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

  

  م  و سالحهاي آشتار جمعيتروريس
  

 متخصص اتمي براي ممانعت از درز اطالعات ،تحت آنترل ارگانهاي 400:افشاگري جديد مقاومت ايران
  نظامي درآمده اند

  2004آوريل   28  -1383  ارديبهشت9ه شنب چهار
  

, محمد محدثين, در يك آنفرانس مطبوعاتي در بروآسل) چهارشنبه(صبح امروز  -همبستگي ملي 
پاره اي از تالشهاي رژيم آخوندي براي دستيابي , مسئؤل آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران

وي در اين آنفرانس تصريح آرد آه آخوندهاي حاآم بر ايران به منظور مخفي . به سالح اتمي افشا آرد
و متخصصان بسياري از تاسيسات , نگهداشتن پروژه هاي اتمي و تسريع روند دست يابي به بمب اتمي

اتمي خود را تحت نظارت ارگانهاي نظامي خود از جمله سپاه پاسداران و ستاد مشترك نيروهاي مسلح 
  و وزارت دفاع و سازمان صنايع نظامي قرار داده است

مسئول آميسيون خارجه شورا در اين آنفرانس مؤآدًا خواستار ارجاع پرونده پروژههاي اتمي رژيم به 
  .د شدشوراي امنيت ملل متح

در آنفرانس مطبوعاتي امروز مسئول آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت نظارت ارگانهاي نظامي بر 
رژيم ماليان براي مخفي نگاه داشتن پروژه هاي :برنامه اتمي رژيم آخوندي را فاش آرد و از جمله گفت

ت نظارت ارگانهاي اتمي خود و براي تسريع دستيابي به سالح اتمي بسياري از سايتها و خود را تح
پروژه . نظامي قرار داده است و بسياري از متخصصين اتمي خود را به اين ارگانها منتقل نموده است

دستيابي به سالح اتمي و دخالت ارگانهاي نظامي تحت نظارت مستقيم علي خامنه اي ولي فقيه 
  . دنبال ميشود, رژيم
اين . براي دسترسي به بمب اتمي فعاليت ميكنند نفر از متخصصين و محققين در ارگانهاي نظامي 400

اين استادان بشدت مسائل حفاظت اطالعات را . عده خارج از آادر سازمان انرژي اتمي رژيم مي باشند
  . در مورد مسئوليتهايشان رعايت ميكنند آه پوش تعدادي از آنها استاد دانشگاه است

وا در تحقيقات براي دستيابي به بمب هسته اي وزارت دفاع و ستاد فرماندهي آل ق, سپاه پاسداران
دخيل هستند و آزمايشگاهها و آارگاههاي مجهزه در اين ارگانهاي نظامي با رعايت مسائل مخفيكاري 

  . آن قرار گرفته است
 آقاي محدثين در ادامه سخنانش شماري از مراآز نظامي ياد شده را برشمرد و آدرسها و اسامي -

  .فاش نمودگردانندگان آنها را 
 مسئول آميسيون خارجه شورا هم چنين اسامي تعدادي از دانشمندان و استادان هسته اي را آه -

  .در ارگانهاي نظامي آار مي آنند اعالم آرد
در اين آنفرانس هم چنين فاش شد آه اخيرًا در جلساتي به فرماندهي خامنه اي ارزيابي از زمان 

  :شده آه در آن گفته شده استدستيابي رژيم به بمب هسته اي داده 
 اگر اقدامات جدي بازدارنده نداشته باشيم در يك تا دوسال آينده به بمب هسته اي دسترسي پيدا -

  ميكنيم
 با توجه به اينكه هسته اي بوشهر حدود يكسال ديگر آماده بهره برداري ميشود توليد انبوه اورانيوم -

د آه در پوش اهداف صلح آميز آن توجيه شود و در زير اين غني شده تا اين زمان به بهره برداري ميرس
  .توليد شود) مخفيانه(پوش اورانيوم غني با خلوص باال براي بمب هسته اي 

اين گزارشات بار ديگر مويد اين واقعيت است آه رژيم ماليان «:آقاي محدثين نتيجه گيري نمود آه 
د را نداشته و تنها با فريبكاري و مانورهاي بهيچوجه قصد آنار گذاشتن برنامه مخفي هسته اي خو

  .»سياسي در صدد خريدن وقت براي دستيابي به سالح اتمي مي باشد
تنها راه مقابله با اين رژيم اعمال قاطعيت و ارجاع پرونده اتمي آن به شوراي امنيت ملل : وي تأآيد آرد

  .متحد مي باشد
  

  ايران در مقر سازمان ملل اي  هاي هسته سخنراني معاون پاول عليه برنامه
  2004آوريل   28  -1383  ارديبهشت9ه شنب چهار
هاي آشتار جمعي  جان بولتون معاون وزير امورخارجه امريكا در امور امنيتي و ناظر بر سالح: اتفاقيه وقايع

در رأس يك هيأت ديپلماتيك عازم نيويورك شد تا ديشب در نشست سازمان ملل شرآت آرده و 
دليل تفاوت زمان نيويورك با تهران، هنوز از نتايج  به. (شار بيشتر جامعه جهاني برايران شودخواستار ف

در نشست سازمان ملل آه براي بررسي پيمان منع تكثير ). اين جلسه اطالعي در دست نيست
ت يكي از مقاما.  تن از دستياران وزير امورخارجه آمريكا شرآت آرد3اي برگزار شد، بولتون با  هسته

  .  حضور اين تعداد مقامات بلندپايه در يك هيأت غيرعادي است: آمريكايي به رويتر گفت
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هاي آمريكا باتوجه به نزديك شدن به زمان برگزاري جلسه شوراي  اين سفر در راستاي تحرآات و رايزني
  . گيرد اي ايران انجام مي گيري در مورد برنامه هسته حكام و تصميم

جاري از گزارشات  سال) خردادماه(المللي انرژي اتمي قرار است در ماه ژوئن  نشوراي حكام آژانس بي
اي ايران نظر نهايي خود را اعالم  عمل آورده و در مورد برنامه هسته بندي نهايي را به بازرسان خود جمع

  . نمايد
ب گذشته بوش رئيس جمهوري آمريكا در چهارشنبه ش دنبال سخنراني جرج سفر بولتون به نيويورك به

  . شود انجام مي
بوش در سخنراني خود آه در آنوانسيون ساالنه اتحاديه نشريات آمريكا انجام داد، دور جديد حمالت 

توسعه سالح اتمي از سوي تهران غيرقابل تحمل «: تبليغاتي عليه ايران را آليد زد و گفت-سياسي
  » .خواهد بود

شود و رئيس جمهوري آمريكا  جمهوري نزديك ميسخنان بوش درحالي بيان شد آه انتخابات رياست 
همين دليل بوش در اين سخنراني  به. آند ها تالش مي  گذاري البي صهيونيست براي جلب آرا و سرمايه
ويژه باتوجه به اين آه  اي دست يابند به به سالح هسته) ايرانيان(چنانچه آنان «: فراموش نكرد آه بگويد

ام اسرائيل، اين اقدام براي حفظ صلح و ثبات منطقه خاورميانه غيرقابل شان يعني انهد هدف اعالم شده
  » .تحمل خواهد بود

» آريل شارون«رئيس جمهوري آمريكا و » جرج بوش«: نامه فوآوس آلمان نوشت در همين رابطه هفته
  . اند اي ايران مذاآره آرده وزير اسرائيل در ديدار اخير خود در آمريكا، درباره برنامه هسته نخست

بايد از دسترسي ايران به يك بمب اتمي : اين مجله آلماني با اشاره به توافق نظر بوش و شارون افزود
  . عمل آورد ممانعت به

هاي  از نشست مقام» هاآرتص«اين در حالي است آه دو روز پيش از اين سخنراني، روزنامه اسرائيلي 
  . اي ايران خبرداد هاسرائيلي و آمريكايي درباره پرونده و برنامه هست

» مئيرداگان«وزير امورخارجه، » سيلوان شالوم«جان بولتون وارد اسرائيل شد و با : اين روزنامه نوشت
  . وگو آرد اي اسرائيل بحث و گفت رئيس موساد و مسؤوالن آميته انرژي هسته

 واشنگتن –آويو  هاآرتص اضافه آرد، محور اين نشست مبادله اطالعات و ايجاد هماهنگي در مواضع تل
  . اي ايران بود پيش از برگزاري نشست شوراي حكام درباره پرونده هسته

اي ايران  هاآرتص در ادامه افزود، دو طرف درباره راهكارهاي سياسي ناآام گذاشتن برنامه هسته
  . نظر آردند وگو و تبادل گفت

هاي بعد و سفرها و  در هفتهبوش در سخنراني هفته گذشته خود با اشاره به برنامه آتي آمريكا 
هايي نظير سفر بولتون و تأثيرگذاري آنها بر رأي آشورهاي اروپايي و شوراي حكام تأآيد آرد و  رايزني

آار من اين است آه اطمينان حاصل آنم آه وزيران امورخارجه «: پيش از سفر اخير خرازي به اروپا گفت
حد  اند تا صريحًا با ايران مذاآره آنند، به  مداخله آردهانگليس، فرانسه و آلمان آه از جانب جهان متمدن

اي در   هسته آنان بايد آامًال روشن ساخته باشند آه توسعه سالح. آافي با ايران صريح صحبت آنند
  » .اي نيز تحمل نخواهد شد  هسته ايران غيرقابل تحمل بوده و برنامه

طور مرتب به ايران سفر آرده و مراآز مورد نظر را  اين سخنان در حالي ايراد شد آه بازرسان آژانس به
  . دهند تحت بازرسي قرار مي

محمدالبرادعي مديرآل آژانس آه اآنون درحال دريافت گزارشات مقدماتي بازرسان خود از ايران است، 
   .اي ايران به شوراي حكام ارائه آنند هاي هسته زودي گزارش نهايي خود را درباره برنامه قرار است به

  
هاي ايران به محمد  هاي ايران با آژانس و قول بوش در سخنراني هفته گذشته خود در مورد همكاري

هاي مشابه خود  ايران پيش از اين وعده: جاري به ايران سفر آرده بود گفت البرادعي آه در ابتداي سال
  . را ناديده گرفته است

ران هستند، روزگذشته در سايت بخش اي اي هاي هسته ها نيز آه مهمترين شريك برنامه  روس
مطبوعاتي سازمان انرژي اتمي خود، با انتشار گزارشي خبر دادند آه گروه ديگري از بازرسان آژانس 

  . اي ايران وارد اين آشور شدند ها از مراآز هسته  المللي انرژي اتمي به منظور انجام بازرسي بين
هاي عادي خود را در  بازرسان، بازرسي: ران با آژانس نوشتهاي اي اين پايگاه اينترنتي در تأييد همكاري

  . اي ايران آغاز آردند مورد برنامه هسته
شود طرف ايراني اطالعات مشروحي درباره علل بروز آثار اورانيوم غني شده در برخي  اآنون گفته مي

نس ارائه داده آارشناسان آژا  به2ها و همچنين يافت نقشه ساخت دستگاه سانتريفيوژ پي  دستگاه
  . است

سايت مذآور همچنين گزارش داده آه مليسا فلمينگ سخنگوي رسمي آژانس گفته است، سازمان 
  . انتظار دارد آه بازرسان گزارش آامل خود را در ماه مه به آژانس ارائه نمايند

مطرح شده ايران به سؤاالتي آه توسط آژانس : سخنگوي آژانس در مورد همكاري ايران با بازرسان گفت
  . دهد به بازرسان پاسخ مي

  

هيچ برنامه هـسته اي ديگـري بـراي         : نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با رويترز             

  اعالم کردن نداريم  
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اعالم اين مطلب که تهران هيچ اسرار نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز در وين ضمن 

هسته اي ديگري براي فاش کردن به آژانس ندارد با انتقاد از ادعاهـاي تـازه مبنـي بـر وجـود يـک برنامـه                          
  . سري براي توليد بمب اتم در ايران را بي اساس خواند 

مي در گفتگويي بـا  به گزارش خبرگزاري مهر ، پيروز حسيني نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي ات  
رويترزدر پاسخ به اين سوال که آيا در اواسط ماه مي که قرار است ايران گـزارش کـاملي از برنامـه هـاي                      
هسته اي خود به آژانس ارائه دهد افشاگريهاي جديدي از تحقيقات حساس هـسته اي در ايـن گـزارش                 

  .خير : وجود خواهد داشت گفت 
ما اين بيانيه را ارائه خواهيم داد و در تالشيم تا حداکثر همکـاري را               طبق توافق انجام شده ،      : وي افزود   

  .با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته باشيم 
پيروز حسيني درباره گزارش اخير گروهک منافقين مبني بر نظارت نيروهاي نظامي ايران بر کار چهارصـد                 

 ادعاهـا بـي اسـاس اسـت ، ايـن ادعاهـا       ايـن : کارشناس هسته اي ايران براي توليد يک بمب اتم گفت  
  .تالشي است براي مخدوش کردن همکاري پرثمر ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي 

  
بعد از نشست شوراي حکام کـه قـرار         :  نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي خاطر نشان کرد          

 انرژي اتمي خواسته اسـت کـه برنامـه هـسته            است در ماه ژوئن برگزار شود ايران از آژانس بين المللي          
  .اي ايران را از دستور کار خود بردارد 

برنامه هـاي هـسته اي ايـران نبايـد بـه عنـوان يـک                . ما در حال پيگيري اين کار هستيم        : وي تصريح کرد    
 اتمـي   ما مانند اعـضاي ديگـر آژانـس بـين المللـي انـرژي             . مورد  ويژه در دستور کار اين آژانس قرار بگيرد           

مردم ايران اين سوال را مطرح مي کنند که چرا زمـاني کـه مـا مـشغول همکـاري گـسترده بـا                        . هستيم  
آژانس بين المللي انرژي اتمي هستيم ، برنامه هسته اي ايران به عنوان يک مسئله ويژه در دستور کار         

  .اين آژانس قرار دارد 
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  انتقادي با خاتمي وگوي  جوانان در گفت
  2004آوريل   28  -1383  ارديبهشت9ه شنب چهار

 150جمهور در جمع  وقتي سيدمحمد خاتمي، رئيس: پرستو دوآوهكي - وقايع اتفاقيه خبرنگار اجتماعي
نفري جوانان آه به مناسبت روز جوان در تاالر حافظيه سعدآباد جمع شده بودند، اعالم آرد آه بزودي به 

دهد، خيال حاضران آمي راحت شد آه انگار باب  اي جواب مي ه جوانان در قالب نامههزاران دغدغ
  . ديالوگ باالخره باز شده است

هاي مختلف حضور داشتند، از سه دقيقه فرصت  ها و تشكل  جواني آه به نمايندگي از گروه20همه 
داد آه آن  اضران نشان ميهاي طوالني ح هايشان استفاده آردند آه گاه تشويق خود براي بيان گاليه

  . گاليه فراگير بوده است
، دانشجوي دانشگاه تهران به عنوان نماينده دانشجويان »سميه توحيدلو«هاي  بيشتر از همه، صحبت

از سوي خاتمي به شدت اعتراض آرد و » سكوت«او به اتخاذ موضع . مورد استقبال جوانان واقع شد
ز دوستان مشورت آردم آه به شما چه بگويم و متأسفم، خيلي در چند روز گذشته با بسياري ا«: گفت

 3متأسفم آه بسياري از دوستانم با اين نظر موافق بودند آه من امروز در مقابل شما بايستم و فقط 
  » .دقيقه سكوت آنم

  
ه به آوي دانشگاه را آه هنوز به ياد داري، آن روز آه در برابر ظلمي آ! آقاي خاتمي عزيز«: و ادامه داد

ما شد و به جاي مهاجمان، همدرسان ما به زندان رفتند، شما سكوت آردي و به ما گفتي آه سكوت 
 روزنامه تعطيل شد و 16همه چيز از آن روز آغاز شد آه به يكباره ... همه چيز از آن روز آغاز شد. آنيم

عدام محكوم شد و شما از آن روز آه استاد ما به ا. شما سكوت آردي و به ما آموختي آه سكوت آنيم
 ما به هيئت يك زنداني درآمدند و شما سكوت آردي و  يكي همكالسان سكوت آردي، از آن روز آه يكي

  » .به ما آموختي آه ساآت باشيم و اينك ماييم و اين سكوت تلخ، ميراثي آه از شما داريم
ه آار چنداني نكردي، ديگر چرا آقاي خاتمي براي ما جوانان آ«: نماينده دانشجويان به تلخي گاليه آرد

 بايد اآنون جز سكوت و انزوا و نااميدي 80 و حتي خرداد 76با ما چنين آردي؟ چرا نسل پرشور خرداد 
  » !گويم آه شما مقصري چيز ديگري نداشته باشد و من به صراحت مي

خ خود را به اي حاضران را ديد، بخش بزرگي از فرصت پاس جمهور آه تشويق بيش از سه دقيقه رئيس
  . اختصاص داد» سكوت«توضيح 

  
خواهم دفاع آنم اما چه آسي بيش از من در اين مملكت صحبت آرده آه دوست  نمي«: خاتمي گفت

جمهور با يك منتقد آزاد متفاوت است و اين را همه شما  مقتضيات يك رئيس. گويد چرا سكوت ما مي
  » .دانيد نخبگان جوان مي
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شناسي اجتماعي بررسي آنيد و  شناسي و روان به لحاظ جامعه«: ر داد و گفتاو جوانان را خطاب قرا
شود و بعد از مدتي همين  ببينيد چرا در جوامعي مثل ما، ناگهان اميد مثل يك انفجار در جامعه پيدا مي

  » .شود اميد با يك انفجار ديگر به يأس تبديل مي
  

اي آه بنا بر  در جامعه«: نان اشاره آرد و گفتهاي پرسش و پاسخ با جوا خاتمي به برگزاري برنامه
اي نيست؟  اي، تجربه تازه دادند، چنين برنامه رسم ديرين، نظم آهنين استبدادي را با آشوب پاسخ مي

آسي آه در آشور ما مسؤول دستگاه اجرايي است، جايگزين نيروهاي محوري سرآوبگر در جامعه 
  » . در بين جوانان گامي به پيش استشده است و در چنين شرايطي حضور يك مسؤول

  
ها را شما  اين حرف«: جمهور هم نگراني خود را پنهان نكرد پرده بود آه رئيس هاي جوانان آنقدر بي سؤال
اما آيا . ايد شود همچنان آه تاآنون نيز تاوان فراواني داده برايتان گران تمام مي. توانيد همه جا بزنيد نمي

  » عه حكومت ما اينگونه شود يا اينكه مأيوس شويم؟بايد تالش آنيم آه مجمو
دانم اما در ايران هيچ مسؤولي نيست آه به اندازه من از  رئيس جمهورهاي دنيا را نمي«: خاتمي افزود

  » .سوي نخبگان جوان مورد انتقاد واقع شده باشد
هايم به انتقادهاي  پاسخ«: او موقعيت نسل جوان را براي تعقل و انديشه آردن ممتاز دانست و گفت

جوانان را بزودي به عنوان سند يكي از مقاطع حساس جامعه ايران منتشر و از اين طريق با شما درد 
  » .دل خواهم آرد

نيكونظر از . موضوع ديگري آه خاتمي را به پاسخ صريح واداشت، سؤال ليلي نيكونظر، خبرنگار جوان بود
ها انتظار داشتيم حرف بزنيد اما  خيلي وقت«: هدخاتمي خواست در چشمانش نگاه آند و جواب د

  . حرفي نشنيديم ولي تحمل سكوت شما آسانتر از اين بود آه اظهارنظرهاي غيرواقعي از شما بشنويم
اينكه گفتيد زنداني سياسي نداريم، يا گفتيد آنهايي آه در جريان مسابقات مقدماتي جام جهاني براي 

. ذل و اوباشي بودند آه مشروبات الكلي و موادمخدر مصرف آرده بودندها آمدند ارا شادماني به خيابان
جمهور  آقاي رئيس. گفتيد هيچ سايت سياسي فيلتر نشده است در صورتي آه واقعيت چيز ديگري بود

  » ها خواب خوبي داريد؟ اين شب
  

به «: وردرويش بايستد و چشم در چشم او قسم خ خاتمي در پاسخ از ليلي نيكونظر خواست آه روبه
حتمًا زنداني سياسي . هاي سياسي باز است و زنداني سياسي نداريم خدا من نگفتم آه همه سايت

هاي  من حتي در جمع قضات هم از روش. اند آساني آه به خاطر عقايد سياسي به زندان رفته. داريم
 هيچ فرد سياسي يا ام و به صراحت گفتم هيچ محكوميتي را از برخورد با زندانيان سياسي انتقاد آرده

  » .مطبوعاتي آه در دادگاه صالحه و آزاد و علني در حضور هيأت منصفه نبوده باشد قبول ندارم
  

هاي مهم ما از شوراي نگهبان همين  يكي از گاليه«: جمهور درباره اليحه جرم سياسي گفت رئيس
  . »اليحه ما دوبار برگشت خورده. است

آه ] نماينده آميسيون حقوق بشر سازمان ملل[به آقاي ليگابو من در جواب «: وي با اين حال گفت
آيا زندانيان سياسي ما بيش از جاهاي ديگر :  نفر اعالم آرد، گفتم26زندانيان سياسي يا مطبوعاتي را 

  . »آورد است؟ چرا آمريكا فقط به ما فشار مي
  

ها را  گويد چرا ارزش يكي مي«: ها و سوءتفاهم را در جامعه زياد دانست و گفت خاتمي تفاوت ديدگاه
اگر شعار آزادي . نگاران اعتراض نكرديد شدن روزنامه گويد چرا به زنداني ايد و ديگري مي گسترش نداده

گويم و معتقدم اآثريت  من آزادي فكري را مي. شود، بايد بگوييم آه منظورمان از آزادي چيست داده مي
  . »يستجوانان ما هم منظورشان از آزادي ولنگاري ن

  
هاي سياسي و فكري  هاي استبدادي براي سرآوب آزادي در حكومت«: جمهور با اين حال گفت رئيس

دهند بايد بگويند منظورشان از  آساني آه حاال شعار آزادي مي. آنند مسائل اخالقي را رها مي
  . »چيست» آزادي«

: گفتم. ترنت سؤالم را بپرسمنويس و جوان فعال در حوزه اين نوبت به من رسيد آه به عنوان وبالگ
جمهوري آه با شعار زنده باد مخالف من پا به ميدان گذاشت،  آردم در دوران رئيس وقت فكر نمي هيچ«

  . فيلترينگ و سانسور فكر آن هم در آزادترين رسانه يعني اينترنت، آن هم بدون قانون حاآم شود
  

نگاران ما بوده،  شان آه زماني از روزنامههاي افرادي مثل حسين درخ هاي شخصي و وبالگ چرا سايت
بايد فيلتر شود؟ تنها حسني آه فيلترينگ براي ما داشته، بيشتر شدن مهارت فني آاربران براي دور 

سؤال جوانان فعال در حوزه اينترنت اين است آه چه «: و از طرح تكفا پرسيدم» زدن فيلترينگ بوده
شود، به  جا مي لب طرح تكفا از حسابي به حساب ديگر جابهسهمي از اين ميلياردها توماني آه در قا

. شود جوانان اختصاص دارد و مهمتر اينكه چه مقدار از اين بودجه براي توسعه بستر اينترنت صرف مي
 برابر نسبت به آشورهاي حوزه 10در شرايطي آه وضعيت اتصال به اينترنت در ايران بيش از 

  . »فارس آمتر است خليج
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گذرد محال  ها و آنچه بيرون مي در دنياي امروز مرزگذاري ميان ذهن « :خاتمي در جواب گفتسيدمحمد 
دهد در  گيريم اما همين آمريكا آيا اجازه مي هاي سياسي را نمي ها و شبكه است، ما جلوي سايت

نهايي آه هاي آمريكا تبليغ براندازي آنيم؟ آ درون مرزهاي آشورش تلويزيون راه بيندازيم و عليه سياست
  . »شوند دنبال تخريب و براندازي هستند فيلتر مي

آاشته شده و االن نهالي است آه بايد رشد  سال پيش بذر اين طرح سه«: و درباره طرح تكفا توضيح داد
ما در آشورهاي منطقه به لحاظ برخورداري از فيبرنوري بسيار جلو هستيم اما من هم معتقدم آه . آند

  . »زي بيشتري شودهمچنان بايد بسترسا
نگار، به عنوان نماينده فعاالن دختران جوان از وضعيت تابعيت زنان ايراني آه با  محبوبه حقيقي، روزنامه
توان حق  به دليل ارتكاب چه جرمي يا دست زدن به آدام عمل مي« : اند پرسيد مردان افغان ازدواج آرده

عشق، اجبار،  زنم آه به هر دليلي، حرف ميمن از چند هزار دختري . تابعيت را از آسي سلب آرد
طبقه اجتماعي يا هر دليل ديگر با اتباع افغان ازدواج آردند و برطبق قوانين ايران ديگر ايراني نيستند و 

زنم  من از دخترهايي حرف مي«: و ادامه داد» بايد تا پايان امسال همراه با اتباع افغان، ايران را ترك آنند
ترين بحث تبديل  آوتاهي، بلندي، تنگي و گشادي مانتوهايشان به جنجالي ستان،آه تابستان به تاب

وطن شدنشان و از دست دادن مليتشان حتي به اندازه رنگ مانتويي آه  اما همين دختران بي شود، مي
  . »آس مهم نيست پوشند براي هيچ مي

  
 فشار قرار گرفته، مسأله بايد به اگر زني به دليل ازدواج با اتباع افغان تحت«: خاتمي به صراحت گفت

طبق قانون شهروند ايراني، شهروند ايراني است مگر آنكه خودش بخواهد از تابعيت . من منتقل شود
  . »ايران خارج شود

  
اند يا به هر  ها آشور را ترك آرده از همكارانش گفت آه در اين سال-نگار روزنامه-در ادامه، اميد معماريان

نگاران انتظار دارند دولت اقداماتي جدي درخصوص  خبرنگاران و روزنامه«: اند زماندهدليلي از نوشتن با
هايي  نگاران در اين زمينه تالش مسائل صنفي آنها از جمله بيمه انجام دهد اگرچه انجمن صنفي روزنامه

  . »رساند جمهور آارها را زودتر به انجام مي آرده اما قطعًا اهتمام رئيس
دار جوانان در آانون اصالح و تربيت از بازگشت جوانان آانون به محيط ناهنجار سخن سامان گنجي، شهر

  . آيند، حمايت آند جمهور خواست نوجواناني را آه از آانون بيرون مي گفت و از رئيس
هادي ساعي، قهرمان آاراته آشور از مشكالت ورزشكاران گفت و ميالد صدرعاملي، نماينده هنرمندان 

  .  وضعيت هنرمندان جوان صحبت آردجوان، درباره
تواند حداقل حقوق  جمهور خواست اگر نمي حديث غالمي، نماينده شاعران و نويسندگان جوان از رئيس

  . انساني و مدني جوانان پرانرژي و با استعداد را تأمين آند، حداقل رفتن آنها را تسهيل آند
صنفان خودش گفت و اعالم  ده براي فعاليت همهاي ايجاد ش هادي حيدري، آاريكاتوريست، از محدوديت

  . »گردد آاريكاتور دارد به نقطه صفرش باز مي«: آرد
آيدين پورمسلمي، نماينده پزشكان جوان، از جوانان خواست تا با اراده خودشان به پيش روند و منتظر 

ي سؤال آردند و صبح هشتم ارديبهشت تا ظهر آن، جوانان زياد. اقدامات دولتي يا غيردولتي نباشند
اي آه  جمهور در آن نامه بايد ديد رئيس.  گاليه داشتند، تعدادي پاسخ آوتاهي گرفتند و بسياري هيچ

  . چيزهايي با جوانان درددل خواهد آرد خواهد بنويسد، درباره چه مي
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  راق با فرماندهان سابق ارتش عراقديدار مدير آمريكائي اداره ع
  2004 آوريل  28  -1383 ارديبهشت 9شنبه   چهار-راديو فردا 

پال برمر، مدير آمريكائي اداره امور عراق، براي نخستين بار ديداري علني با ژنرالها و ديگر افسران 
ه برقراري رابطه مجدد اين ديدار به منظور تشويق ب. بلندپايه ارتش عراق در زمان صدام حسين ديدار آرد

 تن از افسران و 30وي به . با آنها بود آه از زمان سقوط صدام حسين به حاشيه رانده شده بودند
  .مقامات سابق ارتش گفت مردم عراق اآنون و در آينده به يك ارتش قوي نياز دارند

  حمالت هوائي نيروهاي ائتالف به مواضع شورشيان فلوجه: آخرين تحوالت عراق
 بوش، رئيس جمهوري آمريكا روز چهارشنبه در پي مالقات با گوران ارسن، نخست وزير سوئد، در جرج

آاخ سفيد، گفت فرماندهان ارتش ما از جانب مردم عراق هر اقدامي را آه براي تامين امنيت در فلوجه 
ب گذشته ش. امروز در درگيريهاي فلوجه چندين انفجار شنيده شد. ضروري باشد، بعمل خواهند آورد

روز چهارشنبه آولين پاول، وزير امورخارجه آمريكا از . فلوجه مورد حمله هواپيماهاي آمريكا قرار گرفت
گسترش دامنه برخورد نظامي با شورشيان فلوجه دفاع آرد و آنها را به خاطر از مساجد براي حمله به 

 امكان سعي مي آنيم غيرنظاميان وي گفت در عمليات خود تاحد. نيروهاي آمريكا مورد انتقاد قرار داد
آشته نشوند و به اماآن مقدص آسيب نرسد ولي اگر اين آدمكشان و تبهكاران از اماآن مقدس براي 

تفنگداران آمريكائي يك . انبارآردن سالحها و تيراندازي استفاده نمي آردند، مشكلي به وجود نمي آمد
 حمالت نيروهاي ائتالف با انتقاد جهان عرب .ماه است شهر سني نشين فلوجه را محاصره آرده اند

  .روبرو شده است
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عراق نزديک » جنگ اصلي«شمار نيروهاي آمريکايي کشته شده در آوريل به تعداد کشته شدگان در 
  است

جنگ «تعداد نيروهاي آمريکايي که در ماه آوريل در عراق کشته شدند نزديک به تعدادي است که در 
 نفر سرباز آمريکايي که تاکنون در ماه آوريل کشته 124از ميان .  شدنددر سال گذشته کشته» اصلي

 سرباز 190در عملياتي که جنگ اصلي خوانده مي شود .  نفر حين عمليات کشته شدند105شدند، 
 سرباز امريکايي کشته 721از زمان آغاز جنگ در ماه مارس گذشته تا کنون . آمريکايي کشته شدند

  .شده اند
  مريکايي خواستار بين المللي کردن اداره امور عراق شدنددو سناتور آ
  2004 آوريل  28  -1383 ارديبهشت 9شنبه   چهار-راديو فردا 

امي آمريکا در عراق، پس از انتقال در حالي که کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا، از حضور گسترده نظ
حاکميت در سي ام ژوئن سخن گفته است، دو سناتور برجسته عضو کميته روابط خارجي سناي 

آمريکا، از پيچيدگي اوضاع عراق و وضعيت خطرناک اين کشور، ابراز نگراني کردند، و خواستار هر چه 
ک هيگل گفت که گذار همراه با توفيق، منوط سناتور چا. بيشتر بين المللي کردن اداره امور عراق شدند

سناتور . را نداشته باشد» ساخت آمريکا«به اين است که روند دمکراسي کشور جنگزده، برچسب 
جوزف بايدل نيز گفت که درگيري ها در عراق به خاطر رقابت گروه ها براي داشتن دست باال در هنگام 

  .انتقال قدرت است
   و شورشيان عراقي در يکي از محالت فلوجهجنگ شديد سربازان آمريکايي
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دو . ميان سربازان آمريكايي و شورشيان در يكي از محالت فلوجه جنگ شديدي در جريان است

نظامي در همين حال يكي از فرماندهان . هليكوپتر نظامي مواضع شورشيان را به زير آتش گرفتند
آمريكايي نظامي در عراق، ژنرال مارك آيميت گفت که آنها مي آوشند تا به جاي حمله همه جانبه به 

نيروهاي . شورشيان، از طريق مذاآره با رهبران محلي، شورشيان را وادار به تحويل سالح آنند
مساجد و مدارس آمريكايي همچنين در خارج از نجف تجمع آردند و خواهان خروج افراد مقتدي صدر از 

اما سخنگوي مقتدي صدر گفت که در صورت ورود نيروهاي آمريكايي به شهر، هواداران . شهر هستند
ما در حال حاضر در موضع تهاجمي نيستيم، اما اگر : وي افزود. وي دست به عمليات انتحاري خواهند زد

ع دفاعي به ما امكانات بيشتري اوضاع ضرورت حمله ما را ايجاب آند، آماده ايم، ما اسلحه داريم، موض
براي تسلط مي دهد و به زودي صفحه درخشاني در تاريخ نوشته خواهد شد آه در آن فرزندان اين 

  .فرقه مذهبي، آمادگي و توانايي خود را در دفاع از شهرهاي مقدس نشان خواهند داد
  کشته شدن پنج عراقي در بغداد در پي انفجار يک خودرو

له يک مهاجم انتحاري، روز چهارشنبه در انفجار يک خودرو در خالديه، غرب بغداد، پنج عراقي، از جم
يک پليس عراقي به نام عبدالحکيم شاکر گفت که يک خودوري اوپل در مقابل مغازه ميوه . کشته شدند

به گفته اين پليس، قرار بود که اين خودرو هنگام رد شدن گشت آمريکايي منفجر . فروشي منفجر شد
  . ولي چند دقيقه بعد منفجر شد و عالوه بر راننده، چهار عراقي ديگر را هم به قتل رسانيدشود،

  نيروهاي آمريکايي به هر اقدامي براي برقراري امنيت در فلوجه دست خواهند زد: رئيس جمهوري آمريکا
 براي جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا، روز چهارشنبه گفت که نيروهاي آمريکا به هر اقدام الزم

امروز هم در درگيريهاي تازه در . برقراري امنيت در فلوجه، دژ مسلمانان سني عراق دست خواهد زد
روز چهارشنبه آولين پاول از دامنه استفاده از نيروي نظامي در . فلوجه صداي چندين انفجار شنيده شد

جد براي حمله به مقابل شورشيان عراقي دفاع آرد و اين شورشيان را به خاطر استفاده از مسا
ما تا حد امكان احتياط مي آنيم آه غير نظاميان آشته يا : وي گفت. نيروهاي آمريكا مورد انتقاد قرار داد

حمله هاي نيروهاي ائتالف آه در حد گسترده اي از . زخمي نشوند و به اماآن مقدس آسيب نرسد
  .عرب روبرو شده استتلويزيون عرب زبان الجزيره پخش مي شود، با انتقاد شديد جهان 

  
  دهيم  ها نمي همه اختيارات را به عراقي: پاول
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دولت انتقالي عراق آه قرار است به زودي متصدي حاآميت در اين آشور شود، بايد : وقايع اتفاقيه
به گزارش . كايي منتقل آندبخشي از حق حاآميت خود را در زمينه امور امنيتي به نظاميان آمري

وگويي اعالم آرد آه ادامه فعاليت نيروهاي ائتالف  سي، آالين پاول وزير خارجه آمريكا طي گفت بي بي
به گفته وي به اين ترتيب بخشي از . خارجي در عراق تحت فرماندهي اياالت متحده امري الزم است

وزير . تيار دولت انتقالي قرار نخواهد داشتشود لزومًا در اخ آنچه حاآميت آزاد در عراق خوانده مي
اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل  خارجه آمريكا ابراز اميدواري آرد آه ترتيبات جديد طي قطعنامه

آارشناسان در مورد احتمال موافقت ساير اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل با . متحد به تصويب برسد
تواند باعث شود آه دولت انتقالي عراق صرفًا   چون اين وضعيت ميترتيبات موردنظر آمريكا ترديد دارند

از طرف ديگر . آند نشانده اياالت متحده عمل مي تشكيالتي تلقي شود آه تنها به عنوان دست
وگوها با همكاري  اين رشته از گفت. ها براي تشكيل دولت موقت عراق از ديروز در عراق آغاز شد رايزني

ها قرار است بيش از آنكه  بحث. شود ، نيروهاي ائتالف و سازمان ملل برگزار ميشوراي حكومت انتقالي
درباره ميزان اختيارات دولت موقت عراق باشد، در خصوص ماهيت دولتي باشد آه قرار است پس از 

ها بين اعضاي  شوراي حكومت انتقالي عراق اعالم آرده آه اين رايزني. ژوئن قدرت را در دست گيرد30
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ها پيشنهادهاي  قرار است در اين رايزني. گيرد را و نمايندگان احزاب و نيروهاي ملي انجام مياين شو
يكي از اين پيشنهادها تشكيل دولت موقت براي دوره . مختلفي به بحث و بررسي گذاشته شود

پيشنهاد دوم، .  بدون برگزاري يك آنفرانس ملي است2004 دسامبر 30 تا 2004 ژوئن 30انتقالي از 
. آند بيني مي هاي ديگر را در شوراي فعلي حكومت انتقالي پيش عضويت شماري از نيروها و شخصيت

اين نهاد گسترش يافته مانند آنفرانس ملي عمل خواهد آرد و آميته رياست را انتخاب خواهد آرد آه 
تقالي اين پيشنهاد از حمايت اعضاي شوراي حكومت ان. اين آميته مسؤول دولت آينده خواهد بود

اخضر ابراهيمي فرستاده سازمان ملل نيز تشكيل آنفرانس ملي گسترده براي ارتقاي . برخوردار است
شود ابراهيمي خواستار  گفته مي. وگوي ملي بر پايه تفاهم و آشتي ملي را توصيه آرده است گفت

دي براي قرار است به زو. حذف شوراي حكومتي فعلي و عدم استفاده از آنها در دولت موقت است
اين آنفرانس قرار است . اي تشكيل شود فراهم آوردن آنفراس ملي موردنظر سازمان ملل آميته

اي آه تا انتخاب مجمع ملي ادامه خواهد داشت در  مجمعي مشورتي را انتخاب آند آه در طول دوره
ي شوراي اعضاي فعل. بيني شده است  پيش2005تشكيل مجمع ملي براي ژانويه . آنار دولت آار آند

ابراهيم جعفري عضو . موافق نيستند» اخضر ابراهيمي«حكومت انتقالي اعالم آردند آه چندان با طرح 
اگر ابراهيمي بر پيشنهادي آه بر اساس آن خود، : شيعه حكومت انتقالي عراق در اين رابطه گفت

نيز اعالم آرد » ن االسديعدنا«. اي نخواهد داشت ها فايده دولت را تعيين آند تأآيد بورزد، اين رايزني
راهكار اخضر ابراهيمي مبني بر . هاي غيرعضو شورا مطلع شويم آه ما سعي خواهيم آرد از نظر گروه

جمهور  جورج بوش رئيس. منحل آردن شوراي انتقالي و تشكيل حكومت تكنوآرات غيرسياسي است
 امنيت ملي آمريكا نيز گفته بود آه مشاور. آمريكا پيشتر موافقت خود را با اين راهكار اعالم آرده است

آه  در همين حال در حالي. راهكار جديد ابراهيمي، هيچ جاي نگراني براي آمريكا ايجاد نكرده است
ها در برخي شهرهاي عراق آماآان ادامه  ها براي دولت آينده عراق در بغداد جريان دارد، ناآرامي رايزني
يروهاي ائتالف به رهبري آمريكا و طرفداران مقتدي صدر هاي متعددي بين ن در آوفه درگيري. دارد

 تن از طرفداران صدر 43شبكه تلويزيوني الجزيره اعالم آرد آه نيروهاي آمريكايي . مشاهده شده است
  . اند را در آوفه آشته

  
  معلمان عضو حزب بعث دوباره مشغول به کار خواهند شد  
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هزاران معلم عراقي که سال گذشته به خاطر عضويت در : وزير آموزش و پرورش عراق امروز اعالم کرد 

  . حزب بعث اخراج شده بودند دوباره مشغول بکار خواهند شد 
هزاران : به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز ، عالء الدين عالوي وزير آموزش و پرورش عراق گفت 

 سال گذشته به خاطر خودداري از پيوستن به حزب بعث عراق توسط دولت صدام اخراج معلم عراقي که
  .شده بودند دوباره مشغول بکار خواهند شد 

 هزارنفر که قبال اخراج شده بودند در روند پاک سازي 320دوازده هزار معلم ديگر جداي از : وي افزود 
  .اعضاي حزب بعث از دستگاههاي دولتي اخراج شده اند 

  .اکثراعضاي حزب بعث که اخراج شده اند احتماال مشغول بکار خواهند شد : عالوي خاطر نشان کرد 
ظرف سه هفته کميته : وزير آموزش و پرورش عراق بدون اشاره به تاريخ آغاز به کار اين معلمان گفت 

  . هايي تشکيل شد که فرم هاي درخواست کار معلمان را مورد بررسي قرار دادند 
ا اشاره به اين مطلب که بسياري از معلمان به خاطر داليل سياسي از سوي حکومت صدام از کار وي ب

ما هم اکنون فرصتي دوباره به معلماني که در حزب بعث عضويت داشتند و يا : برکنار شدند تاکيد کرد 
  .کار خود را ترک کرده اند داده ايم 

در سيستم آموزش و پرورش عراق مشغول بکار شده  معلم 4700تاکنون :  عالوي هم چنين تصريح کرد 
اند و انتظار مي رود که هزار تن ديگر در هفته آينده دوباره بر سر کار خود برگردند و عالوه بر آن ده هزار 

  .فرم  درخواست کار نيز در دست بررسي است 
نظاميان و نيروهاي بنابر اين گزارش پس از سقوط صدام چهارصد هزار تن از کارگران خدمات دولتي ، 

  .امنيتي و پليس پس از مدتي کوتاه از کار برکنار شدند 
پل برمر حاکم آمريکايي عراق هفته گذشته اعالم کرد که مقامات ،  برخي اقدامات اتخاذ شده در طول 

  .روند پاک سازي اعضاي حزب بعث را مورد تجديد نظر قرار خواهند داد 
  

  ي عنان به شوراي امنيتمتن آام گزارش نماينده ويژه آوف
  2004آوريل   29  -1383  ارديبهشت10ه شنب  پنج-وقايع اتفاقيه 

  
  انتخاب دولت عراق تا پايان ماه مه

نماينده سازمان ملل در امور عراق گزارش خود را درباره انتقال قدرت در عراق تقديم » اخضر ابراهيمي«
  .سازمان ملل آرد

  
ها و ديدارهاي خود با مقامات  اي از فعاليت نخست مقدمه» يميابراه اخضر«ان،  ان به گزارش سي

  .اخير را بيان و سپس اين گزارش را قرائت آرد مختلف در مدت زمان
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قيام سپاه مهدي . در فلوجه تنش وجود دارد. آننده است بسيار نگران اوضاع امنيتي در عراق: وي گفت
آميز  حل صلح آننده است و اميدها به راه نگرانافزايش عمومي خشونت در اين آشور  در جنوب عراق و

  .اند بست فلوجه در عمل محقق نشده بن براي
اعضاي گروه مأمور سازمان ملل براي آمك به عراق آه اآنون در امان   آوريل22در تاريخ : وي گفت

  .از فلوجه ديدار آردند مستقر است با هيأتي
اند و  ه آشته و بيش از هزار نفر هم زخمي شدهاز ساآنان فلوج اين هيأت مدعي شد چندصد نفر

  .آودآان بودند اما سازمان ملل در مقامي نيست آه اين ارقام را تأييد يا رد آند بسياري از آنان زنان و
ها در عراق  سازمان ملل همچنين در مقامي نيست آه درباره علل مرگ :اخضر ابراهيمي در ادامه گفت

 اند و غيرنظاميان درد و رنج زيادي آه عده زيادي جان خود را از دست دادهترديدي نيست  تحقيق آند اما
  .اند متحمل شده

ايد آه يكي ديگر از مساجد هدف حمله مستقيم قرار  اخير در تلويزيون ديده شما در چند روز: وي افزود
  .گرفت

ان دارد انجام دهد و سازمان ملل فعاالنه تالش آرده است تا آنچه در تو :اخضر ابراهيمي تأآيد آرد
  .خويشتنداري شده است خواستار
المللي صليب سرخ و ساير  هاي غيردولتي عراق، آميته بين سازمان سازمان ملل با: وي افزود
  .هاي بشردوستانه شود آند تا به غيرنظاميان عراقي آمك مي ها همكاري سازمان

داند آه  ت اشغالگر در عراق به خوبي ميحكومت موق: عراق تصريح آرد نماينده سازمان ملل در امور
  .آميز ختم نشود خطر درگيري خونين وجود دارد حل صلح درگيري در عراق به راه بست و اگر اين بن

اي  داند آه پيامدهاي چنين خونريزي موقت اشغالگر عراق همچنين مي حكومت: ابراهيمي تصريح آرد
  .و طوالني مدت باشد ممكن است بسيار زياد

  .همين اوضاع در نجف و آربال هم وجود دارد نظير: ر ابراهيمي افزوداخض
ها شيعه عراقي و  ترين شهرهاي عراق براي ميليون ترين و محبوب مقدس اين دو شهر از: وي گفت

  .آشورها هستند شيعيان ساير
ن محترم ما با بسياري از رهبرا. براي عبادت هستند نه درگيري نظامي اين دو شهر: وي تأآيد آرد

شويم آه حاآميت قانون محترم شمرده شود و هرچه  سايرين در عراق همصدا مي مذهبي عراق و
  .آميز خاتمه يابد ها به طور صلح بحران زودتر

ماهيت اين مسائل به همراه ناامني عمومي در عراق بر ديدار ما در عراق  قطعًا: اخضر ابراهيمي افزود
 هاي مهم مذهبي، سياسي و عث شد ما نتوانيم با شماري از چهرهاست و اين اوضاع با تأثير داشته

  .دارد ها و مشورت با آنها اهميت زيادي اي در عراق ديدار آنيم، افرادي آه ديدگاه قبيله
وآمدهاي ما در بغداد هم بسيار  حتي تحرآات و رفت: امور عراق گفت نماينده دبيرآل سازمان ملل در

  .شد پذير نمي پيمانان نبود ديدار ما از عراق اصًال امكان ي حكومت موقت همانسان محدود بود و اگر آمك
پرسش مهم اين است آه آيا يك روند معتبر سياسي در : مقدمات گفت اخضر ابراهيمي پس از اين
  چنين شرايطي ممكن است؟

نند قدرت را در دست اعضاي دولت جديد را تا پايان ماه مي انتخاب آنند تا بتوا ها بايد عراقي: وي افزود
  .بگيرند

شايستگي را دارند آه انتخابات آنند چه آسي تا انتخاب ژانويه بر آنان  مردم عراق اين: وي گفت
  .حكومت آند

دولت جديد عراق را آسان توصيف نكرد اما در عين حال تأآيد آرد تا  انتخاب اعضاي» اخضر ابراهيمي»
  .ن باشداين افراد بايد ممك پايان ماه مي تعيين

پايان ماه مي يك ماه فرصت خواهند داشت آه خود را براي پذيرش  افراد انتخاب شده تا: وي گفت
  .آماده آنند مسؤوليت اداره آشور

  . ژوئن محقق شود30واگذاري قدرت در تاريخ  بيني آرد، ابراهيمي پيش
فت بايد يك آنفرانس ملي  ژوئن قدرت را در دست گر30از آنكه در  حكومت موقت عراق پس: وي افزود

  .عراق برگزار آند درباره آينده آشور
آار محدودي آه ما االن درگير آن هستيم فقط تشكيل دولتي : عراق افزود نماينده سازمان ملل در امور

  .ژوئن مسؤوليت اداره عراق را به عهده گيرد 30است آه در 
ده و قبل از آن هم رژيم خشني بر آن جنگ و اشغال را شاهد بو عراق آشوري است آه: وي افزود

اين آشور . آننده هم بر اين آشور وارد شد هاي شديد و حتي فلج تحريم .آرده است حكومت مي
 هدف روند سياسي در عراق بازگرداندن حاآميت و. ويرانگر و پرهزينه نيز بوده است شاهد دو جنگ

  تا مردم عراق سرنوشت خود رااستقالل عراق و همچنين حفظ اتحاد و تماميت ارضي آن است
  .شان در اختيار خودشان باشد خودشان تعيين آنند و منابع طبيعي

روند سياسي در . براي تكميل روند سياسي در عراق، امنيت ضروري است :اخضر ابراهيمي تأآيد آرد
  .ودآننده قوي براي امنيت عراق خواهد ب دردها نخواهد بود اما عامل آمك عراق نوشداروي همه

ها باشد و هرچه زودتر دولتي عراقي و معتبر بر سر  بايد به دست عراقي حل مشكالت عراق: وي افزود
  .خواهد بود چون فقدان چنين حكومت و دولتي خود بخشي از مشكالت خواهد بود آار آيد بهتر

 30ادن به اشغال در هر عراقي آه ديدار آرديم، تأآيد آرد نبايد در پايان د ما با: اخضر ابراهيمي افزود
  .ايجاد شود ژوئن تأخير
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آنند تا اين تاريخ، يك دولت انتخاب شده  اصرار دارند در حالي آه درك مي آنها بر اين ديدگاه: وي افزود
  .آامًال مشروع بر سر آار نخواهد آمد دموآراتيك و
 برگزار شود نقطه عطف به 2005عراق انتخاباتي آه قرار است تا ژانويه  در روند سياسي: وي تأآيد آرد
  .آيد حساب مي

توان براي مشروعيت ناشي از انتخابات آزاد و عادالنه  هيچگاه نمي :تأآيد آرد» اخضر ابراهيمي»
 هر حكومتي آه در عراق وجود داشته باشد آمتر از يك حكومت 2005تا ژانويه  جايگزين تعيين آرد و

  . داراي يك حكومت آامًال مردمي خواهد بود2005ژانويه از اين رو عراق فقط پس از . است آامل مردمي
اآنون تيم انتخاباتي سازمان ملل در عراق مشغول آار  هم: عراق افزود نماينده سازمان ملل در امور

  .است
وزيري شايسته وجود داشته باشد و  در حكومت اين آشور بايد نخست ها از ديدگاه عراقي: وي گفت
  .باشد و دو معاون هم داشته باشد جمهور، رئيس آشور رئيس

تعريف، زمان فعاليت دولت موقت عراق بايد آوتاه باشد و هدف اصلي آن  طبق: اخضر ابراهيمي گفت
  .آشور است تا زماني آه يك حكومت منتخب دموآراتيك سر آار بيايد اداره روز به روز

دهد اعضاي آن بايد دقت داشته  ميهايش را انجام  موقت عراق مسؤوليت در حالي آه دولت: وي افزود
  .و پست خود براي دادن نفع و امتياز به هيچ حزب و گروه سياسي استفاده نكنند باشند آه از منصب

اي بهتر است اعضاي دولت  براي جلوگيري از چنين شائبه: عراق گفت نماينده سازمان ملل در امور
دولت موقت عراق . در انتخابات نامزد نشوندوزير و دو معاون  موقت، نخست جمهور موقت شامل رئيس

 را به خاطر داشته باشد آه از طريق دموآراتيك انتخاب نشده و تا جايي آه امكان دارد بايد اين نكته
هاي  و تصميم نبايد وارد تعهدات بلندمدت شود بلكه بايد در اين گونه موارد منتظر تشكيل دولت منتخب

  .آن باشد
برانگيز و  موضوعي باعث ترديد دولت موقت شد و موضوعي اختالف اگر: آرداخضر ابراهيمي تأآيد 

هاي  هاي تمام بخش جانب احتياط رعايت شود و دولت موقت بايد با نماينده حساس به ميان آمد بايد
  .مشورت آند جامعه عراق

 در مواقع آنيم مجلس يا شوراي مشورتي در عراق تشكيل شود تا مي پيشنهاد: اخضر ابراهيمي افزود
  .رجوع آند ضروري دولت موقت به آن

تواند  تشكيل آنگره ملي عراق پس از واگذاري قدرت مي: عراق تأآيد آرد نماينده سازمان ملل در امور
 .اند وگو نكرده هاست آه با يكديگر گفت ها سال آشور آمك آند چون عراقي به آشتي در اين

  
  جمعي در رسانه هاي ايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ارديبهشت9: روزنامه های تهران

  2004آوريل   28  -1383  ارديبهشت9ه شنب  چهار-بي بي سي 
روزنامه های چهارشنبه تهران از گفتگوی بی پرده نمايندگان جوانان با رييس جمهور خبر داده و از زبان 

  .درييس دولت نوشتند که من هرگز نگفته ام که در ايران زندانی سياسی وجود ندار
در مقاله ای به پيوندهای از هم گسسته جوانان با حکومت اشاره کرده و نوشته اين وقايع اتفاقيه 

  .پيوند بعد از انتخابات دوم خرداد برقرار شده بود
مانده شايد نتوان بحران  در يک سال و اندی که از عمر دولت خاتمی باقیوقايع اتفاقيه به نوشته 

توان شعله اميد را هرچند  کم می  گسسته نسلی را ترميم کرد اما دستهويت را مهار کرد و پيوندهای
  . کم فروغ در سينه نسل آينده نگاه داشت تا در آينده ميوه نور به بار بنشيند

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در عنوان اصلی خود خبر داده که رييس جمهور بزودی در ايران
  .ملت ايران در ميان خواهد نهادنامه ای متفاوت ناگفته هائی را با 

سخنگوی قوه آفتاب يزد همزمان با تاکيد محمد خاتمی به وجود زندانيان سياسی در کشور، به نوشته 
قضائيه وجود زندانی سياسی در زندان های کشور را تکذيب کرده و گفته اين موضوع ساخته روزنامه 

  .هاست
وه قضاييه را منعکس کرده که در آن از ماموران و  در عنوان اصلی خود بخشنامه جديد رييس قرسالت

  .بازجويان خواسته از شکنجه دادن و واداشتن زندانيان به اقرار خودداری کنند
 تصريح شده که ماموران و بازجويان نبايد رسالتدر بخشی از بخشنامه آيت اهللا شاهرودی به نوشته 

و بردن زندانيان به محل های نامعلوم و محروم کردن زندانيان را با چشم بسته و يا رو به ديوار بنشانند 
  .آن ها از ديدار با وکيل هم ممنوع شده است

بخشنامه رييس قوه قضاييه که چند روز پس از خارج شدن موضوع نقض حقوق بشر ايران از دستور کار 
ای  خانواده هشرقکميسيون حقوق بشر سازمان ملل صورت می گيرد در زمانی است که به نوشته 

 مذهبی که در نامه ای ديگر نسبت به وضعيت نامعلوم و زندانی شدن آنها –سه تن از زندانيان ملی 
  .بدون امکان مالقات با وکيل و اطالع از پرونده اعتراض کرده اند

 مذهبی توسط مهدی کروبی رييس مجلس دنبال می – خبر داده که موضوع سه زندانی ملی شرق
  . سران قوای مجريه و قضائيه و تالش برای آزادی آنان استشود و وی مشغول رايزنی با
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 رئيس مجلس تاکنون طی چندين نامه به مسؤوالن ارشد نظام خواستار تسريع در شرقبه نوشته 
روند رسيدگی به پرونده هدی صابر، رضا عليجانی و تقی رحمانی شده که از خرداد سال گذشته در 

  . برند زندان به سر می
ان های اصلی خود از درگيری نيروهای آمريکائی در حاشيه شهر نجف خبر داده و روزنامه در عنوکيهان 

اخبار مربوط به عراق را منعکس کرده و از » حمله به حومه نجف دفع شد«جمهوری اسالمی با عنوان 
  .نيروهای تحت رهبر مقتدا صدر تجليل به عمل آورده اند

ا اشاره به اينکه تا روزی که صدام حسين بر سر کار بود بآفتاب يزد محمد حسن روان بخش طنز نويس 
کسی خبری از مقتدا صدر نداشت ولی از آن روز وی ظاهر شد و در دل بعضی از مقامات ايران نشست 
از روزنامه هائی نوشته که مقتدا صدر را مردم عراق فرض کرده و حمله وی به آمريکائی را با تيتر حمله 

  .دمردم عراق منعکس می کنن
در سرمقاله خود نوشته قدرتی که در جعيت شيعه نهفته است می تواند جمهوری اسالمی 

شکست سختی بر آمريکا تحميل کند و شيعيان غيور برای حفظ حرمت و قداست شهرها و اماکن 
  .مقدس، مهاجمان را هر نقطه جهان حتی در خود آمريکا و در داخل کاخ سفيد نيز تعقيب خواهند کرد

ا گزارش روزنامه های تهران درباره اصرار گروه های سياسی به هاشمی رفسنجانی برای همزمان ب
  .نامزدی در انتخابات آينده رياست جمهوری، روزنامه های مختلف به اظهار نظر درباره آن پرداخته اند

انده  با تعجب پرسيده که چرا از يک سال و چند ماه ماعتمادجالل خوش چهره در گزارش اصلی روزنامه 
  .به انتخابات رياست جمهوری، صف دراز نامزدها رديف شده اند

به نوشته وی همچنان که در نوشته ها و شايعات جای علی اکبر واليتی به علی الريجانی داده شد 
  .احتمال تغييرات ديگری در اين صف زياد است

های عالقه مند و آماده به در سرمقاله خود اين سئوال را مطرح کرده که آيا در ميان نيروآفتاب يزد 
خدمت کسی نيست که بايد به سراغ کسانی رفت که خود اظهار می دارند که رغبتی به کار ندارند و 

  .تنها در صورت اجبار به ميدان خواهند آمد
با اشاره به گفته های هاشمی رفسنجانی که برادرش آن را نقل کرده سخن خود را آفتاب يزد سردبير 

  .ری برای به ميدان آمدن نيروهای تازه نفس به پايان برده استبا اظهار اميدوا
خبر داده که اسرائيل عمليات تخريب اين راکتور هسته ای ايران را به مانند جمهوری اسالمی روزنامه 

  .آنچه حدود يک دهه قبل در مورد عراق انجام داد در دستور کار خود قرار داده است
 يک منبع خارجی تاريخ حمله اسرائيل به تاسياست توليد پلوتونيوم به نقل ازجمهوریاسالمی روزنامه 

در ايران را پايان تابستان سال جاری دانسته و تهديد کرده که اسرائيل اگر مرتکب چنين اشتباهی 
  .شوند، تمام موجوديتش به آتش کشيده خواهد شد

 از زبان پوتسل، رايزن شرقيک هفته پس از اعالم تعطيل موسسه گوته وابسته به سفارت آلمان، 
مطبوعاتی سفارت آلمان نوشته مجوز ادامه فعاليت انستيتو زبان آلمانی وابسته به سفارت آلمان صادر 

  .شده است و اين انستيتو دوباره آغاز به کار خواهد کرد
 جليل سازگار نژاد نماينده اصالح طلب مجلس نسبت به تعطيل موسسه گوته انتخاببه نوشته 
ده و گفته است فعاليت موسسات فرهنگی مشابه موسسه گوته، عاملی در جهت تعديل اعتراض کر

روابط و کاهش تهديدات عليه ايران است، در چنين شرايطی، تعطيلی اين موسسه اقدام صحيحی 
  .نيست

 گفته است اگر رئيس جمهوری فرانسه در گفتگو با شرقعضو کميسيون فرهنگی مجلس به نوشته 
ذکر شفاهی به ايران برای رعايت حقوق بشر و عدم توليد سالح هسته ای اکتفا کرد کمال خرازی به ت

شايد آلمان ها در موضع گيری هايشان نسبت به ايران، از . آلمان به اقدام عملی در اين زمينه دست زد
  .قاطعيت بيشتری برخوردار هستند که اکنون به اين واکنش منجر شده است

ماينده مجلس و خبرگزاری جمهوری اسالمی که نظر وی را منعکس گفته اين نجمهوری اسالمی 
  .دانسته و خواستار تعقيب قضائی آنها شده است" خيانت"کرده بود 

عالوه بر مسئوالن قضائی مجلس هفتم بايد تکليف مديريت خبرگزاری را جمهوری اسالمی به نوشته 
  .روشن کند

ده که شورای شهر تهران به شهرداری دو هفته  خبر دااعتمادهمزمان با بازگشائی موسسه گوته، 
  .فرصت داده تا طرح يادبود جانبازان شيميائی را در مقابل سفارت آلمان در تهران نصب کند

 از زبان شهردار تهران نوشته ما اهل کارهای سياسی نيستيم، تابع مردم و حقوقشان هستيم و کيهان
 يادبود مقابل سفارت آلمان را به اجرا در می به همين جهت تصميم شورای شهر مبنی بر نصب لوح

  .آوريم
 روز پنجشنبه زنگ های مدارس کشور به مناسبت سالگرد آغاز امامت امام زمان به کيهانبه نوشته 

صدا در می آيد و به همين مناسبت مراسمی در فرهنگسراها و ميدان های شهر توسط شهرداری 
  .تهران به اجرا در می آيد

به مراسم روز پنجشنبه نام داده، امسال اولين بار است که در ايران مطرح می کيهان که " زنگ انتظار"
  .شود
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