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

  

  وق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حق
  

  هاي مذهبي و سياسي در قم بازداشت شدند عوامل پخش شب نامه عليه شخصيت
 2004 ژوئن 22 -1383  تير2سه شنبه 

چند نفر آه در سطح شهر قم : مدير آل دادگستري استان قم در جمع خبرنگاران گفت: خبرگزاري فارس
  .آردند، دستگير شدند و سياسي آشور مبادرت ميهاي مذهبي  به پخش شب نامه عليه شخصيت

گفت در خصوص  به گزاش خبرگزاري فارس، طالبي آه به مناسبت هفته قوه قضاييه سخن مي
براي : مشكالت به وجود آمده در موسسه قرض الحسنه واليت قم و مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت

 آارشناس با نظارت معاون دادستاني رسيدگي به پرونده موسسه قرض الحسنه واليت قم، يك گروه
  . رسند تشكيل شده و انشاءاهللا در آينده نزديك اآثر شاآيان به حقوق خود مي

  
  در هنگام خروج از ايران بازداشت و زنداني شد» آشتي« فارسي -سردبير روزنامه کردي 

 2004 ژوئن 22 -1383  تير2 سه شنبه - راديو فردا -امير آرمين
بهـرام ولـد بيگـي، مـدير اجرائـي          . بازداشـت و زنـداني شـد      » آشـتي « فارسـي    -کـردي   سردبير روزنامه   

موسسه فرهنگي کردستان ايران و سردبير آشتي ، کـه از ايـران بـه عـراق مـي رفـت در مـرز خـسروي                          
منابع دولتي ايران گفته اند بهرام ولد بيگي . وي اکنون در زندان است. بازداشت وبه تهران فرستاده شد 

نوع اتهام اين روزنامه نگار مشخص      . ادسراي عمومي حق خارج شدن از ايران را نداشته است         به حکم د  
  .نشده است

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  پاول از احتمال تحريم اقتصادي ايران خبر داد 
 2004 ژوئن 22 -1383  تير2سه شنبه 

وزير امور خارجه آمريكا روز گذشته تلويحا از دورنماي تحريم اقتصادي ايران در صورتي : سخبرگزاري فار
  .اي در دست ندارد خبر داد آه تهران نتواند به جهان ثابت آند برنامه سالح هسته

مدير آل آژانس " محمد البرادعي"پس از ديدار با " آالين پاول"به گزارش آسوشيتدپرس از واشنگتن، 
انتظار دارد آه به سواالت اين آژانس ) ايران ( جامعه جهاني از آنها «: لي انرژي اتمي اعالم آردالمل بين

  » .پاسخ آامل دهند
شهريور ( پاول با اشاره به نشست بعدي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در ماه سپتامبر 

  » .دتوان درمورد اقدام مناسب قضاوت آر در اين نشست مي«: افزود) 
اي  اظهارات پاول پس از بيانات روز گذشته مقام معظم رهبري مبني بر اينكه ايران به دنبال سالح هسته

  . نيست، مطرح شد
ها بر ادامه برنامه صلح آميز  اي در جمع مسووالن دانشگاه اهللا خامنه اين در حالي است آه آيت

  . يد آردنداي ايران به منظور تامين انرژي مورد نياز آشور تاآ هسته
المللي انرژي اتمي دوشنبه هفته گذشته از ايران خواسته بود ثابت آند برنامه توسعه  آژانس بين

  . اي در اختيار ندارد سالحهاي هسته
  . با اين حال وزير امور خارجه آمريكا اعالم آرد به البرادعي گفته است، از آار آژانس بسيار راضي است

هايي را آه اعضاي جامعه  هاي آينده، ايران بتواند همه نگراني  ها و ماه هفتهما اميدواريم در «: پاول گفت
  » . همچنان دارند، برطرف آند جهاني

در قطعنامه جديد يك بار ديگر و با صراحت و قدرت بيشتري به ايران تاآيد «: وزير امور خارجه آمريكا افزود
  » .شهاي آن پاسخ آامل دهدشده است آه جامعه جهاني از ايران انتظار دارد به پرس

مدير آل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز در اين آنفرانس خبري مشترك در وزارت " محمد البرادعي"
  » .الزم است اين بحث را تا حد ممكن و هرچه سريعتر به پايان رسانيم«: امور خارجه آمريكا گفت

ه همكاري بيشتري داشته و شفاف عمل ام آ من به مانند شوراي حكام از ايران خواسته«: وي گفت
  » .آند و همكاري الزم را ارائه دهد

جامعه جهاني بدنبال تضمين آژانس در قبال اين مساله است آه برنامه ايران صرفا «: البرادعي افزود
  ».براي اهداف صلح آميز است
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  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  ت شده در ايران احتمال آزادی نظاميان بريتانيايی بازداش
 2004 ژوئن 22 -1383  تير2 سه شنبه -بي بي سي 

  در نزديکی مرز آبی ايران و عراق بازداشت شدند )  ژوئن21(اين افراد روز دوشنبه 
در پی سردرگمی اوليه و گزارش های ضد و نقيض درباره سرنوشت هشت خدمه نيروی دريايی بريتانيا 

ايران در آب های مرزی ايران و عراق در اروند رود دستگير شده که اوايل روز دوشنبه توسط نيروهای 
  .بودند، آخرين نشانه ها حاکيست که اين افراد ممکن است به زودی آزاد شوند

يکی از مشاوران محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران، گفته است که درصورت عذرخواهی بريتانيا به 
بريتانيا به آبهای مرزی ايران بوده است، اين هشت خاطر آنچه ادعا می شود تجاوز قايق های نظامی 

  .نفر آزاد خواهند شد، البته به شرطی که مشخص شود حادثه تصادفی بوده است
اين درحالی است که دو نفر از آنها در تلويزيون دولتی ايران ظاهر شده و اعتراف کردند که وارد آب های 

  .ايران شده اند و عذرخواهی کردند
ان العالم متعلق به دولت جمهوری اسالمی ايران نيز که پيشتر گزارش داده بود اين افراد شبکه عربی زب

  .ممکن است محاکمه شوند اکنون می گويد درصورت عذرخواهی دولت بريتانيا آزاد خواهند شد
پيشتر يک مقام نظامی ايران گفته بود اگر در نتيجه بازجويی از نظاميان انگليسی که در ايران تحت 

  . زداشت هستند ثابت شود که آنها از ورود به ايران نيت سوئی نداشته اند، بزودی آزاد خواهند شدبا
گزارشهای تاييد نشده ای که پيش از اين منتشر شده بود حاکی از آن بود که، اين افراد با طی مقدمات 

  .گيرند  قرار می  شان قانونی ظرف ساعات آينده و يا صبح چهارشنبه در اختيار مقامات کشور متبوع
عليرضا افشار، معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح می گويد در صورتی که نتايج 

  . اند، به زودی آزاد خواهند شد ها نيت سويی نداشته بازجويی از نظاميان انگليسی نشان دهد که آن
يران در اين کشور را برای دادن روز سه شنبه وزارت امور خارجه بريتانيا، مرتضی سرمدی، سفير ا

  .توضيحات در مورد بازداشت هشت نفر از افراد نيروی دريايی بريتانيا به اين وزارتخانه احضار کرد
همزمان سفارت بريتانيا در تهران تالش دارد به اين هشت نفر دسترسی پيدا کند و نسبت به ظاهر 

  .شان بسته بود اظهار نگرانی کرده استشدن آنها در تلويزيون دولتی ايران درحالی که چشمان
  پيشينه

بازداشت ) شط العرب(در نزديکی مرز آبی ايران و عراق در اروند رود )  ژوئن21(اين افراد روز دوشنبه 
  .شدند و سه شناور حامل آنها نيز توقيف شد

نسولی يکی از سخنگويان وزارت امور خارجه بريتانيا گفت از سفير ايران خواسته شده دسترسی ک
  .برای مالقات با سرنشينان قايق های نظامی بريتانيا داده شود و اين افراد هر چه سريعتر آزاد شوند

قابل حل "دريابان علی شمخانی، وزير دفاع ايران، گفت مشکلی که بين ايران و بريتانيا پيش آمده 
  ".است
. برخالف قوانين بين المللی استانگليسيها در آبهای اقليمی ايران حضور داشته اند و اين : "او گفت

  ."بايد روشن شود که آيا اين امر به علت خطا اتفاق افتاده يا علت ديگری داشته است
با اين حال، او گفت بايد با متخلفان که حالت خصمانه ای نداشته اند، برخوردی متناسب و در شان ايران 

  .انجام گيرد
ه ايران، در گفتگوی تلفنی با جک استرا، وزير امور خارجه در تحولی ديگر، کمال خرازی، وزير امور خارج

در مورد افراد بازداشت شده پس از انجام بازجويی ها و روشن شدن وقايع " تصميم الزم"بريتانيا، گفت 
  .اتخاذ خواهد شد

ايرنا گزارش داده است که آقای استرا در اين گفتگو خواستار آزادی سرنشينان قايق های نيروی دريايی 
  .بريتانيا شده و گفته بود که اين قايق ها به اشتباه وارد آبهای ايران شده اند

 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

اي را   هاي هسته  ها به سالح  اي جلوگيري از دستيابي تروريست  رئيس آژانس بين المللي انرژي هسته
  .منوط به پيروزي در مبارزه با زمان دانست

 2004 ژوئن 22 -1383  تير2سه شنبه 
در سخنراني خود در آنفرانس مرآزمطالعات " محمد البرادعي"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،

با حمايت از پيشنهاد اين مرآز تحقيقاتي مبني بر آنترل , براي صلح بين الملل" آارنيج اينديت"مستقل 
  .ها هشدار داد  ست تروريستنسبت به وجود اورانيوم و پلوتونيوم در د, هاي آشتار جمعي  سالح

ايم آه   اي عليه زمان قرار گرفته  اآنون در مسابقه: گفت" البرادعي" ، BBCبه گزارش شبكه خبري 
  .توانيم به خود اميدوار باشيم  نمي

هاي   خطر به قدري نزديك است آه اين خطرتنها دستيابي آشورها به سالح: وي درادامه اظهار داشت
  .ها نيز امكان دستيابي به اورانيوم و پلوتونيوم را دارند  ه تروريستبلك, اي نيست  هسته

  
  سازي ايران باعث وخامت اوضاع خواهد شد برنامه غني: بليكس
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رئيس سابق بازرسان تسليحاتي سازمان ملل روز گذشته مدعي " هانس بليكس: "خبرگزاري فارس
  .يران باعث وخامت اوضاع خواهد شدسازي ا شد برنامه غني

، بليكس روز دوشنبه در آنفرانس مرآز )JTA(به گزارش يك سايت خبري متعلق به يهوديان آمريكا 
المللي انرژي اتمي نيز در آن  ، مدير آل آژانس بين"محمد البرادعي"آمريكا آه " آارنگي"مطالعاتي 

هاي موجود، بايد اين فرض در نظر گرفته شود آه  با نگاه به داليل منطقي و محرك«: حضور داشت، گفت
داند يك عراق مستقل، چنين  اي اسرائيل آگاه است و مي تهران نه تنها از وجود سالحهاي هسته

سازي ايران حتي اگر مطابق با  اما غني   دانشي را براي دستيابي به اين سالحها به ارث خواهد برد،
  » .آند تر مي د، اوضاع را وخيماي باش پيمان منع گسترش سالحهاي هسته

  
  اي الزم است موافقت جهاني براي عدم گسترش سالحهاي هسته

 2004 ژوئن 22 -1383  تير2سه شنبه 
موسسه مطالعاتي آارنگي آمريكا اعالم آرد آمريكا بايد استراتژي جديدي را بر مبناي : خبرگزاري فارس

  .اي در جهان اتخاذ آند سترش سالحهاي هستهالمللي براي آمك به تقويت رژيم عدم گ موافقت بين
 سال 10به گزارش خبرگزاري فارس، موسسه آارنگي در گزارشي با اشاره به حوادث متعددي آه در 

اي سايه انداخته است ، از پيشرفت  گذشته بر تالشهاي مربوط به عدم گسترش سالحهاي هسته
تاسيس رژيم قرارداد منع گسترش اي از زمان  حاصله در جلوگيري از گسترش سالحهاي هسته

  . تقدير آرده است) 1960در اواخر دهه (اي  سالحهاي هسته
 2001 سپتامبر 11، حمالت 1998اي هند و پاآستان در سال  اين موسسه از جمله به آزمايشات هسته
، »عبدالقدير خان«اي به رهبري  المللي تجهيزات هسته در آمريكا و شناسايي شبكه قاچاق بين

  . اي پاآستاني اشاره آرده است شمند هستهدان
اي، راهبرد جديدي را با   موسسه آارنگي،براي آمك به پيشرفت رژيم عدم اشاعه سالحهاي هسته

دهد، مبني براينكه بين آشورهاي پيوسته به معاهده منع  پيشنهاد مي» المللي توافق بين«عنوان 
  . اي امضا شود اند، توافقنامه ا انجام ندادهاي و آناني آه چنين اقدامي ر گسترش سالحهاي هسته

  : شود اين راهبرد پنج تعهد زير را شامل مي
  اي،  جلوگيري از دستيابي آشورهاي جديد به سالحهاي هسته

  اي،  تامين امنيت همه مواد هسته
  اي ،  جلوگيري از انتقال غيرقانوني فناوري هسته

  اي ،  تضعيف سالحهاي هسته
المللي آه منجر به تصميم آشورها براي دستيابي به   دسته از مناقشات بينو تعهد براي حل آن
  . شود اي مي سالحهاي هسته

  . اند اي از اين گزارش استقبال آرده آارشناسان عدم گسترش سالحهاي هسته
: ، مدير اجرايي موسسه آنترل تسليحات آمريكا امروز با اشاره به اين گزارش،گفت»داريل آيمبال«

  . اي آردند ان آارنگي آمك مهمي به تقويت رژيم عدم گسترش سالحهاي هستهآارشناس

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  نگاهي به آخرين تحوالت عراق 
 2004 ژوئن 22 -1383  تير2سه شنبه 

  .  هشت عراقي شدامروز نيز عراق شاهد وقوع حوادث مختلف تروريستي بود آه منجر به آشته شدن
در انفجار : به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، يك منبع در پليس عراق اعالم آرد

يك خودروي بمب گذاري شده در منطقه العامريه بغداد، حداقل سه عراقي آشته و يك تن ديگر زخمي 
  .شدند

  .ودروي غيرنظامي نيز آسيب وارد شداين انفجار در منطقه العامريه بغداد روي داد و به چهار خ
خودروي بمب گذاري شده در زمان عبور يك آاروان از نظاميان آمريكايي : منابع پليس عراق اضافه آردند

  .و تعدادي از خودروهاي پليس عراق منفجر شد
عدنان الجنابي محافظ شخصي وزير آابينه عراق و يك آودك شش ساله نيز در ميان آشته شدگان 

  .ي شوندديده م
در همين حال انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در منطقه البلده شهر تكريت اين شهر آارواني از 

  . نظاميان آمريكايي را مورد هدف قرار داد
از منطقه الخالديه در غرب بغداد نيز خبر مي رسد، در حمله مسلحانه به ساختمان وزارت آشاورزي و 

  .ته شدندآبخيزداري عراق، حداقل دونفر آش
  .شاهدان عيني احتمال مي دهند شمار بيشتري در اين حادثه جان باخته باشند

دربغداد پايتخت عراق نيز يك مترجم عراقي نيروهاي ائتالف در منطقه زتيونه واقع در شمال شرقي 
  .بغداد مورد هدف حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفت و به قتل رسيد
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  نيز ليلي عبداهللا سعيد رئيس دانشكده حقوق و همسرش را به مهاجمان ناشناس در شهر آرآوك
  .ضرب گلوله به قتل رساندند

از سوي ديگر نظاميان آمريكايي در جريان عمليات جستجو براي يافتن عوامل حمالت عليه مواضع آمريكا 
  .در منطقه ابوغريب در غرب بغداد، سه برادر را بازداشت آردند

ز اين مقامات آمريكايي با سران عشاير منطقه و شوراي منطقه توافقنامه اين در حالي است آه پيش ا
آتش بس را امضاء آردند آه براساس آن، نيروهاي آمريكايي نبايد جستجوي خانه به خانه را اعمال 

  .آنند
 زنداني موجود 55بازداشت غير نظاميان عراقي ازسوي نظاميان آمريكايي در حالي صورت مي گيرد آه 

ن ابوغريب امروز آزاد شدند و اين امر تنها پس از گذشت يك روز از آغاز محاآمه سه تن از نظاميان در زندا
  .آمريكايي به اتهام بدرفتاري و شكنجه اسراي عراق صورت گرفت
واشنگتن قصد دارد مسئوليت قانوني : از سوي ديگر يك مقام مسئول در اداره آمريكايي عراق اعالم آرد

ام رئيس جمهور سابق عراق و برخي ديگر از زندانيان را پس از انتقال قدرت به نگهداري و حبس صد
  . ژوئن به حكومت موقت عراق واگذار نمايد30عراقي ها در 

وي درعين حال گفت آه نظاميان آمريكايي همچنان حفاظت از اين افراد را به دليل ناتواني دولت عراق 
  . برعهده خواهد داشت

  
  .شود ملي عراق در ماه آينده برگزار ميهيات عالي آنفرانس 
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اين آنفرانس ملي در : ، پايگاه اينترنتي ايالف اعالم داشت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي آنها تعيين شده است، تشكيل خواهد   عضو آه نام99 تن تشكيل شود، با 65حالي آه قرار بود از 
  .باشند  تن از نمايندگان نيروهاي سياسي و غيرنظامي مي54 تن 99در ميان اين . شد

 تن آه هيات عالي اين آنفرانس ملي را تشكيل 99همچنين از ميان اين : اين پايگاه اينترنتي افزود
هاي حكومتي شرآت   تن از اعضاي سابق شوراي حكومت انتقالي عراق آه در پست20دهند،  مي
 تن ديگر نمايندگان احزاب 54 تن نمايندگان استانها و 99 تن ديگر از اين 21 حضور دارند و اند، نكرده

  .باشند سياسي و احزاب مستقل عراقي مي
ي ميهني  ي اتحاديه در حاليكه معصوم، يكي از اعضاي برجسته: اين پايگاه اينترنتي همچنين تاآيد آرد

ي ميهني  ار است جالل طالباني، رييس اتحاديهباشد، قر آردستان عراق، رييس اين آنفرانس مي
  .شود، آانديد شود  آه توسط اين آنفرانس تشكيل مي آردستان عراق براي رياست شوراي ملي

ي عراق را برگزار آند، بيش  در اين آنفرانس ملي آه قرار است انتخابات آينده: اين پايگاه همچنين افزود
يي عراق شرآت خواهند آرد و پس از  شايري و منطقه تن از شخصيتهاي سياسي، ملي، ع1000از 

 تن تشكيل خواهد شد آه اين شورا به عنوان 100تشكيل اين آنفرانس، يك شوراي ملي موقت شامل 
  .يك پارلمان، حكومت موقت عراق را همراهي خواهد آرد

عراق تاسيس از وظايف مهم اين شوراي ملي آه توسط آنفرانس ملي : پايگاه اينترنتي ايالف افزود
ي مشورتهاي الزم به اين حكومت، حفظ حق  خواهد شد، نظارت بر عملكرد حكومت موقت عراق، ارايه
ي وزراي عراق و تالش براي ايجاد اجماع ملي در  اعتراض بر تمامي تصميمات گرفته شده توسط آابينه

  .باشد اين آشور مي
رگزاري نشستي در بيستم ماه آينده، ي مقدماتي اين آنفرانس براي ب آميته: معصوم تصريح آرد

  .هايي را ارايه خواهد داد دعوت
ترين افرادي آه به  از برجسته: ي ليستي از نام اين افراد اعالم آرد پايگاه اينترنتي ايالف با ارايه

نمايندگي از سوي شوراي حكومت انتقالي سابق عراق در اين آنفرانس شرآت خواهند آرد، احمد 
چي، سيدعبدالعزيز حكيم، محمد بحرالعلوم و نصير  اني، مسعود بارزاني، عدنان پاچهچلبي، جالل طالب

  .باشند جادرچي مي
هيات علماي مسلمين عراق با اشاره به تشكيل آنفرانس ملي اين آشور اعالم آرد، بدنبال دريافت 

  .آرددعوت رسمي جهت شرآت در آنفرانس ملي عراق، هيات علماي مسلمين اين درخواست را رد 
به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، مثني حارث الضاري، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي تلويزيوني الجزيره تصريح  وگو با شبكه ي هيات علماي مسلمين عراق در گفت يكي از اعضاي برجسته
يل آنفرانس ملي آرد، از هيات علماي مسلمين عراق دعوت شده است آه در اقدامات اوليه تشك

ها و تشكيالت از نظر اين هيات فاقد مشروعيت  عراق شرآت آنند اما به دليل آنكه اين گونه آنفرانس
  . است، اين درخواست رد شده است

اظهارات عالوي براي به عهده : الضاري هم چنين با انتقاد از اياد عالوي، نخست وزير موقت عراق گفت
ي امور عراق  ي اين حكومت در اداره ه خصوص با توجه به شيوهي امنيتي عراق ب گرفتن پرونده

  .افزايد هاي اين هيات را مي نگراني
 

سازي مقدمات برگزاري آنگره ملي عراق، خبر  راديو سوا از مشخص شدن اسامي اعضاي آميته آماده
  .داد
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 راديوي وابسته به دولت آمريكا آه به زبان عربي  سوا ـ، راديو »بازتاب«الملل  به گزارش سرويس بين
 نفر باشند، به 65آند ـ اعالم آرد، ليست اعضاي اين آميته آه پيش از اين قرار بود،  برنامه پخش مي

  . نفر افزايش يافته است99
 عضو شوراي حكومتي سابق عراق ـ آه در دولت موقت 20ليست مذآور شامل نام : راديو سوا افزود

باشد آه نمايندگي   نفر ديگر مي54ها و   نماينده از استان21ستي به آنان داده نشده است ـ پ
  .هاي مستقل را به عهده دارند هاي سياسي و فعال گروه

  .فؤاد معصوم، رياست اين آميته را به عهده دارد: اين راديو ادامه داد
چي و عبدالعزيز حكيم،  اني، عدنان پاچهگفتني است، از آنجايي آه آقايان جالل طالباني، مسعود بارز

  .اند توانند در اين آميته شرآت داشته باشند، نمايندگان خود را براي شرآت در آن معرفي آرده نمي
  :مشروح اسامي اعضاي آميته مذآور به شرح زير است

  اعضاي شوراي حكومتي سابق
  ـ دآتر رجاء5حاآم دارا نورالدين ـ ال4ـ حميد مجيد موسي 3ـ احمد البراك 2ـ دآتر احمد الچلبي 1

ـ 9) همام حمودي(ـ عبدالعزيز الحكيم 8ـ سنكول جابوك 7الدين محمد بهاءالدين  ـ صالح6الخزاعي 
ـ دآتر 12ـ دآتر محسن عبدالحميد 11) عطا عبدالوهاب(چي  ـ عدنان پاچه10عبدالكريم المحمدواي 
ـ جالل طالباني 16ـ يونادم آنه 15الجادرجي ـ نصير 14ـ دآتر محمود عثمان 13سيدمحمد بحرالعلوم 

ـ سمير الصميدعي 19ـ دآتر سالمة خفاجي 18) فرج حيدري(ـ مسعود بارزاني 17) الدين آمال محي(
  ـ سيدعامر الفائز به جاي عزدالدين سليم20

  ها نمايندگان استان
ـ 4دالمطلب توفيق، بغداد ـ عب3علي مسعد االبراهيمي، بغداد  ـ 2طعمة الموسوي، بغداد  ـ دآتر اسماء1

ـ علي 7ـ محمد عبدالجواد احمد الجواد، نينوا 6ـ دآتر نوزاد صالح رفعت، سليمانيه 5جورج باآوس، بغداد 
ـ عقيل عمران 10ـ غسان عباسم جاسم، ديالي 9ـ سرآون الزار، آرآوك 8حسين راضي العوادي، بابل 

ـ رعد 13قار  ـ عبدالجريم اجلي، ذي12ـ خالد محمد طاهر شبر، قادسيه 11محمد سعيد، آربال 
ـ راجي موسوي، 15ـ شيخ سليمان آاظم الغدعان البوهادي، ميسان 14عبدالحسين الحريم، واسط 

ـ حقي فرحان، 18ـ طالب عبدالحسين موسي عبدالرسول، مثني 17ـ احمد الفتالوي، نجف 16بصره 
ـ دانا مصطفي عزيز، 21ماني، دهوك ـ معصوم أنور 20ـ القاضي سكر حسن الفرجي، تكريت 19االنبار 
  .اربيل

  ها و فعاالن در جامعه مدني هاي سياسي، مستقل نمايندگان گروه
ـ بخشان زه 5ـ شيرين أمدي 4ـ آنير عبداهللا علي حمه عزيز 3ـ سعديه الالمي 2ـ دآتر وداد القيسي 1

ـ دآتر 11ـ هناء أدورد 10ل ـ صفية السهي9ـ أمال موسي 8ـ أالء عبداهللا السعدون 7ـ بيان نوري 6نكنة 
ـ عايدة 15ـ أسماء الشبوط 14ـ فوزيه العطية 13ـ حنان عبدالجبار العبيدي 12بلقيس جواد الناصري 

ـ دآتر 18ـ شريف علي بن الحسين، حامي سلطنت مشروطه 17ـ دآتر عبدالقادر العاني 16عسيران 
ي عزار آل معجون، مستقل و وزير ـ شيخ سام20ـ عبدالكريم العنزي 19نديم الجابري، حزب فضيلت 

ـ حسن سنجاري مؤسسه دمكراتيك 22ـ ابراهيم بحرالعلوم، مستقل و وزير سابق عراق 21سابق عراق 
ـ شيخ 25ـ شيخ برآات العيساوي، رييس عشيره فلوجه 24الدين، مستقل  ـ شيخ اياد جمال23عراق 

ـ عباس البياتي، اتحاد 27 مستقل ـ سعد صالح جبر، سياسي26نزار الخيزران، رييس عشيره ديالي 
ـ 31ـ فخري آريم، رييس آميته صلح و همبستگي 30غسان عطية ـ 29ـ مجيد الحاج محمود 28ترآمني 

ـ وميض نظمي، 33ـ شيخ علي عبدالعزيز الجبوري 32دآتر مثني حارث الضاري، هيأت العلماء المسلمين 
ـ شيخ حسين الشعالن، 36 الخالصي ـ شيخ جواد35ـ دآتر حسين شهرستاني 34استاد دانشگاه 
ـ دآتر عصمت عبدالمجيد ترآماني، مستقل، استاد دانشگاه 38ـ دآتر حاتم مخلص 37رييس عشيره 

ـ دآتر حسين آريم فتاح الزيدية 41ـ صبحي مبارك مال اهللا المندائية 40ـ دآتر حكمت حكيم الكلدان 39
ـ نجيب الصالحي 44ـ دآتر فؤاد حسين 43غداد ـ خالد عبدالحسين مهدي الفيليه، عضو شوراي شهر ب42
ـ شيخ 48ـ مظفر ارسالن 47ـ شيخ محمدرضا الغريفي 46ـ جواد العطار، جنبش عمل اسالمي 45

ـ سيد 51) آرد(ـ سيد محمد الحاج محمود 50) آرد(ـ سيد قادر عزيزي 49ابراهيم النعمة، عالم ديني 
  .ـ دآتر سالم سميسم54سامي بدري ـ سيد 53ـ حسن راضي الساري 52) آرد(آمال شاآر 

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
   و آربال را به  نجف  مقدس هاي  آستان  توليت  عراق  شيعه  مقتدا صدر، مرجعيت هاي با رد درخواست

    گرفت عهده
 2004 ژوئن 23 -1383  تير3چهار شنبه 

   قپانچي  سيد صدر الدين  جمعه  امامت  مقتدا صدر به  طرفداران  اعتراضات درپي:  الملل اعتماد  بين گروه
  وحضرت(  ع)  علي  حضرت  مبارك هاي  آستان  توليت  گرفتن  دست  به  براي  گروه  اين هاي ونيز درخواست

  يه آل  پس  آرد از اين اعالم»   شيعي بيت «  به  موسوم  شيعيان  بين  اختالف  حل آميته(  ع)  حسين امام
 سيد   پس  واز اين  شده  اداره  شيعيان  مرجعيت  وآربال مستقيما توسط  در نجف  شيعه  مقدسه عتبات

   سيستاني  اهللا  آيت  به  بسيار نزديك هاي  واز شخصيت  نجف  علميه  از اساتيد حوزه  آه محمد رضا غريفي
  .شود  مي صوب من  حيدري  آستان  و توليت  نجف  جمعه  امام  عنوان  به است
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   مهم  در شهرهاي آميز اختالفات  موفقيت  وفصل  از حل  پس  گفت  خبرنگاران  به  آميته  در اين  منبع يك
   حل  شكل  همين  به  بغداد را هم  در حومه  صدر واقع  در شهرك  تا بحران  هستيم  در صدد آن  اآنون شيعه
  .  دهيم يان پا  هم  منطقه  آن  تشنجات  وبه  آرده وفصل

 فراگير،   حمله  در يك  شب  دوشنبه  لهستان  امريكا ونيروهاي  از ارتش  خبر رسيد واحدهايي از آربال هم
  . پرداختند  در آن  خانه  به  خانه وجوي  جست  وبه  آربال را محاصره  در جنوب  واقع  از شهر هنديه مناطقي

   ومهمات  سالح  انجاميد مقادير زيادي  طول  به  ساعت4 حدود   آه  عمليات  در اين  خبري  منابع  گزارش به
  . دستگير آردند  رابطه  را در اين  چهار عراقي  همچنين  امريكايي نيروهاي.  شد  و ضبط آشف

   شوراي  عضو جنجالي  را در مورد احمد چلبي  ديروز اخبار مختلفي  خبري  ومنابع  مطبوعات  آه در حالي
  آميز چلبي  تحريك  نيز خبر از اعمال  عربستان  الوطن  رساندند، روزنامه  چاپ  به  عراق تقالي ان  شده منحل
   از دخالت هايي  سرنخ  روزنامه  اين  نوشته به.  داد  عراق  خود در دولت  رقيبان هاي  برنامه  زدن  برهم براي

   آمده  دست  به  جاري  ميالدي  ماه  در اوايل عراق   وزيرامورخارجه ، معاون  آبه  در ترور بسام  چلبي طرفداران
   آنگره اين.  را دربغداد منتشر آرد  آنگره  عضو اين99  نام(  شنبه سه) ديروز   عراق  ملي آنگره.  است

 جديد   در دولت  ومقامي  پست  تاآنون  آه  عراق  شده  منحل  انتقالي  شوراي  نفر از اعضاي20 از  متشكل
 از   نمايندگي  به  شخصيت54 و  عراق  گانه  و يك  بيست هاي  از استان  نماينده21اند،   نياورده  دست به

   عراق  در ساختار مدني  واجتماعي  سياسي  وفعاالن  ونيز افراد مستقل  سياسي ها واحزاب جريان
 در  همچنين.  عضو بود99  ضو به ع65 از   آنگره  اين  تعداد اعضاي ، افزايش  توجه  قابل از نكات. خواهند بود

   را تحريم  آنگره اين(   عراق  تسنن  اهل  ديني گيري  افتاء و تصميم مرجع )  مسلمين  علماي  هيات آه حالي
   تصميم  و تا دو روز ديگر در مورد آن  آرده  دريافت  رابطه  در اين يي  آرد دعوتنامه آرد، مقتدا صدر اعالم

  . خواهد آرد گيري
  :  عبارتند از  آنگره  آنها در اين  يا نمايندگان  انتقالي  شوراي ضاياع
  صالح. 6  رجاء الخزاعي. 5   دارا نور الدين الحاآم.4  حميد مجيد موسي. 3  احمد البراك. 2  احمد چلبي. 1

. 9(  دي حمو همام )  اش  يا نماينده عبدالعزيز الحكيم. 8   جابوك سنگول. 7   محمد بهاءالدين الدين
 عبد الحميد  محسن. 11(  عطا عبد الوهاب ) اش  يا نماينده چي  الپاچه عدنان. 10   المحمداوي عبدالكريم

 يا   الطالباني جالل. 16   آنه يونادم. 15  نصير الچادرچي. 14  محمود عثمان. 13  سيد محمد بحرالعلوم. 12
   الخفاجي سالمه. 18(   حيدري فرج )  اش  يا نماينده يمسعود بارزان. 17(   الدين  محي آمال )  اش نماينده

  .   انتقالي  فقيد شوراي ، رييس  سليم  عزالدين  جاي عامر الفائز به. 20  سمير الصميدعي. 19
   همكاري  امريكايي  با نيروهاي  آه  امنيتي  از ماموران  تن  شد پنج  گزارش  از شهر موصل  حال در اين
  يي  خبر اشاره  اين  با اعالم  خبري منابع.  شدند  آشته  مين بر اثر انفجار يك(  شنبه سه)آردند ديروز  مي
  . افراد نكردند  اين  وتابعيت  هويت به

   افراد مسلح  گلوله  ضرب  به  همسرش  همراه  به  هم  موصل  دانشگاه  حقوق  دانشكده  رييس  حال در اين
   ساعت  موصل  حقوق  دانشكده  رييس  عبداهللا  ليلي  خانم  خبري ابع من  گزارش به.  شد  آشته ناشناس

   افراد آه ، اين  قرار گرفت  افراد ناشناس  مورد حمله  اش  مسكوني  در منزل  دوشنبه  دقيقه  وسي10
  اعالم   زن  اين نزديكان.  دو، آنها را سر بريدند  اين  از دستگيري  خودآار بودند پس هاي  سالح  به مسلح

  . بود  آرده  را دريافت  تهديدآميزي هاي  پيام  روز قبل  سه آردند وي
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   تير2: روزنامه های صبح تهران
 2004 ژوئن 22 -1383  تير2 سه شنبه -بي بي سي 

وز عليه فعاليت های هسته ای و روزنامه های صبح امروزتهران در واکنش به دو قطعنامه ای که در چند ر
نقص حقوق بشر در ايران توسط اتحاديه اروپا صادر شده، به اظهار نظر درباره روابط ايران و کشورهای 

اروپا پرداخته اند و در همين حال خبر مربوط به توقيف دو قايق بريتانيايی و بازداشت سرنشينان آنها در 
  .داروند رود را بدون تفسير منعکس کرده ان

 در عنوان اصلی خود سخن تازه رهبر جمهوری اسالمی را نقل کرده که سه روز پس از ايرانروزنامه 
انتشار آخرين قطعنامه هيات رييسه آژانس بين الملی انرژی اتمی گفته است دستيابی به تکنولوژی 

  . هسته ای واجب و امری ملی است
خت هسته ای نيروگاهی در ايران کاری ضروری  از زبان آيت اهللا خامنه ای نوشته توليد سوهمشهری

است چرا که اگر ما نتوانيم اين نياز اساسی را در داخل تامين کنيم بايد به کشورهای ديگر وابسته 
شويم و هر گاه آن کشورها به هر دليلی از جمله مسايل سياسی يا بين المللی از دادن سوخت به 

  .فاده ازامکانات نيروگاهی خود محروم خواهد شدنيروگاه خودداری کنند، ايران عمال از است
 نظر ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی را منعکس کرده که با اشاره به تندروی ها و آفتاب يزد

تهديدهايی که توسط روزنامه ها و محافل تندرو مطرح می شود گفته است اظهارات ضد و نقيص 
  . حقوق هسته ای خويش استمقامات ايرانی بزرگ ترين مانع رسيدن ايران به

 مقامات حکومت را به خاطر مذاکرات سعدآباد که بين ايران و جمهوری اسالمیدر همين حال روزنامه 
سه کشور اروپايی صورت گرفت قابل انتقاد دانسته و نوشته است اين دعوت اشتباه استراتژيک ما بود 

  .رچشمه گرفتکه از محاسبات نادرست مبتنی بر تحليل های ساده لوحانه س
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 در سرمقاله خود نوشته است قطعنامه های اروپا اميد همه سياستمدارانی را که می شرقهمچنين، 
  .خواستند اروپا ديوار محکم آنان در برابر فشارهای آمريکا باشد، بر باد داد

اديه در همين حال مهم ترين موضوع مقاالت و گزارش های روزنامه های امروز، قطعنامه ای است که اتح
  .اروپا عليه نقص حقوق بشر در ايران انتشار داده است

 سخنگوی وزارت خارجه ضمن رد اين گزارش، اتحاديه اروپا را مورد انتقاد قرار داده شرقبه نوشته 
  .است

 ايران از   و حقوقی  قضايی  نظر رييس قوه قضاييه را منعکس کرده که گفته است سيستموقايع اتفاقيه
  .  نظير است  بی   قطعا در جهان  قضايی و های  سيستم دترين و کارآم بهترين
 گفته های سعيد مرتضوی، دادستان را با اهميت ديده که گفته است در رابطه با پرونده زهرا رسالت

 ساله ٢٣کاظمی ما را متهم به نقض حقوق بشر می کنند در حاليکه اگر ما اين اتفاق را با قتل جوان 
  .ايسه کنيم، مشخص می شود که حقوق بشر در ايران رعايت می شود يا اروپاايرانی در کانادا مق

خبر توقيف سه شناور انگليسی در آبهای اروند رود به نقل از سپاه پاسداران در روزنامه های صبح امروز 
  .نقل شده است

 های  از قول سردار مسعود جزايری نوشته طبيعی است که هر شناوری که بدون مجوز وارد آبرسالت
سرزمينی جمهوری اسالمی ايران شود، توسط نيرو های مسلح مستقر در منطقه، بازداشت می شود 

  . و به کار آنها رسيدگی خواهد شد
 اين فرمانده سپاه گفته است که از سرنشينان قايق های بريتانيايی که همه نظامی شرقبه نوشته 

  . خارجه هستيمهستند بازجويی می شود و ما در انتظار اقدامات وزارت
 با گزارش بازداشت هشت ملوانان بريتانيايی نوشته است سپاه پاسداران اسناد، نقشه سياست روز

  . ها و سالح های موجود در اين شناورهای نيروی دريايی بريتانيا را نيز توقيف کرده است
ته حرکت قايق های  از زبان رکسانا شاپور، مسوول امور مطبوعاتی سفارت بريتانيا در تهران، نوششرق

  .انگليسی برای عمليات آموزشی در اروند رود امری بسيار متداول است
خبر مالقات رييس مجلس هفتم با بازاريان و اصناف تهران در روزنامه های امروز صبح با عنوان های 

  .مختلف منعکس شده است
تی نداريم، ما فرزندان  نوشته است غالمعلی حدادعادل در جمع بازاريان گفت ما با شما تفاوشرق

شما هستيم، به من گفته اند در مجلس باش و به شما هم گفته اند در بازار باشيد، اين تفاوت ها 
  .ظاهری است
سرمايه گذاری " با نقل جمله ديگری از همين جلسه از قول رييس مجلس نوشته است همشهری

  ."خارجی نبايد جانشين سرمايه گداری داخلی شود
کميسيون های "جمله رييس مجلس خطاب به بازاريان را جالب دانسته که گفته است  اين حيات نو

  ."مجلس در هر طرحی بايد نظر بازاريان را بگيرند
کند که اکنون اقتصاد ايران   کار می  نوشته است که مجلس هفتم در شرايطی آغاز بهدنيای اقتصاد
های  به نوشته اين روزنامه، درماه. کند یترين دوران کسب درآمدهای ارزی را طی م يکی از طاليی 

 ميليارد دالر به خزانه دولت واريز شده و در پايان سال رسيدن به درآمد ٢آغازين سال جاری، ماهانه 
  . ميليارد دالری به راحتی ممکن است٣٠ارزی 

شور  با دستور دادستان تهران از امروز کشيدن قليان در اماکن عمومی کوقايع اتفاقيهبه نوشته 
ممنوع است و امری که تا ديروز فقط برای دختران منع قانونی داشت از اين پس برای مردان نيز با 

جريمه ای نقدی و پيگرد قانونی برای مصرف کننده و صاحبان موسسات ارايه کننده آن همراه خواهد 
  .بود

  
  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
  ايزه حقوق بشر نورنبرگعضويت شيرين عبادى در هيات داوران ج

 2004 ژوئن 22 -1383  تير2 سه شنبه -راديو آلمان 
 قرار است عضو Adolfo Perez Esquivelخانم شرين عبادى حقوقدان ايرانى و دارنده جايزه صلح نوبل و 

شهردارى نورنبرگ اعالم آرد آه . آلمان شوند» جايزه بين المللى حقوق بشر نورنبرگ«هيات داوران 
  .هد اين پيشنهاد را در روز چهارشنبه فردا به تصويب شوراى شهر برساندمى خوا

به دليل بيمارى در هيات داوران شرآت نخواهند » خوزه ميگز بونينو«و » واتسالو هاول«در اين ميان 
  .داشت

نوبت بعدى اعطاى جايزه سال .  سال يكبار اعطا مى شود٢جايزه بين المللى حقوق بشر نورنبرگ هر 
 نفر ١١ سال يكبرا هيات داوران آه متشكل از ۴شوراى شهر نورنبرگ هر . ميالدى خواهد بود ٢٠٠۵

  .است را از نو برمى گزيند
 هنرمند و Adolfo Perez Esquivelدر تصميم گيرى مزبور قيد شده است آه هم شيرين عبادى و هم 

 ميالدى از آن خود آرده اند ١٩٨٠  و٢٠٠٣فعال آرژانتينى راه حقوق بشر، جايزه صلح نوبل را در سالهاى 
در اين خبر از جمله آمده است، شيرين . و به اين شكل اعتماد جهانيان را نسبت به خود جلب نموده اند

حقوق بنيادين انسانى مانند «عبادى تالش مى آند تا با تفسير تازه خود از حقوق اسالمى آن را با 
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عالوه بر اينها شيرين . آشتى دهد» آزادى عقيده و بياندمكراسى، برابرى انسانها در مقابل قانون و 
  .عبادى در راه حقوق زنان، آودآان و آوارگان تالش مى آند

 با تالشهاى او در جهت مبارزه براى حقوق فقرا، اقشار Adolfo Perez Esquivelدر مقابل، فعاليتهاى 
ائتالف « او سازمان موسوم به به تدبير و ابتكار. پايين اجتماعى و استثمارشدگان مشخص مى شود

اين سازمان تالش مى آند . آه مرآز آن در شهر نورنبرگ است، پايه گذارى شد» عليه فرار از مجازات
. آه مفقوداالثرشدن آلمانى ها در زمان ديكتاتورى نظامى آرژانتين بتواند از لحاظ حقوقى پيگيرى شود

 شد تا دادگاه نورنبرگ حكم جلب رييس جمهور  موفق٢٠٠٣اين سازمان با تالشهايش در پايان سال 
  .را صادر نمايد» خوخه  ويدال«دوران ديكتاتورى آرژانتين و رييس خونتاى نظامى اين آشور 
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