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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

   منتشر نشد2004 مه  15 -1383  ارديبهشت26 ايران نبرد روز شنبه بولتن خبري
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  .ماه حبس تعزيري خبر داد18وآيل مدافع هدايت از محكوميت موآلش به 
  2004 مه  15 -1383  ارديبهشت26شنبه 

 23روز چهارشنبه : گفت) ايسنا(ان ايرانمحمدعلي دادخواه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجوي
 دادگاه تجديدنظر تبريز، انصافعلي هدايت به اتهام اقدام عليه امنيت 13ي  ماه از سوي شعبه ارديبهشت

  .ماه حبس تعزيري محكوم شد18ملي و تشويش اذهان عمومي به 
  

ادگستري زنجان صبح روز شنبه توسط د» صداي زنجان«ي  نامه مسعود الماسي، مدير اجرايي هفته
  .بازداشت شد
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صداي «ي  نامه  هفته106ي  در پي درج خبري در شماره) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 دادگستري زنجان احضار و بازداشت 3ي  نامه توسط شعبه ، الماسي، مدير اجرايي اين هفته»زنجان
  .شد

  .ي تحقيقات مقدماتي قرار دارد ي الماسي در مرحله ، پرونده3ي  ي، بازپرس شعبهي مظفر به گفته
  .عصر روز گذشته بازداشت شد» صداي زنجان«ي نامه اهللا سلطاني، مديرمسوول هفته مسيح

 دادسراي 3ي  مظفري، بازپرس شعبه) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
نشر اآاذيب، تشويش «العموم، دستور بازداشت سلطاني را به اتهام  ايت مدعيزنجان به دنبال شك

  .صادر آرد» اذهان عمومي و برهم زدن نظم جامعه
  .زمان برگزاري دادگاه سلطاني هنوز مشخص نشده است

  
  مراسم بزرگداشت سيدعلي صالحي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان لغو شد  
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ادبي سيد علي صالحي، شاعر و , به گزارش ايلنا در اين مراسم آه به پاس يك عمر تالش فرهنگي

  . اديب معاصر و از دبيران آانون نويسندگان ايران، برگزار شود به در خواست سيد علي صالحي لغو شد
دوران سختي به دنبال مشكالت اخير و : محمد صادقي، از مسئولين اجرايي اين مراسم، مدعي شد

 گروه موسوم به سپاه سربلند محمد آه اعضاي  گذارند و صدور اطالعيه  آه آانون نويسندگان ايران مي
اين آانون را تهديد به مرگ آرده بود و تهديد اهالي قلم و دستگيري و احضار برخي اعضاي آانون مانند 

عضاي آانون و برخي مشكالت محسن حكيمي و تداوم حبس ناصر زرافشان و عليرضا جباري و ديگر ا
  . ديگر صالحي بنا به خواست خود مراسم مذآور را لغو آردند

شمس لنگرودي و , بر اساس اين گزارش قرار بود اين نشست با پيام سيمين بهبهاني، فريبرز رئيس دانا
  . با حضور جمعي از شاعران و نويسندگان آشور برگزار شود

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  
با سخنراني هاشمي رفسنجاني، رييس “ المللي انقالب اسالمي و چشم انداز آينده نفرانس بينآ”

مجتمع امام ) س(ي الزهرا  در محل حسينيه) يكشنبه(مجمع تشخيص مصلحت نظام، صبح روز فردا 
  .شود تهران افتتاح مي) ره(خميني 
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 صبح فردا با 9، اين آنفرانس ساعت )ايسنا(ر خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش گروه دريافت خب

هاي برجسته   آشور و جمع آثيري از استادان و شخصيت35 ميهمان خارجي از 40حضور بيش از 
  .آند  فرهنگي آشورمان آارش را آغاز مي-علمي 

وزي انقالب اسالمي به همت هاي بيست و پنجمين سالگرد پير اين آنفرانس دو روزه در چارچوب برنامه
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و با همكاري دانشگاه تهران، وزارت امور خارجه و سازمان صدا و 

  .شود سيما برگزار مي
هاي علوم اجتماعي، انقالب اسالمي و رويكرد بازانديشي، انقالب اسالمي و  انقالب اسالمي و نظريه

  .اسالمي از جمله محورهاي اين آنفرانس خواهد بودجهان امروز و دستاوردهاي انقالب 
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  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  جنگ ديپلماتها 
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ديپلمات هاى حاضر در وين بر اين باورند آه اجالس آينده شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى : شرق

مقامات رسمى وين در حالى . اى هسته اى ايران خواهد بوداتمى، نقطه پايانى بر پرونده فعاليت ه
گزارش هاى ارسالى از سوى آزمايشگاه آژانس انرژى اتمى را بررسى مى آنند آه فضاى خبرى حاآم 

  .بر آژانس هر روز شلوغ تر مى شود
وزه در سفر يك ر. ايران نيز تعهد آرده آه نقشه آامل برنامه هسته اى خود را به آژانس ارسال آند

البرادعى به ايران آه چندى پيش انجام شد، دبيرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى اعالم آرد آه توافق 
نهايى با مقامات ايران صورت گرفته تا هر آنچه ايران در برنامه هسته اى خود دارد، قبل از اجالس 

 آرد آه به زودى برنامه نهايى پيروز حسينى، نماينده ايران در آژانس نيز اعالم. شوراى حكام ارائه شود
  .به آژانس عرضه مى شود و ايران پاسخگوى سئواالت احتمالى نيز خواهد بود

يكى . ديپلمات هاى آژانس معتقدند آه هنوز موارد اتهامى و ضعيفى در رابطه با پرونده ايران وجود دارد
ت آه به اين راحتى بتوان آن را موارد به گونه اى نيس: از ديپلمات ها در گفت وگو با رويترز مدعى شد

غبار راديواآتيو برخى دستگاه ها . حل شده پنداشت بلكه در تمامى پرونده ايران به چشم مى خورد
چنين مدرآى دو .نشان مى دهد آه در برخى سايت ها اقدام به غنى سازى اورانيوم انجام شده است

ورده و با آن آار آرده اند و پس از آن دستگاه بعضى افراد قطعات و دستگاه هايى را آ: چيز در خود دارد
  ».ها را خارج آرده اند

آارگاه آموزشى مرآز : طبق گزارش هاى بازرسان دو سايت هسته اى با چنين مشكلى مواجه است
اين ديپلمات اعالم آرد آه .آاالى الكتريك ايران در تهران و مرآز هسته اى نطنز در نزديكى اصفهان

ك ايران سايت ها و مراآز بسيارى در تمام ايران دارد آه هنوز تحقيقات در اين راستا شرآت آاالى الكتري
يكى ديگر از ديپلمات ها مدعى شد آه چنين شواهدى در ديگر مراآز وابسته به شرآت . ادامه دارد

وى در اين رابطه .آاالى الكتريك ديده شده ولى هنوز در حد اهميت اين شواهد اعالم نشده است
. آنها خيلى از قطعات را جابه جا آرده اند ولى ما توانستيم آنچه به دنبال آن هستيم پيدا آنيم: گفت

  .اين ديپلمات هيچ اشاره اى به جزئيات نكرد
اورانيوم فوق غنى شده از مهم ترين مواد اوليه براى ساخت بمب اتمى است آه با غنى آردن اورانيوم 

طبق گزارش آژانس . و با استفاده از سانتريفوژ به دست مى آيد٢٣۵  درصد و اورانيوم با ايزوتوپ٨٠باالى 
در يكى از مكان هاى متعلق به شرآت آاالى ) ٨٢اسفند (بين المللى انرژى اتمى در ماه فوريه 

مقامات آژانس خواسته اند تا ايران در .  درصد به دست آمده است٣۶اورانيوم غنى شده ) الكتريك ايران(
 درصد ٢/١دهد چرا آه طبق معاهده ان پى تى، مجاز به غنى آردن بيش از اين رابطه توضيح 

 ٣۶ديويد آلبرايت از آارشناسان هسته اى نيويورك چنين اظهارنظر آرد آه شايد غنى سازى .نيستند
چرا آه پس از آزمايش مى توان مطمئن شد آه غنى سازى ادامه مى . درصد در مرحله آزمايش بود

  .يابد
ايران . اعالم آردند آه قطعات خريدارى شده در بازار از پاآستان بيشتر آلوده بوده استمقامات ايران 

سال گذشته نيز اعالم آرده بود آه فعاليت هاى هسته اى خود را به آژانس اعالم آرده ولى بعد از آن 
 . در ايران به دست آمد٢نقشه هاى مربوط به قطعات سانتريفوژ پى

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقندهدولت آي،عراق رويدادهاي 
  

  .البيان خبر داد آه معاون صدام در منزلي در بغداد دستگير شد
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جالل طالباني، رهبـر    : ي چاپ لندن اعالم آرد      ، اين روزنامه  )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      
عـزت ابـراهيم    : وي اظهار داشت  .تي.ي خبري ان    وگو با شبكه     گفت ي ميهني آردستان عراق، در      اتحاديه

باشـد، توسـط نيروهـاي        الدوري، معاون صدام آه مريض است و در يك منزل در بغداد تحـت معالجـه مـي                 
  .اشغالگر دستگير شد

  .اين در حالي است آه نيروهاي آمريكايي خبر دستگيري وي را فورا تاييد نكردند
ي از آن است آه نيروهـاي آمريكـايي از دو مـاه قبـل عـزت ابراهيمـي الـدوري را                      اطالعات حاآ : وي افزود 

اند تا در موقعيتي مناسب به ويژه در زمـان انتخابـات      اند؛ ولي بنا به داليلي آن را بيان نكرده          دستگير آرده 
  .رياست جمهوري آمريكا، آن را اعالم آنند

  
  عي را به مردم عراق واگذار کند  کشورهاي گروه هشت از واشنگتن خواستند حاکميت واق
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کشورهاي صنعتي گروه هشت در نشست خود در واشنگتن از آمريکا خواستند، قدرت و حاکميت 
  .  واقعي را در موعدمقرر به عراقيها واگذار کند و به تعهدات خوددر برابر اين کشور پايبند بماند

: مهر به نقل از شبکه خبري الجزيره ،  کالين پاول  وزير امور خارجه آمريکا گفت به گزارش خبرگزاري 
آتي را ) تيرماه 10( ژوئن30درصورتي که حکومت  عراق که مسئوليت و زمان حکومت موقت را در 

بدست خواهد گرفت، خواهان خروج نيروهاي ائتالف تحت رهبري آمريکا ازعراق شود، کشورش آماده 
  .روهاي ائتالفي را خارج کنداست تمام ني

وزيران خارجه کشورهاي انگليس، ايتاليا، ژاپن با اعالم اين نظر پاول هم عقيده شدند اما آنها اعالم 
  .کردند اين فرضيه کال بعيد به نظر مي رسد

شکي ندارم که حکومت موقت انتقالي آينده : وي در يک کنفرانس خبري مشترک با همتايان خود گفت
  .ان حضور نيروهاي آمريکايي درعراق باشدعراق خواه

همچنين جک استراو وزيرامور خارجه انگليس، فرانکو فراتيني وزيرامورخارجه ايتاليا و يوريکو کاواگوچي 
  .وزير امورخارجه ژاپن اظهارات مشابه اي را ايراد کردند

گزاري نشست وزيران خارجه کشورهاي صنعتي گروه هشت درواشنگتن گردهم آمدند تا مقدمات بر
  .سران گروه هشت که قرار است در ايالت جورجيا آمريکا درماه آينده برگزارشود، فراهم سازند

محورگفتگوهاي  وزيران خارجه گروه هشت مساله عراق، فلسطين اشغالي وطرح اصالحات آمريکا 
  .بود"خاورميانه بزرگ "موسوم به طرح 

 مي کوشد ازاين رهگذر حمايت اين کشورها را اياالت متحده: کارشناسان مسائل سياسي معتقدند
  .ازتصميم بين المللي جديد درباره مساله انتقال قدرت و حاکميت به عراقيها بدست آورد

وزيران امور خارجه فرانسه، روسيه و کانادا دراين نشست نيز اعالم کردند که کشورشان خواهان 
  . به اين کشور را ندارد مشارکت درامربازسازي عراق هستند اما قصد اعزام نيرو

همچنين اين سه وزيرآمادگي کشورشان را براي مشارکت در تقويت موسسات و نهادهاي عراقي پس 
  .ازبازگشت حاکميت به عراقيها اعالم کردند

کشورهاي غربي بزرگ همچنين نگراني شديد جهان ازاکتفا کردن واشگنتن به اعطاي حکومت محدود 
ده ابرازداشته و ازمسئوالن دولت آمريکا خواستند قدرت واقعي را به عراقيها به عراقيها درموعد تعيين ش
  .انتقال دهد) تيرماه10(  ژوئن30درموعد تعيين شده يعني 

اين درحالي است که آمريکا با شوراي حکومت انتقالي عراق توافق نامه اي را امضا کرده است که 
  .نيروي خود را دراين کشورحفظ کند  هزار 135براساس آن واشنگتن مي تواند نزديک به 

عراقيها بايد درخصوص تصميمات نظامي آمريکا چند صدا نباشند زيرا اين :وزير امورخارجه ايتاليا گفت
  .مواضع با اصرار  پنتاگون که تنها قدرت را به ايجاد امنيت مي داند، مغايرت دارد

 حکومت جديد را انتخاب کردند، شوراي پس ازاينکه عراقيها: وزيرامورخارجه فرانسه هم اعالم کرد 
امنيت سازمان ملل متحد بايد تصميم خود درخصوص استقرار نيروهاي بين المللي تحت رهبري آمريکا 

  .که ماموريت آنها پس ازانتقال حکومت جديد به عراقيها به پايان مي رسد، بگيرد
 گروه هشت در کاخ سفيد جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا هم با وزيران خارجه کشورهاي صنعتي

  .وقت آن فرا رسيده است تااختالفات خود را درمورد عراق کناربگذاريم : ديدار کرد و گفت 
  عراق خطرناک است پس بهتر است در اشغال ما باشد  : پاول

ضـروري اسـت نظاميانمـان همچنـان درعـراق          : آالين پاول در سخناني نشـست اقتـصادي داووس گفـت          
  .  در عراق براي همه ما زياد استباشند چراآه خطرات 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، آالين پاول وزير امور خارجـه آمريكـا در سـخناني                     
درمراسم آغازين نشست اقتصادي داووس آه در منطقه بحرالميت اردن در حال برگزاري است بـا اعـالم                   

از مشاهده تصاوير شكنجه زندانيان عراقي      : ظهار داشت پايبندي آشورش به احترام به اسيران نظامي ا       
توسط نظاميان آمريكـايي شـوآه شـدم، همـه آمريكـايي هـا و جهـان هـم شـوآه شـدند و آـشورش از                           

  .اشتباهات گذشته خود درس مي گيرد
 ميالدي انتخابات سراسري را در ايـن        2005سال  ) خرداد(دولت انتقالي عراق در ماه ژوئن       : وي ادامه داد  

 مـورد احتـرام    وربرگزار خواهند آرد؛ خواهان ايجاد دولتي هستيم آه عراقي ها ضمن قبول آـردن آن،        آش
  .باشد؛ دولت انتقالي درباره نياز به حضور نظاميان آمريكايي درعراق تصميم مي گيرد
همچنـان بـه اجـراي       : وزير امورخارجه آمريكا دربـاره تحـوالت در سـرزمينهاي اشـغالي فلـسطين نيزگفـت               

فتگوهاي مستقيم ميان فلسطينيان و اسراييلي ها متعهديم؛ چـشم انـداز جـرج بـوش رئـيس جمهـور                     گ
  .آمريكا درباره خاورميانه تغيير نكرده و وضعيت نهايي را فلسطينيان و اسرائيلي ها تعريف خواهند آرد
ت وي همچنين گفت آه آشورش خواهان تحميل اصالحات به هيچ آشوري نيست بلكه خواهان مشارآ
  .استراتژيك با آشورهاي عربي است و آشورهاي منطقه نيازمند اصالحات در زمينه آموزشي هستند

يادآور مي شود آالين پاول وزير امور خارجه آمريكا در ديدار با احمد قريع نخست وزير فلسطين در اردن با                    
را مـورد بحـث و      اعالم تاآيد آشورش به روند صـلح خاورميانـه تحـوالت سـرزمينهاي اشـغالي فلـسطين                  

  .بررسي قرار داد
   در بيست و چهار ساعت گذشته چهارده عراقي در بغداد کشته شدند  

  2004 مه  15 -1383  ارديبهشت26شنبه 
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در پنج عمليـات نظـامي در بغـداد کـه بـه منظـور برقـراري ثبـات                   : سخنگوي ارتش آمريکا امروز اعالم کرد       
ر ساعت گذشته چهارده عراقي را کـشته و ده تـن ديگـر را              انجام شد نظاميان آمريکايي در بيست و چها       

  . زخمي کردند 
به گزارش خبرگزاري مهر بـه نقـل از خبرگـزاري فرانـسه ، سـرتيپ مـارک کميـت معـاون رئـيس عمليـات                           
نظامي آمريکا در عراق امروز در يک کنفرانس خبري کوتاه در بغداد با اشـاره بـه ايـن مطلـب کـه گـشتي                   

ايي با نارنجک و آتش خمپاره مورد حمله قرار گرفتند گفت که در بخش شيعه نـشين                 هاي نظاميان آمريک  
  .بغداد يک پليس عراقي کشته شد 

هنگامي که تانکهاي آمريکـايي قـصد ورود        : از سويي يک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود گفت            
  .ز قرار گرفتند به اين بخش از بغداد را داشتند هدف حمله چهار خمپاره و تسليحات دست سا

در غرب بغداد خود روهاي نظاميان آمريکايي امروز با بلند گوهاي خود در هنگام گشت زني از         : وي افزود   
  .ساکنين مي خواهند که ظرف ده روز تسليحات خود را تحويل دهند 

  
   ژوئن نيز نيروهاي خود را از عراق خارج نمي کنيم 30پس از : بوش

  2004 مه  15 -1383  ارديبهشت26شنبه 
  
رئيس جمهوري آمريکا در مصاحبه هفتگي خود در راديو اعالم کرد که نيروهاي آمريکا حتـي       " جرج بوش " 

  . پس از انتقال قدرت به دولت موقت عراق نيز از اين کشور خارج نخواهند شد
کا، انگليس، به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، عليرغم ادعاي وزراي امور خارجه آمري

ايتاليا و ژاپن در نشست روز گذشته گروه هـشت در واشـنگتن مبنـي بـر آمـادگي خـروج نيروهايـشان از           
رئـيس  " جـرج بـوش  "  ژوئـن،  30عراق در صورت خواسـت دولـت موقـت عـراق پـس از واگـذاري قـدرت در                    

 خود را حتـي پـس از        آمريکا نيروهاي : " جمهوري آمريکا امروز در مصاحبه هفتگي خود در راديو اعالم کرد          
  ." ژوئن نيز در عراق نگه مي دارد30انتقال قدرت در 

تا زماني که حضور نيروهاي ما در عراق براي تامين امنيـت و ثبـات               : " بوش در اين مصاحبه راديويي گفت     
اين کشور ضروري تشخيص داده شود در عراق مي مانند و ماموريت آنها تا اول جـوالي حتـي پـس از آن                       

  .ز ادامه خواهد داشتتاريخ ني
نيروهاي ائتالف هم اکنون در حال آموزش هزاران نيروهاي عراقـي بـراي کنتـرل و ثبـات کـشور در صـورت                       

  ."عقب نشيني نيروهاي ائتالف از عراق هستند و تا زمان اتمام ماموريتشان در عراق باقي مي مانند
روز گروه هشت عليرغم اعالم آمـادگي       وزير امور خارجه آمريکا در نشست دي      " کالين پاول " گفتني است   

اين احتمال کـه دولـت موقـت عـراق بعـد از واگـذاري قـدرت                 :  ژوئن ادعا کرد   30براي خروج از عراق بعد از       
بـي شـک    : " وي اعالم کـرد   . خواستار خروج نيروهاي ائتالف از عراق شوند بسيار بعيد به نظر مي رسد            

  ." آمريکايي در عراق استقبال خواهند کرداعضاي دولت موقت عراق از ادامه حضور نيروهاي

  
  شهر نجف در آنترل نظاميان آمريكايى

  2004 مه  15 -1383  ارديبهشت26شنبه :  شرق-اشكان خواجه نورى
پس از پنج هفته محاصره نجف، نظاميان آمريكايى وارد مرآز اين شهر شدند و با هواداران مقتدى صدر 

ان آمريكايى در حالى صورت گرفت آه هواداران مقتدى صدر با انتشار ورود نظامي. به تبادل آتش پرداختند
بيانيه اى از مردم خواسته بودند براى نمايش وحدت خود و مخالفت با آمريكا پس از برگزارى نماز جمعه 

گفتنى است تظاهرات در شهر نجف به دليل اينكه احتمال داده مى شد تلفات . دست به تظاهرات بزنند
به گزارش شبكه خبرى .ه شدت افزايش يافته و دامنه ناآرامى ها گسترش يابد لغو شددرگيرى ها ب

سى ان ان به نقل از صدرالدين قپانچى، عضو دفتر مرآزى مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق، لغو 
  .تظاهرات روز گذشته در پى فشار آيت اهللا سيستانى و عبدالعزيز حكيم صورت گرفته بود

  
گزارى فرانسه با اعالم خبر درگيرى نظاميان آمريكايى با هواداران مقتدى صدر در مرآز در همين حال خبر

) ع(شهر نجف گزارش داد آه حداقل سه تانك آمريكايى در فاصله يك آيلومترى حرم حضرت على
براساس گزارش هاى رسيده از شهر نجف درگيرى هاى روز گذشته به حدى بوده . مستقر شده است

مرآز شهر را فرا گرفته بود و صداى انفجارها و شليك سالح هاى سنگين به طور مستمر آه دودى غليظ 
براساس اين گزارش هلى آوپترهاى آمريكايى نيز در عمليات روز گذشته شهر نجف .به گوش مى رسيد

از سوى ديگر در حالى آه . حضور داشته اند و عالوه بر تيراندازى به گشت زنى نيز پرداخته بودند
رين درگيرى ها در مرآز و شمال غربى شهر نجف در جريان بود، صداى چندين انفجار مهيب از بيشت

به . جنوب شهر نجف آه بيش از دوهزار و پانصد تفنگدار آمريكايى در آنجا مستقر هستند به گوش رسيد
 گزارش خبرگزارى فرانسه شبه نظاميان آمريكايى در جنوب نجف با استفاده از سالح هاى سنگين

  . شليك مى آردند
  

اين در حالى است آه مقر فرماندهى هواداران مقتدى صدر، سپاه المهدى، دقيقًا پشت حرم حضرت 
به عنوان سنگر استفاده مى ) ع(قرار دارد و در واقع شبه نظاميان از حرم حضرت على) ع(على
درگيرى هاى روز گذشته شهر نجف يك روز پس از اعالم نظر رئيس پليس جديد اين شهر در مورد .آنند

عملكرد مقتدى صدر و متهم آردن هواداران او به قربانى آردن غيرنظاميان و درخواست او از مقتدى صدر 
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شهر نجف نيز روز پنج شنبه به هواداران مقتدى از سوى ديگر فرماندار . براى عقب نشينى صورت گرفت
نظاميان آمريكايى هرلحظه «: صدر نسبت به ورود نظاميان آمريكايى به نجف هشدار داده و گفته بود

هواداران مقتدى . هيچ آس نمى تواند براى آمريكايى ها شرط تعيين آند. ممكن است وارد نجف شوند
  ».وانايى آمريكا ندارندصدر عامى هستند و هيچ تصور درستى از ت

  
گفتنى است در حال حاضر آليه راه هاى منتهى به شهر نجف بسته شده و هنوز آمار دقيقى در مورد 

  .تلفات درگيرى هاى اخير منتشر نشده است
منتظر نتايج مذاآرات نجف هستيم و در صورتى آه مذاآرات به «: در همين حال رئيس پليس نجف گفت

وى همچنين احتمال ». نيروهاى هوادار مقتدى صدر غيرقابل اجتناب خواهد بودنتيجه نرسد مقابله با
اميدوارم بتوانيم به راه حلى منطقى «: گسترش دامنه درگيرى ها در شهر نجف را بعيد ندانست و گفت

  ».براى خاتمه بخشيدن به درگيرى ها دست يابيم
  

درگيرى هواداران «: ت نجف اعالم آردعصر روز گذشته نيز شبكه خبرى العربيه در گزارشى از وضعي
مقتدى صدر و نظاميان آمريكايى هر لحظه شدت مى يابد و به نظر مى رسد آه خطوط قرمز اعالم شده 

  ».از سوى مراجع شيعه از نيروهاى آمريكايى به خطوط سبز تبديل شده است
  

در ) ع(ى حرم حضرت علىبه نظر مى رسد آه يك جنگ واقعى در نزديك«: خبرنگار شبكه العربيه افزود
خبرگزارى رويترز نيز در گزارشى خبر از درگيرى هواداران مقتدى صدر و نظاميان ».حال انجام است

اين گزارش حاآى از آن است آه هواداران مقتدى صدر . آمريكايى در قبرستان قديمى شهر نجف داد
. هر نجف عقب نشينى آردندپس از مواجهه با آتش خمپاره و نارنجك از مواضع خود در قبرستان ش

گزارش هاى رسيده از نجف حاآى از آن است آه درگيرى هايى نيز در جاده نجف به آوفه روى داده 
شبكه خبرى الجزيره عصر روز گذشته از بروز درگيرى هاى شديد بين نيروهاى آمريكايى و سپاه .بود

نماينده » يخ عبدالمهدى الكرباليىش«در همين حال يكى از معاونان . المهدى در شهر آربال خبر داد
آيت اهللا سيستانى، از لغو نمازجمعه شهر آربال به دليل درگيرى ميان نيروهاى آمريكايى و هواداران 

به گزارش خبرگزارى فرانسه هواداران مقتدى صدر در هتل ها و ساختمان هاى . مقتدى صدر خبر داد
» مخيام«يروهاى آمريكايى نيز در نزديكى مسجد موضع گيرى آرده اند و ن) ع(اطراف حرم امام حسين

  .مستقر شده اند) ع( مترى حرم امام حسين١٠٠واقع در 
  

از سوى ديگر نظاميان آمريكايى با استفاده از هلى آوپتر در شهرهاى نجف و آربال با پخش اعالميه 
ا تسليم مقامات عراقى هايى از مقتدى صدر و هوادارانش خواستند تا به ناآرامى ها پايان دهند و خود ر

نظاميان آمريكايى همچنين در شهر نجف با استفاده از بلندگو از مردم خواستند تا براى حفظ جان . آنند
  .خود و جلوگيرى از آسيب ديدگى خود از مر آز شهر خارج شوند و از خانه هاى خود خارج نشوند

اميان آمريكايى سعى مى آنند دامنه فرمانده نظاميان آمريكايى در شهر نجف نيز اظهار داشت آه نظ
آه هواداران مقتدى صدر از آن به عنوان سنگر استفاده مى آنند، ) ع(درگيرى ها به حرم حضرت على

پس از گذشت بيش از يك ماه دست و پنجه نرم آردن با مقتدى «: وى در عين حال گفت. آشيده نشود
  ».صدر، صبر ما در حال اتمام است

  
شيخ «. ز نزديكان مقتدى صدر از آويت خواست تا آمريكا را از خاك خود بيرون آنددر همين حال يكى ا

: گفت» الراى العام«، مدير روابط عمومى دفتر مقتدى صدر، در گفت وگو با روزنامه آويتى »فواد الطرفى
و از نظر مقتدى صدر جهان عرب و به ويژه همسايگان عراقى بايد در درجه اول اشغالگران را محكوم «

  ».سپس به هر شيوه ممكن آنها را از سرزمين شان بيرون آنند
وى ».از نظر مقتدى صدر آويت منبع و پايگاه اصلى اعزام نيروهاى آمريكايى به عراق است«: وى افزود

اشغالگران تنها از «: در پاسخ به اين سئوال آه چرا مقتدى صدر تنها به آويت اشاره آرده است، گفت
ق مى شوند اما ما هيچ ايرادى از ملت و دولت آويت نمى گيريم و آنها را سرزنش راه آويت وارد عرا

بلكه تنها از آنها مى خواهيم آه به منظور آاهش مشكالتى آه اشغالگران در عراق ايجاد . نمى آنيم
 ».آرده اند ما را يارى آنند و اين مسئله فقط با اخراج آنها ممكن است

  
  

  در رسانه هاي جمعي ايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   ارديبهشت٢۵: هفته نامه های ايران
   1382 ارديبهشت 25 جمعه –بي بي سي 

وقايع فرودگاه جديد تهران، دستگيری فرماندار نجف آباد به جرم جاسوسی، واکنش ها به فيلم 
مارمولک، نامه محمد خاتمی، انتخابات رياست جمهوری و بدحجابی و رواج مدهای غربی، مهمترين 

  .ناوين هفته نامه های چاپ تهران استع
يالثارات ارگان انصار حزب اهللا در سرمقاله اين شماره از عبدالواحد موسوی الری و احمد خرم وزرای 

  .کشور و راه و ترابری به عنوان عوامل سوء مديريت در کابينه خاتمی نام برده است
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 دخالت نيروهای نظامی متوقف شد، متوجه وزير يالثارات مساله راه اندازی فرودگاه امام خمينی را که با
متاسفانه هيات دولت به جای تقدير از مسئوالن امنيت پرواز و تشکر از جديت : راه کرده و نوشته است

آنها در حفظ جان انسان ها طرف وزير راه را گرفت و به گونه ای عمل کرد که انگار مسئوالن امنيت پرواز 
  .رده اندفرودگاه برخالف قانون عمل ک

فيلم مارمولک همچنان موضوع اصلی هفته نامه هاست و نشريات منسوب به محافظه کاران گزارش 
  .هايی در باره جلوگيری از نمايش فيلم در چند شهر چاپ کرده اند

عبرت های عاشورا وابسته به انصار حزب اهللا نيز حکمی از آيت اهللا علی خامنه ای رهبر جمهوری 
استفاده از لباس رسمی علمای دين و قضات در فيلم های : "ه گفته استاسالمی چاپ کرده ک

سينمايی اشکال ندارد ولی رعايت شئونات اختصاصی و احترام آنان همچنين حريم زندگی خصوصی 
  ."آنان واجب است و نبايد از آن برای ارائه مفاهيم منافی با اسالم استفاده شود

س روحانيت چه ربطی به روحانيت دارد که برخی را برآشفته کرده روايت دزدی در لبا: "اميد جوان نوشته
است، اگر لباس روحانيت مصونيت آفرين است چرا دادگاه ويژه روحانيت با برخی از روحانيون برخورد می 

  ."کند
با آنکه فيلم مارمولک را نديده ام : ايران جمعه از قول آيت اهللا سبحانی مدرس حوزه علميه قم نوشته

فيلم مارمولک اثرات سويی در خصوص روحانيت بين مردم به ويژه .  شنيدن وقايع فيلم متاثر شدماما از
  .جوانان ايجاد می کند

آقای سبحانی که با تهيه کننده فيلم ديدار کرده گفته، استفاده از لباس روحانيت ممکن است پيام 
و غالبا به پيام های بد توجه می خوبی هم داشته باشد اما همه مردم به پيام های خوب توجه ندارند 

  .کنند
از نگاه : "اميد جوان نامه دو هفته پيش محمد خاتمی را دستمايه گزارشی قرار داده و نوشته است

خاتمی همين که محافظه کاران، در انتخابات مجلس هفتم جامه اصالح طلبان بر تن کردند و شعارهای 
يت از ايران آباد، شاد و آزاد سخن گفتند يک موفقيت برای آنان را بر زبان آوردند و به جای ذوب در وال

  ."اصالح طلبان به شمار می آيد
از شعار ذوب در واليت که شعار محوری رقبای دوم خرداد درون حکومت بود تا : "آقای خاتمی نوشته بود

  ."شعار ايران آباد، آزاد و شاد راه درازی پيموده ايم
حزب موتلفه اسالمی در نشريه شما نشست های دولت و مجلس را حبيب اهللا عسگر اوالدی دبير کل 

  .به يک ميتينگ سياسی حزبی تشبيه کرده که از اقبال مردمی محروم شده است
اين که برخی از دوستان آزرده خاطر بگويند : "آقای عسگراوالدی خطاب به منتقدان دولت گفته است

ی ناسپاسی به خاتمی و مردم است و حمايت آنها را مردم اشتباه کردند به آقای خاتمی رای دادند نوع
  ."از ايشان در اين سال ها زير سئوال می برد

آقای عسگراوالدی منتقدان دولت را که برای تسويه حساب، عملکرد و برنامه های رئيس جمهوری را 
 اشتباه سياه يا سفيد جلوه می دهند مخاطب قرار داده و گفته چنين کسانی بايد به جای نسبت دادن

  .به خيل عظيم مردم و ثابت کردن ضعف برای عنصری خادم و دلسوز از خودشان انتقاد کنند
  

هفته نامه صدا، عنوان اصلی خود را به انتخابات رياست جمهوری سال آينده اختصاص داده و از دوازده 
  .نفر به عنوان نامزدهای احتمالی رياست جمهوری نام برده است

، علی اکبر )رئيس مجلس(، مهدی کروبی )رئيس مجمع تشخيص مصلحت(یاکبر هاشمی رفسنجان
دبيرمجمع (، محسن رضايی)نخست وزير سابق(، ميرحسين موسوی )وزير سابق امور خارجه(واليتی 

، )وزير پيشين علوم(، مصطفی معين)رئيس سازمان صدا و سيما(، علی الريجانی)تشخيص مصلحت
، احمد توکلی )رئيس دانشگاه آزاد اسالمی(، عبداهللا جاسبی)دوزير سابق ارشا(عطاء اهللا مهاجرانی

  ).شهردار تهران(و محمود احمدی نژاد) دبير شورای عالی امنيت ملی(، روحانی)نماينده مجلس هفتم(
همشهری جمعه در عنوان اصلی خود از تغيير رئيس سازمان صدا و سيما به عنوان آغاز دوران جديدی 

 نام برده و نوشته مديرانی که تا چند ماه ديگر بر مسند برنامه ريزی اين در برنامه های تلويزيونی
  .سازمان خواهند نشست بايد برای موفقيت، به عاليق مخاطبان توجه بيشتری نشان دهند

همشهری جمعه با بررسی برنامه های موفق تلويزيونی، از مديران آينده خواسته است که با استفاده 
  . ران، به تحليل رفتارهای مخاطبان بپردازنداز فرهيختگان و پژوهشگ

يالثارات که از چند هفته پيش موضوع بدحجابی را پيگيری می کند با حجت االسالم مختاری دبير 
  .شورای نظارت بر البسه که زير نظر شورای عالی انقالب فرهنگی کار می کند، گفتگو کرده است

اوير و نشانه هايی که با فرهنگ عمومی در تعارض به گفته آقای مختاری اين شورا موظف است از تص
  .است جلوگيری کند

دبير اين شورا از درخواست های مجوز برای سالن مد خبر داده و گفته، پيشنهاد کرده ايم سازمان 
ميراث فرهنگی ساخت موزه ای برای تاريخ تطور لباس در ايران را بررسی کند و قرار است ما نيز در کنار 

  . مد ايجاد کنيمآن، يک سالن
بخش عمده کسانی که : محمد علی ابطحی معاون رئيس جمهوری در گفتگو با يالثارات گفته است

به جای اين که گير بدهيم که چرا حجابشان . حجابشان مورد قبول نيست بعد از انقالب متولد شده اند
سالمی بودند اين گونه شده اين طور است بايد بررسی کنيم چرا نسلی که از ابتدا در اختيار جمهوری ا

  .اند و ما نتوانستيم حداقل ها را به آنها منتقل کنيم
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حفظ حجاب از مهم ترين عوامل ماندگار شدن تمدن هاست و به عکس، بی حجابی و : پرتو نيز نوشته
     . بی بند و باری دير يا زود موجبات انحطاط يک فرهنگ را فراهم می کند

 
   ارديبهشت26شنبه : روزنامه های تهران 

  2004 مه  15 -1383  ارديبهشت26شنبه 
روزنامه های اول هفته تهران از ميان اخبار خارجی به تغيير سياست اياالت متحده در مورد ايران؛ 

بازگشت خاندان گاندی به قدرت در هند اهميت داده و در عين حال اخبار ضد و نقيصی از شهرهای 
  . س کرده اندجنوبی عراق، در صفحات اول خود منعک

 درصدر اخبار خود ضمن اشاره به تحوالت تازه در روابط ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی اعتماد
   مترصد تلطيف  نا آراميها در عراق  افزايش  به  آمريكا با توجه  شد آه  مطرح نوشته اين تحوالت در حالی

  .  است  ايران  اسالمی ها با جمهوری  تنش  از دامنه  و آاستن  ايران  خود در قبال مواضع
 مقاله ای از منصور فرهنگ نماينده پيشين ايران در سازمان ملل را به چاپ رسانده که در آن آمده شرق

آليد پيشگيرى از فاجعه دردناك شعله ور شدن جنگ در منطقه، شروع مذاآرات دوجانبه ميان اياالت 
مايت قاطعانه از طرح ابتكارى سازمان ملل متحد براى متحده و ايران براى حل اختالفات موجود و ح

  . تأسيس يك نظام فدرالى متشكل از جوامع خودمختار شيعيان، آردها و سنى ها در عراق است
 با تاکيد بر اين که تئوآرات هاى ايرانى همواره از جدال تاريخى شان با شرقآقای فرهنگ در مقاله 

ه عادى سازى روابط اياالت متحده و ايران مى تواند آنها را در اياالت متحده استفاده آرده اند نوشت
  .دستيابى به هر دو هدف برقرارى آرامش در عراق و تحقق حاآميت دموآراسى در منطقه يارى دهد

با به عنوان نشانه » فايننشال تايمز« مصاحبه معاون وزيرخارجه آمريكا در گفت وگو با خبرنگار آفتاب يزد
ست آمريکا در قبال ايران خوانده و نوشته تندروهای کاخ سفيد با اين نرمش به مخالفت ای بر تغيير سيا
  .برخاسته اند

 اين نظر معاون رييس جمهور آمريکا را با اهميت ديده آه گفته است ايران هرگز قصد انجام انتخاب
جف و آربال و اقدامات تحريك آميز و تشنج زا در مناطق جنوبى عراق از جمله شهرهاى مقدس شيعى ن

  . افزودن بر ميزان مخاطرات حضور نظامى اياالت متحده در آن مناطق را ندارد
ريچارد آرميتاژ آه از او به عنوان يكى از معدود عناصر واقع گرا در دولت آمريکا نام برده می شود به 

ضاع نابسامان  گفته است تالش هاى صورت گرفته از جانب مقامات ايرانى براى بهبود اوانتخابنوشته 
  . آنونى در عراق تا حدى سودمند بوده است

روزنامه های مختلف تهران با چاپ عکس های از سونيا گاندی که آماده به دست گرفتن دولت در هند 
  .شده است از اين حادثه به عنوان بازگشت گاندی ها به قدرت در هند ياد کرده است

ظه کاران به در پيش گرفتن الگوی چين در ايران يادآور  با اشاره به عالقه مندی محافوقايع اتفاقيه
شده که الگوی هند که در آن آزادی به مثابه توسعه اقتصادی مورد توجه قرار دارد الگوی مناسب تری 

  .است
تواند راهگشای  ای است آه حداآثر می الگوی چين، الگوی آهنهوقايع اتفاقيه به نوشته سرمقاله 

 سال 150شدت متمرآز آمونيستی باشد نه آشورهايی از نوع ايران آه سابقه آشورهای توتاليتر و به 
  .مبارزه برای دستيابی به آزادی و دموآراسی دارد

 در صدر اخبار خود از اعالميه آيت اهللا سيستانی خبر داده که از نيروهای آمريکائی و هواداران آفتاب يزد
  . جنوب عراق خارج شوندمسلح مقتدی صدر خواسته است که از شهرهای متبرکه

 تنها روزنامه شنبه تهران است که در اخبار مربوط به درگيری های نجف و کربال نوشته همشهری
تيراندازی آردند و در نتيجه بر سه نقطه از گنبد زرين ) ع(نيروهای آمريكايی به سوی حرم امام علی 

  .حرم اثر گلوله بر جای مانده است
کسانی که قصد دارند چهره منفی از مقتدی صدر نشان دهند تاخته و  به جمهوری اسالمیروزنامه 

نوشته تبليغات دروغ عليه مقتدی صدر و سپاه مهدی و تبليغ اين دروغ آه مقتدی صدر در عراق 
  .جايگاهی ندارد و در برابر مرجعيت ايستاده است، يک توطئه است

مبارزان عراق دفاع نمی کند، موجب  اين را که نظام حکومتی ايران از جمهوری اسالمیسرمقاله 
شرمساری خوانده و نوشته شرم آورتر آن آه حتی صدا و سيمای جمهوری اسالمی هم از شهيد 

ناميدن جوانان مبارزی را آه در آربال و نجف در برابر اشغالگران متجاوز مقاومت می آنند، خودداری می 
  .آند

ی، نوشته فتوای حمايت اين مرجع تقليد از مقتدی  به نقل از دفتر آيت اهللا سيد آاظم حائرهمشهری
  .صدر دروغ است وی فتوائی در تاييد مواضع سياسی مقتدی صدر صادر نکرده است

آيت اهللا حائری يكی از مراجع سرشناس شيعيان عراق است آه هم اآنون در همشهری به نوشته 
  . داندقم ساآن است و مقتدی صدر خود را مقلد وی و او را مرجع اعظم می

 در صدر اخبار خود نوشته محافظه کاران که از هفته آينده اکثريت کرسی های مجلس را به شرق
  .عهده خواهند گرفت برکناری وزير راه را در اولويت قرار داده اند

 در حالی که محافظه کاران منتخب مجلس آينده اعالم داشته بودند که بنا را بر شرقبه نوشته 
د خاتمی دارند اما از سخنان اخير آنان چنين بر می آيد که استيضاح وزير راه در همکاری با دولت محم

  .دستور کار آنها قرار گرفته است

www.iran-archive.com 



چهار روز پس از بسته شدن فرودگاه بين المللی جديد تهران توسط نظاميان، محافظه کاران می کوشند 
نان با بسته شدن فرودگاه نصيب وزارت راه را عامل بی آبروئی و افتضاحی نشان دهند که به گفته آ

  .نظام شده است
نشان می دهد نو محافظه آاران منتخب مجلس آينده در سومين گردهم آئی وقايع اتفاقيه گزارش 

برای برکناری وزير راه و مقابله با آابينه خاتمى تا آن حد پيش رفتند که احمد توآلى و غالمعلى 
  .حمد خرم وزير شدندحدادعادل در جمع خبرنگاران خواستار عزل ا

 خبر داده که به دنبال خودداری آغاجری و وکيل وی از تقاضای تجديد نظر در حکم اعدامی که آفتاب يزد
بار ديگر تائيد شده است رئيس آل دادگسترى همدان که پيش از اين خود در نقش دادستان تقاضای 

  .ن حکم تجديد نظر کنندحکم اعدام کرده بود اينک از ديوان عالی کشور خواسته که در اي
 از زبان صالح نيکبخت وکيل آقای آغاجری نوشته که تقاضای تجديد نظر مقامی که خود حکم شرق

اعدام را تقاضا کرده بود باورنکردنی و غيرقانونی است و بر اساس ماده ای از قانون صورت گرفته که 
  .سال ها پيش فسخ شده است

مجلس را منعکس کرده که گفته است کار قاضى پرونده و  نظر محسن آرمين نماينده مستعفی شرق
دادگسترى همدان، قوه قضائيه را با مشكلى جدى مواجه ساخته است و اين آقای آغاجرى نيست آه 

گرفتار قوه قضائيه شده، بلكه قوه قضائيه است آه گرفتار پرونده آغاجرى است آه خارج شدن از آن 
  .ممكن نيستبدون پرداخت هزينه و سپردن وثيقه، 

به گفته آرمين که همراه با هاشم آقاجری از بنيان گذاران سازمان مجاهدين انقالب اسالمی است ، 
هيچ آس در ايران و خارج از ايران، حكم اعدام آقای آغاجرى را جدى نمى گيرد، چون اين حكم قابليت 

  . فعتى بر آشور تحميل شده استاجرا ندارد، تنها اثر آن آبروريزى و هزينه اى است آه در ازاى هيچ من
 در صدر اخبار خود از پايان نمايش فيلم بحث برانگيز مارمولک در تهران خبر داده و نوشته وقايع اتفاقيه

 ساعت از سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی بر ادامه نمايش مارمولك در سينماها 24هنوز 
  . به پايين آشيده شدگذشت که فيلم از پرده هفت سينما در تهران نمی

های وابسته به  نمايش مارمولک آه با واآنش برخی از روحانيون و شخصيتوقايع اتفاقيه به نوشته 
  .رو شده است، پيش از اين نيز در چند شهر متوقف شده بود آاران روبه محافظه
بيانيه ای  در ادامه حمالت خود به تهيه کنندگان فيلم مارمولک به نقل  جمهوری اسالمیروزنامه

پرداخته که عليه آنها صادر شده و در آن آمده اين گروه همان تهيه آنندگان فيلم هاي سراسر وهن آلود 
هستند، و از اهانت به حزب اهللا " 1000نان،عشق ، موتور "، "زير نور ماه"، "اينجا چراغی روشن نيست"

محراب و منبر رسول اسالم و خانه و مشاهد شريفه و بقاع متبرآه امام زادگان اآنون به ساحت مقدس 
  .خدا يعنی مسجد رسيده اند
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