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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 
  

  انستيتوي مطبوعات در وين خواستار تحقيق کامل و شفاف آمريکا درباره کشته شدن عکاس رويترز شد
  2003 اوت  18 -1382 مرداد 27 دوشنبه  - راديو فردا -گلناز اسفندياري

وين از آمريکا خواست تا درباره کشته شدن عکاس خبرگزاري رويترز در عراق، انستيتوي مطبوعات در 
مدير اين انستيتو در نامه اي به دانلد رامسفلد، وزير دفاع . تحقيقات کامل و شفافي را انجام دهد

به گفته سخنگوي ستاد مشترک . آمريکا، کشته شدن مازن دانا، عکاس خبرگزاري رويترز را محکوم کرد
 مسلح آمريکا، سربازان آمريکايي در بغداد، با تصور اينکه شخص با نارنجک انداز به سوي آنها نيروهاي

دانا . نشانه رفته، به طرف خبرنگار رويترز که دوربين به دست داشت تير اندازي کردند و او را کشتند
ندان روز اين ز.  ساله، هنگام عکسبرداري در نزديکي زنداني در حومه بغداد کشته شد43مازن، 

  . تن زخمي شدند59يکشنبه با خمپاره مورد حمله قرار گرفت که در جريان آن شش زنداني کشته و 
  

آميته حمايت از حقوق خبرنگاران در آمريكا خواستار رسيدگي به حادثه قتل تصوير بردار رويتر در عراق 
  شد 

  2003 اوت  18 -1382 مرداد 27دوشنبه  
مايت از حقوق خبرنگاران در آمريكا خواستار رسيدگي آامل به اقدام يك آميته ح :خبرگزاري فارس 

  . نظاميان آمريكايي در قتل تصويربردار خبرگزاري رويتر در عراق شد
تصوير بردار خبرگزاري رويتر را در بغداد به ضرب گلوله از پا " مازن دانا " نظاميان آمريكايي روز يك شنبه 

نظاميان آمريكايي قرار گرفت آه در حال فيلمبرداري از زندان ابو غريب وي هنگامي هدف گلوله . درآوردند
  . اين زندان پيش از اين هدف حمالت خمپاره اي قرار گرفته بود . در غرب بغداد بود

دانا آه يك فلسطيني بود ، با خبرگزاري رويتر در شهر الخليل در آرانه باختري همكاري مي آرد و اغلب 
آميته حمايت از خبرنگاران در نيويورك جايزه ويژه خود را .  را در الخليل تهيه آرده بودتصاوير اين خبرگزاري

 به دانا اعطا آرده بود زيرا وي بارها به دست نظاميان اسراييلي در الخليل ضرب و شتم و 2001در سال 
  . حتي زخمي شده بود

مايت از خبرنگاران در بيانيه اي اعالم آرد  مدير اجرايي آميته ح "آن آوپر  "به گزارش رويتر از نيويورك ، 
  . دانا قرباني راه اطالع رساني در آرانه باختري رود اردن و همچنين عراق شده است

توصيف و بر لزوم " وحشت آور " در اين بيانيه اقدام نظاميان آمريكايي در قتل فيلمبردار خبرگزاري رويتر 
  .  شده استآغاز تحقيقات وسيع درباره اين مساله تاآيد

از بيست . دانا دومين فيلمبردار خبرگزاري رويتر است آه از آغاز جنگ آمريكا عليه عراق آشته مي شود
 / . انتهاي پيام . خبرنگار درعراق آشته شده اند17مارس گذشته آه جنگ عراق آغاز شد ، تاآنون 

  
  بايد به مسئوليت مرگ ديويد آلي اعتراف آنم  : جف هون
  2003 اوت  18 -1382رداد  م27دوشنبه  

روزنامه انگليسي ساندي تلگراف اعالم آرد آه جف هون وزير دفاع انگليس خطاب به همكارانش تصريح 
  .آرده است آه او بايد مسووليت و پرداخت مرگ ديويد آلي را بپذيرد 

نگليس ديويد آلي را وزارت دفاع ا,  به نقل از روزنامه اماراتي البيان  ,به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  مأمور 

بزرگ نمايي پرونده سالحهاي آشتار جمعي عراق آرده بود و تهديد آرده بود آه هرگونه آوتاهي در 
 پايان پيام. دهد   اش را تحت تاثير قرار مي  آينده شغلي, انجام اين ماموريت

  
  ها از آغاز جنگ در عراق  خبرنگار و دستيار رسانه17مرگ 

 2003 اوت  18 -1382 مرداد 27 دوشنبه  -و فردا  رادي-علي سجادي
 ساله، دومين خبرنگار رويترز بود که از زمان آغاز جنگ عراق جان خود را از 41مازن دانا، فلسطيني 

با مرگ وي، تعداد روزنامه نگاران يا دستياران آنها که از آغاز جنگ عراق در بيستم . دست داده است
 تن رسيد، هر چند که مرگ برخي از آنها تصادفي يا طبيعي بوده 17مارس گذشته کشته شده اند به 

اسامي روزنامه . دو تن از روزنامه نگاران نيز از نخستين روزهاي جنگ جزو مفقود شدگان هستند. است
  : نگاراني که تا کنون در جنگ عراق جان خود را از دست داده اند به شرح زير است

 عکاس استراليايي که در حادثه جاسازي بمب در اتومبيل در شمال پال موران، خبر نگار:  مارس22 -
  عراق کشته شد؛
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تري لويد، خبرنگار تلوزيون خبري مستقل خبري بريتانيا که در راه بصره در جنوب عراق زير :  مارس22 -
فرد نوآ که يک خبرنگار عکاس و حسين عثمان، يک مترجم که همراه تيلور مسافرت . آتش قرار گرفت

   کردند، همچنان مفقود هستند؛مي
 ساله کانال چهار تلوزيون بريتانيا که فوت کرده بود، در هتلي 48جسد گابي رادو، خبرنگار :  مارس30 -

  استخدام کنندگان وي مي گويند که مرگ او در رابطه با جنگ نبوده است؛. در شمال عراق پيدا شد
او در حالي که در . ني که در استخدام بي بي سي بودکاوه گلستان، خبرنگار عکاس آزاد ايرا:  آوريل2 -

  منطقه کيفري سرگرم فيلمبرداري بود، بر اثر رفتن روي مين کشته شد؛
مايکل کني، رئيس پيشين تحريريه نشريه آتالنتيک مانتلي، که به اتفاق يک سرباز آمريکايي :  آوريل3 -

  در حادثه تصادف يک جيپ نظامي کشته شد؛
ران عبدالرزاق محمد، يک مترجم کرد که براي بي بي سي کار مي کرد، هنگاميکه ظاهرا کام:  آوريل6 -

يک جت آمريکايي، يک ستون ويژه نيروهاي آمريکايي و نيروهاي کرد را در نزديکي شهر کاالک بمباران 
  کرد کشته شد؛

 بر اثر لخته شدن  ساله، وابسته به شبکه تلوزيوني ام بي سي آمريکا، که39ديويد بلوم، :  آوريل6 -
  خون در ريه هايش جان سپرد؛

کريستين ليه بگ، شهروند آلماني از مجله هفتگي فوکوس و جوليا آنگوويتا پارادو، شهروند :  آوريل7 -
  اسپانيايي از روزنامه ال موندو، که در حمله موشکي عراق کشته شدند؛

زبان الجزيره که در حمله هوايي آمريکا در طارق ايوب، توليد کننده و گزارشگر تلوزيون عرب :  آوريل8 -
  يک گزارشگر ديگر اين تلوزيون اندکي زخمي شد؛. بغداد کشته شد

تاس پروت سيوک، خبرنگار عکاس رويترز که يک اوکرايني مستقر در ورشو بود، هنگامي که :  آوريل8 -
بسياري از روزنامه نگاران يک تانک آمريکايي طبقه پانزدهم هتل فلسطين را در بغداد که محل استقرار 

خوزه کوسو، خبرنگار عکاس کانال پنج تلوزيون اسپانيا که در . خارجي بود، زير آتش گرفت، کشته شد
سه تن از اعضاي تيم خبرگزاري رويترز نيز . اين حادثه زخمي شده بود در راه بيمارستان جان سپرد

  .مجروح شدند
يي آرژانتين که در تصادف اتومبيل در راه امان، پايتخت اردن و  آوريل، ماريو پوتستا، گزارشگر آمريکا14 -

همکار او، ورونيکا کاپرا، يک خبرنگار زن عکاس که به شدت در اين حادثه زخمي شده . بغداد کشته شد
  بود، روز بعد جان سپرد؛

يکي شهر  ساله روزنامه بوستون گلوب، در تصادف اتومبيل در نزد46اليزابت نيوفر، گزارشگر :  مه8 -
  سامره در شمال باختري بغداد کشته شد؛

ريچارد وايلد، خبرنگار عکاس آزاد تلوزيون بريتانيا در بغداد، هدف گلوله قرار گرفت و کشته :  ژوئيه5 -
  شد؛

مازن دانا، خبرنگار عکاس رويترز در حالي که سرگرم فيلمبرداري در خارج از زندان ابوقريب در :  اوت17 -
  .کنترل آن در دست آمريکايي ها است، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شدحومه بغداد که 

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  رويارويي غير نظامي عليه ايران شروع شده است  : محسن رضايي
  2003 اوت  18 -1382 مرداد 27دوشنبه  

ا با ايران حتي در صورت تغيير دولت بوش نيز دشمني آمريك: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت
  .ادامه خواهد يافت

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آارايران، ايلنا، به نقل از روابط عمومي جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي، 
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با اعضاي شوراي مرآزي و آميته هاي اين 

امريكا مي خواهد تكليف خود را با : ، گفت"چالشها و فرصتهاي نظام" ي با عنوانجمعيت، در سخنان
هاي آغازين سال آينده ماههاي   هاي پاياني امسال و ماه  ايران روشن آند، لذا به نظر مي رسد ماه

  .سرنوشت سازي براي نظام ما باشد
هاي سياسي در    وظيفه گروه:وي با اشاره به شرايط حساس ايران و شروع به آار مجلس جديد، گفت

  .انتخابات مجلس هفتم بسيار سنگين و حساس است
بحث هاي حقوق . مباحث رويارويي غير نظامي عليه ايران شروع شده است: رضايي در ادامه گفت

، محكوميت ايران توسط دادگاه آرژانتين، انفجار ظهران و حمايت از 93+2بشر، تروريسم، امضاي پروتكل 
  .شوند  اهللا لبنان از اين دست محسوب ميحماس و حزب 

: وي با تاآيد بر اينكه بخش مهمي از رويارويي و درگيري ْآمريكا با ايران غير نظامي خواهد بود، گفت
  .هاي ايران براي عبور از بحران آتي، انتخابات مجلس هفتم است  يكي از گذرگاه

حضور جدي : تخابات مجلس توصيف آرد و گفترضايي فعل و انفعاالت جبهه دوم خرداد را در راستاي ان
مجمع روحانيون مبارز، موقعيت جبهه مشارآت را با تغييراتي مواجه مي سازد، از جمله چنانچه 

استراتژي مجمع بر آنترل افراد تندروي مشارآت باشد تا جبهه خرداد را حفظ آند، مشارآت نيز در دو 
د گرفت آه براي جلب آراء عمومي از تغيير در راهي حفظ قدرت يا حفظ آينده سياسي قرار خواه

  .شعارهاي خود پرهيز مي آنند
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آنان اگر بخواهند با خاتمي همخواني داشته باشند بايد آرامتر حرآت آرده و اعتدال را پيشه : وي افزود
  .آار آنند، يعني مجاهدين را آنار بگذارند و مجمع روحانيون را جايگزين آنند

عاليمي وجود دارد آه ارتباطات : در مورد وجود ارتباطات خاص با غرب گفتوي در پاسخ به سوالي 
هاي داخلي با   خاص را تاييد مي آند و مهمتر از آن، همگرايي سياسي عملي برخي نيروها وجريان

  پايان پيام. آورند  غرب است آه منويات غرب را بدون حضور فيزيكي وي به اجرا در مي

  

   در مورد شرايط آنوني ايران ديدگاههاي نيروهاي سياسي
  

  بستن دفتر شوراي ملي مقاومت در واشنگتن تروريستهاي حاآم بر ايران را تشجيع مي آند
 )2003 اوت 17 (1382 مرداد 26 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 

ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاآم بر ايران ضمن استقبال و تشكر از بستن دفتر شوراي ملي 
  .همزمان مطالبات وقيحانه ديگري از دولت آمريكا مطرح آرد,  ومت ايران در واشينگتنمقا

 عمليات تروريستي در 450خرازي وزير خارجه ماليان درحالي آه رژيم متبوعش هيچ حسابي به خاطر 
» گامي مثبت در چارچوب مسئوليتهاي بين المللي«بستن دفتر شورا را , سراسر دنيا پس نداده است

براي ريشه آن آردن تروريسم همه آشورها از جمله آمريكا بايد با تمام اشكال اين «: د و گفتخوان
  .»شفاف و قاطعانه برخورد آنند, غيرگزينشي, پديده شوم

روزنامه حكومتي انتخاب در شماره امروز خود با اشاره به معامله پشت پرده بر سر اين تصميم ناموجه 
اتر منافقين در آمريكا آن هم در زماني آه دو طرف درگير تنشهاي صدور دستور تعطيلي دف«:  نوشت

شديد بر سر موضوعاتي چون فعاليتهاي هسته اي ايران و بازداشت برخي اعضاي القاعده در ايران 
هستند تالش آمريكا براي دستيابي به نوعي معامله ناگفته و پنهان با ايران را به ذهنيتي محتمل تبديل 

  .»آرده است
اقدامي الزم «ديروز در تفسير رسمي خود بستن دفتر مقاومت ايران در آمريكا را , و و تلويزيون دولتيرادي

صداقت و استمرار ) مجاهدين(واشنگتن بايد در برخورد با منافقين «: خواندند و افزودند» اما ناآافي
  .»داشته باشد

ان و به ويژه به ايران نشان دهد آه پاول با اين تصميم تالش آرده است آه به جه«: راديوي رژيم گفت
ولي عملكرد دو دهه گذشته آمريكا در , براي دولت آمريكا ميان گروههاي تروريستي تفاوتي وجود ندارد

اجازه نمي دهد آه اقدام وزارت امور خارجه در بستن دفاتر اين گروهك با خوش ... حمايت از اين گروهك
وجود ندارد آه محدوديت ايجاد شده براي اين گروه موقتي و هيچ تضميني , چرا آه, بيني ارزيابي شود
  .»نمايشي نباشد

روزنامه حكومتي آيهان از اين هم فراتر رفت و در شماره عصر ديروز خود از اين آه فقط به اعضاي 
داده شده ابراز ناخشنودي نموده و خواهان » اخطار«دفترنمايندگي شوراي ملي مقاومت در آمريكا 

تاسف آور است آه باج دادن به تروريستهاي بنيادگرا در تهران و . عليه آنان شده است» اقدام عملي«
ماليان را چنان جري آرده آه اآنون خواهان , عقب نشيني در برابر تروريسم بين المللي و پدرخوانده آن

الء عام تعميم اختناق خيابانهاي تهران به واشنگتن و البد شكنجه و اعدام نمايندگان مقاومت در م
  ! هستند

ديروز حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ماليان در سخنراني در سمينار ديپلمات تروريستهاي رژيم 
امروز توسعه طلبيهاي آمريكا مهمترين چالش سياست خارجي جمهوري «با تاآيد بر اين آه , درتهران
ابله با تهديدات آمريكا ساخت تنها راه مق«: در يك اشاره آشكار به سالح اتمي گفت, است» اسالمي

  .»دستيابي به تكنولوژي پيشرفته امكان پذير است... قدرت ملي است آه با
گردن نهادن به خواست مكرر رژيم آخوندي براي جلوگيري از فعاليتهاي افشاگرانه مقاومت ايران در 

سط دفتر آمريكا آه بخصوص بعد از افشاي پروژه فوق سري ساخت سالح هسته اي اين رژيم تو
تنها باعث تشجيع اين رژيم براي , نمايندگي شوراي ملي مقاومت در واشنگتن شدت مضاعف يافت

  . سرآوب بيشتر در داخل و صدور تروريسم به خارج مي شود
مقاومت ايران وجدانهاي بيدار در آمريكا و بويژه نمايندگان مردم آمريكا در آنگره و سنا و شخصيتهاي 

فرامي , بشر و آزادي بيان در اين آشور را به اعتراض عليه اين اقدام ناموجهسياسي و مدافع حقوق 
  .خواند

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
     و آانادا در مورد زهرا آاظمي  ايران  امور خارجه  وزيران  تلفني وگوي گفت

  2003 اوت  18 -1382 مرداد 27دوشنبه  
، خبرنگار   زهرا آاظمي  مرگ  آانادا در خصوص  وزير امور خارجه با  تلفني وگوي  در گفت  خرازي آمال: ايرنا

   مرگ  پرونده  به  در روند رسيدگي  تسريع  ضمن  ايران  اسالمي جمهوري:  اظهار داشت ايراني
   جمهوري  اقدامات  همچنين وي.  آانادا است  با مسووالن  الزم  و همكاري  اطالعات  ارايه ،آماده نامبرده
  بيل.  خود رساند  آانادايي  همتاي  اطالع  به  اتمي  انرژي المللي  بين  با آژانس  را در همكاري  ايران اسالمي
   پرونده  در خصوص  آمده  عمل  به وگو با تقدير از اقدامات  گفت  آانادا نيز در اين ، وزير امور خارجه گراهام
 بسيار   را امري  موضوع  پيگيري  براي  ايران مي اسال  جمهوري  رييس ، دستور مستقيم  زهرا آاظمي مرگ
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   اين  پليس  آانادا توسط  مقيم  ايراني  جوان  تابش  آيوان  قتل  در خصوص  همچنين گراهام.   دانست مثبت
 با   آامل  همكاري  آانادا آماده  دارد و دولت  ادامه  زمينه  در اين  پليس  تحقيقات  آه آشور، اظهار داشت

   گزارشي هيچ:  آرد  اعالم90   اصل  آميسيون  ديگر رييس از سوي.   است  خصوص  در اين  ايراني اتمقام
  به.   است  نشده  تهيه  اسالمي  شوراي  نود مجلس  اصل  آميسيون  توسط  زهراآاظمي در مورد پرونده

 در   مطلب  اين  از بيان  پس  ششم  نود مجلس  اصل  آميسيون راد رييس  انصاري  ايسنا، حسين گزارش
   نود در خصوص  اصل  آميسيون  مقدماتي  گزارش  شدن  بر آماده  مبني  صبح هاي  از روزنامه مورد خبر يكي

   آميسيون  رييسه  هيات  توسط  گزارش  از انتشار و قرائت  خبر جلوگيري  در آن  آه  آاظمي  مرحوم پرونده
 در  رساني  و اطالع  روزنامه  خبرها با وظيفه  نوع  عملكرد و انتشار اين نوع  اين:  آرد  تصريح  است  شده داده

 .  تضاد است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  نگراني درباره گسترش حمالت خرابکارانه بر عليه اهداف غير نظامي و اقتصادي: آخرين تحوالت در عراق
  2003 اوت  18 -1382 مرداد 27 دوشنبه  -اديو فردا  ر-گلناز اسفندياري

 ترکيه که به –در عراق امروز مهندسين عراقي و سربازان آمريکايي تالش مي کنند تا خط لوله عراق 
مقامات آمريکايي گفتند که تعمير لوله انتقال . علت عمليات خرابکارانه در آتش مي سوزد را تعمير کنند

پال برمر، مسئول آمريکايي اداره امور عراق گفت . وز به طول خواهد انجاميد ر10نفت عراق به ترکيه، 
پال برمر، مسئول . که خرابکاري در اين خط لوله، روزانه هفت ميليون دالر به عراقي ها ضرر مي زند

 سال گذشته و هزينه 40آمريکايي اداره امور عراق، گفت که به خاطر سوء مديريت اقتصاد عراق در 
  . رابکاري، مردم عراق در حال حاضر در فقر به سر مي برندباالي خ

در همين حال در بغداد، به دنبال خرابکاري در لوله اصلي آب، بسياري از مردم اين شهر به آب 
روز گذشته در عراق زندان ابوقريب در حومه بغداد هم هدف خمپاره افراد . آشاميدني دسترسي ندارند
عمليات خرابکارانه چند روز گذشته در . ان آن چند زنداني کشته شندناشناس قرار گرفت که در جري

عراق، اين نگراني را به وجود آورده است که کساني که تا کنون عمليات خود را عليه نيروهاي آمريکايي 
متمرکز کرده بودند، اکنون دامنه اين حمالت را گسترش داده اند و دست به عمليات خرابکارانه عليه 

  . نظامي و اقتصادي زده انداهداف غير
: سمير شکير سميدي، يکي از اعضاي شوراي حکومتي عراق، درباره حمله به زنان ابوقريب گفته است

فکر مي کنم حمله کنندگان راه خود را . حمله کردن به زندانيان غير قابل توجيه و غير قابل درک است
اين اقدامات مسلما باعث تسريع خروج : توي افزوده اس. آنها هيچ استراتژي ندارند. گم کرده اند

  .نيروهاي ائتالف از عراق نخواهد شد، بلکه احتماال دوره استقرار آنها را در عراق طوالني تر خواهد کرد
از سوي ديگر کشته شدن فيلمبردار خبرگزاري رويتر در عراق، باعث خشم سازمان هاي بين المللي 

دفاع از حقوق خبرنگاران، سازمان خبرنگاران بدون مرز و نيز کميته . مدافع حقوق خبرنگاران شده است
انستيتوي بين المللي مطبوعات از آمريکا خواسته اند تا تحقيقات کامل و شفافي را درباره مرگ مازن 

 ساله، روز گذشته در حالي که در نزديکي زندان 43مازن دانا، . دانا، فيلمبردار خبرگزاري رويتر انجام دهد
  .ر حال فيلمبرداري بود، توسط نيروهاي آمريکايي کشته شدابوقريب د

سخنگوي ارتش آمريکا گفته است که سربازان آمريکايي تصور کردند وي نارنجک انداز در دست دارد و به 
نائل شويوکا، از همکاران مازن دانا گفته است که اين روز . همين علت هم به سوي وي شليک کردند

دانا مازن در سال .  قصد داشت به عمان برود و با زن و فرزندانش مالقات کندآخر او در عراق بود و وي
 خبرنگار 17از زمان آغاز جنگ در عراق تا کنون، .  جايزه ويژه کميته دفاع از خبرنگاران را دريافت کرد2001

 رفتن در اين کشور کشته شده اند که يکي از آنها کاوه گلستان، عکاس نامدار ايراني بود که به علت
  .روي مين در شمال عراق جان خود را از دست داد

  
   عراقي آشته شدند12طي انفجار انبار اسلحه در عراق 

  2003 اوت  18 -1382 مرداد 27دوشنبه  
 نفر 12بر اثر انفجار صبح امروز انبار اسلحه در شهر تكريت واقع در شمال عراق، : خبرگزاري فارس
  .آشته شدند

ارس به نقل از خبرگزاري قطر، اين افراد با هدف به سرقت بردن اسلحه و فروش به گزارش خبرگزاري ف
  . آنها به نيروهاي امريكاي وارد انبار مهمات شدند آه در نتيجه انبار اسلحه به طور آامل منفجر شد

نيروهاي امريكايي اعالم آرده بودند به آساني آه بمب افكن و سالح هاي سنگين را به آنها تحويل 
 /انتهاي پيام . يند، پاداش مي دهندنما
  

   دانشمند عراقي به دست نيروهاي آمريكايي خبر داد١٠ رييس دانشگاه بغداد از دستگيري 
  2003 اوت  18 -1382 مرداد 27دوشنبه  

رييس دانشگاه بغداد اعالم آرد آه نيروهاي اشغالگر آمريكايي در حمله به چند دانشگاه در اين شهر، 
شوند، بازداشت  اقي را آه در ميان آنها چندين استاد طراز اول دانشگاه نيز ديده مي دانشمند عر10

  . آرده و به محل نامعلومي منتقل آردند
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، Turks.usبه نقل از پايگاه اينترنتي ) ايسنا(الملل خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش سرويس بين
موارد مشكوآي در پشت ماجراي دستگيري اين : شتباره اظهار دا چنين در اين رييس دانشگاه بغداد هم

  .دانيم آه چه سرنوشتي در انتظار آنها خواهد بود افراد وجود دارد و ما هنوز نمي
اين دانشمندان و اساتيد : اند گفت ها دستگير شده هايي آه اين افراد در آن مكان ي دانشگاه وي درباره
علوم فني عراق از سوي نيروهاي اشغالگر آمريكايي هاي بغداد، مستنسريه و دانشگاه  ه از دانشگا

  .بازداشت شدند
هاي آشتار  هاي سالح بر اساس گزارشي ديگر آمريكا علت دستگيري اين افراد را همكاري آنها با برنامه

 انتهاي پيام. جمعي عراق عنوان آرده است
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  هاي مقدس شيعه هاجرين افغان به عراق براي زيارت مکانخطرات تردد غير قانوني اتباع ايران و م
 2003 اوت  18 -1382 مرداد 27دوشنبه  ): راديو فردا(نازي عظيما 

گزارشگر بخش افغان راديو اروپاي آزاِد، راديو آزادي، از خطرهايي هشدار ميدهد آه بر سر راه ايرانياني 
  . داردآه راهي زيارت مكانهاي مقدس در عراق هستند، قرار 

همزمان با رويكرد تحوالت جديد در آشور عراق، رفت و ): راديو اروپاي آزاد، راديو آزادي (سيد احسان 
آمدهاي اتباع ايراني و مهاجران افغاني مقيم ايران، با هدف زيارت عتبات عاليات به عراق افزايش يافته 

اما افرادي آه به . ق انجام مي گيرددر حالي آه رفت و آمدها تماما به صورت غير قانوني و قاچا. است
تازگي از عراق به آشور ايران بازگشته اند، از اين موضوع ابراز رضايت مي آنند زيرا اين فرصتي است 

محمد . آه پس از ساليان طوالني پس از سقوط حكومت صدام براي مسلمانان شيعه پيش آمده است
ز عراق بازگشته است، در خصوص چشمگيري قاسم آشوري، مهاجر افغان در ايران آه به تازگي ا

  . هايش از سفر به عراق توضيح مي دهد
جمهوري اسالمي ايران . چه ايراني و چه افغاني، همه از اينجا قاچاق مي روند: محمد قاسم آشوري

همه االن به هيچ وجه اجازه سفر به عراق را نمي دهد، چون مي گويد االن عراق حكومت قانوني 
حمداهللا رفتيم و زيارت آرديم و مردم عراق هم با ما خيلي خوب بودند و با مردم افغاني خيلي ما ال. ندارد

  . خوب بودند و خوش آمد مي گفتند
  : هاشمي يك تبعه ايراني نيز از سفر خود به آشور عراق به راديو آزادي گفت

مشكالت . د نفر به سمت عراق حرآت مي آنن40 نفر، 30مردم به صورت دسته جمعي، : هاشمي
زيادي دارند، مشكالت تيراندازي است، گرما و بي آبي است و انشاءهللا ما اميدواريم آه جمهوري 

مهاجريني هم آه در جمهوري اسالمي ايران . اسالمي به زودي از طريق قانوني اين مشكل را حل آند
ن مشكالت وجود دارد در داخل خاك ايران اي. هستند، طي چند سال، اينها حقوقشان در نظر گرفته شود

  .و در خاك عراق هيچگونه مشكلي نيست
الزم به يادآوري است قبل از تحوالت پيش آمده در عراق، هريك از مهاجران افغاني آه قصد زيارت به 

سيد خادم آه خود . عراق را داشتند، از طرق ديگر به صورت آارواني وارد آن آشور مي شدند
  : هده داشت، چنين گفتمسئوليت يكي از آاروانها را برع

بود آه يك تعداد از خارجي هايي آه در عراق زندگي مي آردند، همه را از عراق ... در اواخر حكومت 
از سال .  آال بر روي زواران امام حسين بسته بود65 يا 1364اخراج آردند و راه زيارتي عتبات تا سال 

ف چه از طريق پاآستان و يا ويزاي ترانزيتي از ، مردمي آه زيارت مي رفتند، مردم به عناوين مختل1365
االن آه حكومت صدام از بين رفته و آنجا . راه ايران، مي رفتند به زيارت عتبات مشرف مي شدند

حكومت مشخصي نيست، مردم از آوه و آمر به صورت قاچاق به شوق زيارت امام حسين سرازير شده 
اميدواريم . د و خيلي هم تا حاال تلفات داشتند در اين راهو خيلي خطرات زيادي هم آنها را تهديد مي آن
  . انشاءهللا در آينده به طور قانوني اين راه باز شود

قابل يادآوري است اخيرا آصفي، سخنگوي وزارت خارجه ايران، در واآنش به سفرهاي : سيد احسان 
او همچنان اضافه . ني صورت بگيرداين سفرها بايد از مجاري قانو: غير قانوني اتباع ايراني به عراق گفت

آرد با هماهنگي هايي آه با نماينده سازمان ملل متحد در عراق و مقامات عراقي به عمل آمده است، 
  .اتباع ايراني در آينده اي نزديك مي توانند به صورت قانوني به آشور عراق سفر آنند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  ه هاي صبح تهرانتيتر روزنام

    1382 مرداد 27 دوشنبه -خبرگزاري آار ايران
ميرلوحي از اختالف نظر با شوراي نگهبان در مورد زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم خبر / آفتاب يزد

  داد
  دهه فجر: وزارت آشور

  ماه محرم: شوراي نگهبان
  عضو آميسيون اجتماعي مجلس اعالم آرد/ ابرار

  انيان اصلي گرانيحقوق بگيران قرب
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  در جلسه علني ديروز مجلس صورت گرفت/ اعتماد
  پافشاري بر طرح منع شكنجه

  سرنوشت اليحه خراسان تقسيم ناآام/ انتخاب
  از فردا به اجرا در مي آيد/ ايران

  روش جديد نظارت بر قيمت سهام در بازار بورس تهران
  ابات هم رسيداختالف وزارت آشور با شوراي نگهبان، زمان انتخ/ توسعه
  مجلس با رد پيشنهادهاي مطرح شده ارجاع آرد/ خراسان

  اليحه تقسيم خراسان يك هفته در آميسيون
  وزارت خارجه هوشيارتر از گذشته عمل آند: هاشمي رفسنجاني/ صداي عدالت

  آمريكا مي داند آه نمي تواند ايران را در معامالت جهاني ناديده بگيرد: هاشمي رفسنجاني/ خبر
  ايران در تحوالت جهاني آشوري با تدبير است: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام / ايتحم

  ومشارآت نهادهاي دولتي و مردمي» زن«همزمان با هفته / جام جم
  زنان زنداني بدهكار آزاد مي شوند

  شيو عملكرد جناح ها دور از عقالنيت است: هاشمي رفسنجاني/ جوان
  ير علوم انجام شدپيرامون داليل استعفاي وز/ رسالت

  مناظره مكتوب نجفقلي حبيبي و عماد افروغ
عليرضا محجوب در نطق پيش از دستور مجلس وقتي گراني مهار نمي شود مزدها را واقعي / آاروآارگر

  آنيم
  احساس خطر نمي آنم: هاشمي رفسنجاني/ فرهنگ آشتي
شوري بي تدبيري وزارت قانون تقسيمات آ» اجراي سياسي« آشته و زخمي نتيجه 24/ سياست روز

  آشور در سميرم فاجعه آفريد
  استقبال خرازي از دستور پاول مبني بر تعطيلي دفاتر منافقين گام مثبت آمريكا/ نسيم صبا

  مجلس راي نداد خراسان تقسيم نمي شود/ مردم ساالري
  انتخابات هفتم ؛ درسوگ يا سرور/ هم بستگي
  سميرم بازگشتپس از دو روز ناآرامي آرامش به / همشهري
  پافشاري مجلس بر طرح منع شكنجه/ ياس نو

  پايان پيام
 

   خرداد27: روزنا مه های تهران
  2003 اوت  18 -1382 مرداد 27 دوشنبه  -بي بي سي 

  بررسی مطبوعات دوشنبه تهران
روزنامه های دوشنبه تهران در عنوان های اصلی خود از پايداری مجلس بر مصوبه قبلی خود در مورد 

رح منع شکنجه خبر داده و نوشته اند که اکثريت نمايندگان مجلس با تغييراتی در اليحه رد شده ط
  .توسط شورای نگهبان کوشيدند تا راهی برای ممنوعيت شکنجه در زندان های کشور پيدا کنند

 را تغييراتی که برای رفع اشکال شورای نگهبان در طرح منع شکنجه داده شده بسياری از اصالح طلبان
راضی نکرده و آن را به معنای مبهم کردن طرح و باز گذاشتن دست ها برای دادن شکنجه به متهمان 

  .دانسته اند
  

 که در عنوان اصلی خود از مقاومت مجلس در مورد طرح منع شکنجه خبر داده از زبان محسن آفتاب يزد
زی خود ننگ است و راه را بر آرمين نماينده اصالح طلب تهران نوشته است تصويب طرح به شکل امرو

  .اعمال شکنچه در کشور باز می گذارد
به جز طرح منع شکنجه، شورای نگهبان در پايان هفته گذشته دو اليحه ديگر را هم مغايبر شرع و يا 

قانون اساسی شناخت که به نوشته روزنامه های هر دو جناح سياسی؛ مهم ترين آن ها اليحه اصالح 
 که در نظر داشت آن از دخالت محافظه کاران در تعيين نامزدهای انتخاباتی کاسته قانون انتخابات بود

  .شود
 در سرمقاله دوشنبه خود ضمن انتقاد از بهزاد نبوی، هشدارهای دو روز پيش را نشانه ای بر کيهان

شکست اصالح طلبان دانسته و نوشته است در انتخابات آينده مجلس، با کاسته شدن محبوبيت 
  .ان اصالحات، کشور در موقعيت بهتری قرار خواهد گرفتهوادار

نايب رييس مجلس دو روز به مسووالن هشدار داده بود ادامه دخالت شورای نگهبان مانع از شرکت 
مردم در انتخابات می شود و در زمانی که جمهوری اسالمی زير فشارهای خارجی قرار دارد، کشور به 

  .ر وضعيت دشواری قرار خواهد گرفتعلت حمايت نکردن مردم از حکومت د
 عالوه بر تائيد نظارت گسترده شورای نگهبان بر انتخابات آن را نشانه رسالت و جمهوری اسالمی

سالمت انتخابات دانسته و در مجادله تازه ای که بر سر تاسيس دفترهای دائمی نظارت شورای نگهبان 
ه تائيد مواضع شورای نگهبان، عملی را اصالح در شهرستان ها بين دولت و شورای نگهبان رخ داده ب

طلبان به منزله گسترش غيرقانونی فعاليت های شورای نگهبان برای نديده گرفتن دستگاه های 
  .اجرائی می خوانند، موافق با قانون نوشته اند
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دفتر  با اشاره به اظهار نظر سخنگوی قوه قضاييه در تائيد ايران روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی،
های نظارتی شورای نگهبان، در مقاله ای تصميم شورای نگهبان را به ايجاد دفترهای نظارت دائم بر 

  .انتخابات نوعی تصميم سياسی خوانده که ردای قانون بر آن پوشانده اند
محمد نوری نويسنده مقاله ايران تاکيد کرده است که شورای نگهبان که با تائيد محافظه کاران به 

دامنه فعاليت خود پرداخته می بايد اين را بر اساس قانونی انچام می داد که به نظر می رسد گسترش 
  .نيازی به اين کار در خود احساس نکرده است

 در پاسخ استدالل سخنگوی قوه قضاييه که از مهم بودن مسووليت شورای نگهبان  ايراننويسنده مقاله
الل مجمع تشخيص مصلحت، شورای عالی امنيت ملی و گفته بود، اشاره کرده که بر اساس اين استد

شورای عالی انقالب فرهنگی هم هر کدام به تاسيس دفتر و تشکيالتی در سراسر کشور اقدام کنند و 
  .به دنبال بودجه بيشتر و استخدام نيروهای جديد باشند

 از تاسيس شتاب آلوده همزمان با تاکيد مقامات دولت بر غير قانونی فعاليت دفترهائی که ماه قبل خبر
آن داده شد، کيهان در عنوان بزرگ خبری خود سندهائی را چاپ کرده است که نشان می دهد سازمان 

  .برنامه ريزی و مديريت با تخصيص بودجه ای برای دفترهای نظارت شورای نگهبان موافقت کرده است
 انتخابات و تعيين نامزدهای  که هوادار گسترش اختيارات شورای نگهبان در کنترلکيهانروزنامه 

انتخاباتی است در خبرهای ويژه خود نوشته وزارت کشور از موضع سخت قبلی خود درباره اين دفترها 
عقب نشينی کرده است چرا که وزارت کشور به منع هر نوع مراوده و مکاتبه استانداری ها با دفترها 

  .نظارت شورای نگهبان اکتفا کرده اند
 در سرمقاله خود دستور وزير کشور دال بر جلوگيری از فعاليت دفترهای نظارت توسط نکيهادو روز پيش 

استانداران را نوعی لشگر کشی و عمليات پارتيزانی و خشونت آميز عليه دفترهای نظارت شورای 
  .نگهبان تلقی کرده بود

ابات مجلس در روز عيد  خبر داده که شورای نگهبان پيشنهاد وزارت کشور را برای برگزاری انتخحيات نو
  .غدير رد کرده و در مقابل روز عاشورا را برای انتخابات در نظر گرفته است

 از زبان معاون حقوقی وزارت کشور نوشته شورای نگهبان با انتخاب هفتم اسفند که روز ياس نو
  .سوگواری عاشوراست قصد دارد از احساسات مذهبی بهره بگيرد

محافظه کار کوشيده است که از روزهای سوگواری مذهبی که اجتماع در سال های گذشته هم جناح 
مردم وسيع تر و امکان بيش تری در اختيار روحانيون است تا مردم را به ديدگاه های خود متوجه کنند در 

  .تحرک های سياسی استفاده کنند
يط دانشگاهی جرمی  در مقاله ای پرسيده که آيا حمله خوابگاه دانشجويان و اغتشاش در محآفتاب يزد

  .عمومی است و يا خصوصی که نياز به شاکی خصوصی داشته باشد
 از آن جا اهميت دارد که همزمان با برگزاری دادگاه سعيد عسگر به آفتاب يزدسئوال نويسنده مقاله 

اتهام اعمال خودسرانه در حمله به خوابگاه دانشجويان در خرداد ماه، گفته شده که اين عضو گروه های 
خشونت طلب و عامل ترور سعيد حجاريان شاکی خصوصی ندارد و به همين جهت قابل تعقيب جزائی 

  .نيست
 اشاره به ابعاد گسترده حادثه حمله گروه های خشونت طلب به خوابگاه دانشگاه طرشت  باآفتاب يزد

يادآوری کرده که در جريان رسيدگی به پرونده ترور سعيد حجاريان نظريه پرداز اصالحات نيز سعيد عسگر 
و که شليک کننده گلوله در مغز او بود شاکی خصوصی نداشت ولی مدعی العموم خود وارد ماجرا شد 

  .سعيد عسگر هم محکوميتی پيدا کرد که بعد از گذراندن بخشی از آن آزاد شد
 مصاحبه محمد عطريانفر، مدير سابق روزنامه همشهری، را منعکس کرده که گفته است امروز آفتاب يزد

هفتاد در صد مردم ايران بی اعتماد شده اند و صرفا تماشاگران صحنه هستند و با مشکالت زندگی و 
  .احتماعی درگيرندمسائل 

عضو مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفته در فضای پر سوء تفاهمی که وجود دارد هر نوع تحرک حزب 
کارگزاران به آشفتگی ها دامن خواهد زد، اين جريان که هيچ گاه حزب نبود تا زمانی در اوج قرار داشت 

م وقتی در اوج بود که خاتمی و که انديشه و جريان سازندگی قدرت داشت چنان که جبهه مشارکت ه
دولت او از جايگاه رفيعی در ايران و جهان برخوردار بودند، حاال نقد قدرت دولت دوم خرداد زبان زد خاص و 

  .عام شده است
 سخنرانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را برای سفيران جمهوری اسالمی در کشورهای انتخاب

در صدر اخبار خود " کرده ام که انقالب در خطر استهيچ گاه احساس ن"مختلف جهان و با عنوان 
  .منعکس کرده است

 هاشمی رفسنجانی در عين حال تنش های جناحی،تهديدها و فشارهای اقتصادی انتخاببه نوشته 
خارجی را بزرگ ترين مسائلی دانسته که کشور با آن روبرو است و گفته است اختالفات داخلی نبايد 

  . نظام شودموجب تضعيف سياست خارجی
 که بعد از تغييرات در مديريت شهرداری و اين روزنامه حضور چهره های مخالف اصالحات در همشهری

آن پررنگ شده است در مصاحبه ای با علی اکبر واليتی نظرات وی را درباره مسائل سياست خارجی 
  .پرسيده است

ابل دو راه در پيش دارد يا تسليم و يا  تاکيد کرده که ايران در مقهمشهریوزيرخارجه سابق در گفتگو با 
  .پايداری و گفته است ما راه سومی نداريم و بنای ما بر تسليم شدن نيست
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 با چاپ عکسی از وزيرخارجه در صفحه اول خود از زبان وی تعطيل دفتر سياسی مجاهدين خلق انتخاب
  .رداشته شده استرا در آمريکا گام مثبتی خوانده که توسط واشنگتن در روابط دو کشور ب

خبر درگيری نيروهای اننتظامی با مردم معترض وردشت سميرم در روزنامه های دوشنبه تهران انعکاس 
محدودی دارد و روزنامه ها به چاپ اطالعيه استانداری اصفهان اکتفا کرده اند که در آن خطاب به مردم 

  . قبلی منتفی شده استنوشته شده که وردشت مانند سابق تابع سميرم خواهد بودو تصميم
نماينده سميرم در مجلس تهديد کرده است که اگر وزير کشور به ماجرای نسيم صبا به نوشته روزنامه 

  .کشته شدن هشت نفر از مردم رسيدگی نکند وی را استيضاح خواهد کرد
 نفر  روزنامه عصرخبر داده که اوضاع وردشت که در درگيری های آن منطقه درد روز شنبه هشتکيهان

  .کشته و عده ای زخمی شده اند به حالت عادی بازگشته و آرام است
 سه مامور انتظامی که با شليک گلوله موجب مرگ جوانی شده اند که هفته روزنامه ايرانبه نوشته 

پيش کشته شد دستگير ولی با قرار وثيقه آزاد شدند چرا که قاضی عمل آن ها را قتل غيرعمد 
  . نشناخته است

ه هفته گذشته به اتفاق عده ای از جوانان در يک پارتی شرکت داشت با مشاهده ماموران محمد ک
انتظامی سوار بر اتومبيل خود شد که بگريزد ولی ماموران انتظامی با شليک دوازده گلوله موجب مرگ 

  .او شدند
ران به جوانی  با عنوان سئوالی شليک به مظنون پرسيده است که چرا ماموروزنامه ايرانصفحه حوادث 

که از وحشت داشت از يک پارتی می گريخت که شرکت کنندگان در آن با يک ميليون تومان وثيقه آزاد 
 شده اند شليک کرده و موجب مرگ او شده اند

  
  آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان

  
  )ىالعال مد ظّله(اى  اهللا خامنه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت هاى فقهى تفصيلى ديدگاه

  
   باسمه تعالى

ميزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس : اين ماده تفاوت زن و مرد را در مواردى چون: [1در مورد ماده . 1
بدن جنس مخالف، ديه، قصاص، شهادت، ارث، طالق، تعدد همسران، امامت جماعت، لزوم تمكين 

نكاح، نشوز، لزوم جنسى، واليت بر فرزندان، سرپرستى خانواده، حق حضانت، عيوب موجب فسخ 
آيا تساوى زن و مرد در . آند سپرى شدن عده براى ازدواج بعدى، مرجعيت و قضاوت تبعيض تلقى مى

  ]موارد ذآر شده با احكام شرع مطابقت دارد؟
  

  .تساوى مرد و زن در موارد مذآوره با احكام شرع مقدس اسالم مطابقت ندارد
  
دو ماده آسب، تردد، تغيير يا حفظ تابعيت خود و فرزندان، زن و اين : [4 بند 15 و ماده 9در مورد ماده . 2

  :]داند مرد را مساوى مى
  
  ]:تواند به تابعيت هر آشورى درآيد يا در هر شهرى سكنى گزيند؟ آيا زن بدن موافقت همسر مى) الف[
  

يگرى اختيار محل سكنى در زندگى تابع نظر مرد است مگر در صورت يكه در ضمن عقد ازدواج شرط د
  .شده باشد

  
هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى از منزل خارج  تواند براى فعاليت آيا زن بدون رضايت همسر مى) ب[

  ]:شود؟
  

هاى مشروع فى حد نفسه جايز  خروج زن از منزل بدون اجازه و رضايت شوهر جايز نيست اگرچه فعاليت
  .است

  
گيرى در مورد  مواد مذآور حق تصميم: [»ه«ند  ب16و ماده » ب«قسمت » 2« بند 14در مورد ماده . 3

آيا زن بدون رضايت همسر . آند تعداد فرزندان، فواصل باردارى و تنظيم خانواده را براى زنان مطرح مى
هاى ضدباردارى و تنظيم فواصل باردارى  تواند اقدام به بستن لوله رحم، استفاده از داروها و روش مى
  ]:آنيد؟

  
  .تواند خير، نمى

  
ماده مذآور ازدواج را فقط موآول به رضايت طرفين دانسته : [»ج«و » الف« بند 16در مورد ماده . 4

  :]است
  
  ]:آيا ازدواج با مردان غير مسلمان جايز است؟) الف[
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  .ازدواج زن مسلمان با مرد آافر جايز نيست

  
  ]:آيا ازدواج طرفين براى بار چهارم بدون وجود محلل جايز است؟) ب[
  

رضايت زن و مرد در امر ازدواج در صحت عقد آافى نيست بلكه بايد رعايت شرايط و احكام ديگر نيز مجرد 
  .بشود

  
  ]:آيا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغير واليت دارد؟) ج[
  

اى براى صغير نداشته و مصلحت صغير  پدر در امر ازدواج فرزند صغير واليت دارد مشروط بر اينكه مفسده
  .در آن باشد

  
تواند قبل از سپرى شدن ايام عادت اقدام به ازدواج  آيا زن در صورت يقين به عدم انعقاد نطفه مى) د[

  ]:آند؟
  

بعد از طالق و يا وفات شوهر، رعايت انقضاى مدت عده براى ازدواج زن با شوهر ديگر الزامى است 
  .اگرچه عالم به عدم انعقاد حمل باشد

  
در ماده مذآور ازدواج آودك، غيرقانونى اعالم شده است و آودك در عرف  [:»2« بند 16در مورد ماده  . 5

  ]: سال نافذ است؟18شود، آيا ازدواج افراد بالغ آمتر از   سال اطالق مى18الملل به افراد آمتر از  بين
  

ازدواج دختر و پسر قبل از هيجده سالگى با رعايت شرايط مقرره در شرع اسالم صحيح است و شرط 
  .سن هيجده در صحت ازدواج شرعًا صحيح نيستبودن 

  
در ماده مذآور آليه قراردادها و اسناد خصوصى آه در جهت محدود آردن : [»3« بند 15در مورد ماده . 6

توانند  شود، آيا زن و مرد هنگام ازدواج مى اختيارات و اهليت قانونى زنان است ملغى اعالم مى
  ]:اد آن محدود آردن اختيارات همسر باشد؟شروطى را در ضمن عقد بگنجانند آه مف

  
در شرع مقدم اسالم به زن و مرد اختيار داده شده آه با تعهد سپردن و تعهد گرفتن براى خود يا طرف 

ديگر قرارداد عقد محدوديت ايجاد نمايند و شروط در ضمن عقد ازدواج به معناى تعهد سپردن و تعهد 
لبته بعضى شروط آه مخالف آتاب و سنت و يا خالف مقتضاى ا. باشد گرفتن است آه قطعًا جايز مى

  .باشد، باطل است و تفصيل بحث در باب شروط در ضمن معامله است عقد مى
  
اى  المللى با احكام اسالمى را به گونه با توجه به مفاد عهدنامه، آيا موارد تعارض اين معاهده بين. [7

اى آه با روح عهدنامه يعنى رفع هرگونه  ئى آن به گونهنماييد آه با حذف برخى موارد جز ارزيابى مى
تمايز منافات نداشته باشد، بتوان موارد تعارض آن را با احكام اسالمى از ميان برداشت و به اين معاهده 

  ]:پيوست؟
  

هاى آشورهاى اسالمى، اگر پايبند به احكام نورانى  پيوستن به معاهده مذآور براى مسلمانان و دولت
زيرا مفاد عهدنامه با بسيارى از احكام اسالم در تعارض و . بخش اسالم هستند، جايز نيست و حيات

  )1.(تضاد است، مگر آنكه موارد تعارض اصالح شود
--------------------------------------------------------------------------------  

 .مى صدا و سيماى قمهاى اسال نامه مرآز پژوهش استفتا به نقل از ويژه. 1
  

مسائل مربوط به آنوانسيون منع رفع تبعيض عليه زنان با حسن نيت مطرح نشد : زاده معتقد است تقي
  .و از طرف جناح مقابل اقدامي انجام گرفت آه خالف مصالح ملي است

  2003 اوت  18 -1382 مرداد 27دوشنبه  
: وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، افزود ت مردم خوي در مجلس ششم در گف زاده نماينده  تقي علي

شوراي نگهبان با رد اليحه مذآور مجلس را متهم آرد آه نماينگان با علم به خالف شرع بودن مفادي از 
  . اند اين آنوانسيون راي به الحاق آن داده

ين زمينه تفاوت دانست و از برخي اظهار نظرها در ا وي شوراي نگهبان را نسبت به حق تفحظ ايران بي
  .تعجب آرد

يابي به اهداف خود مبني بر راه افتادن سيل خروشاني در حمايت  زاده شوراي نگهبان را در دست تقي
ها ناآام دانست و اين اقدام را خالف مصالح آشور عنوان آرد آه جناح مقابل بدين گونه با آن رفتار  از آن
  .آردند
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 عدم الحاق ايران به اين آنوانسيون را غير قابل هاي اين نماينده فراآسيون اآثريت مجلس خسارت
 خاصيت الحاق به اين آنوانسيون بيشتر از ملحق نشدن است و به لحاظ جايگاه  :جبران دانست و گفت

  .آند المللي به ما وارد مي  بين هاي غير قابل جبراني در عرصه ايران خسارت
الت را حل آند و آساني آه اين مسائل را نظر توانست بسياري از مشك الحاق ايران مي: اور شد وي ياد
 انتهاي پيام. نمايند گيرند در واقع مصالح ملي را لحاظ نمي نمي

  
  

  آنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بي احترامي به حاآميت ملي است 
  2003 اوت  18 -1382 مرداد 27دوشنبه  

بعيض عليه زنان، نوعي بي احترامي به تدوين آنوانسيون رفع ت: زهرا آيت اللهي گفت: خبرگزاري فارس
  . حاآميت ملي آشور است

الزمه احترام به حق حاآميت ملي اين است آه : زهرا آيت اللهي در گفت و گو با خبرگزاري فارس گفت
هر ملتي براي بهبود وضعيت زنان، خود قانون تدوين آند، نه اينكه مرآزي بيرون از محدوده جغرافيايي، 

  .  حقوقي، براي او قانون تدوين و بر الحاق آن پافشاري نمايند سياسي، فرهنگي و
ايشان در آن سفر اظهار داشتند :  به ايران اظهار داشت81وي با اشاره به سفر آوفي عنان در سال 

پيوستن ايران به اين آنوانسيون ضروري و زمينه الحاق به سازمان تجارت جهاني است و اين يعني 
خواهند در وضعيت اقتصادي خود تغييري ايجاد آنند، بايد  شورها آه اگر مينوعي اعمال فشار بر آ

  . شود را بپذيرند قوانيني آه به آنها ديكته مي
اين آنوانسيون با : آيت اللهي، موارد تعارض آنوانسيون با شرع و موازين اسالمي را متعدد خواند و گفت

شيعه بر آن اتفاق نظر دارند و با چندين اصل از دهها آيه قران و بيش از صد حكم فقهي آه همه مراجع 
  . اصول قانوني و دهها ماده از قانون مدني و مجازات اسالمي در تعارض است

 سوره بقره 282 ، 235 تا 233 و 229 و 228 و 222 و 221 و 187 و 178اين آنوانسيون با آيات : وي افزود
 سوره مجادله و 4 و 3 سوره احزاب، آيات 59، آيه  سوره نور21 سوره ،نساء، آيه 3،11،12،24،34،آيات 

قانون اساسي در تعارض 177،153،152،121،67،61،21 ، 10 سوره ممتحنه و همچنين با اصول10آيه 
  . است

عالوه بر وجود ايرادهاي شكلي آنوانسيون داراي اشكاالت محتوايي زيادي : آيت اللهي اظهار داشت
  . حفظ و نظارت دادگاههاي بين المللي بر عملكرد آشور استاست آه مهمترين آن قائل شدن حق ت

حق تحفظ مطرح شده توسط ايران با هدف آنوانسيون در : عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت
  . تعارض است

حق شرطي آه مجلس براي الحاق به اين : وي اشكالهاي وارده به حق شرط را بر شمرد و گفت
همچنين . مورد اعتراض آشورهاي ديگر واقع خواهد شد"  و قطعاآنوانسيون قائل شده، آلي است

  . ميزان تعهد پيوستن به اين معاهده مشخص نيست
به عنوان مثال حق شرط آشورهاي ليبي و مالديو شبيه حق شرط آشور ما بود آه : آيت اللهي افزود

ين آشورها اعالم آردند آه اين مورد اعتراض آشورهاي فنالند، آانادا، استراليا و دانمارك قرار گرفته و ا
  .  قائل به پذيرش نيستيم28 ماده 2نوع حق شرط با هدف و منظور آنوانسيون مغاير بوده و طبق بند 

 آنوانسيون، هدف 1در ماده : وي با اشاره به تفاوتهاي طبيعي بين زن و مرد در ديدگاه اسالمي گفت
ن زن و مرد ذآر شده و اين در حالي است آه در ها و جهات بي اصلي آن ايجاد تساوي در تمامي زمينه

  . ديدگاه اسالمي ما، تفاوتهاي طبيعي بين زن و مرد وجود دارد
المللي اگر معاهده اي با حق تفحظ پذيرفته شود و خود آن آشورها از  در معاهدات بين: آيت اللهي گفت

پذيرفته مي شود، ولي شرط را به  ابتدا عدم پذيرش آن شرط را اعالم آرده باشد، الحاق به آن معاهده 
  . آنند علت فاسد بودن قبول نمي

توان وارد آرد اين است آه از مصالح ملي چشم  اشكال ديگري آه براي حق تحفظ مي: وي گفت
بر " پوشي شده، چون در بعضي از قوانين داخلي شرعي و غير شرعي بودن جايي ندارد، بلكه صرفا

شود، بنابر اين حتي با حق شرط قائل شدن به آنوانسيون،   مياساس مصالح ملي اين قوانين وضع
بايد تمام قوانين داخلي آشورمان را آه بر اساس مصالح ملي تدوين شده و آاري به شرعيت " لزوما

  . ندارد منطبق با آنوانسيون تغيير داد
ا را وادار به رود تا بعد از الحاق، آشورها ر به سمتي پيش مي" آنوانسيون عمال: وي اظهار داشت

  . دست آشيدن از شروط خود آند
الحاق به آنوانسيون، ولو با حق شرط، فشارهايي را به : عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت

  . آند دنبال خواهد داشت، مبني بر اينكه آشور ايران منطبق با موازين آنوانسيون عمل نمي
آار فرهنگ و قوانين داخلي ما را منطبق با قوانين و خواهند با اين  غربيها مي: آيت اللهي اظهار داشت

از فرداي الحاق به " آنند و مطمئنا فرهنگي آنند آه آنها به عنوان الگوي جهاني به آشورها صادر مي
  . اين آنوانسيون فشارها براي همسان سازي قوانين داخلي با الگوي جهاني غرب مطرح خواهد شد

در اين : وانسيون را در ارتباط با نقش مادري براي زنان خواند و گفتوي يكي از ايرادهاي الحاق به آن
آنوانسيون در ارتباط با نقش مادري فقط زايمان و بارداري قرار داده شده، در حالي آه در اسالم، بعد از 

  . عبوديت به خدا مادر جايگاه ويژه دارد
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اي ديگر از اين آنوانسيون  در ماده: گفتآيت اللهي همچنين با اشاره به مواد ديگري از اين آنوانسيون 
  . اي براي زن و مرد قائل شده است بر خالف ديدگاه اسالم براي حق انتخاب همسر، حقوق مشابه

بلكه آزادي مورد . آزادي آه در آنوانسيون رفع تبعيض مطرح است، مورد قبول ما نيست: وي گفت
  .  مادي و معنوي ديگران باشدپذيرش آشورهاي اسالمي است آه در محدوده رعايت حقوق

در اين آنوانسيون، زنان مساوي با مردان حق انتخاب آزادانه حرفه براي خود : آيت اللهي اظهار داشت
در حالي آه آشور ما به اين مسئله اعتقاد ندارد و معتقد است آه حرفه و شغل بايد شايسته و . دارند

  . متناسب باشد
يون بجاي برخورد انفعالي بايد حرآت فعالي را آه از اول انقالب آغاز در الحاق به اين آنوانس: وي گفت

  . دهيم و سعي آنيم با پافشاري در عدم الحاق، زمينه پذيرش سخن حق را فراهم آنيم ايم، ادامه  آرده
ايران بايد به جاي الحاق به اين آنوانسيون اعالميه حقوق زنان اسالمي را : اللهي اظهار داشت آيت

 عنوان و آن را به آشورهاي اسالمي عرضه آند تا پرچم 2005 در آنفرانس جهاني زن در سال تدوين و
دار يك حرآت خوب در تاريخ باشد و ثابت آند آه آشورهاي اسالمي داراي تمدن قوي در ارتباط با 

  . مسائل زنان هستند
آند آه قوانين  يدر حال حاضر آشور آمريكا به اين آنوانسيون ملحق نشده و عنوان م: وي گفت

حال آه ما آشوري مسلمان . آشورش در مورد ايجاد تساوي بين زنان و مردان برتر و باالتر هست
  . هستيم، چرا اعالم نكنيم آه ديدگاه اسالمي ما برتر از ديدگاه آنوانسيون است

نها المللي فشاري براي آشورهاست تا منطبق با آ تدوين برخي از معاهدات بين: آيت اللهي گفت
حرآت آنند و گامهاي شتاباني براي جهاني سازي است تا تمام فرهنگها در فرهنگ ليبرال و سكوالر 

  / انتهاي پيام. آند، هضم شود آه غرب به همه جهان تحميل مي
  

  گوناگون
  

  وگوي اخير سهيال حميدنيا توضيح محسن سازگارا درخصوص گفت
  2003 اوت  18 -1382 مرداد 27دوشنبه  
اي آه در  نوشته با خبرگزاري دانشجويان ايران، دست) سهيال حميدنيا( وگوي همسر سازگارا  پيرو گفت

خورد، از سوي دادستاني تهران، در اختيار ايسنا قرار گرفت آه  ذيل آن نام محسن سازگارا به چشم مي
  :آيد بنا به تقاضا عينا در پي مي

  
   به نام خدا،  «

  خبرگزاري محترم ايسنا؛ 
رساند آپي خبر مصاحبه آن خبرگزاري محترم با همسر اينجانب و  و احتراما به استحضار ميبا سالم 
ساالري آه خبر آن خبرگزاري را چاپ آرده بود، به دستم رسيد و طي تماسي آه با  ي مردم روزنامه

 همسرم نيز برقرار شد متوجه شدم آه ايشان نيز اظهاراتش به اين شكل نبوده است و گويا خبرنگار
.  است آه اسباب سوءتفاهم شده است مربوطه از روي مسامحه مطالبي را بدون دقت الزم درجه آرده

قرار شد همسر اينجانب مواردي را آه به شكل اشتباه درج شده است تنظيم نموده و از ايسنا بخواهد 
 آن خبرگزاري برسانم تا تا آنها را اصالح نمايد، اين جانب نيز مفيد ديدم آه خودم نيز موارد را به استحضار

  .اصالح الزم معمول گردد و رفع سوءتفاهم شود
  : موارد قابل ذآر و اصالح از اين قرار است

به عنوان اعتراض به اين روش برخورد با ) ٢٥/٣/٨٢ ( اين جانب در طول بازداشت از تاريخ دستگيري -١ 
ب غذا مطرح نمودم اين اعتصاب مخالف، دست به اعتصاب غذا زدم و سه شرط را براي شكستن اعتصا

 روز در بيمارستان گذشت و با احتساب ده روز نيز در ٢٤ البته از اين مدت، .  روز دوام يافت٥٦ غذا مدت 
 روز چه در بيمارستان و چه در بهداري زندان با وصل آردن سرم به بنده سپري ٣٤ زندان اوين، مجموعا 

ادستان محترم تهران به بنده عنوان نمودند آه مراحل شده است، سرانجام نيز شنبه گذشته وقتي د
 و لذا ايشان دستور فك قرار بازداشت را آه بازپرس  تحقيق تمام شده و آيفر خواست مهيا گرديده

اي از  اند و متوجه شدم آه دانشجويان زنداني نيز به موجب نامه  صادر نموده است؛ داده١٢ شعبه 
 صفحه به اينجانب ابالغ شد، اينجانب نيز تصميم ١٣١ يفر خواست در اند؛ بعدا آ سوي رهبري آزاد شده

 شب اينكار را آردم و تا امروز يعني ١١ گرفتم آه به اعتصاب غذاي خود پايان دهم و لذا شنبه ساعت 
 آهسته آهسته مشغول بازگشت به  ، طي مدت يك هفته، زير نظر پزشكان بيمارستان،٢٥/٥/٨٢ شنبه 

ي و زندگي هستم تا روال اداري تبديل قرار بازداشت به وثيقه نيز طي شود و بتوانم خورد و خوراك عاد
اهللا شرح مفصل اين دوره و پايين و باالي آن را خواهم نوشت و  اگر عمري بود و بقايي، انشا. آزاد گردم

  .تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد. در اختيار افكار عمومي خواهم گذاشت
اندروني ”ام، يعني به قول موالنا   طول اين مدت، روزگار بسيار خوشي را سپري آرده اين جانب در-٢ 

اعتكافي بسيار دلچسب، اما انصاف بايد " خدايي آه در اين نزديكي است“و “ ام خالي از طعام داشته
ه ها چند بار تا صبح دلواپس ب بدهم آه در سوي ديگر تمام مسولين زندان از نگهبان بند آه گاهي شب

اند و از  ها به عيادت من آمده من سر زده است تا باالترين مقامات سازمانها آه گاهي نيمه شب
پزشكان زندان اوين تا پزشكان و پرستاران بيمارستان و حتي بازپرسان پرونده و مقامات دادستاني در 

سيار و با دقت زياد از هر روز و هر قدم، با هر تغيير حال بنده و هر ابراز ناراحتي، همگي با دلواپسي ب

www.iran-archive.com 



اند و در واقع به قول سرپرست دلسوز نگهبانان بند مربوطه در زندان اوين آه من در آنجا  من مراقبت آرده
من وظيفه خود ميدانم آه هم از تمامي آنها تشكر آنم و . اند اند و زنده شده ام، بارها و بارها مرده بوده

اصل اعتراض من در جاي خود محفوظ است ولي  . واهي نمايمهم به خاطر تمام اين زحمات از آنها عذرخ
اين فرق دارد با برخورد سراپا احترام و دلسوزي زحمتكشاني آه طي اين مدت بارها و بارها با هر 

من لم يشكر المخلوق لم يشكر «: اند، پيامبر فرمود ناراحتي من شب و نيمه شب بر بالين من بوده
دانند از اين وظيفه شناسي، دلسوزي  د قوه قضاييه نيز هرطور صالح مياميدوارم مسولين ارش» الخالق

و ادب و احترام آليه نگهبانان و مديران سازمان زندانها و دست اندرآاران دادستاني تشكر و قدرداني 
  . نمايند

  :  در خبر نوشته شده توسط ايسنا اين موارد نيز به نظرم نيازمند اصالح است-٣ 
تري بودن در بيمارستان متخصصين پزشكي از قلب و داخلي تا گوارش و خون مرا  در طول بس- 3-١ 

اند و به  هاي خون و ساير موارد الكتروليت بدنم را زير نظر داشته اند و مرتبا نيز با آزمايش معاينه آرده
يگر پيدا اند تا آن پنج بار حمله تنفسي و قلبي دو هفته اول را د خصوص تغييرات پتاسيم را آنترل آرده

  .نكنم، در حال حاضر نيز بازگشت به زندگي عادي و سالمتي را به دقت زير نظر دارند
اند؛   را به اجرا درآورده١٢  دادستان محترم تهران آه فك قرار بازداشت صادره از سوي بازپرس شعبه -3-٢ 

شود آه گويا شده است و اند تا پرونده در اسرع وقت به دادگاه انقالب منتقل  پيگيري مجدانه نيز آرده
 ميليون توماني بازپرس محترم هم از سوي خانواده اينجانب، با سندهاي متعدد تامين شده ٦٠٠ قرار 
  .است

دانم مرخصي قاضي محترم شعبه مربوطه در دادگاه انقالب علت تاخير اجراي اين قرار  تا آنجا آه من مي
دانم از اين مقدار پيگيري و تعقيب  برخورد فرض مياي جز صبر ندارد،  تامين است آه ظاهرا فعال چاره

جمعي ايشان هم تشكر و قدرداني نمايم و  مجدانه پرونده خودم از سوي دادستان محترم تهران و ابواب
اميدوارم اآنون آه آار به دادگاه انقالب احاله شده است در آنجا نيز همين مقدار جديت و سرعت 

  .معمول گردد
صوص حرفها بنده و پرونده مطروحه و عقايد و آرا اينجانب و نكاتي آه در طول  توضيح در خ- 3- ٣ 

ماند براي  آنم و در اين پرونده منعكس شده مي هايم بر آنها پافشاري آرده و مي ها و نوشته سخنراني
  .هاي بنده در طول آزادي و دادگاه احتمالي آه به صورت علني تشكيل خواهد شد بعد و نوشته

  . اگر عمري باشد گزارش آن را ارائه خواهم داداهللا انشا
  و ما توفيقي اال باهللا
  محمدحسن سازگارا

   ٢٥/٥/٨٢ شنبه 
  » شب١٠ ساعت 

 انتهاي پيام
  
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اوت  18 -1382 مرداد 27 دوشنبه  - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 

  آردند و پليسها آه  مي  را محاصره  ايرانيان هاي  محله ، اطراف قرمز و آژير  چراغ  مجهز به  پليس خودروهاي
   ساآنان آوبيدند و به ها و آپارتمانها را مي  در خانه  نظير بودند، فريادآنان  آم  و خشونت رحمي در بي

  ، بهآردند  را سوار آاميونها مي  و جوانان  مردان سپس. دادند  مي  و بازديد مدارك  از خانه دستور خروج
 آزاد   بود، در هواي  قرار گرفته  پليس  در اختيار اداره  آه هايي بردند و در سربازخانه  شهر مي خارج

بسيار . آردند  مي  خود رهايشان  حال ، به  شبها بسيار سرد است آه)  ارديبهشت (  مه  ماه شبانگاهي
 افراد  آن.  دادند  خود را از دست ها جان بازخانه سر  سالمند و بيمار در آن  از ايرانيان  تعدادي  شد آه ديده

. داد  مي  عذابشان  و غذا و نبود مستراح  قرار داشتند و آمبود آب  آفتاب  سوزان روزها در زير اشعه
   مرز ايران  سوي آردند و به  مي  روز سوار آاميون  يا ده  هفته  از حدود يك  را پس  شدگان بازداشت

 تبار   عراقي هاي خانواده. شد  مي  داده  آنان  به  و آب  خالي  نان  شامل  بسيار آمي غذاي. فرستادند مي
از . شدند  مي  مرز منتقل  به  بعدي  با آاميونهاي  ايراني هاي  و بچه ماندندأ اما زنان  مي  افراد در عراق اين

   شده ، مزيد بر علت  صدام  قول  به ود آه ب  شيعه  از وجود ايرانيان  عراق  جامعه  پاآسازي ها، اين نظر بعثي
  ، گوش  ايراني  اسكناس داشتن. آردند  مي  تحريك  مذهب  سني  را بر ضد دولت  عراق  شيعه بودند جامعه

  هاي  برنامه آه)  اروميه ( ، رضاييه  آبادان  ملي ، نفت ، اهواز، آرمانشاه  نظير تهران  ايراني  راديوهاي  به دادن
   موج آردند، گذاشتن  مي  پخش ، ارمني ، ترآمني آشوري)   آردي  گويش پنج (  و آردي  و عربي فارسي
   محسوب  ايران  عجم  سود دولت  به  و تبليغ  با اجانب  همكاري  يا اهواز نشانه  تهران  اذان راديو روي

   نيز به  و تجار عراقي  از آسبه يي  وجود دارد، عده  و غبطه  حسادت  عراق  در جامعه از آنجا آه. شد مي
دادند و از   مي  را گزارش  آنان  و اموال  ؤروت  و ميزان  و شهرت  ايرانيان آردند و آارهاي  مي ها آمك بعثي

   آه  عراق  يهوديان  راندن  از بيرون ، پس از نظر صدام. آردند  مي  ابراز خشنودي  آنان  و اخراج  اموال مصادره
،   خود قرار داشت  در حداقل1348  رسيد و در سال  حدود نود هزار نفر مي  دور به ر سالهاي د شمار آنان

اما .  بود  عراق  ملت  نژاد عربي  آردن  و يكدست  اصالح  بلند در راه  گامي  هشتصدهزار ايراني  آردن بيرون
  به.  بايد بكند  چه  عراق هاي ها و ترآمن ها و آشوري ها، آلداني  با آردها، مادروني دانست  نمي صدام

   در آنجا تحصن  از ايرانيان  شد تا آسي  چند روز بسته  مدت به)  ع(  ابوالفضل  حضرت ، حرم دستور صدام
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  اهللا  شدند و آيت  محروم  امامان  حرم  از ورود به  ايراني ، زايران  حرمين  درهاي  شدن با بسته. اختيار نكند
 خواهد   را ترك  عراق  خاك  و تهديد آرد آه ، فرستاده  جمهور عراق البكر، رييس  حسن  براي  پيامهايي حكيم
 البكر   نمايندگان  از پذيرفتن  فرستادأ اما ايشان اهللا  ديدار با آيت  براي  البكر فرستادگاني ژنرال. آرد

   حامي  شرقي  با آلمان  عراق ات او، مناسب  و با ميانجيگري  ايران با ورود سپهبد بختيار به.  آرد خودداري
   مقيم  ايراني هاي  از آمونيست چندتن.  بغداد آمدند  به  آشور آارشناساني بختيار برقرار شد و از آن

  .  وارد شدند  عراق  نيز به  شرقي  و برلين اليپزيك
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 اوت  19 -1382 مرداد 28سه شنبه   - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 

 و   رسيد، بسيار خوشحال  عراق  دولت  نظر رهبران  به  از ايرانيان  آمده  دست  به  آمار غنايم  نخستين وقتي
  ، در صندوق  از آن گذشته.  داشتند  عراق  ميليونها دينار در بانكهاي ايرانيان.  شدند زده شگفت

.   و مصر وجود داشت  عربستان  و پول  و دالر و پوند و مارك ي عراق  پول  هنگفتي  مبالغ  آنان هاي تجارتخانه
   منقول  اموال  طور آلي  و به  عتيقه  قيمتي ، اشياي ، تزيينات  آنسول هاي ها آيينه ، فرش  قيمتي ظروف

 از  شماري.  درآمد  بعث  حزب  بزرگان  تصرف  به  بود آه  برجا مانده  تجار ايراني هاي  در خانه گرانبهايي
  ها و اشياي  ؤروتها و خانه اين.  اختيار آردند  سكونت  شده  مصادره هاي  از خانه  در بعضي بلندپايگان
   آسب  اينگونه  بعث  رهبران در زندگي.  آمد ها بسيار شيرين  بعثي  بر مذاق  آمده  دست  به  مفت خانگي
   همه  بندر خرمشهر و تصرف  به  سبعانه رش از يو  بار پس  دو بار ديگر تكرار شدأ يك  شيرين غنايم

 بندر در   آن  بزرگ  در گمرك  آه البيتي  نو و يخچالها و فريزرها و آولرها و تلويزيونها و اؤاث خودروهاي
   غنيمت  عنوان  آمد، به  دست  خرمشهر به  مردم هاي  از خانه آنچه( موجود بود   مقوايي  آارتن هاي بسته
   افسران  به  موجود در گمرك أ اما آاالهاي  گرفت تعلق(!)   مهاجم  ارتش  پايه  دون  افسران و  سربازان به

   بر اموال  عالوه آه!   آويت  از تصرف  پس و بار دوم.)  شد  بغداد حمل  نيز به  و تعدادي  يافت ارشد تعلق
 و در   يافته  انتقال  همسايه  ممالك  مرزهاي  شد و به  ضبط  عدي  عوامل  وسيله  خودروها به ، همه مردم
 جواهر و  هاي  مغازه  طالها و جواهرات ، همه البته.  شد  فروخته  قاچاقچيان  به  بخس  ؤمن آنجا به

 دادند و   بغداد بردند و تحويل  او آنها را به  ويژه  عوامل  بود آه  ساجده  خانم  سهم  آويت طالفروشي
   چيزي  برابر آن  آمد، هزاران  دست  به  در آويت آنچه.  شد  و فروخته  داده روپا انتقال ا  از آنها نيز به مقاديري
   و پنج ، سي»  ايراني عمليات« از   پس  هفته  يك در ظرف.  شد  ضبط  عراق  مقيم  از ايرنيان1969 در  بود آه
   به  عراق ، دولت  اخراجي  ايرانيان  به  زدن  صدمه براي.  شد  واخواست  تجار ايراني هاي  سفته  ريال ميليون

 خود را   ناچار اموال  به ايرانيان.  آنند  خودداري  ايرانيان  آاالهاي  دستور داد از حمل  مسافربري شرآتهاي
،   ايرانيان  از آغاز اخراج  و نيم  ماه  از يك پس.  شدند  ايران  راهي  آردند و سپس  حراج  بسيار ارزان  بهاي به
،   دوم  حسن  ملك  آه  سفر آرد و مذاآراتي  ايران  به  آه  هاشمي  اردن ، پادشاه  حسين  ملك ا پا در ميانيب

  ، بحران  وزير ترآيه ، نخست  هويدا با دميرل  داد و نيز مذاآرات  انجام  در رباط  با سفير عراق  مراآش پادشاه
   ميان  مذاآراتي  زودي  به آمد آه  بر مي  اخبار جرايد چنين از فحواي.  آرد  فروآش يي  تا اندازه  آمده پيش
   نشان يي  عالقه  چندان  با ايرانيان  دور ميز مذاآره  نشستن ها به  آغاز خواهد شدأ اما عراقي  و عراق ايران
   صورت به 1349   خونين  سال  ماههاي  و در طول1348  سال  تا پايان  از عراق  ايرانيان اخراج. دادند نمي

   و ژاندارمهاي  از نظاميان يي  عده  شدن  آشته  منجر به  آه  مرزي  خونين برخوردهاي.   يافت  ادامه مقطعي
   روزي سرانجام.   داشت  ادامه شد، نيز همچنين  آشور مي  آن  و سربازان  عراقي  و دوريهاي ايراني
   ايراني  سپهبد بختيار پناهنده  رسمي  درخواست ، بنا به  داشتند آه  اعالم  عراق  گروهي هاي رسانه
.  شود  متوقف  ايرانيان  اخراج  آه  است ، دستور داده  عراق  جمهوري البكر، رياست ، احمد حسن درعراق

 اسناد   روايت و نيز سپهبد بختيار به.   قلم  از همين  شاه  سنگين  سپهبد بختيار، سايه  آنيد به نگاه(
   از عراق  آه  بسياري ايرانيان)   اطالعات  وزارت  اسناد تاريخي  مرآز بررسي  از انتشارات م جلد سو ساواك

   خود را به  و مستغالت  و امالك  و ؤروت  و اقتصادي  اجتماعي  شدند، هرگز نتوانستند مقام  رانده  ايران به
  هاي نقدينه. نكردند  آسب  از اخراج  پيش  خود در عراق  موقعيت  شبيه  نيز موقعيتي  آورند و در ايران دست
   و مبلمان  فرشها و جواهرات  شد آه  بعثي  رسيدگان  دوران  به  تازه  نصيب  غيرمنقولشان  و اموال آنان
   را تشكيل  جديد عراق  آردند و در آنها نشستند و طبقه  را تصاحب  منازلشان  و حتي شدگان  رانده منازل
   وضعيت  از بابت  آه مصرفي  و بي ، الابالي طلب ، فرصت ، مرد خوشگذران  وزير وقت تهويدا، نخس. دادند

،  داد، در هر فرصتي  نمي  راه  دل  به يي  غصه ترين  آم  از عراق  شده  رانده  آثير ايرانيان  جماعت اسفبار آن
   به يي  اشاره ايند و آمترين بگش  و آشتي  تا در دوستي خواست آميز مي  استغاؤه ها با لحني از عراقي
   تشويق  مهم  او عامل  آمدن آوتاه.  نكرد  اخراجي  ايرانيان  رفته  سرقت  به  و اموال  شده  غصب حقوق
  .  بود  آردارشان  ادامه ها به بعثي
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