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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 
  

  برلين و پاريس واشنگتن را عصباني آرده ا ند  
  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  

 اگرچه روابط بين فرانسه و آلمان و اياالت متحده اخيرًا بهبود يافته است اما اختالفات به قدرت خود
  .  باقيست

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا به نقل از سايت اشپينگل ،فرانسه و آلمان در شوراي امنيت سازمان 
نويس اعزام حافظان صلح به ليبريا   در اين پيش. نويس قطعنامه توسط آمريكا، موافقت نكردند  ملل با پيش

  .بيني شده است  پيش
اين سه دولت با . گيري روز جمعه در نيويورك خودداري آردندآلمان، فرانسه و مكزيك از شرآت در رأي 

در اين . نويس قطعنامه آمريكا در مورد ليبريا اعتراض آردند  تصميم قاطع خود عليه ماده الحاقي در پيش
شود، بر طبق آن سربازان آشورهايي   المللي جنايات جنگي مطرح مي  ماده الحاقي مسئله دادگاه بين

المللي   آنند و دولتهاي متبوع آنان عهدنامه مربوط به دادگاه بين  گران شرآت مي  لهآه در گروه مداخ
  .اند، بنابه خواست آمريكا، از اتهام جنايتكار جنگي بودن، در ليبريا معاف ميشوند  آيفري رم را امضاء نكرده

هاي ليبريا را   ريبايست درگي  گران چند مليتي تحت فرماندهي آشورهاي غرب آفريقا مي  گروه مداخله
آشور را ترك آند و جانشيني منصوب گردد، نظم را برقرار نمايد و " جورج تيلور" و چنانچه . خاتمه دهد

  .بايست تا اول اآتبر سهم غرب آفريقا را جدا نمايد  يك گروه حافظ صلح سازمان ملل مي
بيان داشتند آه ماده الحاقي گيري به وضوح   نمايندگان آلمان و مكزيك در سازمان ملل، پيش از رأي

مذآور به حقوق ملي آنان لطمه خواهد زد و جان نگر و پونته نماينده آمريكا در سازمان ملل نيز تأمل سه 
در اين قطعنامه موضوع برسر مشكالت ليبرياست، نيجريه : او گفت. گيري رد آرد  آشور را پيش از رأي

فريقاي غربي اعالم آرده است و تيمي را به پايتخت گر آ  آمادگي خود را براي رهبري گروه مداخله
  .ليبريا،مونروويا اعزام نموده است

  .عنان درصدد است آه بودجه اعزام گردان نيجريايي به ليبريا را تأمين آند  دبيرآل سازمان ملل، آوفي
 1500ا حدود بنابه اطالعات يك مقام حكومتي آمريكا، آمريكا درپي آن است آه گردان دوم نيجريايي را ب

بايست نحوه اعزام گروه جانشين حافظان صلح سازمان ملل را تا   عنان مي. سرباز به ليبريا منتقل آند
     پايان پيام .  اوت مطابق متن قطعنامه ارائه آند15
  

   را تكذيب آرد2005وزارت امور خارجه آمريکا خبر برآناري کولين پاول در سال 
  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14 شنبه   سه- راديو فردا -ژان خاآزاد

به گزارش روزنامه واشنگتن پست، کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا اعالم کرده است که همراه با 
اما به گفته وزارت امور خارجه آمريکا .  ميالدي از کار کناره گيري خواهد کرد2005معاونش اوايل سال 

     پايان پيام  .اين خبر بي پايه است
  

پي آمدهاي تصويب موروثي شدن رياست جمهوري در خانواده رئيس حكومت جمهوري آذربايجان توسط 
  مجلس اين آشور

 2003 اوت  5 -1382 مرداد 14 سه شنبه  - راديو فردا -) لندن(شهران طبري 
مار پارلمان جمهوري آذربايجان از روز دوشنبه، پرونده انتخاب پسر حيدر علي اف، پسر رئيس جمهوري بي

حيدر علي اف، . اين جمهوري را براي اولين بار به صورت رئيس جمهوري موروثي اين کشور باز مي کند
رئيس جمهوري کشور نفت خير جمهوري آذربايجان که در بيمارستاني در ترکيه بستري است، از سال 

ه که پدرش که  ساله او هر گا41الهام علي اف، پسر . پيش مقدمات اين جانشيني را آماده کرده بود
گروههاي اپوزيسيون .  سال دارد، ديده از جهان فرو بندد، رسما جانشين او خواهد شد80اکنون 

آذربايجان مي گويند که مجلس فرمايشي اين کشور با اين کار خواسته است که زمينه را براي 
 اکتبر برنده 15 جانشيني علي اف جوان آماده کند و مطمئن شود که او در انتخابات رياست جمهوري در

به اين ترتيب خاندان علي اف بمدت سه دهه، عرصه سياست جمهوري آذربايجان را قبضه . خواهد شد
الهام علي اف، پس از راي مجلس به نخست وزيريش به تلويزيون روسيه گفت، امروز به پدرم . مي کنند

حيدر علي اف که او را بابا مي . او حالش بهتر است و اين خبر او را خوشحال مي کند. تلفن خواهم کرد
 در دوران حکومت شوروي، رئيس کا گ ب و رئيس حزب کمونيست آذربايجان 1960خوانند در سالهاي 

او در جريان .  نيز پس از استقالل آذربايجان به سمت رياست جمهوري برگزيده شد1993او در سال . شد
به اين خاطر و به دليل . و دنده هايش آسيب ديديک سخنراني در ماه آوريل گذشته دو بار به زمين افتاد 

عيسي قنبر، رئيس حزب اپوزيسيون .فشار خون باال در يک بيمارستان نظامي در ترکيه، بستري است
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مساوات و رئيس سابق مجلس جمهوري آذربايجان، که يکي از مخالفان سرسخت علي اف است 
ما قصد داريم در برابر .  پادشاهي نوع جديد استگفت، ما فکر مي کنيم اين يک بازي تازه براي برقراري

     پايان پيام  .اين تصميم، مقاومت عمومي را سازمان دهيم
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
  تجمع و ناآرامي در آمربندي تهران 

    2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  
ي يكي از روستاهاي جنوب تهران، اقدام گزارش داد، صبح روز شنبه، شماري از اهال» بازتاب«خبرنگار 

  .به تجمع و مسدود آردن بزرگراه آزادگان آردند
گرد، در اعتراض به اقدام مأموران   نفر از اهالي روستاي مرتضي200در اين گزارش آمده است، حدود 

  .ن آردند اقدام به مسدود آردن بزرگراه آزادگا شهرداري در برخورد با تخلفات ساختماني در اين روستا،
  . يك دستگاه خودرو شهرداري را نيز تخريب و به آتش آشيدند  زدن الستيك، آنندگان با آتش تجمع

پراني به سوي پرسنل شهرداري و مأموران نظامي  آنندگان، اقدام به سنگ همچنين برخي از تجمع
  . نفر از مأموران به صورت سطحي مجروح شدند10آرده آه بر اثر آن حدود 

انتهاي  . صبح پايان يافته است11حاآي است آه اين تجمع، حدود ساعت » بازتاب«رنگار گزارش خب
 /.پيام 

  
  آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در حضور معاونين وزارت خارجه و اطالعات

  2003  اوت 5 -1382  مرداد14 سه شنبه 
 آميسيون امنيت ملي و سياست و پروتكل الحاقي و راهكارهاي الزم در اين مورد، درN.P.T  در خصوص 

  . خارجي بحث شد
قرار بر اين شد آه آميسيون امنيت : وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، اعالم آرد ميرطاهر موسوي در گفت

ملي و سياست خارجي در حيطه وظايف قانوني خود در خصوص موضوع پروتكل الحاقي فعال برخودر 
  .آنند
العات و وزارت خارجه امروز در آميسيون براي ارائه گزارش مبسوط و چنين نمايندگاني از وزارت اط هم

 انتهاي پيام .جامعي از وضعيت و تحوالت عراق، حضور يافتند
 

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

  دو تن از دستگيرشدگان آشوب هاي شيراز محارب شناخته شدند
  2003   اوت4 -1382  مرداد13  شنبه دو -آيهان 

محاآمه افرادي آه در آشوب هاي تيرماه امسال شيراز : رئيس آل دادگستري استان فارس گفت
دستگير شدند در مراجع قضايي استان پايان يافته و احكام همه متهمان صادر و به آنها ابالغ شده 

  .است
مان آشوب هاي از بين مته: حسينعلي اميري ديروز در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسالمي افزود

 نفر حكم محكوميت گرفتند آه از بين محكوم شدگان دو نفر به اتهام ايجاد رعب و 32تيرماه در شيراز 
  .وحشت و اغتشاش محارب شناخته شدند آه احكام محاربان به ديوان عالي آشور رفته است

  .ي تعليقي صادر شد نفر حكم قضاي27 نفر از بازداشت شدگان تبرئه و براي 43همچنين : وي يادآور شد
بقيه محكومان اين پرونده به مجازات هاي تعزيري محكوم : رئيس آل دادگستري استان فارس افزود

  .شده اند و به حكم دادگاه زيان هايي را آه به اموال عمومي وارد آرده اند، مي پردازند
 اموال شهرداري شيراز و وي با بيان اينكه در جريان اغتشاشات تيرماه شيراز به اموال عمومي از جمله

  .محكومان جبران اين زيان ها را متقبل شده اند: شرآت مخابرات زيان هايي وارد شد، افزود
اآثر محكوماني آه در اين پرونده حكم محكوميت گرفته اند از اراذل و اوباش هستند : وي خاطرنشان آرد

  .آه از جو موجود سوءاستفاده آردند
پنج متهم اين پرونده نيز هنوز صادر نشده و پرونده آنها درحال رسيدگي حكم قضايي : وي تصريح آرد

  .است
احكام صادر شده هنوز در مرحله ابالغ بوده و قطعي : رئيس آل دادگستري استان فارس اظهار داشت

  .نشده است، از اين رو اعالم اسامي محكومين تا قطعي شدن حكم، منع قانوني دارد
ادها تعدادي از دستگيرشدگان در همان مراحل اوليه به لحاظ نداشتن در جريان اين رخد: وي گفت

  .سوءنيت آزاد شدند و محاآمه بقيه نيز با رعايت آامل مسايل شرعي و قانوني انجام شده است
همه متهمان اين پرونده از وآيل مدافع و حقوقي آه قانون براي متهمان درنظر گرفته : اميري افزود

  .برخوردار بوده اند
در بين دستگيرشدگان تنها دو نفر دانشجو بودند آه اين دو نفر هم در دانشگاه هاي شيراز : ي گفتو

  /.انتهاي پيام  .تحصيل نمي آنند
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  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  هيات سه نفری کارشناسان بين المللی هسته ای در گفتگو با مقامات جمهوری اسالمی
  2003 اوت  5 -1382داد  مر14 سه شنبه  -راديو امريكا 

يک هيات سه نفری از کارشناسان بين المللی هسته ای امروز به گفت و گو با مقامات جمهوری 
هدف از گفت و گوها که روز دوشنبه آغاز شد و امشب به پايان می . اسالمی در تهران ادامه می دهد

ت هسته ای خود را خواهد رسد اين است که معلوم شود آيا ايران بازرسی های دقيقتر از تاسيسا
اين کار در حالی انجام می گيرد که فشار بين المللی بر ايران برای موافقت با بازرسی . پذيرفت يا نه

روز دوشنبه يک سخنگوی دولت ايران گفت آيت اله خامنه ای تنها . های سرزده تر افزايش يافته است
ل الحاقی پيمان منع گسترش سالح های کسی است که می تواند بگويد آيا ايران با امضای پروتک

در اين ميان روزنامه لوس آنجلس تايمز روز دوشنبه در گزارشی . هسته ای موافقت خواهد کرد يا نه
نوشت تحقيقات سه ماهه از شواهد قاطعی پرده بر می دارد که نشان می دهد برنامه هسته ای 

جمهوری . قدرت هسته ای بعدی جهان استبازرگانی ايران در حقيقت پوششی برطرح تبديل ايران به 
اسالمی در باره اين گزارش اظهار نظر نکرده است و خبرگزاری ايرنا نيز می گويد يک عضو هيات اعزامی 

کاخ سفيد هم . آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران حاضر نشد در اين زميئه نظری ابراز دارد
خ سفيد گفت پرزيدنت بوش همچنان نسبت به کوشش اما يک سخنگوی کا. مستقيما اظهار نظر نکرد

هايی که گفته می شود در ايران برای ذست يابی به جنگ افزار هسته ای جريان دارد به شدت نگران 
او گفت دولت برای وادار ساختن تهران به موافقت با بازرس های سرزده تر با جامعه بين المللی . است

 /.انتهاي پيام  .کار می کند
  

هللا شاهرودی، رييس قوه قضائيه مطرح ترين چهره مخالف پيوستن جمهوری اسالمی به پروتکل آيت ا
  الحاقی ان پی تی است

  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14 سه شنبه  -بي بي سي 
در حالی که دولت ايران و سازمان آژانس بين المللی انرژی اتمی در حال مذاکره درباره پروتکل الحاقی 

هستند، رييس قوه قضائيه اين کشور با امضای پروتکل ) ان پی تی(د سالح های اتمی پيمان منع تولي
  .مخالفت کرده است

مذاکره بين هيات اعزامی آژانس انرژی اتمی و مقام های جمهوری اسالمی از روز دوشنبه چهارم اوت 
  .در تهران آغاز شد

 دانشجويی که با 500 با تقدير از آيت اهللا هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضائيه ايران، روز دوشنبه
انتشار نامه ای خطاب به محمد خاتمی، رييس جمهور، خواستار خروج ايران از ان پی تی شده بودند، 

اين نشان از : "توصيف کرد و گفت" ضعيف و خودباخته"هواداران امضای پروتکل الحاقی به ان پی تی را 
  ." ريکاستبی ايمانی و خودباختگی اين افراد در برابر آم

اين بارزترين مخالفت مقام های جمهوری اسالمی با تقاضای بين المللی برای امضای پروتکل الحاقی 
  .ان پی تی توسط ايران است

ايران گام "رييس قوه قضائيه که در جلسه مسئوالن عالی قضايی کشور سخن می گفت، افزود که 
  ."های بزرگی در صنعت هسته ای برداشته است

 همين واسطه ايران را تحت فشار گذاشته که با امضای پروتکل الحاقی ان پی تی اجازه آمريکا به
  .بازرسی گسترده تری را به بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی بدهد

آمريکا ايران را متهم می کند که بدور از چشم بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی و تحت پوشش 
  رژی اتمی، در تدارک توليد سالح های اتمی است  استفاده صلح آميز از ان

اکنون نه فقط آمريکا، بلکه ساير کشورهای صنعتی، از جمله اتحاديه اروپا و ژاپن به طور جدی از ايران 
خواسته اند که پروتکل الحاقی را امضا کند و توسعه روابط يا حتی حفظ روابط جاری را نيز در مواردی 

  .ل کرده اندمنوط به امضای اين پروتک
حتی روسيه که در ساخت نيروگاه اتمی بوشهر، نخستين نيروگاه اتمی ايران همکاری دارد، قويا از 

  .ايران خواسته تا پروتکل را امضا کند
همزمان با افزايش فشارهای بين المللی، در داخل ايران رفته رفته دو جبهه در مقابل پروتکل الحاقی ان 

 که يکی پيوستن به اين پروتکل را مطابق منافع نظام و در راستای پی تی در حال شکل گيری است
" ذلت"کاهش فشار می داند اما ديگری شديدا با آن مخالف است و تن دادن به اين پروتکل را به مفهوم 

  .و شکست مقابل غرب معرفی می کند
ضای پروتکل هنوز رييس قوه قضائيه ارشدترين چهره مخالف اين پيمان است اما در ميان موافقان ام

  .چهره بارزی قدم به ميدان نگذاشته است
) در صورت لغو تحريم های بين المللی عليه ايران(دولت ايران قبال اعالم کرده که به صورت مشروط 

حاضر به امضای پروتکل الحاقی است اما اکنون به نظر می رسد با باالگرفتن مخالفت های داخلی، 
 /.انتهاي پيام .  امضای احتمالی اين پروتکل روبرو خواهد بوددولت با مشکالت بيشتری برای

  
  ادعاي حضور شحاته در ايران 
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مرد » صالح شحاته«هاي تاريخي لندن اعالم آرد  دآتر هاني السباعي مدير يكي از مراآز پژوهش

 امنيتي ايران بازداشت شده است، دو مرتبه در آه اآنون به وسيله مقامات» جماعة الجهاد «2شماره 
  .مصر به اعدام محكوم شده، اما هر دو بار از چنگ قانون فرار آرده است

: گفت» الحيات«، السباعي در تماسي تلفني با روزنامه »بازتاب«الملل  به گزارش سرويس بين
 مقامات امنيتي ايران دهد شحاته از دو سال پيش به وسيله اطالعاتي در دست دارد آه نشان مي

  .بازداشت و روانه زندان شده است
وي تأآيد آرد، شحاته نخست براي اقامت در ايران، وارد اين آشور شد اما پس از چندي، تصميم به فرار 
از اين آشور گرفت آه مقامات ايراني وي را به اتهام جاسوسي و پس از تحقيقات گسترده، روانه زندان 

  .آردند
شحاته :  ميالدي ـ در مصر معرفي آرد و گفت80را وآيل مدافع الشحاته ـ در اواخر دهه السباعي خود 

را بر عهده داشت آه » جماعة الجهاد«آرد، بلكه رهبري جرياني با نام  آار نمي» القاعده«براي اعضاي 
  .از لحاظ اصولي با ايمن الظواهري و اسامه بن الدن اختالف نظر داشت

حزب مصري است و فعاليت آن » جماعة الجهاد«شحاته، اصرار داشت آه : السباعي همچنين گفت
  .جدا باشد» القاعده«بايستي از اعضاي 

مبارزه آرد، اما ايمن الظواهري ـ از ) دولت مصر(باست با دشمن نزديك  شحاته معتقد بود، نخست مي
  .دوستان نزديك وي ـ معتقد بود آه آمريكا دشمن درجه يك آنان است

را ترك » جماعة الجهاد«در ادامه افزود، شحاته به همراه چند تن ديگر رهبران اين گروه از السباعي 
سپس عرصه را . در افغانستان پيوستند» القاعده«آردند و براي مدت آوتاهي به افغانستان و به جمع 

  .در اين آشور براي الظواهري باز گذاشت و روانه ايران شد
 نام  : به تسليم شحاته به مصر يا اياالت متحده هشدار داد و گفتالسباعي همچنين به ايران نسبت

  .شحاته در ليست پيگرد عامالن حوادث يازدهم سپتامبر آمريكا نيست
گفتني است، شحاته از زماني آه به افغانستان رفت، به عنوان دستيار الظواهري برگزيده شد، اما به 

  .ران شدخاطر اختالفات اصولي، از آنان جدا و روانه اي
 /.انتهاي پيام  .وي اآنون تهديد آرده آه به محض خروج از زندان، از ايران خواهد رفت

  
  هيات آژانس بين المللي انرژي اتمي و آارشناسان ايراني ابعاد مختلف پروتكل الحاقي را بررسي آردند

    2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  
 البرداعي مدير آل آژانس بين المللي انرژي اتمي از تهران و در پي ديدار اخير آقاي:خبرگزاري فارس 

توافق صورت گرفته در مالقات ايشان با رييس جمهوري ،امروز هيت آژانس طي جلسه اي با حضور 
آارشناسان ايراني به شرح ابعاد فني ،حقوقي و سياسي پروتكل الحاقي پيمان منع توليد و تكثير 

  .سالح هاي هسته اي پرداختند
ه گزارش اداره آل اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه هدف اين گفتگوها بررسي جامع اين پروتكل ب

بمنظور رفع ابهام از پروتكل است تا بدينوسيله آارشناسان ايراني بتوانند گزارشي جامع از ماهيت و 
  . ابعاد اين پروتكل را در اختيار هيات دولت قرار دهند

پرسش ها و ابهامات آارشناسان آشورمان مطرح گرديد و هيات آژانس در اين جلسه تعدادي از 
فردا اين گفتگوها ادامه خواهد داشت و بقيه موارد پروتكل و مسائل مربوط .پاسخهاي خود را ارائه نمود
 /.انتهاي پيام . دو طرف فضاي اين گفتگوها را مثبت و سازنده توصيف آردند.به آن بررسي خواهد شد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،راق عرويدادهاي 
  

  حمالت جديد به نيروهاي آمريكا در عراق تعداد زيادي مجروح بر جاي گذاشت  
  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  

  .  حمالت جديد به نيروهاي آمريكا در عراق باعث زخمي شدن پنج سرباز آمريكايي و يك عراقي شد 
يك سرباز پياده نظام آمريكا و يك غير نظامي عراقي در پي دو , بين المللي ايلنا به گزارش سرويس 

  .حمله در بغداد مجروح شدند 
در پي حمالت . با انفجار يك نارنجك در يك خودروري نظامي آمريكا در بغداد دو سرباز ديگر زخمي شدند 

. ي و دو غير نظامي عراقي مجروح شدنددر نزديكي بغداد نيز يك سرباز آمريكاي" بعقوبه" روز يكشنبه در
  . عراقي شد 12تير اندازيهاي بعد منجر به دستگيري 

زمان برگزاري « :نماينده سازمان ملل در سوريه گفت" ميشل وحبه " به گزارش خبرگزاري فرانسه 
  ».مذاآرات شوراي امنيت سازمان ملل در مورد مناقشات عراق هنوز مشخص نيست 

نند آلمان و فرانسه نقش بنياديني در آمك در بازسازي عراق به سازمان ملل آرده برخي از آشورها ما
 ساعت يازده نفر توسط نيروهاي آمريكايي دستگير 24اند به دنبال جستجوي صدام حسين در عرض 

  پايان پيام. شده اند 
  

  تالف بسر مي برند زنداني عراقي در بازداشت نيروهاي ائ5000به گزارش فرمانده نيروي دژبان آمريکا، 
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 زنداني عراقي را 5000فرمانده نيروي دژبان آمريکا مي گويد که در حال حاضر ائتالف به رهبري آمريکا، 

مل اسيران فرمانده دژبان نيروهاي آمريکا در عراق به خبرنگاران گفت، زندانيها شا. در بازداشت دارد
اين ژنرال آمريکايي افزود، . جنگي، جنايتکاران معمولي و بازداشت شدگان به داليل امنيتي مي شوند

بازداشت شدگان شامل کساني هستند که با انگيزه سياسي حمالتي را عليه عراقيها يا نيروهاي 
  پايان پيام .ائتالف، ترتيب داده اند

  
  ييهاي بلوآه شده عراق در خارج بايد برگردانده شود دارا: رئيس امريكايي بانك مرآزي عراق

  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  
 رئيس امريكايي بانك مرآزي عراق خواستار بازگرداندن داراييهاي دولتي و خصوصي -خبرگزاري فارس

  .بلوآه شده عراق در ديگر آشورها به عراق شد
: مه اي به شوراي امنيت سازمان ملل تصريح آردبه گزارش بي بي سي، صالح داوود سلمان در نا

شوراي امنيت سازمان ملل اموال بلوآه شده عراقيها در خارج از ) اول خرداد( مي22مطابق مصوبه 
  . هاي بازسازي عراق شود آشور بايد صرف هزينه

" ا نيز مجموعاشود و ديگر آشوره  ميليارد دالر برآورد مي7/1ارزش داراييهاي بلوآه شده عراق در آمريكا 
  . اند  ميليون دالر از اموال عراق را بلوآه آرده600

بلوآه آردن اموال خصوصي و دولتي عراق مربوط به رژيم سابق و شرآتهاي : داوود سلمان تاآيد آرد
شود و در حال حاضر ديگر آشورها  دولتي و اشخاص حقيقي مرتبط با مقامهاي رژيم سابق عراق مي

 /انتهاي پيام. دن ندارنددليلي براي بلوآه آر
  

  برخورداري پل برمر از حق وتو، آار شورا را محدود نخواهد ساخت
  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  

هفته گذشته، ابراهيم الجعفري يكي از نمايندگان شيعه و سخنگوي حزب الدعوه به عنوان نخستين 
اي   عضو شوراي مذآور، هيئت رئيسه25پيش از آن نيز . رئيس شوراي حكومتي عراق برگزيده شد

  .  عضو انتخاب آردند9متشكل از 
ي خبري دويچه وله، ابرهيم جعفري درباره  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

شوراي حكومتي به سلسله موضوعاتي خواهد پرداخت آه مهمترين آنها : گويد وظايف اين شورا مي
البته اين شورا نبايد فراموش آند آه وظايف . ل دولتي تازه و تدوين قانون اساسي جديدعبارتند از تشكي

مهم و ضروري ديگري نيز بايد انجام شوند، از جمله تامين امنيت داخلي، احياي اقتصاد و تامين نيازهاي 
  . اوليه مردم عراق

ود را در طي دو هفته آينده از ها، آار خ رود آه بسياري از وزارتخانه ي جعفري، انتظار مي به گفته
ما به مسائلي چون توصيف وظايف مسئوالن و يافتن :سازد باره خاطرنشان مي وي دراين. سرگيرند

در اين رابطه، توان و تجربه افراد در امور . نامزدهائي شايسته براي پستهاي جديد خواهيم پرداخت
 اجتماعي يكايك نامزدها نيز توجه خواهيم البته به پيشينه سياسي و. اداري مدنظر قرار خواهد داشت

  . آرد
وي در خصوص حدود اختيارات شورا حكومتي با توجه به حق وتويي آه حاآم آمريكايي درخصوص 

تصميمات اين شورا دارد؛ گفت آه برخورداري پل برمر از حق وتو، آار شورا را محدود نخواهد ساخت، 
  . ن به مسائل امنيتي و بازسازي اقتصاد آشور استهرچه باشد، وظيفه آن، تشكيل دولت و پرداخت

سه ماه پيش، . دوران بحث درباره حدود اختيارات شوراي حكومتي، به سر رسيده است:وي يادآور شد
ابراز عقيده شده بود آه بايد شوراي اداري موقت با وظايف مشاورتي تشكيل گردد، اما احزاب و 

بعد هم فكر تشكيل شورائي سياسي مطرح . حريم آردندگروههاي عراق اين پيشنهاد را رد و يا ت
  . گشت آه آنهم به سرنوشتي مشابه دچار گرديد

به عقيده جعفري، پافشاري احزاب عراقي بر حفظ حقوقشان و بر ايفاي نقشي تعين آننده در ساختن 
   .آينده سياسي آشور، دليل اصلي تغير سياست اياالت متحده در قبال عراق، پس از جنگ است

در بخش ديگري از اين مطلب آمده است آه رياست شوراي حكومتي در ماه جاري، در دست جعفري، 
ي اياد علوي، رييس  در ماه سپتامبر برعهده احمد چلبي از آنگره ملي عراق و در ماه اآتبر بر عهده

فته ناگ: گزارش ايسنا حاآي است آه در پايان اين مطلب آمده است. جنبش وحدت ملي خواهد بود
نماند آه هر سه اين افراد، شيعه هستند و حتي اگر اين امر اتفاقي باشد، بايد گفت آه شيعيان براي 

 انتهاي پيام. يابند نخستين بار، متناسب با شمارشان در ميان جمعيت عراق، حضور سياسي مي
  

   شهر تکريتدستگيري نه نفر از اعضاي حزب بعث و فدائيان صدام حسين توسط نيروهاي آمريکايي در
  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14 سه شنبه  - راديو فردا -جمشيد زند

به گفته مقامات ارتش آمريکا در عراق، شب گذشته در شهر تکريت در شمال بغداد، نه نفر از طرفداران 
نيروهاي آمريکايي در چند هفته اخير . و اعضاي حزب بعث و فداييان صدام حسين دستگير شدند

اعضاي سابق حزب بعث و شبه نظاميان طرفدار صدام حسين را در تکريت و مناطق افراد آن تعدادي از 
امروز همچنين فرماندهان آمريکايي مستقر در بغداد هشدار دادند که با هرگونه . اند بازداشت کرده

  /.انتهاي پيام  .تظاهرات خشونت آميز به شدت برخورد خواهند کرد
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  ه امور عراق براي برقراري آرامش و امنيت و بازسازي مديريتيمشکالت شوراي آمريکايي ادار

  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  ): راديوفردا(مهدي خلجي 
قرار . امروز شوراي آمريکايي اداره امور عراق براي بحث درباره کابينه آينده اين کشور تشکيل جلسه داد

 حقوقدان و قاضي 15کميته اي را با شرکت  نفره که هفته پيش ايجاد شد، 25است اين شوراي 
  . تشکيل دهد تا پيشنويس يک قانون اساسي جديد را براي عراق تدوين کند

هر چند شوراي حکومتي عراق سخت در صدد برقراري آرامش و نظم در کشور ): راديوفردا(فريبا مودت 
وب و شالوده حکومتي سقوط است، اما به گفته يکي از اعضاي آن، رژيم صدام حسين، همراه با چهارچ

در اين ميان مخالفين . کرده است و اين امر بازسازي دستگاه مديريتي موثر را بسيار دشوار مي کند
  .دخالت و حضور آمريکا در عراق نيز کماکان به حمالت خود عليه سربازان اياالت متحده ادامه مي دهند

امي عراقي در دو حمله جداگانه مجروح شدند و دو تنها روز گذشته، پنج سرباز ديگر آمريکا و يک غير نظ
هاي نيروهاي  اين اقدامات تالش. مورد حمله ديگر نيز عليه افراد آمريکايي در عراق گزارش شده است

کند، به همين دليل هرچند برخي  هاي امنيتي را دشوارتر مي ائتالف براي بازسازي و احياي سرويس
عزام نيرو به عراق اعالم کرده اند، اما دولي از جمله پاکستان، خاطر ديگر کشورها آمادگي خود را براي ا

شان  نشان ساخته اند که تا هنگامي که مردم عراق حضور آنها را طلب نکرده و استقرار نيروهاي
برخي ديگر کشورهاي . چهارچوبي قانوني نداشته باشد، افراد خود را به اين کشور اعزام نخواهند کرد

نان تقاضاي کمک کرده است، از جمله ترکيه هم اعالم کرده اند که بدون اجازه رسمي که آمريکا از آ
  .سازمان ملل متحد، دست به استقرار نيرو در عراق نخواهند زد

 سازمان امنيت که نقش سازمان ملل در 1483نويسي بر قطعنامه  قرار است بحث پيرامون تدوين پيش
 روز ديگر 16 ماه اوت، يعني 12کند، در روز  ه محدود ميهاي سياسي و بشردوستان عراق را به کمک

اند، احتمال هرگونه شرکت در حفظ نظم در  وزراي خارجه عرب نيز که امروز گرد هم آمده. آغاز گردد
بنا به گزارش خبرگزاري فرانسه، يکي از مقامات عرب که نامش را فاش نکرد، گفته . اند عراق را رد کرده

  /.انتهاي پيام . عراق در اشغال است، اين مسئله مورد گفتگو قرار نخواهد گرفتاست که تا هنگامي که
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  ديدار هياتي از وزارت خارجه ايران از عراق
  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  

ر يك هيات رسمي از وزارت خارجه ايران به رياست حسين صادقي مسئول امو: خبرگزاري فارس
  . خاورميانه و خليج فارس، اولين ديدار رسمي خود را از عراق آغاز آردند

به گزارش روزنامه الشرق االوسط، ابراهيم جعفري رئيس شوراي انتقالي عراق در استقبال از هيات 
نظام پوسيده صدام حسين تنها : ايراني آه رضا حقيقيان سفير ايران در عراق نيز حضور داشت، گفت

مورد آذار و اذيت خود قرار نداد ) 1988_ 1980(دم ايران را در جنگ دو آشور طي سال هاي ايران و مر
  . بلكه مردم عراق و آشور عراق را نيز مورد اذيت و ظلم ستم خود قرار داد

  . وي از اينكه از دست رژيم ظالمانه اي چون صدام رهايي يافتند از خداوند طلب شكر آرد
  .  دموآرات آردستان عراق قرار گرفتورد استقبال مسعود بارزاني رئيس حزبهيات ايراني روز يكشنبه م

دو طرف عالوه بر موضوع تدوين قانون اساسي جديد : ارگان رسمي اين حزب نوشت» التاخي«روزنامه 
و وظيفه شوراي حكوت انتقالي در عراق، آخرين تحوالت سياسي اين آشور ، مسائل مورد عالقه و 

  . ا مورد بحث و بررسي قرار دادندروابط دو جانبه ر
يك عضو شوراي انتقالي و عبد العزير حكيم : يك منبع در مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيز گفت

معاون رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق روز يكشنبه نيز با هيات ايراني ديداري داشته اند و در 
  /. انتهاي پيام . عراق و ايران بحث و تبادل نظر آردندخصوص اوضاع عراق و آينده روابط دوجانبه بين 

  
  اعالم آمادگي حكيم جهت حل مشكالت عراق و ايران 

  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  
سيد عبد العزير حكيم نايب رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي و يكي از اعضاي : خبرگزاري فارس

هت حل و فصل مشكالت با آشورهاي همسايه از جمله شوراي انتقالي عراق بر آمادگي آشورش ج
  .ايران تاآيد آرد

چاپ عربستان سعودي، عبدالعزيز حكيم در ديدار با هياتي از وزارت خارجه » الرياض«به گزارش روزنامه 
شوراي انتقالي عراق : ايران به رياست حسين صادقي آه در حال حاضر در عراق به سر مي برند، گفت

روابط بسيار خوبي با آشورهاي همسايه و در راس آن با جمهوري اسالمي ايران بر مشتاق است تا 
  . قرار آند و اصرار دارد آه مشكالت موجود با آشورهاي همسايه را بر طرف آند

وي از موضع نظام جمهوري اسالمي ايران در قبال عراق طي سالهاي درد و رنج مردم اين آشور 
عميق روابط فيمابين و حل مشكالت زائران عتبات عاليات در دو ستايش آرد و بر ضرورت گسترش ت

  . آشور تاآيد آرد
حسين صادقي نيز در اين ديدار بر تالش ايران در جهت تقويت روابط و مشارآت فعال در بازسازي عراق 

  . تاآيد آرد 
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ن صفحه ايران با جديت تمام با شوراي حكومتي عراق همكاري خواهد آرد و در جهت گشود: وي گفت
 /.انتهاي پيام . جديدي در روابط دو آشور همسايه گام بر خواهد داشت

  
  ديدار مقامات جمهوري اسالمي با اعضاي شوراي حكومت عراق

  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  ): راديو فردا(ژان خاکزاد 
اي آن منصوب اياالت مسئوالن جمهوري اسالمي ديروز براي اولين بار با شوراي حکومتي عراق که اعض

اطالعات بيشتر از ليلي آرمان، بر اساس گزارشي از . متحده آمريکا هستند، ديدار و گفتگو کردند
  : خبرگزاري رويتر

سرپرستي اولين هيئت بازديدي نمايندگان ايراني از بغداد، پس از سرنگوني ): راديو فردا(ليلي آرمان 
رويتر .  وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي بر عهده داردصدام حسين در ماه آوريل را حسين صديقي از

مي افزايد، جمهوري اسالمي از شوراي حکومتي عراق که جرج بوش آن را نخستين گام براي استقرار 
  . دموکراسي در عراق پس از صدام مي داند، پشتيباني کرده است

شدار داده اند که در مسائل اين در حالي است که مقامات آمريکايي، کرارا به جمهوري اسالمي ه
 ايران را در کنار عراق و کره شمالي، محور شرارت 2001پرزيدنت بوش نيز در سال . عراق دخالت نکند

رويتر مي نويسد، آقاي صديقي سرپرست گروه اعزامي ايران با آيت اهللا محمد باقر حکيم، . ناميده بود
ايگاه اصلي اين مجلس تا پيش از سقوط صدام پ. رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق ديدار کرد

  . حسين در تهران بود
آقاي صديقي بعدا در ديدار با ديگر اعضاي شوراي حکومتي، با انتشار بيانيه اي، آمادگي جمهوري 

در اين بيانيه همچنين از . اسالمي را براي کمک به شوراي حکومتي براي بازسازي عراق اعالم کرد
به گشودن صفحه اي تازه در رابطه با عراق، پس از سه دهه روابط غيرعادي، تمايل جمهوري اسالمي 

  . ياد شده است
 بين رژيم بعثي 1988 تا 1980رويتر ادامه مي دهد، در جنگ خونين هشت ساله ايران و عراق از سال 

ر تن آيت اهللا خميني، صدها هزا? نظامي گراي عراق و پيروان انقالب اسالمي نوپاي ايران، به رهبر
. به گزارش رويتر صدام حسين در اين جنگ از پشتيباني آمريکا و همپيمانانش بهره جست. کشته شدند

  پايان پيام .در اين جنگ سربازان عراق از سالحهاي شيميايي کشنده استفاده کردند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  هاي صبح تهران  تيتر روزنامه
    1382 مرداد 14 سه شنبه -يرانخبرگزاري آار ا

  
  براي ايران نگرانم: خاتمي/ آفتاب يزد

  الحاق به آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان/ ابرار
  تقابل دو ديدگاه

  رؤساي جمهور و مجلس تأآيد آردند/ انتخاب
  راه نجات آشور» اعتدال«

  در جلسه مشترك دولت و مجلس در نهاد رياست جمهوري/ ايران
   ايران نگرانمبراي: خاتمي
  آنم  با استبداد و ديكتاتوري مبارزه مي/ توسعه
  مسؤوالن با پشتوانه ملت زير بار زور نخواهند رفت: رئيس قوه قضائيه/ حمايت
  :در جمع نمايندگان مجلس و اعضاي هيأت دولت تأآيد شد/ خبر

  ها به قانون اساسي  پايبندي همه جناح
  ن فضاي آشور فاجعه استسياه و سفيد نشان داد: خاتمي/ خراسان
  بر اساس مصوبه هيأت وزيران/ جام جم
  آنند  هاي دولتي آاالي خارجي خريداري مي  دستگاه
  اصالحات در ميان دو لبه قيچي وادادگي و تنگ نظري قرار گرفته است: خاتمي/ جوان

  دفاعم از آزادي از موضع دين است: خاتمي/ رسالت
  براي ايران نگرانم: يندگان مجلسرئيس جمهور در جمع نما/ فرهنگ آشتي
  در نشست مشترك دولت و مجلس مطرح شد/ سياست روز

  از موضع دين مدافع آزادي و مردم ساالري هستم: خاتمي
  ها  در مراسم آغاز فعاليت دومين دوره شوراي عالي استان/ آار و آارگر

  زمينه مشارآت گسترده مردم در ا نتخابات فراهم شود: آروبي
  براي ايران نگرانم: خاتمي/ تصداي عدال
  :خاتمي با اشاره به شرايط حساس منطقه اظهار داشت/ نسيم صبا

  براي ايران نگرانم
اظهارات منسوب به سيد حسين خميني در مصاحبه با روزنامه هلندي را، بيت امام / مردم ساالري

  تكذيب آرد) ره(خميني 
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  :در نشست مشترك دولت و مجلس/ هم بستگي
  ي ايران نگرانمبرا: خاتمي

  اف بيرون نرفت  قدرت از خانواده علي/ همشهري
  اف نخست وزير جمهوري آذربايجان شد  الهام علي
  :رئيس جمهور در جلسه مشترك دولت و مجلس/ ياس نو

  هدف انقالب حاآميت بينش فاشيستي بر جامعه نبود
  پايان پيام

 
   مرداد14: روزنامه های تهران

  2003 اوت  5 -1382مرداد  14 سه شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های سه شنبه تهران در عنوان های اصلی خود بخش های از سخنان رييس جمهور خاتمی را 
منعکس کرده اند که در جلسه مشترک اعضای مجلس و دولت به نوشته اعتماد گفته است من برای 

  .ايران نگرانم
 در صدر اخبار خود نقل کرده اند که گفته رسالت و جمهوری اسالمی آن بخش از سخنان رييس دولت را

  .است من بر سر اصول دينی خود ايستاده ام
ايران، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، در تحليلی پيرامون سخنان خاتمی بر اين نکته تاکيد کرده 

که خاتمی حسرت الگوی غبار گرفته اسالم پاريس را می خورد که بنيان گذار جمهوری اسالمی با 
  .عايت حقوق مردم و پاس آزادی ها آن را تشريح کردر

امير يوسفی در روزنامه ايران نوشته است که رييس دولت برای چند مين بار اظهار آمادگی کرده است 
  . که اگر ميان ذهنيت ما و خواست مردم حفره ای در افتد که ترميم نيابد از سر مسووليت بر می خيزيم

  
 خود به آن بخش از سخنان رييس جمهور پرداخته که از تفسير ياس نو در سرمقاله سه شنبه

فاشيستی از انقالب و دين گفته و تاکيد کرده بود امروز فاجعه اين است که احيانا بر اساس مبانی 
  .فاشيستی از دين و انقالب برای بيرون راندن رقيب استفاده شود

  
از دين و انقالب فقط به قدرت می انديشد ياس نو در تائيد نظر محمد خاتمی نوشته تفسير فاشيستی 

و حقوق مردم و مصالح نظام برايش بی ارزش است و حضور مردم در انتخابات وقتی برايشان مقبول و 
  .موجه است که با آنان همدل و همرای باشند

  
 انتخاب در گزارشی نوشته است که فشار برای امضای پروتکل الحاقی انرژی اتمی به ايران جنگ روانی

  .است که آمريکا آن را عليه ايران به راه انداخته است
  

به نوشته انتخاب الهه کوالئی سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته است 
  .امضای پروتکل الحاقی فشارهای موجود عليه کشور را کاهش می دهد

  
ست پروتکل الحاقی امنيت ملی انتخاب نوشته که يکی از نمايندگان اقليت محافظه کار مجلس گفته ا

ما را تامين نمی کند و يکی ديگر از اعضای اين فراکسيون تاکيد کرده که شورای عالی امنيت ملی بايد 
  .در اين زمينه اظهار نظر کند

  
به دنبال اظهار نظر جوادالريجانی معاون بين المللی قوه قضاييه درباره آينده روابط فعاليت های هسته 

ان از زبان سخنگوی دولت نوشته است تصميم درباره امضای پروتکل الحاقی در قوه ای کشور، اير
  .قضاييه گرفته نمی شود

  
با اعالم کنار رفتن محمد تقی مصباح يزدی، از روحانيون محافظه کار، از جايگاهش در مقام سخنران 

او نبايد خوش حال بود دائمی پيش ازخطبه های نماز جمعه تهران ياس نو در مقاله ای نوشته از غيبت 
چرا که با سخنان مصباح يزدی فعاالن سياسی و افکارعمومی به طور مستقيم و بی واسطه با باورهای 

  .يک طيف آشنا می شدند
  

داوود محمدی علت ديگری را که نبايد از غيبت مصباح شادمان بود را چنين نوشته است که با عدم 
ر محو نمی شود و وی کماکان از طريق نهادهای قدرت حضور او تاثيرگزاريش روی سياست های کشو

  .تحت کنترل به ايفای نقش موثر خود ادامه خواهد داد
  

آفتاب يزد در مقاله ای که به مناسبت سالگرد صدور فرمان مشروطيت نوشته شده با اشاره به مخالفت 
شته امروز هم همان شيخ فضل اهللا نوری با حکومت مشروطه و موافقت رهبران مذهبی زمان با آن نو

  .اختالف وجود دارد
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سردبير آفتاب يزد در مقاله خود بدون اشاره مستقيم به محافظه کاران از آن ها خواسته به جای سخن 
گفتن از اين که مشروطيت تکرار می شود به جمله آيت اهللا خمينی توجه کنند که توصيه کرده بود 

د و گفته بود وقتی مردم از شما راضی بودند قدرت در روحانيون بکوشند تا دل مردم را به دست آورن
  .دست های شما باقی می ماند

  
روزنامه های مختلف سه شنبه خبر از برگزاری انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران و انتخاب شمس 
الواعظين، سعيد رضوی فقيه، علی باستانی برای هيات مديره اين انجمن داده اند که همه آن ها در 

  .ل های اخير به زندان افتاده بودندسا
  

جمهوری اسالمی و رسالت نارضايتی خود را از نتايج انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران در اخباری 
  .منعکس کرده اند که در آن نوشته شده که انتخاب شدگان محکومان دادگاه ها هستند

  
جمن صنفی روزنامه نگاران و پيروزی نامزدهای ياس نو در مقاله ای حضور روزنامه نگاران در انتخابات ان

اصالح طلب را نشانه ای از دفاع از نهادهای مدافع جامعه مدنی خوانده و نوشته تجربه ديروز نشان داد 
که می توان اميد داشت که برای مقابله با استيالی جريان های مخالف حقوق مردم شهروندان وارد 

  .صحنه شوند
خوانده پرسيده " اصالح طلبان نظاره گر"ه ای در ياس نو از کسانی که آن ها را عمادالدين باقی در مقال

است برای پيشبرد اصالحات چه کرده اند و چه هزينه ای داده اند، جز آن که هر چند سال در انتخاباتی 
  .حاضر شده اند و بعد به تماشا نشسته اند

  
ل از زندان به در آمد در مقاله ياس نو تاکيد روزنامه نگار اصالح طلب که چند ماه پيش بعد از سه سا

کرده است که اگر وضع موجود را می پذيريم که هيچ، ولی اگر معتقديم بايد شرايط تغيير کند دو راه 
  .بيش تر پيش رو نيست يا انقالبی ويرانگر و با خشونت يا اصالحات آرام و تحول بی خشونت

  
ن سياسی و دانشجوئی استان فارس به رييس جمهور و ابراز دو روز پس از انتشار نامه عده ای از فعاال

نگرانی از وضعيت دانشجويان دستگير شده در آن استان، به نوشته آفتاب يزد دادگاه دو نفر از 
  .دستگيرشدگان آشوب های خرداد ماه را محارب شناخت

  
يراز گفته است که محارب در مجازات های اسالمی مجازات اعدام دارد و به همين جهت دادگستری ش
  .پرونده کسانی که محارب شناخته شدند به ديوان عالی کشور ارجاع شده است

  
روزنامه ايران که ديروز از نارضايتی وزارت اطالعات از نحوه روبرو شدن دادگستری با پرونده مرگ زهرا 

ن با زهرا کاظمی کاظمی خبر داده بود در شماره سه شنبه خود نوشته دو نفر از مامورانی که در زندا
  .برخورد داشتند از زندان آزاد شدند

  
روز دوشنبه ايران خبر داده بود که مقامی از وزارت اطالعات گفته است که اگر قرار به آزادی متهمان 

است که همه بايد آزاد شوند و اين وزارت خانه آزادی گزينشی مظنونان را نمی پذيرد، به نوشته روزنامه 
  .روزنامه ايران به دليل چاپ آن خبر به دادگستری احضار شده استهای سه شنبه مدير 

به دنبال گزارش هائی که روزنامه های محافظه کار به نقل از روحانيون عليه مصوبه مجلس برای 
پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللی رفع تبعيض از زنان منتشر می کنند به نوشته روزنامه ايران 

ست که اين ها برای اعمال فشار به شورای نگهبان است تا مصوبه مجلس را رد سخنگوی دولت گفته ا
  .کند

  
روزنامه جمهوری اسالمی که از مخالفان پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض زنان است و آن را 
مخالف اسالم می داند در اخبار ويژه خود خواستار محاکمه سخنگوی دولت به خاطر توهين به علما 

  . نوشته توهين به علما در قانون مجازات دارد و سخن رمضان زاده توهين تلقی می شودشده و
  

روزنامه ايران از زبان دکتر پزشکيان، وزير بهداشت، نوشته نمی توان از حجامت جلوگيری کرد چون 
  .شورای نگهبان آن را تائيد کرده است

  .ی و شرايط آن کامال نامعلوم استوزير بهداشت تاکيد کرده که محدوده استفاده از حجامت سنت
  

يک ماه بعد از ترور نافرجام زنی در يکی از خيابان های تهران صفحه حوادث روزنامه ايران خبر داده که 
اين زن که همراه شوهرش از اعضای گروه مهدويت بود توسط اعضای آن گروه و بعد از بازگشت از 

  .سفری به دوبی ترور شده است
ه اين ترتيب معلوم می شود که در خارج از ايران به فعاليت مشغول است چهار سال گروه مهدويت که ب

پيش با ترور نافرجام حجت االسالم رازينی رييس سابق دادگستری تهران کشف شد و سران آن در 
  .دادگاه به اعدام محکوم شدند
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 شده سکته قلبی دو ماه پيش آيت اهللا ميالنی رييس گروه مهدويت که زندانی بود به علت اعالم
 /.انتهاي پيام . درگذشت

  
  آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان

  
  همه علما مخالف مصوبه الحاق به آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيستند  : رئيس مجلس

  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  
 مجلس و دولت رئيس مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به سوالي در رابطه نتيجه جلسه مشترك

  .جلسه خوبي بود و مجلس و دولت در يك محيط صميمانه با همديگر صحبت آردند: گفت
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران، ايلنا، مهدي آروبي در جمع خبرنگاران ضمن بيان اين 

:  يا نه؟ گفتمطلب در پاسخ به سوالي مبني بر اين آه آيا اين جلسه نتيجه اي هم دربرداشته است
  .اي نداشته باشد  شود جلسه مسئولين مملكت نتيجه  مگر مي

آروبي در پاسخ به سوالي مبني بر مخالفت مراجع و علما با پيوستن ايران به آنوانسيون محو آليه 
همه علما به اتفاق مخالف اين مصوبه نيستند البته نظر همه مراجع : اشكال تبعيض عليه زنان گفت

  .ا نيز محترم استمحترم براي م
  .وجود شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به خاطر همين است: وي افزود

  پايان پيام. وي در پايان ابراز اميدواري آرد تا پيرامون اين اليحه تشنج ايجاد نشود
  

  آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به معناي آلوده آردن زن مقدس است 
  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  

از آنوانسيون آذائي رفع آليه اشكال : دبيرآل جامعه اسالمي دانشجويان گفت: خبرگزاري فارس 
  .شود تبعيض عليه زنان، فساد، انحطاط و آلوده آردن زن مقدس و پاك دامن استنباط مي

گوي زن وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با بيان اينكه در اسالم ال مجدالدين معلمي در گفت
متاسفانه برخي دنبال غرق آردن اساس انقالب اسالمي در گرداب : مقدس ارايه شده است، گفت

  . هاي اسالمي عبور آنند  ارزش منحط غرب هستند و به خاطر تشويق بيگانگان حاضرند از حداقل
اسدان هاي ف ها و ترغيب آه به تشويق دبيرآل جامعه اسالمي دانشجويان با انتقاد شديد از آساني

هاي علميه بدون  در طول انقالب اسالمي براي اولين بار مرجعيت معزز حوزه: غربي توجه دارند، گفت
هيچ محافظه آاري صراحتًا در عرصه عمومي نظر خود را مبني بر غير شرعي بودن تصويب آنوانسيون 

  . رفع آليه اشكال تبعيض عليه زنان، اعالم آردند
مجلس ششم : كه سياهي براي مجلس ششم دانست و تصريح آردوي تصويب اين آنوانسيون را ل

  . علنًا در برابر حكم مراجع تقليد ايستادگي و مقاومت آرد
) س(آه حرمت مراجع را حفظ نكردند حتي حرمت ايام فاطميه و حضرت فاطمه  آساني: معلمي گفت

  . كردندآه به عنوان الگوي زنان بوده، در ايام شهادت آن بانوي يگانه نيز حفظ ن
بنا به گفته دبيرآل جامعه اسالمي دانشجويان مجلس ششم مشروعيت حكومت بر نفوس مسلمانان 

  . را ندارد
وي با بيان اينكه دولت و مجلس شوراي اسالمي براي باقي ماندن حداقل اعتبارشان بايد اين اليحه را 

زاده هستند و  وحاني و روحانياز جناب آقاي خاتمي و آروبي بعنوان آسانيكه خود ر: پس بگيرند، گفت
آنند،انتظار بيشتري  دانند آه مراجع تقليد جهت شرعي وجود نداشته باشد مطلبي را عنوان نمي مي

 /انتهاي پيام. داشتيم
  

  مرآز امور مشارآت زنان قصد ماندن ندارد  : زهراشجاعي
  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  

م آرد آه اين مرآز قصد ماندن ندارد و بالفاصله پس از به اجرا رئيس مرآز امور مشارآت زنان اعال
  .درآوردن اهداف و سياست هاي خود آنار خواهد آشيد و اين موضوع را بارها عنوان آرده اند

مرآز مشارآت زنان : رئيس مرآز امور مشارآت زنان در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت, زهرا شجاعي
ست آه بيشتر جنبه سياستگذاري و برنامه ريزي داشته و در واقع اين فعاليت هاي مختلفي داشته ا

مرآز وظيفه اجرايي بسيار آمي دارد و فقط مي تواند در سياستگذاري ها نقش داشته باشد و 
  .پيشنهاد دهد

حقوقدان و وآيل دادگستري در گفت وگويي با خبرنگار ايلنا عنوان آرده , گفتني است آه شيرين عبادي
ر حال حاضر عملكرد مرآز امور مشارآت زنان به نحوي است آه بود و نبود آن چندان تفاوتي بود آه د

  .نمي آند و نتوانسته است آن طور آه شايسته وظايف اين مرآز است عمل آنند
من توصيه مي آنم آه شيرين عبادي ابتدا شرح وظايف و ماموريت : شجاعي در پاسخ به اين ادعا گفت

  .نان و دولت هفتم را مطالعه آنند آه در اين صورت نظرشان حتما تغيير خواهد آردهاي مرآز و آتاب ز
تصويب اين : آردمشاور رئيس جمهور در پايان با اشاره به طرح آنوانسيون رفع تبعيض زنان خاطرنشان 

آنوانسيون يكي از آارهاي مرآز مشارآت زنان است آه براي خانم عبادي نيز بسيار مهم بوده و 
  .فعاليت هاي ديگري نيز در جهت احقاق حقوق زنان داشته ايم آه به مرور زمان روشن خواهند شد
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  تر از مخالفان آن است  هاي اسالمي موافقان آنوانسيون رفع تبعيض بيش  دغدغه: نماينده مردم تهران
  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  

هاي اسالمي موافقان آنوانسيون بيشتر از آقايان   نماينده مردم تهران در مجلس معتقد است؛ دغدغه
  .مخالف است و اگر اين آنوانسيون تصويب نشود، اسالم از دست خواهد رفت

گو با   و  ي اسالمي و نماينده مردم تهران در گفت فاطمه راآعي، عضو آميسيون فرهنگي مجلس شورا
خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در خصوص ادعاهاي برخي آه نمايندگان موافق آنوانسيون را متهم به 

نمايندگان آه با رأي مردم و با گذشتن از فيلتر شوراي نگهبان به : اند، گفت  عمل خالف اسالم آرده
  اند،  مجلس وارد شده

  .هاي آنان براي اسالم بيشتر از نمايندگان مردم است  توانند ثابت آنند آه دغدغه  نمي
نمايندگان با آگاهي و با در نظر گرفتن نكات مثبت و منفي آنوانسيون به صورت : وي خاطرنشان آرد

  .اند  قاطع آن را تصويب آرده
اي است   ه دين، زندگي و اسالم به گونهراآعي با اشاره به اينكه نوع نگاه مخالفان تصويب آنوانسيون ب

اين ديد، نگاهي اقليتي به مسائل است آه : آه با اآثريت مردم مسلمان ايران تفاوت دارد، تصريح آرد
  .در جامعه امروز آه در حال تبديل شدن به دهكده جهاني است، جوابي مطابق ميل آنهاست

آنند آه بايد   به اجتهاد نوين ندارند و فكر مياين آقايان اعتقادي : عضو آميسيون فرهنگي مجلس گفت
  .مسائل قرنها پيش به هر شيوه و زباني در جهان امروز پياده آنند

هاي الزم را با   آرديم دولت پيش از تصويب اين آنوانسيون، رايزني  وي با اشاره به اينكه ما فكر مي
اهللا مكارم شيرازي، علماي   انند آيتبسياري از علما، م: است، تصريح آرد  علماي عظام انجام داده

  .فرهنگي و اهل قلم هستند و نمايندگان مردم حاضر هستند آه در صورت لزوم با ايشان صحبت آنند
اند، مشكل   متأسفانه آساني آه با مراجع در خصوص اين آنوانسيون ارتباط برقرار آرده: راآعي گفت

  .آنند آه واقعيت ندارد  منتقل ميديدگاهي نسبت به اسالم دارند و مسائل را طوري 
ما : عضو آميسيون فرهنگي با تأآيد برشرط تحفظ مجلس براي پيوستن به اين آنوانسيون گفت

  خودمان هم
دانيم آه بسياري از مواد آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مغاير اسالم است و نيازي به فتواي   مي

  .در چارچوب شرع عمل شودآقايان ندارد ولي تحفظ آلي براي اين است آه 
به گفته راآعي برخي از مواد اين آنوانسيون در قوانين، وجود دارد و در حال اجرا شدن است ولي 

  .بعضي ديگر از اين قوانين مانند ديه و شهادت زنان پاسخگوي جامعه متحول شده امروز نيست
 با اقليت جامعه است و آنان اي از اختالف ديدگاهها  آنوانسيون نمونه: عضو آميسيون فرهنگي گفت

  .گونه تحولي در چارچوب اسالم صورت گيرد  گذارند آه هيچ  نمي
توان با ايستادگي در مقابل دنيايي آه در حال عوض شدن است، بگوييم اين اسالم   نمي: راآعي افزود
  است و ما

  .زم شد ترور فيزيكي آنيمخواهيم همينطور بماند و اگر آسي قبول نكرد، او را ترور شخصيت و اگر ال  مي
عاي عميقي براي حل مشكالت   مقام معظم رهبري با توجه به اينكه دغدغه: وي اظهار اميدواري آرد

  پايان پيام . دانند اين مشكل را حل آنند  فرهنگي دارند و اسالم را پاسخگو مسائل فرهنگي مي
 

  مجلس و دولت هيچ يك به دنبال اقدام مغاير با شرع نيستند  
  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  

مجلس و دولت هيچ يك به دنبال اسالم زدايي و : نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي گفت
  . خواهند اقدامي مغاير با شرع انجام دهند  ناديده گرفتن ارزشهاي ديني نيستند و نمي

 و سياست خارجي مجلس در گفت و گو الهه آواليي نماينده مردم تهران و عضو آمسيون امنيت ملي
آنم آسي بخواهد ادعا آند آه وضعيت آنوني زنان در   تصور نمي: با خبرنگار آار ايران، ايلنا ، افزود

هاي متعالي صدر   هاي ديني تصويب شده است و يا در اسوه  آشور ما همان گونه است آه در آموزه
  .اسالم تحقق يافته بود
 آه از تصويب اين آنوانسيون مورد نظر است، تقويت فضاي مناسب براي طرح آنچه: وي خاطرنشان آرد

  .  و تبيين الگوي اسالم در خصوص زنان است
آواليي با اشاره به اين موضوع آه در ميان علما نيز در خصوص تصويب آنوانسيون رفع آليه اشكال 

حب نظران و بزرگان پيش از اين برخي از صا: تبعيض عليه زنان نقطه نظرهاي مختلفي وجود دارد، گفت
  .اند  ديدگاه مثبت خود را در اين زمينه مطرح آرده

  اين عده عليه مخالفان خود به تبليغ: عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح آرد
ن فبشر عبادي الذين يستعمو" پردازند چرا آه پيرو مكتبي هستند آه خداوند تا بعان آن را به آيه   نمي

  .راهنمايي آرده است" القول ويتبعون االحسنه 
هاي اآيد، وظيفه ملي خود   آند و بر خالف توصيه  به گفته آواليي، صدا و سيما برخالف اين آيه عمل مي

  .دهد  را در اين مورد انجام نمي
شن اين رسانه در جهت اينكه وجوه مختلف موضوع براي مردم رو: نماينده مردم تهران خاطرنشان آرد

  .رود  آند و يك طرفه به قاضي مي  شده و شبهات برطرف شود، حرآت نمي
 آشور به آنوانسيون 44 آشور عضو سازمان آنفرانس اسالمي، 56وي با اشاره به اين موضوع آه از 

براي رسيدن به اجماع جهاني آشورهاي عضو آنوانسيون : اند، گفت  رفع تبعيض عليه زنان پيوسته
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دانند، در هنگام پيوستن مستثني   اي را آه مغاير با اعتقادات و باورهاي خود مي  يا مادهتوانند مواد   مي
  .آنند

الحاق جمهوري اسالمي ايران به اين آنوانسيون نيز همانند برخي ديگر از آشورهاي : آواليي يادآورشد
 شرع اسالم اسالمي داراي يك شرط تحفظ آلي است آه آن مستثني قرار دادن آليه مواد مغاير با

  .است
به اعتقاد آواليي، دولت و مجلس با حفظ الزام خود به احكام شرع، پيوستن به اين آنوانسيون را 

  .شود  اي آه مغاير با شرع باشد از دايره الحاق خارج مي  تصويب آرده و هرماده
تن به آنوانسيون الملل و پيوس  اگر به اين حق شرط و تأثير آن در حقوق بين: نماينده مردم تهران گفت

  .شود  هاي موجود برطرف مي  بيشتر پرداخته شود، نگراني
ال آه حق شرط مجلس آلي است و بايد حق شرط جزئي و روشن باشد،   وي در پاسخ به اين سؤ

  .اي نبوده و در مورد آشورهاي ديگر اين نوع سياست هم وجود داشته است  سابقه  اين روش بي: گفت
سازي براي اجراي قوانيني است آه   نچه آه در اين آنوانسيون مطرح است، زمينهآ: آواليي تصريح آرد

ها در مورد توجه به   برد و در اسالم نيز بيشتر اين توصيه  تبعيض و نه تفاوت بين زن و مرد را از بين مي
  .حقوق زنان وجود دارد

 اسالمي در خصوص زنان از سوي به اعتقاد آواليي، اين آنوانسيون شرايط را براي طرح آرمانهاي واالي
  .سازد  جمهوري اسالمي در جهان را فراهم مي

اين درست :  از تلويزيون پخش شد، گفت11/5وي با اشاره به برنامه تلويزيوني گفتگو آه در تاريخ 
  نيست آه 

 براي اي آه نام گفتگو بر آن نهاده شده به تريبون مخالفان آنوانسيون تبديل شده و هيچ فرصتي  برنامه
  پايان پيام . نقطه نظرات موافقان و استداللهاي آنان فراهم نشود

  
ي آنوانسيون زنان، اطالعيه  هاي اسالمي بازار و اصناف در محكوميت تصويب اليحه ي انجمن جامعه

  .صادر آرد
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با آمال تأسف : ايران نمابر شده آمده استاي از آن به خبرگزاري دانشجويان  در اين اطالعيه آه نسخه
اي را به تصويب رسانده آه به اعتقاد علما و مراجع عظام تقليد وقت با  مجلس شوراي اسالمي، اليحه

  .موازين اسالم و حقوق الهي زنان مسلمان ايران مغايرت دارد
ف از ابتداي طرح اين هاي اسالمي بازار و اصنا ي انجمن جامعه: ي اين اطالعيه آمده است در ادامه

معاهده در دولت و مجلس در جريان آن قرار گرفت و چون موضوع يك امر تخصصي بود و حقوقدانان و 
هاي خود را مطرح نكرد و منتظر ماند  آارشناسان بزرگ اسالمي در اين خصوص اظهار نظر آردند، ديدگاه
  .ردتا ببيند اعتنا به نظر آارشناسي در مجلس، تا چه حد اهميت دا

متأسفانه مجلس شوراي : ي خود آورده است هاي اسالمي بازار و اصناف در اطالعيه ي انجمن جامعه
مهري عظيمي در حق ملت ايران به ويژه زنان  اعتنايي به نظر آارشناسان اسالمي، بي اسالمي با بي

فمينيستي آرده است؛ بر آسي پوشيده نيست آه روح آلي حاآم بر آنوانسيون زنان ليبراليستي و 
  .بخش اسالم منافات دارد است و با احكام حيات

در اين اطالعيه با بيان اينكه در بند اول اين آنوانسيون هر گونه تمايز، تفاوت و استثناء در نگرش به 
ترين مسايل مربوط به  ترين و طبيعي ترين، فطري حقوق زن نفي شده، آمده است آه اين، انكار اساسي

هايي براي تضييع  غاز نهضت اسالمي آه رژيم شاه گامýدر آ) ره( امام خميني  ؛حقوق الهي زنان است
هر آس به تساوي حقوق زن در ارث، « : گيري صريح فرمودند داشت در يك موضع حقوق زنان برمي
ها آه جزء احكام ضروري اسالم است معتقد باشد، اسالم تكليفش را تعيين آرده  طالق و مثل اين

  ».است
ي خود با اعالم تأثر و تأسف شديد از اين مصوبه  هاي اسالمي بازار و اصناف در اطالعيه نجمني ا جامعه

آاري نكنيد مراجع عظام، تكليف نهايي ما را با شما معين آنند؛ چه خوب بود در : اعالم آرده است
ر اين گويي به علما و مراجع و مردم د نشست مشترك مجلس و دولت تكليف اين اليحه و تكليف پاسخ

گفتند و مردم را از نگراني  شد و آقايان چند آلمه در توجيه اين عمل سخن مي خصوص معلوم مي
  . آوردند درمي

ي ضد اسالمي، پاسخي  در اين اطالعيه اظهار اميدواري شده است آه شوراي نگهبان با رد اين اليحه
  . براي اين درد جانكاه پيدا آند

و اصناف در پايان يادآور شده است آه به هر حال اين عمل ضد هاي اسالمي بازار  ي انجمن جامعه
ي مجلس باقي خواهد ماند؛ فراموش نكنيد شما نمايندگان قسم ياد آرديد آه  اسالمي در آارنامه

 بايد در پيشگاه  بند به اسالم باشيد؛ نمايندگاني آه با رأي به اين اليحه هويت خود را نشان دادند، پاي
 انتهاي پيام. و ملت سرافراز ايران پاسخگو باشند) س(ضرت فاطمه زهرا خداوند متعال و ح

 
  . نبايد حفظ حقوق انساني زن در جامعه، دستخوش اختالف نظرات قرار گيرد: يك وآيل دادگستري گفت 
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ي  در زمينه) ايسنا(ن وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايرا شهرام مختاري در گفت

در بيان احكام و استنباط از آنها، اختالف نظرات : آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ابراز عقيده آرد
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رغم وجود قول مشهور فقها، ديده شده آه قانونگذار،  بسياري ميان فقها وجود دارد و گاهي اوقات علي
  . استدر تدوين قوانين داخلي، از آن قول مشهور تبعيت نكرده

درج شرط عدم مغايرت با مقررات اسالمي در الحاق به اين آنوانسيون، با توجه به بند دوم : وي افزود
آند،از سوي ديگر حتي اگر به اين   آنوانسيون عدم پذيرش آن را به ذهن متبادر مي28ي  ماده

از اين رو ضمانت مان، در برخي موارد مغاير آنوانسيون است،  آنوانسيون ملحق شويم، قوانين داخلي
  .اي بر الحاق به اين آنوانسيون مترتب نخواهد بود اجرا و نتيجه

ابتدا بايد قوانين داخلي را اصالح آنيم تا در نهايت امكان حضور جمهوري اسالمي ايران، : وي تصريح آرد
  .المللي فراهم شود از طريق الحاق به آنوانسيون مذآور، در مجامع بين

نبايد حفظ حقوق انساني زن در جامعه، دستخوش اختالف نظرات قرار گيرد و به : شدوي در پايان يادآور 
ي زندگي برابر و احقاق حقوق مسلم وي در زندگي مشترك و حضانت  اي او را از حقوق اوليه هر بهانه

 انتهاي پيام. بدون دغدغه از فرزندان محروم ساخت
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003  اوت 6 -1382  مرداد15 چهار شنبه  -ماد روزنامه اعت 

 21  فرورند ميگ  يك  ربودن ،دقيقاص پاسخ  سود اسراييل  به  جاسوسي  اتهام  به  يهودي  تن9  اعدام
   خود نه  فرامرزي هاي  سالح ها در تحويل  شوروي  آن  دنبال  به  بود آه  عراق  هوايي  نيروي  شوروي ساخت
)  خود مصر بود تنها شامل(شد   مي  خوانده  عربي  متحده  هنوز جمهوري  مصر نيزآه  به ل،ب  عراق تنها به

   نتيجه  اين  رفتندأ زيرا به  مصر طفره  به23   ميگ  فرامدرن  فروند هواپيماي200   آردند و از ارسال ،خودداري
   ترآيه  به  از عراق  آساني نها را به آ21   ميگ  توانست  عراقي  مسيحي  خلبان  آه گونه  بودند همان رسيده
شود   مي  وارد توقفگاهي  آه  دزدي توانند مانند اتومبيل  مي  اسراييلي  ببرد،جاسوسان  اسراييل و سپس

  برد،هواپيماهاي  مي  سرقت  را به نشيند و آن  مي گشايد و در آن  را مي  در خودرويي  بدلي و با سوييچ
   ناگهاني  دار آويختن به.  سردرآورند  ببرند و از راز و رمز آن  اسراييل ا بدزدند و به ر  شوروي بسيار پيشرفته

   پايان  را در عراق  خونريزي  بدون  بهار آودتاي ،دوران  جاسوسي  اتهام  به  يهودي  نه  و از جمله  عراقي پانزده
   ضربه  ، نه او سرانجام. داد  مي ا نشان خود ر  خونين  پنجه صدام.  شد  جا آاشته  در همه بذر وحشت. داد

   جاسوسي سازمانهاي.  بود  فرود آورده  اسراييل  خود به  زعم  را به  و دردناك  خونين  پنجه  خود بل آاري
   عجيب  شكل  به1966تا 1954   سالهاي در فاصله» بت شين«و »  مونديس«، »موساد «  اسراييل چندگانه

  ترساندن.  بودند   وارد ساخته  اعراب  آارا به  و ضرباتي  نفوذ يافته  عربي هاي  ارتش در ستاد و باورنكردني
   استخدام  به  آه  بالستيكي  و توليد سالحهاي  متخصا در امور موشكي  افسر نازي  از چهل  بيش و رماندن
 چند   و ارسال  فدرال  در آلمان هايشان  خانواده  تهديدآميز براي هاي  نامه  با ارسال ،ولي  مصر درآمده ارتش
   آلمان  را رها آنند و به  آارشان  شد وحشتزده  سبب  آه  خود آنان  نشاني  به  مواد منفجره  حاوي پاآت

   بعدي  مهلك ضربه.  ايجاد آرد  مصر اختالل سازي  در روند موشك  بود آه  ضربات  از اين بازگردند، يكي
   سوارآاري  مربي  مصر زير پوشش  لوتز به  نام  به  نازي  افسري  در آسوت  اسراييلي  جاسوسي فرستادن
. ،آشكار شد  است  اسراييل  جاسوس  او و اينكه  يهودي  در مصر اصليت  فعاليت  از چند سال  پس بود آه
   واقعي نام با   در اسكندريه  شده  تبار بزرگ  سوري  يهودي  يك  و فرستادن  ،پروراندن  مهمتر بعدي ضربه

   دروغين  و هويت  جا زد و با نام  آرژانتين  مقيم  سوري  مهاجري  عنوان  خود را به بود آه»  الياهورامن«
 آشور   آن  به  در آرژانتين  سوريه  نظامي  وابسته  با آمك  در آرژانتين  اقامت  از مدتي پس»  تعبس آمال«

   استقرار توپخانه  آشور،محل  آن  نظامي ،پايگاههاي  سوريه مي از اسرار نظا  دو سال  مدت  شد و به دعوت
 را   سوريه  ارتش  استراتژيك  مهم  مواضع هاي  از نقشه  سردرآورد و بسياري  اسراييل  سوي  به  رفته نشانه

  .  داد  اسراييل به
  

  )4(ها، نگاهي از درون  صدري
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  سيدمجيد خويي آليد قتل 
به وضعيت اجتماعي و جغرافيايي » ها، نگاهي از درون صدري«در بخش چهارم گزارش » بازتاب«

هاي مذهبي،  شهرهاي نجف و آاظمين پرداخته است و ترآيب اجتماعي اين شهرها را به لحاظ سنت
انيون شيعه عراقي ها و تعامل در ساختار قدرت بين روح دشمني و دوستي با ايران و روابط داخلي حوزه 

  .از موضوعاتي است آه در اين گزارش مورد توجه قرار گرفته است
همچنين قتل سيدمجيد از ديد چند شاهد عيني در اين گزارش روايت و ارتباط اين قتل با روابط پشت 

  .پرده قدرت در عراق، بررسي شده است
بلوهاي سنگي در آنار جاده، نشانگر دفن مسير بغداد ـ نجف مملو از قبرهاي صحابه و اولياءاهللا است، تا

و پايتخت ) ع(اين راه جداآننده شهر آوفه، مرآز حكومت حضرت علي. نزديكان يا صحابه ائمه هستند
  .دولت عباسيان در بغداد است

شود، بلكه دجله و فرات به  اما اين تنها صحرا نيست آه هنگام حرآت در مسير بغداد به نجف ديده مي
هاي سرسبزي را در  اين دو رود در آنار فضاي ريگزاري صحرا، جلوه. ر جريان هستندموازات صحرا د

باغهاي  هاي قديمي نخل در اين مسير آنقدر گسترده است آه خانه باغ. ساحل به وجود آورده است
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هاي نخل،  در ميان باغ. آند شود، گو اينكه آسي در آن زندگي نمي موجود در آنها به سختي ديده مي
از سوي . پردازند هاي گاو و شتر نيز مي شوند آه در آنار آار، به چوپاني از گله آارگري ديده ميزنان 

هايي از نهرهاي بزرگ دجله و فرات، جدا آرده و آب را به داخل صحرا  ديگر ساآنان صحرا شاخه
  .اند آشانده

اين سياست، جنگ و بنابر. وجه تمايز طبيعت شمال از جنوب عراق، دستمايه رود دجله و فرات است
گاه اجازه نداده تا از تنوع آب و هوايي در اين آشور به نحو شايسته استفاده  بار هيچ زندگي مشقت

  .شود
هواي خارج ماشين بسيار گرم است، اما نزديك شدن به رودخانه و ايستادن زير درختان خرماي مجاور 

هايي از واحدهاي نظامي عراقي بر جاي  ها، نشانه در دوردست. آاهد رود، تا حدودي از شدت گرما مي
هاي نظامي و  گرد و غبار و آثار سوختگي ماشين. شود مانده از جنگ هشت ساله با ايران ديده مي

  .شود ها به رنگ صحرا در سواحل رودخانه دجله و فرات به وفور ديده مي تانك
ز اين منظر، ساختار شهري پراآندگي شهرهاي جنوبي عراق در اطراف رودخانه دجله و فرات است و ا

هاي ارتباطي شهرهاي مجاور دجله و فرات از  راه. عراق بيشتر شبيه آشور مصر و اطراف رود نيل است
بايست از يكي از اين پلها  هاي هوايي اين دو رودخانه است و براي اينكه به آوفه برسي، مي طريق پل
  .عبور آني

خورد آه هر  گيريم، نمايي از دور به چشم مي ار ميهنگامي آه بر فراز پل مشرف به شهر آوفه قر
از سوي ). ع(اينجا جايي نيست، مگر مقر خالفت امام علي. آند اي را براي ديدن آن وسوسه مي بيننده

اي را به  ديگر رنگ طاليي گنبد امامان شيعه در ميان شهر در شهرهاي مذهبي عراق، توجه هر بيننده
هاي   تمايز شهرهاي مذهبي از شهرهاي غيرمذهبي است آه با برجهمين امر وجه. آند خود جلب مي

راننده تاآسي در اين موقع با جديت . اند سيماني، نمادي از معماري غرب را به نمايش گذاشته
ها، خانه فقرا نام گرفته و مردم ياران امام را  از سوي عراقي) ع(مقر خالفت و امامت علي«گويد،  مي

  .اند ايتام لقب داده
اي است آه هنوز مسافران و زائران  قابل مقر خالفت آوفه بقاياي شهر قديمي و ديوارهاي فروريختهم

به همين خاطر و براي استقبال از . روند همچون ديگر اماآن مقدس و شهرهاي مذهبي به ديدن آن مي
  مد در نظر گرفتهوآ اي در اين شهر مثل هتل، رستوران و امكانات رفت گردشگران و زائران، تسهيالت ويژه

توجهي سران حزب  شهر آوفه، شهره عام و خاص است و همه اين امور نشان دهنده بي. شده است
  .بعث در دوران حكومت صدام، نسبت به اين شهر است

هاي بزرگ و  شوند آه با ماشين هاي آوفه همچنان خاآي است، اندك زائراني ديده مي خيابان
آنند، اما اثري  وآمد آنند و به رغم اينكه زّوار زيادي از اين شهر ديدن مي تها رف قيمت در اين خيابان گران

  .شود از شكوفايي و پيشرفت در آن ديده نمي
شود آه لباس  اي ديده مي فروشي شهر آوفه و بر ديوار داخلي آن عكسي از مرد چهارشانه در آباب

عكس صدام است از ترس پا عقب آند،  در اين حال راننده آه گمان مي. نظامي بر تن آرده است
شود عكس، متعلق به برادر صاحب  رود، معلوم مي تر مي اما آمي آه نزديك. لرزد آشد و به خود مي مي

صاحب . رستوران است آه در جنگ ايران و عراق آشته شده، اما از دور بسيار شبيه صدام حسين بود
ته، به همين خاطر حزب بعث او را به گويد، برادرش چون شباهت زيادي به صدام داش رستوران مي

  .آند هاي صدام انتخاب مي عنوان يكي از بدل
  ...اما نجف

دفتر (منتهي به دفتر حوزه سخنگو » الحماير«خانه آوچه  چاي سياه و غليط با مقداري شكر در قهوه
ودآگاه براي آند و مسافران، ناخ اي را به خود جلب مي در شهر قديم نجف، توجه هر بيننده) مقتدي صدر

  .روند صرف يك ليوان چاي به آنجا مي
رود، ديگ  هاي آن فراتر از چوب نمي العاده ابتدايي است، به طوري آه صندلي خانه فوق امكانات اين قهوه

خانه قرار دارد و مسافران با مراجعه به آنجا، شروع به  بزرگي از چاي و ديگري آب سرد در وسط قهوه
آنند و پس از صرف  شود چيني است ـ مي هاي قديمي ـ آه گفته مي كانريختن چاي يا آب در است

  .ريزند خانه مي مانده چايي را در درون جوي داخل قوه ها و پس چاي، تفاله
هاي فقهي و شرعي مربوط به طالب  هايي است آه آتاب خانه، پر از آتابخانه ها عالوه بر قهوه آوچه

اهللا سيدعلي سيستاني را  كس سيدمحمدصادق صدر و آيتهاي مراجع به ويژه ع علوم ديني و عكس
هاي اين  متفاوت از مردمي هستند آه به آتابخانه» الحماير«خانه  فروشند، اما مردم داخل قهوه مي

رساني به  هاي آوچكي را براي خدمات آنها ساآنان محلي هستند آه مغازه. آنند آوچه مراجعه مي
اند، چرا آه روزانه  آنند، اجاره آرده قهي به اين مراآز رجوع ميهاي ف مسافراني آه براي خريد آتاب

هاي ديني، به ويژه طالب شيعه از سراسر  صدها نفر از طالب علوم ديني و هزاران نفر از طرفداران حوزه
  .آنند هاي پاسخگوي نيازشان، مراجعه مي جهان به اين مراآز براي خريد آتاب
آنندگان به  اند، در ميان زائران و مراجعه هاي قديمي نجف گرفته انس و الفتي آه مسافران با آوچه

سالهاست آه محل مراجعه طالبي از ديگر آشورهاي جهان » الحماير«زيرا آوچه . خوبي مشخص است
» طالب  ابي بن مقام علي«در آنار اين مراآز، . به ويژه ايران، لبنان و ديگر آشورهاي اسالمي بوده است

چرخند، جلوه ويژه به اين   و به دور آن مي ئران در حالي آه عباي سياه به تن آردهجايي آه انبوه زا
  .اينجا جايي است آه سيدعبدالمجيد خويي را آشتند: گويد راننده مي. آوچه بخشيده است
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آه پيشتر او را متهم به قتل خويي آرده بودند، » حوزه سخنگو«شيخ عدنان الشحماني، سخنگوي 
گويد؛ عبدالمجيد خويي سه روز پيش از اينكه  مي» الحيات« شدن ايشان به روزنامه درباره نحوه آشته

ها به شهر نجف، او نيز به اين شهر رسيد، اما آسي از  آشته شود، همزمان با رسيدن آمريكايي
 او نيز به زيارت قبر امام در اين شهر رفت، در روز دوم، حيدر آليددار. آمدنش به اين شهر، اعتراض نكرد

آرد و هنگامي آه  شناسند، ايشان را همراهي مي آه ساآنان نجف، او را از مزدوران نظام سابق مي
 آگاهي يافتند، از منازلشان خارج و هر آدام چاقو به  )ع(به مرقد امام علي» آليددار«عموم مردم از ورود 

شوند و خونش  رد صحن ميدست در مرقد حاضر شدند و او را تهديد آردند آه اگر از حرم خارج نشود، وا
در اين هنگام، افرادي را فرستاديم تا خويي را به سالمت از مرقد خارج آردند، در همين . ريزند را مي

حال شخصي با شليك گلوله در فضا، جو حاآم را به هم ريخت و اصرار داشت تا به او اجازه دهند تا 
در همين شلوغي بود آه . داد تا جلوتر رود نميخون آليددار را بريزد، اما ازدحام جمعيت به وي اجازه 

: گويد شمحاني مي. افرادي از فرصت استفاده آرده و آليددار و خويي را با ضرب چاقو از پاي درآوردند
آرند تا به طور اشاره بگويند  آنندگان در قتل خويي و آليددار از ساآنان شهر بودند و تالش مي شرآت

  .نه انفراديآه اين قتل دو، گروهي بوده، 
داستاني آه شمحاني در مورد قتل خويي بيان آرد و در آن اشاره شده بود آه گروهي از ساآنان شهر 

خواست سلب مسؤوليت آند و  ها مي  بيانگر اين است آه درواقع با اين گفته اند، اين ترور را انجام داده
ت آه از سخنان شمحاني فهميده اين چيزي اس. خواست از اتهام به قتل خويي فرار آند شايد هم مي

هاي خود خارج شدند، هويت آنان مشخص نبود و شمحاني، اتهام به  شود و عموم مردم آه از خانه مي
  .اين طيف را بهترين راه فرار از اتهامات مي دانست

 چندان براي مردم نجف قابل تحمل نبود، زيرا مردم ضايعه  واقعه قتل خويي آه در وسط ظهر انجام شد،
  .دانستند هاي حوزه علميه اين شهر مي از دست دادن خويي را شكسته شدن پايه

ها و  ها و اتهامات، به گروه گويي به زودي قتل خويي در همه نقاط عراق و جهان پخش شد و آه پيش
  .اشخاص افزايش يافت

 خود هاي سياسي و مذهبي نيروهاي سياسي و احزاب شيعه، نجف را پايگاهي براي انجام فعاليت
ها و  انتخاب آرده از سوي ديگر آنان حضور خود را در بغداد و نجف افزايش دادند، به طوري آه عراقي

دانند و اين پندار زماني قوت گرفت آه  مردمان منطقه عربي، پايگاه رهبري شيعه را شهر نجف مي
 پس از سقوط رژيم محمدباقر حكيم، برادرش عبدالعزيز را به شهر نجف فرستاد تا حوزه ديني نجف را

  .صدام به پايگاه قوي و محكمي تبديل آند
از سوي ديگر مقتدي صدر آه شهر الثوره را در بغداد تشكيل داده بود، به اين موضوع پي برد؛ مادامي 

آنند، چرا آه به طور سنتي، نجف  آه نجف باشد، مردم چندان به حوزه او در اين شهر توجهي نمي
 شده بود و اين بيانگر اين مطلب است آه عبدالمجيد خويي نيز اين مسأله را پايگاه علوم ديني شناخته

همين امر . به خوبي درك آرده بود و براي اينكه بتواند به جايگاهي در اين شهر دست يابد، به نجف آمد
  .انگيز او منتهي شد به مرگ غم

تابلوهايي با مضامين و به طور آلي بايد گفت آه احزاب شيعه آامال بر شهر نجف چيره شدند و 
هاي شيعه جانشين تابلوهايي شده آه رژيم سابق عراق بر در و ديوار اين شهر نصب آرده بودند  آيين

هاي صدام و  شدگان اين شهر به دست سربازان حزب بعث، جانشين عكس اما اآنون و عكس آشته
  .سران حزب بعث شده است

هاي سخت بين نيروهاي   حساس شهر به مرآز درگيريرود در آينده موقعيت از سوي ديگر انتظار مي
هاي خود استفاده  شيعه و رقيب تبديل شود و زباني آه سياستمداران شيعه براي نظرات و بيانيه

شود و از حساسيت مقتدي صدر به روي مجلس  آنند، از ديد احزاب رقيب، تند و خشن تلقي مي مي
هاي شيعه دوچندان شود زيرا صدر معتقد  آه برخورد گروهرود  اعالي انقالب عراق در ايران انتظار مي

گيرند و اعتقاد به مسلك ايراني در چهره ياران  است، حكيم و دوستانش از واليت فقيه ايران خط مي
شود و از سوي ديگر، مقتدي صدر با آمدن  حكيم ـ آه به تازگي از ايران برگشتند ـ آشكارا ديده مي

از اين امر در هراس است آه مبادا طرفدارانش به سمت حكيم بروند، آند و  حكيم، احساس خطر مي
  .تأثير نخواهد بود هاي آينده احزاب شيعه در اين شهر، بي لذا همين امر در سناريوي درگيري

شهر آاظمين در بغداد، آانون توجه دو گروه از شيعيان قديمي و شيعيان مهاجر است آه پس از 
  .آميز، آرا و افكار و اعتقادات آنها به هم نزديك شده است گذشت سالها همزيستي مسالمت

اطراف اين مرقد مملو از . داند در اين منطقه مي) ع(آاظمين، نام خود را مديون حضور مرقد امام آاظم
اي آه به امامان معصوم داشتند، در آنجا  هاي شيعياني است آه از مدتها پيش، به خاطر عالقه خانواده

  .اند سكني گزيده
هاي  رود، به طوري آه خيابان ترين مناطق تجاري بغداد به شمار مي امروز منطقه آاظمين، جزو بزرگ

  .روند اطراف مرقد، مملو از جمعيتي است آه براي انجام امور تجاري به آنجا مراجعه مي
اهللا  ان آيتاين روزها، در بغداد اينگونه شايع شده آه ساآنان منطقه آاظمين، بيشتر از طرفداران و مقلد

  .و حوزه سخنگو نيست» الثوره«سيدعلي سيستاني است و خبري از مقتدي صدر، مؤسس شهر 
ساآنان آاظمين، طرفداران و مقلدان محمدصادق صدر را همواره به ارتباط داشتن به نظام سابق عراق 

ان و آنند، در حالي آه شخص صدر از شهروند هاي شرع متهم مي و شانه خالي آردن از خواسته
  .متولدين شهر آاظمين است
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رود آه  هاي ديني و مذهبي شهر آاظمين به شمار مي در حال حاضر سيدحسين صدر از بارزترين چهره
مردم ايشان را نيز متهم به روابط با رژيم . شود، از مقلدان و نزديكان محمد صادق صدر است گفته مي
  .دانند سابق مي

ها و بازارهاي تجاري و اطراف مرقد امام  از جنوب آاظمين، آويآم با حضور گسترده عشاير مهاجر  آم
مملو از شيعيان طرفدار و مقلد سيستاني است و بافت اجتماعي آه شهروندان در منطقه ) ع(آاظم

است به طوري آه زّوار عراق و ديگر نقاط ) ع(درواقع ثمره وجود مرقد امام آاظم. آاظمين ايجاد آردند
  .آنند طيف و فرهنگي ـ به آنجا سفر ميجهان ـ همواره از هر 

اين . ترين خاندان حاضر در آاظمين هستند صدر و خالصي از معروف  استرآبادي،   الوردي، خاندان النواب،
گردد، در خود  زبان و آردزبان را آه عمدتا مليت آنها به آردهاي لبنان برمي هاي آذري شهر همچنين گروه

  .جاي داده است
آنها همچنين . دند آه شيعيان شهر آاظمين، متفاووت از شيعيان نجف و آربال هستندمردم عراق معتق

  .گويند، ساآنان آاظمين و نجف عمدتا از اعراب بدوي و ساآنان آربال عرب فارسي هستند مي
ساآنان آاظمين آه . هاي ديني و آداب و رسوم آنان به خوبي مشخص است هاي شيعيان در آيين تفاوت

اما شيعيان . زني را به مردم آربال آموختند دانند، آيين قمه مي) ع(دان امام موسي آاظمخود را فرزن
دانند ـ آيين  در اين شهر ـ آه خود را از فرزندان اين امام مي) ع(نجف، به خاطر حضور مرقد امام علي

و امام ) ع(زني فرزندان امام علي هاي سينه به طوري آه دسته. دانند زني را شايسته مردان نمي قمه
  . آنند در طول مسير نجف به آربال، جداگانه مراسم مذهبي خود را اجرا مي) ع(موسي

هاي ديني متمسك هستند، امروز در روابط خود با  مردم آاظمين آه بيشتر از ديگران به شعائر و آيين
عتدال با قرار گرفتن هاي ديگر، جانب اعتدال را نگاه داشته و به اعتدال مشهورند، به طوري آه اين ا گروه

اهللا سيستاني افزايش يافته  ، آيت)از ديد طرفداران مقتدي صدر(مردم در آنار مرجعيت ساآت و آرام 
گويد، هدف جريان وابسته  سيدحسين صدر در پاسخ به سؤالي درباره تظاهرات شهر بغداد مي. است

قت، ساخته و پرداخته حوزه صدر خواستند، حكومت مو به مقتدي صدر از اين تظاهرات، اين بود آه مي
بايست  اما طرفداران سيستاني و ساآنان آاظمين، معتقدند آه مي. يا به عبارتي حوزه سخنگو باشد

حكومتي عادل و منصفانه در عراق تشكيل شود، به طوري آه حق به حقدار برسد و در اين راه حق، 
گروه معتقد به نقش مستقيم حوزه در اين . هيچ گروهي چه شيعه، چه سني و چه ديگران ضايع نشود

  .دانند بلكه حاآميت مردم بر سرنوشت را رمز موفقيت عراق در آينده مي. تشكيل حكومت نبودند
سيدعلي سيستاني، : گويد هاي بغداد آه منجر به سقوط رژيم صدام شد مي حسين صدر درباره آشوب

 درست داشت و بر همين اساس بود آه ما از اي در آرام آردن مردم و هدايت آنها به مسير نقش فزاينده
آارمندان خواستيم، از هر طيفي آه هستند، بر سر آار خود بازگشته و اموال مسروقه را به مؤسسات 

  .عمومي برگردانند
داند و تأآيد  بنابراين حسين صدر سقوط رژيم عراق را مايه خرسندي و خوشبختي ساآنان نجف مي

ها در خفقان شديد نگاه داشته بود و   عراق را از همه مذاهب و قوميت صدام همواره، مردم آند، مي
  . بسيار خوشحال شديم هنگامي آه نيروهاي متحدين، بغداد را تصرف و رژيم را سرنگون آردند،

سخنان اين مرد مذهبي آاظمين، عموما بيانگر اين مطلب است آه نفرت مردم عراق، روز به روز نسبت 
هاي  شود و از اين روست آه حسين صدر، حوزه  مقتدي صدر ـ بيشتر ميـ » حوزه سخنگو«به گروه 

آند و در عين حال معتقد است آه حوزه مرجعيت در  ديني را به دو دسته فعال و ساآت تقسيم مي
توان  به طوري آه مي. عراق، يكي است و همه مراجع همگي همگام با سيدعلي سيستاني هستند

و شهر ) طرفداران مقتدي صدر( نوع فرهنگ اجتماعي، سياسي مدينه الثوره اين امر را به وضوح از دو
  . آاظمين با مرجعيت سيستاني دريافت

هاي بداخالق و تندخو هستند، در حالي آه ساآنان آاظمين  انسان» الثوره«مردم شهر  شود،  گفته مي
هاي مردم آاظمين با الثوره،  اوتاز ديگر تف. آار هستند هاي معتدل، آرام و پايبند به مراجع محافظه آدم

گاه حاضر  وگو مي شود، آنها هيچ گفت) مقتدي صدر(اين است آه وقتي با مسؤوالن حوزه سخنگو 
هاي ديگر را بر زبان آورند، در حالي آه اهالي آاظمين روابط تجاري و فرهنگي خود را  نيستند،  نام گروه

ه اين روابط را با جهان خارج، به ويژه آشورهاي حوزه خليج نه تنها با ديگر اقوام در عراق حفظ آردند، بلك
  .اند فارس و ايران گسترش داده

با گشت و گذار در بازارهاي آاظمين، گستردگي و اختالط وظايف ديني و تجاري در اين منطقه، به 
  .شود خوبي مشخص مي

آند آه هيچ مرد و زني يا  يمسافت آوتاه در اين بازارهاي شلوغ خواه، ناخواه برخوردهايي را ايجاد م
فضاهاي تنگ و هواي گرفته بازار، قانون جدايي زن . حتي آودآان فروشنده، از اين امر مستثني نيستند

. آنند گذارد، اما تفاوت بين مرد و زن همان عباهاي سياهي است آه زنان بر تن مي و مرد را زير پا نمي
وگذار و خريد و فروش در اين بازارهاي  نگام گشتعمامه به سرها بيشتر از سر عابرين هستند آه ه

  )ها شهر آاظمين مشهور است به شهر عمامه. (هاي خود ندارند شلوغ هيچ توجهي به عمامه
شود تا  نشين يا به عبارتي باالشهر آاظمين محسوب مي آه منطقه اعيان) آزادي(» الحريه«خيابان 

  . شهر دارندها و مناطق  حدودي وجه متمايزي از ديگر خيابان
آند درخشش گنبد طاليي  هاي فقير شهر آنچه چشم هر بينند را به خود خيره مي در آنار بازار و آوي
  .است آه اطرافيان حرب تنها به عشق امام سكونت در اين محل را پذيرفتند) ع(امام موسي آاظم
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خواهان ايجاد   سرآوب آزاديديكتاتوري با فرمايشي شدن انتخابات و : تاج زاده در گفت و گو با ايلنا

  شود  مي
اسامي مسئوالن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را منتشر آنيد تا معلوم شود متعلق به آدام جريان 

    سياسي هستند
  2003 اوت  5 -1382 مرداد 14سه شنبه  

يح سيد مصطفي تاج زاده در آستانه سالگرد انقالب مشروطه در گفت و گوي تفصيلي با ايلنا به تشر
  .وضعيت آنوني آشور پرداخت

  :متن آامل اين گفت و گو به اين شرح است
  
هاي سياسي با مشابه   آستانه برگزاري سالگرد انقالب مشروطه بعضي از گروه  آقاي تاج زاده در +

آنند و نگران   هاي تاريخي تلويحًا اصالح طلبان را به تالش براي تضعيف دين و روحانيت محكوم مي  سازي
  اند، چه ضمانتي است آه انقالب ما به سرنوشت آن دچار نشود؟  ر مشروطهتكرا

  
يقينًا مشروطه به علت تضمين انتخابات آزاد و رعايت حقوق شهروندان منحرف نشد بلكه اتفاقًا عكس * 

خواهان و خدشه به حقوق   هر دو مسأله فوق يعني فرمايشي شدن انتخابات و نيز سرآوب آزادي
اي با تحليل   متأسفانه عده. شد از دل مشروطه، ديكتاتوري سياه رضاخاني بيرون آيدشهروندان باعث 

بينيد شخصيتي مثل دآتر آقاجري   غلط از مشروطه، براي اينكه شيخ فضل اهللا اعدام نشود الزم مي
هاي    گروه  اعدام شود، غافل از اينكه پيروزي جمهوري اسالمي در اين است آه اعدام را از برنامه

سياسي و همه آساني آه حاضرند در چهارچوب قانون به فعاليت بپردازند، حذف آند، نه اينكه جاي يك 
  .  روحاني، يك دانشگاه اعدام شود

  
نظر . اي صلح آميز را ارائه آرده است  اخيرًا آقاي باهنر پيشنهاد برگزاري رفراندوم درباره دانش هسته+ 

  شما در اين زمينه چيست؟
  
و همه پرسي يك فرصت براي جمهوري اسالمي است و به همين دليل در قانون اساسي رفراندوم * 

  . ما پيش بيني شده است
گيري درباره مسائل مهم به آراي عمومي   در بسياري از آشورهاي مردمساالر جهان براي تصميم

. آند  اي است آه تكليف مسائل اساسي آشور را مشخص مي  آنند و اين سنت پسنديده  مراجعه مي
آنم توان چند   من فكر مي. قبًال نيز آقاي هاشمي درباره مذاآره با آمريكا پيشنهاد رفراندوم داده بود

ريزي سياست خارجي، حيطه و گستره آسب   مسأله مهم از جله دو اليحه رئيس جمهور، منشأ برنامه
أي اآثريت ملت عمل اي و آزادي احزاب و مطبوعات به همه پرسي گذاشت و بر اساس ر  دانش هسته

  .آرد
  
  آيا اختالف احزاب براي آشور نگران آننده است؟+
  
هاي جهان احزاب با يكديگر اختالف ديدگاه دارند و براي حل مشكالت و پيشرفت   در همه مردمساالري* 

د، اما برن  آنند و دائم در رقابت با يكديگر به سر مي  هاي متفاوت ارائه مي  آشور و بهبود اوضاع مردم راه
ثبات و نظم سياسي اين جوامع، قابل قياس با آشورهاي تك حزبي و تك صدايي نيست، پس رقابت 

هاي   در دهه اول انقالب و حتي در شرايط جنگ نيز ما داراي احزاب و جريان. احزاب معضل نيست
نه تنها اين ) ره(امام. پرداختند  گوناگون سياسي بوديم آه در انتخابات به رقابت گسترده با هم مي

مسأله را نفي نكرد بلكه با موافقت ايشان جامعه روحانيت مبارز تهران به دو تشكيالت تقسيم شد، زيرا 
) ره(با وجود اين امام. رهبر فقيد انقالب توجه داشت آه مردمساالري، ضد تك حزبي و تك صدايي است

انگيزي را از   ر دادن مردم امكان تفرقهضمن آنكه با مخاطب قرا. داشت  همه را از نزاع و تفرقه برحذر مي
اي، حمله به اتوبوس جهانگردان خارجي،   هاي زنجيره  تر آنكه در آن دوره قتل  مهم. آرد  احزاب سلب مي

 درصدي 15وجود نداشت، اقليت ... هاي شوراي نگهبان، محاآمات جناحي و   خلع يد سياسي و بدعت
 در دست نداشت و دانشجويان، روزنامه نگاران، فعاالن ها و اختيارات را   درصد پست70بيش از 

اي احضار و بعضًا بازداشت و محاآمه   به صورت فله... سياسي، وآال، نويسندگان، حقوقدانان و 
  .آنند نه رقابت احزاب  ها در جامعه مشكل ايجاد مي  اين روش. شدند  نمي

  
يير داده نشود، به نظر شما چه اتفاقي هاي آالن آشور تغ  با تحليل جنابعالي اگر در سياست+ 
  افتد؟  مي

  
هاي آنان   اي جز پاسخگويي به خواست  به دليل مطالبات فراوان مردم و نيز آگاهي باالي آنان چاره* 

اگر داوطلبانه رفتار خود را تغيير ندهيم، به احتمال بسيار زياد مجبور خواهيم شد در آينده به . نداريم
  .متغيير ساختار تن دهي
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  در شرايط آنوني شما با انتقاد از خاتمي مخالفيد؟+
  
هيچ اصالح طلبي از نقد اين جبهه و پرچمدارش نبايد ناراحت شود، زيرا شخص يا حزبي آه در زمان * 

آند آه   گذشت زمان عمدتًا ديكتاتورهايي را نقد مي. خود به طور آامل نقد شود، نگران آينده نخواهد بود
آقاي خاتمي آسي نيست آه انتقاد يا . اند   مانع انتقاد آردن از عملكرد خود شدهدر دوره زمامداري

بنابر اين نه اآنون و نه در آينده دغدغه چنداني ندارد آه . مخالفت با خود را دشمني با پيغمبر بخواند
  . چند مقاله بتواند وجهه وي را تخريب آند

 نقد آند، اما به آانون اصلي مشكالت آشور اشاره البته بايد اضافه آنم هر شخصي آه رئيس جمهور را
  .نكند، انتقاداتش نزد مردم چندان مسموع نخواهد بود، به خصوص اگر خود را دوم خردادي بخواند

  
 برآمده و با نامه نگاري سعي   اي معتقدند برخي اصالح طلبان درصدد تضعيف جايگاه رهبري  عده+ 
  ده و حتي مشروعيت الهي ولي فقيه را هم زير سوال ببرند؟آنند جايگاه ايشان را تضعيف آر  مي

  
تواند بدون رضايت و حمايت مردم حكومت تشكيل   ولي فقيه و بسيار باالتر از او، امام معصوم هم نمي* 

دهد و آن را اداره آند، بنابر اين، مسأله اصلي در مديريت آشور مشروعيت الهي رهبري نيست آه 
بلكه مسأله رضايت و رأي مردم است آه يك نظام . هاست  اي علميه و دانشگاهه  جاي بحث آن در حوزه

مشروعيت رهبري چه الهي باشد، چه تاريخي، چه نژادي و . مردمساالر بايد در هر حال آن را پاس دارد
  .چه طبقاتي، مادام از رأي و رضايت مردم برخوردار است، قانوني است

ان دهنده امنيت و آزادي نسبي فعاالن سياسي در جمهوري ها حق شهروندان است و نش  اين نامه
اي به رغم مخاطرات   انتقادهاي به حق و صريح دلگرمي مردم را در پي دارد آه عده. اسالمي است

هاي   آنند، ضمن آنكه اين نامه  احتمالي آشكارا مشكالت واقعي آشور و احيانًا راه حل آنها را ارائه مي
تواند   شود و توجه به مفاد آن مي  هاي جمهوري اسالمي نوشته مي   و تقويت پايهنوعًا براي اصالح امور

  . آند  جايگاه رهبري را تثبيت مي
اگر معلوم شود جمهوري اسالمي قادر است آزادانه به خود ترميمي بپردازد و نقائص و ! ببينيد

اما اگر . رأس چنين نظامي استها را برطرف آند، در آن صورت رهبري افتخار خواهد آرد آه در   آاستي
آاران را مالك بگيريم، هيچ اصالحي در جامعه و حكومت صورت نخواهد گرفت و اين   ديدگاه محافظه

ما بايد از سرنوشت . هاي اجتماعي و سياسي را به دنبال خواهد داشت  مسأله نارضايتي و ناآرامي
اي تصور آنند دموآراسي طلبي و    آه عدهپيشين عبرت بگيريم و مباني نظام را به قدري ضعيف نكنيم

  .افكند  هاي آن را به لرزه مي  آزادي خواهي پايه
  .آنند  تابند، به آن جايگاه خدمت نمي  آساني آه هيچ انتقادي را به رهبري و نهادهاي زير نظر وي برنمي

  
  نظر شما درباره دفاتر نظارتي شوراي نگهبان چيست؟+ 
  
گيرد يا نظام   طرف صورت مي  االر نظارت بر انتخابات توسط مرجعي بيدر تمام آشورهاي مردمس* 

  . هاي سياسي گوناگون هستند تا تخلف و تقلب پيش نيايد  ترآيبي از اعضاي احزاب و جريان
، نظارت به طور مطلق در اختيار يك جناح سياسي قرار گرفته )ره(در ايران، به خصوص پس از رحلت امام

خواند و   اين جناح آه خود را عين اسالم و انقالب و نظام مي. آنند   پنهان نيز نمياست و اخيرًا آن را
نامد، قربت الي اهللا صالحيت نامزدهاي منتقدان خود را رد و عنداللزوم   رقيب خود را خارج از آنها مي

  . آند  آورند، باطل مي  هايي را آه رقيبانشان در آنها اآثريت آراء را بدست مي  انتخابات حوزه
آافي است آقاي جنتي اسامي مسئوالن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را در سراسر آشور منتشر آند 
تا معلوم شود چند نفر آنان عضو جمعيت مؤتلفه يا انصار حزب اهللا هستند و چند ناظر مستقل يا اصالح 

  .شود  طلب در اين مجموعه ديده مي
  

   و تحقيقات چيست؟تحليل شما درباره استعفاي وزير علوم+ 
  
آنچه من شنيدم يكي . اي به رئيس جمهور اعالم آرده است  دآتر معين داليل استعفاي خود را در نامه* 

رد غير منطقي اليحه اصالح ساختار اين وزارتخانه در شوراي نگهبان است و ديگري برخوردهاي غلط با 
  . هاست  ر امور دانشگاهدانشجويان و دانشگاهيان و نيز دخالت نهادهاي غير مسئول د

ضمن آنكه هر سه مسأله براي جايگزين احتمالي وي نيز . بيند وزير بماند  با اين حساب، وي دليلي نمي
  .در هر حال وقتي متن استعفاي وي منتشر شود، خيلي چيزها روشن خواهد شد. مطرح است

  
شود آه   الفت با دولت گفته ميمتاسفانه از برخي تريبونهاي رسمي مانند نماز جمعه مطالبي در مخ+ 

ها موجب   در مواردي ديده شده حتي دولت نسبت به اين مسائل اعتراض آرده است، آيا اين چندگانگي
  عدم استقبال قشرهايي از مردم به ويژه جوانان از نمازهاي جمعه، تبليغات سوء عليه آن است؟

  
ن ابتدا قشرهاي وسيعي از مردم در نمازهاي زيرا اگر چنين بود بايد از هما. من چنين تصوري ندارم* 

آردند، چون از روز اول تبليغات سوء عليه نمازهاي جمعه وجود داشت و چه بسا در   جمعه شرآت نمي
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هاي نصب امام جمعه توسط   واقعيت اين است آه يكي از مهمترين مالك. ابتداي انقالب شديدتر نيز بود
به منصوبان امام نگاه آنيد، آقاي طالقاني و سپس . هاي خود بود  امام محبوبيت آنان در شهرها و استان

آقاي منتظري در تهران، آقايان شيرازي، قاضي، دستغيب، مدني، اشرفي، طاهري، صدوقي و سپس 
تر از اين   هايي محبوب  آيا چهره. خاتمي در مشهد، تبريز، شيراز، همدان، آرمانشاه، اصفهان و يزد

تفاوت را . ها وجود داشت؟ اآنون خوب است به فهرست ائمه جمعه نگاه آنيد  نبزرگواران در اين استا
نيز ... ها، شعارها، تجمعات بعد از نماز جمعه و   اين حقيقت درباره سخنرانان قبل از خطبه. خواهيد ديد
 آند اين مجموعه را در انحصار  با آمال تأسف بايد بگويم اقليت پانزده درصدي تالش مي. صادق است
  .آند  معلوم است آه در چنين حالتي چند درصد جوانان در نمازهاي جمعه شرآت مي. خود بگيرد

  
  آنيد؟  گزارش هيأت رئيس جمهور را درباره مرگ زهرا آاظمي چگونه ارزيابي مي+ 
  
با وجود . از دستور به موقع رئيس جمهور خشنودم و از اطالع رساني غلط اوليه در اين زمينه متأسفم* 
 گزارش هيأت مذآور در مجموع مثبت بود به خصوص آنكه صادقانه به مردم اعالم شد خانم زهرا اين

اآنون بر عهده قوه قضائيه است آه ضارب يا ضاربان را . آاظمي بر اثر ضربه مغزي فوت آرده است
ها   دانشناسايي و علني محاآمه آند تا بعد از اين هيچ قاضي و بازجويي به سالمت متهمان در دورن زن

ها با وآاليشان داد تا از هر ضرب و شتم احتمالي متهمان جلوگيري   به عالوه در زندان. توجهي نكند  بي
اي خاتمه داده   هاي زنجيره  در هر حال همچنانكه اقدام قاطع آقاي خاتمي موجب شد به قتل. شود

ها   اي در بازداشتگاه  ع شكنجهشود، اميدواريم اين گزارش و پيگيري آن تا حصول نتيجه سبب شود هر نو
  .نيز پايان يابد

  
توان اميدوار بود آه با نيروهاي خودسر يا لباس شخصي   هايي مي  آيا با رسيدگي به چنين پرونده+ 

  برخورد شود؟
  
به همين دليل به . شوند  هاي قدرت غير مسئول سازماندهي و هدايت مي  ها توسط آانون  اين گروه* 

روش اين . ها مانع مجازات آنان خواهند شد  آنم همان آانون  بين نيستم زيرا فكر ميمحاآمه آنان خوش
آند، و آثار سوء   هاي خوارج را تداعي مي  ها آه بدعت خطرناآي محسوب شود، افكار و شيوه  گروه

هر چه در هر حال الزم است . تر خواهد شد  فراواني در جامعه داشته و دارد آه در آينده ابعاد آن روشن
نصر "ها چه خودسر باشد، چه سازمان يافته، پايان داده شود، چرا آه نتيجه قهري   سريعتر به اين شيوه

  .دانست  آن را براي حكومت خود ننگ مي) ع(خواهد بود آه امام علي " نصر بالجور"، "بالرعب
  

  .گرفت  آيا در دهه اول انقالب هيچ برخوردي با متخلفان صورت مي+ 
  
هاي جنگ، به دستور امام جلوگيري   ي در حدي معقول، مثًال از ارسال روزنامه رسالت به جبههبله ول* 
 نماينده توقيف شود، بعد هم مردمساالري را 120همين، نه اينكه ارگان حزب اآثريت با بيش از . شد

  پايان پيام! تبليغ آنيم
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