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

  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم ي رويدادها
  

 تن از وآال و حقوقدانان بين 80 آشور جهان و حمايت بيش از 13سمينار وآال و حقوقدانان از فرانسه و 
  المللي از مجاهدين

    2004  مارس 10  -1382 اسفند  20 چهار شنبه -خبرگزاري همبستگي 
در ,  آشور ديگر 13و شخصيتهاي سياسي و پارلماني از فرانسه و حقوقدانان ,  تن از وآال80بيش از 

سميناري در پاريس خواستار به رسميت شناختن مجاهدين بعنوان يك نيروي مقاومت در تبعيد مستقر 
  .در عراق شدند

اين سمينار به دعوت تعدادي از خانواده هاي مجاهدين مستقر در اشرف در عراق صبح امروز برگزار شد 
نروژ و , دانمارك, سوئد, هلند, ايتاليا, بلژيك, آلمان, انگلستان, آانادا,  و حقوقداناني از آمريكاو وآال

  .استراليا در آن حضور داشتند
  . زن و مرد مجاهد مستقر در آمپ اشرف بررسي شد4000طي اين سمينار وضعيت 

 خبر اين سمينار بين طي اطالعيه اي, انجمن خانواده هاي مجاهدين مستقر در آمپ اشرف در عراق
رئيس سابق ليگ حقوق بشر , در اين آنفرانس آه به رياست آقاي هانري لوآلرك. المللي را اعالن آرد
, ژان فراو, . ت.اس.استاندار سابق و رئيس سابق د, ايو بونه, خانم دانيل ميتران, فرانسه تشكيل شد

شمار ديگري از شخصيتهاي سياسي و لوئي ژووانه رئيس اداره گروه آار دستگيريهاي خودسرانه و 
ضمن ابراز همدردي با , خانم دانيل ميتران در اين آنفرانس. پارلماني آشورهاي مختلف شرآت داشتند
مجاهدين يك نيروي آزاديبخش هستند آه با يك ديكتاتوري , مجاهدين مستقر در آمپ اشرف تاآيد آرد

نمي توانيم آنها را به , ه با آنها داشته باشيمخشن و بي رحم مبارزه ميكنند و ما هر اختالفي هم آ
 پليس فرانسه به دفترشوراي ملي مقاومت 2003وي با محكوم آردن حمله سال . تروريسم متهم آنيم

خانم ميتران . اين حمله مشوق آمريكا براي تضييع حقوق مجاهدين در عراق بود: در فرانسه گفت
  . آه مجاهدين محكوم شونداين جنايت به نفع چه آسي خواهد بود, پرسيد

 متن قانوني 6حداقل : پروفسور اريك داويك رئيس مرآز حقوق بين المللي دانشگاه آزاد بروآسل گفت
  .به اين متنها براي محكوم آردن استرداد نهايي اين افراد به ايران استناد آرد, وجود دارد آه ميتوان
دستگيريهاي خودسرانه سازمان ملل متحد بوده ام ميدانيد آه من رئيس گروه آار : لوئي ژوانه نيز گفت

زندانيان زير .  من از زندان اوين در تهران و از بخش انفرادي ديدار آردم2003و به عنوان گزارشگر در فوريه 
فشار به آنها . و يك فرد قوي الجثه ما را از آنجا بيرون راند. حتي اجازه ندادند با آنها ديدار آنيم, فشارند
وضعيت وحشتناآي در , اگر مجاهدين از عراق اخراج شوند. آه عليه عقايد خود موضع بگيرندمياورند 

  .انتظار آنها است
هرگونه انتقال مجاهدين , وآال و حقوقدانان با صدور بيانيه اي تحت عنوان بيانيه پاريس, در پايان سمينار

اين بيانيه بر حذف نام مجاهدين از در . ناقض آنوانسيونهاي ژنو اعالم آردند, برخالف ميل خودشان را
 .ليست تروريستي نيز تاآيد گرديد

  
  ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار راديو آمريكا

  2004   مارس10  -1382  اسفند 20 هچهار شنب
به آژانس بين  اين اقدام. ليبی پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ افزار اتمی را امضا کرده است

 پروتکل  .کشور بپردازد ی حق می دهد به بازرسی های سرزده از تاسيسات اتمی آنالمللی انرژی اتم
رئيسه آژانس بين المللی به اتفاق آرا   پيشتر، هيات  .روز چهارشنبه در مقر آژانس در وين امضا شد

گذشته ليبی را ناقض پيمان می داند، اما از کوشش  قطعنامه ای را تصويب کرد که فعاليت های اتمی
امضای پروتکل الحاقی، جديدترين . خود استقبال می کند  جاری آن در جهت خلع سالح اتمیهای

  .عادی سازی مناسبات با کشورهای غربی بر می دارد گامی است که ليبی در کوشش برای
   

تانامو آمريکا در خليج گوان  مرد بريتانيائی را که پس از آزاد شدن از بازداشتگاه۴پليس بريتانيا بازجوئی از 
 مرد را روز سه شنبه هنگام ورود ۴مقامات بريتانيا  .در کوبا به کشور خود باز گشته اند ، آغاز کرده است

 روز فرصت دارند مشخص سازد ١۴ دادستانی  .بازداشت کردند بر اساس قوانين ضد تروريستی کشور
مقامات بريتانيا . ود دارد يا نهمحاکمه آنها به اتهام فعاليت های تروريستی وج که آيا شواهد کافی برای

 ۶۵٠گوانتانامو حدود  در. نفر را برای مدتی کوتاه تحت بازجوئی قرار دادند و بعد او را آزاد کردند پنجمين
طالبان به عنوان رزمندگان دشمن زندانی   بريتانيائی ديگر، به ظن ارتباط با القاعده و۴نفر، از جمله 

  .هستند
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برگزاری  ير اسرائيل و احمد قريع، همتای فلسطينی او بطور مقدماتی باآريل شارون، نخست وز
طرف، اين کار ممکن است  به گفته مقامات دو. نخستين ديدارهای خود در هفته آينده موافقت کرده اند

برنامه مذاکرات هنوز تکميل نشده   اما آنها ياد آور می شوند که جزئيات .روز سه شنبه صورت گيرد
اين . يکشنبه مذاکرات بيشتری انجام دهند ان و دستياران دو نخست وزير قرار است روزمشاور. است

 در اين ميان روز چهارشنبه در شهر جنين  .اکتبر خواهد بود ديدار نخستين مالقات شارون و قريع از ماه
زی  ستيزه جوی اسالمی در تيراندا۵اردن، به گفته شاهدان فلسطينی،  در کرانه اشغالی غرب رود

  .کشته شدند سربازان اسرائيل
   

غير نظامی  مقامات نظامی لهستان می گويند مردان مسلحی که لباس پليس پوشيده بودند، دو کارگر
شنبه در يک پست  به گفته آنها اين حادثه شامگاه سه. آمريکائی و مترجم عراقی آنها را کشتند

عراقی را که اجساد قربانيان را  ۵ن در منطقه، بازرسی در نزديکی شهرِ حله روی داد و سربازان لهستا
لهستان هويت مقتولين را فاش نساختند، اما   مقامات .در اتومبيل خود حمل می کردند، دستگير کردند

ارتش آمريکا در عراق تا کنون در اين باره اظهار . می کردند گفتند آنها برای تشکيالت موقت ائتالف کار
ان، روز چهارشنبه در انفجاربمبی در شهر بغوبه در شمال بغداد دست کم مي  در اين .نظر نکرده است
  .شد و خسارت زيادی به دفاتر يک حزب عمده شيعه وارد آمد يک نفر مجروح

   
هوائی در جنوب  يک هيات تحقيق ارتش آمريکا، نيروهای آمريکائی را از هر گونه مسئوليتی در يک حمله

کودک و يک بزرگسال  ٩  آن حمله که در اواخر سال پيش روی داد،در. افغانستان مبرا دانسته است
  .کشته شدند

گذشته، در حمله يک هواپيما به محلی در واليت  يک سخنگو روز چهارشنبه در کابل گفت در دسامبر
سخنگو اظهار داشت در آن زمان، هدف حمله تروريست . کرد غزنی، ارتش تمام مقررات مربوط را رعايت

سربازان وفادار به رژيم برکنار شده طالبان را در دست داشت و او تنها   که فرماندهیمعروفی بود
  .که کشته شد بزرگسالی بود

در يک گردهمائی در کابل به   نفر از رؤسای قبايل و ريش سفيدان افغانستان٢٠٠در اين ميان، حدود 
يک به مرز پاکستان توصيف می کنند، نواحی نزد آنچه آنرا بدرفتاری نيروهای آمريکا با روستائيان ساکن

  .اعتراض کردند
   

محکوميت يک  وزير امنيت اندونزی می گويد کشور او علی رغم تصميم ديوانعالی به کاهش مدت
. آمريکا، تلقی می کند روحانی افراطی، هنوز خود را شريک عمده ای در جنگ با تروريسم، به رهبری

 با اين حال  . ماه کاهش داد١٨به  ابوبکر بشيررا از سه سالديوانعالی روز سه شنبه طول محکوميت 
پی مالقات با تام ريج وزير امنيت داخلی آمريکا، در  وزير امنيت اندونزی روز چهارشنبه در جاکارتا، در

او همچنان خود را به جلوگيری از تروريسم و شکست دادن آن متعهد  جاکارتا به خبرنگاران گفت دولت
انتظار می . ناخوشنودی آمريکا را از کاهش مدت محکوميت ابوبکر بشير ابراز داشت يجتام ر. می داند
  .ماه آينده آزاد شود رود او

   
شورای  يک. نخست وزير موقت هائيتی قرار است روز چهارشنبه از آمريکا به کشورش باز گردد

عنوان نخست وزير  و رابهمشورتی ، که آمريکا از آن پشتيبانی می کند، روز سه شنبه جرارد التورت
که برای خروج از آنجا آماده  او در ايالت فلوريدا سکونت داشته است و گزارش می رسد. موقت برگزيد
عقيده است که می تواند امکان آشتی ملی   التورتو به يک روزنامه آمريکائی گفت او بر اين .می شود

وری موقت قرار است دولت را تا زمان برگزاری رئيس جمه التورتو و بونی فاس آلکساندر. را فراهم آورد
 در اين ميان، چپاول و خشونت در پورت او پرنس، پايتخت، ادامه  .کنند انتخابات جديد در هائيتی اداره

 آمريکائی که فرماندهی يک نيروی چند مليتی در هائيتی را بر عهده دارند، می گويند قصد مقامات. دارد
  .ع سالح شورشيان را آغاز کننددارند کمک به پليس برای خل

   
مأموريت نيروی  فرمانده ارشد ناتو می گويد او آماده است از کشورهای عضو جدأ درخواست کند،

آمريکا، روز چهارشنبه در  صلحبان در افغانستان را گسترش دهند،جيمز جونز، ژنرال تفنگدار دريائی
در روز پنجشنبه، درخواست خواهد کرد   در مانسبلژيک گفت او در جلسه فرماندهان متحد در ستاد ناتو

 ۶۴٠٠ناتو، اوت گذشته، با واحدی که در حال حاضر به   .بر شمار نيروها و ميزان تجهيرات افزوده شود
از . محدود است، فرماندهی تأمين امنيت در افغانستان را بر عهده گرفت سرباز در کابل و شهر کوندوز

حد از تأمين سرباز برای ماموريتی که گران و خطرناک تلقی می ميلی کشورهای مت آن هنگام، بی
  .اجرای طرح های توسعه نيروی صلحبان را به تاخير انداخته است شود،

   
برنامه های اتمی،  وزير امور خارجه کره جنوبی می گويد خودداری پيونگ يانگ از کنار گذاشتن تمام

بن . اتمی کره شمالی است  عمده ای در حل بحرانحتی آنهائی که برای توليد برق طرح شده، مانع
چهارشنبه در يک کنفرانس خبری در سئول  کی مون، که از سفر به آمريکا و ژاپن باز گشته است، روز

وی اظهار داشت اگر پيونگ يانگ . شمالی اعتماد ندارد گفت در حال حاضر جامعه بين المللی به کره
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 از آن خارج شد، ملحق شود، آمريکا و متحدان آن ٢٠٠٢در سال که  دوباره به پيمان ايمنی های اتمی
 .برنامه توليد برق اتمی کره شمالی را تحمل کنند ممکن است حاضر شوند

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  اي مربوط است    تداوم مذاآرات اقتصادي اروپا با ايران به مسائل هسته
  2004  مارس 10  -1382 اسفند  20چهار شنبه 

المللي انرژي اتمي   اي به ايران هشدار داد همكاري خود را با آژانس بين  اتحاديه اروپا امروز با صدور بيانيه
  .  اي ايران مربوط است  متوقف نكند، چرا آه تداوم مذاآرات اقتصادي اروپا با ايران به مسائل هسته

دآمال خرازي، وزيرامورخارجه آشورمان، سي, ايلنا, به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران
در صورتي آه اروپا نتواند در مقابل فشارهاي آمريكا بايستد : امروز پس از جلسه هيأت دولت تهديد آرد

  .آند  المللي انرژي متوقف مي  هاي خود را با آژانس بين  همكاري
زرگي در همكاري با آژانس هاي ب  ايران گام: اما ادوين، سخنگوي اتحاديه اروپا در اين خصوص گفت

  .المللي انرژي اتمي برداشته است و بايد اين سياست را ادامه دهد  بين
  .المللي و هم در جهت منافع ايران است  اين سياست هم مورد قبول جامعه بين: وي افزود

وگوهاي   سخنگوي اتحاديه اروپا در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه سياست اتحاديه اروپا در ادامه گفت
اول بايد ببينم شوراي : هاي تجاري چيست؛ تصريح آرد  خود با ايران در خصوص مسائل سياسي و توافق

  .گيرد  المللي انرژي اتمي چه تصميمي مي  حكام آژانس بين
المللي مهم است و   اي يكي از مسائلي است آه براي تمام جوامع بين  مسائل هسته: وي تأآيد آرد

  . تحاديه اروپا نيستتنها مورد توجه ا
هاي   مذاآرات در خصوص تسليحات آشتار جمعي از اولويت: سخنگوي اتحاديه اروپا در ادامه افزود

هاي   ايم آه مذاآرات سياسي و اقتصادي و توافق  مذاآرات سياسي ماست و ما هميشه تصريح آرده
  . همكاري همه به هم مربوط است

 
  شود    ومت آند مجازات مياگر ايران مقا:خارجه آمريكا  وزارت

المللـي انـرژي اتمـي ارايـه          اي آه به شـوراي حكـام آژانـس بـين            قطعنامه: وزارت امور خارجه آمريكا گفت    
  .  شود  خواهد شد به اين امر اشاره خواهد داشت اگر ايران در مقابل آژانس مقاومت آند، مجازات مي

امورخارجـه آمريكـا      يلنا، ريچارد بوچر، سـخنگوي وزارت     به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ا       
ما به دنبال قطعنامـه رسـمي عـدم همكـاري نيـستيم      : وگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب، گفت    در گفت 

اي قوي بر ضد ايران تنظيم شود تـا بـه تهـران فـشار آورده شـود آـه بـه تمـام                          خواهيم قطعنامه   بلكه مي 
  .تعهدات خود پايبند باشد

اي آه تهيه شده همچنان در حال تغييـر و تـدوين              نويس قطعنامه   به گزارش خبرگزاري رويترز، آخرين پيش     
  .است

شود آه آمريكا و متحدانش، انگليس، فرانسه و          نويس قطعنامه در حالي نوشته مي       بر اين اساس، پيش   
هـاي    تن، آـاربرد نظـامي برنامـه   انـد آـه در آن بـه آنچـه واشـنگ         آلمان را ترغيب به گنجاندن عبـارتي آـرده        

  .خواند، اشاره داشته باشد  اي از سوي ايران مي  هسته
  .در مقابل آمريكا نيز پذيرفته است آه تنها در حد يك بند، از همكاري اخير ايران قدرداني شود

  پايان پيام

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ي دفتر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در شمال بغدادانفجار بمب در نزديک
  2004  مارس 10  -1382 اسفند  20چهار شنبه  - راديو فردا-فاطمه امان

مقامات بزرگترين حزب سياسي شيعه در عراق، از انفجار بمبي در نزديکي دفتر حزب در بعقوبه خبر 
 دفتر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در بر اثر اين انفجار چند نفر جراحات سطحي ديدند و. دادند

دفتر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق .  کيلومتري شمال بغداد، آسيب ديد55شهر بعقوبه، واقع در 
  .از زمان سقوط صدام حسين در آوريل سال گذشته، متناوبا مورد حمله مواقع شده است

  ه شدنددو غير نظامي آمريکايي به همراه مترجم خود در عراق کشت
يک مرد مسلح در لباس پليس بازرسي عراق، با شليک گلوله دو غير نظامي آمريکايي و مترجم عراقي 

در جنوب عراق نيز چهار پليس عراقي . آن ها را کشت که نيروهاي لهستاني جسد اين افراد را يافتند
اين درگيري ها . توسط مردان مسلح به قتل رسيدند که در اين درگيري مردان مسلح دستگير شدند

انتقاد . توسط شبه نظاميان محافظ شيعيان که مي خواهد قوانين اسالمي را اجرا کنند، ايجاد مي شود
  .آيت اهللا سيستاني از قانون اساسي موقت عراق نيز در درگيري هاي اخير عراق نقش داشته است

  اران شيعه در آربال و بغدادآزادي پنج ايراني مظنون به مشارآت در عمليات حمله روز عاشورا به عزاد
  2004  مارس 10  -1382 اسفند  20چهار شنبه  - راديو فردا-پيمان پژمان

پنج مظنوني آه آنها معتقد بودند ايراني هستند و بعد از حمالت آربال طي : نيروهاي ائتالف مي گويند
فاصله بعد از انفجارهاي نيروهاي ائتالف اين عده را بال. مراسم عاشورا دستگير شده بودند، آزاد شدند
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هنوز اسامي اين عده . آربال و بغداد براي بازجويي و احتمال شرآت در اين انفجارها دستگير آرده بودند
عالوه بر اين عده . فاش نشده است و معلوم نيست آي و به چه طريقي به ايران باز خواهند گشت

اتهام شرآت احتمالي در اين انفجارها  شخصي آه به 24تقريبا تمامي : نيروهاي ائتالف مي گويند
اين حمالت به ابومصعب . بازداشت شده بودند، اآنون آزاد گرديده و فقط چهار عراقي هنوز در حبس اند

الزرقاوي، فرمانده القاعده در عراق نسبت داده شده بود اما برخي از فرماندهان نظامي در بغداد مي 
  .گويند اين فقط يك فرضيه است

  يك رشته انفجار امروز بغداد را به لرزه درآورد: قبحران عرا
  2004  مارس 10  -1382 اسفند  20چهار شنبه  - راديو فردا-فريدون زرنگار 

ارتش آمريكا مي گويد فعال علت انفجارها روشن . يك رشته انفجارها امروز در مرآز بغداد شنيده شد
آم يك نفر بر اثر انفجار بمبي در دفتر حزب در شهر بعقوبه نيز دست . نيست و تحقيقات ادامه دارد
بنا بر . اين انفجار دفتر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق را تخريب آرد. شيعه آن شهر آشته شد

گزارشهاي ديگر تيراندازي سربازان آمريكايي در شهر موصل به افرادي آه متخاصم ناميدند، يك آشته و 
  .يك زخمي بر جاي گذاشت

  در جهان عرب نسبت به قانون اساسي موقت عراق، از ديد دو روزنامه نگارنظرات متفاوت 
  10  -1382 اسـفند   20چهار شنبه  - راديو فردا  -جمشيد چالنگي، مصاحبه با احمد سيد و وهيجا حسين          

  2004مارس 
مان اشغال روزنامه دولتي تشرين، چاپ دمشق، تصويب قانون اساسي موقت عراق را اقدامي که در ز

عراق و زير فشار صورت گرفته توصيف کرد، در حالي که مطبوعات کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس 
احمد سيد، . آن را گامي در سرانجام دادن به امور عراق و در جهت منافع ملي اين کشور خواندند

ردا مي گويد که تصويب سردبير روزنامه مصري االهالي، و کارشناس امور خاورميانه، در مصاحبه با راديوف
. قانون اساسي موقت عراق را بايد گامي مهم در راه حفظ استقالل عراق و بازسازي اين کشور دانست

اما وهيجا حسين، روزنامه نگار سرشناس دنياي عرب، دادن امتيازات به کردهاي عراق در قانون 
  .در عراق مي دانداساسي موقت اين کشور را زمينه سازي جنگي تازه ميان اقوام مختلف 

  واآنش ها به تصويب قانون اساسي موقت عراق
  2004  مارس 10  -1382 اسفند  20چهار شنبه  - راديو فردا-تارا عاطفي

درحالي که بعضي کشورها از جمله ترکيه به موادي از قانون اساسي موقت عراق انتقاد مي کنند و 
 قانون ابراز بدبيني کرده، کولين پاول وزير امور رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي در مورد آينده اين

وي . خارجه آمريکا در سخناني اقدام رهبران عراقي را در امضاي قانون اساسي موقت عراق ستود
وي گفت در راهي که در . تصويب اين قانون را يک پيشرفت تاريخي مهم براي خاورميانه ارزيابي کرد

اه است اما با همراهي آمريکا و سازمان ملل و ديگر کمکهاي پيش داريم مشکالت و مسائل جديدي در ر
همزمان عبدالعزيز حکيم رهبر مجلس اعالي . خارجي اين مشکالت توسط خود عراقيها مرتفع مي شود

انقالب اسالمي عراق و عضو شوراي حکومتي در اين مورد تصويب قانوني اساسي گفت مشکل 
مروان معشر، وزير . ک نهاد انتخابي محدوديت وضع کرده استاينجاست که يک نهاد غير انتخابي براي ي

امور خارجه اردن در اين رابطه گفت تصويب قانون اساسي موقت عراق پيشرفت مهمي در تاريخ منطقه 
  .و عراق است

  آمك آارشناسي حقوقدانان وزارت دادگستري آمريکا: بررسي طرح محاکمه صدام حسين
  2004  مارس 10  -1382 اسفند  20 شنبه چهار - راديو فردا-ژان خاآزاد 

مدير آمريکايي امور عراق با گروهي از کارشناسان حقوقي درباره طرح محاکمه صدام حسين گفتگو 
پال برمر ديدگاههاي خود را در مورد دادگاه ويژه اي براي رسيدگي به پرونده کساني که در رژيم . کرد

 نفر حقوقدانان وزارت دادگستري آمريکا 4هيئت .  دادصدام حسين مرتکب جنايات جنگي شده اند، شرح
نخستين گروه از کارشناساني است که از واشنگتن به عراق اعزام مي شوند تا قاضيهاي عراقي را در 

سخنگوي پال . رسيدگي به انبوهي از اسناد مربوط به جنايات رژيم پليسي صدام حسين ياري دهند
ئت صرفا کمک کارشناسي ارائه خواهند کرد و در محاکمه صدام برمر روز سه شنبه گفت اعضاي اين هي

وي افزود هيچ محاکمه اي در مدت باقيمانده تا انتقال . حسين عراقيها نقش اصلي را خواهند داشت
  .قدرت به عراقيها در دستور کار نيست
  گذشت کشتي مسافري آکيليه الرو در زندان بغداد در1985مغز متفکر علميات گروگانگيري سال 

  -1382 اسفند     20چهار شنبه    - راديو فردا  -ژان خاآزاد، بر اساس گزارش خبرگزاري هاي فرانسه و رويترز           
  2004  مارس 10

 ميالدي از اين 1977محمد عباس معروف به ابو عباس، رهبر جبهه آزاديبخش فلسطين که در سال 
 مسافر و 40کر علميات گروگانگيري ابو عباس مغز متف. سازمان جدا شد در زنداني در بغداد درگذشت

 زنداني فلسطيني از بازداشتگاههاي 50خدمه کشتي مسافري آکيليه الرو بود و هدفش آزاد سازي 
 صورت گرفت، يک مسافر 1985در جريان اين گروگانگيري سه روزه که در سال . اسرائيل عنوان شده بود

راي اين گروگانگيري به صورت يک فيلم ماج. معلول يهودي آمريكائي به نام آلينهافر کشته شد
 به طور غيابي 1987به دنبال اين گروگانگيري ابوعباس در يک دادگاه ايتاليايي در سال . سينمايي درآمد

 سال پيش در بغداد به سر مي برد و در زمان اشغال بغداد 17ابو عباس از . به حبس ابد محکوم شد
وي پنتاگون مرگ او را طبيعي و به خاطر ايست قلبي سخنگ. توسط نيروهاي آمريکايي بازداشت شد

  .عنوان کرد
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  پيام عرفات به مناسبت درگذست ابو عباس  
  2004  مارس 10  -1382 اسفند  20چهار شنبه 

وي را " ابو عباس"رهبر حكومت خود گردان فلسطين ضمن ارسال پيام تسليت به مناسبت درگذشت 
  .شهيد در راه خدا ناميد

طي بيانيه خود شهادت ابو عباس در زندان بغداد را " ياسر عرفات" يس بين الملل ايلنا،به گزارش سرو
  .وي عمر خود را در خدمت به ملت و وطن خويش نثار آرده است: تسليت گفت و تصريح آرد

در اواسط ما آوريل سال گذشته از سوي نيروهاي آمريكايي " ابو عباس"به گزارس خبرگزاري فرانسه، 
  . دستگير شد1985 ريزي براي ربودن آشتي نيروهاي ايتاليايي در سال   برنامهبه اتهام 

  .علت مرگ وي در زندان بغداد ناراحتي قلبي اعالم شده است
  پايان پيام

 
  اعضاي انصار االسالم يكي پس از ديگري در عراق دستگير مي شوند  

  2004  مارس 10  -1382 اسفند  20چهار شنبه 
  .گيري يكي از مقامات برجسته انصار االسالم در آرآوك خبر دادندمنابع خبري از دست

ايوب :" به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، يك مقام برجسته حزب اتحاديه ميهني آردستان اعالم آرد
  ".افغاني از فعاالن انصار االسالم روز گذشته پس از دستگيري به نيروهاي ائتالف تحويل داده شد

ايوب " ينترنتي الجزيره، اين مقام مسئول حزب آردستان عراق از چگونگي دستگيريبه گزارش پايگاه ا
  .هيچ توضيحي ارائه نداد" افغاني

  .در عين حال آرآوك شاهد وقوع سه انفجار در اطراف فرورگاه محل استقرار نيروهاي آمريكايي است
كه القاعده در ارتباط بوده و در است آه با شب" مالآريكار"انصار االسالم يك گروه تروريستي به رهبري 

  .شمال عراق فعاليت مي آند
  پايان پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسفند20چهارشنبه : روزنامه های تهران 

  2004   مارس10  -1382  اسفند 20 ه چهار شنب-بي بي سي 
  

ار مربوط به جلسه شورای حکام آژانس روزنامه های چهارشنبه تهران در گزارش های خبری خود، اخب
بين المللی انرژی اتمی و تصميم پيش بينی نشده برای باقی ماندن پرونده ايران در آن آژانس را 

منعکس کرده و از رفت و آمدهای ديپلوماتيک مقامات جمهوری اسالمی به کشورهای مختلف دنيا خبر 
  .داده اند
س و علی اکبر ناطق نوری مشاور رهبر جمهوری اسالمی  خبر از سفر مهدی کروبی زييس مجلانتخاب

  .به فرانسه داده و آن را از رفت و آمدهای مهم ايران با کشورهای مختلف ارزيابی کرده است
 در کنار خبری از سفر چند روز آينده دبيرشورای عالی امنيت ملی به ژاپن به نقد آن پرداخته و با شرق

ن و معاون رييس جمهور به پاکستان نوشته در آستانه صدور اشاره به سفر حسن روحانی به ژاپ
قطعنامه جديد آژانس جهاني انرژي اتمي، ايران بار ديگر به رايزني با آشورهاي بانفوذ عضو آژانس آه 

  .روابط سياسي نسبتًا گرمي با آنها دارد روي آورده است
روزه مسوول حل بحران هسته به نوشته فرشاد محمودی در شرق شايد بزرگ ترين دستاورد سفر دو

ای اين باشد آه توآيو اين بار به عنوان يكي از مخالفان عمده ايران در آژانس ظاهر نشود وگرنه سود 
چرا آه راه حل نهايي آار براي هدايت پرونده ايران به بايگاني . ديگري از اين سفر نمي توان تصور آرد

ود نه رايزني تك به تك با آشورها در عصري آه منافع چاره جويي در آژانس جهاني انرژي اتمي خواهد ب
  .اقتصادي همپايه منافع سياسي در محافل ديپلماتيك اثرگذار است

فرزانه روستايي در سرمقاله شرق از لحن و گفتار مسووالن کشور در مورد پرونده فعاليت های هسته 
يپلمات شدن نيست حتي اگر سال ها حضور در غرب تنها شرط د:ای ايران انتقاد کرده و نوشته 

مشكل از آنجا .همزمان نقش وزير، آارشناس و سخنگوي ديپلماسي آشوري به يك نفر تفويض شود
آغاز مي شود با همان لحني آه در مجالس خطابه مردم مورد خطاب قرار مي گيرند براي آژانس بين 

  . ليف مي شودالمللي انرژي اتمي آه پرونده ايران را در دستور آار دارد تعيين تك
به نوشته سرمقاله شرق در حالی که بازي آژانس با ايران همچون بازي هاي آامپيوتري پيوسته به 

سطح باالتري ارتقا مي يابد، بازيگران ايراني ديپلماسي ضروري است ديپلمات هاي خبره تر و 
درن و آارآردگرايانه آارشناساني باشند آه تعامل با سازمان هاي بين المللي را به نحوي حرفه اي، م

مورد ارزيابي قرار دهند و بشناسند، نه اينكه اشراف آنها بر ديپلماسي ناشي از روابط درون حكومتي 
  .آنان باشد

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی سخنان رهبر جمهوری اسالمی را در ديدار با اعضای مجلس ايران
همه بايد در جهت آباد آردن دنياي مردم و ايجاد رفاه خبرگان در صدر اخبار خود نقل کرده که گفته است 

و آباداني آشور تالش کنند، مردم به ويژه جوانان همانگونه آه در دهه اول محرم نشان دادند همواره به 
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دين خدا و صراط مستقيم الهي عالقه مندند، لذا روحانيون بايد ضمن ايجاد اعتماد عملي، در جهت 
  . تالش نمايندارتقاي معرفت ديني جامعه

سخنان رييس جمهور خاتمی با اعضای مجلس خبرگان انعکاس محدودی در روزنامه های تهران دارد، در 
 رييس دولت از لزوم محفوظ ماندن اعتبار و حيثيت آدم ها سخن گفته و آفتاب يزدحالی که به نوشته 

را که باعث بی اعتبار شدن کرامت به ويژه از روحانيون خواسته که در تريبون های عمومی از اتهام و افت
  .انسانی می شود خودداری کنند

روزنامه های مختلف تهران در گزارش هائی از تحصن يك هفته اي معلمان خبر داده اند که تا پايان هفته 
 در سراسر آشور با شدتي متفاوت و با اعتمادادامه خواهد داشت، تحصن و اعتصابی که به نوشته 

  . ترده دانش آموزان و خانواده هاي آنان مواجه شده استاستقبال نسبتًا گس
شرق نوشته همچنين شنيده شده آه از نخستين روز آغاز تحصن، تعدادي از فعاالن فرهنگي در تهران، 

يزد، آرمانشاه، مازندران و اصفهان هيات هاي رسيدگي به تخلفات آارآنان دولت و دفاتر نيروي 
ه شده آه تحصن را پايان داده و در فكر راه قانوني براي پيگيري و وصول انتظامي احضار و از آنان خواست

  .مطالبات خود باشند
گزارش شرق با اشاره به توقيف نشريه قلم معلم که برای دومين بار صورت گرفته نوشته يك ويژگي 

ود، در حالی که طبق موازين موج. قابل توجه در اين تحصن، همراهي مديران مدارس با معلمان است
و تعطيلي يك هفته اي .يكي از معيار هاي تعيين حساسيت مديران، ميزان بازدهي دانش آموزان است

مدارس آن هم در روز هاي نزديك به امتحانات آخر ترم تحصيلي، مي تواند بر بازدهي جمعي مدارس، 
  .تاثير نامطلوب داشته باشد اما اين مانع همراهی مديران با معلمان نشده است

 اصلی آفتاب يزد به اعتصاب و استعفای رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي آشور اختصاص گزارش
دارد که براي دومين بار طي روزهاي اخير در دفتر وزير بهداشت متحصن شدند و دستيابي به 

مطالباتشان از بيمه، پرداخت بدهي بيمارستان ها، پرداخت حقوق، عيدي، مزايا و حق آارانه پرسنل 
  . درمان اعالم آردندبهداشت و

 تن از بازنشستگان ديروز با ورود و تحصن در ١۵٠معصومه شهرياری در گزارشی در شرق از تحصن از 
محوطه سازمان مديريت و برنامه ريزی خبر داده که خواستار پرداخت معوقات و پاداشت خود تا پايان 

فق به ديدار با مديران آن سازمان سال بودند و سرانجام بعد از ساعت ها جدل با ماموران حراست مو
شدند که تعهد کردند بخشی از حقوق معوقه آن ها تا پايان سال و برخی ديگر در تابستان سال آينده 

  .پرداخت شود
اعتماد از زبان معاون حقوقی رييس جمهور نوشته آقاي خاتمي دشوارترين ايام را مي گذراند، به دليل 

زين خود آه در دوم خرداد مطرح آرد با همان قدرت و قوت پايبند است و اينكه از يك سو به اعتقادات آغا
از سوي ديگر نيز شاهد است آه بسياري از اين اعتقادات به دليل واقعيت هاي موجود در جامعه عملي 

نمي شود و او نيز نمي تواند به راحتي ديدگاه ها و مشكالتش را با مردم در ميان بگذارد و براي مردم 
  .ر ايجاد شده آه خاتمي متفاوت شده استاين تصو

محمد علی ابطحی به نوشته اعتماد گفته است در حالي آه خاتمي همان خاتمي قبلي و خاتمي 
با .  است و چون مي خواهد همان خاتمي باقي بماند، روزگار بسيار دشواري را مي گذراند٧۶سال 

ه ممكن است بسياري از آن از آ_  ساله سخت گذشته داشته ۶همه دشواري هايي آه در طول 
اما امروز خاتمي روزگاري بسيار دشوار تر از گذشته را پشت سر مي _ حافظه جامعه پاك شده باشد 

  .گذارد
 آمده است که با لحنی طعنه آميز خبر از طرح کيهانگزارش جلسه چهارشنبه مجلس تنها در روزنامه 

  .ه که در همين زمان به دادگاه احضار شده استاستعفای محسن آرمين نماينده اصالح طلب تهران داد
روزنامه های چهارشنبه با نقل سخن مهدی کروبی که در جريان سفر خود به مالزی گفته ممکن است 

طرح استعفا نمايندگان متوقف شود نوشته اند که در روزهای آينده استعفای يکی از نايب رييسان 
  .ت مطرح خواهد شدمجلس نيز که به احتمال زياد بهزاد نبوی اس

 نماينده مجلس همزمان با برپائی انتخاباتی که با دخالت شورای نگهبان بدون حضور چهره های 130
اصلی جناح اصالح طلب برگزار شد با استعفای خود بزرگ ترين نمونه از اين دست در تاريخ پارلمانی 

ا مخالف قانون است و قبل از ايران باقی گذاشتند اما به گفته محافظه کاران طرح همگی استعفا ه
  .پايان دوره فعلی کار قانونگزاری در کشور را مختل خواهد کرد

احمدشيرزاد در مقاله ای که شرق آن را چاپ کرده نوشته تجربه تاريخ نشان مي دهد آه هيچ نظام 
بمانند آه نظام هايي قادرند در آشاآش دهر پايدار و استوار .حكومتي تاآنون پايدار و ابدي نبوده است

سقوط و . در بستري طبيعي امكان تحول و دگرگوني پيوسته و عقالني را از جامعه سلب نكنند
فروپاشي سرنوشت محتوم و گريزناپذير حكومت هايي است آه توان هر نوع عبرت گيري از گذشته خود 

 تحت حكومت خود فرو و ديگران را ندارند و راه هر نوع تغيير و تحول مسالمت آميز را نيز بر خود و مردم
  .مي بندند

نماينده اصالح طلب اصفهان که اين بار با نظر شورای نگهبان موفق به شرکت در انتخابات نشد در مقاله 
شرق نوشته امروزه زمان آن نگرشي آه تصور مي آرد حكومت هاي يكدست از پايداري بيشتري 

 ها به رغم ثبات و آرامش ظاهري تجربه نشان مي دهد اين حكومت. برخوردارند، سپري شده است
  .قابل اعتماد نيستند
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 سال گذشته به بهانه حساسيت ها امکان نقد از همه گرفته 25نويسنده شرق اضافه کرده که در همه 
می شود به راستي آي زمان آن مي رسد آه بدون دغدغه اين قبيل انگ ها و تهمت ها بتوانيم در 

  ت درهاي بسته را به نقد بكشيم؟فضايي آزاد، تصميم گيري هايي در پش
 نوشته و اضافه کرده که   مصر با ايران  مسووالن  گسترده هاي اعتماد در ميان خبرهای کوتاه خود از تماس

 از  الظواهري  برادر ايمن  مصر از جمله  جهاد اسالمي  از رهبران  تعدادي  گرفتن از تحويل  مصر پس دولت
   احمد حسن  نام  به  جهاد اسالمي  از رهبران  تا يكي  است  خواسته ن ايرا  رسما از دولت  يمن دولت

  . بدهد  قاهره ابوالخير را تحويل
   و عضو شوراي  القاعده  ويژه هاي  عمليات  آميته به نوشته اعتماد مصری ها اعتقاد دارند ابوالخير مسوول

   عبداهللا اش  اصلي  نام ، آه  الظواهري  ايمن  فعال  از بازوهاي  مصر و يكي  جهاد اسالمي  سازمان مراآزي
   ايران  دولت  در بازداشت  شده  اعدام  به  در مصر محكوم  و بطور غيابي  است  عبدالرحمن محمد رجب

  . است
 را سال پايان بازگشت ٨٣ از زبان مسوول امور اتباع و مهاجرين خارجي خبر داده که سال همشهری

 هزار نفرشان طرح بازگشت داوطلبانه آه با مشارآت 706 تاکنون هم پناهندگان افغاني است که
  .سازمان ملل و دولتهاي ايران و افغانستان انجام شد استفاده آرده اند

 نفر ۵١۶ هزار و ۴۶١به گزارش همشهری همين مقام تعداد افغاني هاي مقيم ايران را يك ميليون و 
ت آشور و سازمانهاي بين المللي بكار گرفته مي شود تا  تمام توان وزار٨٣عنوان آرد و گفته در سال 
  .آنها به افغانستان بازگردند

روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله به انتقاد از قانون اساسی تازه عراق پرداخته و آن را ساخته 
 بدون متاسفانه, آمريکائی ها خوانده و نوشته وزارت امور خارجه ايران با برخوردهاي حساب نشده خود 

در نظر گرفتن منافع ملي جمهوري اسالمي ايران اقدام به موضعگيريهاي نادرستي مي آند آه گاهي 
  خسارات زيادي به بار ميآورد
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