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

  

  نس بين المللي انرژي اتمي آژارژيم و   
  

  خالصه گزارش محمد البرادعي درباره پرونده هسته اي ايران
  2004 ژوئن 1 -1383 خرداد 12سه شنبه 

محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش خود از فعاليت هاي هسته اي جمهوري 
ام بررسي شود ، به اعضاي اين شورا  ژوئن شوراي حک14اسالمي ايران را که قرار است در نشست 

  .ارايه کرد
، متن نهايي گزارش محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي "مهر"به گزارش خبرگزاري 

 صفحه را شامل مي 26قرار گرفت حدود "  مهر"که توسط يکي از ديپلماتهاي مستقر در وين در اختيار 
  .شود

 صفحه ضميمه دارد که در صفحات اصلي بررسي هاي صورت گرفته 13 صفحه اصلي و 10اين گزارش 
در سايت هاي هسته اي  و نتايج يافت شده از سوي آژانس  و در صفحات الحاقي درباره فعاليت هاي 

  .مختلف مرتبط با انرژي هسته اي و نوع شکل گيري آنها در کشورمان توضيح داده شده است
  
  بند و 47  در جمهوري اسالمي ايران در NPT توافق نامه پادمان  صفحه اصلي اين گزارش،  اجراي10در
بخش اول مقدمه و شامل رجوع به قطعنامه ها و توافق نامه هايي است که :  بخش آماده شده است4

  . را در بر مي گيرد3 تا 1توسط آژانس درباره ايران صادر شده است  و بندهاي 
است ؛ "   تاکنون2004آژانس در ايران از ابتداي مارس گاه شمار فعاليت هاي " صفحات اصلي Aبخش 
موضوعات باقي مانده و گام " با نام B بخش 40 تا 21بند .  را به خود اختصاص داده است20 تا 4که بند 

  . شرح داده شده است47 تا 41در بند " يافته ها" يعني Cرا در بر گرفته است و بخش "  هاي آينده
  

 مارس سال جاري که در مقر آژانس به تصويب 13دعي با اشاره به قطعنامه در بخش اول گزارش البرا
رسيد  و طي آن از ايران به دليل همکاري فعاالنه با ديده بان هسته اي سازمان ملل تقدير بعمل آمد ، 
از برخي ضعف ها در همکاري جمهوري اسالمي با آژانس سخن به ميان آمده و ازايران خواسته شده 

خود با اين نهاد بين المللي را تقويت نمايد و همچنين با خرسندي از امضاي پروتکل الحاقي که همکاري 
  .توسط تهران ، برخي از تعهدات ايران در قالب توافق نامه پادمان يادآوري شده است

 به ترتيب درخواست آژانس از ايران براي بازرسي از کارخانه A، در بخش  " مهر"به گزارش خبرگزاري 
 اي نطنز، دريافت نامه اي از ايران شامل اظهارنظر درباره گزارش قبلي البرادعي درباره ايران در هسته
 ،  اظهار نامه شفاهي ايران مبني بر تعهد به پروتکل الحاقي و درخواست لغو بازرسي ها 2004مارس 

ن، ديدار معاون آژانس در به دليل تعطيالت نوروز، ديدار البرادعي و هيئت همراه با مقامات ايراني در تهرا
امور پادمان ها با مدير کل روابط خارجي وزرات امور خارجه ايران در وين درباره  چگونگي دسترسي 

آژانس به سايت هاي هسته اي ايران ،  ديدار مقامات آژانس با هيئت ايراني به رياست مشاور ويژه 
ها که نام آنها مشخص شده است، اعالم دولت ايران، ورود بازرسان آژانس و بازرسي از برخي سايت 

آژانس به  ايران براي لزوم تحقيقات مستقل فعاليت هاي هسته اي ايران، اعالم نتيجه نمونه هاي 
  و نظر UF6محيطي در دو مرکز هسته اي تهران از سوي آژانس به ايران، اعالم ايران درباره تست 

  . ي صورت گرفت  از ايران آورده شده استآژانس نسبت به اين درخواست و سپس شرح بازرسي ها
در اين سرفصل درباره ساخت اجزاي  .  شامل موضوعات باقيمانده و گام هاي بعدي استBبخش

 اعالم شده است که روتورهايي در يک شرکت خصوصي در تهران ساخته شده است و P2سانتريفوژ
 ترديد دارند و آژانس مجددا P2يفوژ کارشناسان غني سازي آژانس درباره بيانيه ايران درباره سانتر

  . درخواست اطالعات بيشتري در اين زمينه کرده است
ايران اعالم کرده است دقيقا نمي داند آلودگي ها : در اين گزارش درباره  منشاء آلودگي ها آمده است 

د ، اما از کدام کشور وارد شده اند و ممکن است از هر يک از کشورهاي تهيه کننده  وارد شده باش
  .آژانس مشکوک است که آلودگي هاي نطنز با آلودگي هاي کاالالکتريک متفاوت باشد

  اصفهان ، درباره تبديل UCFمي افزايد ؛ البرادعي در اين متن با ابراز نظر در قبال کارخانه " مهر"گزارش 
  . اورانيوم نيز درخواست اطالعات بيشتر کرده است

 است که از زمان ديدار البرادعي از تهران در ماه آوريل پيشرفت خوبي  گزارش البرادعي آمدهCدر بخش 
آژانس در حال .  حاصل شده  و ايران درباره دسترسي به سايتهاي خود همکاري خوبي داشته است

  . بررسي هاي بيشتر در ايران است  و به اطالعات بيشتري نياز دارد
  همکاري هاي ايران خوب بوده است اما P2  و P1رح هايبنابه تاکيد البرادعي در اين گزارش  ، درباره ط

  . اطالعات بيشتري الزم است
مهم است که ايران براي تمام موضوعات باقيمانده به طور فعال کار کند و : در اين گزارش تصريح شده 

  .آژانس را قادر سازد که اطالعات کافي را درباره فعاليت هاي غني سازي انجام دهد
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  .ارسال مي شود" مهر"ارش تا ساعتي ديگر بر روي خروجي مشروح اين گز
  

  گفتار رسمي صداي آمريكا درباره فعاليتهاي هسته اي ايران
  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه

مشروح برنامه هسته اي خود را به سازمان بين ,  ايران براي دومين بار در ظرف يك سال:اراديو آمريك
ايران در ماه اآتبر گذشته نيز گزارشهاي مشابهي را به سازمان .  آرده استالمللي انرژي اتمي تسليم

اما گزارش اآتبر ايران فاقد جنبه هاي اصلي برنامه اتمي آشور بود . بين المللي انرژي اتمي تسليم آرد
سازمان بين المللي انرژي اتمي . يعني جنبه هايي آه ميتوانست به توليد سالحهاي اتمي مربوط شود

ريچارد . نظر دارد پرونده ايران را در جلسه بعدي خود در چهاردهم ماه ژوئن تحت بررسي قرار دهددر 
در اين “: ميگويد, ضمن اشاره به موارد اخص نگرانيهاي آمريكا, باچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا

و مقررات سازمان ايران مي بايست به تشريح تفصيلي موارد ديگري نيز مي پرداخت تا شرايط , گزارش
تعهدات خود ايران نيز نسبت به سازمان بين المللي انرژي . بين المللي انرژي اتمي را رعايت آرده باشد

اما ايرانيان از اعالم جنبه هاي بسيار پر اهميت و . رعايت چنين شرايطي را الزم مي دانست, اتمي
 مالحظه اي آه در مورد سانتريفوژهاي نگران آننده در مورد برنامه هاي اتمي خود منجمله آار قابل

  . “خودداري آرده اند, انجام داده اند210 و توليد پلونيوم 2پي
 ميتوانند براي غني سازي اورانيوم براي مصارف سالحهاي اتمي مورد استفاده قرار 2سانتريفوژهاي پي
  .  منحصرا در توليد بمب اتمي بكار مي آيد210گيرند اما پلونيوم 

  . ريان بازرسيها هم سر بازي داردايران با ج
اجرا و تبعيت از عهدنامه ها به , پاوال دساتر مدير آل وزارت امور خارجه آمريكا در امور مربوط به تأييد

مثال در پايان جلسه گذشته هيأت مديره سازمان بين المللي “: تشريح چگونگي اين امر مي پردازد
البته ايران اآنون اجازه ورود به . ود به بازرسان نمي دادايران براي هفته ها اجازه ور, انرژي اتمي

همكاري . چنين آرده است, بازرسان داده است اما احتماال پس از پاآيزه آردن و آراستن تأسيسات خود
تأمل و تعلل همراه بوده است و تنها ايران در مواردي همكاري آرده است آه آذب , ايران با اآراه

انتظار دارد , خانم دساتر مدير آل وزارت امور خارجه آمريكا ميگويد. “ استاظهارات خالف ثابت شده
سازمان بين المللي انرژي اتمي در مقطعي پرونده ايران را براي اقدام احتمالي به شوراي امنيت 

  .سازمان ملل متحد ارجاع آند
  

  در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران با مشکالتي روبرو هستيم : البرادعي 
  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه

مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز با تاکيد براينکه آژانس هنوز در رابطه با برنامه هسته اي 
ايران با مشکالتي روبروست اطمينان داد در صورت ثابت شدن ارتباط فعاليتهاي هسته اي ايران به 

  . لل ارجاع دهدمسائل نظامي آن را شوراي امنيت سازمان م
به  گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، محمد البرادعي در نشست ناتو در براتيسالوا 

ما در مورد ارائه گزارش خود به شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي : مرکز کشور اسلواکي گفت 
ايران و برنامه نظامي مشاهده اتمي هيچ ترديدي نداريم ، اگر رابطه اي بين برنامه هاي هسته اي 

  .کنيم به نوبت آن را به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش خواهيم کرد 
در آستانه نشست آتي آژانس بين المللي انرژي اتمي  دروين ؛ ما در حال نهايي کردن : وي افزود

 اي ايران گزارشي در مورد برنامه هسته اي ايران هستيم اما هنوز دررابطه با برنامه هاي هسته
  .مشکالتي وجود دارد 

  
  گزارش البرادعي را دو دستيار آمريکايي وي تنظيم کرده اند ":  مهر"يک ديپلمات آژانس در گفتگو با 

  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه
 صفحه اي ايران از برنامه هاي اتمي اين کشور در ميان کشورهاي عضو 1033عليرغم اينکه اظهارنامه 

NPT سابقه است و بصورت گشاده دستانه اي تمام برنامه ها را مشروحا بيان کرده ، اما پيش  بي
نويس گزارشي که البرادعي آن را در اختيار ديپلماتهاي ارشد شوراي حکام قرار داده است نشان مي 

ن آمريکايي دهد که البرادعي پاسخ مناسبي به اين اقدام ايران نداده و بويژه تحت تاثير دو نفر از دستيارا
  . خود وضعيت پرونده هسته اي اين کشور را معلق نگاه داشته است

يک ديپلمات بلند پايه مشغول به کار در محل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگوي اينترنتي خود  
 اظهارنامه ايران در بردارنده ريز: ضمن اعالم مطلب فوق افزود" مهر"با خبرنگار بين الملل خبرگزاري 

برنامه هاي اين کشور در تمام زمينه هاي هسته اي از جمله نيروگاهها ، راکتورهاي تحقيقاتي، چرخه 
 ، پروژه P2کامل سوخت و فرآيندهاي مختلف غني سازي ، ساخت و مونتاژ قطعات و بويژه سانتريفيوژ 

UCFام کشورهايي   اصفهان و پروژه آب سنگين در اراک است که اين چنين گزارش مشروحي در بين تم
  .که با آژانس همکاري دارند بي سابقه است

با مطالعه اين اظهار نامه به نظر مي رسد که ايران تالش داشته است تا هرگونه امکان بهانه : وي گفت 
جويي در گزارش مديرکل آژانس و بازماندن پرونده در شوراي حکام را منتفي سازد، به نحوي که اکنون 

  .ي از سوي بازرسان اين سازمان از ايران بي پاسخ نمانده استمي توان گفت هيچ سوال
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مرور بر پيش نويس گزارش : اين ديپلمات ضمن تاکيد بر محرمانه نگاه داشتن نام خود و کشورش ، افزود
آقاي البرادعي که تنها در اختيار نمايندگان بلند پايه شوراي حکام قرار گرفته و قرار است طي ساعات 

ک تغييرات احتمالي منتشر شود نشان مي دهد که اين گزارش ادامه روند قبلي است و در آينده با اند
  .بسياري از موارد به تکرار مواردي پرداخته است که بارها اعالم گرديده است

وي با خودداري از پاسخ به اين پرسش که آيا اين اقدام البرادعي بر اساس درخواست آمريکا براي تهيه 
من اطالع : ان پرونده ايران را درشوراي حکام بازنگه دارد انجام شده يا خير ادامه داد گزارشي که همچن

مستقيمي در اين ارتباط ندارم اما به عنوان يک کارشناس هسته اي دليلي براي سوء ظن بيشتر به 
 قبال لکن اين را هم اضافه کنم که همه در آژانس مي دانند که گزارشات البرادعي در. ايران نمي بينم

پرونده هسته اي ايران بيش از آنکه توسط خود وي تهيه شود نتيجه مداخله و حتي نوشته دو دستيار 
وي است که آمريکايي هستند ودخالت هاي آنها در سير گزارشات کامال هماهنگ شده به نظر مي 

  .رسد
خواهد بود و ازدياد بيش از سياست فشار در برابر ايران تا ابد داراي نتايج مورد نظر ن: اين ديپلمات گفت 

حد اين فشار ممکن است به شکست همکاري ها منجر شود که اين مساله شکستي براي البرادعي 
  .و جامعه بين الملل نيز خواهد بود

وي درپايان با اشاره به بي سابقه بودن تعداد حضور بازرسان در ايران از سه ماه گذشته تاکنون ، خاطر 
ن گزارش البرادعي کمکي به افزايش اعتماد و همکاري ايران با آژانس نمي به گمان م: نشان ساخت 

  . کند

  
  گزارش البرادعي غير منصفانه ، عجوالنه و سياسي است 

  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه
يک کارشناس ارشد مسائل هسته اي گزارش اخير مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره 

  . ته اي جمهوري اسالمي ايران را بد ، غير منصفانه ، عجوالنه و سياسي خواندفعاليت هاي هس
اگر چه در اين گزارش از همکاري هاي ايران تقدير و تشکر بعمل : افزود " مهر"وي در گفتگو با خبرنگار 

آمده است ، اما با اين وجود و برغم تمام تالش ها و فعاليت هاي گسترده جمهوري اسالمي ، هيچ 
  .زيابي روشن و مثبتي از مجموعه فعاليت هاي چند ماهه ايران ارايه نشده استار

اين کارشناس ارشد مسائل هسته اي با اشاره به اجازه ايران براي دسترسي هاي متعدد بازرسان به 
سايتهاي مختلف هسته اي ، که به گفته او در طول تاريخ همکاري ديگر کشورها با آژانس بي سابقه 

  .گزارش حاضر بسيار غيرمنصفانه و عجوالنه تنظيم شده است: ، تاکيد کرد بوده است 
مديرکل در گزارش خود به بسياري موضوعات همچون سانتريفيوژ ، ليزر ، راکتور تحقيقاتي ، : وي گفت 

تاسيسات فرآوري اورانيوم ، پلونيوم ، پلوتنيوم و بازديد بازرسان از تمامي اين تاسيسات و همچنين 
 با کارشناسان و متخصصان آنها ، که هر يک حجم گسترده اي از اطالعات را در بر مي گيرد ، مصاحبه

  .اشاره کرده ؛ اما همچنان تمامي اين موضوعات حل شده را بازگذاشته است
به نظر مي رسد که مقامات آژانس تحت تاثير فشارهاي سياسي کشورهاي : اين کارشناس تاکيد کرد
ري ها را ناديده گرفته و همچنان مي خواهند که اين موضوعات در شوراي حکام غربي ، تمام اين همکا

  .ماه سپتامبر مورد بررسي قرار گيرد
بر اساس موافقت هاي جمهوري اسالمي ايران با اروپا قرار بود که بعد از تعليق غني سازي :  وي افزود 

دي برگردد ؛ وليکن متاسفانه باوجود ، بقيه مسائل از دستور کار شوراي حکام خارج شده و به روال عا
همکاري کامل تهران براي تعليق غني سازي ، گزارش البرادعي حاکي از آن است که تعليق همچنان 

  .باقي مانده و شوراي حکام درباره اش تصميم گيري کند
 ميالدي تمامي جزئيات 2000ايران از سال : اين کارشناس ارشد مسائل هسته اي در ادامه گفت 

 اصفهان را به آژانس اعالم کرده بود و بازرسان هم به دفعات از آن بازديد بعمل آورده اند ؛ UCFرخانه کا
  .اما مدير کل اين مساله را هم مبهم قلمداد کرده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  غازي الياور رئيس جمهور آينده عراق شد 
  2004 ژوئن 1 -1383 داد خر12 شنبه سه

شبکه خبري العربيه در خبري فوري از انتخاب غازي الياور به عنوان رئيس جمهور حکومت انتقالي آينده 
  . عراق خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر، در حالي که اعضاي شوراي حکومت انتقالي با فشارهاي گسترده آمريکايي 
ان پاچه چي عضو هيات رئيسه شوراي حکومت انتقالي ها و نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل،عدن

  .عراق را به رياست جمهوري حکومت انتقالي انتخاب کردند، وي از پذيرش اين مسووليت عذرخواست
در پي امتناع پاچه چي از پذيرش اين مسووليت، غازي الياور که نامزد مورد حمايت اعضاي شوراي 

  .اق انتخاب شدحکومت انتقالي بود، به رياست جمهوري عر
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شايان گفتن است انتخاب رئيس جمهوري عراق به دليل فشارهاي فراوان آمريکا و سازمان ملل بر 
اعضاي شوراي حکومت انتقالي و اصرار آنها بر ضرورت انتخاب عدنان پاچه چي باعث به تعويق افتادن 

  .جلسه قبلي به امروزشد
عضاي شوراي حکومت انتقالي عراق خبر داد عدنان شبکه خبري العربيه به نقل از نصير چادر چي از ا

پاچه چي تصدي رياست جمهوري آينده عراق را هنوز نپذيرفته است و غازي عجيل الياور اين مسئوليت 
  . را برعهده خواهد گرفت

دفتر غازي الياور نيز خبر تعيين وي به رياست جمهوري حکومت انتقالي عراق را تاييد کرد، اين حکومت 
  . ماه اداره امور عراق را برعهده گيرد8 تا 7به مدت )  تير10( ژوئن30 پس از قراراست

  
  غازي عجيل الياور کيست؟ 

  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه
 ساله، اهل موصل و از روابط بسيار خوبي با خانواده 46رئيس جمهور جديد عراق " غازي عجيل الياور"

  . پادشاهي عربستان برخوردار است
ه گزارش خبرگزاري مهر، با معرفي غازي عجيل الياور به عنوان رئيس جمهورآينده عراق در نشست ب

امروز اعضاي شوراي حکومت انتقالي ، ششمين رئيس جمهور در تاريخ استقرار نظام جمهوري دراين 
اينکه  ميالدي  است، يعني همان سالي که الياور در شهر موصل به دنيا آمد، بدون 1958کشوراز سال 

  .زمامداري نظام سلطنتي را در اين کشور درک کند
وي فارغ التحصيل مهندسي از دانشگاه نفت و معادن عربستان است و تحصيالتش را در همين رشته 

براي کسب مدرک کارشناسي ارشد در دانشگاه جورج تاون آمريکا ادامه داد و سپس به عربستان 
رات در اين کشور تاسيس کرد و هم اکنون هم مديريت آن را بازگشته و شرکت بزرگي را در زمينه مخاب

  .  برعهده دارد
 ساله مهندس، غيرنظامي و از خانواده اي سني مذهب و مشهور در عراق و 46غازي عجيل الياور 

کشورهاي همسايه است  به همين دليل داراي روابط خوبي با خانواده پادشاهي عربستان سعودي 
  .است 

عجيل الياور در زمان نظام سلطنتي در عراق مسئوليت هايي را در پارلمان برعهده پدرش، شيخ احمد 
داشته و شيخ الشيوخ عشاير الشمر در عراق بود که اعضاي اين عشيره را افرادي از دو مذهب 

  .اسالمي شيعه و سني تشکيل مي دهند
ت  که در عراق و غازي عجيل الياور نوه شيخ محسن عادل الياور رئيس عشيره بزرگ الشمر اس

  .کشورهاي منطقه پراکنده است
 سال در عربستان سکونت داشت و درچهارم ماه آوريل سال گذشته ميالدي پس 15الياور به مدت 

  .ازحمله نظامي آمريکا و سقوط رژيم صدام رئيس جمهور سابق عراق ، به کشور خود بازگشت
ت انتقالي عراق، به عنوان رئيس اين وي همچنين پس از ترور عزالدين سليم، رئيس شوراي حکوم

  .شورا تعيين شد
به نظر مي رسد وابستگي وي به خانواده و عشيره اي بزرگ که اعضاي آن را  از هر دو مذهب اسالمي 
تشکيل مي دهند باعث افزايش اعتماد طرفهاي مختلف مذهبي عراق به وي باشد همچنين روابط خوب 

اند به عاملي براي  نزديکي روابط ميان دولت جديد عراق و وي با خاندان سلطنتي عربستان مي تو
  .کشورهاي عربي منطقه منجر شود

  رئيس جمهور جديد عراق را بشناسيم
  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه

اولين رئيس جمهور عراق بعد از سقوط صدام حسين ، با تاآيد بيشتر اعضاي شوراي حكومت انتقالي 
  .  عراق انتخاب شد

ه گزارش سرويس بين الملل ايلنا، غازي مسعل عجيل الياور آه از برجسته ترين شيوخ قبيله معروف ب
اي و سياسي عراق مورد تاييد است امروز   هاي قومي و ديني قبيله  سمر است و از سوي تمامي گروه

  .  ن شداز سوي اآثريت اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق به عنوان رئيس جمهور جديد عراق تعيي
 متولد شده، از اهالي موصل در شمال عراق است و در دانشگاه تاون در واشنگتن در 1985ياور در سال 

  .تحصيل آرده است رشته مهندسي
اي شوراي حكومت    ، نخست وزير جديد عراق آه آخرين رئيس دورهBBCبه گزارش پايگاه اينترنتي 

  .آرده است  ي زندگي  سال در عربستان سعود15انتقالي اين آشور بود 
آند مگر اينكه قدرت   پست رياست جمهوري را قبول نمي: اي مطبوعاتي اعالم آرده بود  ياور در مصاحبه

  .همسر ياور آمريكايي است .ها واقعي باشد  ال شده به عراقيانتق
  

  جعفري و شاوز معاونان رئيس جمهور آينده عراق شدند 
  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه

اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق امروز سه شنبه پس از انتخاب غازي الياور به عنوان رئيس 
  .  جمهور حکومت انتقالي عراق، جعفري و شاوز را به عنوان معاونين وي انتخاب کردند

خبه گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبکه خبري العربيه ،ابراهيم جعفري رئيس حزب الدعوه اسالمي 
  .است) شيعيان(ق وعضو هيات رئيسه شوراي حکومت انتقالي که نماينده اکثريت ملت عراقعرا
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روز شاوز نيز عضو حزب دموکرات کردستان عراق به رياست مسعود بارزاني است که معاونت دوم 
  .رياست جمهوري عراق را برعهده خواهد گرفت

الي انقالب اسالمي عراق به عنوان بر اساس اين گزارش، عادل عبدالمهدي از اعضاي ارشد مجلس اع
وزير اقتصاد، عمر الدملوجي به عنوان وزير مسکن و شهرسازي، عالء الدين علوان براي تصدي وزارت 

  . بهداشت و درمان و هوشيار زيباري نيزدر مقام خود به عنوان وزير امور خارجه ابقا شد
  .تخاب شدسمير قضبان نيز به عنوان وزير نفت حکومت انتقالي عراق ان

در همين حال دفتر عدنان پاچه چي عضو هيات رئيسه شوراي حکومت انتقالي عراق که امروز از 
پذيرش مسئوليت رياست جمهوري آينده عراق عذر خواسته بود، دليل اين اقدام را حمله رسانه اي 

  .عليه عدنان پاچه چي اعالم کرد
ري شده در نزديکي کاخ کنفرانس هاي بغداد ، از سوي ديگرمنابع خبري از انفجار يک خودرو بمب گذا
  . محل استقرار پل برمر حاکم آمريکايي عراق  خبر دادند

  .هنوز جزئيات اين حادثه منتشر نشده است
شايان گفتن است اعضاي شوراي حکومت انتقالي با فشارهاي گسترده آمريکايي ها و نماينده ويژه 

ت رئيسه شوراي حکومت انتقالي عراق را به رياست دبيرکل سازمان ملل،عدنان پاچه چي عضو هيا
جمهوري حکومت انتقالي انتخاب کردند اما وي از پذيرش اين مسووليت عذرخواست و اعضا سپس 

  .غازي الياور که نامزد مورد حمايت آنها بود را به رياست جمهوري عراق انتخاب کردند
حکومت انتقالي عراق را تاييد کرد، اين حکومت دفتر غازي الياور نيز خبر تعيين وي به رياست جمهوري 

  . ماه اداره امور عراق را برعهده گيرد8 تا 7به مدت )  تير10( ژوئن30قراراست پس از 
  

  نگاهي به وزراي کابينه جديد عراق
  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه

ر کل سازمان ملل متحد در اياد عالوي نخست وزير عراق امروز در حضور اخضر ابراهيمي نماينده دبي
عراق و غازي عجيل الياور رئيس جمهوري جديد اين کشور ، اسامي اعضاي کابينه جديد عراق را اعالم 

  .  کرد
 وزير در کابينه حضور خواهند داشت که شش تن از آنها کرد 26به گزارش خبرگزاري مهر، بر اين اساس 

ي اتحاديه ميهني کردستان و دو تن نيز مستقل ، دوتن از حزب دموکرات کردستان ، دوتن از اعضا
  .خواهند بود

در حالي که برخي از وزرا  مانند هوشيار زيباري وزيرامور خارجه ، مفيد الجزائري وزير فرهنگ، ايهم 
السامرائي وزير برق ، مهدي الحافظ وزير برنامه ريزي، نسرين برواري وزير  مشاغل عمومي در 

  : ، کابينه جديد شاهد حضور وزراي جديدي است که اين افراد عبارتند از مسئوليتهاي خود ابقا شدند
  :اعضاي کابينه جديد عراق

  اتحاديه ميهني کردستان، معاون نخست وزير در امور امنيتي،  پرهام صالح-
  حزب الدعوه اسالمي عراق، وزارت کشاورزي،  خانم سوسن الشريفي-
   ب سالميمجلس اعالي انقال، مخابرات،  محمد حکيم-
  مستقل ، بازسازي واسکان،  عمرفاروق-
  حزب کمونيست، فرهنگ،  مفيد الجزائري-
  ) بعثي سابق ( مستقل ، دفاع،  حازم الشعالن-
  رئيس دانشگاه ، آموزش،  سامي المظفر-
  مستقل، برق،  ايمن السامرائي-
   کرد مستقل،محيط زيست،  خانم مشکات موحات-
  مسيحي ومستقل  ،مهاجرت، خانم باسکال  ورده-
  مجلس اعالي انقالب اسالمي ، دارائي،  عادل عبدالمهدي-
  حزب دموکرات کردستان  ، وزارت امور خارجه،  هوشيارزيباري-
  ملي گرا و مستقل، بهداشت،  عالء الدين علوان-
  آموزش ،  عبدالقادر بکاش-
  کرد و مستقل ، حقوق بشر،  بختيار امين-
  اسالمي عراق حزب ، صنايع،  حاجم الحسني-
  ) بعثي سابق ( جنبش ملي ، کشور،  فالح النقيب-
  اتحاديه ميهني کردستان عراق ، آب،  عبدالطيف رشيد-
  ملي گرا ومستقل ، دادگستري،  مالک دوهان الحسن-
  کار و امور اجتماعي ،  خانم ليلي لطيف-
  جمعيت دموکرات هاي مستقل  ، برنامه ريزي،  مهدي الحافظ-
  حزب دموکرات کردستان  ، اشتغال عمومي،  برواريخانم نسرين-
  ترکمن ، علوم و فناوري،  رشاد مندان-
  اتحاديه ميهني وفاق به رياست اياد عالوي ، بازرگاني،  محمد الجبوري-
  مستقل ، مخابرات،   لوي حاتم سلطان العرس-
  مجلس اعالي انقالب اسالمي ، ورزش وجوانان،  علي فايق الغبان-
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  بعثي و استاندار سابق بصره ، وزيراموراستانها، دالطيف وائل عب-
  کرد ومستقل، وزيرکابينه در امور زنان،  خانم نرمين عثمان-
  کرد ، وزير کابينه بدون وزارتخانه،  مامود فرهاد-
  اتحاديه ميهني وفاق ، وزير کابينه بدون وزارتخانه،  عدنان الجنابي-
  

  شوراي حکومت انتقالي عراق منحل شد
  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه هس

شوراي حکومت انتقالي عراق پس از معرفي اعضاي دولت جديد عراق به دستور پل برمر حاکم 
  .  آمريکايي عراق منحل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري، شوراي حکومت انتقالي عراق انحالل خود را امروز 
  . برمر حاکم آمريکايي عراق منحل اعالم شدتصويب کرد و بر اساس دستور پل

موفق الربيعي عضو هيات رئيسه شوراي حکومت انتقالي و مشاورشوراي عالي امنيت ملي عراق نيز 
  .انحالل شوراي حکومت انتقالي عراق را تاييد کرد

ي از سوي ديگر عمروموسي دبيرکل اتحاديه عرب، تعيين غازي عجيل الياور را به سمت رياست جمهور
  .آينده عراق تبريک گفت و الياور را شخصيتي با گذشته مثبت  توصيف کرد

  .وي اين انتخاب را بازگو کننده نظر اکثريت اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق خواند
  
 

  تمام تالش خود را براي بازگشت حاکميت کامل به عراقي ها بکارخواهم گرفت : الياور 
  2004 ژوئن 1 -1383 خرداد 12سه شنبه 

مراسم معرفي اعضاي اولين دولت عراقي پس از سرنگوني رژيم صدام ، در کاخ کنفرانس هاي بغداد 
  . برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبکه خبري الجزيره، در اين مراسم که لحظاتي پيش به پايان رسيد 
 کميته عالي کنفرانس ملي ، رئيس جمهور جديد عراق ، نخست وزير، معاونان رئيس جمهور و رئيس

عراق در سخناني بر انجام تالش هاي جدي براي پس گرفتن حاکميت کامل و ساخت عراق ايمن و 
  .باثبات و شکوفا تعهد دادند

غازي الياور رئيس جمهور جديد عراق که قرار است اولين حکومت پس از سرنگوني رژيم صدام را اداره 
ش هاي خود را براي بازگشت حاکميت کامل به عراقي ها و ساخت کند، در سخناني تاکيد کرد تمام تال

  .عراقي يکپارچه و باثبات بکارخواهد گرفت
غازي الياور با تاکيد بر لزوم تالش همه مسوولين جديد عراق براي سازندگي و ايجاد عراق فدرال و 

ي انتخابات فراگير، سالم يکپارچه ، برقراري دمکراسي بر ضرورت برنامه ريزي و آماده سازي براي برگزار
  .و رقابتي و آزاد  جهت تشکيل حکومت ملي واقعي بر مبناي قانون اساسي دايمي عراق تاکيد کرد

در ادامه ابراهيم جعفري معاون رئيس جمهور عراق نيز در سخناني گفت ما به تحقق پيشرفت در تمام 
  .اين زمينه بکار خواهيم گرفتزمينه ها در عراق چشم دوخته ايم و تمام تالش هاي خود را در 

روز شاوز ديگر معاون رئيس جمهور نيز در سخناني بر تالش براي ساخت عراق دمکراتيک ، آباد و باثبات 
  .و يکپارچه و فدرالي تاکيد کرد

در ادامه فواد معصوم رئيس کميته عالي کنفرانس ملي عراق به شرح وظايف کنفرانس ملي عراق 
  . پرداخت

ا شرکت تمام اعضاي احزاب و طوايف و طيف هاي مختلف عراق برگزار مي شود تا ازميان اين کنفرانس ب
  .اعضاي شايسته و باتجربه مجلس ملي عراق را تشکيل دهد

وي ، نظارت بر عملکرد حکومت انتقالي عراق و رئيس جمهور، نخست وزير، معاونين و اعضاي کابينه ، 
  .ين وظايف مجلس ملي عراق اعالم کرد را از مهمتر2005تصويب بودجه عمومي سال 

فواد معصوم در بخش ديگري از سخنانش تاکيد کرد روابط خارجي عراق بر اساس اصول بين الملل و با 
  .کشورهاي همسايه بر اساس اصل حسن همجواري و دخالت نکردن در امور داخلي بناخواهد شد

ما هرگز نمي خواهيم عراق تحت : يد کرد اياد عالوي نخست وزير دولت جديد عراق نيز در سخناني تاک
  .اشغال باشد
به زودي وزير امور خارجه به نيويورک خواهد رفت تا تصويب يک قطعنامه اي را که بر : عالوي گفت

  .ضرورت واگذاري کامل حاکميت به عراقي ها مورد تاکيد قرار دهد، خواستار شود و براي آن تالش کند
  .ل حاکميت به ملت عراق تالش مي کنيمبراي انتقال کام: عالوي افزود

با همپيمانان خود براي آماده کردن تدابير امنيتي وارد مذاکره خواهيم : نخست وزير آينده عراق گفت
  .شد

  .وي گفت عراق براي مبارزه با دشمنان خود نياز به کمک جامعه بين الملل دارد
کامل دولت عراق درهمه زمينه ها نيروهاي عالوي  گفت پس از برقراري ثبات و امنيت کامل و توانايي 

چند مليتي عراق را ترک خواهند گفت که ما جا دارد از تمام تالش هاي آنها به ويژه آمريکايي ها در آزاد 
  .سازي عراق از چنگال رژيم منفور و ظالم صدام تشکر وقدرداني کنيم

رقراري امنيت کامل  در عراق بکار دولت تمام تالش هاي خود را براي ب: نخست وزير جديد عراق افزود
  .خواهد گرفت
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وي بهبود اوضاع اقتصادي و وضع معيشتي مردم ، افزايش درآمد سرانه، افزايش ارزش پول ملي عراق 
  .را از اولويت هاي مهم خود اعالم کرد

 و عالوي در پايان متعهد شد دولت جديد عراق تمام تالش هاي خود را براي ساخت عراق جديد و باثبات
  .ايمن که با همسايگانش نيز همکاري و تعامل سازنده داشته باشد، بکار خواهد گرفت

  .در ادامه اعضاي کابينه جديد عراق نيز معرفي شدند
همچنين در پايان اين مراسم ، غازي الياور رئيس جمهور جديد عراق، حوادث تروريستي و انفجارهاي 

  .امروز را در عراق محکوم کرد
 

   نفر رسيد25شدگان در انفجار مقر اتحاديه ميهني آردستان عراق به تعداد آشته 
  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه

يك افسر نيروي امنيتي عراق اعالم آرد، انفجار مقر اتحاديه ميهني آردستان عراق در : خبرگزاري فارس
  . آشته بر جاي گذاشت25بغداد، حداقل 

د، ستار جبار اعالم آرد در اين انفجار آه امروز در مقر حزب اتحاديه به گزارش خبرگزاري رويتر از بغدا
 20 آشته و 25ميهني آردستان عراق نزديك وزارت امور خارجه عراق در بغداد اتفاق افتاد، حداقل 

  . مجروح بر جا گذاشت
ن يك فرمانده نظامي آمريكايي اعالم آرد در اي" روبرت آمپل"اين در حالي است آه سرهنگ دوم 

  .  نفر مجروح شدند20 نفر آشته و 3عمليات فقط 
اين انفجار ناشي از انفجار اتومبيل بمب گذاري شده بود و در نتيجه اين انفجار شكاف بزرگي در 

  . ساختمان اتحاديه ميهني ايجاد شد
دولت اين انفجاردقيقا در زماني اتفاق افتاد آه مسئولين آمريكايي و عراقي درحال اعالم اسامي اعضاي 

  . جديد عراق بودند
  .ي عراق خبر داد ي خبري العربيه لحظاتي پيش از وقوع يك انفجار مهيب در نزديكي وزارت خارجه شبكه

ي خبري در عراق اظهار  خبرنگار اعزامي اين شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
گذرد، انفجارهاي متعدد  ديد عراق نميدر حالي آه بيش از يك ساعت از انتخاب رييس جمهور ج: داشت

  .سرتاسر عراق را به لرزه در آورده است
ي الخضرا آه مقر نيروهاي  در حالي آه دقايقي پيش يك انفجار در منطقه: خبرنگار العربيه اظهار داشت

هاي شوراي حكومت انتقالي عراق است، روي داد، لحظاتي پيش  آمريكايي و محل برگزاري نشست
 تن 30يگر مقر حزب اتحاد ميهني آردستان عراق را لرزاند و منجر به آشته شدن بيش از انفجاري د

  .شد
اند، احتمال افزايش  در اين انفجار آه هنوز عامالن آن مشخص نشده: خبرنگار العربيه تصريح آرد

  .ها به بيش از دهها تن نيز وجود دارد آشته
 در حزب اتحاديه ميهني آردستان عراق، صداي مهيب همزمان با وقوع انفجار: خبرنگار العربيه افزود

 آيلومتري 200واقع در “ بيجي”ي  گذاري شده در منطقه ديگري نيز به دليل انفجار يك خودروي بمب
  . تن از شهروندان عراقي را گرفت15شمال بغداد روي داد آه جان بيش از 

ي  گري در نزديكي وزارت امور خارجههمچنين انفجار مهيب دي: ي خبري تصريح آرد خبرنگار اين شبكه
 شدگان و زخميان اين انفجار اطالعاتي بدست ما نرسيده  عراق رخ داده است آه تاآنون از تعداد آشته

  .است
وقوع اين انفجارهاي مهيب آه به صورت همزمان انجام گرفته : ي خبري العربيه تصريح آرد خبرنگار شبكه

  است حكومت جدي
  

 دنان پاچي چي در مورد انصرافش از رياست جمهوريآنفرانس مطبوعاتي ع
  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه

 عدنان پاچه چي پس از اعالم انصراف خود از قبول مقام رياست جمهوري امروز در يك : اراديو فرد
  . آنفرانس خبري از داليل انصراف خود گفت

 رييس جمهور دولت انتقالي آينده سخن مي عدنان پاچه چي شخصي آه تا صبح امروز از وي به عنوان
حكومت موقت حق انتخاب رييس جمهور به تنهايي را , سه شنبه در آنفرانس مطبوعاتي گفت, رفت

, آقاي پاچه چي گفت. نداشت و تلويحا اعضاي شيعه را متهم به دخالت در جمع آوري آرا عليه خود آرد
اآثر اعضاي حكومت موقت , ا به وي روي آورده و گفتاخضر ابراهيمي نماينده دبيرآل سازمان ملل ابتد

وي اين سمت را ابتدا پذيرفت چرا آه , آقاي پاچه چي گفت. و بسياري از مردم خواهان انتخاب وي بودند
  . معتقد است سمت رياست جمهوري معناي خاصي دارد

عراق است و من معتقدم اين سمت در واقع تا حد زيادي رمزي است و نشانه حاآميت : پاچه چي
, آقاي پاچه چي گفت. بنابراين آسي بايد در بر اين منصب حاآم باشد آه عامل اتحاد باشد نه تفرقه

آنچه وي دروغهاي مطبوعاتي ناميد , يكي از داليل اصلي آه سمت رياست جمهوري را قبول نكرد
ه عقايد ملي گرانه گفته شده بود آه نيروهاي ائتالف خواستار انتخاب وي بودند چرا آ, وي گفت.بود

خود را ملي , وي گفت. آمتري از بقيه آانديداها داشته و آمريكاييها آسانتر مي توانستند با وي آارآنند
گرا تلقي مي آند و اشاره نمود آه وي يكي از اولين آساني بود آه با سرآوبي نظامي آمريكا در 

قرار بود سمت رياست جمهوري با , تدر همين حال آقاي پاچه چي گف. فلوجه علنا مخالفت آرده بود
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نيروهاي ائتالف و حكومت موقت صورت گيرد چيزي آه وي مي , توافق و همكاري بين سازمان ملل
  . صورت نگرفت, گويد

به موجب قانون انتقالي . حكومت موقت به تنهايي صالحيت انتخاب رييس جمهور را ندارد: پاچه چي
با . ات وسيع بين تمام اطراف و گروههاي عراقي صورت گيردعراق حكومت آينده بايد از طريق مذاآر

قرار بود اين : اشاره به آنچه وي دخالت گروههاي مختلف در حكومت موقت ناميد آقاي پاچه چي افزود
سمت سهم عربهاي سني باشد ولي گروه بنديهاي ديگري شروع شد از طرف غير سني ها براي 

گرچه آقاي پاچه چي توضيح بيشتري نداد . خاص معيندخالت در امور و مخالفت با انتخاب اش
. منظور وي گروههاي شيعه به رهبري احمد چلبي و سيد عبدالعزيز حكيم بود, مشاورانش مي گويند

اين گروهها اخيرا با نقش وسيع سازمان ملل در انتخاب رييس جمهور مخالفت آرده و حتي گفته بودند 
  .انان سني باشدالزاما اين سمت نبايد متعلق به مسلم

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
   پيوستند PSIبا شکست مقاومت روسيه در برابر آمريکا همه هشت کشور صنعتي به طرح 

  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه
 يا Proliferation Security Initiativeوزارت امورخارجه روسيه اعالم کرد که اين کشور به طرح آمريکا

PSI)که سال گذشته توسط رئيس جمهوري آمريکا در ) اقدام امنيتي در برابر گسترش تسليحات جمعي
  . لهستان ارائه شد، مي پيوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، اين پيمان به کشورهاي عضو اجازه مي دهد که 
 کشتار جمعي هرکشور ديگري را که از راه دريا يا هوا حمل مي موشکها و ديگر سالحها و تجهيزات

  .شوند، توقيف و ضبط کنند
اين درحالي است که طي هفته هاي گذشته تالش فرستادگان آمريکا براي جلب حمايت روسيه از اين 

ر طرح به خاطر پرهيز مسکو از اخالل در روابط با تهران و دمشق به نتيجه نرسيده بود، اما اکنون د
محافل ديپلماتيک جهان پيوستن روسيه به اين پيمان، نشانه پيشرفت مناسبات روسيه و آمريکا توصيف 

  . شده است
 به آمريکا اين امکان را مي دهد که هر زمان الزم بداند در هوا و PSIروسيه پيشتر معتقد بود که پيمان 

که امضاي اين پيمان به مناسبات روسيه نگراني ديگر اين بود . دريا دست به اقدام نظامي يکجانبه بزند
با پيوستن روسيه به اين پيمان همه هشت کشور صنعتي جهان به اين . با ايران و سوريه لطمه بزند

  .پيمان پيوستند
  

  افتتاح آنفرانس بين المللى انرژى هاى بازيافتى در شهر بن  
  2004 ژوئن 1 -1383 خرداد 12 سه شنبه -راديو آلمان 

تريتين وزير محيط زيست آلمان، آنفرانس بين المللى انرژى قابل بازيافت در شهر بن را افتتاح يورگن : بن
 آشور دنيا براى مشاوره پيرامون جايگزينى ١٣٠ آارشناس از حدود ٢۵٠٠در اين همايش بيش از . آرد

. هم آمده اندانرژى هاى قابل بازيافتى چون انرژى خورشيدى، بادى، آبى و استفاده از دماى زمين  گرد
قرار است با اين  بحث عالوه بر بهبود حفاظت از آب و هوا براى آاهش وابستگى به انرژى هاى معمول 

اين همايش چهار روزه به دعوت دولت آلمان صورت گرفته و قرار است در آن .همچون نفت تالش شود
  . تدابير مشخصى در زمينه هاى زيست محيطى اتخاذ گردند

   آنفرانسهاى جهانىيكى از بزرگترين
يكى از بزرگترين آنفرانسهاى جهانى پيرامون گونه هاى نوين انرژى و انرژيهاى تجديد پذير امروز در شهر 

 نفر ١۵٠٠ نام دارد بيش از Renewables 2004در اين آنفرانس آه . بن آلمان فدرال شروع به آار آرد
به همراه دانشمندان، متخصصين و شمارى از وزيران انرژى و محيط زيست جهان . شرآت دارند

آنفرانس بزرگ انرژيهاى تجديد شونده . آارشناسان مسائل انرژى در اين آنفرانس بزرگ شرآت دارند
  . به دعوت دولت آلمان برگزار ميشود

بحران حاآم بر بازارهاى جهانى نفت خام، باال رفتن بهاى فرآورده هاى نفتى و همچنين بروز تحوالت 
ى نشده و تاثيرات مستقيم و ياغير مستقيم آنها بر بها و همچنين عرضه اين فرآورده سياسى پيش بين

اما بهره ورى از انرژيهاى تجديد . ها، امر توجه به ديگر منابع انرژى را بسى مهمتر از پيش ساخته است
  . پذير و همچنين انرژيهاى غيرفسيلى نيز با محدوديتهايى چند روبرو است

بزرگ انرژيهاى تجديد پذير گفته شد آه انرژيهاى نو و تجديد پذير منابع تميز انرژى در جريان آنفرانس 
منابعى آه يا اصوال تاثيرى منفى بر محيط زيست ندارند و يا ميزان ضررشان براى طبيعت به . هستند

عرضه انرژيهاى نو و تجديد پذير وابسته به مسائل و . مراتب آمتر از مواد سوختى فسيلى است
و از آن . نهاى سياسى نيست و از اين رو تامين انرژى از اين طريق مطمئن تر از مواد نفتى استبحرا

گذشته، پرداختن به انرژيهاى تجديد پذير ميتواند شاخه هاى جديدى از صنايع را پديد آورده و ايجاد 
  .اشتغال آند

ين انرژيها در شرايط حاضر بسيار توليد ا. اما، اين تنها جنبه هاى مثبت انرژيهاى نو و تجديد پذير است
و از همين روست آه  . از آن گذشته، توليد اين انرژيها به وضعيت جوى و هوا بستگى دارد. گران است

  . اين انرژيها تنها ميتوانند بعنوان مكمل در نظر گرفته شوند
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عمرانى آلمان،  پس از پايان سخنرانيهاى افتتاحيه، وزير آمكهاى Renewablesدر جلسه امروز همايش 
خانم هايده مارى ويچورك سويل و آقاى يورگن تريتين، وزير محيط زيست آلمان در يك آنفرانس 

خانم ويچورك سويل در اين جلسه به اين نكته اشاره آرد آه در شرايط آنونى . مطبوعاتى شرآت آردند
وى اهداف برنامه . ستند ميليارد نفر درسراسر جهان از عدم دسترسى به انرژى مورد نياز در رنج ه٢

  .  دسته تقسيم آرد۵پرداختن به انرژيهاى تجديد پذير را به 
  

نخستين هدف از اين پروژه فراگير همانا مقابله با فقر و خاتمه دادن به آمبود انرژى در نقاط پراآنده 
هدف از نظر وى، تالش براى بهبود شرايط زيستى و آاهش ميزان مواد مضر براى طبيعت . جهان است

وزير آمكهاى عمرانى آلمان با اشاره به اين نكته آه آشورهاى در حال توسعه . دوم اين برنامه است
 ميليارد دالر تنها صرف تامين نيازهاى انرژى خود آرده و به واردات فراورده هاى نفتى ۶٠ساالنه 

  . ميپردازند گفت هدف سوم اين پروژه فراگير همانا آاهش وابستگى به نفت است
  

اين . از آن گذشته پرداختن به انرژيهاى تجديد پذير باعث ايجاد عدم تمرآز در امر تامين انرژى ميشود
و سر انجام تاثير اين .  روزه شهر بن است۴همانا هدف چهارم برنامه فراگيرى است آه موضوع همايش 

حال توسعه ديگر برنامه بر بازار آار و ايجاد اشتغال در آشورهاى صنعتى و همچنين آشورهاى در 
  . عرصه بهره ورى از انرژيهاى تجديد شونده به حساب ميايد

وزير محيط زيست آلمان، يورگن تريتين نيز با اشاره به اين نكته آه اين همايش بزرگ  در آلمان برگزار 
ميشود بر اين نكته تاآيد ورزيد آه اين امر نشانه جديت آشورهاى صنعتى جهان در بهره ورى از 

  . اى تجديد شونده استانرژيه

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  نقض حكم اعدام هاشم آغاجرى  
  2004 ژوئن 1 -1383 خرداد 12 سه شنبه -راديو آلمان 

به گزارش آژانس خبرى فرانسه، خبرگزارى ايسنا به نقل از يكى از سخنگويان ديوان عالى :تهران
اين در حالى است آه حدود يكماه . ض شده استآشوراعالم آرده آه حكم اعدام هاشم آغاجرى نق

بايد گفت آه صدور حكم اعدام براى . قبل دادگاهى در همدان حكم اعدام آغاجرى را تاييد آرده بود
آغاجرى موجى از اعتراض به ويژه در محافل دانشجويى را برانگيخت و اصالح طلبان نيز پيوسته از وى 

تمى با توجه به تاييد حكم اعدام ازسوى دادگاه همدان، در ماه گذشته هم محمد خا. حمايت ميكردند
او نوشته بود دردناك است آه روشنفكرانى نظير . نامه سرگشاده اى از اين امر ابراز تاسف آرده بود

  . آغاجرى آه براى انقالب اسالمى مبارزه آرده اند، اينك با تهديد مجازات مرگ مواجه شوند
  اجري توسط سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسالمياعالم نقض حکم اعدام هاشم آغ

  غالمحسين الهام، سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسالمي، اعالم کرد که ): راديوفردا(جمشيد چالنگي 
  

  . حکم اعدام هاشم آغاجري، استاد دانشگاه در ايران لغو شده است
  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه

ن نمي رود اينک که سخنگوي قوه قضاييه تاييد کرده است که حکم گما): راديوفردا(سياوش اردالن 
اعدام هاشم آغاجري، استاد دانشگاه، نقض شده است، تشکيالت قضايي جمهوري اسالمي، حتي به 
طور رسمي، اعدام آقاي آغاجري را مد نظر قرار دهد، چرا که از همان دو سال پيش که آقاي آغاجري به 

 روحانيت شيعه، زنداني، محاکمه و به اعدام محکوم شد، کسي جدا فکر خاطر سخنراني انتقادي از
به نظر مي رسد که نقض حکم اعدام هاشم آغاجري . نمي کرد که وي به جوخه اعدام سپرده شود

توسط ديوان عالي کشور، نتيجه نهايي اعتراض هاي گسترده اي باشد که متعاقب اعالم حکم اعدام او 
ت دانشجويي و سخنراني هاي تند نمايندگان مجلس ششم، که روي هم روي داد، از جمله تجمعا

  . رفته، دردسر غير ضروري را براي حکومت ايجاد کرد
روز گذشته خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، از قول يک منبع قضايي گفت که ديوان عالي کشور حکم 

ري ايسنا با استناد به ناخشنودي چند هفته پيش نيز خبرگزا. اعدام هاشم آغاجري را نقض کرده است
 ساعت آينده، آقاي 48آيت اهللا خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي از سير اين پرونده، گفت که ظرف 

آغاجري آزاد مي شود، اما مقام هاي قضايي بالفاصله خبر ايسنا را تکذيب کردند و گفتند که آيت اهللا 
  .  ساعت آزاد نشد48هم ظرف آقاي آغاجري . خامنه اي در اين باره چيزي نگفت

مسلمانان ميمون نيستند که کورکورانه آموزه : هاشم آغاجري در سخنراني دو سال پيش خود گفته بود
  . هاي مراجع ديني را دنبال کنند

هر چند که روحانيان حاکم بر ايران که از اين اظهار نظر به خشم آمده اند، از اعدام آقاي آغاجري چشم 
 اين به آن معنا نيست که هاشم آغاجري مي تواند با آسودگي خاطر به خانه خود باز پوشيده اند، اما

پرونده هاشم آغاجري اينک از همدان، محل انجام سخنراني وي : سخنگوي قوه قضاييه مي گويد. گردد
در پرونده قبلي، . در تهران منتقل مي شود، تا مجددا بررسي گرددو محاکمه پيامد آن، به دادگاهي 

هاشم . چندين مورد ديگر از اتهامات نيز رديف شده بودند که مجازات زندان و شالق را در پي دارد
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آغاجري هنگامي که از زندان گفت که تقاضاي تجديد نظر در حکم اعدام خود را نخواهد کرد، حکومت را 
  .ده اش براي آن ايجاد کرد تنها گذاشت تا خود چاره انديشي کندبا مشکلي که پرون

اينک نيز که ظاهرا قرار است پرونده در تهران دوباره بررسي شود، حکومت به هر حال ناگزير است که 
  .الزامات حقوقي قوانين خود را با مصالح سياسي تطبيق دهد

 
هايشان در مقابل    عدم تحقق خواستهصبح امروز دوازدهم خردادماه جاري معلمان در اعتراض به

  .  ريزي آشور تحصن آردند  سازمان مديريت و برنامه
  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه

به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، جمعي از معلمان در اعتراض به عدم اجراي طرح ارتقاي 
نات در مقابل ساختمان سازمان مديريت و شغلي، نظام ناهماهنگ پرداخت و رفع تبعيض در توزيع امكا

  . تحصن آردند  ريزي  برنامه
توجهي به اين تجمع تنها با نصب پالآاردي با اين عنوان آه   مسووالن سازمان با بي, گفتني است

ريزي آشور در راستاي حمايت از جامعه فرهنگيان و معلمان طرح ميسر   سازمان مديريت و برنامه"
 به وزارت آموزش و پرورش ابالغ 10/3/83 مورخ 1800138611ن را با نام شماره ارتقاي شغلي معلما

  .پاسخ متحصنين را اعالم آردند,آرده است
, مشكل حقوق, "ها، اصالح بايد شود  تبعيض در دريافت"براساس اين گزارش، شعارهاي معلمان شامل 

  . بودها عمل آن و غيره  هاشون دروغه، سازمان مديريت به وعده  موعده
  

پيشنهاد جايگزيني عسكراوالدي به عنوان رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري مورد تصويب شوراي 
  .مرآزي حزب موتلفه اسالمي قرار گرفت

  2004 ژوئن 1 -1383  خرداد12 شنبه سه
اهللا عسكراوالدي دبيرآل حزب  ، حبيب)ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايان

لفه اسالمي طي سخناني در پايان نشست دبيران اين حزب در پاسخ به سوالي در مورد پذيرش موت
دار در  جبهه پيروان خط امام و رهبري از تشكلهاي ريشه: رياست جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت

باهنر اخيرا برادر بزرگوارم جناب آقاي . انقالب اسالمي هستند آه موتلفه اسالمي واحدي از آنهاست
اند و به  اي در مجلس هفتم، استعفا آرده آه رياست جبهه را به عهده داشتند به دليل اشتغاالت عديده

لذا پيشنهاد جايگزيني من در جبهه مورد . طور طبيعي بايد يكي از دبيران آل اين مسووليت را بپذيرد
  .تصويب شوراي مرآزي حزب موتلفه اسالمي قرار گرفت

  
   در رسانه هاي جمعي و عراقايراناوضاع تحليل 

  
   خرداد12: روزنامه های تهران

  2004 ژوئن 1 -1383 خرداد 12سه شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های سه شنبه تهران يک روز مانده به ارائه گزارش رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی به 

ميمات آن شورا پرداخته و در شورای حکام درباره فعاليت های هسته ای ايران به گمانه زنی درباره تص
  .گزارش های داخلی به زلزله و احتمال وقوع آن در شهرهای بزرگ پرداخته اند

از زبان چند تن " تصميم قاطع مجلس هفتم در برابر شورای حکام " با عنوان بزرگ جمهوری اسالمی
ام زير فشار آمريکا، از نمايندگان محافظه کار مجلس نوشته که قوه قانوگزاری در صورتی که شورای حک

  .پرونده ايران به را به شورای امنيت بفرستد تصميم های جدی خواهد گرفت
به بررسی آرای دو نامزد " جمهوری خواه و دمکرات عليه ايران"  در گزارش اصلی خود با عنوان اعتماد

 االن موضع جناح های انتخابات رياست جمهوری آمريکا در مورد مقابله با ايران پرداخته و نتيجه گرفته که
  .مختلف آمريکا و اروپائيان عليه جمهوری اسالمی يکدست شده است

   اصلی  بخورند، برندگان  شکست  اگر در عراق اند که  اعتقاد رسيده  اين به نوشته اعتماد امريکا و اروپا به
 خود را   دهند که  اجازه  آن  و نبايد به  است  تهديد مشترک  خواهند بود که يک  ايران  همچون کشورهايی

  .  مجهز کند يی  هسته  برنامه به
   از برنامه  را فقط  ايران  قصد داشتند که  اکتبر گذشته  در ماه گزارشگر اعتماد نظر داده که اروپاييان

 از هر نوع فعاليت   ايران  کردن  آنها بر محروم  فعلی  تالش  کنند ليکن  منصرف يی  هسته تسليحات
  . است یي هسته
 و جمهوری اسالمی که همراه ساير روزنامه های هوادار محافظه کاران در روزهای گذشته به کيهان

گزارش ها و اخبار مربوط به احتمال وقوع زلزله بزرگ اهميتی نمی دادند در شماره های سه شنبه خود 
  .کشور وجود داردبه انعکاس دو نظرگاهی پرداخته اند که در مورد احتمال وقوع زلزله بزرگ در 

 منطقه ضد زلزله را در دست ساخت دارد که نقشه آن ١١٠٠ خبر داده که شهرداری تهران همشهری
با کمک کارشناسان تهيه شده و در سالن های سوله آن وسايل الزم برای زلزله زدگان تعبيه شده 

  .است
ی معتقدند که احتمال زلزله کيهان نوشته موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران و مرکز مطالعات لرزه نگار

قريب الوقوع در کشور وجود ندارد ولی گروهی ديگر از کارشناسان بر اساس مطالعات انجام شده توسط 
  .چينی ها و ژاپنی ها زلزله بزرگی را به زودی پيش بينی می کنند
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 دو دقيقه  در عنوان اصلی خود و به نقل از گزارش های کارشناسی از امکان پيش بينی زلزلهحيات نو
  .قبل از وقوع خبر داده است

خبر داده با نقض اين حکم در ديوان عالی کشور ادامه " حکم اعدام آغاجری نقض شد"کيهان با عنوان 
  .رسيدگی در دادگستری تهران صورت خواهد گرفت

 از برپائی نشستی در يکی از دانشگاه های تهران خبر داده که در آن رييس سابق وقايع اتفاقيه
  .يسيون اصل نود مجلس گفته است مهمترين حق يک ملت، حکومت به سرنوشت خود استکم

کيهان در سرمقاله خود به جلساتی که در چند روز گذشته در دانشگاه ها و با حضور نمايندگان سابق 
برپا شده حمله کرده و از منتخبان مجلس هفتم خواسته که بدون توجه به انتقادهای آنان که از مجلس 

  .ج شده اند به کار خود ادامه دهندخار
 از انتقاد روح اهللا حسينيان از دولت خبر داده که در جريان بازديد هاشمی رفسنجانی از انتخاب

  .موسسه ای بيان شده است که تحت رياست حسينيان قرار دارد
م اما به به نوشته انتخاب رييس مرکز اسناد انقالب اسالمی گفته گرچه ما در بودجه خودکفا شده اي

کمک دولت نياز داريم که از ما دريغ می شود و تنها راهی که برای ما باقی می ماند دزدی است که ما 
  .اهل آن نيستيم

کيهان خبر داده رييس مرکزی که برای عمليات انتحاری نام نويسی می کند خبر داده است که روحيه 
 ميليون ۴٠ج عمومی بيش از سلحشوری و شهيدپروری ملت نشان می دهد که ظرفيت اين بسي

  .نفرست اما ستاد از امکانات محدودی برخوردار است
وقايع اتفاقيه خبر داده که دادستان تهران در مصاحبه ای فاش کرده که به تازگی از سوی رييس قوه 

  .قضاييه مسووليت جمع آوری معتادان و آموزش آن ها به او سپرده شده است
 ميليارد تومان بودجه ١٠اتفاقيه در نامه ای به رييس جمهور خواستار سعيد مرتضوی به نوشته وقايع 

اندازی اردوگاه هائی در تهران و خريد وسايل پزشکی شده تا معضل اجتماعی اعتياد را که به   برای راه
  . گفته وی مولد فحشا و جرايم ديگراست بخشکاند

هشی وزارت ارشاد در مورد زنان  از تحقيقی خبر داده که توسط يک کارگاه پژوجمهوری اسالمی
صورت گرفته و به نوشته اين روزنامه به گونه ای تنظيم گرديده که مقبوليت ورود زنان خانه دار به بازار 

  . فاصله گرفتن آنان از نقش سنتی درون خانواده و سست شدن نهاد خانواده را القا می کند, کار 
" زنانه شدن زندگی روزمره در جامعه ايرانی " شته تبليغ روزنامه جمهوری اسالمی در دنباله اين خبر نو

بخشی از جريان آلوده و سکوالريستی فمينيسم است که حتی غرب امروز هم از آن خسته شده و 
  .درحال طرد آن است 

 

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  يت حقوق بشر در ايراننگاهى به گزارش ساالنه سازمان عفو بين الملل در باره وضع
  2004 ژوئن 1 -1383 خرداد 12سه شنبه  - راديو آلمان -آيواندخت قهارى

. بشر در جهان منتشر آرده است سازمان عفو بين الملل گزارش ساالنه خود را در باره وضعيت حقوق
 مدافع انتشار گزارش اين سازمان غيردولتى بسيارى از انسانها هر سال در انتظار فرا رسيدن زمان

گزارش نتيجه آار عظيم و اغلب خطرناك خود را در زمينه  حقوق بشر هستند، چون مى توانند در اين
در نوشته آوتاه زير . وضعيت زندگى انسانها در سراسر دنيا اميدوار شوند حقوق بشر ببينند و به بهبود

 .يافت ت تمرآز خواهدبخش از گزارش سازمان عفو بين الملل آه در باره ايران اس نگاه ما بر آن
گذشته وضعيت  انتشار گزارش ساالنه مناسبتى است تا اشاره آنيم به اينكه به نظر ما در سال“

رسيده ايم آه  ما حتى به اين نتيجه. حقوق بشر در سراسر جهان در مجموع وخيم تر شده است
المللى پاسدارى از بين   شاهد آن بوديم به نظام٢٠٠٣هيچگاه به اين اندازه و وسعت آه در سال 

 ”.است حقوق بشر، آه پنجاه سال از عمر آن مى گذرد، هجوم آورده نشده
مه در برلين  باربارا لوخبيلر دبيرآل شاخه آلمان سازمان عفو بين الملل در روز بيست و ششم ماه

ل آه در آنها در سا  آشور جهان مى گويد١۵۵او از . گزارش ساالنه سازمان عفو را معرفى مى آند
به ويژه به امريكا انتقاد . است  موارد نقض حقوق بشر وجود داشته و سازمان عفو آن را ثبت آرده٢٠٠٣

چه در جنگ با عراق و چه در مبارزه با  مى آند آه حقوق بشر را قربانى مقاصد خود آرده است،
 .ا توجيه آردند شكنجه و بدرفتارى با زندانيان ر امنيتى  به نام حفظ عالئق٢٠٠٣در سال . تروريسم

پليس آلمان انتقاد   ماموران همچون سال پيشتر از. لوخبيلر از نقض حقوق بشر در آلمان نيز مى گويد
براى حل اين . را زير پا مى نهند مى شود آه با زندانيان بدرفتارى مى آنند، حقوق انسانى زندانيان

اموران پليس بتوانند به آنها شاآيان از م   عفو خواستار تاسيس مراآزى است تا مشكل سازمان
تحقق اين خواست در ايالت نوردراين وستفالن . آنترل آنند  رفتار پليس را  آنند، مراآزى آه مراجعه

 .آاهش خشونت پليس در اين ايالت شده است  و موجب آلمان ثمربخش بوده
باره وضعيت حقوق  ر سازمان عفو بين الملل د٢٠٠٣و اما نگاهى بيافكنيم به بخشهايى از گزارش سال 

سازمان عفو بين الملل را براى آنكه  در آغاز بايد بدانيم آه مقامات دولت ايران درخواست. بشر در ايران
اين سازمان اطالعات خود را از راههاى گوناگونى چون  .نمايندگانش از ايران ديدن آنند، رد آرده است

 .ملل متحد آسب مى آندگروههاى آارى سازمان  گزارشهاى مدافعان حقوق بشر و
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مى نويسد آه بى   از تعداد بسيار زياد زندانيان سياسى اى  در جمع بند خود سازمان عفو بين الملل
گذشته ميالدى بسيارى افراد را  در سال. آنكه دست به خشونتى زده باشند، در زندانهاى ايران در بندند

گان شرآت آنندگان در تظاهرات دانشجويى دستگيرشد خودسرانه دستگير آرده اند، در بسيارى موارد
  به. دستگيرشدگان بى آگاهى از اتهام خود و بدون محاآمه در زندان اند  تن از١٢دست آم . بوده اند

  .داشتن ارتباط با وآيل يا اعضاى خانواده شان داده نمى شود آنان اجازه
بيان و  يى ايران حق آزادىدر گزارش سازمان عفو بين الملل آمده است آه مقامات دستگاه قضا

انتشار روزنامه ها و . رنج اند اقليتهاى قومى نيز از اين بابت در. اجتماعات را از مردم ايران دريغ مى دارند
. سايتهاى اينترنتى سانسور شدند .نشريه هاى بسيارى در سال گذشته ميالدى ممنوع شد

ى يعنى ژورناليست ايرانى آانادايى دآتر زهرا زندان  دست آم يك .ژورناليستها به زندان انداخته شدند
 قتل خانم آاظمى بر اثر  تا جايى آه تحقيقات نشان داده اند،. شد  در زندانهاى ايران آشته آاظمى

ايجاد و رعب و وحشت در ميان . سرش در حين بازجويى در زندان اوين بوده است وارد آوردن ضربه به
 اى شناخته شده اى آه سالهاست در ايران رايج است، ادامهزندانيان سياسى به روشه خويشاوندان

 .دارد
. اعدام شدند  نفر در سال گذشته ميالدى در ايران١٠٨به گزارش سازمان عفو بين الملل دست آم 
زندانيان سياسى اى هم بودند آه  در ميان اعدام شدگان. بيشتر آنان را در انظار عمومى اعدام آردند

عفو به نظر مى رسد آه هدف از اعدام اين  به نوشته گزارشگران سازمان. ندمدتها حبس آشيده بود
 دست آم چهار  .اى چون آردها و عربها بوده است عده ايجاد ترس در دل گروههاى سياسى يا قومى

 نفر محكوم به قطع انگشتان و ١١نفر محكوم به شالق و  ١٩٧  زندانى محكوم به اعدام با سنگسار،
تعداد واقعى افرادى آه محكوم به مجازاتهاى غيرانسانى گشته اند ناروشن  اما. دنداعضاى بدنشان ش

 .است
اين سازمان از رشد  .گزارش سازمان عفو بين الملل در باره ايران دربرگيرنده نكته هايى اميدبخش است

 را آه مى نويسد و چند نمونه آگاهى عمومى در ايران نسبت به اهميت موازين بين المللى حقوق بشر
 آه در جهت افشاى حق آشى  ايرانى را نشانگر اين رشدند مى آورد، از جمله ابتكارهاى شهروندان

دفتر تحكيم وحدت ياد شده است، آه در ماه ژوئن  براى مثال از سازمان دانشجويى. ها آوشيده اند
مال آردن حقوق سازمان ملل متحد نوشت و در آن موارد پاي سال گذشته نامه اى سرگشاده به دبيرآل

همچنين . ديگر موارد نقض اعالميه جهانى حقوق بشر را، ذآر آرد بشر در ايران را، به عبارت
  .سياسى ايران دست به انتشار گزارشهايى در باره وضعيت عزيزان خود زدند خويشاوندان زندانيان

ثبت آرده است  ايراناز ديگر حرآتهايى آه سازمان عفو بين الملل در زمينه حفظ حقوق انسانها در 
بنيانگذاران آن پنج وآيل  فعاليتهاى سازمانهايى چون آانون مدافعان حقوق بشر در ايران است، آه

حقوق زندانيان است آه عمادالدين باقى از  دادگسترى اند، و نيز تاسيس و فعاليتهاى سازمان دفاع از
ه به حقوق زندانيان احترام گذاشته خواستار آن هستند آ اين دو سازمان غيردولتى. موسسان آن است

در مورد خانمها افسانه نوروزى و آبرى رحمان پور آه به . زندانها بهبود يابد  و وضعيت زندانيان و شود
بودند آه  هر دو محكوم به اعدام گفته. محكوم به اعدام شده بودند، احكام اعدام اجرا نشدند جرم قتل

وسيع همگانى انجام   لغو حكم اعدام آنها در پى اعتراضهاى.در دفاع از خود دست به قتل زده اند
 .گرفت

در زمينه  آن گونه آه در گزارش ساالنه سازمان عفو بين الملل آمده است رشد آگاهى مردم ايران
تقويت يافت، اگر چه نه  حقوق انسانى با ديدارهاى آارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از ايران

پيشنهادهايى آه اين آارشناسان پس  يگر مقامات دولتى ايران موضعى در برابردستگاه قضايى و نه د
مجمع عمومى سازمان ملل قطعنامه اى را تصويب آرد آه  در ماه نوامبر. از ديدار از ايران آردند، نگرفتند
ز حقوق بشر در ايران سخن مى رفت، از سوى ديگر اما مواردى بسيار ا در آن از سويى از بهبود وضعيت

در اين قطعنامه از دولت ايران خواسته شد آه به وظايف بين . برشمرده مى شد نقض اين حقوق
 .بگذارد  مردم ايران ارج عمل آند، اجازه انجام اصالحات قانونى را بدهد و بر شان انسانى المللى خود

راى بررسى ب گزارش سازمان عفو بين الملل همچنين اشاره دارد به اينكه گروه آارى سازمان ملل
محدوديتهايى از سوى دولت  دستگيريهاى خودسرانه در فوريه سال گذشته ميالدى به ايران آمد و با

در ايران بايست ارگانهاى تعقيب و مجازات به  از جمله پيشنهادهاى اين گروه اين بود آه. ايران روبرو شد
. ويژه روحانيت بايست برچيده شونددادگاههاى انقالب و نيز دادگاه  طور اساسى اصالح گردند، به ويژه

بازرس ويژه سازمان ملل براى حمايت . موقعيت وآالى دادگسترى در ايران استحكام يابد در برابر بايست
معدودى از  حقوق بشر نيز توانست با وجود نبود پشتيبانى آامل از سوى دستگاه قضايى با گروه از

  .ديدار داشته باشدزندانيان سياسى ايران در ماه نوامبر سال پيش 
عفو بين الملل و  دولت ايران حاضر به پذيرفتن نمايندگان سازمانهاى غيردولتى پرنفوذى چون سازمان

ديدارهاى ميان نمايندگان دولت  اين تاثير خود را بر سازماندهى.سازمان ديده بان حقوق بشر نيست
باره حقوق بشر آه ميان ايران و اتحاديه گفتگو در  در چارچوب. ايران و اتحاديه اروپا نيز گذاشته است

فوريه و اآتبر ديدارهايى با حضور نمايندگان دولت ايران در بلژيك انجام  اروپا در جريان است، در ماههاى
سازمان عفو  ديدارها قرار بود در ايران برگزار شوند اما به خاطر آنكه دولت ايران به نمايندگان اين. گرفت

با . ديدارها به بلژيك انتقال يافتند  حقوق بشر اجازه سفر به ايران را نمى داد، اينبين الملل و ديده بان
 بر اثر   اما در وضعيت حقوقى در ايران نيانجاميده وجود آنكه اين گفتگوها هنوز به به تغييرى اساسى
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 حقوق بشر در از ايران و از آشورهاى اروپايى آگاهى در باره وضعيت ارتباط فشرده ميان افراد و گروهها
 .است ايران گسترش يافته

اصالح قوانين   جلوى :گزارش سازمان عفو بين الملل نشانگر ادامه نقض حقوق بشر در ايران است
و بيان است دستگير و  گرفته مى شود، دانشجويان و نويسندگان بسيارى آه خواستشان آزادى عقيده

جنسيت، قوميت، مذهب و  نى به خاطرتبعيض گذاشتن ميان شهروندان ايرا. زندانى مى شوند
موسوم به گزينش بر آن صحه مى  وابستگى سياسى شان ادامه دارد، تبعيضى آه قواعدى چون قواعد

پهنه همگانى در ايران به موضوع حقوق بشر  اما گزارش سازمان عفو نشانگر اين هم هست آه. گذارند
راى به دست آوردن اين حقوق به بيان خود را ب  خواست حساس است و با تشكيل سازمانهاى مدنى

  .درمى آورد
 
  

  گوناگون
  

  خواهم بقيه عمر را در آرامش زندگي آنم مي: ماندال
  2004 ژوئن 1 -1383 خرداد 12سه شنبه 

نلسون ماندال قهرمان ضدآپارتايد آفريقاي جنوبي با اشاره به اينكه قصد دارد از زندگي : خبرگزاري فارس
  ».خواهم بقيه عمر را در آرامش زندگي آنم مي«:، گفتگيري آند عمومي آناره

خواهم از اين به بعد بيشتر  مي« : ساله امروز گفت85سي، ماندالي  بي به گزارش پايگاه اينترنتي بي
وقتم را با خانواده و دوستانم گذرانده و نگارش خاطراتم را به پايان برسانم و به تفكر و تامل در آرامش 

  » .بپردازم
بيماري .  فعاالنه درگير مبارزه با بيماري ايدز بوده است1999 پس از آناره گيري از قدرت در سال ماندال

  .  ميليون نفر از جمعيت آفريقاي جنوبي را در آام خود فرو برده است5ايدز حدود 
  » .مطمئن هستم هيچ آس مرا به خاطر اين درخواست، به خودخواهي متهم نخواهد آرد «:ماندال افزود

 نخستين رهبر سياهپوست آفريقاي جنوبي 1994 سال را در زندان سپري آرد در سال 27اندال آه م
  . شد

ترين سفير آفريقاي جنوبي است آه اخيرا براي ميزباني اين آشور از بازي هاي جهاني  وي پرمشغله
  .  تالش مي آند2010

اين مدت عمري است آه «  :ويدوي خود در اين باره مي گ. شود  ساله مي86ماندال چند هفته ديگر 
  » .آند آمتر آسي آن را سپري مي

  
  نماد مقاومت شيعيان عراق عليه اشغالگران  , مقتدي صدر 

  2004 ژوئن 1 -1383 خرداد 12سه شنبه : روزنامه جمهوري اسالمي
  اشاره 

 آنون در تا, نظاميان آمريكائي از سال گذشته آه سرزمين مقدس عراق را به اشغال خود در آوردند 
مناطق شيعي اين آشور بويژه در شهرهاي مقدس نجف و آربال با مقاومت سازمان يافته جوانان شيعه 

آمر به » مقتدي « اي مواجه بوده اند آه تحت رهبري طلبه اي جوان از خاندان آيت اهللا صدر به نام 
ه نقشه هاي برنامه ريزي شده اين مبارزه مانع بزرگي بر سر را. مبارزه مسلحانه با اشغالگران بسته اند

آمريكائيها نيز بي آنكه اعتنائي به منطق و مواضع اين گروه شيعه . آمريكائيها در عراق ايجاد آرده است 
لقب داده و تحت تعقيب قرار » تروريست « آنها را به عنوان اينكه سد راهشان شده اند , داشته باشد 

  . داده اند
سبب منزلت ,  عواملي است آه در بستر تحوالت سياسي عراق آن مبارزه و اين واآنش از جمله

با اين همه امروز در ايران . اجتماعي مقتدي صدر و افزايش نفرت از آمريكائيهاي اشغالگر شده است 
مردم آنجكاو و پيگير رويدادهاي سياسي عراق فقط خبرهاي مربوط به مبارزه مقتدي صدر را , اسالمي 

به چه آسي اتكا دارد , چه مي خواهد , ندارد آه وي به درستي آيست مي شنوند و آسي اطالعي 
  . و نهايتا چه هدفي را در جامعه آشوب زده عراق دنبال مي آند

  . پاسخي اجمالي به همين سئواالت است , مطلبي آه پيش روي داريد 
  آيست » مقتدي صدر « 
. علماي برجسته وبا نفوذ عراق است فرزند آوچك آيت اهللا سيد محمد صادق صدر از » مقتدي صدر « 

به ) از مراجع پيشين تقليد شيعيان عراق (پدر مقتدي و پسر عموي پدرش آيت اهللا سيد محمد باقرصدر 
همراه دو برادر ديگرش در دوران رژيم بعثي صدام حسين به خاطر نقش محوري آه در مبارزه مردم اين 

مقتدي مخفي شد وبه زندگي , س از اين حادثه پ. به شهادت رسيدند, آشور عليه صدام داشتند 
 به شهادت رسيد فعاليت 1377 بهمن 29مقتدي پس از آنكه پدرش در . پنهاني وزيرزميني روي آورد 

  . آرد, خود را صرف بازيابي روابط با بخشي از طرفداران پدرش آه همچنان پيرو وي باقي مانده بودند 
« هسته اوليه تشكلي شد آه اآنون با عنوان , شكيل شده بود اين گروه آه عمدتا از جوانان پرشور ت

 ساله است و 30مقتدي صدر اگر چه . به طرفداري از مقتدي صدر فعاليت مي آنند » جماعت صدرثاني 
اما اعتقادات سياسي , تحصيالت حوزوي زيادي را طي نكرده و از هيچ مرجع تقليدي اجازه اجتهاد ندارد 

ي آتشين او آه همگي عليه اشغالگران و برله برپايي حكومت اسالمي در و مذهبي و سخنراني ها
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شهرك صدر « توانسته صدها هزار نفر از طيف هاي پرشور شهرهاي شيعي عراق بويژه , عراق است 
  . در حومه بغداد را به سوي خود جذب آند» 

دفاتر پدرش در موسسات خيريه و , مقتدي صدر با برخي اقدامات گسترده , پس از سقوط صدام 
شهرهاي مختلف عراق را دوباره فعال ساخت و اشخاص مهم و تاثيرگذاري همچون شيخ محمد يعقوبي 

سپس با تدوين مرامنامه اي آه در . سازماندهي آرد و اطراف خود جمع نمود, را آه مقلد صدر پدر بود 
ي آينده عراق تاآيد شده آن به لزوم تشكيل حكومتي براساس احكام اسالمي و اقامه حدود شرعي برا

  . وارد صحنه سياسي و اجتماعي اين آشور شد
همين امر باعث شده آه در . نيز هست » آيت اهللا شهيد سيد محمد باقر صدر « مقتدي صدر داماد 

اما در واقع بزرگ خاندان صدر شخص . حال حاضر به عنوان مهمترين ميراث خاندان صدر مطرح باشد
 صدر است آه به عنوان روحاني ميانه روي شيعه شناخته مي شود و مورد ديگري به نام سيد حسين

حسين صدر با وجود اختالف ديدگاهي آه با مقتدي صدر و . غضب دولتهاي غربي نيز نمي باشد
او حتي يكبار حمايت خود از شوراي . حاميانش دارد بارها در مصاحبه ها از صداقت آنها دفاع آرده است 

البته . وط آرده بود به اينكه گروه مقتدي صدر نيز در اين شورا نماينده داشته باشدحكومتي عراق را من
خود مقتدي صدر بهيچوجه خواهان حضور طرفدارانش در اين شورا نيست زيرا اصوال آنرا به رسميت نمي 

  . شناسد
ل و ساآت منفع« و » فعال و سخنگو « مقتدي صدر به پيروي از پدرش حوزه هاي علميه را به دو بخش 

همين طرز فكر و . تقسيم آرده و خود را نماينده بخش فعال حوزه هاي علميه عراق مي داند» 
موضعگيري سبب شده تا ميان وي و آيت اهللا سيستاني و برخي علماي ديگر حوزه هاي علميه نجف و 

ن آيت اهللا مقتدي صدر از حاميا. آربال فاصله ايجاد گردد و روش هاي سياسي ايشان زير سوال برود
سيستاني است ولي از اينكه ايشان فعاالنه پنجه در پنجه اشغالگران آمريكائي نمي افكند و حاضر 

نيست در فعاليت هاي سياسي مداخله گسترده وجدي داشته باشد ودر قبال مسائل روزمره سياسي 
 است آه مرجع مقتدي صدر به پيروي از پدرش بر اين اعتقاد. موضعگيري نمايد چندان خشنود نيست 

تقليد بر همه امور مقلدانش واليت دارد و بايد در همه امور سياسي و غير سياسي حضور فعال و تعيين 
آننده داشته باشد و در مواقع حياتي به مرآزيتي براي هدايت مقلدان مذهبي در دفاع از ارزشهاي 

  . ديني و ملي بدل گردد
 سيستاني در زمينه مسائل سياسي نظراتي ديگر نيز درباره عدم تفاهم ميان مقتدي صدر و آيت اهللا

برخي معتقدند آه مقتدي صدر و گروهش ظاهرا با روش هاي سياسي آيت اهللا سيستاني . وجود دارد
مخالفت مي آنند اما بدنبال تثبيت مرجعيت عربي هستند و ايراني االصل بودن ايشان بعنوان مرجع 

مقتدي صدر چندان مايل نيست آه يك مرجع غير , ن نظريه براساس اي. تقليد شيعيان عراق مخالفند
  . امور مذهبي شيعيان عراق را به عهده بگيرد, عرب 

اما در مقابل پيروان اين نظريه اآثريت ديگري از صاحبنظران وجود دارند آه معتقدند مقتدي صدر آمترين 
آيت اهللا سيد . ئري اشاره مي آنندتعصب ضد ايراني ندارد و براي مثال به حمايت ايشان از آيت اهللا حا

اصالتا ايراني است و صدر پدر هم نه بخاطر , آاظم حائري آه مقتدي صدر از ايشان تقليد مي آند 
, بلكه بخاطر اينكه آيت اهللا حائري را مجتهد و مرجع جامع الشرائط مي دانسته , تعلقات قومي و عربي 

  . از ايشان تقليد مي آرده است 
 جز اولين علمايي بود آه 1351ري آه خود از موسسان حزب الدعوه عراق است در سال آيت اهللا حائ

از عراق اخراج شد و به ايران آمد و تقريبا از همان زمان تاآنون در , بدليل داشتن شناسنامه ايراني 
  . شهر قم سكونت دارد

صدام سرآوب شد و  توسط 1370 ساله بود آه انتفاضه شيعيان جنوب عراق در سال 17مقتدي صدر 
  .  ساله بود آه پدرش سيد محمد صادق صدر را به شهادت رساندند24

مقتدي صدر و گروهش نزد برنامه ريزان آمريكايي از لحاظ , قبل از حمله آمريكا به عراق و سقوط صدام 
ه توان سياسي و حوزه نفوذش ميان شيعيان عراق ناشناخته بود و ساير گروه هاي معارض عراقي نيز آ
براي ساقط آردن صدام به ضرورت تشريك مساعي سياسي با يكديگر پي برده بودند از وجود جنبش 

غافل و بي خبر , مقتدي صدر در داخل عراق آه نماينده بخش اعظم شيعيان پرشور اين آشور بود 
جلب به همين علت بود آه آمريكا نيز قبل از حمله به عراق در چارچوب تالش هاي خود براي . بودند

همكاري گروه هاي مختلف شيعي اين آشور با جنبش مقتدي صدر هيچگونه مذاآره و تعاملي نداشت 
از اين رو است آه امروزه هم آمريكايي ها و هم گروه هاي عراقي با ظهور جنبش جوانان پرشور شيعه . 

  . مي دانندبه رهبري مقتدي صدر غافلگير شده و وي را مانع عمده برنامه ريزيهاي خود در عراق 
بنظر مي رسد اآنون آمريكائيها آه به توان و نفوذ مقتدي صدر و گروهش در ميان شيعيان عراق واقف 

گروه ,  تير 10شده اند تالش دارند تا قبل از فرا رسيدن موعد مقرر براي انتقال قدرت به عراقيها يعني 
رفتار آنند تا مردم عراق تحت تاثير به گونه اي , مقتدي صدر را مضمحل و نابود آنند و اگر نتوانند 
  . تبليغات و نيرنگهاي آمريكا به اين گروه بدبين شوند

تاآنون نظرات و , » جماعت صدرثاني « درباره اهداف و خواسته هاي مقتدي صدر و گروهش 
پيشداوريهاي گوناگوني از سوي محافل سياسي و خبري داخلي و خارجي منتشر شده است آه بنظر 

ضا بدون نظر داشت شرايط جاري عراق و صرفا با عنايت به اميال اشغالگران غربي ابراز مي رسد بع
در چنين قضاوتهائي نه تنها جانب امانتداري و انصاف رعايت نشده بلكه با آمي تامل و . شده است 

قطعا انتخاب چنين شيوه هايي براي . غرض ورزي هاي صورت گرفته در آنها آشكار مي گردد, دقت 
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مطلب حاضر تالش دارد بدور از هرگونه موضعگيري . ع رساني افكار عمومي را اقناع نخواهد ساخت اطال
و تنها از طريق انعكاس نظرات مقتدي صدر آه طي يكسال اخير در گفتگو با برخي رسانه هاي خبري 

  . خوانندگان را با نظرات وي در زمينه هاي مختلف آشنا سازد, انجام داده 
  با صدر » ايل مساجرو « مه ايتاليايي گفتگوي روزنا

  ث آقاي صدر در اين لحظه آجا هستيد آيا مخفي شده ايد 
. من هر لحظه براي مرگ آمادگي دارم .در نجف هستم و از هيچ آس هم خودم را پنهان نمي آنم 

ايستاد و ) صدام (آسي آه مقابل ظالم ترين حاآم دنيا , پشت سر من سايه پدرم وجود دارد 
  . من هم با همين نام براي عراق آزاد و آباد مي جنگم .يدجنگ

  به جاي مخالفت با نيروهاي ائتالفي آيا بهتر نبود آنها را همراهي مي آرديد 
يك مسئله بايد مشخص شود و آن اينكه مردم ما تحمل هيچ تجاوز و اشغالگري را ندارند و حمله به 

و نيروهاي ائتالفي شان اخيرا رفتارهاي متناقضي از آمريكايي ها . شهرهاي عراق را محكوم مي آنند
مردم آشورهاي ائتالفي آه امروز در عراق هستند بايد بفهمند و سياسيون خود را . خود بروز داده اند

چون هيچكس نمي تواند , بازگشت سربازان آنها به خانه هايشان است , متقاعد آنند آه تنها راه چاره 
  . پنهان آند, ي افتد اتفاقاتي را آه در عراق م

  به چه علت عليه نيروهاي آمريكايي به اقدامات نظامي متوسل شده ايد 
ما تهاجم را شروع نكرده ايم بلكه آنها هستند آه هر روز زنان و مردان عراقي را زنداني و شكنجه مي 

ين وقايع دردناآي رفتار امروز ما در حقيقت عكس العمل چن. آنند و بسياري از مردم بيگناه را آشته اند
من متعجبم آه مي بينم مردمي آه از تمدن حرف مي زنند خودشان بدون هيچ خجالت و . است 

اين رفتار آنان براي ملت ما .مي آشند, ملت ما را آه خواهان آزادي و رفع اشغالگري هستند , شرمي 
  . گران تمام شده و نفرت شديدي را در ما بوجود آورده است 

  دنبال مي آنيد » ارتش المهدي « از تشكيل چه اهدافي را 
بلكه ايمان و اعتقاد جوانان ما بطور خودجوش اين لشگر بزرگ , من هيچ اختياري براي تشكيل آن ندارم 

همه مي دانند تا قبل از اين اعضاي اين لشگر براي صلح و آمك به مردم مستضعف و . را ساخته است 
مسلح شده ايم تا از , ه مسئله تجاوز و تهاجم به آشور پيش آمده اما حاال آ. فقير عراق آار مي آردند

ما را متهم مي آنند آه يك گروه مخالف مسلح تشكيل داده ايم اما اين يك . مردم و خودمان دفاع آنيم 
  . دروغ بزرگ است 

  با صدر » الكتابه « گفتگوي سايت عراقي 
  شما دقيقا چند سال داريد 

  .  هجري قمري بدنيا آمدم 1393 ذيحجه 20با  برابر 1974در آغاز سال 
بدون گذراندن دوره سطح به تحصيالت , گفته مي شود شما در تحصيالت حوزوي پس از دوره مقدماتي 

  درس خارج مشغول شده ايد صحت دارد 
 سال است آه مشغول تحصيل 16بنابر اين تاآنون .  سالگي تحصيالت حوزوي را شروع آردم 14من از 

طول , سطح و سطوح عالي زماني آمتر از آنچه آه گفتم , راي گذراندن دوره هاي مقدمات هستم و ب
  . مي آشد

  مرجع تقليد شما آيست و در مسايل روزمره از چه آسي تقليد مي آنيد 
  . درباره مسايل روز نيز از آيت اهللا حائري تقليد مي آنم . شهيد صدر است , مرجع تقليد من 

با اشغال عراق اقدام به مقابله ,  عراق و نيز بالفاصله پس از سقوط رژيم صدام چرا شما در خالل جنگ
  نكرديد 

روشن است آه براندازي رژيم سابق عراق يكي از اهداف ائتالف غرب براي آغاز جنگ بود و اين مسئله 
از . آندشدت تعلق مردم عراق را به آن انكار , همچنين آرزويي بود آه در آن زمان هيچكس نمي تواند 

آما اينكه اين موضوع در انتفاضه , سوي ديگر مردم عراق خود قادر نبودند به اين آرزو تحقق ببخشند 
  .  شيعيان جنوب عراق اثبات شد1990سال 

از طرف ديگر امروز پس از گذشت ماه ها از اشغال عراق براي هر فرد آگاه و متعهد به دين و وطن 
وانگهي آنچه . ت و آمريكائيها در عراق بدنبال چه اهدافي هستندمشخص شده آه اوضاع از چه قرار اس

ما عليه ائتالف آمريكا انجام مي دهيم بسيار آمتر از آن است آه بتوان نام آن را مقاومت يا مقابله 
به حول و قوه الهي اثري از , اگر ما حقيقتا بخواهيم مقابله عليه ائتالف را آغاز آنيم . گذاشت 

  .  نخواهد مانداشغالگران باقي
  و اتهامات خود چه حرفي داريد تا بگوييد » عبدالمجيد خويي « درباره ترور 

عامالن اين عمليات نيز پس . ترور شد  )1382 فروردين 22 (2003روز دهم آوريل » عبدالمجيد خويي « 
, ند از گذشت مدت زمان آوتاهي بوسيله شبه نظامياني آه آن زمان آنترل نجف را به عهده داشت

اين قاتالن وابسته به محافل ناشناخته داخل نجف . دستگير شدند اما بناگاه همه اين افراد ناپديد شدند
سوال من از آسانيكه ما را به اين قتل . اما اآنون پس از يكسال اين اتهامات را مطرح آرده اند. بودند

ه اين قتل بود چرا با يكسال تاخير متهم مي آنند اينست آه اگر من و يا يكي از اعضاي دفتر من متهم ب
اين اتهامات را مطرح مي آنيد از همين جا معلوم مي شود آه عامالن اين ترور آساني هستند آه 

  . اهداف شيطنت آميز دارند
فكر نمي آنيد اگر تسليم مي . ولي از معرفي خودتان خودداري آرديد, حكم جلب شما صادر شد 

  د شديد مساله تمام شده تلقي مي ش

www.iran-archive.com 



حكم جلب من يك حرآت برنامه ريزي شده و يك توطئه آثيف است بداليل بسياري آه براي همگان مي 
  : از جمله . گويم 

  .  ـ حكم جلب من از سوي شوراي حكومتي صادر شد آه اساسا اين مسئله مربوط به آنان نمي شود1
را قانوني ,  و تعيين شده اند  ـ حتي اگر شوراي حكومتي آه تمام اعضاي آن توسط آمريكائيها تاييد2

بدانيم باز هم حكم جلب من به تاييد دادگاه نرسيده و عالوه بر آن هم رئيس قوه قضائيه و هم وزير 
دادگستري از صدور چنين حكمي اظهار بي اطالعي آرده اند و اين امري مهم است آه موجب شده 

  . ترديد فراوان بشويم دچار شك و , نسبت به اهداف پشت پرده طراحان اين سناريو 
 روز قابل پيگيري و قانوني است و پس از 45حكم جلب تا , در پرونده هاي جنايي ,  ـ طبق قانون 3

گذشت اين مدت از درجه اعتبار ساقط مي شود اما چطور شده آه اين حكم درباره من جاودانه است و 
  پس از ماه ها هنوز لغو نشده است 

نون گردن مي نهيم آه مجريان و ضابطين آن براساس غرض ورزي و  ـ بديهي است زماني به قا4
مستقل بودن و تحت فشارهاي سياسي , مسايل پشت پرده حكم صادر نكنند چرا آه زمان صدور حكم 

  . يك شرط اساسي است , نبودن قاضي 
عت جما« را براي برقراري موازنه ميان » جيش المهدي « نظر شما درباره اين آه گفته مي شود 

  چيست , وابسته به مجلس اعال تشكيل داده ايد » سپاه بدر « وابسته به خود و » صدرثاني 
با برنامه هاي از پيش تعيين شده اش مردم , با توجه به اوضاع نابسامان آشور بويژه اينكه ائتالف آمريكا 

چه ,  مي آند سپس مردم را مجبور به اطاعت از آن, عراق رامقابل عمل انجام شده قرار مي دهد 
سازمانهايي تشكيل شود عالوه بر آن هر زمان آه تمام شبه نظاميان , اشكالي دارد آه براي موازنه قوا 

  . عراقي وابسته به گروه هاي عراقي خلع سالح شدند ما نيز خلع سالح مي شويم 
داريد حتي اگر چه نظري , درباره دمكراسي و اينكه براي هر تصميمي بايد به آراي مردم مراجعه شود 

  مردم حكومت الئيك را بپذيرند 
در اين صورت ما , اگر معني دمكراسي حكومت اآثريت بر مردم بدون ضايع شدن حقوق اقليت هاست 

ضمن اينكه . خواستار آن شديم , از آساني بوديم آه حتي پيش از صدور فتواي مراجع در اين باره 
 آن حمايت آرديم و به همراه ساير مردم عراق طي وقتي فتواي مراجع در اين زمينه صادر شد از

عالوه بر آن بارها اعالم آرده ايم آه حتي يك روز پس از برگزاري . تظاهراتي خواستار اجراي آن شديم 
  . هيچ شبه نظامي وابسته به ما در عراق وجود نخواهد داشت , انتخابات آزاد و سالم در عراق 

  ر تامين حقوقشان از طريق حكومت فدرال چه نظري داريد درباره خواسته اآراد عراق مبني ب
, با حكومت فدرالي موافقيم بشرط آنكه همه عراق را در برگيرد نه حاآميت هاي جدا از يكديگر آه پرچم 

از طرفي همه بخوبي مي دانند آه اآراد خواهان جدايي و تشكيل . دولت و ارتش مستقل داشته باشند
  .  اوضاع بين المللي و منطقه اي چنين اجازه اي را به آنان نمي دهديك آشور مستقل هستند اما

  پيروز خواهيد شد , آيا فكر مي آنيد در اين مبارزه اي آه عليه اشغال عراق آغاز آرده ايد 
حوادث اخير عراق نيز . در ثاني ما با آسي وارد جنگ نشده ايم . واجب شرعي است , اوال دفاع از خود 
اع از خود و مقدسات نبوده است و هيچ انسان عاقلي نيز به هنگام دفاع از خود به اين چيزي بيش از دف

ما وقتي ديديم نيروهاي . پيروز مي شود يا شكست مي خورد, موضوع فكر نمي آند آه آيا در اين دفاع 
فتيم اسلحه بدست گر, متجاوز با تانك به شهرهاي مقدس و مردم حمله آردند و قتل عام راه انداختند 

  . و به دفاع پرداختيم 
چگونه مي خواهيد امنيت , اگر نيروهاي ائتالف طبق خواسته شما از عراق خارج شوند , به فرض 

  مرزهاي عراق را از طمع ورزي آشورهاي همجوار تضمين آنيد 
ندي جدول زمانب, همه خواسته ما بر اين نكته تمرآز دارد آه بايد براي خروج نيروهاي ائتالف از عراق 

ما مي گوييم اين نيروها پس از . مشخصي تدوين و اجراي آن از سوي سازمان ملل تضمين شود
خود به , آشور عراق را ترك آنند تا دولت قانوني و ارتش قانوني , برگزاري انتخابات قانوني آزاد و سالم 

  . حفظ امنيت مرزها مبادرت آند
ستيد آيا مي خواهيد اقليت ها و اآراد وساير گروه ها اينكه شما خواستار حكومتي برپايه واليت فقيه ه

  را مجبور به پذيرش آن آنيد 
واليت فقيه نيازي به تالش براي بدست گرفتن . اين سوال نشانه ناآگاهي شما از فقه اسالمي است 

 مرهون پذيرش از سوي عموم مردم است و اين امر, واليت فقيه . قدرت از طريق آودتا يا انقالب ندارد
بنابر اين چگونه مي توان اين نظريه را بر آسانيكه اهل سنت هستند يا عقايد . ويژه شيعيان است 

سخن ما اينست آه راي مردم در انتخابات براي , در زمينه حكومت اسالمي . تحميل آرد, ديگري دارند 
ات واليت فقيه سوال پدر مرحومم وقتي از او درباره ميزان اختيار, تعيين حكومت بر همه چيز مقدم است 

وسعت واليت فقيه به اندازه داللت دليل است و همگاني بودن آن را رد مي : مي گفت , مي آردند 
  . آرد

شرآت , تشكيل شود  ) 1383دهم تير  (2004آيا شما در دولت آينده عراق آه بناست در سي ام ژوئن 
  خواهيد آرد 

من و هواداران من وارد دستگاه حكومتي عراق . ي آنم بارها اين سخن را تكرار آرده و باز هم تكرار م
و اعتقاد داريم آه تنها راه حل مشكل . نخواهيم شد حال اين دولت چه قانوني باشد چه غيرقانوني 

برگزاري آنفرانسي ملي تحت نظارت سازمان ملل يا آشورهاي اسالمي يا مخلوطي از اين دو , عراق 
كيل دهد آه بدون تحميل فشار قدرت هاي جهاني قادر به اداره دولتي تش, تا اين آنفرانس . است 
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بخش اعظم ارتش عراق نيز بايد دعوت به آار شوند تا به همراه ديگر آسانيكه آمادگي . آشور باشد
و ديگر اينكه تمام گروه هاي عراقي و شبه . امنيت آشور را حفظ آنند, پيوستن به ارتش را دارند 
  . وندنظاميان آنان خلع سالح ش

  با مقتدي صدر » اشپيگل « گفتگوي مجله آلماني 
آيا فكر نمي آنيد اين آار هرج و مرج موجود در . شما خواهان خروج سريع اشغالگران آمريكايي هستيد

  عراق را افزايش خواهد داد 
 , هر قدر اشغالگران بيشتر در آشور اشغال شده باقي بمانند. بايد از هر نوع اشغالگري بيزاري جست 

. در غير اين صورت موج خشونت همه جا را پر مي آند. آمريكايي ها بايد بروند. پيامدهاي آن بدتر است 
همين . اشغالگران حتما بايد طي يك جدول زماني معين و تحت نظارت سازمان ملل از عراق بيرون بروند

  . امروز تصميم گيري براي چنين آاري بهتر از فرداست 
يح نيست برخي مي گويند اگر آنها نبودند مجموعه اي از جنگ ها در عراق آيا عكس حرف شما صح

  . اتفاق مي افتاد آه بسيار شديدتر از درگيري هاي فعلي بود
به نظر مي رسد آنها نه مي توانند و نه مي . اما آمريكايي ها خودشان اين وضعيت را به وجود آورده اند

حمله . مله به مقر سازمان ملل در بغداد اين امر را نشان دادح. خواهند آه امنيت عمومي را برقرار آنند
اگر . خود مسبب ناامني هستند, به روحانيون نجف نيز نشان داد آه نيروهاي خشن ارتش جورج بوش 

اين را ديگر . چنين اتفاقاتي نمي افتد, اشغالگران سياست هاي امنيتي قابل قبولي اجرا مي آردند 
  . نددوست و دشمن همه مي گوي

شما در اين زمينه چه نظري . برخي شواهد حاآي از آن است آه القاعده در عراق نفوذ آرده است 
  داريد 

اگر اين واقعيت داشته باشد يك دليل ديگر مبني بر ناتواني آمريكايي هاست و نشان دهنده آن است 
ظيفه اصلي خويش يعني البته به هيچ وجه نبايد از و. آه بايد خيلي سريع دست به اقداماتي بزنيم 

  . پايان دادن به اشغالگري غافل شويم 
بسياري از هم آيشان شما حضور آمريكايي ها تا زمان تشكيل يك نظام سياسي دموآراتيك را منطقي 

  . مي دانند
آيا واقعا فكر مي آنيد آمريكايي ها مي توانند براي ما حكومت دموآراتيك به ارمغان بياورند خنده دار 

  . ربازان آقاي بوش اينجا نيامده اند آه به ما دموآراسي آمريكايي بدهندس. است 
  آنها براي چه اينجا هستند 

آمريكايي ها آامال به دنبال منافع خود . واشنگتن از مدت ها پيش حمله به عراق را برنامه ريزي آرده بود
  . ورده شده باشدبه همين دليل تنها روزي عراق را ترك مي آنند آه منافعشان برآ. هستند

  .... شوراي حكومتي جديد در عراق مي آوشد چارچوب هايي دموآراتيك را براي آينده عراق فراهم آورد
, به دلخواه خود انتخاب آرده , حاآم آمريكايي ها ,  نفري آه پل برمر 25اين ! چه باشگاه اسفباري .... 

  . به هيچ وجه نماينده آشور عراق نيستند
  . اس مسلمان از ميان شيعيان در شوراي جديد حضور دارندچند شخصيت سرشن

آنان در قبال مردم مسئوليتي ندارند بلكه تنها . آنها نماينده ملت نيستند. اين چيزي را تغيير نمي دهد
  . بايد به برمر گزارش دهند و به حرف هاي وي گوش دهند

   خوب چه جايگزين سياسي ديگري مي شد به جاي اين شورا مطرح آرد
مردم بايد خودشان در مورد ساختار سياسي تصميم . اشغالگران بايد خيلي زود انتخابات برگزار آنند

آمريكايي ها براي . چنين چيزي بايد االن اتفاق بيفتد و نه بعدها. اين مي تواند يك آغاز باشد. بگيرند
  . رندانتخابات تاريخ دقيقي مشخص نمي آنند تا شرايط را به دلخواه خويش پيش بب

 نفر شيعه هستند و ظاهرا به اندازه آافي به شيعيان توجه شده است 13 عضو شورا 25اما از مجموع 
 .  

بسياري از اعضا توانايي هاي . انتخاب اعضا توسط اشغالگران مشكل اصلي است . مسئله اين نيست 
 گرفتن عقالنيت بشري اين به سخره. حتي يكي از علماي نجف هم در شورا حضور ندارد. الزم را ندارند

  . ما آن را تحريم مي آنيم و براي ما اصال وجود ندارد. با اين شورا نمي توان آاري را آغاز آرد. است 
به نظر شما پس . شما از برگزاري انتخابات حمايت مي آنيد اما شوراي حكومتي فعلي را قبول نداريد

  چه آسي بايد انتخابات را برگزار آند 
  . ه توسط مردم انتخاب شده باشندسياستمداراني آ

شوراي حكومتي عراق را به رسميت نمي شناسد و مايل به حضور طرفداران خود در اين , مقتدي صدر 
  شورا نيست 

مقتدي صدر فاقد تعصب ضد ايراني است و تقليد او از آيت اهللا حائري آه اصالتا ايراني است مويد اين 
  حقيقت است 

موعد مقرر براي انتقال قدرت به عراقيها نابود ,  تير 10دي صدر و گروه او را قبل از آمريكا تالش دارد تا مقت
  افكار عمومي را عليه وي بدبين آند , با نوع تبليغات خود , آند و اگر نتواند 

آمريكايي ها . پيامدهاي آن بدتر است , هر قدر اشغالگران بيشتر در آشور اشغال شده باقي بمانند 
  در غير اين صورت موج خشونت همه جا را پر مي آند . بايد بروند

به , به دلخواه خود و براي حاآميت عراق انتخاب آرده , حاآم آمريكايي ها ,  نفري آه پل برمر 25اين 
  هيچ وجه نماينده آشور عراق نيستند 
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 بايد در سربازان بوش به عراق نيامده اند تا به ملت اين آشور دمكراسي هديه آنند مردم عراق خود
  .اچنين چيزي بايد همين االن صورت گيرد نه بعده. مورد ساختار سياسي آشور خود تصميم بگيرند
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