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  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  پسران آيت اهللا منتظری آزاد شدند
  2003 نوامبر 4  –1382 آبان 13سه شنبه  -بي بي سي 

وری اسالمی در احمد و سعيد منتظری، دو فرزند آيت اهللا منتظری، عالی رتبه ترين روحانی منتقد جمه
  .ايران آزاد شده اند

توسط مامورانی که هويت آنها مشخص نشده، )  نوامبر3(دو پسر آيت اهللا منتظری روز دوشنبه 
  .بازداشت شدند

به نقل از بيانيه ای که از سوی دفتر آيت آهللا منتظری انتشار يافته ) ايسنا(خبرگزاری دانشجويان ايران 
  .ی با حکم دادسرای ويژه روحانيت بازداشت شده بودندگفته است که احمد وسعيد منتظر

" امر به معروف و نهی از منکر قم"اين بيانيه همچنين گفته که بازداشت شدگان در بازداشتگاه ستاد 
  .بازداشت بوده اند

عالوه بر احمد و سعيد منتظری، دو تن از کارکنان دفتر آيت اهللا منتظری به نامهای رضا ضيايی و 
  .جتی نيز بازداشت شدندغالمرضا ح

اهللا منتظری با انتشار اطالعيه ای اعالم کرد بازداشت ها پس از آن رخ داد که فرزندان  پيشتر دفتر آيت 
آقای منتظری اقدام به گشايش يک منزل توقيف شده متعلق به وی، جهت برقراری ارتباط با مردم 

  .کردند
الس های درس آيت اهللا منتظری در آن نيز بوده گفته می شود هدف از بازگشايی اين منزل، تشکيل ک

  .است
آيت اهللا منتظری تدريس دروس مذهبی را از ماه سپتامبر گذشته، پس از پنج سال حبس خانگی از سر 

  .گرفت
در اين اطالعيه گفته شده منزل مذکور که توسط احمد منتظری خريداری شده بود، چهار سال قبل 

  .ف شدتوسط دادگاه ويژه روحانيت توقي
در اطالعيه دفتر آيت اهللا منتظری آمده بود که در مدت چهار سال توقيف منزل مذکور اقدامات قانونی و 

اقدام به )  نوامبر3دوشنبه (پيگيری ها برای رفع توقيف به ثمر نرسيد و با توجه به نياز مردم، روز 
عيد منتظری و برخی از  االسالم س گشايش منزل فوق گرديد که حجت االسالم احمد منتظری، حجت

  .اعضای دفتر و کارگران توسط نيروهای لباس شخصی که هويت آنان مشخص نيست، دستگير شدند
آيت اهللا منتظری حدود پنج سال قبل، پس از اينکه آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی را 

  .فی کرد، تحت حبس خانگی قرار گرفتمورد انتقاد قرار داد و او را فاقد شرايط الزم برای صدور فتوا معر
  عضو دفتر آيت اهللا منتظري آزاد شد  

رضا ضيايي، تنها عضو دفتر آيت اهللا منتظري آه پس از آزادي ديگر بازداشت شدگان روز گذشته دفتر 
  .برد، آزاد شد  ايشان، همچنان در بازداشت بسر مي

  پايان پيام.  امروز آزاد شد13يي، ساعت به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، رضا ضيا
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  شيرين عبادی وکالت خانواده زهرا کاظمی را بر عهده گرفت
  2003 نوامبر 4  –1382 آبان 13سه شنبه  -بي بي سي 

، از سوی قاضی پرونده زهرا کاظمی اجازه يافته که وکالت 2003شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل صلح 
  .خانواده خانم کاظمی را به عهده بگيرد

 کانادايی، در ماه ژوئيه در حالی که در بازداشت بسر می برد بر اثر -زهرا کاظمی، روزنامه نگار ايرانی 
وی هنگامی که در نزديکی زندان اوين مشغول عکسبرداری بود، بازداشت شده . ضربه مغزی درگذشت

  .بود
  . ی می توانند شاهدان عينی را به جلسه دادگاه فرا بخواننداکنون خانم عبادی و وکالی همکار و

در همين حال گزارش می رسد که محاکمه يکی از مقامات وزارت اطالعات که متهم به دست داشتن 
  . در قتل زهرا کاظمی است، به تعويق افتاده است

  .جلسه دوم محاکمه اين متهم قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود
ق درخواست خانم عبادی است که خواستار وقت بيشتری برای مطالعه پرونده شده علت اين تعوي

  . است
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خبرنگاران می گويند که اين محاکمه به مناقشه ای ميان قوه قضاييه و وزارت اطالعات ايران انجاميده 
  .است

 تبعه کميسيون اصل نود مجلس در پی تحقيقاتی که در مورد قتل زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ايرانی
کانادا انجام داد، اتهاماتی در ارتباط با اين پرونده قتل متوجه سعيد مرتضوی، دادستان تهران، ساخت و 

  .خواستار پاسخگويی وی شد
در پی انتشار گزارش کميسيون اصل نود، دادستان تهران اين کميسيون را دارای صالحيت اظهارنظر 

 که پاسخ خود به اتهامات اين کميسيون را برای رئيس درباره پرونده زهرا کاظمی ندانست و اعالم کرد
 .مجلس خواهد فرستاد

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران

  
 اطالعيه گزارشگران بدون مرز در آستانه ورود گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل آقای آمبي

 ليگابو به ايران
  2003 نوامبر 4  –1382 آبان 13سه شنبه 

  در آستانه ورود گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل
  آقای آمبي ليگابو به ايران

  گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی بدون قيد وشرط همه ی روزنامه نگاران زنداني در ايران است
در آستانه ورود آقای آمبي ليگابو گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل درباره ی حق آزادی بيان 
و عقيده به ايران، گزارشگران بدون مرز از مقامات ايراني مي خواهد که همه امکانات خود برای تسهيل 

مالقات وی با روزنامه نگاران زنداني بکار گيرند، به ويژه آقای آمبي ليگابو بايد امکان يابد که با روزنامه 
  .نگاراني که در سلول های انفرادی نگاهداری مي شوند ديدار کند

ارشگران بدون مرز به ويژه خواهان آن است که مسئوالن جمهوری اسالمي ازاين فرصت بهره جويند و گز
همه ی روزنامه نگاران زنداني در ايران را بدون قيد وشرط آزاد و از همه ی نشريات توقيف شده رفع 

دی سر دبير گزارشگران بدون مرز عميقا نگراني خود را از وضعيت بازداشت ايرج جمشي. توقيف کنند
روزنامه ی آسيا اعالم مي کند، خانواده و وکيل اين روزنامه نگار بيش از صدو بيست روز است که از وی 

  . بي خبرند
  :در ايران يازده روزنامه نگار در زندان بسر مي برند

  .ست در زندان ا١٣٧٩ ارديبهشت ماه ٢ اکبر گنجي روزنامه نگار روزنامه توقيف شده صبح امروز که از -1
 در زندان ١٣٧٩ مرداد ماه ١٤ حسن يوسفي اشکوری روزنامه نگار مجله توقيف شده ايران فردا که از -2

  .است
  . در زندان است١٣٨١ مهر ماه ٩ حسين قاضيان روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده نوروز که از -3
  . در زندان است١٣٨١اه  آبان م١٣ عباس عبدی روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده سالم که از -4
 عليرضا جباری روزنامه نگار مجله توقيف شده آدينه و همکار بسياری از روزنامه های مستقل که از -5
  . در زندان است١٣٨١ اسفند ماه ٢٦
  . در زندان است١٣٨٢ فروردين ماه ١٠ سيامک پورزند همکار بسياری از روزنامه های مستقل که از -6
 در زندان ١٣٨٢خرداد ماه ٢٥ه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان که از  تقی رحمانی روزنام-7

  است
 رضا عليجانی سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد -8

  . در زندان است١٣٨٢خرداد ماه ٢٥ که از 2001فرانسه در سال 
  . در زندان است١٣٨٢خرداد ماه ٢٥ردا که از  هدی صابر عضو تحريريه ايران ف-9

  . در زندان است١٣٨٢ تير ماه ١٦ ايرج جمشيدی سر دبير روزنامه ی آسيا که از -10
  . در زندان است١٣٨٢ مرداد ماه ٧ عليرضا احمدی روزنامه نگار روزنامه ی آسيا که از -11

 نشريه توفيف شده ١٠٠در ايران بيش از  تا امروز ١٣٧٩گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که از بهار 
زنداني مي شوند و در اکثر موارد دادگاه ها در " جرائم مطبوعا تي"در ايران روزنامه نگاران برای . اند

بازداشت "هم اکنون پنج روزنامه نگار چند ماه است که در . پشت در های بسته برگزار مي شوند
روزنامه نگاراني که از زندان آزاد مي شوند . خود هستندبسر مي برند و در انتظار محاکمه ی " موقت

نيز، پس از آزادی از سوی قوه ی قضاييه با احضار و بازجويي های مکرر تحت فشار های گوناگون قرار 
از جمله اين روزنامه نگاران عمادين الدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی . مي گيرند

از آزادی در بهمن ماه سال گدشته و گذراندن سه سال زندان، در روزهای نشاط و فتح است که پس 
اين روزنامه نگار در ماههای اخير با نوشتن مقاالتي . آينده دوباره بايد در برابر دادگاه حاضر شود

شجاعانه به دفاع از آزادی بيان و عقيده در ايران و روزنامه نگاران در بند پرداخته است و به همين دليل 
  . است که مقامات قضايي مقدمات دستگيری مجدد وی را آماده مي کنند

  :گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که 
  در خاورميانه است، يازده» بزرگترين زندان روزنامه نگاران « ايران امروز 

  .روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر می برند
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ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران 
  .از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان درندگان و دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند

 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

 ي اين است آه اين گزارش ايران نشاندهنده: ي خود مدعي شده است ترين مصاحبه البرادعي در تازه
  .يي عمل نكرده است هاي هسته ي منع تكثير سالح  در گذشته به تعهداتش در قبال معاهدهآشور

  2003 نوامبر 4  –1382 آبان 13سه شنبه 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از خبرگزاري رويتر، محمد البرادعي، رييس آژانس 

هاي خاصي از اسنادي  ما بخش:  اسپانيا گفتي الپاياس وگو با روزنامه المللي انرژي اتمي در گفت بين
ها به برخي از  ايم و مشخص شده است آه ايراني اند، بررسي آرده ها ارائه داده را آه ايراني

  . اند  پايبند نبودهNPTي  تعهداتشان در قبال معاهده
 زمينه را در اطالعات بيشتر در اين: وگو آه در نيويورك انجام شده است، افزود البرادعي در اين گفت

  .آنم ي جاري اعالم مي هفته
هنوز چيزهاي زيادي براي بررسي وجود دارد و من : المللي انرژي اتمي همچنين گفت رييس آژانس بين

  . نوامبر و نشست شوراي حكام به پايان برسانيم20ها را تا پيش از  آنم بتوانيم اين بررسي فكر نمي
  .چه آشوري عامل انتقال تجهيزات آلوده به ايران بوده استما بايد تشخيص دهيم آه : وي بيان داشت

 انتهاي پيام
  

  ملل درباره القاعده    تحليل الوطن از وضعيت متهمان سعودي ليست ارسالي ايران به سازمان
  2003 نوامبر 4  –1382 آبان 13سه شنبه 

اند،   ويل داده شدهسعودي تح  بيشتر متهمان سعودي شبكه القاعده آه از سوي ايران به عربستان
وسالي هستند آه همراه والدين خويش از دو سال پيش به افغانستان سفر   سن  آودآان و دختران آم

  .آرده بودند
بازخواني دقيق : به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، روزنامه سعودي الوطن نوشت

مصوبه شوراي امنيت در خصوص مبارزه با تروريسم  همكاري با   ليستي آه مقامات ايراني در چارچوب
  .اند شامل برخي اسامي تكراري نيز هست  تهيه آرده

از زمان بازداشت و تحويل اين افراد تا زمان اعالم مليت و سن و نوع آنها اعم از مرد يا زن، عالمت 
 خودنمايي ايران در مقابل اي  شايد اين ليست را بتوان گونه. هاي بسياري در مورد آن به وجود آمد  سؤال

اي سازماندهي شد تا چنين به نظر آيد   گونه  ملل و آمريكا به حساب آورد و شايد اين مسأله به  سازمان
  .آه گويي انتشار اين ليست يك واقعه بزرگ سياسي در عرصه مبارزه با تروريسم است

ه اغلبيت اتباع سعودي است آه رسد اين ليست در برگيرند  براي مثال بنظر مي: افزايد  الوطن مي
است آه اين ليست به ظاهر ترسناك تنها   رسد ولي حقيقت امر اين   متهم مخوف مي28تعدادشان به 

  .باشد  شان به عالوه مجموعه ديگري از افراد تنها مي  شامل اسامي مردان و همسران و و فرزندان
به اضافه همسرش ) 59(اور الجابري شماره اند از منصور من  مثًال برخي از اسامي اين ليست عبارت

و ) 62(، پسرشان اسامه منصور الجابري )61(، دخترشان اسماء مضور الجابري )60(مشاعل هديباني 
، پسرشان )64(، همسرش عزيزه محمد احمد ابوسليمان )63(همچنين يوسف علي سليمان الحمدان 

و ساره يوسف سليمان ) 66(ان الحمدان شان رقيه يوسف سليم  و خواهران)65(أسن يوسف سليمان 
و در ليست ) 69(و غاليه يوسف سليمان الحمدان ) 68(و محمد يوسف سليمان الحمدان ) 67(الحمدان 

و عبداهللا بن ) 71(السلمي   نعام  بن  و هاجر عبداهللا) 70(هايي چون نوير سعيد حضاض السلمي   نام
  .دخور  به چشم مي) 72(ابراهيم عبداهللا الغيث 

شود آه حتي ممكن است   بدين ترتيب اين ليست بيشتر شامل آودآان و دختران و همسران آنان مي
  .موقعيت تهران را روي نقشه نشناسند

آنها   شود بلكه اين ليست دو اردني و همران  مسأله آودآان و زنان فقط به متهمان سعودي منحصر نمي
توانيم بگوييم آه يك يا دو خانواده اردني هم هست آه شامل   گيرد و مي  و فرزندان اين دو را نيز در برمي

  .باشد  مرد و همسر و فرزندان و چند مجهول الهويه مي
ليست . يكي از متهمان مندرج در ليست سعودي در يك حادثه تصادف جان خود را از دست داده است

يم عبدالرحيم ابراهيم، محمد هاي هاجر عبدالرحيم ابراهيم، ابراه  مذآور يك خانواده تونسي به نام
نام برده " مجهول الهويه"عبدالرحيم، ابراهيم و حسن عبدالرحيم ابراهيم آه از تمامي آنها به عنوان 

  .شود  اند، شامل مي  را به خود اختصاص داده) 147(تا ) 143(است و از شماره   شده 
 اسماعيل و عبداهللا اسماعيل نيز اين قضيه در مورد عبدالرحمن اسماعيل، اسماعيل اسماعيل، فاطمه

  .به همين صورت است
گويي به اين سؤاالت مهم موفق   هاي ديگري است تا بتواند در پاسخ  اين ليست در واقع نيازمند خوانش

  پايان پيام. باشد
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  انستان را تاييد کردکنگره آمريکا کمک مالی به عراق و افغ
  2003 نوامبر 4  –1382 آبان 13سه شنبه  -بي بي سي 

  .کنگره آمريکا از کمک مالی پيشنهادی رئيس جمهور آمريکا برای عراق و افغانستان حمايت کرده است
 ميليارد دالری صرف هزينه های نظامی خواهد شد و فقط يک چهارم 90حجم زيادی از اين کمک مالی 

  .ای بازسازی عراق صرف خواهد شداين مبلغ بر
  .افغانستان نيز چند ميليارد دالر کمک دريافت خواهد کرد

يکی از خبرنگاران بی بی سی در آمريکا می گويد که تاييد کمک پيشنهادی جرج دبليو بوش، رئيس 
  .جمهور آمريکا، از سوی سنا پيروزی بزرگی برای وی است

ک مالی فقط برای يکسال آينده است و تا آن زمان آقای بوش بايد اما به گفته اين خبرنگار اين ميزان کم
  .در عراق ثبات بوجود آورد چرا که با فرارسيدن انتخابات آمريکا وی تحت فشار شديد قرار خواهد گرفت

  ادامه خشنوت در عراق
ر در همين حال آخرين گزارشها از عراق حاکی است که يک سرباز آمريکايی در اثر انفجاری در شه

  .تکريت کشته شده و يک سرباز ديگر زخمی شده است
همين گزارشها حاکی است که در اثر انفجاری در شهر کربال، از شهرهای مقدس شيعيان، دست کم 

  .يک نفر کشته شده است
  . پيشتر نيز شماری از انفجارهای قوی مرکز بغداد را پس از تاريکی شب لرزاند

يکی از اين موشک ها .  موشک به هدفی در بغداد شليک شد3سخنگوی نيروهای آمريکايی گفت که 
 خمپاره در مرکز بغداد منفجر شده 4 تا 3پيشتر گفته شده بود که . به يک تاسيسات نظامی اصابت کرد

  .است
 به وقت محلی رخ داد و صدای آن در مرکز بغداد در همه جا شنيده 21اين انفجارها در حدود ساعت 

  .شد
فت که انفجارها ناشی از اصابت گلوله های خمپاره بوده است ولی محل دقيق يک سخنگوی نظامی گ
  .انفجار را مشخص نکرد

يک سخنگوی ديگر گفت در حال حاضر هيچ اطالعی از وجود مجروحان يا خسارات وارد شده در دست 
  . ناميده می شود هستند" منطقه سبز"نيست اما آنها در حال بررسی منطقه ای که 

  .به منطقه حفاظت شده ای اطالق می شود که نيروهای ائتالف از آن استفاده می کنندمنطقه سبز 
اين انفجارها يک روز پس از آن رخ می دهد که يک فروند هلی کوپتر شينوک مورد حمله قرار گرفت و در 

  . سرباز آمريکايی کشته شدند16اثر سقوط آن 
 يک قاضی را که در باره جنايات رژيم صدام حسين از سوی ديگر، در کربال در جنوب بغداد، مردان مسلح

  .تحقيق می کرد، ربوده و به قتل رساندند
با وجود اين حمالت آقای بوش بر اين نکته اصرار ورزيده است که آمريکا از انجام وظيفه خود در عراق 

 .کوتاه نخواهد آمد
 

رسد آه  د آه به نظر ميدر مرآز بغداد به گوش رسي) دوشنبه شب(انفجارهاي عظيمي شب گذشته 
  . ي دجله روي داده است انفجارها در غرب رودخانه اين

  2003 نوامبر 4  –1382 آبان 13سه شنبه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، خبرنگاران حاضر در ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 شب به وقت محلي ١٠/٩  ي دجله صداي پنج انفجار را ساعت هتل فلسطين در شرق رودخانه
ي دجله محل ستادهاي نيروهاي تحت  رسد اين انفجارها در غرب رودخانه به نظر مي. اند شنيده

مرآز فرماندهي ارتش آمريكا اعالم آرد آه سه يا چهار خمپاره به . فرماندهي آمريكا روي داده است
  . ثه خودداري آردي جزييات اين حاد مرآز پايتخت عراق شليك شده است، اما از ارايه

از سوي ديگر مرآز فرماندهي آمريكا گزارش داد، در اثر انفجار يك بمب دست ساز در نزديكي تكريت يك 
  . سرباز آمريكايي آشته و يك تن ديگر مجروح شد

در آربال ) ع(از سوي ديگر شاهدان عيني گزارش دادند آه در اثر انفجاري در نزديكي حرم امام حسين 
 انتهاي پيام. آشته شده استحداقل يك تن 

  
  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
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  پايان مجلس اعال
  2003 نوامبر 5  –1382 آبان 14چهار شنبه  -روزنامه شرق : آامبيزتوانا

رهبر قبايل شيعه عراق پس از دستگيري در رژيم صدام از عراق خارج شد آه حكم اعدام غيابي او صادر 
عالوه بر تحصيل در دروس حوزه در دانشگاه بغداد » فاضل المالكي«. در ايران ماندگار آردشد و او را 

ليسانس مديريت و قانون اداري را  ليسانس حقوق، ادبيات عرب و الهيات گرفته و در همان دانشگاه فوق
 و از در دانشگاه سوربن و در رشته فلسفه و فقه اسالمي به درجه دآتري نايل آمده. گذرانده است
آند و در  هاي خاص از مواضع خود دفاع مي با استدالل. سروصداي سياسي در عراق است فعاالن بي

اهللا حكيم است و  او داماد مرحوم آيت. هراسد نقد صريح مجلس اعالي عراق از روابط فاميلي نمي
يچ يك از ه. دهد هاي سياسي در مدرسه خود در قم به طالب عراقي درس خارج مي عالوه بر فعاليت

در حالي آه مقتدي صدر در آوفه نماز جمعه برپا . داند هاي فعلي عراق را مردمي نمي تشكل
دهد آه از برپايي نماز جمعه در نجف حذر آند آه به آن حادثه  آند، به مرحوم حكيم اخطار مي مي

 .گذرد  آن ميبيند ولي با احتياط آامل از سپس آن پيشنهاد را در مقابل خود مي. انجامد خونين مي
•••  

گيري مجلس اعالي عراق نقش داشته، از اهداف نخستين  به عنوان آسي آه از ابتدا در روند شكل• 
  .گذاري اين مجلس بگوييد بنيان

در آن زمان طرحي بود آه .  و مقارن با انقالب ايران مجبور شديم از عراق خارج شويم1979در سال 
 حرآت عليه رژيم سابق عراق يك تشكل رهبري وجود داشته آرد براي ادامه انقالب و پيشنهاد مي

قرار بود اين تشكل از علما و متفكرين سياسي و از افراد متعهد به مسائل عراق و اسالم صورت . باشد
» جمعيت مجاهدين عراق«پس از مدتي با نام . اسامي متعددي بر اين تشكل گذاشته شد. پذيرد

  .تشكيل شد
  ودند؟چند نفر علماي نجف ب• 

بعد از آن . اي برگزار آرديم چند جلسه. بنده را هم به عنوان عضو اين گروه پذيرفتند.  نفر12 تا 10بين 
. آقايان چند جلسه درباره عراق و روش اداره مبارزات سياسي برگزار آردند آه به اختالف نظر انجاميد

د آه ما در اين تشكيالت هيچ بعضي از نيروهاي مهم عراقي از اين جماعت دور بودند و برخي گفتن
بعد از مباحثات زياد تشكلي با نام مجلس . تري به وجود بيايد سهمي نداريم و بايد تشكيالت بزرگ

آيفيت تولد مجلس اعال به صورت انتخاب مردمي يا برگزاري آنفرانس معارضه . اعالي عراق به وجود آمد
اي نشستند و تصميم   در جلسه- و چه غيرعراقي  چه عراقي-اي از آقايان  بلكه عده. و مبارزين نبود

  .گرفتند
  توانيد اين آقايان را نام ببريد؟ مي• 

 چه سياسي و -هاي عراقي  قبل از اين جلسه با خيلي از شخصيت. مهمان و ميزبان. عراقي و ايراني
شود و  تماس گرفتند ولي خودشان نشستند و تصميم گرفتند آه فالني عضو مجلس اعال ب-چه حوزوي 
از همان ابتدا ما . بين خودشان تقسيم آردند. فالني رئيس يا سخنگو شود و ديگري نشود. فالني نشود

من از . نه به جهت ترس. گيري آرديم به طور خصوصي و با توجه به شرايط موضع.نظر مخالف داشتيم
 جامع الهاشمي به دانند آه من در منبر بغداد و در همه آنها مي. فقط از خدا. هيچ آس ترس ندارم

پس از آن سازمان . صراحت انحراف حزب بعث و با تطبيق آيه منافقين بر حزب بعث را اعالم آردم
به همراه شهيد صدر اول آزاد و .استخبارات بعثي مجالس من را ممنوع آردند و من را هم دستگير آردند

فعال بودم و در فرانسه هم فعاليت همه جا . از عراق خارج شدم آه حكم اعدام غيابي برايم صادر آردند
ما بسيار آمك . گذارم به دولت ايران به عنوان دولت اسالمي و پاسدار مكتب اهل بيت احترام مي.آردم
جنگ هشت ساله همراه شد و آقايان . ايم و دولت ايران هم براي سرنگوني رژيم بعث تالش آرد آرده

  .آند  دخالت در قضيه عراق فرق ميولي روش. هاي مبارز و معارض آمك آردند به حرآت
  چه فرقي؟• 

. ها خارج از عراق صورت گيرد به نظر ما تشكيل مجلس اعال بايد به صورت انتخاب حقيقي بين عراقي
  .حتي ابزار آيفيت انتخابات را هم من عرضه آردم

  اي دموآراتيك داشته باشد؟ آيا اصراري داشتيد آه مجلس اعال پايه• 
هاي سياسي  ظر مساعدي به انتخابات نداريد حداقل آنفرانسي براي تماس شخصيتگفتيم اگر ن. بله

هاي خارجي و يا رژيم صدام  سالم باشند و مزدور رژيم. چه ملي چه اسالمي. سالم عراق برگزار آنيد
  .نباشند و همه شرآت آنند و اين آنفرانس باشد آه مجلس اعال را شكل دهد

چند بار . بنده را براي مجلس اعال دعوت آردند. چه آسي خودم آمدمشما به ايران آمديد به دعوت • 
آنم ولي خودم وارد  گفتم با آمال احترام به اين تشكيالت آمك مي. دعوت آردند و من نپذيرفتم

  .شوم نمي
  اشكال عمده شما چه بود؟ فقط انتقاد به نوع انتخاب آادرهاي مجلس اعال؟• 

يگر اين بود آه روش اين مجلس براي آل نيروها و در مرور زمان، روش دليل د. اين يكي از داليل من بود
البته عنوانش بود ولي در عمل به علت رفتار آقاياني آه صاحب جايگاه هستند و قدرت . جامع نبود

  .مجلس را در دست دارند، از اهداف خود دور شد
  يعني پايگاه مردمي آن از بين رفت؟• 
در . آن اميدي آه براي اين مجلس بود، از بين رفت. ماعتي خاص درآمدآم به انحصار ج مجلس آم. بله

آن زمان نظر داديم آه تا فرصت هست آنفرانسي بگذاريد تا آنفرانس تصميم بگيرد آه اعضاي مجلس 
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واقعيت اين است آه مجلس اعال . آقايان گفتند االن زود است. آه باشد و قوانين و مقررات چگونه باشد
اول قرار بود اين تشكيل . كي از تشكيالت معمولي مثل ديگر احزاب و تشكيالت استدر حال حاضر ي

  .مادر همه تشكيالت باشد
  االن اين طور نيست؟• 

صريح بگويم، با تمام احترام به . به لحاظ عملي هم فعاليت آن در حال حاضر محدود است.درست است
 قضيه عراق بايد از هر محور و آشوري آقايان مجلس و آقاياني آه پشت مجلس هستند، به نظر ما

چنين بحثي به ضرر . نبايد در خارج بگويند آه اين تشكيل به يك دولت وابسته است. مستقل باشد
 آشور عربي و اسالمي داريم 22. عراق آشوري عربي است. شود تشكيل در داخل عراق منتهي مي

خواهيم  ما نمي. من هم زياد داريمدش. شود هاي عراق در ديگر آشورها منعكس مي و تمام اتفاق
با اينكه معتقد به هماهنگي با . بايد مستقل باشيم  .صالح نيست. تابع يك آشور يا دولت خاص باشيم

آشورهاي منطقه و آشورهاي اسالمي و عربي و خصوصا جمهوري اسالمي ايران هستيم و مشورت 
چون به ضرر خود آنها و . دانيم ا وارد نميهاي خود از هر آشوري ر دانيم، دخالت در تصميم را الزم مي

اگر آساني تصور آنند اين تشكيل آانال آنها در درون عراق است، به ضرر طرفين .ديگران است
. ها، با آزادي و عدالت و انصاف باشد گيري در دست عراقي اي ديگر باشد و تصميم بايد گونه .است

آمريكا و همدستانش اگر .، راه صحيحي نيستوقتي دخالت و آمك در جهت منافع خاص گروهي باشد
  .برند آنند و از بين مي  بدانند آشوري خاص در عراق نقش دارد، حمله مي

  دانيد؟ پس ترور آقاي حكيم را هم نتيجه چنين سياستي مي• 
شويد و من نمي خواهم بيش از اين در  شما از ديدگاه خود متوجه منظور من مي.] آند سكوت مي[

  .ت آنماين باره صحب
زماني آه مجلس اعال شروع به آار آرد، تصميمي براي در اختيار داشتن نيروي نظامي هم گرفته • 

  شد؟
ولي نكته اصلي آه . هايي صورت گرفت تا اين نيروي نظامي شكل گيرد بعد از آن هم هماهنگي. بله

  .من گفتم اين بود آه نبايد تشكيل عراق تابع هيچ دولتي باشد
  ول توصيه شما را قبول نكردند؟پس از همان ا• 

. گيري نداشته باشد خواهد آمك آند، مختار است ولي حق دخالت در تصميم ما گفتيم هر دولتي مي
ما معتقديم آه . دانيد آه حساسيت ايران در منطقه چقدر است شما مي. تابعيت با ضرر همراه است

اما در طرح جهاني و سياسي و . ا نيز هستامنيت ايران امنيت ما است و پيروزي و آبروي ايران براي م
] ها ايراني[آنها . اين تابعيت به ضرر ايران و ما است.تبليغاتي نبايد مطرح شود آه ما تابع ايران هستيم

خيلي مسائل پيش آمد آه شما هم اشاره .شويم توانند بكنند و خود ما هم گرفتار مي آاري نمي
  .رتباط داشته و خواهد داشتخيلي از قضايا به اين حساسيت ا. آرديد

  ترين نقد شما به مجلس اعال همين فقدان استقالل است؟ توانيم بگوييم آه بزرگ مي• 
خواهيم به دليل نبود دقت در رفتار اين  اما در عين حال نمي. البته ما از اين آشور شريف متشكريم. بله

  .خدمات ضايع شود
  .تر بگوييد صريح• 

حاال . گيري غيردقيق منتهي شود زحمت آشيده و نبايد اين زحمات به موضع سال براي عراق 25ايران 
  .نبايد زحمات خود را ضايع آنند. وقت برداشت است

  ادامه دارد
 

  عراق پس از حكيم
  2003 نوامبر 5  –1382 آبان 14چهار شنبه  -روزنامه شرق : آزادى اسماعيل

 رقم زده است هر چند در اين ترور انگشت اتهام به اي در تاريخ عراق را اهللا حكيم فصل تازه  آيت ترور
هايي  بار از آن جريان ترين منافع اين انفجار خشونت هاي مختلفي نشانه رفت اما مهم سوي جريان

است آه سعي دارند سقوط صدام را برابر با ناامني عراق توصيف آنند و از سوي ديگر تضاد ميان شيعه 
به هر حال ترور حكيم، تحكيم جايگاه . وه داده و به آن دامن بزنندو سني را تضادي عيني و واقعي جل

شيعيان در عراق را به دنبال داشته و به مشروعيت بيش از پيش آابينه اآثريت شيعي دولت انتقالي 
انفجار نجف، عراق پس از ترور حكيم، جايگاه بنيادگرايان سني در عراق جديد، .  شده است عراق منجر

فضاي بحث ما با دآتر حميد احمدي آارشناس ... نتقالي از سوي آشورهاي عربي و شناسايي دولت ا
 .آيد مسائل خاورميانه است آه در پي مي

•••  
اهللا حكيم  مهمترين سئوالي آه در مورد عراق براي خوانندگان مطرح است، به بحث ترور آيت• 

ء اين ترور را ناشي از چه اند، منشا هاي مختلفي به اين ترور متهم شده جريان. گردد بازمي
  دانيد؟ هايي مي جريان

حسين و عوامل  يكي اينكه صدام. در مورد اين ترور چند فرضيه اساسي و چند نگرش مختلف وجود دارد
اي نيز بحث دخالت  دانستند و عده يك عده القاعده را مسئول مي. اند حزب بعث اين آار را انجام داده

فرضيه ديگر اين بود آه ممكن )  تفكر در ميان مقامات ايران رايج استاين ( آنند آمريكا را مطرح مي
فرضيه ديگر اين آه آن را آار جمهوري . است رقبا يعني جريان صدر و ديگران اين آار را آرده باشند

هاي اپوزيسيون خارج ايراني مطرح شده  اين ديدگاه از سوي برخي جريان(دانستند  اسالمي مي
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به نظر من دو فرض . فرضيه رقبا جذاب است اما اين نظر خيلي قابل تكيه نيستهرچند اصوال ). است
يعني در درجه اول، بازماندگان بعث و در درجه دوم القاعده به تنهايي يا با . تر است اول از بقيه قوي

 اصال ها يعني اين آه آمريكا و يا ايران چنين آاري آرده باشند بقيه نظريه. همكاري بازماندگان حزب بعث
ها در نمازهاي جمعه در مورد ضرورت  چون گرچه آقاي حكيم در اظهارنظرها و سخنراني. منطقي نيست
 اما عمال با آمريكا همكاري داشت و به قول برخي، يكي  زد، حرف مي... ها و اشغال و رفتن آمريكايي

  . اي نداشته است فايدهبنابراين ترور آقاي حكيم براي آمريكا هيچ . از متحدين غيررسمي آمريكا بود
 مواضعشان شفاف  ها آمريكايي.  اقداماتي را ندارند  ها اصال سابقه انجام چنين در ضمن آمريكايي

توانند حرف خود را به طور روشن و شفاف بيان و به آن عمل  چراآه قدرت و امكانات دارند و مي. است
 به بعد آمرنگ شده است و شاهد 80دهه از ...  و70 و 60هاي  بازي و آودتاهاي دههCIAدوران. آنند

در واقع آمريكا نيازي به .  عراق و افغانستان وارد معرآه شد بوديم آه آمريكا علنا در نيكاراگوئه، گرانادا،
د بايد گفت آنها اما در مورد اين نظريه آه صدر و طرفدارانش عامل ترور هستن. اين گونه اقدامات ندارد

اين ترور ضربه بسيار بزرگي بود آه در قد و قواره مقتدي صدر .  تجربه، توان و جرات اين آار را ندارند اصال
چون اين موضوع . آنند گاه چنين ريسكي نمي آنها فارغ از عدم توانمندي و تجربه، هيچ. نيست

آاري عظيم دارد آه فقط از جريانات  ناين گونه عمليات نياز به يك پنها. سرانجام برمال خواهد شد
تجربه    بي آنها فقط تعدادي طلبه جوان،. هايي ندارند آيد و رقبايي مثل صدر چنين تجربه باتجربه برمي

اساس بوده  اند بي هايي آه زده  طلب و بلندپرواز هستند آه مدتي ديگر خواهند فهميد حرف ، جاه
بنابراين ظن انجام اين ترور توسط . د شداست و سرانجام در صحنه سياسي منزوي خواهن

توجيهات خاص آن نيز وجود دارد زيرا در درجه اول . تر است حسين و گروه القاعده از همه قوي صدام
دانيم آه صدام قصد ضربه زدن دارد و در عملياتي آه انجام داد نيز نشان داد آه هنوز امكانات زيادي  مي
اگر . خورد  و عمليات پنهاني به اين عظمت به اين تيپ افراد ميداشتن امكانات و موادمنفجره. دارد

هاي زيادي در اين زمينه وجود  حسين و القاعده بوده است بايد گفت، گزارش بگوييم همكاري صدام
خواهم بگويم  هايي به دست آمده است من نمي هاي انجام شده نيز سرنخ دارد و بر اثر دستگيري

شته است ولي اگر بخواهيم سلسله مراتب قائل شويم، اول عوامل رژيم صددرصد القاعده نيز دست دا
  .بعث و بعد القاعده و بعث مورد ظن هستند

  .اي اعالم آرد آه آار آنها نبوده است القاعده طي اطالعيه• 
. حسين هم چند هفته پيش در يك نوار گفت آه آار او نيست ولي صدام. اين درست است

. خواهند هاي ديكتاتوري هنوز براين باور است آه مردم عراق او را مي محسين مانند همه رژي صدام
اهللا حكيم صدها هزارنفر از مردم عراق در تمام شهرها نفرت عظيم خود را نسبت   پس از ترور آيت  ولي

صدام وقتي اين فضا را ديد وحشت آرد و . حسين اعالم آردند و او را دشمن خدا خواندند به صدام
  .ا در اين انفجار تكذيب آرددخالت خود ر

در برخي خبرها آمده بود آه ترور حكيم به دستور صدام و با آار عملياتي نيروهاي مجاهدين خلق • 
  بينيد؟ اين فرضيه را چگونه مي. انجام شده است
با توجه به اينكه مجاهدين خلق تحت نظارت دقيق آمريكا هستند، توان و قدرت . رسد بعيد به نظر مي

هاي اوليه انقالب سير  ها گرچه مقداري رمانتيك هستند و هنوز در سال آن. اري را ندارندچنين آ
در . دانند آه صدام رفته است مجاهدين خلق مي. گرايي نيز در آنها وجود دارد آنند ولي واقع مي

ريكا خدمت مهره سوخته قرار گرفتن چه سودي دربردارد؟ االن بحث مجاهدين اين است آه بتوانند با آم
  .دهد ولي آمريكا به آنها راه نمي. آنند آنار آيند و براي اين سازش تالش مي

در اين راستا در شرايطي آه . اشاره آرديد آه ارتباط و همكاري صدام و القاعده توجيه منطقي دارد• 
شود جريانات سني در  اند، احساس مي شيعيان در آابينه دولت انتقالي اآثريت را به دست گرفته

 بنيادگرايي  تواند توجيه همكاري اين دو جريان باشد و اصوال آيا اين مقوله مي. اند قليت قرار گرفتها
  سني در عراق در چه جايگاهي قرار دارد؟
آنند و  دو جريان سني وجود دارد يكي در فلوجه فعاليت مي. بنيادگرايي اهل سنت بسيار ضعيف است

هايي با هم  آه ممكن است همكاري» انصاراالسالم«هنوز ضعيف هستند و ديگري محفل آردهاي 
گراي  البته جريانات اسالم. گرچه بقاياي آنها هنوز هستند. صورت داده باشند ولي هر دو ضربه خوردند

 به هر حال موضع گروه فلوجه ضعيف  چون منافع مشترآي دارند،. حسين همكاري دارند سني با صدام
البته اين جريان يك پشتوانه عظيم . ي از القاعده آن را تقويت آنداست و احتمال دارد آه ورود عناصر

نه تنها اين . آند  خارج از عراق نيز دارد آه جريان سني بنيادگرايي راديكال و افراطي از آن حمايت مي
گرا نيز از اين جريان آوچك  گرايان غيربنيادگرا و حتي اعراب غيراسالم جريان بلكه حتي اسالم

حتي نمونه آن همان تحريكاتي است آه محافل عربي . آنند ني در فلوجه حمايت ميگراي س اسالم
 و  آميز بود  مثال مصاحبه االهرام با مقتدا صدر بسيار تحريك. دهند ناسيوناليستي معتدل مصر انجام مي

ست اي ني در حاليكه آقاي صدر آاره» آنيد؟ آي اعالم جهاد مي«: پرسيد خبرنگار دائم از آقاي صدر مي
اين تحريكات نشان . پيچاند صدر نيز با همه ناپختگي در پاسخ مسئله را مي. آه بخواهد جهاد آند

  آار عرب، القاعده، هاي محافظه دهد آه اين بنيادگرايي يك پشتوانه خارج از عراق از طرف رژيم مي
يروهاي عجيب و سري ن در واقع يك. هاي راديكال افراطي و حتي جريانات معتدل اسالمي دارد جريان

به داليل . اند آه در عراق رژيمي با ترآيبي از آردها و شيعيان شكل نگيرد غريب حامي اين جريان شده
گرچه اين جريان . آنند لذا از اين جريان حمايت مي. مختلف چنين حكومتي براي آنها مطبوع نيست

  .ضعيف است اما پشتوانه قوي دارد
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دست القاعده براي تقويت . آنند بران بنيادگرايي عمل ميچه آساني در فلوجه به عنوان ره• 
  بنيادگرايي در فلوجه در آار است يا خير؟

البته ما اطالعات دقيق نداريم ولي به لحاظ منطقي اين طبيعي است آه . اين امكان وجود دارد. بله
  .القاعده پايگاه عمده آن باشد

  شده است؟ آيا تا حاال اسامي اين رهبران در فلوجه منتشر • 
. اي وجود ندارد  شده در واقع در اين جريان رهبر شناخته. ولي اين افراد خيلي مشهور نيستند. بله

در . فلوجه حومه بغداد است و رهبران فلوجه شيوخ محلي هستند. بلكه شيوخ محلي هستند
ايگاه رهبري را اين شيوخ تا بخواهند ج. ايم هاي عربي ما از اين نمونه شيوخ عربي زياد داشته صحنه

  . راه زيادي در پيش دارند به دست بگيرند،
  چرا اين جريان در فلوجه شكل گرفت؟• 

البته ممكن است اين تمرآز شيوخ . نشين بغداد است چون تقريبا به شكل مطلق، فلوجه منطقه سني
يك تقابل به هر حال اآنون ما شاهد . ريزي باشد در فلوجه طبيعي و يا براساس استراتژي و برنامه

مجدد و تضاد بين شيعه و سني در جهان اسالمي به خصوص در جهان عرب هستيم اين تضاد به خاطر 
آنند يعني ترس از اينكه ممكن است در آنار ايران  تهديدي است آه تنها به لحاظ ذهني احساس مي

 عربي هاي جريان. حكومتي شكل بگيرد آه نه صددرصد شيعه ولي شيعيان رآن اساسي آن باشند
هاي  چه جريان بنيادگرايي سني افراطي، چه بنيادگرايي اسالمي اعتدالي و چه ناسيوناليست

رو عربي يعني يك جبهه متحد عظيم با حضور شيعيان در  هاي ميانه افراطي عربي و چه ناسيوناليست
 آقاي حكيم هاي نامبرده به طور طبيعي دوست ندارند افرادي مثل گروه. اند آادر حكومتي عراق مخالف

آنند تضاد شيعه و سني از ميان رفته  آنهايي آه فكر مي. شيعه در آن جا قدرت را به دست بگيرند
به خصوص اآنون آه با چند . هر لحظه امكان دارد اين قضيه در جهان عرب علم شود. آنند اشتباه مي

هاي راديكال  سيوناليسم نا اآنون القاعده،. مثل مسئله حضور آمريكا. مسئله ديگر آميخته شده است
بنابراين آمريكا به عنوان يكي از مخالفان . رو عرب با آمريكا درگيرند هاي ميانه عرب و حتي ناسيوناليسم

آنند آه شيعيان عراق با آمريكا همكاري  ها احساس مي سني. اصلي اين قضيه درآمده است
  .آنند و اين آار از نظر آنها خيانت است مي

  .هاي عربي نيز دولت انتقالي عراق را به رسميت نشناختند ز دولتالبته هيچ يك ا• 
خواهند شاهد چنين چيزي باشند و آن را مداخله در عراق  ها نمي سني. موضوع همين است. بله
مسائلي نظير دوستي حكيم با ايران و . شود آه از جريان بنيادگرا حمايت آنند اين باعث مي. دانند مي

دار است زيرا همه آنها مخالف  لت انتقالي حضور دارند از نظر آنها مسئلهآردهاي عراق آه در دو
  .شيعيان و آردها هستند

  ادامه دارد
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان13: روزنامه های تهران
  2003 نوامبر 4  –1382 آبان 13سه شنبه  -بي بي سي 

 سالگرد اشغال سفارت آمريکا در تهران از ديدگاه های مختلف روزنامه های سه شنبه تهران به مناسبت
 سال پيش تحول بزرگی در روابط بين المللی و سياست خارجی 24به تحليل حادثه ای پرداخته اند که 

  .ايران بود
روزنامه های هوادار اصالح طلبان که ترکيب اصلی اشغال کنندگان را می سازند با يادی از عباس عبدی 

اما روزنامه . يش در همين روز به زندان افتاد به تشريح سياست های تازه خود پرداخته اندکه سال پ
های هوادار جناح محافظه کار که در آن زمان از مخالفان گروگانگيری بودند در گزارش ها و مقاالتی ادعا 

  .کرده اند که شور مبارزه با آمريکا در مردم افزون شده است
 در عنوان های اصلی صفحه اول خود همراه با عکس هائی از  اسالمیجمهوری و رسالت، کيهان

تظاهرات سال های قبل، راه پيمائی روز سه شنبه را پرشور و با شعار های مرگ بر آمريکا و مرگ بر 
  .اسرائيل توصيف کرده اند

ا آمريکا،  در سرمقاله خود پيشنهاد کرده که روز مبارزه با استکبار به روز مبارزه بجمهوری اسالمی
  .انگلستان و اسرائيل تغيير نام يابد که به نظر اين روز مثلث اسکتباری امروز هستند

مسلمان پيرو خط «در امروز روزی، عده ای دانشجو آه نام " نوشته شرقفياض زاهد در مقاله ای در 
 ملی قرار گرفت اما برخود داشتند، از ديوار سفارتی گذر کردند آه هر چند در آن روزگار مورد اقبال» امام

  ." تبعات آن پس از بيست و اندی سال همچنان باقی است
 با تاکيد بر اين که گذر از آن ديوار گذر از بسياری از خطوط بود نوشته امروز بازگشت به شرقنويسنده 

ل شرايط پيشين جسارت می خواهد به گونه ای آه ظاهرا دولت امكان گذر از آن را ندارد اما تجربه پروتك
الحاقی نشان داده است آه خارج از اراده دولت هستند آسانی آه امكان اين جسارت را در چارچوب 

  .قواعد حاآميت دارند
 در مقاله ای در پاسخ به اين سئوال که چرا سفارت آمريکا در اولين سال انقالب اشغال شد آفتاب يزد

آمريکائی بودن خاصيتش اين بوده که نوشته است عمل محافظه کاران در متهم کردن اصالح طلبان به 
  .عده ای گمان کرده اند که تنها چند نفر در آن زمان با اشغال سفارت مشکالتی برای کشور ايجاد کردند
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 به خاطر آورده که در زمان اشغال سفارت آمريکا بسياری از مخالفان امروزی هم با آفتاب يزدنويسنده 
  . است که از وی مخالفتی با آن عمل ثبت شده باشدآن حرکت موافق بودند و اصوال کمتر کسی

 در صدر گزارش های خود نوشته منتشر نشده ای از عباس عبدی را قرار داده و در گزارش ياس نو
هائی نظر صاحب نظران را درباره سالروز بازداشت اين مشخص ترين نماينده دانشجويان اشغال کننده 

  .سفارت منعکس کرده است
 تاکيد کرده اند که دستگيری عبدی در سالگرد ياس نوح طلب مجلس در گفتگو با دو نماينده اصال

اشغال سفارت پيامی بود که برای همه فرستاده شد که به قول ميثم سعيدی نماينده تهران وقتی با 
  .فرزندان انقالب اين گونه رفتار می کنند وای به حال ديگران

 آبان در جائی عباس عبدی را مجسم کرده که از ديوار 13هادی حيدری در کاريکاتوری به مناسبت روز 
 سال بعد در همان روز در 24سفارت آمريکا شادمان باال می جهد و در صحنه بعد او را نشان داده که 

  .پشت ميله هائی غمگين ايستاده است
وان  که به مناسبت سالگرد حبس عباس عبدی نوشته شده با عنياس نومراد ويسی در مقاله ای در 

  پرسيده کدام ملت با نقادان و اهل نظر خويش چنين می کنند که ما؟» هزينه حبس اهل نظر«
 خبر داده که افسانه نوروزی که اعتمادهمزمان با ورود نماينده ويژه حقوق بشر سازمان ملل به ايران 

  .به اعدام محکوم شده بود آزاد می شود
تاکيدهای کشور های اروپائی بر حقوق بشر و  با اشاره به شرقنرگس محمدی در مقاله ای در 

نگرانی از نقص آن در ايران نوشته ناظران حقوق بشر در جهان و نيروها و جريانات دموآرات در داخل، 
  . سير حقوق بشر را در ايران دنبال می آنند

نيان به نظر همسر تقی رحمانی که برای آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی تالش می کند از نظر جها
هر حرآتی عليه فعاالن سياسی مطبوعاتی و جنبش دانشجويی به عنوان تهديد آزادی بيان و انديشه 

معنا شده و با اعتراضات مواجه شده وفشارهای نهادهای حقوق بشری و به تبع آن اتحاديه اروپا نيز 
  .فزونی می يابد

حمانی، هدی صابر و رضا عليجانی اعضای خانواده زندانيانی مانند عباس عبدی، هاشم آغاجری، تقی ر
 آماده شده اند که با نماينده ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر که روز سه شنبه شرقبه نوشته 

 نوشته اين بار هيات سازمان ملل از هيات ياس نووارد ايران شد به گفتگو بنشينند و به همين جهت 
  .های پرکار خواهد بود

لف پاسخ دادستانی تهران به گزارش اصل نود مجلس را منعکس کرده اند در حالی که روزنامه های مخت
 محس آرمين خبر داده کميسيون ويژه ای که برای بررسی اعمال غيرقانونی اعتمادبه نوشته 

  .دادستانی تهران تشکيل شده هفته آينده گزارش خود را در مجلس قرائت می کند
گ زهرا کاظمی از سوی دادستانی با شکايت يک آرمين که پس از پی گيری ماجرای منتهی به مر

نماينده محافظه کار مجلس احضار و به حبس و جريمه محکوم شد به نوشته اعتماد گفته است که در 
اين روزها محسن سازاگارا و چند تن از دانشجويانی که توسط دادستانی دستگير شده بودند درباره 

  .يژه مجلس توضيح داده اندرفتار با آن ها در طول زندان به کميسيون و
يک روز پس از انتشار خبری درباره تخريب سلول های انفرادی در زندان های کشور که همزمان با ورود 

 رييس سازمان زندان ها گفته است که سلول ياس نونماينده ويژه سازمان ملل اعالم شد به نوشته 
  . اوين تخريب نمی شود325های بند 

 که زندانيان سياسی و مطبوعاتی و محکومان دادگاه ويژه روحانيت در آنها  اوين بخشی است325بند 
  .نگاهداری می شوند

روزنامه های سه شنبه لغو سفر دبير شورای عالی امنيت ملی به مسکو را با اهميت ديده و بدون هيچ 
با ديدار تحليلی به چاپ رسانده اند، تاکيد بيش تر روزنامه ها بر اين است که همزمانی اين سفر 

  .نخست وزير اسرائيل باعث لغو آن شده است
 با لحنی اعتراض آميز خبر داده اند که تغيير نام خيابان شهيد خالد اسالمبولی جمهوری اسالمی

تهران به عنوان عملی در رعايت مصالح سياسی بين ايران و مصر، در دستور کار کميته نامگذاری 
ز اعضای جديد شورای شهر انتظار می رود که جلو اين کار را شهرداری قرار گرفته است در حالی که ا

  .بگيرند و مطمئن باشند که مردم هرگز اجازه حذف نام شهيد اسالمبولی را نمی دهند
خالد اسالمبولی عامل ترور انور سادات رييس جمهور مصر است که نام وی با پيشوند شهيد از بيست 

 و در سال های اخير با آغاز کوشش هائی برای تجديد روابط سال پيش بر خيابانی در تهران نهاده شده
  .تهران و قاره اين نامگذاری به عنوان مانعی بر تجديد روابط دو کشور مطرح می شود

 خبر داده است که نماينده رهبر در دانشگاه اميرآبير با ابراز خرسندی از حضور اعضای انجمن کيهان
ظارت دانشگاه طبق اصول و موازين شرعي است و در اين تصميمات هيئت ن: اسالمی در مسجد گفت

  .زمينه بايد انجمن اسالمی پيش قدم باشد و مسئله اتفاق افتاده را سياسی نكند
 و در حالی که هيات نظارت دانشگاه اميرکبير ورود شيرين عبادی برنده جايزه صلح کيهانبه نوشته 

بيب اهللا پيمان فعال سياسی را برای يک سال به نوبل و محمد ملکی رييس پيشين دانشگاه تهران و ح
آن دانشگاه ممنوع کرده دانشجويان حزب اللهی خواستار آن شده اند که دانشجويان برگزار کننده 

  .جلسه بزرگداشت شيرين عبادی هم مجازات شوند
علت جنجال تازه دانشجويان بسيجی آن است که در مراسم بزرگذاشت شيرين عبادی وی با محمد 

 .لکی و حبيب اهللا پيمان دست داده استم
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  جنگ در عراق: هاي سه شنبه آمريکا بررسي روزنامه

  2003 نوامبر 4  –1382 آبان 13سه شنبه ): راديوفردا، نيويورک(بهنام ناطقي 
نويسد   ميDavid Brooksاي از ستون نويس خود آقاي ديويد بروکس  روزنامه نيويورک تايمز در مقاله

ک با آمريکا در جنگ هستند و مقر سازمان ملل و صليب سرخ را منفجر مي کنند، کساني که اين
هاي خردسال، مادر آنها را سر  ها هستند که در زمان قدرت صدام حسين، جلوي چشم بچه همان
اين وازدگي اجتماعي دشمنان آزادي و . بردند بريدند و سر بريده را در کيسه پالستيکي با خود مي مي

 نظرنويسنده نيويورک تايمز بزرگترين امتياز آمريکا در اين جنگ است زيرا آدمهائي از اين دمکراسي، از
توانند رهبري يک جنبش اجتماعي را برعهده داشته باشند و چيزي ندارند که به مردم  دست هرگز نمي

وجود اي که  راز بقاي آنها در خشونت و ظلم و ارعاب است و تنها مسئله. عادي و شريف عرضه کنند
آقاي ديويد بروکس، ستون نويس نيويورک . دارد اين است که چه کسي آنها را از ميان برخواهد داشت

نفس ولي کارنيازموده عراق بتواند از پس  توان انتظار داشت که پليس تازه نويسد نمي تايمز مي
درازمدت است، از نظر اين نويسنده، عراقي شدن جنگ عراق برنامه . دستجات آدمکش با تجربه برآيد

اما ظرف شش ماه آينده، اين وظيفه نيروهاي آمريکا خواهد بود که با بازماندگان حکومت صدام بجنگند و 
  . براي پيروزي در اين کار، آمريکا بايد بتواند روحيه خود را حفظ کند

دري  به درد ماDawn Turner Triceاي از ستون نويس خود خانم  روزنامه شيکاگوتريبيون در مقاله
نويسد هربار  پردازد از اهالي شيکاگو که فرزند خود را در عراق از دست داده است و مي آمريکائي مي

کنم بهتر است دليلي براي اين فداکاري وجود  شنوم، فکر مي که در باره مرگ سربازي در عراق مي
گذاشته شد،  به مورد اجرا 1991شود که مطابق سياستي که از سال  وي يادآور مي. داشته باشد

وي . دهد بازگشت اجساد سربازان کشته شده، در معرض ديد همگان قرار گيرد دولت آمريکا اجازه نمي
نويسد يک ميزان احساس ما در باره برخورد نظامي، واکنش ما به بازگشت اجساد سربازان است  مي

جار از جنگ را کمتر هاي بيشتر يا ابرازخشم وانز هاي بيشتر، راهپيمائي وشايد علت اينکه اعتراض
شوند، کمتر   هاي پيچيده در پرچم که از جنگ بازگردانده مي بينيم اين است که اخيرا شاهد تابوت مي

  .بوده ايم
  

 يک قاضي فدرال در لوئيزيانا Donald Walterاي از آقاي دانلدوالتر  روزنامه وال استريت جورنال، در مقاله
،  ار بد عراق ما را از انجام تعهداتي که در آنجا برعهده گرفته ايمنويسد ما نبايد اجازه دهيم که اخب مي

افزايد خبرهاي خوب فروش ندارند و براي همين است که درباره راه اندازي آب و برق و  وي مي. بازدارد
قاضي . شنويم دستگاه قضائي و پليس و تاسيسات ديگر و روند تدوين قانون اساسي درعراق کمتر مي

 هفته به عنوان مشاور نظام قضائي 5سد ابتدا به شدت باجنگ عراق مخالف بود اما وقتي نوي والتر مي
هاي کشتار جمعي هم پيدا نشوند، و  عراق در اين کشور به سر برد، متقاعد شد که حتي اگر سالح

همکاري صدام با تروريسم جهاني هم ثابت نشود، بازهم رئيس جمهوري آمريکا حق داشت در عراق به 
نويسد  وي در باره قبرهاي دسته جمعي وخشونت پليس مخفي عراق مي. له نظامي دست بزندمداخ

اينک شکنجه گاه : افزايد که چشمان بچه سه ماهه را در مقابل پدر شيعه اش از حدقه درآورد و مي
ا از هاي صدام تعطيل شده اند و اميد به آينده وجود دارد و دانشجويان در دانشکده حقوق بصره، آينده ر

. دانند و هزاران وکيل عراقي آماده اند که به استقرار حکومت قانون در کشور خود کمک کنند آن خود مي
دهد که آمريکا نبايد قبل از برقراري حکومت قانون واز ميان برداشتن  اين قاضي آمريکائي هشدار مي

سربازان آمريکا را با قدرت اي و مذهبي عراق را ترک کند زيرا وي ترک عراق توسط  هاي قبيله دادگاه
  .داند گرفتن دستجات مسلحي که به ارعاب مردم عراق مشغولند مرادف مي

 
  وييتناميزه شدن عراق

  2003 نوامبر 5  –1382 آبان 14چهار شنبه  -سرمقاله روزنامه شرق  :احمد زيدآبادى
نيز در اين باره ترديد هاي پنتاگون  ترين مقام بين روست و حتي خوش آمريكا در عراق با مشكل روبه

ندارند، اما اين مشكل در چه حجم و اندازه است و سرانجام آن چه خواهد شد؟ آيا آشته شدن حدود 
عراق و تكرار » باتالق« ماهه پس از جنگ به مثابه گرفتار شدن آمريكا در 6 نظامي آمريكا در دوران 130

 ماهيتي ايذايي وگذرا  م حمالت ضدآمريكاييتجربه ويتنامي ديگر براي واشنگتن است و يا اينكه تداو
 گيرد؟ داشته و بدون هدف روشن و استراتژي شخصي صورت مي

اند آه دولت بوش بدون دادن قرباني و يا بدون  مسلما آساني آه در داخل يا خارج آمريكا انتظار داشته
م نهادها و ثباتي اجتماعي و مشكل امنيتي يك دولت حجيم و مقتدر و تما بروز هر گونه بي

اي  هاي اداري، امنيتي و نظامي آن را به آلي متالشي آند و بدون هرگونه دردسر، دولت تازه دستگاه
ريزي آند، بدون  اي و مذهبي عراق از صفر پايه هاي استثنايي قومي، قبيله را در آشور با پيچيدگي

  . اند شك انتظار معجزه و قدرتي فراتر از توانايي بشر داشته
ها و  نظمي و آشوب اي بي  ديگر بدانيم آنگاه از بروز پاره ت آمريكا را از جنس قدرت هر آشوراگر قدر
زده و يا غافلگير نخواهيم شد چرا آه اين نوع  هاي نظامي پراآنده در عراق حيرت درگيري

. اند  ها در عراق به انجام رسانده ها در ذات و طبيعت اقدام بزرگي است آه آمريكايي نابساماني
بنابراين، تداوم حمالت در عراق آمابيش امري عادي است گواينكه برخي از تحليلگران اصرار داشته 

اين سخن بدان معني است .بيني نكرده و در محاسبات خود نگنجانده بود باشند آه آمريكا آن را پيش
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ميان آمريكا قابل ها و تلفات نظا شود، زيرا نه سطح و حجم درگيري آه تجربه ويتنام در عراق تكرار نمي
اي چنين امكاني را فراهم  قياس با جنگ خانمان سوز ويتنام است و نه شرايط جهاني و منطقه

  .آند مي
هاي مورد حمايت مردم بلكه در واقع با اتحاد شوروي و تمام  آنگ در ويتنام، آمريكا نه فقط با ويت

نام صحنه نبرد غيرمستقيم دو بدين ترتيب جنگ ويت. جنگيد هاي آزاديبخش همسو با آن مي نهضت
ها و متحدانشان از  روس. ابرقدرت در شرايطي بود آه امكان رويارويي مستقيم آنها وجود نداشت

المللي  آردند و در مجامع بين هاي پيشرفته ارسال مي هاي ويتنام سالح هاي گوناگون به چريك  راه
اين بود . پرداختند قاطعيت به حمايت از آنها مينيز در آنار انبوه روشنفكران چپ اروپايي و آمريكايي با 

آه آمريكا در طول حدود ده سال جنگ ويتنام، افزون بر تحمل فشارهاي سنگين افكار عمومي 
 هزار قرباني داد، قربانياني آه مردم آمريكا تاب آن را نياوردند و با نهضت ضدجنگ خود، 50المللي،  بين

  . پايان مناقشه را رقم زدند
 حالي است آه عمليات مسلحانه ضدآمريكايي در عراق، ضمن آنكه از جانب جوامع شيعه و آرد اين در

هاي جهاني و يا  المللي هم محروم است و قدرت شود، از هر گونه پشتوانه بين عراقي حمايت نمي
دود به بدين ترتيب، عمليات مسلحانه در عراق مح. اي نيز مايل و يا قادر به حمايت از آن نيستند  منطقه

هاي داخلي و خارجي است آه از انبارهاي مخفي تسليحاتي به جامانده از  ها و دسته برخي گروه
آنند و روزي آه موجودي اين انبارهاي مخفي به پايان رسد، يافت جايگزيني  ارتش عراق تغذيه مي

  .براي آنها آسان نخواهد بود
رسد، قابل قياس با تلفات  انه به يك نفر هم نميها در عراق آه روز در عين حال، ميزان تلفات آمريكايي

 سال طول 200 ماه گذشته در عراق پيش رود، 6اگر اوضاع به روال . ارتش آنها در ويتنام نيست
با اين همه، ! آشد تا شمار قربانيان جنگ در عراق به سطح قربانيان آمريكا در جنگ ويتنام برسد مي

آنند تا از طريق سازماندهي و  اند و تالش مي دار شده م مسئلهآمريكائيان با همين ميزان از تلفات ه
آموزش نيروهاي تازه ارتش، پليس و دفاع غيرنظامي، مسئوليت حفظ امنيت را در عراق به عهده 

  .ها ببرند و يا به آل از عراق خارج آنند ها بگذارند و نظاميان خود را از آوچه و خيابان به پادگان عراقي
توان مشكالت آمريكا را در عراق درنظر داشت اما تاآيد بر  اي، مي  تحليل شرايط منطقهخالصه آنكه در 

  .عراق گرفتار شده به طور جدي مورد ترديد خواهد بود» باتالق«روي اينكه آمريكا در 
  

  گوناگون
  

  روشنك داريوش ما را وداع گفت
  2003 نوامبر 4  –1382 آبان 13 سه شنبه -راديو آلمان 
 سالگى در پى تحمل مشقت ۵٢ وى شنبه شب دهم آبانماه در سن ٠وش خاموش شدروشنك داري

 ٠هاى بسيار سال هاى در تبعيد و رنج از بيماريى آه گريبانش را گرفت، در آلمان از ميان ما رفت
روشنك داريوش يك آوشنده سياسى و اجتماعى و مترجم سرشناس در عرصه ادبى ايران و از اعضاى 

   ٠ندگان ايران بودديرين آانون نويس
 سالگى در آشور ١٧روشنك داريوش دختر پرويز داريوش، آه خود از مترجمان سرشناس ايران بود، از 

 وى در طول ٠آلمان به تحصيل و در رشته علوم سياسى تحصيالت دانشگاهى خود را به پايان رساند
دراسيون عليه رژيم شاه اقامتش در آلمان در زمان رژيم شاهنشاهى گذشته در جنبش دانشجويى آنف

 وى ٠ روشنك پس از انقالب به ايران بازگشت و در عرصه جنبش زنان به فعاليت خود ادامه داد٠فعال بود
در دهه شصت در فضاى سرآوب و اختناق شديد در جمهورى اسالمى به آار ترجمه از زبان آلمانى 

قرن « ترجمه آثارى چون رمان ٠پذير ساخت و تسلط وى به زبان آلمانى اين امر را برايش امكان٠روى آورد
از آثار ماِنس اشپربر و آثار » يك زندگى سياسى«و » قطره اشكى در اقيانوس«اثر گونتر گراس، » ما

   ٠ادبى ديگر از آارهاى اوست
 آانون ٠روشنك داريوش از اعضاى آانون نويسندگان ايران بود و در احياى آن نقش فعالى داشت

:  اطالعيه خود به مناسبت مرگ وى، ياد روشنك داريوش را گرامى داشت و نوشتنويسندگان ايران در
 پيگير   از فعاالن  گذشت  و اعضای آن  ايران  نويسندگان  بر آانون هايی آه  سال روشنك داريوش در بدترين

  . بود»   مشورتی جمع«
س برلين شرآت آرده  در آنفران١٣٨٠وى به هنگام دستگيرى همسرش، خليل رستمخانى آه در سال 

 بايد اشاره آرد آه خليل رستمخانى و تمامى شرآت آنندگان ٠و نقش مترجم را داشت، در آلمان بود
 ٠در آنفرانس برلين پس از بازگشت به ايران توسط قوه قضاييه جمهورى اسالمى دستگير شدند

يوش توسط مقامات محكوميت رستمخانى به زندان طويل المدت و نيز اتهاماتى به خود روشنك دار
دادستانى در رابطه با آشف برخى اوراق سياسى و اجتماعى در خانه اش وى را مجبور ساخت در 

 با توجه به بيمارى آه متوجه او بود، ٠ روشنك از آن پس تحت فشارهاى شديد قرار گرفت٠آلمان بماند
   ٠و در آلمان بسر بردهمسرش توانست با استفاده از مرخصى زندان در واپسين لحظات زندگى نزد ا

  روشنك داريوش ما را وداع گفت
 سالگى در پى تحمل مشقت ۵٢ وى شنبه شب دهم آبانماه در سن ٠روشنك داريوش خاموش شد

 ٠هاى بسيار سال هاى در تبعيد و رنج از بيماريى آه گريبانش را گرفت، در آلمان از ميان ما رفت
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مترجم سرشناس در عرصه ادبى ايران و از اعضاى روشنك داريوش يك آوشنده سياسى و اجتماعى و 
   ٠ديرين آانون نويسندگان ايران بود

 سالگى در آشور ١٧روشنك داريوش دختر پرويز داريوش، آه خود از مترجمان سرشناس ايران بود، از 
 وى در طول ٠آلمان به تحصيل و در رشته علوم سياسى تحصيالت دانشگاهى خود را به پايان رساند

ش در آلمان در زمان رژيم شاهنشاهى گذشته در جنبش دانشجويى آنفدراسيون عليه رژيم شاه اقامت
 وى ٠ روشنك پس از انقالب به ايران بازگشت و در عرصه جنبش زنان به فعاليت خود ادامه داد٠فعال بود

ى در دهه شصت در فضاى سرآوب و اختناق شديد در جمهورى اسالمى به آار ترجمه از زبان آلمان
قرن « ترجمه آثارى چون رمان ٠ و تسلط وى به زبان آلمانى اين امر را برايش امكانپذير ساخت٠روى آورد

از آثار ماِنس اشپربر و آثار » يك زندگى سياسى«و » قطره اشكى در اقيانوس«اثر گونتر گراس، » ما
   ٠ادبى ديگر از آارهاى اوست

 آانون ٠ بود و در احياى آن نقش فعالى داشتروشنك داريوش از اعضاى آانون نويسندگان ايران
: نويسندگان ايران در اطالعيه خود به مناسبت مرگ وى، ياد روشنك داريوش را گرامى داشت و نوشت

 پيگير   از فعاالن  گذشت  و اعضای آن  ايران  نويسندگان  بر آانون هايی آه  سال روشنك داريوش در بدترين
  . بود»   مشورتی جمع«

 در آنفرانس برلين شرآت آرده ١٣٨٠هنگام دستگيرى همسرش، خليل رستمخانى آه در سال وى به 
 بايد اشاره آرد آه خليل رستمخانى و تمامى شرآت آنندگان ٠و نقش مترجم را داشت، در آلمان بود

 ٠در آنفرانس برلين پس از بازگشت به ايران توسط قوه قضاييه جمهورى اسالمى دستگير شدند
ستمخانى به زندان طويل المدت و نيز اتهاماتى به خود روشنك داريوش توسط مقامات محكوميت ر

دادستانى در رابطه با آشف برخى اوراق سياسى و اجتماعى در خانه اش وى را مجبور ساخت در 
 با توجه به بيمارى آه متوجه او بود، ٠ روشنك از آن پس تحت فشارهاى شديد قرار گرفت٠آلمان بماند
   ٠وانست با استفاده از مرخصى زندان در واپسين لحظات زندگى نزد او در آلمان بسر بردهمسرش ت

  !يادش گرامى باد
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