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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 
  

  اعالم استعفای الستر کمبل
  2003 اوت 29 – 1382 شهريور 7 جمعه -بي بي سي 

، مسئول ارتباطات دفتر تونی بلر، نخست وزير اين کشور، از مقام "الستر کمبل"در بريتانيا اعالم شد که 
  . وی گفت که به داليل خانوادگی ظرف چند هفته آينده از کار خود کناره می گيرد.  دهدخود استعفا می

 يکی از نزديکترين همکاران آقای بلر بوده و در پيروزی حزب کارگر و خود تونی 1994آقای کمبل از سال 
  . بلر در انتخابات شش سال پيش، نقش عمده ای داشت

ير کرد و از او به عنوان يکی از کارمندان توانا، شجاع و وفادار نام تونی بلر در سخنانی از آقای کمبل تقد
  .برد

، کارشناس دولت در زمينه "ديويد کلی"موقعيت آقای کمبل از هنگامی مورد سئوال قرار گرفت که نام 
  . تسليحات عراق، به عنوان منبع يک گزارش جنجال برانگيز بی بی سی مطرح شد

 بود که دولت در مورد خطر تسليحات حکومت عراق اغراق کرده بود در گزارش بی بی سی گفته شده
  .تا آغاز جنگ عليه آن کشور توجيه پذير شود

  .جسد آقای کلی که ظاهرا خودکشی کرده بود، بعدا پيدا شد
  .اکنون قوه قضاييه بريتانيا در حال انجام تحقيق و تفحص درباره مرگ آقای کلی است

 
  يچ موفقيتي پايان يافتاجالس شش جانبه پكن بدون ه

  2003 اوت 29 – 1382 شهريور 7جمعه 
اي براي حل بحران  اجالس شش جانبه پكن امروز بدون دستيابي به هيچ نتيجه: خبرگزاري فارس

  .اي آره شمالي به آار خود پايان داد هسته
ي از برگزاري آلمان، در اين خصوص تلويزيون دولتي چين و هيات آره جنوب. آ.پ.به گزارش خبرگزاري د

  . اجالس ديگري در دو ماه آينده خبر دادند
آننده  رييس هيات آره جنوبي در اين اجالس از توافق شش آشور شرآت» لي سو هيوك«از ديگر سو 

آميز خبر داد تا از اين  حل مسالمت اي آره شمالي از طريق راه در اين اجالس به منظور حل بحران هسته
  .  تامين شودجزيره آره طريق امنيت شبه

آننده در اين اجالس خواستار عاري بودن شبه  بر اساس توافق انجام شده طرفين شرآت: وي افزود
اي شده و همچنين بر لزوم توجه به نگرانيهاي امنيتي آره شمالي تاآيد  جزيره آره از تسليحات هسته

  . آردند
اي اين  زرسي از تاسيسات هستهاز سوي ديگر آره شمالي در اين مذاآرات اعالم آرد آه امكان با

آشور را در قبال يك پيمان عدم تجاوز و روابط ديپلماتيك با آمريكا مطرح آرده است اما ديپلماتها از رد 
  . اند امضاي چنين پيماني توسط آمريكا خبر داده

بي از اجالس شش جانبه پكن با حضور نمايندگاني از آمريكا، ژاپن، روسيه، آره شمالي، چين و آره جنو
  . به مدت سه روز در پايتخت چين برگزار شد و امروز نيز به آار خود پايان داد)  اوت27(روز چهارشنبه 

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
  سوالنا در تهران

  2003 اوت 30 – 1382 شهريور 8 شنبه -همشهري 
پا در چارچوب يك سفر خاوير سوالنا مسئول  سياست  خارجي  و امنيت  اتحاديه  ارو: گروه سياسي

  .منطقه اي ديروز به ايران آمد
در بيانيه  مطبوعاتي  آه  پنجشنبه  شب  از طرف  دفتر سوالنا در بروآسل  پايتخت بلژيك  انتشار يافت 

، آمده  است  آه  وي در تهران با مقامهاي جمهوري اسالمي درباره  مسايلي  مانند رابطه  اتحاديه  
  .ر مسايل  مورد نظر دو طرف  با مقامهاي  ايراني  ديدار و گفت  وگو آنداروپا با ايران و ساي

در بيانيه  مذآور همچنين  آمده  است  آه  روند صلح  خاورميانه ، مساله  مربوط به  فعاليت  هسته اي  
  .و وضعيت  عراق  از جمله  موضوعات  مورد بحث  سوالنابا مقامهاي ايراني  خواهد بود

  . عالي  اتحاديه  اروپا امروز ايران  را ترك  خواهد آرداين  نماينده 
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در بيانيه  دفتر سوالنا آمده  است  آه  وي  پس  از ترك  ايران  به  فلسطين اشغالي ، اردن ، سوريه  و 
لبنان  سفر آرده  و براي  ايجاد حرآت  و شتاب  مثبت  جديدي  در روند صلح  خاورميانه  آه  مبتني  بر 

  .نيز باشد با شخصيتهاي  آليدي  اين  آشورها همكاري  مي آند» ه  راهنقش«طرح  
اين  بيانيه  در پايان  به  اين  نكته  اشاره  مي آند آه  سوالنا در ديداردوره اي  خود به  خاورميانه  با 

وند صلح  توجه  به  وقوع  خشونتهاي  اخير در اين  منطقه ،بار ديگر تعهد اتحاديه  اروپا را نسبت  به  ر
  .در خاورميانه  و به  ويژه اجراي  نقشه  راه  مورد تأآيد قرار خواهد داد

در همين حال سخنگوي رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا اعالم آرد، خاوير سوالنا در ديدارش از 
چهار آشور خاورميانه قصد دارد به ايران فشار بياورد تا بازرسي هاي سرزده از تأسيسات هسته اي 

  .ش را بپذيردا
بيزنس، خاوير سوالنا، با ايران درباره همكاري .يو.به گزارش خبرگزاري ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتي اي

  .هاي تجاري تهران با اتحاديه اروپا نيز بحث و مذاآره خواهد آرد
اتمي سفر سوالنا به ايران چند روز پيش از برگزاري جلسه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 

  .خواهد بود
مذاآرات : اين گزارش حاآي است آه سخنگوي سوالنا در گفت و گو با خبرگزاري فرانسه ادعا آرد

تجاري اتحاديه اروپا با ايران مشروط به قبول سيستم نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي، همكاري در 
  .ترام گذاشتن به حقوق بشر استمبارزه عليه تروريسم و ايجاد ثبات منطقه خاورميانه و هم چنين اح

آنها درباره هر موضوعي آه به : در اين خبر به نقل از يك مقام ديگر آه نامي از او برده نشده، آمده است
روابط بين اتحاديه اروپا و ايران مربوط باشد، مذاآره خواهند آرد آه به اين ترتيب موضوع فن آوري هسته 

  . مي گيرنداي و حقوق بشر در صدر موضوعات قرار
سوالنا هم چنين در مذاآراتش با تهران به : در اين گزارش به نقل از سخنگوي سوالنا تصريح شده است

بحث درباره عراق و وضعيت خاورميانه خواهد پرداخت، اما هنوز مشخص نيست آه قرار است رئيس 
  .سياست خارجي اتحاديه اروپا با چه مقاماتي از ايران مذاآره و ديدار آند

سفر سوالنا : رباره اين سفر يك عضو آميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان آردد
به ايران در تلطيف مواضع اروپا و موضع شوراي حكام نسبت به فعاليت هاي هسته اي ايران نقش 

  .مؤثري خواهد داشت و بايد به اين سفر خوش بينانه نگاه آرد
منيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در حميدرضا حاجي بابايي عضو آميسيون ا

حضور خاويرسوالنا را در ايران فرصت مغتنمي مي شماريم، تا بتوانيم : گفت و گو با ايسنا اظهار داشت
مواضع و استدالالت حقوقي خودمان و مسايل مختلفي آه در رابطه با موضع گيري هاي اروپا در رابطه با 

  .ران مطرح است، را به ايشان ارائه آنيمبحث تكنولوژي هسته اي در اي
حضور اروپا : حاجي بابايي با اشاره به اين آه اروپا مي خواهد با ايران ارتباط تجاري داشته باشد، گفت

  .در منطقه بدون ايران از نظر اقتصادي و امنيتي امكان پذير نيست و اروپا آامًال به اين قضيه واقف است
آمريكا در جهت محدود آردن ما حرآت مي آند، ما هم به اروپا نياز داريم و در به دليل اين آه : وي افزود

 .حقيقت نياز ايران و اروپا يك نياز دوجانبه است
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

تحريم اقتصادي عليه ايران در صورت عدم همكاري براي روشن شدن حقايق : وزير امور خارجه آانادا
  مرگ زهرا آاظمي

   2003 اوت 29 – 1382 شهريور 7جمعه ): راديوفردا(ميمريم اقوا
بيل گراهام، وزير امور خارجه آانادا، از آميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست پرونده قتل 

تحريم اقتصادي ايران از جمله گزينه هاي پيش : آقاي گراهام گفت. زهرا آاظمي را در ايران پيگيري آند
بيل گراهام ضمن ابراز ناخوشنودي از همكاري ايران . ي نكردن تهران استروي آانادا در صورت همكار

وي آه در يك آنفرانس تلفني از آلرادو . گفت تاآنون رونوشتي از اين پرونده براي ما ارسال نشده است
به پرسش هاي نمايندگان رسانه ها پاسخ ميداد، با اشاره به ديدار ديپلمات هاي آانادا در تهران با 

آقاي مرتضوي تنها بخشي از اين پرونده را در اختيار مقامات آانادايي در تهران : مرتضوي، گفتسعيد 
وي درمورد . قرار داده است و اين احتمال هست آه خود او نيز در قتل خانم آاظمي دست داشته باشد

 زيرا بازداشت دو مامور وزارت اطالعات جمهوري اسالمي در رابطه قتل، گفت اين قدم مثبتي است
  .محاآمه آنها مي تواند منجر به دستيابي به اطالعات تازه اي در اين زمينه باشد

 

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

   در گورستان خاوران تهران و راه اندازي سايت ويژه قربانيان آن سال1367سالروز اعدام شدگان سال 
  2003 اوت 29 – 1382يور  شهر7جمعه ): راديوفردا(جمشيد چالنگي 

، امسال نيز مانند سالهاي گذشته در 1367روز جمعه شماري از خانواده هاي اعدام شدگان سال 
شمار اين اعدام شدگان که در فاصله شهريور تا آذرماه آن سال در . گورستان خاوران گرد خواهند آمد

 شده است و بسياري از آنان بنا به  هزار تن برآورد3محاکمه اي چند دقيقه اي اعدام شدند، بيش از 
. راي دادگاهها جمهوري اسالمي، مدت حبس خود را سپري مي کردند و در آستانه آزادي از زندان بودند
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در گفتگو با همکارم امير مصدق کاتوزيان، جعفر بهکيش که دو برادر خود محمود و محمدعلي بهکيش را 
 که دو سال پيش به تورنتو کانادا بيايد، هر سال در خاوران در اين اعدامها از دست داده و تا پيش از آن

همراه با اعضاي خانواده هاي ديگر اعداميان و سپس در خارج از کشور، در مراسم يادبود آنان شرکت 
  : داشته، از تدارکهاي مراسم يادبود امسال مي گويد

ر تبديل به يک سنت شد و در واقع مثل بقيه سالهاي ان زمان، اين ديگ): توارنتو، آانادا(جعفر بهکيش 
کانون دفاع از زندانيان سياسي که آقاي دواني هم در ان موقع در آن فعال بودند، سهمي داشت از اين 

 شهريور همه خانواده ها در خاوران جمع خواهند شد امسال هم که 10مسئله، در نزديکترين جمعه به 
. هد کرد، راه تمام آن عزيزان را گرامي خواهند داشتفراد خواهد بود، در همان محوطه راه پيمايي خوا

 15همچنين خانواده ها در منازل شخصيشان مراسمي را خواهند داشت و متاسفانه امروز هنوز بعد از 
  .سال هم ما اين امکان را نداريم که در مکانهاي عمومي مراسمي را برگزار کنيم

آيا در خارج از کشور هم بستگان اعدام شدگان تابستان در اين زمينه ): راديو فردا(اميرمصدق کاتوزيان 
   قصد دارند اقداماتي را انجام دهند؟1367

در بسياري از شهرهاي اروپا و آمريکا و استراليا مراسمي برگزار شده يا برگزار خواهد : جعفر بهکيش
دارد اين است در عمده اين مراسم ها و در تمام اطالعيه هايي که داده شده، تالشي که وجود . شد

که کمک کنند اين پرونده دو مرتبه بازگشايي شود و مورد بررسي قرار بگيرد و اميدوار هستيم که همه 
  .اين تالشها بتواند به نتيجه برسد

سال گذشته صحبت از اين به ميان آمد که هيئت کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد : ک.م.ا
شدگان را در دستور کار خود قرار دهند و در اين ارتباط نام پيروز قصد دارند رسيدگي به پرونده ناپديد 

 1367دواني هم که شما اشاره کرديد پيش از ناپديد شدن اطالع رساني هايي در مورد اعدامهاي سال 
آيا اطالعاتي داريد در مورد تحقيقات امسال هيات ياد شده درباره اين اعدام ها و . کرده بود، آمده بود

  گان؟ناپديد شد
من از ادامه کار آنان ادعاي زيادي ندارم، وليکن اجازه بدهيد اين را بگويم ما خانواده ها در : جعفر بهکيش

تمام طول اين سال ها از اين فرصتهايي که پيش آمده بوده استفاده کرده بودند که بتوانند مشکل و 
در اين سفرها هم . ان بگذارندمسئله اشان را با مسئولين ايراني و يا مسئولين سازمان ملل در مي

در اين . خانواده ها نامه هايي را به اين هيات تقديم کردند که من يکي از اين نامه ها را در اختيار دارم
 عزيزان ما را به به جرمهايي که همگي تصنعي و اتهام 60در سرتاسر دوران دهه «نامه آمده است که 

از آن گذشته در راه اشتغال و کار و .  خانواده محروم داشتندواهي بود، از آسايش و زندگي عادي و ديدار
زندگي روزمره خانواده اين زندانيان نيز محدوديتهاي بسياري ايجاد کرده و حتي بسياري از فرزندان آن ها 

سر انجام نيز در : در اين نامه ادامه مي دهند خانواده ها که. را از تحصيل در دانشگاه محروم نمودند
، آن تعداد را که از شکنجه ها سالم يا عليل باقي مانده بودند، به ميدان هاي 67 و اواخر سال مردادماه

تير بردند و حتي کساني که دوره زندانشان تمام شده بود و چشم انتظار آزادي بودند، به جوخه هاي 
 و خون خواه در انتها خانواده ها از هيات تقاضا مي کنند که بازگو کننده سختي ها. اعدام سپردند

اينان قربانيان تماميت خواهي حکومتي هستند که پيوسته تبليغ مردم ساالري و . عزيزان آن ها باشند
ما مي خواهيم جامعه جهاني و و بشريت صلح دوست و ترقي خواه، آنان . دين داري مي کند و مي کند

  ».را به پاسخگويي در برابر ما ملت ايران و تاريخ ودار نمايد
ي مشابهي هم در گذشته ارسال شده بود که من يکي از مهمترين اين نامه ها را که در جريان نامه ها

تجمع خانواده ها در مقابل کاخ دادگستري در اعتراض به کشتار زندانيان سياسي و تسليم شکايت از 
 که در آن نامه خواسته هايي مطرح شده بود. آمرين و عاملين آن منتشر شد، اجازه بدهيد ذکربکنم

، دليل )مدتي که مکحمه مشغول بررسي هر يک از قربانيان بوده(تاريخ محاکمه «: عبارت بودند از
  »محاکمه دوباره، و محل محاکمه براي تک تک قربانيان اعالم گردد

به دليل اين که اين اقدام ناقض صريح اصول قانون اساسي «: در بند پنجم اين دادخواست آمده بود
انون جهاني حقوق بشر است، ما عليه مسئولين اين فاجعه دردناک اعالم جرم جمهوري اسالمي و ق

  »مي کنيم و خواهان آن هستيم که اينان بازداشت و در يک محکمه علني محاکمه گردند
ما خواهان موافقت جمهوري اسالمي با بازديد يک هيات بين المللي براي «: و در انتها خواسته بودند که

اي کشور و اجازه مذاکره اين هيئت با زندانيان سياسي و خانواده هاي قربانيان بررسي وضعيت زندانه
  ».فاجعه اخير هستيم

 و به نام آقاي دکتر حبيبي که در آن زمان وزير دادگستري ايران بودند، نوشته شده 67اين در دي ماه 
يکي از موارد اخيرش را بود و در همان زمان منتشر شد و اين تالشها به طور انفرادي ادامه داشته که 

تمام اين اسناد و اسنادي که . در نامه اي که به هيات اخير سازمان ملل تقديم شده بود، من ذکر کردم
 منتشر خواهد شد و اين سايت تبديل به www.bidaran.comبتوانيم ما جمع آوري بکنيم، در سايت 

  .ن خواهد شدمجموعه اي از اسناد تالشها براي دفاع از حقوق بشر در ايرا

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

جمهوري اسالمي بدنبال خريد تجهيزات هسته اي از بازار سياه : رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي
  است

  2003 اوت 29 – 1382 شهريور 7جمعه ): راديوفردا(عليرضا طاهري
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ه امروز از تلويزيون بي بي سي محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگويي آ
پخش شد، اعالم آرد جمهوري اسالمي براي خريد ترآيبات و اجزاي هسته اي به بازار سياه بين 

المللي مراجعه آرده است، آقاي برادعي گفت، درباره نام آشور هاي توليد آننده قطعات و اجزاي 
به گفته وي اين قطعات و اجزا مي . هسته اي خريداري شده از سوي جمهوري اسالمي اطمينان ندارد

  .تواند ساخت يك يا چند آشور باشد
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  قتل يکی از مقامهای کرد عراقی
  2003 اوت 29 – 1382 شهريور 7 جمعه -بي بي سي 

 اعضای انصاراالسالم مذاکره گفته می شود احمد حسين در خانه ای کشته شد که قرار بود در آن با
  کند

نماينده اتحاديه ميهنی کردستان عراق در آنکارا، پايتخت ترکيه از کشته شدن احمد حسين معاون امور 
  .امنيتی استان سليمانيه عراق به دست چهارتن از اعضای گروه موسوم به انصاراالسالم خبر داد

که نيروهای کرد در حال محاصره خانه ای در به گفته اين مقام کرد، احمد حسين هنگامی کشته شد 
  .شهر سليمانيه بودند که اعضای گروه انصار االسالم در آن استقرار داشتند

  .شهر سليمانيه مرکز بخشی از کردستان عراق است که تحت حکومت اتحاديه ميهنی قرار دارد
 احمد حسين گفت و گو کنند وی می گويد اعضای انصار االسالم قرار گذاشته بودند که در اين خانه با
  .اما وقتی وی قصد ورود به اين خانه را داشت به روی او آتش گشودند

اظهارات اين مقام عراقی حاکی از اين است که سه تن از اعضای انصاراالسالم در درگيری که در اين 
  .خانه رخ داد کشته شدند و يکی ديگر از آنان دستگير شد

 که گروهی تندرو و اسالمگرا هستند و متهم با ارتباط با القاعده اند به نظر می رسد انصاراالسالم
  .بارديگر در عراق فعال شده باشند

از هنگامی که آمريکا پايگاههای انصاراالسالم را که در نزديکی مرز ايران در منطقه اورامان کردستان 
 ريخته اندعراق قرار داشت هدف قرار داد، گفته می شد اعضای اين گروه به ايران گ

  يك سرباز آمريكايي در عراق آشته شد
  2003 اوت 29 – 1382 شهريور 7جمعه 

حمله به آاروان نظاميان آمريكايي در عراق، صبح امروز يك آشته و چهار زخمي : خبرگزاري فارس
  .برجاي گذاشت

ز با آاپيتان لشكر شصت و هفتم زرهي آمريكا امرو» جي ميلر«به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، 
اعالم اين خبر گفت، در اثر پرتاب سه نارنجك به سوي آاروان نظاميان آمريكايي در جاده اصلي در شمال 

 مايلي شمال شرقي بغداد يك سرباز آمريكايي آشته و چهار تن ديگر زخمي 40شرقي شهر بعقوبه در 
  . شدند

  . اين سربازان متعلق به لشكر هشتم زرهي بودند
 تن 67 تن رسيد آه 282از آمريكايي تعداد آشته شدگان آمريكايي در عراق به با آشته شدن اين سرب

 /.انتهاي پيام. اند از آنها پس از اعالم نطق پايان جنگ بوش در اول ماه مي سالجاري، آشته شده
  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  کشته شدن باقر حکيم در اثر انفجار
  2003 اوت 29 – 1382 شهريور 7 جمعه -بي بي سي 

سيد محمد باقر حکيم، رئيس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق، که بزرگترين تشکل سياسی در 
   .اين کشور به شمار می رود بر اثر انفجار بمبی در شهر نجف در اين کشور کشته شد

عيان رخ داد بيش از هشتاد نفر کشته و در اين انفجار که بيرون از آرامگاه حضرت علی امام اول شي
  .افزون بر يکصد تن زخمی شدند

سيد محمد باقر حکيم در حالی کشته شد که پس از اقامه نمازجمعه در حال خروج از آرامگاه حضرت 
  .علی بود

شاهدان عينی می گويند که در پی انفجار اجساد کشته شدگان روی زمين افتاده بود و زخمی شدگان 
  .ت و وحشت به اين سو و آن سو می دويدنددر حال به

  .آمبوالنسها تا سه ساعت پس از وقوع انفجار هنوز سرگرم انتقال مجروحان به بيمارستان بودند
سيد محمد باقر حکيم پس از اينکه بيش از دو دهه در ايران به فعاليت عليه حکومت صدام حسين در 

  .عراق اشتغال داشت چندی پيش به نجف بازگشت
  .يکان او طرفداران صدام حسين را به قتل او متهم می کنندنزد

عده ای نيز معتقدند که درگيريهای داخلی بين گروههای شيعه در عراق بخصوص در شهر نجف که 
  .پايگاه سنتی شيعيان است ممکن است باعث ترور آقای حکيم شده باشد
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 امام اول شيعيان که از جايگاه مقدسی نزد اما منتقدان اين نظر می گويند که ترور آقای حکيم در آرامگاه
  .شيعيان برخوردار است و پس از نماز جمعه نمی تواند کار شيعيان باشد

اين در حالی است که برخی از ناظران معتقدند که تقدس اين آرمگاه با کشته شدن عبد المجيد خويی، 
  .در اين مکان شکسته شده

د در بريتانيا و پس از سقوط صدام به عراق برگشت در ماه آقای خويی که پس از سالها زندگی در تبعي
  .مارس توسط عده ای در نجف کشته شد

به هر حال ناظران مسايل منطقه بر اين عقيده اند که عليرغم اينکه چه شخص و يا اشخاصی در ترور 
نش در آقای حکيم دست داشته اند، شکی نيست که ترور آقای حکيم به ايجاد بی ثباتی در عراق و ت

  .بين گروههای شيعه در اين کشور کمک خواهد کرد
پل برمر، رئيس تشکيالت آمريکايی برای اداره امور عراق، گفت اين حادثه نشان داد که دشمنان عراق 

  .جديد ممکن است به هر راهی متوسل شوند
شور طی چند ماهی که از سقوط حکومت صدام حسين در عراق می گذرد، روحانيان شيعه در اين ک

بارها هدف حمله قرار گرفته اند که تازه ترين مورد آن بمبگذاری در منزل آيت اهللا محمد سعيد حکيم، 
  .يکی از مراجع تقليد شيعه در نجف بود که در عين حال خواهر زاده سيد محمد باقر حکيم است

  واکنشها
 بوش، رئيس يک سخنگوی جرج. بمب گذاری نجف با محکوميت های گسترده ای روبرو شده است

جمهور آمريکا گفت که اين کشور اين عمل تروريستی را محکوم می کند و همچنان مصمم به بازسازی 
  .عراق است

کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، کليه گروه های سياسی و مذهبی در عراق را به خودداری از 
  .اقدمات تالفی جويانه ترغيب کرد
گفت برای پايان دادن به اوجگيری ) که در ايتاليا به سر می برد(وسيه، والديمير پوتين، رئيس جمهور ر

  .خشونت، به دخالت گسترده تر سازمان ملل نياز است
جک استرا، وزير خارجه بريتانيا، در واکنش به واقعه انفجار بمب که به کشته شدن سيد محمدباقر 

عمل به عنوان يک عمل تروريستی حکيم و تعدادی ديگر از مردم عراق انجاميد، ضمن توصيف اين 
  .پوچگرايانه، آن را مشابه حمله انتحاری چند روز قبل به دفتر سازمان ملل در بغداد خواند

سيد محمدحسين فضل اهللا، از روحانيون لبنان نيز ضمن محکوم کردن قتل آقای حکيم، اين عمل را 
  .تروريسم وحشيانه عليه اتحاد مسلمانان توصيف کرده است

اق نيز برخی شخصيت های شيعه، نيروهای متحد آمريکا در عراق را به خاطر وقوع اين انفجار در عر
  .مورد انتقاد قرار داده اند

  .دولت اردن نيز قتل آيت اهللا حکيم را محکوم کرد و آن را يک عمل تروريستی خواند
  .دولت ايران روز جمعه اطالعيه اى در مورد انفجار بمب در نجف صادر کرد

مسووليت اين امر را مستقيما "اين اطالعيه دولت ايران ضمن محکوم کردن اين اقدام اعالم کرده که در 
متوجه نيروهاى اشغالگر عراق می داند که براساس کليه موازين بين المللی، مسوول حفظ امنيت 

  ".ينه باشندعراق می باشند و انتظار دارد که نيروهاى اشغالگر پاسخگوى افکار عمومی جهان در اين زم
به مردم عراق و همه "در اين اطالعيه از آقای حکيم به عنوان شهيد نام برده شده و اين واقعه 

  .گفته شده است" مسلمانان تبريک و تسليت
موجب گسترش حرکت آزاديخواهانه و استقالل طلبانه ملت "دولت ايران کشته شدن اين روحانی را 

  .دانسته است" عراق
سه روز عزای عمومی اعالم کرده و گفته اند که مسووليت نهايی مرگ آيت اهللا حکيم مقام های ايرانی 

  .به عهده نيروهای اشغالگر آمريکايی است
  اشغالگران نتوانسته اند امنيت برقرار کنند: خرازی

کمال خرازى، وزير امور خارجه ايران، ساعاتی پس از انتشار خبر کشته شدن سيد محمدباقر حکيم، 
   .خواندن انفجار، اين اقدام را قويا محکوم کرد" ريستیترو"ضمن 

اين : "وزير خارجه ايران که به پاکستان سفر کرده بود، در پايان اين سفر و در فرودگاه اسالم آباد گفت
حادثه تلخ نشان داد دشمنان ثبات و امنيت کشور و ملت عراق، براى دستيابی به اهداف شوم خود به 

   ".روحانيون و مردم بی گناه عراق دست می زنندهر جنايتی حتی عليه 
حضور نيروهاى اشغالگر تاکنون نتوانسته است امنيت را در عراق به ارمغان : "آقای خرازى تاکيد کرد

 .بياورد و الزم است هرچه سريعتر زمام امور عراق از طريق سازمان ملل، به مردم آن کشور سپرده شود
  
  

  مزندگينامه سيد محمد باقر حکي
  2003 اوت 29 – 1382 شهريور 7 جمعه -بي بي سي 

  سيد محمد باقر حکيم در نيمه ماه مه از راه بصره به عراق برگشت
  . سيد محمد باقر حکيم فرزند مرجع بزرگ شيعيان آيت اهللا سيد محسن حکيم است

  . در شهر نجف به دنيا آمد١٩٣٩او در سال 
 از آن فارغ ١٩۶۴شد و در سال " کلية اصول الدين"هبی پس از طی مدارج ابتدايی، وارد آموزشگاه مذ

  .التحصيل گشت
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" اجتهاد"وی سپس مشغول فراگيری دروس حديث و تفسير شد و به عنوان کارشناسی معتبر به مقام 
  .رسيد

سيد محمد باقر حکيم به مباحث نظری تازه نيز توجه داشت و در جهت انطباق احکام دين با مسائل 
در اين راستا کتابها و رساالتی پديد آورده که از آن ميان می توان از اين .  می ورزيددنيای جديد تالش

لغزش های "، "نقش فرد در نظريات اقتصادی اسالم"، "احکام اسالمی در نظر و عمل: "آثار نام برد
  ".حقوق بشر از ديدگاه اسالم"و " شرق شناسان در برخورد با قرآن
.  پرتب و تاب پرورش يافت که از رويدادها و تحوالت سياسی آکنده بودسيد محمد باقر حکيم در محيطی

  . پدرش آيت اهللا سيد محسن حکيم از نفوذی بی نظير در ميان شيعيان برخوردار بود
 شيعيان عراق برای کسب نقشی به اندازه در صحنه سياسی عراق پيکار ١٩٧٠ و ١٩۶٠در دهه های 
  . می کردند

  . سنين پائين به انديشه ها و فعاليت سياسی گرايش يافتسيد محمد باقر حکيم در 
  فعاليت سياسی

  . به فعاليت سياسی پرداخت" جمعيت علمای نجف"هنوز نوجوان بود که در چارچوب 
از دل جمعيت علمای نجف پديد " حزب الدعوة االسالمية" جريان بنيادگرای ١٩۶٠هنگامی که در سال 

 از حزب الدعوه کناره گرفت ١٩۶٢اما او در سال . ن اعضای فعال آن بودآمد، سيد محمد باقر حکيم از اولي
  .و به تدريس و آموزش مذهبی پرداخت

 که حزب بعث در عراق قدرت را به دست گرفت و مبارزه با جنبش شيعيان را در برنامه کار ١٩۶٨در سال 
ا آنجا که حتی آيت اهللا سيد خود قرار داد، فشار به شيعيان مبارز و بويژه خانواده حکيم شدت يافت ت

  .محسن حکيم نيز مورد توهين و آزار قرار گرفت
حزب بعث تعدادی از اعضای خانواده حکيم، از جمله محمد يوسف و محمد مهدی، پسران آيت اهللا حکيم 

  .اعدام کرد" عامل بيگانه"را به اتهام 
  اقامت در ايران

  .و به ايران پناهنده شد از عراق گريخت ١٩٨٠سيد محمد باقر حکيم در سال 
در سالهايی که جمهوری اسالمی ايران با عراق در جنگ بود، رژيم عراق به طور غيابی حکم اعدام 

  . صادر کرد" همکاری با دشمن"سيد محمد باقر حکيم را به اتهام 
را در » مجلس اعال برای انقالب اسالمی در عراق« جمعيت ١٩٨٢محمد باقر حکيم و يارانش در سال 

 سيد محمد باقر حکيم ١٩٨۶از سال . تهران با حمايت مقامات جمهوری اسالمی ايران تأسيس کردند
  .رئيس اين جمعيت شناخته شد

 پس از جنگ اول خليج ١٩٩١در سال . مجلس اعال به مبارزه سياسی با رژيم صدام حسين پرداخت
اين قيام با سرکوب .  دعوت کردفارس، حکيم طی اعالميه ای مردم عراق را به قيام عليه حکومت صدام

  .خونين روبرو شد
را به کمک سپاه پاسداران " سپاه بدر"سيد محمد باقر حکيم برای مبارزه مسلحانه با رژيم بعثی عراق 

  .گفته ميشود که اين سپاه حدود پنج هزار رزمنده داشت. جمهوری اسالمی ايران تشکيل داد
اهالی . عراق در نيمه ماه مه از راه بصره به عراق برگشتسيد محمد باقر حکيم پس از سرنگونی رژيم 

 شهرهای سر راه او تا نجف، استقبال پرشوری از او به عمل آوردند
  

  هزاران شيعه عراقي پس از شهادت ايت اهللا حكيم بقاياي عوامل بعث را عامل اين حمله اعالم آردند  
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 تن از همراهانش در مقابل 15ه پس از رخداد حادثه شهادت ايت اهللا باقر حكيم و صدها نمازگزار شيع
شعار هايي عليه سران حكومت بعث و بقاياي نيروهاي امنيتي موسوم به ) ع(حرم حضرت علي 

  . فدائيان صدام سر دادند 
يت سياسي اهللا سيد محمدباقر حكيم رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و بزرگترين شخص  آيت

در شهر نجف ) ع(  هاي نماز جمعه حرم امام علي  شيعيان اين آشور ظهر امروز پس از اقامه خطبه
  .اشرف به همراه دهها تن از همراهان خود هدف انفجار بمب قرار گرفت و به شهادت رسيد

فجار مهيب در ورودي الملل ايلنا، هزاران نفر از نمازگزاران جمعه پس از وقوع اين ان  بين  به گزارش سرويس
شعارهايي عليه صدام و حزب بعث سردادند و مسئوليت حادثه را برعهده بقاياي ) ع(  جنوبي حرم علي

  .نظام سابق عراق دانستند
گوي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در تهران ضمن تأييد اين خبر اعالم   سيد محسن حكيم سخن

دازظهر چهارشنبه نيز هدف آتشباري افراد ناشناس از روي دفاتر مجلس اعالي انقالب اسالمي بع: آرد
  .بار قرار گرفته بود   يك وانت

. هوشياري گارد حراست از وقوع آشته و زخمي در اين حادثه جلوگيري آرد: سيد محسن حكيم افزود
  پايان پيام 

  
  

  مروري کوتاه بر زندگي آيت اهللا محمد باقر حکيم
   ٢٠٠٣ اوت ٢٩ با  برابر١٣٨٢هفتم شهريور: ايرنا 
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رييس مجلس اعالى انقالب اسالمي عراق که روز جمعه در شهر " محمد باقر حکيم " آيت اهللا سيد 
مرجع عالي " محسن حکيم "مقدس نجف در جنوب بغداد به شهادت رسيد، فرزند آيت اهللا العظمي 

  . شيعيان بود
ن از اعضاى بيت آيت اهللا العظمي و چند ت" محمد باقر صدر" سال پيش و هنگامي که آيت اهللا ٢٣او

حکيم توسط رژيم بعث به شهادت رسيدند، به ايران پناهنده شد و ارديبهشت ماه امسال بدنبال سقوط 
  . رژيم بعث صدام حسين به عراق بازگشت 

وى در دوران اقامت در خارج از عراق براى سامان بخشي به مبارزات مردم اين کشور عليه حکومت 
 همراه شمارى ديگر از مبارزان عراقي، مجلس اعالى انقالب اسالمي عراق را بنيان صدام حسين ،به

  . گذاشت و ساليان طوالني رياست آنرا بر عهده داشت 
 ميالدى بازداشت و زنداني شد و در آخرين بار پيش ٧٠وى در سالهاى اقامت در عراق دوبار در دهه 

  . دا کند ، توانست از اين کشور خارج شودازآنکه پليس مخفي عراق فرصت بازداشت او را پي
  .  سال داشت ۶۴آيت اهللا محمد باقر حکيم به هنگام شهادت 

 نفر از اعضاى خانواده آيت اهللا سيد محمد باقر حکيم را دستگير ١٢۵ ميالدى ١٩٨٣پليس عراق در سال
  .  نفر از آنان توسط اين رژيم به شهادت رسيدند٢٩کرد که 
 ميالدى توسط ماموران ١٩٨٨ عموى آيت اهللا سيد محمد باقر حکيم نيز در سالپسر"مهدى حکيم "سيد

  . رژيم عراق در سودان به شهادت رسيد
شش برادر آيت اهللا سيد محمد باقر حکيم توسط رژيم بعث عراق اعدام شدند، برادر هفتم او در يک 

پس از آزاد شدن از زندان حادثه رانندگي مشکوک جان خود را از دست داد و هشتمين برادر او نيز 
  . توسط پليس کشته شد
 سال تبعيد از هفت حادثه سوء قصد که عوامل حزب بعث عراق ترتيب دادند، ٢٣آيت اهللا حکيم در مدت 

  . جان سالم بدر برد
است که آيت اهللا " سپاه بدر"مجلس اعالى انقالب اسالمي عراق داراى يک شاخه نظامي به نام 

 .شخصا بر عهده داشت حکيم فرماندهي آنرا 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور7: هفته نامه های ايران
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احكام صادر شده از سوی دادگاه برای چند تن از دست اندرآاران حوزه آتاب و نامه احمد مسجد 
ئيس جمهور در زمينه برخورد با پديد آورندگان کتاب از سوی قوه جامعی وزير ارشاد به محمد خاتمی ر

  . قضائيه، بازتاب گسترده ای در هفته نامه های چاپ تهران داشته است
  
عنوان مطلبی است که در هفته نامه يالثارات ارگان انصار حزب " جوالن مافيای کتابهای آلوده در جامعه"

  .اهللا چاپ شده است
 معرفی برخی ناشران، نويسندگان و مسئوالن وزارت ارشاد، آنها را متهم کرده است  با يالثاراتنويسنده

  .که نقش پياده نظام فرهنگی دشمن را بازی می کنند
، برخورد قانونی با متخلفين حوزه نشر کتاب، مطبوعات و سينما امری عقاليی و يالثاراتبه نوشته 

د محدويت نسبت به کتب ضاله ريشه در احکام شرعی است که هيچ منافاتی با آزادی ندارد و ايجا
  .فقهی و نظام حقوقی و تربيتی اسالم دارد

يالثارات از آنچه وادادگی و حمايت وزارت ارشاد از دشمن خوانده از آقای مسجد جامعی وزير ارشاد 
  .خواسته است تا همچون مصطفی معين وزير علوم استعفا دهد

ود نيز به نامه وزير ارشاد به خاتمی اعتراض کرده و نوشته  که در قم منتشر می شهفته نامه پرتو
چند سالی است که چهره های معاند با نظام از فرصت استفاده کرده و از داخل و خارج وارد : "است

عرصه فرهنگ شده و يا بهره مندی از حمايت های سياسی برخی مسئوالن فرهنگی کشور و کمک 
  ."عليه دين و فرهنگ را سامان داده اندهای خارجی و داخلی بزرگترين تهاجم 

، نيز کارنامه فرهنگی مديران دولت را بررسی کرده و ارگان جامعه اسالمی مهندسين، هفته نامه جام
در زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی ضعف برنامه در وزارت ارشاد مانع نتيجه : "نوشته است

با برنامه زمينه را برای نفوذ افکار عمومی و بخشی تالش های صادقانه شد ولی پس از آن گروهی 
  . جريان های سکوالر مبتذل و التقاطی فراهم کردند

 نامه احمد مسجد جامعی وزير ارشاد به محمد خاتمی رئيس جمهوری در باره هفته نامه اميد جوان
زارت کشور مقايسه برخورد قوه قضائيه با پديد آورندگان کتاب را دستمايه گزارشی قرار داده و آن را با و

  .کرده است
به نوشته اميد جوان، همان گونه که انتقادها با رفتن مهاجرانی از وزارت ارشاد و حضور مسجد جامعی 

به دليل نوع نگاه به مقوله فرهنگ و هنر ادامه يافت در وزارت کشور نيز پس از رفتن عبداهللا نوری و آمدن 
  .حوه برگزاری انتخابات همچنان ادامه داردعبدالواحد موسوی الری تناقض ها به دليل ن
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هفته پيش احمد مسجد جامعی در نامه ای به رئيس جمهوری از برخورد قوه قضائيه با پديدآورندگان 
متاسفانه اخيرا نشانه هايی به چشم می خورد که برخالف رويه جاری : "کتاب شکوه کرده و نوشته بود

  ."ا چالش هايی مواجه شده استو ضوابط موجود، محيط امن توليد فرهنگی ب
محمد خاتمی، رئيس جمهوری، نيز در پاسخ گفته بود که با امکانات قانونی تالش خواهد کرد امنيت 

  .عرصه فرهنگ و کتاب تثبيت شود
مجلس : ، با انتقاد از نمايندگان مجلس نوشته استارگان جمعيت موتلفه اسالمی هفته نامه شما

به تمامی مجالس قبل از خود در نظام جمهوری اسالمی تافته جدا ششم با ترکيب خاص خود نسبت 
شايد کمتر فردی را بتوان يافت که با قاطعيت بگويد که اين مجلس کاری در خور توجه انجام . بافته است
  .داده است

شما، با اشاره به تصويب اليحه پيوستن ايران به کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان در مجلس نوشته 
ظاهرا مجلس ششم هنوز در نيافته است که وقتی مصوبات آنها با مخالفت شورای نگهبان ": است

روبه رو می شود افکار عمومی، نمايندگان رای دهنده به اين مصوبات را بی اطالع از مقررات اسالمی و 
وال قانون اساسی تلقی می کنند و اگر اين روند تکرار شود اين باور عمومی تقويت خواهد شد که اص

  ."اين نمايندگان قصد مقابله با شرع و قانون اساسی را دارند
 نظرات آيت اهللا يوسف صانعی، از مراجع شيعه، را در باره حقوق زنان چاپ کرده و به هفته نامه گوناگون

هيچ تفاوتی بين زن و مرد نيست و تبعيضی بين آنها نمی بينم و از نظر : "نقل از وی نوشته است
  ." مرد برابر استفقهی ديه زن و

وقتی : "آيت اهللا صانعی قضاوت، مرجعيت، رئيس جمهوری و واليت فقيه را حق زن دانسته و گفته است
اين موضوع را اعالم کرديم گروهی سر و صدايشان در آمد و اعتراض کردند که اصالم مهم نيست و ما 

  ."توجهی نمی کنيم
 در باره شرعی بودن حجامت دفاع کرده و نوشته  از نظر شورای نگهبانهفته نامه دست راستی حريم

حجامت يک سنت اسالمی است که به وسيله آن بسياری از بيماری ها برطرف می گردد ولی : "است
به دليل اين که ممکن است با جذب مردم به حجامت، حجم بيماران مراجعه کننده به پزشکان کاهش 

  ."يابد آنها با اين کار مخالف هستند
وزرات بهداشت دو : "حريم دکتر پور فتح اهللا، رئيس سازمان انتقال خون ايران، گفته استبه نوشته 

بخشنامه درباره محدويت حجامت صادر کرده که بسيار مناسب و علمی تدوين شده بود اما شورای 
نگهبان حجامت را يک سنت اسالمی عنوان کرده و هر گونه دخالت وزارت بهداشت را در اين مورد غير 

 .عی اعالم کرده استشر
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