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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  رويدادهاي

  
  خالصه مهمترين اخبار جهان

  2004  آوريل  3 -1383 فروردين 15شنبه 
اهللا علي سيستاني مرجع شيعيان عراق هرگونه تماس وي را با  نماينده آيت: خبرگزاري فارس

 .اشغالگران آمريكايي در حال حاضر تكذيب آرد
هاي نماز جمعه تصريح آرد،  المهدي آرباليي در خطبه ه اماراتي البيان، عبدبه گزارش امروز روزنام

اهللا سيستاني ديدار با پل برمر حاآم غير نظامي آمريكا در عراق يا هر مسوول آمريكايي ديگر را رد  آيت
  . آرده است

  
 رهبر مشروع و فرانسه روز گذشته بر موضع خود در دفاع از عرفات پاي فشرد و تاآيد آرد ياسرعرفات* 

  . قانوني فلسطينيان است
بورگو  هوا پس از آن آه عرفات از سوي شارون تهديد شد سيلوپو دي به گزارش خبرگزاري شين

آنيم ياسر عرفات رهبر  ما تاآيد مي: سخنگوي وزارت امورخارجه فرانسه در آنفرانسي خبري گفت
  . مشروع فلسطينيان است

  
انادا اواخر ماه جاري ميالدي براي انجام اولين ديدار رسمي خود با وزير جديد آ مارتين، نخست پل* 

  . جمهوري آمريكا عازم واشنگتن خواهد شد بوش، رييس
به گزارش روزنامه تورنتواستار، مارتين قصد دارد در آستانه انتخابات پارلماني آانادا آه قرار است ماه 

ار خود با بوش به جاي اوايل ماه جاري اواخر اين ماه برداري تبليغاتي از ديد ژوئن برگزار شود براي بهره
ها  جمهور آمريكا حداآثر تاثير ممكن رابر افكار عوموي آانادايي راهي واشنگتن شود تا ديدارش با رييس

  . داشته باشد
  
مارس مادريد را برعهده دارد حكم آزادي  اولمو آه رسيدگي به پرونده حمالت يازدهم قاضي جئوان دل* 

  .  از مظنونان مشارآت دراين حمالت را صادر آردسه تن
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، اولمو با صدور حكمي امكان آزادي وليدالترآي و محمد بدرالدين 

  . عكاظ آه هر دو تبعه سوريه هستند و فوادالمرابيت آه مراآشي است را فراهم آورد
  
گذشته از سوي دادگاهي در اسپانيا به دليل دامن طلب باسك روز  آرنالدو اوتگي، رهبر گروه جدايي* 

  . زدن به تروريسم به تحمل پانزده ماه حبس محكوم شد
گويند اوتگي در مراسم تشييع جنازه يكي از  هاي اسپانيايي مي  بازپرسBBCبه گزارش شبكه خبري 

ه باسك آه در  از سربازان جان باخت2001طلب باسك موسوم به اتا در سال  اعضاي گروه مسلح جدايي
  . اند، تجليل آرده بود گرفتن سرنوشت خويش جان باخته نبرد براي بدست

  
به ادعاي مقامات واشنگتن، چين با اقدامات خود براي اعمال نظارت بيشتر در مناطقي آه به اعتقاد * 

 منطقه متحده در مقامات پكن در قلمرو آبي اين آشور است امكان ايجاد تنش با ناوگان دريايي اياالت
  . جنوب آسيا را افزايش داده است

 چين با هدف افزايش نظارت خود بر قلمرو آبي اين آشور دامنه Geo Strategyبه گزارش نشريه 
 آيلومتري سواحل اين آشور افزايش 300هاي واحدهاي گاردساحلي و ارتش خود را تا فاصله  گشت

  . تحده را درپي داشته استم دريايي اياالت داده است آه اين مساله اعتراض نيروي
  
وزراي امورخارجه ناتو روز گذشته با شرآت در نشستي در بروآسل با تشديد تمهيدات امنيتي براي * 

  . مبارزه با تروريسم از جمله به اشتراك گذاشتن منابع اطالعاتي موافقت آردند
ي عضو ناتو آه در سي در نشست روز گذشته وزراي امورخارجه آشورها بي به گزارش شبكه خبري بي

شمالي در مقر مرآزي اين سازمان در  آتالنتيك حاشيه برگزاري مراسم پيوستن هفت عضو جديد پيمان
بروآسل برگزار شد اگر چه اعضا بدليل درگير بودن اين سازمان در ماموريت حفاظت از صلح افغانستان با 

  . با تروريسم به توافقي آلي دست يافتنداعزام نيرو به عراق مخالفت آردند اما در مورد تشديد مبارزه 
  
پليس ترآيه اعالم آرد ده مظنون ديگر در عمليات نيروهاي امنيتي اين آشور عليه گروه مسلح * 

اند آه با دستگيري اين افراد تعداد افراد بازداشت در عمليات هماهنگ  خلق بازداشت شده آزادي جبهه
  .  رسيد نفر63آشورهاي اروپايي عليه اين گروه به 

آمريكا در حمالت انجام شده عليه اين گروه در ترآيه، ايتاليا، بلژيك، آلمان و هلند  به گزارش راديو صداي
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  . اند  نفر بازداشت شده63آه از اولين ساعات روز پنجشنبه آغاز شده است تا آنون مجموعا 
  
هاي تروريستي در  ذاريخبرگزاري آسوشيتدپرس روز گذشته از هشدار دولت آمريكا در مورد بمبگ* 

  . شهرهاي بزرگ اين آشور در تابستان سال جاري خبر داد
هاي سراسري به اطالع مقامهاي  بر اساس اين گزارش، مقامهاي فدرال مبارزه با تروريسم در بولتن

ها در شهرهاي بزرگ آمريكا ممكن است در   اند آه قطارها و اتوبوس نقل رسانده و انتظامي و حمل
ها و چمدانها مخفي  سال جاري هدف بمبهايي قرار گيرند آه تروريستها آنها را در آيفتابستان 

  . آنند مي
  
يك فلسطيني طي عملياتي شهادت طلبانه سحرگاه امروز با عبور از موانع امنيتي و ورود به يك * 

  . شهرك صهيونيست نشين، يك صهيونيست را به هالآت رساند و صهيونيست ديگر را زخمي آرد
به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره، نظاميان صهيونيستي پس از اين عمليات منطقه را به طور آامل 

  . بستند و بالگردهاي اسراييلي نيز در آسمان منطقه به پرواز درآمدند
  
فاش آرد آه مقامهاي ارشد آمريكايي پيش از ) آي.بي.اف(يك مترجم پيشين پليس فدرال آمريكا* 

  .  از وقوع آن اطالع داشتند سپتامبر11حمالت 
اعالم آرد آه " سيبل ادموندز"خانم «: روزنامه انگليسي اينديپندنت در شماره روز گذشته خود نوشت

آند مقامهاي   سپتامبر قرار داده است آه اثبات مي11اطالعاتي را در اختيار آميسيون تحقيق حوادث 
هاي القاعده براي حمله به آمريكا با بكارگيري ارشد آمريكايي از ماههاي پيش از اين حمالت، از طرح

  » .هواپيما اطالع داشتند
  
منابع پليس عراق روز گذشته از آشته شدن رييس پليس شهر آوفه و يكي از محافظان او در حمله * 

  . افراد مسلح ناشناس خبر داد
رييس " سعيد آريك "به گزارش خبرگزاري فرانسه از شهر آوفه، منابع پليس اعالم آردند در اين حمله

  .  آيلومتري شهر نجف آشته شدند10اي در مرآز آوفه واقع در  پليس شهر آوفه و محافظ وي در منطقه
  
آمريكا روز گذشته از رژيم صهيونيستي خواست ياسر عرفات رييس تشكيالت خودگردان فلسطين را * 

  .  يا ترور نكندآه مورد تهديد آريل شارون نخست وزير اين رژيم قرار گرفته، تبعيد
موضع «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه آمريكا اعالم آرد

  » .آامال واضح و روشن است_ تبعيد يا قتل ياسر عرفات_ما در قبال اين مسائل 
  
ازبالنكا پايتخت مغرب شده العزيز وليعهد عربستان سعودي آه روز گذشته وارد آ امير عبداهللا بن عبد* 

  . گو آرد و بود، با محمد ششم پادشاه اين آشور ديدار و گفت
به گزارش خبرگزاري فرانسه از آازبالنكا، از جزئيات اين ديدار آه در دارالبيضا صورت گرفت، چيزي منتشر 

  . نشده است
  
ويژه سازمان ملل در امور عراق نماينده " اخضر ابراهيمي"وزير امور خارجه آمريكا روز گذشته از سفر * 

  . به اين آشور خبر داد
ابراهيمي به منظور آار بر روي  « :به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، پاول با اعالم اين خبر افزود

  » .آند انتقال حاآميت به عراق به اين آشور سفر مي
  
ما آگاهيم آه پيشرفت و اقتدار «: ترييس جمهوري نيجريه در ديدار با وزير امور خارجه آشورمان گف* 

جمهوري اسالمي ايران تنها از طريق اعتماد به نفس و خودباوري ملت و رهبران جمهوري اسالمي ايران 
  » .بوده است

به گزارش خبرنگار اعزامي فارس به ابوجا پايتخت نيجريه، اين ديدار آه صبح روز جمعه و در قالب صبحانه 
ينه دولت نيجريه و معاونين آمال خرازي صورت پذيرفت، خرازي و آدونيجي آاري و با حضور اعضاي آاب

وزراي خارجه ايران و نيجريه گزارشي از نتايج ديدارهاي آميسيون مشترك و همايش اقتصادي روز 
  . گذشته خود را ارائه آردند

  
سليحات شيميايي و وزير امور خارجه آمريكا اذعان آرد، اطالعات مختلف درباره آزمايشگاههاي سيار ت* 

ميكروبي در عراق آه وي آنها را پيش از تهاجم در اختيار سازمان ملل قرار داده بود، اطالعات درست و 
  . اند قابل اطميناني نبوده

گو با خبرنگاراني آه وي را در  و به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، آالين پاول روز گذشته در گفت
ها در حال  از بروآسل در هواپيما همراهي مي آردند، اعالم آرد، بررسيمسير بازگشت به واشنگتن 

اند ولي هنگامي آه من اين اطالعات را به  دهد اين اطالعات چندان مستدل نبوده حاضر نشان مي
  . سازمان ملل ارائه آردم، به نظرم رسيد آه دقيق و مستدل هستند
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تهديدهاي اخير آريل شارون نخست وزير رژيم آالين پاول وزير امور خارجه آمريكا نسبت به * 
صهيونيستي مبني بر منتفي نبودن ترور ياسر عرفات رييس تشكيالت خودگردان فلسطين ابراز شك و 

  . ترديد آرد
در ) ناتو(به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، پاول در بازگشت از نشست پيمان آتالنتيك شمالي 

  » .من شك دارم آه شارون در تهديدهاي خود جدي باشد«: اران گفتگو با خبرنگ و بروآسل در گفت
  
معاون اقتصادي وزير امور خارجه آشورمان پس از سخنراني آمال خرازي در افتتاحيه همايش * 

اقتصادي و تجاري صاحبان صنايع نيجريه و ايران در ابوجا با تشريح امكانات توسعه اقتصادي و صنعتي و 
  » .زمينه و ظرفيتهاي همكاري دو آشور بسيار متنوع و گسترده است«: اشتتجاري ايران اظهار د

حضور «: به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري فارس به ابوجا پايتخت نيجريه، محمد حسين عادلي افزود
نمايندگان تمام بخشهاي اقتصادي و صنعتي، آموزشي، فني، تجاري و بانكي آمادگي دارند در چارچوب 

  » .هاي همكاريهاي دو آشور را بررسي، طراحي و سازماندهي نمايند ك زمينهمنافع مشتر
  
براي بازگرداندن سربازان زخمي ) پنتاگون(روزنامه انگليسي گاردين امروز از اقدامات وزارت دفاع آمريكا * 

  . و ناآماده آمريكا به عراق و افغانستان خبر داد
خبر افزود، آمريكا آه در حال حاضر با آمبود نيروي نظامي در دو پايگاه اينترنتي اين روزنامه با اعالم اين 

ها  جبهه افغانستان و عراق مواجه است، دهها تن از سربازان بيمار يا زخمي خود را به اين جبهه
  . بازگردانده تا بتواند آمبود اين نيروها را جبران آند

  
ارج از نوار غزه، ترور شيخ احمد در خ) حماس(خالد مشعل رهبر جنبش مقاومت اسالمي فلسطين * 

ياسين بنيانگذار حماس را پيامي شكست خورده از سوي آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي 
  » .آنيم براي اتحاد سياسي تمام گروههاي مقاومت فلسطيني تالش مي«: دانست و گفت

آرد، ترور شيخ ياسين به گزارش امروز روزنامه الجزيره چاپ عربستان سعودي، خالد مشعل تاآيد 
بنيانگذار حماس پيامي شكست خورده از سوي شارون بود آه از اين طريق قصد داشت انتفاضه مردم 

  . فلسطين و روح مقاومت را در هم بكوبد
  
هاي منطقه مسكوني بغداد زخمي  آم دو نفر در حمله موشكي بامداد امروز به يكي از بخش دست* 

  . شدند
در جنوب بغداد بوقوع " الدوره"داد، اين حمله موشكي بامداد امروز در منطقه به گزارش رويتر از بغ

پيوست و بر اثر اصابت موشك به يك ساختمان مسكوني دو تن از ساآنان اين ساختمان بشدت زخمي 
  . شدند و نيمي از اين ساختمان تخريب شد

  
ر نزديكي آاروان نظاميان پليس و شاهدان عيني امروز از انفجار يك خودروي بمبگذاري شده د* 

  . آمريكايي در بعقوبه خبر دادند آه بر اثر آن چندين نفر زخمي شدند
» عبدالكريم فريس«به گزارش خبرگزاري رويتر از بعقوبه، در اين انفجار نيز يك غيرنظامي عراقي به نام 

   .زخمي شد
   

  حوالت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تدولتها، نيروها، مواضع 
  

نوشت آه شرآت آمريكايي هاليبرتون اعالم آرده است آه ” هوستون آرونيكل“ي  روزنامه
ي فعاليت اين  داران اين شرآت بزرگ نفتي در خصوص تجديد نظر درباره پيشنهادهايي از سوي سهام

  .شرآت در ايران و تفكيك نقش رييس و مدير اجرايي آن مطرح خواهد شد
  2004  آوريل  3 -1383  فروردين15شنبه 

دو صندوق : ي آمريكايي در ادامه نوشت ، اين روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 NewYork City و New York City Police Pension Fundهاي  دار شرآت نفتي هاليبرتون به نام سهام

Fire Department Pension Fund م در شرآت هاليبرتون هستند، قصد  سها590 هزار و 413 آه صاحب
هاي مالي و اعتباري  دارند تا از هيات مديره اين شرآت نفتي بخواهند به منظور بررسي مجدد توان

اي را تشكيل داده و نتايج بررسي آن را تا سپتامبر سال جاري  فعاليت اين شرآت در ايران آميته
  .ميالدي ارايه آنند

 آه سرپرستي دو NewYork City Comptrollerي شرآت  ه در نامهي ياد شده ادامه داد آ روزنامه
اش در آشورهايي مانند ايران  سهامدار نامبرده را به عهده دارد از هاليبرتون خواسته شده به فعاليت

  .خاتمه دهد
بر اساس اين گزارش، هاليبرتون در پاسخ به اين نامه از سهامدارانش خواسته است تا عليه اين 

هاي اين شرآت  ي دهند چرا آه ميزان فعاليت ايران شرآت در ايران در قياس با آل فعاليتپيشنهاد را
  .چندان بارز نيست
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ما : افزايد آند، مي اين روزنامه به نقل از پاسخ هاليبرتون با ابراز اين ادعا آه ايران از تروريسم حمايت مي
 اقدامي بهتر است از سوي مقامات ها مربوط است و هر گيري به دولت معتقديم آه اين نوع تصميم

  . ها هاي بين المللي مانند سازمان ملل صورت گيرد نه از سوي اشخاص يا شرآت دولتي و سازمان

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  .  با شروع سال جديد، سخنگوي سازمان انرژي اتمي هم تغيير کرد

  2004  آوريل  3 -1383 فروردين 15شنبه 
نگار مهر، حسين سيمرغ جانشين دکتر صابر زعيميان سخنگوي پيشين سازمان انرژي به گزارش خبر

  . اتمي جمهوري اسالمي ايران شده است
سيمرغ که پيشتر رييس اداره رفاه سازمان انرژي اتمي بود از امروز بطور رسمي در سمت جديد آغاز 

  . بکار کرده است 
  .  الش هسته اي ايران استوي سومين سخنگوي سازمان انرژي اتمي از آغاز چ

  
  شده آشف شد    غني  آثار اورانيوم فوق: در آستانه سفر البرادعي به ايران

  2004  آوريل  3 -1383 فروردين 15شنبه 
اي ايران به آثار اورانيوم   بار ديگر در يكي از تأسيسات هسته: هاي غربي اعالم آردند  ديپلمات
  .  اند  شده برخورد آرده  غني  فوق

وگو با خبرگزاري رويترز، ضمن   به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، يك ديپلمات نزديك به آژانس در گفت
  .اي است  اين اورانيوم داراي قابليت آاربرد در بمب هسته: اعالم اين خبر، گفت

 اين در مراتب بيشتر از اورانيومي است آه پيش از  شده جديد داراي غلظتي به  اورانيوم آشف: وي افزود
  .الكتريك و نطنز آشف شده بود  تأسيسات آاالي

  .اي نكرد  اين ديپلمات آه خواست نامش فاش نشود، به زمان و مكان آشف اين اورانيوم اشاره
آاري ايران در مورد   هاي جديد سؤاالتي را در خصوص احتمال پنهان  گونه آشف  اين: وي اظهار داشت

  .انگيزد  جهاني برمي  معهاي و فريب جا  هاي هسته  فعاليت
  .اين خبر هنوز از سوي مراجع رسمي تأييد نشده است

شده در   شده آشف  اين در حالي است آه ايران پيش از اين تأآيد آرده بود آه آثار اورانيوم غني
  .الكتريك، ناشي از آلودگي قطعات وارداتي بوده است  تأسيسات نطنز و آاالي
شده را درتأسيسات   غني  بازرسان آژانس آثاري از اورانيوم فوق: ورده استرويترز در ادامه اين خبر آ

  .اند  ديگري آشف آرده
  .برند  ماه جاري در ايران به سر مي  اين بازرسان از روز هشتم فروردين

شنبه هفته جاري   المللي انرژي اتمي، سه  اين در حالي است آه محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين
  .آيد  هاي بازرسان اين آژانس، به ايران مي  ره با مقامات آشورمان و بررسي نتايج بازرسيبراي مذاآ

المللي انرژي اتمي بررسي   حكام آژانس بين  اي ايران در نشست ژوئن شوراي  قرار است پرونده هسته
  .شود

 
  آژانس بيش از اين، اقدامات غيرمترقبه ايران را تحمل نخواهد آرد  

  2004  آوريل  3 -1383دين  فرور15شنبه 
شنبه   محمد البرادعي، مديرآل اين آژانس سه: المللي انرژي اتمي، اعالم آرد  سخنگوي آژانس بين

  .  شود  آينده به مدت يك روز عازم تهران مي
وي در اين سفر با : به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، ميليسا فلمينگ، ضمن اعالم اين خبر، گفت

اي ايران و تصميم ايران براي تأسيس آارگاه جديد   ي در مورد آخرين تحوالت پرونده هستهمقامات ايران
  .آند  نظر مي  سازي اورانيوم بحث و تبادل  براي غني

  .آند  المللي نيز وي را در اين سفر همراهي مي  رئيس بخش بازرسي بين
ر تالش خواهد آرد تا ايران را نسبت االوسط چاپ لندن، البرادعي در اين سف  به نوشته روزنامه الشرق
سازي اورانيوم و اعتمادسازي بيشتر در   غني" توقف"هاي بيشتر در راستاي   به ضرورت برداشتن گام

  .اي ايران اقناع آند  هاي هسته  آميز بودن برنامه  مورد اثبات صلح
احتمال دارد : اتمي نوشتالمللي انرژي   اين روزنامه همچنين به نقل از يك سخنگوي ديگر آژانس بين

  .وگو آند  جمهور ايران نيز ديدار و گفت  البرادعي در اين سفر با سيدمحمدخاتمي، رئيس
تواند به   مذاآرات البرادعي با مقامات ايراني مي: االوسط تصريح آرد  وگو با الشرق  مارك گوازدآي،در گفت

آند، آمك   حكام ارائه مي  ست ژوئن به شوراياي ايران در نش  هاي هسته  گزارشي آه وي درباره فعاليت
  .آند

سازي   طور مشخص اعالم آند آه ايران، غني  اين گزارش بايد شامل مواردي باشد آه به: وي افزود
  .اورانيوم را متوقف آرده است ولي آژانس بيش از اين، اقدامات غيرمترقبه ايران را تحمل نخواهد آرد

آه آيا ديدار البرادعي از ايران به دعوت مقامات اين آشور انجام گوازدآي در پاسخ به اين سؤال 
  .ايران از ابتدا از سفر البرادعي به تهران استقبال آرده است: شود يا خير، گفت  مي
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ديدار البرادعي از تهران در زمان بسيار مهمي : از سوي ديگر يك منبع بلندپايه ديپلماتيك در وين گفت
المللي انرژي اتمي قصد دارد در نشست ژوئن خود، گزارش   حكام آژانس بين  رايگيرد زيرا شو  انجام مي

  .اي ايران را بررسي آند  هاي هسته  مديرآل آژانس از فعاليت
احتمال اين وجود دارد آه پرونده ايران در پايان : وي آه خواست نامش فاش نشود، همچنين اعالم آرد

رتي است آه ايران همكاري خود را با جامعه جهاني ادامه سال جاري ميالدي بسته شود و اين در صو
  .گيرد  آميز صورت مي  اي اين آشور تنها در راستاي اهداف صلح  هاي هسته  داده و اثبات آند آه برنامه

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 شمار تلفات نيروهاي اين آشور در عراق به با اعالم آشته شدن دو سرباز ديگر آمريكايي در عراق،
  . تن رسيد600

  2004  آوريل  3 -1383 فروردين 15شنبه 
به نقل از خبرگزاري فرانسه، ارتش آمريكا با انتشار ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي المنصور بغداد آشته  هاي در ناحي اي اعالم آرد آه يك سرباز آمريكايي در اثر انفجار بمب جاده اطالعيه
 تن رسيد آه از اين ميان 600ها به  به اين ترتيب تعداد تلفات آمريكايي. و يك تن ديگر زخمي شده است

 .اند  تن در حوادث غير جنگي آشته شده192ي شليك دشمن و   تن در نتيجه408
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  : ي صبح امروز بدين شرح استمهمترين عناوين روزنامه ها
  2004  آوريل  3 -1383 فروردين 15 شنبه -مهر 

  
  :آفتاب

  مواضع جديد فرانسه ، آلمان و انگليس درباره فعاليت هاي هسته اي ايران 
  در برابر مفاسد اقتصادي کار نشده است قوه قضاييه بايد پاسخگو باشد : جنتي 

  د هياتي از خانه احزاب ايران به چين مي رو
  

  :اعتماد
  دور تازه تنش درباره انرژي هسته اي و حقوق بشر، رابطه چند مجهولي ايران و اروپا 

  در پي ترور شيخ احمد ياسين اين احتمال قوت گرفت ، ياسر عرفات روي خط ترور 
   تومان شد80از امروز در سراسر ايران بنزين ليتري 

  
  :ابرار

  ندزدايي نداريم چاره اي جز گ: منتخب مردم در مجلس هفتم 
  يکدست شدن قوا، حالل مشکالت نيست : يک عضو آبادگران 
  خاتمي پاسخگوي مسائل نبوده است : موسوي تبريزي 

  
  :ايران

  ، سال پاسخگويي سه قوه به ملت است 83سال : رهبر معظم انقالب
 سايت هسته اي با انتقاد سه کشور اروپايي از فعاليت اين سايت آغاز شد، جنجال تازه بر سر فعاليت

  اصفهان 
سياستهاي جديد بورس براي سال جاري اعالم " : ايران"دبيرکل بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با 

  شد
  

  :جمهوري اسالمي
   سال پاسخگويي سه قوه به مطالبات مردم 83در پيام نوروزي رهبر انقالب مطرح شد، سال 

هان صورت مي گيرد، پيشرفت بزرگ هسته اي ايران در با آغاز فعاليت آزمايشي  نيروگاه هسته اي اصف
  فرآوري اورانيوم و موضعگيري خصمانه سه کشور اروپايي 

  هشدار آيت اهللا سيستاني نسبت به دخالت اشغالگران در قانون اساسي عراق 
  

  :جوان 
  تاکيد رهبرمعظم انقالب به همه دستگاهها ، نقد پذيري ، اصالح و پاسخگويي 

   تومان شد80وز بنزين از امر
   روز نخست امسال 12 هزار تصادف در 20
  

  : حيات نو
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   سال سابقه 25بازنشستگي کارگران با : معاون وزير کار اعالم کرد
   شهرداري تهران و انتخابات هفتم -سه پرونده تحقيق و تفحص درمجلس ششم ، استات اويل 

   ميليارد دالري ژاپن براي بي آبي خاورميانه عربي 40طرح 
  

  :خراسان 
   ،  سال پاسخگويي مسئوالن به ملت 83: رهبر معظم انقالب در پيام نوروزي اعالم کردند

  مجلس ، گزارش سازمان بازرسي درباره حادثه قطار نيشابور را با جديت پيگيري مي کند
  تاسيسات فرآوري اورانيوم در اصفهان به بهره برداري خواهد رسيد : آقازاده اعالم کرد

  
  

  : اقتصاددنياي
  اعالم کرد، تازه ترين ارزيابي از ريسک سرمايه گذاري ايران " يوروماني" نشريه معتبر 

  ، بيشترين و کمترين بازدهي در بورس تهران 83گزارش دنياي اقتصاد از عملکرد هاي سال 
  براي شرکت دراجالس کشورهاي حاشيه خزر، خرازي به مسکو سفر مي کند

  
  :رسالت

 سال پاسخگويي سه 83 ، سال 83 معظم انقالب اسالمي به مناسبت حلول سال پيام نوروزي رهبر
  قوه 

   ميليارد دالر گاز مايع با يک شرکت چيني 20عقد قرار داد فروش 
در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي کاري انجام نشده : آيت اهللا جنتي در خطبه هاي نمازجمعه تهران

  است 
  

  : شرق
 تيرگي در روابط ايران -ن اروپا و بيانيه مشترک آلمان، انگليس، فرانسه صورت گرفت با صدور بيانيه پارلما

  واروپا 
   83نگراني بانک مرکزي از تورم در سال 

   قتل در تعطيالت تهران 9
  

  :صبح اقتصاد
جمع آوري اسکناس هاي دو هزار توماني ": صبح اقتصاد"گفتگوي اختصاصي وزير اقتصاد و دارايي با 

  ت شايعه اس
  تحقيق و تفحص از جنجال نفتي استات اويل در مجلس 

   مدل از خودروهاي داخلي ممنوع مي شود7نقل و انتقال 
  

  :فرهنگ آشتي
  نظر نهايي شوراي نگهبان در باره انتخابات امروز اعالم مي شود 

  جهان اسالم بيشتر ازديگران از تروريسم رنج برده است : وليعهد عربستان
  دستمان به سوي قواي قضاييه و مجريه دراز است : به هاي نماز جمعه تهران سخنران پيش از خط

  
  :قدس 

  دبير کل آژانس هفته جاري به تهران مي آيد ، افزايش فشار ديپلمات هاي غربي بر البرادعي 
   ميليارد دالري فروش گاز ايران به چين 20امضاي قرار داد 

  
  :کار و کارگر

  صنايع تا پايان امسال اجرا مي شودقانون نوسازي : عليرضا محجوب
  اوپک توليد نفت را کاهش داد 

  دولت ريشه بيکاري را بخشکاند : آيت اهللا نوري همداني 
  

  :مردم ساالري
   تحريم جديد عليه ايران اعمال مي کند 13دولت بوش 

رسي خانه ملت تقاضاهاي تحقيق و تفحص در مورد انتخابات مجلس هفتم و شرکت استات اويل را بر
  مي کند 

  اليحه اصالح ساختار وزارت علوم در مجلس بررسي مي شود 
  

  :نسيم صبا
  در موارد مفاسد اقتصادي ، کاري نشده است : جنتي 

   پرونده تخلف کارمندان دستگاه قضايي رسيدگي شد 1000: هاشمي شاهرودي
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  مردم درگفتگو با صاحبنظران سياسي تاکيد شد؛ لزوم پاسخگويي حاکميت به مطالبات 
  

  :همشهري
   ميليارد دالر گاز به چين صادر مي کند 20ايران 

   سال پاسخگويي براي شهرداري تهران 1383احمدي نژاد اعالم کرد، 
 ميليون جا به جايي 10گزارش همشهري از فرصت ها و تهديد هاي رونق سفرهاي تعطيالت نوروزي ، 

   درصدي سفرهاي نوروزي 25افزايش 
 

   فروردين15: روزنامه های تهران
  2004  آوريل  3 -1383 فروردين 15 شنبه -بي بي سي 

روزنامه های تهران در اولين شماره های سال نو که پس از هفده روز تعطيلی منتشر می شود در صدر 
اخبار خود انتقاد تند اتحاديه اروپا از فعاليت های هسته ای و نقص حقوق بشر در ايران را منعکس کرده 

  .اند که سالی پر تنش در سياست خارجی ايران در پيش استو خبر داده 
 با اشاره به سفر رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران شرقفرشاد محمودی در گزارشی در 

ماراتنی ميان ايران و اياالت .  خواهد بود١٣٨٣اين سفر آغاز ماراتن ديپلماسی ايران در سال : "نوشته
هانی انرژی اتمی و تماشاگرانی از اروپا که فعال به نفع رقيب ايران، طرف متحده به داوری آژانس ج

  ."واشنگتن را گرفته اند و کف می زنند
 در صدر اخبار خود رابطه ايران و اروپا را رابطه ای چند مجهولی خوانده و نوشته با اعالميه جديد، اعتماد

  .فته استسياست خارجی جمهوری اسالمی در معرض چالشی بزرگ قرار گر
 با بررسی تحوالت روز های اول سال در روابط ايران و غرب، تاکيد را بر دو مساله حقوق دنيای اقتصاد

بشر و فعاليت های هسته ای کشور گذاشته و نوشته کشمکش تازه اين تلقی را در تهران به وجود 
  .آورده که بين اروپا و آمريکا تفاوت چندانی وجود ندارد

ادی صبح تهران نوشته اگر ادامه مخالفت آمريکا با الحاق ايران به سازمان جهانی اين روزنامه اقتص
 های سياست  تجارت و بحث انتقال قدرت در عراق و موضع ايران نسبت به آن را نيز به فهرست چالش

 های   با چالش١٣٨٣ توان گفت ديپلماسی ايران در سال  خارجی جمهوری اسالمی اضافه کنيم می
  .بينی روبرو است تايج غيرقابل پيشبزرگ با ن

 انتخابات اسفند ماه و رفتار محافظه کاران برای پيروزی در آن را باعث اعتمادجعفرگالبی در مقاله ای در 
   و خارجی  داخلی  از وضعيت کاران اصلی بحران های سياست خارجی ايران ديده و نوشته تصور محافظه

   نتايج  اولين  تازه کنند ولی  می  لذيذ ميل  لقمه  يک  را چون  مجلس د که انديشيدن ، آنان  است  تصور خام يک
  . است  خودنمايی سحر در حال

   هستيم  آن  ظاهرا در ابتدای  کشور که  جايگاه  تضعيف  مستقيم  مسووليتاعتمادبه نظر نويسنده مقاله  
   انتخاباتی  را ندانستند و به  رای های  صندوق  پای  مردم  قدر حضور واقعی  که  است  کسانی  عهده به

   را با انگيزه  نکرد و مردم  را راضی  صادق  و دوستان  را نبست  بيگانگان  بود دهان  هر چه  دادند که رضايت
  . نساخت

حذف اصالح طلبان از مجلس در واقع اين کمک را به : " نوشته استشرقمهران کرمی در سرمقاله 
 هم با ناديده گرفتن اين جناح سياسی در معادالتشان، خود را با شرايط جديد در غربی ها کرد تا آنها

ايران تطبيق دهند و بدين ترتيب تدريجا اجماعی بين المللی پديد آمد و اختالفات شديد دوسوی اطلس 
  ."از ميان رفت

ورد برنامه در شرايط جديد، اروپا همان دغدغه ها و نگرانی هايی را در مشرق به نوشته سرمقاله 
هسته ای ايران پيدا کرده است که پيش از اين آمريکا داشت و آمريکايی ها هم به همان حد به وضع 
حقوق بشر و پيشبرد دموکراسی در ايران حساسيت نشان می دهند که اروپايی ها قبًال نشان می 

  . دادند
ای هسته ای ايران را ناشی از  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی جنجال تازه در مورد فعاليت هايران

  .وضعيت سايت تازه ای ديده که در اصفهان به فعاليت مشغول است
 که مخالف همکاری ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی است در عنوان اصلی جمهوری اسالمی

خصمانه خود از پيشرفت بزرگ هسته ای ايران در فن آوری اورانيوم خبر داده و موضع اتحاديه اروپا را 
  .توصيف کرده است

 پيام حوادث اولين روزهای سال جديد اينست که بايد جمهوری اسالمیبه نوشته سرمقاله روزنامه 
برای تامين انسجام داخلی و بازسازی قدرت انقالبی در کشور با هدف ايستادگی در برابر زياده خواهان 

  .جهانی تالش کنيم
ور شيخ ياسين در سياست خارجی ايران اختصاص داده و  تفسير سياسی خود را به تاثير ترهمشهری

  .نوشته ايران يک متحد را در صحنه فلسطين از دست داده است
به نوشته همشهری فلسطينيان يک رهبر کاريزماتيک را ازدست داده اند و جنبش های اسالمی نيز 

 اميد به ثمرات خون يکی از برجسته ترين شخصيت های خود را، اما آن چه تسالبخش عزاداران است،
اوست که کشته شدنش بشارت دهنده پيروزی در جای جای فلسطين اشغال شده است، هرچند که 

  .تحقق آن به طول انجامد
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روزنامه های تهران در اولين شماره پس از تعطيالت نوروزی خود به بررسی وقايعی پرداخته اند که در دو 
 به باالرفتن تصادفات جاده ای اشاره کرده که نسبت  نوحياتهفته گذشته در کشور رخ داد و از جمله 

  .به سال گذشته نزديک پانزده در صد رشد داشته است
 در رفتار مردم در تعطيالت نوروز در سواحل شمالی کشور انتقاد کرده و از جمهوری اسالمیروزنامه 

 اسالمی، رقص و زبان کسانی که آنان را مردم متدين منطقه می خواند نوشته عدم رعايت حجاب
پايکوبی زنان و مردان در معابر عمومی بويژه در مناطق جنگلی و خوش آب و هوای شمال و معاشرت 
های نامشروع، از جمله موارد اين سواستفاده بودند که استفاده از مواهب طبيعت را برای بسياری از 

  .مسافران مذهبی نوروزی، ناممکن ساخت
 اهالی متدين مناطق شمالی کشور با اعتراض به بی تفاوتی جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

مسئولين نسبت به اين بی بندوباری ها خواستار اجرای قانون و برقراری انضباط در اماکن عمومی و 
  .تفريحی شدند درحالی که افراد قانون شکن و الابالی اين مواهب را به انحصار خود در آورده بودند

امه صبح خبر داده عباس عبدی روزنامه نگار زندانی که قرار بود چند روزی در تعطيالت نوروزی  روزنايران
به مرخصی فرستاده شود فقط چند ساعت در اولين روز فروردين موفق شد در خانه اش، با حضور 

  .ماموران زندان، با خانواده ديدار کند

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  
  ير پايگاه اينترنتي نقشينه به دادسراي قم احضار شد  مد

  2004  آوريل  3 -1383 فروردين 15شنبه 
پيرو شكايت هيأت نظارت : گفت" نقشينه"وآيل مدافع حامد متقي، روزنامه نگار و مدير پايگاه اينترنتي 

ي احضار تلفني توسط نشر اآاذيب و تشويش اذهان عمومي و ط, بر انتخابات قم از موآلم به اتهام افترا
آقاي متقي در ستاد خبري حاضر و پس از انجام تحقيقات مقدماتي به , ستاد خبري نيروي انتظامي

  .دادسرا اعزام شد
اينجانب به همراه موآلم در دادسرا حاضر شديم و ايشان به سؤاالت داديار : سيد علي نريماني، افزود

  . پاسخ داديم25محترم شعبه 
هاي   طلبان و رسانه  آليد خورد پروژه تهديد اصالح" ضوع اتهامي آقاي متقي به گزارش مو: وي ادامه داد

آه پس از انتخابات مجلس هفتم در پايگاه اينترنتي " هاي مطبوعاتي فاشيستي  قم توسط ارگان
درباره "  دي19"اين مطلب آه در پاسخ به ادعاهاي نشريه . نقشينه درج شده بود، ارتباط داشت

ت و همچنين نسبت دادن برخي مدعيان سياسي به مسؤالن پايگاه اينترنتي نقشينه منتشر انتخابا
  .شده بود به تحليلي درباره حماسي بودن يا نبودن انتخابات اشاره داشت

موآل من در اين گزارش به برخي تخلفات انجام گرفته در انتخابات اشاره آرده : وآيل حامد متقي افزود
 شعب اخذ رأي نماينده فرماندار توسط ناظران به حوزه اخذ رأي راه داده نشده يا بود و اينكه در برخي

  .تبليغ برخي نامزدهاي خاص در شعب اخذ رأي صورت گرفته است
به دليل اينكه دفتر سابق پايگاه اينترنتي نقشينه استيجاري بوده و مدت اجاره آن پايان : نريماني گفت

ؤول پايگاه، مستندات و مدارك مطلب مذآور در بين وسايل ايشان بود يافته بود با توجه به جابجايي مس
اي نمود آه داديار محترم با اين   لذا آقاي متقي تقاضاي استمهال دو هفته, و در دسترس نبوده است

  .تقاضا موافقت آرد
  .موآل من فعًال با قرار وثيقه آزاد است: وآيل متقي در پايان گفت

  . به دستور مقام قضايي فيلتر شده است82 اسفند 25از روز دوشنبه پايگاه اينترنتي نقشينه 
  .وي از برخورد داديار محترم و مسؤوالن ستاد خبري نيروي انتظامي اظهار رضايت آرد

  
  گوناگون

  
  )بخش نخست(تهاجم نظامي به رهبري آمريكا عليه عراق 

  2004  آوريل  3 -1383 فروردين 15شنبه 
يش اياالت متحده آمريكا با ادعاي مبارزه با تروريسم، خلع سالح تسليحات يكسال پ: خبرگزاري فارس

) جنگ پيشگيرانه(آشتار جمعي و در پي عملي ساختن دآترين جديد جرج بوش رييس جمهوري آمريكا 
بعد از اتمام عمليات نظامي در افغانستان به عراق نظر افكند و برغم مخالفتهاي جهاني به آمك برخي 

  .از جمله انگليس، تهاجمي نظامي عليه عراق را آغاز آردمتحدان خود 
  

الملل خبرگزاري فارس، با گذشت يكسال از تهاجم نظامي به رهبري آمريكا  به گزارش خبرنگار گروه بين
عليه عراق و اشغال اين آشور، دولتمردان آمريكايي آه وجود سالحهاي آشتار جمعي و همچنين 

آردند، تاآنون قادر به توجيه داليل   داليل اقدام نظامي عليه عراق عنوان ارتباط با تروريسم را از جمله
بدين جهت الزم ديده شد تا با تهيه گزارشي خبري در . اند خود براي مشروع جلوه دادن اين جنگ نشده

اي از تحوالت روي داده از  دفاع اين آشور، گوشه خصوص اقدامات اشغالگران در عراق و در قبال مردم بي
  . مان آغاز تهاجم به عراق تا سقوط بغداد مطرح شودز
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  ) 2003 مارس 20 (1381 اسفند 29
  . حمله به عراق آغاز شده است: ، سخنگوي آاخ سفيد اعالم آرد"آري فليشر"ان، .ان. شبكه سي-
 بوش، حمالت هوايي عليه عراق آغاز   ساعته48 اسكاي نيوز،دقايقي پس از پايان يافتن اولتيماتوم -
حمله عليه عراق براي :  بوش، رئيس جمهور آمريكا نيز در يك پيام تلويزيوني اعالم آرد جرج. ده استش

  . حسين آغاز شده است خلع سالح اين آشور و سرنگوني صدام
 آمال خرازي وزير امور خارجه ايران در نخستين ساعات آغاز عمليات آمريكا عليه عراق ضمن محكوم -

ن علميات نظامي غيرقابل توضيح و فاقد مشروعيت است و ايران در اين اي: آردن اين حمله گفت
  . آدام از دو طرف وارد عمل نخواهد شد مخاصمه به نفع هيچ

نيروهاي اين آشور شامل : وزير استراليا اعالم آرد ، نخست"جان هوارد" خبرگزاري آسوشيتدپرس، -
  . وندش سربازان و هواپيماهاي جنگنده وارد جنگ عليه عراق مي

شرم عنوان آرد و خطاب  حسين در يك برنامه تلويزيوني آمريكا را يك جنايتكار بي  آسوشيتدپرس، صدام-
  . شمشيرهاي خود را آماده آنيد و بر عليه دشمن بجنگيد، عراق پيروز خواهد شد: به مردم عراق گفت

هاي شهرهاي مختلف  ق به خيابان استرالين نيوز، صدها هزار استراليايي با آغاز تهاجم آمريكا عليه عرا-
  . اين آشور ريختند و شعارهاي ضدجنگ و ضدآمريكا سردادند

تلگراف، گروه زيادي از مردم عراق در شهر بغداد در اولين سري حمالت هواپيماهاي آمريكايي   ديلي-
  . مجروح شدند

 را مورد حمله قرار دادند تلگراف، نيروهاي عراقي با دو فروند موشك زمين به زمين ، شمال آويت  ديلي-
  . ولي تلفات جاني در برنداشت

شليك يك موشك اسكاد به سوي نيروهاي آمريكايي با :  اعالم آردند  آسوشيتدپرس، مقامات آمريكايي-
  . هاي پاترويت در بين راه متوقف شد موشك

دن منطقه، تمامي ، به علت آغاز جنگ آمريكا عليه عراق و ناامن بو»لوفت هانزا« شرآت هواپيمايي -
  . ، و بلعكس لغو آرد"دمام"آويو، بيروت، امان، آويت و  پروازهاي خود را به خاورميانه ، تل

  . از سوي عراق به طرف آويت شليك شده است" اسكاد" موشك 6:  تلويزيون آويت گزارش داد-
ا عليه عراق ابراز تأسف ، رييس جمهور ترآيه از آغاز تهاجم آمريك"احمد نجدت سزر" خبرگزاري آناتولي، -

  . آرده است
 رويتر، همزمان با آغاز جنگ عليه عراق، امروز اآثر آشورهاي جهان شاهد برگزاري تظاهرات ضد جنگ -

  . بود
  

  ) 2003 مارس 21 (1382اول فروردين 
آه در دورترين » بصره « رويتر، صداي انفجارهاي عظيمي در نخستين ساعات جمعه در نزديكي شهر -

  .  جنوبي عراق قرار دارد، شنيده شد نقطه
هاي  هزاران تفنگدار دريايي و سرباز آمريكايي، ظرف ساعت:  ديلي تلگراف، يك افسر آمريكايي گفت-

  . آينده با عبور از مرز آويت با عراق، وارد مناطق جنوبي عراق خواهند شد
هاي دولت عراق  ريكا تمامي داراييآم: داري آمريكا گفت ، وزير خزانه"جان اسنو" خبرگزاري پاآستان، -

هاي صدام را مسدود  هاي جهان نيز خواست تا دارايي در اين آشور را مسدود آرده و از تمامي دولت
  . آنند

اي، حمله آمريكا به عراق را نقض  چاپ پاآستان، وزير امور خارجه چين با صدور بيانيه" دان" روزنامه -
  . واهان پايان يافتن اين تهاجم شدآشكار منشور سازمان ملل دانسته و خ

اولين لشكر از نيروهاي مارينز و سومين :گفت) مارينز( شبكه تلويزيوني الجزيره، يك افسر نيروي آمريكا -
لشكر پياده نظام با پشتيباني نفربرهاي زرهي توانستند تا عمق يك آيلومتر و نيم در داخل خاك عراق 

  . نفوذ آنند
جنگ بر ضد : يك مقام مسئول در وزارت خارجه آمريكا گفت" ويليام تافت"ره،  شبكه تلويزيوني الجزي-

  . المللي صورت گرفته است عراق براساس قوانين بين
 شبكه تلويزيوني العربيه، ستاد ارتش آمريكا سقوط شهر فاو در جنوب عراق را به دست نيروهاي -

  . آمريكايي و انگليسي تأئيد آرد 
به پخش برنامه »هات برد«ردند شبكه ماهواره اي اين آشور آه روي ماهواره  مقامات عراق اعالم آ-

  . مي پردازد بر اثر حمله آمريكا از مدار خارج شده است
وي در .  معاون وزير خارجه آمريكا در امور سياسي امروز از طرح تشكيالت موقت در عراق خبر داد-

  .  براي عراق را اعالم آردهاي آمريكا نشست خبري در واشنگتن مراحل مختلف طرح
حسين رييس جمهور عراق در حمله روز گذشته آمريكا به عراق مجروح  پست، صدام  روزنامه واشنگتن-

: اين روزنامه به نقل از يك مقام مسئول آاخ سفيد آه نخواست نامش فاش شود ، نوشت . شده است
 است ،زيرا بعد از اين حمله پزشكان تمامي اطالعات حاآي از زخمي شدن صدام در حمله ديروز آمريكا

  .  وي شتافتند به سرعت جهت معاينه
 حلقه چاه نفت عراق، در جنوب 30بيش از : ، وزير دفاع انگليس گفت"هوون جف" خبرگزاري پاآستان، -

  . اين آشور، توسط نيروهاي عراقي به آتش آشيده شده است
هاي توآيو، از آمريكا خواستند تا هر چه سريعتر به  نتلگراف، دهها هزار ژاپني با حضور در خيابا  ديلي-

  . جنگ عليه عراق پايان دهد و از مردم ژاپن خواستند تا اجناس آمريكايي را تحريم آنند
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، هنرپيشه معروف هاليوود، در اعتراض به تهاجم آمريكا به عراق و آغاز "نيكول آيدمن"تلگراف،   ديلي-
  . اري آردجنگ، ازشرآت در مراسم اسكار خودد

 رساني عراق در يك آنفرانس مطبوعاتي  وزير اطالع» محمد سعيد الصحاف« شبكه تلويزيوني الجزيره، -
 وي را مورد هدف  ، رييس جمهور عراق و خانواده» حسين صدام«نيروهاي انگليس و آمريكا منزل : گفت

رسيده است و همگي از اين حمله  يك از افراد خانواده وي آسيبي ن قرار دادند ولي در اين حمله به هيچ
  . جان سالم به در بردند

شمالي با محكوم آردن تجاوز آمريكا به عراق، از آن بعنوان يك تجاوز   خبرگزاري آره شمالي، دولت آره-
  . بر عليه حاآميت عراق، ياد آرد

پايان يافتن  آسوشيتدپرس، دولت افغانستان امروز ضمن درخواست از صدام براي ترك عراق، خواستار -
  . جنگ شد

 الجزيره، هزاران آرد عراقي از شمال اين آشور به ويژه از دو شهر آرآوك و موصل به سمت مرزهاي -
  . ترآيه و ايران آوچ آردند

  
  ) 2003 مارس 22 (1382دوم فروردين 

قل و نيروهاي ترآيه ارتش ترآيه هيچگونه ن: سي گفت.بي.وگو با بي  سفير ترآيه در آمريكا در گفت-
  . انتقالي را در شمال عراق انجام نداده است و هيچ نيرويي وارد شمال عراق نشده است

شمار غيرنظاميان عراقي آه :  وزير اطالع رساني عراق امروز گفت ،»محمد سعيد الصحاف« الجزيره، -
  . ند نفر مي باش207 زخمي شده اند در حدود  در اثر حمالت نيروهاي ائتالفي به رهبري آمريكا،

نخست وزير مالزي، آمريكا را به تجاوز عليه آشورهاي مسلمان متهم » ماهاتير محمد«تلگراف،   ديلي-
  . آرد

هزار سرباز، خود را به  تلگراف، مقامات پنتاگون گفتند، يك لشكر آامل عراق، با بيش از هشت  ديلي-
  .  انگليسي در جنوب عراق، تسليم آرد-نيروهاي آمريكايي 

 انگليس در اعتراض  يكي از مشاورين ارشد وزارت امور خارجه» اليزابت ويلمهورست« گاردين،  روزنامه-
  . به شرآت انگليس در جنگ عليه عراق و غيرقانوني بودن اين تهاجم، از سمت خود استعفا آرد

 ربيس دولت افغانستان امروز ديدار خود از پاآستان را به دليل جنگ" حامد آرزاي" آسوشيتدپرس، -
  . عراق لغو آرد

در جاوه با برگزاري تظاهرات ضدجنگ، " يوگياآارتا" ديلي تلگراف، هزاران تن از مردم اندونزي در -
  . شعارهاي ضدجنگ و ضدآمريكايي سر دادند

فرانسه سرگرم گفتگوهاي سري با صدام براي قانع آردن وي :  جنگ گروپ، مقامات آمريكايي گفتند-
يكي از مناطقي آه براي اقامت صدام به وي پيشنهاد شده ، جزيره موريس براي ترك عراق مي باشد و 

  . است
  

  ) 2003 مارس 23 (1382سوم فروردين 
در " انصاراالسالم" روزنامه دان چاپ پاآستان، در حمله موشكي نيروهاي آمريكايي به مقر گروه -

 نيروهاي آمريكايي در خليج ژنرال تامي فرانكس فرمانده.  تن آشته شدند45آردستان عراق، دست آم 
  . فارس نيز اين خبر را تاييد آرده است

تلگراف، نيروهاي معمولي ارتش عراق از شهر بصره خارج شده و تنها نيروهاي امنيتي صدام در   ديلي-
  . دهند اين شهر باقي مانده و به مقاومت خود ادامه مي

 حتي با آشته  :ي در منطقه خليج فارس گفتفرمانده نيروهاي آمريكاي» تامي فرانكس« تايمز لندن، -
  . شدن صدام جنگ عليه عراق متوقف نخواهد شد

شمار .  فرانس تايمز، دهها هزار انگليسي عليه تهاجم آمريكا به عراق در لندن به راهپيمايي پرداختند-
ها احساس زيادي از اين راهپيمايان اظهار داشتند، اگرچه جنگ بر عليه عراق آغاز شده است، ولي آن

  . آنند، بايد نظرات خود را به اطالع عامالن اين جنگ برسانند مي
رفيق "و " الصالحي نجيب"داران معارضين عراقي از جمله   تن از درجه25 منابع سازمان عمل اسالمي، -

  . وارد آويت شدند" السامرايي
  

  ) 2003 مارس 24 (1382چهارم فروردين 
علي رغم :  خارجه عراق در آخرين ساعات روز يكشنبه اعالم آرد ، وزير امور»ناجي صبري« رويتر،-

بمباران شديد آاخهاي صدام حسين توسط نيروهاي آمريكايي و انگليسي در شهر بغداد ، وي زنده و 
  . سالم است

معاون رييس جمهوري عراق از جامعه جهاني خواست تا مخالفت » طه ياسين رمضان« جنگ گروپ، -
  . يل شده به مردم عراق، اعالم نمايندخود را با جنگ تحم

تا آنجا آه : ، ربيس ستاد مشترك ارتش آمريكا گفت»ريچارد مايرز « آمريكا، » اي بي سي «  تلويزيون -
  . گونه سالحِِ آشتار جمعي در عراق يافت نشده است به من اطالع داده شده است، تاآنون هيچ

ترين راهپيمايي تاريخ پاآستان،  ز مردم الهور در عظيم خبرگزاري پاآستان، بيش از دويست هزار تن ا-
  . عليه آمريكا و جنگ تحميل شده به مردم عراق تظاهرات آردند
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 ديلي تلگراف، مقامات آمريكايي و انگليسي اعالم آردند، يك فروند هواپيماي تورنادوي انگليس -
  .  سرنگون شده استآمريكا در مرز آويت با عراق» پاتريوت « بوسيله يك موشك ضدموشك 

انگليس در جنوب عراق آشته » ان .تي.اي« ، گزارشگر شبكه تلويزيوني »تري للويد «  استرالين نيوز، -
  . شد

  .  خبرگزاري پاآستان، بر اثر اصابت راآت به يك اتوبوس در عراق، پنج مسافر سوري آشته شدند-
يسي در خصوص وقوع خسارات به نيروهاي  بي بي سي ، بلر قرار است امروز از سوي نمايندگان انگل-

  . اين آشور در عراق مورد پرسش قرار گيرد
  

  ) 2003 مارس 25 (1382پنجم فروردين 
دوشنبه (  شبكه خبري دويچه وله، وزاري خارجه آشورهاي عضو اتحاديه عرب ، در جلسه روز گذشته -

 انگليسي را از عراق خواستار آه در قاهره برگزار شد ، عقب نشيني فوري نيروهاي آمريكايي و) 
  . شدند

  . سي، اولين سرباز انگليسي در جنگ عراق آشته شد.بي. بي-
در آنار نظاميان آمريكايي و انگليسي )  نفر200( راديو اتريش، نخستين واحد از نظاميان ويژه لهستاني -

  . وارد خاك عراق شده اند
حال استقرار در شمال عراق و آماده شدن براي  شبكه تلويزيوني الجزيره ، نيروهاي آمريكايي در -

  . تهاجم عليه نظاميان عراق هستند
هدف، دسترسي هر چه سريعتر به بغداد و خاتمه :  روزنامه اينديپندنت، نخست وزير انگليس گفت-

  . دادن به حكومت است ، صدام مي رود و حكومت ديگري جانشين اين حكومت مي شود 
:  مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در يك آنفرانس مطبوعاتي گفت  محمد باقر حكيم ، ربيس-

نيروهاي ملي ونظامي پس از پايان جنگ بايد دست به دست يكديگر دهند و نگذارند سلطه خارجي بر 
  . عراق حاآم شود

 به گزارش خبرنگاران ايراني مستقر در شهر شلمچه ظهر امروز خودروهاي نظامي انگليسي در حال -
  . ه شهر بصره مشاهده شده اندورود ب

 منابع خبري عراق مدعي شدند ، نيروهاي نظامي اين آشور با نفوذ در بين خطوط نيروهاي مهاجم ، -
  .  نظامي را به هالآت رساندند2 تانك آمريكايي را منهدم آرده و 11

  . ر شد عصر امروز نشست شوراي مبارزان مسلمان عراقي در شهر اردبيل در شمال عراق برگزا-
  .  تن ديگر زخمي شدند60سي، در تظاهرات ضد جنگ در سودان يك دانشجو آشته و .بي. بي-
  

  ) 2003 مارس 26 ( 1382ششم فروردين 
، فرستاده اتحاديه عرب به سازمان ملل ، از اين سازمان » طه ياسين ثاني« خبرگزاري پاآستان، -

  .  را از عراق خارج آنندخواست تا از آشورهاي مهاجم بخواهد تا نيروهاي خود
 فرانس تايمز، نيروهاي ائتالفي با استفاده از موشك وهواپيما ، به ساختمان راديو تلويزيون دولتي -

  . عراق ، در بغداد حمله آردند
در پي بررسي ها متوجه شديم آه دو سند ارائه شده از :  رويتر، يك آارشناس سازمان ملل گفت -

  . باشد صوص فعاليت هاي هسته اي عراق ، آامال جعلي ميسوي آمريكا و انگليس در خ
 رويتر، شبكه تلويزيوني دولتي عراق آه بامداد امروز بر اثر حمله نيروهاي مهاجم قطع شده بود ، پس -

  . از يك وقفه سه ساعته به پخش برنامه هاي خود پرداخت
انگليسي و آمريكايي در سليمانيه  خبرنگار واحد مرآزي خبر، شب گذشته هواپيماها و هليكوپتر هاي -

  .  آمدند فرود
اين آشور نيروهاي خود را تا عمق بيست : ، وزير خارجه ترآيه اعالم آرد »عبداهللا گل «  بي بي سي،-

  . آيلومتري شمال عراق اعزام مي آند
سخ به  خبرنگاران ژاپني مستقر در بغداد امروز از تشديد سانسور خبري از سوي مقامات عراقي در پا-

  . حمالت نيروهاي ائتالفي خبر دادند
نخست وزير انگليس به منظور مالقات با بوش و بحث در خصوص عمليات » توني بلر « آسوشيتدپرس، -

  . جنگي در قبال عراق و آينده اين آشور امروز وارد آمريكا مي شود
اين .  نفر آشته شدند14 ،  آسوشيتدپرس، بر اثر اصابت دو موشك آروز به منطقه غير نظامي در بغداد-

  واقع در شمال بغداد رخ داد » الشباب « حمله در منطقه 
  

  ) 2003 مارس 27 (1382هفتم فروردين 
 نيويورك تايمز، نيروهاي گارد ملي عراق براي اولين بار پس از تهاجم آمريكا به اين آشور وارد عمل -

  . دندشده و شمار زيادي از نيروهاي مهاجم را به هالآت رسان
 اسكاي نيوز، بيش از يكصد دستگاه تانك عراقي و ديگر ادوات زرهي در زير آتش شديد نيروهاي -

  . ائتالفي از شهر بصره خارج شدند
 هزار 4نيروهاي آمريكايي در عراق تاآنون بيش از : ديلي تلگراف، يك فرمانده ارشد ارتش آمريكا گفت-

  . سرباز عراقي را به اسارت گرفته اند
  .  تفنگدار دريايي آمريكا بر اثر آتش خودي زخمي شدند25لويزيون فاآس نيوز،  ت-
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اي را در  بحران عراق يك جو نااميد آننده: عنان دبيرآل سازمان ملل روز گذشته اعالم آرد  رويتر، آوفي-
  . بين جهانيان ايجاد آرده و آنان را نسبت به سازمان ملل بي اعتماد آرد

با وجود پيشروي سريع ارتش و تفنگداران دريايي طي هفته گذشته در : ست روزنامه واشنگتن پ-
اند آه اين جنگ احتماًال چندين ماه  عراق، برخي افسران ارشد نظامي آمريكا اآنون به اين نتيجه رسيده

  . به طول خواهد انجاميد
گذشته يورش  تانك و نفربر گارد جمهوري عراق شب 75 تلويزيون عربستان، يك ستون متشكل از -

  .  به سمت فاو ، موضع انگليس و آمريكا ، آغاز آردند اي را غافلگيرانه
 هرج و مرج بر نقاطي آه بر اثر جنگ در عراق به آنترل نيروهاي آمريكايي و انگليسي درآمده ، -

  . حكمفرماست
 در اعتراض به ديپلمات ارشد آمريكا در سفارتخانه اين آشور در مغولستان» آن رايت«تلگراف،   ديلي-

  . سياستهاي واشنگتن در قبال عراق و آره شمالي از پست خود استعفا داد
 خبرگزاري فرانسه، در پي درگيري بين دو گروه از نيروهاي آمريكايي در نزديكي شهر ناصريه عراق -

  . دهها سرباز اين آشور مجروح و چندين دستگاه نفربر زرهي نيز منهدم شدند
 خودرو 20، نيروهاي ائتالفي يك ستون از خودروهاي زرهي عراق را آه شمار آنها  خبرگزاري فرانسه-

  . اعالم شده است ، در هنگام خروج از شهر بصره و حمله به سوي نيروهاي انگليسي منهدم آردند
از آغاز تهاجم نيروهاي آمريكا و انگليس : ، وزير بهداشت عراق گفت"اميد مدهت مبارك" جنگ گروپ، -

  . اند  هزار تن ديگر مجروح شده4 عراقي آشته و بيش از 350ق، به عرا
 خبرگزاري فرانسه، در طي نشست شوراي امنيت سازمان ملل، اآثر آشورهاي شرآت آننده در اين -

  . نشست، تهاجم آمريكا بر ضدعراق را محكوم آردند
هاي پس از جنگ در  و طرحديويد در خصوص استراتژي جنگ در عراق   رويتر، بوش و بلر امروز در آمپ-

  . اين آشور بحث و گفتگو آردند
، ربيس آنگره ملي عراق، نقش سازمان ملل پس از جنگ با عراق را "احمد چلبي" خبرگزاري فرانسه، -

  . ضعيف دانست
 آيت اهللا محمد تقي مدرسي با ارسال نامه اي به شوراي امنيت سازمان ملل خواهان اقدام فوري اين -

  .  آمك رساني به مردم شهرهاي در محاصره بصره و ناصريه شدسازمان براي
  

  ) 2003 مارس 28 (1382هشتم فروردين 
 هزار سرباز ديگر آمريكايي آماده حرآت به 120بيش از : تلگراف، يك مقام مسوول پنتاگون گفت   ديلي-

  . باشند سوي خليج فارس مي
   بعد از ظهر فراگير شد 5غاز شد و تا حدود  موج انتفاضه مردمي از ديروز حوالي ظهر در بصره آ-
  . انگليسي مبني بر تصرف شهر الزبير را تكذيب آرد_  وزير دفاع عراق ادعاي مهاجمان آمريكايي -
 در پي ناآام ماندن نيروهاي آمريكايي در شناسايي پناهگاههاي رييس جمهور عراق ، تالشهاي -

  . جديدي در اين خصوص آغاز شده است
مريكا، بوش رييس جمهوري آمريكا در يك آنفرانس مطبوعاتي در واشنگتن در پاسخ به پرسش  صداي آ-

خبرنگاران گفت آه نيروهاي آمريكايي تا هر زمان آه براي سرنگون ساختن رژيم صدام حسين و پيروزي 
  . در جنگ الزم باشد ، در عراق خواهند ماند

ها ، هتل محل  بغداد را بمباران آردند در اين بمباران هواپيماهاي آمريكايي صبح امروز در چند مرحله -
  . استقرار خبرنگاران خارجي در بغداد هدف قرار گرفت

 نيويورك تايمز، عراقيها مواضع خود در آرآوك را ترك آردند و آردهاي شمال عراق در اين مناطق موضع -
  . گرفتند

 آه مبارزه براي برآناري صدام حسين ،  رويتر، توني بلر نخست وزير انگليس روز جمعه هشدار داد-
  . رهبر عراق طوالني بوده و لحظات سخت و دشواري را در پيش دارد

 آسوشيتدپرس، به گفته يكي از مقامات رژيم صهيونيستي ، اسرائيل عليرغم اطمينان از اينكه -
اند ، به  ن بردهنيروهاي ائتالفي مهاجم ، توان صدام حسين براي پرتاب موشك از غرب عراق را از بي

  . حالت آماده باش درآمده است
 با طوالني تر شدن مدت زمان جنگ عراق و نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا قيمت نفت باز هم -

  . افزايش يافت
سي، در جريان بمباران شديد شهر بغداد ، بمب غول پيكري بر فراز برج مخابراتي در آنار رود .بي. بي-

ختمان محل اقامت بسياري از خبرنگاران خارجي آه در نزديكي آن قرار دارد را به دجله فرود آمده و سا
  . لرزه درآورد

 نيروهاي آمريكايي و انگليسي پس از يك درگيري شديد ، دانشكده پلي تكنيك بصره را به اشغال خود -
  . درآوردند

  .  نيروهاي مهاجم ، پلي در شمال شهر نجف را به تصرف درآوردند-
اي را به سوي  ر، به گفته يك مقام ارتش انگليس در روز جمعه ، نيروهاي عراقي بمبهاي آشنده رويت-

رود  در جنوب عراق به شمار مي» بصره«هزار غير نظامي آه در حال عبور از يك پل آه راه خروج از شهر 
  . ، پرتاب آردند

  .  يك فروند ديگر از هواپيماهاي آمريكايي سقوط آرد-
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نظر در چگونگي پيشبرد  گذرد اختالف  در حاليكه ده روز از تهاجم نظامي آمريكا و انگليس به عراق مي-
  . اندرآاران نظامي آمريكا بروز آرده است جنگ بين دست

  . نيوز، در زير آتش سنگين نيروهاي عراقي آردها شهر چمچال را تحت آنترل خود در آوردند  گلف-
 زن و آودك در نتيجه اصابت موشك باران شب گذشته نيروهاي آمريكايي به بازار بغداد 52 گاردين، -

  . آشته شدند
 شبكه خبري الجزيره، به داليل نامعلومي عمليات نظامي نيروهاي آمريكايي در جبهه بغداد متوقف -

  . شده استشده و دستور توقف جنگ در محور بغداد از سوي فرماندهان آمريكايي صادر 
جمهور روسيه، خواهان توقف فوري جنگ آمريكا و  رييس» والديمير پوتين« خبرگزاري اينترفاآس، -

  . پيمانانش عليه عراق شد هم
امام جمعه شهر بغداد، روز گذشته در حاليكه اسلحه به دست » عبدالغفار القيصي« ديلي تلگراف، -

 جهان و اعراب خواست، تا با شرآت در جهاد، انزجار داشت، در نماز جمعه اين شهر، از آليه مسلمانان
  . خود را از جنگ آمريكا عليه عراق، ابراز دارند

نيروي هوايي ارتش استراليا، مواضع نيروهاي گارد » 18_ اف «افكن   استرالين نيوز، هواپيماهاي بمب-
  . ملي عراق را در مسير بغداد، بمباران آردند

پس از يك نبرد سنگين در : دهي نيروهاي آمريكايي مستقر در قطر، اعالم آرد استرالين نيوز، مقر فرمان-
  . اند ناصريه، چهار تفنگدار آمريكايي ناپديد شده

نيروهاي ائتالفي به مناطق مسكوني اين آشور حمله : رساني عراق گفت تلگراف، وزير اطالع  ديلي-
  . اند  تن ديگر را مجروح ساخته290 غيرنظامي را آشته و بيش از 75آرده و تنها در يك روز 

 درصد آسمان عراق در اختيار هواپيماهاي آمريكا و 95 واشنگتن پست، پنتاگون ادعا مي آند بيش از -
  . باشد  درصد از خاك اين آشور، ديگر در آنترل رژيم صدام نمي40 تا 30باشد و تقريبا  انگليس مي

هاي مقامات عراق راهي  اي از افراد خانواده صدام و عدهخانواده :  روزنامه الوطن چاپ آويت ادعا آرد-
  . سوريه شدند

اين جنگ پيروز ندارد زيرا هر يك از دو طرف چيزي : ، وزير خارجه مصر گفت) منا( خبرگزاري رسمي مصر-
  . را از دست خواهد داد

ي آشته  نظامي آمريكاي5آسوشيتد پرس، امروز در طي يك عمليات انتحاري در شمال شهر نجف، -
  . شدند

 ائمه جماعات بغداد مردم و مسلمانان ساير آشورها را به جهاد در مقابل نيروهاي مهاجم آمريكايي و -
  . انگليسي فرا خواندند

ها و ديگر مواد منفجره  هاي زيادي براي آشف مين  شبكه تلويزيوني ابوظبي، چهار دلفين آه آموزش-
  . ي قرار گرفتنداند مورد استفاده نيروهاي آمريكاي ديده

عمليات آزاد سازي عراق : سي، ژنرال ريچارد مايرز رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا گفت.بي. بي-
  .  درصد از خاك عراق از آنترل صدام رئيس جمهور عراق خارج شده است40 تا 35ادامه دارد و تاآنون 

رهاي جديدي از حمالت شيميايي  گاردين، نظاميان آمريكايي ديروز از مناطق جنگي حومه بغداد، اخطا-
  . اند در خط مقدم گروه پيشرو به سمت بغداد دريافت نموده

سفير سابق آمريكا در عراق جنگ را يك اشتباه بزرگ دانست آه آينده » ادوارد پك« آسوشيتد پرس، -
  . آند خاورميانه را دچار انزوا مي

  
  ) 2003 مارس 30 (1382دهم فروردين 

  . و تن از معارضين عراقي آه در آويت به سر مي بردند، وارد دو شهر عراق شدند خبرگزاري فارس، د-
 تن از اعضاي حزب بعث عراق در اثر حمله هوايي 200، »ويكتور رينوري«  ديلي تلگراف، سرلشكر-

  . نيروهاي ائتالف به يكي از دفاتر اين حزب در شهر بصره، آشته شده اند 
عراق متجاوزان را شكست داده و آنها : ، وزير امور خارجه عراق گفت خبرگزاري پاآستان، ناجي صبري-

  . را در صحراهاي اين آشور دفن مي آند
بر اثر حمله هوايي نيروهاي ائتالفي به يك واحد : تلگراف، مقامات نظامي آمريكا ادعا آردند  ديلي-

 سرباز 55ست آم شكست خورده از نيروهاي گارد ملي عراق ، در نزديكي شهر مقدس آربال ، د
  .  خودروي زرهي عراق ، منهدم شده است25عراقي آشته و بيش از 

يكصد هزار سرباز آمريكايي هم اآنون در خاك عراق به سر "  واشنگتن پست، پنتاگون ادعا آرد ، تقريبا-
  . برند و سربازان ديگري نيز در خليج فارس ، آماده پيوستن به اين نيروها هستند مي

  . س، دانشجويان دانشگاه پكن امروز بر عليه تهاجم آمريكا بر ضد عراق راهپيمايي آردند آسوشيتدپر-
 هزار تن از مردم اندونزي امروز در مقابل سفارت آمريكا در جاآارتا ، 200 خبرگزاري فرانسه، در حدود -

  . پايتخت اين آشور بزرگترين راهپيمايي ضد جنگ را به راه انداختند
به ادامه عمليات نظامي در عراق و حضور " ن آوك وزير خارجه سابق انگليس مجدداسي، رابي.بي. بي-

  . نظاميان انگليسي در آن آشور اعتراض آرد و خواستار بازگرداندن اين نيروها از عراق شد
انگليسي جنگ _  تلويزيون عراق با به نمايش گذاردن تصاوير تعدادي تانك و نفربر نيروهاي آمريكايي -

  . ديدي را عليه نيروهاي مهاجم آغاز آردرواني ج
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 خبرگزاري پاآستان، سيصد هزار مالزيايي در بزرگترين راهپيمايي ضد جنگ در اين آشور شرآت -
  . آردند

 آسوشيتدپرس، در مخالفت با حمله آمريكا بر ضد عراق ، بسياري از شهرهاي آمريكا نيز همچون -
  . روزهاي گذشته شاهد تظاهرات ضد جنگ بود

تلگراف، دوازده تن از افرادي آه بعنوان سپر انساني در بغداد مستقر شده بودند، توسط دولت   ديلي-
  . عراق اخراج شده و از مرز اردن راهي آشورهايشان شدند

 در پي انجام اولين حمالت انتحاري نيروهاي عراقي به آشته شدن حداقل چهار نظامي آمريكايي -
  . انگليسي شد_  خواستار تغيير تاآتيك نيروهاي آمريكايي انجاميد وزير دفاع استراليا

 با سپري شدن يازدهمين روز از جنگ آودآان عراقي همچنان قرباني جنگ افروزيهاي بوش وبلر وصدام -
  . شوند مي

 محمد سعيد الصحاف وزير اطالع رساني عراق در مصاحبه امروز خود مدعي شد آه يك فروند ديگر از -
  اچي آمريكايي در اطراف بصره ساقط شده است هواپيماهاي آپ

 سرباز نيروهاي مهاجم آه در جنگ عليه عراق زخمي شده بودند، امروز به منظور 8 آسوشيتدپرس، -
  . درمان به يك بيمارستان نظامي در آلمان انتقال داده شدند

روي اين نيروها به سوي  روزنامه دان چاپ پاآستان، برخي از نيروهاي آمريكايي ادعا آرده اند آه پيش-
  . بغداد ممكن است براي چندين هفته متوقف شود

 آسوشيتدپرس، مقامات انگليسي ادعا آردند آه يك ژنرال ارتش صدام را در جنوب عراق به اسارت -
  . گرفته اند

  /. انتهاي پيام
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