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

  
   مهم بين المللي و منطقه ايرويدادهاي

  
   جهان درگذشتیرهبر کاتوليکها

  ٢٠٠۵  آپریل2  - ١٣٨4  فروردین13ه شنب:بی بی سی 
   . مرگ پاپ ژان پل دوم را اعالم کردی اطالعيه کوتاهی جهان طی کاتوليکهای مقر رهبرواتيکان،

 را به نام خود ثبت کرد در  کاتوليکی کليسای رهبری ترين دوره های از طوالنی ژان پل دوم که يکپاپ
 ی قلبی از جمله نارساي،ی از مشکالت جسمیا  درگذشت و علت مرگ او مجموعه ی سالگ84سن 

   .اعالم شده است
هفت و ( و هفت دقيقه شنبه شب دوم آوريل به وقت پايتخت ايتاليا ی مرگ پاپ ساعت نه و سزمان
   . اعالم شده است)  و هفت دقيقه به وقت گرينويچیس
 در ميدان سنت ی پاپ از خداوند در کنار محل اقامت وی نيايش و درخواست شفای نفر که برازارانه

پاپ به ايشان اعالم شدند بنابر سنت مردم ايتاليا   که خبر درگذشت یپيتر رم گردآمده بودند، هنگام
   .اقدام به کف زدن کردند

   . را آغاز کردندیگوار کليساها در سرتاسر رم به صدا درآمد و مردم شهر سوناقوس
پدر مقدس ما، : " از مقامات برجسته واتيکان با اعالم خبر مرگ پاپ گفت،ی لئوناردو ساندرسراسقف

   ".بازگشت) خداوند(ژان پل به خانه پدر 
 ی عصبی ديرينه او به بيماری شده بود که ابتالی ای تنفسی پيش دچار ناراحتی ژان پل دوم از مدتپاپ

   . افزودیت آن مپارکينسون بر شد
 جهان نتواند در ی اش بر کاتوليکهای سال رهبر26 ی نخستين بار طی باعث شد که او برای بيماراين

 مردم یکند و تنها از پنجره محل اقامتش برا مراسم عيد پاک که يکشنبه گذشته برگزار شد شرکت 
   .دست تکان دهد

 شد به وخامت ی ادراریز عفونت در مجار ای از پنجشنبه شب گذشته که دچار تب خفيف ناشی وحال
   . گراييد
 آن شب واتيکان اعالم کرد که اگرچه پاپ بشدت بيمار است اما همچنان هشيار است و در یفردا

   .  بردیآرامش به سر م
 ی گردآمدنـد تـا بـرا   ی عمـوم ی جهان در کليساها و همچنين فـضاها ی آن زمان ميليونها تن از کاتوليکها     از

   . کنند پاپ دعایشفا
  

 . اعضاي بانك جهاني به اتفاق آرا پل ولفوويتز را به عنوان رييس اين بانك برگزيدند
  ٢٠٠۵  آپریل1  - ١٣٨4  فروردین12ه جمع

به نقل از خبرگزاري رويتر، انتخاب پل ولفوويتز، معاون ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
انك جهاني در حالي صورت گرفته است آه برخي از آشورهاي سابق وزير دفاع آمريكا به عنوان رييس ب

ي آمريكا به عراق و اشغال نظامي اين آشور  عضو بانك جهاني نسبت به نقش وي در طراحي حمله
 . انتقاداتي داشتند

براساس اين گزارش، انتخاب معاون سابق وزير دفاع آمريكا براي اين سمت از سوي آشورهاي داراي 
 نفره بانك جهاني با اجماع آلي، اين 24ي   جهاني پيش از آن صورت گرفت آه آميتهسهام اصلي بانك

 . مقام ارشد آمريكايي را به عنوان رييس بانك جهاني برگزيدند
قرار است تا پيش از حضور رسمي ولفوويتز در راس بانك جهاني و آغاز فعاليت وي در اين سمت از اول 

 . انك به همراه جيمز وولفسون رييس فعلي اين بانك قرار گيردماه ژوئن، وي در جريان امور اين ب
براي من جاي بسيار : اي اعالم آرد رييس جديد بانك جهاني پس از انتخابش در اين سمت در بيانيه
 . اند خوشحالي است آه رياست بانك جهاني را به من واگذار آرده
خاب ولفوويتز در اين سمت عصباني شده در همين حال بسياري از مقامات و آارشناسان نسبت به انت

 . اند و اعتراض خود را نسبت به اين انتخاب اعالم آرده
ي دو پنتاگون تنها نامزد براي آسب احراز رياست بانك جهاني بوده  براساس اين گزارش فرد شماره
ي ي يك توافق غيررسمي براي تصدي اين پست از جانب يك آمريكاي است آه اين مساله به واسطه

 . صورت گرفته بود
رييس جديد بانك جهاني در ادامه اعالم آرد آه اجماع آلي اين آميته جهت نامزد شدن وي و در نهايت 

ي آن است آه موانع و سدهاي موجود  برگزيده شدنش به عنوان رييس جديد بانك جهاني نشان دهنده
 . جهت رسيدن به جايگاهي جهت آاهش فقر قابل برداشته شدن هستند

هاي موجود برسر نقشش در بحران نظامي عراق  ي در ادامه افزود آه مناقشات و بحث و جدلو
 . تواند به فراموشي سپرده شود مي
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اگر خواستار آن هستيم آه به دورنمايي از آنچه آه آرزويش را نه تنها در آمريكا : ولفوويتز در ادامه افزود
 موارد زيادي وجود دارد آه بايد در آنار يكديگر قرار بگيرند بلكه براي آل دنيا داريم، برسيم بايد بگويم آه

 . و با هم همراه شوند و در نهايت آاهش فقر هم بايد يكي از اين موارد اصلي باشد
گفت، در ادامه افزود،   سخن ميPBSي تلويزيوني  وگو با شبكه رييس جديد بانك جهاني آه در گفت
 .  آه آار خود را آغاز آرده و ادامه دهدخوب يا بد وي با يك فكر باز قصد دارد

من با شمار زيادي از مسايلي آه بانك جهاني مجبور است تا با آنها در تعامل بوده و : وي حتي گفت
برخورد داشته باشد، آشنا هستم و بر اين باورم آه خيلي بايد احمق باشم آه نگاهي تعصب آميز 

 . ي امور داشته باشم نسبت به همه
هايي از  در حالي آه رشد و پيشرفت در شرق آسيا، آمريكاي التين و بخش:  افزودوي همچنين

ي آفريقا يكي از  خاورميانه صورت گرفته است، آفريقا هنوز پشت سر ما قرار دارد؛ بنابراين قاره
 . هاي بانك جهاني خواهد بود اولويت

در نخستين واآنش به اين انتخاب در پي انتخاب پل ولفوويتز به عنوان رييس بانك جهاني، آاخ سفيد 
ماموريت بانك جهاني براي آمريكا و آل جهان بسيار حياتي است و اين در : اي اعالم آرد طي بيانيه

 -حالي است آه در سال جاري ميالدي بر رشد و توسعه و تسريع امور در قاره آفريقا از جانب گروه جي
 . هشت و سازمان ملل تاآيد شده است

نتخاب معاون سابق وزير دفاع آمريكا به عنوان رييس جديد بانك جهاني را تاييد آرده و وي را انگليس نيز ا
 . ي فراوان توصيف آرده است فردي با تجربه

 
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگرژیم ایران و دولتهای 

  نانرژي و چالشهاي جهاني با آ
  

 ی تحوالت در مذاکرات هسته انیدتریجد از سه کشور یکی تختی در پابهشتی ارد9 در ژنو ، نی فرورد26
  شود ؛ ی می و اروپا بررسرانیا

  ٢٠٠۵  آپریل2  - ١٣٨4  فروردین13ه شنب
 ی مقرر شد که جلسه آتیی اروپاهی اتحادزي و نیی و سه کشور اروپارانی ااني توافقات منی آخربراساس

 سازمان ملل ییدر ژنو مقر اروپا ) نی فرورد26 ( لی آور15 و اروپا رانی مشترک ای هسته اتهيکرات کممذا
 . متحد برگزار شود 

 9 ( لی آور29 زي مذاکرات ننی ای راهبرتهي کمیکسب اطالع کرد که نشست آت" مهر "ی خبرگزارخبرنگار
 .  آلمان برگزار خواهد شد ای  از سه کشور انگلستان ، فرانسهیکی تختیدر پا ) بهشتیارد

 .  نشست است نی ایزباني می برای جدی از نامزد هایکی لندن
 در رانی ارائه شده از جانب ای هادهی ای بررسرانی ای به پرونده هسته اکی نزدیپلماتهای گفته دبه

ات  مذاکرندهی در دو نشست آی دو طرف، هدف اصلاني می به توافقدني و رسسی در پاررينشست اخ
  . و اروپا خواهد بود رانی ایهسته ا

  
  ايران  ی هسته ای آمريکا از فعاليت هاِیاطالعاِت امنيت

  ٢٠٠۵  آپریل1  - ١٣٨4  فروردین12ه  جمع: رادیو آلمان- از نيويورک- ی  کالنتریعبد
صحت و  و ی و ليبی عراق، ايران، کره شمالی اتمی آمريکا در مورد فعاليت هاِیميزان اطالعاِت امنيت

 ی قابليت هاِی کميسيوِن بررسی بود که ديروز از سویاعتبار اين اطالعات، موضوع گزارش ويژه ا
 در ی مربوط به ايران و کره شمالیبخش ها.  آمريکا در اختيار مطبوعات قرار گرفتی و امنيتیاطالعات

 . نشده استیاين گزارش هنوز علن
 آمريکا ـ ی و امنيتی اطالعاتی قابليت هاِیيوِن بررس کميسی جرج بوش به همراه دوتن از رؤساديروز

 شرکت کردند تا در مورد کمبودها و ی مطبوعاتیآقايان الرنس سيلبرمن و چارگلز راب ـ در کنفرانس
مضمون . د خبرنگاران پاسخ دهنی آمريکا به پرسش هاِی و اطالع رسانی امنيتی شبکه هاینيازها
 عراق، از ِی بود که پيش از اشغال نظام»ینادرست و غلط « گزارش اين کميسيون، اطالعاتِیاصل

 . رسيدی صدام حسين به کاخ سفيد مِی اتمیفعاليت ها
اين بخش ها .  مانده و منتشر نشده اندیشده باق بندى  از اين گزارش هنوز طبقهی مهمی هابخش

 . استیمالى ش  ايران و کرهی هسته ای آمريکا از فعاليت هاِیمربوط به اطالعاِت جاسوس
 
آيا مردم آمريکا ” کميسيون مزبور به صراحت پرسيده شد که ی ديروز،  از رؤساِیى مطبوعات  مصاحبهدر
 بر اطالعات ی متک،ی دولت شان بر ايران و کرهء شمالی توانند اطمينان داشته باشند که فشارهایم

 به اين ی امنيتاِتسيـِت اطالعآقايان سيلبرمن و راب گفتند، به دليل حسا” دقيق و قابل اعتماد است؟
 ،ی ايران و کره شمالیآيا با مشاهدهء فعاليت ها”: بار ديگر از آنها پرسيده شد. دهند یسوآل پاسخ نم

 عراِق صدام حسين یها شما به اين نتيجه رسيده ايد که روش و مسير اين فعاليت ها شبيه فعاليت
آقايان ”  القاعده است؟یها عاليت فیاندازه ا و تا ی ليبیاست، يا اينکه بيشتر شبيه برنامه ها

 . سيلبرمن و راب به اين سوآل نيز پاسخ ندادند
 ی بيشتر رسانه ها نسبت به ادعاهاِی اعتمادی منعکس کنندهء بی خبرنگاران تا اندازه ای هاپرسش

ک نمونه از ي.  در خاورميانه استاش ی تهاجمِی آن در مورد سياست هاِی اصلیها کابينهء بوش و انگيزه
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منتشر ) مارس٢٧( بود که روزنامهء واشنگتن پست چند روز پيش ی گزارش ويژه اها، یاعتماد یاين ب
 آمريکا و ايران در ِی اتمی های شدهء کاخ سفيد از همکاریدر اين گزارش با استفاده از اسناد علن. کرد

 از گسترش یِت جلوگير دولت آمريکا در زمينهء سياسیها  که انگيزهشود یزمان شاه، گفته م
جرج .  استیقتصاد و نيز منفعت ای و دشمنی از مالحظات دوستی تنها ناش،ی هسته ایها سالح

 پل وولفويـتس، از آنجا که ی وزير دفاع دونالد رامسفلد، و معاون امنيت،ی ديک چينیبوش، معاون او آقا
 آن ندارند، به عنوان دليل خاطر یتم ايران و اهداف ایا  هستهیها  مستقيم از فعاليتیمدارک و اسناد

 ندارد، جز آنکه ی هسته ای به نيروی که ايران با داشتن منابع سرشار نفت و گاز نيازکنند ینشان م
 سال پيش که در ی رامسفلد و وولفوويتس، س،یاما همين سه تن اخير، چين. بخواهد بمب بسازد

واشنگتن .  کردندی درست خالف اين را استدالل م را به عهده داشتند،یدولت جرالد فورد مقامات امنيت
 را با شاه امضا کرد ی نويسد که دولت جرالد فورد قرارداد کالنی آنروز آنها میپست به نقل از گفته ها

 استخراج پلوتونيوم از سوخت ی را برای آن شاه قرار بود از آمريكا تأسيسات بسيار بزرگیکه ط
 ، ١٩٧۵ استراتژيک آمريکا در سال ی شدهء سياست هاید علندر اسنا.  بخردیا  هستهیرآکتورها

 ی گيرد و ايران برای ظرف پانزده سال بعد به شدت کاهش من ايرای شود که منابع نفتیاستدالل م
 ی به رهبر،ی آمريکايیها ی شده، کمپانیطبق اسناد علن.  داردی اتمیآينده اش نياز به منابع انرژ

 ميليارد ۶/۴ و قطعات آن به شاه قرار بود یش تا هشت رآکتور اتمشرکت وستينگهاوس، از فروش ش
ايران همچنين قرار بود با صرف يک ميليارد دالر ديگر، بيست درصد از سهام يک . دالر درآمد کسب کنند

 .  اورانيوم در آمريکا را بخردِی سازی غنِی خصوصِیکمپان
در روزنامهء )مارس٩(ا بود، چند روز پيش  وزير امور خارجهء آمريک١٩٧۵ کسينجر که در سال یهنر

 ی اتمی چون ايران که يک توليد کنندهء عمدهء نفت است، انرژی کشوریبرا”: واشنگتن پست نوشت 
 هدستورالعمل شمار١٩٧۵ کسينجر در سالیاما همين آقا” . نيستی جز به هدر دادن منابع ملیچيز
 ی،  امضا کرد که در آن استراتژ» آمريکا و ايرانی هسته اِیهمکار« را تحت عنوان ی امنيت ملی برا٢٩٢

 سيک، سياستمدار ی گریآقا.  کندی به ايران را توجيه می تأسيسات اتمِیفروِش شش ميليارد
 ی اه هستی فورد، کارتر و ريگان به امور منع گسترش سالحهای که در کابينه هایبازنشسته ا

مسأله :  گويدی آمريکا، به واشنگتن پست میا سياست هِی کرد، در توضيح اين دوگانگی میرسيدگ
 چون به او اعتماد داشتيم، اما همان استدالل را پذيرفتيم، یما استدالل شاه را م. بر سر اعتماد است

 . پذيريم، چون به آنها اعتماد نداريمیاز مالها نم
ادر به حمل  جنگندهء اف ـ شانزده که قی گذشته کاخ سفيد تصويب کرد که با فروش جت هاهفتهء

 ی اند به دولت پاکستان، تحريم فروش تسليحات به اين کشور را در اين مورد لغو می اتمیکالهک ها
 توليد را ره الکهيدمارتين، سازندهء اين جنگنده ها که در شرف بستن خط توليدش بود، دوباِیکمپان. کند

 .باالخواهد برد
 

  فروخت رانی به ای هسته ای کالهک ها حملتي موشک کروز با قابل20 نیحکومت سابق اوکرا
  ٢٠٠۵  آپریل1  - ١٣٨4  فروردین12ه جمع
ژيم سابق اوآراين، موشك هاي قادر به   يوشچنكو رئيس جمهوري اوآراين تاييد آرد در زمان رويكتور

اين پرونده، جنجالي سياسي در اوآراين . حمل آالهك هاي هسته اي به ايران فروخته شده است
.  مي آنمدمن اين را با تلخي تمام تايي:  گفتNBCويكتور يوشچنكو به شبكه آمريكايي . ستبرانگيخته ا

هيچ آالهك هسته اي به همراه اين موشك ها فروخته : يك منبع اوآرايني آشنا با اين تحقيقات گفت
 در هيروس.  بوده استهي آنها روسداری داد که خری نشان مني موشکها در ظاهر چننیبرگه حمل ا. نشد

 قادر به حمل یشکها موی هم در معامالت مشابهني به چنیاوکرا.  کردی اطالعی باره اظهار بنیا
 .  فروختی هسته ایکالهک ها

ژيم سابق اوآراين، در آشورش موشك هاي   يوشچنكو رئيس جمهوري اوآراين تاييد آرد در زمان رويكتور
اين پرونده، جنجالي سياسي در اوآراين . تقابل حمل آالهك هاي هسته اي به ايران فروخته شده اس

 . برانگيخته است
ويكتور يوشچنكو، رئيس جمهوري اوآراين در مصاحبه اي آه روز پنجشنبه ): اديو فردا( اردالن سياوش

انجام داد، اظهار داشت برخي از موشك هاي قادر به حمل آالهك هاي هسته اي به طور غير قانوني 
ويكتور . ستژيم سابق اوآراين انجام شده ا ه اند و اين فروش در زمان ربه ايران و چين فروخته شد

آقاي يوشچنكو قرار . من اين را با تلخي تمام تاييد مي آنم:  گفتNBCيوشچنكو به شبكه آمريكايي 
 در قراردادي جعلي آه نشان مي X55موشك هاي : او گفت. است هفته آينده از واشنگتن ديدار آند

شك ها روسيه هستند به ايران صادر شد، اما نگفت آه اين امر چه زماني صورت داد مقصد اين مو
 . پذيرفت
 موشك به روسيه 20 نسخه اي از اين قرارداد را به دست آورده است آه نشان مي دهد NBC شبكه

يك منبع اوآرايني آشنا . روسيه خود دخالت در چنين معامله اي را تكذيب آرده است. صادر شده است
 موشكبرد اين . هيچ آالهك هسته اي به همراه اين موشك ها فروخته نشد: ين تحقيقات مي گويدبا ا

 آمريكا به نقل از برخي منابع اطالعاتي آن آشور NBCشبكه .  آيلومتر است200ها حدود سه هزار و 
ت متضادي مقامات اوآراين روايا. گفت آه چين و ايران هر آدام شش موشك را از اوآراين دريافت آردند

 . را از تعداد موشك هايي آه به ايران و چين فروخته اند ارائه دادند
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 گفتند به رغم آن آه ايران آالهك هسته اي ندارد، ولي موشك ها NBC اطالعاتي آمريكا به شبكه منابع
 تغيير ايرانيان مي توانند با. مي تواند برنامه ايران را براي رسيدن به سالح هاي هسته اي به پيش ببرد

ويكتور يوشچنكو قرار . مهندسي اين موشك ها برد موشك شهاب سه خود را به دو برابر افزايش دهند
است در آاخ سفيد روز دوشنبه با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا مالقات آند و همچنين قرار است در 

نبال اعتراضاتي آه ويكتور يوشچنكو به د. نشست مشترك آنگره آمريكا در روز چهارشنبه سخنراني آند
 .منجر به برآناري ويكتو يانوآوويچ در انتخابات رياست جمهوري ماه دسامبر شد، به قدرت رسيد

 
  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
 ايران در هفته اى آه گذشت  

  ٢٠٠۵  آپریل2  - ١٣٨4  فروردین13ه شنب:رادیو آلمان
 دآتر شهرام اعظم، پزشكى است آه خانم زهرا بى ترديد مهمترين خبر هفته گذشته درايران، شهادت

آاظمى خبرنگار آانادايى متولد ايران را ساعاتى پيش از مرگ در بيمارستانى در تهران معاينه آرده 
 .است

دآتر اعظم در يك آنفرانس خبرى در اتاوا اعالم آرد جراحات خانم آاظمى تنها ميتوانسته اند ناشى از 
اين اظهارات از آن رو حائز اهميتى بين . اوز جنسى بوده باشندضرب و شتم شديد، شكنجه و تج

المللى اند آه  اتحاديه اروپا فعاالن حقوق بشر داخلى و خارجى، گزارشگران سازمان ملل و مسئوالن 
آانادايى بارها مرگ خانم آاظمى را محكوم آرده و خواهان رسيدگى به آن شده اند اما هنوز پس از 

 خانم آاظمى به دست ماموران امنيتى زندان اوين، هيچيك از مقامات جمهورى گذشت دو سال از قتل
اسالمى ايران مسئوليت اين رفتار را بر عهده نگرفته و ادعا ميشود آه مقتول بر اثر ناراحتى قلبى فوت 

دولت آانادا آه خواستار تحويل جسد خانم آاظمى براى تعيين علت مرگ بود تا آنجا پيش .آرده است
حال اين مناسبات آه طى دو سال گذشته دستخوش . آه دولت ايران را تهديد به قطع رابطه نمودرفت 

 .  فراز و فرود هايى بوده، با اظهارات يك شاهد عينى ميتواند وارد مرحله ديگرى شود
صحنه رقابت هاى انتخابات دور نهم رياست جمهورى ايران به تدريج روشن تر ميشود اما بايد گفت 

صدا و سيماى جمهورى احتماال  براى جذب . اين رقابت ها هنوز به جامعه آشيده نشده استدامنه 
مردم به اين صحنه اعالم آرد به هر يك از نامزدها فرصت ميدهد تا از طريق اين رسانه به اعالم مواضع 

ز نامزدهاى رييس پيشين اين رسانه آقاى الريجانى خود اينك يكى ا. يا به مناظره با ديگران بپردازند
از گروههاى اصولگرا تا چندى پيش با نام جناح . مطرح انتخابات ازسوى جبهه اصول گرايان ميباشد 

دآتر معين آانديد اصلى  اصالح طلبان است و خانم رفعت بيات نماينده زنجان در . راست ياد ميشد
الى سرگرم اعالم موضع و نامزد ها در ح. مجلس نيز بعنوان نخستين زن اعالم آانديداتورى نموده است

مصاحبه و فعاليت هستند آه هنوز روشن نيست آيا شوراى نگهبان اساسا صالحيت آنها را تاييد خواهد 
نمود يا نه و اين همه باز در حالى است آه در داخل و خارج بحث ميان فعاالن سياسى بر سر تحريم يا 

ل زمامدارى نامزد محبوب خود محمد آيا مردم سرخورده از حاصل هشت سا. قهربا انتخابات است
خاتمى از انتخابات استقبال خواهند آرد؟  آقاى عيسى سحرخيز روزنامه نگار و فعال سياسى در مقاله 

اى مينويسد اگر مردم از انتخابات قهر آنند، ژنرال هاى داخلى وخارجى آينده ايران را ترسيم خواهند 
 . آرد

 در چنين روزى نود و هشت درصد مردم با ۵٨سال . مى استدوازدهم فروردين سالروز جمهورى اسال
در حاليكه تعدادى از گروهها و . خود به جمهورى اسالمى بدان مشروعيت بخشيدند” آرى”راى 

سازمانهاى سياسى خارج از آشور به ابتكار جمهوريخواهان دمكرات و الييك فراخوان به تظاهرات در 
به جمهورى،  اعالم آرده ” آرى”به جمهورى اسالمى و ”نه“ را شهرهاي مختلف اروپا داده و شعارشان 

اند، دفتر تحكيم وحدت در اطالعيه اى به تاريخ دوازدهم فروردين اطالعيه اى منتشرو طى آن از عموم 
شهروندان دعوت آرد تا با اقدامى مدنى، مراسم سيزده بدر را در پارك هاى الله، ملت، نياوران و پارك 

وز گراميداشت زندانيان سياسى مبدل سازند و آزادى را براى همه آنها و پيروزى شهر تهران به ر
 . روشناسى و پاآى بر نحسى و ناپاآى را آرزو آنند

محمد خاتمـى از تاسيسات . ايران در اين هفته نيز برادامه  برنامه جنجال آفرين اتمى ايران پاى فشرد
 نشان داده شود ايران تاسيسات اتمى خويش را پنهان  خبرنگار ديدار آرد تا۵٠اتمى نظنز به همراه 

نميكند اما پرسش بسيارى از ناظران اينست آه اين مانورى فريبنده براى گمراه آردن افكار جهانى 
نيست؟ آدام ارلى معاون سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در اين رابطه گفت تنها پايان پذيرفتن آامل غنى 

 ميتواند اطمينان آامل آمريكا را برانگيزد و ايران بايست به اين خاطر اجازه سازي اورانيوم از سوى ايران
 . بازديد از آليه تاسيسات خود را به بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى بدهد

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
اهللا العظمي سيد علي سيستاني از مردم عراق خواست آه با   آيت ها در عراق، ي درگيري درپي ادامه

 . نيروهاي امنيتي در اين آشور همكاري آنند
  ٢٠٠۵  آپریل2  - ١٣٨4  فروردین13ه شنب
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 -ي عربي   چاپ امارات متحده-ي البيان  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي محمد صالح، يك شهروند عراقي آه در آن سوال شده  اهللا العظمي سيستاني در پاسخ به نامه آيت

البته با . بله: رود، اظهار داشت  همكاري با سيستمهاي امنيتي واجب شرعي به شمار مي بود آيا
 . رعايت قوانين و ضوابط شرعي

 در حالي آه ابعاد نقش مخرب برخي طرفداران در شرايط فعلي و"ايشان در پاسخ به اين سوال آه 
شان براي نابودي نخبگان ديني، سياسي و  نظام صدام در از بين بردن امنيت مردم عراق و تالش

انديشمندان بر مال شده است آيا به نظر شما همكاري با سيستمهاي امنيتي جزو واجبات شرعي 
 افراد و گروهها و جلوگيري از افزايش نقش آنها در است و آيا تمامي مردم عراق بايد براي دستگيري اين

اصول و قوانين "اين امر با رعايت . بله: گفت" گناه با اين سيستمها همكاري آنند؟ ريختن خون مردم بي
 . واجب است" شرعي

 
آردند،  روحانيون پرنفوذ سني در عراق آه زماني نيروهاي امنيتي عراقي را به عنوان خائن محكوم مي

 . دان عراقي را به الحاق به نيروي پليس و ارتش اين آشور تشويق آردندشهرون
  ٢٠٠۵  آپریل2  - ١٣٨4  فروردین13ه شنب

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، در صورتي آه به اين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . قويت آندتواند افسران و سربازان عراق را ت درخواست توجه شود، اين امر مي

 روحاني سني رسيده، از پيروان آنها خواسته شده تا از 64در اين فتوا آه به امضاي گروهي شامل 
  . آمك به نيروهاي خارجي در جنگ عليه نيروهاي خودي خودداري آنند

احمد عبدالغفور السامرايي، روحاني عضو هيات علماي مسلمين عراق، در جريان نماز جمعه در يكي از 
  . اصلي اهل تسنن بغداد اين فتوا را قرائت آردمساجد 

ها ضروري است آه به نيروهاي امنيتي بپيوندند تا از افتادن ارتش و پليس  براي سني: وي اظهار داشت
  . شوند، جلوگيري آنند عراق به دست آساني آه باعث شورش، تخريب و نقض امنيت مي

عني اين است آه اقليت سني اين موضوع را رسد فتواي فوق به م براساس اسن گزارش، به نظر مي
دريافته آه دولت موقت به آرامي آنترل آشور را در دست گرفته و راه عقب نشيني نيروهاي آمريكايي 

  . را هموار آرده است
ي   بخشي از ديوار مناره در سامرا به وقوع پيوست،) جمعه(از سوي ديگر، انفجاري آه روز گذشته 

  .  ساخته شده بود را ويران آرد19 قرن مسجد قديمي شهر آه در
  .  فوتي باال رفتند و قبل از انفجار به پايين بازگشتند170ي  دو مرد از مناره: شاهدان عيني اظهار داشتند

نيروهاي آمريكايي از اين مناره به عنوان محلي براي . هنوز علت اين انفجار مشخص نشده است
صعب الزرقاوي نيز سال گذشته پرچمي را بر فراز اين مناره آردند و گروه ابوم جاسوسي استفاده مي

  . افراشته بود
به . نيروهاي آمريكايي و عراقي در خارج از سامرا به تبادل آتش با نيروهاي شبه نظامي پرداختند

  . ي يك ژنرال عراقي، طي اين درگيري پنج تن از شبه نظاميان آشته شدند گفته
ي شبه نظاميان  ران حسيني پس از پايان مراسم اربعين، از هراس حملهدر آربال نيز بسياري از عزادا

  . ها سپري آردند شب را در خيابان
  . تدابير امنيتي هنوز در آربال پابرجاست
  . ها در شهر آرآوك نيز يك عراقي آشته شد در انفجار بمبي در يك مسجد سني
قامات آمريكايي اطالعاتي در اين زمينه م. ي سبز به گوش رسيد صداي انفجاري نيز در نزديكي منطقه

  . ارايه ندادند
 مايلي شمال شرق بغداد نيز شبه نظاميان يك رييس پليس عراقي را به قتل 30ي بلدروز در  در منطقه
  . رساندند

 آوريل به مناسبت دومين سالگرد ورود 9اين در حالي است آه مقتدي صدر از حاميان خود خواست تا 
  .  به بغداد تظاهرات آنندنيروهاي آمريكايي

تظاهرآنندگان از دولت جديد عراقي خواهند : شيخ حسن الزهره، يكي از نمايندگان دفتر صدر گفت
  . ي صدام تعيين آنند خواست تا چارچوبي را براي عقب نشيني نيروهاي خارجي و محاآمه

د و جالل طالباني و از سوي ديگر، مذاآرات براي تعيين رييس مجمع ملي عراق همچنان ادامه دار
  . وگو آردند ي تسريع روند تشكيل دولت جديد گفت سيدعبدالعزيز حكيم درباره

ي احتمال اعالم رسمي نام طالباني به عنوان رييس جمهور عراق در روز يكشنبه  حكيم و طالباني درباره
  . وگو آردند گفت

  
ي پيوستن حزب  ها درباره مشورتي عراق اظهار داشت،  ي هيات شيعه يكي از اعضاي مذاآره آننده

 . العراقيه به رياست اياد عالوي به دولت آينده، همچنان ادامه دارد
  ٢٠٠۵  آپریل2  - ١٣٨4  فروردین13ه شنب

 مريم الريس - چاپ لندن -ي الحيات  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اق با اشاره به تمايل حزب اياد عالوي نخست وزير فعلي عراق ي عر ي هيات شيعه عضو مذاآره آننده

. شود، بسيار مثبت است فضايي آه اين مشورتها در آن انجام مي: براي پيوستن به دولت جديد گفت
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ي عراق مايل است آه هر چه سريعتر دولت ملي با حضور تمامي  همچنين فهرست ائتالف يكپارچه
 . ها تشكيل شود گروه

ي است آه مشعان الجبوري، عضو مجمع ملي عراق، تهديد آرده است، در صورتي آه اين در حال
 نامزدي وي براي احراز پست رياست اين  ي هاي ائتالف يكپارچه و آردهاي عراق به مخالفت درباره جناح

 . مجمع ادامه دهند، از مجمع آنار خواهد رفت
ب اهل سنت بايد خودشان با توافق يكديگر اعرا: ي الحيات اظهار داشت وگو با روزنامه وي در گفت

ي انتخاب نامزدشان تصميم گيري آنند و اگر فهرست ائتالف درخواست استفاده از حق وتو را  درباره
 . ي نامزد فهرست ائتالف استفاده آنند داشت، آنها هم حق دارند آه از اين حق درباره

به عنوان رييس مجمع حق اهل سنت در آسب الجبوري با اشاره به اين آه انتخاب يك عرب اهل تسنن 
ي عراق مبني بر  اصرار و پافشاري فهرست ائتالف يكپارچه: يكي از سه پست مهم دولتي است، گفت

مخالفت با نامزد عرب اهل سنت براي احراز پست رياست مجمع به اين معنا است آه اين جناح خواهان 
 . ضعيت سياسي خواهد شددشمني با عرب اهل سنت است آه اين موجب بحران و

ي آينده را آخرين روز انتخاب رييس مجمع  ي عراق نيز يكشنبه مريم الريس، عضو فهرست ائتالف يكپارچه
مشورتها براي انتخاب رييس ادامه دارد و احتمال دارد آه طي : ملي و معاونانش اعالم آرد و گفت

در صورتي آه توافقي انجام نشد، راي گيري ساعات آينده اعضا بر سر اسم نامزد به توافق برسند؛ اما 
 . ي بعدي موآول خواهد شد بر سر نامزدها به جلسه

شيخ فواز الجربا از فهرست ائتالف و حاجم الحسني از فهرست عراقيون، از نامزدهاي : وي افزود
 . ي احراز اين پست هستند برجسته

ي عراق فائق الشيخ  زارت امور خارجهاز سوي ديگر، برخي از منابع خبري آويت اظهار داشتند آه و
 . علي را به عنوان سفير اين آشور در آويت تعيين آرده است

ي آويت  ي عراق منتظر پاسخ وزارت امور خارجه ي اين منابع، در حال حاضر وزارت امور خارجه به گفته
 . است

 . شود ي سال انجام م15افتتاح سفارت عراق در آويت براي اولين بار و بعد از گذشت 
 

 . انفجار در شهرهاي آرآوك و بعقوبه شش آشته و شش زخمي بر جاي گذاشت
 ٢٠٠۵  آپریل2  - ١٣٨4  فروردین13ه شنب

به نقل از خبرگزاري آويت، مقامات پليس آرآوك اظهار ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي حقوق و علوم سياسي  ديكي دانشكدهداشتند آه بر اثر انفجار بمب در نزديكي پل الوالده در نز

 . وابسته به دانشگاه آرآوك در شمال عراق، يك تن آشته و سه تن ديگر زخمي شدند
 . ي پليس آرآوك، اين بمب گشتيهاي آمريكايي، ارتش و پليس عراق را هدف قرار داده بود به گفته

ل شرقي بغداد نيز پنج تن از در انفجار يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده در شهر بعقوبه در شما
 . جمله چهار تن از اعضاي پليس عراق آشته و سه تن ديگر زخمي شدند

ي خان  در منطقه) شنبه(اين خودروي بمب گذاري شده صبح امروز : ي خبري الجزيره گزارش داد شبكه
 . هاي پليس عراق منفجر شد  سعد و در زمان خروج گشتي بني

 
  عراق ندهی دردولت آی عالوستي شرکت دادن لی برادگفتگوهایآغاز دورجد

  ٢٠٠۵  آپریل1  - ١٣٨4  فروردین12ه جمع
 هي العراقستي به منظور شرکت دادن لییهم اکنون گفتگوها: عراق گفتکپارچهی ستي لعهي عضو شکی

 .  کشور آغاز شده است نی اندهی موقت عراق در دولت آری نخست وزی عالوادی ااستیبه ر
 رابطه به ني عراق در همعهيعضو مذاکره کننده گروه ش " سی الرمیمر"  مهر، یزار گزارش خبرگبه

 آن را استی که رهي عراقستي به منظورشرکت دادن لییدر حال حاضرگفتگوها: فرانسه گفت یخبرگزار
 . داردانی عراق  جرندهی برعهده دارد در دولت آیعالو
 نی عراق ابراز داشته و اندهی شرکت در دولت آیرا خود را بی واقعلی تماهي العراقستيل:  افزود یو
 . کندی مشترخوشحالي است که که ما را در ائتالف بیزيچ
 یفضا:  کرد وگفت یابی مثبت ارزاري حاکم بر مذاکرات را بسی عراق فضاکپارچهی ستي لعهي عضوشنیا

 یلي مثبت آن خجید نتا روی مدي که امی مثبت و متفاوت با گذشته است به طوراريحاکم بر گفتگوها بس
 .ابدیزود تحقق 

 ديام:  احزاب کردها خبر داد و اظهار کردستي جمعه با مذاکره کنندگان لدارامروزی از دني همچنسیالر
 .ندی شرکت نمادارهای دنی در ای عالوستي لندگانی رود که نمایم
 مرجع بزرگ یستاني اهللا ستی آتی عراق  که از حماکپارچهی ائتالف ستيل:  خاطر نشان ساختیو
 داخل و خارج پارلمان ی عراق با شرکت تمام گروههای دارد دولت مللی عراق برخوردار است تماانيعيش

 . شودليتشک
 عراق و دو معاونش ی مجمع ملاستی انتخاب ری برایی را موعد نهاندهی هفته آکشنبهی سی الرمیمر

 . نخواهد شد نيي مجمع تعسي انتخاب رئی برایگری موعد دچيه:دانست و گفت
 ی دارد و احتماال تا ساعاتانی خصوص جرنی در ای سرنوشت ساز و مهمیگفتگوها:  افزود یو
 . بود مي باشد، خواهتی که مورد موافقت اکثریدای توافق بر سر کاندگرشاهدید
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ف  و   ائتالستي فوازجربا  ازلخي که هنوز هم شنی ااني عراق با بکپارچهی ائتالف ستي لعهي عضو شنیا
 ی مجمع ملاستی ریدای همچنان از افراد سرشناس کاندهاي عراقستي صنعت ازلری وزیحاجم الحسن

 در دهاید درمورد کانیري گی افراد حاصل نشود رایداتوریاگرتوافق برسر کاند: عراق هستند گفت 
  .رفتی صورت خواهد پذندهیجلسه آ
 ستيگفت ما ل"  هيالعراق " ستي و عضو لیل متي در امور امننهي کابری حال قاسم داوود وزنيدرهم

 .می داراري را دراختندهی شرکت در دولت آی براانيعيچهارمذاکره کننده مسئول گفتگو با کردها و ش
 دی مشارکت بانی اما امي عراق مشارکت کنندهی در دولت آمي که بتوانمیدواريما همچنان ام:  افزود یو

 .براساس  اصول خودمان باشد
 دفاع ری حازم شعالن وزی و پسرعموهي العراقستي شعالن عضو مذاکره کننده درلني حسطیا شرنیدرا

 ی خاطرما درخواست هانی نه وابستگان به دولت بدمي باشی واقعکانی شرمي خواهیعراق گفته ما م
 ارائه ی پست ها وزارتعی توزی از هرگونه اقدام براشي پیاسي به توافق سیابي دستیخودمان را برا

 . کردمياهخو
  

  مخالفت کرد ی مشعان الجبوریداتوری با کاندکپارچهیائتالف عراق 
  ٢٠٠۵  آپریل1  - ١٣٨4  فروردین12ه جمع
 لي عراق به دلی مجمع ملاستی جهت پست ری با نامزد شدن مشعان الجبورکپارچهی عراق ائتالف

 .  سابق بعث مخالفت کردمی با رژی ویسابقه همکار
 عراق ی حزب الدعوه و عضو مجمع ملیاسي عضو دفتر سی، جواد المالک"مهر" ی گزارش خبرگزاربه

 مهم است اري پست بسکی ی مجمع ملاستیپست ر:  العالم گفت یونیزی با شبکه تلوییدرگفت وگو
 و رفتار یستگی سوابق خوب، شای دارادی گذارد و فرد نامزد شده بای مشیکه چهره عراق را به نما

 . پست باشد نی ایصد و شجاعت جهت تناسبم
 نسبت مي توانی خواهد رساند و ما نمانی عراق زی به مجمع ملقی فرد ناالکینامزد شدن :  افزود یو

  .مي تفاوت باشی امر بنیبه ا
 با کپارچهی عراق در واکنش به مخالفت ائتالف عراق ی عضو مجمع ملی ذکر است مشعان الجبورانیشا
 ی وی نامزدی سنت عراق برا به خواست اهلی توجهیب: گفت  مجمع  نی ااستی ری برای وینامزد
  . خواهد داشتی درپیمي کشورعواقب وخنی ای مجمع ملاستی ریبرا
 

  گوناگون
  

ها در  يي از دست تروريست هاي هسته ي جديد جهاني براي دور نگه داشتن سالح  معاهده با پذيرش
 .  جدي در جهت تاييد برداشتي تدوين معاهدات سازمان ملل، اين معاهده گامي آميته
 ٢٠٠۵  آپریل2  - ١٣٨4  فروردین13ه شنب

به نقل از خبرگزاري رويتر، اين اسناد آه سيزدهمين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 به آمريكا 2001 سپتامبر 11ي تكميلي پس از حمالت  المللي ضدتروريسم و اولين معاهده ي بين معاهده

ي   عضوي سازمان ملل ارايه شود و ظرف چند هفته191است براي تاييد به مجمع عمومي است، قرار 
 . آينده تاييد شود

ي تدوين معاهدات، اين تصميم را آه  ي آميته آوفي عنان دبيرآل سازمان ملل متحد، در جلسه
 . براساس اتفاق آرا اتخاذ شده تبريك گفت

روهان پررا، از سريالنكا و رييس اين .  حاضر بودندي آميته  عضو مجمع عمومي در جلسه191تمامي 
ها ملزم به تعقيب يا استرداد افرادي هستند آه براي مردم،  براساس اين معاهده دولت: مذاآرات گفت

شوند  يي تهديد محسوب مي اموال يا محيط زيست به سبب دارا بودن مواد راديو اآتيو يا قطعات هسته
 . توانند پناهگاه امني در هيچ آشوري پيدا آنند ابند آه اين افراد نميو يا بايد به نحوي اطمينان ي

يي يا تبادل اطالعات  ها جهت مقابله با تهديد هسته اين معاهده همچنين مكانيزمي براي آمك به دولت
براساس متن تصويبي، اين معاهده به هيچ وجه به مشروعيت استفاده . آند هاي فني ارايه مي و آمك

 . يي توسط آشورها ارتباط ندارد هاي هسته استفاده از سالحيا تهديد 
.  توسط روسيه ارايه شد و مذاآره بر سر آن هفت سال طول آشيد1998اين معاهده ابتدا در سال 

يي در بازار سياه پس از فروپاشي  ي فروش مواد هسته ها درباره مسكو پس از اعالم گزارش رسانه
 . طه، وارد عمل شداتحاد جماهير شوروي در اين راب

امروز به اين نتيجه رسيديم آه براي انجام : ي روسيه در سازمان ملل، گفت آندري دنيسوف نماينده
 . المللي ضروري است ي بين يي اقدام قاطع جامعه هاي جامع و موثر جهت مبارزه با تهديد هسته تالش

ميدواري نمود آه اين امر حرآت جدي و واشنگتن نيز از قبول معاهده در آميته استقبال آرده و ابراز ا
 . موثري در اقدامات ضدتروريستي است

در اين زمينه پيشرفتهايي :  شده و گفت2006عنان نيز خواهان تصويب اين معاهده تا سپتامبر 
 . ايم داشته

 
 آاظمي)زهرا (پرونده زيبا

  



www.iran-archive.com 

  زهرا آاظمى  موضع رسمى دولت آانادا در ارتباط با سخنان دآتر اعظم پيرامون پرونده
  ٢٠٠۵  آپریل1  - ١٣٨4  فروردین12ه  جمع:رادیو آلمان

اى آه در تورنتو برگزار شد، جزييات شكنجه زهرا آاظمى و  دآتر شهرام اعظم در آنفرانس مطبوعاتى
وزير امور خارجه آانادا نيز در ارتباط با سخنان دآتر اعظم . علت اصلى مرگ اين خبرنگار را فاش آرد

 .يدگى و شفافيت آامل پرونده قتل وى شدخواستار رس
شهرام اعظم بنا به گفته خود نخستين پزشكى است آه پيكر شكنجه ديده زهرا آاظمى را چهار روز 

وى آه به آشور آانادا پناهنده شده است، در يك آنفرانس . اش معاينه آرده است پس از دستگيرى
در همين .  با پرونده زهرا آاظمى سخن گفته استمطبوعاتى از شيوه خشن قوه قضاييه ايران در ارتباط

 : نهيز در آنفرانس مطبوعاتى ديروز در تورنتو گفتPierre Pettigrewرابطه، وزير امور خارجه آانادا، 
آنچه ما از سخنان آقاى دآتر اعظم دريافتيم، عينا همان چيزى است آه ما بسى پيش از آن نيز به آن "

هاى مربوط به اين پرونده ناآارآمد عمل آرده  قضاييه ايران در همه عرصهواقف بوديم و آن اينكه قوه 
 ."است

وزير . دآتر اعظم در اين آنفرانس مطبوعاتى گزارش آامل و دقيقى از وضعيت زهرا آاظمى عرضه آرد
اى دانست حكايتگر  امور خارجه آانادا در اين آنفرانس مطبوعاتى گزارش دآتر اعظم را گزارش تكاندهنده

 .ن خشونتى آه منجر به قتل اين خبرنگار شده استآ
 پيكر بيهوش زهرا آاظمى را به ٢٠٠٣طبق گزارش دآتر اعظم شامگاهان بيست و هفتم ژوئن سال 

در آن هنگام دآتر شهرام اعظم در همان بيمارستان در بخش اورژانس . بيمارستان ارتش منتقل ميكنند
ها حكايت از آن   ياد شده اعالم آرد آه همه نشانهوى در آنفرانس مطبوعاتى. آشيك داشته است

اى سازمان يافته شكنجه شده و علت مرگ وى بهيچوجه زخم و يا  داشتند آه زهرا آاظمى بگونه
وى متذآر شد آه زخمها و جراحات موجود بر پيكر زهرا . جراحتى نبوده آه منجر به مرگ وى شده باشد

 . دين نوبت مختلف مورد شكنجه و آزار قرار گرفته استآاظمى حكايت از آن داشتند آه وى در چن
وزير امور خارجه آانادا با تاييد گزارش دآتر اعظم در آنفرانس مطبوعاتى تورنتو عنوان نمود آه مسووالن 
. آن آشور تمام تالش خود براى روشن شدن آامل جزييات پرونده قتل زهرا آاظمى بكار خواهند بست

ته به بهانه انجام معالجات پزشكى به فنالند رفت و پس از رفتن به سوئد شهرام اعظم ماه اوت گذش
 . تقاضاى پناهندگى در آانادا نمود

  
 شهادت پزشكى ايرانى در باره شكنجه زهرا آاظمى در زندان اوين  

  ٢٠٠۵ مارس 30  - ١٣٨4  فروردین10ه چهار شنب:رادیو آلمان
ى ايرانى به عنوان شاهد عينى شهادت داده است پزشك“دى تسايت” به گزارش هفته نامه آلمانى 

آه زهرا آاظمى، خبرنگار عكاس ايرانى آانادايى را پس از شكنجه در اوين ديده و به عنوان پزشك 
سازمانهاى مدافع حقوق بشر نزديك به دو سال در تالش براى روشن شدن علت . معاينه آرده است

رابر زندان اوين تهران دستگير و پس از چند روز در مرگ اين خبرنگار بودند آه در پى عكاسى در ب
 . بيمارستان درگذشت

گذرد آه زهرا آاظمى، خبرنگار عكاس ايرانى آانادايى بر اثر شكنجه در  حدود دو سال از تابستانى مى
او را به اين دليل دستگير آرده و به اوين بردند، آه از . زندان اوين تهران جان خود را از دست داد

آاظمى را از اوين در . گرفت هاى دانشجويان و ديگر زندانيان سياسى در برابر زندان عكس مى ادهخانو
جسد وى را برخالف خواست پسرش . حالى آه بيهوش بود به بيمارستان سپاه پاسداران منتقل ميكنند
ه در دادگاههاى رسيدگى ب. سپارند آه مقيم آاناداست به سرعت در زادگاهش شيراز به خاك مى

اما اينك در خارج از . پرونده در ارتباط با مرگ وى نپذيرفتند آه درگذشت وى در پى شكنجه بوده است
 .ايران شاهدى عينى شهادت داده است آه زهرا آاظمى بر اثر شكنجه جان خود را از دست داده است

شود،  نتشر مى مارس م٣١در شماره اين هفته خود آه فردا پنجشنبه “ دى تسايت”هفته نامه آلمانى 
نوشته است آه مرگ خانم زهرا آاظمى، عكاس خبرى ايرانى آانادايى، آه در يازدهم ژوييه سال 

دآتر شهرام اعظم، “ دى تسايت”به نوشته .  در زندانى در ايران  رخ داد، بر اثر شكنجه بوده است٢٠٠٣
زهرا آاظمى را پس از پزشك ايرانى، براى نخستين بار به عنوان شاهد عينى شهادت داده است آه 

 به عنوان پزشك در بيمارستان ٢٠٠٣دآتر اعظم در تابستان سال . شكنجه ديده و معاينه آرده است
 ٢٠٠٣ ژوئن ٢٧ ساله را در سپيده دم روز ۵۴زهرا آاظمى . اهللا سپاه پاسداران در تهران آار ميكرد بقيه

ه ميشد به بخش اورژانس بيمارستان در حالى آه بيهوش بود و بر بدنش آثار جراحات بسيار مشاهد
تمام ”: گويد وى در اين باره مى. دآتر اعظم زهرا آاظمى را در آن موقع معاينه آرد. اهللا منتقل آردند بقيه

دآتر اعظم همچنين پس از معاينه متوجه ميشود آه به “ .بدن او نشان ميداد آه شكنجه شده است
 .اند هاى وحشيانه تجاوز آرد زهرا آاظمى به گونه

گويد آه مقامات ايران مسئوليت مرگ زهرا   تسايت دآتر شهرام اعظم مى به گزارش هفته نامه دى
دآتر اعظم . منظور مقامات امنيتى و مقامات قضايى ايران هستند. آاظمى را بر گردن يكديگر مياندازند

اهى بيابد تا حقيقت را به ر”ديده است مگر اينكه  ميافزايد براى همين انتخاب ديگرى در برابر خود نمى
 “.در خود ايران اين آار ممكن نبوده است. جهانيان بگويد

سرانجام دآتر شهرام اعظم موفق ميشود تا با دختر و همسرش خاك ايران را ترك گويد، به آانادا 
در نامه معتبر آلمانى دى تسايت  پناهنده شود و آنچه را در باره علت مرگ زهرا آاظمى ميداند با هفته

 .ميان بگذارد
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