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

  

  قض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و ن
  

  بيانيه شماره چهار آميته دفاع از حقوق اعتصاب آنندگان غذا 
  ٢٠٠۴ ژوئيه ٢١ – ١٣٨٣ تير ٣١چهارشنبه 

  هموطنان گرامی
آميته دفاع از حقوق زندانيان سياسی اعتصاب آننده با اعالم شانزدهمين روز اعتصاب غذای مبارزين 

  .جمع آزادانديش را ناخوشايند اعالم می آند سياسی دربند حال اين 
وضعيت جسمانی دآتر فرزاد حميدی پزشك جوان اعتصاب آننده در چند روز اخير به طور جدی با 

مشكل مواجه گشته و ضعف جسمانی و تحليل قوای جسمانی ايشان تحت مراقبت بهداری زندان اوين 
اطبی و ديگر اعتصاب آنندگان غذا با مشكالت جدی حال دآتر زرافشان، احمد ب. مورد پيگرد قرار گرفته

 تير آزادی 18قابل ذآر است سالگرد . مواجه گشته و خانواده اين جمع را نگران و مضطرب ساخته است
زندانيان سياسی و محكوم آردن حمله به خانواده پيران از سوی حكومت مستبد از جمله اهداف اين 

ضعف جسمانی اين رادمردان را در ادامه راه اعتصاب غذای اعتصاب آنندگان می باشد آه با وجود 
  .خويش پايدار و استوار می نمايد 

آميته دفاع از حقوق زندانيان سياسی و اعتصاب آننده حرآت آذب و ناشايست روزنامه حمايت و 
ا آه انتشار آن از سوی سازمان زندانها را عملی ناشايست و غيرانسانی خواند و اين حرآت و امثالهم ر

  .اخالل در آار اعتصاب ايجاد می آند را محكوم می نمايد
اين آميته حال عمومی اآبر محمدی را ناخوشايند توصيف می نمايد و خواهان رسيدگی بدون قيد و 

آميته دفاع از حقوق زندانيان سياسی اعتصاب آننده پايداری . شرط از سوی سازمان زندانها می باشد
 ستود و خواهان رسيدگی به اين وضع از سوی مجامع حقوق بشر و پزشكان مردان بزرگ آزادانديش را

  .بدون مرز شد
 پاينده آزاد ايران

  
 فراخوان فوري وين گريفيث ، لرد آلتون و مالكوم فاولربراي حمايت از زندانيان اعتصابي در اوين

  2004 ژوئيه 21 – 1383 تير 31چهار شنبه  -همبستگي ملي 
  

اينده مجلس عوام انگلستان با انتشار بيانيه يي اعمال فشار از سوي رژيم ايران به آقاي وين گريفيث نم
زندانيان اعتصابي را محكوم آرد و مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري براي نجات 

  جان آنان فراخوند
 خود را از اعتصاب غذا لرد آلتون نماينده مجلس اعيان انگلستان نيز در بيانيه مشابهي حمايت بيدريغ

آنندگان و اهدافشان اعالم نموده به آنها اطمينان داد آه هر آنچه در توان دارد در جهت جلب نظر 
  .جهانيان به وضعيت زندانيان بكار خواهد گرفت

سازمانهاي بين , آقاي مالكوم فاولر عضور آميته بين المللي حقوق بشر انگلستان نيز دولت بريتانيا
سازمانهاي حقوقي وتمامي بشردوستان را به حمايت از اعتصاب آنندگان , ق بشريالمللي حقو

  فراخوند
  

  ايران , اعتصاب غذا زندانيان سياسي در زندان اوين :بيانيه وين گريفيث نماينده مجلس عوام انگلستان
  2004 ژوئن 20سه شنبه 

اي ملي مقاومت ايران آه بطور من حدود يكماه قبل براي مالقات دوتن از اعضاي آميسيون خارجه شور
غير قانوني توسط دولت سوريه به ايران فرستاده شده اند و اآنون در زندان اوين هستند به ايران 

  .مسافرت آردم
اگرچه نتوانستم با , من توانستم تعدادي از زندانيان سياسي را آه در زندان اوين حبس هستند را ببينم 

  . آنها را داده بودم مالقات آنم زندانياني آه در خواست مالقات با
من بشدت از اينكه شنيدم گروهي از زندانيان سياسي منجمله هواداران شوراي ملي مقاومت و 

 ژوئن آغاز آرده بودند اآنون وارد پانزدهمين روز 5مجاهدين خلق ايران آه اعتصاب غذاي خود را در 
  . ان بستري شده انداعتصاب خود شده و در نتيجه تعدادي از آنها در بيمارست

اين زندانيان سياسي دراعتراض به سرآوب خشونت آميز جوانان و دانشجويان ايراني و دستگيريهاي 
درخواستهاي آنها شامل آزادي تعداد زيادي ازجوانان و .گسترده اخير دست به اعتصاب غذا زده اند

ين تحت بازداشت هستند دانشجويان طرفدار دمكراسي آه بطور خودسرانه دستگير و در زندان او
  .ميباشد

من همچنين مطلع شدم آه اين زندانيان سياسي تحت فشار و اجبار بمنظور خاتمه دادن به اعتصاب 

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/
http://www.iran-nabard.com/


من اعمال هر گونه فشار و اجباري را توسط مقامات ايراني محكوم آرده و از آنها . غذا قرار گرفته اند
ي در زندانهايشان همانگونه آه به من طي سفر ميخواهم آه به استانداردهاي شناخته شده بين الملل

  .ماه گذشته ام دادند پايبند باشند
همچنين از اين , بدينوسيله ميخواهم حمايت خود را از زندانيان سياسي و درخواستهايشان اعالم آنم 

فرصت استفاده آرده و دولت خود و سازمانهاي بين المللي حقوق بشري را به اتخاذ اقدامات فوري 
  . نجات جان اين زندانيان سياسي فرا ميخوانمجهت

اين امر تنها از طريق درخواست قاطع و فوري از دولت ايران مبني بر قبول خواسته هاي زندانيان 
  .سياسي اعتصابي امكانپذير است

من همچنين ميخواستم به اطالع اعتصابيون قهرمان برسانم آه من و بقيه همكارانم در پارلمان بريتانيا 
و درخواستم , آنچه آه در توان داريم را جهت طرح موضوع با سازمانهاي ذيربط بكار خواهيم بست هر 

  .اينست آه آنها نيز به اعتصاب خود پايان دهند
   

  لندن  -مجلس اعيان انگلستان 
   زندان سياسي در ايران–درخواست فوري 

  نماينده مجلس , عاليجناب توني بلر: به 
  حقوق بشري و حقوقي سازمانهاي بين المللي 

   2004بيستم ژوئيه 
 توسط عده اي از زندانيان سياسي 2004 ژوئيه 5من در جريان اعتصاب غذايي آه در تاريخ دوشنبه 

  .شامل زندانيان سازمان مجاهدين خلق ايران آغاز شده قرار گرفتم
ير به دانشجويان و  روز قبل در اعتراض به يورش گسترده اخ15زندانيان سياسي اعتصاب غذاي خود را 

  .جوانان ايراني و منجمله دستگيري وباز داشت تعداد زيادي از آنان آغاز آردند
بخصوص آه خبرها حاآي از وخيم , مايلم نگراني عميق خود را نسبت به سالمتي زندانيان عقيدتي 

  .شدن وضع جسمي بعضي از آنها و انتقالشان به بيمارستان است ابراز دارم
ن فرصت استفاده نموده و هرگونه اجحافي را نسبت به اين زندانيان از سوي رژيم ايران همچنين از اي
  .محكوم ميكنم

وتمامي وآالي , من از دولتمان و تمامي سازمانهاي بين المللي حقوق بشر, در اين شرايط بحراني 
لت ايران بمنظور فعال در زمينه حقوق بشر ميخواهم آه اقدامات عاجل بمنظوراعمال حداآثر فشار بر دو

آه شامل آزادي فوري و بدون قيد وشرط آليه دانشجويان و , گردن نهادن بر خواسته هاي برحق 
  .جواناني آه بطور غير قانوني بازداشت شده اند ميشود را اتخاذ نمايند

 اطمينان و به آنها, درپايان مايلم حمايت بيدريغ خود را از اعتصاب غذا آنندگان و اهدافشان اعالم نموده 
  . دهم آه هر آنچه آه در توان دارم را جهت جلب نظر جهانيان به وضعيتشان بكار گيرم

ما فرياد شما : پيام من به آنها اينست. همچنين از آنها تقاضا دارم آه به اعتصاب غذاي خود پايان دهند
مايت ميكنند جهان مطمئن باشيد آه از طريق آنهايي آه از شما ح, را شنيديم و از آن نخواهيم گذشت

  . نيز فرياد شما را خواهد شنيد
   

  درخواست فوري 
عضوآميته بين المللي حقوق بشر آانون وآالي  بيانيه مالكوم فاولر از دارلوآاله جوناس روي بلوم و

  انگليس و ولز 
  2004 ژوئيه 20سه شنبه 

  ي وتمامي بشردوستان سازمانهاي حقوق, سازمانهاي بين المللي حقوق بشري, دولت بريتانيا: به 
همزمان با وارد شدن تعدادي از زندانيان سياسي به پانزدهمين روز اعتصاب غذاي خود در اعتراض به 

  :مايلم ضمن بيان , ايران , سرآوب دهشتناك اخير دانشجويان و جوانان در
فر مردم ايران آه مورد تن, اقدامات غيرقانوني و تنفر انگيز دولت ايران ,  خشم خود و محكوم آردن-1

  ,هستند و تنها با سرآوب خشونت بار بر سر قدرت هستند
 حمايت خود را از زندانيان سياسي و دانشجويان شجاع آه شامل سمپاتيزانهاي آپوزيسيون -2

شوراي ملي مقاومت و سازمان عضو آن سازمان مجاهدين خلق ايران نيز ميباشند , دمكراتيك ايران 
  اعالم آنم 

آنها به نقض وحشتناك .  درس نگرفته اند1999يان حاآم برتهران از قيام مردمي ژوئيه متاسفانه مال
آنها نبايد اجازه يابند آه به اقدامات . وبا اختناق وترور به حكومت خود ادامه ميدهند, حقوق بشر ادامه

  .موذيانه خود ادامه دهند
ديم آه تعدادي از آنها به بيمارستان ضمن اينكه خبر دار ش, طبعا من نگران سالمتي اعتصابيون هستم 

  .منتقل شده اند
بدينوسيله ميخواستم پيام همبستگي خود را به آنان برسانم و به اطالع آنها برسانم آه مردم بسياري 

اين موضوع را با دولت بريتانيا و آليه سازمانهاي , در بريتانيا آه معتقد به آنها ومبارزه اشان هستند
لي و حقوقي در اين آشور طرح نموده تا از تحت فشار گذراردن دولت ايران حقوق بشري بين المل

  .بمنظور قبول درخواستهاي اعتصابيون اطمينان حاصل آنيم
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, ضمن دادن اطمينان به اعتصابيون جهت رساندن پيامشان به اقصي نقاط جهان , درهمين حال 
  .ان دهندبه اعتصاب غذاي خود پايمحترمانه از آنها درخواست دارم تا 

 
  اعتصاب غذاى زندانيان سياسى در زندان اوين

  2004 ژوئيه 21 – 1383 تير 31چهار شنبه  -راديو آلمان 
  بهنام باوندپور و آيواندخت قهارى

حدود دو هفته است آه از منابع مختلفى، خبر از اعتصاب غذاى زندانيان سياسى در زندان اوين مى 
 چند و چون خبر اعتصاب غذاى زندانيان سياسى در اوين، از در پى يافتن پاسخى براى صحت و. رسد

جمله با خانم سيمين بهبهانى، شاعر بنام، و آقاى حسين ماهوتيها، هماهنگ آننده ى فعاليتهاى 
شبكه ى فعالين حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى، آه اعالميه اى در همين رابطه منتشر آرده اند 

  .گفتگو داشته ايم
  

طه با اعتصاب غذاى زندانيان سياسى در زندان اوين، از جمله، دهها نفر از چهره هاى سياسى و در راب
اجتماعى غيردولتى و مدنى نيز، با _ انجمن و نهاد فرهنگى ۶۶فرهنگى مقيم خارج آشور، به همراه 

در اين . انتشار اعالميه اى، از عموم مردم براى حمايت از اعتصاب آنندگان دعوت به عمل آورده اند
اعالميه علت اعتصاب غذاى زندانيان، آه در ميان آنان نام دآتر ناصر زرافشان، دآتر فرزاد حميدى، احمد 
باطبى، پيمان پيران، سعيد ماسورى، رضا محمدى، حشمت اله طبرزدى و تعدادى ديگر به چشم مى 

رض به منزل پيمان پيران و  و محكوم آردن تع١٣٧٨ تير ماه سال ١٨خورد، رسيدگى به پرونده ى عامالن 
  .باز پس دادن اين خانه به خانواده ى وى قيد شده است

در خبرهاى منتشرشده، با تاآيد بر اين امر آه زندانبانان دآتر ناصر زرافشان، پيمان پيران و دآتر فرزاد 
له نيز اشاره حميدى را به بخش حفاظت زندان منتقل آرده و آنها را تهديد آرده اند، از جمله به اين مسئ

شده آه مسئوالن اوين با قطع تلفنهاى زندان و قطع مالقات خانواده ى زندانيان با بستگانشان، بر فشار 
  خود براى شكستن اعتصاب غذا مى افزايند

در تمامى اخبارى آه از اين اعتصاب رسيده، تاآيد شده است آه مقامات جمهورى اسالمى ايران همه 
  .خبر اعتصاب غذا در داخل ايران مسدود آرده اندى راهها را براى انعكاس 

در مورد اعتصاب غذاى مزبور از خانم سيمين بهبهانى عضو آانون نويسندگان ايران، و از دوستان خانواده 
من تا “: خانم بهبهانى پاسخ دادند. ى دآتر زرافشان پرسيديم آه چه اطالعى از اعتصاب مزبور دارند

ته ما اين اخبار را از خارج مى گيريم، آه اعتصاب آرده اند و ديروز شنيدم آه اين حد اطالع دارم، آه الب
  .”حالشان خيلى بد بوده است

در رابطه با خبر اعتصاب غذاى زندانيان پرسشهايى را با آقاى حسين ماهوتيها، هماهنگ آننده 
  .يمفعاليتهاى شبكه فعالين دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريكاى شمالى مطرح آرد

آقاى حسين ماهوتى ها، شما چگونه مطلع شديد از اين آه زندانيان سياسى در اوين : دويچه وله
  دست به اعتصاب غذا زده اند؟

ما از طريق مصاحبه ها و اطالعيه هايى آه از طرف خود خانواده ها و آميته هاى : حسين ماهوتى ها
طريق دوستان خود هم خواستيم آه اين اعتصاب منتشر شده بود، اين مسئله را متوجه شديم و از 

مسئله را پيگيرى آنند و با توجه به اينكه بسيار مسئله ى حادى ست و  امكانات ما نيز محدود است، 
ولى على رغم اين متنى را آماده آرديم و منتشر آرديم و جزو رئوس آارى ما اين است، آه از طريق 

ام امكانات حقوق بشرى بين المللى دفاع از آزادى تماس با نهادهاى بين المللى و استفاده از تم
زندانيان سياسى اين مسئله را آه تا حدود زيادى هم تحت سانسور خبرى ست، نشر بيرونى دهيم و 

  .پيام زندانيان دربند را به گوش جهانيان برسانيم
برند، در تماس آيا با خانواده هاى زندانيان سياسى آه اآنون در اعتصاب غذا به سر مى : دويچه وله
  هستيد؟

از خانواده هاى زندانيان سياسى و از حال و احوالشان و آن چيزى آه برسرشان : حسين ماهوتى ها
  .مى رود، مطلع هستيم

  حال اين زندانيان االن چطور است؟: دويچه وله
بر  روز است آه از اعتصاب غذاى آنها مى گذرد و اين اعتصاب غذا ١۵االن حدود : حسين ماهوتى ها

عاليمى مانند ضعف جسمانى، آاهش فشار خون، سرگيجه، . وضعيت جسمى آنها تاثير گذاشته است
تهوع، درد معده در جسم آنها مشهود است، ولى روياهايشان قوى ست و مصمم هستند آار خود را 

  .ادامه بدهند
  واآنش مقامات دولت ايران در برابر اعتصاب آنندگان چگونه بوده است؟: دويچه وله

 دادگاه خطاب به پيمان پيران آرده است، بسيار ٢۶صحبتى آه قاضى شعبه ى : حسين ماهوتى
ايشان گفته اند اگر همه ى شما بميريد، براى من اهميتى . گوياست و در واقع پاسخ سوال شماست

  . و اين خود مشخص آننده ى نوع برخورد رژيم جمهورى اسالمى با اعتصاب آنندگان است. ندارد
  

  گروهی از زندانيان سياسی ايران در اعتصاب غذا: ن عبادیشيري
  2004 ژوئيه 21 – 1383 تير 31 چهار شنبه -بي بي سي 
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شيرين عبادی، وکيل ايرانی و برنده جايزه صلح نوبل گفته است که گروهی از زندانيان سياسی در ايران 
هايشان اعمال شده است دست به در اعتراض به فشاری که به گفته آنها از سوی مقام ها بر خانواده 

  .اعتصاب غذا زده اند
خانم عبادی گفت اين گروه از زندانيان که در اوين نگاهداری می شوند، اعتصاب غذای خود را بيش از دو 

  .هفته قبل آغاز کرده اند
از ، احمد باطبی، پيمان پيران و برخی ديگر 1998ناصر زرافشان، وکيل پرونده قتل های زنجيره ای سال 

  .دانشجويان زندانی از جمله کسانی هستند که دست به اعتصاب غذا زده اند
دو نفر از زندانيان می گويند نيروهای امنيتی به خانه هايشان حمله کرده و به خانواده هايشان اجازه 

  .داده نشده است به محل زندگی خود بازگردند
 روز 17يران وقوع اين اعتصاب غذا را که از اين درحالی است که مقامات قضايی و سازمان زندان های ا
  .پيش آغاز شده، کرارا تکذيب کرده و آن را شايعه دانسته اند

خانم عبادی در مصاحبه با بی بی سی گفت که موکلش، آقای زرافشان، روز دوشنبه در زندان به او 
  .گفته است همراه گروه ديگری از زندانيان سياسی در اعتصاب غذا به سر می برد

به گفته خانم عبادی آقای زرافشان گفته است که علت اعتصاب غذا اعالم همدردی با خانواده آقای 
  . تير است18پيمان پيران و همچنين در حمايت از زندانيان سياسی و دانشجويان دربند و واقعه 

  . تير ماه شروع شده است14آقای زرافشان گفته است که اعتصاب غذا تقريبا از روز 
  .بادی حال روحی آقای زرافشان را بسيار خوب توصيف کردخانم ع

  

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

نفر از وآال وحقوقدانان عراقي با امضاء يك بيانيه از حضور مشروع سياسي سازمان مجاهدين خلق 
  ايران درعراق حمايت آردند

  2004 ژوئيه 21 – 1383 تير 31ر شنبه چها -همبستگي ملي 
  متن بيانيه وآال وحقوقدانان عراقي

و ) 2004 ژانويه 22( ژنو ,  با توجه به بيانيه هاي آنفرانسهاي حقوقدانان بين المللي-
در مورد حقوق اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران .) 2004 مارس10(و پاريس) 2004فوريه10(برلين

  مستقر در عراق 
جه به نظريههاي حقوقي جامع و مستدلي آه توسط برجستهترين آارشناسان بين المللي و  با تو-

عراقي حقوق بين الملل آه وضعيت قانوني اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران مستقر در عراق را 
و پروفسور ) عضو مجلس لردهاي انگليس(تبيين آرده اند منجمله پروفسور شريف بسيوني و لرد اسلين

  و برجسته ترين حقوقدانان عراق ) فرانسوي( و دوآاراژان اي
آنوانسيون پناهندگي و , آنوانسيون الهه, قوانين جنگ,  با استناد به قانون انساندوستانه بين المللي-

  قوانين معتبر و برسميت شناخته شده عراق 
  : ما حقوقدانان ووآالي عراقي اعالم ميكنيم 

اره مستقل بوده و قرارگاهها و مراآز سازمان مجاهدين خلق تحت  سازمان مجاهدين خلق ايران همو-1
اين مسئله در بيشتر از يك بيانيه يا اظهار نظر مقامات عراقي و از طريق . حاآميت خودشان بوده است

نحوه برخورد مستقيم اآيپهاي بازرسي وابسته به سازمان ملل متحد با سازمان مجاهدين خلق آه در 
  . ه هاي بازرسي آننده به شوراي امنيت آمده است تُاآيد گرديده استگزارش دبير آل آميت

 قانون 34 وبراساس ماده 1971 سال 51 بنا به تعريف قانون پناهندگان سياسي در عراق به شماره -2
مجاهدين در عمل از حقوق وتسهيالت ,  در مورد پناهندگي سياسي1970اساسي عراق مورخ سال 

  .  عراق برخوردار بوده اندحقوق پناهندگان سياسي در
هيچ آسي را آه مطابق قوانين معتبر عراقي « قانون اداره حكومت انتقالي نيز تصريح ميكند 19 ماده -3

  .پناهند تلقي ميشود نميتوان بزور به آشوري آه از آن فرار آرده است برگرداند
وان به آشوري برگرداند آه  پناهندگي سازمان ملل هيچ پناهنده اي را نميت1951براساس آنوانسيون 

و اين قانون بعنوان عرف بين المللي توسط عراق الزم , بيم آن ميرود از آنجا به آشور مبدًا مسترد شود
  . االجراست

 مصوبه شوراي حكومتي در مورد اخراج افراد سازمان از عراق برخالف قانوني بين المللي است وقابل -4
  .اجراء نمي باشد

أآيد براصول مسلم باال از دبير آل ملل متحد ميخواهيم موضع قاطع و صريح در مقابل  با يادآوري و ت-5
فشارهاي رژيم ايران مبني براخراج مجاهدين از عراق اتخاذ نمايد و درآستانه انتقال حاآميت از وضعيت 

 تثبيت, اشغال به حكومت موقت انتقالي با اعزام هيئتي از آميسارياي عالي پناهندگان به عراق
وضعيت حقوقي مجاهدين را بطور آامل تحت نظارت و آنترل قرار دهد تا از بروز يك فاجعه انساني و 

  .جنايت عليه بشريت جلوگيري شود
 آميته بين المللي صليب سرخ را به اجراي تام و تمام وظايف خود به مثابه نگاهبان قانون بين المللي -6

(  خواستار مداخله فعال آن و حضور نمايندگانش در قرارگاه انساندوستانه در اين قضيه فرا مي خوانيم و
  .براي نظارت مستقيم بر فرآيند آنوني و گزارش هر گونه نقض حقوق احتمالي هستيم) اشرف
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 با محكوم آردن هرگونه زدو بند سياسي درمورد اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران معتقديم -7
اقدام غير قابل قبول و غير قانوني است آه موجب ترغيب نامگذاري مجاهدين در ليست تروريستي يك 

و تشويق پدرخوانده تروريسم بين المللي وصدور بنيادگرائي توسط آن است پديده اي آه بيش از هر 
  . چيز بعنوان تهديد اصلي ملت عراق قلمداد ميشود

ه است و با استناد  نفر از مردم عراق امضاء شد500000ضمن اعالم همبستگي با بيانيه اي آه توسط 
به آنچه آه فوقًا گفته شد ما قوياًَ خواهان ادامه حضور سازمان مجاهدين خلق ايران در اراضي عراق 

  . بعنوان سدي در برابر بنيادگرائي و تا استقرار دمكراسي در ايران مي باشيم
  .»انجمن دوستي وآال وحقوقدانان عراقي با مردم ايران 

  
رانس جمهوريخواهان اليحه اي در حمايت از تغيير رژيم و استقرار دمكراسي سناتور سنتروم رئيس آنف

  .در ايران به سناي آمريكا ارائه آرد
  2004 ژوئيه 21 – 1383 تير 31چهار شنبه  -همبستگي ملي 

آزادي و “روز گذشته دو نماينده جمهوريخواه سناي آمريكا از اياالت پنسيلوانيا و تگزاس طي اليحه 
  “2004ن سال حمايت ايرا

) انجام شده (در حالي آه تالشهاي : آه به سنا ارائه آردند، ضمن رد مذاآره با رژيم ايران تصريح آردند
شناسد  براي مذاآره با رژيم فعلي ايران نتايج آمي به بار داشته اين اليحه مردم ايران را برسميت مي

  . ي تظاهرات آرده اندآه براي آزاديهاي بيشتر راي داده اند و براي اصول دمكراس
  2004 ژوئيه 20واشنگتن دي سي سه شنبه 

اليحه اي در , رئيس آنفرانس جمهوريخواهان در سنا, ) پنسيلوانيا–جمهوريخواه (  سناتور ريك سنتروم -
سناتور جان . حمايت از تغيير جمهوري اسالمي ايران به يك دولت دمكراتيك را ارائه نمود

 اعالم آرده 2004نيز حمايت خود را از اليحه آزادي و حمايت ايران سال ) تگزاس-جمهوريخواه(آورنين
  .است

اين اجماع آنگره است آه بايستي سياست ” :سناتور سنتروم طي يك اطالعيه مطبوعاتي اعالم آرد
آمريكا اين باشد آه از تغيير رژيم در ايران حمايت آند تا بتواند مبلغ انتقال به يك دولت دمكراتيك براي 

  ” .جايگزيني آن رژيم گردد
 ميليون دالر براي 10 به رئيس جمهور اين قدرت را خواهد داد آه 2004اليحه آزادي و حمايت ايران سال 

, ت غير دمكراتيك ايران هستنددمكراسي آه مخالف دول) حامي(آمك به گروههاي داخلي و خارجي 
آمك به سازمانهاي سخن پراآني , بعنوان مثال يكي نوع از اين آمك رساني آه تصويب ميشود. برساند

را بطور خاص تشويق مي , راديو و تلويزيون بعنوان يكي از راههاي برقراري ارتباط مستقيم با مردم ايران
  .نمايد

ايجاد موشكهاي , ت ايران در حمايت از سازمانهاي تروريستياعمال تجاوزگرانه دول” : سنتروم افزود
و پنهان نمودن اطالعات در مورد فعاليتهاي اتمي , تشويق خشونت در عراق عليه آمريكائيان, بالستيك

تمامًا موجب نگراني اصلي آناني است آه هدفشان يك رابطه صلح آميز بين مردمي آه در خاورميانه 
  ”مبياشد, منيت ملي آمريكازندگي ميكنند در مقابل ا

گروههاي دمكراتيك بايد رسمًا بكار گيري تروريسم را محكوم نمايند؛ , براي واجد شرايط بودن براي آمك
متعهد به منع بكارگيري سالحهاي رژيم؛و متعهد به نابودي همه سالحهاي آشتار جمعي ايران بشوند؛ 

  . يندو از استقرار يك دولت دمكراتيك در ايران حمايت نما
بايد به عقايد دمكراتيك پاينبد , بعالوه گروههايي آه براي دريافت اين بودجه مورد تاييد قرار ميگيرند

نسبت به برابري فرصت مساوي متعهد شوند؛ از آزادي , باشند؛ متعهد به ارزشهاي دمكراتيك باشند
  ,و آزادي اجتماعات حمايت نمايند, آزادي بيان, مطبوعات

اين اليحه استقاده , مينان مجدد به آنهايي آه نگران دخالت نظامي آمريكا در ايران هستندنهايتًا براي اط
  .از نيروهاي مسلح اياالت متحد را تصويب و همچنين تاييد نميكند

در . در سالهاي اخير شاهد آن بوده ايم آه مردم ايران خواهان آزاديها بيشتري بوده اند” : سنتروم گفت
اي مذاآره با رژيم فعلي ايران نتايج آمي ببار داشته اند اين اليحه مردم ايران را حالي آه تالشهاي بر

  ”.برسميت ميشناسد آه براي آزاديهاي بيشتر راي داده اند و براي اصول دمكراسي تظاهرات آرده اند
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  هفتمين آنگره جبهه مشارآت آغاز شد
  2004 ژوئيه 21 – 1383 تير 31چهار شنبه 

 500هفتمين آنگره حزب جبهه مشارآت ايران اسالمي صبح امروز با حضور قريب به : خبرگزاري فارس
  . هاي سياسي و مطبوعاتي آغاز شد تن از اعضاي اين حزب و چهره

  
به گزارش خبرنگار سياسي فارس قرار است در هفتمين آنگره جبهه مشارآت ايران اسالمي آه از 

محل اجالس سران آشورهاي اسالمي آغاز شده و به مدت سه روز به طول خواهد صبح امروز در 
  . انجاميد، دبير آل و اعضاي شوراي مرآزي اين حزب انتخاب شوند
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زادگان، ناصرخالقي، صفدر حسيني، محمود حجتي،  در اين آنگره افرادي همچون محمد حسين شريف
د آشاورزي، محسن آرمين، عزت هللا سحابي، ابراهيم وزراي رفاه و تامين اجتماعي، آار، اقتصاد و جها

سرخي، عبداهللا مومني، محمد  يزدي، غالمعباس توسلي، محمد علي ابطحي، فيض اهللا عرب
راد، عبدالكريم سروش، بهزاد نبوي، هاشم صباغيان و عبداهللا  سالمتي، سعيد حجاريان، حسين انصاري

  . نوري حضور دارند
اي اولين بار از مهمانان خارجي نيز دعوت بعمل آمده آه نمايندگان احزاب گفتني است در اين آنگره بر

  . اند مسلم ليگ پاآستان و نمايندگاني از احزاب هند و مغرب از آن جمله
در ابتداي آنگره سعيد شريعتي عضو شوراي مرآزي حزب مشارآت با تسليت سالروز شهادت صديقه 

ميدواري آرد آه طي سه روز برگزاري آنگره هفتم، به اهداف آبري به ميهمانان خيرمقدم گفت و اظهار ا
  .  اين آنگره دست يابند شده تعيين

رضا  سپس محمدزاده رئيس ستاد برگزاري آنگره هفتم به ارائه گزارشي پرداخته و پس از آن محمد
  . آل جبهه مشارآت سخنراني خواهد نمود خاتمي دبير

راآسيون مشارآت در مجلس ششم، بررسي و وضعيت همچنين گزارشاتي نيز در خصوص عملكرد ف
  . اقتصادي آشور با گزارش دبيرآل، شوراي مرآزي، هيات داوري و گزارش مناطق ارائه خواهد شد

  . گفتني است جمع آثيري از خبرنگاران داخلي و خارجي در اين آنگره حضور دارند
  . شود اخبار تكميلي متعاقبًا ارسال مي

 
  ان دموآراسي ديني، دموآراسي سكوالر در دانشگاه تهران برگزار شد  جلسه مناظره با عنو

  2004 ژوئيه 21 – 1383 تير 31چهار شنبه 
در دفتر انجمن اسالمي دانشجويان دانشكده علوم " دموآراسي سكوالر"جلسه مناظره با عنوان 
  .دانشگاه تهران برگزار شد

ي نشريه دانشجويي جرس و انجمن اسالمي به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين جلسه آه با همكار
احمد قابل و رامين جهانبلگو حضور داشتند و , دانشجويان برگزاري علوم پايه دانشگاه تهران برگزار شد

پس از برگزاري جلسه مناظره به سواالت دانشجويان در زمينه دموآراسي و نحوه تحقق آن پاسخ 
  .گفتند

ري جلسات مناظره در اين دانشكده است آه از اين پس اين جلسه دومين جلسه از س, گفتني است
  .نظران ادامه خواهد يافت  با حضور ديگر صاحب

  دين و دموآراسي منافاتي با يكديگر ندارند:احمد قابل
  .آند  دموآراسي يك روش برتر است آه اسالم هم اين روش برتر را تجويز مي

" دموآراسي ديني، دموآراسي سكوالر"ه با عنوان احمد قابل در جلسه مناظر, به گزارش خبرنگار ايلنا
, آه عصر روز سه شنبه در دفتر انجمن اسالمي دانشجويان دانشكده علوم دانشگاه تهران برگزار شد

هيچ ارتباطي به متن ديني , هر آس آه شكلي را براي حكومت به عنوان نوع ديني آن ارايه آند: گفت
بنابراين نبايد فكر آنيم آه , مورد شكل آن چيزي ارايه نشده استچرا آه در قرآن در , يعني قران ندارد

  .درست است, هر چيزي آه به اسم دين عرضه شده
خود دموآراسي يك نظريه : گفت, توان متعارض با يك نظريه دانست  با بيان اينكه دموآراسي را نمي, وي

  .  باشداي در تعارض  تواند با نظريه  نيست ؛ بلكه يك روش است و روش نمي
بايد تعريفي از ذات , خواهيم بگوييم ذات دموآراسي با ذات دين ناسازگار است  اگر مي: قابل تاآيد آرد

  .دموآراسي را داشته باشيم
بايد دين را هم مثل , خواهند بگويند دين با دموآراسي سازگار نيست  اگر آساني مي: ادامه داد, وي

آمترين , آنند  آه نسبت به دين اظهار نظر مي   آسانيبينيم  دموآراسي آامال بشناسيد؛ اما مي
  .اطالعي نسبت به دين ندارند

اينكه يك ديندار : با اشاره به گفته جهانبلگو در خصوص امكانات دموآراسي بودن يك ديندار گفت, قابل
ذاتا با چون اگر اين دو , دهد آه دين با دموآراسي ناسازگار نيست  نشان مي, تواند دموآرات باشد  مي

  .توانستيم هيچ ديندار دموآراتيكي را ببينيم  نمي, هم منافات داشتند
مرمت نيست ؛ چرا آه , آنند  ما بايد توجه داشته باشيم آه هر قرائتي آه از دين ارايه مي: وي افزود

ل اي هر آس را آه اهل تسامح و تساه   اما امروزه عده  آند ؛  همين دين دعوت به تساهل و تسامح مي
  .خوانند  دين مي  بي, است
در منابع ديني ما و بسياري از اديان ديگر هم گفته شده : در بخشي از سخنان خود يادآور شد, وي

اند آه او خالف خواست مردم عمل خواهد آرد ؛ بلكه   آه امام زماني خواهد آمد ؛ اما هرگز نگفته, است
ظهور , رد و در حالي آه مورد درخواست مردم استگي  تاآيد شده آه انتظار فرج تمام عالم را فرا مي

  .آند  مي
آه در اين , آند  دموآراسي يك روش برتر است و اسالم هم اين روش برتر را تجويز مي: وي تاآيد آرد

  .در حد ممكن بايد از مردم راي گرفت: گويد  راستا اميرالمومنين مي
توان   گويم آه تمام احكام ديني را مي   ميمن با شجاعت: در بخشي از سخنان خود اظهارداشت, قابل

, تمامي احكام ديني هم عرض هستند براي رسيدن به عدالت) ره(به گفته امام خميني, زير سوال برد
عمل به آن خالف , رساند  اين به آن معناست آه اگر به اين نتيجه برسيم آه روشي ما را به عدالت نمي

  .شرع است
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دين اسالم , هيچ منافاتي با اسالم ندارد, در حقوق بشر مطرح شده استمساواتي آه : وي ادامه داد
بنابر متن قرآن دين حنيفي است آه بر اساس فطرت بشر است و اساس آن بر عقالنيت بشر است و 

بر اساس تمام اين مطالب دموآراسي ديني را بهترين گزينه , تبديل و تغيير در فطرت بشر وجود ندارد
  .نمدا  براي حكومت مي

دموآراسي مستقيم در دنياي امروز يك دروغ است و تنها دموآراسي ممكن در دنياي حاضر دموآراسي 
آنند و اگر آنها را نخواستند آنار مي   با ميانجي آه همان پارلمان است آه مردم نمايندگان را انتخاب مي

  .گذارند
دموآراسي ديني، دموآراسي "وان رامين جهانبلگو در جلسه مناظره با عن, به گزارش خبرنگار ايلنا

ما : بيان آرد, آه در دفتر انجمن اسالمي دانشجويان دانشكده علوم دانشگاه تهران برگزار شد" سكوالر
توانيم چيزي به نام دموآراسي ديني داشته باشيم و اينكه روشنفكران ديني به جاي دموآراسي   نمي

خدوش شدن و زيرسوال رفتن جنبه فلسفي و علمي باعث م, ، از واژه مردم ساالري استفاده مي آنند
شوند ؛ چرا آه دموآراسي تاريخچه فلسفي و علمي دارد آه براي پذيرش دموآراسي   دموآراسي مي

  .بايد آن تاريخچه را هم پذيرفت
هايي هستند   روشنفكران ديني هر قدر هم مدرنيته را نقد آنند ؛ ولي به هر حال انسان, به گفته وي
زندگي آنند و مقصودشان از دموآراسي هم دموآراسي مدرن است نه , خواهند  ر حاضر ميآه در عص

  .ها دموآراسي سكوالر است  با توجه به اينكه دموآراسي بنابر تعريف آن, دموآراسي آتن
  

در اروپا , تواند نقشي ايفا آند  دين نمي, شود  در جايي آه دموآراسي مدرن مطرح مي: وي ادامه داد
ني چون ماآياولي و هابس مساله خود مختاري سياسي را مطرح آردند ؛ ولي هيچ يك از متفكرا

در حالي آه متفكران غرب براي آن پاسخ دارند و , روشنفكران ديني ما براي اين مساله پاسخي ندارند
  .گيرد  سياست تحت لواي دين نيست ؛ بلكه سياست مشروعيت را از خودش مي: معتقدند
ما در دنياي افسون زده هستيم و اگر : گفت, شاره به مساله عقالني آردن سياستبا ا, جهانبلگو

  .شويم  باز افسون زده مي, بخواهيم در جامعه مدرن با دنياي ديني زندگي آنيم
گردد و در دنياي عمومي سكوالر   بايد توجه داشت آه ايمان به فضاي خصوصي انسان بر مي: وي گفت

  .اند پروژه اجتماعي ايجاد آندتو  است و ايمان فردي نمي
در دنياي ديني خودبينايي : در خصوص مساله خود بنيادي نهادهاي سياسي اظهارداشت, جهانبلگو

نهادهاي سياسي را نداريم؛ اما در دنياي سكوالر نهادهاي سياسي خود بنياد هستند و مشروعيت 
د مشروعيت خود را از دين بگيرد ؛ اما دموآراسي ديني قاعدتا باي, همچنين. گيرند  خود را از مردم مي

  .گيرد  دموآراسي بر اساس تعريفش مشروعيت را از مردم مي
  .آه يك آل به همه چيز مشروعيت بدهد, آنيم  ما در دنياي آل گرا زندگي نمي: وي تصريح آرد

اما در در جامعه ديني شما مومن هستيد ؛ : با اشاره به مساله اعتالي فرديت تصريح آرد, جهانبلگو
دموآراسي سكوالر امت و مومن و مطرح نيست ؛ بلكه شما جزيي از آلي هستيد آه به شما اجازه 

پس مساله فرديت و خودمختاري سياست و عقالني آردن , دهد  اعتالي فرديت و دفاع از حقوقتان را مي
  .اجز استرساند آه روشنفكري ديني از ارايه آن تعريف ع  سياست ما را تنها به يك تعريف مي

دموآراسي مستقيم در دنياي امروز يك دروغ است و تنها دموآراسي ممكن در : جهانبلگو ادامه دداد
آنند و اگر   دنياي حاضر دموآراسي با ميانجي آه همان پارلمان است آه مردم نمايندگان را انتخاب مي

  .آنها را نخواستند آنار مي گذارند
شما چيزي از دين , گويند   در مقابل روشنفكران سكوالر ميروشنفكران ديني همواره, به گفته وي

شود گفت شما از دموآراسي عرب     گفت مثال مي, شود  دانيد اين را در مقابل خودشان هم مي  نمي
  .آنم سخن درستي هم نيست  گويم و فكر مي  فهميد ؛ البته من اين مساله را نمي  چيزي نمي

, توان دموآرات باشد  معتقد نيستم آه فرد مسلمان نمي,  دادندمن برخالف آنچه قابل به من نسبت
  .مسلمانان مي توانند خيلي هم دموآرات عمل آند

توانند به راحتي   مردم مي, تواند اشتباه آند  اآثريت مي, دموآراسي رژيم بسيار ظريفي است: وي افزود
  .د خالف مردم حرآت آنن اشتباه آنند و روشنفكران بايد گاهي اوقات

شما قطعا فردي هستيد آه به امام زمان معتقد : در بخشي از سخنان خود خطاب به قابل گفت, وي
  آند؟  آند يا نمي  آيا جاي خالي در قدرت را پر مي, به من بگوييد وقتي امام زمان ظهور آند, هستيد

خالي در قدرت شهروندي خاص خواهد بود و جاي , يك شهروند عادي نخواهد بود, خب او اگر ظهور آند
  .را پر خواهد آرد
در حالي آه دموآراسي بر , آنيد  آنيد و به آن استناده مي  هايتان به متن دين اشاره مي  شما در صحبت

يك چارچوب اجتماعي , آند و يك متن تغييرناپذير مثل متن دين قرآن ندارد  اساس هيچ متني آار نمي
  .است نه يك متن

هاي مختلفي   توانيم گروه  بل تغيير است و اتفاقا به خاطر همين امر مييك ذهنيت است آه قا, همچنين
  .را داشته باشيم آه براي دموآراسي مبارزه آنند

يك , وجود مسلمانان دموآرات به معناي سازگاري دين و دموآراسي نيست: وي خاطرنشان آرد
 اگر مسلمان با پروژه اجتماعي تواند با دموآراسي آنار بيايد ؛ اما  مسلمان بدون پروژه اجتماعي مي

متن دموآراسي قراردادي اجتماعي است آه , تواند با دموآراسي سازگار باشد  نمي, ديني وارد شود
  .توان آن را مورد سوال قرارداد چون يك متن ديني نيست  مي

www.iran-archive.com 



    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ق در قاهرهآنفرانس آشورهاى همسايه عرا
  2004 ژوئيه 21 – 1383 تير 31چهار شنبه  -راديو آلمان 

روز جارى در قاهره ، پايتخت مصر اولين آنفرانس وزراى امور خارجه آشورهاى همجوار عراق پس از 
در اين آنفرانس وزراى امور خارجه سوريه ، . محول نمودن قدرت رهبرى به عراقيها تشكيل ميشود

ن ، ترآيه ، جمهورى اسالمى ايران ، آويت و همچنين عراق و مصر شرآت عربستان سعودى ، ارد
  .دارند

در آنفرانس قاهره احيانا سعى خواهد شد آه حسن نيت در مقابل عراق مورد تاآيد قرار بگيرد ولى 
اردن . و آشورهاى همسايه اش عارى از تشنجاتى نيست« عراق نوين«واقعيت اينستكه مناسبات 

ير عراق  عالوى از آنكشور پيشنهاد آرد آه حاضر است قوا به عراق اعزام دارد ولى طى ديدارنخست وز
عراق آنرا رد آرد و در مصر نيز گفته شد آه آشورهاى همسايه عراق در اوضاع داخلى آنكشور دخالت 

هرچند آه مصر يك آشور همجوار عراق نيست ولى چنين بنظر ميرسد آه نقش همآهنگ . نخواهند آرد
در آنفرانس روز جارى در :  محمد نورالدين آارشناس سياسى لبنانى ميگويد. را ايفاء ميكندآننده 

بعقيده : وى مى افزايد. قاهره موضوع اعزام قوا از طرف آشورهاى عربى به عراق منتفى خواهد شد 
ص من بعيد است آه در اين آنفرانس اعزام قواى آشورهاى عربى به عراق بتصويب برسد و آنهم بخصو

  .پس از آنكه عراق با آن مخالفت آرد
: بجاى آن ولى قولهائى لفظى به عراق داده ميشود و بعنوان مثال اينكه : اين آارشناس لبنانى ميگويد

اردن خواهد آوشيد به برادران و خواهران عراقى ، آمك آند تا اين دوران دشوار را پشت سر بگذارند 
زيرا آشورهاى . ده آه امنيت عراق بخشى از امنيت اردن استولى پادشاه اردن همگام با آن تاآيد آر

همسايه عراق در حال حاضر اوضاع آن آشور را بانگرانى فراوان دنبال ميكنند و بويژه اينكه عمليات 
  . تروريستى بخاك آنها نيز سرايت آند

حمد نورالدين آارشناس لبنانى م.آيا اين آشورها واقعا در اوضاع داخلى عراق دخالت نخواهند آرد؟
آنفرانس قاهره پيامى براى آليه ذيمدخالن سياسى منطقه ، منجمله اياالت متحده آمريكا :ميگويد

وقتيكه مساله بر سر اوضاع عراق باشد آشورهاى همجوار و منجمله : خواهد فرستاد و آنهم اينكه 
  .ترآيه و عربستان سعودى مايلند آه حق اظهار نظر داشته باشند

لت موقت عراق نتواند در آينده نزديك اوضاع امنيتى آشور را آنترل آند ديرى نخواهد پائيد آه زيرا اگر دو
نه فقط در عراق ، بلكه به  برخى ديگر از آشورهاى منطقه چون اردن و يا « مجاهدين عرب « باصطالح 

مر در باره مشكل اما اين ا. ميخوانند از سر بگيرند«  جهاد« عربستان سعودى نفوز آرده و آنچه را آه 
زيرا شايعاتى در باره . آردها نيز صدق ميكند آه ظاهرا بعنوان يك مشكل داخلى عراق خوانده ميشود

. اوضاع پس از جنگ در عراق و خود مختارى آردها باعث بروز مشكالت امنيتى جدى در سوريه شده بود
آه بنظر ناظران سياسى مساله چنين  نگرانى هائى در مورد ترآيه نيز صادق است و بدين خاطر است 

  .آردها نقشى مهم درآنفرانس  روزجارى در پايتخت مصر ايفاء خواهد آرد
  

  وزراي خارجه آشورهاي همسايه عراق در قاهره گردهم آمدند
  2004 ژوئيه 21 – 1383 تير 31چهار شنبه 

ضاي دولت موقت هاي همسايه عراق امروز به منظور بررسي تقا وزراي خارجه آشور: خبرگزاري فارس
  . اين آشور براي جلب آمك آشورهاي همسايه در ايجاد امنيت در عراق در قاهره مصر گردهم آمدند

وزير امور خارجه موقت عراق در جلسه افتتاحيه " هوشيار زيباري"به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، 
يت آنند و براي ايجاد عراقي هاي ما از مردم عراق حما انتظار داريم آه همسايه«: اين نشست گفت

  » . نكنند مستقل و آرام تنها به حرف بسنده
بنابر اين گزارش، اين اولين ديدار وزير عراق با وزراي آشورهاي همسايه مثل اردن، سوريه، عربستان، 

  . شود رود آه از زمان تشكيل دولت موقت در عراق انجام مي آويت، ترآيه و مصر به شمار مي
" ابومصعب الزرقاوي"اق بارها حمالت در عراق را به جنگجويان خارجي و بخصوص به دولت موقت عر

  . عضو اردني االصل القاعده نسبت داده است
دولت عراق همچنين سعي دارد آشورهاي عربي و اسالمي را به مشارآت نيرو در نيروهاي 

نيروهاي اشغالگر آمريكايي و هم اآنون بيشتر اين نيروها را . المللي مستقر در عراق ترغيب آند بين
  . دهند انگليسي و همپيمانان آنها تشكيل مي

، نخست وزير موقت عراق نيز قرار است پس از شرآت در نشست وزراي خارجه "اياد عالوي"
، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا آه به "خاوير سوالنا"آشورهاي همسايه عراق در قاهره با 

  . ديدار و گفتگو آند  است، خاورميانه سفر آرده 
دبيرآل سازمان ملل متحد در عراق نيز در اين " آوفي عنان"مشاور و نماينده ويژه " اخضر ابراهيمي"

  . اجالس شرآت خواهد داشت
  

  جسد يك دانشمند عراقي در سامرا پيدا شد
  2004 ژوئيه 21 – 1383 تير 31چهار شنبه 
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هاي شديد روز گذشته ميان نيروهاي مقاومت عراق  ريدر حالي آه تعداد تلفات درگي: خبرگزاري فارس
به پنج آشته و هشت زخمي رسيد، جسد يكي از دانشمندان " سامرا"و نيروهاي اشغالگر در شهر 

  .عراقي به همراه يك جسد ناشناس ديگر امروز در اين شهر پيدا شد
: ا در اين رابطه اعالم آرد، رئيس پليس سامر"سعدون الديلمي"به گزارش خبرگزاري فرانسه از سامرا، 

  » .دو جسد صبح امروز در سامرا پيدا شد«
يكي از آارآنان يك شرآت داروسازي محلي " بصام المدرس"به گفته ديلمي، جسد اول متعلق به دآتر 

  . پيدا شد" جباليه"است آه داراي دآتراي شيمي بود و جسد وي در نزديكي مسجدي در محله 
رسد آه اين دآتر عراقي مورد  به نظر مي«: به ناشناس بودن جسد دوم افزوداين افسر پليس با اشاره 

  » .آزار و شكنجه قرار گرفته است
هاي روز گذشته در سامرا آه در  اين در حالي است آه به گفته اين مقام پليس تعداد تلفات درگيري

  .  آيلومتري شمال بغداد واقع است به پنج آشته و هشت زخمي رسيد125
هاي بازرسي ارتش آمريكا در يكي از مناطق شمالي شهر سامرا  ها در يكي از ايستگاه رگيرياين د

  . بوقوع پيوست
 3 شهروند عراقي آشته و 4اي در غرب بعقوبه نيز  از سوي ديگر روز گذشته بر اثر انفجار بمب در منطقه

  . نفر ديگر مجروح شدند
و در " انبار"ر دريايي و دو سرباز خود در استان ارتش آمريكا در عين حال از آشته شدن دو تفنگدا

  . خبر داد"فلوجه"هايي چون شهر نا آرام  شهر
 

  هاي بغداد کشته شدند تن در درگيري 12
  2004 ژوئيه 21 – 1383 تير 31چهار شنبه 

گروهي که .  نفر شد12روز چهارشنبه انفجار بمب و تيراندازيها در بغداد موجب کشته شدن -راديو فردا 
خود را پرچم سياه مي خواند، تهديد کرده است شش گروگان خارجي را سر خواهد بريد، مگر آنکه 

بلغارستان و لهستان تهديد شده اند که اگر نيروهاي خود را . کارفرماي کويتي آنان را از عراق خارج کند
ده اند به تهديدهاي از عرق خار نکنند، مورد حمله واقع خواهند شد، اما بلغارستان و لهستان اعالم کر

. القاعده که اگر نيروهايشان را از عراق خارج نکنند مورد حمله واقع خواهند شد اهميتي نمي دهند
رئيس جمهوري بلغارستان که در برلين سخن مي گفت تاکيد کرد که اين کشور به اين گونه درخواستها 

 در ورشو نيز ماريک بريکا، نخست .که باعث تشويق بيشتر تروريستها مي شود ترتيب اثر نخواهد داد
قبال گروهي که . حاضر نيست زير فشار تروريستها نيروهايش را از عراق خارج سازد: وزير لهستان گفت

خود را شاخه اروپايي القاعده مي نامد تهديد کرده بود که اگر لهستان و بلغارستان نيروهايشان را از 
اين تعديد بر يک سايت اينترنتي منتشر شده بود، . خواهند دادعراق خارج نکنند، آنها را مورد حمله قرار 

  .ولي اصالت آن تاييد نشده است
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