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

  
  

   رژيم ايران در عراقمداخله
  

  هاي عراق متهم شد زدن به ناآرامي ايران به دامن
  2004    آوريل 11 -1383   فروردين23يك شنبه 

ايران را  اسالمي  هماهنگ جمهوري هاي آمريكايي روز گذشته دراقدامي برخي از روزنامه:خبرگزاري فارس
  .هاي اخير عراق متهم آردند به حمايت از عوامل ناآرامي

متحده در نشست مطبوعاتي  ارلي، سخنگوي وزارت امورخارجه اياالت نها يك روز پس از آنكه آدامت
هاي عراق بدست نيامده است  هفتگي خود تصريح آرد هيچ نشاني از دست داشتن ايران در ناآرامي

ه برخي از نشريات آمريكايي روز گذشته مدعي تالش ايران براي دامن زدن به قيام مردم عراق علي
  . اشغالگران اين آشور شدند

، ارلي دراظهارات روز جمعه خود تاآيد آرد به رغم وجود گزارشات مختلفي CNNبه گزارش شبكه خبري 
هاي شورشي عراق از سوي  آميز و ايجاد هماهنگي بين گروه در مورد دخالت، انجام اقدامات تحريك

  . ها فاقد ادله مستدل و قوي هستند ايران، اين گزارش
هرالدتريبون مدعي  هاي آمريكايي از جمله اينترنشنال ها يك روز پس از اظهارات ارلي برخي روزنامهتن

آاران نزديك به دولت بوش درحال اعمال فشار به دولت بوش براي اقدام عليه ايران  شدند نئومحافظه
ه از سوي هاي يك هفته گذشته عراق قرار دارد آ هستند و معتقدند دولت ايران در پس ناآرامي

  . شود صدر هدايت و رهبري مي مقتدي
ها تصريح شده اخبار متعددي وجود دارد آه نبردهاي آنوني در عراق  به رغم آنكه در يكي از اين گزارش

آاران تالش دارند دولت بوش را  آند اما نئومحافظه را خودجوش، نامنظم و فاقد هماهنگي توصيف مي
هاي شيعي  ست از پشتيباني از تحرآات هواداران صدر و ساير گروهمتقاعد آنند به تهران هشدار دهد د

اي ايران   هسته متحده آه ممكن است تهاجم به تاسيسات جويانه اياالت بردارد و گرنه با اقدامات تالفي
  . رو خواهد شد اسالمي ايران را شامل شود روبه تا عمليات محرمانه براي سرنگوني نظام

هاي منتشر شده در مورد احتمال دست داشتن ايران در   ذآر در تمامي گزارششايد مهمترين نكته قابل
نظرهاي جدي موجود بين تهران و   هواداران صدر اشاره به اختالف هاي عراق و حمايت از تحرآات ناآرامي
نام  پرداز صاحب صدر و تفكر حاآم بر رويكردهاي او باشد تا آنجا آه جيم لوب، نويسنده و نظريه مقتدي

هاي نزديك به اين گروه منتشر شده نيز اين  آاران آمريكا در يادداشتي آه در يكي از سايت محافظه نئو
  . نكته را مورد توجه قرار داده و به آن اذعان است

اهللا  ها در عراق به اظهارات آيت هاي آمريكا براي اثبات تالش ايران براي افزايش ناآرامي اآثر روزنامه
مجمع  هاي نماز جمعه تهران اشاره آردند و مدعي شدند رييس  خطبهرفسنجاني در هاشمي
  . نظام اقدامات هواداران صدر را شجاعانه و قهرمانانه توصيف آرده است مصلحت تشخيص
اسالمي وارد آمد  هاي آمريكايي به جمهوري رود اتهاماتي آه روز گذشته از سوي برخي رسانه گمان مي

سازي عليه تهران باشد و احتماال اظهارات روز جمعه ارلي تالش براي  امطاليه آغاز دور جديدي از اته
  . شود، بوده است غيرمغرضانه جلوه دادن آنچه به ايران نسبت داده مي

 
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  خالصه مهمترين اخبار عراق

  2004   آوريل  10 -1383  فروردين 22شنبه 
اهللا از علماي برجسته شيعي لبنان، جنايات  عالمه سيد محمد حسين فضل: رگزاري فارسخب

هاي اشغالگر بر ضد مردم  اشغالگران آمريكايي بر ضد مردم عراق را مشابه جنايات صهيونيست
شوند دقيقا همان  ها بر ضد غير نظاميان مرتكب مي آنچه امروز آمريكايي«: فلسطين دانست و گفت

  ».شوند ست آه نظاميان صهيونيست بر ضد فلسطينيان مرتكب ميجناياتي ا
هاي روز گذشته نماز جمعه در حومه  اهللا در خطبه به گزارش خبرگزاري فرانسه از بيروت، عالمه فضل

ور آردن آن در اربعين حسيني  ها به دنبال شعله اي آه برخي جريان جنوبي بيروت نسبت به وقوع فتنه
  .  هشدار داددر روز يكشنبه هستند،

  
صدر در اعتراض به آشتار  صدر روز گذشته از اعتصاب غذاي مقتدي حيدري از نزديكان مقتدي حسن* 

  . مردم عراق توسط نيروهاي آمريكايي خبر داد
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صدر از آوفه خارج شده و به نجف رفته  به گزارش خبرگزاري فرانسه، حيدري با تاآيد بر اينكه مقتدي
از جمعه اين هفته آوفه حضور نيافت چرا آه وي در اعتراض به آشتار مردم صدر نم مقتدي: است، گفت

  . عراق توسط نيروهاي آمريكا دست به اعتصاب غذا زده است
  
متحده براي تامين امنيت عراق به خدمت گرفته  هاي امنيتي متعددي آه از سوي ارتش اياالت شرآت* 

ديگر پيوسته و بزرگترين ارتش خصوصي جهان را به ها در اين آشور به يك اند با افزايش ناآرامي شده
  . اند وجود آورده

هاي متعدد امنيتي آه براي تامين  ها در عراق شرآت  با افزايش خشونتNBCبه گزارش شبكه خبري 
اند به اشتراك اطالعات، پرداخت جايزه در ازاي ارايه  امنيت عراق از سوي ارتش آمريكا استخدام شده

  . اند هاي مشترك روي آورده ي وع حمالت احتمالي و استفاده از توانمندگزارش در مورد وق
  
عبدالمجيد از اعضاي شوراي حكومتي عراق از آشته شدن بيش از  الحسيني دستيار حسن حاتم* 

  . هاي فلوجه و زخمي شدن بيش از يكهزار نفر در اين شهر خبر داد چهارصد عراقي در درگيري
ها در فلوجه تاآنون  از زمان آغاز درگيري :الحسين در اين رابطه گفت ، حاتمبه گزارش خبرگزاري فرانسه

هاي اين شهر  وي تاآيد آرد اين آمار از طريق بيمارستان. اند  عراقي در اين شهر آشته شده400حداقل 
  . در اختيار وي قرار گرفته و آامال درست است

  
ار ايتاليايي را در حومه بغداد به گروگان گرفتند و به هاي مبارز عراق روز گذشته دو آمريكايي و چه گروه* 

  . نقاطي نامعلوم منتقل آردند
ربايي   به اعتقاد فرماندهان ارتش آمريكا ربودن اين افراد در ادامه موارد آدمNBCبه گزارش شبكه خبري 

رزان عراقي شود و نمادي از استراتژي جديد مبا در عراق آه اتباع خارجي را هدف رفته است انجام مي
  . براي مقابله با نيروهاي ائتالف تحت رهبري آمريكا در عراق است

  
معاون سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اعالم آرد مدرك مستدلي آه گزارشهاي مربوط به دخالت * 

  . ايران در اوضاع جاري عراق را تاييد آند، وجود ندارد
در نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران » آدام ارلي «به گزارش سايت رسمي وزارت امور خارجه آمريكا،

، روحاني شيعه عراقي و طرفداران وي از »مقتدا صدر«درباره گزارشهايي مبني بر تشويق احتمالي 
گزارشهاي مختلفي مبني بر دخالت، اقدامات تحريك آميز، ايجاد «: سوي جمهوري اسالمي ايران گفت
  » .يم اما آن گزارشها فاقد مدارك مستدل و قوي هستندا  آرده هماهنگي از سوي ايران مشاهده

  
دو سرباز آمريكايي به دنبال حمله نيروهاي مقاومت «: يك سخنگوي نظامي نيروهاي ائتالف گفت* 

  » .اند عراقي به يك آاروان آنان در غرب بغداد ناپديد شده
وهاي ائتالف به اين يك سخنگوي نير" ژوستين ماآو"به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، 

  » .اند در نتيجه حمله روز گذشته به يك آاروان دو سرباز ناپديد شده«: خبرگزاري گفت
  

سخنگوي نيروهاي اشغالگر عراق روز گذشته در يك آنفرانس خبري خبر استعفاي " دان سنور* "
  . وزير حقوق بشر عراق را تائيد آرد" عبدالباسط الترآي"

  . اي نكرد سه از بغداد، دان سنور به علت اين استعفا هيچ اشارهبه گزارش خبرگزاري فران
  
نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريكا روز جمعه جرج بوش رييس جمهوري آمريكا را به شكست در * 

  . رهبري مسائل مربوط به جنگ عراق متهم آرد
آرد آه بوش در آاهش در عين حال تصريح  "جان آري"به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از شيكاگو، 
  . هاي جنگ شكست خورده است خطرات براي سربازان آمريكايي در عراق و هزينه

  
ما معتقديم آه جمهوري اسالمي ايران «: سخنگوي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق گفت* 

خوستار برقراري ثبات و استقرار نظام دموآراتيك در عراق در پي سقوط نظام ديكتاتوري تروريستي 
  » .ها به نفع ايران نيست آرامي است آه هشت سال با ايران جنگيد زيرا نا

: گو با شبكه تلويزيوني الجزيره درباره موضع ايران در قبال تحوالت عراق گفت و حامد البياتي در گفت
هاي زيادي اعالم آرده است آه خواستار مداخله در امور داخلي عراق  ايران رسما در مناسبت«

  » .نيست
  
اي تلويزيوني اعتراف آرد آه آمريكا هفته سختي را در عراق پشت   وزير امور خارجه آمريكا در مصاحبه*

  . سر گذاشته است
هفته سختي را پشت سر «: نيوز گفت روز جمعه در مصاحبه با شبكه تلويزيوني فاآس» آالين پاول«

  » .گذاشتيم، بهتر است در اين خصوص شفاف باشيم
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اون سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا مقتدا صدر را متهم آرد با آمك شبه نظاميان و مع" آدام ارلي* "
  . هوادارانش به دنبال آسب قدرت در عراق است
صدر برخالف ديگران به دنبال در دست گرفتن قدرت «: ارلي در مصاحبه با شبكه تلويزيوني الجزيره گفت

  » .است و شبه نظاميان خاصي دارد
  
اي رسما خواستار برقراري آتش بس فوري در شهر  ت انتقالي عراق امروز با صدور بيانيهشوراي حكوم* 

  . آشوب زده فلوجه شد
ما : به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، در بيانيه رسمي شوراي حكومت انتقالي عراق آمده است

روهاي آمريكايي در اين خواستار برقراري آتش بس فوري ميان نيروهاي آمريكايي و جنگجويان مخالف ني
  . شهر سني نشين هستيم

  
تظاهرآنندگان خشمگين در سراسر خاورميانه روز جمعه محاصره شهر فلوجه در عراق را محكوم و * 

  . مقاومت مردم عراق را تحسين آردند
 نفر ديگر در 500به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از قاهره، يكي از شيوخ مسلمان سني و حدود 

زهر قاهره بوش را دشمن خدا معرفي آرده و از مصر خواستند سفراي آمريكا و اسراييل را از مسجد اال
  . اين آشور اخراج آند

آرد در تيراندازي افراد مسلح در  يك مترجم عراقي آه براي نيروهاي اشغالگر تحت امر آمريكا آار مي* 
  . آشته شد» حله«مرآز شهر 

شب گذشته سه فرد «: گفت» علي الزهاوي« سرهنگ دوم  به گزارش خبرگزاري فرانسه از حله،
مسلح آه ماسك به صورت داشتند سوار بر يك خودروي اپل با آالشينكف به سمت يك فرد عراقي آه 

  » .آرد، تيراندازي آرده و وي را آشتند به عنوان مترجم نيروهاي ائتالفي آار مي
  
 گروه تلويزيوني همراهش هدف حمله نيروهاي خبرنگار شبكه تلويزيوني الجزيره اعالم آرد وي و* 

  . اند آمريكايي در فلوجه قرار گرفته
در يك گزارش زنده از اين شهر آه نيروهاي آمريكايي در آن در حال » احمد منصور«به گزارش الجزيره، 

گروه ما روز گذشته پس از ظهر مورد هدف آتش سنگين «: درگيري با نيروهاي مقاومت بودند، گفت
  » .تيراندازهاي آمريكايي ما را هدف قرار دادند هاي آمريكايي قرار گرفت و پيش از آن نيز تكنيرو

  
وزير ژاپن  نخست» جونيچيرو آويزومي«وگو با  معاون رييس جمهوري آمريكا اواخر امروز به منظور گفت* 

  . شود عازم توآيو مي
فته شدن سه غيرنظامي ژاپني در عراق به گزارش خبرگزاري فرانسه از توآيو، احتماال به گروگان گر

  . وگوهاي دو طرف خواهد بود محور گفت
  
همزمان با بحران گروگانگيري اتباع ژاپني در عراق و برغم امتناع نخست وزير اين آشور، فشارها به * 

  . دولت ژاپن براي خروج نيروهاي خود از عراق افزايش يافت
ان با افزايش فشار براي خروج نيروهاي ژاپني از عراق وزارت به گزارش خبرگزاري فرانسه از توآيو، همزم

امور خارجه اين آشور اعالم آرد آه هيچ اطالعاتي از سرنوشت اين سه غيرنظامي ژاپني در دست 
  . ندارد

  
اآنون اراده آمريكا در  هم«: معاون رييس جمهوري آمريكا روز جمعه هنگام سفر به شرق آسيا گفت* 

  » .ير عراق تحت آزمايش قرار دارددرگيريهاي شديد اخ
در هنگام سفر به شرق آسيا » ديك چني«: در شماره امروز خود نوشت» پست واشنگتن«روزنامه 

  . هاي واشنگتن ايجاد نكند متعهد شد آه خشونتهاي اخير در عراق ترديدي در اراده و برنامه
  
ر به عراق شد و تصميم دارد اين نيروها فرماندهي آمريكا در خليج فارس خواستار اعزام نيروهاي بيشت* 

  . را از ميان نيروهاي مستقر در منطقه عملياتي خود تامين آند
در شماره امروز خود به نقل از مقامات ارشد دفاعي آه خواستند نامشان » پست واشنگتن«روزنامه 

ه نيروهايي تكيه ، رييس فرماندهي مرآزي آمريكا احتماال ب»زيد جان ابي«ژنرال «: فاش نشود، نوشت
  » .اند خواهد آرد آه در ماه مه عراق را ترك آرده و يا نيروهايي آه در آويت مستقر شده

  
  پل برمر با طرح پيشنهادي حکيم براي حل بحران با مقتدي صدر موافقت کرد 

  2004   آوريل  10 -1383  فروردين 22شنبه 
 آمريکا در عراق با طرح پيشنهادي سيد روزنامه الشرق االوسط از موافقت پل برمر حاکم منصوب

  . عبدالعزيز حکيم براي حل بحران ميان اشغالگران و مقتدي صدر خبر داد
به گزارش خبرگزاري مهر، برخي منابع شوراي حکومت انتقالي عراق اعالم کردند سيد عبدالعزيز حکيم 

ي سه ماده اي براي عضو شوراي حکومت انتقالي و رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق طرح
  .حل بحران ميان مقتدي صدر و اشغالگران ارائه کرده است
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صدور بيانيه از سوي مقتدي صدر مبني بر التزام به آرامش و انحالل ارتش المهدي ، موافقت با اتهامات 
وارده به وي در قتل عبدالمجيد خوئي به شرط عدم بازداشت وي و اينکه يک وکيل مسووليت اين پرونده 

ا به نيابت از وي برعهده بگيرد و آخرين مساله اينکه تا هنگام حل اوضاع وي دست به تحرک نزند از ر
  .موارد اساسي طرح پيشنهادي حکيم است

  .پل برمر به شرط التزام کامل مقتدي صدر با اين طرح پيشنهادي با آن موافقت کرده است
ق روز گذشته رياست نشست شش جانبه مسعود بارزاني رئيس دوره اي شوراي حکومت انتقالي عرا

احزاب ديني سياسي عراق را برعهده داشت در اين نشست چند پيشنهاد و طرح براي پايان درگيري 
ها ميان نيروهاي ائتالف و طرفداران مقتدي صدر ارائه و بررسي شد که پشنهاد ارائه شده از سوي 

 .حکيم مورد توافق احزاب مذکور قرار گرفت
  

  اري حكومت انتقالي عراق وارد فلوجه شد  هياتي از شو
  2004   آوريل  10 -1383  فروردين 22شنبه 

  .ها وارد فلوجه شدند  هياتي از شوراي حكومت انتقالي عراق و روحانيان به منظور مذاآره با عراقي
الملل ايلنا، هياتي از شوراي حكومت انتقالي عراق و همچنين هياتي از   به گزارش سرويس بين

  .ها وارد اين شهر شدند  وحانيون به منظور مذاآره با مبارزه طلبان فلوجه در خصوص پايان دادن درگيرير
شوند آه صبح امروز نيروهاي ائتالف   به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، اين هيات در حالي وارد عراق مي

فلوجه مورد حمله قرار خواستار آتش بس در فلوجه شدند؛ اما بعداز اعالم آتش بس بار ديگر شهر 
  .گرفت

 ساعته آتش 24با اعالم آتش بس, حاآم غيرنظامي عراق,آه روز گذشته نيز پل برمر,اين درحالي است
  .بس را در فلوجه تاييد آرد

 عراقي آشته و بيش از هزاران تن ديگر زخمي 500هاي فلوجه تقريبا   در درگيري,الزم به ذآر است
  .شدند

  .ر شهر اربيل مورد هدف قرار گرفتمسوول صليب سرخ عراق د
الملل ايلنا، امروز شنبه مسوول صليب سرخ عراق در شهر اربيل در شمال عراق   به گزارش سرويس بين

  .به همراه همسرش مورد هدف قرار گرفتند و به قتل رسيدند
جسد :مدير اجرايي صليب سرخ در شمال عراق گفت,هوار غفوري, به گزارش پايگاه اينترنتي بوابه

مسوول صليب سرخ عراق در اربيل به همراه همسرش در خيابان موصل در غرب , سوخته برزان محمد
  .هنوز اطالعات دقيقي از چگونگي به قتل رسيدن اين دو تن نداريم:وي در ادامه گفت. اربيل آشف شد

  .نخست وزير ايتاليا در سفري غيرمنتظره وارد جنوب عراق شد
جويي از سربازان   به منظور دل, نخست وزير ايتاليا,لل ايلنا، سيلويو برلسكونيالم  به گزارش سرويس بين

  .ايتاليايي مستقر در شهر ناصريه به صورت غيرمنتظره وارد جنوب عراق شد
 تن از 11داران مقتدا صدر   ها بين نيروهاي ايتاليايي و طرف  اخيرا در پي درگيري,الزم به ذآر است

  . شدندسربازان ايتاليايي زخمي
در پي آن فرمانده ايتاليايي خواستار آتش بس به منظور عقب نشيني نيروهاي ايتاليايي , گفتني است

نيروهاي :از ناصريه شد؛ اما ساعاتي بعد از انتشار اين خبر سيلويو برلوسكوني در بيانيه اعالم آرد
  .آنند  ايتاليايي هرگز از عراق عقب نشيني نمي

  .از آمريكايي در عراق خبر دادواشنگتن از فقدان دو سرب
دو سرباز آمريكايي بعد :الملل ايلنا، يك مقام بلندپايه وزارت دفاع آمريكا اعالم آرد  به گزارش سرويس بين

  .از مورد هدف قرار گرفتن آاروان سوخت آمريكايي در غرب بغداد ناپديد شدند
دو تن از نظاميان :عدم فاش شدن نامش گفتاين مقام بلندپايه با شرط , به گزارش پايگاه اينترنتي بوابه

  .شان خبري نداريم  آمريكايي مفقود شدند و ما هم از سرنوشت
روز گذشته درگفت وگو با , سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا,آه آدام ايرلي,اين درحالي است

  .هرگونه اخباري را در خصوص ربوده شدن دو سرباز آمريكايي تكذيب آرد, خبرنگاران
  ها درعراق شد    اي حكومت انتقالي عراق خواستارتوقف فوري درگيريشور

اي از مردم عراق و نيروهاي   الملل ايلنا، شوراي حكومت انتقالي عراق در بيانيه  به گزارش سرويس بين
  .شان در اين آشور خواستار آتش بس فوري در تمامي شهرهاي عراق شد  آمريكايي و هم پيمانان

نشست فوق العاده شوراي حكومت انتقالي آه به منظور بررسي , اينترنتي محيطبه گزارش پايگاه
  .با صدور بيانيه آتش بس در تمامي نقاط عراق به آار خود پايان داد, اوضاع عراق تشكيل شد
شان   گيري از مقام  بعد از تهديد چند تن از اعضاي اين شورا به استعفا و آناره, اين نشست همچنين

  .تشكيل شد
در پي شدت يافتن حمالت آمريكا بر , وزير حقوق بشر عراق, آه عبدالباسط ترآي,ين در حالي استا

  .ضد مردم عراق از مقام خود استعفا آرد
دقايقي پيش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر با پخش خبر فوري اعالم آتش بس از ,الزم به ذآر است

  .سوي نيروهاي ائتالف در شهر فلوجه را پخش آرد
هايش را به حالت تعليق   سپاه المهدي عمليات, آستانه برگزاري اربعين حسيني در شهر آربالءدر 

  .درآورد
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با فرا رسيدن اربعين : فرمانده سپاه المهدي اعالم آرد,الملل ايلنا،حمزه طايي  به گزارش سرويس بين
  .آورد  يق در ميهايش را به حالت تعل  حسيني سپاه المهدي به خاطر حفظ امنيت زايران عمليات

از   به گزارش شبكه تلويويوني الجزيره قطر، سپاه المهدي همچنين خواستار خروج نظاميان آمريكايي
آه ,آورد  هايش را در آربال به تعليق درمي  درحالي سپاه المهدي عمليات, گفتني است. شهر آربال شد

اربعين حسيني به سمت آربال در ها تن از مردم شهرهاي مختلف به منظور شرآت در مراسم   ميليون
  .حرآتند

  .از حرآت مردم بغداد با پاي پياده به سوي آربال است, درعين حال خبرها حاآي
  

هاي خياباني ميان جوانان مسلح و نيروهاي آمريكايي در  ، شاهد درگيري)شنبه(شهر بغداد امروز 
  .نشين اين شهر بود مناطق سني

  ٢٠٠۴  آوريل١٠ – ١٣٨٣ فروردين ٢٢شنبه 
، به نقل از خبرگزاري رويتر، تعداد زيادي از مردان مسلح آه )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

ي  صورت خود را پوشانده بودند به يك پاسگاه پليس حمله آردند و به طرف نيروهاي آمريكايي در منطقه
  .ي بغداد تيراندازي نمودند عظيميه
  .آمريكايي در بزرگراهي واقع در غرب بغداد، به آتش آشيده شدترين حمالت، يك تانك  در تازه
جي شليك شده  يک بوده آه توسط يك ارپي.آ.يک.هاي آبرانر ام ي شاهدان، اين تانك از نوع تانك به گفته

  .از سوي يك نوجوان منهدم شده است
 به بغداد به آسمان اي منتهي دود غليظي نيز در اثر انفجار بمبي در مسير آاروان آمريكايي در جاده

  برخاسته است، رهبران آشورهاي متحد آمريكا نظير ژاپن، انگليس و ايتاليا به دليل تلفات و گروگان
  .اند شان در عراق تحت فشارهاي شديد داخلي قرار گرفته گرفته شدن اتباع

صريه، محل سيلويو برلوسكني، نخست وزير ايتاليا، به همين منظور به طور غيرمنتظره وارد شهر نا
  . در عراق شد، برلوسكني گفته است همراه بوش خواهد بود استقرار نيروهاي ايتاليايي

  نگراني از ايجاد نا آرامي در مراسم اربعين کربال
ها ميان حاميان  به گزارش خبرگزاري ايسنا بيش از يك ميليون زائر مسلمان شيعه به رغم درگيري

ي شهر آربال، براي برگزاري   جانب نيروهاي لهستاني به حومهمقتدي صدر و پرتاب موشك و خمپاره از
  .اند مراسم اربعين وارد اين شهر شده

به نقل از خبرگزاري رويتر، شبه نظاميان وفادار به مقتدي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
 دارند و رهبران آنها از هاي شهر آربال واقع در هفتاد مايلي جنوب بغداد را در دست صدر آنترل ورودي

  .و پايان مراسم اربعين از اين منطقه فاصله بگيرند) يكشنبه(نيروهاي اشغالگر خواستند تا فردا 
ي حفظ  پليس عراق، آه نيروهاي تحت آمريكا پيش از اين اميدوار بودند بتوانند طي مراسم اربعين وظيفه

ها توسط اعضاي سپاه مهدي  شوند و خيابان  نميي آنان بگذارند در هيچ آجا ديده نظم شهر را بر عهده
  .شود و سپاه بدر و ديگر گروه مسلح شيعه حفاظت مي

ها، زائران را به  تيراندازي شبه نظاميان براي جلوگيري از تلفات زائران و هدف گرفته شدن آنها در تك
  . از صد تن آشته شدندماه گذشته در انفجار روز عاشورا در آربال بيش. آشانند ها مي ي خيابان گوشه

هاي آنوني معرفي آرده و آامال  نظمي برخي زائران، نيروهاي تحت امر آمريكا در عراق را مسؤول بي
. ها مانع از مسافرت تعداد زيادي از زائران به اين شهر شده است نظمي مشخص است آه اين بي

  .دانند برخي ديگر نيز صدر را مسؤول حوادث مي
ها، پليس ناپديد  به دليل درگيري: گويد  امنيت حرم امام حسين و ابوالفضل ميافضل الشامي، مسؤول

ها سعي آردند وظايف پليس را بر  برخي گروه. شده و شكاف بزرگي در طرح امنيتي ايجاد شده است
  .عهده بگيرند اما نگران آن هستيم آه آسي از اين شكاف امنيتي سوء استفاده آند و انفجاري رخ دهد

 رويتر از تبادل آتش ميان سپاه مهدي و نيروهاي لهستاني و شنيده شدن صداي خمپاره در خبرنگار
  .ي اين شهر خبر داده است حومه

  .ي گذشته در اطراف آربال شصت آشته و بيش از صد زخمي بر جاي گذاشته است هاي هفته درگيري
اين مردم : گويد  ميهاي مقدس در آربال احمد محمود، از اعضاي نيروي مسؤول حفاظت از حرم
هاي ايجاد امنيت تاثير  ها بر تالش درگيري. شوند بيگناهي هستند آه هر روز به خاك و خون آشيده مي

مان آه حفاظت از زائران در برابر حمالت احتمالي  صليي ا جدي گذاشت، ما به جاي توجه به وظيفه
  .نظير عاشورا است بايد مراقب باشيم آه در يك تبادل آتش گرفتار نشويم

پل برمر، حاآم آمريكايي عراق آه بيم تكرار حمالت ماه قبل را دارد گفته است آه حكومت آمريكايي 
  .دهد قول هيچ گونه امنيتي را براي زائران نمي

اي آمريكايي انتظار دارند بيش از يك ميليون زائر در اين شهر جمع شوند آه از چهار ميليون ه مقام
  .بيني شده توسط روحانيون بسيار آمتر است پيش

هاي پليس عراق را برعهده گرفته بودند، اما  نيروهاي لهستاني براي حفظ امنيت شهر برخي مسؤوليت
  .ها همه چيز تغيير آرد با بروز درگيري

نيروهاي : گويد ياري از زائران از اين وضع عصباني هستند، حميد حائري، عراقي بازگشته از ايران ميبس
ائتالف به عمد اين بحران را ايجاد آردند، اما آساني آه در اين روز مقدس بجنگند شيعه نيستند، آنها 

  .جنگند براي منافع سياسي خود مي
   با گروگان گيران مذاکره نمي کنيم: آمريکا
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وگو با  سخنگوي نيروهاي ائتالف تحت امر آمريكا در عراق گفت آه اين ائتالف حاضر به گفت
  .اند نيست هايي آه تعدادي از اتباع خارجي را در عراق به گروگان گرفته تروريست

ي گلف ديلي نيوز، دان سنور،  ي روزنامه ، به نوشته)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ما با هيچ تروريستي آه هر فردي را به : روهاي ائتالف در يك آنفرانس خبري اظهار داشتسخنگوي ني

  .گروگان گرفته مذاآره نخواهيم آرد؛ ما فقط در پي دستگيري يا آشتن آنها هستيم
گيري خودداري آرد و گفت آه ائتالف تنها همين  ي گروگان هاي بيشتر درباره سنور از تاييد گزارش

  . يه را داردهاي اول گزارش
ها  ها هستيم، اما بدون توجه به درست يا غلط بودن گزارش ما در پي تاييد اين گزارش: سنور افزود

اين اقدام قابل : گيرد يكي است پاسخ ما به هر آسي آه يك شهروند خارجي يا عراقي را گروگان مي
  .تحمل نيست

ايتي خود را از عملكرد دولت در اين ي سه ژاپني گروگان گرفته شده خشم و نارض هم زمان خانواده
هاي دولتي خواستند با خروج نيروهاي ژاپني از عراق  رابطه اعالم داشتند و با حضور در ترآيه از مقام

  .موافقت آنند
با اين حال جونيشيرو آوايزومي، نخست وزير ژاپن در اولين اظهاراتش پس از اين بحران تاآيد آرد آه 

  . ق خارج نخواهد آردژاپن نيروهايش را از عرا
هيچ طرحي براي . شويم ها تسليم نمي ي تروريست ما در برابر تهديدهاي احمقانه: آوايزومي گفت

  .ها انجام خواهد داد نشيني از عراق نداريم و دولت حداآثر تالش خود را براي آزادي فوري گروگان عقب
  نيروهاي ائتالف تحت امر آمريكا استي پيش روي  ترين مساله شرايط آنوني در عراق جدي: جك استراو

: به نقل از خبرگزاري فرانسه، جك استراو هشدار داد) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ها  ي پيش روي نيروهاي ائتالف تحت امر آمريكا است و درگيري ترين مساله شرايط آنوني در عراق جدي

  .العاده خطرناك است در فلوجه فوق
سي  بي ي خبري بي وگو با شبكه ي انگليس در سالگرد سقوط بغداد در گفت وزير امور خارجهجك استراو 
ترين شرايطي  ترديدي نيست آه شرايط آنوني در عراق بسيار جدي است و حتي جدي: اظهار داشت

  .ايم است آه ما تاآنون با آن روبرو بوده
ي گذشته شاهدش بوديم به دليل  تههايي آه در طي هف ها و اغتشاش به هر حال درگيري: وي گفت

  .ها ديكتاتوري صدام بروز آرد سال
ها و فشارهاي آنوني و حتي  در حقيقت در ديگ بخار بر داشته شد، برخي از تنش: استراو گفت

  .گردد آيد تا حدودي به طور مستقيم به ائتالف باز مي حوادثي آه بعدا به وجود مي
توانسته تصور آند آه اوضاع به بدي  گذشته در اين روز ميوي در پاسخ به اين سوال آه آيا سال 

  .آردم نه چنين فكري نمي: ي گذشته در عراق جريان يابد، گفت هفته
امروز با اين حقيقت روبرو هستيم آه تعداد زيادي از مردم آه از مردم همين خاك هستند : استراو افزود

ما شورش اهل تسنن در فلوجه را . فاوت هستندو نه مبارزان خارجي دست به اين شورش زدند، آنها مت
هاي جداگانه و انتقام  ساز بودند، و سپس شورش داريم آه همواره براي نيروهاي ائتالف مشكل

به طور قطع او نيروهاي بيشتري از آنچه نشان داده شده در اختيار دارد، با اين . ي مقتدي صدر جويانه
  .شيعه در عراق نيستي اآثريت  حال صدر به هيچ صورت نماينده

اهللا علي سيستاني، آه بدون ترديد از رهبران بزرگ شيعيان است طي بيست و  آيت: استراو تاآيد آرد
اي منتشر آرده و اقدامات صدر به دليل اشغال شهرها را در مناطق  چهار ساعت گذشته اطالعيه

 داشته باشيم آه صدر بايد به خاطر. مختلف شيعه نشين و نقض حكومت قانون محكوم نموده است
  .باشد روي شيعه در سال گذشته نيز مي متهم به قتل يكي ديگر از روحانيون ميانه
  . بس است هدف سياسي، برقراري آتش: وي در رابطه با شرايط فلوجه اظهار داشت

: شوند، گفت استراو در پاسخ به اين سوال آه آيا نيروهاي آمريكايي عليه مقتدي صدر وارد عمل مي
آنها هدف حمله واقع . ها نبودند آه اولين سنگ را در فلوجه و مناطق ديگر پرتاب آردند ن آمريكايياي

  .شدند
نيروهاي آمريكايي در معرض حمالت مستمر در عراق قرار گرفتند، : ي انگليس افزود وزير امور خارجه

است همين اتفاق در ممكن . ها از مساجد، به عنوان پايگاه استفاده آردند حتي برخي از تروريست
شود آه اين ساختمان متعلق  زمان عمل ديگر توجه نمي. مناطق جنوبي تحت اشغال انگليس رخ دهد

  .به يك مسجد است
 

 ساعت گذشته تاکنون در جريان درگيري نظاميان آمريکايي 24پليس عراق امروز شنبه اعالم کرد طي 
  . ند عراقي کشته شد11با عراقي ها در شهر بعقوبه دستکم 

  ٢٠٠۴ آوريل ١٠ – ١٣٨٣ فروردين ٢٢شنبه 
 عراقي 35به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، به گفته پليس عراق، طي اين مدت 

  .ديگر زخمي شدند
به گفته احمد عباس افسر پليس در شهر بعقوبه ، درگيري ها درمناطق مختلف استان ديالي عراق به 

  . ساعت با ساکنان شهر بعقوبه به زد و خورد پرداختند4غالگر به مدت نظاميان اش. وقوع پيوست

www.iran-archive.com 



شهر فلوجه عراق امروز شنبه براي ششمين روز متوالي شاهد عمليات هوايي و زميني نظاميان 
 غير نظامي عراقي کشته و هزار تن ديگر زخمي 500اشغالگر آمريکايي بود که تا اين مدت بيش از 

  . شده اند
زاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، امروز فلوجه شاهد سنگين ترين درگيري طي اين به گزارش خبرگ

  .چند روز ميان اشغالگران و مقاومان سني اين شهر بود
در اين حال، امروز هياتي از سوي شوراي حکومت انتقالي عراق براي گفتگو جهت پايان يافتن درگيري 

 غير نظامي عراقي در 1500شته و زخمي شدن بيش از ها در اين شهر وارد فلوجه شدند، در پي ک
  .فلوجه احساسات ضد آمريکايي در ميان عراقي ها افزايش يافت

ژنرال مارک کميت معاون فرمانده عمليات نظامي در عراق ادعا کرد نظاميان ائتالف برا ي اجراي آتش 
  .ندبس با عناصر مخالف آمريکا در فلوجه از ظهر امروز شنبه آماده شده ا

صداي تيراندازي پراکنده و انفجارها همچنان در اين شهر شنيده مي شود، هاله اي ضخيم از دود 
  . کيلومتري غرب بغداد را پوشانده است50ناشي از انفجارها آسمان اين شهر واقع در 

  .پرواز جنگنده هاي و بالگردهاي نظامي آمريکايي بر فراز اين شهر ادامه دارد
ات عراقي اعزامي از سوي شوراي حکومت انتقالي عراق متشکل از غازي الياور و براي اولين بار هي

به رياست محسن عبدالحميد براي ) سني مذهب(حاتم الحسيني معاون رئيس حزب اسالمي
  .دستيابي به راه حل مسالمت آميز براي بحران فلوجه وارد اين شهر شدند

الي که به رغم خطرات فراوان هيچ نظامي اعضاي اين هيات به يکي از مساجد شهر رفتند در ح
  .آمريکايي آنها را همراهي نکرد

  .شوراي حکومت انتقالي عراق در بيانيه خواستار توقف فوري خشونت ها و درگيري ها در فلوجه شد
در اعتراض به اين وضع نابسامان استعفا داده اند،  دو ) کشور و حقوق بشر(درحالي که دو وزير عراقي 

 حکومت انتقالي هم تهديد کرده اند در صورت ادامه وضع نابسامان و تداوم حمالت عضو شوراي
  .آمريکايي ها از سمت خود در شورا استعفا خواهند داد

خبري ديگر از وقوع درگيري ميان نظاميان آمريکايي و عراقي ها در منطقه االعظميه بغداد حکايت مي 
  .کند

وت را به دست گرفت، جنگنده هاي آمريکايي بامداد امروز اين  ارتش آمريکا کنترل شهر شيعه نشين الک
  . کودک کشته شدند5 غير نظامي از جمله 7شهر را بمباران کردند که طي آن دستکم 

خبرديگري از ورود غير منتظره سيلوبرلوسکني نخست وزيرايتاليا به شهر الناصريه درجنوب عراق حکايت 
 با نظاميان ايتاليايي مستقر در الناصريه وارد اين شهر شد، مي کند، وي امروز شنبه با هدف ديدار

  .الناصريه اين هفته نيز شاهد درگيري ها سخت بود
 عراقي 11در درگيري ميان نظاميان آمريکايي و مردان مسلح در شهر بعقوبه در شمال بغداد دستکم 

  . تن ديگر زخمي شدند35کشته و 
 که يکي از اعضاي دفاع شهري عراق در جريان حمله از کرکوک در شمال عراق نيز خبر مي رسد

  .مسلحانه به ايست بازرسي درجنوب اين شهر کشته و يک تن ديگر زخمي شد
خبرديگري از پيدا شدن اجساد مدير هالل احمر شهر اربيل و همسرش در شهر موصل واقع در شمال 

  .عراق حکايت مي کند
ريکايي به شهرهاي مختلف عراق، کشورهاي اردن، در اعتراض به حمالت هوايي و زميني پياپي آم

  .سوريه، لبنان، مناطق اشغالي فلسطيني، فرانسه و ژاپن شاهد تظاهرات گسترده مردم بود
 

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

ادا، اجتماعات و اآسيونهاي حاميان مقاومت و خانواده هاي مجاهدين مستقر در عراق در آمريكا، آان
  هلند، سوئد و انگلستان

  2004   آوريل  10 -1383  فروردين 22شنبه 
 در روزهاي اخير اآسيونها و تجمعات متعددي در پايتختهاي آمريكا، آانادا، انگلستان، -همبستگي ملي 

سوئد و هلند برگزار آرده و ضمن جلب توجهات بين المللي به استمرار توطئه چينيهاي رژيم آخوندي 
اهدين بر اقدامات فوري براي حمايت از مجاهدين و اجراي آنوانسيونهاي بين المللي تأآيد عليه مج
يادآوري مي شود هفته گذشته سخنگوي وزارت خارجه رژيم آخوندي بار ديگر اعالم آرد آه اين . آردند

  . رژيم در حال گفتگو با مقامهاي عراقي در مورد مجاهدين است
 اعتراضی به دعوت انجمن خانواده های مجاهدین ایرانی مستقر در عراق و در اتاواي آانادا، یک آکسيون

در . با شرکت دهها تن از اعضای خانواده ها و هواداران مقاومت در برابر وزارت خارجه کانادا ا برگزار شد
در این آکسيون تظاهرکنندگان از دولت کانادا خواستند که هياتی را برای دیدار با فرزندان و اقوامشان 

در اين اآسيون پالکاردهایی با همين مضمون در دست شرآت .قرارگاه اشرف به این قرارگاه بفرستد
  . کانادا باید قورا هياتی را برای دیدار کنسولی به قرارگاه اشرف بفرستد: آنندگان به چشم می خورد

ت را همراه با تظاهر کتتدگان همچنين پرچم ایران ، آرم سازمان مجاهدین و عکسهای رهبری مقاوم
  . عکسهایي از فرزندان و اعضای خانواده خود که هم اکنون در قرارگاه اشرف هستند در دست داشتند

دراین آکسيون آقای وارن کریتس، وکيل کانادایی خانواده های مجاهدین مسقر در عراق و حسام، 
در این آکسيون . اشتندهنرمند محبوب که هر دو به تازگی از قرارگاه اشرف دیدار کرده اند شرکت د
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هياتی از طرف انجمن خانواده ها به همراه آقای کریتس نامه خانواده هاي اعضاي مجاهدين خطاب به 
وزیر خارجه کانادا را به وزارت خارجه تحویل داده و با مقامات وزارت خارجه از جمله معاون امور خاورميانه 

  . و افریقای وزارت خارجه کانادا دیدار کردند
در ديدار با مقامات کانادا خاطر نشان :ی کریتس پس از اين مالقات خطاب به اجتماع آنندگان گفتآقا

کرده است آه اين توجيه آه شرایط در عراق خطرناک است برای شانه خالی کردن از اعزام هيأتي به 
رف ارائه راه حلهای عملی برای سفر مقامات به قرارگاه اش:او گفت. قرارگاه اشرف قابل قبول نيست

  .داده است
او همچنين گفت که مقامات وزارت خارجه قول دادند که حتما به این نامه پاسخ خواهند داد و اینکه این 

  مساله در باالترین سطوح دولت از جمله وزیر خارجه و نخست وزیر مطرح خواهد شد
اجرا آرد از ديدارش با رزم سپس حسام براي ايرانيان گرد آمده در برابر وزارت خارجه آانادا چند ترانه 

  .آوران آزادي سخن گفت
آن گاه به درخواست حسام، او و عده زیادی از . تظاهرات با سرود ای ایران ای مرز پر گهر به پایان رسيد

شرکت کنندگان در گورستان پاین کرست بر سر مزار مجاهد خلق ندا حسنی حاضر شده و نسبت به او 
  . ادای احترام کردند

، واشنگتن، استكهلم، و هلند نيز اجتماعات مشابهي برگزار شد و در آن ايرانيان با تجديد در لندن
حمايتهاي خود نسبت به مجاهدين توجه افكار عمومي را به لزوم مقابله با توطئه هاي رژيم ايران عليه 

 .گزارشهاي اين اآسيونها متعاقبًا منتشر خواهد شد. آنان جلب آردند
  

  به سه سال حبس تعزيري محكوم شدمحمد قائم مقامي 
با حكم قاضي خزايي قاضي شعبه يك دادگاه انقالب اسالمي همدان، محمد مجدزاده قائم مقامي 

سينا در ارتباط با وقايع خردادماه گذشته اين دانشگاه، به سه سال  دانشجوي فيزيك دانشگاه بوعلي
  .حبس تعزيري محكوم شد

  2004ل     آوري10 -1383  فروردين 22شنبه 
، قائم مقامي با توجه به موارد اتهامي از جمله تشكيل )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

گروه با هدف بر هم زدن امنيت، توهين به مسئوالن نظام و فعاليت تبليغي عليه نظام در جريان تجمعات 
ر جريان رفراندوم قانون اساسي سيناي همدان و حضور د  خردادماه گذشته دانشگاه بوعلي٢٧ ، ٢٦ ، ٢٥  

 سال حبس به ٢ در اين دانشگاه بر اساس راي صادره دادگاه به جرم بر هم زدن امنيت آشور به تحمل 
 قانون فوق به ٥١٤  قانون تعزيرات و به جرم اهانت به مقام رهبري به استناد ماده ٤٩٨ استناد ماده 

 قانون فوق به شش ماه ٥٠٠ نظام به استناد ماده  ماه حبس و به جرم فعاليت تبليغي عليه ٦ تحمل 
  .  سال حبس تعزيري محكوم گرديد٣ حبس و جمعا به تحمل 
  .به قائم مقامي ابالغ گرديد) ٢٢/١/٨٣ ( راي دادگاه صبح امروز 

 انتهاي پيام
  

اي باصدور بيانيه ..."حقيقت وحدت در دين و "مجمع جهاني تقريب مذاهب بدنبال انتشار کتاب موهوم 
  . آن را محکوم کردند

  ٢٠٠۴ آوريل ١٠ – ١٣٨٣ فروردين ٢٢شنبه 
از سرزمين غيور مردان و ديار مرزبانان حريم : به گزارش خبرگزاري مهر در بخشي از اين پيام آمده است

مقدس نظام جمهوري اسالمي، بار ديگر اخبار نگران کننده اي واصل شده که حاکي از رخداد توطئه اي 
ن مناطق است، اين با دست استکبار جهاني و توطئه گران و دشمنان اتحاد امت اسالمي تکراري در اي

در جهان اسالم و دژ ) ص(و دشمنان نظام جمهوري اسالمي که امروز پرچمدار اسالم ناب محمدي 
مستحکم مبارزه عليه استکبار صهيونيسم است، براي ايجاد ناامني و درگيري داخلي از آستين فردي 

نما که سوابق تاريک وي در اهانت به ساحت مقدس بنيانگذار جمهوري اسالمي حضرت امام روحاني 
و حبس طوالني مدت او در زندان نظام، روشن تر از آن است که نياز به افشاء داشته باشد و ) ره(راحل 

 آن کتاب سخيف و سراسر بي اعتبار او نيز گواهي ديگر بر سطح علمي اوست ونيازي به احتجاج بر سر
  .نيست، بيرون آمده وخودنمايي مي کند

سلسله روحانيت و وارثان حقيقي رسالت نبوي در طول تاريخ اسالم و از جمله روحانيت عالي مقام 
شيعه بزرگوارتر و منيع الطبع تر از آن است که قلم پاک ومسوول خود را در مسير مطامع شيطاني و 

ت مذبوحانه در مناطق اهل سنت ايران اسالمي گرچه بر اينگونه اقداما. اهداف استکبار به کار گيرد
است و به درد مي آورد، اما بي شک ) ره(خالف سيره مصلح بزرگ جهان اسالم حضرت امام خميني 

فاقد هرگونه تاثير بر همبستگي و اتحاد ملتي است که اين وحدت و عزت را در سايه جانبازيهاي بهترين 
  .جوانان خود به دست آورده است

جمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي ضمن محکوم نمودن اين اقدام شنيع و فاقد اعتبار خواندن شخص م
اعالم ..." حقيقت وحدت در دين و" است و کتاب وي به نام" رستگاري جويباري" مزبور که موسوم به

ريخ مي کند که اعتقادات شيعيان در کتب اصيل و توسط علماي عالي مقام و مراجع معظم در طول تا
تدوين شده و در دسترس همگان است و شيعيان براي آگاهي و تبيين و انتشار عقايد خود نياز به چنين 

کتاب سخفيف ندارند و نيز اصل وحدت و تالش در جهت تقريب مذاهب و اخوت اسالمي از بنيانهاي 
ي متقيان علي و سيره موال) ص(اعتقادي شيعيان است که برگرفته از آموزه هاي اهل بيت رسول اهللا 

www.iran-archive.com 



را چه جاي ) ع(مي باشد و نه سياست و تاکتيکي از سرترس و ضعف که پيروان حسين بن علي ) ع(
  .ترس و وحشت

همچنين مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي توده برادران اهل سنت و بويژه روحانيت معزز و آگاهي 
در شرايط حساس کنوني سنت در مناطق را به هوشياري و تالش در جهت حفظ وحدت و همبستگي 

منطقه که استکبار در قلب جهان اسالم خيمه زده است فرا مي خواند و انذار مي دهد که مبادا به 
توطئه گران و شيطان صفتان و يا جاهالن و غافالن فرصت داده شود تا با اقدامات خود قلب رسول اهللا و 

ني خود نه شيعه مي شناسند و نه سني امت او را اندوهگين و دل دشمنان دين و قرآن را که در دشم
  .و قطعا چنين نخواهد شد. شاد و خرسند نمايند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   فروردين22: روزنامه های تهران

  2004   آوريل  10 -1383  فروردين 22شنبه  -بي بي سي 
د را به حوادث عراق اختصاص داده و در روزنامه های اول هفته تهران عنوان های اصلی صفحه اول خو

خبرهای داخلی خود احتمال داده اند که با قطعی شدن نتايج انتخابات مجلس هفتم، دولت خاتمی با 
  .ترميم کابينه خود آرايش جديدی به دولت در سال پايانی کار خود بدهد

  . آن کشور خبر داده است با عنوان تشديد اوضاع عراق، از احتمال فروپاشی حکومت انتقالی درکيهان
 يک روز قبل از اربعين در عنوان بزرگ خبری خود نوشته نيروهای تحت رهبری آمريکا جمهوری اسالمی

  .راه پيمائی اربعين حسينی را به خاک و خون کشيدند
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، در عنوان اصلی خود خبر از موج گروگانگيری در عراق داده ايران
  .است

 محمد علی ابطحی معاون حقوقی رييس جمهور در مقاله کوتاهی اظهار نظر کرده که ايرانبه نوشته 
  .تشنج در عراق به سود آمريکاست

 در صدر اخبار خود نظر رامسفيلد وزير دفاع آمريکا را منعکس کرده که از دست داشتن ايران آفتاب يزد
  .در تشنج های عراق گفته است

مع تشخيص مصلحت نظام را مهم ديده که در نماز جمعه تهران با اشاره به  نظرات رييس مجکيهان
مشكالت قومی و مذهبی عميق در عراق و وجود گروه های آرد، شيعه و سنی و ترآمن در عراق گفته 

  .است حتی يك حكومت مقتدر مرآزی نيز نمی تواند به راحتی با چنين مشكالتی آنار بيايد
جانی يكي از مشكالت آمريكا را ارتباط عميق بين مردم ايران و عراق  از زبان هاشمی رفسنکيهان

دانسته و نوشته مردم اين دو آشور با هم برادرند و به عنوان مثال مردم عراق می خواهند مرزی بين 
آنها و ايرانيها نباشد تا هرگاه می خواهند به راحتی به ايران بيايند، مردم ما نيز همين طور هستند و 

  . روابط قوی بين اين دو ملت را نمی پسنددآمريكا
 در سرمقاله خود با اشاره به تشنج های عراق آن را دفاع مشروع مردم آن کشور جمهوری اسالمی

در مقابل اشغالگران خوانده و از سکوت مراجع روحانی و دولت های اسالمی درباره آن ابراز نگرانی کرده 
  .است

 و دولت های اسالمی شاهد ساآت اعمال آمريكا در يك آشور  اگر علماجمهوری اسالمیبه نوشته 
اسالمی باشند نوبت خود آنها هم خواهد رسيد ولی اگر علمای ما، سياستمداران ما و دولتمردان 
آشورهای اسالمی دست به دست همديگر بدهند می توانند ريشه آمريكا و صهيونيسم را برای 

  .هميشه بخشكانند
خود به بررسی اثر بحران عراق در نزديکی ايران و آمريکا پرداخته و نوشته  در گزارش اصلی اعتماد
   نقش  به  جهاني  توجهات  بار، همه  از آن روست که اين  اروپا با ايران  فزاينده های  اخير و تماس تحرآات
  .  است  شده  ايران معطوف  مخرب  و نه سازنده
 تهديد يا   از طريق خواه (  شده  آه  هر ترتيبی د دارد به اظهار نظر کرده که آمريكا قصاعتمادگزارش 
 خواهد بود چرا   ايران ها تشويق  آن  آنونی  شيوه  آند ليكن  آنترل  ايران  را از طريق  عراق اوضاع)  تشويق
  . سازد  وخيم  از پيش  را بيش  عراق تواند اوضاع  می  تهديد ايران دانند آه که می

 خبر داده که شورای نگهبان يك بار ديگر به حكم حكومتی رهبر شرقارشی در ايرج جمشيدی در گز
جمهوری اسالمی استناد کرد و اعالم داشت که با توجه به مصالح عالی آشور صحت انتخابات هفت 

  .حوزه های باقی مانده مجلس را که در آن هواداران اصالحات به پيروزی رسيده اند، تأييد می کند
 شرق با اعالميه شورای نگهبان يك بار ديگر تمامی نگاه ها را به حکم حکومتی به عنوان به نظر تحليلگر

شيوه مديريتی آشور معطوف آرده آه به علت چالش های فزاينده به تدريج در حال تبديل شدن به يك 
  .عادت مالوف است

طبوعات در مجلس به نوشته شرق حكم حكومتي پيش از اين يک بار و آن هم در زمان بررسی قانون م
ششم به صورت همگانی مطرح شد، زمانی آه نمايندگان اصالح طلب مجلس ششم قصد اصالح مجدد 

قانونی را داشتند آه چندماه پيش اآثريت محافظه آار مجلس پنجم آن را در جهت تحديد مطبوعات 
  .اصالح آرده بودند

عد از سفر محمد البرادعی خبر چندانی  از مسائل هسته ای ايران که بشرقکاميز توانا در گزارشی در 
از آن به گوش ها نمی رسد نوشته و خبر داده در خرداد ماه رآآتور آب سنگين اراك شروع به آار می 
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آند در حالی آه قرار است پرونده ايران در اجالس حكام آژانس بين المللي انرژی اتمی نيز مورد گفت 
  .وگو و قضاوت قرار گيرد

مات رسمي ايران برای نخستين بار و در روز ديدار البرادعي با حسن روحانی در مقاشرق به نوشته 
ايران به اين موضوع اشاره آرده و تاريخ آغاز به آار آن را اعالم داشته بودند با اين استدالل آه اين مرآز 

  .از قبل ساخته شده بوده و در حال حاضر دليلی برای اعالم آن به آژانس وجود ندارد
ز هفته ای که گفته می شود در آن محمد خاتمی تغييراتی در کابينه خود خواهد داد روزنامه های در آغا

مختلف روز شنبه به گزارش و گمانه زنی تغييرات احتمالی در دولت خاتمی پرداخته و از جمله پيش 
مجلس بينی کرده اند که موسوی الری وزير کشور جای خود را به علی اکبر محتشمی نماينده فعلی 

  .بسپارد
 در گزارشی بر مبنای شايعات سياسی نوشته احتماًال تغيير وزيران آموزش و پرورش و راه و همشهری

ترابری هم وجود دارد و از حسين مرعشی نماينده فعلی کرمان در مجلس به عنوان نامزد احتمالی 
  .وزارت راه نام برده است

ه می تواند، هفته ای خبرساز و مهم برای آشور و  با توجه به همه اينها اين هفتهمشهریبه نوشته 
  .به طور اخص، دولت و اصالح طلبان باشد
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