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

  
  

  قض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و ن
  

  گردهمايي اعضاي هيات امناي انجمن دفاع از حقوق زندانيان
  2004 آوريل  16  -1383  فروردين 28جمعه 

  .عصر ديروز گردهمايي اعضاي هيات امناي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در حسينيه ارشاد برگزار شد
در اين مراسم عمادالدين باقي از اعضاي هيات امناي , ايلنا, نبه گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايرا

اي جدي   مسئله زندان و زندانيان سياسي از دوران بسيار دور در ذهن من همواره دغدغه: انجمن گفت
رفتم و چه   اهللا منتظري مي  چه در دوران قبل از انقالب آه خود به ديدار زندانيان سياسي نظير آيت. بود

  . عد از انقالب آه در بعضي از موارد بنده نيز در زمره اين زندانيان قرار گرفتمدر دوران ب
گيري اين انجمن در چند دوره مختلف از جمله در دوران قبل از   وي در ادامه با اشاره به تاريخچه شكل

اقًا حتي در دوران زندان نيز انديشه چنين آاري وجود داشت آه اتف: گفت, زندان رفتن عبداهللا نوري
الواعظين در جريان گذاشتم بسيار مورد استقبال ايشان نيز قرار   وقتي در زندان آن را با آقاي شمس

  . گرفت
گفتند من اولين   آقاي دآتر آقاجري همواره مي: وي با گرامي داشتن ياد دآتر هاشم آقاجري افزود

  . گذارم  آسي هستم آه در اين انجمن به هر ميزان آه الزم باشد وقت مي
عمادالدين باقي در ادامه سخنان خود با اشاره به تشكيل جلسات متعدد و موضوع فعاليت انجمن در 

بعضي از دوستان بودند آه تنها طراحي انجمني تحت : رابطه با زندانيان سياسي يا غيرسياسي گفت
اد داريم بايستي آرد ولي ما اعتق  انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسي نظر آنها را تامين مي, عنوان
  . هاي قانوني موجود در حمايت از حقوق زندانيان استفاده آنيم  االمكان از ظرفيت  حتي

باقي در بخشي ديگري از سخنان خود با تشريح اينكه از نظر قانوني تشكيل نهادهاي حمايت از حقوق 
ها اقدامات    تشكلبشر نيازمند اخذ مجوز نيستند و دستگاه قضايي تنها در صورتي آه از سوي اين

نخستين :   تواند درخواست تعقيب و تعطيلي اين نهادها را نمايد، گفت  اي صورت بگيرد مي  مجرمانه
 انجام شد و ساير مراحل آن نيز 82درخواست ارسالي اين انجمن به وزارت آشور در تاريخ آذر ماه سال 

  . در چارچوبهاي قانوني در حال طي شدن است
تاآيد بر اينكه حقوق بشر تبعيض بردار نيست و حتي مجرمان هم حقوقي دارند آه بايد وي در ادامه با 
  رعايت شود
, گذارند اهانت آند  اگر آسي به يك مجرم و تبهكار آه حكم محكوميت خود را مي: اظهار داشت

در تنها در مورد حقوق زندانيان سياسي واآنش نشان دهيم و , مستحق مجازات است و اگر قرار باشد
ايم تا چنين رفتارهايي ناپسندي به صورت هنجار   تفاوت باشيم در واقع اجازه داده  مورد ساير زندانيان بي

  . درآيد
عضو هيات امناي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه با توضيح اينكه در بعضي از موارد حقوق 

دانند،   هايشان آنها را مجرم مي   و خانوادهاما به دليل اينكه خود, شود  زندانيان عادي بيشتر پايمال مي
اي است آه ما بيشتر روي آن تمرآز خواهيم   حقوق زنداني مسئله: شود گفت  اين حقوق پيگيري نمي

آرد و طبيعي است آه اگر يك زنداني به ناحق در بازداشت باشد بنا به قانون نسبت به زندان بودن او 
  . اعتراض خواهيم آرد

اين انجمن به هيچ وجه به :  با غيردولتي و غير سياسي خواندن اين انجمن اظهار داشتباقي در ادامه
  . شكل يك حزب سياسي عمل نخواهد آرد

بندي زندانيان تصريح دارد و توضيح اينكه در حال     ها بر طبقه  هاي زندان  نامه  باقي با اشاره به اينكه آئين
انتقال يك : گفت, شوند   اوين و رجايي شهر آرج نگهداري مي,حاضر بخشي از زندانيان در زندانهاي قصر

شود و طبق قانون مجازاتهاي   زنداني آه ساآن تهران است به زندان آرج يك نوع تبعيد محسوب مي
  . شود  اسالمي اين جرم محسوب مي

 زندانيان آه وي با ذآر اين مطلب آه هم اتاق آردن برخي از زندانيان با زندانيان خطرناك و تضييع حقوق
اين انجمن اقداماتي را : شود، اظهار داشت  به دليل عدم توانايي در گرفتن وآيل حقوقشان ضايع مي

هاي اصلي از آار اين زندانيان به عمل خواهد آورد و تنها در حد ضرورت اقدام به انتشار   براي گشودن گره
  . بيانيه خواهيم آرد

هاي اين انجمن در سال گذشته از جمله شناسايي   عاليتعمادالدين باقي در ادامه ضمن تشريح ف
تامين وثيقه براي زندانيان و گفت و گو با طرفين دعواي مربوط به دو مورد از زناني آه به اعدام , زندانيان

المللي در رابطه با حقوق زندانيان و طراحي و ايجاد يك   از برگزاري يك سمينار بين, محكوم شده بودند
  .  براي انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسي خبر داد تي ويژهسايت اينترن
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باقي در پايان سخنان خود با اشاره به اينكه تنها آافي است هر آدام از ما فقط فرصت بسيار آوتاهي 
تواند امواج   يقينًا همين فرصتهاي اندك مي: گفت, از زندگي خود را به امر دفاع از زندانيان اختصاص دهيم

  . زرگ و تاثيرات به سزايي را در راستاي احقاق حقوق اين قشر فراموش شده جامعه ما بگذاردبسيار ب
خوشبختانه به اين : در ادامه اين مراسم حسن ضيايي فر دبير آميسيون حقوق بشر اسالمي گفت

وان به ت  هاي مدني به دنبال پيگيري حقوق زندانيان باشيم و تنها نمي  ايم آه با فعاليت  نتيجه رسيده
  . هاي سياسي و تبليغاتي بسنده آرد  ها و فعاليت  بيانيه

وي در ادامه با اشاره به اينكه سازمانهاي توانمندي در سراسر جهان وجود دارند آه آمادگي برگزاري 
متاسفانه سازمانهاي دولتي بعضي از اين نهادها : هاي مشترك را با اين انجمن دارند، گفت  پروژه
  .  به سوي خود آشانده اند آه در ثمره آن تنها برگزاري چند آارگاه و انتشار چند آتاب شدالمللي را  بين

دبير آميسيون حقوق بشر اسالمي با تبيين اين مطلب آه حداقل قواعد رفتار با زندانيان در سازمان 
, م دهيماگر ما بتوانيم يك دهم اين قواعد را در آشور خود انجا: ملل تدوين شده است، اظهار داشت

  . ايم  آاري بسيار اساسي انجام داده
تشكيل : اظهار داشت, سعيد حجاريان نيز در ادامه اين مراسم با ابراز خرسندي از تشكيل اين انجمن

  . چنين نهادهايي يك نوع ملي شدن است
ل تواند تحم  حجاريان در بخش ديگري از سخنان خود با تشريخ اينكه حمايت از خانواده زندانيان مي

اين انجمن اگر بخواهد وظايفش را به درستي انجام دهد : زنداني را در دوران زندان افزايش دهد، گفت
تـواند به اين مورد رسيدگي آند وليكن اميدوارم انجمن ديگري نيز براي حمايت از خانواده زندانيان   نمي

  . سياسي تشكيل شود
هاي   مايت از خانواده تمام زندانيان از ضرورتضرورت ح: وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح آرد

  .هاي سياسي نيز ندارد  باشد و آاري خداپسندانه است آه ربطي به جناح  جدي در جامعه ما مي
چه بسا با حمايت از : حجاريان در ادامه جلسه هيات امناي انجمن دفاع از حقوق زندانيان حجاريان گفت

 بسياري از مفاسد اجتماعي در بين خانواده زندانيان مواد مخدر و يا توان از اشاعه  خانواده زندانيان مي
  . اجتماعي جلوگيري آرد

ها و   به گزارش ايلنا، حجاريان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه بايد از دوباره آاري
 اما NGOت تا  اسGOفر بيشتر يك   تشكيالت آقاي ضيايي: هاي موازي پرهيز شود، گفت  تشكيل انجمن

  . آار آنها بسيار شايان توجه و در خور ستايش است
  . در بخش ديگري از اين مراسم سلطاني عضو آانون وآال نيز به ايراد سخن پرداخت
متاسفانه اين : وي با تشريح مشاهدات خود با هشدار نسبت رعايت آرامت انساني زندانيان گفت

  . هاي موثري بردارد  كل بتواند در اين راستا قدمحقوق گاه مغفول مانده و اميد است اين تش
اهللا سحابي آخرين سخنران اين بخش از مراسم بود آه با يادآوري دوران زندانهاي قبل از   مهندس عزت

هاي خارج از زندان، آن را مايه آن دانست آه فرد يا گروه زنداني فعال بمانند و تنها به   انقالب و حمايت
اين امر عالوه بر اينكه در روحيه افراد زنداني اثر داشت موجب آموزش افراد در . دحفظ موضع اآتفا نكن

  . آرد  زندانها را نيز فراهم مي
هاي زندانيان   حمايت از خانواده: هاي زندانيان در خارج از زندان گفت  سحابي با تاآيد بر حمايت از خانواده

  .  موجبات آرامش روحي فرد زنداني را فراهم آوردبايد فراتر از شرآت و گفت و گو در دعواها رفته و
بايستي با اعالم و اطالع رساني آامل به جامعه و داليل حضور زندانيان : سحابي در پايان گفت

  . سياسي در زندان زمينه زنده نگه داشتن آنها را در جامعه فراهم آنيد
رضا رجايي و سعيد   علي, راددر ادامه اين جلسه هيات رئيسه اين نشست آه شامل حسين انصاري 

  . شيرآوند بودند؛ در مكان خود مستقر شدند
حسين انصاري راد در ابتداي سخنان خود با اشاره به اينكه امروز آساني در تشكيل اين انجمن پيشگام 

بايد اين انجمن را به نهادي براي دادخواهي : اند آه رنج زندان در صورت آنها وجود دارد، گفت  شده
  . يان تبديل آنيدزندان

در ادامه اين مراسم هيات رئيسه جلسه با ثبت نام از نامزدهاي هيئت مديره آه از اعضاي هيات امناي 
  . اين انجمن بودند انتخابات را برگزار آرد

احمد , مرضيه مرتاضي لنگرودي, زاده  جالل جاللي, پس از پايان انتخابات و اعالم آرا عمادالدين باقي
حمدجواد مظفر، محمد دادفر و فريده غيرت به عنوان اعضاي نخستين هيات مديره انجمن م, آبادي زيد

دفاع از حقوق زندانيان انتخاب شدند همچنين مرتضي آاظميان و رضا احمدي نيز به عنوان بازرسان اين 
  . انجمن منتخب و به جمع معرفي گرديدند

  
  ت ايران بر تحوال و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  جهان در هفته گذشته

  2004آوريل   16  -1383  فروردين 28ه جمع - راديو آلمان-جواد طالعى
صداى اسامه بن الدن موتلفين  در شرايطى آه بحران عراق همچنان پيچيده مانده و پخش نوار تازه

است، پشتيبانى عراق دستخوش ترديد آرده  آمريكا را در زمينه ادامه استقرار نيروهاى نظامى خود در
هفته اوضاع سياسى خاورميانه را بغرنج تر از هميشه  جورج دبليو بوش از طرح تازه آريل شارون، اين

  .آرد
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مصر و آريل   ميزبان حسنى مبارك رئيس جمهور  به فاصله دو روز، آاخ سفيد واشنگتن هفته گذشته،
اميد به حل بحران   سبب شد آههمزمانى اين ديدارها، در آغاز. شارون نخست وزير اسرائيل بود

با پشتيبانى از طرح ابقاى شهرك  اما رئيس جمهور آمريكا،. خاورميانه، يكبار ديگر در دل ها زنده شود
اين اميد را از ميان برد، بلكه زمينه ساز  هاى بزرگ مهاجرنشين در ساحل غربى رود اردن، نه تنها

 . شد  اروپا  آشورهاى عربى و اعتراضات گسترده در
را از خطوط  آريل شارون، در سفر خود به واشنگتن اعالم آرد آه دولت وى حاضر است نيروهاى خود

زانوم، آاديم  اين عقب نشينى، شهرك هاى هرمش،. غزه و شمال ساحل غربى رود اردن عقب بكشد
يه نخواهند ساحل رود اردن تخل  در  شهرك بزرگ مهاجرنشين  اما چند .و گانيم را نيز در بر خواهد گرفت

عنوان طرح جداسازى يكجانبه فلسطين نام  آارشناسان امور خاورميانه، از طرح تازه شارون به. شد
آلگماينه، شارون، در صورتى موفق به اجراى اين طرح خواهد شد آه  به گزارش روزنامه فرانكفورتر. بردند

در اين همه . رخوردار شودمه امسال، از پشتيبانى اآثريت اسرائيلى ها ب در همه پرسى اول ماه
 .اسرائيل درباره ادامه ماموريت يا آناره گيرى شارون تصميم خواهند گرفت پرسى، مردم

  
شجاعانه و   اقدامى  دبليو بوش، در آنفرانس مطبوعاتى پس از ديدار خود با شارون، طرح وى را جورج

از سوى شارون تهديد  ون بارهاياسر عرفات، رهبر حكومت خودگردان فلسطين، آه تاآن. تاريخى خواند
واشنگتن، هشدار داده بود آه توافق  به قتل شده است، يك روز پيش از ورود نخست وزير اسرائيل به

وى گفته . به تمام تالش هاى صلح در منطقه باشد ميان بوش و شارون مى تواند به معناى خاتمه دادن
مستقل، بازگشت آوارگان و تقسيم اورشليم به استقرار يك آشور  مردم فلسطين از مبارزه براى“: بود

پس از اعالم پشتيبانى آاخ سفيد از طرح ابقاى . ”دست بر نخواهند داشت پايتخت اسرائيل و فلسطين
نشين، حسنى مبارك، آه همچنان در آمريكا به سر مى برد، از شارون خواست آه  شهرك هاى يهودى

 اقدام يك جانبه،“: وى گفت.  فلسطينى ها مذاآره آندزدن به هر اقدام يكجانبه اى، با پيش از دست
 .” خواهد افزود تنها بر مشكالت منطقه

 واآنش اروپا و سازمان ملل
عراق  از ديد آارشناسان سياست بين الملل، براى غلبه بر بحران هائى آه سياست هاى بوش در

سر يك استراتژى  و اروپا بر بيش از هميشه نيازمند وحدت نظر آمريكا  آفريده است، جهان، امروز،
شارون آن را با خود به   آه آريل اما پشتيبانى بوش از طرح جداسازى فلسطينى ها،. مشترك است

اين اقدام، با واآنش منفى . است  واشنگتن برد، امكان چنين وحدتى را از هميشه ضعيف تر آرده
ه ايرلند، آه در حال حاضر رياست شوراى وزير خارج .سازمان ملل متحد و رهبران اتحاديه اروپا روبرو شد

اتحاديه اروپا حاضر به پذيرش تغيير در مرزهاى پيش از جنگ “: گفت اتحاديه اروپا را نيز بر عهده دارد،
عالوه بر . آه ميان اسرائيل و فلسطين بر سر اين امر توافق تازه اى حاصل شود  نيست، مگر آن١٩۶٧

 .”است نه و عملى را نيز براى آوارگان فلسطينى پيش بينى آردهراه صلح، يك راه حل عادال اين، طرح
همچنان به راه حلى اعتقاد  اتحاديه اروپا“:  نيز گفت خاوير سوالنا مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا

  .” به ايجاد دو آشور مستقل در منطقه منتهى شود دارد آه
اميدوارى آردند آه  انگلستان و دولت آلمان ابرازاز ميان آشورهاى اروپائى، تنها تونى بلر نخست وزير 

مذاآرات صلح با فلسطينى ها  شايد عقب نشينى نيروهاى اسرائيل از نوار غزه، مقدمه از سرگيرى
متهم ساخت آه منافع مردم فلسطين را با  اما آوفى عنان دبيرآل سازمان ملل متحد، آمريكا را. باشد

  .گرفته است آلى ناديدهپشتيبانى از طرح جداسازى شارون به 
شانس باقى ماندن  دو هفته ديگر، با برگزارى همه پرسى روشن خواهد شد آه آيا اصوال مردم اسرائيل

آميز ميان اسرائيل و فلسطين، در  درگيرى هاى خصومت. بر اريكه قدرت را به شارون خواهند داد يا نه
ى ها و خسارات مالى سنگينى به هر دو ويران دوران نخست وزيرى شارون، هزاران قربانى گرفته و

  .طرف وارد ساخته است
  

  بلر و بوش از حمله به عراق حمايت کردند  
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جرج بوش رئيس جمهور آمريکا و توني بلر نخست وزير انگليس امروز پس از گفتگو در کاخ سفيد در يک 
   به عراق حمايت کردند  کنفرانس مطبوعاتي مشترک از حمله

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از العربيه جرج بوش رئيس جمهور آمريکا و توني بلر نخست وزير 
انگليس امروز پس از گفتگو در کاخ سفيد در يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک بر ضرورت انتقال حاکميت 

  .  ژوئن تاکيد کردند 30به عراقيها در روز 
: نفرانس مطبوعاتي مشترک ضمن حمايت از تصميم خود براي حمله به عراق گفت جرج بوش در اين ک

وجود تروريسم در عراق واضح است، تروريسم تنها خطر براي مردم عراق نيست بلکه براي همه 
حوادث اخير نشان مي دهد . کشورهاي جهان و از جمله ملت آمريکا نيز خطر بزرگي به شمار مي آيد 

اق پايان نيافته است و اراده ما را براي تکميل وظيفه خود در اين کشور تقويت مي که وظيفه ما در عر
  .کند 

وي با اشاره به درگيريهاي اخير در عراق تندروها را مسئول اين درگيريها دانست و گفت تندروها در 
  . هيم داد حکومت آينده عراق جايي نخواهند داشت و به آنها اجازه تاثيرگذاري بر آينده عراق را نخوا
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از چنين : وي ضمن استقبال از پيشنهاد اخضر ابراهيمي در مورد حکومت آينده عراق گفت 
  . پيشنهادهايي استقبال مي کنيم 

 ژوئن 30نيروهاي ائتالف روز :  ژوئن گفت 30بوش در ادامه با تاکيد بر انتقال حاکميت به عراقيها در روز 
سربازان براي حمايت از حکومت جديد عراق در اين کشور باقي حاکميت را به عراقيها خواهند سپرد اما 

  . خواهند ماند 
  . عراق آزاد الگويي براي خاورميانه خواهد بود و تمام اين منطقه را تحت تاثير قرار خواهد داد : وي گفت 

 آريل شارون طرحي را با من در ميان گذاشت مبني بر: وي با تکرار حمايت خود از طرح شارون گفت 
خروج نيروهاي اسرائيلي از نوار غزه که ما از اين طرح استقبال مي کنيم و اين طرح تنها راه براي 

وي در .ساخت يک کشور مستقل فلسطيني و موفقيت نقشه راه که تنها طرح صلح است، مي باشد 
ادن به تروريسم تنها راه پايان د: پايان با تشکر از بلر به دليل همکاري با آمريکا در جنگ با عراق گفت 

  . استقرار آزادي است 
گورهاي دسته : توني بلر نخست وزير انگليس نيز با حمايت از تصمم خود در حمله به عراق گفت 

 هزار نفر از جمله زنان و کودکان را در اين گورها جاي داده بود تاييدي 300جمعي و ظلم نظام سابق که 
  .براي اقدام ما در حمله عراق است 

تنها طرح موفق براي ايجاد صلح در فلسطين نقشه راه است و ما : حمايت از نقشه راه گفت وي ضمن 
  .خواهان تشکيل دو کشور فلسطيني و اسرائيلي هستيم

سياسي عراق ما به دنبال صدور يک قطعنامه از جانب سازمان ملل دررابطه با آينده : وي گفت 
  .هستيم

من : فلد مبني بر طرح ريزي نقشه حمله به عراق نيز گفت جرج بوش درمورد زمان دستور خود به رامس
 13 سپتامبر در جلسه اي که در روز 11به طور دقيق تاريخ اين دستور را نمي دانم اما پس از حوادث 

سپتامبر با نيروهاي امنيت ملي برگزار شد اين موضوع مورد بحث قرار گرفت اما افغانستان اولويت 
  .   داشت 

  
  و مراآز سازمان مجاهدين خلق ايران در ايتاليا از ديد يك فعال حقوق بشرتجسس خانه ها 
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در ايتاليا دادستاني رم درگير مطالعه و بررسي مدارآي است آه در بازرسـي از دفـاتر شـوراي مقاومـت                     

ياســي ايتاليــايي در حمايــت از در همــين حــال برخــي از فعــاالن س. ملــي در ايتاليــا بدســت آورده اســت
  . مجاهدين، تصميم دولتشان را نوعي معامله با جمهوري اسالمي خوانده اند

رائول مانتواني، مسئول سياست بين المللي حزب احياي آمونيـستي ايتاليـا و             ): راديو فردا (احمد رافت   
از ليـستي آـه     عضو آميسيون خارجي مجلس، رسما خواهان حذف نام سازمان مجاهـدين خلـق ايـران                

رائول مانتواني ضمن محكوم نمودن اقدام پلـيس    . اتحاديه اروپا از گروههاي خرابكار تهيه آرده است، شد        
مبني بر تجسس در دفتر شوراي ملي مقاومت در رم و منازل فعالين اين سازمان و هـواداران مجاهـدين                    

را در اين رابطه به مجلس ارائه خواهـد  در روزهاي آينده قطعنامه اي : خلق در ديگر شهرهاي ايتاليا افزود    
عضو آميسيون خارجي مجلس ايتاليا، حكم دادستاني رم فرانكو يونتـا را نقـض صـريح حقـوق بـشر                    . داد

  . نمي توان پناهجويان ايراني را فداي معامله دولتهاي رم و تهران نمود: دانست و گفت
ي دست از قابيـل آوتـاه، در گفتگـويي بـا راديـو         سرجو دليا، فعالي حقوق بشر و بنيانگزار سازمان ايتالياي        

دولت ايتاليا در اين روزها بر اين نظر است آه جمهوري اسـالمي مـي توانـد بـه نيروهـاي       : فردا مي گويد  
ائتالف در عراق در حل بحران آنـوني در ايـن آـشور و بـويژه در آزاد سـاختن گروگانهـا يـاري رسـاند و بـه                     

ي اسالمي ، دادستاني رم را مجبور به صدور اينچنين حكمي آرده همين دليل براي جلب رضايت جمهور 
  . است

شخصا معتقدم ايـن تحليـل نادرسـت اسـت، زيـرا جمهـوري اسـالمي را                 : سرجو دليا در ادامه مي افزايد     
نمي توان راه حل دانست، بلكه اين آـشور خـود بخـشي از مـشكلي آـه جامعـه بـين المللـي بـا آن در                            

ايتاليا شايد بتوانـد آزادي گروگـاني را   : سرجو دليا مي افزايد. ن است مي باشد خاورميانه دست به گريبا   
با ميانجيگري ايران بدست آورد وليكن بهايي آه براي آن در آينـده پرداخـت خواهـد آـرد، بـسيار سـنگين                       

  . خواهد بود
 اعـضايش   سازمان مجاهدين خلق جمعه در مقابل سفارت سوريه در رم در اعتراض به استرداد دو تـن از                 

جميـل بـسام و ابـراهيم    . آه به دمشق سفر آرده بودند به جمهـوري اسـالمي ، تظـاهراتي را برپـا آـرد            
خدابنده آه براي مالقـات بـا خـانواده هايـشان بـه دمـشق رفتـه بودنـد، هـم اآنـون بـه گفتـه مـسئولين                             

 آـشور بريتانيـا     ايـن دو فـرد داراي مـدارك پناهنـدگي از          . مجاهدين خلق در زندان اوين بـه سـر مـي برنـد            
  .هستند

  
سخنگوي نيروهاي ائتالف گفت در ميانچيگري با نيروي مقتدي صدر، براي جمهوري اسالمي نقشي 

  وجود ندارد
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ائتالف تحت رهبري آمريکا درعراق روز جمعه اعالم کرد در پايان دادن به ): راديو فردا(مريم احمدي 
ين نيروهاي آمريکا و سپاه مهدي به رهبري مقتدي صدر، روحاني شيعه، در شهر نجف، براي درگيري ب

  . ايران نقشي وجود ندارد
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دن سونور، سخنگوي نيرو هاي ائتالف گفت به تقاضاي يک هيات ايراني ، يک نماينده ائتالف با اعضاي 
ري ايران در بحران عراق مورد هيات ايراني مالقات کرده و به اطالع آنها رسانده است که ميانجيگ

  . استقبال نيست
دن سونور به خبرنگاران گفت ما در رابطه با نقش آنها درعراق، پيام آشکاري برايشان فرستاديم، اين که 

اعتقاد ما بر اينست که براي ايران به عنوان واسطه . در عراق نقشي سازنده داشته باشند، نه مخرب
درواقع فکر مي کنيم مشکل با صدر وشبه نظاميان طرفدار اوبايد . دارداي بين ما و صدر، نقشي وجود ن

يک مقام ايراني گفته است هيات ايراني با رهبران مذهبي . توسط عراقيها حل و فصل شود نه ايرانيها
به گزارش خبرگزاريهاي ايران، . نجف مالقات خواهد کرد، اما مقتدي صدريکي از اين رهبران نخواهد بود 

ازي، وزيرامورخارجه ايران، روز جمعه، هرگونه گزارش در مورد ميانجيگري ايران را رد کرد و گفت کمال خر
آقاي خرازي سفرهيات ايراني به عراق را . چگونه مي توان ميان اشغالگران و مردم عراق ميانجيگري کرد

  .ابتکار ايران خواند 
ائي که مقتدي صدر ونيروهايش تجمع کرده نيروهاي آمريکا با حداکثر قوا دراطراف مستقر شده اند، ج

مقتدي صدر در نماز جمعه امروز گفت مصالحه با نيروهاي ائتالف عملي نيست و وي در آرزوي . اند
مقتدي صدر با اعالم اين که سپاه مهدي را منحل نخواهد کرد، گفت ما اجازه نمي . شهيد شدن است 

ورود آنها به اين شهر ها ممنوع .  مقدس شونددهيم نيرو هاي اشغالگر وارد نجف و ديگر شهرهاي
مقتدي صدر گفت من فکر ميکنم آمريکائي ها در اينجا خواهند ماند و کشور ما را براي سالهاي . است

  .سال دراشغال خواهند داشت
  

  نقش جمهوري اسالمي در ناآرامي هاي عراق، از ديد سه روزنامه ايتاليايي
ان عراق، يكي از مسائلي است آه اين روزها درباره آن مقاالت و تحليل نقش ايران در ايجاد و يا حال بحر

  . و تفسيرهاي بسياري در مطبوعات ايتاليا انتشار يافتند
روزنامه الرپوبليكاي ايتاليا در سرمقاله اي تحت عنوان ميانجيگري ايراني مي ): راديو فردا(احمد رافت 

. آفرينان اصلي در صحنه سياسي عراق تبديل شدجمهوري اسالمي ناگهان به يكي از نقش : نويسد
مقامات حاآم بر تهران سعي دارند با استفاده از بحران گروگان : در ادامه اين مقاله اشاره مي شود

گيري و اختالفات درون شيعيان عراق، براي خود در اين آشور نقشي بتراشند آه البته در اين اقدام تا 
  . آنون ناآام مانده اند

اسالمي بنابرآنچه در اين سرمقاله آمده است، از حضور ناگهاني سني ها در آنار شيعيان در جمهوري 
تظاهراتي آه به حمايت از مقتدي صدر برگزار شدند، وحشت زده شده و بالفاصه ديپلمات آارآشته اي 
 چون حسين صادقي را به اين آشور همسايه اعزام داشت تا تماسهاي خود با گروههاي مختلف شيعه

هيئت ايراني نه به دعوت آمريكا، بلكه به دعوت عبدالعزيز حكيم به : الرپوبليكا معتقد است. را تازه سازد
عراق رفت تا آنترل شيعيان در عراق را آه به نوعي با جمهوري اسالمي داراي روابط ويژه اي هستند، 

حضور ايران در عراق و تالشهايش الرپوبليكا مي افزايد البته چه آمريكا و چه ايتاليا از . از دست ندهد
براي فيصله دادن به بحران در جنوب اين آشور خوشنود هستند، هرچند اينچنين به نظر مي آيد آه تا 

  . آنون موفقيتي از حضور ايران حاصل نشده است
در اگر ايرانيها بتوانند براي مشكل مقتدي صدر راه حل مناسبي بيابند، : الرپوبليكا در ادامه مي نويسد

آينده منزوي ساختن جمهوري اسالمي در صحنه سياست خليج فارس بسيار مشكل خواهد بود، 
هرچند آه تهران قبل از ايفاي هر نقش مهمي در اين منطقه بايد براي مشكالتي چون سياست هسته 

  . اي اش و حضور عناصر وابسته به القاعده در آشورش پاسخهاي قابل قبول و مناسبي بيابد
السرا تحت عنوان بازي دوگانه ايران و سوريه براي وادار ساختن آمريكا به عقب نشيني از آوريره د

  . عراق، به تحليل نقش جمهوري اسالمي در منطقه مي پردازد
اگرچه جمهوري اسالمي ايران خواهان عدم موفقيت طرحهاي آمريكا براي : تحليلگر ايتاليايي مي نويسد

شور از سوي نيروهاي ائتالف است، وليكن به هيچ وجه قصد ندارد به عراق و خواستار ترك فوري اين آ
بحران در اين آشور در حد بي ثبات نمودن در اين آشور دامن بزند، زيرا عدم ثبات و امنيت در عراق مي 

آوريره دالسرا در اين . تواند به ضرر تهران تمام شده و نقش شيعيان در آينده اين آشور را آاهش دهد
شكست آمريكا و متحدينش در عراق، عمال ايران را به ژاندارم خليج فارس و سوريه :  نويسدتحليل مي

  .را به پرچمدار جهان عرب به جنگ با غرب تبديل خواهد ساخت
  

هفته نامه پانوراما در آخرين شماره اش سرمقاله خود را به بحران عراق و گروگان گيري در اين آشور 
 ديپلمات آمريكايي در تهران، نتيجه 53به گروگان گرفتن : مي نويسدپانوراما . اختصاص داده است

 ميالدي را تغيير داد و رئيس جمهور آن زمان، جيمي آارتر مجبور به ترك 1979انتخابات آمريكا در سال 
گروگان گيريهاي روزهاي اخير در عراق بنابر آنچه پانوراما مي نويسد، مي توانند در . آاخ سفيد شد

  . آينده آمريكا تاثير گذارده و شكست جرج بوش را باعث شوندانتخابات 
استراتژي تهران بنابر آنچه در اين تحليل آمده است، به تعويق انداختن انتقال قدرت در عراق و در نتيجه 

پانوراما به نقل از گزارش اخير سازمان امنيت خارجي ايتاليا، سيزمي . بحران سازي در اين آشور است
هوري اسالمي را متهم به حمايت سياسي، مالي و نظامي از سپاه مهدي مي آند و مي بار ديگر جم

مقتدي صدر آه تا يك سال پيش حتي در محل زندگيش نيز ناشناخته بود، به خواست آيت اهللا : نويسد
. خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي و آيت اهللا حائري، به رهبر مخالفان حضور نيروهاي ائتالف تبديل شد
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انوراما در ادامه اشاره مي آند البته اشتباهات مكرر آمريكا در عراق نيز در تبديل اين جوان بي تجربه و پ
  .ناشناخته به رهبر ائتالف شيعيان و سنيان متعارض بي تاثير نبوده است

  
  نقش جمهوري اسالمي در بحران عراق، از ديد روزنامه هاي فرانسه

اين روزنامه ها تحليلها و مقاالت . هيئت ايراني به عراق پرداختندروزنامه هاي فرانسه امروز به سفر 
اين درحالي است آه . خود را بر اساس اين گزارشها آه آمريكا از ايران تقاضاي آمك آرده، قرار داده اند

سفارت ايران در بغداد هم نقش ميانجيگري . آمريكا مي گويد از ايران براي ميانجيگري دعوت نكرده است
  . يئت را رد آرده استاين ه

ايران مي پذيرد نقش التيام بخشي در بحران عراق «لوموند تحت عنوان ): راديو فردا(ميرعلي حسيني 
رابطه عجيبي برخواسته هم از ضعف يكديگر و هم از نياز فيمابين بين اياالت : ، مي نويسد»ايفا آند

 ساعت پس از آنكه 24. ته، برقرار استمتحده و ايران، آه از سوي جرج بوش در محور شرارت جاي گرف
رئيس مرآز فرماندهي آمريكا در عراق، ژنرال جان ابي زيد ايران و سوريه را متهم به عدم همكاري در 

حل بحران عراق آرد، وزير امور خارجه ايران آمال خرازي، رسما اعالم داشت آه تماسها و گفتگوهايي 
و به دنبال درخواست آمريكا جمهوري اسالمي آمادگي خود را بين ايران و اياالت متحده در جريان است 

براي به آار بردن نفوذش در ميان بخشي از شيعيان عراق به منظور آمك به حل بحران آن آشور اعالم 
داشت آه ايران متعهد شده به دنبال اين اظهارات، فرانكوفراتيني، وزير امور خارجه ايتاليا اعالم . داشت

است آه در حل مشكل اتباع خارجي، بويژه گروگانهاي ايتاليايي دربند در عراق آوشش خود را به آار 
از . به نوشته لوموند، نفوذ جمهوري اسالمي در ميان شيعيان عراق جنبه هاي گوناگون دارد. گيرد

م زندگي مي آند و از سوي ديگر سويي حامي اعظم مقتدي صدر، آيت اهللا آاظم حائري در شهر ق
پيروان آيت اهللا محمد باقر حكيم آه سالها در ايران زندگي مي آرد، روابط حسنه اي با جمهوري 

اسالمي دارند و لشگر بدر وابسته به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق توسط سپاه پاسداران 
 اسالمي موجب رضايت تهران شده به نوشته لوموند در خواست آمريكا از جمهوري. آموزش ديده است

. است، چرا آه اين درخواست نشانه پذيرفتن نفوذ ايران در عراق از سوي اياالت متحده تلقي مي شود
بويژه آه مشاور سابق مقامات نيروهاي ائتالف در بغداد، مايكل رابين به ديلي تلگراف گفته است حضور 

 حسنه آنان با جمهوري اسالمي شده و اين به عهده نيروهاي بريتانيايي در بصره موجب پيدايش روابط
با توجه به نفوذ ايران در بين : لوموند مي افزايد. آاخ سفيد است آه يك چين تصميم سياسي بگيرد

النهرين در طول تاريخ و پيشنهادهاي متعدد جمهوري اسالمي مبني بر شرآت آشورهاي هم مرز 
 آه حكومت مذهبي ايران نخستين آشور منطقه بود آه عراق در حل بحران اين آشور و نيز از آنجا

شوراي موقت حكومت عراق و قانون اساسي موقت آن را به رسميت شناخت، نقش اين آشور در حل 
اما در پيوند با بهبود مناسبات تهران با واشنگتن، از آنجا آه قدرت در . بحران عراق موثر خواهد بود

  .موجود بين مقامات مانع اصلي به شمار مي رودجمهوري اسالمي يكتا نيست، تضادهاي 
اعدام يك : روزنامه ليبراسيون نيز در شماره امروز خود از قول فرستاده ويژه اش دربغداد مي نويسد

گروگان ايتاليايي و ترور يك ديپلمات ايراني و همچنين اعالميه صوتي جديد بن الدن، هدفشان انهدام و 
ليبراسيون . اروپا را عليه آمريكا تحريك آند: بويژه آه بن الدن مي آوشد. تفرقه در بين ائتالفيون است

بر اساس نامه اي آه گروگان فرانسوي، الكس ژوردانف پس از آزاد شدنش همراه : ضمنا مي نويسد
داشت، هدف اصلي آدم ربايان ايجاد رعب و وحشت بين اتباع آشورهاي عضو نيروهاي ائتالف است آه 

  . عراق سهيم هستندمستقيما در اشغال

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  نيروهاي آمريكايي قصد عقب نشيني از فلوجه را ندارند  
  2004آوريل   16  -1383  فروردين 28ه جمع

  ".ندنيروهاي آمريكايي قصد عقب نشيني از فلوجه را ندار: "يك مقام بلند پايه مذهبي عراق تاآيد آرد
نيروهاي :" يك مقام بلند پايه مذهبي گفت" عبدالسالم آبيسي"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 

بنابراين اين نيروها قصد عقب ,اشغالگر آمريكايي در نظر دارند در اطراف شهر فلوجه خندق حفر آنند
  ".نشيني از اين شهر را ندارند

به اين مطلب آه روز گذشته نيروهاي آمريكايي در شهر به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، وي با اشاره 
نيروهاي آمريكايي قصد دارند مردم فلوجه را در تنگنا قرار : "گفت, فلوجه دست به جنايتي هولناك زدند

  ".دهند
اما نيروهاي آمريكايي آن را , مردم فلوجه به پيمان آتش بس متعهد هستند: "وي همچنين تاآيد داشت

  ".نقص مي آنند
نيروهاي آمريكايي از ورود آمكهاي پزشكي و مواد غذايي به فلوجه :" همچنين تصريح آرد" بيسيآ"

  ".ها آنها را مورد اذيت آزار قرار مي دهند  خودداري مي آنند و با محاصره آودآان در آارخانه
  حل مشكالت عراق تصميم و هدف مشترآي را مي طلبد  :توني بلر

  .را از سوي جوامع بين المللي مورد حمايت قرار دادنخست وزير انگليس هدف مشترك 
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" آوفي عنان"نخست وزير انگليس پس از نشست خود با " توني بلر"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،
ضمن بررسي نقش سازمان ملل در عراق بر لزوم دنبال شدن يك " نيويورك" دبير آل سازمان ملل در

  .يد آردتصميم و هدف مشترك در اين خصوص تاآ
" آوفي عنان"در مصاحبه مطبوعاتي مشترك خود با " توني بلر"به گزارش خبرگزاري اروپا از نيويورك، 

  ".بي شك بايد تدابيري را براي حفظ قانون در آشور اتخاذ آنيم:" تاآيد آرد
ر دستيابي همچنين با توجيه مبارزه هاي نيروهاي ائتالف در اين آشور بر لزوم اين مبارزات به منظو" بلر"

  .به دموآراسي در اين آشور تاآيد آرد
با يادآوري اين مساله آه دخالت آمريكا و انگليس در عراق شكاف عميقي را در " عنان"از سوي ديگر 

ما :"بر لزوم وحدت جهاني براي بازسازي عراق تاآيد آرد و افزود, جوامع بين المللي ايجاد آرده است
  ".خوريماجازه نمي دهيم در عراق شكست ب

  من از تهديد آمريكا نمي ترسم  : مقتدي صدر
نبايد جنگ مقدس را تا بدست آوردن نتيجه مطلوب ادامه دهند : به طرفدارنش اعالم آرد" مقتدي صدر"

  .چه وي آشته يا دستگير شود
در گفتگويي با خبرگزاري آلمان در مسجد امام علي " مقتدي صدر"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 

من هيچ ترسي از تهديدات آمريكائيها ندارم اين وظيفه جهاني من است و من آن را از : ر نجف گفتد
  .مدرسان خود آموخته ام

تك نيروهاي آمريكايي   فرمانده نيروهاي آمريكا در عراق اعالم آرده ، اين وظيفه تك" ريكاردو سانچز"
  .است، اين روحاني جوان عراق را دستگير بكنند يا بكشند

درهاي اين : با تاآيد بر اين موضوع با نيروهاي آمريكايي مصالحه نخواهد آرد، گفت" مقتدي صدر"
  .مسجد به روي تمام آسانيكه قصد پايان دادن به حضور نيروهاي اشغالگر را در عراق دارد،باز است

در راه به گزارش خبرگزاري آلمان، وي در ادامه به تفسير زحمات رهبران روحاني و احزاب شيعه 
  .دستيابي به نتيجه در راه مصالحه پيروان خود و حكومت غير نظامي آمريكا در عراق پرداخت

ام تا براي مردم صبور،مبارزه، قهرمان خود و براي آزادي آشورم از حضور   من آماده: در ادامه گفت" صدر"
ما مي خواهيم . نيروهاي اشغالگر قرباني شوم، هدف ما آزادي پايتخت حكومت اسالمي عراق است

نجف اشرف از چنگال نيروهاي اشغالگر رها شود و هر چه سريعتر شاهد خروج آنها از خاك عراق 
  .باشيم

گفتني است از سوي دفتر آيت اهللا سيستاني در نجف اعالم شده، علماي روحاني شيعه در عراق از 
 .آمريكا خواستار تضميني مبني بر عدم دستگيري مقتدي صدر شده اند

  د آوفه بمباران شد  مسج
  .دقايقي پيش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر با پخش فوري از بمباران مسجد آوفه خبر داد

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، نظاميان آمريكايي مستقر در آوفه با به پرواز در آمدن بر فراز محل 
  .نددر شهر آوفه آنجا را مورد هدف قرار داد)عج(استقرار سپاه المهدي 

اين در حالي است آه نظاميان آمريكايي راههاي منتهي به ,به نقل از شبكه تلويزيوني الجزيره قطر
  .مسجد را نيز مورد هدف قرار دادند

  . نيروي نظامي آمريكايي شهرنجف را در به محاصره در آوردند2500تقريبا ,در عين حال 
وجه نيز روزگذشته در اين شهر در پي بروز اين در حالي است آه با وجود برقراري آتش بس در شهر فل
  . تن ديگر زخمي شدند31 تن آشته و 9درگيري بين نيروهاي مقاومت عراقي ونظاميان آمريكايي

  آن تجاوز آرد      نجف، خط قرمز است نبايد به اهللا سيستاني؛  آيت
    .تقليد شيعيان عراق نيروهاي آمريكايي را از ورود به نجف بر حذر داشت  مرجع

مرجع تقليد شيعيان عراق، از " اهللا سيد علي سيستاني  آيت"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين
نجف، "اعضاي شيعه شوراي حكومت انتقالي عراق خواست تا به نيروهاي آمريكايي گوشزد آنند آه 

  ."خط قرمز است و نبايد به آن تجاوز آرد
  .مت اماآن مقدس عراق شدوي همچنين خواستار احترام به قانون و حفظ حر

به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، اين در حالي است آه شمار نيروهاي آمريكايي در اطراف نجف به 
سيد "وابسته به ) عج(اين نيروها به منظور مقابله با سپاه المهدي.  تن رسيده است2500بيش از 

  .در اطراف اين شهر متمرآز شدند" مقتدا صدر
" سيد مقتدا صدر"بودن اقدامات   هايي در نجف، ضمن تأآيد بر غيرقانوني   با پخش اعالميهنيروهاي ائتالف

  .وي را مانعي براي به نتيجه رسيدن مذاآرات نيروهاي ائتالف به وساطت يكي از احزاب عراقي دانستند
أله جزئي دخالت اهللا سيستاني قصد ندارند در هر مس  آيت: يك منبع بلندپايه ديگر در نجف نيز تأآيد آرد

شدت با ورود نيروهاي آمريكايي به نجف مخالف   اند آه به  هاي خصوصي خود تأآيد آرده  آنند اما در گفته
  .هستند
  .آنند  مؤسسات ديني در نجف هوشيارانه با هر گونه تحرك نظامي آمريكا در شهر برخورد مي: وي افزود

  آخرين خبرها از بمباران مسجد آوفه؛
يكايي آه از چند روز پيش شهرهاي مقدس نجف، آوفه و آربال را محاصره آرده بودند، نيروهاي آمر

  .  مسجد جامع آوفه را بمباران آردند"ساعتي پيش با تجاوز به حريم مقدس شهر آوفه، 
الملل ايلنا، تجاوز آمريكا به مسجد آوفه آه به جهت مرآزيت امامت شيعه و   به گزارش سرويس بين

گيرد آه   از تقدس خاصي برخوردار است در حالي صورت مي) ع(اميرالمؤمنين عليپايتخت حكومت 
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رتبه جهان تشيع طي   العظمي سيد علي سيستاني و مقامات عالي  اهللا  مراجع تقليد بزرگي جون آيت
  .روزهاي اخير نسبت به هرگونه تعرض به اماآن مقدس اسالمي، هشدار داده بودند

ها و بالگردهاي     افكن  بمب  ، ستوني از نيروهاي آمريكايي با پشتيباني جنگندهبه گزارش الجزيره از آوفه
 3درگير شدند آه در اثر آن ) عج(آپاچي ارتش آمريكا ضمن تصرف شهر آوفه، با سربازان سپاه المهدي

  . عراقي زخمي شدند7عراقي آشته و 
  .رسد  اآنون صداي انفجارهاي مهيبي از شهر آوفه به گوش مي  هم

گران   اين شهر مقدس بر اشغال: سيد مقتدا صدر، روحاني انقالبي عراقي پس از اين يورش تصريح آرد
  .دهيم به اين عتبات مقدسه وارد نشود  حرام است و به آنها هشدار مي

اند آه حمله ابتدايي از سوي ياران سيد مقتدا   اين در حالي است آه برخي منابع در آوفه اعالم آرده
  . گرفته استصدر صورت

گري و اعتراض   آردن اشغال  هاي امروز نمازجمعه مسجد آوفه نيز ضمن محكوم  سيد مقتدا صدر در خطبه
  .را محكوم آرد) عج(به شوراي حكومت انتقالي، هر گونه فراخواني براي انحالل سپاه المهدي
) عج)مت جهاني امام مهديوي با بيان اينكه ما وظيفه داريم از شهر آوفه به عنوان پايتخت آينده حكو

ديگر امكان توافق با اشغالگران وجود ندارد و تنها راه موجود، برگزاري انتخابات آزاد در : دفاع آنيم، افزود
  .عراق است

شان نيرويي در   هايي شد آه آشورهاي متبوع  صدر در خطبه خود خواستار آزادي آن دسته از گروگان
  .عراق ندارند
  .ها خود بپرهيزند   آه از اعضاي مقاومت عراق هستند، خواست تا از آزار گروگانگيران  وي از گروگان

  
مذاکرات براي رسيدن به آتش بس در فلوجه شنبه ادامه مي  :   عراق  اسالمي  ارشد حزب  مسئول يک

  يابد 
  2004آوريل   16  -1383  فروردين 28ه جمع
   با مقامات  از مذاکرات  پس  در شهر فلوجه  بس  آتش  به  دستيابي  احتمال  درباره  ارشد عراقي  مسئول يک

  .  کرد  آمريکا ابراز خوشبيني  رهبري  به  اشغالگر عراق تشکيالت
   که  عراق  اسالمي  ارشد حزب  مسئول  ، يک به نقل از خبرگزاري فرانسه" مهر "  خبرگزاري  گزارش به

   فلوجه ساکنان :   دارد ، گفت  در مذاکرات  آمريکايي ت و تشکيال  فلوجه  مقامات  را بين  ميانجي نقش
  . شهر هستند  در اين  عادي  و زندگي  صلح خواستار بازگشت

   اشغالگر نيز ادعا دارند که چنين  را اتخاذ کنند و نيروهاي  منظور تدابيري  اين اند به آنها آماده:  افزود  وي 
  . هستم  خوشبين  مذاکرات يجه در مورد نت  من  دارند ؛ بنابراين هدفي

  . کرد  بايد آنها را کنترل  تبهکار در شهر وجود دارند که عناصري:  افزود   عراقي  ميانجي اين  
   آتش  به  منظور دستيابي  خود به  مذاکرات  به اند روز شنبه  آماده  مذاکره دو طرف:  کرد   خاطرنشان وي
  . دهند  ادامه  در فلوجه بس

 در شهر   سنگين  زودتر سالحهاي  هر چه  است  الزم  ؛ همچنين  داريم  بس  آتش ما نياز به :   گفت وي 
  . شود شمارش

   با ريچارد جونز از مقامات  ، عصر جمعه  منطقه  و سياسي  ديني  عضو از مقامات  با يازده  عراقي هئيت 
  .ديدار کرد   آمريکايي  و دو ژنرال  بر عراق  حاکم  آمريکايي تشکيالت

   فلوجه  عمومي  بيمارستان  به  منتهي  جاده  از شنبه  قرار است  آمريکايي  نيروهاي  که  اين جونز نيز با بيان
   ايجاد کنيم  آمريکايي  و تشکيالت  فلوجه  ساکنان  از اعتماد بين  جديدي ما بايد پلهاي :  را باز کنند ، گفت

  . کنيم  مقابله ک مشتر  با دشمن  ترتيب  اين تا به
ها در   آمريکايي  قتل  اقداماتي چون  درباره  صلح  برقراري  محض به:  افزود   همچنين  آمريکايي  مقام اين

  . خواهد شد  تحقيق فلوجه
   

  شود لشكر المهدي در هيچ شرايطي منحل نمي
مت انتقالي محكوم گران را در عراق و همكاري آنها را با اعضاي شوراي حكو مقتدي صدر حضور اشغال

  .آرد
ي تلويزيوني الجزيره، مقتدي صدر در  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 آه از وي خواسته شده آه شبه نظاميان  هاي امروز نماز جمعه در مسجد آوفه با اشاره به اين خطبه
) عج(اين لشكر، لشكر امام مهدي ” ادعا آه تحت آنترلش به نام لشكر المهدي را منحل آند و ابراز اين

  .شود لشكر المهدي در هيچ شرايطي منحل نمي: ، تاآيد آرد“است
  .ام و آن را منحل نخواهم آرد من اين لشكر را با همكاري مردم تشكيل داده: وي افزود

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  ن نبايد به اين خواسته تن دردهد  خروج ايران از عراق هدف اصلي ترور است و ايرا:طه هاشمي

  2004 آوريل  16  -1383  فروردين 28جمعه 
ها بر عهده آشور فرستنده ديپلمات نيست و   مسؤوليت حفظ جان ديپلمات: سيد طه هاشمي گفت

  .  انگاري آرده باشد  بعيد است دولت ايران در حفظ جان ديپلمات خود آوتاهي و سهل
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اآنون در يك وضعيت   اگر چه عراق هم:  سرويس ديپلماتيك ايلنا گفتوگو با خبرنگار  وي در گفت
  .استثنايي قرار دارد اما مسؤول تأمين امنيت، آمريكا و پليس دولت انتقالي است

خروج ايران از : هاي خود از عراق را فراخواند، گفت  امورخارجه نبايد ديپلمات  هاشمي با بيان اينكه وزارت
  .هاست و ايران نبايد به اين خواسته آنها تن در دهد  تروريستترين هدف   عراق اصلي

آنها آه نعيمي را ترور آردند از تأثير حضور ايران در ميان : مديرمسؤول روزنامه انتخاب، خاطرنشان آرد
مردم عراق اطالع داشتند و سعي آردند با اين ترور رابطه دوستانه به وجود آمده بين دو ملت را بار ديگر 

  .دار آنند  خدشه
گران   اگر اشغال: آند، گفت  گيري ايران از عراق مشكلي را حل نمي  وي با تأآيد بر اينكه خروج و آناره

فهمند آه براي ايجاد يك دولت با ثبات و مردمي در عراق، حضور ايران   تر به مسايل نگاه آنند مي  عاقالنه
  .عنوان يك آشور قدرتمند، ضروري است  به

به : ان اينكه بايد فعاليت سفارت ايران در عراق را گسترش دهيم، خاطرنشان آردهاشمي با بي
توانيم خود را از مسايل عراق جدا بدانيم زيرا تأمين امنيت و ايجاد يك حكومت باثبات در   وجه نمي  هيچ

  .عراق در درجه اول به نفع ايران است
همه مردم عراق، يك : نده عراق دانست و گفتوي يكپارچگي شيعيان را تنها راه دخيل بودن آنها در آي

  .دهند  ها ترجيح مي  دولت مردمي و دوست با ايران را به ديگر حكومت
  دادن چنين حوادثي از حضور در عراق دست برداريم    علت رخ  توانيم به  نمي :وزير امور خارجه 

يـابي عـازم      خارجـه بـراي حقيقـت     فـارس وزارت امور     صادقي مديرآل خليج    : وزيرامورخارجه آشورمان گفت  
  .  گري در آار نيست  عراق شده و بحث ميانجي
وگـو بـا خبرنگـار سـرويس ديپلماتيـك خبرگـزاري آـار ايـران، ايلنـا، در خـصوص                       سيد آمال خرازي در گفـت     

امورخارجـه و فرسـتاده ويـژه آـشورمان بـا مقامـات               فـارس وزارت    مذاآرات حسين صادقي، مـديرآل خلـيج      
گـري نداشـته بلكـه        وجـه قـصد ميـانجي       هـيچ   يابي به عراق رفته و به       صادقي براي حقيقت    : تعراقي، گف 

  .توان به بحران جاري در عراق آمك آرد  صرفًا با اين هدف به عراق رفته آه ببيند چگونه مي
وي آه شب گذشته در منزل شهيد خليل نعيمي، دبير اول سـفارت جمهـوري اسـالمي ايـران در بغـداد                      

حلـي بـراي رهـايي مـردم عـراق از        هدف سفر صادقي به عراق اين است آـه راه    : ر يافته بود؛ افزود   حضو
  .اند پيدا آند  شرايط دشواري آه نيروهاي خارجي ايجاد آرده

  
شـهيد نعيمـي از   : سيد آمال خرازي ضمن تسليت شهادت دبير اول سفارت ايران در بغداد، تـصريح آـرد         

هـاي ديگـري نيـز بـراي او           رغم اينكـه مأموريـت      اند و به     هميشه آماده شهادت   جمله افراد ايثارگري بود آه    
  .به شهادت رسيد) ع(الحسين  پذير بود اين مأموريت را پذيرفت و در جوار حضرت اباعبداهللا  امكان

ن و  آرد و مسلمًا بايد هم بـه خـانواده بزرگوارشـا            اين شهيد بزرگوار، ايثاگرانه انجام وظيفه مي      : وي افزود 
هم به ملت ايران آه چنين انـسان بزرگـواري را از دسـت دادنـد، تـسليت گفـت و اميـدواريم آـه خـانواده             

  .شان از صبري جزيل و اين شهيد نيز از علو درجات معنوي برخوردار گردند  محترم
ي طبعـًا در چنـين شـرايط        : وزير امور خارجه آشورمان با اشاره به شرايط بحراني جـاري در عـراق، گفـت               

هـاي بـسيار غلـط و خطرنـاآي اسـت آـه         گـري و روش   جنگ و درگيري وجود دارد و علـت آن هـم اشـغال     
اند، انتظار چنـين برخوردهـايي عليـه جمهـوري اسـالمي وجـود               ها در برخورد با مردم اتخاذ آرده        آمريكايي

  .دارد
است آه ايـن آـشور، راه   ايران همواره به ثبات عراق انديشيده و به سهم خودش تالش آرده      : وي افزود 

  .بگيرد و به همين جهت انتظار چنين برخوردهايي را داشت  ثبات و آرامش را پي
خرازي با تأآيد بر اين موضوع آه قطعًا آساني آـه عامـل ايـن حادثـه ناگوارنـد مخـالف ثبـات و امنيـت در                           

يت در عراق هستند چرا     اند علت اصلي اين وضع      ها با شرايطي آه آفريده      آمريكايي: عراق هستند؛ گفت  
  .  هاي موجود در عراق در جهت منافع خود استفاده آنند  خواهند از بحران  آه مي

گران از عراق و سـپردن امـور ايـن آـشور بـه دسـت                  حل قضيه، خروج اشغال     طبيعتًا راه : وي اظهار داشت  
  . برآيندها  مردم است تا بتوانند خود از عهده امنيت، حل مشكالت عراق و رفع بحران

بـار    گيري ايـن حادثـه تأسـف        وزيرامورخارجه درپاسخ به اين سؤال آه اقدامات وزارت خارجه ايران براي پي           
عـراق مثـل يـك صـحنه نبـرد          : چيست و آيا امكان تعطيلي سفارت ايران در بغداد وجود دارد يا خير؛ گفـت              

  .مآني  البته ما با حضور خود در عراق، اهدافي را دنبال مي  است و 
انـد و     هاي دشوار براي انجام وظيفـه حـضور پيـدا آـرده             امورخارجه در ساير صحنه     آارآنان وزارت : وي افزود 

طبيعتًا براي انجام وظايفي آه در عراق داريم بايد در اين آشور نيز حضور داشته باشـيم و البتـه طبيعـي      
توانـد بـه دليـل        د ولـي ايـران نمـي      است آه بايد جوانب امنيتي را رعايت آنيم تا چنـين حـوادثي رخ ندهـ               

  .دادن چنين حوادثي از حضور در عراق دست بردارد  رخ
مـسلمًا مـا    : گيري اين قضيه، گفت     امورخارجه براي پي    خرازي درباره اقدامات و راهكارهاي حقوقي وزارت      

 آالن در   حكومت انتقالي و مسؤوالن امنيتي عراق هستيم اما امنيت عراق در سطح             در تماس با شوراي   
هـاي    ها ندارنـد بنـابراين بـه شـيوه          دست نيروهاي ائتالف است و آنها هم اعتنايي به مردم يا سفارتخانه           

هايي نيز انجام خواهد شد؛ تا به حال نيز براي            ديگري بايد امنيت آنجا را حفظ آرد آه در اين راستا تالش           
دامات را گسترش داد تا حـوادث نـاگوار ديگـري           حفاظت از نمايندگي اقداماتي صورت گرفته اما بايد اين اق         

  .رخ ندهد
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: متحد يا نيروهاي ائتالف، تصريح آـرد        ملل   وي درباره احتمال اعتراض جمهوري اسالمي ايران به سازمان        
مسلمًا بايد اعتراض آرد اما اعتراض صرفًا يك حرآت سياسي اسـت و مهـم ايـن اسـت آـه ببينـيم چـه                         

شـان را در عـراق انجـام      ه چنين حوادثي رخ ندهد و مأموران مـا بتواننـد وظـايف      توان انجام داد آ     آاري مي 
  دهند

خرازي با بيان اينكه بايد از مأموران آشور در عراق حمايت شود، متعهد شد مأموران حفـاظتي روي ايـن                    
  .قضيه آار بيشتري انجام دهند

بايد   :  شهيد خليل نعيمي، گفت    وي در خصوص احتمال دخالت گروهك تروريستي منافقين در حادثه ترور          
توان دربـاره ايـن قـضيه صـحبت آـرد؛ در              شاءاهللا با آمي تأمل و تأخير بهتر مي         تر رسيدگي آرد و ان      دقيق

  .حال حاضر من اطالعات دقيقي در اين رابطه ندارم
: ؛ گفـت شـود   وزيرامورخارجه در پاسخ به اين سؤال آه پيكر شـهيد چـه زمـاني بـه ايـران بازگردانـده مـي               

گردد؛ پس از برگزاري مراسم تشييع در تهران،          شاءاهللا پيكر پاك اين شهيد تا شنبه به آشورمان برمي           ان  
  .شود  براي تدفين به زادگاه ايشان شهر المرد انتقال داده مي

ان زمـ   : وزير ليبي به ايران؛ گفـت    وي در پايان در خصوص ترديدهاي موجود درباره تاريخ دقيق سفر نخست           
  .دقيق اين سفر مشخص نشده است

  
  سخنگوي نيروهاي ائتالف ايران را متهم به نفوذ در ارتش المهدي کرد  

  2004 آوريل  16  -1383  فروردين 28جمعه 
مارک کيميت و دان سينور سخنگوهاي نيروهاي ائتالف در عراق ايران را متهم به نفوذ و کنترل گروههاي         

   کرد  شبه نظامي همچون ارتش المهدي
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبکه خبـري بـي بـي سـي ژنـرال مـارک کيميـت نماينـده نيروهـاي                          
ائتالف در عراق و دان سينور سخنگوي اين نيروها امروز در يک کنفرانس خبري مشترک ضـمن تاکيـد بـر                     

الف در حال حاضر بـه      ميانگين حمالت عليه نيروهاي ائت    :  ژوئن گفت    30انتقال حاکميت به عراقيها در روز       
  . دو برابر افزايش يافته است 

نيروهـاي  : از سوي ديگر کيميت ضمن رد خبر نقض آتش بس در فلوجه توسط نيروهاي آمريکـايي گفـت                   
آمريکايي کامال به آتش بس پايبند هستند با اين حال شبه نظاميان در فلوجـه آتـش بـس را زيـر پـا مـي                          

   مي کنند گذارند و به نيروهاي آمريکايي حمله
نيروهاي ائتالف مـصمم هـستند بـا وجـود تهديـدهاي صـورت گرفتـه و مخالفـت هـا ، دسـتور                        : وي گفت   

  .بازداشت مقتدي صدر را حتما اجرا کنند و وي را بازداشت نمايند
  .وي ادعا کرد ايران در گروههاي شبه نظامي از جمله در ارتش المهدي نفوذ دارد 

  
  رسانه هاي جمعي در ايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   فروردين28: هفته نامه های ايران 

  2004آوريل   16  -1383  فروردين 28ه  جمع-بي بي سي 
ترميم کابينه، لوايح انتخابات و رياست جمهوری، روسای احتمالی مجلس هفتم، رياست جمهوری سال 

صلی هفته نامه های چاپ تهران آينده، ترور دبير اول سفارت ايران در بغداد و مبارزه با بدحجابی عناوين ا
  .است
، ارگان حزب موتلفه اسالمی، در سرمقاله اين شماره، ترميم کابينه را کاری مهم و در خور تقدير شما

دانسته که آقای خاتمی در پاسخ به خواست اکثريت مردم در انتخابات شوراها و مجلس هفتم انجام 
  .نتايج معکوسی بدهدمی دهد اما اگر دقت کافی در آن نشود ممکن است 

 نوشته، اکنون که آقای خاتمی از فشار اصالح طلبان آسوده و شمااسداهللا بادامچيان مدير مسئول 
اکثريت مجلس هفتم از ارزشگرايان تشکيل شده است ايشان می تواند در يک سال و چند ماه باقی 

  .ندمانده از مسئوليتش، سال های گذشته را جبران و رضايت عمومی را جلب ک
 ارگان انصار حزب اهللا، ترميم کابينه دولت از سوی خاتمی را به عملکرد برخی وزرا نسبت داده يالثارات

برخی وزرا به گونه ای عمل : "و به نقل از موسی قربانی نماينده محافظه کار مجلس نوشته است
  ."کردند که جايی برای ماندن خودشان باقی نگذاشته اند

ن وزرا به حرف های آقای خاتمی گوش ندادند و حتی بحث عبور از خاتمی را اي: "آقای قربانی گفته
آنها همه پل های پشت سر خود را خراب کرده اند و چاره ای نمی بينند جز اين که از . مطرح کردند

  ."کابينه خارج شوند
 و به  به بررسی و پس گرفتن لوايح انتخابات و رياست جمهوری از سوی خاتمی پرداختهايران جمعه

استرداد لوايح از سوی رئيس جمهور نشان دهنده اين ″: نقل از علی شکوری راد نماينده تهران نوشته
  ″.است که شورای نگهبان در مقابل قوه مقننه و مجريه می ايستد و پيروز می شود

ز به گفته آقای شکوری راد شورای نگهبان به مردم پاسخگو نيست و در مقابل آنها می ايستد و پيرو
می شود و اين روند جلوه بسيار سستی از مردم ساالری است که نهادهای منتخب با رای مردم قادر 

  .نيستند يک نهاد اجماعی را مجاب کنند به خواسته های آنها تن دهد
، وابسته به انصار حزب اهللا، از نامه آيت اهللا مومن به غالمعلی حداد عادل در باره عبرت های عاشورا

  . مدرسين حوزه علميه قم به روحانی بودن رئيس مجلس هفتم خبر داده استتصميم جامعه
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مسئله اولويت روحانی بودن رئيس :  آقای مومن در نامه خود نوشتهعبرت های عاشورا،به نوشته 
مجلس در روز چهاردهم فروردين در جامعه مدرسين مطرح و رای رسمی جامعه مدرسين بر روحانی 

  .بودن رئيس مجلس است
افظه کاران از احمد احمدی، موسی قربانی و حجت االسالم فاکر به عنوان روسای روحانی مجلس مح

  . نام می برند
حتی اگر جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به تصريح يا : " نوشتهاميد جوان

که به عنوان بخت تلويح خواهان روحانی بودن رئيس مجلس هفتم نشده بودند، چند نام غير روحانی 
  ."های رياست مجلس هفتم مطرح بودند، موانعی پيش روی داشتند

 از غالمعلی حداد عادل، احمد توکلی و محمد رضا باهنر به عنوان چهره های غير روحانی اميد جوان
  .نام برده که احتمال انتخاب آنها به رياست مجلس وجود دارد

مجلس هفتم و پيروزی اصول گرايان را ضربه سختی به  در يادداشت هفتگی خود انتخابات پرتو سخن
جبهه استکبار جهانی و وابستگان داخلی آنها خوانده که به سر درگمی مدعيان اصالح طلبی منجر 

  .شده است
 بعد از آن که اصالح طلبان به اين نتيجه رسيدند که استعفای آنها هيچ تاثيری بر پرتو سخن،به نوشته 

که چهره آنها را در نزد مردم منفورتر می سازد، تحقيق و تفحص در باره انتخابات نظام و مردم ندارد بل
  .مجلس هفتم را در دستورکار قرار دادند

 به بررسی شرايط انتخابات رياست جمهوری سال آينده پرداخته و نوشته اگرچه انتخابات رياست صدا
تمی، هر سياستمرد اصالح گرايی را جمهوری تنها نقطه اميد اصالح طلبان است اما تجربه ناکام خا

  .عمال از ورود به دايره انتخابات باز می دارد
 شرکت در انتخابات رياست جمهوری برای هيچيک از چهره های برجسته صدا،به عقيده نويسنده 

اصالح طلب منطقی به نظر نمی رسد زيرا ممکن با مانع شورای نگهبان برخورد کند و در صورت عبور از 
  .ع نيز با عدم استقبال مردم مردم رو به رو شوداين مان
در صورت پيروزی يک چهره اصالح طلب در انتخابات رياست جمهوری موانعی جدی :  می نويسدصدا

تری پيش رو خواهد بود و مانند خاتمی عمال امکان پيش بردن سياست ها و برنامه ها را نخواهد 
  ."داشت

خليل نعيمی روز پنج شنبه در مقابل سفارت .  است ايران جمعهترور دبير اول سفارت ايران عنوان اول
  .ايران در بغداد به وسيله چند فرد ناشناس با شليک چند گلوله کشته شد

محمد عمرانی يکی از ديپلمات های ايرانی در بغداد اين ترور را به افراد و گروه هايی نسبت داده که در 
  .و عراق هستندپی برهم زدن آرامش و تخريب روابط ايران 

حميدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ايران نيز با محکوم کردن ترور ديپلمات ايرانی، امريکا را مسئول 
  .نا امنی در عراق معرفی کرده است

 در عنوان اصلی خود از گسترش بدحجابی انتقاد کرده و نوشته در حالی که جوانان در معرض يالثارات
  .چرا مسئوالن کاری نمی کنندتهديد برهنگی و هرزگی هستند 

مسئوالن قوه قضائيه و نيروی انتظامی بر اساس کدام فتوا عمل کمی کنند که اجازه ″:  نوشتهيالثارات
داده اند شلوارهای کوتاه زير زانو و مانتوهای آستين کوتاه تن پوش جماعتی از دختران و زنان بی حيا و 

  ″.هرزه اين مملکت شود
 نيز از مسئوالن خواسته است اگر توان مقابله با قانون شکنان بی عفت را يالثارتسرمقاله نويس 

ندارند مومنان را خبر کنند تا آنها از حرمت احکام خدا دفاع کرده و به مشتی هرزه و بی عفت اجازه 
  .آلوده کردن فضای جامعه اسالمی را ندهند
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