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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 
  
  

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

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  رئيس و اعضاي هيات رئيسه فراآسيون اقليت انتخاب شدند 
  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12يكشنبه  

در انتخابات ساليانه مجمع عمومي فراآسيون اقليت، رئيس و اعضاي هيات رئيسه آن : خبرگزاري فارس
  انتخاب شدند 

به گزارش خبرنگار پارلماني فارس، بر اساس اين انتخابات غالمعلي حداد عادل نماينده تهران به عنوان 
الدين بروجردي نماينده  اد به عنوان نائب رئيس، عالءرئيس، احمد ناطق نوري نماينده نور و محمود آب

بروجرد به عنوان سخنگو، موسي قرباني نماينده قائنات به عنوان عضو هيات رئيسه، محمد شاهي 
عربلو نماينده هشترود عضو هيات رئيسه، رضا عبدالهي نماينده ماه نشان، عضو هيات رئيسه و 

  .  عنوان عضو هيات رئيسه برگزيده شدندعبدالرحيم بهاروند نماينده خرم آباد به
. گفتني است اين انتخابات به عنوان انتخاب هيات رئيسه سال آخر دوره ششم مجلس برگزار گرديد

 /انتهاي پيام
  

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  
  

 آاظمي)زهرا (بازيپرونده 
 

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

هاي خردادماه دستگير  دادگاه انقالب، حكم شش دانشجوي دانشگاه اميرآبير را آه در جريان ناآرامي
  .شده بودند، صادر آرد

  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12يكشنبه  
وگو با خبرنگار  ان اميرآبير در گفتحامد شجاعي عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجوي

بر اساس احكام صادر شده از سوي : ، با اعالم اين خبر اظهار داشت)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران 
دادگاه انقالب محمد صادقيان، حسن تكابي، رضا نوري و حسن طوفاني تبرئه شدند و ارسالن 

ضربه شالق تعليقي و محمدمهدي فرهنگيان  ميليون تومان جزاي نقدي و سي 1شميراني به پرداخت 
  .اند نيز به سه ماه حبس و پنجاه ضربه شالق تعليقي محكوم شده

وي با بيان اين آه هيچ آدام از اين دانشجويان عضو انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير 
ي   نام برد و دربارهنيستند، از مهدي حبيبي به عنوان تنها عضو بازداشتي انجمن اسالمي اين دانشگاه

 209در حال حاضر دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير در بند : وضعيت وي اظهار داشت
  .ي وي نيز به دادگاه انقالب ارجاع شده است زندان اوين است و پرونده

ن از ي اساسي دانشجويا  خواسته325چنين با بيان اين آه در حال حاضر بازديد از بند  شجاعي هم
نمايندگان مجلس است، مشخص شدن وضعيت دانشجويان بازداشتي حاضر در اين بند را خواستار 

 انتهاي پيام. شد
  

www.iran-archive.com 



  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  برنامه هسته اي ايران براي توليد برق يا بمب؟ 
  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12يكشنبه  

يورك تايمز امروز در تحليلي به ارزيابي برنامه هسته اي سايت اينترنتي روزنامه نيو: خبرگزاري فارس 
  . ايران پرداخت

» والري لينسي «به قلم » براي توليد برق يا بمب؟: برنامه هسته اي ايران«در اين تحليل تحت عنوان 
گري ميلهولين «و » پروژه ويسكانسين درباره آنترل سالحهاي هسته اي « پژوهشگر مرآز تحقيقاتي 

اين تابستان، توجه بين المللي به مكانهاي هسته اي ايران : ن گروه تحقيقاتي آمده استرييس اي» 
« نماينده آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي ،ايران را به » آنت بريل «. معطوف شده است

پيگيري مجدانه برنامه سالحهاي هسته اي متهم آرده و بوش رييس جمهوري آمريكا هشدار داده 
  . »ما ساخت سالحي هسته اي در ايران را تحمل نمي آنيم «ه است آ

ايران در حال ساخت رشته اي از نيروگاههاي هسته اي است و آژانس بين المللي انرژي اتمي از اين 
  . آشور بخاطر اهمال در گزارش مواد هسته اي انتقاد آرده است
  . قانوني و تنها براي تهيه انرژي است ايران به نوبه خود مي گويد آه برنامه هسته اي آن بي خطر،

حق «ايران در اين رابطه به عضويت خود در پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي اشاره آرده آه 
  . را تضمين مي آند» سلب نشدني توسعه انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز 

توان براي قدرت بخشيدن به با اين حال واقعيت ناخوشايند اين است آه تجهيزات و مواد خامي آه مي 
  . تهران استفاده آرد، در عين حال مي توانند به اين آشور توانايي براي توليد بمب را نيز بدهند

هيچ ناسازگاري و انطباق ناپذيري فني بين چنين برنامه هايي وجود ندارد تنها يك مسئله قانوني يعني 
ان،اين آشور را به خودداري از استفاده از امضاي پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي از سوي اير

  . سوخت هسته اي براي توليد سالح بجاي توليد برق وادار مي آند
بر اساس اصطالحات ويژه ،اين امر به اين معني است آه ناظران بين المللي بخت آمي براي گفتن 

ي شود، مي توان به برنامه مبتني بر اطمينان اين امر را دارند آه آيا برنامه اي را آه صلح آميز فرض م
خالف اين امر در صورتي است آه بمبي در آمادگي تقريبي براي مونتاژ .اي نظامي تبديل آرد يا خير

  . آردن قرار داشته باشد
در عين حال اين تمهديدات مي توانند بطور آامال قانوني به پيش : نويسندگان اين تحليل مي افزايند

  . روند
آن است آه اورانيوم را استخراج و آن را به گاز تبديل و به سوخت هسته اي از در حال حاضر ايران بر 

طريق سانتريفوژهاي گازي تغيير دهد و اجازه اين آار را تا زمانيكه ناظران مي توانند مشاهده 
  . داراست آنند،

در اختيار دستگاه سانتريفوژ 1000به ادعاي نويسندگان اين تحليل ،ايران تا پايان سال جاري ميالدي 
هزار 50و مي گويد حدود _ اين تعداد براي توليد يك بمب در هر سال آافي است_ خواهد داشت و 

  . دستگاه براي تاسيسات خود در نطنز وارد يا توليد خواهد آرد
  . ايران مدعي است آه نتيجه اين امر راآتوري براي توليد برق خواهد بود

ههاي سانتريفوژ پااليش مي شود، مي تواند سوختي براي با اين حال اورانيومي آه در اين دستگا
بمبي اتمي باشد و منتقدان ايران از منطق استنتاجي و قياسي استفاده مي آنند تا اينگونه بحث آنند 

  . آه جنبه نظامي، هدف واقعي است
ز نظير ايران آنها اينگونه بحث مي آنند آه توليد برق از اورانيوم بجاي نفت در آشوري غني در نفت و گا

  . هزينه هاي بسياري براي آن در پي دارد
  . اين منتقدان در عين حال مي گويند آه ايران نيازي به ساخت راآتوري خاص خود ندارد

روسيه سوخت تنها راآتور هسته اي ايران را آه در حال ساخت در بوشهر است ، دستكم به مدت ده 
  . ين مي آندسال از زمان به بهره برداري رسيدن آن، تام

آارشناسان بر اين باورند آه براي ايران ساخت بمب هسته اي از اورانيوم بجاي پلوتونيوم آه نيازمند 
اما مسير استفاده از پلوتونيوم نيز هموار .پردازش مجدد سخت مصرفي راآتور است، آسانتر است 

  .  مجدد آن مصمم باشدخواهد بود در صورتيكه ايران به استفاده از آن و ساخت نيروگاه پردازش
ايران با اورانيوم نيز مي تواند اقدام به ساخت بمب آند بدون آنكه پيمان منع گسترش تسليحات هسته 

اي را نقض آند،تا زمانيكه بازرسان بين المللي هر نيروگاه را تحت نظارت داشته و روند توليد ماده 
  . توليدي را پيگيري آنند

  . ه اي در عين حال بندي براي گريز داردپيمان منع گسترش تسليحات هست
ماهه از اين پيمان 3آن در خطر است، مي تواند با اطالع قبلي » منافع عاليه « هر آشوري آه اعالم آند

  . آناره گيري آند
اين امر به ايران اجازه مي دهد در حالي آه عضوي از اين پيمان بوده ماده هسته اي ذخيره شده خود را 

  . ه بمب هسته اي تبديل آند و در اينصورت نيز هيچ توافقي را نقض نكرده است حفظ و آن را ب
بنابراين ايران مي تواند در حالي آه عضوي از پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي است، به 

  . داشتن سالح هسته اي نزديك شود
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از محدوديتها عبور زمانيكه برنامه هسته اي ايران به تكامل برسد، فرصتي مناسب خواهد داشت آه 
آرده و بمبي را بدون آنكه آشف شود،توليد آند يا اينكه مقاصد خود را اعالم آرده و بسادگي به 

 /.انتهاي پيام. تعهدات خود در قبال پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي پايان دهد
  

  از آخرين وضعيت پذيرش پروتكل الحاقي » بازتاب«گزارش 
  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12يكشنبه  
 پيمان منع   آشور جهان، پروتكل الحاقي35گزارش داد، بنا بر آخرين اخبار، تاآنون » بازتاب«خبرنگار 

 آشور نيز اين پروتكل را تنها امضا 40اند و  را به اجرا درآورده) 93+2(اي  هاي هسته گسترش سالح
  .اند آرده

) سه هفته پيش( جوالي 11زمان انرژي اتمي تا بنا بر اين گزارش آه بر مبناي اطالعات مندرج در سا
اند، عبارت است  تهيه شده، فهرست آشورهايي آه تا تاريخ فوق، اين قرارداد را به مرحله اجرا درآورده

  : از
 جمهوري   قبرس،  بورآينافاسو، آانادا، چين، آرواسي،  بلغارستان، استراليا، آذربايجان، بنگالدش،

   ژاپن، سي، مجارستان، اندونزي، جاماييكا،  هالي چك، اآوادور، گرجستان،دموآراتيك آنگو، جمهوري 
   روماني،  نيوزيلند، نروژ، پاناما، پرو، لهستان،  مغولستان، اردن، آويت، التويا، ليتواني، مالي، موناآو،

  . آفريقاي جنوبي و ترآيه، ازبكستان اسلووني،
  .روتكل را به مرحله اجرا درآورده استگفتني است آشور غنا نيز به صورت موقت، اين پ

  :اند از سوي ديگر آشورهاي زير نيز اين قرارداد را تنها امضا آرده
 دانمارك، استراليا، فنالند، فرانسه، آلمان،   آوبا، آندورا، ارمنستان، اتريش، بلژيك، شيلي، آاستاريكا،
 نيكاراگوئه، نيجريه،   موريتاني، ناميبيا، هلند، ت،مال يونان، گواتماال، هائيتي، ايرلند، ايتاليا، لوآزامبورگ، 

 روسيه، اسلوواآي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تاجيكستان،  پاراگوئه، فيليپين، پرتغال، آره جنوبي،
  .اوآراين، انگلستان، ايرلند شمالي، آمريكا و اروگوئه

كرده و مرحله اجراي آن را آغاز همچنين آشورهاي زير اين پروتكل را تأييد آرده، ولي هنوز آن را امضا ن
  :اند نكرده

  .السالوادور، گابن، قزاقستان، آريبات، ماداگاسكار و سيشل
آشورهاي زير نيز مشغول گذراندن مراحل داخلي و آشوري هستند، تا اين پروتكل را به مرحله اجرا 

  .بگذرانند
   اسپانيا، سوئد و انگلستان غال،اتريش، بلژيك، دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، يونان، هلند، پرت

 

  

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  هشدار برمر از تهديدات مشترك القاعده و سازمان هاي اسالمي در عراق 
  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12يكشنبه  

سازمان القاعده و ديگر پل برمر حاآم آمريكايي عراق نسبت به تهديدات مشترك : خبرگزاري فارس
  .سازمانهاي اسالمي در اين آشور هشدار داد

به گزارش الجزيره، برمر در آنفرانس مطبوعاتي در بغداد ضمن ابراز نگراني واشنگتن از ارتباط موجود بين 
  . رژيم سابق عراق و سازمان القاعده تاآيد آرد آه اين ارتباط به حدود ده سال پيش باز مي گردد

آرد آه جماعت انصار االسالم آه يك گروه تروريستي وابسته به سازمان القاعده است از وي ادعا 
  . ابتداي جنگ در بيستم ماه مارس به تقويت دوباره قواي خود پرداخته است

نيروهاي امريكايي : برمر با اشاره به اينكه اعضاي سازمان انصار االسالم در عراق در حرآتند، گفت
  . فراد را پيدا و سرآوب آنندتالش مي آنند اين ا

حاآم امريكايي عراق با تاآيد بر اينكه داليلي وجود دارد آه نيروهاي خارجي در آنار مردم عراق عليه 
نيروهاي امريكايي مي جنگند، به حمله نيروهاي اين آشور در خرداد ماه گذشته به يك پادگان نظامي 

طي اين حمله نيروهاي امريكايي به : تصريح آرد نفر اشاره و 70در شمال غرب بغداد و آشته شدن 
  . مدارك و آارت شناسايي افرادي از اتباع آشور هاي سعودي ، يمني و سوري دست پيدا آردند

برمر تاآيد آرد آه هفته آينده شاهد اولين اقدام جهت تدوين قانون اساسي دائمي براي مردم عراق 
  . خواهيم بود

  .  در راستاي تعيين يك هيات مشورتي در اين آشور دانستوي تدوين قانون اساسي را گامي
حاآم امريكايي عراق در خصوص مسئوليت هاي دولت آينده پيشنهاد آرد آه وزراء وظيفه تعيين بودجه 
و ترسيم خط و مشي سياست ها را بر عهده خواهند داشت ولي اين مساله قبل از موافقت اعضاي 

  /. انتهاي پيام.  و بازنگري وي قرار گيردشورا ي انتقالي، بايد مورد موافقت
 

   نيروي نظامي خود را به عراق فرستاد1100هلند 
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 نيروي نظامي حافظ صلح خود را به جنوب عراق فرستاد آه اين تعداد 1100هلند : خبرگزاري فارس

  .ازمي گردندتقريبا برابر تفنگداران آمريكايي است آه به وطنشان ب
اين تعداد نيروي نظامي به طور رسمي : در شماره امروز خود نوشت» نيويورك تايمز«روزنامه آمريكايي 

اواخر هفته گذشته در پاسخ به درخواست آمك آمريكا و انگليس از ديگر آشورها، براي استقرار در 
  . زام شده اندواقع در مرز آويت و عربستان با عراق به اين آشور اع» المثني«استان 

آمريكائيان در جنگ . ما چاره ديگري نداشتيم: ، وزير دفاع هلند در مصاحبه اي اظهار داشت»هنك آمپ«
  . اآنون نيز در حال آمك به مردم عراق هستند. جهاني دوم به ما آمك آردند

بيشتر براي بسياري افراد معتقدند استقرار اين نيروها در عراق به دليل آمك به مردم عراق نبوده و 
  . تامين امنيت شرآتهاي هلندي آه قراردادهاي بزرگي منعقد آرده اند، انجام شده است

تصميم هلند براي فرستادن نيروهايش به عراق هنگامي مهم تر جلوه مي آند آه تعداد آمي از 
ها همسايگان اروپايي آن از جمله آلمان و فرانسه موافق اين امر هستند و دست آم هيچ يك از آن

 /. انتهاي پيام. نيروهاي خود را بدون نظارت سازمان ملل به عراق نمي فرستند
  

   ميليون بشكه فراتر رفت 5/1توليد روزانه نفت عراق از 
  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12يكشنبه  

 ميليون بشكه افزايش 55/1توليد روزانه نفت عراق به :  وزير نفت آمريكايي عراق گفت-خبرگزاري فارس
  .افته است ي

ظرفيت توليد : به گزارش گلف ديلي نيوز، تامر قضبان وزير نفت آمريكايي عراق با اعالم اين خبر تاآيد آرد
 ميليون بشكه در روز 7/1نفت عراق به باالترين حد خود از شروع حمله آمريكا به عراق و به عبارتي به 

  . رسيده است
 هزار بشكه 300 هزار بشكه نفت خام از جنوب عراق و 800عراق به زودي روزانه : قضبان در ادامه گفت

  . نفت از شمال عراق صادر خواهد آرد
وي در عين حال صادرات نفت از شمال عراق را منوط به اتمام انفجارهاي خطوط نفتي در اين مناطق 

  . است
هد داشت آه  ميليارد دالر درآمد نفتي خوا4/3به گزارش خبرگزاري فارس، عراق تا پايان سال جاري 

 /انتهاي پيام.  ميليارد دالري اين آشور را در سال جاري تامين خواهد آرد6بيش از نيمي از بودجه 
  

  . هاي آموزشي براي ارتش جديد عراق است ي برگزاري دوره آمريكا آماده
  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12يكشنبه  

ي  ايگاه اينترنتي ميدل ايست نيوزالين، به گفتهبه نقل از پ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آغاز شده و دليل تاخير آنها تشديد ) شنبه(ي آموزشي از روز گذشته  مقامهاي آمريكايي برنامه

  .عملياتهاي جستجو در شمال غرب بغداد بوده است
ود را به حضور ي خ  هزار تن عالقه11بيش از : ژنرال ريكاردو سانچز، رييس نيروهاي آمريكا در عراق گفت

  .اند در ارتش جديد عراق اعالم آرده
 روز آغاز 10 جوالي اولين گردان ارتش جديد عراق آار آموزشي خود را ظرف 23سانچز اظهار داشت در 

  .آند مي
بينند آه اين   به عنوان ارتش جديد عراق آموزش مي2003 هزار عراقي در سال 12ي مقامها  به گفته

 انتهاي پيام. رسد  هزار تن مي40، به 2005تعداد تا پايان سال 
  

  بازداشت يکی از رهبران کردهای عراق
  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12 يكشنبه  -بي بي سي 

حزب حرکت اسالمی که سالها کنترل منطقه اورامان کردستان عراق را در کنار مرز ايران در دست 
ن حزب به دست نيروهای آمريکايی بازداشت داشته اعالم کرد که مال علی عبدالعزيز رهبر روحانی اي

  .شده است
به گفته يکی از مقامهای اين حزب، مالعلی عبدالعزيز طی يورشی به خانه اش در شهر حلبچه همراه 

  .با چهارده نفر ديگر بازداشت شده است که برادرش مال عمر و محافظانش نيز در ميان آنها هستند
انجام گرفت، شمار زيادی از نيروهای آمريکايی با پشتيبانی ) تدوم او(اين يورش که بعدازظهر شنبه 
  .هليکوپتر انجام گرفته است

سخنگوی حزب حرکت اسالمی بازداشت مال علی عبدالعزيز را محکوم و آمريکاييها را متهم کرده است 
  .که به طرفداران عراق آزاد و مخالفان صدام حسين، رهبر پيشين اين کشور حمله می کند

حزب حرکت اسالمی در شعر اربيل در کردستان عراق همچنين اعالم کرده که نيروهای آمريکايی دفتر 
  .بدون هيچ توضيحی از آنها خواسته اند دفاترشان را در اين شهر تخليه کنند

به گفته مسئوالن حرکت اسالمی، شيخ علی باپير که امير اين حزب خوانده می شد نيز دهم ژوئيه 
 تن از يارانش و چند محافظ هنگامی که عازم مالقات با يکی از افسران آمريکايی گذشته همراه با سه

 در کردستان عراق بود به دست نيروهای آمريکايی بازداشت شد
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  نويس قانون اساسي اين آشور را دريافت آرد شوراي حكومت انتقالي عراق پيش
  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12يكشنبه  

نويس قانون اساسي اين آشور را به شوراي حكومت انتقالي عراق ارائه  شوزارت دادگستري عراق پي
  . نويس از سوي اين شورا شد داد و خواستار بررسي اين پيش

ي البيان چاپ امارات، مشروح اين  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  :نويس به ترتيب ذيل اس پيش

  يي در قانون اساسي نظام سابق عراق مانند جاي دادن نظام فدرالي  ه انجام تغييرات ريش-1
   لغو مجازات اعدام و سربازي اجباري-2
   سفر زنان به خارج از آشور به همراه محارم خود-3
   احترام به حقوق مردم آرد عراق-4

 دارد آه اين احتمال وجود«: در اين باره يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق اظهار داشت
پرسي گذاشته  نويس را در هفت ماه آينده قبل از اينكه به همه شوراي حكومت انتقالي عراق اين پيش

 انتهاي پيام» .ي عمل برساند شود به مرحله
  

  خروج امن در برابر توقف عمليات بعثي ها: پيشنهاد صدام به آمريكايي ها
  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه  -همشهري 

صدام حسين پيامي براي فرماندهي نيروهاي آمريكايي در عراق : مه فرامنطقه اي الحيات، نوشتروزنا
  .ارسال آرده آه در آن پيشنهاد سازش نموده است

يكي از داليلي آه دولت آمريكا را : به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، منابع عرب به الحيات گفتند
واهد شد صدام حسين را دستگير آند آن است آه وي پيامي را مطمئن مي سازد آه در آينده موفق خ

براي فرماندهي نيروهاي آمريكايي در عراق ارسال و پيشنهاد آرده در مقابل توقف عمليات عليه 
سربازان آمريكايي، نيروهاي آمريكايي دست از تعقيب وي و خانواده اش بردارند تا وي بتواند آار خروج 

  .اده اش را از عراق سروسامان دهدخود و تمامي اعضاي خانو
صدام، چند روز پيش از آشته شدن عدي و قصي اين پيام را از : الحيات به نقل از منابع مذآور افزود

  .محافظ شخصي خود ارسال آرد» عبد حمود«طريق 
مسئوالن آمريكايي پيشنهاد حمود را آه خواستار مالقات با مسئوالن : روزنامه مذآور اضافه آرد

منابع عرب . كايي شده بود رد و وي را بازداشت آردند، سپس عمليات قتل عدي و قصي انجام شدآمري
گفتند، آمريكاييها معتقدند آه پيشنهاد صدام حاآي از آن است آه وي بتدريج اميد خود را از دست مي 

ل دهد و احساس مي آند آه نيروهاي آمريكايي به دستگيري وي نزديك شده اند و به همين دلي
  .پيشنهاد وي را رد آرده اند

در همين حال شوراي حكومت انتقالي عراق روز شنبه اعالم آرد آه در آينده نزديك نام حقوقدانان و 
  . نفري تهيه پيش نويس قانون اساسي جديد اين آشور اعالم مي شود١۵قضات آميته 

 حكومت انتقالي عراق در زمينه از اعضاي شوراي» موفق الروبيع«به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 
ما، در عراق حقوقدانان، قضات و آارشناسان قوانين مدني زيادي داريم آه «: تشكيل اين آميته گفت

براساس . »قادر به انجام وظيفه و خدمت در آميته تهيه پيش نويس قانون اساسي جديد مي باشند
ري پيش نويس قانون اساسي جديد عراق  نف١۵اين گزارش، تصميم گيري در مورد تعيين اعضاي آميته 

ظرف دو روز آينده در شوراي حكومت انتقالي عراق صورت خواهد گرفت تا زمينه برگزاري انتخابات و پايان 
  .دادن به نظارت آمريكا در عراق آه بر اثر جنگ به ويرانه اي مبدل شده است، فراهم شود

) مراجع(آيت اهللا العظمي علي سيستاني از رهبران در ادامه به فتواها و نظريه هاي » موفق الروبيع«
برجسته شيعيان عراق در مورد تعيين اعضاي آميته پيش نويس قانون اساسي از طريق انتخابات 

اعضاي شوراي حكومت انتقالي به فتواها و ديدگاه هاي آيت اهللا علي : مردمي اشاره آرد و گفت
  .سيستاني به ديده تكريم و احترام مي نگرد

  هارات تكان دهنده نوه صدام  درباره قتل پدرشاظ
  .نوه دختري صدام چگونگي قتل پدرش به دست پسر صدام را فاش آرد

آه اآنون در اردن بسر مي برد از » جمال آامل«به گزارش شماره ديروز روزنامه الشرق االوسط، 
آه تنها پسر بازمانده از وي .  نفر از اعضاي خانواده اش انجاميد پرده برداشت١٢آشتاري آه به مرگ 

 قصي پسر آوچك ١٩٩۶ صبح يكي از روزهاي سال ۴حسين آامل داماد صدام است گفت در ساعت 
صدام به همراه علي حسن المجيد و چند تن ديگر به طور ناگهاني به خانه داماد صدام يورش بردند و تا 

: جمال آامل گفت. ا آشتند تن ديگر از اعضاي خانواده اش ر١١ بعدازظهر حسين آامل و ٨ساعت 
  . بعدازظهر براي ادامه عمليات حضور پيدا آرد۶عدي در حاليكه حالت عادي نداشت ساعت 

وي از صليب سرخ بين المللي، هالل احمر عراق و فرماندهي نظاميان آمريكايي در بغداد درخواست آرد 
ام آامل دامادهاي صدام در حسين آامل و برادرش صد. براي يافتن جنازه پدر و عموهايش آمك آنند

  . به خيانت به صدام متهم شده بودند١٩٩۶سال 
  انفجار در بغداد

. انفجار يك اتومبيل صبح ديروز در بزرگراه مهم منتهي به فرودگاه بغداد يك مجروح بر جاي گذاشت
لكس گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد به نقل از يك افسر آمريكايي حاآي است آه اين اتومبيل فو

  .واگن با يك بمب منفجر شد
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 به گفته شاهدان، يك عراقي آه در نتيجه اين انفجار مجروح شد به بيمارستان انتقال يافت
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  برادرزاده دبير آل جنبش اسالمي الدعوه عراق ربوده شد
  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12يكشنبه  

برادر زاده دبير آل جنبش اسالمي الدعوه عراق به دست افراد ناشناس در بصره ربوده : خبرگزاري فارس
  .شد

يوسف علي، : به گزارش خبرگزاري فارس منابع آگاه اين جنبش ضمن اعالم خبر فوق اظهار داشتند
برادرزاده عزالدين سليم دبير آل جنبش اسالمي الدعوه و يكي از اعضاي شوراي حكومتي عراق سه 

  . پيش به دست افراد ناشناس در بصره ربوده شدروز 
بنابراين گزارش شاهدان عيني گفتند آه دو مرد با مراجعه به درب منزل يوسف علي، وي را ربوده و با 

  .  متواري شدند92ماشيني تويوتا مدل 
بعاد اند و اعضاي اين جنبش احتمال مي دهند آه اين مسئله ا تاآنون ربايندگان هيچ درخواستي نكرده

  . سياسي داشته باشد
 /انتهاي پيام. علي سليم پدر يوسف علي از محافظين عزالدين سليم است

  
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

    1382 مرداد 12 يكشنبه -هاي صبح تهران  روزنامه
  2003اوت   3 -1382 مرداد 12 يكشنبه  -خبرگزاري آار ايران -

  ها   حمايت برخي نمايندگان مجلس از موضع وزارت آشو در مورد بررسي صالحيت: آفتاب يزد
  وزارت آشور فقط نظر مراجع چهارگانه قانوني را بپذيرد

  .تواند چنين آاري آند  وزارت آشور نمي: سخنگوي شوراي نگهبان 
  .هدف مجمع روحانيون حذف مشارآت است: ابرار

  ديوار استعفا  پشت: اعتماد 
  دهيم  باج نمي: هاشمي رفسنجاني: انتخاب
  شود  امروز برگزار مي: ايران

  نشست مهم دولت و مجلس درباره وضعيت آشور 
  امروز درنشست مشترك دوقوه : توسعه

  دهد  پرده نمايندگان پاسخ مي هاي بي  خاتمي به پرسش
  دهيم  به آسي باج نمي: هاشمي رفسنجاني: جوان

  شود  وز تشكيل ميامر: خراسان
  نشست دولت و مجلس براي لوايح دوگانه، گراني و پروتكل الحاقي

  به دنبال تصويب اليحه آنوانسيون زنان در مجلس صورت گرفت: رسالت
  رود  مجلس ششم به آجا مي: اهللا نوري همداني  اعتراض آيت

  ذاشت آشته و مجروح برجاي گ120عمليات مرگبار در روسيه بيش از : سياست روز 
  دهد  ايران باج نمي: رفسنجاني  هاشمي: صداي عدالت

  ! انفجار مشكوك: گذاري در خودرو منتسب ايران در بيروت  بمب: ساالري  مردم
  گوي دولت و مجلس  و  پروتكل الحاقي، لوايح دوگانه محور گفت: صبا  نسيم
  اي باشيم  ال سالح هستهتوانيم به دنب  به حكم منابع ديني نمي: رفسنجاني  هاشمي: بستگي  هم
   ميلياردي صداوسيما525بالتكليفي پرونده تخلف : نو  ياس

  پايان پيام 
 

   مرداد12: روزنامه های تهران
  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12 يكشنبه  -بي بي سي 

 در عنوانهای اصلی نوشته اند در جلسه مشترک امروز اعضای دولت و نسيم صبا، ايران و آفتاب يزد
که اکثريتشان را اصالح طلبان تشکيل می دهند، امضای پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش مجلس 

  .جنگ افزار هسته ای و سرنوشت دو اليحه پيشنهادی رييس جمهور به بحث کشيده می شود
فهرستی از مسائل دوماه اخير » تصميم جدی برای ابهام زدايی«  در سرمقاله خود با عنوان ياس نو

ه داده و نوشته مردم انتظار دارند دولت و مجلس تصميمهای جدی و روشنی در برابر روند کشور ارائ
  .ناخوشايند فعلی اتخاذ کنند
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حوادثی که در مراکز دانشگاهی رخ داده و دستگيری دانشجويان، مرگ زهرا کاظمی، ياس نو به نوشته 
هم جهان عليه برخی ديدگاههای تغيير ديدگاههای اروپائيان درباره ايران و منسجم شدن کشورهای م

داخلی و به خطر افتادن طرحهای عمرانی و اقتصادی کشور و استعفای وزير علوم و محاصره شدن ايران 
  .توسط آمريکا از جمله مهمترين حوادث دو ماه اخير کشور است

 جليل سازگار نژاد نماينده اصالح طلب مجلس به نسيم صبا گفته است که در جلسه امروز فضای
امنيتی پديد آمده در کشور و دستگيريهای گسترده دانشجويان از جمله مسائلی است که نمايندگان از 

  .اعضای دولت خواهند پرسيد
 نماينده ای از فراکسيون اقليت محافظه کار مجلس گفته است که در جلسه آفتاب يزدبه نوشته 

ردی به پانزده تا بيست در صد رسيده يکشنبه از دولت درباره گرانيها سئوال خواهيم کرد که در موا
  .است

 اعتراض امامان جمعه و روحانيون محافظه کار را به تصويب اليحه پيوستن ايران به رسالت و کيهان
کنوانسيون رفع تبعيض از زنان منعکس کرده و تصويب آن را از جمله کارهای سئوال برانگيز و غيرشرعی 

  .ن اکثريت دارندمجلسی دانسته اند که اصالح طلبان در آ
مجلس ششم «رسالت در عنوان اصلی خود اعتراض آيت اهللا نوری همدانی، يکی از مراجع قم را با تيتر 

منعکس کرده و نوشته علما و مراجع اسالم و حوزه های علميه در برابر جريانهای » به کجا می رود
  .خالف اسالم خاموش نمی مانند

ی در بيانيه ای از نمايندگان مجلس پرسيده جواب مردمی را که به نوشته رسالت آيت اهللا نوری همدان
برای اسالم به شما رأی داده اند چه می دهيد و با سوگندی که برای رعايت اسالم و قانون اساسی 

  خورده ايد چه می کنيد؟
کاظم انبارلويی در سرمقاله رسالت نوشته الحاق جمهوری اسالمی به معاهده محو کليه اشکال رفع 

عيض عليه زنان گامی برای هضم درمقررات جهانی است که در آن با خدا و اسالم و حقوق الهی تب
  .انسانها اعالم جنگ شده است

کيهان در گزارشی نشان داده که امامان جمعه سراسر کشور به تصميم مجلس در پيوستن جمهوری 
بال نماز جمعه قم به راهپيمايی اسالمی به کنوانسيون رفع تبعيض زنان اعتراض کرده اند و جمعی به دن

  .و دادن شعارهای مخالف با دولت و مجلس ششم پرداخته اند
به گزارش کيهان محمد تقی مصباح يزدی، يکی از روحانيان پرنفوذ محافظه کار در سخنرانی خود در 
نود راهپيمايی اعتراض آميز نمازگزاران قمی گفته است که در اليحه ای که به تصويب مجلس رسيده، 

  .مورد مخالف اسالم رويت شده است
 نوشته اصل قابليت پيش بينی در زندگی امروز جايی اساسی خسرو طالب زاده در مقاله ای در ياس نو

دارد به طوری که اگر نتوان در زمينه های اقتصادی و اجتماعی آينده را پيش بينی کرد، جامعه با 
  .مشکالت بسياری روبرو خواهد شد

ه ياس نو پيش بينی بدون داشتن اطالعات و تحليل و پردازش آن ممکن نيست و برای به نظر نويسند
اين کار روشنفکران و نويسندکان و تحصيلگردگان به امنيت نياز دارند، در حالی که نهادهای موازی به 

  .روشهای مختلف در اقتصاد و فرهنگ دخالت می کنند اين امنيت از دست رفته است
ط امروز جامعه ايران را چنان دانسته که در آن هيچ جريان و گروهی نمی تواند برنامه مقاله ياس نو شراي

  .ای مشخص ارائه کند و فقط اتفاقهای غير قابل پيش بينی رخ می دهد
استعفای وزير علوم و آموزش عالی که به نوشته روزنامه ايران با استقبال جناح محافظه کار روبرو شده 

  .ی روزنامه های امروز استموضوع خبرها و گزارشها
 استعفای دکتر معين را زنگ خطری برای نظام جمهوری اسالمی جعفرگالبی در مقاله ای در اعتماد

خوانده و نوشته با اين استعفا به نظر می رسد کشور به سمتی پيش می رود که شخيصتهای فکور و 
  .خالق احساس می کنند که توان کار کردن ندارند

نوشته » کامجويی از يک استعفا«ی در مقاله ای با عنوان برگزاری جمهوری اسالمايران روزنامه خ
دستهای بحرانساز در طرحها و پروژه های اصالحی همه جا ديده می شود که کارها را سد کرده و در 

  .مورد دانشگاهها، مستقيمًا ثبات و امنيت کشور را نشانه رفته اند
 از استعفای وزير علوم بيان کرده که در آن، اتوبوسی نشان داده کيهان با چاپ کاريکاتوری نظر خود را

شده که راننده آن را به لبه دره کشانده و آن اتوبوس، آموزش عالی کشور است، راننده در حال فرار 
  .می گويد ما ديگر نمی توانيم کاری بکنيم

لفهای مالی سازمان صدا سه ماه بعد از انتشار گزارش جنجالی هيأت تحقيق و تفحص مجلس درباره تخ
و سيما ياس نو در گزارشی نشان داده که با وجود تصريح قانون به رسيدگی خارج از نوبت به اين گونه 

  .پرونده ها، قوه قضاييه هيچ اقدامی برای رسيدگی به تخلفات مالی صدا و سيما صورت نداده است
 اند که دادسرای کارکنان دولت به نوشته ياس نو در حالی که بعضی از مقامات دادگستری گفته

مسئول رسيدگی به تخلفات صدا و سيما شده است دادستانی اعالم داشته که هيچ خبری از اين 
  .پرونده ندارد

در گزارش نمايندگان که نتوانسته بودند به تمام اسناد و حسابهای مالی سازمان تحت نظر رهبر 
 525 را بررسی کرده بودند گفته شده بود که جمهوری اسالمی دست يابند و تنها پنج حساب بانکی

  .ميليار تومان تخلف مالی کشف شده است
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 نيروهای امنيتی خرابکار اينترنيت ايرانی را دستگير کرده اند که تاکنون به سيصد به نوشته روزنامه ايران
تبر نفوذ و پنجاه سايت اينترنتی و از جمله سايتهای يکی از سازمانهای اقتصادی و چندين شرکت مع

 کرده بود
  

  جهان پس از جنگ
  

  بن بست دموآرات ها
  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه  - همشهري -اآونوميست، نيويورك تايمز: منابع

آمريكايي ها از شنيدن . تا دو هفته پيش همه چيز بر وفق مراد دموآرات هاي آمريكا پيش مي رفت
علي رغم وعده هاي اوليه جورج بوش مبني . مگين بودنداخبار آشتار روزانه سربازانشان درعراق خش

بر صادق و صريح بودن، دولت او پذيرفته بود آه جاسوسانش درباره ادعاي تالش عراق براي خريد 
اما خبر آشته . آسري بودجه نيز آارشناسان اقتصادي را نگران آرده بود. اورانيوم از نيجريه ترديد دارند

  . درون گروهي دموآرات ها شرايط را تغيير دادشدن پسران صدام و بحث هاي
 سال پيش به ١٠شوراي رهبري دموآراتيك، سازماني متشكل از دموآرات هاي ميانه روي آمريكايي آه 

حزب دموآرات آمريكا آمك آرد تا به قدرت برسد، در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكا به 
ستار پيروزي در انتخابات هستند از نشان دادن اين حزب به دموآرات هاي اين آشور توصيه آرده اگر خوا

عنوان حزب چپ دوآتشه و خشمگين آه با آاهش ماليات مبارزه مي آند و مخالف جنگ در عراق است 
  . خودداري آنند

توصيه اين نهاد دموآراتيك در پاسخ به افزايش محبوبيت هوارد دين فرماندار سابق ايالت ورمونت و از 
او به دليل انتقاد از حزب دموآرات در . احتمالي دموآرات ها در انتخابات سال آينده استنامزدهاي 

حمايت از جنگ عراق و بخشي از برنامه جورج بوش براي آاهش ماليات مورد توجه بسيار قرار گرفته 
   .، به دموآرات ها و بيل آلينتون آمك آرد تا به آاخ سفيد راه يابد١٩٩٢اين گروه درسال . است

شوراي رهبري دموآرات در پايان آنفرانس دو روزه خود آه براي بررسي وضعيت اين حزب تشكيل شده 
و نه هيچ يك از » دين«در اين آنفرانس نه . بود توصيه هايي به دموآرات هاي آمريكا ارائه آرد

  .آانديداهاي رياست جمهوري حزب دموآرات حضور نداشتند
بت به عالقه وموضع حمايتي دموآرات ها نسبت به سياست هاي شرآت آنندگان در اين آنفرانس نس

  .ليبرالي آه اين شورا مدت ها پيش آنها را رد آرده بود ابراز نگراني آردند
نظر ما اين است آه حزب دموآرات يك انتخاب : سناتور ايوان باي از اينديانا و رئيس اين سازمان گفت

 مي خواهيم بمانيم و حكومت آنيم؟ دولت اآنون در دست ما مي خواهيم برويم يا«: مهم پيش رو دارد
  » .راست هاي افراطي است و حزب دموآرات در معرض خطر افتادن به دامان چپ افراطي قرار دارد

خبرنگاري از اين سناتور پرسيد آيا مشكالت پيش روي دموآرات ها نتيجه حمالت جمهوريخواهان است 
خودآشي با آمك «: سه آلمه اي او اتاق را در سكوت فرو برديا اشتباهات خود دموآرات ها؟ پاسخ 

  .»ديگري
مؤسس اين سازمان و از متحدان بيل آلينتون به شكست نامزدهاي دموآراتي چون جورج » ال فرام«

 اشاره آرد و نسبت به بازگشت به سياست ١٩٨۴موندال در سال .  و والتر اف١٩٧٢مك گاورن در سال 
از جمله اين سياست . صيبت انتخاباتي ديگر به همراه داشته باشد هشدار دادهايي آه مي تواند يك م

  .ها عدم توجه و تأآيد بر سياست خارجي و تمايل به توسعه دولت است
بعضي در اين حزب هستند آه ما را به دوران پيش از آلينتون عقب مي برند و از موفقيت هاي : او گفت

  . آلينتون درس نمي گيرند
اين شورا يك بار حزب دموآرات را : صدايش از شدت احساسات به لرزش افتاده بود گفتآه » فرام«

شرايط بسيار حساس است و نمي توانيم . نجات داده است و ما بايد يك بار ديگر اين آار را انجام دهيم
  .آاري غير از اين انجام دهيم

اين آنفرانس در فيالدلفيا برگزار شد، جايي آه جمهوريخواهان سه سال پيش جورج بوش را براي 
نگراني هايي آه در اين آنفرانس مطرح شد نشان داد موقعيت . رياست جمهوري نامزد آردند

ه جدال هاي ايدئولوژيك چپ ميانه در آمريكا آه آلينتون و اين شورا گمان مي آردند يك ده» هوارددين«
اين آنفرانس همچنين نشان دهنده افول اقبال دموآرات ها و . پيش پايان يافته، همچنان جريان دارد

  .نگراني عميق  رهبران آنها در انتخابات رياست جمهوري سال آينده بود
برخالف نشست تابستاني سال گذشته اين شورا آه در آن چهار نامزد احتمالي دموآرات ها سخنراني 

گفت آه اين گروه هيچ آانديداي » فرام«. ن آنفرانس حتي يك آانديدا هم حضور نداشتآردند، در اي
. رياست جمهوري را دعوت نكرده زيرا نمي خواسته بحث هاي مهم اين نشست تحت الشعاع قرار گيرد
در . او گفت، هدف از اين نشست برجسته آردن هر نسل جديد فرمانداران دموآرات ميانه رو بوده است

ي آه بسياري از ليبرال ها، حزب را به ترك مواضع دموآراتيك سنتي متهم مي آنند، دعوت از شرايط
  .آانديداها بحث هاي سياسي داغي را در يك تابستان داغ شدت مي بخشيد

اگرچه اين شورا روابط نزديكي با بسياري از آانديداهاي دموآراتيك انتخابات رياست جمهوري دارد، اما 
شورا در پاسخ به درخواست خبرنگاران براي نام بردن از آانديداهايي آه مانند رييس »بروس ريد«

  . با فلسفه اين شورا همراه هستند، با دشواري روبه رو شد١٩٩٢آلينتون در سال 
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سخنان او با . »من رييس جمهوري در اينجا نمي بينم«:فرماندار ميشيگان گفت» جنيفر گران هلم«
  .تشويق حاضران روبه رو شد

.  با مقامات منتخبي شروع آرد آه اآثرًا از جنوب و غرب آشور بودند١٩٨۵اين شورا آار خود را در سال 
مي خواندند، در حزب » گروههايي با انگيزه خاص«آنها گفتند نفوذ اتحاديه هاي آارگري و آنچه آه 

  .دموآرات موجب پيروزي جمهوريخواهان و ورود آنان به آاخ سفيد شده است
ه آه از سوي شرآت هاي تجاري حمايت مالي مي شود، اآنون از همان آساني تشكيل شده اين گرو

  . رهبري آن را به عهده داشتند، اما شعار اعضاء آن افزايش يافته است١٩٩٢آه در سال 
از مسئوالن دموآرات مؤسسه هاي نظرسنجي، آه براي آلينتون هم آار مي آرد و » پن. جي. مارك«

جو ليبرمن مشاوره مي دهد، با ارائه نتايج چندنظر سنجي در آنفرانس اخير اين گروه اآنون به سناتور 
  .چنين نتيجه گيري آرد آه بوش آسيب پذير است، اما حزب دموآرات در موقعيت سختي قرار دارد

ما اآنون در دوران بعد از جنگ هستيم آه به طور تاريخي و سنتي اعضاي حزب دموآرات ريزش : او گفت
  .ندمي آن
 هزار دالر درآمد دارند محبوبيتي ٢٠حزب دموآرات اآنون در ميان آمريكايي هايي آه بيش از : او گفت

از نظر راي .  درصد از سفيدپوستان خود را دموآرات مي خوانند٢٢آمتر از جمهوريخواهان دارد و تنها 
تصور مي شود آه چنين . دهندگان طبقه متوسط، حزب دموآرات فعلي سايه اي از گذشته خود است

دموآرات ها خواستار دولتي بزرگ، افزايش ماليات تا حد بسيار زياد، به شدت ليبرال و تحت نفوذ 
  .گروههاي با منابع خاص هستند

گفت، از همه مهمتر اينكه، حزب دموآرات بايد ثابت آند آه به موضوع امنيت ملي اهميت مي » پن«
بود آه بسياري از دموآرات هاي شرآت آننده در آنفرانس اين موضوعي . دهد و براي آن برنامه دارد

  .اخير معتقد بودند بدون دست برداشتن از مخالفت با جنگ عراق ممكن نخواهد شد
دآتر :  آانديداي احتمالي دموآرات ها در انتخابات سال  آينده، با جنگ عراق مخالفت آرده اند٩ تن از ۵

اب گراهام از فلوريدا، ال شارپتون و آارول موسلي براون از ايلي دين، دنيس آوچينيچ از اوهايو، سناتور ب
  .نويز

: هدف حمالت آن است را رد آرده است و اعالم نموده است آه» دين«شوراي رهبري دموآرات اينكه 
  . اين بحث ها هرگز شخصي نيست

دموآرات . نهاستدر حمايت از سياست هايي آه اين شورا آنها رابراي حزب زيان بار مي داند ت» دين«
هاي نزديك به اين شورا خواستار لغو همه برنامه هاي بوش براي آاهش ماليات شده اند تا بتوان بودجه 

  .الزم براي طرحهاي درماني را تأمين آرد
آنها مي گويند . در ميان برخي دموآرات ها نگراني هايي ايجاد آرده است» دين«انتقادها و حمالت به 
  .نشان را در حمايت از او بسيج آرده اندتاآنون همه هوادارا

دموآرات ها اين روزها و در آستانه انتخابات عالوه بر يافتن آانديدايي آه بتواند با جورج بوش چالش آند، 
با مشكل ديگري هم روبه رو هستند و آن خطر از دست دادن فرمانداري پرجمعيت ترين ايالت آمريكا 

يا همان » آرنولد شوارزينگر«يس فرماندار دموآرات آاليفرنيا، رقيب  گري ديو. يعني آاليفرنياست
  .ديويس در ماه اآتبر در يك انتخابات ميان دوره اي بايد با ترميناتور رقابت آند. ترميناتور است

 ميليارد ٣٨اين ايالت اآنون با آسري بودجه . آاليفرنيا تبليغ خوب و مثبتي براي دموآرات ها نيست
بنابراين به نظر مي . روبه روست و اين بيشترين آسري بودجه در اياالت آمريكاستدالري طي دو سال 

رسد دموآرات ها بر ديويس تأآيد آنند و از هم اآنون در پي آانديداي ديگري براي اين رقابت سخت 
  .هستند

انه هاي نامزد احتمالي جمهوريخواهان در اين رقابت مورد عالقه و توجه مردم و رس» آرنولد شوارزينگر«
  . جديدترين فيلم او اآنون درصدر جدول فروش فيلم ها قرار دارد٣آمريكاست و ترميناتور 

او علي رغم بازي در فيلم هايي آه . برخي رهبران جمهوريخواهان او را بيش از حد ميانه رو مي دانند
شكست .داغلب سالح را بيشتر از بازيگر نمايش مي دهند، از سياست آنترل سالح حمايت مي آن

دموآرات ها در آاليفرنيا و آودتاي تبليغاتي آه بعد از آشتن پسران صدام حداقل در داخل آمريكا ايجاد 
  .شده ممكن است دموآرات ها را از پا در آورد

 آانديداي احتمالي ٩اما مشكل مهمتر دموآرات ها اين است آه راي دهندگان آمريكايي حتي يكي از 
دموآرات ها اآنون بيشترين بار آتش را . جمهوري سال  آينده را نمي شناسندآنها براي انتخابات رياست

  .به جاي بوش و اطرافيانش بر روي يكديگر مي ريزند
نظرسنجي هاي اخير نشان مي دهد، يك پنجم رأي دهندگان دموآرات  هنوز نتوانسته اند درباره انتخاب 

» جوليبرفن« درصد به ٢١ خود را گرفته اند، در ميان آساني آه تصميم. آانديداها به تصميمي برسند
از ميزان محبوبيت دو رقمي » دين«و » آري«، »جفارد«در ميان بقيه آانديداها تنها . راي مي دهند

  .برخوردارند
بسياري . سناتور هيالري رادهام آلينتون: اما هنوز يك برگ رو نشده در دست دموآرات ها باقي مانده

 آماده مي آند، وقتي جورج بوش ديگر نمي ٢٠٠٨خود را براي انتخابات سال پيش بيني مي آنند آه او 
  .تواند در انتخابات شرآت آند

  
  آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان
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هاي عليمه خواهران از تصويب الحاق ايران به آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان اظهار   مرآز مديريت حوزه
  تاسف آرد  

  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12يكشنبه  
هاي عليمه خواهران، در رابطه با آنوانسيون رفع آليه اشكال تبعيض عليه زنان   مرآز مديريت حوزه

  . اي صادر آرد  اطالعيه
اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسالمي درتصويب الحاق : به گزارش ايلنا، در اين اطالعيه آمده است
  . عليه زنان موجب تاسف و تعجب شدايران به معاهده محو آليه اشكال تبعيض
هدف اين معاهده با تصريح ماده يك و دو از ميان برداشتن آليه : در ادامه اين اطالعيه تصريح شده است

آوشد   حقوقي و اقتصادي است و مي, اجتماعي, تمايزات ميان زن و مرد در تمامي حوزه هاي فرهنگي
ه را آه خداوند متعال در طبيعت زن خلق آرده و زمينه هويت و استعدادهاي زنان, تا با نگاهي مردانه

  . ساز توجه خاص به آنان است ناديده بگيرد
تصويب اين معاده با حق تحفظ در چارچوب شرع با توجه به آن : در اين اطالعيه خاطر نشان شده است

ه مجلس هاي انجام شد  آند نشان از ضعف آارشناسي   چنين شروطي را ملغي اعالم مي28آه ماه 
دارد؛ بي شك چنين مصوباتي پس ازاعالم نظر مكتوب و شفاهي مراجع معظم تقليد در بال اثر دانستن 

  .سازد  هاي اساسي مواجه مي  اعتبار و مشروعيت اقدامات مجلس را بر پرسش, قيد مذآور
 عملي خود را اميد است نمايندگان محترم با اصالح عملكردها، التزام: در پايان اين اطالعيه آمده است

. هاي ديني و متناسب با فرهنگ ملي به اثبات رسانند  در دفاع از شخصيت و حقوق زنان بر اساس آموزه
 پايان پيام 

  
  اعتراض فضالي حوزه علميه قم به مصوبه اخير مجلس در تصويب اليحه آنوانسيون زنان

  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12يكشنبه  
، روحانيون، و مردم قم عصر روز گذشته با تجمع در مدرسه فيضيه قم جمعي از طالب: خبرگزاري فارس

  . اعتراض خود را نسبت به مصوبه اخير مجلس در خصوص الحاق ايران به آنوانسيون زنان ابراز آردند
آنندگان با سر دادن شعارهائي، از عمل دولت و مجلس در تصويب  به گزارش خبرگزاري فارس، اجتماع

در اين .  شدت انتقاد و آن را محكوم و خواستار پس گرفتن اين اليحه از مجلس شدندالحاقيه مذآور به
وظيفه ماست آه در اين : مراسم پس از قرائت پيام آيت اهللا حسين نوري همداني، مصباح يزدي گفت

برهه هوشيار باشيم و فريب دلسوزي براي مسلمانان را نخوريم و قدري به باطن اين گونه افراد توجه 
ها نيز بسيار پيچيده  امروز با پيشرفتهايي آه در همه شئونات صورت گرفته مكر و حيله: وي افزود. يمآن

  . شوند شناختي انجام مي تر و بر اساس اصول روانشناختي و جامعه
  . اند زنند اما در دلشان بوئي از اسالم نبرده خيلي ها دم از اسالم مي: مصباح گفت
 مورد با 90 مجلس شوراي اسالمي قانوني تصويب مي شود آه دست آم متاسفانه امروز در: وي گفت

اي در نامه اعمال خود  آند آه با تصويب اين اليحه حسنه اي افتخار مي اسالم مخالف است و نماينده
  . ثبت آنند

ما از رئيس :  در شوراي عالي انقالب فرهنگي رد شده بود گفت75وي با بيان اينكه اين اليحه در سال 
لت گله داريم زيرا او شاهد طرح اين اليحه در شوراي عالي انقالب فرهنگي آن زمان و رد آن بخاطر دو

  . مغايرتهاي عديده با احكام اسالمي بود
  . پس چرا اوال دوباره آن را در دولت به تصويب رساندند و ثانيا چرا به مجلس فرستادند تا تصويب نمايند

اند چرا  معظم رهبري صريحا در مقابل اين معاهده موضع گرفتهوقتي مراجع عظام و مقام : وي گفت
  ! مجلس و نمايندگان روحاني و ارزشي و معلمان آن بايد در مقابل طرح مساله سكونت آنند؟

زنيد چرا به فتاواي مراجع عظام دهن آجي  مصباح يزدي خاطرنشان ساخت شما آه دم از اسالم مي
  . آرديد

المللي تنها منحصر به اين طرح  ويب اين معاهده بخاطر آاهش فشارهاي بينوي با بيان اينكه توجيه تص
المللي هستيم و هر ساله نيز آنها ما را در  ما دهها سال است آه تحت فشار مجامع بين: نيست گفت

بايست در مقابل اين   حائز اهميت اين است آه ما مي آنند ولي نكته هاي مختلف خود محكوم مي بيانيه
رغم اختالفهاي موجود در دين و آئين خود  استكبار علي: وي گفت. ايستيم و مقاومت آنيمفشارها ب

  . جملگي در يك چيز اتفاق نظر دارند و آن از بين بردن اسالم است
اي تصويب اليحه الحاق به  بر پايه اين گزارش جمعي از طالب و فضالي حوزه علميه قم با صدور بيانيه

ي مجلس ظلم مضاعفي دانستند آه بر ساحت ارزشهاي الهي روا گشته آنوانسيون زنان را از سو
  . است

اي است  الحاق به آنوانسيون به منزله پايمال آردن آليه قوانين و حقوق ويژه: در اين بيانيه آمده است
 /انتهاي پيام.  است آه اسالم براي زنان و مردان تعيين آرده

  
   تبعيض از زنانافزايش مخالفتها با تصويب آنوانسيون رفع

  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12يكشنبه  
تصويب آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان در مجلس ششم اين روزها با مخالفت هاي بسياري روبه 

  .  رو شده است
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آنند، با الحاق به اين   مخالفين اين آنوانسيون آن را مغاير با مسائل شرعي و ديني دانسته و عنوان مي
ون خطر اعمال فشار به ايران از سوي مقامات آمريكايي به بهانه رفع تبعيض از زنان و دخالت در آنوانسي

  .قوانين داخلي را افزايش پيدا خواهد آرد
رئيس جمعيت زنان انقالب اسالمي به عنوان يكي از مخالفين اين طرح، با اشاره به " حميدي"

انسيون تالش دارد دولت ها و فرهنگ جوامع اين آنو, آنوانسيون رفع تبعيض از زنان معتقد است
آشورها را به سوي معيارهاي بين المللي آه مبتني بر نظريات غربي و حاآميت نظام سرمايه داري و 

  ».سياست خارجي آمريكا تنظيم شده است، سوق دهد
اين تشابه « :افزايد  وي روح حاآم بر آنوانسيون را تساوي از جميع جهات بين زن و مرد عنوان آرده و مي

آشورهاي اروپايي با وجود . و همانندي بدون لحاظ هرگونه استثناء و محوريت بر اساس جنسيت است
چنين ضعف هايي در اين آنوانسيون سعي دارند، از طريق تغيير سيستم قانون گذاري در آشورها و 

قوانين آشورها و تغيير نص آليه قوانين مغاير با اهداف آنوانسيون و داشتن ضمانت اجرايي، تغيير در 
فرهنگ و باورهاي جامعه با توجه به سياست هاي خاص خود، از طريق اينگونه معاهدات جنجال بر 

  ».انگيز، به عنوان اهرم هاي فشار اعمال نفوذ آنند
آيت اهللا نوري همداني يكي از مراجع تقليد نيز پس ازمخالفتهاي متعدد با تصويب اين طرح در مجلس 

راض به مجلس براي تصويب اين طرح، در هفته پسين با صدور پيامي به مردم ايران، با ششم، در اعت
  .حمله به نمايندگان، مجلس را در وضعيتي خاص قرار داد

آيا حضرت امام رضوان اهللا عليه آه « : نويسد  وي در بخشي از اين پيام خطاب به نمايندگان مجلس مي
ار استكبار را از چهره اين آشور زدود و استقالل و عزت اين در برابر شرق و غرب ايستاد و گرد و غب

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

هاي خالف اسالم هرگز ما يقين داريم آه شوراي نگهبان همچون حصن حصين در برابر چنين جريان
خاموش نمي مانند و به وظيفه اسالمي خود عمل مي آنند و فرياد مي آشند مجلس ششم به آجا 

  ».مي رود
با ) ره(رئيس جمعيت زنان انقالب اسالمي نيز براي اولين بار به مخالفت حضرت امام خميني " حميدي"

در اوايل مطرح شدن اين ) ره(امام خمينيحضرت   « :گويد  مطرح شدن اين آنوانسيون اشاره آرده و مي
  » .موضوع آن را پايمال آردن حكم شرعي اسالمي عنوان مي آنند

بحث حق تحفظ در : اند، معتقدند  اما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي آه به اين طرح راي مثبت داده
 در آنوانسيون آه در اين آنوانسيون به دولت هاي متعهد اين امكان را مي دهد تا مواد قانوني موجود

عرفي و قانوني آشورها است را قبول نكرده و با شرط عدم اجرا آن , ديني , تغاير با مسائل شرعي 
  .قوانين به آنوانسيون بپيوندند

آشورهاي اسالمي حوزه خليج نيز با حق تحفظ به اين آنوانسيون بين المللي آه در جهت رفع تبعيض 
ما برخي در ايران با وجود اين حق، هنوز هم به مخالفت با اين طرح آلي ا  , عليه زنان است پيوسته اند

  .مي پردازند
خواهند پس از   آنها مي, تواند اطمينان آفرين باشد  حق تحفظ نمي« :گويد  حميدي در اين مورد مي

ًال تابع و فرهنگمان تغيير بوجود آوريم و در اين صورت آام, نگرش ,پيوستن به اين آنوانسيون در قوانين 
  ».آنها هستيم

از طرفي به موجب قانون مدني معاهداتي آه ايران مي پذيرد در حكم قانون است لذا « : وي تصريح آرد
از سوي ديگر به موجب قانون , آند  قانون هم عرض خود را نص مي  ,اين معاهدات به عنوان قانون الحق 

 قانون اساسي است، آه نمي تواند 72 و 4مجلس موظف به رعايت اصل , اساسي در قانون گذاري
  .قوانين مغاير با احكام و اصول قانون اساسي را تصويب آند

 19 و 28پس با توجه به مغايرت هاي آنوانسيون با قوانين داخلي محدوديت حق شرط ها طبق ماده 
مطرح آنوانسيون الحاق به اين طرح، بر اساس شرايط ظرافيت هاي خاص خود را در صورتي آه بخواهد 

  ».آند و بايد مورد بررسي قرار گيرد، اين بررسي بايد به دور از فشارهاي سياسي باشد
طرح اين اليحه در مجلس از سوي جناح ها و گروههايي مطرح مي شود آه به « : وي معتقداست

  ».عنوان اهرم فشار مي خواهند از آن استفاده و ما را مجبور به الحاق به اين آنوانسيون آنند
تا اين تغاير از سوي « :ي با تاآيد بر تغاير آنوانسيون رفع تبعيض از زنان با مسائل ديني مي گويدحميد

  .حقوقدانان و بسياري از آارشناسان به اثبات رسيده است, حوزه علميه قم 
اين افراد بدون . اما پافشاري به الحاق آن هم از سوي صاحب نظران و نخبگان جنبه آامالًٌ سياسي دارد 

  ».يچ گونه آار آارشناس سعي دارند تا با اعمال فشار آن را تصويب آننده
مسائل مطرح شده در آنوانسيون هماهنگ با فرهنگ «: گويد  رئيس جمعيت زنان انقالب اسالمي مي

اروپايي است آنها مي خواهند با تعميم فرهنگ خودشان در جوامع اسالمي به مقاصد خود آه در آليت 
اگرچه بر اساس آنوانسيون هر » . فرهنگ ها را تحت سلطه خود قرار دهند  "اني دهكده جه" مساله 

 آنوانسيون 28ماده « : گويد  آشور از حق تحفظ برخوردار است اما حميدي ضمن مخالفت شديد مي
اين ماده تحفظاتي را آه با روح آلي آنوانسيون آه همان تساوي بين , آند  حق تحفظ را محدود و رد مي

  .رد است سازگار نباشد قبول نمي آندزن و م
آشورهايي آه به اين آنوانسيون با حق تحفظ پيوسته اند به آنها معترض شده اند آه بايد بدون هيچ 

  .قيد وشرطي به اين اليحه بپيوندند
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آنها مي خواهند روح آلي حاآم بر اين آنوانسيون در همه آشورها حاآم باشد تا بتوانند اعمال نفوذ 
تجربه ثابت آرده آه هر گاه به معاهداتي آه بدون شرط بوده . ا حق شرط مقابله خواهند آردآنند و ب

هنوز بهانه جزيي و اعمال نفوذ از راه هاي ديگر مي آنند، همانند بحث سالح هاي , پيوستيم 
  »اي  هسته

 بين با اين حال زهرا شجاعي رئيس مرآز مشارآت امور زنان معتقد است آه آنوانسيون يك تعهد
المللي است آه آشورها ملزم به اجراي آن مي شوند، اما با توجه به تنوع فرهنگي و مذهبي آشورها 

  .اند  اي به نام تحفظ در آن تعبيه آرده  قاعده
اي باشد آه ايران اعالم آرده است بند هايي را در آشور اجرا   تواند ماده  به گفته شجاعي اين تحفظ مي

  . اند  شرع نباشد و مجامع حقوق بين المللي نيز آن را پذيرفتهخواهد آرد آه بر خالف 
قوانين داخلي نياز به اصالح دارند و مرآز امور مشارآت زنان هم در همين زمينه برنامه هايي : وي گفت

  .را براي اصالح قوانين مربوط به زمان دارد آه اين آنوانسيون مي تواند آمك خوبي براي هدف ما باشد
مساله . آنيم  را باز مي" خصوصًا آمريكا"د است با الحاق به آنوانسيون راه اعمال فشار حميدي معتق

زنان از مباحث بسيار ظريف و حساس جامعه ما است آه از جهت داخلي و خارجي بايد مراقب باشيم 
ل دست آنها باز مي شود و ديگر تضميني براي اجراي حداق, آه اگر اين مباحث به شكل قانوني درآيد 

  .وجود ندارد, احكام اسالمي آه در آشور اجرا مي شود
بايد اين آنوانسيون مورد آارشناسي قرار گيرد و نظر صاحب نظران با دقت و بدور از جو سياسي حاآم 

  .باشد آه مي خواهد از اين موارد سوء استفاده و بر عليه آليت نظام جريان سازي آند
 اين آنوانسيون شرايط خاصي را در   , و امنيت ملي ما نيست پيوستن به اين آنوانسيون به نفع منافع

شرعي و , ديني , آشور ايجاد مي آند آه مسائل را آامًال دچار تضاد مي آند و ما را از نظر قانوني 
عرفي دچار مشكل خواهد آرد و بايد اين مساله از دست افراد سياست باز و جريان ساز خارج بشود و 

  پايان پيام. صميم بگيرندنخبگان در مورد آن ت
  
 
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه  –  روزنامه اعتماد -خسرو معتصد 

   چشمي  همان  به  شيعه  ايرانيان  خود بود، به عربي  و پان  درگير افكار تند شوونيستي  آه صدام
   به  آلماني يا پروتستانيسم. آردند  مي  نگاه  آلمان  يهودي  اقليت ه ب  نازي  آلمان  مقامات  آه نگريست مي

   غربي  مناطق  مقيم تباران  آلماني  به  استالين  نگاه  او مشابه  و نيز نگاه نگريست  آشورمي  آن هاي آاتوليك
از .  راند  خارج  به  شوروي  مرزهاي  از داخل آم  را آم  آنان  همه  بود آه  آشوربالتيك  و سه  و اوآراين روسيه

   در ايران  و بستگانشان  ايرانيان  آن ميان.  بودند  همسايه  دولت  پنجم  ستون  شيعه  ايرانيان نظر صدام
   و عميقي ، نفوذ گسترده  شيعه  با اعراب  ازدواج  وسيله ، به  ايرانيان آن.   وجود داشت  محكمي مناسبات
   به  محكمي بايد ضربات.  بود  نژادان  در اختيار ايراني  همچنان  عراق  از تجارت هم م  و بخشي  يافته در ايران

   آنان  آالن  ؤروت  به  بعثي شدند و دولت  مي  اخراج ،از آشور عراق  امكان آمد و در صورت  واردمي آنان
 در   ايران  و اطالعات  امنيت ان او، از نفوذ سازم  و جهاز هنين صدام. آرد  مي  را مصادره  و آن يافت  مي دست

 و   از ساواك  عراقي  از افسران بعضي.  بودند  آورده  دست  به هايي  سرنخ  عراق  و نظامي ساختار سياسي
   فضاي ناامني. گذاشتند ها مي  در اختيار ايراني گرفتند و اطالعاتي  مي  پول  ايران  ارتش يا ضد اطالعات

 بود   افكنده انديشي  فكر مال  را به  يي ، عده  نظامي ها و چند آودتاي حكومت   و دگرگوني  عراق سياسي
   آمونيست  نيز حزب  شرقي  و آلمان  شوروي دو دولت. آردند  مي جويي  چاره  آينده  روزهاي رو براي و از اين

 را در  هايي  خود، نمونه  و تجارب  ورزيدگي  دليل ، احتماال به  داشت  همكاري  بعث  با رژيم آه)  الشيوعي(
،  يافت  مي  بيشتري  روز در آار خود تبحر و آارآشتگي  روز به  آه صدام. گذاشتند  مي اختيار جهازهنين
   چهار گروه هاي گيرند، فعاليت  زير نظر مي  طوالني  خود را دقايق هاي  طعمه  آه  شكارچي مانند جانوران

  هاي  فيلم ، او از ميان  صدام  از نزديكان  يكي  گفته بنا به.   زيرنظر گرفت  دقت  در باال را به  شده  برده نام
آزار و غالبا علفخوار   و بي  آرام  از شكار حيوانات  آه هايي  فيلم  اندازه  را به  فيلمي ، هيچ مستند تلويزيون

 جاگوار، آهو يا   يك وقتي.  داشت  نمي شد، دوست  مي  داده  نمايش  و درنده  خطرناك  حيوانات  وسيله به
  بخت  نگون  خود حيوان  و دندان جهيد و با پنجه  او مي  برگردن آرد و ناگهان  مي  تعقيب  تيزپا را مدتي گوزن

 و در  گذاشت  مي  سر بر بالش  زد و از خوشي  مي داد و آف  سر مي  قهقهه دريد، صدام  مي را از هم
  ، يورش  و ديگر جانداران  انسان  به  آوسه حمله. آمد  پديد مي ميرح  و بي  از شقاوت  برقي چشمانش

 او  در ذات. شد  مي  صدام  خوشي  مايه  و درشت  چاق  شكاري  مار و بلعيدن  و شير، خيز برداشتن پلنگ
  ته رف  آن  بعد، نمادهاي  به1347\1968   از سال  آه  وجود داشت  و درندگي  از جنايت آميزي  نفرت جوهره
   از فرط اللمان  نقره  در زندان  اقامت  دوران ، در طول صدام.  قرار گرفت  جهانيان روي  آشكار شد و پيش رفته

   آتاب ترين عبدالناصر، مهم  جمال  آلنل  مصر، تاليف  انقالب فلسفه.  آورد  روي  آتاب  خواندن  به بيكاري
 ديگر   و چند آتاب  ديالكتيك  مارآسيسم  توانست اما در زندان بود،   او در مصر خوانده  بود آه ايدئولوژيكي
، را  ، اؤر نيكولوآياولي»شهر يار «  آتاب  خالصه او همچنين.  نيكال حداد را بخواند  با ترجمه آمونيستي

 .  قرار گرفت  آن  تاؤير مطالب  تحت خواند و بشدت
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  یاسالم کانون بحران، کندوکاوی در ريشه های بنيادگراي

  .2002سوء استفاده از کالم خدا، بحران در دنيای اسالم، هامبورگ، : مصطفی دانش
  2003 اوت  3 -1382 مرداد 12 يكشنبه  -بي بي سي 

  علی امينی: معرفی کتاب از 
 را ناظران و مفسران سياسی دوران ما به عنوان نقطه عطفی در تاريخ معاصر ٢٠٠١ سپتامبر سال ١١

فجارهای مهيب شهر نيويورک تمام معادالت و مناسبات رايج و معتبر را از بنياد ان. ارزيابی کرده اند
  .دگرگون کرد و دنيای ما را در برابر پرسشهای تازه ای قرار داد

يکی از مسائلی که ديگر نه می توان آن را کتمان کرد و نه دست کم گرفت، مسئله بنيادگرايی 
ه تئوريک يا يک گرايش ايدئولوژيک عادی نيست، بلکه اين پديده ديگر تنها يک مقول. اسالمی است

انسان پيرو اين مکتب . محملی است برای ارتکاب جنايت و ترور، آن هم در ابعادی مخوف و باورنکردنی
نه تنها خود را بر حق می داند و جنايت خود را به نام ارزش های واالی انسانی از قبيل حقيقت و عدالت 

  .ده است جان انسان های بيشماری را نيز در راه آرمان خود قربانی کندمرتکب می شود، بلکه آما
مصطفی دانش دکترای علوم سياسی است، اما شهرت خود را در آلمان مديون گزارشها و رپرتاژهای 

کتاب تازه او که با عنوان فرعی . تلويزيونی بسياری است که درباره خاور نزديک و ميانه تهيه کرده است
به زبان آلمانی انتشار يافته، انباشته از اطالعات و اسناد تازه و پراهميتی " کانون بحران: مدنيای اسال"

  .است درباره بنيادگرايی معاصر
تز محوری کتاب، که نويسنده در پيشگفتار با خوانندگان در ميان گذاشته، اين است که اسالم گرايی 

يادگرايی در شرايط جنگ سرد پديد آمده بن: "افراطی پديده ذاتی يا طبيعی جوامع مسلمان نيست
قدرت . رقابت دو ابرقدرت آن دوران، در برافروختن تعصب مذهبی دخالت مستقيم داشته است. است

های بزرگ از روی نزديک بينی و نادانی اين جريان را پديد آوردند تا بتوانند از آن عليه اردوگاه مخالف 
  ."استفاده کنند

هد فراوان نشان می دهد که در دهه های اخير اياالت متحده به تقويت اين کتاب با اسناد و شوا
بنيادگرايی در جهان اسالم ياری رساند، تا از رشد جريانهای طرفدار عدالت و آزادی در اين منطقه از 

  .جهان جلوگيری کند
مذهبی، زمينه های تاريخی تعصب " بهره برداری ابزاری از يک بحران"در فصل نخست کتاب تحت عنوان 

نويسنده به مشکل فلسطين به عنوان . عوامل عينی و ذهنی رشد بنيادگرايی تشريح می گردد
در " اخوان المسلمين"مهمترين معضل دوران جديدد می پردازد، که تمام جريان های بنيادگرا، از جنبش 

  .و شبکه القاعده از آن تغديه نموده اند" حزب اهللا"مصر گرفته تا 
به مبانی نظری بنيادگرايی می پردازد، هم در " ايدئولوژی حکومت اسالمی" عنوان فصل دوم کتاب با

فقه اهل تسنن، با گرايش هايی مانند امارت شرعی خلفا، و هم در فقه شيعه با عقايدی مانند امامت 
 در اين رهگذر نويسنده، بر دو اصل شرعی که بی ترديد در تکوين بنيادگرايی نقش کليدی. و واليت فقيه

با توسل به همين دو اصل بنيادين است که يک نوجوان . جهاد و شهادت: داشته اند، انگشت می گذارد
متعصب می تواند مردم بسياری را به کام مرگ بفرستد و از حيات مردم بی گناه به عنوان ابزاری برای 

 در جهان ديگر، اجر رسيدن به جامعه برتر الهی استفاده کند، و تازه مطمئن باشد که با رفتن به بهشت
  .و پاداش نيز خواهد گرفت

  اسالمگرايی به نمونه ايران و افغانستان
 در ايران پرداخته است، به عنوان اولين نمونه ١٣۵٧در فصل بعد نويسنده به بررسی انقالب سال 

 تحقق حکومت الهی در جهان اسالم، که برای بسياری از بنيادگرايان هنوز به عنوان الگويی" موفق"
  .عملی اعتبار دارد

نويسنده زمينه های پيدايش و رشد جمهوری اسالمی را بررسی می کند و نتيجه می گيرد که عملکرد 
در اين بخش او بر خاطرات . واقعی اين نظام با شعارها و وعده های آرمانی آن سخت مغاير بوده است

اسالمی و رويارويی با از سير و سياحتش در پايگاه های سياسی جمهوری . خود تکيه می کند
برجسته ترين چهره های نظام سخن می گويد؛ از مالقات هايش با شخص آيت اهللا خمينی، تا پيروان 

همه در هوای تشکيل نظامی برتر و ... نزديک او مانند هاشمی رفسنجانی، قطب زاده، خلخالی و
 از آنها تصوری متفاوت از آينده در واالتر؛ اما جدايی راه آنها از ابتدا به خوبی نشان می دهد که هر يک

  .ذهن داشته اند
او . گزارش و داوری های نويسنده درباره اوضاع افغانستان نيز در درجه اول بر تجارب خود او استوار است

در دو دهه گذشته هفده بار به اين خطه سفر کرده و با بيشتر سران افغان، از حکمتيار پشتو و نجيب 
  . ا ژنرال دوستم ازبک و احمد شاه مسعود تاجيک، به گفتگو نشسته استاهللا کمونيست گرفته ت

  )کليک کنيد(صراحت دردسر آفرين در گزارش از کابل، گوشه ای ازخاطرات مصطفی دانش در افغانستان 
او ضمن تشريح رقابت های قبيله ای و منازعات بی پايان قومی در ميان مجاهدان، رد پای نيروهای 

به گفته او در بستر خونين همين دخالت .  بهره برداری از اين منازعات نشان می دهدخارجی را نيز در
نوزادی که از زادگاه خود . های ناروا و آشوب های بی فرجام است که بنيادگرايی مبارز زاده شده است

به بيرون قدم می گذارد، تمام منطقه و جهان را به آتش می کشد، و اوليای اصلی خود، دولتهای 
  .اکستان و عربستان و دنيای غرب را به خطر می اندازدپ
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اينک که رژيم طالبان، که تنها يکی از مظاهر خشن بنيادگرايی بود، سقوط کرده است، سؤال اين است 
که آيا با فروپاشی اين نظام، کار بنيادگرايی نيز تمام است؟ با وجود زخم هميشه خونين فلسطين و با 

يرمردمی در چهارگوشه دنيای اسالم، آيا می توان به پايان بنيادگرايی اميد ادامه سلطه حکومت های غ
  : داشت؟ پاسخ نويسنده روشن است

  
تنها با يک برخورد جدی . بنيادگرايی را نمی توان با لشکرکشی به اين کشور و آن کشور نابود ساخت" 

 که می توان خطر بنيادگرايی را معنوی، با گفتگوی آزاد و تقويت پايه های دمکراتيک در اين کشورهاست
تنها خود مردم، نيروهای آزاديخواه و پيشرو در هر کشور هستند که می توانند بر اين آفت . مهار نمود

  )٣١١ص ." (غرب وظيفه دارد که به اين نيروها ياری برساند. بزرگ غلبه کنند
اوردهای معنوی خود را در به نظر نويسنده کتاب، برای رسيدن به اين هدف دنيای پيشرفته که دست

قدرت های غربی به خاطر اقتدار : خطر می بيند، بايد سياست خارجی خود را از بنياد تغيير دهد
سياسی و منافع اقتصادی، مدام به بنيادهای دمکراتيک در کشورهای جهان سوم، حمله برده اند و به 

مونه های ايران، کنگو و شيلی توجه کافی است به ن. قوام و دوام نظام های مستبد ياری رسانده اند
به نظر نويسنده تنها با تقويت شالوده های دمکراتيک و برقراری روابط اقتصادی عادالنه تر است . گردد

  .که می توان ريشه های بنيادگرايی را خشکاند
به .  صفحه منتشر کرده است٣٢٠، در "هوفمان اوند کامپه"کتاب مصطفی دانش را انتشاراتی معتبر 

 گفته نويسنده، ترجمه کتاب به زبانهای انگليسی و فارسی نيز آغاز شده است
  

  شود   مستقر مي  فدراتيو در عراق نظام
  2003 اوت  4 -1382 مرداد 13 دوشنبه  -روزنامه اعتماد

  الت ايـا   تـاريخ   در طول    بود آه    پاداشي   بيشترين   و قصي    عدي   اختفاي   محل   آشف  پاداش:  الملل   بين  گروه
   خبـر، اطالعـات      ايـن    با اعالم    عراق   غيرنظامي  ، حاآم » برمر  پل«.   است   شده   شخا پرداخت    يك   به  متحده
:  امريكـا را تاييـد آـرد و افـزود           بـه   اش   دالري  ميليـون 30   پـاداش    همـراه    به  دهنده   فرد اطالع    انتقال   به  مربوط
در .  خواهـد آـرد    مزايا اسـتفاده   از اين  دهد هم  ما نشان ا به ر  حسين  صدام  اختفاي  بتواند محل   آه  فردي
 قرار    قبرشان   را بر روي     آن   تكريت   العوجه   در روستاي    و قصي    عدي   همشهريان   آه   دو پرچمي    حال  همين
اضـر در    ح   امريكـايي   نيروهـاي :  روسـتا خبـر دادنـد        از ايـن     خبري  منابع.  بودند، بامداد ديروز ناپديد شد      داده
   امريكـايي   نظاميـان   آه  است  در حالي اين.  آردند اطالعي  ابراز بي  دو پرچم  اين  اختفاي  از نحوه   هم  محل

  هـاي    عكـس    در مراسـم     و حاضـران     خبرنگـاران   ، از آليـه      العوجـه    روستاي   در گورستان   با استقرار گسترده  
 نيز    عراق   شده   جمهور سرنگون   ، رييس    حسين   صدام  دختران» رنا«و  » رغد «  به  افراد نزديك .  گرفتند  پرتره
  آنـان .  نـشوند   يـي    رسـانه    بـا هـيچ      مـصاحبه    حاضـر بـه      پـس   انـد از ايـن       گرفتـه    دو تصميم   اين:  آردند  اعالم
 شـد دو      فـاش    راسـتا همچنـين     در همـين  .  دهند   خود ادامه    زندگي   به   دو فرد عادي     عنوان  خواهند به   مي

»  ان. ان. سـي « و     العربيـه    بـا شـبكه      مـصاحبه    مجبور بـه     عراق   نظامي   فشار شخا حاآم     تحت  صدامدختر  
   عربـي    مطبوعـات    بـه    اردنـي   منـابع .  بود   شده   مصاحبه   اين   انجام   به  ، مشروط    از عراق    آنان  شدند و خروج  

  شوند آه    مي   مصاحبه   اين   انجام   حاضر به    آردند، در صورتي     اعالم   در مقابل    هم   صدام  دختران: خبر دادند 
دار    را خدشـه     پدرشـان    شخـصيت    آـه    و سـواالتي     نـشده    از آنـان     با دو بـرادر مقتولـشان        در رابطه   سوالي
   اساسـي    قـانون   نـويس   پـيش :  آرد   اعالم   هم   عراق   دادگستري  وزارت.  نشود   از آنها پرسيده    آند، هم   مي
   پـيش   ، در ايـن      خبـري    منـابع    گـزارش   به.   است   قرار داده    عراق   انتقالي   حكومت  راي را در اختيار شو     عراق
  از ميــان.   اســت  شــده  ؤبــت  در آن  عــراق  ســابق  اساســي  قــانون  در بنــدهاي  تغييــرات ، مهمتــرين نــويس

، لغـو      اعدام  ، لغو مجازات    ق فدراتيو در عرا     نظام   پذيرد، اعالم    صورت   در آن    قرار است    آه   تغييراتي  مهمترين
   نيز بـا عنـوان       بندي  در آنار آن  .   خود است    محارم   همراه   سفر به    به   زنان   بودن   و لغو ملزم     سربازي  خدمت

   خبرنگـاران    بـه    هـم    انتقـالي    شـوراي    از اعضاي   يكي.   است   شده  ، قرار داده  » آرد   ملت   حقوق   به  احترام«
   همـه   بـه   خواهد انجاميد و بعد از آن   طول   به   ماه   هفت   حداقل   عراق   اساسي   قانون   آامل   تدوين   آه  گفت

   اعالميـه    بـه    بند احترام    آه   مورد نوشت    در اين   هم»  البيان «  اماراتي  روزنامه.  خواهد شد    گذاشته  پرسي
 بـر     آـه   قيد خواهد شـد، در حـالي         در آن    عراق   اساسي   قانون   جزو الينفك    عنوان   بشر، به    حقوق  جهاني
 آـامال     سياسـي    از حقـوق    ، زنـان     عـراق    اساسـي   در قـانون  .   اسـت    تاآيـد شـده      هم   و مردان    زنان  برابري

 از صـد سـرباز        بـيش    ابـتالي    ديگـر از عـراق       توجـه   خبـر قابـل   .  برخـوردار خواهنـد شـد        با مـردان    همساني
 در بغـداد حـضور        سـربازان    اين  ، همگي »هاآرتا«  اسراييلي   روزنامه  ارش گز  به.   است  الريه   ذات   به  امريكايي

 امريكـا را     ارتـش    بهـداري    بـشدت    مساله  اين. اند   باخته   جان   بيماري   بر اؤر شدت     هم  دارند و دو نفر از آنان     
   از امريكـا عـازم      ه مـسال    بررسـي    بـراي    متخصا ارتـش     از پزشكان    گروه   يك   آه   نحوي  ، به    است   آرده  نگران
،    شهر مذهبي    در اين    هم   آن   قاضي   عنوان   به   زن   يك   تعيين   خبر رسيد آه     هم  از شهر نجف  .  شدند  عراق
   خـانم    از تعيـين    ، پـس     خبـري    منـابع    گـزارش   به.   است   وجود آورده    به   مردم   را در بين     شديدي  هاي  واآنش

 از   برخـي   خـشم   خـاطر و حتـي   ، رنجـش   قاضـي   زن  نخـستين  نـوان  ع  بـه   ساله49، »  ناصر حسين  نضال«
   طـي    نجـف   ، حـوزه  » نضال «  از نزديكان    برخي   گفته  به.   است   را برانگيخته    شهر و روحانيون    هاي  شخصيت
  ف معـرو   از وآـالي   ناصـر حـسين    نضال خانم. اند  شده  با وي  مقابله  را رد و خواهان      با وي    همكاري  فتوايي

 . دارد  وآالت  سابقه  سال25   آه شهر است
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	گروه بينالملل: پاداش كشف محل اختفاي عدي و قصي بيشترين پاداشي بود كه در طول تاريخ ايالات متحده به يك شخا پرداخت شده است. «پل برمر»، حاكم غيرنظامي عراق با اعلام اين خبر، اطلاعات مربوط به انتقال فرد اطلاعدهنده به همراه پاداش 30ميليون دلارياش به امريكا را تاييد كرد و افزود: فردي كه بتواند محل اختفاي صدام حسين را به ما نشان دهد هم از اين مزايا استفاده خواهد كرد. در همين حال دو پرچمي كه همشهريان عدي و قصي در روستاي العوجه تكريت آن را بر روي قبرشان قرار داده بودند، بامداد ديروز ناپديد شد. منابع خبري از اين روستا خبر دادند: نيروهاي امريكايي حاضر در محل هم از نحوه اختفاي اين دو پرچم ابراز بياطلاعي كردند. اين در حالي است كه نظاميان امريكايي با استقرار گسترده در گورستان روستاي العوجه، از كليه خبرنگاران و حاضران در مراسم عكسهاي پرتره گرفتند. افراد نزديك به «رغد» و «رنا» دختران صدام حسين، رييس جمهور سرنگون شده عراق نيز اعلام كردند: اين دو تصميم گرفتهاند از اين پس حاضر به مصاحبه با هيچ رسانهيي نشوند. آنان ميخواهند به عنوان دو فرد عادي به زندگي خود ادامه دهند. در همين راستا همچنين فاش شد دو دختر صدام تحت فشار شخا حاكم نظامي عراق مجبور به مصاحبه با شبكه العربيه و «سي.ان.ان» شدند و خروج آنان از عراق، مشروط به انجام اين مصاحبه شده بود. منابع اردني به مطبوعات عربي خبر دادند: دختران صدام هم در مقابل اعلام كردند، در صورتي حاضر به انجام اين مصاحبه ميشوند كه سوالي در رابطه با دو برادر مقتولشان از آنان نشده و سوالاتي كه شخصيت پدرشان را خدشهدار ميكند، هم از آنها پرسيده نشود. وزارت دادگستري عراق هم اعلام كرد: پيشنويس قانون اساسي عراق را در اختيار شوراي حكومت انتقالي عراق قرار داده است. به گزارش منابع خبري، در اين پيش نويس، مهمترين تغييرات در بندهاي قانون اساسي سابق عراق در آن ؤبت شده است. از ميان مهمترين تغييراتي كه قرار است در آن صورت پذيرد، اعلام نظام فدراتيو در عراق، لغو مجازات اعدام، لغو خدمت سربازي و لغو ملزم بودن زنان به سفر به همراه محارم خود است. در كنار آن بندي نيز با عنوان «احترام به حقوق ملت كرد»، قرار داده شده است. يكي از اعضاي شوراي انتقالي هم به خبرنگاران گفت كه تدوين كامل قانون اساسي عراق حداقل هفت ماه به طول خواهد انجاميد و بعد از آن به همه پرسي گذاشته خواهد شد. روزنامه اماراتي «البيان» هم در اين مورد نوشت كه بند احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر، به عنوان جزو لاينفك قانون اساسي عراق در آن قيد خواهد شد، در حالي كه بر برابري زنان و مردان هم تاكيد شده است. در قانون اساسي عراق، زنان از حقوق سياسي كاملا همساني با مردان برخوردار خواهند شد. خبر قابل توجه ديگر از عراق ابتلاي بيش از صد سرباز امريكايي به ذاتالريه است. به گزارش روزنامه اسراييلي«هاآرتا»، همگي اين سربازان در بغداد حضور دارند و دو نفر از آنان هم بر اؤر شدت بيماري جان باختهاند. اين مساله بشدت بهداري ارتش امريكا را نگران كرده است، به نحوي كه يك گروه از پزشكان متخصا ارتش براي بررسي مساله از امريكا عازم عراق شدند. از شهر نجف هم خبر رسيد كه تعيين يك زن به عنوان قاضي آن هم در اين شهر مذهبي، واكنشهاي شديدي را در بين مردم به وجود آورده است. به گزارش منابع خبري، پس از تعيين خانم «نضال ناصر حسين»، 49 ساله به عنوان نخستين زن قاضي، رنجش خاطر و حتي خشم برخي از شخصيتهاي شهر و روحانيون را برانگيخته است. به گفته برخي از نزديكان «نضال»، حوزه نجف طي فتوايي همكاري با وي را رد و خواهان مقابله با وي شدهاند. خانم نضال ناصر حسين از وكلاي معروف شهر است كه 25 سال سابقه وكالت دارد.

