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

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق  رويدادهاي
  

  شدت يافتن بحران و درگيري در عراق
  2004   آوريل  8 -1383  فروردين 20پنج شنبه 

 درگيري ها در عراق آه ناظران سياسي آن را حالتي ميان شورش و هرج و مرج -همبستگي ملي 
جف، آوت، ناصريه و بغداد امروز نيز درگيريهايي در فلوجه، بعقوبه، ن.توصيف آرده اند،شدت يافته است

در همين حال وزير آشور موقت عراق، نوري بدران ، از سمت خود آناره گرفته . جريان داشته است
  . است

در همين حال، هفت آره يي، سه ژاپني و يك 
گروگانها .انگليسي در عراق به گروگان گرفته شدند

  زانيدتهديد آردند آه ژاپنيها را خواهد سو
چهارمين روز درگيرها و حمالت ) غرب بغداد(در فلوجه

آمريكا به نقاط مظنون در اين شهر دويست هزار نفري 
امروز پيشروي نيروهاي آمريكا . پشت سر گذاشته شد

آه تا به حال سانتيمتر به سانتيمتر صورت گرفته بود، 
در اين روياروييها دو سرباز آمريكايي آشته .متوقف شد

  شدند
بغداد در بيست آيلومتري غرب اين شهر يك گشت در 

آمريكا توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفته و در 
  .آتش سوخت

در بعقوبه براثر انفجار بمبي پنج عراقي آشته و هجده 
  .زخمي شدند

در آربال،آمريكا نيروهاي آمكي براي تقويت نيروهاي 
ورت اعزام نيروي آمكي پس از آن ص. بلغاري اعزام نمود

گرفت آه نيروهاي مقتدا صدر هشدار خود مبني بر 
  شش شبه نظامي در طول شب آشته شدند. خروج نيروهاي ائتالف را تكرار آردند

خودروهاي سوخته آه در برخي از آنها اجساد سوخته وجود : ان شب گذشته گفت.ان.تلويزيون سي
ابانهاي آربال ميان ميان نيروهاي لهستان درگيري در خي. سراسر خيابانهاي آربال را پوشانده است, دارد

  يك مشاور الصدر در درگيريهاي آربال آشته شده است. و هواداران صدر ادامه دارد
سانچز فرمانده قواي آمريكا در عراق قول داد . آوت هم چنان تحت تسلط نيروهاي مقتدا صدر قرار دارد

  .آه اين شهر حتمًا بازپس گرفته خواهد شد
ي مقتدا صدر اعالم آردند شماري از نيروهاي اسپانيايي و احتماًال يك آمريكايي را به درنجف نيروها

  . گروگان گرفتند اما مقامهاي اسپانيايي بالفاصله تكذيب آردند آه نيروهايشان به اسارت درآمده اند
  .سانچز گفت بخش داخلي نجف از جمله ايستگاههاي پليس تحت آنترل ارتش مهدي است 

گروگانها تهديد .ال هفت آره يي، سه ژاپني و يك انگليسي در عراق به گروگان گرفته شدنددر همين ح
در مورد آره يي ها هيچ . آنها خواستار خروج ژاپنيها از عراق شدند. آردند آه ژاپنيها را خواهد سوزانيد

  . گونه خواسته يي اعالم نشده است
  .فرد انگليسي يك پيمانكار معرفي شده است

د نيروهای آمريکايی با استفاده از تانک ها و هليکوپترهای توپدار دفتر مقتدی صدر، را نابود کرده در بغدا
  .طرفداران صدر، در مقابل ساختمان اين دفتر دست به اعتراض زده اند.اند

سرباز ائتالف 20عراقي و 120روز درگيري بيش از 3طي :...روز گذشته اعالم آرد, سي.بي.تلويزيون بي
 ...ي غرب و جنوبي بغداد آشته شدنددر نواح

  
  جزئيات تازه اي از وضع صدام پيش از سقوط بغداد فاش شد 

  2004  آوريل  8 -1383 فروردين 20پنج شنبه 
 محافظ ويژه شخصي صدام ديکتاتور سابق عراق در گفتگو با شبکه -سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 

  . ام پيش از سقوط بغداد و بازداشت وي برداشته استالجزيره پرده از جزئيات جالبي از زندگي صد
  صدام ، پيش از سقوط بغداد * 

صدام چهار : عمار هاشم سلطان يکي ازهمراهان نزديک به صدام ديکتاتور سابق عراق تاکيد مي کند
روز اوليه جنگ را در يکي خانه هاي واقع در استان بابل در جنوب بغداد گذراند و رخدادهاي جنگ را 

  .گيري مي کرد و در آن خانه تماس ها و ديدارهايي را با سران نظامي حکومت خود انجام مي دادپي
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عمار يکي از همراهان نزديک صدام و مسوول ويژه حفاظت وي مي گويد در آغاز هيچ گونه دستگاه 

منوع بود و اخبار دريافت کننده اخبار ماهواره اي را در اختيار نداشتيم، زيرا استفاده از ماهواره درعراق م
حوادث کشور تنها از طريق همراهان صدام به کمک همسايه ها و اطالعاتي که آنها از طريق پيگيري 

  .ماهواره هاي عربي دريافت مي کردند را به صدام منتقل مي کردند
دست آخر مشخص شد که همسايه ها در خانه هاي خود به طور پنهاني ديش هاي ماهواره اي 

خواست براي پيگيري روند جنگ ) 82 اسفند 23( مارس 14 از همراهان خود در آن زمان داشتند و صدام
  .يک ديش ماهواره اي بخرند تا از طريق آن اوضاع را دنبال کند

  
صدام در : عمار که در طول دوران جنگ و چند روز پس از سقوط جنگ همراه صدام بود، تاکيد مي کند

  .و بدون اينکه مجروح شود از آن خارج شداولين جنگ فرودگاه بغداد شرکت کرد 
وي در گفتگو با پايگاه اينترنتي شبکه الجزيره به تالش نظاميان آمريکايي براي کشتن صدام در چنين 
: روزي در سال گذشته به هنگام حضور در منطقه المنصور در پشت رستوران الساعه اشاره کرد و گفت

 يکي از خانه هاي جايگزين وي بود که سرلشکر ارشد ياسين در حقيقت صدام در آن خانه بود و آن خانه
همسر خواهر صدام هم در آنجا بود، اما وي منزل را يک ربع پيش از بمباران آن توسط آمريکايي ها ترک 

  .کرد
  صدام به هنگام سقوط بغداد* 

 فروردين 20(  آوريل9پيش از سقوط بغداد به دست نظاميان آمريکايي در: محافظ ويژه صدام مي گويد
 محافظ ويژه داشت که همه آنها در منزل يک خانم سالخورده در منطقه 14 همان ماه 17تا ) 82

  .االعظميه بغداد اقامت داشتند
وي بدون اشاره به نام اين پيرزن به اين مطلب اشاره کرد که منزل وي دو طبقه بود و صدام اتاقي را در 

  .ار داشتطبقه بااليي که داراي حمام بود در اختي
صدام لحظه کنده شدن مجسمه اش از سکوي آن در ميدان الفردوس بغداد و سرنگون : عمار تاکيد کرد

شدن آن را از طريق کانال هاي ماهواره اي جهاني مشاهده کرد، اما نگران و متاثر نشد زيرا اطمينان 
  .داشت که بار ديگر به قدرت باز خواهد گشت

صدام طي اين مدت تنها يک بار اين منزل را ترک کرد و آن هم : د کردهمراه و محافظ ويژه صدام تاکي
  .براي ديدار با همسرش سميره الشهبندر در محل تولدش در تکريت

و آن زماني ) 82 فروردين29( بر مي گردد2003 آوريل 17آخرين باري که صدام را ديده به : عمار مي افزايد
همسرش ناهار را صرف کردند و صدام با دوتن از همراهانش بود که وي به اتفاق صدام در منزل شهبندر 

  .با يک خودروسبزرنگ با مقادير زيادي پول آن منزل را ترک کرد
  جريان دقيق دستگيري صدام * 

در حالي که در يک حفره زيرزميني ) 82 آذر 24( دسامبر14نظاميان آمريکايي اعالم کردند که صدام را در 
 پا عمق دارد و در مزرعه اي متعلق به شيخ نامق 8ستگير کرده اند، اين حفره خود را پنهان کرده بود، د

  .جاسم خضر الدوري قرار داشت
پسر عموي شيخ نامق که در همسايگي صدام بود مي گويد نظاميان آمريکايي يک ماه و نيم پيش از 

ي خودروهاي بازداشت صدام اقدام به بازرسي وگشتن مزرعه کردند و يک روز پيش از بازداشت و
آمريکايي وارد منطقه شدند و از کودکان در خصوص اينکه آيا صدام را در اين منطقه سوار بر يک خودروي 

  .پژو با يک فرد ديگر ديده اند، سوال کردند 
در همان روز بازداشت ساکنان اين منطقه گفتند که پيش از آمدن نيروهاي ويژه جنگنده هاي آمريکايي 

  .رده بودند و از شيخ نامق و افراد خانواده اش نيز بازجويي شده بودآسمان منطقه را پرک
 نفري واحدهاي ويژه مجهز به 600به گفته ساکنان اين منطقه، نظاميان آمريکايي پيش از آنکه نيروي 

  .سالح و توپخانه و خودروي هاي زرهي وارد مزرعه شوند، بر فراز مزرعه ماده سفيد رنگي پاشيدند 
  

ويند نظاميان آمريکايي پس از آن خارج شدند در حالي که صدام که ريش هاي بلندي شاهدان مي گ
  .داشت در بين دستان نظاميان آمريکايي تلوتلو مي خورد

به گفته شاهدان، آمريکايي ها صدام را به مزرعه مجاور منتقل کردند ولي وي از شدت خستگي مجبور 
  .شد توقف و استفراغ کند
يد مي کنند که آنها تا پيش از بازداشت صدام از وجود وي در آن مکان اطالعي خويشاوندان نامق تاک

ولي بعدا متوجه شدند که نامق و همسر و دو فرزندش قيس و عالء از اين مساله مطلع . نداشتند
  .بودند، همسر نامق خود پذيرايي از صدام را در مدت حضورش در مزرعه به عهده داشت

  
 مايلي جنوب شرقي تکريت زادگاه وي بود در منطقه الدور در نزديک 9ا در صدام در مزرعه اي که تنه

ساکنان منطقه تاکيد مي کنند که صدام در اتاق کوچکي در مزرعه اقامت مي کرد . العوجه دستگير شد
  .و فقط هنگامي که خطر وجود آمريکايي ها را احساس مي کرد به داخل حفره مي رفت

 پايگاه اينترنتي الجزيره تاکيد کرده است که بيش از سه عمليات يورش يک منبع در ارتش عراق هم به
چند هفته اندکي پيش از بازداشت صدام به اين مزرعه صورت گرفت در خالل اين عمليات ها آمريکايي 

  .ها به سالح هايي دست پيدا کردند
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قيد و شرط و خفت بار الزم به ذکر است طرفداران صدام و بويژه دختر وي ، عدم مقاومت و تسليم بي 
  .صدام به نظاميان آمريکايي را ناشي از استفاده از نوعي ماده بي حس کننده عنوان کرده اند

  
  برمر بر تسليم شدن مقتدي صدر تاکيد کرد 

برمر حاکم آمريکايي عراق با به تعويق افتادن تعقيب قضايي مقتدي صدر در مقابل عقب نشيني شبه 
  .  الفت کردنظاميان وابسته به او مخ

معاون ابراهيم جعفري " عدنان اسدي"به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه خبري ايالف،
عضوشوراي حکومت انتقالي عراق و رئيس حزب الدعوه  در بيانيه اي اعالم کرد که هياتي از طرف اين 

و بر طرحي براي توقف حزب با هدف برقراري آرامش روز گذشته وامروز با نمايندگان مقتدي صدر ديدار 
  . درگيريها ميان شبه نظاميان مقتدي صدر  و نيروهاي ائتالف به توافق رسيدند

براساس اين طرح شبه نظاميان مقتدي صدرآمادگي خود را براي عقب نشيني از تمامي مواضع فعلي 
 عراقي ها خود به شرط موکول کردن پيگيري مساله قضايي مقتدي صدر به زمان پس از انتقال قدرت به

  .  اعالم آمادگي کردند
اسدي با ابراز تاسف از اقدامات تروريستي و تخريبي که در حال حاضر در عراق روي مي دهد، اعالم 

برمر اين طرح را مشروط به آن دانسته که مقتدي صدر با ضمانت حفظ احترام خود را تسليم :  کرد
  .يستاني از اين طرح استقبال کرده استوي همچنين ادعا کرد آيت اهللا س.نيروهاي ائتالف کند

  موج درگيري نيروهاي اشغالگر با طرفداران مقتدي صدر به شهر کربال کشيده شد  
شش تن ازطرفداران مقتدي صدر در درگيري با نيروهاي اشغالگر لهستاني مستقر در شهر کربال زخمي 

  . شدند که حال سه تن از آنها وخيم گزارش شده است 
رئيس بيمارستان شهرکربال " حسن نصر اهللا" رگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، دکتربه گزارش خب

 ديشب به وقت محلي عراق به طور پراکنده در اين شهر 11اين درگيريها ساعت : با اعالم اين خبر افزود
  . صبح امروز نيز ادامه داشت 7روي داد و تا ساعت 

 درگيري زماني آغاز شد که شبه نظاميان مقتدي :يک منبع پليس عراق درهمين رابطه گفت
قصد داشتند ساختمان استانداري کربال را به تصرف خود درآورند اما " ارتش المهدي" صدرموسوم به 

  .آنها به علت مقاومت نيروهاي لهستاني در اقدام خود ناکام ماندند
کز دولتي، مدارس و مغازهاي علي رغم حضور مردم درخيابانهاي شهرکربال و بسته بودن مرا: وي گفت

تجارتي، شماري از نظاميان لهستاني درداخل ساختان استانداري که خالي از کارمندان عراقي و 
  .ماموران پليس بود، تحصن کردند

شوراي حکومت انتقالي عراق سوء استفاده مقتدي صدر از نام خاندانش براي قانون شکني و ايجاد 
  . هرج مرج درعراق را نکوهش کرد

اعضاي شوراي حکومت انتقالي با صدور " ايالف" به نقل از پايگاه اينترنتي" مهر" به گزارش خبرگزاري
علي رغم اينکه اين شورا احترامي خاصي را براي به دو شهيد صدر قائل است :بيانيه اي اعالم کردند

فع و مصالح مردم عراق اما بهره گيري مقتدي صدر از نام خاندان خود و ايجاد هرج و مرج و حمله به منا
  .را نمي پذرد

ايستادگي مي " قانون شکني" و" تروريسم" عراق درحال حاضر دربرابر دوخطربزرگ : اين بيانيه افزود
کند وعراق جديد تالش مي کند تا هويت جديد خود را که داشتن عراقي دمکراتيک فدرالي و يکپارچه 

  .است، اثبات کند
رخي اشخاص تالش مي کنند تا خودشان را برمردم عراق تحميل کنند ب: دربيانيه ياد شده آمده است

شوراي حکومت انتقالي تاکيد کرد اگر نيروهاي ائتالف . درحالي که اين امر به طور کلي مردود است
براي پايان دادن به هرج و مرج و ايجاد امنيت دخالت نکنند، گروههاي سياسي عراق براي جلوگيري از 

  .رد عمل مي شوند و مردم را نجات خواهند دادگسترش درگيريها وا
دربخشي ديگر از بيانيه مزبورتاکيد شده است که شوراي حکومت انتقالي همواره درمسير قانون و 

برپايي دمکراسي حرکت مي کند اما نمي تواند در برابرحوادث خطرناکي که آينده اين کشور را تهديد 
  .يک قطره خون ازشهروندان بيگناه اين کشورريخته شودمي کند، ساکت بنشيند زيرا حاضرنيست حتي 

شوراي حکومت انتقالي خود را درکنار مردم عراق مي بيند و به همه شهرونداني که به قانون و نظام 
اين شورا از نيروهاي ائتالف مي خواهد نهايت خويشتنداري و تالش . پايبند هستند احترام مي گذارد
  .ات انساني و مادي و جلوگيري از کشتار بيگناهان بکاربندندخود را براي کاهش ميزان خسار

دربيانيه اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق اشاره شده که اکثر مردم عراق درشمال، جنوب، مرکز و 
جنوب خواهان ايجاد امنيت و ثبات هستند، بنابراين درمقابل هرگونه هرج و مرج و قانون شکني متخلفان 

اعضاي اين شورا درپايان از تمامي عراقيها خواستند تا با همکاري خود اعضاي . دايستادگي خواهند کر
  .اين شورا را در پيشرفت به سوي جلو و تحقق اهدافش براي بازسازي عراق کمک کند

تماسهايي با مقتدي : عضو شوراي حکومت انتقالي عراق اعالم کرد" عدنان پاچه چي" درهمين حال 
  .براي قانع کردنش براي تسليم خود به پليس عراق گرفته شده استصدر روحاني شيعه عراقي 

  
  آيت اهللا سيستاني اقدامات نيروهاي ائتالف و طرفداران صدر را محكوم آرد  
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 و آيت اهللا علي سيستاني مرجع تقليد شيعيان عراق اقدامات نيروهاي ائتالف را در شهرهاي مختلف
  .حمله طرفداران مقتدا صدر را به اماآن عمومي محكوم آرد

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، آيت اهللا سيستاني مرجع تقليد شيعيان عراق، اسلوب و روش 
مقابله نيروهاي ائتالف را با طرفداران مقتدا صدر و همچنين تصرف اماآن عمومي و خصوصي از سوي 

  . طرفداران مقتدا را محكوم آرد
در عين حال آيت اهللا علي سيستاني تهديد پل برمر حاآم غير نظامي عراق به از بين بردن سپاه 

  .المهدي را نيز محكوم آرد
  :به گزارش پايگاه اينترنتي ايالف، آيت اهللا سيستاني در فتواي صادره تاآيد آرد

ي در عراق محكوم مي آنيم همانطور آه ما روشهاي نيروهاي ائتالف را به منظور مقابله با حوادث جار
تجاوز به اماآن عمومي و خصوصي آه مانع انجام وظيفه مسئوولين عراقي مي شود را نيز محكوم مي 

  .آنيم و خواستار حل اين مشكل از طريق راههاي مسالمت آميز و دوري از هر گونه خشونت هستيم
  درآمد حاصل از فروش نفت عراق به ميلياردها دالر رسيده است  

  .زش صادرات نفت عراق از زمان سقوط رژيم مسابق در اين آشور به ميلياردها دالر رسيده استار
از زمان حمله به عراق در سال گذشته : به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، نيروهاي ائتالف اعالم آردند

 ميليارد 270/7ار تاآنون درآمد حاصل از صادرات نفت عراق به ميلياردها دالر رسيده است آه از اين مقد
  . دالر تا پنج شنبه گذشته به صندوق رشد عراق واريز شده است

به نوشته المستقبل چاپ بيروت، نيروهاي ائتالف هيچ گونه توضيح ديگري در اين خصوص از قبيل حجم 
  .صادرات قيمت آن ارائه ندادند

د آه بر طبق آن بايد همه  مه قطعنامه اي را صادر آر22الزم به ذآر است شوراي امنيت در تاريخ 
  .درآمدهاي حاصل از فروش نفت به صندوق رشد و توسعه عراق ريخته شود

  نيروهاي اوآرايني مجبور به عقب نشيني از شهر آوت شدند  
دقايقي پيش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر با پخش خبر فوري از عقب نشيني نيروهاي اوآرايني 

  .مستقر در شهر آوت عراق خبر داد
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، نيروهاي اوآرايني مستقر در شهر آوت عراق بعد از يك درگيري 

  .سخت با طرفداران مقتدا صدر مجبور به عقب نشيني شدند
به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، اين در حالي است آه لحظاتي قبل از پخش اين خبر اين 

 به حمالت نيروي نظامي آمريكا در فلوجه و زخمي شدن دهها  آرآوآي معترض8شبكه از آشته شدن 
  .تن ديگر خبر داد

 تن ديگر زخمي 100 آشته و بيش از 52در عين حال بر اساس آخرين اخبار دريافتي از فلوجه تاآنون 
  .شدند

   آشته و زخمي بر جاي گذاشت  300درگيري در فلوجه 
  . آشته و زخمي در اين شهر است300ندن آخرين شمار قربانيان فلوجه حاآي از به جاي ما

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در پي حمالت گسترده نظاميان آمريكايي به شهر فلوجه تاآنون 
  . تن زخمي در اين شهر به جاي مانده است200 آشته و 100

لي نظاميان آمريكايي به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، اآثر اين قربانيان آه در نتيجه بمباران سه روز متوا
  .به شهر فلوجه به شهادت رسيدند از زنان وآودآان بي گناه هستند

اين در حالي است آه روز گذشته مردم فلوجه از جهان عرب و جامعه بين الملل و سازمان ملل 
  .خواستند تا به منظور شكست محاصره فلوجه توسط نظاميان آمريكايي اقدام آنند

  گناهان در عراق دانست  را مسوول قتل بيپل برمر فدائيان صدام 
حاآم غير نظامي عراق هواداران رژيم سابق عراق و فدائيان صدام را مسوول قتل بي گناهان در اين 

  .آشور دانست
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، پل برمر حاآم غير نظامي عراق اعضاي سابق دستگاه اطالعات و 

ان سابق صدام حسين رييس جمهور مخلوع اين آشور را مسوول حمله امنيت عراق و فدائيان و هوادار
به نيروهاي ائتالف و قتل بي گناهان و همچنين مسوول مثله آردن اجساد شهروندان آمريكايي 

  .دانست
به گزارش پايگاه اينترنتي ايالف، پل برمر همچنين اعالم آرد ما به شدت از آشتار بي گناهان در خالل 

  . بر ضد تروريستها متاسف هستيمعمليات نظاميان
  .مقتدا صدر در بيانيه اي از ملت آويت خواست تا نظاميان آمريكايي مستقر آشورشان را اخراج آنند

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، مقتدا صدر روحاني انقالبي عراق از مردم ملت آويت خواست تا 
  . مستقر در آشورشان تحت فشار قرار دهنددولتشان را به منظور بيرون راندن نيروهاي آمريكايي

مردم آويت بايد براي نابودي آابوس : به گزارش پايگاه اينترنتي ايالف، مقتدا صدر در بيانيه اش تاآيد آرد
  .بدهند) مردم عراق ( شيطان بزرگ موجود در عراق و نجات مردم مظلوم عراق دست به دست آنان 

  .انند آه احساساتمان و هدفمان با آنان يكي استها بايد بد  آويتي: وي همچنين افزود
   سرباز آمريكايي در عراق جان خود را از دست دادند  130بيش از 

منابع خبري از آشته شدن بيش از صد تن از سربازان آمريكايي در خالل درگيري هاي جاري در 
  .شهرهاي مختلف عراق خبر مي دهند
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 31لي آه نيروهاي ائتالف مستقر در عراق از آشته شدن به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در حا
سرباز آمريكايي در خالل روزهاي اخير در شهرهاي مختلف اين آشور خبر مي دهند، پايگاه اينترنتي 

 سرباز آمريكايي در خالل درگيري هاي اخير در عراق جان 130سكاي نيوز انگلستان اعالم آرد تاآنون 
  .باختند

نترنتي محيط، اين در حالي است آه روز گذشته جان آري يك سناتور آمريكايي اعالم به گزارش پايگاه اي
  .آرد جرج بوش در عراق با ويتنام جديدي روبه رو شده است

هزينه عملياتهاي : در عين حال يكي از مسوول امور مالي وزارت دفاع آمريكا پنتاگون پيش بيني آرد
 مي رسد آه اين نشان دهنده ميزان خسارتي است آه آمريكا  ميليارد دالر در ماه4نظامي در عراق به 

  .در عراق با آن مواجه شده است
  امكان دارد حكم دستگيري مقتدا صدر لغو شود  

اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق در خصوص عدم اجراي حكم دستگيري مقتدا صدر در قبال توقف 
  .درگيري ها به بحث و تبادل نظر مي پردازند

رش سرويس بين الملل ايلنا، اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق آه به منظور بحث و تبادل به گزا
بكارگيري نيروي : نظر در خصوص درگيري هاي اخير در عراق جلسه تشكيل داده بودند ابراز داشتند

بيشتر به منظور از بين بردن مقتدا صدر و هوادارانش، باعث خسارت بيشتر غير نظاميان عراقي مي 
  .شود

به گزارش پاياه اينترنتي بوابه، اين در حالي است آه يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق آه 
امكان آن وجود دارد آه مقامات عراقي درصدد برآيند به منظور پايان : خواست نامش فاش نشود گفت

  .دادن درگيري ها در عراق حكم دستگيري مقتدا صدر را لغو آنند
ت آه در پي متهم شدن مقتدا صدر به دست داشتن در قتل عبدالمجيد خويي حكم الزم به ذآر اس

  .دستگيري وي از سوي نيروهاي ائتالف صادر شد
عبدالمجيد خويي فرزند آيت اهللا ابوالقاسم خويي است آه چند روز پس از بازگشتش از لندن 

 .در نجف اشرف به قتل رسيد) ع(در حرم امام علي ) تبعيدگاهش(
  

اش استعفا داده است  بدران، وزير آشور در دولت انتقالي عراق اعالم آرد، به اين دليل از پستنوري 
  .چون پل برمر اينگونه خواست
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به نقل از خبرگزاري فرانسه، بدران گفت، پل برمر، حاآم ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

خواهد آه هر دو پست وزارت آشور و دفاع، به دست شيعيان باشد و به همين  ي عراق نميآمريكاي
  .خوانده، جلوگيري شود“ عدم تعادل مذهبي“دليل از وي خواسته تا استعفا دهد تا از آنچه آه وي 

ي ها ي شهر از سوي تفنگداران دريايي آمريكا و درگيري مدير بيمارستان فلوجه اعالم آرد، در محاصره
  .اند  تن مجروح شده400 عراقي آشته و 280ايجاد شده، تاآنون 

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، طاهر العيادي، مدير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
دانيم آشته شدگان و مجروحين  ما مي. اين رقم احتماال بيشتر است: بيمارستان فلوجه اظهار داشت

  .اند آه ما به دليل جنگ به آنها دسترسي نداريم تلفي دفن شدهديگري در مناطق مخ
 را محاصره آردند، تهاجم آمريكا به  ي گذشته شهر فلوجه پس از آنكه تفنگداران درياي آمريكا دوشنبه

  . اين شهر آغاز شد
ها  تانكها و  ها داشتند و از جنگنده هاي خياباني شديدي با عراقي پس از آن نيروهاي آمريكايي درگيري

  .آنند عليه شورشيان استفاده مي
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  امروز سه روحانی از دفتر رهبری با ماموريت نزديک کردن مجلس اعال و گروه المهدی به رهبری مقتدا
   صدر به عراق عزيمت کردند، 

  2004   آوريل  8 -1383  فروردين 20 پنج شنبه -گزارش از ايران 
در اين ديدارها که . ثق روزانه چندين بار نمايندگان مقتدا صدر از بيت رهبری ديدار می کنندطبق اخبار مو

هاشمي رفسنجانی و فرماندهان سپاه پاسداران از جمله صفوی، ذالقدر، و آيت اهللا موحدی کرمانی و 
لی و ده ها فرمانده ديگر حضور دارند رهبری ضمن رهنمودهای خود؛ فرمان دادن انواع کمکهای ما

  . لژستيکی را صادر می کند
حسين حائری که از روحانيون بسيار نزديک به رهبری ست با يک گروه ضربت پاسداران که از جنگ ديده 

رهبری تا کنون ميليون . ترين و نخبه ترين آنهاست از چند ماه پيش بين عراق و ايران در رفت و آمد است
ه و مهمات و گاهی نيز کاال و ما يحتاج زندگی به عراق ها و شايد چند ميليارد دالر پول نقد و اسلح

  .فرستاده است
در جلسه امروز قرار بر اين شده که امامان جمعه سراسر کشور فردا مقتدا صدر را جوان پرشور و 

مسلمان و شيعه ای معرفی کنند که با جوانی آيت اهللا خمينی و ديگر جوانان رشيد صدر اسالم قابل 
 است فردا در نماز های جمعه وانمود شود که هيچ مسئله بين شيعه و سنی وجود مقايسه است، قرار

  . ندارد

www.iran-archive.com 



رفسنجانی و رهبری با به آشوب کشيدن عراق می خواهند هم به مردم ايران وانمود کنند که اگر هم 
آمريکا به ما حمله کند سرنوشت شما نيز همانند سرنوشت عراق خواهد بود و هم آمريکا با درگير 

رهبری و رفسنجانی با . ن هر چه بيشتر و باال رفتن تلفاتش فکر حمله به ايران را از سر بيرون کندشد
  . اين کار می خواهند بر انتخابات آمريکا نيز تاثير بگذارند

آنها فکر می کنند که اگر بوش موفق شود حتما فشارها به ايران افزايش خواهد يافت و اگر کشته های 
 شود بوش دوباره انتخاب نخواهد شد و کری رئيس جمهور احتمالی آمريکا دست از سر آمريکا زياد از حد

  . ايران بر خواهد داشت
امروز سه روحانی بنامهای مجيدی، ابراهيمی و خان آقائی با چندين محافظ پاسدار از دفتر رهبری با 

آنها .  عزيمت کردندماموريت نزديک کردن مجلس اعال و گروه المهدی به رهبری مقتداصدر به عراق
  .همچنين قرار است با آيت اهللا صدر نيزديدار کنند و او را برای دادن فتوای جهاد زير فشار بگذارند

  
  نقش رژيم ايران
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ي همزمان با باال گرفتن بحران و درگيري در داخل عراق،نگاهها به سوي منبع اصل -همبستگي ملي 

ناظران سياسي، مطبوعات منطقه يي و بين . تشنج و بي ثباتي يعني رژيم ايران جلب شده است
المللي و حتي سياسيون و دولتمردان به استناد شواهد عيني متعدد و دهها رد پا آه حكومت آخوندها 

ه به رژيمي آ. آه حكومت آخوندي از خود بر جاي گذاشته، همگي نقش رژيم ايران انگشت مي گذارند
طور مستقيم و غير مستقيم، بي ثباتي در عراق را دامن مي زند، و منبع اصلي گسترش بنيادگرايي و 

  .تروريسم است
  . نگاهي به اظهارنظرها و گزارشهاي منتشر شده در روزهاي اخير اين حقيقت را بيشتر عيان مي آند

رژيم ايران در پشت ناآراميهاي آنوني :كابه نقل ازمنابع نظامي آمري)  فروردين19(روزنامه واشينگتن تايمز
  .عوامل اين رژيم در عراق درصدد برپا آردن حكومتي از مدل ايران هستند… .عراق است

خشونت طلباني آه : گفت)  فروردين19(ان.ان.سناتور جان سونونو در مصاحبه يي با تلويزيون سي
هدف آنها جلوگيري از .  بي ثبات آنندغالبًا ازسوي رژيم ايران حمايت مي شوند، مي خواهند عراق را

  . ژوئن است30انتقال قدرت به عراقيان در 
ايران و سوريه از طريق حزب اهللا لبنان و سازمان فلسطيني « : فروردين18روزنامه آويتي السياسيه 

  .حماس به مقتدي صدر در عراق ياري مي رسانند
رهبران مذهبي رژيم . يهاي اخير عراق نقش داردرژيم ايران در ناآرام:خبرنگار بخش عربي راديو آلمان 

ايران تالش دارند، مناسبات ديپلماتيك خود را با شوراي حكومتي عراق عادي جلوه دهند، ولي از سوي 
من ….ديگر مي آوشند، نهادهاي مذهبي، سياسي و حتي شبه نظامي خود را در عراق برپا آنند

ن در اين شهر به تشكيل گروه هاي زيادي ياري مي خودم در شهر بصره تجربه آردم آه چگونه ايرا
  . رساند و در واقع گروه هاي خود را تشكيل مي دهد و اعضاي اين گروهها ايراني هستند

در دو روز اخير در راهروهاي مقر شوراي حكومت انتقالي عراق سخن از « : فروردين18روزنامه الحيات 
حضور مستقيم . رهاي عراق در ميان بوده استنقش ايران در رويدادهاي اخير نجف و ديگر شه

سياسي امنيتي و اقتصادي ايران در بيشتر مناطق شيعه عراق امر پوشيده اي نيست و اين در زماني 
است آه به نظر ميرسد ايران از اين طريق درصدد ساختن پل ارتباطي با جريانهاي مختلف در عراق 

  »است 
من بازوي ضربه ” :صدر اعالم آرد]مقتدا[ن جمعه اخير آقاي همي« : فروردين18, وال استريت ژورنال

  .حزب اهللا سالهاست آه توسط ايران تامين مالي ميشود. “زننده حزب اهللا و حماس در عراق هستم
را برطرف , ما اميدوار بوديم آه قيام صدر توهم مالها را آه ميتوانند خوشنود باشند, در ارتباط با تهران… 
شايد موشكهاي آروز به سايت اتمي بوشهر ,  واشنگتن به تهران روي آنها تاثير نگذارداگر اخطار… . آند

  .»حواس آنها را سر جايش بيآورد 
  .ما ميدانيم ايران دخالت مي آند:  فروردين20دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا در مصاحبه با خبرنگاران

راق در اطالعات ايران ،اطالعاتي را در مورد يك مسؤل سابق پرونده ع« : فروردين16روزنامه الدستور 
اين حضور منحصربه شهرهاي شيعه نشين عراق . حضور امنيتي گسترده ايران در عراق فاش ساخت 

» خيريه « دفتر مؤسسات 18آنها… . نيست بلكه از زاخو در شمال تا امالخصيب در جنوب گسترده است
 و در بغداد ، آربال، نجف، آوفه ، ناصريه و بصره و ساير )مدينة الثوره سابق(در آاظمين و مدينة الصدر 

شهرها با اآثريت شيعه تحت تأسيس آرده اند با پوشش آمك مالي به فقرا و مسضعفين و تأمين 
در اين دفاتر هر روز مزدوران جديدي عضوگيري . نيازهاي دارويي و زندگي روزانه آنها از غذا تا لباس

  .…»ميشوند 
گزارش مي دهد ) سرويس مخفي نيروهاي نظامي ايتاليا(سيسم «: فروردين19سراروزنامه آوريردال

  .مامورين ايراني پشت شورش شيعيان ميباشد
بنابر گزارش سيسم بر اساس اطالعاتي آه از سخنگوي مقتدي صدر آه دستگير شده دريافت شده 

 .»مشخص شد آه نيروهاي محافظه آار افراطي ايران پشت شورش مي باشند 
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  زارش سازمان امنيت خارجي ايتاليا در باره ارتباط مستقيم مقتدي صدر با دفتر رهبر جمهوري اسالميگ
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سازمان امنيت خارجي ايتاليا، در گزارشي آه بخشهايي از آن به رسانه ): راديو فردا(عليرضا طاهري 
جمهوري اسالمي » مخرب« اشاراتي به نقش به گفته آن سازمان، هاي گروهي ايتاليا درز آرده است،

احمد رافت، گزارشگر راديو فردا در رم آه خود اين گزارش سازمان امنيت . در رويدادهاي اخير عراق دارد
خارجي ايتاليا را خوانده، با توجه به گفتگوي اخير تلفني ميان وزيران خارجه ايتاليا و جمهوري اسالمي، 

  .  گزارش يادشده و بازتاب آن در رسانه هاي گروهي ايتاليا را بازگو مي آندنكاتي از
وزير خارجه ايتاليا، فرانكوفراتيني در گفتگويي تلفني با آمال خرازي، همتاي ): راديو فردا(احمد رافت 

ايرانيش از جمهوري اسالمي خواست از هيچگونه تالشي براي پايان دادن به آشوبهاي آنوني در عراق 
فرانكو فراتيني در گفتگو با خبرنگاران ايتاليايي، در حاشيه حضورش در مجلس، براي . خودداري نكند

جمهوري اسالمي داراي روابط بسيار : اطالع رساني به نمايندگان در رابطه با آخرين وقايع عراق گفت
ما از : رجه ايتاليا افزودوزير خا. ويژه اي با شيعيان عراق است و مي تواند آنها را تحت الشعاع قرار دهد

جمهوري اسالمي انتظار داريم با ما در جهت پايان دادن به اغتشاش و بويژه در ناصريه همكاري داشته 
  .باشد

فرانكو فراتيني زماني با همتاي ايرانيش تماس تلفني برقرار آرد آه سازمان امنيت خارجي ايتاليا 
، وابسته به وزارت دفاع، در )Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare) SISMIسيزمي 

گزارشي آه به پارلمان دولت در رابطه با بحران آنوني در عراق ارسال داشته بود، به نقش مخرب 
  . بخشهايي از جمهوري اسالمي اشاره مي آند

: مي نويسددر اين گزارش آه بخشهايي از آن در مطبوعات ايتاليايي نيز انتشار يافته است، سيزمي 
مقتدي صدر آه رهبري اغتشاشها و ناآراميهاي آنوني را برعهده دارد، به طور مستقيم از دفتر آيت اهللا 

در گزارش سيزمي همچنين اشاره مي شود آه بدون حمايت سياسي، . خامنه اي دستور مي گيرد
ه سازماندهي مالي و نظامي اين رهبر ايراني، مقتدي صدر و ارتش مهدي آن به هيچ وجه قادر ب

  . اينچنين ناآراميها و درگيريهايي با نيروهاي نظامي ائتالف نيستند
در ادامه گزارش سيزمي آمده است عوامل وابسته به سپاه پاسداران و نيروهاي ويژه قدس در ماههاي 

اخير به داخل عراق نفوذ آرده اند و ارتش مهدي مقتدي صدر در عمل توسط اين افراد تشكيل و هم 
سيزمي در گزارشش همچنين اشاره مي آند آه اين افراد . ن نيز تحت نظر آنان عمل مي آننداآنو

تحت پوشش سازمانهاي خيريه در شهرك صدر در حومه بغداد و در شهرهاي جنوبي عراق چون آربال، 
 در در ادامه اين گزارش مخارج ماهانه نگهداري اين افراد و دفاترشان. نجف و آوفه به فعاليت مشغولند

  .  ميليون دالر تخمين زده مي شود70بسياري از شهرهاي عراق بيش از 
روزنامه الستامپاي ايتاليا آه وابسته به گروه صنعتي فيات است در مقاله اي آه بر مبناي همين گزارش 

آيت اهللا : ، مي نويسد»سرنخ مقتدي صدر را بايد در تهران جستجو آرد«تهيه شده است و تحت عنوان 
اي جهت هماهنگي نيروهاي شورش آفرين شيعه در عراق حجت االسالم محمد حسين حائري خامنه 

  . را به اين آشور اعزام داشته است
حجت االسالم محمد حسين حائري آه به عنوان نماينده آيت اهللا آاظم حائري، روحاني عراقي تبار 

ور ساختن متحدين اروپايي ساآن قم به عراق رفته است، به نوشته روزنامه الستانپا، هدفش مجب
آمريكا به ترك عراق است و به همين دليل نيز هواداران مقتدي صدر عمدتا نيروهاي بلغاري، لهستاني، 

  . ايتاليايي، اسپانيايي و پرتغالي را مورد حمله قرار مي دهند
 مامورين امنيتي دو تن از: روزنامه ايل ريفورميستا از جانب ديگر به نقل از منابع بريتانيايي مي نويسد

ايراني آه اخيرا به لندن سفر آرده و از دولت بريتانيا درخواست پناهندگي آرده اند، مدارآي دال بر 
  .نقش ايران در آشوبهاي عراق را در اختيار مقامات امنيتي اين آشور اروپايي قرار داده اند

  
ز ديد مشاور امنيتي نيروهاي حمايت جمهوري اسالمي از مقتدي صدر و لزوم برخورد شديد آمريكا، ا

  ائتالف
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يک کارشناس ارشد امنيتي آمريکائي، که مشاور بازوي سياسي نيروهاي ائتالف در عراق را برعهده 
اي در روزنامه وال استريت جورنال، مقتدر صدر، رهبرجوان يک فرقه تندرو از شيعيان  داشت، در مقاله

عراق را حمايت شده از سوي جمهوري اسالمي، و خطري جدي براي برنامه انتقال حاکميت و تاسيس 
  . همکار ما بهنام ناطقي اين مقاله را خالصه کرده است. حکومت دمکراتيک در عراق مي داند

، کارشناس موسسه مطالعات Larry Diamondآقاي لري دايموند ): راديوفردا، نيويورک(بهنام ناطقي 
 که تا همين اواخر مشاورارشد دفتر سياسي نيروهاي ائتالف در بغداد بود، Hoover Institutionامنيتي 
کارشناسان از مدتها قبل هشدار داده بودند که : نويسد  خود امروز در وال استريت جورنال مي درمقاله

 و اميد به انتقال تواند نيروهاي ائتالف را با مشکل عظيمي مواجه کند قيام شيعيان در عراق مي
اما دربحران اخير عراق، آمريکا با قيام شيعيان عراق . آميز قدرت به حاکميت عراقي را از ميان بردارد صلح

مواجه نيست بلکه با يک قلدر جوان و بيرحم درگير است به نام مقتدي الصدر، که يک جنبش فاشيست 
ل به شعارهاي سطحي اسالمي و ملي، به کند که تالش دارد با توس تحت حمايت ايران را رهبري مي

  . قدرت چنگ بزند
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شد  افزايد تا همين ده روز پيش، مقتدي صدر مرد ناپخته دانسته مي آقاي دايموند، در مقاله خود مي
کرد به زور و ارعاب، براي خود اقتدار مذهبي  هاي مذهبي و برنامه سياسي، که تالش مي فاقد صالحيت

يش، که نيروهاي نظامي ائتالف برنامه سرکوبي وي را آغاز کردند، صدر با کسب کند اما از ده روز پ
اينک، شمار . تر ملي و اسالمي قلمداد کند هوشمندي موفق شده است خود را رهبر يک قيام گسترده

اي از نوجوانان عراقي به حاشيه رانده شده، از جمله بعضي عناصر سني، به جنبش او  فزاينده
دهد که اگر آمريکا به سرعت از طريق سياسي و نظامي با  رشناس هشدار مياين کا. اند پيوسته

هاي سال اخير براي جاانداختن   تواند ظرف چند هفته تمام بافته مقتدي صدر به مقابله برنخيزد، وي مي
  . نهادهاي دمکراتيک در عراق را پنبه کند

  
ائتالف و سازمان ملل براي فراهم آوردن هائي که از سوي آمريکا، نيروهاي  نويسنده با اشاره به تالش

افزايد انتخابات ممکن نخواهد شد  ، مي زمينه انتقال حاکميت و برگزاري انتخابات در عراق در جريان است
مگر آنکه آمريکا بتواند خشونت، عوامل خشونت و ابزار خشونت در عراق را مهار کند، و مشکل اصلي در 

جويان مذهبي و احزاب  در جنوب عراق هستند که به مبارزهنظامي مسلح  اين راه، دستجات شبه
سياسي وابسته اند، و هدف آنها برقراري يک ديکتاتوري مذهبي به سبک جمهوري اسالمي در عراق 

افزايد که دستجات مسلح شيعه  کارشناس مرکز هوور در مقاله خود در وال استريت جورنال مي. است
و رقابت شديد وجود دارد، از سوي مراکز مختلف قدرت در داخل در جنوب عراق، که ميانشان اختالف 

ايران تحت حمايت مالي و تسليحاتي قرار دارند و اين اسالمگرايان مبارزه جو، و همچنين دستجات 
مسلح شيعه و سني در شمال عراق، سايه طوالني اي بر آينده سياسي عراق انداخته اند و در بعضي 

  . راد ارتش نوبنياد عراق بيشتر استنقاط شمار آنها از شمار اف
نظاميان در  افزايد مقامات اداره موقت ائتالف در عراق به اضطراري بودن ضرورت خلع سالح شبه وي مي

اي جز مقابله نظامي  عراق آگاه هستند و اگر اين دستجات داوطلبانه به خلع سالح حاضر نشوند، چاره
ه مقتدي صدر از جمله آنهائي است که داوطلبانه به خلع با آنها وجود ندارد و دسته مسلح وفادار ب

نيروهاي وي در ماههاي اخير با اشغال ساختمانها، کتک زدن اساتيد دانشگاه، . سالح تن در نخواهد داد
اند  تاسيس دادگاههاي شرع و تحميل حجاب اسالمي به زنان، در دل اهالي رعب و وحشت بر انگيخته

  . ند که توانائي تاثيرگذاري بر روابط قدرت و ابزار دمکراتيک را دارا هستندکن و اين تصور را تقويت مي
لري دايموند، کارشناس مرکز مطالعات هوور، و مشاور سابق نيروهاي ائتالف در عراق، مي افزايد 

نيروهاي ائتالف بايد از امکانات خود براي دستگيري سريع صدر و در هم شکستن تالش او براي بدست 
رت با استفاده از زور استفاده کنند د و سپاه المهدي را در عراق در خنثي سازد در غيراينصورت گرفتن قد

در اين جنگ دوم که درعراق شروع شده است، شکست خواهد خورد و اين شکست عواقب ناگواري نه 
  .تنها براي عراق و منطقه، بلکه براي امنيت ملي آمريکا در بر خواهد داشت

  
  هاي آشتار جمعيتروريسم  و سالح

  
  البرادعي قولي نداد و رفت

  2004  آوريل  8 -1383 فروردين 20 پنج شنبه -شرق 
محمد البرادعي مديرآل آژانس جهاني انرژي اتمي شامگاه سه شنبه پس از صرف : فرشاد محمودي

. وين ترك آردشام با آمال خرازي وزير امور خارجه ايران، تهران را به قصد فرانكفورت و از آنجا به مقصد 
آمال خرازي آه نيمي از روز سه شنبه را براي شرآت در اجالس درياي خزر در مسكو به سر برده بود 

خود را به تهران رساند تا وزارت خارجه از گردونه مذاآرات هسته اي مديرآل آژانس در تهران خارج 
 مالقات با رئيس جمهور بود چرا آه در واقع ديدار وزير خارجه ايران و مديرآل ديداري تشريفاتي از. نشود

در اين ضيافت .البرادعي در پايان يك روز آاري و از پس انجام تمام توافقات به ضيافت شام خرازي رفت
آه در محلي خارج از ساختمان وزارت خارجه ايران برگزار شد، خرازي اعتمادسازي را جاده دوطرفه 

ن فردي بود آه پس از صدور قطعنامه اسفند ماه شوراي در واقع وزير خارجه ايران نخستي. خوانده است
  . حكام، تهديد به قطع همكاري تهران با آژانس آرد

  
خرازي به البرادعي گفت شكي نداريم آه آژانس به اين نتيجه قطعي خواهد رسيد آه برنامه هاي 

ل جزيي و فضاسازي به گفته وزير خارجه ايران، بزرگنمايي مسائ. هسته اي ايران صرفًا صلح آميز است
البرادعي .بودنش دارد، پيچيده آرده است» فني«سياسي حل و فصل اين موضوع را آه خرازي تاآيد بر 

هنگامي آه آقاي مديرآل بر روي آسمان . پس از صرف اين شام به پاويون دولت در فرودگاه مهرآباد رفت
 سعدآباد رخ داده بود ايران و آژانس مجددًا ايران در پرواز بود پس از يك دوره چالش تازه آه بعد از توافق

تهران از زبان رئيس جمهور و دبير شوراي عالي امنيت ملي تاآيد آرد آه . به نوعي اعالم آشتي آردند
مديرآل آژانس نيز در پايتخت . نه تنها به همكاري با آژانس ادامه مي دهد آه آن را تسريع نيز مي آند

  .و با سرعت پرونده اتمي ايران را دنبال خواهد آردايران متعهد شد آه بي طرفانه 
سخنگوي وزارت خارجه » آدام آرلي«ساعاتي پس از اعالم ادامه همكاري ايران و آژانس در تهران، 

آمريكا آه دومين سال فعاليت خود را آغاز مي آند مي گويد اين ادعا آه جمهوري اسالمي به طور 
تنها با عمل ايران از بين مي رود و نه با قول هاي اين مخفيانه درصدد ساخت سالح اتمي است، 

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفته آه ايران پيشتر هم با يك برنامه عملياتي سخت تر و جدول .آشور
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دبير .زمانبندي دقيق تر براي روشن شدن مسائل اتمي خود توافق آرده بود، اما به قول خود عمل نكرد
ان روز سه شنبه هنگامي آه محمد البرادعي گزارش مذاآرات خود را به شوراي عالي امنيت ملي اير

اطالع رئيس جمهور ايران مي رساند در مقر شوراي عالي امنيت ملي به خبرنگاران گفت آه طي 
 ساعته با مديرآل آژانس و معاونش بر سر يك جدول آاري با زمانبندي مشخص توافق آرده ٣مذاآراتي 

  . ظرف دو ماه آينده ابهامات آژانس را رفع خواهد آرداند آه به گفته روحاني
  دستاوردهاي سفر سوم•

مديرآل آژانس صبح سه . سفر سوم محمد البرادعي به تهران دو دستاورد مشخص به همراه آورد
شنبه از زبان غالمرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران شنيد آه تهران ساخت و مونتاژ قطعات 

. اين نخستين حاصل فني سفر البرادعي به تهران بود. متوقف مي آند_ فردا _ را از جمعه سانتريفوژها 
دستاورد مهم ديگر آه قيد زماني نيز بر آن حاآم است تهيه برنامه آاري و جدول زماني است آه 

 دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران سه شنبه به خبرنگاران گفت آه يك. روحاني از آن خبر داده است
عمل تازه نيز از سوي ايران براي همكاري با آژانس شكل خواهد گرفت و آن تسليم اظهارنامه به 

روحاني درباره موضوع اين اظهارنامه ها توضيح نداد اما مفاد آن مي تواند ريز . مسئوالن آژانس است
خواهد برنامه هاي هسته اي ايران باشد آه طي دوره هاي مشخص به شكل رسمي به اطالع آژانس 

  .رسيد
  مذاآرات بلندمدت با اروپا•

خبري آه دبير شوراي عالي امنيت ملي از مذاآرات بلندمدت ايران و اروپا سه شنبه به اطالع خبرنگاران 
رساند حاآي از تالش تهران براي گرم شدن مناسبات با آشورهاي اين حوزه است آه تاآنون ايران را از 

پس از اجالس اسفند ماه شوراي حكام، اروپا در . دور نگه داشته اندرويارويي مستقيم با اياالت متحده 
چرخشي آشكار به سوي اياالت متحده موضع خود درباره فعاليت اتمي ايران را به آاخ سفيد نزديك آرد 

اگر آن طور آه سخنگوي وزارت امور خارجه ايران . و در عين حال خبر از توقف مذاآرات تجاري با تهران داد
د توقف مذاآرات تجاري آه سود مشترك براي ايران و اروپا دارد چندان هم محل اعتنا نباشد مي گوي

رودررويي مستقيم ايران و آمريكا آه از غيبت اروپاي ميانجي گر حاصل مي شود چندان خشنودي تهران 
  . را برنمي انگيزد

نده دارند و ديگر دوستان آن هم در فضايي آه هم پيمانان ديگر ايران چون روسيه موضعي بسيار شكن
شرقي تهران همچون چين و ژاپن نيز گرچه تا  آخرين لحظه در آنار ايران هستند، اما هنگام اجرايي 

از اين رو غيبت اروپا از اين حلقه فضاي چندان . شدن امور آامًال مطيع آاخ سفيد ظاهر مي شود
وپايي را آه با تهران به توافق در عين حال اينكه سه آشور عمده ار. خوشي را ترسيم نمي آند

اين چنين . رسيدند نيز در صورت شكست ديپلماسي اتمي فعلي با ضعف سياسي همراه مي آند
است آه اميرحسين زماني نيا مديرآل سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه ايران آه از وي به 

ه آه موفقيت و شكست بين ايران، عنوان مهره اي موثر و مهم در مذاآرات اتمي نام برده مي شود گفت
  .اروپا و آژانس مشترك است

مديرآل سياسي و بين المللي وزارت خارجه ايران آه سه شنبه شب البرادعي را در فرودگاه مهرآباد 
بدرقه آرده به خبرگزاري مهر گفته هيچ تضميني وجود ندارد آه آشورهاي غربي از گزارش آژانس 

به گفته اين ديپلمات ارشد ايراني تهران . ه آشور اروپايي متفاوت استسوءاستفاده نكنند، اما وضع س
اين گونه . با اين سه آشور آار مي آند و موفقيت و شكست بين ايران و اروپا و آژانس مشترك است

آه زماني نيا مطرح مي آند تنها نگراني ايران از سوءاستفاده آشورهاي غربي مربوط به آمريكا 
و بين المللي وزارت خارجه همچنين خبر داده آه برخالف اصرار تمامي مقامات مديرآل سياسي .است

جمهوري اسالمي در ديدار با مديرآل آژانس، البرادعي تاريخي را به عنوان زمان مختومه شدن پرونده 
اتمي ايران اعالم نكرده است، اما قول داده گزارش را به شكلي تنظيم آند آه آمتر مورد سوءاستفاده 

گفته هاي مديرآل وزارت خارجه ايران حاآي از سياست همراه آردن بيشتر اروپا با تهران .ر گيردقرا
  . است

در واقع اعالم خبر اينكه ايران ظرف چند هفته آينده مذاآرات بلندمدتي با اروپا را آغاز خواهد آرد، نشان 
ام به حجم مذاآرات خود با سفر از اين دارد آه ديپلمات هاي ايراني قبل از اجالس خردادماه شوراي حك

در حال حاضر بدترين اتفاق در سياست اتمي ايران آنار آشيدن اروپا از . به اين آشورها خواهند افزود
اتفاقي آه در صورت وقوع، آبروي اروپايي ها را نيز در معرض تهديد جدي قرار مي . اين گردونه است

  .دهد
  يك اتفاق مهم•

ان سفر سه شنبه البرادعي به تهران روي داد تكذيب آشف رگه هاي فوق اتفاق مهم ديگري آه در جري
چند روز پس از سفر آارشناسان و بازرسان آژانس انرژي اتمي به ايران . غني شده اورانيوم در ايران بود

آه از روز هشتم فروردين آغاز شده بود ديپلمات هاي غربي آه نامي از آنها هرگز افشا نشد اعالم 
ديپلمات غربي محل اين . در اين دور از بازرسي ها اورانيوم فوق غني شده آشف شده استآردند آه 

در واقع به دليل .آلودگي ها را تاسيسات اصفهان ذآر آرده بودند آه جزء توافقات ايران و آژانس نيست
 اينكه طبق پروتكل امضا شده، ايران تعهدي نسبت به گزارش فعاليت هاي اين تاسيسات به آژانس

با تقسيم آاري اعالم نشده ميان ديپلمات ها و آژانس فشار به ايران درباره اين تاسيسات به . ندارد
  . ديپلمات ها واگذار شده بود
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مديرآل و سخنگوي آژانس تا ظهر سه شنبه در تهران درباره اين خبر موضع گيري نكردند تا اينكه 
آه از آشف رگه هاي فوق غني  شده توسط آژانس البرادعي پس از مالقات با مقامات تهران اعالم آرد 

ظاهرًا البرادعي صبر آرده بود تا آم و آيف اين موضوع را با مسئوالن ايراني در ميان .اطالعي ندارد
بگذارد آه با رد اين موضوع از سوي تهران و اينكه غني سازي ها در حالت تعليق است البرادعي تصميم 

وي در عين حال خبر انتقال فعاليت هاي غني سازي به مراآز . رفتبه موضع گيري درباره اين خبر گ
گفته هاي .آوچك تر را نيز تكذيب آرده و گفته آه ما چنين نشانه اي را نه ديده ايم و نه دريافت آرده ايم

البرادعي درباره آشف تازه اورانيوم فوق غني شده مي تواند نقطه پاياني بر شايعه  آشف پي درپي 
اشد، اما اين موضوع آه منشاء اين آلودگي ها چيست هنوز براي آژانس و معاون پادمان محمد اورانيوم ب

  . البرادعي جاي سئوال و ترديد دارد
  

در واقع مهم ترين چالش تهران در فعاليت هاي اتمي، آشف و تاييد نهايي منشاء اين آلودگي ها است 
اگر اين اتفاق تا .  سود ايران تغيير خواهد آرددراين صورت تا حد نسبتًا زيادي فضاي سنگين فعلي به

پيش از اجالس خرداد ماه شوراي حكام روي دهد و در قطعنامه آن بازتاب يابد مي توان اميدوار بود آه 
پرونده اتمي ايران در مسير بايگاني قرار گرفته است در غير اين صورت احتماًال يك سال پرچالش ديگر 

 پيش بيني در سخنراني انتخاباتي اخير جورج واآر بوش رئيس جمهور نشانه هاي اين. پيش رو است
  .اياالت متحده نمايان است آه در ايالت آاروليناي شمالي گفته آمريكا با خطر ايران روبه رو است

  
   برخالف اصرار ما البرادعي تاريخ مختومه شدن را اعالم نكرد

  2004  آوريل  8 -1383 فروردين 20 پنج شنبه -شرق 
در گفت وگو با مدير آل آژانس بين المللي : مديرآل سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه گفت: مهر

انرِژي هسته اي ، جمهوري اسالمي ايده هاي خود را نسبت به نحوه آار بازرسان و تدوين گزارش به 
يد آماده شود تا اطالع محمد البرادعي رسانده و عيب آار را اعالم آرده و گفتيم آه گزارش چگونه با

اميرحسين زماني نيا آه بامداد ديروز براي بدرقه محمد البرادعي در . مورد سوء استفاده قرار نگيرد
مقرر شد آه آژانس نيز گزارش خود را به گونه اي تنظيم : فرودگاه مهرآباد تهران حضور يافته بود ، افزود
 بر اينكه هيچ تضميني وجود ندارد آه آشورهاي وي با تاآيد. آند آه آمتر مورد سوء استفاده قرار گيرد

وضع سه آشور اروپايي متفاوت است ، ما با آنها آار : غربي از گزارش آژانس سوء استفاده نكنند، گفت
مي آنيم و موفقيت و شكست بين ما ، اروپايي ها و آژانس مشترك است، اما تنها نگراني ما از 

به رغم اصرار تمامي مقامات : زماني نيا افزود .ريكا استسوءاستفاده آشورهاي غربي، مربوط به آم
جمهوري اسالمي در ديدار با مدير آل آژانس بين المللي انرژي اتمي ، البرادعي تاريخي را به عنوان 

  . زمان مختومه شدن پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران اعالم نكرد
 بر اينكه مدير آل آژانس نيز پروژه اصفهان را مديرآل سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه با تاآيد

همه مسائل حقوقي نيست و جو و قضاوت سياسي نيز در : حق قانوني ايران مي داند ، اظهار داشت
آار دخيل است ، البته البرادعي به اين مسئله معتقد است آه زمان خوب و مناسبي براي اعالم 

: زماني نيا همچنين گفت. ايران انتخاب نشده استعمومي و انتشار خبر اجراي اين پروژه از سوي 
تمام آارهايي آه ما به صورت داوطلبانه انجام مي دهيم، با هدف اعتمادسازي صورت مي گيرد آه 

  . آژانس نيز به اين موضوع اذعان دارد
  

 موظف اين گونه نيست آه آژانس سئواالتي بفرستد و ما: وي درباره روابط آتي ايران و آژانس تاآيد آرد
به پاسخ دادن به آن باشيم ، آارهاي ما مشكالتي داشته آه بر اساس تعهداتمان بايد آارهايي را 

اعالم مي آرديم آه اين اعالم صورت نگرفته است ، اما اآنون بايد اقدامات اصالحي مناسبي را اتخاذ 
نبه تهران و بندهايي آه مديرآل سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه درباره توافقات روز سه ش.آنيم

توضيح درباره فعاليت : در هفته هاي آينده مورد توجه ايران و آژانس قرار خواهد گرفت ، اظهار داشت 
 ، آلودگي هاي هسته اي و نيز p2هاي تحقيقاتي و توسعه اي درباره غني سازي از جمله سانتريفوژ 

ي بر اينكه جمهوري اسالمي هيچ فعاليت  پروتكل مبن٢ارايه گزارش و اظهارنامه ها بر اساس ماده 
  .اعالم شده اي ندارد ، در اين مدت مورد پيگيري قرار خواهد گرفت

  
  مذاآرات ايران و آژانس سازنده بود•

مارك گوزدآي، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذشته در حاشيه ديدار محمد البرادعي 
گوزدآي در .امور خارجه مذاآرات دو طرف را موفقيت آميز خواندمدير آل اين آژانس با آمال خرازي وزير 

گفت وگو با خبرنگاران تاآيد آرد دو طرف مايل به تسريع در مختومه شدن پرونده هسته اي جمهوري 
اسالمي ايران هستند و آژانس خواستار روشن شدن برخي موارد در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران 

  .ميالدي استپيش از اواسط ماه آينده 
براساس اظهارات سخنگوي آژانس مهم ترين موضوعاتي آه آژانس خواستار دريافت اطالعاتي جامع و 

 و P2همه جانبه در مورد آن است برنامه توليد تجهيزات غني سازي اورانيوم به ويژه سانتريفوژ هاي 
ت خود تصريح آرد اگر وي در اظهارا.منشأ برخي آلودگي هاي هسته اي در تاسيسات اتمي ايران است

چه آژانس بايد اطالعات الزم در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران را براي تهيه گزارشي آه قرار است 
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به نشست ماه ژوئن شوراي حكام آژانس در وين ارائه شود تا پيش از اواسط ماه مه در اختيار داشته 
  .يران نيستباشد اما به معناي تعيين ضرب االجل براي جمهوري اسالمي ا

   
  مهم ترين آار شفاف سازي در همه زمينه ها است: البرادعي

  2004  آوريل  8 -1383 فروردين 20 پنج شنبه -شرق 
اطمينان داريم همانطور آه : مدير آل آژانس بين المللي انرژي اتمي به هنگام ترك تهران گفت: مهر

شان داد، به خواسته هاي آژانس هم پاسخ ايران همكاري خود را با آژانس در امضاي پروتكل الحاقي ن
  . مناسب خواهد داد

حاصل نتايج اين سفر : بامداد چهارشنبه ، در خصوص نتايج سفرخود به تهران گفت» محمد البرادعي«
دستيابي به توافقاتي در مورد حل مسائل باقي مانده و حل نشده، شفاف سازي آامل فعاليت هاي 

 تهران با آژانس انرژي اتمي و نيز تداوم بازرسي از تاسيسات هسته هسته اي ايران ، ادامه همكاري
اي توسط بازرسان آژانس بود و ما انتظار داريم ايران به طور آامل در زمينه فعاليت هاي هسته اي خود 

  .با آژانس همكاري آند
ئوالن وي با اشاره به ديدار خود با دآتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي و ديگر مس

ما در اين نشست ها توافق آرديم آه آنها اطالعات آاملي را درباره فعاليت هاي : آشورمان گفت
هسته اي در چارچوب يك زمان مشخص تا زمان تشكيل نشست شوراي حكام در ماه آتي در اختيار 

  .آژانس قرار دهند
 توافقات روز سه شنبه در مديرآل آژانس بين المللي انرژي اتمي در پاسخ به اين سئوال آه براساس

تهران مقررشده آه چه اقداماتي را تهران و چه اقداماتي را آژانس براي بسته شدن نهايي پرونده 
مهم ترين مسئله در حال حاضر شفاف سازي : فعاليت هاي هسته اي ايران انجام دهند، اظهار داشت

 تا ما بتوانيم با دستيابي به اين در همه زمينه ها به طور آامل و ارائه اطالعات مورد نظر است ،
  .اطالعات تصميمات الزم را درباره آن اتخاذ آنيم

محمد البرادعي در پاسخ به اين سئوال آه مگر ايران تاآنون در زمينه فعاليت هاي هسته اي شفاف 
در طول اين مدت ايران همكاري بسيار خوبي را با آژانس انجام : سازي نكرده است، خاطرنشان ساخت

اد اما ما از تهران مي خواهيم همكاري بيشتري به آار بندد و شفاف سازي فعاليت هاي هسته اي د
  .خود را در همه زمينه ها از خود نشان دهد

درزمان باقي مانده : وي با اشاره به همكاري بسيار خوب ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت 
داريم اطالعات بيشتري را در اختيار آژانس قرار دهد ، به ويژه به نشست شوراي حكام ما از تهران تقاضا 

تكليف مسائل حل نشده و باقي مانده را روشن آند و علت اينكه ما بر آن اصرار مي ورزيم، حل نشدن 
  .اين مسائل است

مديرآل آژانس بين المللي انرژي اتمي آه در پاويون دولت فرودگاه مهرآباد سخن مي گفت ، سفر خود 
همانطور آه ياد آوري آردم ديدارم با مسئوالن ايراني :  به تهران مفيد و سازنده توصيف آرد و گفترا

موجب دستيابي به يك سلسله توافقات و ادامه همكاري گسترده با آژانس بين المللي انرژي اتمي 
  .شد

د سالح هاي من اطمينان دارم همانطور آه ايران حاضر شده پروتكل الحاقي منع تولي: وي افزود 
آشتارجمعي را امضا آند اين آشور مي تواند به خواسته هاي آژانس ازجمله مشخص آردن ميزان 
آلودگي دستگاه هاي وارداتي غني سازي اورانيوم ، در پايان زمان باقي مانده به نشست شوراي 

  .حكام، جامه عمل بپوشاند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   اسفند20:  های تهرانروزنامه 

  2004   آوريل  8 -1383  فروردين 20پنج شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های آخر هفته تهران دو روز بعد از سفر رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران همچنان 

  .به اظهار نظرهای گوناگون درباره آن ادامه داده و تحليل های متضادی درباره آن منتشرکرده اند
نوشته انتشار اخبار مذاکرات محمد البرادعی با مقامات ايرانی جوی مثبت در بورس دنيای اقتصاد 

  . شنبه معامالت بورس روندی تثبيت شده يافت تهران پديد آورد و در ساعات پايانی روز سه
 و تنش در به نوشته اين روزنامه اقتصادی صبح تهران در حالی که احتمال تحريم های آمريکا عليه ايران

روابط ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی معامالت بورس را از روز شنبه در وضعيت نامتعادلی قرار 
  .داده بود، روز سه شنبه با کاهش بهای ارزهای خارجی روند مثبت آغاز شد

 خبر داده که بسيج دانشجوئی در اعالميه ای با اشاره به سفر محمد البرادعی به تهران رسالت
خواستار برخورد جدی دولت با هر نوع مداخله خارجی در امور کشور شده و از جمله تجديد نظر در روابط 

  .ايران و کشورهای عضو شورای حکام آژانس را خواسته است
 در گزارش اصلی خود از آمادگی محافظه کاران ايرانی و آمريکائی برای روياروئی در روزهای آينده اعتماد

 اتمی را خواستار شده و هشدار   آژانس های  بازرسی  پايان  ايران  کاران ه محافظهخبر داده و نوشت
   گسترش  منع  از پيمان  شمالی  همانند کره  نشود، ايران  متوقف  ژوئن ها تا ماه  اگر بازرسی اند که داده

  . خواهد شد  خارج  هسته ای تسليحات
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  شود و انتظارات  نمی  ختم  ای  هسته  پرونده  تنها به ايران با   واشنگتن  مشکلاعتمادبه نوشته گزارشگر 
 فشار خود بر   ابزارهای  حفظ  دنبال  آمريکا به  که  است ، طبيعی  دارد بنابراين  اسالمی  از جمهوری ديگری
  . دارد  فشار نگه  را تحت  اسالمی  جمهوری  باشد و کماکان ايران

مد البرادعی از تهران گزارش داده و نوشته در اين مذاکرات  با خوش بينی از مذاکرات محهمشهری
  .رضايت ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی را به دست آورده است

 در گزارشی به نوشته فرشاد محمودی از زبان مديرکل سياسی وزارت خارجه نوشته با وجود شرق
نس، البرادعی تاريخی را به عنوان زمان اصرار تمامی مقامات جمهوری اسالمی در ديدار با مديرکل آژا

  .مختومه شدن پرونده اتمی ايران اعالم نکرد و رفت
 در گزارش های خبری خود از گسترش نا آرامی ها در شهرهای عراق کيهانو جمهوری اسالمی 

  .خبر داده و بر اساس آن شکست آمريکا و متحدانش را نزديک دانسته اند
 را کيهانالم همبستگی با مردم عراق عنوان اصلی گزارش روزنامه تظاهرات مردم فلسطين برای اع

  .درباره وضعيت منطقه به خود اختصاص داده است
از سخنان معاون حقوقی به خبرنگاران خبر داده که در آن به طعنه گفته شده ترميم کابينه آفتاب يزد 

  .به عهده رييس جمهوری است و از وظايف عسگراوالدی نيست
علی ابطحی به سخنی است که روزنامه های هوادار محافظه کاران از دبيرکل هيات اشاره محمد

  .موتلفه نقل کرده بودند که با اشاره به ترکيب مجلس هفتم خواستار تغيير هيات وزيران شده بود
 با نقل جمله ای از محمدعلی ابطحی معاون حقوقی رييس جمهور خبر از ترميم کابينه محمد کيهان

 و پيش بينی کرده که وزير راه و ترابری جای خود را به حسين مرعشی نماينده فعلی خاتمی داده
  .کرمان در مجلس بدهد

  .در صدر اخبار خود از زبان رييس جمهوری نوشته هفته آينده قصد دارم کاری بکنمنسيم صبا 
فظه کاران بر  با اشاره به اختالفی که بين دو نهاد روحانی حامی محاشرقمحمد قوچانی در سرمقاله 

سر انتخاب رياست مجلس آينده پيش آمده به بررسی تفاوت هائی پرداخته که در نظرات دو بخش 
  .روحانی و و بازاری جناح محافظه کار وجود دارد

 شکاف ايدئولوژيک بر سر برنامه های اقتصادی آينده اولين شکاف در جبهه شرقبه نوشته سردبير 
ی اول اسفند عميق تر می شود و نشان می دهد که کشور با يک راست خواهد بود که پس از پيروز

  .جناح راست مواجه نيست بلکه دو جناح راست پيش روی است
 در خبری پيرامون ترميم کابينه با تاکيد بر احتمال استعفای وزير کشور که خود از نحوه برگزاری انتخاب

نوشته احتمال دارد که موسوی الری قبل از انتخابات مجلس انتقاد کرده و گفته که از آن راضی نيست، 
  .پايان دوره مجلس ششم با فاش کردن نظرات خود از کابينه خارج شود

 با اشاره به توقعات مردم از دولت نوشته محمد خاتمی در سال آخر شرقمحبوبه روزبه در مقاله ای در 
کار عمومی به دلخوری تبديل نبايد به گونه ای عمل کند که محبوبيت های اخالقی و فکری او نزد اف

  .شود
ترميم کابينه دولت اگر با هدف سرعت و بهبود بخشيدن به روند اصالحات شرق به نظر نويسنده مقاله 

و در جهت تحقق بيشتر مطالبات مردمی در حوزه توسعه سياسی صورت گيرد، اقدامی درخور تقدير 
  . است

 رزن را منعکس کرده که با اشاره به زندان طوالنی نطق قبل از دستور محمد پيران نمايندهآفتاب يزد 
خود در دوران پادشاهی و برای استقرار جمهوری اسالمی گفته است اميدوارم در مقابل پنج هزار روز 

  .زندان، به من پنج دقيقه وقت نقد جمهوری اسالمی داده شود
ئيس جمهور ايران گفته ، اين نماينده رد صالحيت شده مجلس ششم خطاب به رآفتاب يزدبه نوشته 

است ملت به شما رای دادند که پاسدار حقوق آنان و حافظ قانون اساسی باشيد و خودتان اين مسئله 
حال چگونه ناظر پايمال شدن حقوق مردم، تفتيش عقايد، . را تعهد نموده و به آن سوگند خورده ايد

  تعرض به اشخاص، نقص آزادی مطبوعات هستيد؟
رداری تهران خبر داده که شهرداری مشغول بررسی پيشنهاد جمعی از  روزنامه شههمشهری

مجروحان جنگ ايران و عراق است که لوحی را تهيه کرده اند و به عنوان اعتراض به همکاری دولت 
آلمان در فروش مواد شيميائی به حکومت عراق قصد دارند آن را در مقابل سفارت آلمان در تهران نصب 

  .کنند
ی عليه دولت آلمان به دنبال آن اعالم شد که شهرداری برلن با نصب لوحی به ياد تهديد به عمل

عمليات تروريستی در رستوران ميکونوس در آن شهر موافقت کرد و شهردار تهران در نامه ای به همتای 
  .خود در برلين خواستار خودداری از نصب آن لوحه شد

وران ميکونوس در شهر برلين، عده ای از سران هشت سال پيش در جريان حمله مسلحانه ای به رست
گروه های کرد ايرانی و مخالفان جمهوری اسالمی کشته شدند که در جريان دادگاه رسيدگی به آن 

  .اعالم شد که برخی مقامهای ايرانی در اين حادثه دست داشته اند
 ايرانی ها در نا آرامی  از زبان سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به کشته شدن تعدادی ازهمشهری

  .های چهارشنبه در عراق نوشته زائران ايرانی بهترست از سفر به عراق خودداری کنند
تذکر مقامات ايرانی که برای چندمين بار اعالم می شود، در زمانی است که خبر رسيده در نا آرامی 

  . زائر ايرانی کشته شدند۵های اخير در شهرهای جنوبی و مرکزی عراق 
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 از تجمع سپرده گذاران صندوق قرض الحسنه اصفهانی برای دومين بار در يک هفته خبر داده که شرق
  .بار ديگر به خشونت کشيده شده است

 در اين تجمع خساراتی به اماکن عمومی و خصوصی وارد آمده و عده ای دستگير شرقبه نوشته 
يمی از آنان هيچ سپرده ای در صندوق شده اند که بار ديگر نيروی انتظامی اصفهان اعالم کرده که ن

  .قرض الحسنه ندارند
خبر داده که به دنبال پخش شايعه حضور حضرت علی در روستائی در جمهوری اسالمی روزنامه 

اطراف قم، عوامل انتظامی و قضايی در محل مذکور يک عدد ديگ مسی بزرگ پخت سمنو يافتند که 
  .باقی مانده استادعا می شد جای دست حضرت علی بر روی آن 

که روز چهارشنبه خبر اين شايعه را منعکس کرده بود، نوشته ديگ مسی جمهوری اسالمی روزنامه 
به دادستانی انتقال داده شد و دادستانی قم باتکذيب اين شايعه هشدار داد که با کسانی که بخواهند 

  .با احساسات مذهبی مردم بازی کنند به شدت برخورد خواهد شد
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