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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 ي رويدادها
  

  بيانيه مشترك اتحاديه اروپا و شوراى همكارى خليج فارس
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اتحاديه اروپا و شوراى همكارى خليج فارس در بيانيه اى مشترك از تداوم اختالف امارات با ايران : ايلنا
دو طرف در بيانيه پايانى . ه ابوموسى، تنب بزرگ و آوچك ابراز نگرانى آردنددرباره جزاير سه گان

نشست مشترك خود در بروآسل آه ديشب صادرشد، برضرورت ايجاد راه حلى مسالمت آميز و مبتنى 
بر قوانين بين المللى، مذاآره و يا ارجاع پرونده به دادگاه بين المللى الهه، براى آنچه بحران جزاير سه 

به گزارش خبرگزارى آويت، اتحاديه اروپا و شوراى همكارى خليج فارس در . ه خواندند، تأآيد آردندگان
ادامه بيانيه خود، ضمن استقبال از امضاى پروتكل الحاقى به پيمان منع گسترش سالح هاى هسته اى 

دو طرف . اقرار آنداز سوى ايران، از تهران خواستند هر چه سريع تر مفاد اين پروتكل را اجرا و به آن 
همچنين خواستار آن شدند آه ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى به طور آامل و فعاالنه همكارى و 

در نشست مشترك اتحاديه اروپا و . مسائل باقى مانده را با هدف دستيابى به شفافيت آامل، حل آند
وزراى خارجه آشورهاى عربستان  آشور اروپايى با ٢۵شوراى همكارى خليج فارس، وزراى خارجه 

سعودى، آويت، عمان، بحرين و نيز معاونان وزراى خارجه آشور هاى قطر، امارات متحده عربى و 
اآنون آويت رياست شوراى . عبدالرحمان العطيه، دبيرآل شوراى همكارى ديدار و گفت وگو مى آنند

 شوراى همكارى خليج فارس و گفته مى شود نشست مشترك. همكارى خليج فارس را بر عهده دارد
اتحاديه اروپا با الگوگيرى از نشست وزراى خارجه سه آشور اروپايى انگليس، فرانسه و آلمان با مقامات 
آشورمان و صدور بيانيه تهران درباره همكارى جمهورى اسالمى ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى 

 .در سال گذشته، پى ريزى شده است
  

ها در کانادا توسط سازمان ائتالف بين المللي عليه شکنجه، از  بيدن قانون مصونيت دولتبه چالش طل
  ديد مدير اجرايي سازمان
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يک وکيل ايراني که مدير اجرايي سازمان ائتالف بين المللي عليه شکنجه ): راديوفردا(تارا عاطفي 

اين سازمان قانون مصونيت دولت ها در .  در سراسر دنيا فعاليت مي کنداست، براي قربانيان شکنجه
  . دادگاه کانادا را به چالش طلبيده، تا بتواند از حقوق قربانيان شکنجه در کانادا دفاع کند

 ساله ايراني مقيم تورانتو، و فارغ التحصيل 27رها شهيد ثالث، وکيل ): راديوفردا، تورانتو(مريم اقوامي 
قوق است که براي ارتقاء حقوق بشر و کمک به قربانيان شکنجه در کشورهاي مختلف فعاليت رشته ح
رها، مدير اجرايي سازماني است به نام ائتالف بين المللي عليه شکنجه، که براي افرادي که . مي کند

ف يکي از مواردي که سازمان ائتال. قرباني شکنجه و نقض حقوق شهروندي شده اند، مبارزه مي کند
بين المللي عليه شکنجه، دولت کانادا را با چالش جدي مواجه کرده است، پرونده هوشنگ بوذري، مرد 
ايراني است که ادعا مي کند توسط دولت ايران شکنجه شده است، و به همين دليل پرونده شکايتي 

 مصونيت دولت عليه دولت ايران در دادگاه هاي کانادا تشکيل داده است، در حالي که بر اساس قانون
  . ها، کانادا نمي تواند کشورهاي ديگر را در دادگاه هاي خود محاکمه کند

سازمان ائتالف بين المللي عليه شکنجه سعي مي کند تا با تغيير قانون دادگاه هاي کانادا، از حقوق 
ه هاي اين رها شهيد ثالت در گفتگويي با راديوفردا، درباره اهداف و پروژ. قربانيان شکنجه دفاع کند

  :سازمان، و پرونده آقاي بوذري، مي گويد
ما يک گروه وکيل ): مدير اجرايي سازمان ائتالف بين المللي عليه شکنجه، تورانتو(رها شهيد ثالث 

بوديم، و يک سري از پروفسورهاي دانشگاه، جمع شديم و اين موسسه را بنيان کرديم، و دو هدف 
، )قانون مصونيت دولت ها (State Immunity Actي کنيم که مشخص داريم، يکي اينکه داريم سعي م

 International Human Rights Violationاين قانون کانادا را عوض بکنيم، که قربانيان شکنجه و بقيه 
را بتوانند دولت هاي ديگر را در کانادا سو بکنند، چون االن قانون آنطوري که ) نقض جهاني حقوق بشر(

هدف دوم ما هم . ولت هاي ديگر را به خاطر شکنجه يا نقض حقوق بشر سو بکنيمهست نمي توانيم د
ها را Caseاين است که وکيل قربانيان در دادگاه هاي کانادا باشيم، به صورت مجاني، و براي ايشان اين 

 براي اولين بار بود که يک کسي در کانادا داشت يک دولتي را به خاطر شکنجه Caseاين . جلو ببريم
 را در دادگاه Case مداخله کرد و گفت که کانادا اجازه ندارد که اين Caseدولت کانادا در . و مي کردس

دادگاه عالي  (Superior Court of Justiceدادگاه اولي که . بشنود، به خاطر قانون مصونيت دولت ها
هنوز قانون کانادا اجازه نمي دهد بود، داليل ما را قبول نکرد و گفته کانادا را قبول کرد، و گفت که ) کانادا

دادگاه تجديد  (Ontario Court of Appeal را برديم به Case هايي شنيده شود و ما اين Caseکه چنين 
  .، تقاضاي تجديد نظر داديم، و هنوز منتظر جواب آن هستيم)نظر اونتاريو
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ل و حقوق دانشگاه فارغ التحصيل  ساله ايراني که به تازگي از رشته روابط بين المل27اين جوان .: ا.م

شده است، قصد دارد تا با همکاري چند وکيل ديگر، مديريت وکالي بدون مرز در تورانتو را به عهده 
  :وي در مورد فعاليت ها و برنامه هاي وکالي بدون مرز مي گويد. بگيرد

  
 در آمريکا بنا شد، سازمان وکالي بدون مرز يک سازماني است که حدود دو سال پيش: رها شهيد ثالث

يکي اينکه موسسه هاي غير دولتي را که : چند تا هدف دارد. و االن دارند آن را گسترش مي دهند
در هر منطقه اي که . براي حقوق بشر فعاليت مي کنند، در سراسر دنيا از نظر حقوقي پشتيباني بکند

هدف ديگر . وکيل معرفي بکنيمباشند، سعي مي کنيم اگر کارهاي حقوقي داشته باشند، آنها را به 
اتفاقا . در سراسر دنيا فعاليت داشته باشيم) ناظر بي طرف (Neutral Observerاين است که به عنوان 

 هم که داشتيم، در ايران بود براي خانم کاظمي بود، که يک نفر نماينده اي از طرف وکالي Caseاولين 
تازگي هم وکالي بدون مرز به عنوان . يشان هستيمما هنوز منتظر گزارش ا. بدون مرز به ايران رفت

دولت ايران هم نماينده هايي آنجا . مشاور ويژه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، انتخاب شد
. داشت و استقبال کردند از فعاليت وکالي بدون مرز، گفتند که به عنوان ناظر مستقل استقبال مي کنند

آن فعاليت بکنيم، در شمال عراق است به نام سيستم قضايي براي يک پروژه اي که مي خواهيم در 
  .  استJuvenile Legal Systemکودکان 

رها شهيد ثالث در طرح هاي بين المللي با سازمان عفو بين الملل، و نيز موسسات ديگري براي .: ا.م
  .دفاع از قربانيان نقض حقوق بشر شرکت کرده است

 

  نبرخي از رويدادهاي مهم ايرا
  

  بازرسي هسته اي ايران تا ماه ژوئن پايان نمي يابد  
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اين ديپلماتها امروز اعالم کردند که بازرسان آژانس قادر نخواهند بود تا اواسط ماه ژوئن بازرسي هسته 
  .  اي ايران را پايان دهند 

رانسه يک کارشناس سياسي نزديک به آژانس بين به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ف
المللي انرژي هسته اي اعالم کرد بازرسي برنامه هسته اي مخفي ايران تا اواسط ژوئن نيز پايان 

  .نخواهد يافت 
  . وي دليل اين امر را تاخيري که در ماه مارس در بازرسيها ايجاد شده  دانست 

  . ن را به کند کردن مسئله بازرسيها متهم مي کنند اين در حالي است که ديپلماتهاي غربي ايرا
گفتني است ايران در ماه اکتبر گزارشي را به آژانس ارائه کرد و در آن برنامه هاي هسته اي خود را 

  . براي آژانس تشريح کرد 
اين در حالي است که يک ديپلمات ديگر نيز اظهار داشت که به دليل نزديک بودن انتخابات رياست 

ي در آمريکا شايد بتوان مسئله ايران را تا حدودي به تاخير انداخت اما آژانس عزم دارد که پرونده جمهور
  . ايران را تا سه سال آينده ببندد 

در حال حاضر واشنگتن براي ايجاد ثبات در عراق به شدت به ايران نياز دارد و اين مسئله اي : وي گفت 
  . اده کنند است که ايرانيها مي توانند از آن استف

  
به علت همکاري ناکافي جمهوري اسالمي گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي در موعد مقرر آماده 

  نخواهد شد
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محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي مي گويد که همکاري ): راديوفردا(تارا عاطفي 
 سازمان ناکافي بوده و با توجه به تاخيرهايي که در برنامه بازرسي ها از جمهوري اسالمي با

 ماه ژوئن 14تاسيسات هسته اي ايران روي داده است، گزارش سازمان براي تسليم به هيات مديره در 
  . آماده نخواهد شد

تحقيق درباره اين سازمان بين المللي انرژي اتمي نمي تواند تا نيمه ماه ژوئن ): راديوفردا(امير آرمين 
ادعا را تکميل سازد که گفته مي شود جمهوري اسالمي ايران در صدد توليد جنگ افزارهاي هسته اي 

علت اين امر، اقدام تهران در به تاخير انداختن بازرسي کارشناسان بين المللي سازمان بين . است
عاليت هاي هسته اي آن المللي انرژي اتمي در بازرسي از تاسيسات هسته اي ايران و افشاي ف

  .کشور است
يک ديپلمات نزديک به سازمان بين المللي انرژي اتمي مي گويد که اين جريان مضحکي است، زيرا 

محمد . ايران خود مي خواهد که پرونده اش بسته شود، اما در زمينه بسته شدن آن اقدامي نمي کند
وريل، در ديدار با کمال خرازي، وزير امور خارجه البرادعي در جريان آخرين ديدار خود از تهران در ماه آ

انتظار دارد که امر بازرسي کارشناسان سازمان او در ماه ژوئن و پيش از : جمهوري اسالمي گفته بود
اما تاخيرهاي پيشين در بازرسي ها از سوي ايران، . آغاز نشست اعضاي هيات مديره در وين پايان گيرد

ين سبب، گزارش، آن هم گزارش کليدي سازمان بين المللي انرژي اتمي، برنامه را بر هم زده و به هم
  . ماه ژوئن آماده نخواهد شد14تا 

www.iran-archive.com 



براي تجزيه و تحليل نمونه برداري هاي محيطي که در آنها مواردي از : يک ديپلمات غربي ديگر مي گويد
است و تا نيمه ماه اورانيم غني شده و آن هم بسيار غني شده پيدا شده است، وقتي زيادي الزم 

يک ديپلمات ديگر مي گويد که ايراني ها در کند کردن روند بازرسي و . ژوئن، اين کار عملي نخواهد بود
  . تحقيق، موفق شده اند و بازرسي ها با تاخير و کندي بسيار انجام مي شود

امه هسته اي محمد البرادعي مي گويد که اميدوار است تا پايان سال جاري ميالدي، تحقيق در برن
: ايران انجام و تکميل شود، اما در گفتگوي روز سه شنبه، به شبکه تلويزيوني سي ان ان گفت

محمد البرادعي در پاسخ به اين پرسش که آيا ايران . همکاري ايراني ها تا اين لحظه ناکافي بوده است
د، گفت که هيات منصفه برنامه تسليحات هسته اي دارد و يا برنامه آن جنبه صرف مسالمت آميز دار

  .هنوز حکم خود را صادر نکرده است
يک ديپلمات غربي مي گويد که در يک نکته اطمينان کامل دارد، و آن اينکه جمهوري اسالمي مطمئن 

ايران در آرام کردن بحران . است که در آرام کردن اوضاع عراق، آمريکا به کمک آن کشور نياز مبرم دارد
واشنگتن که ايران را شديدا با پنهانکاري و .  تواند نقش قاطعي داشته باشدکشور جنگ زده عراق مي

برنامه تسليحات هسته اي متهم مي کرد، در حال حاضر از فشار بر سازمان بين المللي انرژي اتمي در 
ارسال پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد کاسته است، چون در عراق شديدا درگير 

و به احتمال زياد در نشست ماه ژوئن نيز چندان فشاري را براي ارسال پرونده اتمي ايران به است، 
  .شوراي امنيت و در پي آن مجازات جمهوري اسالمي اعمال نخواهد کرد

ممکن است که در سال انتخابات رياست جمهوري : يک ديپلمات غربي به خبرگزاري فرانسه مي گويد
 شفاف نبودن برنامه هاي هسته اي ايران را مدارا کند، اما اين شفاف نبودن، آمريکا، جامعه بين المللي

  .نمي تواند سال هاي سال ادامه يابد، و جامعه بين المللي آن را تحمل کند
 

  به کار خود پايان داد  " انقالب اسالمي و چشم انداز آينده"کنفرانس بين المللي 
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پس از دو روز فعاليت طي مراسمي در " انقالب اسالمي و چشم انداز آينده"نفرانس بين المللي ک
  . دانشکده ادبيات دانشگاه تهران عصر ديروز دوشنبه به کار خود پايان داد

انقالب اسالمي و چشم انداز "به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد خبري کنفرانس بين المللي 
آنچه که غرب : حداد عادل ، رييس فرهنگستان زبان و ادب فارسي ، در اين مراسم گفت، دکتر " آينده

  .در کشورهاي اسالمي تروريسم مي نامد نتيجه انکار بيداري مسلمانان است
اصرار بر موضوع انکار حکومت هاي اسالمي از جانب غرب، جهان را به سوي آشفتگي خواهد : وي افزود

  .بود
در مجلس شوراي اسالمي ، مسلمانان را مردماني صلح دوست و با اخالق  نماينده مردم تهران 

دانست که به آزادي ، کرامت و عقالنيت احترام گذاشته و به دنبال برقراري روابط مسالمت آميز با ساير 
  .کشورها هستند

 
رحوم در شنبه در منزل و آرامگاه آن م صبح روز سه» محمد مصدق«مراسم بزرگداشت سالروز تولد دآتر 

  .احمدآباد برگزار شد
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اي از  در اين مراسم به بيان خاطره» اهللا ميثمي لطف«، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
فاطمي متوجه شد آه شاه درصدد حذف مصدق است و : دآتر فاطمي و دآتر مصدق پرداخت و گفت

اي براي شاه نبود و فاطمي به دليل عرفان پس از درك اين مساله آن  ي آار عمدهپس از آن حذف فاطم
  .را به مصدق گزارش داد تا به نيات دروني شاه پي برد

آرد به  وي مسائل را آارشناسي عميق مي: ميثمي، مصدق را يك آارشناس خبره معرفي آرد و افزود
گذرد، امروز با مراجعه  ل از قانون ملي شدن نفت مي سا٥٣  مرداد و ٢٨  سال از آودتاي ٥١ عنوان مثال 

  .بيني آرده بود توان فهميد آه مصدق تمام آنها را پيش به اسناد و مدارك انگليس و آمريكا مي
تنها يك رجل سياسي بلكه يك استراتژيست بود، به بيان خاطراتي از ملي  وي با بيان اين آه مصدق نه

 اسفندماه ٢٦  مطرح شد، در ١٦ اين قانون در مجلس :  آردشدن صنعت نفت پرداخت و خاطرنشان
 همان ماه به تصويب شاه رسيد آه اين قانون از سوي مراجع چهارگانه فيض، ٢٩ تصويب و در 

اي، خوانساري و صدر به صورت فتوا درآمد، آقاي بروجردي هم اين قانون را تاييد آرد اما فتوا  آمره آوه
ها اين قانون را تاييد آردند و براي   دانشگاهي، دانشجويي و حتي بازاريهاي علميه، قشر نداد، حوزه

  .آن مايه گذاشتند
تر از قانون اساسي مشروطيت دانست و دليل آن را شرآت  وي تصويب ملي شدن صنعت نفت را عظيم

  .نسل جوان و بسيج عمومي مردم براي اين قانون اعالم آرد
اي نسبت به  مصدق خشم و آينه: ناميد، گفت  از انگليس ميي مصدق ميثمي با اشاره به آنچه آينه

ي  دانست بنابراين استراتژي مبارزه انگليس داشت و مصائب اين ملت را ناشي از استعمار انگليس مي
بندي شده را پيش گرفت و گفت آه دولت ايران با شرآت نفتي مواجه است نه با  بندي و زمان مرحله

  .انگليس و غرب
تراشي نبود، بنابراين اعالم آرد دعواي ايران تنها با يك شرآت نفتي  صدق معتقد به دشمنم: وي افزود
  .است
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برخي معتقدند مصدق : ميثمي استراتژي مصدق را شعار محدود، مقاومت نامحدود ذآر آرد و ادامه داد
روي زمين افكار واهي و افراطي داشت و شعارش يا همه يا هيچ بوده است اما اين طور نبود و مصدق 

  .آرد گيري مي تصميم
  .ها توسط مردم اشاره آرد وي در ادامه به روند ملي شدن صنعت نفت و آغاز به آار پااليشگاه

 اسفندماه تحوالت ٢٩  الي ٢٦ از : اي از پشتيباني مردم از مصدق پرداخت ميثمي همچنين به ذآر خاطره
هزار روز بود، به عنوان مثال معاون وزير امور  ٣  روز ٣ زيادي در ايران صورت گرفت به طوري آه اين 

خواهد قانون ملي شدن صنعت نفت را   اسفندماه با ورود به ايران از شاه مي٢٧ ي آمريكا در  خارجه
ترسم و اين آار  گويد، ناسيوناليسم در ايران به قدري قوي است آه مي برگرداند آه شاه به او مي

  .ممكن نيست
  

ي مصدق سروده  درباره» ي فروهر پروانه«ي شعري آه از سوي  ، قطعه»ميثمي«پس از سخنراني 
  .شده بود، از سوي خواهر وي قرائت شد

  
از شاگردان مصدق نيز در اين مراسم به ايراد سخنراني » حسيني حسين شاه«به گزارش ايسنا، 
ميرزا هدايت  شمسي از پدري صادق به نام ١٢٦١  ارديبهشت ماه ٢٩ مرحوم مصدق در : پرداخت و گفت

  .اي از آن است متولد شد و مادري خير آه بيمارستان نجميه نمونه
خواهند حكومت آنند بايد  آساني آه مي: وي مصدق را پايبند به اصول اخالقي و ملي دانست و گفت

  .اين ويژگي را عالوه بر انديشه و تقوا و پرهيزگاري داشته باشند
حالي آه خود از  در عين: هاي مصدق اعالم آرد و گفت حسيني مردمي بودن را از ديگر شاخص شاه
آرد بلكه تنها پشتيبان حق بود و با مردم  گاه از آنها پشتيباني نمي ي اشراف بود اما هيچ طبقه
ها براي  زندگي مصدق، دوران حيات و پس از آن وقف مردم بود و تالش. نشين سر و آار داشت خاك
  .ي راه او ادامه دارد ادامه
ملي شدن صنعت نفت تنها يكي از افتخارات مصدق است آه تنها براي حفظ مسائل : تقد استوي مع

خواست با استبداد مبارزه آند و همواره در راه استقالل و آزادي  اقتصادي مملكت نبود بلكه وي مي
 آيند به آشور و تماميت آرد و معتقد بود اگر نفت داريم، آساني آه با نام آن مي مردم آوشش مي

  .خواهند منافع ملي ما را بگيرند ارضي، چشم دارند و مي
مصدق معتقد بود آه مردم بايد به : هاي مصدق دانست و گفت وي آگاهي دادن به مردم را از ديگر تالش

  .حقوق خودآگاهي داشته باشند تا بتوانند از آن دفاع آنند
دق به خائن بودن متهم شده در شرايطي آه مملكت جو خوبي نداشت و مص: حسيني ادامه داد شاه

  .گويد آه به امور آشاورزي اين مملكت بدون خون و خونريزي سامان دهيد بود، مصدق مي
جنگد، در زماني آه روسيه خواهان نفت جنوب است و  استعمار روزي با ايران و مصدق مي: وي افزود

ي  زندگي او بود اليحهرود، مصدق با اتكا به نيروي مردم آه اصل  لوايح نفت شمال به مجلس مي
  .آورد آه بزرگترين افتخار پس از ملي شدن صنعت نفت بود واگذاري شيالت را به مجلس مي

ي اجتماعي، حق آارگري، لغو امتياز بيگانگان را از دستاوردهاي  ي بيمه حسيني در ادامه اليحه شاه
ب مصدق با يكديگر عملكرد مصدق باعث شد تا شرق و غرب براي سرآو: مصدق عنوان آرد و گفت

  . روز يك بحران درست آردند١٠ ي مصدق را شكستند و هر  پيمان ببندند و تا روزي آه درب خانه
ي راه  گرايي، مردمساالري، توام با مذهب دانست و خواستار ادامه وي در پايان راه مصدق را قالب مردم

  .وي شد
  /در حاشيه / 

  .شد هاي سرخ با نوارهاي سفيد ديده ميدر دست تعدادي از حاضران در مراسم گل*** 
  .خورد گل بزرگي به طرح پرچم ايران در مكان برگزاري مراسم به چشم مي دسته*** 
  .نگار شرآت داشتند در اين مراسم تعدادي از فعاالن ملي مذهبي از جمله مهندس سحابي، بسته*** 
  .مراهي با آن پرداختنددر پايان مراسم سرود اي ايران پخش شد آه حاضران نيز به ه*** 
پس از پايان مراسم تعدادي از حاضران بر سر مزار آن مرحوم حاضر شدند و به اداي احترام و ذآر *** 

 .فاتحه پرداختند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  اي مقدس خارج شوند  نظاميان آمريکايي و شبه نظاميان مقتدي صدر از شهره: آيت اهللا سيستاني 
  2004 مه  18 -1383  ارديبهشت29سه شنبه 

آيت اهللا سيستاني مرجع عاليقدر شيعيان عراق امروز بارديگر از نيروهاي اشغالگر آمريکايي و طرفداران 
  . مقتدي صدر روحاني جوان عراقي خواست از شهرهاي مقدس کربال و نجف عقب نشيني کنند

نقل از شبکه خبري العربيه ، اين مرجع شيعيان عراق در بيانيه اي خطاب به گزارش خبرگزاري مهر به 
به نيروهاي اشغالگر آمريکايي و ارتش المهدي ، خواستار خروج فوري نيروهاي آمريکايي از شهرهاي 

  .مقدس عراق شد 
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ظاميان بنابراين گزارش، بزرگترين مرجع شيعيان عراق آيت اهللا سيستاني از نيروهاي آمريکايي و شبه ن
طرفدار مقتدي صدر موسوم به ارتش المهدي خواست تا از شهرهاي مقدس و نجف هرچه سريعتر 

  .عقب نشيني کنند 
شايسته است که ارتش المهدي و نيروهاي آمريکايي از شهرهاي مقدس : وي دراين بيانيه  تاکيد کرد

ي بومي واگذار کنند و اجازه کربال و نجف خارج شوند و کنترل اين شهرها را به پليس عراق و نيروها
  .بدهند آنها در زمينه مسائل امنيتي اين دو شهر نقش داشته باشند 

  
  ديدار فوري اخضر ابراهيمي با پل برمر 

رييس شوراي " عزالدين سليم"اخضر ابراهيمي نمانيده ويژه سازمان ملل در امور عراق به مناسبت ترور 
ه با پل برمر حاکم غير نظامي عراق و اعضاي شوراي حکومت انتقالي اين کشور در جلسه اي ويژ

  .  حکومت انتقالي ديدار کرد
به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مرکز اطالعات سازمان ملل متحد، ابراهيمي که ترور سليم را 

حادثه اي غير قابل باور خواند،  ضمن محکوم کردن چنين اعمالي، گفت که سليم يکي از افراد مورد 
  . اد د رعراق بوده و درروند ايجاد ثبات و امنيت دراين کشور داراي نقشي کليدي بوده استاعتم

وي تصريح کرد در مواردي که با عزالدين سليم در رابطه بوده است، عمق اطالعات وي را مورد بررسي 
  . قرار داده و متوجه بوده است  که وي يکي از معتمدترين افراد درعراق محسوب مي شده است
  .وي با ديگر منابع  عراقي نيز ديدار کرد و از ترور رييس شوراي حکومت انتقالي اظهار تاسف کرد

  
  آمريكا نجف را تصرف آرد  

  2004 مه  18 -1383  ارديبهشت29سه شنبه 
نظاميان اشغالگر آمريكايي ساعتي پيش با يورش به نجف اشرف، عمليات تصرف اين شهر مقدس را 

  .  آغاز آردند
ارش ايلنا، نيروهاي آمريكايي آه ساعاتي پيش از شهر فلوجه خارج و به سمت نجف حرآت آرده به گز

قرار دارد، به سوي ) ع(طالب  ابي  بن  بودند با يورش به منطقه الحديثه آه در آنار حرم اميرالمؤمنين علي
  .روي هستند  مرآز اين شهر مقدس در حال پيش

  .فاصله دارند) ع(علي   هزار متر با حرم امام3ي آمريكايي تنها ها  به گزارش خبرگزاري آربال، تانك
افزارهاي   اين نخستين بار پس از محاصره شهر نجف از سوي اشغالگران است آه نظاميان و جنگ

  .شوند  آمريكايي وارد اين شهر مقدس مي
ر نجف نبوده و تنها اند آه هدف آنها يورش به شه  ان در حالي است آه فرماندهان آمريكايي اعالم آرده

  .اند  افزارهاي خود را جايگزين نيروهاي اسپانيايي آنند آه عراق را ترك آرده  اند نيروها و جنگ  قصد داشته
قدري ياران سيد مقتدا صدر را در معرض   ما به: از سوي ديگر يك فرمانده نظامي آمريكايي تهديد آرد
  .اد تا تسليم شوندفشارهاي نظامي، اقتصادي و روحي قرار خواهيم د

دور خواهيم ) ع(اي مثل حرم امام اميرالمؤمنين  البته ما از اماآن مقدسه: ژنرال مارك هرتلنگ، ادعا آرد
آنيم تنها   رود، عصباني نكنيم و سعي مي  بود تا شيعيان را آه اين مكان براي انها مقدس به شمار مي

  .ساز نجف حمله آنيم  به مناطق تازه
قرار ) ع(علي  اشرف در آنار حرم امام  ساز شهر مقدس نجف  هاي تازه  ست آه اآثر خانهاين در حالي ا

  .معروف است) ساز  تازه(گرفته و با نام محله الحديثه 
خواست تا براي تقويت توان دفاعي ) عج(سيد مقتدا صدر ساعاتي پيش از ياران خود در سپاه المهدي

  .رزمندگان در شهر نجف، به آنها بپيوندند
  

  آتش گشودند  ) ع(حسين   متري حرم امام100نيروهاي آمريكايي با يورش به آربال در 
  .  وتاز خود قرار دادند  نيروهاي آمريكايي امروز نيز با يورش به آربالي معال، اين شهر مقدس را هدف تاخت

ه سوي ياران سيد ، ب)ع(روي به سوي حرم مطهر امام حسين  به گزارش ايلنا، نيروهاي آمريكايي با پيش
 تن از شيعيان آرباليي آشته و زخمي 21آم   مقتدا صدر آتش گشودند آه در اين تبادل آتش دست

  .شدند
ها از اغاز   ها آه از شديدترين درگيري  به گزارش خبرگزاري فرانسه به نقل از شاهدان عيني، اين درگيري

  .صورت گرفت) عج(دي سپاه المهديرود، با هدف نابو  تا امروز در يك شهر مقدس به شمار مي
جي به سوي نيروهاي آمريكايي آنان را از   هاي آرپي  ياران سيد مقتدا صدر در آربال نيز با شليك موشك

  .باز داشتند) ع(حسين  شدن به حرم امام  نزديك
نطقه ما تنها از ديروز تا حاال در م« : اين در حالي است آه يك فرمانده نظامي آمريكايي اذعان آرد

  ».ايم   رزمنده را آشته51نشين جنوب عراق،   شيعه
  
  هاي آمريكا آربال را بمباران آردند  16  اف

هاي ارتش   افكن  بمب  شهر مقدس آربالي معال ساعتي پيش هدف يورش نيروهاي اشغالگر و جنگده
  .  آمريكا قرار گرفت
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روي به مرآز شهر   ، با پيش16هاي اف  افكن  مبب  هاي آمريكايي به پشتيباني جنگنده  به گزارش ايلنا، تانك
هاي مطهر حضرت امام   الحرمين و محدوده حرم  ، وارد بين"القبله"مقدس آربال، از طريق خيابان 

  .ها تن از شيعيان را به خاك و خون آشيدند  شدند و ده) ع(العباس  و حضرت ابوالفضل) ع(حسين
تمرآز : ن اوضاع در مرآز اين شهر مقدس، اعالم آردپايگاه خبري ايالف با انفجاري توصيف آرد

هاي آمريكايي از چند   الحرمين گزارش شده و تانك  هاي بسيار شديد عصر امروز، خيابان بين  درگيري
هاي مطهر   ديدن ضريح  شدت نگران آسيب  اي آه شاهدان به  گونه  اند به  هاي شريف عبور آرده  متري حرم

  .شدند) ع(العباس  حضرت ابوالفضلو ) ع(حضرت امام حسين
ها تن بر اثر   رخ داد، ده) عج(در جريان اين درگيري آه بين نيروهاي متجاوز آمريكايي و سپاه المهدي

  .هاي خمپاره آشته و زخمي شدند  ها و موشك  انفجار بمب
  .هاي اين يورش در دست نيست  ها و زخمي  هنوز آمار دقيقي از تعداد آشته

لسالمي از پزشكان بيمارستان حسيني شهر آربال، با بيان اينكه بيشتر مجروحان از ساآنان دآتر ناصر ا
شدگان ساآنان شهرهاي فلوجه و الرمادي و بعقوبه به چشم   در بين آشته: اند، گفت  شهر آربال نبوده

  .خورند  مي
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
 اخبار و گزارش های مربوط به سوء قصد به رييس شورای انتقالی عراق روزنامه های سه شنبه تهران 

  .را بدون تحليلی درباره آن چاپ کرده و عنوان های اصلی خود را به اخبار داخلی اختصاص داده اند
  2004   مه18 -1383  ارديبهشت29 سه شنبه -بي بي سي 

  
 استقبال مراسمی رفته که به دعوت به" کربال به خون مدافعان حرم رنگين شد" با عنوان کيهان

نهادهای حکومتی و جناح محافظه کار، برای اعتراض به اشغال عراق و بی حرمتی به اماکن مقدس 
  .نجف و کربال برگزار می شود

در حالی که گزارش های روزنامه ها نشان می دهد که هيچ يک از مراجع تقليد در دعوت به راه پيمائی 
 خبری دارد که بر اساس آن آيت اهللا جواد تبريزی بدون نام رسالترده اند، روز چهار شنبه شرکت نک

  .بردن از کشوری خاص، هتک حرمت امکان مقدس را محکوم دانسته است
در فهرستی طوالنی سازمان ها و افرادی که از مردم برای شرکت در راه پيمائی چهارشنبه دعوت کرده 

  .ده نام هيچ يک از روحانيون و مراجع تقليد ديده نمی شود آن را به چاپ رسانکيهاناند و روزنامه 
عزيمت نيروهای مردمی از سراسر عراق برای مبارزه با "با عنوان جمهوری اسالمی روزنامه 

همچون هفته های اخير از نزديک بودن قيام و جهاد مردم و شکست نيروهای " اشغالگران آمريکائی
  .تحت رهبری عراق خبر داده است

در مقاله ای به خاطر حمايت از مقتدا صدر و حمله به آيت اهللا سيستانی و مراجع نجف، اتفاقيه وقايع 
رود آيت اهللا سيستانی، چنان که  به انتقاد از روزنامه جمهوری اسالمی پرداخته و نوشته گمان نمی

خواهد  میتوجهی به وظايف خويش باشد، بلکه شايد ن گويد، اهل سکوت و بی سرمقاله آن روزنامه می
  .ای که سرنوشت عراق را به بازی گرفته درگير شود در فتنه

که خود يک روحانی است ضمن تقبيح کسانی که با وجود وقايع اتفاقيه محمدجواد اکبرين نويسنده 
اعالم هواداری از روحانيت و مرجعيت فقط تا زمانی آن ها را محترم می دارند که مطابق نظرشان عمل 

  .بعد از آقای سيتستانی نوبت چه کسی استمی کنند، پرسيده 
برخالف سرمقاله دوشنبه خود، به تجليل از آيت اهللا سيستانی پرداخته و جمهوری اسالمی روزنامه 

  .از نقش وی در رهبری شيعيان عراق تجليل کرده است
ان متوجه اخضر ابراهيمی فرستاده سازمجمهوری اسالمی لبه تيز حمله سرمقاله سه شنبه روزنامه 

ملل است که به نوشته اين روزنامه همواره خود را با مطامع آمريکا تنظيم می کند و چنان که در 
افغانستان زمينه را برای روی کار آمدن دولتی آمريکائی فراهم کرد، در عراق هم مشغول همين کار 

  .است
يمی تالش کرد توان تاکيد کرده هرچند آمريکا به کمک اخضر ابراهجمهوری اسالمی سرمقاله روزنامه 

مرجعيت شيعه در نجف را تحليل ببرد، اما حضور پرقدرت مقاومت شيعه در برابر نظاميان اشغالگر، همه 
  .نقشه ها را نقش بر آب خواهد کرد

 خبر داده که در اجتماع انصار حزب اهللا، حجت االسالم کشانی، مقتدا صدر را مشکوک خوانده و انتخاب
ل جهاد هستی در بيابان با آمريکائی ها بجنگ چرا در شهرهای مقدس و خطاب به او گفته اگر اه

  . اطراف حرم
پايان ده ساله رياست علی الريجانی بر سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی عنوان اول روزنامه 

 است که در گزارش هائی خبر داده اند آيت اهللا خامنه ای در آخرين روز شرقو وقايع اتفاقيه های 
 الريجانی سرزده به سازمان صدا و سيما رفت تا از خدمات کسی که خود گمارده بود تجليل رياست

  .کند
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی از زبان قائم مقام سازمان صدا و سيما خبر داده که عزت اهللا ايران

  .ضرغامی سردار سابق سپاه پاسداران به جانشينی الريجانی منصوب شده است
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" نسخه ژنريک"مقاله خود به بررسی جابه جائی رييس صدا و سيما پرداخته و با عنوان  در سرشرق
نوشته نه می توان از رفتن علی الريجانی ازمديريت سازمان صدا و سيما به آسانی گذشت و نه آن را 

  .تحولی دانست چون تغييری در آرايش سياسی کشور صورت نگرفته که اين رفتن را ضروری کند
 که آماده شدن الريجانی را برای شرکت در انتخابات آينده شرقمی نويسنده سرمقاله مهران کر

رياست جمهور قطعی ديده با اشاره به اين که وی در وزارت ارشاد هم جانشين محمد خاتمی شد 
نوشته در انتخابات دوم خرداد هم همه را تصور اين بود که ناطق نوری می تواند همانند هاشمی 

  . رياست مجلس به رياست دولت برودرفسنجانی از
خبر داده استحاله محافظه کاران آغاز شده و آنان به کارهای تبليغاتی و فرهنگی رو وقايع اتفاقيه 

  .آورده اند
ارگان جمعيت مؤتلفه اسالمی، قرار است تبديل به " شما"نامه  اين که هفتهوقايع اتفاقيه به نوشته 

کاران راه اندازی  و يک خبرگزاری به همين نام توسط محافظه" طنسالم همو"روزنامه شود و روزنامه 
شود، بخش هائی از برنامه محافظه کاران است چنان که سازمان صدا و سيما هم در گيرودار خريد  

  . است" انتخاب"امتياز روزنامه 
کارکنان  گروهی از سالمخبر داده که با پايان توقيف پنج ساله روزنامه جمهوری اسالمی روزنامه 

  . را دوباره راه اندازی کنندسالمسابق اين روزنامه قصد دارند 
 به دنبال چاپ نامه ای که مدعی بود سعيد امامی آن را نوشته و ٧٨ در تابستان سال سالمروزنامه 

سپس دانشجويان در اعتراض به . مبنای اصالح قانون مطبوعات در مجلس پنجم قرار گرفته، توقيف شد
  .ع شدند و فاجعه کوی دانشگاه به وجود آمداين توقيف جم

 از قول يک کارشناس تحقيقاتی خبر داده که بيماری های روانی در شرقثمانه قدرخان در گزارشی در 
  . بم تا شش برابر قبل از حادثه زلزله افزايش يافته است

 دارد و بيماری و بر اساس اين گزارش رشد بيماری های روانی و اعتياد در بم وضعيت نگران کننده ای
  . معلوليت جسمی هم بعد از زلزله نسبت به پيش از حادثه دو برابر شده است

 ١٣ خبر داده که پس از چهل سال، ايران در توليد گندم خودکفا شد و امسال با توليد ايرانروزنامه 
  .ميليون تن در مزارع داخلی نيازی به واردات گندم نخواهد بود

ل سازمان زندانهای تهران خبر داده که کليه زندانيان زندان قصر تخليه شده  از زبان مدير کهمشهری
  .اند و از امروز ديگر هيچ زندانی در اين زندان وجود ندارد

 گفته است زندان قصر کامًال خالی از زندانی است و به محض پرداخت همشهریسهراب سليمانی به 
  .ودآخرين قسط توسط شهرداری تهران، تحويل آنان می ش

زندان افسانه ای قصر که از شصت سال پيش زندانيان نامداری را در خود جا داده است از سال ها پيش 
  . به دبنال شکايت ساکنان اطراف آن قرار بود که تبديل به پارک و موزه ای شود
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