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

  
 . منتشر نشد1383  تير14شنبه يكن نبرد روز بولتن خبري ايرا

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

   نفر در مراسم قلعه بابك 80بازداشت 
  2004 ژوئيه 3 -1383  تير13شنبه 

مراسم ساالنه قلعه بابك، پنجشنبه و جمعه گذشته برگزار شد و حدود : گزارش داد» بازتاب«خبرنگار 
  .ساني آه قصد اخالل در اين مراسم را داشتند، بازداشت شدند نفر از آ80

بنا بر اين گزارش، اين مراسم آه ساالنه با حضور هزاران نفر در منطقه آليبر آذربايجان شرقي برگزار 
ترآيست و متعصب آذري زبان مورد  هاي پان هاي گذشته از سوي گروه شود، هرچند در سال مي

، ولي طي دو سال گذشته با برقراري نظم و انضباط، به نحو مطلوبي انجام سوءاستفاده قرار گرفته بود
  .شده است

 نفر از آساني آه قصد اخالل 30  نفر و در روز جمعه حدود 50در مراسم امسال در روز پنجشنبه، حدود 
  .و سوءاستفاده از اين مراسم را داشتند، توسط مأموران بازداشت شدند

آنندگان نيز، قلعه بابك آليبر را   شب گذشته پايان يافت و شرآت21عت گفتني است، اين مراسم، سا
  .ترك آردند

  

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

نظامي نبودن برنامه هسته اي ايران ثابت نشده است ؛ ايران از " : BBC"جك استراو در گفتگو با 
  دست بردارد دشمني بااسرائيل 

  2004 ژوئيه 4 – 1383 تير 14يكشنبه 
جك استراو وزير امور خارجه انگليس امروز در گفتگو با راديو بي بي سي با حمايت از برنامه هسته اي 

  . اسرائيل خواستار شفاف سازي بيشتري در برنامه هسته اي ايران شد
تراو  وزير امور خارجه انگليس امروز در به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اسكاتس من ،  جك اس

ايران هنوز بايد مدارك قانع آننده اي ارائه آند تا ثابت آند اين : گفتگو با راديو بي بي سي اعالم آرد 
  . آشور به دنبال تسليحات هسته اي نيست 

وم  استراو همچنين خواستار آن شد آه ايران درباره از سرگيري ساخت تجهيزات غني سازي اوراني
  . عليرغم وعده هاي قبلي مبني  بر تعليق تمام فعاليت هاي هسته اي  توضيح دهد 

وي در پاسخ به سوالي در اين مورد آه آيا تضمين هاي ايران در اين زمينه آه تهران برنامه تسليحات 
ين پاسخ ا: هسته اي ندارد و قصد ندارد براي ساخت تسليحات هسته اي تالش آند را باور دارد گفت 

  . من مطمئن نيستم ، هيچ آس مطمئن نيست : است 
آنها با تامين نكردن شفاف سازي هاي صادقانه و آامل براي آژانس بين الملي انرژي : وي ادامه داد 

  . اتمي به خودشان  آمكي نكردند
ز ما فقط بر اساس گزارشهايي آه گروههاي مخالف ايراني مبني بر اينكه ايران دو مرآ: استراو گفت 

  . هسته اي دارد و آن را به آژانس گزارش نداده است ، وارد اين بازي گسترده با آنها شديم 
پيش از حل مسئله برنامه تسليحات هسته اي : استراو با حمايت  از برنامه هسته اي اسرائيل گفت 

  . زندغير متعارف اسرائيل ، دولت هاي اسالمي و عربي بايد اسرائيل را از امنيت خود مطمئن سا
اين موضع . ايران نياز دارد موضع ستيزه جويي  خود در قبال اسرائيل را آنار بگذارد : وي در ادامه افزود 

ستيزه جو به ناچار براي اسرائيل اين مفهوم را دارد آه بايد به دنبال گامهايي باشد تا خود را از نابودي 
  . نجات دهد
يحات هسته اي مي خواهيد ،  پس بايد ابتدا تضمين اگر شما يك خاورميانه عاري از تسل: وي گفت 

آنيد آه آشورهاي عربي و اسالمي تهديد خود را عليه اسرائيل از بين ببرند و سپس مي توانيد 
فشارهاي زيادي را بر اسرائيل وارد آنيد تا برنامه تسليحات هسته اي خود را آه براي اهداف دفاعي 

  . است، از بين ببرد
ايراني ها تهديدي در مرزهاي  خود ندارند هيچ آس قصد ندارد عليه اين آشور دست : د استراو تاآيد آر

  .   به اقدام نظامي بزند 
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
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  بشار اسد وارد تهران شد
  2004 ژوئيه 4 – 1383 تير 14 يكشنبه -بي بي سي  

 ديدار با مقام های جمهوری اسالمی، بشار اسد، رييس جمهور سوريه روز يکشنبه چهارم ژوئيه برای
  .وارد ايران شد

بشار اسد در کنار مذاکراتی که با هدف توسعه روابط با جمهوری اسالمی صورت خواهد داد، با محمد 
  .خاتمی رييس جمهوری ايران ديدار خصوصی خواهد داشت

 دو روز اعالم کرده، بشار اسد در طول اقامت خود در ايران که خبرگزاری جمهوری اسالمی مدت آن را
  .قرار است با ساير مقام های جمهوری اسالمی ديدار کند

به نظر می رسد اوضاع در عراق و همين طور روند صلح خاورميانه از اصلی ترين محورهای مذاکرات 
  .تهران باشد

 ايران و سوريه، هردو همسايه عراق هستند و اگرچه از سقوط حکومت صدام حسين استقبال کرده اند
دو کشور در قبال روند . اما مخالف حضور نيروهای خارجی، به ويژه نيروهای آمريکايی در عراق هستند

  .صلح خاورميانه بين فلسطينی ها و اسرائيلی ها در مجموع سياستی مشابه را دنبال می کنند
حتی اعزام در همين حال، برخی مقام های آمريکايی تهران و دمشق را متهم به دخالت در امور عراق و 

اسرائيل، نزديک . نيرو يا ارسال تجهيزات به داخل عراق و کارشکنی در روند صلح خاورميانه می کنند
ترين متحد آمريکا در خاورميانه نيز اتهام های مشابهی به هردو کشور وارد کرده و پس از سقوط 

امنيت خود در منطقه حکومت صدام حسين در عراق، اکنون ايران و سوريه را بزرگترين تهديد عليه 
  . معرفی می کند

  خبرگزاری جمهوری اسالمی گزارش داده که اين سومين سفر بشار اسد به ايران از زمان به قدرت
وى دوبار قبل از حمله نيروهای تحت رهبری آمريکا به عراق، به ايران سفر . رسيدن وى در سوريه است

  .کرده بود
  

  ز جهان تبديل شد ايران به دومين دارنده منابع نفت وگا
  2004 ژوئيه 3 -1383  تير13شنبه 

  . به دومين دارنده منابع نفت جهان تبديل شد " ياد آوران "ايران با آشف ميدان نفتي جديد به نام 
 75درسال : به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، وزير نفت امروز درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت

اري در خوزستان و با حفر نخستين چاه درهمين منطقه به وجود ميداني نفتي با انجام عمليات لرزه نگ
 نيز در همين منطقه به آشف ميداني 81 ميليارد بشكه  و در سال 9به نام آوشك با ذخيره اي بيش از

  . ميليارد بشكه نفت درجا دست يافت 5/1ديگر به نام حسينيه با 
اين منطقه مشخص شد آه اين دوميدان درسازندهاي مختلف با با ادامه اآتشافات در : بيژن زنگنه افزود

 ميليارد بشكه نفت قابل استحصال و توليدي آشف 3هم ارتباط داشته و يك ميداني بسيار عظيم با 
  .هزار بشكه از اين ميدان برداشت آرد400 تا 300شد آه مي توان روزانه 

ان تبديل شدند وزارت نفت نام اين ميدان را براي از آنجا دو ميدان آوشك و حسينيه به يك ميد: وي افزود
  .تغيير داد " يادآوران " گراميداشت ياد شهيدان، جانبازان و اسرا دراين منطقه جنگي به 

 ميليون 80 ميليون بشكه و گاز نيز به 3/4ميزان توليد نفت ايران تا پايان سال جاري به : وي درادامه گفت
  .متر مكعب مي رسد

اين ميدان در جزيره الوان واقع بوده و در :  اشاره به ميدان گازي تازه آشف شده گفتوي همچنين با
  . نيز اولين چاه آن حفر شد 82سال 

 ميليارد 176 ميليارد متر مكعب و گاز قابل برداشت آن نيز 251به گفته زنگنه ، حجم اين ميدان گازي 
  . است  ميليون بشكه442مترمكعب و ميزان ميعانات گازي آن نيز 

  . ميليون متر مكعب گاز دارد20اين ميدان روزانه توان توليد : وزير نفت تصريح آرد 
 ميليارد بشكه ، 18با اآتشافات جديد صورت گرفته به ميزان ذخايرنفت درجا آشور : وي اظهارداشت
خرين آمار ميليارد مترمكعب افزوده شد آه براساس آ1600 ميليارد بشكه و به گاز نيز18ميعانات گازي  

 ميليارد بشكه، گاز نيز به 132 به عدد 83منتشره شده ميزان نفت قابل استحصال ايران در ابتداي سال 
  . تريليون متر مكعب رسيد آه بدين ترتيب ايران به دومين دارنده نفت وگاز جهان تبديل شد 33/27

  .ايران نزديك به يكصد سال از نفت برخوردار خواهد بود: وي گفت
براساس اطالعات هيچ دليلي براي اثبات مشترك بودن ميدان : باره مشترك بودن اين ميدان گفتوي در
  .نداريم

ايران اين سهم از ميدان را :  درصد از سهم توسعه ميدان آوشك و حسينيه گفت20وي درباره واگذاري 
  .به آشور خريدار گاز مايع ارايه مي دهد
درصورت نهايي شدن اين قرارداد : وان انجام اين آار را دارد افزودوي ، درپاسخ به اين سوال آه آيا هند ت

  .هند درقالب آنسرسيومي  اين آار را انجام خواهد داد
اوپك با :  هزار بشكه در مرداد ماه امسال گفت500وزير نفت درباره تصميم اخير اوپك براي افزايش

خواهد داد تا درباره اجرا و يا تعليق  جوالي تشكيل 29بررسي وضعيت بازار و قيمت نفت جلسه اي در 
  .اين ميزان افزايش تصميم گيري آند اما اوپك هم اآنون از وضعيت موجود قيمت نفت راضي است 
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جمعه هفته گذشته ايران مذاآراتي را با اين آشور براي : زنگنه  درباره مذاآرات ايران با ترآيه گفت
براي آاهش قيمت گاز و تغيير در شرايط قرارداد انجام دادند آه صدور مجوز ترانزيت گاز به اروپا و آنها نيز 

  . هنوز به نتيجه نهايي نرسيده ايم
وزير نفت درباره تاخير فازيك پارس جنوبي ، شرآت پيمانكاري اين طرح يعني پتروپارس را بي تقصير 

ود آه مطابقت دادن در اين فاز از تكنولوژي جديدي براي شيرين سازي آب استفاده شده ب: خواند و گفت
  .اين تكنولوژي با ديگر بخش ها باعث تاخير در روند و بهره برداري از پروژه شد

به گفته وي ، اين تكنولوژي آه متعلق به آمريكا است اما ازآشورهاي اروپايي خريداري شده و در اين 
  .آشورها نيز به صورت نمونه يا پايلوت استفاده مي شده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ايم    بلكه سربريده, گروگان آمريكايي را نكشته ايم :گروه انصار السنه
  2004 ژوئيه 4 – 1383 تير 14يكشنبه 

  .  است  شده  شده در عراق سر بريده  تفنگدار آريكايي ربوده
تفنگدار دريايي آمريكا آه "  حسونواصف علي"احتمال مي رود , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

توسط اعضاي اين گروه ذبح , بود   چندي پيش توسط يك گروه وابسته به القاعده ربوده وآشته شده
  . شده باشد

در پي عمليات ارتش " حسون."منتشر شده است" اين خبر در پي اعالم اين گروه با نام انصار السنه 
  .لوجه ربوده شد ژوئن در نزديكي شهر ف21آمريكا در روز 
  .ديگر خبر دادند"آافر"از ربودن يك " انصار السنه" اعضاي گروه 

بعنوان , بيانيه اين گروه آه در يك سايت اينترنتي منتشر شد و هنوز صحت و درستي آن تاييد نشده
رئيس جمهور آمريكا معرفي " جورج بوش"رهبر ارتش انصار السنه به " عبداهللا الحسن بن محمود"پيام 
" آافر"و يك نوار ويدئويي از حمله به يك " حسون"هايي از بريدن سر   در اين بيانيه عكس. ه استشد

  .ديگر نيز منتشر شده است
" حسون"اي از   شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، اواخر ماه ژوئن نوار ويدئويي, به گزارش خبرگزاري فرانسه

بودند، در      نوار ويدئويي ربايندگان تهديد آردهدر اين. با چشمان بسته در جمع ربايندگانش پخش آرد
اين آمريكايي لبناني االصل را آه مسلمان است، , هاي آمريكا  صورت آزاد نشدن زندانيان عراقي از زندان

  .مي آشند
در مقابل خبرگزاري آلمان از دستگيري يك گروگان زن توسط اين گروه آه هنوز مليت اين گروگان 

دليل آشته شدن حسون توسط , همچنين در گزارشات اين خبرگزاري. دهد  مشخص نشده، خبر مي
  .گروه انصار السنه روابط نامشروع وي با يك زن جوان عرب بيان شده است

تا بحال هيچ مدرآي مبني : نخست وزير لبنان اعالم آرد" رفيق حرير" پس از مصاحبه با CNNخبرگزاري 
  .است   به دست نيامدهتوسط شورشيان عراق" حسون"بر آشته شدن 

اند ولي هنوز هيچ   را تاييد آرده" حسون"گفتني است با وجود اينكه ارتش آمريكا و پنتاگون ربوده شدن 
  . ساله به دست نرسيده است24اطالعات رسمي و موثقي از سرنوشت اين سرباز 

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  زيباری ايران و سوريه را متهم کرد

  2004 ژوئيه 4 – 1383 تير 14يكشنبه  -بي بي سي 
به گفته آقای زيباری مسئوالن عراقی بارها از همسايگان خواسته اند که بر مرزها کنترل بيشتری 

  اعمال کنند
  .عراق همسايگان خود را متهم کرده است که نتوانسته اند مانع از ورود شورشيان به عراق شوند

بی سی گفت که مقامات دولت موقت بارها برای اعمال کنترل هوشيار زيباری، وزير خارجه عراق به بی 
  .سختگيرانه تر مرزی از همسايگان تقاضا کرده اند اما اقدام چندانی صورت نگرفته است

آقای زيباری گفت هرچند که اين مشکل به همه همسايگان عراق برمی گردد اما بخصوص به دو کشور 
  .ايران و سوريه مربوط می شود

با اينهمه، وی . رد که عراق هيچ دولتی را متهم به پشتيبانی فعال از شورشيان نمی کندوی تاکيد ک
  .اشاره کرد که ممکن است دخالتی محدود از سوی سرويس های امنيتی در کار باشد

  اظهارات عالوی
 همزمان اياد عالوی، نخست وزير عراق، از شبه نظاميان عراقی از جمله هواداران مقتدی صدر، روحانی

  .تند رو عراقی، خواسته است تا سالحهای خود را زمين بگذارند
آمريکا گفت که موضع دولت وی در خصوص " ای بی سی"آقای عالوی در سخنانی در شبکه تلويزيونی 

  .شبه نظاميان کامال مشخص است
  .به گفته آقای عالوی هيچ جايی برای گروههای شبه نظامی در عراق نيست
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زود که مقتدی صدر تلويحا اشاره کرده است که هواداران مسلح وی آماده خلع آقای عالوی همچنين اف
  .سالح هستند بشرطی که به آنها عفو داده شود

پيشتر آقای زيباری گفته بود که از مقتدی صدر دعوت شده است تا در روند سياسی کشور شرکت 
  .کند

  موضع مشترک ايران و سوريه
ار خروج سريع نيروهای خارجی از عراق و احيای دولتی به گفته در همين حال، ايران و سوريه خواست

  .شده اند" واقعا فراگير"آنان 
بشار اسد، رييس جمهور سوريه، روز يکشنبه در آغاز سفر دو روزه ای به ايران گفت که دو کشور در 

  .باره آينده عراق با هم اتفاق نظر دارند
 کرد که همکاری بين کشورهای همسايه عراق بايد محمد خاتمی همتای ايرانی آقای اسد نيز تاکيد

  .بهترين تضمين برای ثبات در اين کشور باشد
برخی مقام های آمريکايی تهران و دمشق را متهم به دخالت در امور عراق و حتی اعزام نيرو يا ارسال 

  . تجهيزات به داخل عراق و کارشکنی در روند صلح خاورميانه کرده اند
ترين متحد آمريکا در خاورميانه نيز اتهام های مشابهی به هردو کشور وارد کرده و پس اسرائيل، نزديک 

از سقوط حکومت صدام حسين در عراق، اکنون ايران و سوريه را بزرگترين تهديد عليه امنيت خود در 
  . منطقه معرفی می کند

رت خواهد داد، روند صلح بشار اسد در کنار مذاکراتی که با هدف توسعه روابط با جمهوری اسالمی صو
  .در خاورميانه را نيز در مذاکره با مقامات ايرانی بررسی خواهد کرد

ايران و سوريه، هردو همسايه عراق هستند و اگرچه از سقوط حکومت صدام حسين استقبال کرده اند 
بال روند دو کشور در ق. اما مخالف حضور نيروهای خارجی، به ويژه نيروهای آمريکايی در عراق هستند

    .صلح خاورميانه بين فلسطينی ها و اسرائيلی ها در مجموع سياستی مشابه را دنبال می کنند
  

   ايراني در ناصريه عراق4بازداشت 
  2004 ژوئيه 4 – 1383 تير 14يكشنبه  -جمهوري اسالمي 

نوشت مسئوالن » الزمان « روزنامه .  ايراني در ناصريه عراق خبرداد 4يك روزنامه عراقي از بازداشت 
اين روزنامه درباره . ايراني براي آزادي اين افراد تالشهائي بعمل آورده اند ولي عراقي ها زيربار نرفته اند

  .علت اين دستگيري سكوت آرده است 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  انتقال آدام قدرت   -سرمقاله جمهوري اسالمي 
  2004 ژوئيه 4 – 1383 تير 14يكشنبه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
تا آنون , در بغداد برگزار شد » انتقال قدرت « از دوشنبه هفته گذشته آه مراسم نمايشي موسوم به 

واگذاري قدرت از سوي آمريكائيها به « تمامي منابع خبري و سياسي جهان از اين رويداد به عنوان 
 هيچيك از گزارشهاي مخابره شده به اين سئوال پاسخ داده ياد آرده اند ولي در» دولت انتقالي عراق 

نشده آه براستي آدامين قدرت به عراقيها واگذار شده و آمريكائيها از آداميك از ارآان قدرت خود در اين 
  . سرزمين اشغال شده صرفنظر آرده اند

كل صوري تحويل  ماه پس از اشغال آن زمامش را به ش15آشوري آه نظاميان مداخله گر آمريكائي 
دولتمردان دست نشانده خود داده اند سرزمين سوخته اي است آه نه ارتش دارد و نه از نيروي امنيتي 

صدها هزار نظامي ارتش پيشين عراق يا بيكار و خانه نشين هستند ويا به صف . برخوردار است 
به ,  نظر گرفته شده از مجموع پرسنلي آه براي تامين آادر پليس عراق در. مخالفين پيوسته اند

اآثر وزارتخانه . اعتراف اشغالگران تنها يك پنجم آن جذب شده اند و آنها نيز هنوز آموزش آافي نديده اند
آشور و , هاي عراق توسط مشاوران و مستشاران آمريكائي اداره مي شوند و وزارتخانه هاي دفاع 

ها مسئوليت توليد و صدور منابع نفت و گاز عراق آمريكائي. نفت منحصرا تحت آنترل آمريكائيها قرار دارند
  . را در دست دارند و خود عهده دار مسئوليت بخش اعظم تجارت خارجي اين آشور شده اند

هيچيك از اين اختيارات در مراسم نمايشي روز دوشنبه گذشته به دولت دست نشانده اياد عالوي 
ين دولت نيز چنان در تب و تاب رسيدن به جاه و بسياري از سياستمداران الئيك ا. واگذار نشده است 

مقام خود غوطه ورند آه مطلع نيستند محدوده اختياراتشان تا چه حد بسته و تنگ و محدود است و 
, آنها هنوز مطلع نيستند اشغالگران . چگونه به عروسكهاي خيمه شب بازي بيگانگان تبديل شده اند

ه دادن حضور تجاوزگرانه خويش در سرزمين اشغال شده عراق چگونه از آنان ابزاري براي قانوني جلو
اين سئوال به طور جدي مطرح است آه آدام قدرت , از اين رو واقعا نزد افكار عمومي مردم . ساخته اند

پر تبليغ و پرهياهو » انتقال « در اين » قدرت « در روز دوشنبه گذشته به عراقيها منتقل شده و منظور از 
  چيست 
سرزميني است آه نه , ولتمردان سرسپرده عراقي علي الظاهر از آمريكائيها تحويل گرفته اند آنچه د

فقط از ابتدائي ترين مظاهر استقالل و حاآميت ملي محروم است بلكه عملكرد اشغالگران طي يك 
  . سال اخير انواع و اقسام باليا را بر مردم اين آشور تحميل نموده است 
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انفجار و حوادثي آه بسياري از آنها توسط گروههاي دست آموز آمريكا ,  تروريسم ,بي ثباتي , ناامني 
. چنان وضعيتي را در عراق بوجود آورده اند آه زندگي روزمره مردم را فلج آرده است , هدايت مي شود 

ني امراض عفو. عراقي آه آمريكائيها در يكسال اخير ساخته و پرداخته اند فاقد آب و برق دائمي است 
سرقت و آدم ربائي آسايش مردم را سلب آرده اند و , شبكه هاي مافيائي ترور , در آن بيداد مي آند 

  . براي اولين بار جهانيان شاهد تمايل گسترده مردم براي فرار از عراق شده اند
ا بر خود ر, در چنين شرائطي وبا وجود آنكه يكصد و شصت هزار نظامي متجاوز آمريكائي وغير آمريكائي 

مقدرات و هستي ملت عراق تحميل آرده و براي آزار و شكنجه و قتل و تعرض به نواميس و غارت منابع 
آنان از آسي اجازه نمي گيرند و حق نامشروع آاپيتوالسيون در مورد آنان از سوي سرآرده حكومت 

راي دولتمردان بي نه تنها ب» انتقال قدرت « موضوع , دست نشانده بغداد نيز به رسميت شناخته شده 
. افتخارآميز نيست بلكه به دليل وهن افكار عمومي ملت عراق بسيار شرم آور مي نمايد, اراده بغداد 

در واقع به رسميت , به رسميت شناختن چنين باصطالح دولتي توسط همسايگان عراق , بدين ترتيب 
گي بويژه در مورد يك آشور پذيرش چنين نن. شناختن نقش قيم مآبانه آمريكا نسبت به ملت هاست 

  . عقلي وشرعي ندارد, هيچ مجوز قانوني , اسالمي و يك ملت مسلمان 
  

   تير14: روزنامه های صبح تهران
  2004 ژوئيه 4 – 1383 تير 14يكشنبه  -بي بي سي 

روزنامه های صبح امروز تهران بحث پيرامون دادگاه صدام حسين و سران سابق عراق را در صدر اخبار 
 نگاه داشته و اظهار نظر درباره خسارت های جنگ ايران و عراق و احتمال دريافت خسارت بابت آن خود

  .را چاپ کرده اند
 در گزارشی پيرامون خسارت های ايران در جنگ عراق پاسخ کارشناسان حقوقی را به وقايع اتفاقيه

   صدام حسين وجود دارد يانه؟اين سئوال منعکس کرده که آيا امکان طرح دعاوی ايران در دادگاه فعلی
چند تن از حقوقدانان به اين روزنامه گفته اند چون در کيفرخواست عليه صدام حسين هيچ اشاره به 

  .   است  آن کيفرخواست  از نواقص ، اين يکی  است  نشده  ايران  عراق به  حمله موضوع
   های توانند جدا از اقدام  می   صدام به گفته يکی از حقوقدانان، آسيب ديدگان ايرانی حمالت شيميايی

 در   جمعی  مسئوليت  همگی  او، که  و همکاران  و باند بعثی حسين  صدام ، شخصا هم عليه  ايران دولت
  . کنند  دارند، به دادگاه های بين المللی شکايت  مساله اين

 نيز   تحميلی  جنگ ای ه  خسارت  گفته است مطالبهوقايع اتفاقيه، وکيل دعاوی، به صالح نيکبخت
   انجام  تاکنون  مهمی  اقدام  خصوص  شود که در اين  پيگيری  تمام  با جديت  امور خارجه  وزارت بايد توسط

 در اين   ايران  دادگستری  وکالی های  کشور و کانون  های  دانشگاه  و می تواند از اساتيد حقوق نداده
  .زمينه استمداد کند

موضوع خسارت های وارده شده به کشور " بالتکليفی پرونده غرامت ايران از عراق " با جملهآفتاب يزد
پيش بينی اينکه : در طول جنگ هشت ساله را در صدر اخبار خود آورده و در سرمقاله خود نوشته است

اه صدام آبی برای ما گرم نمی شود چندان مشکل نيست و ما در داخل دلمان را به بحث های از دادگ
ديگر خوش کرده ايم و چشممان را بر واقعيت بسته ايم، در حاليکه در دوازده سال گذشته در احقاق 
 حقوق خود غفلت کرده ايم و يا فشارهای بين المللی مانع از آن شده که در هر دو صورت مسئوالن

  .نمی توانند مسووليت غفلت خود را ناديده بگيرند
 حسين اهللا کرم، از سران گروه موسوم به انصار حزب اهللا، گفته است عراق کشور شرقبه نوشته 

ثروتمندی است و نياز نيست غرامت هايی را که بايد به ديگر کشورها پرداخت کند بخشيده شود و 
 تواند به صورت درازمدت از طريق گرفتن امتياز در بازسازی دريافت غرامت های جنگی ايران از عراق می

  .عراق و يا استفاده از خاک اين کشور برای انتقال نفت ايران به کشورهای ديگر باشد
 خبر داده که کميسيون قضايی مجلس با همکاری قوه قضاييه قصد دارند پرونده شکايت ايران را رسالت

  .از صدام تهيه کنند
 برای چندمين بار در سرمقاله خود تاکيد کرده است که نه جمهوری اسالمیوزنامه در همين حال، ر

دولت موقت عراق قانونی است و نه انتقال قدرت به آن ها جدی است و نه محاکمه صدام حسين 
  . واقعيت دارد

اين روزنامه کشور های مسلمان، از جمله ايران را به جهت به رسميت شناختن دولت موقت و دست 
  .انده عراق سرزنش کرده و نوشته است چنين ننگی هيچ مجوز عقلی و قانونی و شرعی نداردنش

دادگاه ديگری که روزنامه های امروز صبح تهران به آن پرداخته و اخبار و گزارش های آن را در صفحات 
 اول خود نقل کرده اند مربوط به اولين دادگاه علنی است که دو سال پس از زندانی شدن هاشم

  . آقاجری برای وی برپا شده است
 اين استاد دانشگاه در جلسه علنی دادگاه با اعالم خوشحالی از علنی بودن محاکمه، شرقبه نوشته 

  . تاکيد کرده که با جو به وجود آمده اميدی به اثربخش بودن مدافعات خود ندارد
ان وی خطاب به قاضی جوان  در گزارش مفصلی از دادگاه ديروز هاشم آقاجری از زبوقايع اتفاقيه

طرفانه  نا اميد از اينم که اين دادگاه و شخص جنابعالی به عنوان قاضی بتوانيد بی: دادگاه نوشته است
  . قضاوت کنيد و نا اميد از اينکه شرايطی که گروه فشار ايجاد کرده، منجر به تبرئه من شود
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تواند، مگر اينکه تزکيه کند و پا بر روی   نمیدانم اگر قاضی هم صادقانه بخواهد، وی افزوده است که می
اما بايد خود را آماده کند تا بعد از صدور حکم تبرئه متهمی با چنان . هر تعلقی بگذارد و دفاع از حق کند

  . دشمنان قدرتمند از منصب خود عزل شود
د در پرونده خود  قاضی دادگاه به آرامی به متهم که از وجود شکايت های جديوقايع اتفاقيهبه نوشته 

  .خبر داده گفته است که اگر اطمينانی به سعه صدر دادگاه ندارد می تواند از دفاعيات خود صرفنظر کند
 از باال گرفتن بحث های سياسی درباره انتخابات رياست جمهوری آينده خبر داده و نوشته است شرق

نوان عضو موثر از اصالح طلبان، که عسگراوالدی، به سخنگويی از جناح راست، و بهزاد نبوی، به ع
درباره جانشنينی محمد خاتمی نظر داده اند و از جمله بهزاد نبوی گفته است هدف اقتدارگرايان 

استقرار حکومت فردی با ظاهر جمهوريت است و مصمم هستند فردی به رياست جمهوری برگزيده 
  . شود که صرفا تابع دستورات باشد

ر و سالگرد واقعه کوی دانشگاه هنوز آشکار نيست که اجازه برپايی پنج روز مانده به هيجدهم تي
  . مراسمی به دانشجويان داده می شود يا نه

 مديرکل سياسی وزارت کشور با اشاره به درخواست انجمن اسالمی دانشجويان  آفتاب يزدبه نوشته
اين موضوع روز : اشتدانشگاه تهران برای برگزاری تجمع در مقابل سر در دانشگاه تهران، اظهار د
گيرد، اما در عين حال نظر  دوشنبه در کميسيون دانشجويی استانداری تهران مورد بررسی قرار می

  .االمکان برای برگزاری مراسم در خارج از دانشگاه مجوزی صادر نشود کلی ما اين است که حتی 
س مجمع تشخيص مصلحت  خبر داده که با وجود ارسال دومين نامه رييس جمهوری و دستور رييشرق

  . را ديروز پلمپ و آن را برای هميشه تعطيل کرد" باشگاه انديشه"نظام، شهردار تهران 
اين باشگاه از زمان شهرداری غالمحسين کرباسچی در ساختمانی متعلق به شهرداری به فعاليت 

بنيادی بود که های فرهنگی اختصاص داشت و محل تجمع دانشجويان و انديشمندان بود و زير مجموعه 
  .به نام دومين دادستان انقالب جمهوری اسالمی، بنياد قدوسی خوانده می شود

 وارد خانواده مطبوعات کشور خواهد شد و جمهوريت، روزنامه تازه ای با نام ايرانبه نوشته روزنامه 
  .امروز اولين شماره آن منتشر می شود

ه های اقتصادی صبح امروز از زبان وزير نفت خبر ، روزنامحيات نو و دنيای اقتصاد، ايرانهمچنين، 
  .داده اند که با کشف ذخاير تازه ای ايران به دومين کشور دارنده ذخاير نفت جهان تبديل شده است

  
  

   از عراقگوناگون
  

  زنان عراقي قبل و بعد از سقوط صدام
  2004 ژوئيه 4 – 1383 تير 14يكشنبه  -همشهري 

زندگي در زير . ه وضعيت بغرنج و پيچيده اي را پشت سر گذاشته اندزنان عراقي در چندسال گذشت
سايه سنگين حكومت پليسي صدام همراه با فقر و فالآت و محروميت از ابتدايي ترين حقوق و امكانات 

بهداشتي، آموزشي و رفاهي، زندگي در جنگ زير بمباران آشورهاي متحد غربي و نيز زندگي در 
آمريكا و متحدين غربي، آنچه به دنبال مي آيد گزارشي است از ديده بان وضعيت اشغال آشور توسط 

در دو دوره قبل و بعد از جنگ خليج فارس و سقوط ديكتاتور . حقوق بشر در مقايسه وضعيت زنان عراقي
اين گزارش توسط سرآار خانم . اين آشور آه همزمان با آغاز محاآمه صدام حسين از نظرتان مي گذرد

  .از آارشناسان مرآز امور مشارآت زنان ترجمه شده استطيبه اسدي 
از لحاظ تاريخي زنان و دختران عراقي نسبت به ساير آشورهاي عرب خاورميانه از حقوق بيشتري 

حقوق برابر زنان با ) ١٩٧٠تصويب شده در سال (اولين بار قانون اساسي موقت عراق . برخوردار بودند
ي مانند حق مشارآت سياسي زنان، برخورداري از آموزش، نمايندگي حقوق. مردان مورد تأييد قرارداد

 و بعد از ١٩٩١از سال .  پيش بيني شد١٩٧٠براي مشاغل سياسي و حق مالكيت در قانون اساسي 
زنان و دختران تحت . جنگ خليج فارس، وضعيت زنان عراقي در سطوح خصوصي و اجتماعي تحديد شد

ن ملل و عدم دسترسي به غذا، مراقبت هاي بهداشتي و امكانات تأثير عواقب سوءتحريم هاي سازما
همزمان تغييراتي در قوانين صورت گرفت آه رفت و آمد زنان در اماآن عمومي را . آموزشي قرار گرفتند

اين ممنوعيت ها بيشتر به لحاظ . ممنوع مي آرد و يا ميزان اشتغال خارج از منزل زنان را آاهش مي داد
 شغلي براي مردان و تفاسير تنگ نظرانه از اسالم توسط گروه هاي مذهبي جامعه آمبود فرصت هاي
) ١٩٩١سال (متن زير به طور مختصر از وضعيت زنان عراق قبل و بعد از جنگ خليج . عراق صورت گرفت
  .را بررسي مي آند

  موقعيت زنان قبل از جنگ خليج فارس
اين حزب در واقع به منظور تحكيم قدرت خود و ) ١٩۶٨سال (بعد از قدرت گرفتن حزب بعث در عراق 

دستيابي سريع به رشد اقتصادي و مدرنيزه آردن جامعه برنامه اي تنظيم آرد آه در آن مشارآت زنان 
در طول اين فرايند، دولت دست به تصويب قوانيني زد آه به . يك بخش جدايي ناپذير از اين اهداف بود

  .خانواده و اجتماع تنظيم شده بودويژه با هدف بهبود وضعيت زنان در 
 نقش فعالي در توسعه ١٩٩٠در نتيجه اعمال اين سياست از سوي حزب بعث، زنان عراق تا دهه 

در آنار فعاليت هاي عمومي، با رشد و گسترش جامعه مدني در . سياسي و اقتصادي عراق داشتند
يكي از اين سازمانها، . ردندعراق، برخي از سازمان هاي مربوط به زنان هم شروع به فعاليت آ
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. اين فدراسيون نقش مهمي در اعمال سياست هاي دولت بازي آرد. فدراسيون عمومي زنان عراق بود
 مرآز عمومي شهري و روستايي تأسيس نمود آه يكي از اهداف آن، آموزش ٢۵٠در وهله اول بيش از 

  .زنان براي آسب فرصت هاي شغلي مشارآت اجتماعي بود
در آنار اين فعاليت ها، . در واقع يك آانال ارتباطي بين دولت و گروه هاي زنان تلقي مي شدفدراسيون 

  .فدراسيون براي اصالحات قانوني به نفع زنان، از جمله تغيير در قانون احوال شخصيه هم تالش مي آرد
 بدون درنظر  اعالم مي آند آه همه شهروندان در برابر قانون،١٩، ماده ١٩٧٠در قانون اساسي موقت 

 به ميثاق ١٩٧١دولت عراق در ژانويه . گرفتن، جنس، زبان، خون، خاستگاه اجتماعي يا مذهب برابرند
اين دو سند . بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيوست

رنامه توسعه اقتصادي همچنين در ب. برابري قانوني و حقوقي زنان و مردان را مورد توجه قرار داده است
 زنان حق رأي و مشارآت سياسي ١٩٨٠در سال . دولت، آموزش ابتدايي را براي همه اجباري آرد

 ١۶ و ۴ - ٢ عراق آنوانسيون منع تبعيض عليه زنان را البته با حق تحفظ در مواد ١٩٨۶در سال . يافتند
  .  تصويب نمود
آه طي آن همه افراد بي . دن بي سوادي تصويب آرد، دولت قانوني را براي از بين بر١٩٧٩در دسامبر 
در پي اعمال اين سياست .  سال ملزم بودند آه در مراآز سوادآموزي تحصيل نمايند۴۵ تا ١۵سواد بين 

همچنين دولت قوانين آار و استخدام . ها، خالء بي سوادي بين زنان و مردان عراقي بسيار آم شده بود
بيشترين تغيير در حوزه . تأثير بسيار مهمي بر اشتغال زنان داشترا اصالح و يا تصويب نمود آه 

به طور .  اتفاق افتاد١٩٧٨تغيير در قانون احوال شخصيه و خانواده نيز در سال . سياسي و اقتصادي بود
به ) دختران( سالگي ٩و ) پسران( سالگي ٧مثال مادران مي توانستند حضانت فرزندان خود را تا سن 

پس از آن هم .  سالگي هم افزايش يابد١۵آه اين حق مي توانست با نظر دادگاه تا . عهده بگيرند
همينطور تغييراتي در حوزه و قوانين مربوط به . فرزندان حق انتخاب زندگي با هرآدام از والدين را داشتند

  .تعدد زوجات و ارث نيز صورت گرفت
  وضعيت زنان عراق بعد از جنگ خليج فارس

وقوع جنگ عراق و آويت، برخي از پيشرفت هاي مثبتي آه در سال هاي قبل در حوزه متأسفانه پس از 
يكي از عوامل سياسي اين تغيير، سياست هاي . مسائل مربوط به زنان اتفاق افتاده بود، محدود شد

صدام حسين بود، تحريم هاي سازمان ملل نيز تأثير بدي بر وضعيت زنان عراقي داشت، به طور مثال 
دولت صدام حسين تغييراتي . ي زنان و دختران به علت فقر اقتصادي خانواده ها افزايش يافتبي سواد

 قانوني زنان به جاي گذاشت، اين تغييرات در -در قوانين بوجود آورد آه تأثير منفي بر وضعيت حقوقي 
ه  گزارشگر ويژ٢٠٠١در سال . قانون آار سيستم عدالت قضايي، احوال شخصيه، به وقوع پيوست

  .خشونت عليه زنان در مورد آمار باالي قتل هاي ناموسي در عراق گزارش دارد
  .در ارتباط با وضعيت مشارآت اجتماعي هم سياست هاي صدام حسين، اغلب زنان را خانه نشين آرد

 با اعمال محدوديت آار زنان در خارج از منزل و آزادي مسافرت زنان، و آموزش در ٢٠٠٠در ژوئن سال 
  .لي، در نهايت وضعيت مشارآت اجتماعي زنان وخيم تر شدسطوح عا

اما آيا دولت تازه تأسيس در عراق و سياست هاي جديد دولت، مي تواند مشارآت سياسي، اقتصادي 
  اجتماعي زنان را همانند قبل از جنگ خليج فارس و بيشتر از آن بهبود بخشد؟

  
  معاون وزير امور خارجه عراق مصاحبه با حامد البساتي، -مقتدى صدر بزرگنمايى شد

  2004 ژوئيه 4 – 1383 تير 14 يكشنبه -شرق :ترجمه رامين نديمى
هزار ١۵٠چند تكه آاغذ، .  ژوئن آشفته بازارى عظيم به شما عراقى ها تحويل داده خواهد شد٣٠در •

  . نيروى خارجى و يك وضعيت امنيتى رو به وخامت
  

شدن، تماميت ارضى و حاآميت آامل خود را به دست مى سرانجام، ما شروع خواهيم آرد به مستقل 
آوريم و دولتى خواهيم داشت آه امنيت را برقرار خواهد آرد و نيروهاى نظامى و انتظامى خود را در 

  .آشور بنا خواهد گذاشت
  
ولى شما در خارج داراى مشروعيت هستيد و اما در داخل آشور فاقد مشروعيت هستيد اين طور •

موقت گروهى تبعيدى است آه مشروعيتى در داخل آشور ندارند و خيلى هم محبوب نيست؟ دولت 
  نيستند، اين طور نيست؟

  
 ژوئن هماهنگ آرده بوديم اما متاسفانه ٣٠ما انتخابات را به خوبى در سطح عمومى براى پيش از 

  . ژوئن انتخابات را برگزار آنيم٣٠اخضر ابراهيمى گفت آه نمى توانيم تا پيش از 
  
اما او در اين گفته خود آامًال حق داشت، زيرا عراق آنونى فاقد زيرساختار الزم براى برگزارى انتخابات •

چطور مى توان انتظار داشت در چنين . است، قانون انتخابات ندارد عراق سرشمارى نشده است
  شرايطى انتخابات برگزار شود؟

  
شناس عراقى از وزارتخانه ها و دانشگاه هاى  آار۵٠من يك طرح مطالعاتى را در اين مورد با آمك 

شبيه اين . در اين تحقيق ما ثابت آرديم آه انجام انتخابات امكان پذير بود. مختلف آشور تهيه آردم
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بوسنى و تيمور شرقى هم انجام شده، حتى بدون وجود نهادهاى _ انتخابات در آشورهايى چون آوزوو 
  ...پايه اى مانند قانون انتخابات

  
چطور مى خواهيد با وجود وضعيت ناامنى چند ماه اخير، انتخابات برگزار آنيد؟ و طبيعتًا هيچ گونه • 

  .بازسازى در چنين محيطى امكان پذير نخواهد بود
  

اينكه با فرآيند سياسى شروع آنيم يا بايد صبر . اين مسئله مانند تقدم وجودى مرغ و تخم مرغ است
  .دازيم و تالش آنيم تا امينت را برقرار سازيمآنيم و همه چيز را به تعويق ان

  
  تا وقتى آه افرادى همچون مقتدى صدر خرابكارى آنند، چطور وضعيت امنيتى بهبود مى يابد؟•
  

او . است» اشغالگرى«عامل به وجود آمدن آن نيز . از نظر من پديده متقدى صدر واقعًا بزرگنمايى شد
» الحوزه«ى برمر تصميم به تعطيلى روزنامه وى به نام براى چند ماه سكوت آرده بود و سپس آقا

  .گرفت، در حالى آه تعداد زيادى از روزنامه ها در عراق دست به انتشار اخبار دروغ مى زدند
  
اما يك قاضى عراقى حكم دستگيرى او را در رابطه با قتل پسر آيت اهللا سعيد خويى در سال گذشته •

اين يك . يز در اين رابطه مظنون هستند آه هنوز بازداشت نشده انديازده نفر ديگر ن. صادر آرده است
قاضى عراقى بوده آه حكم بازداشت را صادر آرده، منظور من اين است آه موضوع مقتدى صدر، يك 

آيا مردى آه متهم به دخالت در قتل است، سرانجام دستگير خواهد شد يا . آزمون بزرگ براى عراق بود
  خير؟

  
د آه نيروهاى ائتالف از بازداشت مقتدى صدر خوددارى آنند و در عين حال تحقيقات خود قرار بر اين ش

را براى اثبات گناهكارى يا عدم گناهكارى وى ادامه دهند، ولى همه به زمان صدور دستور دستگيرى 
  ...صدر مشكوك هستند

  
ر عراق وجود آيا براى دولت جديد عراق پذيرفتنى نيست آه ارتش هاى شبه نظامى خصوصى د•

آنها نبايد منحل شوند؟ چرا حزب پرنفوذ . داشته باشند و بر بخش هايى از آشور آنترل داشته باشند
  شما توصيه نمى آند آه سپاه مهدى و ديگر گروه هاى شبه نظامى بايد منحل شوند؟

  
س ادغام آردن ما تمامى شبه نظاميان خود را منحل آرديم، ما با تمام احزابى آه خواستار انحالل و سپ

آنها در يك نيروى ملى هستند موافقيم و خواستار يك ارتش ملى و يك نيروى پليس ملى براى عراق 
  .هستيم

  
  چه زمانى؟•
  

  ... ژوئن٣٠از تاريخ 
  
به نظر شما اين افراد به سادگى سالح هاى خود را زمين خواهند گذاشت و جذب نيروهاى امنيتى ... •

  رسمى خواهند شد؟
  

  ...اريم با آنها قرارهاى عادالنه اى گذاشته شودما اميدو
  
  .اميدواريد، ولى هنوز توافقى حاصل نشده است... •
  

توافق هايى وجود داشت آه يكى از آنها در واقع انحالل سپاه مهدى بود، در مقابل آن بايد متقدى صدر 
عد نيروهاى ائتالف از بازداشت مصون مى ماند ولى خود داوطلبانه در دادگاه حاضر مى شد اما ب

  .شرايطى بر آن افزودند آه موجب اجرا نشدن آن شد
  
 ژوئن بسيار دشوار ٣٠با اين نگرش واگذارى قدرت در ! پس تمام تقصيرها متوجه نيروهاى ائتالف است•

  خواهد بود؟
  

اما من روى سخنم با نيروهاى ائتالف است، . من بايد بگويم آه هر دو طرف مرتكب اشتباهاتى شدند
  . براى آنكه قدرت اداره آننده عراق آنها هستند

  
به نظر من ايران مى توانست از نفوذ خود براى آرام آردن اوضاع استفاده آند، زيرا همان طور آه •

  .همگان مى دانند، مقتدى صدر به تهران سفر آرد و احتماًال دستوراتى دريافت آرده است
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 هر آسى مى تواند از ايران يا آشور ديگرى ديدار آند اينكه .ديدار آردن از يك آشور معناى خاصى ندارد
  ...آسى از آشورى ديدن آند

  
  !تا جايى آه ما مى دانيم او به هيچ آشور ديگرى سفر نكرده بود•
  

  .بله، رهبران و مقامات ديگرى نيز از ايران ديدن آردند
  
  .ر در آن زندگى مى آندشما به خوبى مى دانيد ايران آشورى است آه مرجع تقليد مقتدى صد•
  

اما چرا از ايران آمك ميانجيگرانه نخواستيم، اگر ايران و اياالت متحده فاقد رابطه بودند، حداقل . درست
همچنين رابطه خوبى ميان ايران و آشورهاى اروپايى . رابطه خوبى ميان ايران و بريتانيا وجود داشت

  .انجيگرى آندچرا از ايران خواسته نمى شد تا مي. برقرار بود
  
  اما ايران حامى شما است، حامى حزب شما، اين طور نيست؟... •
  

. آنها از ديگر آشورهاى منطقه مى آيند. درباره اتومبيل هاى حامل بمب چه؟ آنها آه از ايران نمى آيند
شما . ما مى دانيم آه اين تروريست ها از داخل آشورهاى ديگرى در منطقه حمايت مى شوند

  يزان تلفات نيروهاى ائتالف را در درگيرى هاى فلوجه فراموش آرده ايد؟بيشترين م
  
  آدام يك از آشورهاى ديگر در عراق مداخله مى آنند؟•
  

  .من نمى توانم از آنها نام ببرم
  
  چرا نمى توانيد آنها را نام ببريد؟. چرا؟ شما معاون وزير خارجه هستيد•
  

  .تم نمى توانم آنها را نام ببرممتاسفانه، چون معاون وزير امور خارجه هس
  
اما در اوايل امسال وزير امور خارجه شما به آشورهاى ديگر هشدار داد آه در امور عراق دخالت نكنند، •

به ما بگوييد اينها چه . پس دليلى وجود ندارد آه از ديدگاهى جداگانه به موضوع نگريسته شود
  آشورهايى هستند؟

  
ورها مذاآره آرده ايم و حتى مدارك قابل قبولى در اين باره به آنها نشان ما رودررو با مقامات اين آش

  .داده ايم
  
  آيا منظور شما عربستان سعودى است؟ •
  

آنها در اين آشور داراى منافع مسلمى . ما نمى گوييم آه دولت ها در اين درگيرى ها نقش دارند
  ... عراق هستند آههستند، آنها داراى بنيادهاى مذهبى و بنگاه هاى خيريه در

  
شما درباره عربستان سعودى حرف مى زنيد يا سوريه؟ آيا تنها درباره آشورهاى همسايه سخن مى •

  گوييد؟
  

  .بله من درباره آشورهاى همسايه صحبت مى آنم
  
  .بسيار خب، عربستان سعودى بزرگ ترين همسايه شما است•
  

يه شاهد هستيم و نيز شاهد طرح ريزى چنين سوريه و ترآ_ ما چنين حمالتى را در عربستان سعودى 
اين نوع حمالت با القاعده و زرقاوى و پيروان آنها مرتبط است و توصيه ما به . حمالتى در اردن هستيم

  .آشورهاى همسايه خود اين است آه از دخالت آردن در امور داخلى ما بپرهيزند
  
  و شما اين توصيه را به ايران نيز تعميم مى دهيد؟•
  
  .بتهال
  
  با وجود اينكه ايران پشتيبان اصلى حزب سياسى شما، مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق است؟•
  

  .حمايت ايران از ما معنوى و سياسى بوده است
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   در تهران تشكيل شد، اين طور نيست؟ و اين اتفاقى نبود؟١٩٨٢اما گروه شما در سال •
  

  .بعيدهاى عراقى استقبال نكرد مگر ايرانهيچ آشورى در آن زمان از ت. نه يك تصادف نبود
  
به چه بهايى؟ آنها چه بهايى براى حمايت از شما طلب مى آنند؟ آنها اآنون مى خواهند آه نفوذ خود •

را در آشور شما گسترش دهند، اين طور نيست؟ ترديدى نيست آه آنها بى جهت از شما حمايت 
  .نكرده اند

  
ا بزرگ ترين دليل براى آنها، سرنگونى رژيمى بود آه هشت سال را با ام. نه بى دليل اين آار را نكردند

  .آن به نبرد پرداختيم
  
آيا شما از انتقاد زياد از نيروهاى ائتالف خوشحاليد؟ آيا شما از تدابير جديدى آه در بطن قطعنامه جديد •

  سازمان ملل و تفاهمنامه هاى ضميمه گنجانده شده در آن راضى هستيد؟
  

  ...نم ما تقريبًا هر چه را آه مى خواستيم از آن قطعنامه به دست آورديمفكر مى آ
  
به همين خاطر است آه ! هر چه را آه مى خواستيد، به غير از آنترل آامل بر نيروهاى ائتالف... •

  ...شما
  

بگذاريد اين را بگويم، آنها از حق حاآميت جزيى در عراق سخن مى گفتند ولى ما اآنون حق حاآميت 
ما از مدت ها پيش خواستار پايان اشغال عراق هستيم و حال مى رويم آه شاهد پايان . امل داريمآ

اشغال آشور باشيم، مى رويم آه دولت عراق حاآميت آامل خود را بر تمامى منابع و امكانات توسعه 
  .اين خواسته هاى ما از ابتدا بود. اش به دست آورد

  
ز پايان اشغال عراق، تمام مشكالت رفع خواهد شد؟ اما واقعيت اين آيا شما واقعًا معتقديد آه پس ا•

  .است آه تازه شروع خواهند شد
  

من نمى گويم در صورت پايان اشغال عراق اين حمالت . نه اين درست نيست و من اين را نمى گويم
هاى اشغالگر اما من مى گويم بدون حضور نيرو. مسلمًا اين حمالت ادامه خواهند يافت. پايان مى يابد

. مسلمًا وضعيت ما بهتر بود و با آنترل وضعيت به وسيله خود نيروهاى عراقى، ما بهتر عمل مى آرديم
اما پيش از همه انتخابات است آه اهميت دارد ما . من اميدوارم با تشكيل دولت عراق اوضاع بهتر شود

اى يك دولت منتخب خواهيم شد و ديگر ما در آينده دار. براى سال آينده ميالدى انتخابات پيش رو داريم
  .هيچ آس از دولت دست نشانده و شوراى حاآم تحت حمايت آمريكا سخن نخواهد گفت
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