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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
مريم رجوي از تصويب پنجاهمين قطعنامه ملل متحد عليه جنايات فاشيسم مذهبي حاآم بر ايران 

  استقبال آرد
 2003امبر نو22 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران تصويب قطعنامه محكوميت نقض شديد و 
سيستماتيك حقوق بشر در ايران توسط آميته سوم مجمع عمومي ملل متحد را به عموم مردم ايران و 

ز سوي ا, هر چند ناآافي, فعاالن حقوق بشر در سراسر جهان تبريك گفت و آنرا يك واآنش ضروري
  .جامعه بين المللي در قبال اعدام و شكنجه و سرآوب زنان و اقليتهاي مذهبي توصيف نمود

خانم رجوي ابراز اميدواري آرد تصويب اين قطعنامه نقطه پاياني بر سكوت و چشم پوشي بر سرآوب و 
بخصوص آه . باشداعدام و شكنجه در ايران باشد و اقدامات و تدابير عملي در اين باره را بدنبال داشته 

 آه رژيم آخوندي به آمك 1381بعد از ارديبهشت ,  به گواهي مراجع و سازمانهاي مدافع حقوق بشر
وضعيت در ايران مستمرا , از محكوميت خودش در ملل متحد ممانعت آرده بود,  ديگر ناقضان حقوق بشر

ت آرد امتياز دادن و استمالت وي تأآيد آرد تجربه دو سال گذشته يك بار ديگر ثاب. وخيم تر شده است
  .تنها آنها را در تعقيب سياست سرآوب و صدور تروريسم جري تر مي آند, از ماليان تحت هر عنوان

رييس جمهور برگزيده مقاومت تأآيد آرد آه جامعه بين المللي براي عقب راندن استبداد مذهبي حاآم 
نيازمند يك تالش جدي و , شر داشته استاز پيشرويهايي آه در دو سال اخير در عرصه نقض حقوق ب

متمرآز مي باشند آه نخستين گام ضروري آن برقراري فوري مانيتورينگ آميسيون حقوق بشر ملل 
  .متحد بر وضعيت نقض حقوق بشر در ايران است

  
شوراي ملي مقاومت از تصويب قطعنامه نقض حقوق بشر رژيم ماليان توسط آميته سوم مجمع 

  .استقبال ميكندعمومي ملل متحد 
  2003نوامبر21 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 

روز جمعه آميته سوم مجمع عمومي ملل متحد قطعنامه اي با اآثريت آرا  نقض سيستماتيك حقوق 
  . مذهبي حاآم بر ايران را محكوم نمود–بشر توسط ديكتاتوري تروريستي 

بشر و مجمع عمومي ملل متحد درباره نقض اين قطعنامه آه پنجاهمين قطعنامه آميسيون حقوق 
استفاده از شكنجه و ساير اشكال مجازاتهاي بي «, »استمرار اعدامها«, حقوق بشر در ايران است

وخيم شدن مستمر «, »بطور خاص اعمال قطع عضو و شالق زدن, غير انساني و تحقير آننده, رحمانه
تبعيض «, »هاي استمرار يابنده عليه تجمع آزادمحدوديت«, »وضعيت در رابطه با آزادي بيان و عقيده

استمرار سرآوب و مجازات خود سرانه مدافعين «, »سيستماتيك عليه زنان و دختران در قانون و در عمل
  .محكوم گشته است» استمرار سرآوب عليه اقليتهاي مذهبي«و » حقق بشر و مخالفين سياسي

سترده و سيستماتيك حقوق بشر در ايران را برمال اين قطعنامه هر چند آه تنها گوشه اي از نقض گ
اما بخوبي از عدم مشروعيت رژيم ضدبشري آخوندي و جنايات بي سابقه اش عليه مردم ,  مي آند

 آه رژيم آخوندي با زد و بند با برخي ديگر از ناقضان حقوق بشر از 2002بعد از آوريل . ايران خبر مي دهد
وضع نقض حقوق بشر در ايران مستمرا وخيم ,  ايران ممانعت آردتصويب محكوميت نقض حقوق بشر در

  . تر شده است
ماه گذشته بخوبي نشان داد آه هرگونه نرمش در مقابل ماليان 20آارنامه نقض حقوق بشر در ايران در 
تنها آنان را در سياستهاي سرآوبگرانه و تروريستي شان جري تر , تحت هر عنوان و بهانه اي آه باشد

همچنانكه مماشات درباره مسئوليت ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاآم بر ايران در . ندمي آ
تروريسم بين المللي و چشم پوشي در برابر تالشهاي اين رژيم براي دست يابي به تسليحات اتمي 

باعث شده است آه صلح و آرامش بويژه در منطقه , آه مقاومت ايران سالهاست بر آن تأآيد مي آند
  .از هر زمان ديگر به خطر بيفتدبيش 

شوراي ملي مقاومت ضمن استقبال از تصويب اين قطعنامه آه در آن بررسي مجدد وضعيت حقوق 
 و اجالس بعدي مجمع عمومي ملل 2004بشر در ايران در  اجالس آتي آميسيون حقوق بشر در بهار 
رت ارجاع پرونده نقض حقوق بشر بر ضرو, متحد در پاييز همان سال ملل مورد تأآيد قرار گرفته است

ماليان به شوراي امنيت ملل متحد بمنظور اتخاذ تدابير الزم االجرا عليه اين رژيم قرون وسطايي تأآيد 
  .مي آند
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تصويب قطعنامه پيشنهادي آانادا در آميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل در باره نقض حقوق 
  بشر در ايران
  2003 نوامبر 22 –1382شنبه اول آذر ): و فردارادي(ژان خاآزاد 

آميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آانادا درباره نقض گسترده 
در اين قطعنامه ايران متهم شده است . حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران را مورد تصويب قرار داد

ايران به طور گسترده براي گرفتن اعتراف از متهمين به آار حقوق بشر را زير پا مي گذارد، شكنجه در 
گرفته مي شود، افزون بر اين در جمهوري اسالمي ايران اثري از هرگونه آزادي بيان ديده نمي شود و 

در آميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد آه . حقوق زنان و اقليتها آشكارا ناديده گرفته مي شود
ا را زير نظر دارد، قطعنامه پيشنهادي آانادا درباره نقض گسترده حقوق رعايت حقوق بشر در آشوره

  .  راي ممتنع به تصويب رسيد50 راي مخالف و 49 راي موافق، 73بشر در جمهوري اسالمي ايران با 
آشورهاي بسياري از قاره اروپا و آمريكاي التين از پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آانادا حمايت آردند 

در ژنو، آميسيون .  اسالمي همراه با روسيه، چين و هند به مخالفت با آن برخواستندو 
 ميالدي در گزارشهاي ساالنه 2001 ميالدي تا سال 1984حقوق بشر سازمان ملل متحد از سال 

جمهوري اسالمي ايران را به خاطر نقض حقوق بشر پي در پي محكوم آرده است، اما سال گذشته 
ايران موفق شد با ترتيب اعضاي حقوق بشر سازمان ملل متحد از محكوميت نجات جمهوري اسالمي 

يابد، اما در پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آانادا آه ايران به عنوان يك آشور شيعي مذهب محكوم به 
نقض حقوق بشر و ناديده گرفتن حقوق اقليتهاي مذهبي مانند، بهايي ها، يهوديان، مسيحيان، يهوديان 

ي مسلمانان سني مذهب شده است، جاي خالي ايران در ميان آشورهاي ناقض حقوق بشر در و حت
  .  ميالدي در آميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد پر شده است2002سال 

آشورهاي

در اين پيش نويس قطعنامه آه مورد تصويب قرار گرفت، اعدام در مال عام، اعمال شكنجه، قطع اعضاي 
ه درباره مخالفان سياسي، از ميان بردن آزادي مطبوعات و زير پا گذاشته بدن، صدور احكام ناعادالن

شدن حقوق زنان و دختران، چه در قوانين جمهوري اسالمي ايران و چه در عمل به دقت توضيح داده 
در پيش نويس قطعنامه آانادا، سرآوب روزنامه نگاران از سوي قوه قضاييه جمهوري . شده است

سرآوب روزنامه نگاران، . العاتي اين آشور نيز به شدت محكوم شده استاسالمي و ماموران اط
دانشجويان، روشنفكران و حتي روحانيون مخالف زياده روي رژيم جمهوري اسالمي توسط نيروهاي 

سرآوب تظاهرات . شبه نظامي بسيج، نيروهاي اطالعاتي و قوه قضاييه نيز محكوم شده است
  .  ايران در پيش نويس قطعنامه آانادا فراموش نشده استدانشجويي نيز در جمهوري اسالمي

با اين حال به گزارش خبرگزاري رويتر، فرستاده ويژه جمهوري اسالمي به آميسيون حقوق بشر 
اين قطعنامه به خاطر سرد : سازمان متحد در واآنش به تصويب قطعنامه پيشنهادي به خبرنگاران گفت

ادا صادر شده است و به اين خاطر آانادا توجهي به پيگيري پرونده شدن روابط سياسي ميان ايران و آان
  .قتل زهرا آاظمي در ايران نكرده است

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  برای زهرا کاظمی از سوي انجمن قلم کانادا» در جستجوی عدالت«تاسيس صندوق 

  2003 نوامبر 22 –1382شنبه اول آذر 
يقت پرونده قتل زهرا کاظمي، قصد دارد ناظر مستقلی به ايران بفرستد انجمن قلم کانادا برای يافتن حق

. برای زهرا کاظمی تاسيس کرده است» در جستجوی عدالت«و به همين منظور صندوقی به نام 
حضور در دادگاه به معنای دريافت اطالعاتی : انجمن قلم کانادا در بيانيه خود به اين منظور می نويسد

  . برای زهرا کاظمی در ايران رخ داد خواهد بودبيشتر از آن چه که 
به گزارش راديو فردا انجمن قلم کانادا در بيانيه خود اعالم کرده است برای يافتن عدالت در پرونده قتل 

 –زهرا کاظمی قصد دارد يک ناظر مستقل برای حضور در دادگاه متهم به قتل اين خبرنگار ايرانی 
 همين منظور انجمن قلم کانادا يک ناظر حقوقی مستقل و متخصص را به. کانادايی به ايران بفرستد

برگزيده است که در خاتمه دادگاه رسيدگی به پرونده، به اين انجمن گزارش خواهد داد و نظارت وی بر 
انجمن قلم کانادا . دادگاه بر اساس استانداردهای ثبت شده در کمسيون بين المللی قضات خواهد بود

حضور در دادگاه به معنای دريافت اطالعات بيشتر در مورد اتفاقاتی است که : می آورددر بيانيه خود 
بدين . برای زهرا کاظمی رخ داده است و امکان نقش داشتن در مراحل رسيدگی را افزايش می دهد

ی ترتيب کانادا و ساير سازمان های بين المللی بر نحوه بررسی اين دادگاه و مقايسه آن با استانداردها
  . بين المللی نظارت خواهند کرد

اين انجمن در اطالعيه اخير خود در مورد اين اقدام که آن را صندوق جستجوی عدالت برای زهرا کاظمی 
حمايت از اين صندوق به مفهوم مبارزه برای يافتن عدالت در پرونده زهرا کاظمی و : ناميده، آورده است

  . نجمن قلم کانادا استنيز کمک به اشاعه آزادی بيان در منشور ا
  : ديويد کوزک، هماهنگ کننده اين پروژه در انجمن قلم کانادا، در مصاحبه ای با راديو فردا می گويد
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تصميم انجمن قلم کانادا اين است که قرار است عالوه بر دو ناظری که از سوی دولت کانادا به ايران 
ه تهران سفر کند و برای فراهم آوردن هزينه می روند، يک ناظر مستقل ديگر برای شرکت در دادگاه ب

 هزار دالر از طريق صندوق ۶٠٠های اين ناظر مستقل برای سفر به ايران، انجمن قلم قصد دارد 
  . جستجوی عدالت برای زهرا کاظمی جمع آوری کند

ب به هارون صديقي، رئيس انجمن قلم کانادا، پس از قتل زهرا کاظمی در ايران در نامه ای خطا.: ا.م
: ژان کرتين و تقاضای وی از دولت کانادا برای اتخاذ موضع محکمتری در برابر دولت ايران می نويسد

گرچه موضوع پرونده مرگ زهرا کاظمی در جو نامساعدی که برای خبرنگاران و نويسندگان در ايران وجو 
نی بر چنين موارد نقض دارد منحصر به فرد نيست، اما مرگ او فرصتی پديد می آورد تا نور توجه جها

 .حقوق بشر در ايران بتابد
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

   سالگي زيرشكنجه به شهادت رسيد70پدر مجاهد حاجي خان اميري در سنين 
  )2003 نوامبر 22 (1382 آذر 1-دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

پدر مجاهد خلق , زنداني سياسي به نام حاجي خان اميريشكنجه گران و بازجويان رژيم آخوندي يك 
را در سنين هفتاد سالگي تحت شكنجه به قتل رساندند و با تهديد و ارعاب به خانواده , خسرو اميري

  .وي اجازه آالبد شكافي ندادند
مان  به دليل هواداري از ساز64از سال , تاجر خوشنام و محبوب در اسالمشهر تهران, حاجي خان اميري

 وي را به خاطر فعاليتهاي فرزند 64در سال . مجاهدين خلق ايران بارها زنداني و شكنجه شده بود
 مأموران 80در تير . مجاهدش دستگير آردند و تنها پس از گرفتن يك ميليون تومان وثيقه آزادش آردند
هران دستگير آردند و سرآوبگر رژيم آخوندي پدر اميري را همراه با همسر سالخورده و يك فرزندش در ت

سپس مجددا وي را دستگير و به زندان اوين منتقل . وي را آزاد نمودند, بعد از يك سال شكنجه و آزار
مقامات زندان اوين براي آماده سازي زندان جهت بازديد يك هيئت از آميسيون حقوق بشر . آردند

  .دان گوهردشت آرج منتقل آردندتصميم به تبعيد زندانيان مقاوم گرفتند و آقاي اميري را به زن
. در زندان گوهردشت وي را در سلول انفرادي قرار دادند و مجددا به بازجويي و شكنجه وي پرداختند

 3پدر مجاهد حاجي خان اميري روز . طي مدت چند روز وضع جسمي او شديدا رو به وخامت گذاشت
بنا به . به شهادت رسيد, گونه مداواشهريور در اثر شكنجه هاي وارده و خودداري بازجويان از هر

پيكر نيمه جانش را , شكنجه گران در آخرين ساعات حيات آقاي اميري, گزارشهاي رسيده از درون زندان
. در حالي آه زنجير به پاهايش بسته بودند از سلول بيرون آورده و به مكان نامعلومي منتقل آردند

 جسد را تحويل بگيرند ولي با تهديد و ارعاب رژيم خانواده وي بعد از تالشهاي بسيار موفق شدند
  .وادار به دفن سريع جسد بدون آالبدشكافي شدند, آخوندي

در مراسم ختم حاجي خان اميري چند هزار تن از مردم اسالمشهر شرآت آردند و آن را به يك تجمع 
اعضاي خانواده اميري را به دنبال آن وزارت اطالعات . اعتراضي بزرگ عليه رژيم آخوندي تبديل نمودند

در هراس از خشم و نفرت شديدي آه اين جنايت فجيع در مردم , دستگير آرد و بعد از مدتي اذيت و آزار
  .آنان را آزاد نمود, اسالمشهر ايجاد آرده بود

به ويژه اجالس جاري مجمع , مقاومت ايران توجه مجامع و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر
متحد را به استمرار شكنجه وحشيانه و قتل زندانيان سياسي تحت شكنجه جلب مي عمومي ملل 

  .آند و ضرورت محكوميت وخامت شديد وضعيت حقوق بشر در ايران را خاطرنشان مي سازد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ي شوراي حكام  روزه2هاي خبري امروز درخصوص نشست  جمعبندي گزارش
  2003 نوامبر 22 –1382شنبه اول آذر 

يي ايران در شوراي حكام به هفته آينده موآول شد  هاي هسته با وجود اينكه ادامـه بحث بر روي برنامه
ي يا به عبارت بهتر صدور قطعنامه در اين خصوص در روز گيري نهاي ها تصميم و طبق آخرين گزارش

اي  نيز به رغم اين آه شوراي حكام جلسه) شنبه(چهارشنبه صورت خواهد گرفت، با اين حال امروز 
  . هاي متعددي را در خصوص اين موضوع مخابره آردند هاي خبري گزارش نداشت، اما اآثر رسانه

ها موضوعي آه امروز ساير مباحث را  در ميان اين گزارش) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نشيني آمريكا از مواضع خود در خصوص اصرار براي ارجاع  الشعاع خود قرار داد، بحث مربوط به عقب تحت

پرونده ايران به شوراي امنيت بود، اولين گزارش را در اين خصوص الجزيره مخابره آرد آه طي گزارش 
اين . آند نظر مي ي ايران به شوراي امنيت صرف نگتن از اصرارش براي انتقال پروندهواش: خود آورد

يي ايران به  ي هسته ي انتقال پرونده آمريكا درصدد آاهش اعمال فشارهايش در زمينه:گزارش ادامه داد
  .نظر آلي از اين تصميم است شوراي امنيت و صرف

هاي ديپلماتيك   بر موضع متعادل و استفاده از راهچنان اروپا هم: اين گزارش همچنين تاآيد داشت
  .يي ايران اصرار دارد ي هسته ي پرونده درباره
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هاي ديگري از اين گزارش همچنين خبر از خارج شدن اوضاع نشست شوراي حكام از پيچيدگي  دربخش
ورده شده آه گرفتار آن شده بود، داده شده و همچنين موضوع اظهارات ايوانف در حمايت از ايران آ

هاي آژانس و نه  تصميم درباره ايران از مسووليت: اي با اين شبكه گفت ايوانف در مصاحبه. است
آساني آه برانتقال موضوع به شوراي امنيت اصرار : وي همچنين تاآيد آرد. آشورهاي ديگر است

  .خواهند دارند،افزايش بحران را مي
واشنگتن از :  مخابره آرد و گزارش داددر همين حال آسوشيتدپرس نيز خبري در اين خصوص

گزارش ياد شده در . دارد مي اش براي دخالت دادن شوراي امنيت در موضوع ايران دست بر خواسته
ها اعالم آردند آه آمريكا در متقاعد آردن اعضاي شوراي حكام  ديپلمات:تشريح جزييات اين موضوع گفت

  . براي دخالت دادن شوراي امنيت شكست خورده است
مطمئن : طبق گزارش اين خبرگزاري يك مقام آمريكايي هم آه خواست نامش فاش نشود، اعالم آرد

  .ي ايران به شوراي امنيت چيزي باشد آه ما به آن اصرار داريم نيستم آه ارجاع پرونده
آه در واقع در ساعات پاياني روز ) شنبه(گزارش ايسنا حاآي است آه از ديگر موضوعات مطرح امروز

بل خبر آن مخابره شد، موضوع موافقت شوراي حكام آژانس با امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران ق
اين . توان از آن به عنوان تنها تصميم نشست دو روزه شوراي حكام در خصوص ايران ياد آرد بود آه مي

م آژانس شوراي حكا: خبر نيز اولين بار از سوي رويتر مخابر شده آه در گزارش خود اعالم آرد
المللي انرژي اتمي به صورت رسمي موضوع امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران را به تصويب  بين

شورا پروتكل : المللي انرژي اتمي نيز در اين خصوص گفت مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين. رساند
  .ان استي امضا شدن از سوي اير الحاقي ايران را تصويب آرده و اآنون اين پروتكل آماده

درهمين حال خبرگزاري شينهوا گزارش داد آه البرادعي به عنوان مسوول امضاي پروتكل الحاقي پيمان 
هنوز تاريخ : اين خبرگزاري تاييد آرد آه. يي با ايران تعيين شده است هاي هسته منع گسترش سالح

  .دقيقي براي امضاي اين پروتكل مشخص نشده است
چنان خود را به امضاي پروتكل  وگو با الجزيره گفت آه ايران هم  در گفتاآبر صالحي از سوي ديگر علي
ي ايران در آژانس نيز از تعيين جدول زماني  نماينده طبق نوشته اين شبكه . داند الحاقي متعهد مي

  . مشخصي براي به امضا رساندن اين پروتكل سخني به ميان نياورد
 آن ادعا شده بود ايران يك  يز قابل توجه بود آه طيسي ن.بي.ي خبري بي دراين خصوص گزارش شبكه

: در اين گزارش آمده بود. ي جديدي را به شوراي حكام در خصوص امضاي پروتكل الحاقي داده است نامه
ي آژانس، پس از چند ساعت توقف و تماس با مقامات تهران،  آننده در جلسه مقامات ايراني شرآت

انس تسليم آردند آه بر اساس آن تضمين داده شده است آه ايران يي را به مقامات آژ ي تازه نامه
  .پروتكل الحاقي را حتما امضاء خواهد آرد

ايران ضمن اعالم قطعي بودن امضاي پروتكل، از مقامات شوراي حكام :در اين گزارش همچنين آمده بود
ي حكام را اعالم  ني جلسهي پايا آژانس خواست آه پيش از آن و يا حداقل همزمان با آن، مفاد قطعنامه

از ديگر نكات قابل توجه گزارش ياد شده اين بود آه ايران اعالم آرده است، اگر شوراي حكام . آند
هاي  المللي منع گسترش سالح اي تصويب آند آه حاآي از عدم پايبندي ايران به پيمان بين قطعنامه
  .يي باشد، پروتكل الحاقي را امضا نخواهد آرد هسته
 البرادعي نيز از ديگر موضوعات قابل توجه امروز بود آه به گزارش ايسنا طي آن البرادعي سخنان

ي آمريكا در نشست  وي در واآنش به اظهارات نماينده. بصورت صريح در مقابل آمريكا موضع گرفته بود
بي خود از البرادعي همچنين در ارزيا. سخنان نماينده آمريكا عليه ايران صحت ندارد:شوراي حكام گفت

المللي انرژي  ميان مواضع بسياري از اعضاي شوراي حكام آژانس بين: نشست شوراي حكام گفت
  . يي ايران تناقض وجود دارد ي هسته ي پرونده اتمي درباره

ي  به رغم اين تناقضات من به رسيدن به راه حلي درباره: آرد وي آه درجمع خبرنگاران صحبت مي
  . ي جاري خوشبين هستم  ايران پيش از چهارشنبهيي ي هسته ي پرونده قضيه

به تعويق افتادن نشست شوراي حكام به : وگوي خود خاطر نشان آرد البرادعي در پايان اين گفت
  . آشور عضو اين شورا انجام گرفته است35چهارشنبه با در نظر گرفتن تمايالت 

آباد ادعاي مطرح  بني بر اينكه اسالمي پاآستاني نيز گزارشي را فرستاد م در همين حال يك روزنامه
سازي اورانيوم به ايران را  آوري غني شده مبني بر دخالت داشتن پاآستان در موضوع انتقال برخي از فن

  .تكذيب آرده است
ي  برنامه:ي پاآستان در سازمان ملل آمده است در اين گزارش همچنين به نقل از منير اآرم، نماينده

سازي اورانيوم به روش ليزري و  شود و شامل غني  ساله مربوط مي20ي  دورهيي ايران به يك  هسته
سازي اورانيومي است آه  ي غني سازي پلوتونيوم بوده است آه از نظر فني بسيار برتر از برنامه غني

ر تواند از يك آشور عالي از نظ سازي اورانيوم فقط مي توانايي غني: وي ادامه داد.پاآستان در اختيار دارد
  .تكنولوژي در اختيار ايران قرار گرفته باشد و نه از طريق پاآستان

  انتهاي پيام
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 تن 16شد،  در اثر انفجار دو خودرو در نزديكي بغداد آه يكي از آنها توسط يك عامل انتحاري رانده مي
  . افراد پليس عراق بودندآشته شدند آه اآثر آنها از 
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  2003 نوامبر 22 –1382شنبه اول آذر 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اولين انفجار در ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . مايلي شمال شرق بغداد و مقابل يك پاسگاه پليس رخ داد35بعقوبه، واقع در 
 مايلي 12وآمدي در  ، بازار پر رفت”خان باني سعد“ در مقابل دقايقي بعد يك عامل انتحاري، خودرويش را

  . جنوب بعقوبه، منفجر آرد
 تن زخمي 14بك مقام پليس اين منطقه گفت آه شش افسر پليس در انفجار بعقوبه آشته و حداقل 

  . اند شده
باعث ” سعد اني ب خان “ژنرال رايان مك آورميك، از لشكر چهارم پياده نظام آمريكا نيز گفت آه انفجار 

  .آشته شدن شش افسر پليس و سه غيرنظامي شده است
  .  ساله بوده است5ي پليس عراق، يكي از آشته شدگان يك دختر  به گفته

  . مك آورميك افزود آه يك گارد پليس به طرف خودرو تيراندازي آرد؛ اما نتوانست جلوي انفجار را بگيرد
 انتهاي پيام. نشين شمال و غرب بغداد قرار دادند ث سنيي مثل خان باني سعد و بعقوبه در منطقه

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  سوء قصد نافرجام به جان رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق

  2003 نوامبر 22 –1382شنبه اول آذر 
 اعالم کرد پدرش محسن حکيم فرزند عبد العزيزحکيم عضو شوراي حکومتي عراق روزشنبه درتهران

  . ازيک حمله با راکت به يکي ازمساجد بغداد در روزجمعه جان به دربرد
محسن حکيم فرزند عبد العزيزحکيم عضوشوراي حکومتي عراق گفت کساني ): راديوفردا(بهروز نيکذات 

که به پدرش حمله کردند، يک راکت ساخت روسيه را ازباغي درنزديکي مسجد به سوي وي شليک 
 متر دورترپارک شده بود 100راکت به هدف اصابت نکرد واتومبيلي را که . اما راکت منفجرنشدکردند 

  . هيچ کس دراين حادثه مجروح نشد. درهم کوبيد
محسن حکيم که درتهران با خبرگزاري رويتر مصاحبه مي کرد، گفت اين حمله اي تروريستي به جان پدر 

سايرکساني که خواهان بي ثباتي عراق هستند، به وي بود که ازسوي بقاياي رژيم صدام حسين و
اين قبيل افراد همان هدف کساني را تعقيب مي کنند که محمد باقرحکيم را . مورد اجرا گذارده شد

  .کشتند
اين حمله درهمان روزي صورت گيرد که چريک ها چند راکت کاتيوشا ساخت روسيه را ازيک گاري که با 

رت نفت عراق و دوهتل دربغداد که محل سکونت غربي ها است االغ کشيده مي شد، به سوي وزا
  .شليک کردند

چريک ها به طورفزاينده اي حمالت جسورانه اي به نيروهاي ائتالف، سازمان هاي خارجي وعراقي 
بسياري ازسازمان هاي خارجي به دنبال حمالت انتحاري با . هائي که با آن ها همکاري دارند، مي کنند

  .ه درآن بمب جاگذاري شده است، کارخود را رها کرده انداتومبيل هائي ک
عبد العزيزحکيم پيشترهشدار داده بود که عراق تبديل به محلي براي پرورش تروريسم شده است که 

عبد العزيزحکيم به دنبال کشته . به کشورهاي همسايه اي نظيرعربستان سعودي نيزسرايت مي کند
.  وي به عنوان رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق شدشدن برادرش محمد باقرحکيم، جانشين

مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق يکي از گروه هاي عمده شيعه درعراق است که به خاطرآمادگي 
  .براي همکاري با دولت موقت ائتالف درعراق به رهبري آمريکا، مورد انتقاد عده اي قرارگرفته است

رهبران اين . ب اسالمي عراق عليه رژيم صدام حسين حمايت کردايران سال ها ازمجلس اعالي انقال
  . مجلس درپي سرنگوني رژيم صدام حسين، درماه مه گذشته به عراق بازگشتند

 نفرديگر درانفجاراتومبيلي که درآن بمب جاسازي شده 82محمد باقرحکيم درماه اوت گذشته همراه با 
وارصوتي که به صدام حسين نسبت داده شد، دست يک ن. بود، درصحن امام علي درنجف کشته شدند

  . داشتن وي را دراين انفجارتکذيب کرد
عقيله هاشمي يک عضو زن شوراي حکومتي عراق نيزدرماه سپتامبرگذشته دراتومبيل خود درحومه 

  .ترور وي به هواداران صدام حسين نسبت داده شد. بغداد هدف گلوله قرارگرفت وکشته شد
  

   در رسانه هاي جمعيان و عراقايراوضاع تحليل 
  

  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  
  2003 نوامبر 22 –1382شنبه اول آذر 

عناوين مهم امروز شنبه روزنامه هاي الشرق االوسط ، الحيات ، : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 
  . الزمان و القدس العربي به اين شرح است 

  الحيات * 
  .مطبوعات را مسوول دو حمله اخير در استانبول خواند پليس ترکيه ، -
  . تن از بازداشت شدگان گوانتاناموا  آزاد مي شوند20 به زودي -
  . کويت تدابير امنيتي را در پي انفجارهاي استانبول تشديد کرد-
  .هرگونه تجاوز اسراييل به سوريه و لبنان بدون پاسخ نخواهد ماند:  حزب اهللا تهديد کرد-
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 کشته در دو حمله انتحاري در بعقوبه و خان بني سعد در شمال بغداد کشته و دهها تن ديگر 14 -
  .زخمي شدند

  . تن بازداشت شدند18 در چارچوب تحقيقات مربوط به دو حمله به منافع انگليس در استانبول -
   تظاهرات گسترده در روز جهاني قدس -
  پيمان صليبي يا خودروهاي مرگ يا عقب نشيني از :  القاعده خطاب به آنکارا-
  . صدر ، آمريکا را شيطان بزرگ خواند-
کنگره آخرين اقدامات را انجام داد و کاخ سفيد پيش بيني کرد که بوش آن را :  قانون تحريم سوريه -

  .امضا کند
  الشرق االوسط* 
  .خودروي حمل مواد غذايي در انفجارهاي استانبول به کار رفته است :  ترکيه-
  .در حمالت موشکي به وزارت نفت و هتل هاي بغداد از دو راس االغ استفاده شد:  غداد  ب-
  .يکي از افراد تحت پيگرد در مسائل امنيتي خود را تسليم کرده است :  عربستان -
  . مشاور رئيس جمهور سودان با الترابي ديدار کرد-
  . حزب اهللا ، اسراييل را تهديد کرد-

  القدس العربي * 
  .شکها، وزارت  نفت و دو هتل در بغداد را هدف قرارداد مو-
  . يک نظامي آمريکايي در تازه ترين حمله در عراق کشته شد-
 مقتدي صدر آمريکايي ها را به تهديد ائمه مساجد متهم کرد و خواستار عقب نشيني آنها پيش از -

  .انتخابات شد
  .امه ژنو را  محکوم کردند هزاران فلسطيني در اردوگاه جباليا در غزه  توافقن-
  .  اشغالگران هزاران فلسطيني را  محروم کردند-
  . آمريکا ، ايران را به فريب سازمان ملل متهم کرد-
   پرتاب بمب آتش زا به سوي سفارت انگليس در تهران -
  . ترکيه صف مقدم حمالت القاعده شد-
  .توصيه هاي پزشکان را گوش نکردم :  مبارک -
  .توافقنامه امسال امکان دارد: ديدار با پاول  گارانگ در -
 حزب اهللا ، اسراييل را تهديد کرد در صورت تجاوز ، اين رژيم را مورد هدف قرار خواهد داد و آمريکا را -

  .مسوول خشونت در منطقه معرفي کرد
  . اسراييل تمايل دارد که سفير مصر به تل آويو بازگردد-

  الزمان * 
   صدام از کاخ جمهوري  برچيدن شدن تصاوير-
  . درصد کاهش يافت70عمليات ضد آمريکايي :  ژنرال آمريکايي -
  . برمر در مورد آينده عراق با طالباني گفتگو کرد-
  . نيروهاي ائتالف ، ائمه جماعات مخالف خود را بازداشت مي کنند-
  .واشنگتن تصميم ندارد که نيروهاي خود را در عراق افزايش دهد:  بوش -
  مليات بازداشت جديد توسط آمريکايي ها در موصل ع-
   حمله به دو هتل و ساختمان وزارت نفت در بغداد-
   هشدار نسبت به وقوع حمالت جديد تروريستي در اروپا-
 . واشنگتن ، تهران را به فريبکاري درمورد برنامه هسته اي متهم کرد-
   
  

www.iran-archive.com 
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