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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
  

   اخبار آوتاه از تحوالت عراق
  

خبرگزاري فرانسه دقايقي پيش از شنيده شدن صداي دو انفجار قوي در بغداد پايتخت : خبرگزاري فارس
   .عراق بعد از ظهر امروز خبر داد

  . شود يكي از مناطق اين شهر در ديده ميبه گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، ستوني از دود بر فراز 
  . اي نكرد خبرگزاري فرانسه به محل دقيق اين دو انفجار و ميزان خسارت هاي آن هيچ اشاره

مهاجمان روز جمعه در غرب بغداد به يك آاروان آمريكايي حامل سوخت حمله «: شاهدان عيني گفتند*
  » . نفر آشته شدند9آم  آردند آه بر اثر آن دست

ويربردار خبرگزاري رويتر از بغداد گزارش داد، وي شاهد سوختن اجسادي در داخل خودروهايي بود آه تص
  . ور بودند همچنان در نزديكي ابوغريب شعله

بر اساس اين گزارش، آارواني آه مورد حمله قرار گرفت شامل خودروهاي نظامي آمريكايي و تانكرهاي 
  . شود دثه بر فراز منطقه از چند آيلومتري ديده ميسوخت بود آه دود سياه ناشي از اين حا

  . نيروهاي نظامي ارتش آمريكا روز جمعه در ابوغريب واقع در غرب بغداد با مبارزان عراقي درگير شدند*
 آيلومتري 10هاي آمريكايي در ورودي اين شهر واقع در  به گزارش خبرگزاري فرانسه از ابوغريب، تانك

هاي ضد تانك و سالح آالشينكوف در  ند اما مبارزان عراقي مسلح به راآتا غرب بغداد مستقر شده
  . شوند خيابانهاي شهر مشاهده مي

باره آه  در پي توقف يك جانبه عمليات آمريكا در شهر فلوجه عراق يك ژنرال آمريكايي، خبرها در اين*
  .  آرداند، رد تفنگداران دريايي عمليات تهاجمي خود را در فلوجه از سر گرفته

به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، سرلشگر مارك آميت جانشين مدير عمليات ارتش آمريكا در عراق 
اگر تفنگداران دريايي مورد حمله قرار گيرند از خود دفاع خواهند آرد اما عملياتي را آغاز نخواهند «: گفت
  » .آرد

هاي مربوط به از سرگيري عمليات آذب توقف عمليات هنوز به قوت خود باقي است و خبر«: وي افزود
  » .است

گو با خبرنگاران اعالم آرد، نيروهاي ائتالف به  و به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، پل برمر در گفت*
   .طور يكجانبه عمليات نظامي خود را در شهر فلوجه به حال تعليق در آورند

   .اي نكرد واهد انجاميد اشارهبس تا چه مدت به طول خ وي به اين موضوع آه اين آتش
ژنرال مارك آميت معاون فرمانده عملياتي نيروهاي اشغالگر تحت رهبري آمريكا در عراق امروز  *

   .هاي منتشره مبني بر برقراري آتش بس در شهر فلوجه در غرب عراق را تكذيب آرد گزارش
هاي  هر فلوجه محل درگيريبه گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، مارك آميت اعالم آرد، در ش

تفنگداران دريايي آمريكا با شبه نظاميان طرفدار مقتدا صدر طي شش روز گذشته آتش بس برقرار 
   .نشده است

وي تاآيد آرد، هيچ توافقي ميان شورشيان و نيروهاي ائتالف براي برقراري آتش بس در فلوجه صورت 
   .نگرفته است

هاي شديد وخونيني ميان نيروهاي  غداد گزارش داد، درگيريخبرگزاري فرانسه لحظاتي پيش از ب *
اشغالگر آمريكايي و نيروهاي عراقي در شهر ابوغريب آه اآثر ساآنان آن سني هستند و در ده 

   .آيلومتري غرب بغداد قرار دارد روي داده است
قي شهر بغداد و خبرگزاري رويتر به نقل از شاهدان دقايقي پيش از وقوع انفجار مهيبي در شمال شر*

   .برخاستن دود غليظ ناشي از آن در اين منطقه خبر داد
   .به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، تاآنون گزارشي درباره علت وقوع اين انفجار اعالم نشده است

مكاني آه شمار زيادي از نمازگزاران براي اقامه " القرا"گزارش ها حاآي است اين انفجار نزديك مسجد 
  .جمعه اجتماع آردند، روي داده استنماز 

  
به گزارش رويتر از آوت، شاهدان اعالم آردند، نيروهاي اوآرايني دو روز پيش در جريان درگيري با 

شيعيان آوت از اين شهر عقب نشيني آردند اما نيروهاي اشغالگر امروز بار ديگر آنترل اين شهر را به 
   .دست گرفتند

   . زرهي اين نيروها در مرآز آوت خبر دادندشاهدان از استقرار خودروهاي
هاي خياباني بين  ساآنان شهر محاصره شده شهر فلوجه، روز جمعه و در پنجمين روز از درگيري *

   .نيروهاي آمريكايي و نيروهاي مخالف اشغال عراق، فرار از اين شهر را آغاز آردند
هاي آوچك حاوي غذا و دارو با  آان با حمل آيفبه گزارش خبرگزاري فرانسه از فلوجه، مردان، زنان و آود

   .آنند گذرد، فرار مي هايي آه از ميان مزارع مي پاي پياده از راه
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واقع در جنوب اين شهر ترك " نعيميه"بر پايه اين گزارش، بيشتر اين افراد فلوجه را به سمت روستاي 
   .آنند مي

وحاني شيعه عراق شب گذشته پس از تيراندازي پليس عراق امروز اعالم آرد، طرفداران مقتدا صدر ر*
آه به سقوط آن انجاميد در " العماره"به سوي يك فروند هواپيماي آوچك بدون خلبان بر فراز شهر 

   .تيراندازي به سوي نيرهاي انگليسي يك سرباز انگليسي را در اين شهر آشتند
م آرد، طرفداران مقتدا صدر شب گذشته به گزارش خبرگزاري فرانسه از العماره، پليس عراق امروز اعال

با تيراندازي به سوي يك هواپيما باعث سقوط آن بر روي پارك عمومي شهر شدند و سپس براي 
 سرباز 20آوري قطعات آن به سوي اين محل حرآت آردند، ولي اندآي بعد گروهي متشكل از  جمع

يراندازي آردند آه در جريان آن يك سرباز انگليسي به محل حادثه آمدند و طرفداران صدر به سوي آنها ت
   .انگليسي آشته و دو سرباز ديگر زخمي شدند

   .سخنگوي نيروهاي انگليسي در عراق هنوز در قبال اين گزارش واآنشي نشان نداده است
در جنوب عراق زخمي شدند آه " ديوانيه"سه نظامي اسپانيايي شب گذشته در جريان درگيري در  *

   . آنها وخيم گزارش شده استحال يك نفر از
به گزارش خبرگزاري فرانسه از مادريد، وزارت دفاع اسپانيا امروز جمعه اعالم آرد، اين نظاميان 

   .هنگاميكه در حال عبور از يكي از پلهاي شهر ديوانيه بودند با حمله مهاجمان روبرو شدند
هاي ضد تانك  تيراندازي و شليك خمپارهدر بيانيه وزارت دفاع اسپانيا آمده است، اين واحد گشتي با 
   .ها زخمي شدند روبرو شد آه در اين حمله سه سرباز بر اثر برخورد ترآش

اي آه بيشتر ساآنان آن شيعه هستند   در منطقه2003 سرباز اسپانيايي از تابستان سال 1300بيش از 
 .در جنوب عراق فعاليت دارند

  
  وزيرآشور جديد عراق انتخاب شد  
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  .را به عنوان وزير آشور جديد عراق برگزيد" حاآم غيرنظامي آمريكا در عراقْ، سمير صميدعي

وزير آشور سابق آه روز گذشته " نوري بدران" جانشين" صميدعي"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،
  .به درخواست پل برمر استعفا داد،است

اي را در شوراي حكومت   خواسته است تا توازن مذهبي" بدران"از " برمر"زاري آلمان،به گزارش خبرگ
  .بدران از مسلمانان شيعه عراق است,گفتني است .انتقالي عراق ايجاد آند

  پل برمر وزير دفاع عراق را برآنار آرد  
  .روز گذشته وزير آشور عراق را از مقامش برآنار آرد, فرمانده غيرنظامي آمريكا

با اعالم اين , وزير آشور عراق آه شيعه مذهب است" نوري بدران"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،
مقامات آمريكايي از عملكرد اين فرد ناراضي هستند و همچنين پس ,مطلب آه اخيرأ مطلع شده است

  .گرا، از مقامش استعفا آرد  از اطالع از تشكيل دولتي مذهب  
وزير حقوق " عبدالباسط ترآي"از منصبش آناره گرفت آه " نوري بدران"ان، درحاليبه نوشته روزنامه البي

گرانه   عضو شوراي حكومت انتقالي هم در اعتراض به اقدامات سرآوب" تمجيد عبدالكريم ماهود"بشر و 
  .گيري آردند  گناه فلوجه از مقامشان آناره  نظاميان آمريكا بر ضد مردم بي

  
حاآم غير نظامي "پل برمر"ام   شنيده: در يك آنفرانس مطبوعاتي گفت" بدران"،به نوشته اين روزنامه

مشكل :علت اين امر را از وي پرسيدم وي در پاسخ گفت. آمريكا در عراق از عملكردم ناراضي است
  .خواهم وزير دفاع و وزير آشور از شيعيان باشند  اصلي اين است ، من نمي

آه شيعه مذهب است به عنوان اولين وزير دفاع " بدالعزيرعالويعلي ع"چندي پيش ,الزم به ذآر است
  .عراق بعد از سقوط رژيم صدام حسين انتخاب شد

  آند    ها را آزاد مي  سپاه المهدي تاآيد آرد؛در صورت آزادي مصطفي يعقوبي گروگان
  .فته استچند سرباز اسپانيايي و يك سرباز آمريكايي را به گروگان گر: سپاه المهدي اعالم آرد

آه وابسته به مقتدا صدر روحاني انقالبي عراق " سپاه المهدي"به گزارش سرويس بين ا لملل ايلنا،
مصطفي "ها را در قبال آزادي  در نظر دارد اين گروگان: است، ضمن اعالم مطلب فوق تاآيد آرد

  .مسئول دفتر مقتدا صدر در نجف مبادله آند"يعقوبي
صبح روز شنبه گذشته از سوي نيروهاي آمريكايي "مصطفي يعقوبي"حيط،به گزارش پايگاه اينترنتي م

ها   به منظور اعتراض به دستگيري وي به خيابان" مقتدي صدر"داران   دستگير شد و در پي آن طرف
  .ريختند

ها آه همچنان ادامه دارد، موجب آشتار صدها تن از زنان و آودآان عراقي و   اين درگيري,گفتني است
  . سرباز آمريكايي شده است130همچنين 
مرجع تقليد شيعيان عراق اقدامات نيروهاي ائتالف را "آيت اهللا علي سيستاني"در روز گذشته,همچنين

مقتدي "داران   گناه عراق و همچنين تصرف اماآن عمومي و خصوصي را از جانب طرف  در آشتار مردم بي
  .محكوم آرد و دو طرف به آرامش دعوت آرد"صدر

  ر آتش بس در شهر فلوجه را اعالم آردپل برم
  . ساعته در فلوجه موافقت آرد24بس   حاآم غيرنظامي عراق با پيشنهاد آتش
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رييس شوراي " تغلب الوسي" ساعته، 24به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در پي پيشنهاد آتش بس 
هر تقاضاي همكاري شهر فلوجه از نيروهاي ائتالف به منظور خارج ساختن زنان و آودآان از ش

  .نيروهاي ائتالف نيز با اين پيشنهاد موافقت آردند.آرد
شود؛ البته    ساعت اجرا مي24 امروز به مدت 12به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، اين قرار داد از ساعت 

  .زمان اين قرارداد قابل تمديد است
يروهاي آمريكايي خواست تا به از ن, رييس شوراي محلي فلوجه"سعداهللا راوي"آه,اين درحالي است

  .شان را دفن آنند  اهالي فلوجه فرصت دهند تا اجساد نزديكان
به رغم ايجاد آتش :العاده اعالم آرد  اي فوق  لحظاتي قبل شبكه الجزيره قطر در برنامه,الزم به ذآر است

آه تابه حال ,هندد  در شهر فلوجه، نيروهاي آمريكايي همچنان به بمباران موشكي خود ادامه مي  بس
  .اند  دهها تن مصدوم شده

  
   ساعته براي خروج مردم از شهر فلوجه عراق24مهلت 

  . ساعته براي خروج زنان و آودآان از اين شهر شدند24خواستار مهلت , مقامات شهر فلوجه
 آمريكايي  از نيروهاي , رييس شوراي شهر فلوجه"تغلب الوسي"الملل ايلنا،  به گزارش سرويس بين

  . ساعت مهلت دهند24سازي زنان و آودآان براي خروج از شهر فلوجه   خواست تا به منظور آماده
ها در فلوجه آه تاآنون موجب آشته   به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، در پي شدت يافتن درگيري

 و رساني  المللي و جهان عرب خواستار آمك  مردم اين شهر از جامعه بين,  تن شده است500شدن
  .شكستن محاصره شهر شدند

روز گذشته جمعي از مردم بغداد آه به منظور امداد رساني به مردم اين شهر به سمت , در عين حال
 .مورد هدف نيروهاي ائتالف قرار گرفتند, آن در حرآت بودند

  
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  وري اسالمي در اين وقايعمروري بر درگيريهاي خونين عراق و نقش جمه: ايران در اين هفته
  2004   آوريل  9 -1383  فروردين 21جمعه  

هفته گذشته عراق شاهد يكي از خونين ترين درگيريها از زمان سقوط صدام ): راديو فردا(مهدي خلجي 
پس از آشته شدن چهار آمريكايي در فلوجه، آمريكاييها با اعالم . حسين در اين آشور بوده است

بانيان، هفته گذشته شهر فلوجه را محاصره آردند و هدف حمالت زميني و هوايي قرار انتقامجويي از قر
  . اين عمليات آه همچنان ادامه دارد، دهها آشته و زخمي برجاي گذاشته است. دارند

جك استرا، وزير امور خارجه بريتانيا، وضعيت عراق را يك سال پس از سرنگوني صدام حسين بدتر از 
آانون درگيريها، اعتراض هواداران مقتدي صدر به بسته شدن . ته توصيف آرده استآنچه انتظار داش

مقتدي صدر، اين روحاني جوان و تندرو آه . نشريه الحوزه و بازداشت مصطفي يعقوبي، دستيار وي بود
از سوي قاضي عراقي به قتل سيد عبدالمجيد خويي، يكي از رهبران شيعي متهم شده، اآنون در 

  .  سر مي بردمخفيگاه به
مقتدي صدر در هفته هاي اخير نشان داد آه توانايي گسترده اي براي بسيج اجتماعي، سياسي و 

  . نظامي توده عظيمي از جوانان شيعه و حتي سني براي رويارويي با نيروهاي ائتالف دارد
ده ويژگيهاي پديده مقتدي صدر، فرآور: احمد نقيب زاده، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران مي گويد

  .خاص جامعه عراق پس از صدام حسين است
پديده صدر در واقع قسمتي از جامعه شناسي ): استاد علوم سياسي دانشگاه تهران(احمد نقيب زاده 

افراطي حال عراق است و در آن گروههاي جوان از يك طرف و جامعه اي آه تحت ستم يك استبداد 
عه اي اصوال وقت تامل و تفكر ندارد و گرايش شديدي هم به چنين جام. مخوف بوده، از سوي ديگر است

اين است آه آقاي صدر توانسته است طيف وسيعي از جوانان . سوي خشونت وتندروي پيدا مي آند
جوانان آم تجربه آه در عين حال از ميانه روي رهبران ديگر مذهبي . عراق را به سوي خود جلب آند

 خوشي ندارند و فكر مي آنند آه به هر صورت بايد اقدام تندي مانند آيت اهللا سيستاني خيلي دل
  .انجام داد و آاري آرد آه در خاورميانه فعال متاسفانه طرفداران زيادي دارند

مقتدي صدر آنگونه آه در رسانه هاي جهان بر صدر نشست، دور از انتظار بسياري از : خ . م 
 مرآز مطالعات استراتژيك خاورميانه در تهران، مي ماشاءهللا شمس الواعظين، مشاور. صاحبنظران بود

آمريكا و هم پيمانانش پيش از حمله به عراق ارزيابي خود را از نيروهاي سياسي اين آشور برپايه : گويد
نيروهاي سنتي و اپوزوسيون شناخته شده قرار دادند و از نيروهايي آه درون جامعه عراق به شكل 

  . قه بندي هاي آالسيك نمي گنجيدند، غافل شده بودندبالقوه وجود داشتند، و در طب
تراآمي از ): مشاور مرآز مطالعات استراتژيك خاورميانه، تهران(ماشاءهللا شمس الواعظين 

استبدادهايي آه رژيم صدام ايجاد آرده بود در عراق، همه اينها با سقوط صدام حسين، تراآمها و اين 
اياالت متحده با نيروهاي فعال در عراق مانند انگلستان و . ور آردانباشتگي بحرانها آمد روي صحنه و ظه

ساير نيروهاي ائتالف بين المللي قادر به درك نيروهاي آالسيك عراق و وضعيت و اندازه گيريهايشان و 
ولي قادر به فهم و درك ياخته ها و . به ويژه اپوزوسيون مستقر در خارج از عراق. حجمشان بودند
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وجود در درون عراق به دليل آنكه دسترسي آسان نبوده براي فهم اين اوضاع در درون انباشتگيهاي م
  .عراق، التفات آردند به درك همان نيروهاي آالسيك و برنامه هايشان براي دوره انتقالي با همان نيروها

و آمريكاييها چندان از پيدايش نيرويي چون مقتدي صدر : اما احمد نقيب زاده مي گويد: خ . م 
زيرا در شرايطي آه تا سي ام ژوئن، زمان انتقال قدرت به عراقيها چيزي . هوادارانش شگفت زده نشدند

نمانده، تالش آردند تا با ايجاد شك به جامعه، نيروهاي سياسي ناپيدا و سيال در عراق را شناسايي 
  .آنند و از دغدغه هاي آينده خود بكاهند

ه قدرت با بسپارد به دست نيروهاي ائتالفي، در حقيقت مي خواهد آمريكا پيش از آنك: احمد نقيب زاده
حساب نيروهاي راديكال در عراق را هم برسد به نحوي، براي اينكه اينها بعدا به هر صورت سردر 

خواهند آورد و مزاحمتهايي ايجاد خواهند آرد و آن موقع ديگر آمريكا در واقع نقش رسمي در جامعه 
. كته را هم نبايد از ياد برد و آن هم اين آه شيعيان ظاهرا خود را مغبون مي دانندولي يك ن. عراق ندارد

در پيش نويس قانون اساسي آه در عراق تهيه شده است، بارها نام آردها برده شده و امتيازات 
خاصي به آردها دادند، در حالي آه جامعه شيعه براساس آن وسعتي آه دارد، به حق خودش 

نكته ديگر اين است آه جامعه شيعه را آم آم طرفهاي سني راديكال .  نكته استاين يك. نرسيده
داشتند متهم مي آردند به سازش با آمريكا و اين هم يك مقداري تاثير مي گذاشت روي جريان و اين 

آه جوانان عراقي نمي خواستند خودشان را در وضعيتي قرار دهند آه به عنوان همكاري نيروهاي 
اين است آه مجموعه اينها در بروز اين حادثه خيلي موثر افتاده است، ولي در . مداد بشوندآمريكايي قل

هر صورت من فكر مي آنم آه اين جريان درواقع به نحوي طراحي شده است براي تصفيه حساب با 
نيروهاي راديكالي آه در درون جامعه عراق سر در خواهد آورد و مزاحمتهاي شديدي براي دولت موقت 

  .  دولت دائمي عراق در آينده فراهم خواهند آردو
در اين ميان گزارشهايي از مطبوعات عربي و غربي به چشم رسيد آه خبر از پشتيباني نظامي : خ . م 

مطبوعات ايتاليا برپايه گزارش سازمان امنيت اين . جمهوري اسالمي ايران از گروه مقتدي صدر مي داد
  : احمد رافت، گزارشگر راديو فردا، رم. عراق در تهران استآشور نوشتند سر نخ ناآراميهاي 

سازمان امنيت خارجي ايتاليا، در گزارشي آه براي اطالع دولت و پارلمان ): راديوفردا، رم(احمد رافت 
ارسال آرده بود در سه شنبه اين هفته، صحبت از نقش ايران در ناآراميها در عراق و بويژه در جنوب اين 

و در اين گزارش آمده آه سرنخ آنچه در جنوب عراق مي گذرد را بايد در تهران جستجو آشور مي آند 
در ادامه اين گزارش حداقل اين بخشهايي را آه بخشي از مطبوعات توانستند مخابره آنند، چون . آرد

بخشيهايي مي دانيد در اين گزارشها قابل رويت نيست، صحبت از نقش حجت االسالم حائري آه به 
 اين گزارش از سوي آيت اهللا خامنه اي به عراق فرستاده شده تا به سازماندهي شيعيان مخالف گفته

حضور ائتالف بپردازد و در حقيقت به نوعي با آيت اهللا سيستاني مقابله آند، اشاره مي شود و 
اه همچنين اشاره به اين مساله مي شود آه در ماههاي گذشته تعداد زيادي از عناصر وابسته به سپ

پاسداران و بويژه القدس به داخل عراق نفوذ آردند و در شهرهايي چون آوفه و آربال و شهرك صدر در 
 2700حومه بغداد و نجف اينها اقامت آردند و بويژه در آربال گفته مي شود آه ايرانيها در ماههاي اخير 

تاليا آه وابسته به وزارت دفاع در اين گزارش سازمان امنيت خارجي اي. خانه را اجاره آردند در اين شهر
است، همچنين اشاره به اين مساله مي شود آه ايران قصد دارد آشورهايي را آه با ارسال 

نظاميانشان در آنار آمريكا قرار گرفته اند، چون پرتغال، اسپانيا، ايتاليا، ژاپن، لهستان، بلغارستان و غيره 
 و متحد اصليش بريتانيا در عراق دورشان خالي شود و را مجبور آند به عقب نشيني به نوعي آه آمريكا

به صورت ايزوله شوند و مجبور شوند آنها هم به نوعي عقب نشيني آنند و يا حداقل به خواستهاي 
  . گروههاي راديكال شيعه و سني تن در بدهند

بازتاب اين . شدهآقاي رافت آنطور آه ما جستجو آرديم در خبرگزاريهاي جهان، اين خبر مخابره ن: خ . م 
آيا در ميان دولتمردان ايتاليايي مثال وزارت خارجه ايتاليا آيا . گزارش سازمان امنيت ايتاليا چه اندازه بوده

  .واآنشي نشان داده، آيا موضعي اتخاذ آرده يا نه
ن و دولت وزير خارجه ايتاليا، آقاي فرانكوفراتيني بالفاصله پس از اينكه اين گزارش به پارلما: احمد رافت

ايشان در حاشيه حضورش در مجلس براي اطالع رساني . ارسال شد، تلفني با آقاي خرازي گفتگو آرد
به نمايندگان در رابطه با مساله عراق به خبرنگاران گفت آه ما از آنجايي آه مي دانيم ايران مي تواند 

 تحت الشعاع قرار دهد، از به صورت وسيعي آنچه در عراق بخصوص در ميان شيعيان اتفاق مي افتد را
ايران خواستيم آه با ما در پايان دادن به اين آشوبهاي آنوني همكاري داشته باشد و بويژه در منطقه 

ناصريه چون همانطور آه اطالع داريد، در ناصريه نيروهاي ايتاليايي مستقر هستند و در روزهاي يكشنبه 
 صورت گرفت آه تعدادي هم آشته به جاي و دوشنبه زد و خوردهاي بسيار شديدي در اين شهر

گذاشت آه البته سر تعداد آشته شدگان بحث است بين ده تا چهل نفر و دوازده سرباز ايتاليايي هم 
و گويا در حال حاضر به نوعي در ناصريه اوضاع آرامتر شده و برخي از مفسرين ايتاليايي . زخمي شدند

. تگوي تلفني است آه آقاي فراتيني با آقاي خرازي داشتهمي گويند آه اين آرام شدن، نتيجه همين گف
اين گزارش به طور مستقيم در سطح بين المللي نمي دانم چرا انتشار نيافته ولي در ايتاليا در روزنامه 
هاي مهمي چون آوريه ره دالسرا آه پرتيراژترين روزنامه ايتاليا است و روزنامه الستامپا آه از نظر تيراژ 

در برخي روزنامه ها مانند ايل . امه ايتاليايي است و همچنين بسياري ديگر انتشار يافتسومين روزن
  . ريفورميستا آه وابسته به نخست وزير سابق ايتاليا است، در صفحه اول انتشار پيدا آرد

عا دانلد رامسفلد، رسما جمهوري اسالمي را به دخالت بيجا در امور عراق متهم آرد، اما آيا واق: خ . م 
ماشاءهللا شمس . حمايت از مقتدي صدر در چهارچوب منافع و استراتژيهاي بلند مدت ايران مي گنجد
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ديدار چند ماه پيش مقتدي صدر با اآبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع : الواعظين، مي گويد
  . تشخيص مصلحت نظام، نمي تواند نشانه حمايت ايران از وي باشد

 به صورت آلي و راهبردي نگاه آنيم، اين به سود ايران است به لحاظ اگر: ماشاءهللا شمس الواعظين
بلند مدت آه نيروهاي آمريكايي و اشغالگر در عراق و در زاويه عراق محاصره شوند و مدت زمان اشغال 

اين به سود آشورهاي پيراموني من جمله ايران است، سوريه است و حتي ممكن . طوالني تر بشود
اما از طرف آاربردي حول اين نكته متمرآز بشود آه آيا . بستان سعودي تلقي شوداست به يك معنا عر

به سود ايران است آه هم اآنون از مقتدي صدر حمايت آند، من گمان نمي آنم راهبردهاي بلند مدت 
ايران در عراق حول پديده اي به نام مقتدي صدر متمرآز بشود، چرا آه من گمان مي آنم پديده اي به 

. مقتدي صدر براي دوره انتقالي و دوره گذار عراق مفيد خواهد بود، نه دوره بلندمدت و ثباتنام 
سياستهاي جمهوري اسالمي ايران تا آنون آنچه آه رسمي ما مي فهميم و درك مي آنيم، حول 

يعني اگر مثالي آه شما آورديد مقتدي صدر با . جاافتادگي همين شوراي موقت حكومتي دور مي زند
بير امنيتي شديدي مي آيد وارد ايران مي شود با آقاي هاشمي رفسنجاني مالقات و مذاآره مي تدا

آند، بنده از آن طرف داليل و نشانه ها و گزارشهاي زيادي در اختيارتان مي گذارم، مبني بر اينكه 
سي ايران در شوراي موقت حكومتي عراق به اتفاق يا گروههاي از آنها در دفعات گوناگون با رهبران سيا

تهران گفتگو آردند آه درباره بسياري از مسائل حتي پيامهايي رد و بدل آردند در ارتباط با اياالت متحده 
اين نمي تواند نشانه اي از اين باشد آه بتوانيم بگوييم آه ورود مقتدي صدر با ايران . و روابطش با ايران

  .  اين دو باشد براي آيندهو مذاآره اش با رهبران ايران، نشانه اي از همكاري
آنچه ماشاءهللا شمس الواعظين مي گويد، به معناي دوگانگي سياست خارجي جمهوري : خ . م 

يعني اينكه جمهوري اسالمي در شرايط آنون از مقتدي صدر براي . اسالمي در قبال عراق است
لتي با ثبات، توانايي تضعيف نيروهاي ائتالف در عراق حمايت مي آند، ولي سرانجام براي تشكيل دو

احمد نقيب زاده . آنار آمدن با وي را ندارد و نيروهاي سنتي تر سياسي با اين آشور حساب خواهد آرد
  . هم اين دوگانگي را تاييد مي آند

تا آنجايي آه بنده اطالع دارم، هيچ دل خوشي نسبت به آقاي صدر وجود ندارد در : احمد نقيب زاده
ين بار هم مواضع تندي نسبت به ايران گرفته و اساسا اين حرآت در جهت خالف ايران، به ويژه آه چند

در عين حال يك نظر ديگر هم در بين . منافع جمهوري اسالمي تفسير شده حرآت مقتدي صدر
حكومتگران ايران وجود دارد و آن اين است آه اگر آمريكا به راحتي و به سادگي بر مشكالت عراق فائق 

اين است آه از . مكن است تشويق بشود آه اين عمل را در جاهاي ديگر هم تكرار آندبيايد، آنوقت م
اين زاويه احتمال دارد آه مورد تشويق يا حرآتي خوشايند واضع حاآمان ايران هم باشد به اين دليل آه 

خواهد آمريكا درگير بشود، خب مواضعي هم آه اخيرا اعالم آردند آه اينجا ويتنام ديگري براي آمريكا 
بود و از ويتنام هم بدتر خواهد بود، اين نشان مي دهد آه به هر صورت آن تهديدي آه متوجه نظام 

سياسي ايران هست، سبب مي شود آه عده اي عالقه مند باشند آه درگيري آمريكا در عراق خيلي 
  . وسيع باشد و تا آنجايي آه ممكن است اينها پايشان در اين باتالق فرو برود

نيرو گرفتن مقتدي صدر دو جريان ديگر پر سابقه تر شيعي را در عراق تحت الشعاع قرار داده  : خ. م 
يكي آيت اهللا سيستاني، مرجع تقليد شيعيان و راس هرم تشيع سنتي در عراق و ديگري . است

آيت اهللا . مجلس اعالي انقالب اسالمي آه اآنون در شوراي حكومتي انتقالي عراق نقش دارد
ي به عنوان رهبر ميانه روي شيعيان شناخته مي شود آه از سوي رهبران ايران هيچگاه سيستان

امروز آيت اهللا حسينعلي منتظري، مرجع تقليد منتقد جمهوري . آشكارا پشتيباني و حمايت نشده است
 اسالمي در فكسي به خبرگزاري رويتر، از آيت اهللا سيستاني حمايت آرد و رفتار سپاه المهدي وابسته

از سوي ديگر . به مقتدي صدر را خالف خواسته امام مهدي، امام دوازدهم شيعيان دانسته است
شايعاتي است مبني بر اين آه ايران تالش مي آند رابطه حسنه ميان مجلس اعالي انقالب اسالمي 

. يد آوردعراق و گروه مقتدي صدر برقرار آند و از ائتالف آنها نيروي قدرتمندتري براي شيعيان عراق پد
خبرگزاري جمهوري اسالمي گزارش داده آه مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تا اندازه اي موفق 

دآتر حامد البياتي، . شده گروه صدر را متقاعد آند تا از شورش عليه نيروهاي ائتالف دست بردارد
ادي آردن اوضاع، از نماينده مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق مقيم لندن با اشاره به موانع بر سر ع

  .تالشهاي گروه خود مي گويد
دليل اياالت متحده براي بستن ): نماينده مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، لندن(دآتر حامد البياتي 

اين روزنامه اين است آه روزنامه الحوزه، خبرهاي نادرست چاپ مي آرد، اما ما مي دانيم بسياري از 
ما . اپ مي آردند، هنوز بسته نشده اند و به فعاليت خود ادامه مي دهندروزنامه هايي آه اخبار آذب چ

سعي مي آنيم انتشار اين روزنامه را آزاد آنيم، با اين حال نيروهاي ائتالف از اين آار جلوگيري مي 
ما تالش مي آنيم او را . بازداشت مصطفي اليعقوبي، معاون مقتدي صدر نيز به اختالفات دامن زد. آنند
نيروهاي ائتالف در دستگيري مقتدي .  آنيم، اما نيروهاي ائتالف از آزاد آردن او خودداري مي آنندآزاد

ما به دنبال اين مي گرديم آه با . اين باعث ناآراميهاي بيشتري مي شود. صدر پافشاري مي آنند
  . ستيمآرامش اين اختالفات را حل آنيم و به دنبال راه حلي براي پايان دادن به درگيريها ه

  .حامد البياتي درباره اتهام ايران در حمايت از مقتدي صدر، ترديد مي آند: خ . م 
ما هيچ مدرآي دال بر دخالت ايران در . سياست ايران اين است آه در عراق دخالت نكند: حامد البياتي

  . اين ناآراميها نديده ايم
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 داد آه ايران از گرفتار شدن آمريكا در با اين همه سخنان اآبر رفسنجاني در نماز جمعه تهران نشان
آقاي رفسنجاني در سخنان امروز خود بيش از سي . چمبره مشكالت در عراق بسيار خشنود است

ايران آه از . دليل براي آسيب پذيري آنوني آمريكا در عراق برشمرد و ضعف آمريكا را قدرت ايران دانست
  . ه حساب آندنظر آقاي رفسنجاني روزي بايد با آمريكا تصفي

قدرتمند ): رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام(صداي حجت االسالم علي اآبر هاشمي رفسنجاني 
ما چيز زيادي . شدن ايران در اين ماجراي افغانستان و عراق به خاطر اين آه آمريكا آسيب پذير شده

سيار موثر در منطقه حضور اينها االن به عنوان يك هدف ب. اضافه نكرديم، اما آمريكاييان آسيب پذير شدند
در افغانستان آمك . دارند، البته ايران نمي خواهد ماجراجويي آند، ما بناي درگيري و دخالت نداريم

آسيب پذيري آمريكا . آرديم، در عراق آمك آرديم و داريم آمك مي آنيم، ولي آمريكا آسيب پذير شده
يها خورده حساب داريم و بايد يك روزي اينها هم يعني قدرتمندتر شدن ايران آه خب حسابي با آمريكاي

  . تصفيه بشود
آنچه در عراق پيش آمده دور از پيش بيني دولت اياالت متحده نبوده است و تا : آمريكا مي گويد: خ . م 

. زماني آه شرايط براي استقرار دولتي دموآراتيك در اين آشور پديد نيايد، خاك عراق را ترك نخواهد آرد
 مساله مناسبات ايران و اياالت متحده در پرتوي ناآراميهاي اخير پيچيدگيهاي تازه اي مي در عين حال

  .يابد
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  دومين سالروز درگذشت مرحوم يداهللا سحابي برگزار شد  
  2004    آوريل 9 -1383   فروردين21جمعه  

ديروز در حسينيه ارشاد با حضور هزاران تن از مراسم دومين سالروز درگذشت مرحوم يداهللا سحابي، 
  .  دوستان، ياران خانواده و عالقمندان وي برگزار شد 

در اين جلسه؛ احمد صدرحاج سيد جوادي؛ وزير دادگستري، هاشم صباغيان؛ " ايلنا" به گزارش خبرنگار
شهاي مرحوم وزيرآشور در دولت موقت، احمد قابل؛ پژوهشگر با ايراد سخنراني از خدمات و تال

  .سحابي تجليل آردند
طه حجازي و نشاط سحابي از نوادگان آن مرحوم، به شعرخواني در تجليل از شخصيت دآتر يداهللا 
  .سحابي پرداختند و عزت اهللا سحابي؛ فرزند ايشان در پايان از حضور مردم در اين جلسه تشكر آرد

ري همچون؛ حسين انصاري راد؛ رئيس حاآي است؛ در اين مراسم شخصيت هاي ديگ" ايلنا" گزارش 
 مجلس شوراي اسالمي، محسن آديور و بسياري از شخصيت هاي ملي مذهبي و 90آميسيون اصل 

  .نهضت آزادي ايران حضور داشتند 
  

آنيم   آنند، آمريكا را نصيحت  عراق همكاري  علماي: هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نمازجمعه تهران
  د  تا دست از لجبازي بردار

  2004   آوريل  9 -1383  فروردين 21جمعه  
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خطبه اول نماز جمعه تهران به بررسي وضعيت آمريكا در عراق 

  .  پرداخت و اهداف و مشكالت آمريكا را در اين زمينه برشمرد
, ف يا تسليم صدامحذ, سلطه آامل بر آمريكا, اآبر هاشمي رفسنجاني, "ايلنا" به گزارش خبرنگار

تامين انرژي صنايع داخلي , تاثيرگذاري بر اپك به عنوان ابزار سياست جهاني, سلطه بر نفت عراق
ترين نقطه منطقه بين ايران و   نفوذ در حساس, ايجاد پايگاه نظامي ثابت براي مدت طوالني, آمريكا

مهار تروريسم و , لبنان... ا  زبتضعيف سوريه و ح,  تامين امنيت اسرائيل ,اسرائيل و شمال و جنوب
حل مسئله فلسطين در جهت منافع اسرائيل و طرح , سلطه بر خليج فارس و درياي خزر, هدايت آن

  . خاورميانه بزرگ را از مهمترين اهداف آمريكا از حمله به عراق عنوان آرد
اين امر نيز به : ، گفتوي با بيان اينكه آمريكا تنها در رسيدن به هدف سقوط حزب بعث موفق بوده است

سران ارتش و استخبارات هيچ پايگاهي نداشت و مردم , آن دليل است آه صدام جز در ميان حزب بعث
  . به هر قيمتي راضي بودند آه از شر صدام و حزب بعث خالص شوند

ر بقيه ابزار جنگ و اطالعات خوبي دارد و توانست به اين هدف دست يابد اما د, ارتش, آمريكا: وي افزود
  .  است تر رفته  اهداف خود يا درجا زده است و يا عقب

يك تحليل اين : گفت, هاشمي رفسنجاني با طرح اين سئوال آه چرا چنين اتفاقي براي آمريكا رخ داد
. اي براي بعد از سقوط نداشتند، اما داليلي وجود دارد آه چنين نبوده است  ها برنامه  است آه آمريكايي

شان نقاطي بود آه نتوانستند   هاي  مريكا از وضع مردم عراق اشتباه بود و شايد در برنامهشايد تحليل آ
 باتالق  ها بسيار پرسنگالخ است و عراق واقعًا  محقق آنند، اما به هرحال بايد بپذيريم آه راه آمريكايي

  . آمريكاست
  .  مورد از مشكالت آمريكا در عراق اشاره آرد37وي در ادامه به 

س مجمع تشخيص مصلحت نظام اولين مشكل آمريكا را مخالفت مردم عراق با اشغالگري دانست و رئي
شوند، بنابراين   هر ملتي با اشغالگري مخالف است و هيچ وقت راضي به اشغال آشورشان نمي: گفت

مردم عراق اگرچه به حذف صدام راضي بودند اما بعد از آن به اشغال آشورشان توسط آمريكا راضي 
  . نيستند
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هاشمي رفسنجاني مشكل دوم و مهم آمريكا را خالي بودن دست آمريكا از ابزار الزم براي آنترل عراق 
ارتش و استخبارات در خدمت , در اين زمينه يك فرضيه اين بود آه بقاياي حزب بعث: عنوان آرد و گفت

ري در اختيار آنها نيست و به همين اما چنين ابزا. راني آنند آمريكا باشند و آمريكا از طريق آنها فرمان
فرض دوم نيز در اختيار داشتن اين نيروها بود آه اين . تواند امنيت عراق را حفظ آند  دليل آمريكا نمي

رسد، چرا آه همه آنها راضي به حضور آمريكا در عراق نبودند و از طرف   موضوع نيز مناسب به نظر نمي
  . ني بود و نياز به شرايط و زمان داشتديگر تصفيه اين نيروها يك جريان طوال

آمريكا بسيار خام عمل آرد و : وي مشكل سوم را اشتباه آمريكا در انهدام نيروهاي بعث دانست و افزود
گونه آه   هرچه مربوط به رژيم سابق عراق بود را منحل آرد؛ آنها در اين مسئله اجبار داشتند اما نه اين

  . و مرزها را از پليس خالي آنندشهرها , باره همه روستاها  يك
هاشمي رفسنجاني مشكل چهارم عراق را وجود انبوه اسلحه و مهمات در دست مردم ذآر آرد و 

صدام قبل از حمله آمريكا استراتژي درستي به آار برد و به اندازه شش ماه مهمات در اختيار : گفت
  . ها عراقي قرار داد  ميليون

اند، هنوز در دست مردم عراق است و از آن عليه آمريكا   شف شدهاين مهمات به جز اندآي آه آ
  . شود  استفاده مي

ريزي آمريكا براي نيروهاي جدا   رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مشكل بعدي آمريكا را عدم برنامه
درجه دار و نيروهاي اطالعاتي , آمريكا براي صدها هزار افسر: شده از رژيم بعث دانست و گفت

  .  خورده و بيكار هيچ فكري نيانديشيده بود ضربه, عصباني
مشكل بعدي آمريكا اين است آه اگر بخواهد از نيروهاي سابق رژيم عراق استفاده آند، : وي افزود

  . پذيرند  مردم آن را نمي
هاشمي رفسنجاني تبديل نيروهاي مجرب بعث به نيروهاي مزاحم حكومت مورد تمايل آمريكا را مشكل 

اند و اطالعات   اي داشته  صدها هزار نفر آه تشكيالت حزبي و هسته: يكا دانست و گفتهفتم آمر
دار نيز هستند در بدنه جامعه عراق وجود دارد و مانع   مسلح و تجربه, مايوس از آينده, عصبانيت, آافي

  . شود  بزرگي براي آمريكا محسوب مي
: شتي بين رژيم بعث با مردم اشاره آرد و گفتوي در ادامه به تضاد در جامعه عراقي و مشكل بودن آ

  . خواهد  اي آه چنين ترآيبي دارد آار آساني نيست و ايجاد آشتي در آن يك معجزه مي  اداره جامعه
اين مسئله يكي از : اند، گفت  هاي سراسر دنيا، عراق را بهشت خود يافته  وي با بيان اينكه تروريست

سومالي و آشورهاي افغاني عراق را بهترين جا , ريستهاي افغانستانهاي آمريكا شده است و ترو  بليه
  . داند  براي تمرآز خود مي

: هاشمي رفسنجاني تاسيس گروههاي جديد در عراق را از مشكل يازدهم آمريكا بر شمرد و گفت
هاي   ناولين گروه حامي و انتقام گير از خون شيخ احمد ياسين در عراق تشكيل شد و در مقابل نيز جريا

  . آنند  نيرومندي مانند سپاه بدر هستند آه البته به امنيت عراق آمك مي
سپاه بدر آساني هستند آه در جنگ ايران و عراق اسير شدند و در ايران بودند سپس آنها : وي افزود

ا آنند اما به هر حال سپاه عظيمي است آه در آنج  گرچه آنها در عراق آار مدني مي. به عراق برگشتند
  . وجود دارد

المهدي آه به وجود آمده جوانهاي پرحرارت و حماسي دارد آه ادعاهاي بزرگ  همچنين جريان جيش
  . دارند

هاي علميه در عراق را مشكل بعدي آمريكا   هاشمي رفسنجاني حضور قدرتمند و افتخارآميز حوزه
توانند بسياري از   اني ميهاي علميه هستند آه با يك فتوا و سخنر  آساني در حوزه: دانست و گفت

شان راضي به حضور آمريكا در عراق نيست، اما منتظر   آنها يك رگ از رگهاي. امور آشور را تغيير دهند
  . تواند بكند  داند آه يك فتوا چه آارهايي مي  يك تصميم جهاني هستند وگرنه خدا مي

آرد و , سني, ه شيعهرئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مشكالت قومي و مذهبي عميق سه گرو
در زمان صدام تحت فشار و خفقان زندگي نيمه : ترآمن را از ديگر مشكالت آمريكا دانست و گفت

ها وجود داشت اما االن همه آنها مطالبات خود را دارند آه هماهنگ آردن   مسالمت آميزي بين اين گروه
  . اي نيست  آنها راه ساده

ارتباط عميق مردم ايران , ور آمريكا در عراق براي تضعيف ايرانهاشمي رفسنجاني با اشاره به هدف حض
اآثر مردم آشورهاي همسايه در اين منطقه با : و مردم عراق را از ديگر مشكالت آمريكا دانست و گفت

اند هنوز هم عشق مردم به عتبات   هم برادرند و در شرايطي آه چهارصد نفر ايراني در آربال شهيد شده
از طرف ديگر مردم عراق نيز براي زيارت قم و مشهد به ايران . شود  فر مردم به آربال ميعاليات باعث س

  . آيند  مي
: پذيري آمريكا را يكي ديگر از مشكالت آمريكا عنوان آرد و گفت  وي قدرتمند شدن ايران به دليل آسيب

يم در عراق نيز آمك گرچه ما قصد درگيري و دخالت نداريم اما همانطور آه در افغانستان آمك آرد
  پذير شدن آمريكا در عراق و افغانستان يعني قدرتمند شدن ايران آه خرده  اما آسيب. آنيم  مي

  . حسابهاي زيادي با هم داريم
هاي   هاشمي رفسنجاني مشكالت خدمت رساني و تامين نياز مردم و منهدم شدن زيربناها و قرض

  . مشكالت آمريكا دانستسنگين صدام به آشورهاي ديگر را از ديگر 
هويت عشايري مردم آه آمريكا : ترين مسئله عراق ذآر آرد و گفت  وي عدم امنيت در عراق را مشكل

  . آرد به مانعي در برابر آمريكا تدبير شده است  آن را نكته مثبتي تلقي مي
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مخالفت , هاي عربي عراق از آينده اين آشور  رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نگراني همسايه
, هاي سنگين لشكرآشي  هزينه, افزايش قيمت نفت, ترآيه به خصوص در مورد مسائل آردها

نفرت , تضاد اهداف آمريكا با اقتضائات عملياتي,  شدن ابهت آمريكا شكسته, هاي نيروي انساني  هزينه
قباي داخلي بوش را پذيري آمريكا در دنيا و فشار ر  آسيب, روزافزون افكار عمومي جهان اسالم از آمريكا

  . از ديگر مشكالت آمريكا ذآر آرد
آننده آمريكا را نيز از ديگر مشكالت آمريكا ذآرآرد و   هاشمي رفسنجاني مشكل آشورهاي همراهي

 آشوري آه به عنوان نمايش همراه آمريكا به عراق رفتند به شدت تحت فشار هستند و در 31: گفت
شان ميدان   يكا بتواند چند روز ديگر در عراق بماند اما همراهانشايد آمر. خورند  انتخابات شكست مي

  . بازند  سياست را مي
تهديد از اين جهت آه : وي در ادامه با بيان اينكه اين مسئله يك فرصت و همچنين يك تهديد است گفت

ي او گران اين غول زخمي و داراي امكانات فراوان ممكن است آارهاي خطرناآي انجام دهد ولو اينكه برا
تمام شود و فرصت از اين جهت آه آمريكا درس عبرت بگيرد و ديگر فكر استبداد جديد و لشكر آشي 

  . نباشد
ها سرخورده شوند،   توان نتيجه گرفت آه اگر مسئله عراق خوب اداره شود و آمريكايي  مي: وي افزود

گانه خود برسند،   به اهداف سيزدهشود اما اگر آنها بتوانند   دنيا براي مدتي از شر آنها خالص مي
  . آنند  جهنمي براي دنيا درست مي

 انتظار اين است آه علماي عراق و ما همكاري آنيم، آمريكا را نصيحت آنيم تا دست از  :وي افزود
  . لجبازي بردارد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
د به گمانه زنی در باره انتخابات رياست جمهوری سال هفته نامه های تهران در اولين شماره سال جدي

  .آينده پرداخته و از لزوم تغيير ترکيب کابينه در يک سال باقی مانده سخن گفته اند
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 با چاپ عکسی هايی از ميرحسين موسوی، هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، علی اميد جوان

  . کيست٨۴چهره گمنام انتخابات سال : ريجانی و احمد توکلی تيتر زده استال
 از ميرحسين موسوی، نخست وزير پيشين ايران، به عنوان گزينه اول اصالح طلبان برای اميد جوان

رياست جمهوری نام برده و نوشته است کميته انتخابات رياست جمهوی اصالح طلبان در اولين جلسه 
  . ی ميرحسين موسوی پرداخته اما به نتيجه ای دست نيافته استبه موضوع نامزد

به نوشته اين هفته نامه يکی از پيشنهادهای مطرح شده در اين جلسه استفاده از چهره های گمنام 
  .برای انتخابات رياست جمهوری بوده است

ای احتمالی ائتالف  از احمد توکلی، غالمعلی حدادعادل و علی الريجانی به عنوان کانديداهاميد جوان
  . آبادگران نام برده که در انتخابات اخير شوراها و مجلس اکثريت را به دست آورده اند

محافظه کاران :  را برای سياسيون ايرانی سالی دشوار خوانده و نوشته است٨٣ سال صداهفته نامه 
ش برانگيز و که در سال گذشته موفق شدند پس از کش و قوس های فراوان و به ويژه حذف پرس

جنجالی رقبای خود، مجلس را به دست بگيرند، بی ترديد در يک سال آينده که مبارزات غيررسمی 
  .انتخابات رياست جمهوری آغاز خواهد شد آزمونی دشوار را در پيش خواهند داشت

 اگر چه از هم اکنون نيز در ميان مردم اميدواری چندانی نسبت به احتمال موفقيت:  می نويسدصدا
محافظه کاران به چشم نمی خورد با اين حال محافظه کاران اميدوارند با موفقيت در اجرای برنامه های 

که در مبارزات انتخاباتی مطرح کرده اند، بتوانند اعتماد مردم را جلب کرده و به يکی از بزرگترين خواسته 
  .هايشان يعنی تصاحب کرسی رياست جمهوری نيز نايل آيند

 محافظه کاران حتی اگر قادر به جلب رضايت مردم نباشند دستيابی به صدا،رش نويس به عقيده گزا
  .کرسی رياست جمهوری کار چندان مشکلی به نظر نمی رسد

 ارگان حزب موتلفه اسالمی از قول حبيب اهللا عسگر اوالدی دبيرکل اين تشکل، به رئيس جمهوری شما
 عمومی که ديدگاه های خود را در انتخابات شوراها و پيشنهاد کرده است برای احترام دولت به افکار

  .مجلس نشان مطرح کرده اند در يک سال باقی مانده کابينه خود را ترميم کند
در دو انتخابات : آقای عسگراوالدی انتقادات مردم را متوجه بخش اقتصادی دولت کرده و گفته است

آنها به ديده احترام نگريست و ديدگاه مردم نسبت گذشته مردم انتظاراتی را مطرح کرده اند که بايد به 
  .به عملکرد اقتصادی دولت و پاسخ به مطالبات مردمی امری انکار ناپذير است

 ارگان انصار حزب اهللا از راه اندازی خبرگزاری جوان و انتشار چند روزنامه يالثاراتعلی دارابی در نشريه 
دی ياد کرده که جريان دوم خرداد قصد دارد به وسيله از سوی اصالح طلبان به عنوان سازماندهی جدي

آن تا انتخابات رياست جمهوری هماهنگی الزم بين ائتالف خود حفظ کرده و خطاهای جريان اصولگرا را 
  .بزرگ کند

نشريات منسوب به محافظه کاران سخنان نوروزی آيت اهللا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی را در 
  .اپ کرده و از مسئوالن خواسته اند عملکرد خود را به اطالع مردم برسانندتيترهای اول خود چ
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آقای خامنه ای با اشاره به پايان دوره مجلس ششم، پايان دوره پنج ساله قوه رياست قوه قضائيه و 
سال پايانی رياست جمهوری از قوای سه گانه خواسته بود به مردم گزارش دهند که چه کار شايسته 

  .اده اند و برای تحقق شعارهايی که داده اند چه کرده اندای انجام د
 با اشاره به اين که اگر هر مسئولی در صورت کوتاهی در خدمت يا حيف و ميل بيت المال پرتو سخن

  . مسلمين از کار برکنار می شد، قطعا مسئوالن به گونه ديگر رفتار می کردند
رم و اعتياد به عنوان بخشی از مطالبات مردم نام برده و در  از مبارزه با فقر، فساد، بيکاری، تويالثارات

  .اگر مسئوالن از حساب پس دادن طفره بروند از چشم مردم می افتند: عنوان اصلی خود نوشته است
 را سال پاسخگويی سه قوه نام نهاده و از نمايندگان مجلس که ششم خرداد دوره ٨٣ سال شما

ه است عملکرد خود را به اطالع مردم و رهبری برسانند و نشان دهند فعاليت آنها پايان می يابد خواست
  .چه ميزان از مشکالت مردم کاسته اند

روابط ايران و اتحاديه اروپا در :  روابط ايران و اتحاديه اروپا را بررسی کرده و نوشته استايران جمعه،
کشورهای موثر . آميز بوده است، آميزه ای از تالش به گسترش مناسبات و برخوردهای انتقاد ٨٢سال 

در اين اتحاديه، بر ضرورت ادامه گفت و گوهای خود با جمهوری اسالمی تاکيد کرده اند اما نگرانی 
  .عميق خود را بر سر مسائلی همچون برنامه های هسته ای ايران و حقوق بشر ابراز کرده اند

 تند اتحاديه اروپا را به دنبال داشته، به  از برنامه فرآوری اورانيوم در اصفهان که واکنشايران جمعه
عنوان آسيبی ياد کرده که روابط گرم ايران واروپا را با چالش جدی روبه رو کرده و به نظر می رسد اروپا 

سياست گفتگو با ايران را به کناری نهاده و در ارتباط با برنامه های هسته ای، از ديپلماسی اعمال 
  . فشار استفاده می کند

 خبر لغو ممنوعيت چاپ مقاالت علمی در انجمن مهندسان برق و الکترونيک آمريکا ری جمعههمشه
)IEEE ( را چاپ کرده که بر اساس آن تحريم ويراستاری، چاپ و انتشار مقاالت علمی ايران رفع شده

  .است
ن، حدود دو انجمن مهندسان برق و الکترونيک امريکا با استناد به تحريم های تجاری امريکا عليه ايرا

  .  عضو ايرانی خود را متوقف کرده بود١٧٠٠سال پيش ارائه خدمات به 
 
  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن   
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عناوين امروز پنجشنبه روزنامه هاي الشرق االوسط، الحيات و : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر

  .   اين شرح استالقدس العربي به
  :القدس العربي * 
 آمريکايي يک مسجد و منازل 16جنگنده هاي اف :  کشتار وحشيانه نيروهاي آمريکايي در شهر فلوجه -

  شهروندان عراقي را در اين شهر بمباران کردند
   بيش ازصد کشته و مجروح درشهر فلوجه -
  آمريکايي به مردم عراق را محکوم کرد  آيت اهللا سيستاني ازمراجع شيعه حمله نيروهاي اشغالگر -
   نظامي آمريکايي کشته شدند30 در درگيريهاي منطقه االعظميه و الشعله عراق بيش از-
   بروزدرگيريها درمرکزبيروت بين نيروهاي امنيتي و دانشجويان تظاهرکننده درحمايت از زندانيان سوريه -
الت نظامي نيروهاي بين المللي دردارفور براي  کوفي عنان دبير کل سازمان ملل متحد خواستار دخ-

  جلوگيري از کشتار دسته جمعي شد
 رژيم صهيونيستي اعالم کرد که توني بلر نخست وزيرانگليس به طور يکجانبه طرح آريل شارون -

  نخست وزير اين رژيم را تاييد کرد
  ردند مهاجمان ناشناس يک هليکوپتر ارتش آمريکا را در شمال بغداد سرنگون ک-

  :الحيات * 
اگر رژيم صهيونيستي به :  عبدالحليم خدام در گفتگو با ژاک شيراک رئيس جمهوري فرانسه گفت-

  تعهدات خود عمل کند با اروپا توافق نامه امضا خواهيم کرد 
   وزير کشور عراق استعفا کرد-
روحانيون شيعه عراقي  نيروهاي آمريکايي همچنان بر نابودي ارتش المهدي وابسته به مقتدي صدر از -

  اصرار مي ورزند
 کوفي عنان دبير کل سازمان ملل متحد خواستار دخالت نظامي بين المللي در دارفور براي جلوگيري از -

  کشتار دسته جمعي شد
   واشنگتن براي لغو گفتگو بين تشکيالت خودگردان فلسطين و حماس و اسراييل دخالت مي کند -
آمريکا به طور غيرمستقيم با طرح آريل شارون نخست وزير اسراييل : د  رژيم صهيونيستي اعالم کر-

  موافقت کرد
 يهوديان ليبي از دعوت به بازگشت به کشورشان استقبال کردند و خواستاراختيارات قانوني بدون هيچ -

  پيش شرطي شدند
   هزاران کشته در سودان، اين کشورديگر نياز به نيروهاي خارجي ندارد-
  :وسط الشرق اال*
   نيروهاي اشغالگر آمريکايي ارتش المهدي وابسته به مقتدي صدر را تهديد به نابود کردند-
   سخنگوي نيروهاي ائتالف در عراق خواستار تسليم مقتدي صدر به نيروهاي پليس عراق شد-
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   درگيري شديد در شهر فلوجه شماري کشته و زخمي برجاي گذاشت -
   خود را با هيات اعزامي سازمان ملل متحد به عراق را قطع کرد رئيس هيات علماي سني تماسهاي-
 برخي گزارشها حاکي از انتقال صدام ديکتاتور سابق عراق به قطراست و نيروهاي ائتالف درعراق -

  تاکنون ازهرگونه پاسخ دادن به اين موضوع خودداري کرده اند 
ام خاندانش براي قانون شکني و ايجاد  شوراي حکومت انتقالي عراق بهره برداري مقتدي صدر از ن-

  هرج و مرج را رد کرد 
اجماع نظر درباره گسترش شوراي : مسعود بارزاني رئيس دوره اي شوراي حکومت انتقالي عراق گفت-

حکومت انتقالي به زودي حاصل مي شود و نيروهاي پيش مرگ کرد جزويي از ارتش جديد عراق 
  خواهند بود

آمريکا تصميم گيري اعزام نيروهاي کمکي به عراق را به دوش مسئوالن  جرج بوش رئيس جمهوري -
  نظامي اين کشور گذاشت 

   سفارت تايلند در سوئد تهديداتي درخصوص عقب نشيني نيروهايش از عراق دريافت کرد-
 

  اوضاع نابسامان عراق و باال گرفتن آشوبها در اين آشور
  2004 آوريل    9 -1383  فروردين 21جمعه   -راديو آلمان 

  :مينويسد درباره موقعيت موجود در عراق ”Stuttgarter Zeitung“ روزنامه
ميانه روان را تقويت  آنكس آه. در مورد عراق نميتوان با بى توجهى، از شيعيان و رهبران آنها گذر آرد

حدوديتهائى به آن واقف است و تنها با م دولت آمريكا بر اين امر. ميكند، بنيادگرايان را تضعيف مينمايد
دائم و بيمارگونه در برابرشيعيان واآنش نشان ميدهند از  از يكسو سران آمريكا با هراسى. عمل ميكند

از سوى ديگر شيعيان، خواستار .  از آشور خود بيرون آردند١٩٨٠را در سال  وقتيكه، ماليان ايرانى آنها
سى به شيوه غربى تحت نظارت سيستانى بدون شك يك دموآرا. هستند، تا دولت آمريكا عراق ديگرى

آه،  و اصوآل قطعيست. نخواهد آمد، بلكه بيشتر يك مدل حكومتى خودآامه و بسيار محافظه آار بوجود
نخواهد داد پايگاههاى  يك عراق تحت تاثير شيعيان اصآل و ابدآ با آمريكا متحد نخواهد شد يا اجازه

  .انندواحدهاى نظامى آمريكا در اين آشور باقى بم
قولهائى هستند  اما حق اظهار عقيده براى تمامى گروههاى قومى و تامين حقوق قانونى آنها از جمله

ماليان نيست و به دشوارى  او خواستار يك آشور. آه به گفته سيستانى مطمئنآ وجود خواهند داشت
مهورى اسالمى شكست فراز مرزها به يك ج اما همچنين پيروان او از. ميتواند نمايندگى آنرا بپذيرد
 .خورده در ايران نظر ميافكنند

 :امروز جمعه در همين زمينه مينويسد ”Lübecker Nachrichten“ روزنامه آلمانى
آه، ابر  يعنى ترس از درگير شدن آمريكا در جنگى. آشور آمريكا روح هراس آور ويتنام حضور دارد در

چرا . بيش از اندازه باشد ممكن است اين هراس. يآوردقدرت را فلج آرده و تمامى منطقه را به لرزه در م
. اند همانند آنزمان در ويتنام شمالى  آل نيروهاى يك آشورنايستاده آه در پس شورشيان در عراق،

. عراقى هزاران آشته و قربانى به همراه خواهد داشت اما، حتى يك جنگ دراز مدت بر عليه چريكهاى
به همين دليل، . روهاى جديدى به تروريستهاى اسالمى روى آورندني و اين جنگ باعث خواهد شد آه

پيش از همه بايستى به . نيستند آه ضرورى ميباشند بلكه، يك راه حل سياسى ديگر اين سربازان
 عراق فكر آرد تا شورشيان نتوانند به بهانه آمبودها از حمايت مردم عراق برخوردار بازسازى آشور

 .گردند
ربائيها و گروگان  آه در شهر رم انتشار مييابد، پس از انجام آدم ”La Repubblica“ ىروزنامه ايتاليائ

 :مينويسد گيريهاى اخير در عراق و باال گرفتن خشونت در اين آشور
چگونه . آنند اينك ديگرغير ممكنتر است آه آشورهاى عربى بپذيرند، سربازان خود را به عراق اعزام

ميشود آه، آيا ميتوان در چنين هرج   اياالت متحده آمريكا تفكر در اينباره آغازميتوان از آنجا خارج شد؟ در
 .و مرجى يك حكومت جديد را بنا آرد

نيروهاى پياده . آنند  بخش تقسيم٣اآنون تعداد افرادى در حال افزايش است آه، قصد دارند عراق را به 
جنوب عقب بنشينند و بقيه  مال ونظام سپس ميتوانند به برخى از مناطق استراتژيك آشور در ش
آم اينك سران آمريكا تفكر در  دست. مناطق آشور به دست يك هرج و مرج خونين سپرده خواهد شد

 .عراق يك فاجعه است اين زمينه را آغاز آرده اند آه، دوره پس از جنگ در
  :ميكند آه سيرآه در مسكو منتشر ميگردد اوضاع عراق را اينگونه تف ”Iswestija“ روزنامه روسى

يعنى در  .اين در مقايسه با يكسال پيش چيز ديگريست. اآنون در عراق جنگ واقعى آغاز شده است
حسين در آوتاه مدت به  مقايسه با زمانيكه آمريكائيها در برابر سربازان روحيه باخته واحدهاى صدام

ائيها ديگر حتى در موقعيتى قرار آمريك در اين روزها. پيروزى رسيدند بدون اينكه گلوله اى شليك گردد
 .بمانند ندارند آه، در شهرهاى عراق باقى

پارتيزانها هر چه  توده هاى. شورشها در مناطق شيعيان و سنيها به قيامى شكل گرفته تبديل ميشوند
    .بيشتر به يك ارتش منظم شبيه ميگردند

www.iran-archive.com 
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