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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

------------------------------------------------------------------------------  
  
  جهان را از خبر دستگيري صدام مطلع آرد " ايرنا"

  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه 
 13:09در خصوص دستگيري صدام آه ساعت " ايرنا"خبرفوري و آوتاه خبرگزاري جمهوري اسالمي 

  .  ر نخست وسايل ارتباط جمعي جهان تبديل شدامروز ارسال شد به سرعت به خب
  

  صدام حسين دستگير شد
  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه  -بي بي سي 

پل برمر، سرپرست تشکيالت آمريکايی اداره امور عراق، تاييد کرده است که صدام حسين، رييس 
در روستای دور واقع  دسامبر، به وقت محلی 13جمهوری سابق عراق، ساعت هشت شامگاه شنبه، 

  . کيلومتری جنوب شهر تکريت، زادگاهش، دستگير شده است15در 
آقای برمر در جريان يک کنفرانس خبری گفته است که رييس جمهوری سابق عراق در زيرزمين خانه ای 

  .در اين روستا دستگير شد
انس خبری گفته است که ژنرال ريکاردو سانچز، فرمانده نيروهای آمريکايی در عراق نيز در اين کنفر

  .بازداشت صدام حسين توسط نيروهای ارتشی و يک واحد ويژه صورت گرفت
به گفته وی، انجام اين عمليات در پی دريافت اطالعاتی در مورد محل اختفای صدام حسين در ساعت 

شش بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شد و با استفاده از نيرويی متشکل از حدود ششصد نظامی 
  . ريکايی صورت گرفتآم

اين فرمانده آمريکايی گفته است که جستجوی نيروهای آمريکايی به يافتن صدام حسين در يک 
  . مخفيگاه زير زمينی انجاميد که حفره ورودی آن استتار شده بود

  .دو عراقی ديگر نيز همراه صدام حسين بازداشت شدند
 اسلحه سبک همراه داشت اما بدون گفته می شود که صدام حسين هنگام دستگيری چند قبضه

  .مقاومت تسليم شد
به گفته وی رييس جمهوری سابق عراق اينک در بازداشت نيروهای آمريکايی به سر می برد و با آنان 

  .همکاری می کند
در اين کنفرانس خبری، يک فيلم ويديوئی حاوی محل اختفای صدام حسين و تصوير وی پس از 

  .بازداشت نشان داده شد
گام بازداشت، رييس جمهوری سابق عراق ريش داشت و فيلم ويديويی صحنه ای از آزمايش هن

  .پزشکی او را نشان داد
در همين کنفرانس خبری، برخی از مقامات عراقی اعالم داشتند که صدام حسين در دادگاهی در داخل 

  .عراق محاکمه خواهد شد
  گزارش های اوليه

طالبانی، رهبر حزب اتحاد ميهنی کردستان عراق، نقل شده بود که در گزارش های اوليه از قول جالل 
  .رييس جمهوری سابق عراق در شهر زادگاه وی، تکريت، دستگير شده است
  .متعاقبا، تونی بلر، نخست وزير بريتانيا نيز دستگيری صدام حسين را تاييد کرد
 را از ميان برده و فرصتی را آقای بلر گفته است که دستگيری صدام حسين خطر بازگشت وی به قدرت
  .فراهم آورده است تا رهبر سابق عراق در يک دادگاه عراقی محاکمه شود

با توجه به اينکه صدام حسين در زمان زمامداری خود بدل های متعددی داشت، با انتشار اخبار اوليه 
های رييس دستگيری وی اين ترديد نيز مطرح شد که ممکن است شخص بازداشت شده يکی از بدل 

  .جمهوری سابق عراق باشد
سپس عبدالعزيز حکيم، رييس شورای حکومتی عراق، در گفتگو با خبرنگاران در مادريد، پايتخت اسپانيا، 

تاييد کرد که آزمايش های دی ان ا نشان داد که فردی که در بازداشت نيروهای آمريکايی به سر می 
  .برد صدام حسين است
جه دولت انتقالی عراق، در مصاحبه با بی بی سی گفته است که بازداشت هشيار بازياری، وزير خار

  .صدام حسين تحولی عمده در نبرد عراق بوده است
  .وی رييس جمهوری سابق را مسوول بخش اعظم مشکالت عراق دانسته است

  شادمانی مردم
  . شده استبه گزارش خبرنگاران، دستگيری صدام حسين با استقبال گروهی از مردم عراق مواجه

گزارش ها از حضور مردم در خيابان های شهرهای مختلف عراق، از جمله بغداد، حکايت دارد که با 
  .دست زدن، به صدا در آوردن بوق اتومبيل ها و و شليک هوايی از اين خبر ابراز خوشنودی می کنند

 شيعی مذهب هستند، به ويژه در کرکوک، واقع در شمال عراق، و بصره در جنوب، که اکثر ساکنان آن
  .حضور گسترده مردم در خيابان های چشمگير گزارش شده است
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حکومت صدام حسين در پی تصرف بغداد توسط نيروهای آمريکايی در ماه آوريل سقوط کرد و از آن زمان 
  . به بعد وی مخفی بود و تاکنون تالش برای دستگيری وی ناکام مانده بود

مبلغ بيست و پنج ميليون دالر برای اطالعات منتهی به بازداشت وی مقامات آمريکايی جايزه ای به 
  .تعيين کرده بودند

نام صدام حسين در راس فهرست اسامی رهبران رژيم سابق عراق قرار داشت که تحت تعقيب 
  .نيروهای آمريکايی قرار داشتند

رگيری با نيروهای عدی و قصی حسين، دو پسر وی که نفرات دوم و سوم در اين فهرست بودند، در د
  .آمريکايی کشته شدند

  
  همسر دوم صدام با وی در تماس بود

  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه  -بي بي سي 
همسر دوم صدام حسين، رييس جمهوری سابق عراق، گفته است که با همسرش به طور مرتب در 

  .تماس بوده است
 مانده صدام حسين، با نام مستعار در بيروت، سميرا شاه بندر، که همراه با علی، تنها پسر باقی

پايتخت لبنان به سر می برد، در مصاحبه با خبرنگار هفته نامه بريتانيايی ساندی تايمز که در رستورانی 
در بيروت صورت گرفت، گفت که صدام دست کم هفته ای يک بار توسط تلفن يا ارسال نامه با وی 

  .ی داده استتماس دارد و حال خود را به وی خبر م
سميرا، که به گفته نزديکان صدام در ميان چهار همسر وی از همه محبوبتر بود، در اين مصاحبه گفته 

  .است که اجازه اقامت در فرانسه را کسب کرده و ماه آينده رهسپار پاريس خواهد شد
يری جواهرات و به گفته سميرا شاه بندر، صدام حسين مبلغ پنج ميليون دالر به صورت پول نقد و مقاد

  .طال را در اختيار وی قرار داد تا همراه با پسرش از مرز سوريه و عراق عبور کند
خانم حسين سپس از سوريه عازم لبنان شد و پس از دريافت گذرنامه لبنانی با نام مستعار، در پايتخت 

  .اين کشور اقامت گزيد
است و گذرنامه پسرش علی " حاجيه"نی وی به گفته خبرنگار ساندی تايمز نام سميرا در گذرنامه لبنا

  .صادر شده است" حسن"حسين با نام 
عدی و قصی حسين، دو پسر ديگر صدام حسين، در درگيری با نيروهای آمريکايی کشته شدند و گفته 

  .می شود مادر آنان، که همسر اول صدام حسين است، در سوريه اقامت دارد
 در مجامع ظاهر می شد و شايع بود که عدی و قصی به در زمان حکومت صدام حسين، سميرا کمتر

  . شدت از او نفرت دارند
وی به خبرنگار ساندی تايمز گفت که هرگاه شوهرش در طول هفته با وی تماس تلفنی نمی گرفت، 

  .ظرف يکی دو روز نامه ای می فرستاد و علت را توضيح می داد
ا محبت ياد می کرد و خيانت نزديکان رييس هنگام مصاحبه با اين خبرنگار، سميرا از شوهرش ب

  . جمهوری سابق عراق را عامل اصلی سقوط وی می دانست
  . آوريل به محل اختفای او آمد9سميرا گفته است که صدام حسين روز 

صدام با حالتی غمگين و افسرده به ديدن من آمد و مرا به اتاق ديگری برد و در آنجا به "به گفته سميرا 
  ." و گفت که به او خيانت شده است و از من خواست که نگران نباشمگريه افتاد

 ساله، برای مدتی در خانه های مختلف مخفی بودند و 21پس از سقوط بغداد، سميرا و پسرش علی، 
  .سپس همراه يک مامور محافظ عازم مرز سوريه شدند

حاوی حدود پنج ميليون دالر و ده به گفته سميرا، وی در آنجا برای آخرين بار صدام را ديد که چمدانی 
  . کيلوگرم طال را در اختيار همسر و پسرش قرار داد

مصاحبه ساندی تايمز با همسر دوم صدام حسين قبل از انتشار خبر بازداشت رييس جمهوری سابق (
  .)عراق در اين هفته نامه منتشر شده است

  بازتاب جهانى دستگيرى صدام حسين
  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه  -راديو آلمان 

مختلف بى  دولتمردان آشورهاى. دستگيرى صدام حسين بازتابى وسيع در سطح جهانى داشته است
فرستنده هاى  .درنگ نسبت به اين حادثه مهم تاريخى واآنش نشان داده و اعالم نظر آرده اند

اين خبر مهم را منتشر  ه وتلويزيونى و راديويى آشورهاى مختلف برنامه هاى عادى خود را قطع آرد
به دستگيرى صدام حسين  بسيارى از رهبران سياسى آشورهاى مهم جهان نيز نسبت. نموده اند

  .ابراز خرسندى نموده اند
نامه اى به  خبرگزارى آسوشيتدپرس از برلين گزارش داده است آه صدراعظم آلمان، گرهارد شرودر طى

در نامه شرودر . است يرى صدام حسين ابراز خرسندى نمودهرئيس جمهور آمريكا، جورج بوش، از دستگ
در نامه شرودر ” .تبريك ميگويم من به شما بخاطر اين اقدام موفقيت آميز“: به جورج بوش آمده است

در نامه . عراق و منطقه شده است تصريح شده است آه صدام حسين باعث رنج گران مردم آشور
 :شرودر به بوش همچنين آمده است

دستگيرى صدام حسين بتواند باعث تقويت تالشهاى جامعه بين الملل در راستاى   اميدوارم آهمن“
 ”.استقرار ثبات در عراق گردد بازسازى و
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بدين ترتيب “: گفت وزير امور خارجه فرانسه، دومينيك دويلپن، نيز در ارتباط با دستگيرى صدام حسين
 ”.پرونده ديكتاتور عراق بسته شد

نيز نسبت به دستگيرى صدام حسين ابراز خرسندى نموده و عنوان  رانسه، ژاك شيراكرئيس جمهور ف
حسين، حادثه اى است بس بزرگ آه ميتواند در روند تثبيت اوضاع و  دستگيرى صدام: نموده است

  .موثر واقع شود دموآراتيزه آردن عراق
 :فته استنخست وزير بريتانيا، تونى بلر نيز خطاب به خبرگزارى فرانس پرس گ

 آار نيروهاى امنيتى و نظامى. امر فوق العاده مهم دستگيرى صدام حسين را تبريك ميگويم من
دستگيرى  .اين خبر بسيار خوبى براى مردم عراق است. موتلفين در عراق شايسته قدرشناسى است

گر بى نگرانى دي اين. صدام حسين به آابوس بازگشت مجدد وى به قدرت در عراق خاتمه داده است
جناياتش در عراق در برابر  اينك اين امكان بوجود آمده است آه صدام حسين را بخاطر. مورد است

من از سنيها و همچنين از . آمده است و اينك امكان پيشرفت امور در عراق فراهم. دادگاه آشيد
ر مردم شمرده و راه دوستى و آشتى با ديگ مسئوالن سابق حزب بعث ميخواهم تا فرصت را غنيمت

تالش در راه بازسازى عراق، دورنماى يك عراق جديد را به  اينك ما ميبايست با. عراق را در پيش گيرند
 .نمايش گذاريم

 
  صدام حسين، رئيس سابق حکومت عراق دستگير شد

  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه ): راديوفردا(کيوان حسيني 
هم اکنون . م حسين، ديکتاتور پيشين عراق دستگير شديکي از رهبران کرد عراقي مي گويد که صدا

آقاي پژمان لطفا از آخرين . ارتباط تلفني داريم با همکارم پيمان پژمان، گزارشگر ويژه راديوفردا در منطقه
  . خبرها در ارتباط با دستگيري صدام حسين بگوييد

ا هم فرموديد، ظاهران سربازان حضورتان عرض کنم، همانطور که شم): راديوفردا، بغداد(پيمان پژمان 
آمريکايي، صبح امروز يا ساعت هاي آخر ديشب، در حمله اي به منزلي در شهر تکريت، زادگاه صدام 

وي ظاهرا در منزلي در يک زيرزمين مخفي شده بود و با استفاده از يک . حسين، وي را دستگير کردند
  .کندريش مصنوعي ظاهرا مي خواسته که هويت خود را پنهان ب

همانطور که شما گفتيد، توني بلر، تا به حال اين را تاييد کرده و تعدادي از مقامات عراقي هم از جمله 
سيد عبدالعزيز حکيم، رئيس حکومت موقت فعلي، و هوشيار زيباري، وزير امور خارجه و احمد چلبي، 

ريکا، فکر مي کنم ظرف لحظات آقاي پال برمر، نماينده مدني آم. يکي ديگر از اعضاء، آن را تاييد کرده
آينده، کنفرانس مطبوعاتي در بغداد خواهد داشت که آن را مجددا تاييد بکند و اخبار از منابع متعدد 

، هويت صدام حسين را تاييد DNAحاکي از آن هست که حتي آزمايش هاي فيزيکي، از جمله، آزمايش 
  .کرده است

د چگونه هست؟ واکنش مردم عراق تا اين لحظه چگونه آقاي پژمان، االن وضعيت در شهر بغدا.: ح.ک
  بوده؟

بله، انتشار اين اخبار، جو در خود عراق را به شدت تغيير داده است و چه در بغداد و چه در : پيمان پژمان
شهرهاي ديگر، مردم شروع به انفجار ترقه و شليک هوايي کردند که اين نشانه اي از جشن گرفتن 

 سال زندگي مردم عراق را به خرابي کشيد و سطح 30وري است که واقعا حدود براي دستيگري ديکتات
  .زندگي مردم را بسيار پايين آورد

 هويت شخص دستگير شده را صدام حسين DNAآزمايش : آخرين اخبار از دستگيري صدام حسين
  اعالم کرد

 فريبا مودت و سياوش اردالن
ز قبل از صدام حسين در دست بود، نشان داد  که اDNA شخص دستگير شده با نمونه DNAبررسي 

در ميان شايعات فراوان، سرانجام پال برمر، مدير . که فرد دستگير شده خود صدام حسين است
آمريکايي اداره امور عراق، اعالم کرد که صدام حسين در مخفيگاه کوچکي در نزديکي شهر تکريت، به 

رانس مشترک پال برمر و ژنرال ريکاردو سانچز، فرمانده در جريان کنف. اسارت سربازان آمريکايي در آمد
نيروهاي آمريکا در عراق و آقاي عدنان پاچاچي، عضو شوراي حکومتي موقت عراق، تصاويري از صدام 

صدام حسين در هنگام دستگيري مقاومتي از خود نشان نداد . حسين پس از بازداشت نشان داده شد
در تصاوير . ي يا خودکشي قبل از دستگيري، درست از آب در نيامدندو تمام احتماالت در مورد مقاومت و

نشان داده شده، صدام حسين با حالتي کامال تسليم شده، خود را در معرض معاينه سربازان آمريکايي 
صدام حسين بدل هاي زيادي داشت، که معاينه نيروهاي ائتالف براي اطمينان از هويت وي . قرار داد

  .بيرکل اتحاديه عرب، گفت که صدام حسين بايد توسط مردم عراق محاکمه شودعمر موسي، د. بود
  کنفرانس خبري سخنگوي نيروهاي ائتالف در عراق در مورد دستگيري صدام حسين

  سياوش اردالن
در کنفرانس خبري در بغداد، پال برمر، مدير آمريکايي اداره امور عراق، ژنرال ريکاردو سنچز، فرمانده 

الف در عراق، و عدنان پاچاچي، عضو شوراي حکومتي عراق به ارائه توضيحاتي در مورد نيروهاي ائت
ژنرال ريکاردو سنچز، گفت که صدام حسين در معاينه هاي پزشكي . دستگيري صدام حسين پرداختند

آقاي سنچز گفت که نيروهاي ائتالف همچنان در حال بازرسي محل براي . به عمل آمده، همکاري کرد
پال برمر، مدير آمريکايي اداره امور عراق نيز گفت که . آوردن اسناد و مدارک بيشتر هستندبه دست 

تعيين اينکه چه موقع صدام حسين محاکمه خواهد شد و چگونه، مسئله اي هست که در آينده روشن 
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ژنرال سنچز در مورد منبع اطالعات رسيده که منتهي به دستگيري صدام حسين شد . خواهد شد
وي گفت که تقريبا مطمئن هستند که شخص دستگير شده خود صدام حسين . خاصي ندادتوضيح 
عدنان پاچاچي، . وي شايعه کمک همسر دوم صدام حسين براي دستگيري وي را تکذيب کرد. است

وآيل و , عضو شوراي حکومتي عراق نيز گفت که تمام متهمان در يک دادگاه با وجود هيات منصفه
  .هند شد برخالف آنچه در حكومت صدام معمول بودشاهدان، محاآمه خوا

  
اگر ظلم حاآم : رجبعلي مزروعي با اشاره به دستگيري صدام و خوشحالي مردم عراق گفت

  .  ديكتاتورمردم را به ستوه آورد، شورش و انقالب رخ خواهد داد
  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه 

عملكرد حاآمان دولتهاي مختلف   : گفت,  گو با خبرنگار ايلنارئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران در گفت و
توان حاآميت را از رفتار دولت   هاي مردم تحت حكومتش بايد ارزيابي شود، يعني نمي  متناسب با ويژگي

  .جدا آرد
تصريح , مزروعي با بيان اين مطلب آه وجود حاآم ديكتاتور برخواسته از وضعيت مردم در جامعه است

ربه نشان دهنده آن است آه اگر ظلم و جنايت حكام ديكتاتور به حدي برسد آه مردم به ستوه تج: آرد
  .طبعًا به شورش و انقالب اقدام مي آنند,   بيايند

در شرايطي آه قدرت خارجي تصميم به   : وي در ادامه وضعيت دولت عراق را استثنايي عنوان آرد گفت
قدرت واآنشي نشان ندادند و آمريكا به راحتي توانست يك مردم نسبت به آن , سرنگوني صدام گرفت

  .رژيم ديكتاتوري و در رأس آن صدام حسين را سرنگون آند
جاي سوال دارد آه   : رييس انجمن صنفي روزنامه نگاران شرايط عراق را قابل تامل خواند و تصريح آرد

ماشاگر بوده و از سقوط حاآم خود مردم تنها ت, چرا بايد با مداخله يك دولت خارجي در حكومت عراق
  .خوشحال شوند
  .مردم عراق هم در مقابل ديكتاتوري صدام مسئول بودند  :وي در پايان گفت

  
  با دستگيری صدام ، جورج بوش دوره دوم رياست جمهوري خودش را تضمين آرد: الواعظين شمس

  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه 
ن عراق فصل ما قبل آخر تحوالت عراق است و پايان راه آمريكا و دستگيري صدام، ديكتاتور پيشي

  . نيروهاي ائتالف نيست
 -وگو با خبرنگار سياسي  ي توقيف شده جامعه در گفت ماشاءاهللا شمس الواعظين، سردبير روزنامه

هاي نوين نظام  پايان راه نيروهاي آمريكايي نحوه شكل گيري سازه: خارجي ايسنا اظهار داشت
  . ي در عراق استسياس

هاي امنيتي رژيم سابق عراق  ها و سرويس با دستگيري صدام شوك بزرگي به سازمان: وي ادامه داد
  . هاي ضدنيروهاي اشغالگر در عراق باشيم شود و بايد در آينده شاهد آاهش شديد عمليات وارد مي

 به اين اقدام باشيم، شمس الواعظين با اشاره به اين آه ممكن است در روزهاي آتي شاهد واآنش
در آينده به دليل شوك رواني و ازهم پاشيدگي روحيه نيروهاي مقاومت بايد شاهد آاهش شديد : افزود

  . فعاليت آنها باشيم
جورج بوش با اين اقدام در عراق دوره دوم رياست :ي توقيف شده جامعه تصريح آرد سردبير روزنامه

هاي شديدي آه پنتاگون در عراق پيدا آرده بود و به  ناآاميجمهوري خودش را تضمين آرده و به دنبال 
الدن، بازداشت صدام به يك مساله حيثيتي تبديل شده بود آه بوش با  دنبال ناآامي در دستگيري بن

  . اين آار رياست جمهوري آينده خود را تضمين آرد
 خوبي به دست خواهند ارتش آمريكا و نيروهاي متحد اين آشور در عراق روحيه: وي خاطرنشان آرد

هاي چند ماه اخير نيروهاي آمريكايي و يا نيروهايي آه در صف اعزام به عراق  آورد و به دنبال ناآامي
  . هاي اجرايي درآورند يابند آه اقدامات بعدي را از هم اآنون به صورت برنامه هستند، اين امكان را مي

الملل الهه، هيچ نيرويي صالحيت محاآمه صدام را  شمس الواعظين با تاآيد بر اين آه جز دادگاه بين
توانند صدام را محاآمه آنند و هم اآنون آمريكا و  نيروهاي اشغالگر به هيچ دليل نمي: ندارد، گفت

  . انگليس بر سر محاآمه زندانيان گوانتانامو با يكديگر مشكل دارند
 صدام را انجام دهد و بايد به مانند گزينه تواند محاآمه المللي آمريكا نمي به لحاظ حقوق بين: وي افزود

  .ميلوسوويچ آه از سوي دادگاه الهه رسيدگي شد، انجام شود
به دليل مجموعه جناياتي آه صدام مرتكب شده و جناياتش به دهه : شمس الواعظين خاطرنشان آرد

و آشور آشته  و مقطع جنگ تحميلي عليه ايران آه مجموعا نيم ميليون نفر از هر د90، 80، 70، 60
 .گردد، بايد در دادگاه الهه محاآمه شود شدند و تجاوزش به آويت بر مي

  
  نخستين جلسه شوراي حكومت انتقالي عراق پس از دستگيري صدام

  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه 
چند تن از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق با حضور عدنان پاشاچي نايب رئيس شوراي حكومت 

  .تقالي عراق در آنفرانسي مطبوعاتي پس از دستگيري صدام شرآت آردندان
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در , موفق ربيعي يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
برد و حتمًا در   صدام در بازداشت به سر مي  : پاسخ به چگونگي برگزاري محاآمه صدام در عراق گفت

  .شود   قوانينش توسط شوراي حكومت انتقالي وضع شده به محاآمه گذاشته ميدادگاهي آه اخيرًا
  .شود، تأآيد آرد  وي در ادامه بر اين مسأله آه صدام در دادگاه ويژه جنايي محاآمه مي

به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر عضو ديگري از شوراي حكومت انتقالي عراق در ادامه سخنان 
ما در صدد اين هستيم آه چهره جديد دموآراسي عراق را به مردم جهان    :ردموفق ربيعي تصريح آ

  .نشان دهيم
  .اي عادالنه خواهد بود  اي انتقام جويانه نيست بلكه بر عكس محاآمه  محاآمه صدام محاآمه: وي گفت

شوراي حكومت انتقالي عراق در : احمد چلبي عضو ديگر شوراي حكومت انتقالي عراق اظهار داشت
  .اي را در مورد صدام انجام داده بود  هاي گذشته تحقيقات گسترده  خالل ماه
  پايان پيام

 
ي نظامي نيروهاي آمريكايي در عراق  پل برمر، حاآم آمريكايي عراق به همراه ريكاردو سانچز، فرمانده

بق طي يك آنفرانس خبري مشترك، اخبار انتشار يافته مبني بر دستگيري صدام، رييس جمهور سا
  . عراق را تاييد آردند

  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه 
ي تلويزيوني الجزيره، برمر در ابتداي اين  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آنفرانس خطاب به خبرنگاران اعالم آرد، صدام دستگير شده است و اخبار انتشار يافته در اين زمينه 
  . ست استآامال در

شود و زماني آه مردم عراق از  اين روز به عنوان يك روز بزرگ در عراق محسوب مي: برمر اظهار داشت
  . اند، به پايان رسيده است برده اين ديكتاتور ظالم رنج مي

هايي ميان مردم عراق، درگيري ميان مردم و تهديد همسايگان و  صدام منجر به ايجاد شكاف: برمر گفت
ي روشن خود نگاه آنند و  مجوار خود بود و امروز روزي است آه مردم عراق بايد به آيندهآشورهاي ه

گويم آه زمان ديكتاتوري به پايان رسيده است و حكومت مستقل عراق آه  من به شما مردم عراق مي
  . هاي آينده در انتظار شما خواهد بود توسط شما مردم عراق اداره خواهد شد، طي ماه

چي يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق نيز با تبريك و تهنيت به  ر عدنان پاچهاز سوي ديگ
من امروز به نيابت از شوراي حكومت انتقالي عراق اين روز بزرگ : مناسبت دستگيري صدام اعالم آرد

 دهد آه روزهاي ظلم و ستم و ديكتاتوري به گويم و به شما نويد مي را به شما ملت غيور تبريك مي
اي آزاد همراه با  يي روشن حرآت آنيم؛ آينده پايان رسيد و ما بايد با تالش فراوان به سوي آينده

  .دموآراسي
ي نظامي نيروهاي آمريكا در عراق نيز با تبريك و تهنيت به مردم عراق و خواندن  ريكاردو سانچز، فرمانده

  . رداختاين روز به عنوان يك روز بزرگ به شرح عمليات دستگيري صدام پ
در “ افق سرخ”توسط نيروهاي ويژه ) شنبه( عصر روز گذشته 8صدام ساعت : وي اظهار داشت

  . اي در نزديكي تكريت دستگير شد مخفيگاهي زيرزميني در نزديكي مزرعه
هاي اطالعاتي نسبت به دو هدف مشخص  با دستيابي به داده“ افق سرخ”نيروهاي ويژه : سانچز گفت

نظر به جستجوي گسترده پرداختند، اما به هدف مورد نظر خود در آن دو منطقه شده در منطقه مورد 
  . نرسيدند
به همراهي نيروهاي هوايي و “ افق سرخ”پس از آن نيروهاي ويژه : ي نيروهاي آمريكايي گفت فرمانده

يكي از ي آوچك در  زميني ويژه به جستجوي دقيق در منطقه مورد نظر پرداختند، تا اين آه به يك روزنه
  . هاي نزديك تكريت دست يافتند مرزعه

ي آوچك به مخفيگاهي زيرزميني دست يافتند آه  نيروهاي آمريكايي با جستجو در اين روزنه: وي افزود
برد و دستگيري وي بدون هيچ درگيري انجام گرفت و صدام نيز با  صدام در آن مخفيگاه به سر مي

  . نيروهاي آمريكايي همكاري آرده است
 سرباز آمريكايي از گردان 600نيروهاي آه در عمليات دستگيري صدام شرآت داشتند : نچز گفتسا

  . افق سرخ به همراه نيروهاي هوايي و زميني بودند
به همراه دستگيري صدام مقداري از مدارك، سالح و يك ماشين پرتغالي رنگ ضبط شده : وي افزود

  .برد آمريكا در يك محل سري بسر مياست و در حال حاضر صدام در اختيار نيروهاي 
هاي مختلف برگزار شد،  در آنفرانس خبري آه به مناسبت دستگيري صدام با حضور خبرنگاران از رسانه

چي، از اعضاي  ي نظامي عراق، پل برمر، حاآم آمريكايي عراق و عدنان پاچه ريكاردو سانچز، فرمانده
  . سخ گفتندشوراي حكومت انتقالي به سواالت خبرنگاران پا

: ي تلويزيوني الجزيره، سانچز تصريح آرد به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
محل اختفاي صدام يك گودال زيرزميني به عمق هشت فوت بوده است و صدام در حالي آه در اين 

  . گودال مخفي شده بود، دستگير شد
. شكي مشخص شد وضعيت سالمت صدام بسيار خوب استهاي پز پس از انجام آزمايش: وي افزود

به اعتقاد من صدام تسليم . شد خستگي وي بود تنها چيزي آه هنگام دستگيري او مشاهده مي
سرنوشت خود شده است و بايد بگويم صدام هرگز به حكومت عراق باز نخواهد گشت و امروز پايان 

  .نهايي صدام است
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چي و سانچز، خبرنگاران سواالت خود را  كايي عراق و عدنان پاچهپس از سخنان پل برمر، حاآم آمري
  :مطرح آردند آه به نقل از ايسنا در زير آمده است

  
  ايد؟ آيا در زمان دستگيري صدام وسايل صوتي، نامه يا مدارآي نيز بدست آورده* 

ر اين زمينه محل اختفاي صدام همچنان مورد بازرسي است و زماني آه به اطالعات آاملي د: سانچز
  .دهيم رسيديم، اين اطالعات را در اختيار مردم قرار مي

  
  آيا محاآمه صدام به سرعت انجام خواهد گرفت يا به تاخير خواهد افتاد؟* 

  .اين تصميم در آينده اتخاذ خواهد شد: سانچز
  
 آه صدام از آيا امكان داشت صدام از دست نيروهاي آمريكايي فرار آند و آيا اين امكان وجود داشت* 

  آند؟ محل مخفيگاه خود بتوانند نيروهاي مقاومت را رهبري 
  . گيرد هاي آامل از صدام در اختيار مردم قرار مي پاسخ اين سوال پس از انجام بازجويي: سانچز

  
  آيا شوراي حكومت انتقالي عراق از آمريكا خواهان برگزاري دادگاه علني براي صدام شده است؟* 

  . ي نزديك بررسي خواهد شد وع در آيندهاين موض: سانچز
  
پس از دستگيري صدام، شوراي حكومت انتقالي عراق و دولت آمريكا چه چيزي را به مردم عراق ارايه * 

  خواهند داد؟
ي خدمت به مردم عراق انجام خواهيم داد و در راس اين  ما تمام تالش خود را براي ارايه: چي پاچه

ي براي انتقال قدرت به مردم عراق  الش خود را براي انجام اقدامات اوليهخدمات آن است آه ما تمام ت
ي قانون اساسي قرار دارد  دهيم آه در راس اين اقدامات، برگزاري يك انتخابات عمومي درباره انجام مي

و بر اساس اين قانون اساسي با مشارآت مردم در يك انتخابات عمومي دولت منتخب عراق تعيين 
  .خواهد شد

  
ي بازجويي از برخي مقامات سابق عراق است و آيا صدام در تمام مدت  آيا دستيگري صدام نتيجه* 

  برد؟ مخفي شدنش در اين گودال بسر مي
برد، اطالعي  ي اينكه آيا صدام در طول مدت مخفي شدنش در اين گودال بسر مي ما درباره: سانچز
  .نه آنها را در اختيار مردم خواهيم گذاشتدر صورت دستيابي به اطالعاتي در اين زمي. نداريم

ي آمريكا مدتهاست آغاز  هاي اطالعاتي و تالشهايي آه نيروهاي ويژه دستگيري صدام براساس داده
  .اند، انجام گرفته است آرد

  
  ايد؟  ايد و چگونه خبر را به واشنگتن منتقل آرده وگو آرده آيا با صدام ديدار و گفت* 

 ساعت ديگر به طور آامل به شما ارايه خواهم داد و اجازه 15ن قضايا را طي من شرح آامل اي: برمر
دهيد بعدا در اين باره سخن بگويم، اما ما براي مطمئن شدن از دستگيري صدام، با وي بطور غير 

  .وگو آرديم مستقيم گفت
  
  هد شد؟ايد و آيا صدام به صورت علني محاآمه خوا  از صدام انجام دادهDNAآيا آزمايش * 

اين آزمايش انجام شده و در حال حاضر آزمايشات ديگري جهت اطمينان آامل از شخصيت : سانچز
ي اين آزمايشها ما از شخصيت صدام مطمئن  صدام در حال انجام است، اما بايد بگويم به رغم ادامه

  .ت آمده استهايي آه در اختيار داريم نيز بدس هستيم و اين اطمينان از جانب تاآيد ديگر زنداني
  
  آيا صدام را به خارج از عراق منتقل خواهيد آرد يا در عراق باقي خواهد ماند؟* 

  .برد و در اختيار نيروهاي آمريكايي است در حال حاضر صدام در يك محل سري بسر مي: سانچز
  
 و آيا با دستگيري صدام عمليات جستجو براي دستگيري ديگر مقامات سابق عراق متوقف خواهد شد* 

  آيا با دستگيري صدام نيروهاي آمريكايي از عراق خارج خواهند شد؟
مطمئنا نه و ما به عمليات جستجوي خود ادامه خواهيم داد و بايد بگويم هنوز مقاماتي از نظام : سانچز

دهند و ما هم چنان به عمليات جستجو براي  سابق عراق وجود دارند آه مردم عراق را هدف قرار مي
دهيم اما در مورد خروج نيروهاي آمريكايي بايد بگويم آه ما تا پايان  ها ادامه ميدستگيري آن

  .مسووليتهاي خود و استقرار امنيت در اين آشور باقي خواهيم ماند
  
  آيا در زمان دستگيري، صدام گرسنه يا ترسيده بود، يا از خود مقاومتي نشان داد؟* 

تگير شد و بايد بگويم او را بصورت يك شخص خسته صدام در حالي آه پنهان شده بود، دس: سانچز
دستگير آرديم و من معتقدم وي در برابر سرنوشت خود تسليم شده بود و با نيروهاي آمريكايي 

  .آرد همكاري مي
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  صدام در زمان دستگيرش چه گفت؟* 
  .توانم به اين سوال پاسخ دهم نمي: سانچز

  
اي دستگيري صدام موفق به دستگيري وي شدند و چگونه ي بر آيا نيروهاي آمريكا با تعيين جايزه* 

صدام تاآنون توانسته است از دستگيري خود جلوگيري آند و آيا خبر دستگيري دو تن ديگر با صدام 
  صحت دارد؟

ها همچنان از وي ادامه  ها از صدام داد و بازجويي جواب اين سوال را بايد پس از انجام بازجويي: سانچز
  .توانم در حال حاضر اطالعاتي را ارايه دهم رد دو فرد دستگير شده نميدارد اما در مو

  
  ها در چه زمينه بوده است؟ شما گفتيد صدام با نيروهاي آمريكايي همكاري آرده است اين همكاري* 

ها و نيز به  ي انجام برخي از آزمايش ي اطالعاتي نبوده است، بلكه در زمينه ها در زمينه همكاري: سانچز
  .ام دستگيريش بوده استهنگ

  
  شود يا در يك دادگاه جنايي؟ آيا صدام در يك دادگاه قضايي محاآمه مي* 

ي وي  ي صدام در يك دادگاه عراقي و براساس قوانين انجام خواهد شد و محاآمه محاآمه: چي پاچه
  .فوري نخواهد بود، بلكه چون دادگاههاي قانونمند ديگر خواهد بود

  
  مت در عراق با دستگيري صدام افزايش خواهد يافت؟آيا عمليات مقاو* 

به اعتقاد من بله و عمليات دستگيري صدام واآنشهايي را به دنبال خواهد داشت آه يكي از : سانچز
 تن 10اين واآنشها عمليات انتحاري امروز در غرب عراق بوده است آه منجر به آشته شدن بيش از 

  .ايم يا افزايش اين عملياتها، ما آامال براي رويارويي با آنها آمدهشده است اما بايد بگويم برغم ادامه 
  
ي مخفيگاه  ، همسر دوم صدام اطالعات الزم درباره“شاه بندر”اند آه  هاي خبري گفته برخي از رسانه* 

  صدام را ارايه داده است؟
  .اين اخبار شايعاتي بيش نيست: سانچز

  
  شيد؟هاي صدام چه مدت طول خواهد آ بازجويي* 

  .ها تا زمان الزم و تا وقتي آه ما به اطالعات مورد نظر برسيم طول خواهد آشيد اين بازجويي: سانچز
  
  آيا صدام را به دولت انتقالي فعلي عراق تحويل خواهيد داد؟* 

  .بايد ببينيم در آينده چه خواهد شد. دهيم ما همچنان به بازجويي از صدام ادامه مي: سانچز
  
  را خواهد رسيد آه يك دولت عراقي بدون نظارت خارجي تشكيل شود؟آيا زماني ف* 

دولت عراقي بدون نظارت خارجي تشكيل خواهد شد و تدابير اوليه براي انتقال قدرت و : چي پاچه
تشكيل اين دولت مشروع در حال انجام شدن است و اين دولت قبل از پايان ماه ژوئن آينده به طور آامل 

  .تشكيل خواهد شد
 مناسبت دستگيري صدام از شوراي حكومت انتقالي عراق خواهم خواست آه يك هفته تعطيلي به

  .ملي اعالم آنند
 انتهاي پيام

  
  واکنش ها به دستگيری صدام 

  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه  -بي بي سي 
صدام حسين تونی بلر نخست وزير بريتانيا، بعد از ظهر يکشنبه، در سخنانی به مناسبت دستگيری 

  .گفت که تا کنون در عراق وحشت و تفرقه حاکم بود ولی از اين پس بايد زمان آشتی و صلح باشد
  .آقای بلر گفت که صدام حسين از قدرت برکنار شده و ديگر به آن بازنخواهد گشت

د نخست وزير بريتانيا همچنين از عراقی هايی که جان خود را در دستگيری صدام به خطر انداخته ان
  . قدردانی کرد

ژاک شيراک رئيس . دولت های سراسر جهان نيز از خبر دستگيری صدام حسين استقبال کرده اند
جمهوری فرانسه که از مخالفان عمده جنگ عراق بود گفت از اين واقعه مهم که بايد به دموکراسی و 

  .ثبات در عراق کمک کند، خوشحال شده است
عراق، به آمريکايی ها برای دستگيری صدام تبريک گفت و افزود که صدر اعظم آلمان، ديگر منتقد جنگ 

  .اميدوار است که دستگيری او به تالش های جهانی برای بازسازی و ثبات در عراق کمک کند
الکساندر دونر، وزير خارجه استراليا گفت که دولت او از اين خبر بسيار شادمان شده است و اين 

وزير خارجه اسپانيا هم گفت که اين روز . ع موجود درعراق پيش بينی کرددستگيری را عامل تغيير در وض
بزرگی برای بشريت است و افزود که سايه وحشت آفرين اين ديکتاتور لعنتی در حال برچيده شدن 

  .است
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  اسامي چهارده تن از اعضاي رژيم پيشين عراق که هنوز دستگير نشده اند  
  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه 

از فهرست اسامي پنجاه و پنج نفر از اعضاي رژيم پيشين عراق که تحت تعقيب نظاميان آمريکايي در 
  .  تن باقي مانده اند که هنوز دستگير نشده اند14عراق هستند هنوز 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اسامي چهارده تن از افراد تحت تعقيب نظاميان 
که هنوز دستگير نشده اند به ترتيب مقام و موقعيت آنان در فهرست پنجاه و پنج نفره به شرح آمريکا 

  : زير است
  . معاون و جانشين صدام در شوراي فرماندهي انقالب - عزت ابراهيم الدوري -6
  . رئيس سازمان امنيت ويژه - هاني اللطيف طلفاح -7

  .هوري  رئيس ستاد گارد جم- سيف الدين فليح حسن -14
  . رئيس امنيت عمومي - رفيع عبداللطيف طلفاح -15
  . عضو سرويس اطالعات عراق - طاهر جليل حبوش -16
  . رئيس دفتر امور قبايل - رکان رزوقي الغفار سليمان المجيد -21
  . مشاور رياست جمهوري و برادر ناتني صدام - سبعاوي ابراهيم حسن -36
  .رئيس حزب بعث در استان دياله  - عبدالباقي الکريم عبداهللا -40
  . رئيس حزب بعث در استان تاميم - محمد زمام الرزاق -41
  . رئيس حزب بعث در بصره - يحيي عبداهللا العبيدي -44
  . رئيس حزب بعث در استان صالح الدين - نايف شينداخ ثامر -45
  . محسن خدر الخفاجي رئيس حزب بعث در استان قادسيه -48
  . رئيس حزب بعث در استان االنبار - کاظم  رشيد طعان-49
  .  رئيس حزب بعث در کربال- خميس سرحان المحمد -54
  

  از گذشته خود پشيمان نيستم  : صدام 
  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه 

صدام از جنايات : موفق الربيعي عضو شوراي حکومت انتقالي عراق امروز پس از ديدار با صدام گفت 
  .  س پشيماني نمي کندخود احسا

موفق الربيعي عضو شوراي حكومت انتقالي , به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه
در مالقات چهار تن از اعضاي شوراي حکومت انتقالي : عراق  امروز درنشست خبري دربغداد گفت

به گفته الربيعي،  . مي کردعراق با صدام، وي از جنايات و کشتارهاي ييشين خود احساس پشيماني ن
صدام در پاسخ به سئوالي درباره اينکه نظرش راجع به سپردن او به دست مردم  چيست با تمسخر 

  !گفت کدام مردم را مي گوئيد آيا منظورتان همين مردم شورشي عراق است
وشهداي هنگامي که از صدام پرسيديم که چرا آيت اهللا صدر اول و دوم : موفق الربيعي اضافه کرد

  !خاندان حکيم را به شهادت رساندي  با تمسخر گفت که صدر را مي گوييد و يا ذيل را 
برويد دليل آن را : صدام همچنين درپاسخ به سئوالي درباره گورهاي دسته جمعي ضمن توجيه آن گفت
  .ازخانواده هاي مقتوالن بپرسيد،  اين افراد  خيانت کار ، فراري  و مزدوران  ايران بودند

حمله نظامي به اين دو کشور در راستاي دفاع از اهداف : صدام با توجيه  حمله به کويت و ايران گفت 
  .ملت عراق شکل گرفت 

الربيعي درخصوص مکان اختفاي صدام آن را جايي تنگ و تاريک توصيف و گفت صدام با حشرات موذي و 
  .موشها زندگي مي کرده است

هيچ گونه روحيه اي : قالي عراق نيز در تائيد سخنان الربيعي گفت احمد چلبي عضو شوراي حکومت انت
  . براي عذرخواهي از ملت عراق را در صدام  نديديم

  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  لويه جرگه با پيام پادشاه سابق افغانستان گشايش يافت
  2003مبر  دسا14 –1382 آذر 23يكشنبه  -بي بي سي 

لويه جرگه قانون اساسی افغانستان برای بررسی و بحث در باره پيش نويس اين قانون در کابل، 
  .پايتخت، آغاز به کار کرده است

اجالس لويه جرگه با پيام محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان، گشايش يافت و پير سيد احمد 
  .ه عنوان رييس موقت لويه جرگه، تعيين شدگيالنی، از رهبران پيشين مجاهدين، از سوی وی ب

آقای گيالنی از جمله پنجاه نفری است که توسط حامد کرزی، رييس دولت افغانستان، به عضويت لويه 
  .جرگه قانون اساسی منصوب شده اند

پادشاه سابق افغانستان در پيام خود از نمايندگان لويه جرگه خواست تا پيش از هرچيز منافع ملی 
  .مردم افغانستان را در نظر داشته باشندکشور و 
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ممکن است در پيش نويس قانون "وی در اين پيام خطاب به نمايندگان لويه جرگه قانون اساسی گفت 
اساسی به مواردی برخورد کنيد که با خواسته های شما متناسب نباشد، سعی کنيد خواست مردم و 

  ."منافغ کشور را بر خواست خود ترجيح دهيد
بق از تالش های دولت حامد کرزی و کميسيون تدوين قانون اساسی در تهيه پيش نويس قانون شاه سا

  .قدردانی کرد
  .در اجالس افتتاحيه لويه جرگه، آقای کرزی نيز سخنرانی کرده است

وی در اين سخنان دستاوردهای دولت خود در بهبود اوضاع اقتصادی و سياسی افغانستان را تشريح 
  . امنيت و حاکميت دولت در کشور را ضروری دانسته استکرده و استقرار 
  تدابير امنيتی

اجالس لويه جرگه در ميان تدابير امنيتی گسترده و در حالی گشايش يافته که شرايط امنيتی در 
  .بسياری از نقاط افغانستان مطلوب نيست

  .خواستار قتل آنان شده اندطالبان تمامی شرکت کنندگان در اين اجالس را کافر و مهدور الدم خوانده و 
در اجالس اين لويه جرگه پانصد نماينده از سرتاسر افغانستان شرکت دارند تا در مورد تصويب مفاد قانون 
اساسی جديد اين کشور، که مرحله ای اساسی در ايجاد ثبات سياسی پس از سقوط رژيم طالبان در 

  .يد قانون را به تصويب برساننددو سال قبل تلقی می شود، بحث و گفتگو کنند و متن جد
پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان نظام آن کشور را جمهوری پيش بينی کرده است که در آن 

  .رييس جمهوری همراه با يک مجلس منتخب اداره امور را در دست خواهند داشت
شريعت پيش بينی قانون اساسی بر هويت اسالمی افغانستان تاکيد دارد اما در آن اجرای قوانين 

  .نشده است
به گفته گروه های طرفدار حقوق بشر، انتخاب اعضای لويه جرگه قانون اساسی با تهديد و ارعاب 

همراه بوده است و در نتيجه، فرماندهان محلی توانسته اند طرفداران خود را به طور گسترده به عنوان 
  .نمايندگان لويه جرگه به اين اجالس اعزام کنند

  سر نظامبحث بر 
  . بحث بر سر محتوای پيش نويس قانون اساسی از جنبه های مختلف ادامه داشته است

کشور و به خصوص نوع نظام سياسی از جمله مهمترين اين مباحث ) سکوالر(ماهيت دينی يا عرفی 
  .بوده است

که در آن رييس " نظام رياستی"برخی از صاحب نظران و شخصيت های سياسی افغانستان از 
هوری نقش محوری دارد دفاع می کنند در حاليکه سايرين خواستار استقرار نظام پارلمانی با جم

  .اختيارات گسترده مجلس منتخب هستند
حامد کرزی، رييس دولت کنونی، و طرفداران وی از نظام مبتنی بر قدرت رياست جمهوری حمايت می 

  .کنند
ابات آينده نامزد خواهد شد که لويه جرگه به آقای کرزی قبال گفته است تنها در صورتی برای انتخ

  .استقرار چنين نظامی رای دهد
طرفداران اين نظام استدالل می کنند که استقرار نظام پارلمانی، که قدرت ويژه ای را به نخست وزير 

مورد تاييد پارلمان می دهد، باعث اختالف نظر بين رييس جمهوری و نخست وزير و بروز بی ثباتی 
  .دخواهد ش

 ميالدی اشاره کرده و می گويند که اختالفات بين برهان الدين 1990آنان به جنگ های داخلی دهه 
ربانی، رييس جمهوری وقت، و گلبدين حکمتيار، نخست وزير، باعث شعله ور شدن آتش جنگ داخلی 

  .شد که پنج سال به طول انجاميد
توجهی دارند، طرفدار نظام پارلمانی هستند در مقابل، مجاهدين سابق، که در حکومت فعلی نفوذ قابل 

که طبيعتا به نمايندگان پارلمان، که از سوی مردم مناطق مختلف افغانستان انتخاب می شوند، وزن 
  . بيشتری در اداره امور خواهد داد

به نظر طرفداران اين نظام، اختيارات گسترده ای که در پيش نويس قانون اساسی برای رييس جمهوری 
  .  شده است باعث خواهد شد که وی به يک ديکتاتور تبديل شودمنظور

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  غالمحسين صالحيار درگذشت
  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه  -بي بي سي 

غالمحسين صالحيار، روزنامه نگار و مترجم قديمی مطبوعات در نزديک هشتاد سالگی، در تهران 
  .درگذشت
ه کوتاه صبح شنبه در يکی از روزنامه های تهران، خبر از مرگ کسی داد که از نيم قرن پيش اين نوشت

گرچه از . عضو موثری از خانواده مطبوعات ايران بود و سردبير صاحب نام و مبتکر چند روزنامه و مجله 
  . بيست سال پيش گوشه عزلت گرفته بود

ز جوانان آن روزگار به حزب توده پيوست و از صالحيار که بعد از شهريور بيست مانند بسياری ا
عبدالحسين نوشين درس بازی در تئاتر گرفت، در سال های بعد در نمايش های مردمی با کسانی 
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 مرداد که کوتاه مدتی به 28مانند مرتضی احمدی و عزت اهللا انتظامی شرکت کرد تا بعد از کودتای 
  .زندان افتاد، و سرانجام به مطبوعات پيوست

ولين کار غالمحسين صالحيار در مطبوعات، مترجمی بود در روزنامه اطالعات و خبرگزاری پارس، بعدها ا
 سردبير اطالعات شد، 44به دبيری سرويس خارجی خبرگزاری و هم روزنامه اطالعات رسيد و در سال 

ای خود را در  با تاسيس روزنامه آيندگان به عنوان اولين سردبير آن حاضر شد و هنره1348و در سال 
  .تسلط به روزنامه نگاری مدرن نشان داد

 به راديو و تلويزيون 54صالحيار بعد از آيندگان، روزنامه مردم را پايه گذاری کرد و به دنبال آن در سال 
پيوست و خبرگزاری آن سازمان را بنياد نهاد که واحد مرکزی خبر عنوان گرفت، با نزديک شدن انقالب 

ه اطالعات بازگشت و پس از انقالب هم مقام سردبيری را به حکم دکتر مفتح از شورای دوباره به روزنام
  .انقالب حفظ کرد اما دير نپائيد

روزنامه نگاری که وجودش در خبر و انتخاب يک تيتر و عکس مناسب و چاپ مقاله ای از درد مردم معنا 
جمه خبر و گزارش برای يکی از نشريات پيدا می کرد، در بيست سال پايان عمر برای گذران زندگی به تر

موسسه اطالعات اشتغال داشت و چند بار پيشنهاد سردبيری و انتشار روزنامه را به دليل مناسب 
  .نبودن شرايط رد کرد

بارها عضو هيات مديره . بخش عمده ای از زندگی غالمحسين صالحيار در زندگی سنديکائی او گذشت
همه مدت از حقوق روزنامه نگاران ايران که از بديهی ترين شرايط معيشت و دوبار دبير سنديکا بود و در 

  .و امنيت شغلی بی بهره بودند دفاع کرد
صالحيار که دانشنامه دکترای حقوق سياسی از دانشگاه تهران دريافت کرده بود، در نيم قرن فعاليت در 

ز آن ها مانند تاريخ جنگ رشته اطالع رسانی نزديک به بيست کتاب ترجمه کرده است که بعضی ا
  .جهانی اول و خاطرات سرکلرمونت اسکراين در چاپ های متعدد به منتشر شده است

تمامی صفحه اول روزنامه آيندگان را به آن » ماه در يک قدمی « اولين عکس از ماه که با عنوان 
برای روزنامه » فتشاه ر«اختصاص داد، درست شبيه صفحه آرائی همان روز گاردين بود و عنوان درشت 

 بهمن همان سال از يادگارهای اوست که در تاريخ 12در روز » امام آمد« و 1357 دی 23اطالعات در روز 
  .روزنامه نگاری ايران ثبت شده است

اما با همه اين ها سرانجام مانند تمام روزنامه نگاران قديمی ايران و در حالی که بيش تر همکاران و 
  .هان پخش شده اند، در بستر بيماری و سختی از دنيا رفتشاگردانش در سراسر ج

   
  اثر گروه دستان و پريسا جايزه سال موسيقی را در فرانسه به خود اختصاص داد» شوريده

  .اين اثر را به عنوان شوک موسيقی سال معرفی نموده بود» لوموند«پيش از اين مجله موسيقی 
   ٢٠٠٣ دسامبر ١۴ – ١٣٨٢ آذر ٢٣يکشنبه  - پاريس  –عباس بختياری 

از ساخته های حميد متبسم، سعيد فرج پوری و حسين بهروزی نيا با آوای » شوريده«آلبوم جديد 
 را از سوی وزارت فرهنگ 2003پريسا خواننده پرشهره ايرانی توانست ديپلم بهترين اثر موسيقی سال 

  . فرانسه از آن خود سازد
طی مراسمی به پريسا و گروه » آلن فون تاپي«توسط آقای اين ديپلم از سوی وزير فرهنگ فرانسه 

در سالن اوديتوريوم راديو فرانسه » هارمونيا موندي«و » نت ورک«دستان و نيز ناشرين اين اثر، کمپانی 
  . پس از اجرای قطعات موسيقی توسط گروهی از هنرمندان فرانسوی اهدا گرديد

شاری از ساخته های سعيد فرج پوری به انضمام قطعه شامل دو سی دی، در مايه اف» شوريده« آلبوم 
شوريده، ساخته حميد متبسم و در مايه دشتی از ساخته های حميد متبسم به انضمام تصنيف 

منتشر گرديده و » هارمونيا موندی«و » نت ورک«سحرآفرين ساخته حسين بهروزی نيا توسط کمپانی 
  . ده استدر بسياری از فروشگاه های معتبر جهان توزيع ش

  .اين اثر را به عنوان شوک موسيقی سال معرفی نموده بود» لوموند«پيش از اين مجله موسيقی 
  
  

   در رسانه هاي جمعياوضاع ايران و عراقتحليل 
  

   آذر23: روزنامه های تهران
  2003 دسامبر 14 –1382 آذر 23يكشنبه  -بي بي سي 

د سخنان دبيرکل جبهه مشارکت را منعکس کرده روزنامه های يکشنبه تهران در عنوان های اصلی خو
اند که خبر از شرکت اين حزب در انتخابات آينده مجلس داده است و در عين حال توضيح دفتر رييس 

جمهور را با اهميت ديده اند که اعالم داشت آقای خاتمی در ژنو نگفته است در ايران زندانی مطبوعاتی 
  .چنين اتفاقی بيفتدوجود ندارد بلکه آرزو کرده است که 

حقوق بشر، « در گزارش اصلی خود اعالم سياست های انتخاباتی جبهه مشارکت را با تيتر ياس نو
  .منعکس کرده است» دموکراسی همه جانبه و حکمرانی خوب

به تحليل سخن محمدرضا خاتمی درباره حکمرانی خوب اختصاص دارد که در آن ياس نو سرمقاله 
 جوامع منطقه درباره حکمرانی به کار ايران می آيد و نشان دهنده آن است که نوشته شده تجربه ديگر

  .آينده ايران در گرو مقوله حکمرانی خوب در حوزه سياست است
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يک روز پس از آن که روزنامه های هوادار محافظه کاران در عنوان های اصلی خود از قول رييس جمهور 
 در صدر اخبار خود توضيح دفتر رياست شرقوجود ندارد خاتمی نوشتند در ايران زندانی مطبوعاتی 

جمهور و معاون حقوقی رييس جمهور را منعکس کرده که گفته اند رييس جمهور خاتمی در مصاحبه 
  .مطبوعاتی خود در ژنو چنين جمله ای بر زبان نياورده است

استمداران هستند  با نقل قول از دفتر محمد خاتمی نوشته که از نظر رييس جمهور، بعضی سيشرق
که در زندانند و خود من هم پيگير قضايا هستم و رئيس جمهور اظهار اميدواری کرده که روزی برسد که 
نه در ايران و نه در هيچ جای دنيا هيچ کسی که صاحب عقيده ای برای فعاليت سياسی و مطبوعاتی 

  .دچار محدوديت نشود
ئيس جمهوری مبنی بر آن که هيچ سايت سياسی و  در پی اظهارات گفتگو برانگيز رشرقبه نوشته 

خبری در ايران فيلتر نمی شود، محمدعلی ابطحی معاون حقوقی رييس جمهور ليستی از سايت های 
  .سياسی و خبری بسته شده را تهيه کرد و برای وی فرستاد

وشته  در آن جا نشرقابطحی که از دو هفته پيش يک وب الگ شخصی برای خود گشوده، به نوشته 
لذا ليستی از سايت . می دانستم آقای خاتمی دروغ بلد نيست، اطالعاتش همين بوده است: است

  .های سياسی و خبری بسته شده تهيه کردم و برای ايشان فرستادم، نامه ای هم به وزير مخابرات
فوظ  با انتقاد از محمد خاتمی رييس جمهور از وی خواسته برای محشرقمحمد قوچانی در سرمقاله 

  .ماندن نام و اعتبار خود در مدت باقی مانده از رياست جمهور سياست سکوت در پيش بگيرد
 با تاکيد بر اين که خاتمی می تواند در مقام نويسنده يا متفکری مستقل خارج از تريبون شرقسردبير 

ی بگويد يا دولت همچنان فيلسوفانه سخن بگويد اما در مقام رئيس جمهور او جز به روشنی نبايد سخن
  .اصوال سخن نگويد

 رضا يوسفيان نماينده شيراز اظهارات خاتمی را به نوعی توجيه عملکرد قوه آفتاب يزدبه نوشته 
قضائيه توسط خاتمی دانسته و با انتقاد از آن گفته وقتی در کشور اين همه زندانی سياسی داريم که 

 از رئيس جمهور انتظار ندارند که در اين شرايط به تاکنون نتوانستيم اقدامی برای آنان انجام دهيم، مردم
  .توجيه برخی اقدامات بپردازد

افکار عمومی جامعه : نماينده شيراز فعاليت سياسی را از فعاليت های مطبوعاتی جدا ندانست و گفت
 بسياری از زندانيان سياسی ما را به دليل فعاليت های مطبوعاتی آنان می شناسد و در واقع نمی توان

  .گفت جرم فردی مانند آقای گنجی جدا از مطبوعات است
رجبعلی مزروعی نماينده اصفهان نيز با رد جمله ای که روز شنبه از رييس جمهور نقل شده بود نوشته 

فشارهای اعمال شده بر مطبوعات طی سال های گذشته، روزنامه نگاران و مطبوعات را دچار 
  .ر از ساليان گذشته به سر می برندخودسانسوری کرده است و در وضعيتی بدت

را در » در ايران زندانی مطبوعاتی وجود ندارد «از ميان روزنامه هائی که در شماره شنبه خود جمله 
صدر اخبار خود قرار داده بودند کيهان در شماره امروز خود تکذيب جمله را به دفتر رييس جمهور نسبت 

  .ه ديروز منعکس شده بودداده و نوشته نظر آقای خاتمی همان است ک
با اعالم سياست تازه جبهه مشارکت در مورد انتخابات آينده که به دنبال حمايت مجمع روحانيون مبارز و 
سازمان مجاهدين انقالب اسالمی صورت گرفته است روزنامه های تهران در گزارش هائی بيش از پيش 

  .به اخبار و گزارش های انتخاباتی پرداخته اند
  ، نتايج  از داوطلبان نام  با آغاز ثبت  و همزمان  انتخابات  به  مربوط  مباحث نوشته در کشاکشاعتماد 

   به  چندانی  تمايل  درصد از جامعه٣٠   قريب  دارد که  از آن  معتبر حکايت  موسسه  يک نظرسنجی
  . ندارند  آتی  در انتخابات مشارکت

 ٢٢\٨ خواهند کرد و   شرکت  در انتخابات  بطور حتمی دگان شون  درصد از سوال٣٨\۵به نوشته اعتماد 
 اميدوار  توان ، می  نکات  اين  به  با توجه اند که  کرده را انتخاب«  کنيم  می احتماال شرکت » درصد نيز گزينه

  .بريزند   صندوق  خود را به ، رای٨٢ اسفند   در اول  نظرسنجی  بنابراين  شرايط  از واجدين  نيمی بود، قريب
چهار روز پس از ديدار روسای جمهوری ايران و مصر که روزنامه های تهران از آن به عنوان سرفصل تازه 

در ادامه مخالفت های خود با تجديد جمهوری اسالمی ای در روابط دو کشور ياد کرده اند روزنامه 
 ميداند، مطرود مردم روابط دو کشور نوشته حسنی مبارک که خود را رئيس جمهور مادام العمر مصر

  . مصر و از مهره های اصلی آمريکا در منطقه عربی خاورميانه است
با اشاره به نام خيابان خالد اسالمبولی تهران که مانعی در راه تجديد روابط جمهوری اسالمی روزنامه 

طعا از نام شهيد خالد اسالمبولی عامل ترور انور سادات ق: دو کشور به حساب آمده است نوشته است
  .خيابانی که در تهران به نام اوست برداشته نخواهد شد

 با اين مقدمه که بحران هسته ای ايران ادامه خواهد داشت و روزهای سختی در پيش است که کيهان
بر اساس آن کشورهای تحت تسلط آمريکا با جمهوری اسالمی درگير خواهند شد از مردم خواسته در 

  .ای بدهند که با آن شرايط تطبيق بيش تری داشته باشندانتخابات آينده به کسانی ر
 در سرمقاله يکشنبه پرسيده اکنون که در پی اجالس کيهانحسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه در 

تهران، اجماع بين المللی درباره فعاليت هسته ای غير صلح آميز ايران اسالمی شکسته شده، وقت آن 
سب پيمان شکنی اتحاديه اروپا، توافقات انجام گرفته در بيانيه تهران را زير نرسيده است که ما نيز به تنا

  پا بگذاريم تا واقعه احتمالی را قبل از وقوع عالج کرده باشيم؟
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 نطق های پيش از دستور برخی از نمايندگان که سعی دارند برای اتهامات کيهانبه نوشته سرمقاله 
 يک جريان مشکوک برای القای نقض حقوق بشر در ايران، آمريکا عليه ايران سندسازی کنند، تالش

  .اهدای جايزه صلح نوبل به شيرين عبادی ومانند آن حلقه های از توطئه عليه جمهوری اسالمی است
 مجلس درباره پرونده ٩٠نوشته همزمان با در دستور قرار گرفتن قرائت گزارش کميسيون اصل ياس نو 

منتشرشد » هاشم آقاجری«ش چهره های محافظه کار برای آزادی هاشم آغاجری، اخباری درباره تال
  .که در نتيجه آن گزارش پرونده هاشم آغاجاری در مجلس قرائت نشد

نوشته انصاری راد رييس کميسيون اصل نود با ابراز خوش حالی از اقداماتی که برای آزادی ياس نو 
 انگيزه ای که باشد خالف مسلم قانون آغاجری در جريان است عدم قرائت گزارش آقاجری را با هر

چون آقای آقاجری به دليل بيان عقيده در زندان به سر می برد و برايش محدوديت ايجاد : دانست و گفت
  .شده اند
در سرمقاله خود که به مناسبت برپائی لوئی جرگه در افغانستان نوشته جمهوری اسالمی روزنامه 

کرده و نوشته پيش نويس قانون اساسی افغانستان هرچند شده با قانون اساسی آن کشور مخالفت 
در نظر گرفته شده ولی خبری از حاکميت اسالم و » جمهوری اسالمی افغانستان«نام اين کشور 

  .مقررات دينی در نظام حکومتی پيش بينی شده در اين قانون اساسی نيست
ی فشرده ای برای جلوگيری از غلبه مردم بايد تا دير نشده تالش هاجمهوری اسالمی به نظر روزنامه 

جريان سياسی وابسته به آمريکا بعمل آورند و اجازه ندهند خواسته های آمريکا بر قانون اساسی 
افغانستان، فقط با يک قانون اساسی که از روح تفرق قدرت برخوردار باشد و . افغانستان تحميل شود

  . در آن متجلی باشد، به ثبات خواهد رسيدفرهنگ، اعتقادات، سنت ها و منافع ملی مردم افغان 
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