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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم  رويدادهاي
  

  در باره نشست امان
  2004   مه17 -1383  ارديبهشت28 دو شنبه : شرق-الهه آواليى

 برگزار -مرآز اردن _ در واپسين روز هاى مجلس ششم نشست آشور هاى همسايه عراق در امان 
 آه نهادى متشكل از نمايندگان پارلمان هاى IPUاين گردهمايى آه به ابتكار اتحاديه بين المجالس . شد

آشور هاى مختلف جهان است در مذاآرات آخرين نشست اين اتحاديه در مكزيكوسيتى سنگ بناى آن 
  . نهاده شد

  
اتحاديه بين المجالس آه در شرايط جهانى شدن سياست و اقتصاد و فرهنگ با حساسيت و جديت 

ندگان مجالس مختلف جهان، برگزيد گان مردم و برترين نهاد مسائل آشور هاى جهان را از طريق نماي
هاى مردمى در جهان پيگيرى مى آند، نسبت به سرنوشت مردم عراق پس از سرنگون ساختن رژيم 

در نشست امان مسئله انتقال به .خودآامه صدام حسين نگرانى بين المللى را آ شكار مى سازد
  . ه مردم عراق مورد بررسى قرار گرفتحكومت دموآراتيك مبتنى بر خواست و اراد

  
اتحاديه بين المجالس پيش از اين ضوابط مورد پذيرش نمايندگان پارلمان هاى جهان در خصوص انتخابات 

آزاد و عادالنه را منتشر آرده است و از اين طريق جهانى شدن ارزش ها و استاندارد هاى حكومت هاى 
در اين نشست برجسته سازى نقش نهاد اصلى .  آرده استدموآراتيك و نگاه جهانى به آن را ترسيم

متولى صلح و امنيت بين المللى يعنى سازمان ملل متحد در عراق پس از سقوط صدام حسين مورد 
  . تاآيد قرار گرفت

  
فجايع اخير توسط سربازان آمريكايى عليه زندانيان عراقى و ضرورت جلوگيرى از تكرار اين اقدامات از 

ضرورت پايان بخشيدن به درد ها و آالم مردم عراق . جالس مورد توجه جدى قرار گرفتسوى روساى م
آه به دغدغه اى جهانى تبديل شد و اهميت انتقال به نظام برخاسته از اراده مردم در اين آشور به 

شدت مورد تاآيد روساى مجالس آشور هاى همسايه عراق و نمايندگان ديگر نهاد هاى بين المللى 
  . داشتقرار 

  
همچنين توجه به اهميت برقرارى ثبات و آرامش براى ايجاد زمينه الزم و انتقال قدرت به مردم عراق و 
توجه جدى به سازوآار هاى دموآراتيك در سخنان بسيارى از شرآت آنندگان در اين نشست آشكار 

ها و تنش و درگيرى روساى مجالس آشور هاى همسايه عراق نگرانى شديد خود از ادامه ناآرامى . بود
در اين . در عراق و پيامد هاى مخرب آن براى روند توسعه دموآراتيك در منطقه را مطرح ساختند

گردهمايى آه نمادى از فعال شدن پارلمان ها در امور بين المللى و روابط ميان آشور ها بوده، روساى 
 عراق گرديدند و در اين مسير مجالس آشور هاى همسايه عراق خواستار انتقال سريع قدرت به مردم

  .تقويت صلح و ثبات در اين آشور مورد توجه قرار داشت
  

نشست امان در شرايطى برگزار شد آه تنش ها در عراق فرآيند انتقال قدرت به مردم اين آشور را 
روند اقدامات تالفى جويانه و بى توجهى به ضرورت هاى حل و فصل سياسى اختالفات . تهديد مى آند

 تهديدى خبرى براى صلح و ثبات در منطقه اى تبديل شد آه به شدت از استاندارد هاى توسعه در به
  . جهان عقب مانده و چشم انداز هاى آينده نيز چندان روشن نمى نمايد

  
بى ترديد افزايش در ارتباط در ميان آشورهاى اسالمى و فعال آردن سازمان آنفرانس اسالمى و خارج 

 يك نهاد تشريفاتى و بى اثر، مى تواند به آشورهاى اسالمى در تقابل باتهديدات آردن آن از صورت
نشست امان بار ديگر اهميت توسعه روابط مستمر و سازمان . روزافزون درونى و بيرونى يارى رساند

يافته در ميان آشورهاى اسالمى را روشن ساخت و اينكه ايران نيز بايد در پرتو سياستى واقع گرايانه، 
  . تحوالت منطقه و جهان را مورد توجه قرار دهد

  
مسئوالن سياست خارجى ايران نيز بايد هماهنگ با آشورهاى اسالمى و در چارچوب توافق هاى 

. سازمان يافته آن با دشوارى هاى جدى در منطقه و از جمله مسائل فلسطين و اسرائيل برخورد نمايند
هه با تهديدات امنيتى در منطقه توان و تاثير اين آشورها بى ترديد تقويت همكارى هاى جمعى در مواج

تامين ثبات و آزادى در خاورميانه شرط الزم و ضرورى براى آاهش عقب ماندگى . را افزايش مى دهد
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هاى همه جانبه آشورهايى است آه متاسفانه ارزش ها و رفتارهاى خود را به اسالم و آموزه هاى 
  .مى نمايندانسانى و رهايى بخش آن منسوب 

از سوى ديگر غيبت نمايندگان از آنگره آمريكا و نيز از شوراى حكام، به رغم بحث هاى موجود در 
خصوص ماهيت آن مى توانست به اجرايى شدن مباحث طرح شده در اين نشست آارآيى بيشترى 

و تقويت عقل انتقال قدرت به مردم عراق و تامين حقوق آنها در تعيين سرنوشت خود جز در پرت. ببخشد
گسترش روابط ميان مردم . گرايى و به حساب آوردن واقعيت هاى موجود در منطقه حاصل نخواهد شد

جهان و مقدمات برگزارى اين نشست به خوبى اهميت افزايش ارتباط با نمايندگان مردم آمريكا با توجه 
دانيان عراقى را آشكار مى به سياست هاى دولت آمريكا و جنايات برخى از سربازان آمريكايى عليه زن

در پرتو تعامل سازنده ملت ها آه اساسًا خواستار صلح و آرامش هستند، مى تواند طرح ها و . سازد
  .برنامه هاى جنگ طلبان و آتش افروزان را خنثى سازد

  

   پروتكل الحاقي-سالح اتمي
  

  ران آخرين تبادل اطالعات بازرسان آژانس و کارشناسان سازمان انرژي اتمي اي
  2004 مه  16 -1383  ارديبهشت27يكشنبه 

 گروه از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي مسووليت جمع بندي نهايي اطالعات الزم براي 3
گزارش البرادعي در نشست آتي شوراي حکام را بر عهده دارند؛ در حال حاضر دو گروه از اين هيات ها 

  .  در تهران بسر مي برند 
يکي از اين گروهها بامداد جمعه به تهران آمده ؛ و با لحاظ گروه ديگري که " مهر"رگزاري به گزارش خب

بزودي براي بررسي موضوع آلودگي هاي هسته اي به تهران مي آيد ، اين تيمها آخرين گروه هاي 
  .بازرسان خواهند بود که تا پيش از نشست شوراي حکام درتهران به سر خواهند برند

  
 اظهار نظر درباره -"راستي آزمايي"در حال حاضر در تهران بسر مي برند يکي مسووليت دو گروهي که 
  . را در دست بررسي داردP2 و گروه ديگر موضوع سانتريفوژهاي -صحت تعليق

با توجه به اينکه گزارش البرادعي درباره ايران براي نشست ژوئن بايد حداکثر تا دوهفته ديگر تکميل 
ين دور ازسفرشان به تهران به تکميل و جمع بندي اطالعات خود با همراهي شود ، بازرسان در ا

  . مسووالن و کارشناسان سازمان انرژي اتمي ايران خواهند پرداخت 
دربرنامه اين دوگروه که براي جمع بندي دو مبحث جداگانه به تهران آمده اند بازديد از مراکز هسته اي 

کرده است اگر ضرورتي براي اين کار بوجود آيد ، پذيراي بازرسان در گنجانده نشده است اما ايران اعالم 
  .اين مراکز خواهد بود 

 و P2 گزارش ، يکي درباره 2يک ديپلمات ايراني مستقر در وين با اشاره به اينکه در اين چند هفته 
يد به بازرسان ديگري درباره آلودگي ها به آژانس ارايه شده ، در خصوص امکان ارائه گزارشات مکتوب جد

گزارشي مکتوب براي ارائه وجود ندارد اما در هر زمينه که الزم : گفت " مهر"اعزامي به ايران به خبرنگار 
  . باشد مي توان توضيحات را کتبا اعالم کرد 

جمهوري اسالمي ايران طبق تعهداتش همواره آماده ارائه اطالعات به بازرسان آژانس : وي تاکيد کرد 
انرژي اتمي است و در شرايطي که هيچ مدرکي دال بر فعاليت هسته اي غيرقانوني ايران بين المللي 

وجود ندارد ضرورتي براي بازماندن اين پرونده در جلسات شوراي حکام وجود ندارد و بازماندن پرونده 
  .ايران در شوراي حکام با توجه به اقدامات جمهوري اسالمي ايران اقدامي صرفا سياسي است 

ارائه اظهارنامه، شامل معرفي کليه فعاليتها و سايتهاي هسته اي کشور را به آژانس بين المللي وي 
انرژي اتمي ، زمينه سازي داوطلبانه ايران براي بسته شدن پرونده جمهوري اسالمي در شوراي حکام 

 کشورها به ماه بعد از تصويب و اجرايي شدن پروتکل توسط6اين اظهار نامه معموال :  خواند و گفت 
 آذرماه پارسال پروتکل را امضا و داوطلبانه قبل 27آژانس ارائه مي شود و با توجه به اينکه ايران در تاريخ 

از تصويب در مجلس آن را اجرايي کرد مي بايست اظهارنامه اش را اواخر ژوئن تحويل آژانس ميداد اما به 
س شوراي حکام اين کار را انجام دهد تا گام پيشنهاد آژانس تصميم گرفت يکماه زودتر و پيش از اجال

  .ديگري در راستاي شفاف سازي و سرعت بخشيدن به رفع سوء تفاهمات برداشته باشد 
  

  براساس اجراي داوطلبانه و موقت پروتکل ، اظهارنامه را ارائه مي کنيم  
  2004 مه  16 -1383  ارديبهشت27يكشنبه 

  
مللي انرژي اتمي درخصوص اظهارنامه اي که ايران در روزهاي آينده نماينده سابق ايران درآژانس بين ال
ايران طبق بند دو پروتکل الحاقي که آن را داوطلبانه اجرا مي کند ، : به آژانس ارائه خواهدداد توضيح داد

  .  موظف است ، کليه اماکن و فعاليتهاي هسته اي خود را درچارچوب پوتکل الحاقي به آژانس اعالم کند
  
  
کليه کشورهايي که پروتکل را به : کتر علي اکبر صالحي ، در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر گفت د

تصويب رسانده و آن را اجرايي کرده اند موظفند حداکثر شش ماه بعد از اجرايي شدن پروتکل اطالعات 
  . الزم ذکر شده در بند دو آن را به اطالع آژانس برسانند
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هرچند در خصوص کليه معاهده ها تا زماني که به تصويب مجلس نرسد : فزود مشاور وزير امور خارجه ا

رسميت نمي يابد ، اما ايران براي اينکه حسن نيت و صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي خود را به 
اثبات برساند و در راستاي کسب اعتماد جهاني پيش از تصويب پروتکل ، آن را بصورت موقت  به اجرا 

 بر اين اساس علي القاعده طبق روال در اواسط ماه جاري ميالدي اين اظهارنامه را به آژانس درآورد و
  . ارائه مي دهد 

  
نماينده سابق ايران درآژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به اينکه در روزهاي اخير گزارشي از 

ارائه شده است، درپاسخ به اين پاسخ هاي تکميلي ايران به سواالتي که آژانس قبال مطرح کرده بود، 
سوال که آيا اظهارات البرادعي مبني بر بازماندن پرونده ايران در شوراي حکام تا يافتن پاسخ تمام 

سواالت آژانس مبناي حقوقي دارد و آيا عدم تشکيل پرونده در شوراي حکام براي ديگر اعضاي ان پي 
تخلفات : هسته اي آنها پيش نيامده است، گفتتي بدين معناست که هيچ سوالي در مورد فعاليتهاي 

 ذکر ميشود که قصورهاي ايران نيز SIRکشورها از پادمان هرسال در گزارش ساالنه آژانس تحت عنوان 
ميتوانست صرفا يکي از آن موارد باشد اما اينکه استثنائا به جلسات شوراي حکام کشيده شده ، 

  . مساله اي سياسي است 
  

عتي شريف با اشاره به اينکه صبغه سياسي هريک از کشورهاي عضو ان پي تي استاد دانشگاه صن
با توجه به اين مساله بسته شدن پرونده : مي تواند چنين پرونده اي را براي آن کشور باز کند ،  افزود 

ايران در آژانس به تفاهم دوطرفه ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و جو سياسي حاکم بر روابط 
  . ين الملل بستگي خواهد داشتب
  

، دولت هاي عضو اين پروتکل بايد اطالعات زير را از راه اظهار 93+2گفتني است برطبق ماده دو پروتکل 
  :فعاليت هاي خود به آژانس ارائه کنند

  
اين فعاليت ها .  اطالعات درخصوص مکان فعاليت هاي تحقيق و توسعه چرخه سوخت هسته اي -1

  :وتکل، شامل فرايند يا توسعه سيستم هر يک از موارد زير خواهد بود پر18طبق ماده 
  

  تبديل موا دهسته اي
  غني سازي مواد هسته اي

  توليد سوخت هسته اي
  رآکتورها

  تأسيسات حساس
  پردازش مجدد سوخت هسته اي

  . باشد233پردازش زباله هايي که شامل پلوتونيوم، اورانيوم غني شده باال يا اورانيوم 
  
بر طبق ماده .  اطالعات در مورد فعاليت هاي عملي در تأسيسات و مکان هاي خارج از تأسيسات  -2

جايي است که در آنجا مواد هسته اي بطور معمول به مقادير بيش از يک کيلوگرم موثر " تأسيسات"، 18
هسته مصرف مي شود و مکان هاي خارج از تأسيسات نيز مکان هايي است که در آنجا معموال مواد 

  .اي به مقادير يک کيلوگرم موثر يا کمتر مصرف مي شود
  
اين اطالعات بايد شامل نقشه .  اطالعات درباره هر ساختمان يا سايت، شامل کاربري و محتويات آن-3

 پروتکل، سايت محدوده منحصر به تأسيسات يا مکان هاي خارج از 18بر طبق ماده . سايت باشد
  .تأسيسات است

  
رخصوص ميزان عمليات هر محلي که درگير فعاليت هايي است که هرچند در آنها از مواد  اطالعات د-4

هسته اي استفاده نمي شود، ولي براي برنامه هاي سوخت هسته اي اساسي و مهم شمرده مي 
  . مورد است25 ذکر شده و شامل 1اين فعاليت ها در ضميمه شماره . شود

  
اتي و ظرفيت تخميني توليد ساالنه معادن اورانيوم و کارخانه  اطالعات در مورد مکان، وضعيت عملي-5

  .هاي تغليظ توريوم و در صورت تقاضاي آژانس، توليد ساالنه معادن يا کارخانه هاي تغليظ خصوصي
  
  . اطالعات درباره مواد منبعي که هنوز به ترکيب و خلوص مناسب براي توليد سوخت نرسيده است-6
  
 153دير موجود، کاربرد و مکان هاي مواد هسته اي که برطبق قرارداد بازرسي  اطالعات پيرامون مقا-7

  .معاف از بازرسي و نظارت و اظهار بوده است
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 اطالعات درخصوص مکان يا پردازش بيشتر زباله هاي سطح باال که حاوي پلوتونيوم، اورانيوم غني -8
  .يافته است است و نظارت برآنها پايان 233شده سطح باال يا اورانيوم 

  
 اطالعات در مورد تجهيزات خاص و مواد غيرهسته اي که در ضميمه دوم پروتکل آمده است، بويژه در -9

  : دسته فهرست شده است7بطور کلي اين تجهيزات و مواد در . زمينه صادرات و واردات آنها
  

  رآکتورها و تجهيزات مربوطه
  مواد غيرهسته اي براي راکتورها

ازش مجدد عناصر سوخت هسته اي و تجهيزات خاصي که به اين منظور طراحي شده کارخانه هاي پرد
  .است

  کارخانه هاي توليد عناصر سوخت هسته اي
  کارخانه هاي جداسازي ايزوتوپ هاي اورانيوم و تجهيزات مربوطه

  کارخانه هاي توليد آب سنگين، دئوتريوم و تجهيزات مربوطه
  زات مربوطهکارخانه هاي تبديل اورانيوم و تجهي

   سال آينده در خصوص توسعه چرخه سوخت هسته اي10برنامه هاي کلي 
  

عالوه بر اين کشور عضو متعهد مي شود در صورت در خواست ويژه از جانب آژانس ، شرح کلي از 
فعاليتها و مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي جهت چنين فعاليتهايي در مکانهاي شناسايي شده 

  .    از محلي که آژانس آنها را عمال مربوط فعاليتهاي آن محل بداند ارائه دهد توسط آژانس در خارج 
 آبان ماه پارسال نامه اعالم آمادگي براي پذيرش پروتکل الحاقي را به محمد البرادعي مديرکل 19ايران 

  . کرد  آذر ماه گذشته آن را در وين ، مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي امضا27آژانس تحويل داد و 
 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  مهمترين چالش انقالب اسالمي نداشتن يک استراتِژي مشخص است 
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استراتژي قطعي ايران از نظر تئوريک و ايدئولوژيک در سطح بين المللي مشخص نيست و شکل گيري 
  .   کارساز با توجه به دارايي ها و داشته هاي ايران زمين ضروري استيک استراتِژ ي

به گزارش خبرنگار مهر، سيد امير کريماني، در همايش بين المللي انقالب اسالمي چشم انداز آينده، 
پتانسيل و نيروي فعال کشور در ابعاد فرهنگي و اجرايي و مديريتي بسيار باالست و اين پتانسيل : گفت
  . خوبي ساماندهي شودبايد به

به عقيده وي موضع گيري آمريکا در سالهاي اخير نسبت به ايران تغيير چنداني نداشته و اين کشور از 
  .پتانسيل باالي ايران خبر دارد و احساس خطر مي کند

يک ميليارد مسلمان در سراسر دنيا : کريماني دومين عامل ترس آمريکا را اسالم دانست و افزود
مشخص دارند که مي تواند فرهنگ دنيا را متحول کند و جلوگيري از رشد مسلمانان از اهداف استراتژي 

  .ديگر آمريکاو کشورهاي غربي است
غربي ها دقيقا ريشه اصلي رشد ايران، يعني اسالم را هدف گرفته اند و قصد دارند : وي افزود

  .ارزشهاي آن را کمرنگ کنند
 را قدرت فرهنگي ايران دانست که مستقيما مي تواند ريشه هاي وي تنها ابزار مقابله با جهان غرب
  .فرهنگي در غرب را هدف بگيرد

مديرکل چاپ و نشر وزارت ارشاد بر توجه بيشتر به فرهنگ به عنوان رکن اساسي جامعه تاکيد کرد و 
  .ارائه تعريف درستي از آن رادر جامعه خواستار شد

سم ها تمام شده و تنها جدال دو فرهنگ عمده يعني اسالم و به گفته وي، دوره مارکسيسم و ساير اي
مصاديق فرهنگ غرب در جهان صورت مي گيرد اسالم حرکت مسلمانان را بين المللي کرده و از جدال 

  .موجود با غرب، گريزي نيست
کريماني تعريف صحيح و انتخاب درس مصاديق مبارزه البته نه به معناي زد و خورد بلکه به معناي 

يرتيي و فرهنگي را در کسب پيروزي موثر دانست و دوره هاي انقالب را توجه به درايت مسوولين د
  .ورزش ارزيابي کرد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  . مردان مسلح ناشناس به دفتر آيت اهللا سيستاني در شهر نجف حمله آردند
  2004   مه16 -1383  ارديبهشت27يكشنبه 

به گزارش خبرگزاري مهر، راديو آمريكايي سوا خبرداد آه مهاجمان ناشناس با حمله به دفتر آيت اهللا 
 دقيقه اين دفتر را با استفاده از سالح هاي سبك 15العظمي سيستاني در شهرنجف، به مدت بيش از 

  .مورد هدف قرار دادند 
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  . سيستاني وارد آمد اما به اعضاي اين دفتر آسيبي نرسيد  خسارتهايي به دفتر آيت اهللا بر اثر اين حمله
 هدف از آن را اعمال فشار برمرجعيت شيعه براي اعالم جهاد عنوان  راديو سوا در تحليل اين حادثه،

  .آردند
يادآورمي شود شهرمقدس نجف ازچندين روزگذشته شاهد درگيريهاي شديد مسلحانه ميان شبه 

  . ه جيش المهدي و نيروهاي آمريكايي بوده استنظاميان مقتدي صدر موسوم ب
   

  شوراي سياسي شيعيان عراق تشکيل شد  
شوراي سياسي " گروه سياسي عراق امروز در بغداد 18چهار عضو شوراي حکومت انتقالي به همراه 

  . را تاسيس کردند" شيعيان
انيه اي ازتمام شخصيتهاو به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي ايالف، اين شورا دربي

گروههاي سياسي ومذهبي خواست تا تمام تالش خود را جهت نظارت بردستگاههاي حکومتي عراق، 
  .نيروهاي مسلح، سرويسهاي امنيتي، سياست خارجي و در آمدهاي صندوق توسعه عراق بکاربندند

يکايي که ازسوي نيروهاي  اين شورا از گروههاي ياد شده خواست ازدريافت خدمات سرمايه گذاران آمر
ائتالف در اماکني همچون  ادارات دولتي ، قوه مجريه،قوه  قضائيه و استانداريها تعيين شده اند، 

  .  خودداري کنند 
موسسان اين شورا در بيانيه خود برضرورت تشکيل حکومت درعراق داراي حاکميت و حق استفاده 

  .ازثروتها وافراد با تجربه  تاکيد کردند
ي چهارگانه شرکت کننده عضو شوراي حکومت انتقالي دراين شورا عبارتند ازدکتراحمد چلبي، اعضا

دکتر احمد البراک، دکتر سالمه الخفاجي و شيخ عبدالکريم المحمداوي به عالوه شماري از نمايندگان 
  . گروهها، احزاب سياسي شيعه، اعراب و کردها
هدف ازتشکيل چنين شورايي ايجاد عراقي : م کردند موسسان اين شورا درباره اهداف اين شورا اعال

آزاد، فدرالي چند حزبي، يکپارچه، مستقل ، تکيه برارزشهاي دمکراتيک، روحيه بازسياسي، پايبندي به 
  . اصل گفتگو و تحقق حاکميت کامل براي عراقيها است 

  .ريسم به شدت مخالفندبا هرگونه طائفه گري و با تمام اشکال ترو: آنها در عين حال تاکيد کردند
تمامي درخواستها براي بازگرداندن بقاياي رژيم سابق عراق مردود است اما : دراين بيانيه آمده است

ضرورت برخورد شايسته با صدها هزار شهيد عراقي و خانواده آنها و ستم ديدگان و زندانيان سياسي 
  .وجود دارد 

رعايت حقوق خانواده هاي قربانيان  و توجه به حقوق اين شورا در بخشي ديگر از اين بيانيه خواستار
خانواده هاي قربانيان گورهاي دسته جمعي، مفقودين ، زندانيان سياسي و بازگرداندن رانده شده هاي 
سياسي ازسوي رژيم بعث عراق شده وبر لزوم دردستورکار قراردادن سياست کمک به مناطق محروم 

  .دندخصوصا درمرکز و جنوب عراق تاکيد کر
اين بيانيه اي از سوي احزاب و شخصيتها ، گروهها و جريانات سياسي عراق ذيل مورد موافقت قرار 

  .گرفته است
 حزب - کنگره ملي عراق- حزب الفضيلة اإلسالمي- جنبش عراق اإلسالمية -حزب الدعوه اسالمي 

 جنش -حزب اهللا  عراق  - جنبش اسالمي عراق يکپارچه -ائتالف ملي يکپارچه -آزاديخواه الجمهوري 
 -جنبش اسالمي سيد الشهداء - گروه انتفاضه عراق - جريان اسالمي دمکراتيک -حزب اهللا درعراق

 موسسه - جنبش عراق جديد - جنبش  اسالمي آردهاي شيعه درعراق -انجمن دمکراتيک عراق
 دآتر احمد - آرد اتحاد اسالمي شيعيان- جنبش صلح براي شيعاين کرد-انقالبي انتفاضه شعبانيه 

 -دآتر سالمة الخفاجي عضو شوراي حکومت انتقالي عراق -چلبي عضو شوراي حکومت انتقالي عراق 
دآتر احمد البراك عضو شوراي -شيخ عبد الكريم المحمداوي عضو شوراي حکومت انتقالي عراق  

  .  حکومت انتقالي عراق 
  

  ديه ميهني آردستان عراق را برعهده گرفتند طرفداران مقتدي صدر مسئوليت قتل يكي از اعضاي اتحا
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در اين نوار تصويري دليل اين اقدام همكاري اتحاديه ميهني آردستان عراق به رياست جالل طالباني با 
  .  نظاميان آمريكايي در حمله به شهرهاي نجف و آربالعنوان شده است 

 به نقل از کانال تلوزيوني الجزيره  شبه نظاميان جيش المهدي ضمن هشداردر به گزارش خبرگزاري مهر
باره همكاري ميان احزاب سياسي و ديني عراق با نيروهاي اشغالگردر خصوص هر نوع همکاري با 

  . نيروهاي آمريکايي هشدار دادند 
و جيش المهدي را آه در شهر نجف نيز يك افسر ارشد آمريكا اعالم آرد آه نظاميان آمريكايي شش عض

  .تالش داشتند به يك گشتي نيروهاي آمريكايي حمله آنند به قتل رساندند
سه مسلح عراقي درحمله صبح : همچنين يك سخنگوي نظاميان انگليسي در شهر بصره اعالم آرد

  .امروز خود به يك پايگاه نظاميان انگليسي به ضرب گلوله اين نظاميان، آشته شدند
   

  آوپترهاي آمريكايي از زمين و هوا به آربال يورش بردند يها و هل تانك
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با سربازان آمريكايي و نيروهاي ائتالف، در دو شهر در جنوب عراق ) يكشنبه(نيروهاي مقتدي صدر امروز 
  .درگير شده و اجساد آشته شدگانشان را در نجف دفن آردند

به نقل از خبرگزاري رويتر، از سوي ديگر آالين پاول، وزير ) ايسنا(دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري 
ي آمريكا در تالش است تا خسارات وارد شده به آمريكا در عراق را به دليل بدرفتاري با  امور خارجه

  .زندانيان عراقي، آاهش دهد
اقي مانده، عاليم آمي از پايان  روز به مهلت انتقال حاآميت به مردم عراق ب45در حالي آه تنها 

  .شود درگيريهاي ضدآمريكايي ديده مي
به سربازان ما ) ها عراقي(آنها : ي حضور نيروهاي آمريكايي در عراق، اظهار داشت پاول با تاآيد بر ادامه

  .در اينجا براي بعضي از زمانها در آينده نياز دارند
نيروهاي ائتالف با نيروهاي مقتدي صدر آه از خمپاره شاهدان عراقي اعالم آردند، پس از درگيري ميان 

آردند، تانكهاي آمريكا امروز به خيابانهاي شهر آربال  هاي خودآششي براي حمله استفاده مي و نارنجك
  .آوپترهاي آمريكايي بر فرار اين شهر به پرواز در آمدند مسلط شدند و هلي

 از نيروهاي مقتدي صدر آشته شده و سه تن ديگر پزشكان عراقي اعالم آردند، در اين درگيريها يكي
  .مجروح شدند

ي گذشته در اين منطقه موضع گرفته  سربازان ايتاليايي نيز در ناصريه با افراد مسلحي آه از جمعه
  .يي آه از ديدگاه فرماندهان آمريكايي، آرام بوده است بودند، درگير شدند؛ منطقه

ها  افراد مسلح از داخل يك بيمارستان به نيروهاي ايتاليايي: الم آردسخنگوي وزارت دفاع ايتاليا در رم اع
 .شليك آردند

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  قطعا مسلمانان و شيعيان در مقابل اين گستاخي ساکت نخواهند نشست  ؛آيت اهللا خامنه اي
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انقالب اسالمي امروز در درس خارج خود، تعرض نظاميان اشغالگر حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم 

آمريکايي به مقدسات مسلمانان و شيعيان و هتک حرمت عتبات عاليات در عراق را اقدامي گستاخانه، 
  . وقيحانه و همراه با حماقت دانستند

مطمئنا : يح کردندايشان ضمن اظهار تألم  و تأسف شديد از اين وقايع تصر" مهر"به گزارش خبرگزاري 
مردم مسلمان و شيعيان در عراق و ديگر نقاط دنيا در مقابل اين تعرض و گستاخي ساکت نخواهند 

  .نشست زيرا اين وقايع، بسيار مهم است و نبايد در مقابل آنها ساکت ماند
  

انان و در اعماق قلوب مسلم) ع(و حضرت سيدالشهدا) ع(ايشان با تاکيد بر اينکه حضرت اميرالمومنين 
مسلمانان : شيعيان جاي دارند و مرقدهاي مطهر آنان داراي جايگاه بسيار واال و خاصي است افزودند

نمي توانند تعرض نظاميان وقيح آمريکايي به اين امکان مقدس و گلوله باران وادي السالم در نجف را که 
نايت از نظر دنياي اسالم، محل دفن بسياري از اوليا، اوصيا، و بزرگان است تحمل نمايند و اين ج

  .شيعيان و ملت ايران محکوم است
وقاحت آمريکاييها به حدي رسيده است که برغم اين جنايات و : مقام معظم رهبري خاطرنشان کردند

  .هتک حرمت ها در عراق، همچنان دم از حقوق بشر و دموکراسي مي زنند
حضرت آيت اهللا خامنه اي با تاکيد بر اينکه تخم نفرتي که آمريکاييها در عراق کاشته اند، تا دهها سال 

رسوايي اخير زندان ابوغريب که مشخص شده در : محصول تلخ نفرت را ببار خواهد آورد، افزودند
  . پاک نخواهد شدزندانهاي ديگر نيز جريان دارد، داغ ننگي بر پيشاني آمريکاييها است که به آساني

  
ايشان با اشاره به اظهارات مقامات آمريکايي مبني بر بي اطالعي از ماجراي زندان ابوغريب، آن را يک 

سردمداران کاخ سفيد در حالي چنين آشکار دروغ مي گويند : دروغ آشکار دانستند و خاطرنشان کردند
 را در جريان وضع زندان ابوغريب قرار که صليب سرخ اعالم کرده است از مدتها قبل مسووالن آمريکايي

  .داده بود
رهبر معظم انقالب اسالمي، دستگاه هيات حاکمه آمريکاي را دستگاه نفرت، ظلم و بي اعتنايي به 

ورود آمريکاييها به عراق، ماندن آنها در عراق ، رفتارشان با : کرامت انسانها دانستند و تصريح کردند
ريکايي در اين کشور، شکنجه زندانيان در زندانها و تعرض اخير آنها به مردم عراق، گماردن يک حاکم آم

شهرهاي مقدس کربال و نجف، همه کارهاي غلطي است که پشت سر هم انجام گرفته و آمريکاييها 
  .امروز در باتالق و گندابي گرفتار شده اند که هر چه جلوتر روند بيشتر گرفتار خواهند شد

: ، ارايه طرح انتقال قدرت در عراق را نيز يک فريب برشمردند و تاکيد کردندحضرت آيت اهللا خامنه اي 
سياستمداران و نخبگان عراقي بدانند که هر کدام از آنها که سر کار بيايند و دست نشانده آمريکا باشند 

  .به اندازه آمريکاييها، منفور خواهند بود
  

که مردم عراق حق انتخاب داشته باشند و در انتقال قدرت واقعي هنگامي است : ايشان تصريح کردند
غير اين صورت طرحي که از جانب يک نفر و با حمايت آمريکاييها به سياستمداران عراقي ديکته شود، 

  .انتقال قدرت به مردم نخواهد بود
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حضرت آيت اهللا خامنه اي با تاکيد بر اينکه امروز، دولت آمريکا در عراق و صهيونيستهاي غاصب در 

اين جنايات در اثبات حقانيت : طين ، مرتکب بزرگترين جنايات بشري مي شوند، خاطرنشان کردندفلس
  .کافي است" مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسراييل"مردم ايران براي انتخاب شعار 

: مقام معظم رهبري با اشاره به ادعاي دولتهاي اروپايي مبني بر حمايت از حقوق بشر، تصريح کردند
اي اروپايي در اين ادعاي خود صادق هستند، بايد اقدامات و جنايات اخير آمريکا را صريحات اگر  دولته

محکوم نمايند و اين محکوميت بايد با ارايه و تصويب قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل باشد زيرا 
  .در غير اين صورت ، ادعاي حمايت از حقوق بشر، براي ملتها هيچ ارزشي ندارد

  
به معناي پرتاب ) ع(سنجاني گفت آه پرتاب گلوله به سمت گنبد مطهر بارگاه حضرت علي هاشمي رف

  .گلوله به سوي قلب ميليونها انسان است
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، حجت االسالم و المسلمين )ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران 
المللي  رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام آه در مراسم افتتاحيه آنفرانس بينهاشمي رفسنجاني، 

مسايل عراق، فلسطين و : گفت اظهار داشت سخن مي“ انداز آينده انقالب اسالمي و چشم”
سازي قرار  ي سرنوشت افغانستان نبض تاريخ اسالم را شديدتر و تندتر آرده است و اآنون در نقطه

  .ار امت اسالمي را متوجه واقعيات و آينده بكنيمگرفته و نياز است تا افك
ي عمر تاريخ چند هزار  هاي بسيار بلندي در راه توسعه برداشتيم آه به اندازه گام: وي در ادامه افزود

هاي ما را مخفي نكرده و جهان را از اين آه  شان از پيشرفت آمريكاييها نيز نگراني. ي ايران است ساله
  .دهند يي است بيم مي ول هستهي تح ايران در آستانه

ي  آري ما در آستانه: يي ايران افزود رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با فناوري هسته
يي هستيم و اين آامال صحيح است؛ ولي اينكه به دنبال دستيابي به سالح  تحصيل آامل انرژي هسته

 چنين سالحي براي جوامع بشري مفيد دانيم به آار بردن يي باشيم نادرست است؛ چرا آه مي هسته
  . هاي ديگري پيش بگيريم ي بازدارندگي دارد و ما اميدواريم بازدارندگي را از راه نيست و تنها جنبه

ي اول  از درجه. اي محكم دارد امروز انقالب اسالمي ايران از هر جهت پايه: وي در ادامه اظهار داشت
ي تاريخ انبيا بر اين محور  يم و آن پيروزي حق است همهخود اسالم آه ما مسلمانان اعتقادي دار

. ي قطعي داده آه حق پايدار است و خود را نشان خواهد داد چرخد و خداوند مكرر وعده چرخيده و مي
از لحاظ عملي هم همانگونه آه شاهديم به هر حال انقالب ما انقالبي بود در معرض شديدترين 

دو سال است . مي و تبليغاتي و همه اين تندبادها را از سر گذرانيد اقتصادي، نظا تندبادهاي سياسي،
آند ايران محور شرارت است اما امروزه ايران با توجه به اعمال آنها آمريكا را  آه بوش مكررا تكرار مي

  . داند محور شرارت مي
ا به عنوان آغاز اي آوچك در جهان اسالم تلقي شود، انقالب م ايران نبايد به عنوان جزيره: وي افزود

شايد مهمترين اهرم تاثيرگذاري در دنيا و تاريخ امروز در اختيار آساني . حرآتي در دنياي اسالم است
چنين قدرتي . توانند تاثيراتي اساسي بر دنيا گذارند ي انرژي گذاشته و مي باشد آه از پشت بر ماشه

يابد و اگر افكار منحط بر  حو احسن مياگر متكي و مسلح به تفكر الهي و انساني باشد راهش را به ن
  .آن حاآم باشد منابع به هدر خواهد رفت

هاي جهان  يي براي ملت مايه تواند تجربه و دست وي ضمن بيان اين مطلب آه انقالب اسالمي ايران مي
محورهاي انقالب اسالمي آامال مشخص است و از جمله آنها مبارزه با ظلم، : باشد اظهار داشت

ما در ايران حقيقتا قدرتي جز قدرت مردم نداريم، در تمام دنياي . زي و اتكاي بر مردم استستي سلطه
  . اسالم بايد چنين باشد

اوضاع آنوني : اگر االن بپرسيم اوضاع چگونه است خواهم گفت: هاشمي رفسنجاني در ادامه گفت
اآنون جهان . و استبداد بودخيلي بهتر از نيم قرن پيش است آه جهان اسالم به شدت گرفتار استعمار 

آم آم تهاجمي آه . رود تحصيل، فناوري و تجديد هويت اسالمي به پيش مي اسالم بر مبناي دانش،
شود و تهاجم از جانب دنياي  ها متوجه ما بود محبوس مي تاآنون و به جانب غربيها و سوسياليست

ي بسياري از   در برنامه د و اين نكتهخواهد بو... ها و   زورگويي ها، اسالم به فرهنگ منحط، تبعيض
  .آشورهاي اسالمي نيز وجود دارد

هيچ بخشي از دنياي غرب مايل نبود ما : رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين اظهار داشت
هاي  مايل نبودند قله. مايل نبودند انقالب ادامه يابد ولي ادامه يافت. پيروز شويم ولي پيروز شديم

شود و  مايل نبودند حرف ما در دنيا مطرح شود، ولي مطرح مي. ييم ولي فتح آرديمتوسعه را فتح نما
توانند هميشه ما را  شود آه آنان چون سابقه و تجربه دارند مي مستقل هم نياز دارد؛ آري تصور مي

شتباه را ها را از بين برده و اين طرز فكر ا ها اين واهمه پشت در نگه دارند، آرزو دارند اين گونه آنفرانس
آنند   دارند و تخريب هم مي ها اشتباه نكنند هر چند آه قدرت اصالح نمايند؛ اين گونه نيست آه قدرت

  .پذيرند ولي نقاط ضعف و اشتباهاتشان را فراوان است و بسيار هم آسيب
در سالهاي اخير آمريكاييها رآورد اشتباهات : هاشمي رفسنجاني در ارتباط با مسايل آمريكا گفت

ابتدا آاري آه با خلق طالبان .  سپتامبر اشتباهاتشان دو چندان شد11پس از . اند تراتژيك را شكستهاس
. براي مبارزه با انقالب اسالمي فكر آردند از موضع افراطي اهل سنت استفاده آنند. در منطقه آرد

دهد؛ تنها آافي است  آابوس القاعده رنجشان مي. اند القاعده را ايجاد آرده و امروز بالي جانشان شده
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اين نوار همه جا را . اي به تلويزيوني برسد و شبكه به عنوان سرمايه آن را منتشر بكند تا نوار ناشناخته
اي وقت  چنين مساله. نمايد و آاخ سفيد اولين مستمع آن است  را مضطرب مي گيرد همه دنيا مي

 آه چه اشتباهي آرده و راه بازگشت هم فهمد گيرد و آمريكا اآنون مي بسياري از تحليلگران را مي
  . ندارد

آنند توسل به صدام براي خفه آردن  اشتباه ديگري آه خودشان به آن اعتراف مي: وي در ادامه افزود
امروز ديگر صدامي باقي . او را به تمام ابزارهاي مورد نياز مجهز آردند. انقالب اسالمي در نطفه بود

سازي تبديل شده است و  هايشان و عراق به باتالق تاريخي تاريخ زينهاند با ه نمانده و آنها مانده
آمريكا . ي اسراييل است ديگر مساله. خورد سرنوشت بسياري از مسايل در عراق بايد رقم بخورد آه مي

 انساني و نقاط  بر ذخاير نفت،. ي او خاورميانه را به ميل خود اداره آند اسراييل را خلق آرد تا به وسيله
... اس جغرافيايي و سوق الجيشي تسلط يابد، جنگ به راه اندازد و همه را محتاج خود سازد و حس

تاحدودي هم به اين اهداف رسيدند، ولي امروز به قول خودشان افكار عمومي يك و نيم ميليارد 
ريكا به مسلمان را از دست دادند؛ يك و نيم ميليارد دشمن براي آمريكا بسيار زياد و خطرناك است و آم

  . سبب حمايت از اسراييل همه جا تحت تحقير است
آمدند عليه دنيا اعالم جنگ . پس از سپتامبر روند اشتباهات آمريكا رو به فزوني نهاد: وي در ادامه افزود

آقاي بوش رسما اعالم جنگ صليبي آرد و خيلي زود . آردند و گفتند بايد به زور اهدافمان را تامين آنيم
او صريحا عليه مسلمانان سخن گفت و دنياي اسالم او را . ه آرده و حرف خود را پس گرفتفهميد اشتبا

در برخي . ها را جبران آنند آنها خيلي بايد هزينه آنند تا اين فحش. گري متهم آردند به ناداني و افراطي
 چقدر .از آشورهاي اسالمي اعالم آردند آه بايد درسهاي اسالمي را از موارد درسي حذف آنيم

آيد موارد  چه آشور اسالمي مي! آوريم ببينيد ما چه آساني را عاقل به حساب مي! احمقانه
خواهد  ي عكس خواهد داد چقدر ناداني مي اش را از اسالم تهي آند آه اگر هم چنين آند نتيجه درسي

اي آساني آه آورد؛ اگر اينها اشتباه نيست پس چه است بر آه آمريكا به عربستان چنين فشاري را مي
  مدعي اهل سانسور نيستند؟

اشتباه آمريكا در : رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اشتباه آمريكا در عراق اظهار داشت
با خود گفت زودتر . عراق اين بود آه عجله آرد و صبر نكرد تا دنيا و سازمان ملل را با خود هماهنگ آند

اش  با اين اقدامش هم سازمان ملل را رنجاند هم دوستان اروپايي. هاي نفت را تصرف آنيم برويد و چاه
ريشه را ساآت نمود خيال آرد در آوهپيمايي  ها را عصباني آرد، وقتي هم آه صدام بي را و هم روس

ي اورست رسيده است ولي خيلي زود دريافت آه چه اشتباهي آرده؛ اين حيواني آه به بام  به قله
ي آمريكا گرفتار نيست و هيچ دولتي به  آنم االن هيچ آس به اندازه فكر مي. برده بايد همانجا بماند

تاآنون : به گزارش ايسنا، هاشمي رفسنجاني در ادامه گفت.ي دولت آمريكا در مخمصه نيست اندازه
ي گذشته بود  ايم آخرين اشتباهي آه آمريكا آرد همين هفته بسياري از اشتباهات آمريكا را بر شمرده

دانم با چه هدفي آه به هيچ وجه قابل توجيه نيست بخش شيعه نشين  بارد، نمي قت از آن ميآه حما
عراق را دچار تشنج و درگيري آردند؟ افكار خاصي را به وجود آوردند و آار به جايي رسيد آه به سمت 

وي قلب گلوله پرتاب آردند، اين عمل به معناي پرتاب گلوله به س) ع(گنبد مطهر بارگاه حضرت علي 
با اينكه بسياري از علما اعالم آردند آه آنجا . دانم مشاوران آنها آي بودند نمي. ميليونها انسان است

اند  خط قرمز است و اگر از خط قرمز عبور آنيم جبران غير ممكن خواهد بود، اينها اين مسايل را در نيافته
  . هر چند آه اين اخطارها پيشگيرانه بود نه تهديدآميز

دانند، ولي به گلوله بستن مسجد  ها در اين رابطه آم مي ميهمانان خارجي: ر ادامه افزودوي د
شارون . ي پهلوي بسته شد ي پهلوي را آند و از آن پس راه آشتي بين مردم و خانواده گوهرشاد ريشه

د چون ببينيد چند سال است آه گرفتارن. ي دوم شد المقدس مسبب آغاز انتفاضه نيز با اهانت به بيت
ها  مساله خيلي پردامنه نيست؛ ولي وقتي شرايط مناسب باشد اين جرقه. اند آار خامي انجام داده

به گزارش خبرگزاري . چون آبريت به انبار باروت است و آمريكا بايد مواظب چنين خطراتي باشد
 آشوب نشود ولي اند تا ها خيلي تالش آرده علما و حوزه: دانشجويان ايران، وي در ادامه اظهار داشت

اينگونه قطعا آشوب خواهد شد اگر آساني نباشند آه عمدا چنين اقداماتي انجام دهند اين موضوع 
احتمال نيز دارد شياطيني دور و بر آنها عمدا چنين آنند به هر حال . اطالعي آنان است ناشي از بي

 آشيده شدن است، مشخص  تواند آمك آند تا آرامش برقرار شود در حال به چالش يي آه مي نقطه
  . است آه اختالف بين شيعيان تا چه حد خطرناك است

مثل آمريكا همچون آسي است آه در باتالق است و هر چه تالش : هاشمي رفسنجاني اظهار داشت
آمريكا به عقاليي نياز دارند تا به او آمك آنند؛ چرا آه خود اين . رود آند از آن خارج شود فروتر مي مي
  . رود ه چشم همه ميها ب آتش

ها  افتضاح شكنجه: ي زندانيان عراقي توسط آمريكاييها در عراق گفت وي در ارتباط با افشاي شكنجه
خودشان . نمايند يي آه مقامات آاخ سفيد نيز از آن اظهار شرمندگي مي چيز آمي نيست؛ يك مساله

اگر اين نوار اشتباه نيست .  نيستآنند آه تحقيرهايي آه شده آنقدر بد است آه قابل نمايش اقرار مي
هايشان را در برابر ادعاهايشان سست و  پس چيست؟ اينها نوعي حماقت واضح است آه پايه

چنين اقداماتي از فردي چون صدام عجيب و بعيد نيست، چون ماهيت او . پذير آرده است ضربه
نيست و اين نشان از آند، اين گونه   دهي مي همينگونه است ولي براي آسي آه ادعاي آزادي

  .خصومتي واقعي دارد
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اند آه روي بازگشت به ميهن را  ام بسياري از نظاميان آمريكايي گفته شنيده: وي همچنين اظهار داشت
ها  هاي افراد در برابر ساير خانواده نگرند و خانواده گر مي ي شكنجه نداريم؛ چرا آه به ما به ديده

  .شرمسارند
فكر نكنيم طرف ما آنقدر قدرتمند است آه مجبوريم چنين اوضاعي : پايان گفتبه گزارش ايسنا، وي در 

آنند چون مغرورند و چون منافعشان گسترده است تبعا اشتباهاتي  را بپذيريم؛ آنها هم اشتباه مي
هاي حرآت  دنياي اسالم بر مبناي حق و با شيوه. گسترده خواهد بود و در همه جا آسيب پذيرند

توانيم  هاي ميدان و راهكارها برخورد خواهد آرد و مي ني و نه دروغ و ضعف با واقعيتبي  واقع صحيح،
  .مان هم اين است اسالم را در قرن حاضر عزيز آنيم و بايد چنين آنيم و وظيفه

  
  ستاد کل نيروهاي مسلح هتک حرمت اماکن مقدس عراق را محکوم کرد 

  2004   مه16 -1383  ارديبهشت27يكشنبه 
 نيروهاي مسلح باصدور اطالعيه اي اقدام نظاميان اشغالگر آمريکايي در حمله به شهرهاي ستاد کل

  . مقدس عراق و هتک حرمت عتبات عاليات را محکوم کرد
جنايت تازه اشغالگران آمريکايي مبني بر محاصره و : به گزارش خبرگزاري مهر در اين بيانيه آمده است  

 و افزايش کشتار مردم مظلوم عراق در پي رسوايي، شکنجه هتک حرمت اماکن مقدس نجف و کربال
هاي قرون وسطايي و ساديستيک در زندان ابوغريب که مايه ننگ بشريت دنياي امروزي است و حاکي 

ستاد کل نيروهاي مسلح را بر آن . از خوي در زندگي و ضد انساني دولتمردان آمريکايي مي باشد
  .اين اعمال صادر کندداشت تا بيانيه اي در محکوم کردن 

  
همزماني اين اقدامات وقيحانه در عراق و افغانستان با :در قسمت ديگري از اين بيانيه آمده است 

تشديد جنايات وحشيانه و کشتار مردم مظلوم فلسطين، امري قابل تامل و در راستاي اجراي استراتژي 
  .کالن صهيونيستي است

يت هر گونه هتک حرمت به عتبات عاليات متوجه آنان است و اشغالگران آمريکايي بايد بدانند مسوول
بهتر است به اظهارات دردمندانه و هشدار دهنده ولي امر مسلمين و رهبر عظيم الشان انقالب 

اسالمي توجه کرده و دست از ادامه جنايات ذلت بار خود بردارند و حکومت عراق را به مردم اين کشور 
اعمال ددمنشانه و سبعانه، خشم مسلمانان جهان را شعله ورتر ساخته، واگذار نمايند وگرنه با اين 

  .خود را در باتالقي هولناکتر از ويتنام گرفتار خواهند ساخت
ستاد کل نيروهاي مسلح اين فاجعه دردناک را به مقام معظم رهبري حضرت آيت اهللا العظمي خامنه 

 و عموم مسلمانان جهان تسليت عرض مي اي عزيز، مراجع عظام تقليد و علماي قم، نجف و کربال
نمايد و از دولتمردان و شخصيتهاي اسالمي، نهادهاي طرفدار حقوق بشر، سازمانهاي بين المللي و 
آزادگان جهان، مجدانه مي خواهد از ادامه اين گونه اعمال ضد انساني و مغاير با موازين بين المللي 

در غير اين صورت شيعيان جهان به فتواي مراجع عالي قدر . توسط اشغالگران آمريکايي جلوگيري نمايند
  .خويش عمل نموده و سزاي اشغالگران و متجاوزان را خود خواهند داد

  
  مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي هتک حرمت عتبات عاليات را محکوم کرد 

  . ا محکوم کردبيانيه مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي در بيانه اي هتک حرمت به عتبات عاليات ر
بار ديگر جنايات آمريکا و انگليس و هتک حرمت : به گزارش خبرگزاري مهر  در اين بيانيه آمده است

عتبات عاليات ، نجف اشرف و کربالي معلي ، پرده از چهره کريه مدعيان دموکراسي و حقوق بشر 
تناک ، اسائه ادب به حريم اين جنايات وحش. برداشت و ماهيت دروغ و تزوير آنان را به نمايش گذاشت 

مقدس علوي و حسيني و کشتار مردم بي دفاع ، خون غيرت را در رگهاي مسلمانان به جوش اورد و 
  .آنان را دردفاع از مقدسات اسالمي مصمم مي سازد

دولت آمريکا در عراق و صهيونيست هاي غاصب در فلسطين مرتکب بزرگترين جنايات بشري مي شوند 
ذبوحانه ، امت اسالم را به مبارزه مي طلبند و تنها هوشياري ، يک پارچگي ، اتحاد ، و با تالش هاي م

همبستگي مسلمانان و اراده استوار آنان براي دفاع از استقالل ، آزادي ، تماميت ارضي و هويت 
  .يکپارچه اسالمي خود چاره ساز بحرانهاي ايجاد شده توسط آمريکا ، انگليس و صهيونيسم است

هاني تقريب مذاهب اسالمي ضمن محکوم ساختن تهاجم استکبار جهاني به اماکن مقدس مجمع ج
که موجب جريحه دار شدن احساسات مسلمانان اعم  از شيعه و سني شده  خواستار پايان دادن به 

اشغال نظاميان در عراق ، بازگشت امنيت و آرامش  به اين کشور ستمديده و سپردن سرنوشت کشور 
ي به دست مردم عراق است تا آنان بتوانند در آزادي کامل و در سايه اسالم ، سرنوشت و حاکميت مل

  .خود را رقم زنند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

روزنامه های يکشنبه تهران در ميان اخبار خارجی خود اشغال شهرهای مذهبی جنوب عراق را توسط 
ند و از ميان خبرهای داخلی نظر رهبر جمهوری اسالمی در مورد مرتد نيروهای آمريکا با اهميت ديده ا

  .نبودن هاشم آغاجری را مهم دانسته اند
  2004   مه16 -1383  ارديبهشت27 يكشنبه -بي بي سي 
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در عنوان اصلی خود خبر از پايان ناآرامی های نجف و استقرار نيروهای نظامی آمريکا در ايران روزنامه 

  .شهر داده استنقاط حساس آن 
 در باالی صفحه اول خود خبر از ورود مردم از سراسر عراق به نجف برای دفاع از آن شهر داده کيهان
  .است
 در مقاله ای مقتدی صدر را به عنوان کسی که دانسته و يا ندانسته به عاملی برای دشمنی با اعتماد

   استراتژی می توانستند در تعيينشيعيان تبديل شده توصيف کرده و نوشته در زمانی که شيعيان 
 صدر اين   وجود آورند، جريان  خود به های  در ديدگاه  نسبی  و استحکام  توافق  عراق  آينده  برای مشترک

  . داد احتمال را کاهش
 ديگر   شيعه  يک  عراق از دست  بار شيعيان  با تاکيد بر اين که ايناعتمادمصطفی ميری در مقاله 

   که  است  شيعيان  بويژه  مسلمانان  برای  شرمساری اند نوشته است مايه  را خورده به ضر شديدترين
  .  نکند  مخالفت  شوند و کسی  مسلط  شيعه  مقدس  اشغالگر بر شهرهای نيروهای
برای دومين روز پی در پی به حمايت از مقتدی صدر پرداخته و مخالفان وی جمهوری اسالمی روزنامه 

لی متهم کرده و نوشته درحالی که هزاران هزار جوان غيور عراقی جان های خود را به کف را به ساده د
گرفته و به ميدان مقاومت در برابر اشغالگران آمده اند، علمای نجف اکنون چه مجوزی برای باز گذاشتن 

  .دست آنان دارند
های آمريکا چيزی بيش به حوزه علميه نجف توجه داده که وعده جمهوری اسالمی سرمقاله روزنامه 

  .از فريب نيست و بعد از مقتدی صدر نوبت آن هاست
 با نقل اعتراض آيت اهللا ها نوری همدانی، مکارم شيرازی و مهدوی کنی به اشغال نظامی رسالت

شهرهای مقدس جنوب عراق نوشته حوزه علميه قم در انتظار دستور مراجع روحانی است تا کالس 
  .ن اعتراض تعطيل کنندهای درس خود را به عنوا

در صدر اخبار خود نوشته رهبر جمهوری اسالمی خواهان تجديدنظر در پرونده آغاجری وقايع اتفاقيه 
  .شد

با تاکيد بر اين که اخبار حکايت از نارضايتی شديد آيت اهللا خامنه ای از تعلل در وقايع اتفاقيه روزنامه 
رهبر انقالب اسالمی از رئيس قوه قضائيه خواسته حل مساله اعدام يک استاد دانشگاه دارد نوشته 

  تر در پرونده سيدهاشم آغاجری تجديدنظر شود است که هرچه سريع
 هم به رغم ٨١ خبر داده که وکيل آغاجری از دستور رهبر سپاسگزاری کرد و گفت من در سال شرق

را متوجه شده بودم که مخالفت آغاجری با تجديد نظر خواهی، از حکم صادره تجديدنظرخواهی کردم زي
  .رهبر به اصل موضوع وقوف پيدا کرده اند

 اظهار اميدواری کرده است که دستگاه قضايی اين استاد جانباز شرقصالح نيکبخت به نوشته 
مطمئنًا صرف به کار بردن کلماتی در يک "دانشگاه را در زندان نگه ندارد و وی را آزاد کند و افزوده 

  ."ستگاه قضايی مملکت را چنان برآشفته کند که جامعه دچار بحران شودسخنرانی محفلی نبايد د
هفته گذشته، ماه ها بعد از ابراز اميدواری ها به تجديد نظر در حکم اعدام هاشم آغاجری، به دنبال 

اظهار نظر مخالف رييس جمهور خاتمی با اين حکم، رييس دادگستری همدان اعالم داشت که اين نظر 
  .و مدارکی را برای وکيل آقاجری فرستاد که نشان می داد حکم اعدام تائيد شده استرا نمی پذيرد 

در عنوان بزرگ صفحه اول خود از حضور همزمان وزير خارجه ايران و خانم کونداليزا رايس آفتاب يزد 
  .مشاور امنيت ملی رييس جمهوری آمريکا در مسکو خبر داده است

المللی انرژی  ه برگزاری اجالس شورای حکام سازمان بين نوشته کمال خرازی در آستانهمشهری
به مسکو رفته درحالی که وزير خارجه آمريکا پس از ديدار با همتای )  ژوئن١۴( خرداد ٢۵اتمی در 

  .ای ايران بخشی از مذاکرات آنان بوده است های هسته روسی خود گفته است موضوع برنامه
نقش رسانه ها و اطمينانی که مردم به رسانه های جوامع مردم در مقاله ای درباره آفتاب يزد سردبير 

ساالر دارند بدون اشاره به آلمان و نصب لوح در برابر سفارت آن کشور در تهران نوشته اگر مردم بپرسند 
چرا در زمان جنگ جانبازان شيميائی به همان کشور فرستاده می شدند که عامل جنايت بود، 

  مسووالن چه پاسخی دارند؟
به اعزام معلوالن حمالت شيميائی در جنگ ايران و عراق، برای معالجه به آفتاب يزد اشاره سرمقاله 

آلمان است که اينک از سوی شورای شهر تحت تسلط محافظه کاران متهم به فروش مواد شيميائی به 
  .عراق شده است

 سياست خارجی از اين نوشته اگر گفته شود که در آن زمان تصميم گيرندگانآفتاب يزد سردبير 
موضوع بی خبر بودند که باعث شرمساری است و اگر گفته شود که از آن آگاه بوده اند و حاال دست به 

  .افشای آن زده اند باز بايد پاسخ داد که چرا
هفته گذشته به دنبال نصب لوحه ای به يادبود کشته شدن مخالفان جمهوری اسالمی در رستوران 

آن رستوران در برلين، شورای شهر و شهرداری تهران دست به عمل متقابل زده و ميکونوس، در برابر 
  .لوجه ای از سوی بازماندگان حمالت شيميائی در برابر سفارت آلمان در ايران نصب کردند

جمهوری در حالی که پايان نمايش فيلم مارمولک در تهران و شهرستان ها اعالم شده است روزنامه 
  .مخالفت با تهيه کنندگان اين فيلم ادامه می دهد و خواستار مجازات آنها استهمچنان به اسالمی 

از زبان يک روحانی با نام آيت اهللا قزوينی نوشته برخی جمهوری اسالمی در خبر روز يکشبنه روزنامه 
ب از روحانيونی که ماشينهای ضد گلوله سوار می شوند و در معرض ديد مردم قرار ندارند اين فيلم را خو
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دانسته اند درحاليکه روحانيونی که باعامه مردم برخوردارند بايد دشنامهای مختلف را در کنار خانواده 
  .هاشان تحمل کنند

مدعی شده است که برنامه فارسی راديو بی بی سی به منظور تبليغ جمهوری اسالمی روزنامه 
ترتيب داد و از قول وی گفت بيشتر فيلم توهين آميز مارمولک مصاحبه ای با کارگردان اين فيلم 

  .خوشبختانه نظرات موافق در مورد اين فيلم بيشتر از مخالفين بوده است
خبر داده که عطاءاهللا مهاجرانی به " سميناری با حضور دوستان و دشمنان" در خبری با تيتر همشهری

به کويت رفته " منطقه و آينده"عنوان مشاور رئيس جمهور در راس يک هيات برای شرکت در سمينار 
  .است و با شيخ ناصر الصباح مشاور وليعهد کويت ديدار و گفت و گو کرده است

 در دنباله خبر خود افزوده در اين کنفرانس که از سوی مجلس کويت برپا شده همشهریروزنامه 
مقامات و شخصيت هايی چون پل برمر حاکم آمريکايی عراق، هوشيار زيباری وزير امور خارجه عراق، 

  . يخ حمد بن جاسم وزير خارجه قطر و محمود عباس نخست وزير سابق فلسطين هم شرکت دارندش
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