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مختلف امروز وزارت امور خارجه آمريکا گزارش ساالنه خود درباره جوانب ): راديوفردا(علي سجادي 

در اين گزارش بخشي هم به جمهوري اسالمي ايران اختصاص . حقوق بشر در جهان را منتشر کرد
  . يافته است

در گزارش ساالنه وزارت امور خارجه آمريکا که به رعايت جوانب مختلف حقوق ): راديوفردا(بهروز نيکذات 
ه به نوع و ساختار حکومت بشر اختصاص دارد، در بخشي که به ايران مربوط مي شود، پس از اشار

در ماه فوريه، : ايران، و نهادهايي که در کنترل مطلقه آيت اهللا علي خامنه اي قرار دارد، مي گويد
. انتخابات پارلماني ايران که دولت عمال اصالح طلبان را از شرکت در انتخابات ممنوع کرد، برگزار شد

، وخيم تر شد و تجاوزات بسيار به حقوق 2004، و اوايل سال 2003رعايت حقوق بشر دولت در سال 
اعدام هاي عجوالنه و سرسري، مفقود شدن افراد، حضور بسيجي هاي تندرو در . بشر ادامه يافت

  . جامعه، استفاده از شکنجه، و ساير اقدامات تحقيرآميز با مردم، گسترش بيشتر يافت
شاره به درگذشت زهرا کاظمي، هنگامي در گزارش ساالنه وزارت امور خارجه آمريکا همچنين پس از ا

که در بازداشت بود، ضرب و شتم دانشجويان و بازداشت هزاران دانشجو، و همچنين توقيف روزنامه 
نگاران، و ممنوعيت انتشار روزنامه هاي مربوط به اصالح طلبان، گفته شده است که دولت همچنان به 

 هاي مذهبي و از جمله يهوديان، مسيحيان، سياست تبعيض خود عليه جامعه بهايي و ساير اقليت
سني ها، و صوفي ها ادامه داد و حقوق کارگران را که شامل آزادي انجمن هاي صنفي مي شود، به 

  .شدت محدود کرد
استراتژي حقوق بشر و دمکراسي اياالت : وزارت امور خارجه آمريکا در گزارش ساالنه خود مي نويسد

يب و تشويق کشورهاي دوست و متحد متمرکز است، که در مناسبات دو متحده در مورد ايران، بر ترغ
جانبه، و تجاري خود با ايران، شرط بهبود وضعيت حقوق بشر را مطرح کرده، و خواستار تغييرات مثبتي 

  . در سياست هاي حقوق بشر ايران و ساير جنبه هايي که موجب نگراني است، بشود
 خواهد که از ادامه تالش هاي مردم ايران براي دستيابي به آزادي آمريکا از متحدان و دوستان خود مي

هاي بيشتر و افزايش مشارکت سياسي حمايت کنند، و ضمنا از قطعنامه هايي که سياستهاي حقوق 
بشر ايران را در سازمان ملل متحد و ساير مجامع بين المللي مورد انتقاد قرار مي دهد نيز پيشتيباني 

در گزارش وزارت امور . اوز دولت ايران به حقوق بشر شهروندان اين کشور تاکيد ورزدکرده و علنا بر تج
خارجه آمريکا همچنين آمده است که هر چند اياالت متحده روابط ديپلماتيک با ايران ندارد، ولي به تالش 

خود را هاي همه جانبه خود براي تحت فشار قرار دادن دولت ايران که تجاوز به حقوق بشر شهروندان 
  .متوقف سازد، ادامه مي دهد

پرزيدنت بوش و . چنين سياستي در کليه بيانيه هاي عمومي اياالت متحده آمريکا، بازتاب داشته است
مقامات بلندپايه آمريکا مکررا حمايت خود را از مردمي ايران و تالشي که براي دستيابي به آزادي، 

 مي آورند، ابراز داشته اند، و به آن ادامه خواهند دمکراسي، و دولتي شفاف تر و پاسخگوتر به عمل
آقاي پاول، وزير امور خارجه آمريکا ايران را به عنوان کشوري که مورد توجه و نگراني خاص است، . داد

براي پنجمين سال پي در پي و با در نظر گرفتن راهنمايي که در قانون آزادي هاي بين المللي مذاهب 
  .تآمده است، مشخص کرده اس

ايران در حال حاضر به موجب : وزارت امور خارجه آمريکا در گزارش ساالنه حقوق بشر خود مي گويد
ولي صداي آمريکا . قوانين آمريکا، نمي تواند از کمک هاي رسمي و عملي اياالت متحده برخوردار شود

سايتي که به زبان برنامه هايي براي ايران پخش مي کند، و وزارت امور خارجه اياالت متحده، از وب 
. فارسي است، و مستقيما درباره سياست هاي آمريکا با مردم ايران سخن مي گويد، حمايت مي کند

  . ساعات، جريان اطالعات را به سوي مردم ايران باز نگاه مي دارد24و راديوفردا نيز در تمام مدت 
 40 نسبت به زلزله بم، که بيش از وزارت امور خارجه آمريکا در پايان گزارش خود مي گويد که در واکنش

هزار نفر کشته شدند، اياالت متحده آمريکا به سرعت گروه هاي کمک هاي بين المللي و عمران خود را 
آمريکا همچنين به مدت شش ماه ممنوعيت هايي را که در مورد ايران قائل شده . به ايران اعزام کرد

ع دوستانه خود را به سبب فاجعه اي که رخ داده بود بيان بود، لغو کرد، تا بدين وسيله منظور کمکهاي نو
  .کند
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با انتصاب عزت اهللا ضرغامى به رياست سازمان صدا و سيما يكى ديگر از حلقه هاى جابه جايى : شرق
  . اسالمى به سود محافظه آاران جوان تكميل شدقدرت در جمهورى

  
اول طى تقدير از : صبح ديروز با ديدار اعالم نشده مقام رهبرى از صدا و سيما همزمان دو آار انجام شد

 ساله رياست او بر سازمان صدا و سيما اعالم شد و سپس منابع آگاه در ١٠على الريجانى پايان دوره 
على آقا محمدى .  عزت اهللا ضرغامى به رياست اين سازمان خبر دادندسازمان صدا و سيما از تعيين

بنا به تدبير و تشخيص مقام معظم رهبرى مبنى «: قائم مقام رئيس سازمان صدا و سيما به ايسنا گفت
بر سپردن رياست سازمان صدا و سيما به عنوان يك رسانه ملى به يكى از نيروهاى درون اين سازمان 

 به عنوان يك فرد آامًال آشنا به سازمان صدا و سيما جايگزين دآتر على الريجانى عزت اهللا ضرغامى
  ».مى شود

  
  ضرغامى آيست؟• 

است آه برخالف اآثريت ) ١٣۵٨(عزت اهللا ضرغامى از دانشجويان تسخيرآننده سفارت آمريكا در تهران 
دوست و همفكر سابق دارد از اين حيث ضرغامى تنها يك . آن دانشجويان به عضويت جناح چپ درنيامد

مانند عبدى، ميردامادى، بيطرف، اصغرزاده، (آه با وجود حضور در جمع دانشجويان پيرو خط امام 
هرگز چپگرا نشد و او محمود احمدى نژاد شهردار آنونى تهران است آه گويا همان ...) بهزاديان، ابتكار و

ود اين ضرغامى وقتى از فوت همسر عباس با وج. زمان پيشنهاد آرده بود سفارت شوروى اشغال شود
عبدى اطالع يافت حضور در مجلس فاتحه وى در مسجد الجواد تهران را از دست نداد و در اين مسجد 

اولين پست فرهنگى آه . آن زمان او معاون سينمايى وزير ارشاد اسالمى بود. به عبدى تسليت گفت
 سيدمحمد خاتمى از وزارت ارشاد ابتدا على به ضرغامى سپرده شده بود در حالى آه با استعفاى
  . الريجانى و سپس مصطفى ميرسليم وزير شده بودند

ضرغامى پس از اشغال سفارت آمريكا به سپاه پاسداران پيوست و با ادغام نيروهاى انتظامى وارد اين 
مى در حضور يك مرد نظا. وى مدتى مديريت يك مجموعه صنعتى و نظامى را برعهده داشت. نيرو شد

در دوره مديريت ضرغامى فيلم هاى آدم . مقامى فرهنگى دوره تازه اى را براى سينماى ايران رقم زد
از اآران بازماندند چرا آه ) به آارگردانى محمدرضا هنرمند(و ديدار ) به آارگردانى داوود ميرباقرى(برفى 

يه مى شد و در دومى يك رزمنده در اولى يك مرد به هيبت زنان درآمده و گريزان از ايران راهى ترآ
ضرغامى در مقام معاون سينمايى با حضور فيلم ها و . مسلمان عاشق دخترى ارمنى مى شد

فيلمسازان ايرانى در جشنواره هاى جهانى مخالفت مى آرد و سعى داشت با حمايت از فيلمسازان 
 فيلم انقالبى نشان بدهيم اگر ما اصًال مى خواهيم«: وفادار به نظام نوعى سينماى خودى را رواج دهد

قرار باشد ما دو تا گارد را نشان بدهيم و بعد بگويند موجب تضعيف ارتش شد آه نشد باالخره من خودم 
نيروى منتسب به نيروهاى انتظامى ام و بيشتر از هر آسى شئونات نيروهاى انتظامى را رعايت مى 

  ) ١٣٧۵مجله نيستان، شهريور (» .آنم
  

تا به حال با داريوش «: فت وگو از نحوه برخورد خود با فيلمسازان دگرانديش مى گويدوى در همين گ
مهرجويى جلسه نداشتيم آيارستمى بعد از دو ماه پيش من آمد و گفت من هرآس را بخواهم مالقات 

من وقتم با . آنم بيش از يك هفته در نوبت نمى مانم اما شما بعد از دو ماه به من وقت مى دهيد
ضرغامى همچنين در دوره معاونت سينمايى تالش ) همان(» .هاى خودى بيشتر صرف مى شودنيرو

آقاى آيميايى صحبت آرد و مى «: بسيار آرد گروهى از فيلمسازان دگرانديش را به خودى تبديل آند
خواست راجع به يك بسيجى فيلم بسازد آه هنوز زنده است و نارنجك و اسلحه را حفظ آرده و مى 

آقاى آيميايى مى گويد آه من تمام تالشم اين است آه بشوم مخملباف ... با يك محتكر بجنگدخواهد 
» يعنى يك آارگردان انقالبى مسلمان اما متاسفانه مخملباف هم تالشش اين است آه بشود آيميايى

طالعات ضرغامى در همان دوره اى معاون وزير ارشاد بود آه سعيد امامى به عنوان معاون وزير ا) همان(
  . سينمايى خودى بسازد) مانند مسعود آيميايى و ديگران(تالش مى آرد با جذب پاره اى فيلمسازان 

  
و بازگشت ) عضو ارشد حزب موتلفه اسالمى(عزت اهللا ضرغامى با پايان دوره وزارت مصطفى ميرسليم 

وق سابقش در سيدمحمد خاتمى به قدرت راهى سازمان صدا و سيما شد آه رياست آن بر عهده ماف
ضرغامى معاون پارلمانى و شهرستان هاى صدا و سيما شد آه چندين . سپاه يعنى على الريجانى بود

وى همچنين با روحيه آرام خود مسئول تعيين رابطه سازمان صدا و . شبكه استانى زيرمجموعه آن است
سازمان را سيما با مجلس ششم شد آه اين مجلس دست آم براى دو سال بودجه ساالنه اين 

بودجه البته فقط با ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام اصالح شد اما ضرغامى اين . آاهش داد
فرصت را يافت تا در وضعيتى نسبتًا ناشناخته رياست مهمترين رسانه آشور را آه انحصار راديو و 

  .دست آوردتلويزيون و نفوذ آافى در سينما، موسيقى و مطبوعات آشور را در اختيار دارد به 
  

www.iran-archive.com 



  ضرغامى تنها نيست•
انتصاب ضرغامى از آن رو مهم است آه وى به همراه گروهى از مديران ديگر آشور طبقه اى جديد از 

اعتقاد به نظريه واليت مطلقه فقيه، سابقه حضور نظامى در جبهه . مسئوالن نظام را تشكيل مى دهند
مى، جوانى به معناى تعلق به حوزه زمانى هاى جنگ به ويژه عضويت در سپاه پاسداران انقالب اسال

مانند وزارت اطالعات، ( سال، همكارى با نهادهايى آه حفظ نظام سياسى بر عهده آنها بوده ۵٠آمتر از 
و نيز قائل بودن به انديشه خودى و غيرخودى از مهمترين ويژگى مسئوالن ) سپاه يا دادگاه هاى انقالب

با وجود اين هرگز . ا به اعتبار جوانى شان محافظه آاران جوان خواندجديد نظام است آه مى توان آنان ر
  . نبايد اين گروه از مسئوالن را محافظه آار به معناى آالسيك آن دانست

  
جريان مذآور گرچه از سوى مخالفان بنيادگرا ناميده مى شود خود را اصول گرا مى خواند آه ضمن تعلق 

وحانيت و شريعت استحكام واليت مطلقه فقيه را بر هر چيز خاطر به سنت هاى اسالمى به ويژه ر
جناح مذآور در واقع نه چپ و نه راست است اما تكيه بر مفاهيم عدالت طلبانه . ديگرى ترجيح مى دهند

را از چپ و اتكا بر سنت را از راست فرا گرفته است و حمايت از هر دو را از نهاد حكومت و واليت مى 
د موقعيت مهم سياسى در نظام جمهورى اسالمى نفوذ روزافزون اين جريان به نگاهى به چن. خواهد

در سپاه پاسداران انقالب اسالمى سرلشكر يحيى رحيم صفوى . حلقه هاى قدرت را نشان مى دهد
خود را فراتر از چپ و راست مى داند، در شهردارى تهران محمود احمدى نژاد اين چنين است، در حوزه 

يان و در سازمان تبليغات اسالمى حجت االسالم جوان خاموشى اينگونه فكر مى هنرى حسن بنيان
  . آنند

  
در ميان فقهاى شوراى نگهبان شيخ صادق الريجانى ريش سفيد فقيه اين نسل جوان است و عزيزى و 
اسماعيلى از حقوقدانان عضو شوراى نگهبان هم بدون وابستگى تشكيالتى يا طبقاتى به جناح راست 

در قوه قضائيه همچنين غالمحسين الهام سخنگوى اين قوه بدون توجه به . زار اين چنين هستنديا با
زعماى اين قوم البته على . سوابقى از نوع حضور در نهادهاى نظامى از گروه مذآور به شمار مى رود

آبادگران . ندالريجانى و حداد عادل هستند آه در آنار احمد توآلى و گروه سياسى آبادگران قرار مى گير
در حال حاضر اآثريت در غياب رقيب شوراى شهر و مجلس هفتم را در اختيار دارند و احتماًال حداد عادل 

  .را به رياست پارلمان برمى گزينند و على الريجانى را نامزد رياست جمهورى مى آنند
  

 تازه نفس را انتصاب عزت اهللا ضرغامى به رياست سازمان صداوسيما موقعيت اين جريان سياسى
جريانى آه نه فقط جايگزين تحول به نفع اصالح طلبان مى شود بلكه به تدريج محافظه . تقويت مى آند

عدم پذيرش سران حزب موتلفه در فهرست آبادگران، . آاران سنتى را هم از گردونه قدرت حذف مى آند
 حبيب اهللا عسگراوالدى گرچه اتفاق مهمى است اما رخداد تازه اى محسوب نمى شود آه به روايت

دبيرآل حزب موتلفه پيشنهاد چند سال پيش وى براى ابقاى محسن رفيق دوست براى رياست بنياد 
مستضعفان مورد پذيرش قرار نگرفت و فروزنده رئيس اين بنياد شد مردى آه با وجود تفاوت هايش او را 

  .ج آامل تر خواهد شدنيز بايد به فهرست همفكران ضرغامى افزود و اين فهرست به تدري
  
  حلقه استراتژيك• 

جريانى آه آبادگران تنها نام سياسى و علنى آن است درواقع هم اآنون در پرتو اعتقاد راسخ به نظريه 
  :واليت مطلقه فقيه قدرت قابل مالحظه اى در آشور دارد

ن به دولت مى توان در حوزه اقتصاد با تفكيك امور خدماتى جانبازان از بنياد مستضعفان و الحاق آ* 
حضور بنياد در تجارت صنعت و بانكدارى ايران تقريبًا بى . قدرت جريان سياسى جديد را روزافزون دانست

نظير است و تنها با يك نهاد اقتصادى ديگرى قابل مقايسه است آه آن نيز در دست سنت گرايان قرار 
  .يستدارد و آن نهاد جز آستان قدس رضوى به مديريت واعظ طبسى ن

در حوزه فرهنگ حضور سران جريان مذآور در حوزه هنرى و سازمان تبليغات اسالمى با انتخاب * 
روزنامه جام جم نيز به زودى تحوالت جديدى . ضرغامى به رياست سازمان صدا و سيما تقويت مى شود

  .را از سر خواهد گذراند چه ماهيت غيرسياسى آن گويا موردپسند قرار نگرفته است
  
واعظين . ر حوزه اجتماع هيات هاى مذهبى و جلسات حزب اهللا پايگاه جريان مذآور به شمار مى رودد* 

و خطيبانى چون حجت االسالم پناهيان آه بخش عمده اى از برنامه هاى راديويى و تلويزيونى را در 
ن شريعتمدارى از اختيار دارند به همراه آارگردانان و نيز روزنامه نويسانى چون نادر طالب زاده و حسي

زير پوست به شدت عمل گرايانه آبادگران نيز . طريق روزنامه آيهان اين جريان را گسترش مى دهند
  .جريانى به شدت اصول گرا به نام انصار حزب اهللا ريشه دوانده است

  
در حوزه انديشه افرادى مانند مهدى نصيرى، حسن رحيم پور ازغدى و شعرايى چون على معلم * 

  .ى و نويسندگانى مانند محمد نورى زاد مجموعه توليدآنندگان اين ايدئولوژى را تشكيل مى دهنددامغان
در اين ايدئولوژى البته مجموعه اى از آراى ناتمام يا قلب ما هيت شده هايد گر، فرديد، شريعتى، 

  .به چشم مى خورد... مطهرى و 
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 به نظر مى رسد از اين پس آليه قوانين .در حوزه قدرت اما نفوذ اصول گرايان روبه فزونى است* 
اقتصادى اثر احمد توآلى را برروى خود خواهد داشت ضمن آن آه قوانين فرهنگى و اجتماعى زير نظر 
غالمعلى حداد عادل و قوانين سياسى با نظر محمدرضا با هنر تدوين مى شود و الريجانى نيز اميدوار 

  .بپيوندداست آه به زودى در امور اجرايى به ايشان 
  
  پيش گيرى بهتر از درمان است• 

اصول گرايان البته تمايل چندانى به امنيتى آردن فضاى سياسى آشور دست آم تا خرداد ماه سال 
مخالفت حسين شريعتمدارى با اعدام هاشم آقاجرى و تمرآز فعاليت احمدى نژاد بر آار .  را ندارند١٣٨۴

  .شهرى از نشانه هاى اين گرايش است
محدود آردن مجوز هاى . ريان همچنين خواهد آوشيد همه درگيرى ها را قبل از وقوع خنثى آنداين ج

با تشكيل . فرهنگى براى ساخت فيلم يا چاپ روزنامه مانع از پرداختن هزينه هاى برخورد مى شود
 )صدور مجوز احزاب (١٠مجلس هفتم اين جريان سياسى در هيأت نظارت بر مطبوعات و آميسيون ماده 

حضور مى يابد ضمن آن آه گستره فعاليت صدا و سيما و نفوذ آن در معاونت آنونى سينما مانع از ايجاد 
  .خط برخورد مى شود

  
  ايدئولوژى خودآفايى • 

محافظه آاران جوان به اتكاى قدرت جوانى خويش خواهند آوشيد به جاى جست وجوى بقا در روابط 
بسط تفكر دفاعى سبب تقويت اين . ت داخلى بپردازندبين الملل و گفت وگو هاى سياسى به قدر

انديشه مى شود آه ايران از آليه حقوق قانونى خود در تجهيز نظامى استفاده آند تا خيال تجاوز 
تجربه آره شمالى نشان مى دهد دست يافتن به . نظامى در سر اياالت متحده آمريكا پرورش نيابد

درواقع تنها در . عى حتى مقابل ديپلماسى گفت وگوستتكنولوژى اتمى هنوز مهمترين عامل دفا
با وجود اين حضور ديپلماتى عمل گرا به نام على اآبر . موقعيت قدرت است آه مذاآره برابر امكان دارد

واليتى در آنار اين جريان امكان دارد انديشه دفاعى حاآم بر سياست خارجى ايشان را به انديشه اى 
 واقع تنها يك ديپلمات خودى مى تواند سياست خارجى را از حوزه مردان در. ديپلماتيك تبديل آند
  .نظامى خارج آند

  
  حلقه آخر•

تأييد وى . خروج على الريجانى از صدا و سيما عمًال وى را آماده نامزدى رياست جمهورى مى آند
آه روساى درواقع برگ برنده اى است آه در دستانش پس از خروج از سازمان قرار گرفته در حالى 

انتخاب ضرغامى نيز نشان از آن دارد آه حتى . سابق همه با تلخكامى آرسى رياست را ترك آردند
نامزدى الريجانى اما دست آم بايد از دو مرحله . پس از يك دهه الريجانى در صدا و سيما حضور دارد

تقسيم شده و سپس مهم بگذرد اول مباحثات درونى جبهه راست آه به دو بخش سنت گرا و بنيادگرا 
. رقابت هاى بيرونى با جبهه چپ آه با وجود حذف از مجلس هنوز به رياست جمهورى اميدوار است

بدترين رخداد براى الريجانى اما زمانى است آه در غياب رقيب حلقه هاى مرآزى بنيادگرايان در انديشه 
ر الريجانى در لبه مماس بر هم در چنين موقعيتى است آه با وجود حضو. حذف سنت گرايان نيز برآيند

اينك تنها يك حلقه باقى مانده . دو جريان سنت گرايى و بنيادگرايى موقعيت او در خطر قرار خواهد گرفت
 .است حلقه آخر از آن آيست؟ به زودى اين پرسش نيز در افكار عمومى خواهد پيچيد

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  
هيچ دستوري از مقام معظم رهبري در خصوص پرونده آقاجري به قوه قضاييه ارسال :  يس قوه قضاييهرئ

  نشده است 
  2004 مه  17 -1383  ارديبهشت28دو شنبه 

تاکنون هيچ دستوري از سوي معظم له در خصوص پرونده آقاجري به قوه قضاييه ارسال نشده و هيچ 
ه است و اساسا نيازي هم به حکم حکومتي نيست زيرا حکم حکومتي هم در اين مورد صارد نشد

  . راههاي قانوني براي رسيدگي هاي قضايي وجود دارد و راي صادره تاکنون قطعي نشده است
پرونده مزبور : به گزارش خبرگزاري مهر، رييس قوه قضاييه در جلسه مسووالن عالي قضايي تاکيد کرد 

وان عالي کشور مورد بررسي قرار مي گرفت، از سوي رييس کل عالوه براينکه به طور طبيعي بايد در دي
دادگستري همدان نيز از جهت رعايت ضوابط معيارهاي شرعي، نسبت به حکم صادره مورد ايراد و 

اعتراض قرار گرفته و ايشان تقاضاي بررسي پرونده در ديوان عالي کشور را نموده است، لذا اشکاالت 
  .ر ارسال شده تا از همه جهات پرونده مورد دقت و بررسي قرار گيردايشان نيز به ديوان عالي کشو

مقام معظم رهبري هميشه در مورد سرعت رسيدگي به پرونده : آيت اهللا هاشمي شاهرودي افزود
توام با دقت تمام و کامل شرعي و قانوني تذکر مي دهند و توجه به اين تذکرات تکليف دستگاه قضايي 

  .و عموم قضات است
رييس قوه قضاييه صبح امروز دراين جلسه  با ابراز تاسف و تاثر از هتک حرمت عتبات عاليات، حوادث 

تجاوز و هتک حرمت عتبات عاليات، کشتن مردم مظلوم تحت : اخير عراق را نگران کننده دانست و گفت
انه در طول عنوان دموکراسي و آزادي با هيچ منطق و خردي قابل توجيه نيست و اين جنايات ددمنش
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تاريخ کم سابقه است و اميدواريم حاکمان اشغالگر عراق سرعقل بيايند و هرچه سريعتر عراق را ترک 
  .گفته و اداره امور را به مردم عراق واگذار نمايند

شايان ذکر است همچنين در اين جلسه موارد ديگري از اليحه اصالح قانون تابعيت با حضور نمايندگان 
  . بحث و بررسي و مورد تصويب قرار گرفتوزارت امورخارجه

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  رييس شوراي حکومت انتقالي عراق کشته شد 
  2004   مه17 -1383  ارديبهشت28دو شنبه 

شبکه خبري الجزيره لحظاتي پيش از کشته شدن عزالدين سليم رييس کنوني شوراي حکومت 
  . ي عراق در انفجار امروز در بغداد خبر داد انتقال

به گزارش خبرگزاري مهر، عزالدين سليم که دقايقي پيش در جريان حمله به خودروي حامل وي به 
  .شدت زخمي شده بود، لحظاتي پيش کشته شد

اين شبکه .شبکه العربيه نيز به نقل از يک مسوول عراقي خبر کشته شدن عزالدين سليم را تاييد کرد
همچنين ازکشته شدن وي بوسيله خودرو بمب گذاري شده در مسير عبور خودروي حامل وي خبر 

  در اين انفجار تعدادي از همراهان سليم کشته وتعدادي از شهروندان عراقي نيز مجروح گرديدند.داد
  

  يک گروه ناشناس مسئوليت ترور عزالدين سليم را به عهده گرفت  
مسئوليت ترور عزالدين " گردانهاي الرشيد" م جنبش مقاومت عراقييک گروه ناشناس عراقي به نا

  .  سليم رئيس دوره اي شوراي حکومت انتقالي عراق را به عهده گرفت
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبکه خبري الجزيره ، اين گروه در بيانيه اي کوتاه که سايت 

مجريان عمليات انتحاري امروز خالد الجبوري و : د اينترنتي االنبار عراق آن را منتشر ساخت اعالم کر
  .محمد حسن السامرائي بودند

گروه جنبش مقاومت عربي گردانهاي الرشيد عمليات تروررا بي نظير توصيف کرد وقول داد تا آزاد سازي 
  .عراق و فلسطين به مبارزه خود ادامه دهد 

وي .ن جانشين عزالدين سليم انتخاب کردشوراي حکومت انتقالي عراق غازي عجيل الياوررا به عنوا
پس ازانتخاب طي اظهاراتي ترور رئيس دوره اي شوراي حکومت انتقالي عراق را يک اقدام تروريستي و 

  .پست و ترسناک توصيف کرد
الياور قول داد به تالشهايش براي بازگردان حاکميت به عراقيها و ايجاد عراقي آزاد و فدرالي و يکپارچه 

  .ادامه دهد
وي امروز دراثرانفجار يک خودروي بمب گذاري شده در نزديکي دفاتر شوراي حکومت انتقالي عراق 

  .ودرنزديکي مقرنيروهاي اشغالگر ائتالف در بغداد کشته شد
اين انفجار صبح امروزهنگامي رخ داد که عزالدين سليم براي ورود به اين مرکز در نزديک پاسگاه 

  .حادثه که چندين نفر ديگرنيز کشته شدند درمنطقه سبز رخ داده استدراين . بازرسي درانتظاربود
روش نيست رئيس شوراي حکومت انتقالي عراق هدف اين بمبگذاري بوده يا : منابع خبر اعالم کردند 

  .تصادفا هنگام انفجارآن در برابر مقر نيروهاي ائتالف در آن محل حضور داشت
  :راي حکومت انتقالي عراق خالصه اي ازبيوگرافي رئيس دوره اي شو

همزمان با آغازجنگ .عزالدين سليم درشهر بصره متولد شد و تحصيالت خود را درعراق به پايان رساند
به ايران آمد و به عضويت مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و ساير ) ايران وعراق ( تحميلي 

  .گروههاي سياسي مبارزعراقي درآمد
پس ازسقوط حکومت . عددي نوشت وسخنراني ها سياسي ارائه کرد سال مقاالت مت25وي درطول 

  .ديکتاتوري صدام درسال گذشته به عراق بازگشت و به عضويت شوراي حکومت انتقالي پيوست
 سالگي 60عزالدين سليم معروف به عبدالزهره عثمان به ابو ياسين شهرت داشت و امروز درسن 

  .بدست يک گروه  ناشناس کشته شد
  

  واآنشهاي جهاني نسبت به ترور رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق  بازتاب 
ترور عزالدين سليم رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق امروز با محكوميت و واآنش تند برخي 

  . از آشورهاي جهان مواجه شد
لدين سليم مجمع جهاني تقريب مذاهب ايران با صدور بيانيه اي ترور عزا" مهر"به گزارش خبرگزاري 

  .رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي را به شدت محكوم آرد
دراين بيانيه تمامي اعمال تروريستي زشت و غيرانساني عليه شهروندان عراقي محكوم شده و از 
مردم مسلمان عراق خواست  تا با تمسك به وحدت در زيرپرچم اسالم توطئه هاي صهيونيستها و 

  .خنثي آننداستكبار جهاني آمريكا را 
جك استراو وزير امورخارجه انگليس نيز درواآنش به ترورعزالدين : شبكه خبري الجزيره هم گزارش داد 

  .عامالن اين تروردشمنان مردم عراق هستند: سليم ضمن محكوم آردن اين اقدام تروريستي گفت 
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اين :  خبرنگاران تصريح آردوي به هنگام ورود به نشست وزيران امورخارجه اتحاديه اروپايي در گفتگو با
اقدام تروريستي نشانگر اين است آه تروريستها درعراق تالش مي آنند تا روند انتقال قدرت در اين 

  .آشوررا مختل آنند
همچنين اسما خضر سخنگوي دولت اردن ضمن محكوم آردن تروررئيس دوره اي شوراي حكومت 

  .سي توصيف آردانتقالي عراق اين اقدام تروريستي را يك ترورسيا
عالوه براين هوشيارزيباري وزير امور خارجه شوراي حكومت انتقالي عراق با محكوم آردن ترور سليم، 

  .عامالن اين حمالت را دشمنان مردم عراق معرفي آرد
اين اقدام تروريستي موجب مي شود آه تصميم و اراده خود را براي بدست گرفتن :  وي گفت

  .سرنوشت عراق تقويت آنيم
اين اقدام نشان داد آه : وزير امور خارجه شوراي حكومت انتقالي عراق درعين حال خاطر نشان ساخت

دشمنان ما تالش مي آنند تا به هرطريقي دولت مردان عراق را ازحرآت در روند سياسي 
  .آشوربازدارند

 اين شورا عالوه بر اين نصير چادرچي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق آشته شدن رئيس دوره اي
رادر براثر انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در مقابل يكي ازدرهاي وروي ساختمان شوراي حكومت 

  . تن از همراهان وي را تاييد آرد9انتقالي عراق در بغداد وکشته شدن 
سليم مرد مسالمت : وي گروههاي تروريستي خارجي را عامل ترورعزالدين سليم معرفي آرد و گفت 

  . آه هرگز با خود سالح حمل نكردجويي بود
عزالدين سليم امروز بر اثر انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در منطقه الخضرا در بغداد به همراه 

  .تعدادي عراقي ديگر آشته شد
  .به گفته سخنگوي نظاميان آمريكايي دراين انفجاردو نظامي اين آشور نيزمجروح شند

ر در منطقه حارثيه دريكي از وروديهاي منطقه تحت آنترل شديد سبزدر اين انفجا: خبرنگار الجزيره گفت 
  .نزديكي مقر فرماندهي نيروهاي آمريكايي روي داد 

شدت انفجار به قدري شديد بود آه موجب آتش گرفتن شماري ازخودروهاي اطراف : شاهدان گفتند 
  .شد و به دنبال آن ستوني از دود محل انفجار را فرا گرفت 

 آمريكايي مستقر درمنطقه با بستن راههاي منتهي به محل از نزديك شدن خبرنگاران به محل نيروهاي
  .حادثه جلوگيري به عمل آوردند

آمبوالنسها وهليكوپترهاي ارتش آمريكا چند دقيقه پس از انفجاربراي خارج آردن مجروحان درمحل 
  . انفجارحاضرشدند

وي . و رياست حزب دعوت اسالمي را به عهده داشتگفتني است عزالدين سليم ازاهالي شهر بصره  
  . درزندان حزب بعث بسر برد1978  تا 1974در زمان صدام ديكتاتور سابق عراق بين سالهاي 

  
  رئيس جديد شوراي حکومت انتقالي عراق شد " عجيل الياور"

س دوره اي عجيل الياور از سوي اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق به مدت يک ماه به عنوان رئي
  .  شوراي حکومت انتقالي عراق انتخاب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبکه خبري الجزيره، الياور مهندس و از اهالي شهر موصل در 
  .شمال عراق است

  .وي پس از ترور امروز عزالدين سليم رئيس شوراي حکومت انتقالي عراق به اين سمت معرفي شد
 تن و زخمي شدن دهها نفر ديگر از نظاميان و غيرنظاميان عراقي و 10ه شدن در اين حادثه که به کشت

آمريکايي منجر شد ، به نصير چادرچي و احمد چلبي آسيبي وارد نيامد اما خودروهاي اين دو عضو 
  .شوراي حکومت انتقالي عراق به شدت آسيب ديد

  
  مديرآل پيشين شبكه العالم در بغداد به شهادت رسيد 

طالب قاسم الحجامي، مديرآل پيشين شبكه جهاني العالم آه معاونت رئيس شوراي :  فارسخبرگزاري
  .حكومتي عراق را بر عهده داشت، امروز در بغداد به شهادت رسيد

اي  به گزارش خبرگزاري فارس وي در جريان حادثه انفجار خودروي حامل عزالدين سليم، رئيس دوره
  . شوراي حكومت انتقالي جان باخت

زالدين سليم و طالب قاسم از نويسندگان و انديشمندان با نفوذ شيعه در شوراي حكومت انتقالي ع
  . عراق بودند

  
  درگيريها در چهار شهر عراق همچنان ادامه دارد  

منابع خبري از تداوم زد و خورد و نبرد در شهرهاي آربال ، نجف و ناصريه خبر مي دهند و اوضاع امنيتي 
  .  جنوب عراق را نيز وخيم اعالم آرند در شهر سماوه در

درجريان : به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه تلويزيوني الجزيره به نقل ازيك منبع پزشكي اعالم آرد
درگيريهاي خونين ميان نيروهاي اشغالگرآمريكايي وطرفداران مقتدي صدرموسوم به جيش المهدي 

درشهر کربال، دستكم شش عراقي آشته و  ) ع(درمنطقه باب قبله درنزديكي حرم حضرت امام حسين 
  . نفر ديگر نيزمجروح شدند26
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اين درگيريها امروزمجددا آغاز شده و تبادل آتش سنگين ميان نيروهاي اشغالگر : اين منبع گفتند
  .آمريكايي و جيش المهدي همچنان جريان دارد

 نيروهاي اشغالگر و افراد شهرهاي ديگر عراق همچون نجف، ناصريه و سماوه به صحنه درگيري ميان
  .مسلح تبديل شده است اما هنوز ازميزان تلفات و خسارات احتمالي آن گزارشي دريافت نشده است 

هواپيماهاي گشتي آمريكا درحال گشت زني در آسمان شهر آربال هستند و : شاهدان عيني گفتند
  .تحرکات مردم را زير نظر گرفته اند
درجريان مبادله آتش درمنطقه اي درعراق يك : دربيانيه اي اعالم آردازسوي ديگرارتش آمريكا امروز

  .نظامي آمريكايي آشته و دو تن ديگر نيزمجروح شدند 
در اين بيانيه آمده است اين نظامي آمريكايي روزيكشنبه آشته شده است اما به جزييات بيشتر درباره 

  .محل درگيري و چگونگي اين درگيريها اشاره اي نكرد
شته شدن اين يك نظامي، شمال تلفات نيروهاي آمريكايي اززمان حمله آمريكا به عراق در مارس با آ

  . تن رسيد783 حداقل به 2003
  

  افراد ناشناس به دفتر آيت اهللا سيستاني در نجف حمله آردند: ايالف
  2004 مه  17 -1383  ارديبهشت28دو شنبه 

در مرآز شهر نجف هدف " جبل"شته در منطقه دفتر آيت اهللا سيستاني شب گذ: خبرگزاري فارس
  .حمله مسلحانه يك گروه ناشناس قرار گرفت

پايگاه اينترنتي مصري ايالف به نقل از يك منبع نزديك به دفتر آيت اهللا سيستاني با اعالم اين خبر 
يقه  دق15يك گروه ناشناس در حالي آه آامال چهره هاي خود را پوشانده بودند به مدت : گزارش داد

  . دفتر آيت اهللا سيستاني را در نجف مورد حمله مسلحانه شديد قرار دادند
به گفته اين منبع، اين حمله مسلحانه تلفات جاني در بر نداشت اما زيانهاي مالي به دفتر آيت اهللا 

  . سيستاني وارد آرده است
يگر از مراجع نجف را در اين افراد مسلح هم چنين دفتر آيت اهللا بشير نجفي يكي د: اين منبع افزود

  . نزديكي دفتر آيت اهللا سيستاني، مورد حمله قرار دادند و خسارت هايي را نيز به اين دفتر وارد آردند
همچنين اعالم آرد در حال حاضر فشارهاي زيادي از سوي برخي گروهها » سوا«ايالف به نقل از راديو 

ها از آيت اهللا سيستاني خواستار  ارد، زيرا اين جناحعليه مراجع ديني به ويژه آيت اهللا سيستاني وجود د
  . صدور فتوايي براي خروج نيروهاي اشغالگر از عراق هستند

آيت اهللا سيستاني در امور : از سوي ديگر محمد رضا سيستاني فرزند آيت اهللا سيستاني نيز گفت
  . سياسي هيچ دخالتي نمي آند

وهاي اشغالگر از عراق و واگذاري قدرت به مردم اين آشور آيت اهللا سيستاني بارها خواستار خروج نير
  . شده است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ارديبهشت28: روزنامه های تهران 

  2004   مه17 -1383  ارديبهشت28 دو شنبه -بي بي سي 
نبه خود با تيترهای روزنامه های وابسته به جناح محافظه کار در صدر عنوان های خبری روز دوش

پرهيجان درگيری ها در نجف و کربال را منعکس کرده و سخنان رهبر جمهوری اسالمی را در صدر اخبار 
  .خود آورده اند که از بی حرمتی به اماکن مقدس شيعيان در جنوب عراق ابراز نگرانی کرده است

هرات روز چهارشنبه عليه هتک  عنوان اصلی خود را به دعوت شورای تبليغات اسالمی برای تظاکيهان
بغض عاشقان کربال و نجف در تهران می "حرمت از اماکن مقدس نجف و کربال اختصاص داده و نوشته 

  ."شکند
اخبار مربوط به " تانک های آمريکائی در نزديکی حرم امام حسين"با عنوان جمهوری اسالمی روزنامه 

  .درگيری های عراق را منعکس کرده است
قل از رييس مجمع تشخيص مصلحت نوشته کار آمريکا به جائی رسيده است که به بارگاه  به نرسالت

  .حضرت علی گلوله پرتاب می کند
 خبر داده که تظاهرات طلبه ها و دانشجوهای بسيجی مقابل سفارت بريتانيا در تهران به همشهری

  .درگيری کشيده شد
 سفارت انگليس منجر به درگيری ماموران  خبر داده هجوم جمعيت خشمگين به سوی ديوارهایکيهان

با دانشجويان معترض شد که در نتيجه آن يکی دو تن از دانشجويان مصدوم و چند تن نيز بازداشت 
  .شدند

 با دخالت فوری فرماندهان نيروی انتظامی، بازگشت معترضان به جای اوليه، دلجويی کيهانبه نوشته 
  . ماجرا به سرعت فيصله پيدا کرداز مضروبان و آزادی بازداشت شدگان اين

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی نوشته سخنرانی تظاهرات در مقابل سفارت بريتانيا گفته ايران
است آمريکا و انگليس بدانند روزی که نجف و کربال برای مسلمانان امن نباشد سفارتخانه های آنان در 

  .ايران امنيت نخواهد داشت
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در سرمقاله خود از اين که مراجع بزرگ روحانی خواستار درگيری می جمهوری اسالروزنامه 
مسلمانان با نيروهای نظامی خارجی در عراق نيستند به شدت گاليه کرده و خطاب به آن ها نوشته 

اين کدام فقه است که به شما اجازه می دهد به قمه زنی و محسنيه برای گرم کردن بازار خود متوسل 
اشغال سرزمين اسالمی و اهانت به ساحت مقدس ائمه اطهارساکت و بی تفاوت شويد ولی در برابر 

  .بمانيد
بدون نام بردن از رهبران روحانی خطاب به آنان نوشته بهانه شما اينست جمهوری اسالمی سرمقاله 

که مقاومت جوانان شيعه عراقی در برابر نظاميان اشغالگر آمريکائی به مصلحت نيست و به همين 
ه چيره شدن آمريکا بر کربال و نجف رضايت می دهيد و حاضر نيستيد حتی يک کلمه در حمايت از بهانه ب

  ! جوانان غيوری که خود را سربازان امام زمان عليه السالم می نامند به زبان بياوريد
عالوه بر آيت اهللا سيستانی و علمای بزرگ نجف، مراجع روحانی در قم هم تاکنون به آنچه روزنامه 

طلب می کند پاسخی نداده اند و آيت اهللا موسوی اردبيلی هفته گذشته از هوری اسالمی جم
مسلمانان خواست تا با نيروهای نظامی خارجی درگير نشوند و کاری نکنند که فلسطينی ديگر ساخته 

  .شود
ای بسيج در گزارشی از تجمع روز يکشنبه در مقابل سفارت بريتانيا در تهران نوشته اعضوقايع اتفاقيه 

 نفر گزارش شده پالکاردهايی به دست داشتند که روی تعدادی از آنها ۶٠٠دانشجويی که تعداد آن ها 
  ."النه روباه پير تعطيل بايد گردد، سفير انگلستان اخراج بايد گردد: "نوشته شده بود

ن را داشتند، زا به سفارت انگليس در تهرا  سه نفر از افرادی که قصد پرتاب مواد آتششرقبه نوشته 
شود، يکی از آنها، طلبه يک مدرسه علميه و دو نفر ديگر از اعضای يکی از  دستگير شدند که گفته می

  . های بسيج مساجد هستند پايگاه
وقايع دو روز پس از انتشار خبر نارضايتی رهبر جمهوری اسالمی از حکم اعدام هاشم آقاجری، 

قضائيه، دريافت نظر فقهی مقام رهبری در  سخگويی در قوهيک از مراجع پا خبر داده که هيچاتفاقيه 
  .مورد پرونده هاشم آغاجری را تأييد يا تکذيب نمی کنند

 ساعته تعيين شده برای به سرانجام ۴٨از قول منابع موثق خبر داده چنانچه در مهلت وقايع اتفاقيه 
تعيين تکليف پرونده اقدام خواهند رساندن پرونده آقاجری، اقدامی صورت نگيرد، مراجع عاليرتبه برای 

  .کرد
   دانشگاه  دوم  ترم نوشته امتحان" هزينه های يک حکم جنجالی" در صدر اخبار خود با عنوان اعتماد
   در وسط  درست  خرداد پارسال  و سالگرد وقايع  است  تعطيل  تير دانشگاه١٨ از  ، قبل  جلو افتاده تهران

 سالگرد صدور   عنوان  به  مراسمی  از برگزاری  جلوگيری  برای کارا سياسی آش افتد حرکتی  می امتحانات
  !حکم هاشم آغاجری

 با اين اشاره پايان می گيرد که می توان با صدور حکمی در پشت درهای بسته به تمام اعتمادگزارش 
ز کرد اما آيا سال کوشش ها برای حقوق بشر پايان داد و دوباره پرونده ايران را در مجامع بين المللی با

  آينده هم عقب انداختن امتحانات دانشگاه ها امکان پذيرست؟
به دو مثالی پرداخته که به نوشته " روحانيت و حاکميت "با عنوان شرق محمد قوچانی در سرمقاله 

  .وی روحانيت را در مقابل حاکميت قرار داده است فيلم مارمولک و حکم اعدام آغاجری
يری کرده که همزمان با خداحافظی از اصالح طلبان در پايان شراکت خسته  نتيجه گشرقسردبير 

کننده ايشان با محافظه کاران، بايد به بنيادگرايان سالم گفت که بار ديگر رقابت با سنت گرايان را به 
  .مثابه قوی ترين جريان سياسی ايران تمرين می کنند

 براساس نظر فقهی رهبر جمهوری اسالمی،  در خبری به نقل از معاون قوه قضاييه نوشتهکيهان
سخنان هاشم آغاجری از مصاديق ارتداد نيست اما از آنجا که پرونده بايد مراحل قانونی را طی کند، 

  .نيازی به دستور رهبر در اين مقطع نيست
سرمقاله خود را به بررسی پی آمدهای توقف نمايش فيلم مارمولک اختصاص داده و وقايع اتفاقيه 

توان همواره حصار بلندی به دور معارف دينی کشيد و آنها را از ورود به انديشه خالق و  ده آيا میپرسي
  نقاد هنرمندان مصون داشت؟

نمی توان با نگه داشتن معارف دينی در پشت ديوارهای وقايع اتفاقيه از ديد نويسنده سرمقاله 
  .های مردم نيز جای داشته باشند غيرقابل نفوذ انتظار داشت که اين معارف در عين حال در دل

نوشته توقف نمايش فيلم مارمولک موجب شد افرادی که گفته شده بود با جمهوری اسالمی روزنامه 
اين فيلم موافقند، اين خبرها را تکذيب کنند و رئيس عقيدتی سياسی نيروی انتظامی نيز بالفاصله بعد 

  .رد و به بيمارستان منتقل شداز اعالم نظر مثبت درباره اين فيلم، سکته قلبی ک
به اقداماتی پرداخته که در مقابل فعاليت های " عذر بدتر از گناه"در سرمقاله خود با عنوان آفتاب يزد 

حکومت صورت می گيرد و آن را خنثی می کند و به عنوان مثال از صدور حکم اعدام هاشم آغاجری ياد 
  .کرده است

ه همزمان با روزهائی که وزارت خارجه برای هموار کردن فعاليت به يادها آورده کآفتاب يزد سردبير 
های هسته ای راه اروپا را در پيش گرفته، روزنامه تهديد به اشغال سفارتخانه اورپائی می کند و دولت 
در جهت تجديد روابط با مصر می رود اما روزنامه ای وعده می دهد که در سفر حسنی مبارک به تهران 

  . اسالمبولی روبرو خواهد شدبا پيروان خالد
 در مقاله ای از قوه قضاييه خواسته که به ترميم چهره به شدت آسيب ديده خود بپردازد و از رسالت

  .جمله هم در مورد زندانيان سياسی و هم دانشجويان زندانی با احتياط عمل کند
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 داشتن قوه قضاييه زير حمله امير محبيان با اشاره به بخشنامه جديد قوه قضاييه نوشته در گذشته قرار
نامنصفانه رقيب باعث می شد که بسياری به سکوت نسبت به کارهای قوه قضاييه بپردازند، اين بهانه 

  .ديگر منتفی است
مدير عامل دنيای اقتصاد دو ماه بعد از استقبال وسيع مردم از فروش تلفن های همراه به نوشته 

 ميليون سيم کارت ثبت نام کرده اند که رقمی بی ۵/۶ريافت شرکت مخابرات فاش کرده که مردم برای د
  .سابقه در تمام جهان است

پيش بينی کرده که اگر فروش سيم کارت در ايران به روز در آيد، دنيای اقتصاد همين مقام به نوشته 
  . ميليون نفر خريدار آن باشند٢۵
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