان به نقل از خبرگزاري رويتر، تادپر) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .آمريكايي عراق اعالم آرد، دليل اين آتش سوزي هنوز مشخص نيست
  .وي ادامه داد، آتش خيلي وسيع بود و خاموش آردن آن براي ماموران آتش نشاني خيلي مشكل بود

آه ايم و اميدواريم  هاي بنزين به آار بسته ما همه تالشمان را براي بستن لوله« : وي هم چنين گفت
  ».بتوانيم آتش را تحت آنترل درآوريم

آتش سوزي بعد از انفجاري آه « : اين در حالي است آه ساآنان محلي به گزارشگران رويتر گفتند
  ».خبرابكاران طرح ريزي آرده بودند به وجود آمد

ين  آيلومتري شرق ا4ها و پااليشگاهي آه در  پرادن ادامه داد، هيچ گونه خسارت چشم گيري به لوله
  .حريق قرار گرفته وارد نشده است

اعالم آردند، در حال بررسي علت اين حادثه هستند، » نورث«مقامات وزارت نفت عراق و شرآت نفتي 
 انتهاي پيام. اما اطالعات آافي در اختيار ندارند

  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  ي نجف را مورد حمله و آزار قرار دادندپيروان مقتدي صدر برخي شخصيت ها و مراجع دين
  2003 اوت  2 -1382 مرداد 11  شنبه ):راديو فردا(امير آرمين 

به نوشته يک روزنامه عرب زبان، اقدامات يک گروه شيعه عراق عليه مراجع شيعه اين کشور، خشم 
 داد جامعه روزنامه الحيات چاپ لندن درشماره روزشنبه گزارش. شيعيان کويت را برانگيخته است
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علماي شيعه درکويت با صدور بيانيه اي اعالم کرد گروه مقتدي صدر درشهرنجف درعراق ظرف دو 
اين گروه با تحقير . روزگذشته شخصيت ها ومراجع ديني نجف را مجددا مورد حمله وآزار قرارداده اند

الم شيخ صفا مرجعيت و بي اعتنا به قداست شهر نجف و آيت اهللا العظمي سيستاني، حجت االس
مظفر يکي ازاعضاي دفتر آيت اهللا سيستاني را کتک زده اند واورا تهديد کرده اند که نبايد وارد منزل آيت 

  . اهللا سيستاني شود
دراعالميه آمده است گروه هياهوطلب مقتدي صدرهمچنين حجت االسالم امجد عذاري يکي ازاعضاي 

گ شيعه را به شدت کتک زده اند به طوري که وي بيت آيت اهللا العظمي محمد سعيد حکيم مرجع بزر
اين گروه همچنين تهديد کرده است که قصد دارد محمد حسين حکيم . دربيمارستان بستري شده است

  . فرزند آيت اهللا محمد سعيد حکيم را به قتل برساند
ند که گروه محمد باقرمهري رئيس جامعه علماي شيعه کويت نيزاظهار داشت ازنجف به وي اطالع داده ا

مقتدي صدر شخص ديگري به نام فالح را که اونيز ازهمکاران آيت اهللا سيستاني است مضروب ساخته 
  .اند

به گزارش روزنامه الحيات، جامعه علماي شيعه کويت دراعالميه خود ضمن محکوم کردن اين قبيل 
يعه را درنجف تامين وتبه اقدامات تبه کارانه، ازنيروهاي ائتالف درعراق خواسته است امنيت مراجع ش

دراعالميه ازساير مراجع، حوزه هاي علميه، سازمان هاي حقوق بشر وسازمان . کاران را بازداشت کنند
ملل متحد نيزخواسته شده است با مداخله فوري درموضوع، زندگي مراجع شيعه نجف را ازخطر نجات 

  .دهند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

حکومت ايران بايد جاي خود رابه يک نظام عرفي بدهد که در ان دين از سياست : آيت اهللا خمينينوه 
  جدا باشد

  2003 اوت  2 -1382 مرداد 11 شنبه ): راديو فردا(اردوان نيکنام 
، اين عنوان صفحه اول شماره امروز يک روزنامه معتبر هلندي »نوه خميني مي خواهد ايران را آزاد کند«

حکومت ايران : يد حسين خميني، نوه آيت اهللا خميني در مصاحبه اي با اين روزنامه مي گويدس. است
اين نخستين بار است که . بايد جاي خود رابه يک نظام عرفي بدهد که در ان دين از سياست جدا باشد

ي يکي از خويشاوندان نزديک آيت اهللا خميني با چنين صراحت و شدتي به جمهوري اسالمي حمله م
  . کند

 ساله است، در خانه 45نوه آيت اهللا خميني را که يک روحاني :  مي نويسدNRC Handelsbladخبرنگار 
سيد حسين خميني که مي گويد پدرش مصطفي، . يکي از آشنايانش در بغداد مالقات کرده ام

ان شد، مهمترين مشاور بنيان گذار جمهوري اسالمي بود و مرگ او باعث شروع انقالب اسالمي اير
همه کساني که ميراث دار پدر بزرگ : وي مي گويد. اکنون مخالف سرسخت جمهوري اسالمي است

: حسين خميني مي افزايد. من هستند، افرادي بسيار حقير هستند و تنها از نام او بهره مي گيرند
ضر، يک در حال حا. مردم ايران از شرايط کنوني و آنچه به که نام مذهب رخ داده، ناراضي هستند

  .ديکتاتوري مذهبي که بدترين شکل سرکوبي است در ايران جريان دارد
نوه بينانگذار جمهوري اسالمي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار هلندي که پس به نظر شما انقالب 

اميدوارم : وي مي افزايد. بکذاريد درباره آينده صحبت کنيم: اسالمي يک اشتباه بود، مي گويد
 مردم ايران پايه اي باشد براي اتفاق بزرگ و عير منتظره اي که در اينده رخ خواهد اعتراضهاي کنوني

حسين خميني به رابطه خوبي که با افراد درون حاکميت ايران، از جمله دستگاههاي امنيتي دارد . داد
ندي خبرنگار هل. بسياري از افراد اين سازمانها خود خواهان آزادي هستند: اشاره مي کند و مي گويد

آيا شما به عنوان نوه بنيان گذار و رهبر جمهوري اسالمي اميدواريد که از خاک عراق، رژيم : مي پرسد
بله، اميدوارم هرچه زودتر ايران آزاد بشود و انشاءاهللا : ايران را سرنگون کنيد؟ حسين خميني ميگويد

آيا فکر ميکنيد : نگار ميپرسدو هنگامي که خبر. فعاالنه براي ثبات و آزادي ايران مبارزه خواهم کرد
آمريکائيها ميتوانند براي ايران هم آزادي بياورند، حسين خميني ميگويد آزادي از نان مهم تر است، آزادي 

  .اگر فقط آمريکاييها مي توانند آزادي بياورند، بگذاريد بياورند. از همه چيز مهم تر است
  

  آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان
  

يد آيت اهللا نوري همداني به مجلس ششم در خصوص تصويب آنوانسيون رفع تبعيض عليه انتقاد شد
  زنان  
  2003 اوت  2 -1382 مرداد 11 شنبه  -ايلنا 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  رود؟   مجلس ششم به آجا مي

  ملت مسلمان و متعهد ايران پس از سالم، 
ان در آستانه اداي احترام به پيشگاه بانوي دو عالم همزمان با ايام فاطميه آه ملت مومن و متعهد اير

اي به  حضرت صديقه آبرا فاطمه زهرا عليها السالم بودند، متاسفانه در مجلس شوراي اسالمي اليحه
  . تصويب رسيد آه مصيبت بلكه فاجعه بزرگي را براي اين ملت ببار آورد
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طرحهاي پرزرق و برق، مثل هواداري از اين آنوانسيون رفع تبعيض در حقوق زنان مانند بسياري از 
مبارزه با تروريست از جمله ترفندهاي " حقوق بشر، تامين دمكراسي، حمايت حقوق زندانيان و اخيرا

شناخته شده دنياي غرب و استكبار جهاني است آه هدفي جز آوبيدن اسالم و اثبات برتري تمدن 
  . باشد غرب بر فرهنگ اسالم ندارد مي

سيون نفي حجاب براي زن، نفي عده نگهداشتن و نفي تعداد ديگري از ضروريات اسالم روح اين آنوان
است و طرح و تصويب اين آنوانسيون در مجلس به معناي پذيرفتن سلطه فرهنگي غرب و پذيرفتن 
اينكه اسالم در مورد حقوق زنان تبعيض قائل شده و در حق آنان ظلم روا داشته و تمدن غرب لطف 

  . خواهيم با غربيان در اين موضوع همگام باشيم و ما مي.ع ظلم و تبعيض نموده استفرموده و رف
در ميان زن و مرد وجود دارد و " و فطرتا" بايد توجه داشت آه در اين آنوانسيون تفاوتهائي آه خلقتا
 و جايگاه ريزي آرده و موقعيت زن را باال برده براساس آن، دين اسالم آه احكام خود را بر پايه فطرت پي

بلند او را معرفي آرده و حقوق آامل او را بر اساس اين فطرت تامين نموده است ظلم و تبعيض تلقي 
اند آه مواد اين آنوانسيون  گزاران و طراحان اين آنوانسيون قيد آرده و تصريح نموده پايه. شده است

وانند با گنجانيدن شرطي از طرف ت استثناءپذير نيست و آساني آه اين آنوانسيون را بپذيرند هرگز نمي
خود تغييري در اين آنوانسيون بوجود بياورند اين آنوانسيون را چندي قبل به قم آوردند و مفاد آنرا به 

 رساندند و همه مراجع محترم در باره آن نظر منفي -آلمتهم... ا علي_ اطالع اينجانب و مراجع محترم 
بنده بعالوه نوشتم در اين مملكت آه مردم .  خالف اسالم استدادند و همه تصريح آردند آه مفاد آن بر

هاي بخون  مسلمان آن هزاران جوان خود را تقديم انقالب و اسالم آردند و هنوز هم سالي چند بار جنازه
آنند و رنجهاي هزاران جانباز و آزاده را در دل دارند و در هر شهر و  خفتگان راه خدا را تشييع مي

ني براي شهيدان راه اسالم دارند و آوي و برزن خود را به نام شهيدي از شهيدان اين روستائي قبرستا
اند و با عطر و عبير پدران و مادران و همسران شهيدان فضاي اين مملكت معطر است  راه نامگذاري آرده

طرح اين ها شما را بقدرت رساندند بنابر اين شما حرمت اين چنين مملكتي را پاس بداريد و با  و همين
  . دار نكنيد آنوانسيون در مجلس شوراي اسالمي عواطف اين مردم را جريحه

ولي مع ذلك، معلوم نيست آه برخي از وآال با آدام هدف به مخالفت صريح با بيانات مراجع محترم 
  . برخاستند و تن به قبول چنين فضيحتي دادند

د آه هيچ شرطي آه موجبه استثناء باشد با اينكه در اين آنوانسيون قيد شده است چنانكه گفته ش
گويند ما شرط آرديم آه مخالف اسالم نباشد و اين عذر اينها مثال آوسه و  پذيرفته نيست اينها مي
  . آند ريش پهن را تداعي مي

  : اآنون سوال از اين وآال اين است آه 
  يد گفت؟ اند را چه خواه شما جواب اين ملتي آه بر اساس اسالم به شما راي داده-1
آيا با سوگند به قرآن مجيد در مجلس شوراي اسالمي آه براي رعايت اسالم و قانون اساسي ياد -2

  ايد چه خواهيد آرد؟  آرده
اعتنائي به مطالبات اصلي و گرفتاريهاي مردم در رابطه با گراني و بيكاري و فقر و محروميت و  آيا با بي-3

  داريد؟   گام برميپرداختن به اين قبيل طرحها در چه راهي
قريظه و  هاي ناآثين و قاسطين و مارقين از داخل و بني آيا در برابر دشمنان قسم خورده اسالم، جبهه-4

قينقاع از خارج آه اين آشور امام زمان عليه السالم و مرز واليت و رهبري و عزت  النضير و بني بني
رح اين آنوانسيون آب به آسياب آدام گروه اند اينها با ط اسالم و راحت مسلمانان را نشانه گرفته

  . ريزند مي
القراي اسالم است اآنون با اين  ايم و اينجا ام  بعالوه ما آه در اين مملكت پرچم اسالم را برافراشته-5

  تصويب ما چه پاسخي به ملت اسالم در آشورهاي ديگر داريم؟ 
 ايستاد و گرد و غبار استكبار را از چهره اين عليه آه در برابر شرق و غرب... ا آيا حضرت امام رضوان-6

آشور زدود و استقالل و عزت اين مملكت را تامين آرد اآنون آه شما روي به غرب آورده و طرح 
  رسانيد جواب اين بزرگمرد تاريخ اسالم عزيز را چه خواهيد گفت؟  غربگرايانه را به تصويب مي

صين در برابر چنين طرحهايي خواهند ايستاد ولي به ما يقين داريم آه شوراي نگهبان مانند حصن ح
هاي علميه دامت برآاتهم آه راه عزت اسالم  دهم آه بدانيد علما و مراجع محترم و حوزه شما تذآر مي

دانند در برابر چنين جريانهاي خالف اسالم هرگز  اهللا عليه مي و مسلمين را همان راه امام رضوان
آشند آه مجلس ششم به آجا  آنند و فرياد مي المي خود عمل ميمانند و بوظيفه اس خاموش نمي

  رود؟  مي
   حسين نوري همداني 06/05/82
 

  مردم قم دراعتراض به آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان راهپيمايي آردند  
  2003 اوت  2 -1382 مرداد 11 شنبه 

آليه اشكال تبعيض عليه زنان در مردم قم، روز جمعه پس از نماز در اعتراض به تصويب آنوانسيون رفع 
  .مجلس و احتمال پيوستن ايران به اين آنوانسيون راهپيمايي آردند

به گزارش ايلنا، اين عده آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را مغاير با شرع مقدس دانسته و عنوان 
ان دچار اشكال در صورت پيوستن ايران به اين آنوانسيون قوانين شرعي در مورد زنان و مرد: آردند

  .خواهد شد

www.iran-archive.com 



مجلس شوراي اسالمي با پيوستن ايران به اين آنوانسيون با شرط تطبيق آن با قوانين   گفتني است ،
  .اسالم، موافقت آرد

 آشور اسالمي با شرط تحفظ به اين آنوانسيون چنانچه تعداد مشخص از آشورها عضو اين 47تاآنون 
  .ه الحاق به آنوانسيون رفع اشكال تبعيض عليه زنان هستندآنوانسيون شوند ساير آنان نيز مجبور ب

گفتني است در حالي، اين آنوانسيون براي تصويب به شوراي نگهبان ارسال شده است آه اآثر مراجع 
  پايان پيام. آن را مخالف شرع مقدس مي دانند

 
آنوانسيون رفع بيني شده در  مسوول انجمن حمايت از حقوق بشر زنان تاآيد آرد آه حق شرط پيش

  .تبعيض عليه زنان، نظر مراجع را تامين خواهد آرد
  2003 اوت  2 -1382 مرداد 11 شنبه 

آنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه “شهيندخت موالوردي آارشناس حقوق در خصوص پيوستن به 
آه راجع به هايي  با اطالع رساني: ، گفت)ايسنا(به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ” زنان

ي دولت شد، برخي مراجع ديني اعالم مخالفت آردند، در حالي آه راجع به حق شرط در نظر  اين اليحه
  .گرفته شده در اين اليحه بحث چنداني نشد و تبعا توجهي هم از سوي اشخاص به اين مورد نشد

ا خواهد بود آه مغايرتي با با شرط لحاظ شده در اين اليحه، مفاد آنوانسيون تا جايي قابل اجر: وي افزود
احكام و مسايل ديني نداشته باشد، بنابراين هر جا آه با مسايل شرعي مواجه شويم، تعهدي در قبال 

  .اين آنوانسيون نداريم
: اآنون بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد، تصريح آرد ي مذآور هم موالوردي با اشاره به اين آه اليحه

ي آنوانسيون حقوق آودك هم افتاد و  جود ندارد، چرا آه اين اتفاق دربارهاي از بعد شرعي و نگراني
بيني حق شرط آلي در آن، بدون اشاره به مصاديق آنوانسيون، آن را  شوراي نگهبان با توجه به پيش

 انتهاي پيام. مورد تأييد قرار داد
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12شنبه   يك- روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 

 21   ميگ  جنگي  فروند جت  ، يك  دقيق ريزي  برنامه  و نيم  سال  از حدود يك  ،پس1966   در سال  يهودي يك
. آويو ببرد  تل  به  وسپس  ترآيه  بربايد و به  آن  خلبان  و با همكاري  عراق  را از آسمان  عراق  هوايي نيروي
   آه  مسيحياني  همان از زمره.  بود  ماروني  مسيحي  فردي21   ميگ  هواپيماي  خلبان نكه اي  توجه جالب
   عراق  بودند و يهوديان ،از آنان  بعث  حزب  عراق  و عضو شاخه  عزيز رهبر اصلي  و نيز طارق عفلق ميشل
 از   گرفتن  انتقام  را براي  عراق برگشته  بخت  يهوديان  تنبيه اما صدام.  ماجرا نداشتند  دراين  نقشي آمترين
شمار   آم  جامعه  آه بويژه.  نبود  سخت  چندان  بهانه  بود و يافتن  خود گذاشته  اقدامات ،سرلوحه اسراييل
   نظر مساعد به  ظاهر اما در باطن  به  نه  ، اگرچه  عربي  و ديگر آشورهاي  عراق  مقيم  يهودي اقليت

   سرزمين  آن  به  گذشته  در سالهاي  عراقي  يهودي هزارنفري90   از اقليت زيادي   و عده  داشت اسراييل
زيرا .  بودند  قرار گرفته  صدام جويي  تالفي  اهداف  بعدي  در رديف  عراق  مقيم ايرانيان.  بودند  آرده مهاجرت

 با   ايراني  دختران  يا ازدواج  عرب  با دختران ، ازدواج  عراق  در ساختار ملت  با وجود استحاله  حتي آنان
   ايرانيان  و سامره  ، آربال،نجف در آاظمين. دانستند  خود مي  را آشور اصلي  ايران ، همچنان  عراقي مردان
  وارد آه  تازه  ايرانيان  مهاجرت  از طريق  ،چه  گذشته  در سالهاي  بسيار زياد بودند و تعداد آنان شيعه
 .  بود  يافته ،افزايش  مقيم  از پيش  با زادوولد ايرانيان  بودند چه  مقدسه ا اماآن ب  مجاور شدن خواهان
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