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

  
  
  

فراخوانـده اسـت تـا در مراسـم      تحد دانـشجويى در ايـران مـردم و خـانواده زنـدانيان سياسـى را      جبهه م
زندان اوين جمع شوند و سپس در پاك ملت گرد هم  سيزده بدر، به ياد اين زندانيان ابتدا در برابر» سبز«

  .آيند
  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

 رافارن در سمتش به عنوان نخست وزير فرانسه  تصميم گرفت تا ژان پير) شنبه سه(وز ژاك شيراك امر
ابقا شود، اما به دليل شكست حزب حاآم در انتخابات محلي اين آشور، به وي دستور داد تا يك 

  .ي جديد تشكيل دهد آابينه
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، تصميم ژاك شيراك، ) ايسنا(ران به گزارش خبرگزاري دانشجويان اي
رييس جمهور فرانسه پس از ديدار وي با ژان پير رافارن، در آاخ اليزه اعالم شد و به اين ترتيب به 

  .ها در مورد برآناري رافارن خاتمه داده شد بيني پيش
 با شيراك استعفاي آابينه را به شيراك دفتر رياست جمهوري فرانسه اعالم آرد آه رافارن در ديدارش

  .تقديم آرد و وي نيز آن را پذيرفت
ي دفتر رياست جمهوري فرانسه آمده است، شيراك پس از پذيرفتن استعفاي آابينه رافارن،  در بيانيه

  .ي جديدي تشكيل دهد وي را مجددا به عنوان نخست وزير برگزيد و به وي دستور داد تا آابينه
  .يد فرانسه فردا اعالم خواهد شدي جد آابينه

 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  .پليس ضد ترور انگليس با دستگيري هشت تن در لندن، مقدار معتنابهي مواد منفجره را آشف آرد
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پيتر آالرك، رييس بخش ضد به نقل از خبرگزاري رويتر، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي منفجره به همراه   آيلو ماده500ترور پليس انگليس در يك آنفرانس خبري عنوان آرد، نزديك به 

رود، در نظر داشتند از اين مواد منفجره براي اقدامات تروريستي استفاده آنند،  هشت تن آه گمان مي
  .آشف و دستگير شدند

اند و رييس بخش ضد ترور پليس انگليس اظهار  في شدههر هشت فرد دستگير شده انگليسي معر
  .خواه ايرلند ندارند داشت آه اين افراد ارتباطي با عامالن حمالت مادريد يا ارتش جمهوري

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   شد  در صورت تشويق خشونت ، رسانه هاي عراق مجبور به پرداخت غرامت خواهند
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شوراي حکومتي عراق امروز قانوني را براي مقابله با ترغيب و تحريک خشونت در رسانه هاي عمومي 
  . عراق تصويب کرد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به عراق، به موجب اين قانون رسانه هاي عمومي و شبکه هاي 
اقدام به تشويق و تحريک خشونت کنند ملزم به پرداخت غرامت به ميزان ده تلويزيوني که در هر مورد 

  . ميليون دالر آمريکا مي شوند
اين شورا همچنين اعالم کرد که بدنبال تصميم اين شورا پل برمر حاکم آمريکايي عراق براي اجراي اين 

  .قانون اقدام به تشکيل هيئت نظارت بر رسانه ها کرده است
 رسانه به رياست سمير الصميدعي يکي از اعضاي شوراي حکومتي عملکرد رسانه ها هيئت نظارت بر

  و جرايم آنها را بررسي 
خواهد کرد و در صورت تشخيص هرگونه ترغيب و تحريک از سوي رسانه ها نسبت به رسيدگي به 

 .شکايات عليه رسانه ها و دريافت غرامت از آنان اقدام خواهد کرد
 

   تن از مسوولين بلندپايه رژيم سابق عراق مصادره شد دارايي هاي سه هزار

www.iran-archive.com 

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


  2004  مارس 30 -1383 فروردين 11سه شنبه 
وزارت دارايي عراق اموال و دارايي سه هزار تن از مسوولين بلندپايه رژيم سابق عراق از جمله صدام و 

  . فرزندان و سران عالي رتبه حزب بعث سابق را مصادره مي کند
شوراي حکومت انتقالي : ي مهر، کامل گيالني در گفتگو با خبرگزاري فرانسه گفتبه گزارش خبرگزار

  .عراق اسامي افرادي که اموالشان بايد مصادره شود را تقديم وزارت دارايي کرد
به گفته وي، اموال منقول و غيرمنقول حدود سه هزار تن از مسووالن رژيم سابق عراق شامل صدام 

دانش و ديگر مسووليني که مناصب وزارتي و حزبي در رژيم سابق عراق رئيس مخلوع ، همسر و فرزن
  .داشتند، مصادره و توقيف مي شود

روزنامه بغداد که اياد عالوي عضو شوراي حکومت انتقالي مدير مسوولي آن را به عهده دارد، اين 
  .ليست سه هزار نفري را منتشر کرده است

تا 1979(، صدام ) ميالدي1979 تا 1968( هور سابق عراقدر اين ليست نام احمد حسن البکر رئيس جم
و همسرش ساجده خيراهللا و فرزندانش عدي، قصي، علي، رنا، رغد و حال و برادرانش سبعاوي، ) 2003

برزان و طبان تکريتي، عزت ابراهيم الدوري معاون رئيس شوراي فرماندهي انقالب سابق و طه ياسين 
طارق عزيز، علي حسن المجيد و تمام وزيران و سران نظامي رژيم رمضان و طه محي الدين معروف و 

  .سابق عراق قرار دارد
به نوشته اين روزنامه، برخي از مسوولين رژيم سابق از جمله سعدون حمادي رئيس پارلمان سابق 

تالش کردند تا دارايي هاي خود را از بانک ها برداشت کنند و برخي ديگر هم تالش کردند تا اسناد 
  .الکيت خود را با تبديل برخي امالک به نام ديگران جعل کنند تا نامشان در اين ليست قرار نگيردم
 

هايي مبني بر ضعف تدابير امنيتي پيش از بمبگذاري سال گذشته در مقر سازمان  در پي انتشار گزارش
نده امور امنيتي  نفر منجر شد، آوفي عنان، تون مايات، هماهنگ آن22ملل متحد در بغداد آه به مرگ 

  .سازمان ملل را برآنار آرد
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، آوفي عنان، دبيرآل ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ني سازمان ملل گفت وي مصمم است تا جايي آه اختيار دارد آليه تدابير الزم را براي تقويت ايم
  .آارمندان سازمان ملل به خصوص آنهايي آه در نواحي پرمخاطره مستقر هستند، اتخاذ آند

گذاري سال گذشته در مقر سازمان ملل  ي ضعف تدابير امنيتي پيش از بمب در گزارشي انتقادآميز درباره
رآنان ي پيشنهاد بازگشت آا هاي دقيق درباره در بغداد آمده است آه افراد مسوول از طرح پرسش

  .سازمان ملل به عراق پس از اشغال آن آشور توسط نيروهاي آمريكا بازمانده بودند
هاي مسوول امور امنيتي سازمان ملل داير  رسد آه اعتقاد راسخ مقام براساس اين گزارش، به نظر مي

بود، بر اين آه آارآنان سازمان ملل هدف حمله قرار نخواهند گرفت، باعث غفلت آنها از خطرات شده 
  .درحالي آه هشدارهاي واضحي نسبت به چنين خطري وجود داشت

  . دهد عنان گفت هرچه در توان دارد براي تامين ايمني آارمندان سازمان ملل در عراق انجام مي
  .وي در عين حال پيشنهاد لوئيس فرشت، معاون خود را، براي استعفا به خاطر اين مساله رد آرد

ي نيروهاي آمريكايي به عراق، تصميم گرفت آارمندان خود را به  از حملهزماني آه سازمان ملل، پس 
  .آن آشور بازگرداند، فرشت رياست يك گروه راهنما درباره عراق را به عهده داشت

 نفر از جمله سرجيو دي ملو، 22بمبگذاري سال گذشته در مقر سازمان ملل در بغداد به مرگ 
 .سرپرست سازمان ملل در عراق منجر شد

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
   گذرگاه مرزي از ايران به عراق را بستند16نيروهاي ائتالف 
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 مرز عبور از ايران به عراق را 16نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا در عراق ): راديوفردا(بهمن باستاني 

  . ها سه گذرگاه باقي مانده است گذرگاه مرزي، تن19بستند و از مجموع 
پال برمر، مدير آمريكائي اداره امور عراق، اين اقدام را ناشي از تداوم مسئله عبور غيرقانوني از عراق 

او آه به همراه نوري بدران، وزير آشور شوراي حكومتي عراق از يكي از مرزهاي بازمانده . توصيف آرد
د واقع بين بود و پذيرفت آه هرگز قادرنخواهيم بود امنيت بين ايران و عراق ديدن مي آرد، گفت باي

  . مرزهاي عراق را به طور صد در صد تامين آنيم
از آن .  اسفندماه شروع شد23 گذرگاه مرزي بين ايران و عراق نتيجه اقداماتي است آه از 16بستن 

ور بين ايران وعراق دستگاه تاريخ در عراق اعالم شد آه بر پايه طرح جديد امنيتي مرزها، در سه مرز عب
آامپيوتري سنجش هويت افراد آار گذاشته شده و ده افسر پليس عراقي براي استفاده از اين 

سه مرز مذآور همان مرزهائي است آه اآنون باز است و بقيه به طور آامل . سيستم آموزش ديده اند
  . بسته شده است

 مرز 20راق قصد دارند اين سيستم امنيتي را به به گزارش خبرگزاري فرانسه، نيروهاي ائتالف در ع
 را به  تيرماه سال جاري، اين آار10 ژوئن، 30اصلي عراق با آشورهاي همسايه گسترش دهند و تا 
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در اين . سي ام ژوئن، تاريخ رسمي اعالم شده براي انتقال قدرت به عراقي هاست. انجام برسانند
  . هزار پست بازرسي پليس مرزي عراق در مرزهاي اين آشور پيش بيني شده است16طرح استقرار 

  
  تعداد نيروهاي ائتالف در مرز ايران و عراق سه برابر مي شود  
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فرمانده نيرو هاي اوکرايني مستقر در مرز ايران و عراق امروز اعالم کرد که در آستانه فرار رسيدن اربعين 

  . حسيني تعداد نيروهاي مرزي در گذر گاههاي مرزي ايران وعراق سه برابر خواهد شد
ده نيروهاي اوکرايني مسئول حفظ به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به عراق ، ژنرال آمستو وفسکي فرمان

مهمترين اولويت اين نيروها مراقبت از مرزهاي : امنيت در شهر واسط واقع در مرز ايران وعراق گفت 
  .ايران و عراق است

اين نيروها در حال حاضر در حال اجراي طرح جديدي است که شامل چهار مرحله است و بر : وي افزود 
  .ر در مرز دو کشور استوار استافزايش نيروهاي اوکرايني مستق

منطقه مرزي واسط شامل يکصدو هشتاد کيلومتر مي باشد که در اختيار نيروهاي اوکرايني مستقر در 
  .عراق مي باشد

اين نيروها در نظر دارند نوار مرزي اين بخش را که در دهه هشتاد مملو : ژنرال وفسکي خاطرنشان کرد 
  .زي کننداز ميدانهاي مين شده است را پاکسا

تامين امنيت زائران ايراني که براي زيارت عتبات عاليات از نقطه : اين ژنرال اوکرايني همچنين تصريح کرد 
مرزي زرباطيه از راه شويجه و جصان وارد عراق مي شوند با توجه به حجم زياد سرقت و حمله اشرار به 

 .آنان از اولويتهاي ديگر اين نيروها است
  

  يکايي عراق از مناطق مرزي ايران و عراق ديدار کرد پل برمر حاکم آمر
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پل برمر حاکم آمريکايي عراق ديروز از مرکز مرزي المنذريه واقع در شهر دياله در مرز ايران و عـراق ديـدار                   
  . کرد

لکـرد ايـن مرکـز پـس از اسـتفاده از      به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به عراق، پل برمر در ايـن ديـدار از عم               
  .رايانه هايي که ورود و خروج افراد را ثبت مي کند، ديدن کرد

با ارتقاء سطح عملکرد اين مرکز، تعداد زائراني که روزانه از ايـن مـرز وارد عـراق                  : برمر در اين ديدار گفت      
  .مي شوند از سيصد نفر به هفتصدو پنجاه تن رسيده است

 ائتالف در نظر دارند تعداد مناطق عبوري مرز ايران و عراق را از نوزده منطقه مرزي به                  نيروهاي: وي افزود 
  .سه منطقه کاهش دهند

در اين سفر پل برمر با عبداهللا حسن جبوري شهردار دياله، جاسم عباس جاسم معاون شهردار و شـيخ    
بدران وزير کشورعراق پل برمر     در اين سفر نوري     .مطلک يکي از بزرگان عشاير منطقه ديدار و گفتگو کرد           

  .را همراهي مي کرد
در آستانه اربعين حسيني تدابير امنيتي شديدي در مرز ايران و عراق اتخاذ شده است که سـفر پـل بـر                      

  . مر حاکم آمريکايي عراق نيز براي نظارت بر اين تدابير مي باشد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   هاي عرب زبان چاپ لندن  عناوين روزنامه
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عناوين امروز سه شنبه روزنامه هاي الحيات، القدس العربي و : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر
  . الشرق االوسط به اين شرح است

  الحيات* 
  .ابات مهلت داد سازمان ملل متحد به عراقي يک ماه براي حل و فصل راهکار برگزاري انتخ-
   کشته شدن مسوول اطالعاتي شبکه القاعده و خبرهايي مبني بر زخمي شدن مالعمر -
 تن را تاييد مي کند و آتش زدن پرچم اين کشور در اردوگاه فلسطينيان را 60دولت بازداشت :  اردن-

  .محکوم مي کند
  . مجلس شوراي عربستان خواستار توسعه رسانه هاي خارجي شد-
  ي هاي عربي براي برگزاري فوري نشست سران عرب رايزن-
  . خرطوم از تالش کودتا پرده برداشت و چند افسر نظامي را بازداشت کرد-
   زنداني سعودي از گوانتانامو70 وعده هاي آمريکا مبني بر آزاد کردن -
 واشنگتن  دادگاه اسراييل از فرزند شارون خواست اسناد حساس در دو رسوايي پدرش را ارائه کند؛-

  .تحوالت رسوايي شارون و پيامدهاي آن را دنبال مي کند
  . نفر پيش از رسيدن به سن پنج سالگي هر سال مي ميرند224 از هر هزار کودک سوماليايي -
 ژاک شيراک در پي شکست خرد کننده حزب راستگراي حاکم نحوه اصالحات حکومتي سخت را -

  .بررسي مي کند
  القدس العربي* 
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صدد جلب حمايت اعراب براي ميزباني نشست سران عرب است؛ تونس به حق خود در  مصردر-
  .سازمان دهي و رياست بر آن چنگ زده است

 درگيري ميان نيروهاي انگليس و تظاهرکنندگان در بصره به وقوع پيوست، ارتش آمريکا به قتل دو -
  .روزنامه نگار عرب اعتراف کرد

  .ي از احمد چلبي در انتشار مقاالت بر ضد صدام تحقيق مي کند کنگره آمريکا مساله حمايت مال-
 عربستان دو تن از اصالح طلبان را آزاد کرد اين دو تن تعهد دادند که فعاليت هاي اصالح طلبانه خود را -

  .متوقف کنند
حماس خواهان ورود به قدرت است، اولين اقدام اين جنبش شرکت در هيات :  منابع فلسطيني-

  .ه تونس بوداعزامي ب
  . چند افسر همسو با الترابي که براي کودتا نقشه مي کشيدند، بازداشت شدند-

  الشرق االوسط* 
  . آمريکا در مورد اتهامات احمد چلبي تحقيق مي کند-
   وقوع درگيري ها در بصره-
  . رايزني ها براي برگزاري فوري نشست سران عرب طي چند هفته آينده آغاز شده است-
   از خنثي شدن تالش براي کودتا به رهبري حزب الترابي  اخباري-
  . پاکستان خبر کشته شدن رئيس بخش اطالعاتي القاعده را اعالم کرد-
  . مغربي در مساله انفجارهاي مادريد آغاز شد4 تحقيقات از يک تبعه سوري و -
  

  ايران در بن بست
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دارد به قلم آريستيانه هوفمن، گزارشگر  رتر آلگماينه تسايتونگ در شماره امروز گزارشىروزنامه فرانكفو
  .”در بن بست“خود در تهران تحت عنوان 

 :اين روزنامه در گزارش خود مينويسد
جمهورى  حدود يك سال پيش بود آه فاش شد آه. رهبرى ايران اآنون تحت فشار قرار گرفته است“

سازى اورانيوم احداث آرده   غنى  پروژه نيروگاه اتمى بوشهر نيروگاه ديگرى براىاسالمى ايران در آنار
متقاعد ساختن جهان و جهانيان در اين  از آن هنگام بود آه رهبرى جمهورى اسالمى ايران در. است

هاى نفتى جهان نيازى به يك چنين برنامه اتمى  رابطه آه چرا آشورى با يكى از غنى ترين حوزه
 ”.شد اى دارد، دچار دشوارى بيشترىگسترده 

ايران تا آنون  گزارشهاى آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز شاهدى بر آن است آه جمهورى اسالمى
آرده و يا ناديده گرفته  بارها مفاد پروتكل منع توليد و گسترش جنگ افزارهاى هسته اى را يا نقض

اتمى ايران تنها استفاده اى  آه برنامهجمهورى اسالمى ايران همواره مدعى شده است . است
روزنامه ياد شده جمهورى اسالمى به داليلى  اين در حالى است آه بر اساس گزارش. غيرنظامى دارد

اوضاع بى ثبات حاآم بر منطقه و از سوى ديگر . است  چند خواستار تجهيز خود به جنگ افزار اتمى
تان نيز از جمله علل گرايش ايران به دستيابى به هند و پاآس حضور قدرتهاى اتمى در منطقه همچون

  .است سالحهاى اتمى قيد شده
 :آريستيانه هوفمان در ادامه با اشاره به تجربه آره شمالى مينويسد

مرزهاى  درگيرى و تعارض بين ايران و آمريكا و با توجه به حضور نظامى آمريكا در تقريبا همه با توجه به“
است آه ميتواند مانع از  ان ايران بر اين باورند آه تنها تصاحب سالحهاى اتمىايران، برخى از دولتمرد

 ”.تهديدات نظامى آمريكا گردد
آشورهاى اروپايى  اما از جانب ديگر برنامه اتمى جمهورى اسالمى ايران به مناسبات خوب اين آشور با

رهاى اروپايى منجر به آن آشو ظرف ساليان گذشته مناسبات حسنه ايران با. آسيب وارد ساخته است
آنكه در ارتباط با برنامه اتمى ايران،  حال. شده بود آه ايران از انزواى سياسى خارجى بيرون آيد

  .اروپاييان و آمريكا زبانى آامال مشترك دارند
. جمهورى اسالمى ايران روزنامه فرانكفورتر آلگماينه آنگاه نگاهى دارد به بحران سياسى داخلى رهبرى

پرداخته و عنوان نموده است آه جناح  رشگر اين روزنامه به موج گسترده نارضايتى عمومى مردمگزا
يعنى همان جناحى آه خواستار تغييرات  افراطى موجود در صف اصالح طلبان تقويت شده است،

  .بنيادى نظم اجتماعى آشور هستند
ايران اشاره دارد و  ال جمهورى اسالمىاين روزنامه در آخر مقاله خود بار ديگر به سياست اروپا در قب

 :مينويسد
حال آنكه اآنون اروپاييان نيز . ايران را برگزيده است  سياست ديالوگ با در ساليان گذشته اروپا همواره“

جمهورى اسالمى ايران ميبايست .... سياست اعمال فشار پيروى ميكنند در ارتباط با برنامه اتمى از
 ”.مل آژانس بين المللى انرژى اتمى را فراهم آوردبازرسى آا امكان آنترل و

اسالمى  آريستيانه هوفمن در پايان گزارش خود نسبت به تشديد بحران داخلى و خارجى جمهورى
ارتباط با ايران در پيش  ايران هشدار ميدهد و از اروپا ميخواهد يك سياست ديپلماتيك هوشمندانه در

 .گيرند

www.iran-archive.com 
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