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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض 
  

  درخواست انجمن قلم آانادا از جمهوري اسالمي براي آزاد کردن بي قيد و شرط سيامك پورزند
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انجمن قلم آانادا با انتشار بيانيه اي از مقامات ايران خواسته است سيامك ): راديو فردا(اردوان نيكنام 
رئيس آانادايي عفو بين الملل نيز از . ورزند را آه از بيماري شديد رنج مي برد بدون قيد و شرط آزاد آندپ

دولت آانادا خواسته است تا از تراژدي قتل زهرا آاظمي در ايران درس گرفته و براي آزادي سيامك 
  . پورزند تالش نمايد

دا در نامه اي خطاب به محمد خاتمي، رئيس جمهور انجمن قلم آانا): راديو فردا، تورانتو(مريم اقوامي 
اين انجمن در بيانيه خود نوشته . ايران خواستار آزادي سيامك پورزند و مداواي سريع وي شده است

است سازمان قلم آانادا همراه با ساير سازمانهاي بين المللي و مرآز آانادايي نويسندگان به شدت 
  . ار استنگران وضعيت سالمت اين روزنامه نگ

انجمن قلم آانادا در بيانيه خود آه رونوشتي از آن به آيت اهللا خامنه اي رهبر جمهوري اسالمي و آيت 
سيامك پورزند : اهللا شاهرودي، رئيس قوه قضاييه و سفير ايران در آانادا ارسال شده است، مي نويسد

برخورد انساني با وي و آزادي و ما خواستار . تنها به علت انجام وظيفه خبري خود زنداني شده است
ايران قطعنامه بين المللي حقوق سياسي و : اين بيانيه در ادامه مي نويسد. بي قيد و شرط او هستيم

  . مدني را امضا آرده است و به اين ترتيب بايد سيامك پورزند را بر اساس حقوق انساني وي آزاد آند
. ز وضعيت نگران آننده سيامك پورزند ارائه آرديكي از شبكه هاي تلويزيوني آانادا نيز گزارشي ا

: پروفسور سعيد رهنما، استاد ايراني دانشگاه يورك در مصاحبه با تلويزيون آانادا در مورد وي مي گويد
مقامات ايران قصد آزادي وي را ندارند و از آنجا آه نمي توانند او را همچون زهرا آاظمي به قتل برسانند 

سازمان عفو بين . ي آنند آه بر اثر شدت بيماري قادر به ادامه زندگي نخواهد بودبه گونه اي وانمود م
الملل نيز در بيانيه هاي مكرر خواستار رسيدگي به وضعيت نگران آننده سالمت سيامك پورزند شده 

  . است
يد شا: الكس نيو، رئيس آانادايي سازمان عفو بين الملل، در گفتگويي با تلويزيون آانادا مي گويد

تراژدي آه سال گذشته براي زهرا آاظمي در ايران رخ داد، بايد براي دولت آانادا انگيزه و عاملي باشد 
  . تا موانع را از سر راه خود بردارد و براي آزادي و حفظ جان سيامك پورزند نهايت تالش خود را بنمايد

اي آزادي پدرش و مداواي سريع او ليلي پورزند، دختر سيامك پورزند از دولت آانادا خواسته است تا بر
اين در حالي است آه استعفان هاشمي، پسر زهرا آاظمي، هفته گذشته در يك . تالش آنند

. آنفرانس مطبوعاتي از آوتاهي دولت آانادا در پيگيري قتل مادرش در ايران به شدت انتقاد آرد
ما هردو مبارزه مشترآي داريم و هر : استعفان در مورد چالش خود و ليلي پورزند در اين مورد مي گويد

دو از نحوه برخورد و شكنجه روحي فيزيكي و شديدي آه در ايران با والدينمان شده است به شدت رنج 
  .مي بريم

  
  جمهوري اسالمي در صورت عدم اصالح رفتني است: آيت اهللا منتظري
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كالس آريستاف، ستون نويس نيويورك تايمز، آه در قم با آيت اهللا حسينعلي ني): راديوفردا(مسعود ملك 

با وجود آنكه شهر قم . منتظري، روحاني ناراضي، ديدار آرد، مينويسد اين طرف عمامه، آنطرف عمامه
  . مرآز مذهبي ايران محسوب ميشود در اين شهر خشم به چشم مي خورد و مردم به صدا در آمده اند

يويورك تايمز مي نويسد يكي از پرسش هاي بي پاسخ در خاورميانه اين است آه آيا ستون نويس ن
  . يقينا نه: و خود پاسخ ميدهد. رژيم اسالمي ايران ماندگار خواهد بود

يا مقام هاي جمهوري . نيكالس آريستاف به نقل از آيت اهللا منتظري مي نويسد اوضاع اينطور نمي ماند
تغيير مي دهند و از دخالت در انتخابات دست مي آشند و به مردم آزادي اسالمي راه و روش خود را 

  . بيشتري مي دهند يا اينكه مردم قيام مي آنند و انقالب ديگري رخ مي دهد
ستون نويس نيويورك تايمز در مقاله خود آيت اهللا منتظري را از چهره هاي شاخص جهان شيعه معرفي 

انه از وي سلب قدرت شده است و از قول آيت اهللا منتظري ادامه مي آند آه به خاطر عقايد اصالح طلب
حكومت به نام اسالم مردم را سرآوب مي آند و همه فراخواني ها به دادگاه هاي انقالب : مي دهد

اين . اسالمي، بستن روزنامه ها و توقيف مطبوعات، و محاآمه ناراضي هاي سياسي اشتباه است
ه انجام مي شد و اآنون دوباره تكرار مي شود، با اين فرق آه اين همه اعمالي است آه در زمان شا

  .اعمال اآنون به نام اسالم صورت مي گيرد
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  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  مصوبه مجلس در خصوص ارث بردن زن برخالف فقه است
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اهللا نوري همداني مصوبه مجلس در خصوص ارث بردن زن از اموال غير منقول  آيت: خبرگزاري فارس
  . دانست) ع(شوهر را برخالف فقه و فرهنگ اهل بيت 

رساني رسا، اين مرجع تقليد شيعيان در ديدار جمعي  به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطالع
ياء با اشاره به مصوبه اخير مجلس شوراي اسالمي يادآور از آادر حفاظت پرواز آشور و قرارگاه خاتم االنب

در مجلس شوراي اسالمي قانوني تصويب آردند آه زن و مرد در مساله ارث، از مال منقول و : شد
برند و اگر ورثه ديگري نبود و هرآدام از دنيا رفتند، آل ثروت را ديگري ارث  غيرمنقول يكديگر ارث مي

  . برد مي
برد و يك فقيه آشنا به فرهنگ  ، زن از عين خانه مرد ارث نمي) ع(ه و فرهنگ اهل بيت در فق: وي افزود
  . گام برداريم) ع(نداريم آه با اين اصل مخالف باشد و ما بايد بر اساس فرهنگ اهل بيت ) ع(اهل بيت 

با توجه به : اهللا نوري همداني پرداختن مجلس به اين موضوع را آاري بيهوده عنوان آرد و يادآور شد آيت
هاي اين ملت، همچون فقر و فساد و تبعيض،بيكاري جوانان و نبود اسباب ازدواج، مشكل  تمام گرفتاري

اند به سراغ چيزي آه خودشان مي  مسكن و گراني، به جاي اينكه فكري براي اين موارد بكنند، رفته
  . دانند آه شوراي نگهبان آن را رد خواهد آرد

 بخش ديگري از سخنان خود دين اسالم را با منافع مشرآان و آافران در تعارض مرجع تقليد شيعيان در
قرآن سه دسته را دشمن اسالم مي داند؛ اولين گروه آفار هستند آه با دين : ارزيابي آرد و گفت

اند و هر آافري در هر آجاي دنيا آه باشد، با اسالم عداوت و آينه دارد؛ دوم يهوديان  اسالم دشمن
خواهند و از نظر قرآن، سومين گروه منافقان هستند  ه هيچگاه حيات و بقاي مسلمانان را نميهستند آ

  . آه بايد از آنها ترسيد
وي متهم آردن، منزوي آردن و تهاجم به اسالم را سه ترفند دشمنان اسالم براي از بين بردن دين 

تند و چند جريان به وجود دشمنان اسالم از چند جهت در آمين ما نشس: دانست و خاطرنشان آرد
آوردند آه مهمترين آنها متهم آردن دين به افيون ملتها و حكومتها و شعار جدايي دين از سياست و 

  . طرفداري اسالم از اغنيا و عاجز بودن دين از اداره دنياي آنوني است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  نحوه فعاليت شبکه هاى عربي را شرم آور توصيف کرد  " وکردستان ن"سردبير 
  ي ٢٠٠۴ م١٣ برابر با١٣٨٣ ارديبهشت ٢۴: ايرنا 

  -ارگان رسمي اتحاديه ميهني ، واکنش شبکه " کردستان نو " سردبير روزنامه 
  . هاى خبرى عربي در مورد فيلم سر بريدن يک آمريکايي را شرم آور خواند

  شبکه هاى : مي نويسد " شبکه هاى خجالت زده "ا عنوان در مطلبي ب" کاوه محمود"
  عربي در قبال اين فيلم نه اينکه واکنشي نشان نداده و آن را محکوم نکردند 

  بلکه به نوع غيرمستقيم از اين جنايت حمايت کردند که نشان دهنده ماهيت 
  . واقعي آنان است 
  انگيخت ولي شبکه هاى نمايش اين فيلم تاثر جهاني را بر: کاوه نوشته است 

  عربي با بي تفاوتي کامل از کنار آن گذشتند ولي در مورد تصاوير پخش شده از 
  . زندان ابوغريب بالفصله شروع به جوسازى و تبليغات کردند

  شبکه هاى عربي به نحوى در قبال اين فيلم موضع گيرى کردند که : وى مي نويسد 
  يلم با هدف کم کردن اثر تصاوير شکنجه القاکننده اين تفکر بود که پخش اين ف
  . زندانيان ابوغريب صورت گرفته است 

  تبليغات شبکه هاى عربي در قبال شکنجه : اين روزنامه نگار کرد مي افزايد 
  زندانيان ابوغريب بحدى وسيع بود که گويا خودشان اين مساله را افشا 

"CBSتلويزيوني آمريکايي کرده اند در حاليکه انتشار اين تصاوير کار شبکه  "  
  . بود

  شبکه هاى عربي در شرايطي در مورد تصاوير زندان ابوغريب : وى اضافه مي کند 
  غوغا براه انداختند که در همه کشورهاى عربي روزانه صدها جنايت وحشيانه تر 

  از ابوغريب عليه مخالفان انجام مي شود ولي آنها نه تنها سکوت مي کنند، 
  . مي کنندبلکه حمايت هم 

  سردبير روزنامه کردستان نو در پايان اين مطلب که در صفحه نخست روز پنج 
  شنبه اين نشريه چاپ شده ، از شبکه هاى عربي خواسته است منطبق بر واقعيتهاى 

  . موجود عراق و منطقه حرکت کنند
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، رييس پليس پليس عراق اعالم آرد، نيروهاي مقتدي صدر ضمن حمله به يك پاسگاه پليس در نجف
  .هاي آنجا را به غارت بردند اين پاسگاه را ربوده و سالح
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به نقل از خبرگزاري رويتر، نيروهاي پليس حاضر در اين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 از نيروهاي لشگر المهدي به هنگام  تن40ي اين حمله اعالم آردند، بيش از  پاسگاه شهر نجف درباره
  .ها مواجه شوند، وي را خواهند آشت ربودن رييس پليس اين مرآز تهديد آردند آه اگر با واآنش آن

 تانك نظاميان آمريكايي به محل حادثه، نيروهاي مقتدي صدر از محل 10اين در حالي بود آه پس از ورود 
  .اين پاسگاه پليس عقب نشستند

هاي   نيروهاي مقتدي صدر به اين پاسگاه پليس، مقادير زيادي سالح از جمله مسلسلي در پي حمله
AK-47چنين تمامي مهمات موجود در اين مرآز غارت شد  و هم.  

در بغداد باعث آشته شدن يك نظامي آمريكا و ) پنجشنبه(هم چنين گزارش شده است انفجار امروز 
  .زخمي شدن يك تن ديگر شده است

  
ي نيروهاي مسلح انگليس درخصوص سوء رفتار سربازان  ي اين موضوع آه فرماندهپس از افشا

 بلر آماج  انگليسي با زندانيان عراقي، مجلس عوام را گمراه آرده است، به احتمال زياد دولت توني
  .حمالت جديدي از سوي مخالفات قرار خواهد گرفت
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آه انگليس و آمريكا در  به نقل از خبرگزاري رويتر، در حالي ) ايسنا(گزاري دانشجويان ايرانبه گزارش خبر

حال تالش جدي براي جلوگيري از گسترش رسوايي ناشي از سوء رفتار نيروهايشان در عراق با 
 از ي اينكه آار انگليس از آدام اينگرام خواسته است تا درباره زندانيان عراقي هستند، حزب محافظه

موضوع سوء رفتار با زندانيان از چه زماني اطالع داشته است و تا چه اندازه از آن آگاه بوده است، 
  .توضيح دهد

احزاب اپوزيسيون انگليس مدعي هستند آه اينگرام ممكن است مجلس عوام را در توضيحات هفته 
يسي و آمريكايي فريب داده و ي سوء رفتار با زندانيان عراقي بوسيله نيروهاي انگل گذشته خود درباره

تر از اين هيچ گزارش  ي گذشته در مجلس عوام گفت وي پيش وي هفته. واقعيت را نگفته باشد
  . است ي رفتار سربازان انگليسي با زندانيان عراقي دريافت نكرده نامطلوبي از نحوه

  
  رامسفلد سرزده وارد بغداد شد
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بنابر گزارش ها، انگيزه از اين سفر تقويت روحيه سربازان آمريکايی پس از رسوايی سوء رفتار با زندانيان 

  عراقی است 
دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، در سفری غيرمترقبه به عراق امروز وارد بغداد، پايتخت اين کشور، 

  .شده است
  .می آمريکا، وی را در اين سفر همراهی می کندريچارد مايرز، فرمانده نيروهای نظا

بنابر گزارش ها، انگيزه آقای رامسفلد از اين سفر تقويت روحيه سربازان آمريکايی پس از رسوايی سوء 
  .رفتار با زندانيان عراقی است

در همين حال، در عراق ميان نيروهای آمريکايی و نيروهای سپاه مهدی به رهبری مقتدی صدر، روحانی 
  .ندروی شيعه عراقی، زد و خورد صورت گرفته استت

درگيری ها پس از آنکه افراد سپاه مهدی به قصد تصرف مهمات و سالح به يک پاسگاه پليس شهر نجف 
  .حمله کردند و نيروهای آمريکايی برای مقابله با آنان با تانک وارد اين شهر شدند، آغاز شد

اقی در اين درگيری ها کشته و شش نفر ديگر زخمی گزارش ها حاکی از آن است که حداقل دو عر
  .شده اند

فرماندهان نظامی آمريکا می گويند نيروهای آنان همچنان از وارد شدن به محوطه حرم امام علی در 
  .مرکز شهر نجف خودداری خواهند کرد

  . در همين حال، از درگيری در شهر کربال گزارش هايی رسيده است
 پی تبادل آتش سالح و وقوع انفجارهای پی در پی توده غليظی از دود اين گزارشگران می گويند در
  .شهر را احاطه کرده است

  
  نمايندگان کنگره آمريکا مراتب انزجار خود را نسبت به سو رفتارها در ابوغريب اعالم کردند

  2004 مه  13 -1383  ارديبهشت24شنبه  پنج -راديو آمريكا 
ازمشاهده تصاويرجديد و ويديوهای سوء رفتار زندانبانان آمريکائی با نمايندگان کنگره آمريکا پس 

وزارت دفاع آمريکا . خود را اعالم کرده اند» نفرت«و » انزجار«بازداشت شدگان عراقی مراتب 
روزچهارشنبه امکانات الزم را برای مشاهده عکس های رفتارناشايست سربازان آمريکائی با زندانيان 

  .  مجلس نمايندگان وسنای آمريکا فراهم آوردعراقی ازطرف اعضای
برخی ازنمايندگان پس ازمشاهده تصاويرگفتند که بعضی ازعکس ها بسيارمشروح ترازعکس هائی 

گزارش ها حاکی است که درعکس های جديد، . هستند که دوهفته پيش دراختيار رسانه ها قرارگرفت
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شدگان به وسيله سگ های درنده نظامی مناظرتحقير جنسی زندانيان، خشونت وارعاب بازداشت 
  . ديده می شوند

تعدادی از اعضای سرشناس حزب جمهوری خواهان آمريکا گفته اند که دولت بوش نبايد عکس های 
  .جديد را دراختيارعموم قراردهد

  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   ارديبهشت24پنجشنبه : روزنامه های تهران 

  2004   مه13 -1383  ارديبهشت24شنبه   پنج- بي بي سي
روزنامه های آخر هفته تهران در مقاالت و اظهار نظرهای خود پی آمدهای دخالت نظاميان در گشايش 

فرودگاه بين المللی جديد تهران، تائيد حکم اعدام آغاجری و فيلم مارمولک را دنبال کرده و همچنان مهم 
  .ترين مسائل کشور شناخته اند

 مقاله ای از محمدعلی ابطحی را نقل کرده که با مقايسه تاثير منفی صدور حکم اعدام قايع اتفاقيهو
 از اين رفتارهايی که  مارمولکبرای هاشم آغاجری نوشته چه خوب بود به جای نگرانی از فيلم

  .شد تواند به نفی دين و روحانيت در ذهن جامعه منجر شود، ابراز نگرانی می می
ته اگر روحانی و اهل دين نبودم، هيچگاه اينقدر جوش حکم ارتداد و اعدام آغاجری را ابطحی نوش

ها و  زدم ولی يقين دارم تأثيرگذارترين شيوه نفی دين و روحانيت در جامعه همين فتواها و قضاوت نمی
  . هاست حکم

شدن فرودگاه  حاکی است که رئيس ديوان عدالت اداری با اشاره به بسته وقايع اتفاقيهخبری در 
  .باشد" افتتاح يک فرودگاه، افتضاح يک فرودگاه"امام توسط سپاه پاسداران گفته است نبايد 

 در عين حال به قتل زهرا کاظمی اشاره کرده و گفته وقايع اتفاقيهدری نجف آبادی بر اساس خبر 
کشور که آبروی من چقدر کشور بايد تاوان بدهد؟ آبروی . خانمی آمد و يک آدم بی عقلی حماقتی کرد"

  ."لذا اگر کسی نمی تواند کار کند بايد کنار برود. و حسن و حسين نيست، آبروی همه است
اين نخستين بار است که يک روحانی از جناح محافظه کار از اقدامی که باعث کشته شدن خبرنگار 

ث بی آبروئی برای کشور  کانادائی در زندان اوين صورت گرفت انتقاد می کند و آن را باع–عکاس ايرانی 
  . می داند
 خبر داده که لغو قرارداد شرکت ترک پيمانکار فرودگاه بين اللملی امام باعث سردی روابط تهران اعتماد

  .و آنکارا و لغو سفر معاون خارجه ايران به آن کشور شده است
 خوانده که  نوشته علی اصغر خداياری بسته شدن فرودگاه را نوعی کودتا توسط نظاميانرسالت

ممکن است در جای ديگر تکرار شود مثال بعد از افتتاح سدی توسط رييس جمهور، هواپيماهای نظامی 
  .آن را بمباران کنند

 با انتقاد از گفته های خداياری وی را کسی خوانده که در وزارت اطالعات کار می کرد و مسئول رسالت
  .ب شده استکنترل حرکت های دانشجوئی بود اما حاال اصالح طل

 چهار روز بعد از بسته شدن فرودگاه توسط نظاميان از انعکاس جمهوری اسالمی و رسالت، کيهان
  .نظراتی در انتقاد از آن ابراز می شود و هر نوع اظهار نظری در اين باره خودداری کرده اند

 را مارمولکوقف نمايش  نظر وزير ارشاد را در صدر اخبار روز آورده که اخبار منتشر شده درباره تايران
تکذيب کرده و گفته اين فيلم همه مجوزها را داشته و به تائيد کارشناسان اسالمی رسيده و نمايش آن 

  .ادامه می يابد
 مارمولکروز چهارشنبه به دنبال مخالفت مکارم شيرازی، احمد جنتی و حسن روحانی با نمايش فيلم 

 خبر جمهوری اسالمی آن را متوقف کردند، روزنامه که به دنبال آن دادگستری چند شهر هم نمايش
  .  تصميم به جمع آوری آن گرفته اندمارمولکداده بود که تهيه کنندگان 

 در مارمولک در گزارشی سه ماجرای بسته شدن فرودگاه بين المللی امام، توقيف فيلم اعتماد
ت ارشاد را نشانه هائی از  با وجود داشتن مجوز از وزاربوف کورشهرستان ها و جمع آوری کتاب 

  .موازی کاری در کشور ديده و در گزارشی در اين باره از صاحب نظران نظرخواهی کرده است
 گفته است در کشور ما اعتماد خبرنگار   در پاسخ  مجلس٩٠   اصل  کميسيون حسطن انصاری راد، رييس

 را در اختيار   کامل  قدرت  اصلی معموال بخش   دارد که  دو بخش  آن  عام  معنای  به ، دولت  نظام و در اين
  .ندارد

   بانوان  اسالمی  مجمع  نشست  فشار به های  گروه  اخير کشور و نيز حمله  حوادث  به  راد با اشاره انصاری
 کشور   مصلحت  برخالف  نظام های  از نظر مقام  مسائل  گفته اگر اين  مجلس  رييس  سخنرانی و لغو برنامه

 قرار   مورد انکار و تقبيح  شود و بطور رسمی ها تحريم  اقدام  اين  تهران  دارد در نماز جمعه ضرورتاست، 
  . بگيرد
   مديريت  نبودن  يکدست  اخير نشانه های  گفته است اتفاقاعتماد به   اصفهان  نماينده  مزروعی علی

 با   در ايران دانند که آنها می.   کيست ن حسابشا دانند طرف  نمی  خارجی  رو دول  است و از همين حکومت
  . روبرو نيستند  واحدی دولت
 داد   رخ  امام  فرودگاه  در ماجرای  گفته است آن چه اعتماد به خبرنگار ، استاد دانشگاه  زيباکالم صادق

  سلب که باعث   کارکرد يکديگر است  به  و غيررسمی  رسمی های  تاثير و تاثر بخش  بر موضوع مصداقی
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   امنيت  و کاهش ، فرار سرمايه  ايرانی  با طرف  مذاکره  برای  خارجيان ، سردرگمی  در داخل اعتماد عمومی
  . می شود گذاری سرمايه
بسته شدن فرودگاه بين المللی تهران را اقدامی اسف " نزاع بر سر چه؟" در مقاله ای با عنوان انتخاب

اشته و نزاع های سياسی را موجب وارد آمدن خسارت به کشور بار خوانده که با مصالح ملی تطبيق ند
  .دانسته است

به حکم اعدام هاشم آغاجری اشاره کرده و نوشته در حالی که اين انتخاب مصطفی فقيهی در مقاله 
حکم به نظر بزرگان قابل اجرا نيست اگر نيک نگريسته شود فقط جمهوری اسالمی از آن آسيب می 

  .بيند
 که از صدور حکم آغاجری انتقاد کرده و آن را  کيهان اشاره به سرمقاله روز چهارشنبه باآفتاب يزد

مخالف قانون و اسالم خوانده بود، نوشته تا چندی پيش همين نوشته ها در هر روزنامه اصالح طلب 
  .باعث پی گرد قانونی می شد

سر حکم اعدام آغاجری را محمد حسن روان بخش در پاسخ به آن بخش از مقاله کيهان که جنجال بر 
خوانده بود نوشته کسی هجده ماه در زندان است برای خارج شدن از بازی بهترست آزاد " يک بازی "

 .شود
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