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

  

  سالحهاي آشتار جمعيتروريسم  و 
  

  بازرسان آژانس امشب مي روند ؛ گروه جديد شنبه 
  2004 آوريل  22  -1383 ارديبهشت 3پنج شنبه 

گروهي از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از دو هفته فعاليت در کشورمان امشب تهران را 
  .  ترک مي کنند

ر طول اقامت خود در ايران ضمن بحث و گفتگو با ، اين بازرسان د" مهر"به گزارش خبرنگارسياسي 
مقامات سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي درباره مسائل باقيمانده ميان ايران و آژانس بين المللي 

  .انرژي اتمي ، بر روند تعليق غني سازي و قطعه سازي نظارت به عمل آوردند
  و نيز آلودگي هاي هسته P2تريفوژ بررسي موضوعاتي چون تعليق غني سازي و قطعه سازي ، سان

  . نفره بود5اي ، از جمله بندهاي ماموريت اين هيات 
  .يکي از اعضاي اين هيات هفته گذشته به وين بازگشت

  . فروردين وارد کشورمان شده بودند24اين بازرسان از 
)  آوريل24(بهشت  اردي5مي افزايد که گروه ديگري از بازرسان روز شنبه " مهر"گزارش خبرنگار سياسي 
  .به تهران سفر مي کنند

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

يك غيرنظامي اسپانيايي را در نزديكي يكي از سوپرمارآتهاي شهر ) پنجشنبه(مرد مسلحي امروز 
  . بغداد مورد هدف قرار داد و وي را آشت

  2004 آوريل  22  -1383  ارديبهشت3ه پنج شنب
به نقل از خبرگزاري رويتر، منابع پليس عراق اعالم آردند ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آه يك فرد مسلح در بازار سنتي لباس بغداد به روي يك فرد غيرنظامي از اتباع اسپانيا آتش گشود و 
  .وي بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد

شدگان  اند آه از جمله اين آشته  غيرنظامي خارجي در عراق آشته شده26س و آوريل طي دو ماه مار
  .يك ايتاليايي ربوده شده، بوده است

اي آزاد   خارجي در عراق ربوده شدند آه خيلي از آنها بدون هيچگونه صدمه50در ماه جاري حدود 
  .اند گرديده

يك مرد مسلح به داخل مغازه آمد : ه امروز گفتاصالن خليل، يكي از آارآنان سوپرمارآت در شرح واقع
وقتي مرد مسلح وارد شد، به ما گفت، اين مرد يهودي است و . و فرد اسپانيايي را مورد هدف قرار داد

  دهيد با او معامله آنيد؟ شما چگونه به خودتان اجازه مي
  

 گرفته شده بودند،  ساعت پيش در عراق به گروگان48ي العربيه گزارش آرد دو سوييسي آه  شبكه
  .آزاد شدند) پنجشنبه(امروز 

اي به  ي العربيه اشاره به نقل از خبرگزاري رويتر، شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .جزييات اين امر نكرد

اند آه اآثر آنها بدون هيچ آسيبي آزاد   تن در عراق به گروگان گرفته شده50در روزهاي اخير نزديك به 
  .اند شده

  
اياالت متحده قصد دارد به منظور بازسازي عراق، هزاران تن از اعضاي حزب بعث و نظاميان سابق عراق 

  .را مجددا استخدام آند
به نقل از خبرگزاري فرانسه، هدف اين اقدام آه از سوي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 است، ترغيب اقليت سني براي بازگشت به سياست و پل برمر، حاآم آمريكايي عراق پيشنهاد شده
  .باشد ها در مثلث سني نشين مي تضعيف حمايت از شورش

پس از اشغال عراق از سوي نيروهاي آمريكايي، تمامي اعضاي حزب بعث آه معلم و پزشك بودند و يا 
ها  نارضايتي سنيدر مشاغل رده باالي دولتي حضور داشتند، از آار بر آنار شدند آه اين امر باعث 

  .شده است
عراق اقليت سني دارد : وگو با واشنگتن پست گفت يكي از فرستادگان ارشد نيروهاي ائتالف در گفت

ي سني  اند و هر چه مردم بيشتري از ليست منفورين خارج شوند، جامعه آه به حاشيه رانده شده
  .آند بيشتر در سياست شرآت مي
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هاي  ، نيروهاي تحت رهبري آمريكايي در عراق، حدود شش تن از ژانرالاند مقامات آمريكايي اعالم آرده
  .اند ارتش صدام را براي رهبري ارتش جديد عراق بر سر آار آورده

ي اين مقامات، مشاوران جورج بوش اميدوارند آار آماده آردن جزييات طرح انتصاب مجدد تا  به گفته
  .ي آينده پايان يابد هفته

ي خوبي داشته باشند تا در  آيند بايد سابقه آساني آه مجددا بر سر آار مي: زودندمقامات آمريكايي اف
  .دولت و يا ارتش مشغول به آار شوند

 بودند،   هزار معلم و صدها استاد دانشگاه آه از زمان سقوط صدام اخراج شده11در اين طرح احتماال 
  .شوند مجددا به آار گرفته مي

ها احساس آنند آه بار ديگر در  شد سني اين طرح باعث مي: يان داشتيك مقام ارشد دولت آمريكا ب
  .اند اند و از بقيه عراق به ويژه شيعيان و آردها جدا نشده روند آار قرار گرفته

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  نقش جمهوري اسالمي در ناآرامي هاي عراق به گزارش سازمان امنيت و اطالعات نظامي ايتاليا

  2004آوريل   22  -1383  ارديبهشت3ه بپنج شن
 در SISMIسازمان امنيت و اطالعات نظامي ايتاليا، موسوم به سيزمي ): راديو فردا(امير مصدق آاتوزيان 

زمينه گزارشي آه در ارتباط با بحران گروگانهاي دولتي به دولت و آميسيون پارلماني آنترل نيروهاي 
به نقش جمهوري اسالمي در عراق اشاره آرده و خبر از حضور امنيتي ارسال داشته است، بار ديگر 
  . چريكهاي ايراني در اين آشور مي دهد

 در گزارش جديدي بار SISMIسازمان امنيت و اطالعات نظامي ايتاليا، سيزمي ): راديو فردا(احمد رافت 
يعه و حتي ديگر به نقش جمهوري اسالمي در عراق و حمايت مقامات تهران از گروههاي تندرو ش

در اين گزارش آه راديو فردا توانست آن را . سازمانهاي خرابكار در اين آشور عربي اشاره مي آند
مطالعه آند، همچنين اشاره شده است جمهوري اسالمي نه تنها نيروهاي تندرو شيعه و بويژه 

ف تجهيز و مسلح هواداران مقتدي صدر را تعليم نظامي مي دهد و آنها را جهت حمله به نيروهاي ائتال
مي نمايد، بلكه عناصر و ماموريني نيز جهت شرآت مستقيم در عمليات خرابكارانه را به داخل عراق 

  . اعزام داشته است
  

در بخش ديگري از اين گزارش آه در روزنامه آوريره دالسرا نيز به آن اشاره مي شود، دقيقا آمده است 
 محل بدست آورده ايم، در نظر دارند در محله الجديليه در چريكهاي ايراني برپايه اطالعاتي آه ما در

در اين گزارش چون گزارش قبلي . حومه بغداد دست به عمليات نظامي عليه نيروهاي آمريكايي بزنند
آه سيزمي به دولت و آميسيون آنترل نيروهاي امنيتي پارلمان رم ارسال داشته بود، باز اشاره مي 

ري اسالمي، مرآز عمليات خود را در شهرهاي نجف و آربال قرار داده شود آه نيروهاي نفوذي جمهو
اند، هرچند نيروهاي تندرو شيعه آه توسط اين مامورين تعليم ديده اند در ديگر شهرهاي عراق از 

  . ناصريه تا آرآوك حضور دارند
 مسلح مقتدي گزارش سيزمي با توجه به حضور نيروهاي نظامي ايتاليا در ناصريه به تمرآز هواداران

صدر در اين شهر و حومه آن اشاره آرده و صحبت از حمالت قريب الوقوع سپاه مهدي به پايگاههاي 
در ابتداي اين گزارش اشاره مي شود استراتژي جمهوري اسالمي بوجود آوردن . ايتاليايي مي آند

يها بنابر آنچه در ادامه اين درگير. موقعيتهايي براي ايجاد درگيري بين نيروهاي ائتالف و شيعيان است
اين تحليل آمده است، مي توانند به روابط اهالي جنوب عراق با نيروهاي نظامي خارجي آه در حال 

  . حاضر مي توان آنها را خوب دانست، به طور قابل مالحظه اي لطمه وارد سازد
يعه در در گزارش سيزمي همچنين اشاره مي شود جمهوري اسالمي ميان رهبران شناخته شده ش

هرچند آه ادامه درگيريها ميان نيروهاي . شهر نجف از حمايت و پشتيباني آنچناني برخوردار نيست
ائتالف و هواداران مقتدي صدر مي تواند به گفته سيزمي مراجع نجف را مجبور سازد در حمايت از 

ين گزارش سازمان در خاتمه ا. شيعيان تندرو و طرفدار ايران عليه نيروهاي ائتالف موضع گيري آنند
امنيت و اطالعات نظامي ايتاليا آه به وزارت دفاع وابسته است، به دولت رم توصيه مي آند به نقش 

غير سازنده جمهوري اسالمي در عراق و همكاري عوامل نفوذي تهران با نيروهاي تندرو و خرابكار توجه 
  .آافي بشود

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ارديبهشت3پنجشنبه : وزنامه های تهرانر 

  2004آوريل   22  -1383  ارديبهشت3ه پنج شنب
روزنامه های آخر هفته تهران وقايع خونين عراق را در صدر اخبار خارجی خود نقل کرده و از رويدادهای 

 بين داخلی به بررسی نتايج ترميم کابينه محمد خاتمی پرداخته اند که به گفته وی برای هماهنگی
  . اعضای دولت در آخرين سال خدمت صورت پذيرفته است

 رئيس جمهور در مصاحبه ای با نوشته های روزنامه های مخالف پاسخ داده و وقايع اتفاقيهبه نوشته 
  .در ضمن اعالم داشتته که رئيس سازمان برنامه ريزی هم به خواست خود از دولت خارج می شود
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اشاره به اين که دو وزير جديد کابينه از جبهه مشارکت هستند نوشته  با شرقسعيد ليالز در سرمقاله 
حتی اگر همه ارکان دولت نيز از يک حزب يا يک خانواده برگزيده شوند، نتيجه آن تفاوت چندانی نخواهد 

  . راه حل اختالفات بی پايان ميان دستگاه های اجرايی و مديريت عزل و نصب مديران آن نيست. داشت
 از ميان کارهای متعددی که می توان برای باالبردن بازدهی نهادهای دولتی کرد بدترين رقشسرمقاله 

و کم بازده ترين راه حل را، يک سال مانده به عمر دولت و ضرورت تجربه اندوزی وزيران جديد، عزل و 
ای نصب وزيرانی دانست که هر يک به بهترين نتايج راهبردی ممکن در فضای سياسی متالطم سال ه

  .اخير کشور دست يافته اند
اما تندترين مخالفت ها با تعويض وزير اقتصاد و دارائی از سوی نشريات وابسته به مخالفان اصالحات 

دهان کجی رئيس جمهور به مجلس "صورت پذيرفته که از زبان يکی از نمايندگان محافظه کار آن را 
  .خوانده اند" آينده

از آن جا که دولت مجهز به تئوری اقتصادی " نوشته نيای اقتصاددرضا صداقت در سرمقاله روزنامه 
خواهد چه نوع هماهنگی و چه  داند وزير جديد اقتصادی می نيست هيچکس به طور قطع و يقين نمی

  ." خط مشی را دنبال کند که وزير قبلی از انجام آن عاجز بوده است
ها  ت مديريتی در حيطه اقتصاد و ساير بخش نبود تئوری باعث شده تا تصميمادنيای اقتصادبه نوشته 

های جديد بود به  ها و مشی ها، برنامه درحد سليقه افراد تنزل کند و با تغيير هر شخص بايد منتظر ايده
  .گيری را برای فعاالن اقتصادی سخت کرده است ثبات و تصميم که آينده را بی طوری  

   اقدام بی هوده و ابترترين"رميم کابينه تاخته و آن را نگار به شدت به ت  روزنامه  در يادداشتاعتماد
 برنامه   افراد تغيير کنند، بدون  هم  اقتصادی ندارد هر چه  در دولتی که گفتمان خوانده چرا که" دولت
  .شود  ايجاد نمی  حاصلی  اقتصادی شفاف

 از   اقتصاد بيش  در وزارت هايش  کاستی  مظاهری  طهماسب  تاکيد کرده با اين کهعتماديادداشت نويس ا
   چنان  مجال  شود که  ترميم  ای  کابينه  بود که  نيازی  چه سوزی ها فرصت  از سال  بود اما پس  مثبتش نقاط

  . را ندارد کارکردنی
 از تعويض وزير اقتصاد تعجب کرده و نوشته که منتظر تغيير وزيران کشور و جمهوری اسالمیروزنامه 

  . دليل عملکرد ناموفقش در انتخابات و دومی به علت تلفات جاده ایراه بوده اولی به
 به نقل از راديو های خارجی و منابع داخلی حاکی است که وزير جمهوری اسالمیخبر ويژه روزنامه 

تازه اقتصاد يک مهره حزبی است تا جبهه مشارکت بر مهمترين وزارتخانه اقتصادی تسلط پيدا کند و در 
  .ده کامال طبق دلخواه اين حزب عمل کنديک سال باقيمان

 در مقابل همه انتقادهائی که از رئيس جمهور به خاطر تغيير وزير اقتصاد می شود از زبان وی آفتاب يزد
نوشته باج نمی دهيم و ترميم ها نه به علت کم کاری وزيران و مسووالن کنار رفته بلکه برای ايجاد 

  .تهماهنگی در بين اعضای دولت بوده اس
 محمد خاتمی ضمن تائيد مخالفت هائی که بين مسووالن اقتصاد و برنامه ريزی در آفتاب يزدبه نوشته 

  .دولت او وجود داشته گفته است که او موفق به کاستن ايجاد هماهنگی بين آن ها نشد
تی زندانيان  از زبان رئيس زندان اوين نوشته که اين زندان در دنيا از نظر امکانات و راحوقايع اتقاقيه

  .نمونه ندارد
ارژنگ " رضا دوست محمدی گفته است که ديروز يک زندانی با نام  وقايع اتفاقيهبه نوشته روزنامه

نامه ای نوشته که در آن ادعا شده که اين زندانی از برخی مأموران زندان اوين به دليل " داوودی
  .هايی که از سوی آنان ديده، شکايت کرده است شکنجه
يس زندان اوين يک روز بعد از آن به زبان می آيد که وکيل ارژنگ داوودی يکی از نمايندگان سخن رئ

معلمان معترض، خبر داد که وی در حالی که به وسيله ماموران به شدت مضروب شده است هفت ماه 
  .است که بالتکليف در زندان به سر می برد
 با اشاره به وعده هائی که توسط محافظه اقيهوقايع اتفعلی پير حسين لو در مقاله ای در روزنامه 

ها جوان در يک جشن تولد اشاره  کاران قبل از انتخابات اخير مجلس به مردم داده شد به دستگيری ده
  .اند کرده که بيش تر آن ها دو شب را هم در زندان به سر برده

آيا :" انشجو بوده اند، پرسيده  با اشاره به آن که اکثر دستگير شدگان دوقايع اتفاقيهنويسنده مقاله 
توان  امروز چگونه می. را محقق کرد" ايرانی آباد، آزاد و شاد"و " ژاپن اسالمی"اين گونه می توان شعار 

  "يک ايران پرنشاط ساخت و شادی را در جامعه وارد کرد؟
 يک مقام صاددنيای اقتهمزمان با اخباری که از باالبودن ميزان بيکاری در کشور می رسد به نوشته 

وزارت کار فاش کرده است که ايران امسال به کشورهای کره جنوبی، مالزی و ژاپن نيروی کار اعزام 
  .کند می

اعزام کارگر به کشورهای ديگر، در حالی که پيش از روی کار آمدن جمهوری اسالمی، ايران از 
به صورت مبدا فرار مغزهای کشورهائی بود که نيروی کار از اطراف خود جذب می کرد و در عين حال 

  .منطقه هم در آمده بود انتقادهائی را در سال های اخير متوجه دولت ها کرده است
 با اشاره به تحوالتی که در سياست خارجی در حال رخ دادن است شرقکامبيز توانا در مقاله ای در 

اشد چون نمی تواند در دو جبهه نوشته حاال ديگر آمريکا نمی تواند بر تغيير حکومت ايران اصرار داشته ب
  . خود را درگير کند و دريافته که بهتر است با حاکميت ايران کنار بيايد تا بتواند عراق پريشان را آرام کند
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 با اشاره به تمديد لغو سه ماه تحريم اقتصادی ايران توسط دولت آمريکا شرقنويسنده تفسير خارجی 
 است و قوی ترين و بی سروصداترين حربه ای است که آمريکا نوشته تحريم اقتصادی به قوت خود باقی

  .در دست دارد
از نجف و کربال خبر می رسد همه چيز در اين دو شهر برای اعالم جهاد " نوشته جمهوری اسالمی

عليه اشغالگران بويژه آمريکا و انگلستان و وحدت کلمه بی سابقه ای ميان علما برای مقابله جدی با 
  ." جود آمده استاشغالگران بو

 سرمقاله خود را با اشاره به کتاب تازه ای که در آمريکا منتشر شده به ارتباطات سلطنت کيهان
سعودی و دولت جورج بوش اختصاص داده و بخشی از اين کتاب را نقل کرده که ادعا می کند که 

  .يکا تالش می کنندخانواده سلطنتی سعودی برای برنده شدن جمهوريخواهان در انتخابات آينده آمر
حسين شريعتمداری به همين استناد حکومت سعودی را دست نشانده آمريکا خوانده که اگر به رای و 

  .نظر مردم مراجعه شود خواهند ديد که کسی از سعودی ها حاضر به تحمل آن ها نيست
مردم شريف و  گفته است که در آينده ای نزديک، دست انتقام کيهاننماينده ولی فقيه در روزنامه 

مسلمان عربستان از آستين همت آنان بيرون خواهد آمد و گريبان کسانی را خواهد فشرد که در 
  .همکاری با آمريکا، دست هايی آلوده به خون زنان و مردان و کودکان مسلمان دارند

کشنبه  در چندين ستون خود از اعالميه هائی در بزرگداشت رهبر حماس خبر داده و نوشته روز يکيهان
  .آينده در مجلس ارگ تهران مجلس در بزرگداشت عبدالعزيز الرنتيسی برگزار می شود

روابط عمومی بنياد شهيد انقالب اسالمی با صدور اطالعيه ای از مردم شهيدپرور به ويژه خانواده های 
ن که معظم شهدا و ايثارگران دعوت کرد تا در مراسم گراميداشت رهبر جنبش مقاومت اسالمی فلسطي
 تا ١٠از سوی اين بنياد و دفتر نمايندگی حماس در تهران روز يکشنبه ششم ارديبهشت ماه از ساعت 

  .  درمسجد ارک برگزار می شود، حضور يابند١٢
 بعد از ترور شيخ ياسين و جانشين وی در رهبری حماس مبارزه با دولت اسرائيل کيهانبه نوشته 

  .قيتش افزون خواهد شدشکل ديگری پيدا می کند و احتمال موف
 در مقاله ای به بررسی نقش ايران در گروگان گيری های عراق پرداخته و ضمن تحسين از آفتاب يزد

نفوذی که می تواند به آزاد کردن گروگان های خارجی در عراق منجر شود نوشته اما در همان حال بايد 
  .منافع ملی را در نظر داشت

 اظهار عقيده کرده که موفقيت ايران وقتی است که بتواند در يزدآفتاب علی شيرازی نسب نويسنده 
ضمن آزاد کردن گروگان های خارجی در عراق نشان دهد که با گروگانگيرها هيچ نوع ارتباطی ندارد و 

  .فقط خود را به عنوان عضو موثری در منطقه به جهان معرفی کند
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