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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران  نيروها، دولتها،مواضع 
  

  نمي توانيم تا ابد منتظر ايران بمانيم : البرادعي 
  2004   مه6  -1383  ارديبهشت17 شنبه پنج

محمد البرادعي مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز در برابر کميته روابط خارجي پارلمان 
  .  خواست هر چه سريعتر درباره برنامه هاي هسته اي خود شفافيت نشان دهد فرانسه از ايران

به نقل از رويترز محمد البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز " مهر"به گزارش خبرگزاري 
جهان تا ابد  منتظر ايران  : در سخناني در برابر کميته روابط خارجي پارلمان فرانسه  اظهار داشت 

خواهد ماند ،  تا اين کشور در مورد طبيعت و حدود کامل برنامه هاي هسته اي خود شفافيت نشان ن
  . دهد

البرادعي بدون اينکه  اشاره  به همکاريهاي مثبت  و شفاف ايران با آژانس که بارها خود نيز بر آن تاکيد 
هم بايد درک کند که جهان جامعه جهاني هم بايد کمي صبور باشد ، اما ايران : داشته است  افزود 

  .قصد ندارد تا ابد منتظر شفافيت اين کشور باشد
 

  روابط به سردى گراييده ايران و اروپا
  2004 مه  6  -1383  ارديبهشت17پنج شنبه  -راديو آلمان 

خرازى در برلين با . اروپايى است وزير امور خارجه ايران، آمال خرازى، در حال ديدار از آشورهاى
در اين ديدار به . آلمان، يوشكا فيشر، ديدار داشت  آلمان، گرهارد شرودر، و وزير امور خارجهصدراعظم

  .ويژه مسئله اتمى ايران مطرح گشت
آخر چه چيز در روابط  اما. در واقع قرار بود ديدار وزير امور خارجه ايران از آلمان ديدارى معمولى باشد

دو طرف با مجموعه اى از مشكلها دست  بط ايران و اروپا؟ هرايران و آلمان معمولى است؟ و نيز در روا
يا حتى . حل شده است، مشكلى جديد رخ مى نمايد به گريبان اند و هر بار آه گمان مى رود، مشكلى

نمونه آنكه آنجا آه در برلين خاطره قتل چند تن از رهبران  :مشكلى قديمى بار ديگر پديدار مى گردد
رستوران ميكونس زنده مى گردد، طرف مقابل نيز سريعا يادآور مى شود آه  دراپوزيسيون دولت ايران 

براى دست يافتن به سالحهاى شيميايى اى آه در جنگ عليه ايران به آار گرفته شدند،  آلمان به عراق
 .آرده است آمك

، اما شوند گر چه چنين موضوعهايى به هنگام ديدار مقامات عالى رتبه آشورها به بحث گذاشته نمى
موضوعهاى . زا هستند و البته تنها اين موضوعها نيستند آه عرصه هايى مشكل.  دارند خودبخود حضور

مسئله اتمى ايران مطرح است، از  از سويى: اصلى ماده الزم را براى اختالف نظر به دست مى دهند
يى ديگر مكررا و عنوان مى گردد و در جا سوى ديگر بحران خاورميانه، در جايى موضوع وضعيت عراق

 . مسئله دموآراسى و حقوق بشر طبيعتا
در ايران در اسفند  چنانچه شيوه و روند انتخابات مجلس: و همه موضوعها به نحوى با هم در ارتباط اند

نه به خاطر آنكه در . ايران شد ماه سال گذشته موجب نااميدى اروپا و آلمان براى گشايش بيشتر در
اينجا به گونه اى آشكار اصول دموآراسى و  بوع پيروز گشت، بلكه چون درايان خط سياسى اى نامط

البته پارلمان جديد هنوز تشكيل نشده است و گذار به سياستى  .انتخابات آزاد زير پا گذاشته شده بود
.  ميالدى به طور نهايى انجام خواهد گرفت٢٠٠۵انتخابات رياست جمهورى سال  تندروانه تر نيز پس از

 اآنون مى توان به روشنى مشاهده نمود آه محافظه آاران آمتر از هميشه مالحظه آسى و  هماما از
 .چيزى را مى آنند

 مدرس ايرانى  آقاجرى، بى ترديد نمونه اى از رفتار محافظه آاران را بايد در تاييد حكم اعدام دآتر هاشم
و زير فشار اصالح طلبان، دانشجويان  ديد آه در سخنرانى خود از اصالح نظام اجتماعى ايران دفاع آرده

حكم اعدام وى به آشورهاى اروپايى اجازه نمى دهد  تاييد. و خارج از آشور در آغاز بخشوده شده بود
اينكه دولت ايران اطمينان مى . موضوعهاى عادى با ايران گفتگو آنند آه به راحتى بتوانند تنها در باره

  در ايران به اين آمى نبوده است، هم تاثيرى در اين وضعيتتعداد زندانيان سياسى دهد آه هيچگاه
فرستاده  ”مرخصى“بخصوص آه مى بينيم دولت گروهى از زندانيان سياسى را باصطالح به . ندارد
  .همه اينها نشانگر آن است آه اين زندانيان قربانى استبداد حكومتى اند: است

دولت ايران : آنار بيايد ه آلمان، نمى تواند با موضع ايراندر رابطه با بحران خاورميانه هم اروپا، به ويژ
  .يهود نيز پشتيبانى نمى آند آشكارا موضعى مخالف اسراييل دارد و حتى از ايده صلح با دولت
رويدادهاى  در آلمان هم مى دانند آه: در مورد مسئله جنگ عراق هم نقطه مشترآى نمى توان يافت

اين را . مورد با ايران مفيد است ن مهم اند و اينكه دست آم تبادل نظر در اينعراق تا چه اندازه براى ايرا
آامال از اين امكان برخوردار است آه نقش تعادل  ايران. نمونه افغانستان به قدر آافى ثابت آرده است

 .ندآنجا حتى ميانجى گرى نمايد، اگر چه به اين آار اقرار نك بخشى در اين ميان ايفا آند و اينجا و
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در پاييز گذشته  وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا. آنچه باقى مى ماند مسئله اتمى است
اما در ادامه . اتمى را امضا آند ايران را متقاعد آردند آه پروتكل الحاقى پيمان منع گسترش سالحهاى

نتيجه آن شد . ته استاروپاييان پنهان داش مشخص گشت آه ايران برخى فعاليتهاى خود را از چشم
قرار بود آنها دانش فنى استفاده . به ايران عمل نكرده اند آه اروپاييان تا آنون به وعده خود براى آمك

مقامات دولت ايران آم آم صبر خود را از دست مى دهند، . به ايرانيان بياموزند صلح آميز از نيروى اتم را
را  و تنها با آلمات دوستانه هم نمى توان قضيه. ستپندارند آه به ايشان حيله زده شده ا چون مى

 .حل آرد، چون براى ايرانيان موضوع حيثيت ملى هم در ميان است
امريكا اعتماد  در برلين نيز همچون ديگر پايتختهاى آشورهاى اروپايى آسى آورآورانه به انتقادهاى

بخصوص آه اآنون تجربه  .شود تبديل  نمى آند آه مى گويد ايران درصدد آن است به قدرتى اتمى
نكند، اين شك باقى مى ماند آه  اما تا زمانى آه دولت ايران شفافانه عمل. عراق هم در دست است

نفتى و گازى است، واقعا نيازمند نيروى اتمى  آيا سرزمينى چون ايران آه داراى چنين منابع گسترده
دنهاى دوستانه خود تبديل به شريك جرم نمى با مالحظه آر است تا برق توليد آند و اينكه آيا اروپا

و اين طبيعتا خواست اروپا . افزودن بر شمار قدرتهاى اتمى در جهان شود؟ جرمى آه عبارت است از
   نيست

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

خيمه شب بازي وزارت اطالعات آخوندي در برابر سفارت سوئيس در تهران با درخواست استرداد اعضاي 
  اهدينمج
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پيش از ظهر روز پنجشنبه وزارت اطالعات آخوندها با آشاندن گروه معدودي به مقابل سفارت سوئيس 

  .در تهران يك تظاهرات نمايشي برگزار آرد 
هاي خانواده ”)  ارديبهشت17ايسنا (شرآت آنندگان در اين تظاهرات جعلي آه توسط خبرگزاري رژيم

قلمداد شدند، خواستار آن شدند آه به اعضاي مجاهدين مستقر در قرارگاه “ اعضاي گروهك منافقين
آنها اين درخواست را تحت عنوان آزادي . اشرف به ديكتاتوري تروريستي آخوندي مسترد شوند

اما . ندفرزندانشان از بند مجاهدين اعالم مي آردند و خواستار مالقات با سفير سوئيس در تهران شد
  .سفير سوئيس حاضر به پذيرفتن شرآت آنندگان در شوي وزارت اطالعات نشد

در قطعنامه نمايش وزارت اطالعات گفته شده است آه اعضاي مجاهدين پس از ديدار با خانواده 
هايشان در قرارگاه اشرف توسط خود مجاهدين زنداني شده و تحت برخوردهاي شديد فيزيكي قرار 

يي آه دجاليت معروف خميني را تداعي مي آند آه گفت مجاهدين خودشان خود را ادعا.گرفته اند
  .شكنجه مي آنند

به گفته ناظران سياسي شوي برگزار شده توسط وزارت اطالعات واآنشي در برابر آارزار بزرگي است 
... ين، اسلو و آه از جمله با برگزاري سمينارهاي بين المللي حقوق دانان و پارلمانترها در واشنگتن، برل

برگزار شده و در آن توجه افكار عمومي به مقابله با دسيسه هاي آخوندي براي استرداد اعضاي 
  .مجاهدين و تضمين امنيت و حقوق سياسي آنان جلب شده است

  
  اعتراضهاي مردمي در تهران، نيشابور ، املش و لنگرود

  2004 مه  6  -1383  ارديبهشت17پنج شنبه 
هزاران چايکار در استان گيالن آه از هفته گذشته آغاز شده است در شهرهاي املش حرآت اعتراضي 

 20 ارديبهشت بيش از 16در تجمع چايكاران در املش در روزچهارشنبه . و لنگرود همچنان ادامه دارد
 نفر از چايکاران نسبت به عدم 800در لنگرود نيز بيش از . هزار نفر از مردم اين شهر شرکت داشتند

  .يك تجمع اعتراضي برگزار آردند... ريد برگ سبز چاي از چايكاران در روزخ
خبرهاي مهمترين حرآتهاي اعتراضي )  ارديبهشت17(دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در اطالعيه يي

  .روزهاي اخير را خاطرنشان آرد
ران را وخيم اين اعتراضها در پي اجراي يک طرح ضد مردمي صورت مي گيرد که وضعيت معيشتي چايکا

بخالف گذشته دولت هيچ گونه تعهدي در قبال خريد برگ سبز , بر اساس طرح مزبور . تر کرده است
 هزار تن چاي يعني بيش از نيمي از توليد چاي ايران 60اين درحاليست که ساالنه بيش از . چاي ندارد

موضوعي . آشور مي شودتوسط باندهاي غارتگر و با همدستي کارگزاران حکومتي بطور قاچاق و ارد 
به . آه باعث کاهش شديد قيمت چاي داخلي و ضربه شديد به توليد داخلي و چايكاران مي شود

  .  تن از چايکاران دستگير شده اند18گزارش مطبوعات حكومتي در جريان اين اعتراضات تاآنون 
 اموزش و پرورش واقع  ارديبهشت تعدادی از فرهنگيان بازنشسته در اداره بازنشستگی١۵روزسه شنبه 

آنها خواهان افزايش حقوقشان و رعايت عدالت نسبت به . در جنب پارک شهر تهران تجمع کردند
فرهنگيان بازنشسته اعالم آردند , در پايان اين تجمع. بازنشستگان ديگر سازمانها و وزارتخانه ها بودند

  .جمع خواهند آردارديبهشت در محل بازنشستگی کل کشور در ميداِن فاطمی ت٢٠روز 
آباد نيشابور ـ    ارديبهشت، تجمع اعتراضي گروهي از مردم روستاهاي دهنو و هاشم16روز چهارشنبه 

آه بر اثر انفجار قطار ويران شده اند ـ به خاطر عدم عدم رسيدگي به مشكالتشان به تشنج آشيده 
هنوز هيچ , ، از انفجار قطار ماه3اهالي اين روستاها در اعتراض به اينكه پس از گذشت حدود . شد
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 صبح در مقابل فرمانداري نيشابور تجمع 11اقدامي براي بازسازي منازل آنان انجام نشده، از ساعت 
آهن رفتند و مسير قطار تهران مشهد را   بعدازظهر، جمعيت معترض به ايستگاه راه3ساعت . آردند

 .چندين ساعت مسدود نمودند
 

هاي مشروع و حفظ   آزادي احترام به«عالم آرد آه طرح دو فوريتي شوراي نگهبان قانون اساسي ا
  . را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخته است» حقوق شهروندي

  2004 مه  6  -1383  ارديبهشت17پنج شنبه 
ي آيت اهللا جنتي، دبير شوراي نگهبان ط) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . ي جداگانه به رييس مجلس شوراي اسالمي، نظر شوراي نگهبان را در مورد اين طرح اعالم آرد دو نامه
هاي مشروع و حفظ حقوق   آزادي طرح دو فوريتي احترام به«در اظهارنظر شوراي نگهبان در مورد 

 از تشكيالت و ي قضاييه آه براي نظارت ي رييس قوه با استفاده از بخشنامه«: آمده است» شهروندي
آه مستلزم بار ”) 15(امكانات موجود استفاده شده است و با استظهار عدم تشكيل نهاد جديد در بند 

 .»مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد“ مالي است
 

  دو خواهر پناهنده به سفارت بلژيك در تهران به اين آشور بازگشتند
  2004   مه6  -1383  ارديبهشت17پنج شنبه 

دو خواهر خردسال آه به مدت پنج ماه در سفارت بلژيك در تهران نگهداري مي شدند، : خبرگزاري فارس
  .پس از رضايت پدرشان آه يك ايراني است به بلژيك بازگشتند

  
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروآسل، به گفته يك سخنگوي وزارت امور خارجه بلژيك در روز سه 

مين پورهاشمي قرار است روز چهار شنبه تهران را به مقصد بروآسل ترك آرده و در شنبه، سارا و ياس
  . روز پنجشنبه وارد اين شهر شوند

مقدمات بازگشت اين دو خواهر به بلژيك، پس از مذاآرات موفق وزير امور خارجه آشورمان با مقامات 
  . بلژيكي فراهم گرديده است

 به سفارت بلژيك 2003 ساله از دسامبر سال 15اشمي سارا پورهاشمي شش ساله و ياسمن پوره
  . در تهران پناهنده شده بودند

پدر اين دو دختر آه از مادر آنها جدا شده، پس از يك مسافرت يك هفته اي به آشور يونان، در ماه اوت 
  .  آنها را به ايران آورده بود2003

 پدر اين دو دختر را صادر آرده و دستور در ماه سپتامبر همان سال يك دادگاه بلژيكي حكم دستگيري
  . پيگرد بين المللي وي را داده بود

  . اين دادگاه همچنين حكم به قيموميت تام مادر اين دو دختر نسبت به آنها داده بود
به گفته رسانه هاي ايراني و بلژيكي، حكم دستگيري پدر اين دختران لغو شده و او اجازه دارد تا به 

  . بلژيك برودديدار آنها در 
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  .استاندار جديد نجف انتخاب شد و اخضر ابراهيمي وارد عراق گرديد
  2004 مه  6  -1383  ارديبهشت17پنج شنبه 

اندار به عنوان است) پنجشنبه(عدنان الشريفي امروز ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .جديد نجف انتخاب شد

برمر، حاآم آمريكايي عراق پس از اين انتخاب اظهار اميدواري آرد آه وي بتواند در آرام آردن  پل
  .ها در اين منطقه آمك آند ناآرامي

ي سازمان ملل در عراق نيز براي بررسي شرايط عراق پيش از  هم چنين اخضر ابراهيمي، نماينده
  .شور شده استانتقال قدرت وارد اين آ

  
در گزارشي اعالم آرد؛ اين روزنامه تصاوير جديدي از وضعيت ) پنجشنبه(ي واشنگتن پست امروز  روزنامه

  . زندانيان عراقي در زندان نظامي آمريكا در عراق به دست آورده است
 در اين به نقل از خبرگزاري رويتر، اين روزنامه نوشت،) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  اس پخش شد و در مجله.بي.ي خبري سي هايي است آه توسط شبكه تصاوير آه شبيه به عكس
  . شد نيويورآر منتشر گرديد، تصاوير مختلفي از زندانيان عراقي ديده مي

آه با وضعيت بسيار بدي بر روي ”باشد   تصوير از زندانياني مي1000ي جديد شامل بيش از  اين مجموعه
  “ .اند دههم ريخته ش

  . در بعضي ديگر از اين تصاوير بد رفتاري نظاميان آمريكايي با اين زندانيان به تصوير آشيده شده است
  . در اين گزارش آمده است، اين تصاوير از زندان ابوغريب در غرب بغداد گرفته شده است

ه آه به دور گردن يك داد يك سرباز آمريكايي با يك قالد در ميان اين تصاوير عكسي بود آه نشان مي
  .آشد زنداني عراقي بسته است، آن را بر روي زمين مي
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ها در  ي موسوم به خط سبز آه مقر آمريكايي در منطقه) پنجشنبه(بر اساس انفجار خودرويي امروز 
  . بغداد است، چند تن آشته و زخمي شدند

رويتر، بر اثر انفجار اين خودروي به نقل از خبرگزاري ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . بمبگذاري شده پنج خودروي ديگر نيز آه در اين منطقه پارك شده بودند، متالشي شدند

آشته شدگان اين واقعه غير نظاميان عراقي بودند آه براي : جان ماري، سرهنگ آمريكايي اعالم آرد
  . هاي آارشان در صف منتظر ايستاده بودند رفتن به محل

گذاري بسيار مهيب بود و مجروحاني را نيز به دنبال داشت آه در ميان آنان  اين بمب: هار داشتوي اظ
  . شوند دست آم سه سرباز آمريكايي نيز ديده مي

وگو با دو  اين انفجار چند ساعت پس از آن به وقوع پيوست آه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا در گفت
 با زندانيان عراقي را تاسف انگيز خواند و اعالم آرده آنها مجازات ي عربي رفتار نظاميان آمريكايي شبكه
  .شوند مي

قي و يك سرباز آمريكايي خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش آرد در اين انفجار پنج غيرنظامي عرا
  . نيز زخمي شدند25  و آشته

  
 مهيني آردستان در بعقوبه ي مقر اتحاديه) پنجشنبه(شاهدان عراقي اعالم آردند، انفجار دو بمب امروز 

  . را ويران آرد
به نقل از خبرگزاري رويتر، يك منبع بيمارستاني اعالم ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .  مايلي شمال بغداد روي داد، چهار تن از مردم عراق نيز مجروح شدند40آرد، در اين انفجار آه در 
 رياست جالل طالباني آه يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي ي ميهني آردستان عراق به اتحاديه

  .شود عراق است، رهبري مي
  اي اعالم آرد، بر اثر انفجار يك بمب شب گذشته با صدور بيانيه) پنجشنبه(ارتش آمريكا امروز 

  .در بغداد دو سرباز آمريكايي آشته شدند) چهارشنبه(
به نقل از خبرگزاري رويتر، در اين بيانيه آمده است، دو ) اايسن(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .سرباز ديگر آمريكايي نيز در اين حادثه مجروح شدند
  .در اين بيانيه جزييات اين واقعه بيان نشده است

  
در گفت و ) چهارشنبه(جورج بوش به منظور تامين اعتبار از دست رفته آمريكا در خاورميانه روز گذشته 

عرب سوگند ياد آرد آه آساني آه مسوول بدرفتاري با زندانيان عراقي در اين آشور گو با جهان 
  .شوند هستند، مجازات مي

  2004 مه  6  -1383  ارديبهشت17پنج شنبه 
بوش، رييس جمهور  به نقل از خبرگزاري رويتر، جورج ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 مردم عرب نسبت به بدرفتاري نظاميان آمريكايي با زندانيان عراقي در آمريكا به منظور آرام آردن خشم
مردم عراق :ي تلويزيوني عربي الحره و العربيه شرآت آرد و گفت دو گفت و گوي مستقيم با دو شبكه

  .انگيز است بايد بفهمند آه از نظر من اينگونه رفتارها نفرت
خواهد مردم عراق بدانند آه اين  وي مي م آرد، ي تلويزيوني الحره اعال بوش در گفت و گو با شبكه

  .شناسد، نيست هايي آه وي مي ها با زندانيان عراقي بيانگر آمريكايي بدرفتاري
در دموآراسي همه چيز آامل نيست، اشتباه نيز وجود دارد اما در يك دموآراسي  :بوش اظهار داشت

  .شوند  مياشتباهات بررسي خواهند شد و مجرمان به دادگاه فرستاده
ي  ي تلويزيوني الحره و العربيه مطلبي درباره رييس جمهور آمريكا در جريان گفت و گو با شبكه

  .عذرخواهي از رفتار نظاميان آمريكايي با زندانيان عراقي ارايه نكرد
يي آه اتفاق افتاده و  رييس جمهور براي واقعه: آلالن، سخنگوي آاخ سفيد اظهار داشت اسكات مك
  .ه به وجود آورده، متاسف استآالمي آ

ي تصاوير اتهام برانگيزي آه از  خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز در اين خصوص اعالم آرد، جورج بوش درباره
ي آنها نشان داده شده گفت، وي اين تصاوير را همزمان با تمام جهانيان  اوضاع زندانيان عراق و شكنجه

  .مشاهده آرده است
ها و  بسياري از اعراب معتقدند شكنجه”گر الحره آه به وي گفت  بوش با شنيدن اولين سوال مصابحه

اين : مطلبي را زير لب زمزمه آرد و سپس گفت“ هاي آمريكا از رژيم صدام دست آمي ندارد قتل
  . ها تصوير آمريكا در خارج را بسيار وحشتناك ترسيم آرد بدرفتاري

آنم در خاورميانه آساني آه از آمريكا متنفرند، از اين تصاوير  من فكر مي: گفتي العربيه  وي به شبكه
  .اند براي جلب تنفر بيشتر استفاده آرده

يك ديكتاتور به : ي تفاوت آمريكا با رژيم صدام گفت رئيس جمهور آمريكا در گفت و گو با اين شبكه درباره
  !دهد سواالت در اين خصوص جواب نمي

  
   ن صدر و نيروهاي آمريكايي در شهر آوفهدرگيري هوادار

  2004 مه  6  -1383  ارديبهشت17پنج شنبه 
نيروهاي آمريكايي و طرفداران مقتدا صدر روحاني عراقي امروز در شهر آوفه در جنوب : خبرگزاري فارس

 .عراق با يكديگر درگير شدند
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 10گيري در شهر آوفه در به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، به گفته شاهدان عيني، اين در
آيلومتري شهر نجف پس از آن آغاز شد آه پل برمر حاآم آمريكايي عراق از انتصاب يك فرماندار جديد 

  . براي شهر آوفه خبر داد
بر پايه اين گزارش، نيروهاي آمريكايي و هوادران صدر در مناطق شمال غربي و غربي شهر آوفه با 

  . يكديگر درگير هستند
  . لفات احتمالي اين درگيري گزارشي دريافت نشده استهنوز از ت

  يك گروه وابسته به القاعده مسئوليت حمالت امروز بغداد را بر عهده گرفت
اي،  خبرگزاري رويتر گزارش داد يك گروه عراقي وابسته به شبكه القاعده در بيانيه: خبرگزاري فارس

  . در بغداد را بر عهده گرفتمسئوليت حمله امروز در مقابل مقر نيروهاي آمريكايي
  

آه به گفته » جماعت التوحيد و جهاد«به گزارش خبرگزاري رويتر از دوبي، يك گروه عراقي موسوم به 
يكي از اعضاي سرشناس شبكه القاعده رهبري آن را بر » ابومصعب الزرقاوي«هاي آمريكايي  مقام

ان سرزمين عربستان سعودي سحرگاه امروز مبارزان قهرم«:اي اعالم آرد عهده دارد، امروز در بيانيه
 آيلوگرم مواد منفجره در آن آار گذاشته شده بود، به مقر نيروهاي 600سوار بر يك دستگاه خودرو آه 

   «.اشغالگر در بغداد حمله آردند آه اين حمله با موفقيت به پايان رسيد
 muntada " ن عربي و در پايگاه اينترنتيبه گزارش رويتر، هنوز امكان تاييد اعتبار اين بيانيه آه به زبا

"al_ansar منتشر شده، فراهم نيامده است.   
گذاري شده در  به گفته منابع نظامي و بيمارستاني عراق، در پي انفجار امروز يك دستگاه خودرو بمب

   . عراقي ديگر زخمي شدند13بغداد شش عراقي و يك سرباز آمريكايي آشته و حداقل 
  

   آمريکا وارد شهر کربال شدند تانکهاي ارتش
  2004 مه  6  -1383  ارديبهشت17پنج شنبه 

  . شبکه العربيه دقايقي پيش ازورود تانکهاي ارتش آمريکا به شهر کربال خبر داد
به گزارش خبرگزاري مهر ، نيروهاي آمريکايي با حمايت چندين دستگاه تانک وتجهزات نظامي پس 

  .ين شهر حمله کردند ازورود به ساختمان استانداري ا
نيروهاي آمريکايي با شماري از طرفداران مقتدي : شبکه العربيه به نقل از شاهدان عيني گزارش داد 

  .صدر موسوم به ارتش المهدي درگير شدند و زد و خورد بين طرفين ادامه دارد 
. هر شنيده شدصداي چند انفجار مهيب در اماکن مختلف اين ش: اين منبع خبري همچنين اعالم کرد 

گفته مي شود درحال حاضر نبرد سنگيني ميان نيروهاي اشغالگر آمريکايي و طرفداران صدر درجريان 
  .است که هنوز از ميزان تلفات و خسارات احتمالي اين حمله گزارشي دريافت نشده است 

ي دفتر مقتدي صدر را شبکه خبري العربيه به نقل از رويترز با اعالم اينکه در اين حمله نيروهاي آمريکاي
تخريب کردند اعالم کرد هم اکنون تانکهاي آمريکايي در حال گشت زني در خيابانهاي مرکز شهر کربال 

  .هستند 
  .گفته مي شود درگيري در شهرهاي نجف و کربال بين نيروهاي آمريکايي و هواداران صدر ادامه دارد

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
   ويژه سران شيعه قبل از ورود اخصر ابراهيمي به بغداد نشست

  2004   مه6  -1383  ارديبهشت17 شنبه پنج
نشست اضطراري براي بررسي آخرين تحوالت عراق با حضور برخي اعضاي شوراي : وقايع اتفاقيه

در اين نشست محمد . حكومت انتقالي، وزرا و رؤساي عشاير شيعه عراق در بغداد برگزار شد
رالعلوم، احمد چلبي، احمد براك، عادل المهدي و رجاء خزاعي، پنج نفر از اعضاي شوراي حكومت بح

ها،  انتقالي و جمعي از وزراي شيعه از جمله وزير نفت و وزير دفاع و جمع زيادي از اساتيد دانشگاه
 و نجف را روشنفكران و رؤساي قبايل مختلف شيعه عراق، آخرين تحوالت عراق به ويژه تحوالت آربال

سيدمحمد بحرالعلوم در ابتداي سخنانش درباره هرگونه دخالت آمريكا در هتك . مورد بررسي قرار دادند
هاي شيعه خواست تا سعي خود را براي  حرمت شهرهاي مقدس عراق هشدار داد و از همه گروه

بار شهرهاي  سفوي با اشاره به وضع ناهنجار و تأ. حفاظت از شهرهاي آربال و نجف به آار گيرند
عضو . هاي سنگين و سبك شد مقدس خواستار خلع سالح عمومي و خالي آردن شهرها از اسلحه
هاي خارجي همانند الزرقاوي  شوراي حكومت انتقالي با انتقاد از باقيمانده رژيم گذشته و تروريست

عادل . نندهاي تروريست به اهدافشان در عراق دسترسي پيدا آ نخواهيم گذاشت اين گروه: گفت
عبدالمهدي جانشين عبدالعزيز حكيم در شوراي حكومت انتقالي نيز با انتقاد از روي آار آمدن مجدد 

وي درباره . نخواهيم گذاشت اعضاي رژيم سابق بار ديگر در حكومت آينده دخالت آنند: ها گفت بعثي
منوع شود و اين آنيم تا حمل سالح در اين شهرها م سعي مي: شهرهاي مقدس آربال و نجف گفت

احمد چلبي نيز در سخناني با اشاره به . شهرها بار ديگر به مكاني امن براي زائران تبديل گردد
وي آمريكا را به عنوان مسبب . رو است ها روبه عراق بار ديگر با تهديد بعثي: ها گفت بازگشت بعثي

زادي به عراق حمله آرد ولي آمريكا با شعار آ: ها به ارتش جديد دانست و گفت اصلي بازگشت بعثي
ما سعي خود را به آار خواهيم بست تا : وي گفت. متأسفانه آنها آزادي را به اشغالگري تبديل آردند
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چلبي با متهم آردن سازمان ملل، آمريكا و اخضر ابراهيمي به . استقالل آشور را به دست بگيريم
وع عمليات براي به انزواآشاندن شيعه در اعتنايي به شيعيان در حكومت آينده هشدار داد و هر ن بي

  . عراق را محكوم به شكست دانست
در پايان اين نشست جمعي از وزراي شيعه . چلبي همچنين خواستار خلع سالح شهرهاي مقدس شد

اي هرگونه مداخله نظامي آمريكا شهرهاي آربال و نجف را محكوم و از پديده حمل و  عراق نيز در بيانيه
. ر اين شهرها انتقاد آردند و خواستار بازگشت مجدد امنيت به شهرهاي مقدس شدندذخيره سالح د

واحد مرآزي خبر نيز از نجف اشرف گزارش داد آه امامان جمعه و جماعات عراق در نجف، نقش 
در اين نشست دبيرآل دفتر ائمه . مرجعيت ديني را در خروج از اوضاع بحراني اين آشور بررسي آردند

: عات عراق با اشاره به موضع مقام مرجعيت در محكوم آردن تجاوز اشغالگران گفتجمعه و جما
خواهد در حل  مرجعيت ديني با تأآيد بر حفظ وحدت ميان مسلمانان از نيروهاي سياسي عراق مي

نقش مرجعيت را در خنثي آردن » قاسم هاشمي«. بحران اين آشور به طور جدي مشارآت آنند
مرجعيت و اعراب سياسي فعال در عراق : يروهاي اشغالگر مؤثر دانست و افزودهاي استعماري ن توطئه

در . اي آن اتفاق نظر دارند آميز و اعمال فشار سياسي براي مهار بحران و حل ريشه بر مقاومت مسالمت
ان رهبر» جالل طالباني«و » مسعود بارزاني«: همين حال راديو آزاد عراق به نقل از منابع آگاه اعالم آرد

حزب دموآرات و اتحاديه ميهني به عنوان نامزدهاي احراز پست معاون رئيس جمهوري عراق مطرح 
به گفته اين راديو، يك . اين راديو اعالم آرد از ميان بارزاني و طالباني يكي انتخاب خواهد شد. اند شده

هوري موقت عراق فرمانده سابق ارتش عراق نيز به عنوان بهترين گزينه براي تصدي پست رياست جم
راديو آزاد عراق به نام اين فرمانده عراقي آه از وي به عنوان سربازي آارآشته نام . تعيين شده است

ها در حالي است آه رئيس آميسيون انتخابات سازمان ملل اعالم آرد  اين گزارش. اي نكرد برده اشاره
: وگو با تلويزيون عراق گفت در گفت» ازيشو اند«. مردم عراق بايد آزادانه حاآميت خود را انتخاب آنند

 برگزار خواهد شد را 2005سازمان ملل آار تشكيل آميته اجرايي انتخابات عمومي عراق آه در سال 
هاي عراقي از جمله  در تعيين اين آميته همه گروه: وي افزود. آند ويكم ماه ميالدي جاري آغاز مي سي

زمان : اين مقام سازمان ملل گفت. وطلب عضويت شوندتوانند دا اعضاي شوراي دولت انتقالي مي
ريزي عراق نيز آه نامزد  وزير برنامه» مهدي الحافظ«. تعيين شده براي تشكيل آميته مذآور آوتاه است

نظارت سازمان ملل متحد بر تشكيل دولت موقت : وزيري دولت آينده عراق است گفت جدي نخست
المللي نيز آن را به  نتقالي تضمين شود و جامعه بينعراق سبب خواهد شد تا مشروعيت دولت ا

مهم آن است : الحافظ پس از بازگشت از آمريكا و فرانسه به خبرگزاري فرانسه گفت. رسميت بشناسد
گفتني است شوراي . المللي صورت گيرد اي و بين آه انتقال قدرت بر اساس توافق داخلي، منطقه

ه با ديدگاه اخضر ابراهيمي فرستاده ويژه دبيرآل سازمان شنبه گذشت امنيت سازمان ملل متحد سه
هاي وي درباره تشكيل دولت انتقالي  ملل در عراق درباره انتقال قدرت موافقت آرد و به اتفاق به ديدگاه

گويند  هاي سياسي در عراق با نقش ابراهيمي موافق نيستند و مي برخي جريان. عراق رأي موافق داد
تبار آوفي عنان آه طي اين هفته با بوش و بلر  نماينده ويژه عرب. آند ظات عمل ميوي بنابر برخي مالح

درباره طرح خود مالقات آرده قرار است با برخي رهبران عراقي درباره طرح پيشنهادي خود ديدار و 
 وزير 25وزير و   معاونت، يك نخست2 پست رياست جمهوري، 1در طرح اخضر ابراهيمي . وگو آند گفت
بيني شده است و او اعالم آرده آه از اعضاي فعلي شوراي حكومت انتقالي برخي افراد نبايد وارد  پيش

  . دولت موقت شوند
نيز از نجف گزارش داد آه فرستاده ويژه احمد چلبي ) ايرنا(در همين حال خبرگزاري جمهوري اسالمي 

 اخضر ابراهيمي است عضو شوراي حكومتي و رئيس آنگره ملي عراق آه از جمله مخالفان طرح
در اين ديدار، . اهللا سيستاني مرجع بزرگ شيعيان عراق ديدار آرده است شنبه شب با فرزند آيت سه

اهللا سيستاني در اين  يك منبع نزديك به دفتر آيت. نامه رئيس آنگره ملي عراق تقديم وي شده است
 اين آشور و آخرين وضعيت ساز نامه در خصوص تحوالت اخير عراق و اوضاع سرنوشت: رابطه گفت

وگوهاي دوطرف، در پشت درهاي  تمامي گفت. زده عراق به ويژه نجف و آربال است شهرهاي بحران
  . بسته صورت گرفته است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ارديبهشت17: روزنامه های تهران 

  2004   مه6  -1383  ارديبهشت17پنج شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های آخر هفته تهران واکنش های مخالفت آميز با تائيد حکم اعدام هاشم آغاجری را در صدر 

  .اخبار داخلی خود قرار داده و درباره آن به اظهار نظر پرداخته اند
واکنش تند روزنامه های مختلف تهران نسبت به تائيد حکم اعدام استاد دانشگاه که به جرم انجام يک 

 رييس ايران همدان به زندان افتاده است در زمانی صورت می گيرد که به نوشته روزنامه سخنرانی در
  .دادگستری همدان تائيد حکم اعدام آغاجری را تکذيب کرده است

از زبان وکيل هاشم آغاجری نوشته که وی اين بار مانند دفعه گذشته از سر خود وقايع اتفاقيه 
  .تقاضای تجديد نظر نخواهد کرد

همسر هاشم آغاجری تائيد حکم اعدام وی را هديه قوه قضاييه به معلمان در روز آفتاب يزد وشته به ن
  .معلم دانسته و آن را به عنوان لجبازی با نظر رييس جمهور توصيف کرده است
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 در مقاله ای انتشار خبر تائيد حکم اعدام آغاجری را در زمانی که مذاکرات پيچيده مقامات انتخاب
اتحاديه اروپا در جريان است توطئه عليه امنيت ملی و نظام خوانده و به شدت از آن انتقاد کرده ايرانی و 
  .است

خارج شدن مسئله نقض حقوق بشر در ايران از دستور کار انتخاب محسن ماندگاری در مقاله 
يه صورت کميسيون حقوق بشرسازمان ملل را کار پرهزينه ای خوانده که توسط وزارت خارجه و قوه قضاي

گرفت و بر همين اساس جنجال بر سر حکمی که به دستور رهبر مختومه شده بود را توطئه برای 
  .خنثی کردن موفقيت های ديپلوماتيک به حساب آورده است

 از حکم اعدام آغاجری شرق در مقاله ای به بهانه انتقاد از سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه رسالت
 در ايران انتقاد از روحانيت نيست که هزينه دارد بلکه شرقف نوشته سردبير دفاع کرده و نوشته بر خال

  .بدگوئی از پيامبر و توهين به دين است که باعث صدور حکم از جانب قاضی همدان شده است
در سرمقاله خود با تاکيد بر اين که اقدامات دستگاه قضائی نبايد مغاير با امنيت ملی باشد از آفتاب يزد 
افظه کاران پرسيده تا به کی می خواهند به عواقب اقدامات خود بی توجه باشند و فرصت جناح مح

  .های مملکت را با اقداماتی نسنجيده به هدر دهند
با اشاره به تائيد حکم اعدام آغاجری در شرايط موجود نوشته حق دارند کسانی که آفتاب يزد سردبير 

  .ايران را سرزمين عجايب می خوانند
از بيانيه سازمان مجاهدين انقالب اسالمی خبر داده که در آن نوشته شده تنها پس از تفاقيه وقايع ا

گذشت چند روز از خارج شدن پرونده حقوق بشر ايران از دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و 
ر بالفاصله پس از کنگره هفتم سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ايران دادگاه همدان حکم اعدام دکت

  .هاشم آغاجری را، يک سال پس از بازداشت وی صادر کرده است
مقاالت و گزارش های روزنامه های پنجشنبه نشان می دهد سه روز پس از انتشار اخباری حاکی از به 

 مذهبی هنوز موفق –مرخصی فرستادن زندانيان سياسی و عقيدتی، ناصرزرافشان و سه زندانی ملی 
 اخبار ضد و نقيضی به عنوان علت به مرخصی نرفتن آن ها منتشر شده به گرفتن مرخصی نشده اند و

  .است
 مذهبی که با -زندانی ملی " تقی رحمانی" نوشته مادر پير شرقعبدالرضا تاجيک در مقاله ای در 

شنيدن وعده مقامات قضائی برای ديدار با فرزندش به تهران آمده بود وقتی ديد نه تنها پسرش به 
  .لکه حکم هفت سال زندان برای وی صادر شده به خانه خود در قزوين برگشتمرخصی نيامده ب

 زهرا رحمانی در پی درج اخباری مبنی بر خارج شدن پرونده ايران از دستور کار شرقبه نوشته 
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص رعايت احوال 

تشار خبر رايزنی های نماينده رئيس جمهوری با رئيس سازمان زندان ها و زندانيان و از سوی ديگر ان
  .دادستان تهران، به تهران آمد
 از محافظه کاران خواسته حاال که اکثريت مجلس را به دست گرفته رسالتامير محبيان در مقاله ای در 

شته اين نويسنده، به اند در صدد تصحيح چهره خود در افکارعمومی جهانی باشند، چهره ای که به نو
  .شدت تخريب شده است

 تصوير منفی ساخته شده در جهان از محافظه کاران را حاصل بی اعتنائی رسالتنويسنده مقاله 
اصالح طلبان به سرنوشت کشور دانسته و بدون اشاره ای به انتقادهائی که به انتخابات مجلس هفتم 

  .د در اين کار جناح محافظه کار را ياری دهندوارد شده نوشته وزارت خارجه و وزارت ارشاد باي
در صدر اخبار خود خبر داده که مجلس با تصويب اليحه پيشنهادی دولت نظم بخشيدن و دنيای اقتصاد 

قانونمند کردن فعاليت شرکت های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و موسساتی را که به عمليات 
  .بانکی مشغولند آغاز کرد

، بر مبنای اين اليحه که دوفوريت آن در مجلس به تصويب رسيد تمامی  اقتصاددنيایبه نوشته 
اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگری که بدون دريافت مجوز از بانک مرکزی به عمليات بانکی اشتغال 

  .دارند، موظف هستند ظرف يک ماه از بانک مرکزی مجوز بگيرند
 ترين برنامه های اقتصادی دولت است که به نظم آوردن صندوق های قرض الحسنه از پر منافشه

محافظه کاران به علت تسلط داشتن بر اين صندوق ها همواره با آن مخالفت کرده اند چنان که بعد از نا 
 به دفاع از مديران کيهانآرامی هائی که در اصفهان به جهت توقف کار دو صندوق رخ داد، روزنامه 

  .صندوق قرض الحسنه پرداخت
های قرض  گذاران صندوق با اشاره به نا آرامی هائی که در ماه گذشته با تجمع سپردهيه وقايع اتفاق

الحسنه در تهران، اصفهان، خراسان، کرمان و همدان رخ داد نوشته مالباختگان در بهترين حالت به 
  .هايی نيست بخشی از اصل سپرده خود دست يافتند، چرا که هيچکس پاسخگوی عملکرد صندوق

که روزنامه های هوادار محافظه کاران روسای صندوق های قرض الحسنه را خيرخواهان می از آنجا 
الحسنه فقط در استان  های انجام شده از هفت صندوق قرض نوشته حسابرسیوقايع اتفاقيه نامند، 

  .  ميليارد تومان به مردم بدهی دارند۵١١دهد که اين خيرخواهان  اصفهان نشان می
 خبر شرقار اخباری درباره مذاکرات پرتنش وزير خارجه ايران و مقامات اتحاديه اروپا، دو روز پس از انتش

داده است کمال خرازی در حالی به ايران بازمی گردد که مطمئن شده ماجرای نصب لوح يادبودها در 
ت به ايران تهران و برلين اثری بر روابط دو کشور نگذاشته و با اعالم حمايت آلمان از ايران با خيالی راح

  .بازمی گردد
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در سرمقاله خود نوشته سفرهای وزير امورخارجه ايران به کشورهای اروپايی معموال با دنيای اقتصاد 
سکوت از آن رو است که تلقی غالب در ايران اين . يابد شود و با سر و صدا پايان می سکوت شروع می

گذارد، و هياهوی پس از سفر نيز از آن  یاست که اين سفرها تاثير آنی و قاطعی بر روابط خارجی نم
  .شود جهت است که هر بار دو گزارش متفاوت درباره نتيجه سفر منتشر می

هميشه پيش از بازگشت خرازی به ايران، دنيای اقتصاد به نوشته محمود صدری در سرمقاله 
زارت خارجه سفر های غربی خبر می دهند که ايران اخطار و هشدار و شرط دريافت کرده ولی و رسانه

  .های خود دست يافته است را دارای نتايج مثبتی می داند که در آن تهران به هدف

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  هفته نامه گرگان امروز توقيف شد
  2004   مه6  -1383  ارديبهشت17پنج شنبه : شرق

طبق نمابرى آه به .نامه گرگان امروز توقيف شدبا حكم قاضى شعبه اول محاآم عمومى گرگان، هفته 
دفتر روزنامه ارسال شد، اين حكم طى نامه اى به مديرآل فرهنگ وارث و اسالمى گرگان ارسال شده 

گفتنى است دآتر مصطفى سبطى مدير مسئول اين هفته نامه از دور روز قبل از سال نو به دليل .است
هفته نامه به دليل چاپ نامه اهالى شهرك تاالر گرگان در شكايت عده اى از قضات دادگسترى از اين 

  .اعتراض به تملك زمين هاى جنگلى ناهارخوران در زندان به سر مى برد
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