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

 

  از رويدادهاي مهم ايرانبرخي 
  

  خاتمي لوايح دوگانه خود را پس گرفت  
  2004  آوريل  13 -1383  فروردين 25سه شنبه 

اي به مجلس شوراي اسالمي، امروز رسما لوايح اصالح قانون انتخابات و   رئيس جمهور با ارسال نامه
  .  را پس گرفت) لوايح دوگانه ( تبيين اختيارات رئيس جمهور 

رش خبرنگار پارلماني ايلنا، متن نامه سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري آه امروز از تريبون مجلس به گزا
  :قرائت شد، بدين شرح است

در جهت دفاع از حقوق مسلم مردم آه صاحبان اصلي انقالب و آشورند و به منظور جلوگيري از « 
  . قانون انتخابات را تقديم آردماعمال سليقه در فرآيند مهم آفايه نظام مردم ساالري، اليحه اصالح

همچنين براي سامان دادن به ساز و آارهاي اعمال مصونيت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و 
ضمانت اجراي اين مسووليت آه در قانون اساسي فقط براي رئيس جمهور ذآر و تصريح شده است و 

 و در نتيجه با انتظار فراوان عموم و نيز براي پاسداشت و تعهد رئيس جمهور آه منتخب مستقيم مردم
حقوق واقعي و مسووليت هاي سنگين است، اليحه اصالح موادي از قانون وظايف و اختيارات رئيس 

  .جمهور را تقديم آردم
شوراي نگهبان حتي علي رغم مصوبات روشن و مثبت پيشين خود در مورد لوايح وظايف و اختيارات 

 اشكاالت فراوان به مجلس باز گرداند و با اصرار فراوان نمايندگان رئيس جمهوري هر دو اليحه را با
  .مجلس و دولت همچنان بر نظرات خود پافشاري آرد

از سوي شواري نگهبان و , گفتني است حتي در موارد متعددي نقض قانون فعلي انتخابات نيز 
همه ارآان و اجزاي نظام و هاي نظارت به چشم مي خورد و از آنجا آه پاسخگويي وظيفه قانوني   هيات

بر آمده از حقوق اساسي ملت است اميدوارم شوراي نگهبان خود را مافوق نداند و در سالي آه از 
سوي مقام معظم رهبري سال پاسخگويي نامگذاري شده، خود را پاسخگوي تمام مسايل بخصوص 

  .انتخابات و مسايلي آه در ساليان گذشته روي داده بدانند
ه اطمينان مي دهم باقي ماندن اين دو اليحه در دستور آار مجلس در آينده موجب تغييرات و از آنجا آ

بيشتري بر خالف روح آلي و حقوق و منافع مردم و موقعيت رئيس جمهور شود و با توجه به اينكه اين 
 ».دو اليحه به تصويب نهايي نرسيده است تقاضاي استرداد آنها را دارم

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقت آيندهدول،عراق رويدادهاي 
  

 عراقخالصه مهمترين اخبار 
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شنبه به نقل از منابع آگاه عراقي آه نخواستند نامشان فاش شود، با  الراي العام در شماره روز سه
اسالمي عراق به عنوان مسئوالن بيان آن آه براي اولين بار سه تن از اعضاي مجلس اعالي انقالب 

حامد البياتي به عنوان اولين نماينده وزات امور : وزارت امور خارجه اين آشور تعيين شده اند، نوشت
  . خارجه و ابو حيدر الشيخ به عنوان سفير اين آشور در ايران تعيين شد

  
مان تعيين شده براي عراق شامگاه روز گذشته و تنها چند ساعت پيش از پايان ز حكومتي شوراي* 

بش سراسري  بس موقت بين نيروهاي آمريكايي و شورشيان فلوجه خواستار برقراري آتش برقراري آتش
  . در عراق شد

اي آه پس از نشست اين شورا براي  عراق در بيانه حكومتي به گزارش خبرگزاري فرانسه، شوراي
ها در  ري بين تمامي طرفين درگيريبس سراس بررسي وضعيت عراق منتشر شد خواستار برقراري آتش

عراق براي اعاده آرامش به اين آشور و جلوگيري از اعمال مجازات جمعي عليه مردم غيرنظامي عراق 
  . شد
  
نشيني مقطعي نيروهاي آمريكايي از فلوجه با  عراق از عقب اسالمي فواد راوي از اعضاي ارشد حزب* 

  . هدف نشان دادن حسن نيت خبر داد
هاي مقاومت فلوجه را برعهده  ش خبرگزاري فرانسه، راوي آه رهبري مذاآرات با نمايندگان گروهبه گزار

نشيني نيروهاي  توانم جزييات بيشتري در مورد زمان يا محل عقب نمي: دارد با اعالم اين خبر گفت
  . اند، ارايه دهم نشيني آرده آمريكايي و تعداد واحدهايي آه از فلوجه عقب

  
 ايتارتاس روسيه امروز از ربوده شدن روز گذشته هشت تبعه روس در بغداد خبر داد و خبر خبرگزاري* 
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  .  تبعه روس تكذيب آرد11شبكه الجزيره قطر را مبني بر به گروگان گرفته شدن 
شبكه تلويزيوني الجزيره قطر «: ايتارتاس در گزارشي از شهر آويت و بدون ذآر منبع خبر خود اعالم آرد

  » .اند اما اين امر منطبق بر واقعيت نيست  روسي به گروگان گرفته شده11 آه گزارش داد
  
  . رسد دو تن از آنان ربوده شده باشند سه خبرنگار جمهوري چك در عراق ناپديد شده و به نظر مي* 

، »مارتين آوبال«به گزارش آسوشيتدپرس از پراگ، تلويزيون چك روز دوشنبه اعالم آرد ارتباط خود با 
دهد  ، تصويربردار خود از دست داده است و گزارشهاي تاييد نشده نيز نشان مي»پتر آليما«برنگار و خ

  . اند آه اين افراد هنگام سفر از بغداد به امان پايتخت اردن ربوده شده
  
جونيچيرو آويزومي نخست وزير ژاپن امروز گفت آه دولت ژاپن هنوز چشم انداز روشني از اوضاع سه * 

  . امي ربوده شده در عراق نداردغير نظ
به گزارش خبرگزاري رويتر از توآيو، آويزومي در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص چشم انداز 

  » .اندار روشني در دست نداريم ما هنوز چشم« :گروگانهاي ژاپني گفت
  
هر فلوجه عراق خبرگزاري دولتي چين و شبكه تلويزيوني الجزيره از آزادي هفت تبعه چيني آه در ش* 

  . به گروگان گرفته شده بودند، خبر داد
دو تن از اين هفت نفر به دليل اينكه با تصادم خودرو روبرو «: هوا چين گزارش داد خبرگزاري شين

  » .اند ولي از لحاظ روحي در وضعيت مناسبي قرار دارند اند، جراحات جزيي برداشته شده
  
 مرآزي آمريكا روز گذشته ايران و سوريه را به دست داشتن در رييس فرماندهي» زيد جان ابي«ژنرال * 
  . در عراق متهم آرد» اقدامات غيرمفيد«

: آرد، مدعي شد به گزارش خبرگزاري فرانسه، وي آه از عراق با خبرنگاران در پنتاگون صحبت مي
رخي اقدامات غيرمفيد هايي از نيروهاي اطالعاتي وجود دارد مبني بر اينكه ايران در حال انجام ب نشانه«

  » .شود همچنين اقدامات غيرمفيدي از سوي سوريه انجام مي. است
  
خبرگزاري رويتر امروز به نقل از شاهدان عيني در بغداد از شنيده شدن صداي دو انفجار قوي در مرآز * 

  . بغداد خبر داد
مقر فرماندهي ائتالف در بر اساس اين گزارش، در پي شنيده شدن صداي اين انفجارها، دود غليظي از 

  . اين شهر را پوشاند و صداي آژير در اين محل به صدا در آمد
  
رييس جمهوري آمريكا اعالم آرد سرآوب نيروهاي مقاومت شيعه و سني توسط ارتش » جرج بوش«* 

  . حياتي است) تيرماه10( ژوئن30ها در  ريزي شده قدرت به عراقي آمريكا براي انتقال برنامه
 تبعه روس در 11ش خبرگزاري رويتر از آرافورد تگزاس، اين در حالي است آه با ربوده شدن به گزار

  . بغداد اوضاع امنيتي شكننده در بسياري قسمتهاي عراق بيش از پيش مشخص شده است
  
  . اي در بغداد آشته شد يك عراقي امروز در حمله خمپاره* 

بر اثر اصابت يك گلوله «: ي با اعالم اين خبر گفتندبه گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، شاهدان عين
خمپاره به خياباني شلوغ در بغداد يك راننده عراقي آشته و سوراخي عميق در وسط خيابان ايجاد 

  » .شد
  
، فرمانده نيروهاي زميني آمريكا در عراق در يك آنفرانس ويديويي از بغداد با »ريكاردو سانچز«ژنرال * 

  » .ماموريت نيروهاي آمريكايي آشتن يا دستگيري مقتدا صدر است«: ر پنتاگون گفتخبرنگاران مستقر د
، فرمانده مرآزي »زيد جان ابي«به گزارش خبرگزاري رويتر از واشنگتن، اين در حالي است آه ژنرال 

  . آمريكا در همين آنفرانس ويديويي گفت صدر از سوي شيعيان ديگر منزوي شده است
  
وزير استراليا بر حضور غيرنظاميان اين آشور در عراق  هاي اخير در عراق، نخست برغم گروگانگيري* 

  » .ترك عراق به معناي تسليم شدن در برابر گروههاي تروريستي است«: تاآيد آرد و گفت
وزير استراليا پس از به گروگان گرفته  به گزارش خبرگزاري رويتر از آانبرا، اظهارات جان هاوارد نخست

  . بعه روس در بغداد و بيم تكرار اين اعمال در قبال اتباع ساير آشورها مطرح شد ت11شدن 
  
فرمانده نيروهاي زميني آمريكا در عراق را مبني " ريكاردو سانچز"سخنگوي دفتر مقتدا صدر اظهارات * 

  . بر به قتل رساندن يا دستگيري صدر را محكوم آرد
گوهاي  و تلويزيوني الجزيره اين اظهارات را مخالف با گفتگو با شبكه  و در گفت" عبدالهادي الدراجي"

  . بعمل آمده در نجف جهت آرام آردن بحران بين صدر و نيروهاي اشغالگر دانست
  
به منظور فراهم آمدن زمان بيشتر براي مذاآره درباره پايان خونريزي ميان نيروهاي آمريكايي و * 

  . آم تا عصر امروز تمديد شده است  دستبس در شهر محاصره شده فلوجه ها، آتش عراقي
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يكي از اعضاي بلندپايه حزب اسالمي عراق آه " فؤد راوي"به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 
بس دائم بر عهده دارد، با اعالم اين خبر  سرپرستي هيات ميانجي مذاآره آننده را درباره برقراري آتش

شنبه به طول بيانجامد ولي ما اميدواريم  واخر وقت روز سهآم تا ا بس دست رود آتش انتظار مي«: گفت
  » .تر باشد بس از اين هم طوالني مدت آتش

  
الملل نبايد به تروريستها اجازه دهد  وزارت امور خارجه ژاپن امروز در گزارشي با اعالم اينكه جامعه بين* 

  . نيت جهاني هشدار دادخيز را برعهده گيرند، نسبت به تهديدات عليه ام تا آنترل عراق نفت
 آه توسط 2003به گزارش خبرگزاري فرانسه از توآيو، در گزارش بازنگري فعاليتهاي ديپلماتيك در سال 

بازسازي و ثبات در عراق براي امنيت انرژي و رونق «: وزارت امور خارجه ژاپن منتشر شد، آمده است
  » .ژاپن ضروري است

  
 زخمي شدن يك سرباز اين آشور بر اثر انفجار بمب آار گذاشته يك سخنگوي نظامي آمريكا امروز از* 

  . اي واقع در بغداد خبر داد شده در جاده
اين سرباز آه متعلق به «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، اين سخنگو با اعالم اين خبر افزود

رد خودروي وي با يك بمب  امروز به وقت محلي بر اثر برخو12:30لشكر يكم زرهي آمريكا بود در ساعت 
  » .اي واقع در بغداد زخمي شد آه بر اثر آن خسارات جزيي به خودرو وارد شد آار گذاشته شده در جاده

  
همسر صدام در ديدار " ساجده طلفاح"يك روزنامه مصري به نقل از منابع ديپلماتيك قطري اعالم آرد، * 

  . ر زندانهاي آمريكا را تكذيب آرده استبا دختران خود بشدت دستگيري صدام و بازداشت وي د
چاپ مصر، اين منابع بلندپايه تاآيد آردند، ساجده در اولين " الوفد"به گزارش روز سه شنبه روزنامه 
، دختران صدام در قطر گفته است شخص دستگير شده، "رنا"و " رغد"ديدار خود پس از سقوط بغداد، با 

  . بدل صدام بوده است
  
ارتاس امروز به نقل از مقامات محلي وزارت آشور روسيه از آشته شدن پنج سرباز روس خبرگزاري ايت* 

  . طلب چچن خبر داد  تن ديگر در حمله به يك آاروان فدرال در جمهوري جدايي9و زخمي شدن 
خبرگزاري فرانسه از مسكو به نقل از اين خبرگزاري گزارش داد، روز گذشته همزمان با عبور سه آاميون 

  . انداز به اين سربازان حمله شد در آوههاي جنوب چچن با نارنجك» شالي« از منطقه روسي
  
مسوول دفتر صدر را " حازم االعرج"خبرگزاري فرانسه لحظاتي پيش گزارش داد، نيروهاي آمريكايي * 

  . امروز در بغداد بازداشت آردند
عراج را در هتل فلسطين بغداد به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، نيروهاي اشغالگر حازم اال

  . بازداشت آردند
   

در صورت يورش اشغالگران به نجف و آربال مرجعيت شيعه تمام قوايش را : اهللا سيستاني تهديد آرد  آيت
  گيرد    براي دفاع از حقوق ملت عراق به آار مي

  2004  آوريل  13 -1383  فروردين 25سه شنبه 
روهاي اشغالگر در مورديورش به دو شهر مقدس آربالي معال و نجف به ني, مرجع تقليد شيعيان عراق

  .  اشرف هشدار داد
اي تهديد   سيستاني، با صدور اطالعيه  اهللا سيدعلي حسيني  الملل ايلنا، آيت  به گزارش سرويس بين

اگر نيروهاي اشغالگر به دو شهر مقدس آربال و نجف حمله آنند مرجعيت شيعه تمامي قواي « : آرد
  ».خود را براي دفاع از حقوق ملت عراق به آار خواهد گرفت

آگاهان، اين تهديد را نوعي اعالم آمادگي براي صدور فتواي جهاد بر ضد آمريكا و انگليس در عراق 
  .ارزيابي آردند

اهللا   برد، ضمن اعالم حمايت از آيت  سر مي  از سوي ديگر سيد مقتدا صدر نيز آه در نجف اشرف به
  .فرمان ايشان هستم  به  من سر تا پا گوش: ، تأآيد آردسيستاني

اين در حالي است آه منابع خبري از استقرار تدريجي نيروهاي آمريكايي در اطراف شهر نجف اشرف با 
  .دهند  هدف يورش به اين شهر مقدس و تصرف آن خبر مي

 اين شهر خشمگين اشرف آه از شنيدن فرمان يورش به  ها حاآي است شيعيان شهر نجف  گزارش
  .اند  پناه گرفته) ع(علي  اند در حرم امام  شده

ژنرال ريكاردو سانچز، فرمانده نيروي زميني مستقر در عراق با اعالم اين مطلب آه شهر نجف همچنان 
نيروهاي آمريكايي با هدف آمادگي براي : اعالم آرد, است) عج(تحت آنترل رزمندگان سپاه المهدي

  .شوند  به اطراف اين شهر منتقل مييورش به شهر نجف 
  آمريكا فلوجه را بمباران آرد  

هاي آمريكايي شهر فلوجه را   افكن  جنگنده بمب: شبكه خبري الجزيره قطر لحظاتي پيش گزارش داد
  .بمباران آردند

  .به گزارش ايلنا، بيشتر حجم اين بمباران بر منطقه نزال متمرآز است
  .شدگان احتمالي اين بمباران خبري منتشر نشده است  خميهنوز از تعداد قربانيان و ز
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  .شود  هايياز دود و آتش بر فراز فلوجه ديده مي  اآنون ستون  هم
شود آه مردم اين شهر خود را براي حضور در مساجد جهت اقامه نماز   اين بمباران در حالي انجام مي

  .آردند  مغرب آماده مي
الگر ساعاتي پيش به علت شدت مقاومت مردمي در فلوجه، اين در حالي است آه نيروهاي اشغ

  .هاي خود را از اين شهر عقب آشيدند  پوش  زره
اين در حالي است آه شهرهاي مقدس نجف، آوفه و آربال نيز در آستانه يورش نظاميان آمريكايي قرار 

  .گرفته است
     تن از علماي بلندپايه شيعه را دستگير آردند10نيروهاي آمريكايي 

 تن از علناي بلندپايه شيعه عراقي را دستگير و به مكان نامعلومي 10نيروهاي آمريكايي در عراق، 
  .منتقل آردند

نيروهاي آمريكايي با محاصره : به گزارش ايلنا، پايگاه خبري اخبار عراق با انتشار يك خبر فوري اعالم آرد
را آه بيشتر آنها از هواداران سيد مقتدا صدر  تن از علماي شيعه 10دفتر شهيد صدر در منطقه البياع، 

  .روند دستگير آردند  به شمار مي
  پوش نجف را محاصره آردند    ها دستگاه تانك و زره  هزاران آمريكايي با پشتيباني ده
ها شيعيان اين شهر   اشرف از سوي هزاران نيروي آمريكايي، درگيري  در پي محاصره شهر مقدس نجف

  .  غاز شدبا اشغالگران آ
  .به گزارش سرويس ايلنا، يك سرباز آمريكايي در شهر نجف آشته و چهار سرباز ديگر زخمي شدند

زيد فرمانده نيروهاي   جمهور آمريكا، ژنرال جان ابي  اين حادثه در پي آن اتفاق افتاد آه جرج بوش، رئيس
يكايي در عراق؛ فرمان يورش به مرآزي آمريكا در منطقه و ژنرال ريكاردو سانچز فرمانده نيروهاي آمر

  .عتبات عاليات و دستگيري يا ترور مقتدا صدر را صادر آردند
ها دستگاه تانك،    سرباز آمريكايي به پشتيباني ده500به گزارش آسوشييتدپرس، بيش از دوهزار و 

ر آغاز پوش و بالگرد آپاچي آماده يورش و تصرف شهر مقدس نجف اشرف هستند و در انتظار دستو  زره
  .برند  عمليات به سر مي

  نمايندگان چهار مرجع تقليد عراق با سيد مقتدا صدر مذاآره آردند  
چهار تن از مراجع عظام تقليد در عراق، نمايندگان خود : يك منبع نزديك به مرجعيت در عراق، اعالم آرد
  .اند  را براي مذاآره با سيد مقتدا صدر اعزام آرده

اهللا سيد علي   آيت: وگو با روزنامه الرافدين، چاپ بغداد گفت    منبع در گفتبه گزارش ايلنا، اين
اهللا مهدي القصيفي و نيز باقر ايرواني   اهللا علي سبزواري و آيت  اهللا بشير نجفي، آيت  سيستاني، آيت

  .اند  نمايندگان خود را به مقر مقتدا صدر فرستاده
 خود براي مذاآره با مقتدا صدر راهي مقر وي محمدرضا سيستاني و علي نجفي از سوي پدران

  .اند  شده
  .از جزئيات اين مذاآرات خبري در دست نيست

  .است  بحث درباره نيروهاي اشغالگر از محورهاي اين مذاآرات بوده: افزايد  اين روزنامه مي
  .اهللا سيستاني اعالم آرده بود  سيد مقتدا صدر چند روز پيش حمايت خود را از آيت

اگر نيروهاي اشغالگر به « : اي تهديد آرده است  سيستاني، با صدور اطالعيه  اهللا سيدعلي حسيني  آيت
دو شهر مقدس آربال و نجف حمله آنند مرجعيت شيعه تمامي قواي خود را براي دفاع از حقوق ملت 

  ».عراق به آار خواهد گرفت
 جهاد بر ضد آمريكا و انگليس در عراق آگاهان، اين تهديد را نوعي اعالم آمادگي براي صدور فتواي

  .ارزيابي آردند
  رئيس دفتر مقتدا صدر در آاظمين دستگير شد  

مدير دفتر مقتدا صدر در آاظمين به دستور شوراي حكومت انتقالي : رئيس شوراي طوايف بغداد گفت
  .عراق دستگير شد

نيروهاي آمريكايي : الملل ايلنا، شيخ رحاب از سران طوائف بغداد فاش آرد  به گزارش سرويس بين
مستقر در مرآز خبرنگاران در دو هتل مريدان و شرايتون بعد از دريافت دستور از جانب شوراي حكومت 

دا صدر و رئيس انتقالي اقدام به محاصره دو هتل آرده ودر پي آن حازم االعرجي يكي از معاونان مقت
  .دفتر وي در آاظمين را دستگير آردند

حازم االعرجي از مقابل درب پشتي هتل شرايتون : به گزارش خبرگزاري آويت، شيخ رحاب تصريح آرد
  .دستگير و از آنجا با يك خودروي زرهي آمريكا به مكاني نامعلوم انتقال داده شد

 سرباز آمريكايي 60 خودروي نظامي و نزديك به 4 اين دو مقر خبرنگاران با: وي همچنين اظهار داشت
  .آماده به شليك محاصره شده بود

  . اوآرايني ربوده شده در بغداد ،امروز آزاد شدند5 روسي و 3
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، سخنگوي وزارت انرژي روسيه بدون شرح جزئيات اين آزادي اعالم 

  ".ان اخباري دريافت آرده ايماز بغداد مبني بر آزادي گروگان:" آرد
به گزارش خبرگزاري فرانسه، افراد به گروگان در آمده متعلق به يك شرآت نفتي در عراق بوده اند آه 

  .شب گذشته از محل سكونتشان ربوده و به مكان نامشخص منتقل شدند
 

  .دندي رژيم سابق صدام را دستگير آر نيروهاي آمريكايي چهار تن ديگر از اعضاي برجسته
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  2004  آوريل  13 -1383  فروردين 25سه شنبه 
طهير “سي نيوز، ژنرال  .بي .ي خبري اي به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

، رييس سازمان اطالعات نظامي صدام خود را در بغداد تسيلم آرد و نيروهاي ”طالب عبدالساتر النقيب
، رييس بخش آمريكا در سرويس اطالعات عراق را “ سعيد خالف الجميلهسالم”ي آمريكايي نيز  ويژه

  .دستگير آردند
 را به خود 22ي  اي آه آمريكا به شدت به دنبال دستگيري آنها است، شماره  نفره55نقيب در ليست 
  .اختصاص داده بود

هاي عراق  فعاليتاز عمليات جاسوسي و “ الجميله”ي نيروهاي آمريكايي اعالم آرده است آه  فرمانده
  .در آمريكا اطالعات آافي در دست داشته است
ي نيروي دفاع  فراصم صعب حسن التكريتي، فرمانده: ارتش آمريكا هم چنين خاطر نشان آرده است

ي دهم ليست افراد تحت تعقيب قرار دارد، نيز تحت آنترل نيروهاي ائتالف در  هوايي عراق آه در رده
  .اند اش امتناع ورزيده جزييات دستگيريآمده است؛ اما از افشاي 

ي چهل و  اين در حالي است آه محمد مهدي الصالح، وزير امور بازرگاني سابق عراق نيز آه در رده
  .برد هشتم اين ليست قرار دارد، در زندان آمريكا به سر مي

يست  ل11ي  ي فرد شماره طبق گزارش نيروهاي آمريكايي، دستگيري الصالح منجر به محاصره
 .هاي تحت تعقيب شده است عراقي

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  آمريكا جز فرار از عراق راهي ندارد: هاشمي رفسنجاني

  2004  آوريل  13 -1383  فروردين 25سه شنبه 
هاشمي «االسالم والمسلمين  هاي عراق عصر امروز با حجت جمعي از مدرسان و دانشجويان دانشگاه

  .ردندديدار آ» رفسنجاني
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار با حساس و 

: ي حساس، گفت سرنوشت ساز خواندن مسووليت قشر فرهنگي و علمي عراق در اين برهه
  .هاي خطرناآي در پيش است آه مردم عراق را از راي اآثريت آنان محروم آنند توطئه

تواند در  حال گذر از يك مقطع بسيار حساس و در عين حال خطرناك است آه ميعراق در : وي افزود
  .اي بسيار روشن و مطلوب قرار گيرد مسير آينده

  .ي عميق و مستمر ديني مردم عراق است ي مهم در اين راه، روحيه سرمايه: هاشمي تصريح آرد
:  عراق اشاره آرد و افزودها و اهداف اشغالگران در رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به برنامه

  .گران با سپر آردن شعار پر زرق و برق دموآراسي به دنبال مطامع استعماري خويش هستند اشغال
از اهداف مهم آنان در منطقه، اسالم ستيزي است، چرا آه به خوبي از ظلم ستيزي و : وي افزود
  . ناپذيري شريعت و معارف اسالمي آگاهند سلطه

اند در صورتي آه مردم عراق  ه گران فهميد اشغال: ي از سخنانش اظهارداشتهاشمي در بخش ديگر
  .آزاد باشند، هيچگاه حاضر نيستند در خدمت اجانب باشند

آنند و با اقدامات سطحي به دنبال عوام فريبي  ها اهداف خود را مخفي مي آمريكايي: وي افزود
  .تعماري خود دست نخواهند آشيدهستند، اما مسلم است آه آنان به هيچ وجه از اهداف اس

آمريكا : گيري آرد ي تحليلي از اوضاع و شرايط عراق، نتيجه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارائه
فراري آه براي آنان بسيار گران تمام خواهد شد، اما . گران بايد به دنبال راه فرار از عراق باشند و اشغال

اند آه با   آن نيست، چرا آه به بهترين نحو فهميدهاين سرنوشت محترم آنان است و گريزي از
  .توان بر مردم آزاده و معتقد عراق فائق آمد لشگرآشي نمي

ي بهينه  ها استفاده هاشمي به علما و فرهنگيان عراق توصيه آرد آه با تدبير و داشتن برنامه، از فرصت
  .آنند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
    فروردين25سه شنبه :  های تهرانروزنامه 

  2004  آوريل  13 -1383  فروردين 25سه شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های سه شنبه تهران از ميان اخبار خارجی به حوادث عراق و تهديد آيت اهللا سيستانی به 

بينه محمد صدور جهاد عليه نيروهای اشغالگر خارجی و از ميان اخبار داخلی به احتمال تغييراتی در کا
  .خاتمی در روزهای آينده اهميت داده اند

 روزنامه عصر در عنوان بزرگ خود از هشدار آيت اهللا سيستانی برای زدن حرف آخر در مورد نا کيهان
آرامی های عراق خبر داده و نوشته اين هشدار به معنای تهديد به صدور حکم جهاد عليه نيروهای 

  .تحت رهبری آمريکاست
 روزنامه صبح نظر رييس مجمع تشخيص مصلحت را با اهميت دانسته که از سکوت میجمهوری اسال

  .کشورهای عربی درباره حوادث عراق ابراز نگرانی کرده است
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 توجه داده که چشم مسلمانان جهان بايد به قيام مردم عراق کيهانعلی مطهری در مقاله ای در 
  .روشن شود و آمريکائی ها بايد در عراق ادب شوند

 هشدار داده که اگر اشغالگران غربی در عراق درس الزم را نگيرند همه کيهاننويسنده مقاله روزنامه 
  .مسلمانان به ويژه ايرانيان در خطر خواهند بود

کاران   نومحافظه  از اين نوشته برخی" دو نگاه آمريکا به ايران" در صدر اخبار خود با عنوان اعتماد
   روابط کردن  تيره   و همچنين  با ايران  ايجاد تنش  برای  مناسبی ر را فرصت مقتدی صد ، قيام آمريکائی

   صدر تلقی  حامی  عنوان  را به  ارشد آمريکا هرگز ايران های  مقام  عراق می دانند، ليکن آمريکا با شيعيان
  .اند نکرده

 و   اطالعاتی های آمريکا، سازمان   امور خارجه  بر وزارت  ابراز اميدواری کرده که عالوه اعتمادگزارشگر
   بر دولت  وارده های  نداشته و اتهام  اخير عراق  در حوادث  ايران  نقش  به  کشور نيز اعتقادی  اين امنيتی
  . انند  بد  و غيرواقعی  شده ريزی  برنامه  پنتاگون  را از طرف تهران

ران هر نوع برگزاری تظاهرات در مقابل ان  از زبان وابسته مطبوعاتی سفارت بريتانيا در تهنسيم صبا
  .سفارتخانه را در روزهای اخير تکذيب کرده است

واکنش سفارت بريتانيا در تهران به خبری است که يک سايت اينترنتی عرب زبان منتشر کرد که در آن 
يکا در گفته شده بود ده ها دانشجوی ايرانی در اعتراض به اشغال عراق توسط نيروهای به رهبری آمر

  .تهران دست به راهپيمائی بزرگی زدند که با زد و خورد هم همراه بوده است
 عنوان های اصلی صفحه اول خود را به تغييراتی در کابينه محمد خاتمی اختصاص آفتاب يزد و شرق

  . صورت واقعيت به خود گرفته است اعتمادداده اند که به نوشته
   هيچ  پس  کرد از اين  اعالم  دولت  هيات  جلسه  جمهور در آخرين  رييس  از آن که  پس  اعتمادبه نوشته
 وزير   حاجی  الری وزيرکشور، مرتضی  ندارد، موسوی  دولت  هيات  اعضای  استعفای  پذيرش  برای منعی
  ريزی  و برنامه  مديريت  سازمان فر رييس  و محمد ستاری  و ترابری ، احمد خرم وزير راه  و پرورش آموزش

  . کردند  سيدمحمد خاتمی  تقديم  خود را بطور رسمی استعفای
آيا روز چهارشنبه رئيس دولت ايران با استعفای برخی :"  در گزارشی به قلم اکرم ديداری پرسيدهشرق

اعضای کابينه خود موافقت خواهد کرد و آيا رئيس جمهور بحث ترميم کابينه را با همکاران خود در دولت 
  ."گذاشت و با آنان به طور رسمی در اين باره بحث و تبادل نظر خواهد کرددر ميان خواهد 

پس از پايان جلسه هيأت ) چهار شنبه(فردا " تغيير کابينه را قطعی ندانسته و پرسيده شرقگزارشگر 
دولت، هنگامی که خبرنگاران رئيس جمهور را مخاطب پرسش های خود قرار دهند، او چه خواهد 

  "گفت؟
روز " از تاثير تغيير کابينه در معامالت بورس اوراق بهادار تهران خبر داده و نوشته يای اقتصاددنروزنامه 

  ."گذشته بورس تحت تاثير اخبار نگران کننده در مورد ترميم کابينه آقای خاتمی قرارگرفت
د شد های جديد به شدت متاثر خواهن  بانک مرکزی و سازمان بورس از مديريتدنيای اقتصادبه نوشته 

های جديدی را در بازارهای پولی و  گذاری و بسياری از فعاالن بازار منتظرند که تيم جديد چه سياست
  .مالی اعمال خواهد کرد

 موضوع طرح استعفای بهزاد نبوی نايب رييس مجلس را مهم دانسته و پيش بينی کرده که همشهری
  .هه اصالحات رضايت نخواهند دادنمايندگان اصالح طلب مجلس به استعفای اين عضو سرشناس جب

 با اشاره به استعفای اعتراض آميز سه نفر از اصالح طلبان از مجلس نوشته اگر نبوی همشهریمقاله 
از مجلس خارج شود، سير استعفای ساير نمايندگان نيز ادامه خواهد يافت در غير اين صورت ممکن 

دت باقيمانده دوره خود را به آرامی طی است باب استعفا در مجلس ششم بسته شود و نمايندگان م
  .کنند

رئيس جمهور از کسانی " نظر رئيس کميسيون اصل نود مجلس را منعکس کرده که گفته است شرق
برای شکست اصالحات گله کند که حاکميت ملی را برنمی تابند، جمهوريت را شرک معرفی می کنند 

  ."و رئيس جمهور را در کوره سختی گداختند
 در برشماری علت شکست اصالحات به کسانی شرقاری راد نماينده نيشابور به نوشته حسين انص

اشاره کرده که از طرح ها، لوايح، سياست ها، عقالنيت و مساعدت های سياست هايی که جبهه 
اصالحات در سطح داخلی و خارجی آن را پيگيری می کرد، جلوگيری کردند، به خشونت و بی قانونی و 

  .درت دولت دامن زدنددرهم شکستن ق
رييس کميسيون اصل نود که از پرکارترين کميسيون های مجلس ششم بود و از سوی شورای نگهبان 
برای دوره ديگر تائيد صالحيت نشد گفته است رودخانه ای از جريان انديشه را که در آغاز اصالحات به 

  .سی و دانشجويان از حرکت باز ماندراه افتاده بود با بسته شدن مطبوعات و بازداشت های فعاالن سيا
 ارديبهشت را برای برگزاری انتخابات ميان دوره ١٨ خبر داده که شورای نگهبان روز کيهاندر حالی که 

 هنوز نظر اين شورا در مورد انتخابات مياندوره ای برای  شرقای مجلس تعيين کرده است به نوشته
  . نيستانتخاب يک نماينده باقی مانده در تهران مشخص

وزارت کشور و مجريان انتخابات هفته گذشته در نامه ای به شورای نگهبان پيشنهاد کرده بود که 
انتخابات برای برگزيدن نفر سی ام نمايندگان تهران همزمان با انتخابات رياست جمهوری در بهار سال 

  .بعد صورت پذيرد
 از روز دوشنبه وارد ايران شده و کار خود را  خبر داده که بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمیکيهان

  .آغاز کرده اند
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 در تائيد اين خبر از قول منابع خارجی نوشته ايران از روز جمعه گذشته فعاليت های ساخت نسيم صبا
  .و مونتاژ سانتريفوژهائی را که مخالف نظر آژانس بين المللی است متوقف کرده است

 اتمی که در سال گذشته در دو نوبت از مراکز هسته ای ايران بازديد بازرسان سازمان بين المللی انرژی
کردند در آخرين روزهای سال با توفقی روبرو شدند که پس از لغو موقت سفر آن ها از سوی دولت ايران 
اتفاق افتاد ولی همزمان با سفر دو هفته پيش محمد البرادعی از تهران اعالم گرديد که اين بازرسی ها 

  . کامل از سر گرفته خواهد شدبه صورت
 در عنوان های اصلی خود خبر از تاکيد رهبر جمهوری اسالمی برای آغاز جمهوری اسالمی و رسالت

  .عمليات اسکان زلزله زدگان بم خبر داده است تا هر چه زودتر بازسازی در آن منطقه شروع شود
 که به برای سامان دادن به برنامه ريزی  خبر از ديدار روز سه شنبه محمد خاتمی از بم دادهآفتاب يزد

  .ها و عمليات اجرائی صورت می گيرد
سه ماه بعد از وقوع زلزله مصيبت بار بم، گزارشگران و روزنامه نگاران ايرانی و خارجی از ناکام بودن 
برنامه های نوسازی و عمليات اسکان در بم خبر داده اند و ماه گذشته تظاهرات وسيعی هم در آن 

  . برپا شد که به زدوخورد و تيراندازی و دستگيری عده ای انجاميدشهر
 خبر از اولين نشست انجمن دفاع از حقوق زندانيان داده که روز پنجشنبه برای برگزيدن هيات شرق

  .امنای اين نهاد غيردولتی تشکيل خواهد شد
 از حقوق زندانيان در رئيس و سخنگوی انجمن از ميان اعضای هيأت مديره انجمن دفاعشرقبه نوشته 

حالی برگزيده خواهند شد که اين انجمن سال گذشته در آستانه روز جهانی حقوق بشر به عنوان يک 
  .انجمن غيردولتی و غيرسياسی اعالم موجوديت کرد

 نوشته که  اعتماد  و بازيگر سينما و تلويزيون  کارگردان  مديری يک روز پس از انتشار خبر بازداشت مهران
  .ا قرار منع تعقيب قاضی آزاد شداو ب

روزنامه جمهوری اسالمی خبر داده که سودجوئی از طريق تهيه و انتشار جزوات خرافی در ماه های 
اخير رواج يافته و از توزيع جزوه ای خبر داده که در شب های جمعه در بهشت زهرا دست به دست می 

  .گردد
حاوی مطالب انحرافی، سخيف و بی پايه است با  اين جزوه که جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

 تومان به فروش می رسد و در ايام تعطيالت نوروز نيز در ايستگاه عوارضی بزرگراه تهران ـ قم ۵٠٠قيمت 
  .جزوه ای فروخته می شد که مطالب مبتذل و محرک در آن بود

 

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

 در نامه اي به سران سه قوه؛ آمادگي خود را جهت ارائه داليل غير قابل انكار  مذهبي-فعاالن ملي
  نماييم    مبني بر غير قانوني بودن وضعيت موجود بازداشت شدگان اعالم مي

  2004  آوريل  13 -1383  فروردين 25سه شنبه 
ي رحماني، رضا اي به سران سه قوه، نسبت به وضعيت تق   مذهبي در نامه-تعدادي از فعاالن ملي

  .عليجاني و هدي صابر، ابراز نگزاني آردند
  :در اين نامه آمده است" ايلنا" به گزارش

: روساي محترم سه قوه؛ با سالم، همچنان آه اطالع داريد بيش از دو ماه از بازداشت دوستان ما آقايان
دوستان و وآالي , ها  طي اين مدت خانواده. گذرد  هدي صابر و رضا عليجاني مي, تقي رحماني

ها خواستار رسيدگي به وضع عزيزان   هاي حضوري و اطالعيه  مالقات, نامبردگان از طريق ارسال نامه
سياسي و ديني , اند آه اتهام وارده به آنان فاقد هرگونه وجاهت قانوني  بارها اعالم آرده, اند  خود شده

اين شرايط سبب شده . زداشت وجود نداردسند و مدرك موجهي براي ادامه با, بوده و هيچ گونه دليل
است برخي از مسئوالن قضايي گاه و بي گاه با طرح ادعاهاي ضد و نقيض و خالف واقع تالش آنند 

  .برخورد غير قانوني با دوستان ما را توجيه آنند
 -در ادامه اين نامه با اشاره به سخنان سخنگوي قوه قضاييه در خصوص وضعيت بازداشت شدگان ملي

حكم آنان قطعي شده و دوران محكوميت خود را , سخنگوي قوه قضائيه اعا آرد: ذهبي، آمده استم
در حاليكه هنوز هيچ حكم قطعي توسط دادگاه تجديد نظر مبني بر نقض يا تاييد حكم , آند  سپري مي

  .  متهم پرونده يا وآالي آنان ابالغ نشده است15دادگاه بدوي به هيچ يك از 
مالقات منظم , مذهبي با تاآيد بر حقوق بازداشت شدگان از جمله؛ حضور در بند عمومي -فعاالن ملي

اوًال؛ : هايشان و همچنين امكان مالقات وآال با متهمان، آمده است  و از قبل مشخص زندانيان و خانواده
اي در زندان اوين و   ثانيًا؛ آنان در بازداشتگاه ويژه, اند  وآال تاآنون موفق به مالقات با دوستان ما نشده

ها با صدور مجوزهاي موردي و تنها چند ساعت قبل   برند و ثالثًا؛ خانواده  خارج از بند عمومي به سر مي
  . شوند  از هر مالقات از امكان ديدار عزيزان خود مطلع مي

ستان ما بازجويي و زندان دو, اگرچه تناقضات موجود در جريان بازداشت: در ادامه اين نامه آمده است
هاي   اما ما دوستان و هم پرونده, تر از آن است آه نياز به توضيح داشته باشد  تر و شفاف  بسيار واضح

آنان آمادگي خود را جهت ارائه شواهد و داليل غير قابل انكار مبني بر غير قانوني بودن وضعيت موجود 
 قانون اساسي از شما 156 و 121-67 نماييم و بار ديگر به استناد اصل  آنان در هر مرجعي اعالم مي

خواهيم تا با اعالم نظر صريح درباره زندانيان ياد شده اقدامات عاجلي را به منظور   روساي سه قوه مي
ما وظيفه خود , بديهي است در صورت ادامه وضع موجود. شان انجام دهيد  آزادي بدون قيد و شرط
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ق دوستان زنداني و رفع ظلم مضاعف نسبت به آنان دانيم از هر امكان مشروع براي اعاده حقو  مي
  . استفاده نمائيم
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