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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

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

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

  )چاپ فرانسه(نامه بنياد فرانس ليبرته 
  2003ژوئيه 

  
  اپوزيسيون ايران در زندان

  ژوئن به17صبح زود روز , حمله دستگيري نمايشي انجام شده توسط وزارت آشور عليه مخالفان ايراني
نفع چه آسي است؟ اين چيزي است آه دانيل ميتران از طريق نامه بنياد فرانس ليبرته از خود و از 

  . سئوال مي آند, و منجمله دولت, همه
  

آه از دو سال پيش به يمن ائتالف آشورهاي , اين بازداشت بنفع آيست؟ بنفع جمهوري اسالمي ايران
آه  از بدو تولد , سط آميسيون حقوق بشر ملل متحدسرآوبگر و سازش اروپايي از عدالت محكوميت تو

روزنامه , مي گريزد؟ آشوري آه در آن آزادي هاي دمكراتيك ناديده گرفته مي شوند, بدان خو گرفته بود
زنان سنگسار مي شوند و زندانيان سياسي اعدام مي گردند؟  , نگاران و دانشجويان زنداني مي شوند
انقالب اسالمي اش را به جايجاي دنيا صادر مي آرد و امروز نيز , در آشوري آه تا همين چندي پيش

آه اصول , آه مخالفينش را در خارجه ترور مي آرد, هنوز مي آوشد اينكار را در عراق انجام دهد
آيا منافعمان آنقدرعظيم بودند آه , آزادي و احترام به حقوق بشر را به مسخره مي گيرد, دمكراسي

 بنفع قراردادهاي پرسود و همكاري اقتصادي زيرپا بگذارند؟ در آشوري آه تجارمان اين اصول را
منجمله , دانشجويان در آن هزار هزار تا صبح تظاهرات مي آردند آه خواهان آنار رفتن تمامي رهبران

  هايي آه دمكراسي هاي اروپايي ما اينهمه اميد بي پايه بدانها بسته بودند بشوند؟”رفرميست”
  بل ديكتاتوريمقاومت در مقا

در مخالفت با جنگ عليه عراق , و يا بنفع همآهنگي با دولت آمريكا آه از موضع رسمي دولت فرانسه
موضعي آه اميدهاي عظيمي نزد افكار عمومي جهان بر انگيخته بود؟ آيا دولت ما اقدامات , ناراحت بود

قدرت آمريكايي هم آوا شود؟ هر در پيش گرفته تا با روشهاي ابر » تروريسم«درجنگ عليه »پيشگيرانه«
تمامي . هيچگاه تا اين اندازه آم ربط و غيرمنطبق با محتوا نبوده است» تروريسم«چند بهانه مبارزه با 

سازمان , بگفته اين وزارتخانه. بنا شده است» تروريسم«استدالالت وزير آشور بر پايه اتهامات ظاهري 
اين سازمان متهم مي . يستي درفرانسه نشده استمرتكب هيچ عمل ترور, ايران” مجاهدين خلق”

طراحي يا , از نقطه شروع فرانسه, شود آه ممكن است سوءقصدهايي عليه جمهوري اسالمي ايران
اما پس چرا فرانسه از بيش از بيست سال پيش مخالفان سياسي ايراني . آماده سازي مي آرده است

 سياسي شوراي ملي مقاومت ايران را قبول آرده را پذيرفته و حفاظت آرده و حضور رسمي و فعاليت
  است؟ بچه دليل مقر مرآزي آنها در اور سور اواز شبانه روز توسط پليس فرانسه حفاظت مي شد؟

يك سازمان مقاومت در مقابل يك رژيم ديكتاتوري , هر ايدئولوژي هم آه داشته باشند, ”مجاهدين خلق”
پس بايستي در اروپا ,   با عراق صدام حسين خرده مي گيريماگر ما به آنها بخاطر روابطشان.  هستند

رهبران اروپايي ما نيز حساب هايي براي پس دادن به خلق هاي , در اين رابطه. نيز يكسان عمل آنيم
رهبران ما  فكر مي آنند  در يك . قرباني جنايات انجام شده توسط ديكتاتور عراق عليه بشريت دارند

آيا آنها به دانشجويان جوان . و هم جمهوري اسالمي را از خود راضي آرده اندزمان هم اياالت متحده 
خواهان , ايراني و خانواده هايشان نيز فكر آرده اند آه با بخطر انداختن آزادي و بعضا حيات خويش

تغييري در جهت ارزش هاي دمكراتيكي آه احساس مي آنند فرانسه از آن دفاع مي آند مي باشند؟ 
ان ابعاد سرخوردگي آنها درمقابل عمل دولتمان را اندازه گيري آنيم آه بدون برو برگرد رهبران آيا مي تو

جمهوري اسالمي را درسياست سرآوب وحشتناآشان عليه تمامي جنبش هاي دمكراتيك و مسالمت 
  آميز تشويق مي آند؟ 

 هر زمان ديگر نيازمند اينك بيشتر از, من مطمئن هستم آه اين پيام مردم فرانسه به ايرانياني آه
  .نيست, حمايت ما و همبستگي مان با خواستشان براي دمكراتيزه آردن آشورشان مي باشند

 دانيل ميتران

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
ي عرب، تاآيد آرد آه اگر قرار باشد از  زاده با رد مطالب منتشر شده در يك روزنامه عبداهللا رمضان

  .شوند ي ملت ايران از آن مطلع مي اي با آمريكا صورت گيرد، حتما همه ي دولت مذاآره ناحيه
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ي الوطن مبني بر مذاآرات سري ايران و آمريكا در ژنو به  ي ادعاهاي روزنامه دبير هيات دولت درباره

غانستان يكسري مسائلي وجود بعد از بحران اف: گفت) ايسنا(خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي درگير در افغانستان و سازمان ملل  ي طرف داشت آه ما در ژنو، در چارچوب سازمان ملل با همه

  .ها هم بودند و اين چيزي است آه قبال هم گفته شده بود وگوهايي داشتيم آه آمريكايي گفت
كي از نزديكان رييس جمهوري نظرات وي را ي ادعاي ديگر اين روزنامه مبني بر اينكه ي زاده درباره رمضان

: دهد، اظهار داشت آند و او نيز تحت پيشنهاداتي اين نظرات را به بوش انتقال مي به پاول منتقل مي
  .وجه در دولت مطرح نشده است چنين چيزي به هيچ

ي  ي مذآور براي ادامه ي مطرح شده در روزنامه ي شروط دوجانبه سخنگوي دولت همچنين درباره
ما در دولت بحثي راجع به : وگو بين ايران و آمريكا در خصوص گروه القاعده و گروه منافقين تاآيد آرد گفت

ي القاعده و هر گروه تروريستي ديگري موضع رسمي بوده است؛  اين مسائل نداشتيم؛ موضع ما درباره
ها نيز اين را  ايم؛ آمريكايي آردههاي تروريستي امن باشد و ما به اين عمل  جاي دنيا نبايد براي گروه هيچ
  .دانند مي

اي  آنيم و هيچ شك و شبهه ما به طور شفاف در مبارزه با تروريسم عمل مي: زاده ادامه داد رمضان
آنند،  هاي تروريستي آه عليه منافع ملت ايران عمل مي نداريم؛ قطعا ما انتظار داريم آه آمريكا با گروه

  .ه آمريكا به آنها پناده داده، مخالفيمبرخورد آند و به شدت با اينك
ها هماهنگ است و اگر قرار باشد  سياست مسؤوالن در مقابل آمريكايي: وي همچنين تاآيد آرد

  .اي ايجاد شود، از مجاري قانوني خواهد بود رابطه
ه ها مبني بر توهين وي ب ي مطالب مطرح شده از سوي بعضي از روزنامه زاده در ادامه درباره رمضان

نظر مراجع عاليقدر : مراجع و فقها در بحث الحاق به آنوانسيون منع تبعيض عليه زنان اظهار داشت
ي منع تبعيض عليه زنان، نظر مورد قبول  محترم است و آنها افراد واالمقامي هستند؛ در مورد اليحه
  .دولت و نظام سياسي، نظر فقهي شوراي نگهبان است

  .فقهي نظر مقام معظم رهبري و شوراي نگهبان مورد قبول ماستدر مورد مسائل : وي تاآيد آرد
جمهور به وزاري دادگستري و اطالعات  ي دستور چند هفته پيش رييس دبير هيات دولت همچنين درباره

نگاران اظهار داشت آه در اين خصوص هنوز جوابي  براي رسيدگي به برخوردهاي تأمل برانگيز با روزنامه
 انتهاي پيام. استدر دولت مطرح نشده 

  
اي از دانشجويان بازداشتي وقايع اخير آه قرار است عصر امروز آزاد شوند؛ در  ميزگرد مطبوعاتي عده

  .محل زندان اوين برگزار شد
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 نفر 9ز  نفر ا7به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران در اين ميزگرد مطبوعاتي آه با حضور 
هاي مرتضي   به نام- آه خبر دستور آزادي آنها شب گذشته اعالم شده بود -دانشجوي بازداشتي 

صفايي ناييني، اميرحسين اعتمادي بزرگ، ميثم رشيدي، رضا عامري نسب، عبداهللا مومني، مهدي 
جلسه حضور يافته آه به اختيار خود در اين  شيرزاد و مسعود آريمي برگزار شد؛ دانشجويان با اعالم اين
  .هايشان را بيان آردند و به هر سؤالي آه مايل باشند؛ پاسخ خواهند گفت؛ ديدگاه

بر مبناي اين گزارش اين دانشجويان ضمن اعالم اينكه فعاليتهاي آنها بر مبناي نقد حاآميت و نه 
  .ندبراندازي شكل گرفت، اعالم داشتند آه با اپوزيسيون خارج از نظام مرزبندي جدي دار

گفتني است پيمان عارف و علي اآبر اآرمي عراقي، دوتن ديگر از دانشجوياني آه قرار است عصر 
  .امروز آزاد شوند از شرآت در اين گفت وگو خودداري آردند

 انتهاي پيام. شود اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  حل مشكالت آنوني تنها از طريق پيشبرد سريع اصالحات ممكن است: بهزاد نبوي
  2003 اوت  7 -1382 مرداد 16 پنج شنبه  -سايت رويداد 

شنبه  ها نيز دعوت به عمل آمده بود، روز سه جلسه فراآسيون مشارآت آه در آن از ساير فراآسيون*
ه راجع به انتخابات مجلس هفتم و ، در اين جلس»رويداد«به گزارش خبرنگار پارلماني . تشكيل شد

  .مسائل روز بحث شده است
نايب رئيس مجلس و عضو ارشد سازمان مجاهدين انقالب در اين جلسه فشار آمريكا بر » بهزاد نبوي«

آمريكا و اروپا نگران روابط اقتصادي خود با ايران نيستند و به «: دانسته و گفته است» جدي«ايران را 
بايد اختالفات : وي همچنين از احتمال حمله به ايران سخن گفته و افزوده. »ارندمسائل امنيتي توجه د
پس از .»اندو احتمال حمايت آنها آم است هرچند آه مردم از اصالحات نااميد شده. خود را برطرف آنيم

ترين  ما در بحراني«: رئيس فراآسيون آارگزاران سخنراني آرد وگفته است» حسين مرعشي«نبوي، 
وي نيز «: گويد ايم و فشارهاي خارجي هم آنقدر نيست آه نبوي مي حل داشته  هميشه راهشرايط

  .گفته آه بايد زمينه مشارآت مردم را در انتخابات آينده فراهم آرد تا تهديدهاي خارجي نيز آاهش يابد
  .در اين جلسه همچنين راجع به اجماع اروپا و آمريكا عليه ايران مسائلي مطرح شده است
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هاي حاآميت را يكي از موارد استفاده آمريكا و اروپا عليه ايران  زاد نبوي  گسست فعلي ميان بخشبه
توان بر مشكل  آميز مي تنها از طريق اصالحات سريع، قانوني و مسالمت«: عنوان آرده و گفته است

  .»فعلي فائق آمد
نمايندگان تصميم گرفتند در ابتداي تشكيل مجلس ششم وقتي همه  :بهزاد نبوي همچنين گفته است

رغم وجود مخالفت با طرح اصالح قانون مطبوعات آن را مطرح آنند،  من موافق تصميمشان نبودم  علي
تخت «وي از اصطالح . »اي بايد به سرعت جلو رود ولي االن معتقدم آه راه اصالحات بدون هيچ مالحظه

  .ش استفاده استتر شدن منظور در اين رابطه براي روشن» گاز رفتن اصالحات
در اين جلسه، با اشاره به حاآميت دوگانه و شكاف بين حاآميت و ملت گفته شده تنها راه رفع اين 

  .تصويب دواليحه و بازسازي چهره نظام است شكاف، حمايت از خاتمي،
آجي به حقوق  در داخل، نقض حقوق بشر نداريم بلكه دهن«در اين جلسه به اين گفته خاتمي آه 

 سنگسار، رجم و آارهايي از اين قبيل آه 76بعد از دوم خرداد سال «: اشاره و گفته شده» يمبشر دار
 .»شود، بيشتر شده است باعث تذآر حقوق بشر مي

  
  !!سرپل هاي ارتباطي بهزاد نبوي با آمريکا ؟؟

   2003 اوت  7 -1382 مرداد 16 پنج شنبه  -سايت دريچه 
  :وز جهت و اهداف آن روشن نشده است در خبري مدعي شديک سايت تازه تاسيس بنام افشا که هن

وي اخبار و . با آمريکايي ها در تماس است) الهه رضوي دربار(بهزاد نبوي از طريق خواهر زن خود به نام 
از درون حاکميت به دست مي آورد در اختيار ... اطالعاتي را که با حضور در جلسات مختلف مجلس و 

که در آمريکا به (ي دهد تا او نيز آنها را به وسيله مادر و خواهر و منصور رضواني الهه رضوي دربار قرار م
  . به آمريکايي ها انتقال دهد) سر مي برد

منصور رضواني مدير عامل اسبق شرکت نفتي پتروپارس بود که پس از افشاي پشت پرده اين شرکت 
وي ارتباط بسيار ديرينه . ريکا گريختنفتي و احتمال بازرسي از سوي سازمان بازرسي کل کشور به آم

سازمان بحران ساز . صدا مي زدند» عمو«و نزديکي با بهزاد دارد تا حدي که فرزندان بهزاد او را 
  .مجاهدين اکنون داراي ارتباطات بسيار مخفي با کشورهاي روسيه، کوبا، ژاپن، فرانسه و آمريکاست

جيد نوروزي نام دارد، از ضد انقالبيون شناخته شده از سوي ديگر، شوهر الهه رضوي دربار که عبدالم
  . است و ارتباطات گسترده اي با محافل ضد انقالب خارج نشين دارد

دريچه ضمن نقل اين خبر به دليل عدم اطالع از صحت يا عدم صحت آن حق پاسخگويي و درج توضيحات 
 .را براي آقاي بهزاد نبوي محفوظ مي داند

  

   توسط  رژيم حاآم بر ايرانآوب و نقض حقوق بشررس
  
   اعدام طي دو هفته در ايران8

  )2003 اوت 5 (1328 مرداد 14 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
ساله در ميدان يادبود بندرعباس در 30مرداد يك جوان 4روز شنبه , بنا به گزارشهاي رسيده از داخل ايران

زنداني به دست 4در شهر بهبهان ) مرداد2جشنبه پن(دو روز قبل از آن. مالٔعام به دار آويخته شد
تيرماه يك زنداني در خيابان مالصدراي شيراز در مقابل 29روز . دژخيمان رژيم آخوندي حلق آويز شدند

  .چشمان وحشت زده مردم اين شهر اعدام شد
 و  ساله23,  مرداد حسينعلي يوسفي8مرداد سحرگاه روز 9به نوشته روزنامه حكومتي ايران مورخ 

در زندان قصر , جوان ديگري به نام سعيد رفيعي بعد از تإييد حكم اعدامشان از سوي ديوان عالي آشور
  .اين روزنامه از صدور حكم اعدام براي دو زنداني ديگر نيز خبر داد. تهران به دار آويخته شدند

از سوي قاضي  ساله به نام فاخته 25مطبوعات حكومتي همچنين از صدور حكم اعدام براي يك زن 
  . دادگاه جنايي تهران خبر دادند

 نفر را در نقاط مختلف آشور 8رژيم ضدبشري آخوندي حداقل , به اين ترتيب تنها طي دو هفته اخير
هدف رژيم آخوندي از اين اقدامات ايجاد . اعدام آرده است و تعدادي احكام اعدام نيز صادر آرده است

  .فجار خشم مردم و جوانان استرعب و وحشت به منظور جلوگيري از ان
مقاومت ايران توجه سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر را به استمرار اعدامها و نقض فزاينده 

حقوق بشر توسط استبداد مذهبي حاآم بر ايران جلب مي آند و خواستار مداخله فوري براي متوقف 
  .آردن اين روند ميباشد

  
  نگاران زنداني در آستانه روز ملي خبرنگار گزارش از آخرين وضعيت روزنامه

  2003 اوت  7 -1382 مرداد 16 پنج شنبه  -سايت رويداد 
، »حسينعلي قاضيان«، »عباس عبدي«، »اآبر گنجي«، در حال حاضر »رويداد«به گزارش خبرنگار 

تقي «، »رضا عليجاني«، »احمد زيدآبادي«، »حسن يوسفي اشكوري«، »فقيه سعيد رضوي«
، »ابوالقاسم گلباف«، »ناصر زرافشان«، »ايرج رستگاري«، »هدي صابر«، »بهروز طيراني«، »رحماني

نگاران زنداني  از جمله روزنامه» سيامك پورزند«و » عليرضا جباري«، »ايرج و اسماعيل جمشيدي«
، »عليرضا اشراقي«، »عيسي سحرخيز«نگاراني چون  ضمن آنكه در يك سال گذشته روزنامه. هستند
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» مهر پيمان پاك«و » انصافعلي هدايت«، »بهروز گرانپايه«، »وحيد پوراستاد«، »ن باستانيحسي«
نگاران احضار شده به  اگر به اينها، ليست بلندباالي روزنامه. اند دوراني از بازداشت را پشت سرگذاشته

اه قضايي سخنگوي دستگ» غالمحسين الهام«هاي مختلف نيز افزوده شود، آن گاه جمله قصار  دادگاه
نگار زنداني  در ايران روزنامه«: شود آه امسال در روز جهاني آزادي مطبوعات گفته بود پرمعناتر مي

  !»نداريم
نگاران زنداني را  هاي ايسنا و ايلنا اطالعاتي از آخرين وضعيت روزنامه مردادماه، خبرگزاري17به مناسبت 
  .آند نيز به درج آنها اقدام مي» رويداد«اند آه نظر به اهميت اين اقدام مثبت،  منتشر آرده

اش به  برد به خاطر حادشدن بيماري آه اينك در زندان به سر مي» اآبر گنجي«طبق خبر ايسنا، 
دار ناشي از  گنجي روز دوشنبه اين هفته با حاد شدن عوارض سابقه. بيمارستان رجوع آرده است

هاي تهران منتقل شده است  ي از بيمارستاناش با نظر پزشك زندان تحت مراقبت به يك سرماخوردگي
يكي از نزديكان وي در اين زمينه گفته آه به خاطر نبودن متخصصان مربوطه در . تا مورد درمان قرار گيرد

وي توضيح داده آه تماس تلفني گنجي با . بيمارستان قرار شده بار ديگر او به آنجا مراجعه داشته باشد
  .ستا» ممنوع و قطع«خانه همچنان 

سه الي چهار ماه است آه از تشكيل آخرين دادگاه پدرم «: هم گفته» عباس عبدي«دختر » مريم«
  .»گذرد، اما هنوز حكم نهايي در مورد پدرم صادر نشده است مي

قاضي مرتضوي حكم بند دال را حتي . هنوز حكم بند الف پرونده به زندان ابالغ نشده است«: وي افزود
 روز 40مريم عبدي با بيان اينكه آخرين مالقات وي با پدرش تقريبًا به . »رده استبه پدرم نيز ابالغ نك

المالقات  گويند آه ممنوع آنيم، مي هربار آه براي مالقات پدرم مراجعه مي«: گردد، گفت پيش بازمي
به او تنها چندي پيش، پس از مراجعه وآيل پدرم . دهند است و اجازه مالقات با پدرم را به خانواده نمي

تواند در آابين با پدرم احوالپرسي آند، آه آقاي نيكبخت به دليل غيرقانوني بودن اين رويه،  گفتند آه مي
 سپاه به صورت 325ها نشده است بلكه در بند  پدر من، هنوز تحويل سازمان زندان. اين مالقات را رد آرد
  .»شود انفرادي نگهداري مي

 روز 50شنبه اين هفته باالخره پس از گذشت  او روز سه. استظاهرًا بهتر » رضا عليجاني«وضعيت 
همسر عليجاني ضمن تأييد اين » پروين بختيارنژاد«. توانست با خانواده خود در زندان اوين مالقات آند

شنبه توانستيم همراه با پدر و مادر و فرزندان عليجاني با وي   دقيقه روز سه30 و 11ساعت : خبر گفته
وي با اشاره به اينكه در اين مالقات حضوري .  به صورت حضوري مالقات داشته باشيمدر زندان اوين

وقتي . اجازه صحبت در مورد وضعيت ايشان در زندان داده نشد: چهار مأمور نيز حضور داشتند، گفته
به شدت الغر و تكيده شده بود، اما از روحيه خوبي . همسرم از ماشين پياده شد او را نشناختم

  .دار بودبرخور
شود آه طبق اخبار رسيده، پسر وي با فشارهاي سياسي در  مالقات عليجاني در حالي محقق مي

  .آنكور دانشگاه با مشكل مواجه شده است
-شدگان ملي ديگر بازداشت» بهروز طيراني«و » هدي صابر«، »تقي رحماني«اين در حالي است آه 

اند و تنها   شان را نيافته  هنوز امكان مالقات با خانوادهاند،  مذهبي آه همزمان با عليجاني بازداشت شده
  .اند  هاي آوتاه تلفني با منزل داشته يكي دوبار تماس

بر اساس . نيز گزارشي از آخرين وضعيت ديگر روزنامه نگاران زنداني تهيه آرده» رويداد«از سوي ديگر، 
ناصر «اي با اعتراض به در زندان ماندن  اين گزارش، آانون نويسندگان روز چهارشنبه با صدور اطالعيه

از . سه عضو خود، خواستار آزادي آنها شد» عليرضا جباري«و » اسماعيل جمشيدي«، »زرافشان
جباري از اوايل زمستان گذشته به طور متناوب بازداشت شده . گذرد زنداني شدن زرافشان يكسال مي

جمشيدي نيز . آمده است» رويداد«شماره امروز و دو رنجنامه و شكايت منتشر آرده آه دومين آن، در 
او به فاصله اندآي پس از . برد حدود يك ماه است آه به داليل نامشخص در بازداشت به سر مي

اش  به دنبال چاپ يك عكس در روزنامه» آسيا«سردبير روزنامه . زنداني شد» ايرج جمشيدي«برادرش 
  .برد وري و نيز پرداخت وثيقه هنوز در زندان به سر ميزنداني شده و با وجود دستور پيگيري رئيس جمه

  
مدير مسؤول ماهنامه » ابوالقاسم گلباف«. غير از جمشيدي، دو مدير مسؤول ديگر هم زنداني هستند

اي از يك حقوقدان در مورد اقدامات دادستان تهران و نيز عكس روي جلد  به خاطر درج مقاله» گزارش«
آه دو سال پيش توقيف شده، از يك » توانا«نامه  مدير مسؤول هفته» تگارايرج رس«اش به همراه  مجله

  .اند  ماه قبل به زندان افتاده
» انديشه سياسي«نگار حوزه  دو نويسنده و روزنامه»  اشكوري حسن يوسفي«و » سعيد رضوي فقيه«

در شوراي » س نويا«رضوي فقيه آه عالوه بر عضويت در سردبيري . برند هستند آه در زندان به سر مي
او در اين مدت، . برد  روز است آه در زندان به سر مي25مرآزي تحكيم وحدت نيز عضويت دارد، بيش از 

. وي به چشم آمده است» الغري شديد«آنندگان، در آن آثار  تنها يك مالقات داشته آه به گفته مالقات
ضويت هيأت مديره انجمن صنفي  تن از همكارانش به ع133رضوي فقيه دوشنبه اين هفته با آراي 

يوسفي اشكوري هم آه . اي از او به عمل آمده باشد نگاران ايران درآمد تا قدرداني شايسته روزنامه
پزشكان خواستار انتقال وي . رو است گذراند، با مشكالت شديد جسمي روبه اش را مي  ساله7زندان 

  زند  سيامك پور.  موافقت نكرده استاند اما دستگاه قضايي هنوز با اين خواست به منزل شده
گيري انجام شده از وي، به خاطر آهولت سن از شرايط مناسب جسمي براي تحمل  نيز پس از اعتراف
  .زندان به دور است
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نگاران در محل انجمن اين صنف، بيش از هر چيز اعالم همراهي با اين زندانيان  تحصن روز جمعه روزنامه
هاي متفاوت  ساز در بند شدن نسل اه و قوانيني است آه زمينهو اعتراض به جريان و دستگ

نگاران ايران   روز جمعه در محل انجمن روزنامه22 تا 16اين تحصن از ساعت . اند نگاري ايران شده روزنامه
  .برپاست

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   انتقاد آردبليكس از حمله آمريكا به عراق به شدت
  2003 اوت  7 -1382 مرداد 16پنج شنبه  

بازرس تسليحاتي پيشين سازمان ملل اظهار داشت حمله آمريكا به عراق خالف : خبرگزاري فارس
قوانين بين الملل بوده و وي مي خواهد اين سوال را از آمريكا بپرسد آه انگيزه دولت بوش از آغاز جنگ 

  .چه بوده است
در گفتگو با شبكه راديويي سوئد از آمريكا پرسيد آه آيا » هانس بليكس«ي فارس،به گزارش خبرگزار

  صدام حسين خطر قريب الوقوعي براي همسايگان خود يا آمريكا محسوب مي شد؟ 
وي تاآيد آرد دولت بوش غير از تخريب سالحهاي آشتار جمعي ادعا شده عراق، داليل ديگري نيز براي 

   .حمله به عراق نداشته است
 /.انتهاي پيام.  سپتامبر داشت11بليكس تاآيد آرد آمريكا نياز به نشان دادن قدرت خود پس از حمالت 

  
 سرباز 251)  مرداد14(ي گذشته  شنبه نظاميان آمريكايي اعالم آردند، از آغاز جنگ در عراق تا سه

  . اند آمريكايي در جريان جنگ و پس از آن آشته شده
  2003  اوت 7 -1382  مرداد16 پنج شنبه 

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، دولت انگليس نيز ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .  نفر اعالم آرد43 شدگان انگليس را  تعداد آشته

بر اساس آمار نظامي منتشر شده، از اول ماه مه آه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا رسما اعالم آرد 
  . اند  سرباز آمريكايي آشته شده113عراق پايان يافته است، تاآنون آه جنگ اصلي در 

.  سرباز اعالم آرده بود114سخنگوي پنتاگون پيش از اين تعداد آشته شدگان آمريكايي را تا ماه مه 
 انتهاي پيام

  
  روسيه از صدور قطعنامه جديد سازمان ملل در خصوص عراق حمايت آرد

  2003وت   ا7 -1382 مرداد 16پنج شنبه  
روسيه روز پنج شنبه اعالم آرد صدور قطعنامه جديد سازمان ملل در مورد عراق به : خبرگزاري فارس

  .افزايش حمايت هاي بين المللي بيشتر براي بازسازي اين آشور آمك مي آند
ز  وزير امور خارجه روسيه با حمايت ا ،»ايگور ايوانف«به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، 

درخواست فرانسه براي قطعنامه جديد سازمان ملل در خصوص عراق پس از جنگ، در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت قطعنامه جديد سازمان ملل به منظور گشودن راه براي ايجاد دولت جديد سياسي در 

  . عراق الزم است
هرچه اين قطعنامه زودتر صادر شود، فرصت هاي بزرگتري براي آمك به مردم عراق در مقابله : وي افزود

  . با بحران مشكالت آنوني ايجاد خواهد شد
وزير امور خارجه روسيه تاآيد آرد قطعنامه جديد سازمان ملل در مورد عراق به تشكيل دولت موقت 

 /. انتهاي پيام.  آزاد در اين آشور آمك مي آندعراقي، قانون اساسي و برگزاري انتخابات
  

 انفجار در بغداد هشت کشته داد
  2003 اوت  7 -1382 مرداد 16 پنج شنبه  -بي بي سي 

 نيروهای آمريکايی به سرعت در محل مستقر شدند
گزارش ها از عراق حاکی است که در اثر وقوع انفجار در مقابل ساختمان سفارت اردن در بغداد، دست 

 .کم هشت نفر کشته شدند
قطعات ناشی از اين . تصور می شود علت انفجار، بمبی بوده که داخل يک خودرو کار گذاشته شده بود

 . انفجار تا صدها متر در محل پخش شده است
 .گفته شده که کشته شدگان از عابران و کارکنان سفارت بودند

 . کرده اندحدود صد سرباز آمريکايی اطراف محل انفجار را مسدود 
 - که در اثر انفجار خسارت زيادی به آن وارد شده -چندين خودروی سوخته در اطراف ساختمان سفارت 

 .ديده می شود
 .هنوز مسئوالن اين بمب گذاری يا علت اين اقدام مشخص نشده است

 نفر به 20بعضی از گزارش ها حاکی است که تا . از تعداد زخمی شده ها اطالعی در دست نيست
 .بيمارستان منتقل شده اند

خبرنگاران می گويند اردن به دليل حمايتش از جنگ تحت رهبری آمريکا عليه عراق و باز کردن خاک خود 
 .به روی نيروهای ائتالفی، هنوز مورد غضب بعضی از عراقی ها قرار دارد
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  انفجار در مقابل سفارت اردن در بغداد

  2003 اوت  7 -1382 مرداد 16 پنج شنبه  -راديو آمريكا 
طبق گزارشهای اوليه از . انفجاری درمقابل سفارت اردن در بغداد خساراتی به اين سفارتخانه وارد کرد

  .  نفر کشته شده اند٧اين انفجار حداقل 
علت اين انفجار هنوز . چندين اتومبيل سوخته شده در روبروی سفارت اردن در بغداد ديده می شوند

ارشهای خبری حاکی از انفجار يک اتومبيل حاوی بمب در مقابل اين معلوم نشده است ولی گز
 /. انتهاي پيام. سفارتخانه است

  
  . تن آشته شدند9در اثر انفجار يك آاميون در خارج از سفارت اردن در بغداد حداقل 

  2003 اوت  7 -1382 مرداد 16پنج شنبه  
در ) پنجشنبه( خبرگزاري رويتر، انفجار امروز به نقل از) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

شود باعث خشم برخي  سفارت اردن پس از اعالم پناهندگي دولت اردن به دختران صدام آه گفته مي
  .دهد ها شده است، رخ مي از عراقي

  .تا آنون هيچ گروهي مسووليت اين حمله را بر عهده نگرفته است
راق، چهار شهروند و پنج پليس در اين انفجار آشته و تعداد ي احمد سليمان،از اعضاي پليس ع به گفته

  .اند زيادي نيز مجروح شده
  .ي عامالن اين حمله را خواستار شده است دولت اردن اين حمله را محكوم آرده و محاآمه

ي تروريستي است و اردن آن را به شدت محكوم  اين يك حمله«: نبيل الشريف، وزير اطالعات اردن گفت
اين موضوع باعث خواهد شد تا ما مسيرمان را براي حمايت و آمك به مردم عراق براي ايجاد . آند مي

 انتهاي پيام» .ثبات در اين آشور تغيير دهيم
  

  سربازان آمريكايي چهار مبارز عراقي را دستگير آردند
  2003 اوت  7 -1382 مرداد 16پنج شنبه  

مظنون به سازماندهي مقاومت ضدآمريكايي در عراق را نيروهاي آمريكايي چهار رهبر : خبرگزاري فارس
  .طي عمليات نيمه شب پنج شنبه دستگير آردند

آه فرماندهي اين » استيو راسل«به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آسوشيتدپرس، سرهنگ 
عمليات را به عهده داشت، گفت يكي از افراد دستگير شده مظنون به سازماندهي حمالت چريكي 

  . ، زادگاه صدام حسين است»تكريت« نيروهاي آمريكايي در شهر عليه
وي افزود دو ژنرال اسبق عراقي آه به سازماندهي حمالت چريكي مظنون هستند و همچنين يك 

  . وي از ذآر نام اين افراد خودداري آرد. سردسته نيروهاي ضدآمريكايي نيز دستگير شده اند
ت هنگامي آغاز شد آه هلي آوپترهاي آپاچي باالي اين منطقه در  يكي از اين حمال بنا بر اين گزارش،

.  سرباز با پشتيباني تانك هاي نظامي به يك هتل حمله ور شدند100تكريت به پرواز درآمده و حدود 
 /.انتهاي پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  1382 مرداد 16تيتر روزنامه هاي صبح تهران ـ پنجشنبه 

  خبرگزاري آار ايران 
  عضو مجلس خبرنگاران رهبري/آفتاب يزد

  مطبوعات زبان ملتند از برخورد منفي با آنها اجتناب شود
  روز گذشته تقديم هيات رئيسه مجلس شد / ابرار

  استيضاح وزير آموزش و پرورش
  بخوانيد عاشق, بنويسيد روزنامه نگار/ اعتماد 
  نظامي و انتظامي آشور , ار با سران سه قوه و مسئوالن سياسي رهبر معظم انقالب در ديد/ انتخاب 

  دشمن را با اختالفات وسوسه نكنيد
  رهبر معظم انقالب در ديدار روساي قواي آشور و مسئوالن و آارگزاران نظام/ ايران

  بدنبال توليد سالح هسته اي نيستيم
  يآغاز گفت و گوهاي آارشناسي براي امضاي پروتكل الحاق/ توسعه 

  رهبر معظم انقالب در نشست مسئوالن نظام / جام جم 
  مسئوالن عقب نشيني نكنند سازش هزينه دارد

  سخنان مهم مقام معظم رهبري در جمع مسئوالن نظام / خبر 
  رهبر انقالب در ديدار مسئوالن تبيين آردند / خراسان 

  صاد معنويت و اقت, امنيت , اهداف برنامه چهارم توجه همزمان به فرهنگ 
  رهبر فرزانه انقالب در ديدار با مسئوالن نظام / جوان 

  دشمن بايد احساس آند خصومت با ملت ايران به ضرر او تمام مي شود
  حضرت آيت اهللا خامنه اي در ديدار با مسئوالن عاليرتبه نظام عنوان آردند / حمايت 
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  ر نگيرند سياسيون و جناحهاي مختلف به بهانه هاي گوناگون در مقابل هم قرا
  مقام معظم رهبري در ديدار مسووالن نظام / رسالت 

  براي خدمت به مردم آرام و قرار نداشته باشيم 
  ذلت پذيري و سازش هزينه دارد : مقام معظم رهبري/ فرهنگ آشتي 

  به طور اصولي و مبنايي با سالحهاي آشتار جمعي مخالفيم : رهبر انقالب/ آار و آارگر 
  ر انقالب در ديدار مسئوالن نظام رهب/ صداي عدالت 

  جناحهاي مختلف ايران همه اصول گرا هستند
  خاتمي در ديدار آارگزاران نظام با رهبر معظم انقالب / نسيم صبا 

  ايران حاضر است به اقدامات معقول در مورد تكنولوژي هسته اي دست بزند 
  روزنامه الوطن از سرگيري مذاآرات خبر داد / مردم ساالري 

  روط سه گانه ايران و آمريكا ش
  مقام رهبري در ديدار آارگزاران نظام / هم بستگي 

  عقب نشيني در مقابل دشمن باعث تشديد فشارها مي شود 
  مقام معظم رهبري خطاب به مسئوالن و جريان هايي سياسي/ همشهري 

  با پرهيز از اختالف و هياهو فضاي سياسي آشور را متعادل آنيد 
  ديدار مسئوالن ارشد آشور با مقام رهبريدر / ياس نو 

  سياست هاي آلي آشور تشريح شد 
  پايان پيام

 
  سيدحسين خميني

  
  از انتقام خانوادگي تا براندازي رژيم 
  فراز و نشيب سيدحسين خميني

  2003 اوت  7 -1382 مرداد 16 پنج شنبه  -سايت بازتاب 
ها افتاد، چرا آه  ه يكباره بر سر زبان سال خاموشي، ب22سيدحسين خميني نامي بود آه پس از 

براي وي ارسال ) بنيانگذار جمهوري اسالمي( از سوي پدربزرگ او 1360 ارديبهشت سال 24اي آه  نامه
پسرم «:  بود در اين نامه نوشته) ره(امام. شد هاي سياسي وي تلقي مي شد، به معناي پايان فعاليت

من . شود  آه پس از گذشت آنها انسان متوجه ميجواني براي همه خطرهايي دارد! حسين خميني
من اميد دارم آه . هاي سياسي وارد نشوند ميل دارم، آساني آه به من مربوط هستند در اين آوران

بالسوء،  شما مجاهدت در تحصيل علوم اسالمي با تعهد به اخالق اسالمي و مهار آردن نفس امارة
آنم آه در  وه بر نصيحت پدري پير، به شما امر شرعي ميبراي آتيه مورد استفاده واقع بشوي، من عال

من به شما . هاي سياسي وارد نشوي و واجب شرعي است آه از اين برخوردها احتراز آني اين بازي
صحيفه (. آنم به حوزه علميه قم برگرد و با آوشش، به تحصيل علوم اسالمي و انساني بپرداز امر مي
  )345، ص 14امام، ج 

آميز، سيدحسين به قم بازگشت و با سكونت در منزل امام در محله يخچال قاضي   نامه عتابپس از اين
  .اش قلمداد آرد هاي سياسي قم، نامه پدربزرگش را دستوري اآيد بر پايان فعاليت
رسيد، سيدحسين آه پس از انقالب از نجف به  هرچند مجموعه عمر سياسي وي به دو سال نمي

صدر جذب و به تدريج به يكي از نيروهاي راديكال و تندرو جبهه  عت به وسيله بنيايران آمده بود، به سر
  .صدر تبديل شد بني

صدر  وي با استفاده از انتسابش به امام در اوايل انقالب، يكي از مدافعان سرسخت نيروهاي چپ و بني
وي در . آرد مريكا ميهايي خود انقالب و نظام را متهم به خدمت به آ رفت و در سخنراني  به شمار مي

شعار «: گفت گيري انقالبي بسيار تندتري از شرايط آن زمان شده بود و مي آن برهه، خواستار موضع
  )22/7/58آيهان (» شود و اين ندانسته خدمت به آمريكاست انقالب صادر نمي
امام، باعث شد صدر از وي به عنوان نوه  شد و استفاده بني صدر به تدريج بيشتر مي نزديكي وي به بني

هاي مابين  در اين زمان با حاد شدن تنش. آه نوعي نگراني در ميان مسؤوالن آشور به وجود آيد
شد،  تر مي صدر با امام و روحانيت، به تدريج ادبيات سيدحسين خميني هم خشن مجاهدين خلق و بني

صدر را آشكارا به   بني در مشهد، مخالفان1360اي آه وي در سخنراني ارديبهشت ماه سال  تا اندازه
  .مبارزه مسلحانه تهديد آرد

» عبور از بحران«اين اظهارات مسؤوالن تراز اول آشور را نگران آرده بود، هاشمي رفسنجاني در 
  : نويسد مي

در آن جلسه سخنراني پريروز حسين آقاي خميني . ساعت هفت صبح، جلسه هيأت رييسه داشتيم«
ظهر احمد آقاي . هاي او را ننويسند  اطالع داده شده آه حرفدر مشهد مطرح و به همه مطبوعات

بايد . هاي مشهد بحث شد در مورد حسين آقا و صحبت. خميني و آقاي صانعي ناهار را مهمان من بودند
برخورد را صالح ندانستيم و راه ارشاد را پيشنهاد . به هر نحو شده، سعي آنيم آه محفوظ بماند

  )13/2/1360، 60عبور از بحران، سال  خاطرات هاشمي، . (»آرديم
اما امام به اين برخوردها بسنده نكرد و دستور داد، دفتر ايشان هرگونه انتساب اظهارات سيدحسين را 

  .به بيت امام رد آرده و آن را نظرات شخصي عنوان آند
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سالمي پيدا اي با جمهوري ا هاي اطالعاتي گسترده ها، اعضاي حزب توده نيز آه همكاري در اين سال
اي را ارسال  هاي تأييد نشده و سيدحسين خميني گزارش» سيا«آرده بودند، از برقراري ارتباط بين 

  .آردند
 او را در حالي آه به شدت از انقالب و امام دلگير آرده  پيامد نامه مستقيم امام به سيدحسين خميني،

ي خميني و مادر سيدحسين ـ دختر ـ البته در اين ميان نقش همسر شهيد مصطف. بود، به قم فرستاد
اهللا مرتضي حائري از مخالفين و منتقدين نظريه واليت فقيه نيز مؤثر بود، خانواده مرحوم مصطفي به  آيت

دانستند و خود را صاحب حق و سهم در قدرت و  مبارزات نوعي امام را باعث آشته شدن مصطفي مي
سيدمصطفي به نوعي با موقعيت و جايگاه سيداحمد همچنين خانواده مرحوم . آردند نظام قلمداد مي

  .آردند خميني در دفتر امام حسادت مي
هاي عراقي ناراضي از جمهوري  سو وي طلبه انزواي سيدحسين خميني در قم، باعث شد تا از يك

ط هاي خود انتخاب آند و از سوي ديگر به تدريج با ارتبا اسالمي را به عنوان دوستان نزديك و هم مباحثه
  .با برخي محافل و دوستان، به سمت مواد مخدر آشيده شود

همچنين شرايط پس از رحلت امام و فوت مرحوم سيداحمد خميني آه به جانشيني سيدحسن 
در حوزه مؤسسه تنظيم و نشر آثار، حرم و بيت امام منجر شد، باعث شد تا ) فرزند سيداحمد(خميني 

گويي به امام و  ديد نسبت به فحاشي و ناسزا ته ميسيدحسين خميني آه سهم خود را از دست رف
  .ديگر بستگان خود در محافل خصوصي و عمومي اقدام آند

 آه استعمال  اهللا وحيد خراساني ـ ناموفق بودن سيدحسين خميني در تحصيالت حوزوي و درس آيت
اي در  ، در قم آيندههاي عصبي از عوامل آن بود ـ سبب شد تا عمال احساس آند مداوم ترياك و ناراحاتي

  .انتظارش نيست
اش را در آن  با سقوط صدام، سيدحسين خميني، زمينه را براي بازگشت به نجف ـ آه دوران نوجواني

ها و معضالت  گيري هاي غربي آه پيشينه و جهت  مناسب يافت و در اين حال رسانه گذرانده بود ـ
  .دنددانستند، از اين مسافرت استقبال آر اش را مي شخصي

در نخستين روز ورود سيدحسين خميني به نجف و پيش از موضعگيري او، از » سي.بي.بي«
  .سيدحسين خميني، به عنوان يك مخالف سياسي رژيم ياد آرد

اي با يك روزنامه هلندي، در سخناني متفاوت با  سيدحسين پس از چند روز اقامت در نجف، در مصاحبه
ي قبلي خود خواستار دخالت آمريكا براي براندازي جمهوري هاي سرسختانه ضدآمريكاي گيري موضع

  .اسالمي و نجات ايران شد
اظهارات وي در رد حكومت اسالمي و تأآيد بر جدايي دين و سياست، به قدري با مواضع فكري سابق 
تفاوت داشت آه سيدمجتبي بشيري زنجاني از دوستان قديمي وي، تلفني از او علت اين اظهارات را 

  .اساس خواند شده و بي شد و سيدحسين، قاطعانه مطالب مندرج در روزنامه هلندي را تحريف جويا 
ها و مراآز خبري ايران آه در پي ترميم وجه منتسبين به بيت  تكذيب صريح سيدحسين از سوي رسانه

ر از يك روز اي انعكاس يافت، غافل از آنكه اين تكذيبيه، آمت بودند، به صورت گسترده و ناشيانه) ره(امام
و  »واشنگتن تايمز«هايي با روزبه درآگاهي خبرنگار  دوام خواهد آورد و پيامد آن سيدحسين در مصاحبه

 و راديو فرانسه و شمار  »فرانس پرس«و همچنين خبرنگاران » بستون گلوب«خانم ويوين والت، خبرنگار 
رسد، اآنون سيدحسين  به نظر مي. دادآن اظهارات را تكرار و ادامه خواهد . هاي غربي ديگري از رسانه

 به نوعي در پي  خميني سعي دارد تا با طرح نظراتي آامال متضاد با آراي پدربزرگ و عموي خود،
  .گيري از گذشته باشد انتقام

هاي مشترآي با نمايندگان  وي آه اآنون بنا بر اظهارات چارلز هياتلي از مقامات آاخ سفيد، نشست
دارد به نوعي به سوژه جنگ رواني » اينتليجنت سرويس«و » سيا«لق و عناصر  مجاهدين خ صدر، بني

  .حزب بر عليه ايران تبديل شده است
دهنده  نشان» ستايد خميني جوان، آمريكا را مي«با عنوان » بوستون گلوب«تيتر بزرگ امروز روزنامه 
ر جهان اسالم و شيعيان عراق و انقالب اسالمي د) ره(ها در تخريب وجهه امام عمق فعاليت اين رسانه

  .دارد
اظهارات سيدحسين خميني، مبني بر تأسيس مدارس ديني در عراق به نام خود و ايجاد جريان 

 آه در محافل سياسي به صورت طنز  »واشنگتن تايمز«مسلحانه براي براندازي رژيم ايران در مصاحبه با 
هاي فراواني به سيدحسين  ي در عراق، وعدهدهنده آنست آه از سوي اطرافيان و  نشان ارزيابي شد،

گرايان و روشنفكران را از  طلبان و خاتمي از يكسو و ملي داده شده و اظهارات ضدونقيض وي آه اصالح
  .باشد گيري از پدربزرگ و عموي وي مي هاي انتقام سوي ديگر مورد نفي قرار داده است، فراتر از انگيزه

   از سيدحسين خميني»تايمز واشنگتن«متن آامل گزارش 
  .نوه آيت اهللا خميني بر لزوم آزادي مردم ايران به آمك آمريكا تاآيد آرد

  برزو درآگاهي: خبرنگار
حسين خميني در مصاحبه اي با وشنگتن تايمز گفت آه مردم ايران بايد دخالت نظامي آمريكا را براي 

دي احتياج دارند؛ آزادي واجب تر از نان شب مردم ايران واقعا به آزا: وي افزود. آزادي آشور خود بپذيرند
اما اگر براي ايجاد آزادي راهي جز دخالت آمريكا نيست، من فكر مي آنم آه مردم ايران . مردم است

  .آنم، زيرا با اعتقادات و ايمان من همخواني دارد من هم اين را قبول مي. بايد آن را قبول آنند
اآن مقدس شيعي در نجف آربال و بغداد، همچنين از آمريكا حسين خميني در  سفر زيارتي خود از ام

بخش  به خاطر فتح عراق قدرداني آرد و گفت آه مردم عراق، نيروهاي آمريكايي را به چشم آزادي
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من . من مي بينم آه روز به روز اوضاع آشور رو به بهبودي مي رود: او گفت. نگرند نه اشغالگر مي
، شادمان  هاي گذشته خالصي يافته ينم آه مردم از اينكه از رنجب امنيت را احساس مي آنم و مي

  .هستند
اي و  هاي هسته ها و همچنين ساخت سالح آمريكا رژيم روحاني تهران را به پناه دادن به تروريست

  . سرآوب مردم خويش متهم آرده بود
مله آردند و آارمندان آنجا  ايران، پيروان آيت اهللا خميني به سفارت آمريكا در تهران ح1979طي انقالب 

  . را به مدت يك سال به گروگان در ايران نگه داشتند
 –اين روزها آمريكا و متحدان عراقي او همچنين ايران را به تالش براي خرابكاري در عراق پس از جنگ 

توسط نيروهاي نظامي خود آه وارد عراق آرده و همچنين نفوذ روحانيون شيعي، از جمله مقتدي صدر 
  .آند و معتقدند آه ايران، قصد ايجاد آشفتگي در دولت عراق را دارد  متهم مي–

  .هاي خود را با مقامات ايراني آغاز آرده است با اين حال مجلس حكومتي عراق، مالقات
 چند روز پيش براي ديدار با مقامات عراقي به اين آشور – حسين صادقي –مدير آل وزارت خارجه ايران 

 نفري  25 وزير خارجه سابق عراق و يكي از سردسته هاي گروه –عدنان پاچه چي . وارد شده است
  .ما درباره همه جنبه هاي روابط بين دو آشور مذاآراتي انجام داده ايم: مجلس حكومتي ـ گفت

  . حسين خميني حدود يك ماه پيش براي ديدار از عراق به اين آشور وارد شده است
عراق پس از اينكه .  در منطقه خاورميانه رقيب و مخالف يكديگر بوده اندايران و عراق براي چند دهه

  . اهللا خميني را از ايران اخراج آرد، به او پناه داد شاه، آيت
هاي تبعيد خود در نجف، انقالبي را طراحي آرد آه باعث برآناري شاه ايران از قدرت و  وي در طول سال

  .مروزي شدتشكيل يك حكومت الهي به شيوه مدرن و ا
هاي خونيني داشتند آه باعث آشته شدن   با يكديگر جنگ1988 تا 1980هاي  ايران و عراق در سال

 سال، نوه او به 25االن با حدود گذشت . ميليون ها انسان و همچين تيره شدن روابط بين دو آشور شد
  .عراق بازگشته و شروع به صحبت بر ضد مشروعيت انقالب آرده است

 مانند بسياري ديگر از اصالح طلبان مذهبي ايران، انتقادات خود را از جمهوري اسالمي حسين خميني
او گفت آه يك دولت مذهبي تنها با ظهور حضرت . به جاي مسايل سياسي به مسأله ديني متمرآز آرد

  . مي تواند شكل گيرد- آه در قرن نهم غايب شده است-) عج(مهدي 
ت محكوم آرد و از آشور هايي آه با جنگ عليه حكومت بعثي حسين خميني حكومت صدام را به شد

: او گفت. آردند، انتقاد آرد و گفت آه آنها شرايط سخت مردم عراق را درك نمي آردند مخالفت مي
  .اند ترين جنايات را در طول تاريخ تحمل آرده مردم اينجا بي سابقه

 گرا آه از جانب آمريكايي ها حمايت مي  روحاني شيعه مردم–او همچنين از سيد عبدالمجيد الخويي 
.  ستايش آرد–و فردي امين آشته شد » عاشق آزادي«شد و در اولين روز پس از اتمام جنگ به عنوان 

  .او نخستين شهيد در راه آزادي در منطقه ما به شمار مي آيد: او گفت
تر از استقالل از سلطه بيگانه  گرايان، جايي در دآترين هاي مذهبي ندارند و آزادي مهم او گفت آه ملي

  .آزادي يك حق بنيادي است: او گفت. است
او يك ابر قدرت ديگر مانند روسيه و چين است، اما مسأله . آمريكا چيز خاصي نيست: وي ادامه داد

  .اساسي، آزادي است
ر آشيد، همچنين گفت آه در حال تاسيس مدرسه شيعي د اين فرد چاق در حالي آه پياپي سيگار مي

شهر مقدس آربال است تا بتواند عقايد اصالح طلبانه خود را منتشر آند و انتظار دارد تا شهر نجف 
  .ترين مرآز آموزشي شيعي در جهان به دست آورد دوباره جايگاه خود را به عنوان مهم

  
  متن آامل گزارش راديو فرانسه 

. وگو آرد  عراق رفته بود گفتآه چندي پيش به» سيد حسين خميني«راديو فرانسه دوشنبه شب با 
ايد و از آنجا به نام  راديو فرانسه نخست از وي پرسيد، چند روزي است شما در عراق سكونت گزيده

ايد، خواستار برافتادن استبداد مذهبي در ايران  آزادي و جدايي دين از حكومت، چنانكه خود گفته
  ن چيست؟ آيا اين موضع شماست و در صورت تأييد دليل آ. ايد شده

دليل اول گفتار ما، باورهاي ديني ماست، زيرا بر اساس مذهب تشيع حكومت ديني منحصر : وي گفت
تواند برقرار شود مگر به  در نتيجه حكومت ديني نمي. باشد به شخص پيامبر اآرم و ائمه معصومين مي

 ديني مبناي ديني، برند، تشكيل حكومت دست امام معصوم و االن آه امام معصوم در غيبت بخ سر مي
حسين خميني در پاسخ به اين سؤال آه ارزيابي شما نسبت به حكومت ديني . شرعي و قرآني ندارد
عرض آردم آه حكومت ديني وجود ندارد، مخصوصًا اگر حكومت استبدادي هم : ايران چيست، گفت

آورد شكل اگر حكومت بخواهد تشكيل شود، بايد به دست حضرت حجت آه تشريف خواهند . باشد
ها ارزيابي آنوني شما در مورد حكومت  فرض وي در پاسخ به اين پرسش آه بر اساس اين پيش. بگيرد

توانيد اين نتيجه را بگيريد آه اين حكومت،  از مطالب گذشته ما مي: اسالمي ايران چيست گفت
ر عراق تاآنون وي همچنين در پاسخ به اين آه شما در مدت سكونت د. مشروعيت ديني دارد يا ندارد

  .خير: ايد يا خير، گفت هاي آمريكايي داشته هايي با مقام تماس
اهللا خميني در جريان ديدار خود از شهر آربال در جنوب  نوه آيت: خبرگزاري فرانسه نيز از بغداد گزارش داد

  .هاي آنان براي ساختن عراق شد ها و هدايت توانمندي عراق، خواستار همسويي و همراهي عراقي
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  پرس متن آامل گزارش فرانس
  استبداد ديني بدتر از نازيسم و آمونيسم: سيدحسين خميني

در عراق، خواستار رفراندوم در جمهوري اسالمي ايران ) ره(روز گذشته سيدحسين خميني، نوه امام
  .شد

 فرانس«وگوي تلفني با خبرگزاري  ، سيدحسين خميني در گفت»بازتاب«الملل  به گزارش سرويس بين
ام تا موضوع واليت فقيه و  اي به رهبري جمهوري اسالمي ايران، از ايشان خواسته در نامه: گفت» پرس

  . نظام جمهوري اسالمي ايران را به رفراندوم بگذارند تا مردم بتوانند به حق، به اين موضوع پاسخ دهند
مي ايران، دستور دهد تواند با استناد به نص قانون اساسي جمهوري اسال رهبري نظام مي: وي گفت

  .تا رفراندوم صورت گيرد
استبداد ديني، بدترين نوع ديكتاتوري است آه در نوع خود بدتر از : همچنين سيدحسين خميني گفت

  .نازيسم و آمونيسم است
بريم، در جامعه نظام واليت فقيه  به سر مي) عج(وي تأآيد آرد، مادامي آه ما در عصر غيبت امام زمان

  .اشدتواند ب نمي
 دموآراسي آمريكايي را الگوي مناسبي براي  ايشان همچنين با تجميد از دموآراسي به شيوه غربي،

  .ديگر آشورهاي جهان خواند
 سال، درهاي آزادي 35به شكر خدا پس از : سيدحسين خميني در پاسخ به سؤالي درباره عراق گفت
  .كتاتورهاي حزب بعث راحت شدندبه روي اين ملت باز شد و مردم از اختناق و ظلم و ستم دي

هايي با  به تازگي سيدحسين خميني، نشست: از سوي ديگر چارلز هياتلي از مقامات آاخ سفيد گفت
آمريكايي ـ (جمهور سابق جمهوري اسالمي ايران و برخي اعضاي متحدين  صدر، رييس نماينده بني
  .در عراق داشته است) انگليسي

ين خميني در ديدار با برخي از رهبران شيعه مذهب در عراق، به سيدحس: اين افسر آمريكايي گفت
  .شدت خواهان جدايي دين از سياست است
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