
  2004   مه10 -1383  ارديبهشت21 شنبه دو  -)386(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http 

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

  
  

  نون مدافعان حقوق بشراطالعيه آا
  2004 مه  10 -1383  ارديبهشت21دو شنبه 

آه شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل دبيرآلى آن را بر عهده » آانون مدافعان حقوق بشر«: شرق
در اين بيانيه با اشاره به اينكه . بيانيه اى صادر آرد» هاشم آقاجرى«دارد، ديروز درباره تائيد حكم اعدام 

اى اخير زمزمه هايى از صدور حكم مجدد اعدام براى دآتر سيدهاشم آقاجرى استاد دانشگاه در روزه«
آانون مدافعان حقوق «: ، اعالم شده»به گوش رسيده آه بازتاب فراوانى در وسايل ارتباط جمعى يافته

ن بشر، صرف اظهارنظر مردم را در راستاى اعمال حق آزادى بيان و عقيده دانسته و تعقيب متهمي
سياسى را انحصارًا در دادگاه هاى عمومى با حضور هيات منصفه امكان پذير مى داند، لذا هرگونه اقدام 

در اين بيانيه، » .غيرقانونى ديگر را از مصاديق بارز نقض حقوق بشر دانسته و آن را محكوم مى نمايد
» تقى رحمانى«، »صابرهدى «همچنين نحوه محاآمه و ابالغ احكام و صدور حكم و قطعى آردن احكام 

آزادى بالقيد و «مذهبى منطبق با موازين قانونى دانسته نشده و _ سه زندانى ملى » رضا عليجانى«و 
  .خواسته شده است» شرط آليه زندانيان سياسى و مطبوعاتى و عقيدتى

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
چچن، در اثر انفجار بمب در گروزنی پايتخت اين جمهوری کشته شده احمد قادروف، رييس جمهوری 

  . است
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 20اين انفجار در جريان يک مراسم سان و رژه نظامی رخ داد و بر اساس گزارش ها، طی آن دست کم 
  . اد کشته شدگان منتشر نشده استهنوز هيچگونه آمار رسمی در مورد تعد. نفر ديگر کشته شدند

  .آقای قادروف موضعی طرفدار روسيه داشت
گفته می شود پزشکان در حال تالش برای نجات جان والری بارانف، فرمانده نظامی روسيه در منطقه، 

  . هستند که در اثر اين انفجار مجروح شده و حالش وخيم است
 هنگام وقوع انفجار در حال آواز خواندن در مراسم بود، تامارا داداش اوا، خواننده سرشناس قفقاز که در

  . نيز به شدت مجروح شده است
بمب در زير جايگاه مقامات واقع در يک استاديوم ورزشی، محل اجرای مراسمی روی داده است که به 

مناسبت سالگرد پيروزی اتحاد شوروی سابق بر آلمان نازی در جريان جنگ دوم جهانی در گروزنی 
  .ار شده بودبرگز

 ماه مه در سرتاسر روسيه برگزار 9مراسم سالگرد پيروزی شوروی در جنگ دوم جهانی هرساله در روز 
  .می شود

شبکه های تلويزيونی مسکو تصاويری از استاديوم محل انفجار را پخش کرده اند که وسعت ويرانی و 
  .ماموران را در حال کمک به آسيب ديدگان نشان می دهد

والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه، شورشيان چچن را در اين مورد مقصر خوانده و گفته در مسکو، 
  . است مجازات آنها حتمی است

پيش از انتشار خبر اين انفجار، آقای پوتين در سخنانی در مراسم ديگری گفته بود که تروريسم بين 
  .المللی دشمن جديد روسيه است که بايد آن را شکست داد

  چنبحران چ
بحران ناشی از فعاليت مسلحانه جدايی طلبان چچن در سال های اخير تلفات گسترده ای را برجای 
گذاشته است در حاليکه نيروهای ارتش روسيه، که برای مقابله با شورشيان به اين جمهوری اعزام 

  .شده اند، گاه به خشونت عليه شهروندان چچنی و نقض حقوق بشر متهم بوده اند
ز جمهوری های تشکيل دهنده فدراسيون روسيه است که اکثر جمعيت آن را مسلمانان چچن يکی ا

  .تشکيل می دهند
 در جنگ روسيه با طرفداران ايجاد يک کشور اسالمی در چچن به تصرف 1858اين سرزمين در سال 

، به ، پس از استقرار نظام کمونيستی در روسيه و تشکيل اتحاد شوروی1922روسيه در آمد و در سال 
  .اينگوش يکی از جمهوری های فدراسيون روسيه اعالم شد-عنوان جمهوری خود مختار چچن

، حکومت استالين اهالی مسلمان اين جمهوری را به اتهام همکاری با آلمان نازی به 1944در سال 
سيبريه و مناطقی در آسيای ميانه کوچ داد که در جريان آن هزاران نفر جان دادند اما در سال 

دولت شوروی موقعيت اين منطقه را به عنوان يک جمهوری خودمختار مجددا به رسميت شناخت 1957
  .و اکثر تبعيديان به موطن خود بازگشتند

، جوهر دودايف در انتخابات رياست جمهوری چچن پيروز 1991پس از فروپاشی اتحاذد شوروی در سال 
  .شد و استقالل اين سرزمين از روسيه را اعالم کرد
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  .  جمهوری خودمختار تشکيل يافته است21دراسيون روسيه از بخش های مختلف از جمله ف
، دولت روسيه، که استقالل چچن را مردود می دانست، واحدهای ارتش خود را برای 1994در سال 

 20سرکوب نهضت استقالل طلبانه چچن به اين جمهوری اعزام کرد و گفته می شود در جريان جنگ 
  .يی طلبان و نيروهای روسی، بيش از يکصد هزار غيرنظامی کشته شدندماهه بين جدا

، آقای دودايف در حمله موشکی نيروهای روسيه کشته شد و جانشين وی يک توافق 1996در سال 
  .نامه صلح را با روسيه امضا کرد که چند ماهی باعث توقف درگيری شد

  اعالم جمهوری اسالمی
رياست جمهوری چچن انتخاب شد و حکومت وی مورد شناسايی ، اصالن مسقدوف به 1997در سال 

  .روسيه قرار گرفت و يک قرارداد صلح بين دو دولت امضا شد
، آقای مسقدوف تاسيس جمهوری 1999با اينهمه، ادامه خشونت در چچن ادامه داشت و در سال 

  .اسالمی چچن را اعالم کرد
ارانه در ساير نقاط روسيه، که به شورشيان چچنی در اواخر همان سال، در پی يک رشته عمليات خرابک

نسبت داده می شد، ارتش روسيه به منظور اجرای عمليات نظامی عليه شورشيان چچنی وارد اين 
  .سرزمين شد که آوارگی دهها هزار چچنی را در پی آورد

م کرد که ، نيروهای روسی گروزنی، پايتخت را به تصرف در آوردند و دولت روسيه اعال2000در سال 
مسقتيما اداره امور چچن را در دست می گيرد و احمد قادروف را به عنوان سرپرست تشکيالت اجرايی 

  .محلی تعيين کرد
اقدام روسيه به تشديد درگيری بين شورشيان و نيروهای روسيه و همچنين اقدامات خرابکارانه در ساير 

  .نقاط روسيه منجر شد
  . از حمايت روسيه برخوردار بود، به رياست جمهوری چچن انتخاب شد، احمد قادروف، که 2003در سال 

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  دولت بر لزوم مجازات متخلفان و شروع به آار فرودگاه تاآيد آرد
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روز افتتاح فرودگاه به گزارش ايسنا، در اين جلسه مواردي درباره مسئله و حوادث پيش آمده در 
مطرح و وزيران راه و ترابري، وزيردفاع و رئيس دفتر رئيس جمهور گزارشي ) ره(المللي امام خميني  بين

  .از داليل ايجاد حادثه روز گذشته به هيات دولت ارائه آردند
زين، هيات دولت بعد از استماع گزارش مذآور ضمن اظهار تاسف شديد از اقدامات خالف چارچوبها و موا

همچنين دخالت عوامل غيرمسوول در اين حادثه، خواستار پيگيري اين حادثه تا مشخص شدن نقش هر 
يك از اين عوامل و اشخاصي آه موجب پديد آمدن اين واقعه شدند و همچنين برخورد قانوني و مجازات 

  .هيات دولت همچنين بر لزوم شروع به آار فرودگاه ياد شده تاآيد آرد .متخلفان شد
  با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي و رييس جمهور انجام شد) ره(بستن فرودگاه امام :سردار افشار

امروز در يك آنفرانس » علي افشار«، سردار سرتيپ )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
اي حياتي داراي  در تهران و پايتخت آشور به عنوان يك نقطه) ره(فرودگاه امام خميني : مطبوعاتي افزود

شرايط امنيتي ويژه است آه در شوراي عالي امنيت مشخص شده، اين نقطه حياتي است و بايد از 
  . دقت بيشتري براي مقررات امنيتي برخوردار باشد

مند به آمك  شود و عالقه براي ما افتخار است آه فرودگاهي با عظمت در تهران افتتاح مي: وي افزود
آغاز به آار فرودگاه هستيم، نيروي انتظامي و سپاه فرودگاه براي برقراري براي سرعت بخشيدن به 

متاسفانه بنا به گزارشهاي رسيده به ستاد آل نيروهاي . امنيت اين فرودگاه زحمات زيادي آشيدند
مسلح، عقد قرارداد با آشورهاي خارجي مانند امارات و ترآيه معضالت امنيتي زيادي در فرودگاه ايجاد 

 آه در دي ماه سال گذشته گزارشهايي به شوراي عالي امنيت ملي ارايه و از آنها خواهش آرد مي
  .هايي به عمل آيد تا شاهد مشكالتي در فرودگاه نباشيم آرديم آه هماهنگي

هايي  در همان مقطع پيگيري: معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد آل نيروهاي مسلح، ادامه داد
هم دبير شوراي عالي امنيت طي ابالغي از وزارت )  فروردين ماه16(روردين صورت گرفت، در اواسط ف

راه و ترابري خواست تا قراداد با ترآيه ملغي شود اما با گزارشهاي رسيده متوجه شديم آار توسط 
وضعيت آنجا را به مسووالن گزارش داديم و مشكل برقراري امنيت را در .  ترآيه ادامه داشتTABشرآت 

  . آرديم ر هر شرآت خارجي در فرودگاه اعالم صورت حضو
در مقطعي در اوايل ارديبهشت ماه، رييس جمهور به وزير راه دستور لغو قرارداد با : سردار افشار گفت

. شود آرديم با اين تاآيدات و توجهات مشكل حل مي ترآيه را داد و ابراز نارضايتي آرد؛ فكر مي
ي حضور نيروهاي ترآيه در فرودگاه امام  ها مساله ها و پيگري صيهي تذآرات، تو متاسفانه با وجود همه

اولين پرواز به . ادامه داشت تا در روزي آه خبر افتتاح اين فرودگاه منتشر شد با اين مشكل مواجه بوديم
سمت فرودگاه انجام شده بود آه براي رعايت حال مسافران و اين آه مشكلي براي اين پرواز به وجود 

جمهور آه گفت اجازه دهيد پرواز اول انجام شود، به وزير راه گفتيم آه تكرار نشود،   تاآيد رييسنيايد با
رغم تاآيدات شاهد  پرواز اول انجام شد اما متاسفانه علي. پوشي آرديم بنابراين از ابعاد امنيتي چشم

ه دستور مصوب و ابالغ بوديم آه پرواز بعدي به سوي فرودگاه امام در حال انجام است؛ زماني آه بنا ب
  .را بسته اعالم آنيم) ره(شوراي امنيت ملي مجبور شديم فرودگاه امام 
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ي پرواز  ابهام است آه به جاي ادامه: معاون فرهنگي و تبليغات دفاع ستاد آل نيروهاي مسلح، گفت
هواپيما به  ساعت تاخير 2هواپيماي دوم به فرودگاه مهرآباد، هواپيما به اصفهان برگشت، هر چند با 

  . فرودگاه مهرآباد برگردانده شد
ابعاد امنيتي مساله براي ستاد آل نيروهاي مسلح اهميت دارد، فرودگاه امام مشكالتي : افشار گفت

ي بستن قرارداد  هاي دولتي و اجرايي در نحوه هاي ديگر به ويژه برخي سازمان ديگر دارد و با سازمان
  .شود ربوط نميتذآراتي داده شده آه به ستاد آل م

بينيم يكي خسارت مالي و ديگري  با متوقف شدن فعاليت فرودگاه از دو جهت خسارت مي: وي افزود
شد افتتاح شود نبايد  حيثيتي، در مورد فرودگاهي آه افتخار جمهوري اسالمي است و با تبليغ خوب مي

  . آردند عجله مي
از نظر ستاد آل و نيروهاي مسلح :  ادامه دادمعاون فرهنگي و تبليغات دفاع ستاد آل نيروهاي مسلح،

آه مسووليت امنيت فرودگاه را بر عهده دارد، اين مهم است آه خدماتي آه در فرودگاه امام خميني 
  .ها، ترانزيت و امنيت نبايد به آشور خارجي سپرده شود ها و غرفه شامل حمل، فروشگاه
نيروهاي انتظامي فرودگاه اين است آه با افتخار نيروهاي مسلح، سپاه و : سردار افشاري گفت

  .زحماتشان اجازه ندادند حوادث تلخ هواپيماربايي در آشور تكرار شود
  وي از مسووالن وزارت راه درخواست آرد آه به نظرات آارشناسي نيروهاي مسلح عنايت داشته

  .بايد هماهنگي الزم به وجود آيد: باشند و گفت
اي پيشگيري است مسلما امنيت فرودگاه در صورتي آه افراد خارجي تاييد اقدامات بر: افشار تاآيد آرد

ي امنيت ملي باشند با تدابير امنيتي مغايرت دارد و در شوراي عالي امنيت ملي در اين باره  نشده
  .شد مصوبه داريم آه در اين چهارچوب بايد عمل مي

رييس جمهور تصريح شده آه رونوشت آن براي در ابالغ اوليه بر لغو قرارداد ترآيه براي : وي يادآور شد
ي شوراي عالي امنيت ملي به وزير ابالغ آردند تا اطالع ثانوي از عقد  دبيرخانه. اطالع در دست ماست

  .قرارداد اين شرآت خودداري شود
ي تا زماني آه لغو قرارداد به رويت ستاد آل نرسد و قرارداد با شرآت بعد: سردار افشار در ادامه افزود

به رويت نرسد اطميناني براي امنيت فرودگاه نيست و تا زماني هم آه قرارداد با شرآت ) داخلي(
  .ي پرواز دهيم توانيم اجازه اي لغو نشود و با شرآت داخلي قراردادي بسته نشود نمي ترآيه

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

ش اعالم آرد آه بر اثر وقوع انفجار در يكي از بازارهاي شهر بغداد، هفت ي الجزيره دقايقي پي شبكه
  .عراقي آشته شدند
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  .هنوز جزييات بيشتري از اين خبر در دست نيست) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اي در بصره سه سرباز انگليسي   بمب در آنار جادهبر اثر انفجار يك: همچنين خبرگزاري رويتر گزارش داد

  .زخمي شدند
يك واحد گشتي : ي جزييات گفت اين خبرگزاري گزارش آرد، سخنگوي نظاميان انگليسي بدون ارايه

انگليسي در حاليكه در مرآز بصره در حال گشت زني بود، با اين انفجار مواجه شد و سه تن از نظاميان 
  .زخمي شدند

تعدادي از روساي عشاير طي نشستي : ي امروزش آورده است آويتي القبس نيز در شمارهي  روزنامه
با مقتدي صدر به ميانجيگري بين او و نيروهاي ائتالف پرداختند و از صدر خواستند تا از نجف عقب 

  .نشيني آرده تا نيروهاي پليس جايگزين آنها شوند
: ا اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق، اظهار داشتبعد از ديدار ب) شنبه يك(اخضر ابراهيمي امروز 

ي عراق نخواهند داشت، نادرست  اخباري مبني بر اينكه اين اعضاي اين شورا نقشي در دولت آينده
  .است

به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، اخضر ابراهيمي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اخبار ديگري مبني بر اينكه تنها  ن ملل به عراق، در عين حال دربارهي دبيرآل سازما ي ويژه فرستاده

  . ي عراق نقش خواهند داشت، اظهار نظري نكرد تعداد آمي از اعضاي آنوني شورا در دولت آينده
اند آه ابراهيمي قصد دارد شوراي حكومتي عراق را منحل آرده و به  مسووالن عراقي اظهار داشته

  .كنوآرات آه اآثر اعضاي حكومتي فعلي در آن حضور ندارند، تشكيل دهدجاي آن يك حكومت ت
اند آه اين شورا بايد به آارش  ي شورا با اين پيشنهاد مخالفند و تاآيد آرده بسياري از اعضاي شيعه

  .ادامه دهد و اعضاي تكنوآرات نيز تحت نظر آن فعاليت داشته باشند
  .استقالل سياسي و قدرت را به مردم عراق واگذار آندي آينده  قرار است آمريكا ظرف پنج هفته

  
اي شوراي حكومت انتقالي عراق اظهار داشت آه اين شورا با تعيين سر لشكر محمد  رييس دوره

  .ي نظامي در فلوجه مخالف است جاسم به عنوان فرمانده
 عزالدين سليم -پ بحرين  چا-ي االيام  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اين مخالفت با توجه به : وگو با اين روزنامه گفت اي شوراي حكومت انتقالي عراق، در گفت رييس دوره
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  .باشد ي زندگي محمد جاسم و نقش اساس وي در آشتار مردم عراق مي تاريخچه
اند، ندارند و  مردم عراق هيچ گذشتي در حق آساني آه جنايتي در قبالشان انجام داده: وي افزود

ي اين گونه افراد  ي امنيتي آشور، به محاآمه امروز ملت منتظر است تا بعد از به دست گرفتن پرونده
  . بپردازد

 از طرفداران  :از سوي ديگر، عزالدين سليم تحوالت و حوادث آنوني نجف را توجيه ناپذير دانست و گفت
  .ز مشكالت، شهر را ترك آنندايم به منظور حفظ مقدسات و جلوگيري ا صدر خواسته

  
سربازان انگليسي را در جنوب ) يكشنبه(شاهدان اعالم آردند آه نيروهاي مقاوت ضدائتالف امروز 

  .آوپترهاي انگليسي مواجه شدند باران آرده و پس از آن نيز با حمالت هلي العماره در عراق گلوله
ي شاهدان،   خبرگزاري آسوشيتدپرس، به گفتهبه نقل از) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .آوپترهاي انگليسي چهار غيرنظامي عراقي آشته و چندين خانه ويران شد در حمالت هلي
 مايلي جنوب شرقي بغداد را آه سربازان انگليسي 180يك خمپاره ساختمان دولتي در العماره واقع در 

  .ات اين حمله به دست نيامده استهنوز گزارشي از تلف. در آن مستقرند، هدف قرار داد
ي  آوپترهاي انگليس به ساختمانهايي در حومه پس از شليك اين خمپاره، هلي: شاهدان اعالم آردند
  .اين شهر يورش بردند

آوپترها بر فراز اين منطقه پرواز آرده و شروع به  اين هلي: يكي از شاهدان عراقي اظهار داشت
  .تيراندازي آردند
دست آم .  ساله آشته شدند40 ساله و 60ي هشت ساله و دو مرد  يك پسربچهدر اين حمالت 

  .هشت تن از مردم اين منطقه نيز مجروح شدند
  .ي اين منطقه نيز خساراتي وارد آمد به دهها ساختمان در حومه

  .سخنگوي نظاميان انگليس اظهار داشت، وي هيچ اطالعي از درگيريها در العماره ندارد
  

عامرالحسين، رييس دفتر مقتدي صدر در بغداد صبح امروز : يوني الجزيره اعالم آردي تلويز شبكه
  .به دست نيروهاي ائتالف دستگير شد) يكشنبه(

ي  ي تلويزيوني همچنين به نقل از نماينده ، اين شبكه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .انگليسي در اين شهر آشته شدندمقتدي صدر در بصره اعالم آرد آه سه تن از سربازان 

ي صدر از نيروهاي ائتالف خواست تا با هماهنگي پليس عراق، امنيت شهر را به دست نيروهاي  نماينده
  .صدر بسپارند

دستور منع حمل سالح در شهر داده : از سوي ديگر، اين شبكه به نقل از استاندار شهر بصره اعالم آرد
  .نش سريع در شهر تشكيل شودشده است و قرار است نيروهاي واآ

  
  .ي عراق يك پايگاه اينترنتي ايجاد آرده است وزارت خارجه: پايگاه اينترنتي ايالف اعالم آرد

ي عراق  ، ايالف به نقل از هوشيار زيباري، وزير امور خارجه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .المللي است ي بين استاي وارد آردن عراق به صحنهايجاد اين پايگاه اينترنتي گام مهمي در ر: نوشت

ي سياست  اين پايگاه اينترنتي اطالعات آاملي را درباره: اي اعالم آرد ي عراق در بيانيه وزارت خارجه
المللي،  ي جهاني، روابط آن با سازمانهاي بين جديد وزارت خارجه در قبال پيوستن عراق به جامعه

ي  ها و همچنين اطالعات آامل درباره الحات، ايجاد وزارت خانههاي مثبت در راستاي اص گام
  .دهد هاي عراقي در خارج از آشور، در اختيار عالقمندان قرار مي ها و هيات آنسولگري

  .رود ايجاد اين پايگاه اينترنتي گام مهمي در استراتژي آشور به شمار مي: هوشيار زيباري اظهار داشت
 .باشد  ميhttp://www.iraqmofa.netآدرس اين پايگاه اينترنتي 

 
  توافق شيراک و بلر جهت همکاري در بحران عراق  

  2004 مه  9 -1383  ارديبهشت20شنبه  يك
  

ژاک شيراک رئيس جمهوري فرانسه امروز در ديدار با توني بلر نخست : مقامات فرانسويي اعالم کردند 
  . ر عراق در سازمان ملل با يکديگر همکاري کنند وزير انگليس توافق کردند که درباره واگذاري قدرت د

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، کاترين کلونا سخنگوي رياست جمهوري فرانسه 
در خالل اين ديدارکه در کاخ اليزه انجام شد ژاک شيراک رئيس جمهوري : امروز به خبرنگاران گفت 

  .ي ام ژوئن به مردم عراق گفتگو کرد  فرانسه درباره واگذاري قدرت در س
شيراک و بلر توافق کردند که فرانسه و انگليس در زمينه کمک به حل بحران عراق همکاري : وي افزود 

  .خوبي داشته باشند 
رهبران انگليس و فرانسه همراه با ژان پير رافارين نخست وزير فرانسه در باره موضوعاتي که بايد در 

ي امنيت سازمان ملل که براي کمک به روند واگذاري قدرت در عراق تصويب خواهد قطعنامه جديد شورا
  .شد بحث و گفتگو کردند 

شيراک و بلر پيرامون وضعيت موجود در عراق به ويژه افزايش خشونتها بحث و : کلونا خاطر نشان کرد 
  .گفتگو کردند 
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 امنيت سازمان ملل براي حمايت از از سويي بلر نيز در اين ديدار گفت که وي اميدوار است شوراي
واگذاري کامل و مناسب حاکميت در عراق به يک توافق دست يابد هر چند اختالفاتي در گذشته روي 

  .اين موضوع وجود داشته است 
به نفع همه خواهد بود که عراق از يک ثبات پايدار ، شکوفايي اقتصادي و :  نخست وزير انگليس گفت 

  . وردار باشد شرايط دموکراتيک برخ
گفتني است که کشور فرانسه از مخالفان سرسخت جنگ عراق به شمار مي رود در حالي که دولت 

  . انگليس به عنوان يکي از حاميان اصلي حمله به عراق هزاران نيروي نظامي در عراق دارد 
 

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  حزب الدعوه 
  2004 مه  10 -1383  ارديبهشت21به دو شن -وقايع اتفاقيه 

در آنار مجلس (ترين تشكل سياسي شيعيان عراق و يكي از دو گروه اصلي آنها  حزب الدعوه قديمي
  . است) اعال

هاي قدرتمند شيعي است آه توان ايفاي نقش مؤثري در ساختار سياسي آينده  حزب الدعوه از جريان
ترين آن توسط دآتر ابراهيم  هاست آه عمده ي شاخهحزب اسالمي الدعوه داراي برخ. عراق دارد

رود آه در سال  ترين احزاب سياسي عراق به شمار مي اين حزب از قديمي. شود جعفري رهبري مي
  . اهللا محمدباقر صدر تأسيس شد  با آمك آيت1958

آرد،  ليغ مياش آه معتقد به ضرورت تشكيل حكومت اسالمي بود و آن را تب اين گروه از اعتقادات اوليه
فاصله گرفته و اآنون خواستار تشكيل حكومت دموآراتيك برپايه انتخابات است آه در آن به قوانين 

با توجه به اآثريت بودن شيعيان در عراق، احتمال آسب . براساس شريعت اسالمي مقرر شده باشند
از آنجايي آه حزب بنابراين . الدعوه بسيار است هاي پارلماني براي حزب هاي عمده و آرسي پست

داند و منطقي است  هاي سياسي شيعه مي ترين تشكل الدعوه خود را يكي از بزرگترين و سازمان يافته
دهد آه امكان رسيدن ابراهيم  ها نشان مي زني گمانه. آه احتمال موفقيت آنها در دولت آينده زياد باشد

 طرف ديگر با وجود روابط نزديك حكيم از. وزيري بيشتر است جعفري به مقام رياست جمهوري يا نخست
اگرچه . دهند الدعوه را بر مجلس اعال ترجيح مي ها در شرايط ناچاري، حزب و جعفري با ايران، آمريكايي

آند آه تا  اي را معطوف به جلب همكاري شيعيان الئيك و سكوالر آرده وتالش مي آمريكا تالش گسترده
  . نشين آند جلس اعال را حاشيهالدعوه و م در گروه سازمان يافته حزب

الدعوه برخورداري اين تشكل از شبكه گسترده روحانيت   مذهبي حزب-هاي سياسي يكي ديگر از مزيت
دهد آه بتواند از نفوذ اين شبكه در  و مساجد در سطح عراق است آه اين امكان را به حزب الدعوه مي

  . ميان مردم و براي جلب نظر مردم استفاده آند
اهللا  يان امضاي قانون اساسي موقت عراق نيز گروه حزب الدعوه به جريان تحت هدايت آيتدر جر

الدعوه و مجلس اعال  هاي اخير، حزب در واقع در تحوالت ماه. سيستاني پيوست و آامًال از آن حمايت آرد
  . اهللا سيستاني به عمل آورند آنند تا حداآثر هماهنگي و همسويي را با آيت تالش مي

 اسالمي الدعوه به دنبال برگزاري هرچه سريعتر انتخابات پارلماني و رياست جمهوري است و حزب
  . نگران زد و بند آمريكا با ساير بازيگران داخلي و خارجي عليه شيعيان است

ها در تشكيالت جديد  الدعوه با به آار گماردن مجدد عناصر وابسته به حزب بعث توسط آمريكايي حزب
در عين . گيري آرده است ه شدت مخالف است و به طور رسمي عليه اين جريان موضعاداره عراق ب

ها متمرآز  حال بر استراتژي خروج هرچه سريعتر نيروهاي بيگانه از عراق و انتقال آامل قدرت به عراقي
حزب الدعوه نيز با طرح اخضر ابراهيمي مبني بر انحالل شوراي حكومتي پس از انتقال . شده است

هاي اخير طرفداران مقتدي صدر با  حزب الدعوه در جريان درگيري.  ژوئن مخالف است30 در قدرت
اگرچه با انتقاداتي از سوي . ها و همچنين بحران نجف براي حل مشكل به ميانجيگري پرداخت آمريكايي

  . رو شده است جناح صدر روبه
 يكي از سه جناح اصلي شيعه در عراق الدعوه را در آنار مجلس اعال و گروه صدر بايد در مجموع، حزب
ها، منتقد عملكرد آمريكا و  الدعوه، بدون حمايت از مبارزات مسلحانه عليه آمريكايي حزب. آنوني دانست

ها در مورد استفاده از زورعريان براي حل و فصل  رود و رويكرد اخير آمريكايي تشكيالت برمر به شمار مي
 ژوئن 30شود، گروه حزب الدعوه در تشكيالت دولت انتقالي آه از  يبيني م پيش. آند ها را رد مي تنش

جعفري و . هاي شيعي به دست آورد آند، سهم بيشتري به نسبت ساير گروه به بعد شروع به آار مي
الدعوه، در مراحل آتي، بر روي سهم اين حزب در پارلمان موقت و تالش براي دفاع ازحقوق شيعيان  حزب

  . ئمي متمرآز خواهند شددر قانون اساسي دا
 

     عراق  شيعيان  در صفوف  مقتدا صدر جدايي  جريان  شورشگري از پيامدهاي» اعتماد «  تحليلي گزارش
  2004 مه  10 -1383  ارديبهشت21دو شنبه  -اعتماد  

سر  سرا  روزي  عراق  مستقر در جنوب  انگليسي  نيروهاي ديروز براي :  ،رضا سادات الملل  بين گروه
 هوادار مقتدا صدر در   عراقي نظاميان  با شبه  انگليس  ارتش  دريايي  تفنگداران  آتش  بود و در تبادل درگيري
  . دادند  خود را از دست  جان  دو عراقي  شدند و حداقل  مجروح  چهار انگليسي بصره
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ها در شهر  با تشديد ناآرامي هوادار مقتدا صدر   نظاميان مرور شبه  ديلي  انگليسي  روزنامه  گزارش به
 شهر   اين  دولتي  و ساختمان  انگليسي  نيروهاي  گشتي  و واحدهاي  استحكامات  به  بصره نشين شيعه
 مستقر در   انگليسي سربازان»  آنيم  شما را نابود مي همه«و » اآبر اهللا« شعار   بردند و با سر دادن حمله
  .ادند خود قرار د  حمالت  شهر را هدف اين

 صدر   و هواداران  يافت  نفر افزايش17   ديروز به  تا اواسط  عراقي هاي ها، تعداد آشته با تشديد درگيري
   فرمانداري  آنند و ساختمان  خارج  انگليسي  تفنگداران  شهر را از آنترل  چهارم  يك  شدند حداقل موفق
  . خود درآورند  اشغال  را به بصره

   عراق هاي  و ساير زندان  ابوغريب  در زندان  عراقي  سوءرفتار با زندانيان  از افشاي  پس ها در عراق درگيري
   اشغالگر آه  ارشد نيروهاي  فرماندهان هاي بيني  پيش  رغم  به  آنكه  در خور توجه  نكته  است تشديد شده

   سرآوب  دهه  از سه  پس ان خواهد بود و شيعي  عراق  تسنن ها با اهل  درگيري  داشتند بيشترين گمان
   عراق  در برابر اشغالگران  صف  در يك  و سني  شيعه ، اآنون  را خواهند پذيرفت  عراق  اشغال  صدام رژيم
  .اند  آرده قيام
 شود   مي  گفته  آه  بوده يي  گونه  به  عراق ها در جنوب  انگليسي  آنترل  تحت ها در مناطق  ناآرامي شدت
   تشخيص  نامناسب  فعاليت  تداوم  آشور براي  اين  دفاع  وزارت  از سوي  آه  انگليسي ز نظاميان ا  دسته آن

   آرامش  اعاده  براي  آنان اند تا از تجارب  شده  فرا خوانده  خدمت  به  وزارتخانه  اين  بودند، از سوي  شده داده
  . شود تفاده صدر اس  هواداران  و سرآوب  جنوب نشين  شيعي  مناطق به

  هاي  و درگيري  نيست  عراق  نيز بهتر از جنوب  امريكايي  نيروهاي  آنترل  تحت  مرآزي  در مناطق اوضاع
 در   بغداد و بويژه  در حومه  صدر واقع  هوادار صدر در شهرك  نظاميان  و شبه  امريكايي  سربازان  بين پراآنده
 و   هر سرباز انگليسي  گرفتن  اسارت  به  براي  پوندي250   جايزه تعيين.  دارد  ادامه  آربال و نجف اطراف
   عطش  افزايش  صدر موجب  به  نزديك  روحانيون  اشغالگر از سوي  سربازان  آشتن  يكصد پوند براي پرداخت
  .  است  شده  با اشغالگران  رويارويي  هوادار صدر براي  نظاميان شبه
 آشور   اين  جنوبي نشين  شيعي ها در نواحي  تشديد درگيري  و بويژه اق عر هاي شود ناآرامي  مي گفته
  . وجود آيد  به  نظرهايي  اختالف  عراق  شيعي  فعال هاي  گروه  بين  شده موجب
  ها براي  انگليسي هاي  تالش  را طليعه  آن  شايد بتوان  آه  در اقدامي  روز گذشته سي بي  بي  خبري شبكه
   خبر داد آه  عراقي  شيعيان  در بين  نظر گسترده  از اختالف  دانست  عراق  شيعيان  بين افكني اختالف
  .دهند  مي  خود اختصاص  آشور را به  اين  درصد جمعيت شصت
   آه  سكوالر تشديد شده  و اقليت  مذهبي هاي  جناح  تنها بين  نظرها نه  اختالف  ادعا شده  گزارش در اين

   آن ها بين  اختالف ترين  جدي  اساس بر اين.  وجود دارد  نظرهايي  نيز اختالف  مذهبي ايه  جناح در داخل
  هاي  هستند با گروه  در سياست  ديني  مراجع  مداخله  خواستار عدم  آه  عراق  شيعي  از رهبران دسته
  .  است  وجود آمده  به  عراق  سياسي  روند تحوالت  به  شيعي  مراجع  نظارت حامي
 صدر،  ، هواداران  عراق  شيعيان  سياسي هاي گيري  تاثيرگذار در موضع هاي  گروه  حاضر مهمترين در حال
  . هستند  عراق  اسالمي  انقالب  اعالي  و مجلس الدعوه حزب

  هاي  ديدگاه  نماينده سي بي  بي  خبري  شبكه ، تحليلگر برجسته  راجر هاردي  صدر از سوي هواداران
   عوامل  توسط1999   در سال  محمدباقر صدر آه اهللا  خود را از آيت  نام  آه  شده ها توصيف  عراقي افراطي
  .  است  گرفته  عاريت  رسيد به  شهادت  به  صدام رژيم

 يا ترور مقتدا صدر،   دستگيري  براي  امريكاييان  عزم  به شود، با توجه  مي  مربوط  گروه  اين  به تا آنجا آه
 اشغالگر   نيروهاي روي  پيش هاي چالش ترين  از جدي  صدر را يكي  بايد هواداران  گروه  اين  ساله30ر رهب

  . نيز ندارند  تاثيرگذار عراق هاي  با ساير گروه  خوبي  چندان  بر قضا ارتباط  دست  آه  دانست عراق
 خود   حيات  قبل قرن دانند از حدود نيم ي م  عراق  شيعي  جنبش ترين  را قديمي  آن  بسياري  آه  الدعوه حزب

، امروز دچار   يافت  دست  توجهي  قابل  شهرت  به  حسين  ترور صدام  براي  و با چند مورد تالش را آغاز آرده
 خود را   گذشته  تاثيرگذاري  گروه  اين  شده  موجب  در آن  فراوان هاي  و ايجاد انشعاب  شده انشقاق
  . باشد نداشته

   از فروپاشي  تا قبل  آه  عراق  جنوب  به  گروه  ارشد اين  از رهبران  محمد ناصري  شيخ  بازگشت  رغم به
   حزب اين.   است  نياورده  دست  را به  الزم  هنوز انسجام الدعوه  بود، حزب  گزيده  اقامت  در ايران  صدام رژيم
  . دارد  دور نگاه  جماعت  خود را از اين  آرده  و سعي صدر ندارد  با هواداران  همكاري  به  چنداني عالقه

   عراق  از تاريخ  برهه  در اين  عراقي  گروه ترين  را منسجم  عراق  اسالمي  انقالب  اعالي  مجلس شايد بتوان
، اما   است  شده  محروم  شهيدمحمدباقر حكيم اهللا  خود آيت  از رهبر فقيد و موسس  گروه اگر اين.  دانست
 با   همكاري  تنها حاضر به  نه  آه  است  عراق  شيعيان  تاثيرگذار در بين هاي  گروه  از مهمترين  يكي آماآان
  .  است  آرده  نيز اجتناب  گروه  اين  با اعضاي  مراوده  از هرگونه  آه  صدر نشده هواداران

   عراق  اشغال ها با اصل  گروه  اين ه هم دهد اگر چه  مي  نشان  عراقي  مختلف هاي  گروه برآيند مراودات
  ها برخي  ديدگاه  تفاوت  بر اين عالوه.  ندارند  چنداني  و نزديكي  صدر قرابت  هستند، اما با هواداران مخالف
   گرفتن  براي  شيعي هاي  گروه  و پافشاري  شيعيان  گرفتن  قدرت  نگران  آه  هم  عراق  تسنن  اهل هاي گروه
  .آنند  مي  را دنبال  است  وقوع  در حال  در عراق  هستند با ترديد آنچه  عراق  در آينده ز قدرت خود ا سهم

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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  روزنامه های يکشنبه تهران
  2004 مه  9 -1383  ارديبهشت20شنبه   يك-بي بي سي 

ود خبر داده اند که فرودگاه بين المللی جديد تهران روزنامه های يکشنبه تهران در عنوان های اصلی خ
 سال افتتاح و راه اندازی شد بعد از فرود يک هواپيما در آن به دستور ستاد نيروهای ٣۵که پس از 

  .مسلح بسته و به حالت تعطيل در آمد
اه بين المللی آخرين گزارشها را درباره فرودگ" فرودگاه امام بسته شد" که با عنوان بزرگ ايرانروزنامه 

جديد تهران در صدر اخبار خود آورده، از زبان وزير راه نوشته که از يک ماه قبل به همه نهادها و دستگاه 
  .ها خبر داده بوديم

هيات دولت قرارست در جلسه روز يکشنبه خود اعالميه ای درباره فرودگاه وقايع اتفاقيه به نوشته 
  .بين المللی تهران بدهد

يه ستاد نيروهای مسلح را منعکس کرده که در آن گفته شده متأسفانه مسئوالن  متن اطالعشرق
عالی امنيت در جهت  اندرکار اين فرودگاه بدون توجه به نکات امنيتی و حفاظتی و مصوبه شورای دست

  .اند عدم به کارگيری نيروهای خارجی در اين مرکز حياتی کشور، اقدام به اين حرکت ناصواب نموده
در مقاله ای برخورد نيروهای مسلح را با مقامات دولتی در حادثه فرودگاه، برخوردی از نوع  اعتماد

  .سياسی دانسته و نوشته اينک دولت خاتمی خود را رو در رو با باالترين نهاد نظامی می بيند
لی  پرسيده با توجه به آنکه رييس جمهور رياست شورای عااعتمادشهرام رفيع زاده در مقاله خود در 

امنيت ملی را دارد و بهانه نظاميان برای بستن فرودگاه هم دستورالعمل آن شوراست آيا می توان گفت 
  آقای خاتمی از دستورالعمل شورائی که رييس آن است اطالعی نداشته است؟

جمهور به اولين   ستاد کل نيروهای مسلح گفته است به احترام درخواست رئيسشرقبه نوشته 
  .بری که از دبی حرکت کرده بود اجازه فرود داده شدهواپيمای مسافر

 آمده که فرودگاه اينک در کنترل نظامی هاست و در آن هيچ فعاليتی صورت نمی گيرد شرقدر گزارش 
و کارکنان شرکت پيمانکاری ترک که حضورشان در فرودگاه مساله آفرين شده است از روز قبل فرودگاه 

  .را ترک کرده اند
اين "واکنش امام جمعه اروميه را نسبت به فيلم مارمولک منعکس کرده که گفته است  وقايع اتفاقيه

گويم  آقای رئيس دادگاه انقالب، من امام جمعه می. کند مارمولک تيپ جوانان را به روحانيت بدبين می
 در اين فرد با لباس روحانيت يک زن شوهردار را از راه به. ارشاد خجالت بکش. اين فيلم خيانت است

  ."کند
حجت االسالم حسنی از اين که فيلم مارمولک در بعضی از شهرها توقيف وقايع اتفاقيه به نوشته 

رئيس دادگاه انقالب ... اما اين فيلم در اروميه به دنده افتاده است"شده ابراز شادمانی کرده و گفته 
  ."بندد ا میشود و سينما ر کار است و انشاءاهللا از خواب بيدار می اروميه هم تازه

 در مقاله ای استقبال مردم از فيلم مامورلک را نه نشانه عقده گشائی آنها عليه روحانيت بلکه رسالت
  .به جهت نياز به آن دانسته که مبلغان دينی ساده تر و با مردم صميمی تر باشند

بيعی تر با مردم  به روحانيون توصيه کرده است که راحت تر، ساده تر و طرسالتامير محبيان در مقاله 
  .روبرو شوند و به وظايف شغلی خود عمل کنند

 نشان می دهد که در انتخابات مياندوره مجلس که هفته گذشته برگزار شد شرقخبری در روزنامه 
  .بين ده تا بيست در صد مردم شرکت کرده اند

رسی باقی  ک۵٧ آمده است که با پايان مرحله دوم انتخابات مجلس هفتم تکليف شرقدر گزارش 
 درصد واجدين شرايط از ٨٠بر اساس برآوردهای اوليه بيش از .  کرسی مجلس روشن شد٢٩٠مانده از 

  .حضور در پای صندوق های رأی خودداری کرده اند
دو روز بعد از به هم خوردن مراسمی که از سوی مجمع اسالمی زنان در سالن حجاب تهران برپا شده 

االن سياسی خبر از آغاز دوباره فعاليت گروه های فشار داده و نوشته  در گزارشی از زبان فعشرقبود 
که حمله گروه های خاص به اجتماع زنان، که مهدی کروبی قصد سخنرانی در آنجا داشت به عنوان 

  .واکنشی به انتقادات اخير رييس مجلس به شرايط کشور صورت گرفته است
 از خانواده های شهدا اختصاص داشت گفته اسناد و فاطمه کروبی برگزار کننده مراسمی که به تجليل

مدارک به دست آمده از مهاجمان از جمله کارت شناسايی مهاجم اصلی و فيلم مهاجمان را به 
  .مسئوالن امنيتی و انتظامی کشور تحويل داده ايم

ه سيد ناصر قوامی، رئيس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، انگيزه برخی اشخاص خودسر را از حمل
  .به مراسم سالن حجاب به هراس خشونت طلبان از افشا سازی های کروبی، نسبت داد

 که روز شنبه خبر از آن داده بود که مراسم تجليل از خانواده شهدا به علت ناهماهنگی و بی کيهان
ترتيبی و دعوا بر سر صندلی ها به هم ريخت در اخبار روز يکشنبه مجلس به قوامی پاسخ داده و 

 مهدی کروبی ديگر چه چيز را قصد داشت افشا کند و آيا ممکن است برای گفتن مسائل مهم نوشته
  چنين مجلسی را برگزيده باشد؟

در گزارش اصلی يکشنبه که در صدر اخبار صفحه اول خود آورده واکنش صاحب نظران را به آفتاب يزد 
دق زيبا کالم گفته است به اخالل و لغو مراسم سخنرانی مهدی کروبی منعکس کرده که در آن صا

  .احتمال موضع گيری های بی پرده اخير رييس مجلس موجب ناخشنودی گروه های فشار شده است
يکی از اعضای آبادگران اسالمی و منتخبين مجلس آينده گفته است چنان چه آفتاب يزد به نوشته 

  .خشونت برای جلوگيری از يک موضع گيری منفی باشد، تا حدودی جايزست
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گفته است همه می دانند اخير چه آفتاب يزد اصرقوامی رييس کميسيون قضائی مجلس به نوشته ن
کسانی جلسات و تجمعات مختلف را برهم می زنند و خشونت را تبليغ می کنند، حاال اگر راست می 

  .گويند عامالن خشونت های شناخته شده را معرفی و توبيخ کنند
ناح محافظه کار همچنان به انعکاس ماجرای شکنجه اسيران عراقی در حالی که روزنامه های هوادار ج

توسط نظاميان آمريکائی ادامه می دهند و در مقاالت هيجان انگيز از آن ياد می کنند روزنامه های 
  .مستقل تهران از زاويه های ديگر به بحث درباره اين حوادث و افشای آن پرداخته اند

 با اشاره به اين که آزادی بيان در آمريکا و اروپا باعث شد که آزار داعتماجعفرگالبی در مقاله ای در 
عراقی ها در زندان ابوغريب افشا شود، در حالی که در همين زندان سال ها نيروهای صدام زجر بسيار 

 بود و ماجرائی که   شده  حوادث امر پذيرفته  آن به مردم دادند و کسی از آن با خبر نشد نوشته گويی
  . داده است  و دنيا را تکان  هاست  شان ائی ها سازنده آن بوده اند دونآمريک

ولی در . سازد  می  فرصت  خود يک  آسيب برای  از يک  غرب  نتيجه گرفته که دنيایاعتمادنويسنده 
  م ه  در ايران  داد که  نشان  مطبوعات های  و گزارش  مجلس  با وجود آن که دخالت  زهرا کاظمی  قتل جريان

  . ماندگار ايجاد شود  منفعت  تا يک  نگذاشت  تاکتيکی  است اما منافع  باال رفته ها به شدت حساسيت
يک هفته بعد از انتشار نامه رييس جمهور روزنامه های مختلف به نقد و بحث آن پرداخته اند و پاسخ 

رای امروز می خواهند مديرروزنامه توقيف شده فتح را منعکس کرده اند که گفته است مردم پاسخی ب
  .نه نامه ای به فردا

 يداهللا اسالمی در پاسخ خود نوشته آقای خاتمی بهتر از هر کس ديگر می داند در انتخاببه نوشته 
مردم از اين . اين دوران بر ما چه رفته است و همه را نمی توان برگذشته استبداد زده کشور حوالت داد

  .شود آزرده خاطرند و حق با آنهاستکه اميدهايشان برآورده نشده و نمی 
 مقاله ای از علی مطهری را چاپ کرده که در آن نوشته شده مشکل اساسی بعد از دوم خرداد کيهان

يعنی کم توجهی رئيس جمهور به مسائل اجرايی و توجه بيش از حد به مسائل فکری و نظری و تئوری 
  .يدن، در اين نامه موج می زندپردازی و خود را در قامت يک ايدئولوگ و رهبر فکری د

 با اين ادعا که مردم ايران صد سال است در پی آزادی، استقالل و پيشرفت کيهاننويسنده مقاله 
هستند مخالفت کرده و آن را يک ادعای بدون دليل و تحريف تاريخ دانسته و نوشته مردم ايران همواره 

  .اسالم را طلب کرده اند
 خود   سياسی های بينی  پيش  جمهور را تحقق  رييس ، نامه شميرانات   جمعه  امامشرقبه نوشته 
  شان  و تحقير و تضعيف  ملی  در مقياس  سياسی  و فاجعه  فرهنگی  ضايعه عنوان  به  نامه  و از اين دانسته
  .  است  ياد کرده  جمهوری رياست

اليت های هسته ای ايران به نوشته همزمان با شدت گرفتن انتقادهای مقامات آمريکائی و اروپائی از فع
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفته بلوف های چندگانه آمريکا و اسرائيل در وقايع اتفاقيه 

  .زمينه حمله موشکی به تأسيسات هسته ای ايران خالی از واقعيت است
 و آمريکا و  گفته توانمندی های تهران صرفا نظامی نيستشرقسردار مسعود جزايری به نوشته 

اسرائيل نسبت به برخورداری ايران از برخی ابزارهای ديگر واقف هستند زيرا اين ابزارها عوامل بازدارنده 
  .خوبی برای آنها محسوب می شود

در سرمقاله خود به شدت به دولت و مجلس بريتانيا تاخته و گزارش ويژه جمهوری اسالمی روزنامه 
ق بشر در ايران تاکيد شده بود نشان آن ديده که بريتانيا قصد تکرار مجلس لردها که در آن بر نقض حقو
  .مطامع استعماری گذشته را دارد

 دولتمردان انگليسی بالفاصله بعد از انتخابات اول اسفند و جمهوری اسالمیبه نوشته سرمقاله 
ابات نشان داده مشخص شدن ترکيب مجلس هفتم گفتند اصالح طلبان در ايران طرفدار ندارند و اين انتخ

با اينحال اکنون عليرغم اين اعترافات روشن و صريح، . است که ما نبايد برای آنها حسابی باز کنيم
  .انتخابات مجلس هفتم را يک عقبگرد سياسی می نامند

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  گيرند  تير تحت تعقيب قرار مي28يك يا دو مظنون در جريان اين پرونده در : شيرين عبادي

  2004 مه  9 -1383  ارديبهشت20شنبه  يك
ي زهرا آاظمي و اين آه شيرين عبادي وآالت آن پرونده  يك پايگاه اينترنتي آانادايي با اشاره به پرونده
نظر دادستان اين بوده آه مرگ زهرا آاظمي غيرعمد بوده : را به دست گرفته، به نقل از وي گزارش داد

  .است
در ادامه به نقل از شيرين ” آانادا پرس“، پايگاه اينترنتي )ايسنا(انشجويان ايران به گزارش خبرگزاري د

  .ام با اين حال من نسبت به اين حكم اعتراض آرده: ي صلح نوبل نوشت ه ي جايز عبادي، برنده
چنين افزود آه  آرد، هم طبق گزارش ياد شده، وي آه در جريان يك آنفرانس خبري در تورنتو صحبت مي

 تيرماه سال جاري تحت تعقيب قرار 28ظار دارد يك يا دو مظنون در جريان رسيدگي به اين پرونده در انت
  .گيرند

اگر : بين بود، گفت ي نهايي اين پرونده خوش عبادي در ادامه با اعالم اين آه بايد نسبت به نتيجه
  .م دهمتوانم اين پرونده را دنبال آرده و آار خود را انجا بين نباشم، نمي خوش
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در همين حال استفان هاشمي، پسر زهرا آاظمي اعالم آرد آه وي نسبت به اين آه عامالن فوت 
  .مادرش مجازات خواهند شد، ترديد دارد

  .قاضي اين پرونده و زمان رسيدگي به آن بارها تغيير آرده است: وي در اين باره افزود
ار دولت فدرال آانادا بر ايران براي اين آه چنين فش  هم هايش، ي صحبت فرزند زهرا آاظمي در ادامه

ي بررسي و دنبال آردن اين پرونده از سوي يك دادگاه آانادايي مستقل داده شود را خواستار  اجازه
  .شد

  .وي در ادامه خواستار بازگشت جسد مادرش به آانادا شد
 در جريان رسيدگي به هاشمي هم چنين تصريح آرد آه وي آمكي فراتر از حضور سفير آانادا در تهران

  .اين پرونده را خواستار است
اين در حالي است آه پسر زهرا آاظمي از دولت آانادا درخواست آرده است آه در صورت ناآامي در 
 .جريان رسيدگي به اين پرونده، در خصوص طرح ادعايي مبني بر دريافت خسارت، از وي حمايت آند

  .اش را به زهرا آاظمي اعطا آرد  ميالدي2004رياست سال ي  نگاران آانادا جايزه انجمن روزنامه
به نقل از آژانس خبري برودآست نيوز استراليا، اين جايزه ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

نگاران  اي براي روزنامه شود، جايزه آه پس از مرگ زهرا آاظمي، عكاس ايراني آانادايي به وي داده مي
  .نگاري گذاشته باشند يي است آه از نظر اين انجمن تاثير قابل توجهي بر روزنامه رسانههاي  يا سازمان

  .اين جايزه روز گذشته در مراسمي آه در ونكوور برگزار شده بود، به پسر آاظمي تحويل شد
  

  گوناگون
  

  با پايان شمارش آراي مرحله دوم پرونده انتخابات مجلس هفتم بسته شد 
  خابات مجلس هفتم  گزارش نهايي از انت

  2004 مه  9 -1383  ارديبهشت20شنبه  يك
  

با اتمام شمارش آراي مرحله دوم انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي اسامي نمايندگان 
  .  حوزه انتخابيه سراسر کشور مشخص شد207منتخب مردم در مجلس هفتم در 

چهار نماينده . م به مجلس هفتم راه يافتند منتخب مرد285بدين ترتيب " مهر" به گزارش خبرگزاري 
باقي مانده در حوزه هاي بابلسر و فريدونکنار ، گرمسار ، ايرانشهر و بم در انتخابات مياندوره اي و تنها 

  .نماينده باقي مانده تهران همزمان با انتخابات رياست جمهوري انتخاب خواهند شد
  

  :ه تفکيک استانها به اين شرح است اسامي نمايندگان منتخب مردم در مجلس هفتم ب
  

  :در حوزه انتخابيه استان آذربايجان شرقي 
اآبر اعلمي ، اسماعيل جبارزاده ،  محمد حسين فرهنگي ،  سيد محمد رضا : تبريز، آذرشهر ، اسکو

  الديني ،  عشرت شايق ، رضا رحماني   مير تاج 
  ارسالن فتحي پور : آليبر، هوراند
   آاظم عبد يزداني محمد:  مرند و جلفا

  سيد مصطفي سيد هاشمي : شير  مراغه و عجب 
  گل محمد الياسي : ورزقان و خادوانا

  رسول صديقي بنابي : بناب
  سيدحسين هاشمي و سيد بهلول حسيني : ميانه

  ديني ... ا  ولي: اهروهريس
  طاهر آقابزرگي : آباد  بستان
  سلمان خدادادي : ملكان
   امير صنعتي مهرباني: سراب
  آريم غياثي مرادي  : شبستر
  غفار اسماعيلي : هشترود

  
  : در حوزه انتخابيه استان آذربايجان غربي 

  جواد جهانگيرزاده ، عابد فتاحي و محمد عباسپور :  اروميه
  جعفر آئين پرست : مهاباد

  سليمان جعفرزاده : ماآو و چالدران
  زاده بوآاني   انور حبيب : بوآان

   پورزمان رسول: نقده و اشنويه
  هاشم حجازي فر : خوي

  تابع  ... نيا ، اسدا  جهانبخش محبي: مياندوآب، شاهين دژ و تكاب
  اآبر آقايي مغانجوقي   علي: سلماس

  محمد آريميان : سردشت و پيرانشهر
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  :  در حوزه انتخابيه استان اردبيل 

  ماقد  نورالدين پيرموذن، ولي آذروش ، حسن نوعي : اردبيل، نير، نمين 
  ولي ملكي : مشكين شهر

  ناصر نصيري :  گرمي
  سليمان فهيمي گيگلو : سوار  بيله : آباد  پارس

  مهرانگيز مروتي : خلخال و آوثر
  

  : در حوزه انتخابيه استان اصفهان 
محمد تقي رهبر ، حسن آامران دستجردي ، محمد حسين استكي ، حميدرضا فوالد گر ، : اصفهان 

  نيره اخوان بي طرف 
  حبيب اهللا اسماعيل زاده : ورجان فال

  علي باغبانيان : نطنز، قمصر وبادرود 
  سيد محمد جعفر سادات موسوي : مبارکه 

  اصغرگرانمايه پور  : کاشان، آران وبيدگل 
  سيد مصطفي طباطبايي نژاد                   : اردستان 

  حسين حسني بافراني                        :  نايين 
   عوض حيدرپورشهرضايي                  : شهرضا 

  منصور ياوري  :  گلپايگان و خوانسار 
  حميد سعادت : نجف آباد ، تيران و کرون 

  سيد محمود ابطحي             : خميني شهر 
  سيد محمود حسيني دولت آبادي        :  برخوارو ميمه 

  محسن کوهکن : لنجان 
  علي افشاري  : سميرم 

  بهمن محمدي : دون شهر فريدن ، فري
  
  

  :  در حوزه انتخابيه استان ايالم 
  فريدون همتي، مرتضي آرمي  : ايالم، شيروان، چرداول، ايوان، مهران

  عادل آذر : دهلران، دره شهر ، آبدانان 
  

  : در حوزه انتخابيه استان بوشهر 
  سيد محمد مهدي پور فاطمي : دشتي و تنگستان 

  قيصر صالحي : ديروکنگان 
  شکراهللا عطارزاده : بوشهر ، گناوه وديلم 

  سيد عبدالمجيد شجاع : دشتستان 
  

  در حوزه انتخابيه استان تهران 
  محمد قمي : پاکدشت 

  حسين نوش آبادي : ورامين 
  محمدشاهي عربلو :  رباط کريم 

  سيد احمد رسولي نژاد: دماوند و فيروزکوه 
  رشيد جاللي جعفري ، خانم فاطمه آجرلو: کرج 

  ابوالفضل کلهر : شهريار و شهرقدس 
  محمدحسين نژاد فالح: ساوجبالغ ، طالقان و نظرآباد 

  
  : در حوزه انتخابيه تهران، ري ، شميرانات و اسالمشهر 

غالمعلي حدادعادل ، احمد توکلي ،  اميررضا خادم،  محمدمهدي طباطبايي شيرازي ، احمد احمدي ،  
  حسين مظفر ، سعيد ابوطالب 

 فياض بخش ، محمد خوش چهره جمالي ، عماد افروغ ، داود دانش جعفري ، عليرضا زاکاني ، نفيسه
  الله افتخاري ،

فضل اهللا موسوي ، فاطمه آليا ، حسين نجابت ، حسين شيخ االسالم ،علي عباسپور تهراني فرد ، 
زيان، پرويز سروري ، الهام امين زاده، عباسعلي اختري ، سيدعلي رياض ، الياس نادران ، حميدرضا کاتو

  .منوچهر متکي ، مهدي کوچک زاده ،غالمرضا مصباحي مقدم  و  حسين فدايي آشتياني  
  

  در حوزه انتخابيه استان چهارمحال و بختياري 
  مرتضي تمدن : شهرآرد
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  زادعلي خليل طهماسبي : لرد گان
  سيد قباد مرتضوي فارساني : اردل، فارسان، آيار

  يغالمرضا ميرزاي: بروجن
  

  در حوزه انتخابيه استان خراسان  
محمدرضا فاآر ، جواد آرين منش ، تيمور عسگري، عفت شريعتي آوهبناني، علي : مشهد و آالت
  سرافراز يزدي

  سيد محمود مدني بجستاني : گناباد
  حسين آفريده : شيروان
  حسن سيدآبادي  ، احمد بزرگيان : سبزوار

  احمد بلوکيان : آاشمر، بردسكن و خليل
  غالمحسين مظفري ، حسين سبحاني نيا : نيشابور

  محمد رضا امير حسنخاني : فردوس و طبس
  عباسعلي راستي: قوچان

  محمد ناصر توسلي زاده : تربت حيدريه
  سيد عليرضا عبادي : بيرجند

  احمد خاص احمدي : تربت جام و تايباد
  محمد رضا سجاديان : خواف و رشتخوار
  سيني سيد حسين ح: فريمان و سرخس
  الرضا ثروتي، اسماعيل گرامي مقدم   موسي: بجنورد و جاجرم

  سيد محمد صادق نيرومند : نهبندان و سربيشه
  موسي قرباني : قائنات

  محمود دهقاني  : چناران و طرقبه
  حسن ازميان : درگز

  سيد رضا نوروز زاده : اسفراين
  

  در حوزه انتخابيه استان خوزستان 
   طباطبائي سيد هادي: ايذه، باغملك

  مصطفي مطورزاده : خرمشهر
  فريدون حسنوند : انديمشك

  آعبي، جواد سعدون زاده ... محمد سعيد انصاري ، عبدا:  آبادان
  اميدوار رضايي ميرقائد : مسجد سليمان

  جاسم ساعدي : شوش
  سيد احمد آوايي : ذزفول
  شجاع پوريان ... ا  ولي: بهبهان
  محمد علي شيخ : شوشتر

  يار   آمال دانش : بندرماهشهر
  سيد نظام موال هويزه  : دشت آزادگان

  ناصر سوداني، سيد احمد موسوي ، حميد زنگنه: اهواز
  سيد ناصر موسوي : رامهرمز
  نژاد   مجيد ناصري : شادگان

  
  در حوزه انتخابيه استان زنجان  

  سيد جالل حسيني، رفعت بيات: زنجان، طارم
  احمد مهدوي ابهري : ابهر، خرمدره

  محمد سلطاني : خدابنده
  رضا عبداللهي : ماهنشان

  
  : در حوزه انتخابيه سمنان 

  آاظم جاللي : شاهرود
  ) باطل شد ( احمد رهبري : گرمسار
  حسن سبحاني : دامغان
   محمدي   هادي دوست: سمنان

  
  :  در حوزه انتخابيه سيستان و بلوچستان

  حسينعلي شهرياري، پيمان فروزش : زاهدان
  د حسن آقاحسيني طباطبائي، ابوالقاسم مختاري سي: زابل

www.iran-archive.com 



  ميرمراد زهي ... ا   هدايت  :سراوان
  ) باطل شد ( نور محمد ربوشه : ايرانشهر

  حميدرضا پشنگ : آباد، ميرجاوه  خاش، نصرت
  عبدالغفور ايران نژاد : چابهار، نيك شهر

  
  : در حوزه انتخابيه استان فارس  

  محمد هادي رباني ،غالمحسين محب ، محمد نبي رودکي سيد حسين ذواالنوار ، : شيراز
  علي احمدي : ممسني

  عبدالمحمد رستاد: داراب، زرين دشت
  شاهين محمد صادقي : کازرون
  علي مويدي : سپيدان

  سيد يونس موسوي سرچشمه : فيروزآباد، قير و کارزين
  زين العابدين طهماسبي سروستاني : سروستان، کربال، کوار

  ال الدين ارجمند سيدجم: جهرم
  مسعود اميني : ني ريز، استهبانات

  محمد حسن دوگاني : فسا
  علي اکبر قبادي حمزه خاني : مرودشت، ارسنجان
  محمود محمدي : آباده، بوانات، خرم بيد

  احمد نيک فر : اقليد
  يوسف محبي : الرستان

  محمدعلي حياتي: المرد و مهر
  

  در حوزه انتخابيه استان قزوين  
   سيد محمد حسين ابوترابي فرد  ، داود محمدي :قزوين

  رجب رحماني : تاآستان
  عليخاني ... ا  قدرت: زهرا و آوج  بوئين

  
  سيد محمد مير محمدي ، رضا آشتياني عراقي ، علي بنايي :  در حوزه انتخابيه استان قم

  
  : در حوزه انتخابيه استان کردستان

  ي ،  امين شعباني هوشنگ حميد: سنندج، ديوان دره، کامياران
  حبيب اهللا قادرمرزي : قروه

  محمدعلي کريمي : مريوان و سروآباد 
  فخرالدين حيدري : سقز، بانه

  محمدعلي مقنيان : بيجار
  

  : در حوزه انتخابيه استان کرمان
  محمدرضا باهنر ، غالمرضا کرمي : کرمان
  حسين اميري خامکاني : زرند
  احمد پيش بين : بافت

   مصطفي هاشمي ريسه سيد: شهر بابک
  علي زادسر : جيرفت

  انتخابات برگزار نشد : بم
  مختار وزري : کهنوج 

  حميد بهرامي : رفسنجان
  سيد احمد حسيني : سيرجان، بردسير

  
  : در حوزه انتخابيه استان کرمانشاه

  عباسعلي اللهياري ، عبدالرضا مصري ، جهانبخش اميني : کرمانشاه
  دي مصطفي محم:  پاوه، جوانرود

  حسن سليماني : کنگاور، صحنه، هرسين
  سيد حشمت اهللا جاسمي : قصر شيرين، سرپل ذهاب، گيالنغرب

  حشمت اهللا فالحت پيشه : اسالم آباد غرب
  بهمن الياسي : سنقر کليايي

  
  : در حوزه انتخابيه استان کهکيلويه و بوير احمد

  سيد حاجي محمد موحد : کهکيلويه
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  ايت خواه ستار هد: بويراحمد و دنا 
  محمدعلي نبي زاده : گچساران

  
  : در حوزه انتخابيه استان گلستان

  محمدعباسي و سيد سبحان حسيني : گرگان، آق قال
  اسداهللا قره خاني الوستاني:  علي آباد کتول

  بايرام گودي برمک : مينودشت، کالله، مراوه تپه، گالي کش
  محمد قلي مارامايي : گنبد کاوس

  مرادعلي منصوري رضي: و فندرسکراميان، آزادشهر 
  محمد قلي حاجي ايري : کردکوي، بندر ترکمن، بندرگز

  
  : در حوزه انتخابيه استان گيالن

  هاجر تحريري نيک صفت ، رمضانعلي صادق زاده شيخان کفشه : رشت
  محمد علي حيدري شلماني : لنگرود
  بهمن محمد ياري  : تالش

   ناصر عاشوري قلعه رودخاني: فومن، شفت
  اسداهللا عباسي : رودسر، املش

  هادي حق شناس : بندرانزلي
  سيدکاظم دلخوش اباتري : صومعه سرا

  شاپور مرحبا: آستارا
  کيانوش صادق دبيري : آستانه اشرفيه

  عطاء اله حکيمي : رودبار
  ايرج نديمي : الهيجان، سياهکل

  
  : در حوزه انتخابيه استان لرستان

   فتح اهللا حسنوندقدرت اهللا ايماني ،: خرم آباد
  سيد مرتضي موسوي : اليگودرز

  علي امامي راد : کوهدشت
  عالء الدين بروجردي ، سيد محسن يحيوي : بروجرد
  سيد محمد مهدي شاهرخي : پلدختر

  حسين پاپي : درود، ازنا
  محمود رضا حسنوند : سلسله، دلفان

  
  :  در حوزه انتخابيه استان مازندران 

  جمشيدي اردشيري محمد حسن : بهشهر و نكا
  زاده قراخيلي  ولي رعيت، قربانعلي نعمت : قائم شهر و سواد آوه

  ابوالقاسم روحي سرخكاليي، سيدحسن شجاعي : ساري
  جعفر قلي راهب : رامسر و تنكابن

  اآبر ناصري زاده   زاده، علي  حسينعلي قاسم: بابل
  يوسفيان مال ... ا  عزت: آمل

  ني بندپي انوشيروان محس: نوشهر و چالوس
  احمد ناطق نوري : نور و محمود آباد

  )باطل شد(مقداد نجف نژاد : بابلسر
  

  : در حوزه انتخابيه استان مرکزي
  عباس رجايي ، حسن مرادي : اراک، کميجان

  حسين اسالمي : ساوه
  علي دانش منفرد : تفرش، آشتيان

  قاسم عزيزي : شازند
  سيد حسن عباسي : دليجان، محالت

   حبيبيبهرام: خمين
  

  : در حوزه انتخابيه استان هرمزگان
  محمد عاشوري تازياني ، شهريار مشيري ، علي ديرباز : بندرعباس، حاجي آباد، قشم، ابوموسي

  سيد عبداهللا حسيني : بندرلنگه
  علي معلمي پور : ميناب
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  :  در حوزه انتخابيه استان همدان
  حميدرضا حاج بابايي ، ابراهيم کارخانه : همدان

  محمد مهدي مفتح : نرز
  مرتضي فضل علي : تويسرکان
  محمدباقر بهرامي : اسدآباد
  محمد تقي کاويان پور : نهاوند
  بيژن شهباز خاني ، حسن زماني : مالير

  رضا طاليي نيک : بهار،  کبودرآهنگ
  

  :  در حوزه انتخابيه استان يزد
  سيد عباس پاک نژاد : يزد، صدوق

  محمدرضا تابش : اردکان
  سيدجالل يحيي زاده : ميبدتفت، 

  محمد تقي محصل همداني : مهريز، بافت، ابرکوه، خاتم
  

  : در حوزه انتخابيه اقليتهاي ديني
  رابرت بوگلريان : ارامنه جنوب کشور
  يوناتن بت کليا: آشوري، کلداني

  يورک وارتان : ارامنه شمال کشور
  کورش نيک نام : زرتشتيان
  موريس معتمد: کليميان
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