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

  

  شر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق ب
  

  وظيفه دشوار لوييز آربور، آميسر عالى جديد سازمان ملل براى حقوق بشر  
 2004  ژوئيه1 -1383  تير11 پنج شنبه  -راديو آلمان 

 به عنوان آميسر عالى جديد سازمان ملل Louise Arbourروز پنج شنبه، اول ماه ژوييه، خانم لوييز آربور 
 ساله به مبارز بودن و نهراسيدن ۵٧اين حقوقدان آانادايى . ق بشر آغاز به آار مى آندمتحد براى حقو

به درستى هم شهامت چيزى است آه تصدى اين مقام در زمان آنونى مى . از قدرتمندان شهرت دارد
  .طلبد

 آه Sergio Vieira de Melloسرجو ويرا د ملو . لوييز آربور وظيفه دشوارى را در ژنو بر عهده مى گيرد
نام ” ميدان مين گذارى شده“پيش از او آميسر عالى سازمان ملل براى حقوق بشر بود، بر اين مقام 

، آه به عنوان مامور ويژه سازمان ملل متحد به عراق رفت، ٢٠٠٣خود د ملو در ماه اوت سال . نهاده بود
 آارشناس حقوق بشر در Adrien Claude Zöllerآدريان آلود تسولر . در بغداد جان خود را از دست داد

براى همين در سازمان ملل بسيار با . حقوق بشر يكى از حساسترين عرصه هاست“ژنو عقيده دارد آه 
احتياط با آن رفتار مى شود، اما آسى آه موظف است در باره نقض حقوق بشر نظر دهد، طبيعتا مجهز 

  ”.به وسايل الزم است
  

لل براى حقوق بشر بشود، انتقاد به موارد نقض حقوق بشر و براى آسى آه آميسر عالى سازمان م
يك سال تمام تنها نماينده اى . درخواست براى رعايت اين حقوق بيش از پيش  سخت شده است

آميسيون حقوق بشر به دست آشورهايى آه خود ناقض حقوق بشرند، . موقت عهده دار اين مقام بود
ارى در امر مبارزه براى حقوق بشر پيشرو  بود، در پى بحران اياالت متحده امريكا، آه روزگ. فلج شد

در ميان موضوعهايى آه در دستور آار روزانه سازمان ملل اند، موضوع حقوق بشر در . عراق ضعيف شد
از شمار آشورهايى آه عالقه مند به مبارزه “: تسولر در اين باره مى گويد. ته ليست قرار گرفته است
اقتصاد بين المللى و مشكلهاى سياست جهانى اين يا آن . ام آاسته مى شودبراى حقوق بشرند، مد

  ”.آشور موجب شده است آه موضوع حقوق بشر به حاشيه رانده شود
  

اين براى آميسر عالى حقوق بشر سازمان ملل، خانم لوييز آربور، بدين معناست آه يكى به او به 
آربور مى تواند اين همه را در . پشتيبانى نمى آندچشم مزاحم مى نگرد و ديگرى به قدر آافى از او 

: نمونه خانم مرى رابينسون بررسى آند، آه پيش از سرجو ويرا د ملو مشغول به آار در اين مقام بود
مرى رابينسون مى خواست به نمايندگى از سوى قربانيان سخن گويد، صداى آنان باشد، براى همين 

اين شد آه پس از به  پايان رسيدن دوره خدمتش . بيان مى داشتبه صراحت تمام انتقادهاى خود را  
  .در مقام خود ابقا نشد

آربور را به عنوان . شايد دليل آن آه آربور در پذيرفتن اين پست براى مدتى دراز تامل آرد نيز همين بود
و او پستى و بلنديهاى سياست مربوط به  حقوق بشر . شخصيتى سنجيده و واقع گرا مى شناسند

حقوق مدنى  بين الملل را مى شناسد، چون اين زن حقوقدان چندين سال به عنوان دادستان آل در 
اينكه خانم “: تسولر در باره آربر مى گويد. دادگاه رسيدگى به جنايتهاى جنگى الهه خدمت آرده است

بسيار مهم آربور از حقوق و به ويژه حقوق جزايى مطلع است، براى حوزه حقوق جزايى و حقوق بشر 
اما اميدواريم آه او شهامت آن را هم داشته باشد آه بتواند  در موضع گيريهاى خود صراحت به . است

  ”.خرج دهد
چون اگر چه در چند سال اخير سيستمى آامال جديد براى مجازات ناقضان حقوق مدنى و حقوق بشر 

. يار ندارد تا بتواند فشارى وارد آوردبرپا شده است، اما آميسر عالى، آربور، دادگاهى و امكانى در اخت
مرى رابينسون براى ايجاد موازنه و تعديل آمبودها از افكار عمومى سود مى جست، د ملو بيشتر روى 

روشن بگويم، هم اينك در سازمان “: در اين باره تسولر مى گويد. گفتگو و ديپلماسى حساب مى آرد
نمونه سودان . آنند يا در مورد قتل عامها سكوت آنندملل اين تمايل به چشم مى خورد آه دائم بحث 

تنها چيزى آه مى تواند آارساز باشد، . با ديالوگ نمى توان چيزى را در اين آشور تغيير داد! را ببينيد
  ”.و اين وظيفه خانم آربور است. فشار است براى آنكه بتوان بر اين دولت نظارت داشت

له آانادايى، در حالى به ژنو مى آيد آه از سويى انتظارهاى زيادى از  سا۵٧بنابراين خانم آربور، اين زن 
همين . احتماال او از  همه اينها آگاه است. او دارند و از سوى ديگر اما او امكانات ناچيزى در اختيار دارد

آه او سرانجام پذيرفته است عهده دار اين پست شود، نشان دهنده وظيفه شناسى او و تعهدى است 
  .راى برقرارى حقوق بشر حس مى آندآه ب

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
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 . صدام حسين پس از گذشت ماهها از بازداشت سرانجام در دادگاه حاضر شد
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 قاضي عراقي ظاهر شد و به گزارش خبرگزاري رويتر صدام حسين ديكتاتور سابق عراق در مقابل يك

  .رئيس جمهور آمريكا جرج بوش است» جنايتكار واقعي«آتوريته دادگاه را زير سؤال برد و گفت 
صدام دست بند زده شده و با زنجير به دادگاهي آه توسط نيروهاي آمريكا حفاظت مي شد منتقل شد 

كار جنگي و جنگ عليه بشريت و  اتهام او خواند شد آه ممكن است به محكوميت او به عنوان جنايت7و 
  .نسل آشي منجر شود

من صدام حسين رئيس جمهور عراق «قبل از اين آه او آتوريته قاضي جوان را زير سؤال ببرد تكرار نمود 
  ».هستم

 مجرم مي باشد خودداري آرد و 1990او از به رسميت شناختن اين آه به خاطر تصرف آويت در سال 
من متعجب هستم آه تو مرا به عنوان يك عراقي متهم « تكان داد و گفت انگشت خود را به طرف قاضي

  ».مي آني زيرا آه همه مي دانند آه آويت بخشي از خاك عراق است
  ».جنايكتار واقعي بوش است. اين يك نمايش است«او با پوزخند گفت 

وبوس زرهي به صدام با يك هلي آوپتر آمريكايي به يك پايگاه نظامي آورده شد سپس او دريك ات
  .دادگاهي در يكي از آاخ هاي قبلي اش در نزديكي فرودگاه بغداد وارد شد

اتهاماتي آه صدام : يكي از مقامات دادگاه ويژه محاآمه صدام امروز در گفتگو با خبر گزاري فرانسه گفت
  :با آن روبروست به شرح زير مي باشد 

  . 1988 بمباران شيميايي آردها در حلبچه در سال -1
   .1991 سرآوب خشونت آميز قيام شيعيان در سال -2
   .1991 آشتار دسته جمعي آردها و شيعيان بعد از جنگ خليج فارس در سال -3
   .1980-1988 حمله به ايران در بين سالهاي -4
   .1990 تجاوز به آويت در سال -5
   .1980 آشتار اعضاي قبيله آرد بارزاني در دهه -6
   .1999 تا 1980ي شيعه بين سالهاي  قتل رهبران مذهب-7
   

شبكه هاي العربيه، الجزيره، بي بي سي و سي ان ان بخش هاي اندآي از مراسم محاآمه صدام را 
  . با صداي او پخش آردند

دراين چند دقيقه اي آه تصوير صدام با صدا پخش مي شد ، صدام در ابتداي جلسه رو به قاضي آرد و 
رمانده نيروهاي مسلح هستم آيا به خود اجازه مي دهيد رئيس جمهور و من رئيس جمهور و ف: " گفت

  " .اجازه دهيد وآيالنم بيايند" ، " فرمانده نيروهاي مسلح را بدون ضمانت هاي الزم محاآمه آنيد
چگونه به من اين اتهامات را در سايه وجود اشغالگران تفهيم : " همچنين خطاب به قاضي گفت  صدام

  ".مي آني 
ابطه با اين محاآمه جالل طالباني از رهبران آردهاي عراق امروز در مصاحبه با روزنامه ايتاليايي ال در ر

به گزارش خبرگزاري فرانسه ، جالل . ريپابليكا در رم با صدور حكم اعدام براي صدام مخالفت آرد
   او ا تن است ، مرگ ميليونه صدام حسين يكي از بدترين جنايتكاران جهان و مسئول: طالباني گفت 

با اين حال من يك : وي ادامه داد . آردها را دچار فاجعه آرد و شهرهاي ما را آتش زد و ويران آرد 
  . حقوقدان هستم و به همين جهت من باور دارم آه وي نبايد به مرگ محكوم شود 

  : زير اعالم آردمحاآمه مي شوند را به شرح دادگاه اين خبرگزاري آسوشيتدپرس، اسامي افرادي آه در 
  ؛2003 دسامبر 13ـ صدام، رييس جمهور عراق، زمان دستگيري 1
ي شيميايي به آردهاي  ـ علي حسن المجيد، معروف به علي شيميايي به دليل ايفاي نقش در حمله2

  ؛2003 اوت 21زمان دستگيري . ي پنج در فهرست افراد تحت تعقيب حلبچه و فرد شماره
ي هشت در فهرست  يي حزب بعث در بغداد، فرد شماره ي منطقه ييس فرماندهـ عزيز صالح النعمان، ر3

  ؛2003 ماه ماه مه 22زمان دستگيري . افراد تحت تعقيب
 در 38ي  ـ بارزان ابراهيم الحسن التكريتي ، مشاور رييس جمهور و برادر ناتني صدام، فرد شماره4

  ؛2003زمان دستگيري ششم آوريل . فهرست افراد تحت تعقيب
 در فهرست 10ي  ـ آمال مصطفي عبداهللا التكريتي، رييس گارد جمهوري، داماد صدام و فرد شماره5

  ؛2003 مه 17زمان دستگيري . افراد تحت تعقيب
ي شوراي فرماندهي انقالب، مسوول سرآوب شيعيان در  ـ محمد حمزه الزبيدي، از اعضاي بازنشسته6

 آوريل 20زمان دستگيري .  فهرست افراد تحت تعقيب در9 ، فرد شماره 1991جنوب عراق در سال 
  ؛2003

زمان .  خليج فارس1991ـ صابر عبدالعزيز الدوري، فرماندار بغداد، رييس اطالعات ارتش طي جنگ 7
  دستگيري معلوم نيست؛

  ؛2003ي   ژوئيه16زمان دستگيري . ـ عابد حامد محمود التكريتي، ناظر نيروهاي امنيتي شخصي8
 19زمان دستگيري .  در فهرست افراد تحت تعقيب27ي  شم احمد، وزير دفاع، فرد شمارهـ سلطان ها9

  ؛2003سپتامبر 
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 20ي  ـ طاها ياسين رمضان، معاون رييس جمهور عراق، عضو شوراي فرماندهي انقالب، فرد شماره10
  ؛2003 اوت 20زمان دستگيري . در فهرست افراد تحت تعقيب

 در فهرست افراد 25ي  وزير، وزير سابق امور خارجه، فرد شماره ـ طارق عزيز، معاون سابق نخست11
  ؛2003 آوريل 25زمان دستگيري . تحت تعقيب

 آوريل 13ـ وبتان ابراهيم الحسن التكريتي ، مشاور رييس جمهور و برادر ناتني صدام، زمان دستگيري 12
2003.  

  
  باران شد  فلوجه به بهانه وجود زرقاوي بم

 2004  ژوئيه1 -1383  تير11پنج شنبه 
  .به فلوجه يورش بردند" ابومعصب زرقاوي" نيروهاي آمريكايي به بهانه دستگيري

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، نيمه شب گذشته هواپيماهاي جنگي آمريكا منزلي را در منطقه 
  .آردندبمباران " زرقاوي"در غرب فلوجه به بهانه وجود " جبيل"

  .اند   تن آشته و شماري ديگر زخمي شده6در اثر اين حمله هوايي دست آم 
معاون فرمانده نيروهاي ائتالف در عراق " مارك آيميت"به گزارش پايگاه اينترنتي محيط از بغداد، ژنرال 

 نيروهاي آمريكايي در اين حمله از سالحهاي بسيار دقيق: هم در مورد حمله شب گذشته تصريح آرد
  .استفاده آردند

هاي آمريكايي و افراد مسلح   هاي مسلحانه به مدت نيم ساعت بين گشتي  درگيري, در ادامه اين حمله
  .ناشناس به وقوع پيوست

سه دستگاه خودروي نظامي آمريكايي منهدم و يك سرباز , به گفته شاهدان عيني به دنبال اين درگيري
  .آمريكايي آشته و تعدادي ديگر زخمي شدند
يك خمپاره به سمت يك منطقه نظامي در غرب فلوجه , صبح امروز نيز بالگردهاي جنگي آمريكايي

  .شليك آردند
  .هنوز از ميزان خسارت اين حمله هوايي گزارشي دريافت نشده است

هايي آه اخيرا به مدت شش هفته بين نيروهاي آمريكايي و نيروهاي مقاومت   گفتني است در درگيري
  . تن از اهالي فلوجه آشته شدند600تقريبا , ته استفلوجه درگرف

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   تير11پنجشنبه : روزنامه های تهران

 2004  ژوئيه1 -1383  تير11پنج شنبه  -بي بي سي 
  

ند که روزنامه های پنجشنبه تهران در صفحات اول خود با چاپ عکس هائی از صدام حسين خبر داده ا
  . محاکمه وی آغاز شد

  . همراه خبر آغاز محاکمه ديکتاتور ساقط شده عراق نوشته ايران هم مدعی استرسالت
 سخن رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را نقل کرده که گفته است ايران بايد بابت قرار اعتماد

  .گرفتن در معرض حمالت شيميائی، عليه رييس جمهور سابق عراق اقامه دعوی کند
خبر آغاز محاکمه صدام حسين در زمانی در صدر اخبار روزنامه های تهران نشسته که هنوز درباره 

  . انتقال قدرت در عراق نظرگاه ثابتی بين جناح های مختلف سياسی وجود ندارد
دست نشانده "روزنامه های وابسته به جناج تندرو، اين رويداد را نمايشی و به قصد تثبيت دولتی 

، دبير شورای عالی امنيت ملی نيز به دنبال هاشمی جام جم  دانند ولی به نوشته می" آمريکا
  . رفسنجانی گفته است که تحوالت عراق گامی به سمت حاکميت مردم است

  .  از تلگرام های تبريک دولت به مقامات عراقی خبر دادههمشهری
م نظير خوانده و نوشته اين  سرمقاله خود را به موضوع محاکمه صدام اختصاص داده، آن را کشرق

محاکمه می تواند نشان دهد که صدام تا چه اندازه در عراق پس از اشغال، پايگاه دارد و هواداران 
احتمالی او تا چه حد می توانند ثبات و امنيت اين کشور را پس از تحويل قدرت از آمريکايی ها به دولت 

  .موقت به خطر اندازند
ر داده که دولت موقت عراق در اولين روز کاری خود به خواست آمريکا خبآفتاب يزد در همين حال 

به نوشته روزنامه مذکور اين دستور تنها ساعاتی پس از برگزاری مراسم . مرزهايش را با ايران بست
  .انتقال قدرت ابالغ شده و علت آن هم جلوگيری از ورود تروريست های مسلح ذکر شده است

صبح امروز خبر داده اند که حسن روحانی مسئول پرونده هسته ای ايران در در حالی که روزنامه های 
آفتاب حال بازديد از لهستان و جلب همکاری هرچه بيشتر کشورهای اروپائی است، به نوشته روزنامه 

علی اکبر محتشمی، رييس فراکسيون اصالح طلبان در مجلس ششم هم به جمع تندروها پيوسته يزد 
ه ای ايران انتقاد کرده و گفته حسن روحانی بايد به ملت ايران توضيح دهد که چرا و از تصميمات هست

  در مذاکرات سعدآباد و هم در بروکسل تعهداتی را قبول کرده که مردم از آن بی خبرند؟
گفته فعاليت اتمی ايران چه ربطی به اروپايی ها دارد، مگر آفتاب يزد وزير پيشين کشور به نوشته 

 خواهند و عالوه بر اين در نصوص و تفکرات دينی هيچ حکومت و مسئولی نمی تواند مردم قيم می
  . تصميم و عقيده ای را به مردم تحميل کند
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از سوی ديگر، به دنبال آرامشی که با سخنرانی حسن روحانی در فضای محافظه کاران مجلس پديد 
جمهوری اسالمی از انتقادهای تند خود آمده و به نوشته روزنامه ها، آنان با اطالع از نظريات رهبر 

 خبر داده که رييس کميسيون امنيت ملی مجلس بار ديگر گفته فضای شرقدست شسته بودند، 
  .مجلس هفتم، به هيچ وجه برای بررسی و تصويب پروتکل الحاقی مناسب نيست

حکمه ای در آن دو روز پس از انتشار گزارش های ضد و نقيص درباره تصميم های پليس مالی نروژ و م
کشور که به پرونده رشوه دادن شرکت نفتی استات اويل به برخی مقامات ايرانی رسيدگی می کرد، 

 خبر داده که مهدی هاشمی رفسنجانی گفته از آنجايی که در پرونده استات اويل هيچ همشهری
 شکايتی عليه سند قابل قبولی برای اتهامات واهی وجود نداشت، بزودی در داخل و خارج از ايران

  . صادرکنندگان اين اتهامات تنظيم خواهم کرد
مهدی هاشمی، يکی از مديران شرکت نفت است و در گزارش برخی رسانه های خارجی و گرارش 

تحقيق تفحصی که اصالح طلبان در آخرين روزهای مجلس ششم قرائت کردند نام وی در ارتباط با 
  . شرکت نفت نروژی به ميان آمده بود

از خبر امروز روزنامه های تهران از بردن نام فرزند رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با پيش 
  .پرونده استات اويل خودداری می کردند

يک هفته بعد از هشدار اصالح طلبان درباره آماده شدن محافظه کاران برای برخورد با زنان و جوانان، 
وی انتظامی گفته است فصل تابستان به اين معنا نيست که خبر داد که که فرمانده نيروقايع اتفاقيه 

 حجاب و بدحجاب شوند، به همين جهت نيروی انتظامی با بدحجاب ها برخورد  برخی زنان و دختران بی
  . می کند

نيز خبر داده که حجت االسالم رحيميان نماينده ولی فقيه در بنياد جانبازان گفته جمهوری اسالمی 
  .ی بايد با تهاجم فرهنگی و مفاسد اجتماعی مقابله جدی کنداست نيروی انتظام

  
  بازتاب مسائل ايران در مطبوعات آلمانى زبان   

 2004  ژوئيه1 -1383  تير11 پنج شنبه  -راديو آلمان 
عليرغم تحوالت طوفانى عراق و واگذارى قدرت سياسى به دولت موقت اين آشور، مسائل ايران نيز از 

  . روهى آلمانى زبان به دور نمانده اندتوجه رسانه هاى گ
اين روزنامه با انتشار گزارشى .  نگاهى دارد به منع استفاده از قليان در ايرانDer Standardروزنامه 

در . تحت عنوان تهران قليان را ممنوع آرد مينويسد هر آه در ايران قليان بكشد، ميبايست جريمه بپردازد
آمده است آه استفاده از قليان در رستورانها و مراآز عمومى ممنوع ادامه گزارش روزنامه ياد شده 

  . شده است
گزارشگر اين روزنامه اشاره اى دارد به سنت ديرينه قليان آشى در ايران و آنرا سنتى چند صد ساله 

اين ميخواند و ميگويد تا آنون دود معطر و شيرين قليان فضاى چايخانه ها و رستورانها را انباشته بود و 
  . بخشى از فرهنگ مردم در اوقات فراغتشان را تشكيل ميداده است

اما هرگاه در آارزار بين ماموران و مردم، ماموران پيروز گردند، آنگاه فرهنگ قليان آشيدن پايان خواهد 
پليس و نيروهاى وزارت بهداشت بر اجراى مصوبه دولت در زمينه منع استفاده از قليان در مراآز . يافت
طبق اين مصوبه صاحبان رستوارنها و افرادى آه مبادرت به . مى و رستورانها نظارت خواهند داشتعمو

از آن گذشته قليانها نيز مصادره . آشيدن قليان در مراآز عمومى نمايند، ميبايست جريمه بپردازند
گانه اى از حق تا اجراى آامل اين مصوبه قرار بر اين است آه تنها مردان در اتاقهاى جدا. خواهند شد

  . قليان آشيدن برخوردار شوند
 آنگاه به سنت قليان آشى در اروپا نگاهى مياندازد و از اين موضوع سخن ميراند Der Standardروزنامه 

اين روزنامه به رواج قليان آشى در . آه قليان آشى اخيرا در آشورهاى اروپايى بدل به مد شده است
 Le Soirاخيرا جامعه شناسى خطاب به روزنامه . رى شيك و مدرن ميخواندبريتانيا اشاره ميكند و آنرا ام

گفته است آه قليان آشى در اروپا بيشتر به خاطر فضاى گپ و صحبتى آه ايجاد ميكند رواج يافته 
  . است

روزنامه فرانكفورتر روندشاو به يكى از مهمترين مسائل سياسى منطقه نگاهى داشته و به نقش ايران 
اين روزنامه با اشاره به سياست رسمى و اعالم شده ايران در قبال دولت . پرداخته استدر عراق 

  :موقت عراق مينويسد
جمهورى اسالمى ايران به اياد عالوى تضمين داده است آه تمام تالش خود را در راستاى ايجاد صلح و 

ايران با عراق در گذشته حال آنكه مناسبات جمهورى اسالمى . آرامش در آن آشور به آار خواهد گرفت
گزارشگر روزنامه ضمن اشاره به تاريخ مناسبات دو آشور از قرن . همواره بحرانى و تنش زده بوده است

هفدهم تا آنون به مهاجرت شيعيان عراق پس از انقالب اسالمى در ايران به اين آشور و در پى آن به 
دشاو ايران در سالهاى حكومت صدام حسين بدل به گزارش فرانكفورتر رون. جنگ ايران و عراق ميپردازد

در ادامه اين گزارش آمده است آه در حالى آه بخشى از روحانيون . به مرآز شيعيان مهاجر شده است
شيعه عراق متاثر از ايده آيت اهللا خمينى در زمينه واليت فقيه بوده ا ند، بخش ديگر خواستار اداره 

  .دين و دولت هستندآشور توسط نيروهاى سكوالر و جدايى 
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