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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران وها، دولتها، نيرمواضع 
  

  در عراق دولت شيعه تحت سيطره ايران بر سرکار نخواهد آمد  : بوش 
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در عراق يک دولت شيعه تحت کنترل : رئيس جمهور آمريکا امروز در گفتگو با روزنامه عراقي الزمان گفت
ن بر سرکار نخواهد آمد بلکه همه گروههاي سني و کرد و شيعه عراق در حکومت شرکت خواهند ايرا

  کرد  
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز جرج بوش گفت پيش بيني نمي کنم که در عراق يک حکومت 

  . دينساالري شيعه تحت کنترل ايران تشکيل شود  
لت مذهب شيعه در عراق بر سر کار آيد تا ايران در آينده بر آن من فکر نمي  کنم که يک دو: وي افزود 

  . چيره شود 
من متقاعد شده ام که مردم عراق نمي خواهند هيچ حزبي آنها را کنترل کند ، : بوش در ادامه گفت 

آنها مي خواهند اياالت متحده آمريکا يک دولت دوست باشد و نمي خواهند که ايرانيها بر آنها چيره 
  . شوند 

  . درصد از مردم عراق شيعه مي باشند 60گفتني است که 
نيروهاي ائتالف به رهبري آمريکا در عراق خواهند ماند و به آموزش پليس عراق و نيروهاي : بوش گفت 

  .امنيتي و نيروهاي کمکي اين کشور براي مبارزه با تروريستهاي خارجي ادامه خواهند داد
م داشت اما در حقيقت عراقيها مسائل مربوط به عراق را تحت ما يک نقش فعال خواهي: وي  گفت 

  .کنترل خواهند داشت 
بوش با تاکيد بر اين مسئله که رسوايي مربوط به شکنجه زندانيان عراقي نشاندهنده ارزشها و رفتار 

ملت عراق و جهان مشاهده خواهند کرد که ما تحقيقات کاملي در اين زمينه : آمريکاييها نيست گفت 
  . نجام خواهيم داد و همه جهان از نتايج اين تحقيقات آگاه خواهد شد ا

ما بارها از سوريه در خواست کرديم تا در مبارزه با تروريستها با ما : بوش در مورد تحريم سوريه ادعا کرد 
اين همکاري کند و اين دولت از اين کار امتناع کرد بنابراين ما بر طبق قانوني که در کنگره تصويب شد 

  . کشور را تحريم کرديم 
با اين حال وي . ما با مقتدا صدر به توافقي نرسيده ايم : بوش در رابطه با مسئله مقتدا صدر گفت 

ما به تقدس اماکن . مرتکب جرائمي شده است و ما با محاکمه وي در يک دادگاه عراقي موافقيم 
غال کرده است  و به وي هشدار مي مقدس احترام مي گذاريم اين مقتدا صدر است که آنها را اش

  . دهيم که فورا به اشغال اين مناطق پايان دهد 
ايرانيها اعتقاد دارند که مي توانند تسليحات هسته اي توليد کنند و اين اشتباه : وي در پايان گفت 

  . بزرگي است جهان بايد تالش کند و مانع توليد تسليحات هسته اي توسط يران شود 
 

  دادهاي مهم ايرانبرخي از روي
  

  خبرنگار روزنامه گاردين از ايران اخراج شد
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يك روزنامه انگليسي نوشت مقامات ايران دستور اخراج تنها خبرنگار آمريكايي اين : خبرگزاري فارس
  .اند زلزله بم صادر آردهروزنامه را آه در تهران مستقر بود به دليل گزارشات بدون مجوز وي پس از 

  
شنبه پس از   ساله روز پنج38خبرنگار » دان دو لوس«: در شماره امروز خود نوشت» گاردين«روزنامه 

  . آنكه مقامات از صدور مجدد ويزاي وي خودداري آردند، به لندن بازخواهد گشت
 سال گذشته در آن منجر اي از تالشهاي مربوط به بازسازي شهر بم آه زلزله دو لوس ماه گذشته مقاله

  .  هزار تن شد، منتشر آرد20به آشته شدن بيش از 
نگار مجوز صادر نشد به عنوان داوطلب امدادرساني به  وي پس از اينكه براي سفر وي به عنوان روزنامه

  . شهر بم سفر آرد
ن را ناديده گرفته دان دو لوس عمدا قواني«: اي اعالم آرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با صدور بيانيه

اي وي نه به دليل آنچه نوشته است بلكه به دليل نقض قوانين به مدت سه ماه  فعاليتهاي حرفه. است
  » .آيد به حالت تعليق درمي
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من در حال «. دو لوس به روزنامه گاردين گفت آه وي از اينكه بايد ايران را ترك آند ناراحت شده است
آردم مهم است آه اوضاع  ارش را از بم به اين دليل نوشتم آه فكر ميمن اين گز. انجام آار خود بودم

  » .گويند به صورت مستند ارائه شود در آنجا، وضعيت بازماندگان و آنچه بنگاههاي امدادرساني مي
تنها به تالشهاي ما براي درك طبيعت «، سردبير روزنامه گاردين گفت آه اين اخراج »الن راسبريجر«

  » .زند ه به سرعت در حال تغيير است، ضربه ميجامعه ايراني آ
وزارت امور خارجه انگليس اعالم آرد اين ايران است آه بايد در مورد آساني آه وارد اين آشور 

پيامهاي نادرستي را در مورد آزادي مطبوعات و تمايل ايران «شوند، تصميم بگيرد اما اخراج دو لوس  مي
  » .فرستد ملل ميال براي تعامل منطقي با جامعه بين

  
   تجمع برخي اهالي پونك در مقابل درب حوزه رياست قوه قضاييه
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عده اي از ساآنان خيابان شهيد اقبال پور پونك در اعتراض به حكم تخريب منازلشان در مقابل درب حوزه 

 .رياست قوه قضاييه تجمع آردند
 پرونده آنها در جريان بود و احكام 62افراد تجمع آننده مدعي هستند از سال ,لنابه گزارش خبرنگار اي

متناقص در طول اين سال ها براي آن ها صادر گرديده است و بنابرقانون زمين موات دادگاه حكم به 
 .تخريب اين منازل را داده است

اما دادگاه ,ل را داده بود پيش از اين آيت اهللا شاهرودي دستور توقف تخريب اين مناز,گفتني است
 .مربوطه بنا بر تصميم خود حكم به تخريب اين منازل را داد

 صبح در مقابل درب رياست قوه قضاييه تجمع آرده بودند با 9اين افراد آه از ساعت ,الزم به ذآر است
 . قول مساعد مسوولين قوه قضاييه محل را ترك آردند

  

  هاي موثر در آينده عراق  و نيرودولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  نيروهاي آمريكايي منزل چلبي را محاصره آردند
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نيروهاي آمريكايي و پليس عراق منزل احمد چلبي سياستمدار عراقي را محاصره : خبرگزاري فارس
  . آرده و آنرا به بهانه جستجو براي پناهندگان مورد يورش قرار دادند

به گزارش آسوشيتدپرس از بغداد، حيدر موسوي آه از دستياران چلبي است آمريكاييان را به تحت 
  . فشار قرار دادن چلبي آه مدتها گزينه مورد عالقه پنتاگون بوده است متهم آرد

  ژوئن به عراقيها واگذار آند30چلبي به وضوح آمريكا را در مورد ميزان قدرتي آه قرار است پس از تاريخ 
  . مورد انتقاد قرار داده است

موسوي همچنين افزود آه آمريكاييان به دفاتر آنگره ملي عراق آه متعلق به چلبي است نيز حمله 
  . آرده اند
هدف اعمال فشار سياسي است و اين آه چرا اين امر در آستانه شكل گيري حكومت در «: وي گفت

  » .شود مشخص نيست عراق انجام مي
پليس محله المنصور در بغداد را . اند  به نظاميان آمريكايي در اين مورد اظهار نظر نكردهرسانه هاي مربوط

حداقل دو خودرو نظامي و تعداد . دهند به محاصره خود درآورده و به خبرنگاران اجازه ورود به آن را نمي
  . زيادي سرباز آمريكايي در محله ديده شده اند

اند و به گفته همسايگان  ه هايي به داخل خودروها ديده شدهبرخي افراد نيز درحال بارگيري بست
  . تعدادي از همراهان چلبي نيز به مكاني ديگر منتقل شدند

 صبح محوطه را در حالي 10:30موسوي همچنين افزود آه اين نيروهاي آمريكايي و عراقي در ساعت 
ند آه اين نيروها گفته اند آه به دستياران وي افزود. آه چلبي در خانه بود به محاصره خود درآوردند

  . دنبال اعضاي حزب آنگره ملي آه مقامات خواهان آنها هستند به اين آار دست زده اند
  

  هاي ملي عراق متهم شد عراق به اختالس دارايي ملي آنگره
مقامات ارشد پنتاگون دليل يورش صبح امروز نيروهاي آمريكايي بر اقامتگاه احمد : خبرگزاري فارس

سي را حكم صادره براي شانزده تن از اعضاي آنگره ملي عراق و آارشكني و مداخله او در روند چل
بررسي پرونده اتهاماتي داشتند آه از سوي آمريكايي ها در زمنيه سوء استفاده از وجوه برنامه نفت در 

  .برابر غذا به دولت پيشين عراق وارد آمده است
م بازداشت يك قاضي عراقي براي شانزده تن از اعضاي  با صدور حكNBCبه گزارش شبكه خبري 

رود تعدادي از آنان به  اند آه گمان مي عراق اين افراد در حالي تحت تعقيب قرار گرفته ملي آنگره
  . اند بازداشت نيروهاي عراقي درآمده

م صدام و هاي رژي ها دالر از دارايي عراق به اختالس ميليون ملي شود چلبي و اعضاي آنگره گفته مي
  . سوءاستفاده مالي در ضمن برنامه جايگزيني دينار سابق عراق با پول جديد اين آشور متهم هستند
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ولفووتيز، معاون وزيردفاع آمريكا براي  براساس اين گزارش همين اتهامات علت اصلي صدور فرمان پل
 340هاي اخير به  شود طي ماه هاي مالي آمريكا به آنگره ملي عراق بود آه گفته مي قطع آمك

  . هزاردالر در ماه رسيده بود
  

  آوپتر آمريكايي به يك مجلس عروسي آشته شدند  عراقي در حمله هلي40
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آوپتر آمريكايي به يك خانه در نزديكي مرز عراق با سوريه  در حمله روز گذشته هلي: خبرگزاري فارس
  . له چندين آودك آشته شدند تن از جم40بيش از 

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از بغداد، ارتش آمريكا ادعا آرد هدف اين حمله يك خانه مظنون بوده 
آوپتر آمريكايي  گويند آه حمله هلي است آه مبارزاني از سوريه در آن پناه گرفته بودند اما عراقيها مي

  . به يك مجلس عروسي بوده است
آلود بسياري آه برخي از آنها در پتو  تدپرس تصاوير يك آاميون را آه حامل اجساد خونتلويزيون آسوشي

  . پيچيده شده و چندين تن از آنان آودك بودند را نشان داد
  . سر يكي از آودآان آشته شده از تن وي جدا شده بود

ر از زخم و لباسش جان يك دختربچه آمتر از پنج سال آه لباس سفيد پوشيده بود و پاهايش پ پيكر بي
  . شد پر از خون بود در ميان اجساد ديده مي

 بامداد 2:45، معاون رئيس پليس شهر الرمادي، اين حمله ساعت »زياد الجبوري«به گفته سرهنگ دوم 
  . در يك منطقه آويري نزديك مرز با سوريه و اردن رخ داد

  . ه آشته شدند زن در اين حمل10 آودك و 15 نفر از جمله 45 تا 42وي افزود 
  .  تن اعالم آرد45آند اين آمار را  دآتر صالح اآلني آه در يك بيمارستان در الرمادي آار مي

  
  هاي ارشد آمريكايي در آنگره شهادت دادند ژنرال
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ي  ندان ابوغريب در آنگرهي رسوايي ز هاي ارشد ارتش آمريكا آه براي پاسخگويي درباره دو تن از ژنرال

آمريكا حاضر شده بودند، ادعا آردند، هيچ الگويي براي آزار و اذيت زندانيان از سوي نيروهاي آمريكايي 
گرانه نيز براي  هاي بازجويي سرآوب اين در حالي است آه بنا بر ادعاي اين دو، روش. تنظيم نشده بود

 .اين زندانها تاييد نشده بود
ي  زيد، فرمانده به نقل از خبرگزاري رويتر، ژنرال جان ابي) ايسنا(ري دانشجويان ايران به گزارش خبرگزا

نيروهاي مرآزي آمريكا در خاورميانه با بيان اين آه هيچ فرهنگي براي آزار و اذيت وجود ندارد، گناه آزار و 
 .ي اندآي انداخت اذيت زندانيان ابوغريب را به گردن عده

هاي بازجويي را   فرمانده ارشد آمريكا در عراق نيز در آنگره گفت، وي ليست روشژنرال ريكاردو سانچز،
 .پذيرد اما هرگز دستور نداده است تا از روشهاي ظالمانه براي بازجويي از زندانيان استفاده شود مي

سانچز ادعا آرد، دستوراتش بر مبناي اهداف امنيتي بوده است و وي از پليس نظامي آه زير نظر 
 .مات اطالعاتي فعاليت دارند، براي آنترل زندان استفاده نكرده استمقا

اند، سازمان اطالعات نظامي به آنها  اين در حالي است آه شماري از اعضاي پليس نظامي اعالم آرده
 .دستور داده بود براي بازجويي از زندانيان به آنها آمك آنند

ي نقش دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا و ساير رهبران  هزيد و سانچز دربار گذاران دموآرات از ابي قانون
هاي سخت براي بازجويي از زندانيان پرسيدند آه دو ژنرال پاسخ  پنتاگون در نوشتن متن انجام استراتژي

  .واضحي ندادند
  

ب را  تصوير از بد رفتاري با زندانيان عراقي در زندان ابوغري24دي ديگري حاوي  .سي: پنتاگون اعالم آرد
 .به دست آورده است
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ي پنتاگون به  به نقل از خبرگزاري رويتر، بر اساس نامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

المللي نشان داده  هاي بين ها در رسانه  عدد از اين عكس 13ي خدمات ارتش سناي آمريكا،  آميته
 .اند ها هنوز شناسايي نشده  عدد از اين عكس11شده است اما 

ها احتمال معتبر  اين عكس: گذاري آمريكا به اين آميته نوشت پاول موره، معاون وزارت دفاع در امور قانون
 .و صحيح نيستند
ها براي بررسي به مقر فرماندهي بررسي اين جنايات در بغداد فرستاده  اين عكس: وي اظهار داشت

 .شده بود
 .آند ها اعالم مي ها را پس از دريافت عكس اين آميته نتايج اين بررسي: ه افزودمور

سي به نمايش گذاشته شده است سابرينا هارمون، .بي.اي آه از شبكه خبري اي در تصاوير جداگانه
شود آه باالي سر جسد يك زنداني عراقي آه در زندان ابوغريب آشته شده،  افسر آمريكايي ديده مي

 . و در حال خنديدن است ايستاده
ي وي در تصوير  آه جنازه“ منادل الجمادي”ي جيسون آنر، يك افسر آمريكايي،  نامه بر اساس شهادت

شود، در شرايط جسماني  شود، هنگامي آه به عنوان بازداشتي به زندان ابوغريب آورده مي ديده مي
 .عادي بوده است و قطعا در زندان آشته شده است
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هايي را بر روي بدن وي ديده  مردگي زماني آه جسد الجمادي را مشاهده آرده، خون: شتآنر اظهار دا
 .است

  
معاون وزير دفاع آمريكا با اذعان به اين مطلب آه آمريكا مرتكب اشتباهات بزرگي در عراق شده است، 

 .ما اهميت مقاومت در عراق را نديده گرفته بوديم: اعتراف آرد
  2004   مه20 -1383  ارديبهشت31پنج شنبه 

 پل -چاپ لندن-ي القدس العربي  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي آمريكا سخن  ي آنگره ي امور خارجه ولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريكا آه در برابر اعضاي آميته

 مردم عراق از اشغالگران بنا شده ي استقبال طرح آمريكا در عراق آه بر پايه: گفت، اظهار داشت مي
 .بود، اشتباهات بسياري را در بر داشت

بيني اوليه را آرده بوديم آه  ترين اشتباه آمريكا در اين طرح آن بود آه ما اين پيش بزرگ: ولفوويتز افزود
 بيني نشده بود، خواهند نيروهاي آمريكايي به جاي رويارويي حال حاضر با نيروهاي مقاومت آه پيش

 .توانست صلح را در اين آشور مستقر آنند
ي  ما دو طرح را در عراق در نظر گرفته بوديم؛ طرح اول بر پايه: معاون وزير دفاع آمريكا اذعان داشت

بيني آرده بوديم با وضعيت  مدت عراق بنا نهاده شده بود و طرح دوم آن بود آه ما پيش اشغال طوالني
 . فعلي در عراق مواجه خواهيم شدتري نسبت به وضعيت بسيار با ثبات

اعترافات ولفوويتز به : پست در ارزيابي اين اعترافات معاون وزير دفاع آمريكا نوشت ي واشنگتن روزنامه
 ويژه با فرا رسيدن زمان انتقال قدرت  عنوان طراح اصلي جنگ عراق، نگراني موجود در دولت آمريكا را به

 .آند به مردم عراق منعكس مي
هاي  اي چون جبران زيان دولت آمريكا در حال حاضر با مشكالت گسترده: ي آمريكايي افزود زنامهاين رو

 .هاي موجود در فلوجه و نيز رسوايي زندان ابوغريب مواجه است ناشي از درگيري
در ي انتقادات موجود   دهنده اعتراف بسيار مهم ولفوويتز در واقع انعكاس: افزايد اين روزنامه در ادامه مي

آه وارد  ي آمريكا است؛ زيرا اين دولت پس از آن آاخ سفيد و در ميان طراحان اصلي سياست خارجه
عراق شد، مصمم به تشكيل يك دولت دموآرات مستقر در اين آشور بود آه اين دولت به عنوان يك 

ه به الگوي موفق براي تمام خاورميانه تلقي شود اما در حال حاضر هدف بزرگ اين آشور با توج
 .معنا شده است تر و بي رو است، تبديل به يك هدف بسيار آوچك مشكالتي آه با آن روبه

معناي دولت آمريكا پس از رويارويي با مشكالت گسترده در  هدف آوچك و بي: پست نوشت واشنگتن
عراق در حال حاضر تنها بر جمع آردن اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق و آسب موافقت تماميت 

ن افراد در پايان ماه آينده است آه حكومت عراق را تشكيل دهند؛ حكومتي آه هيچ قدرت معيني اي
 .ندارد و هميشه به نيروهاي آمريكايي موجود در عراق وابسته خواهد ماند

  
   ساعت گذشته تاکنون  24نگاهي به تحوالت عراق طي 

  2004 مه  20 -1383  ارديبهشت31پنج شنبه 
صبح امروز بر اثر انفجار يک بمب دست ساز در مرکز شهر بغداد دستکم دو نظامي آمريکايي کشته و 

  . سه تن ديگر نيز مجروح شدند
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،همچنين براثرانفجاريک مين کاشته شده 

نظامي آمريکايي کشته و يک تن درمسيرعبور يک دستگاه تانک نيروهاي آمريکايي درشهر سامرا يک 
  .ديگر زخمي شد

درپي درگيريهاي ديشب نيروهاي اشغالگر آمريکايي با هواداران مقتدي : منابع پزشکي اعالم کرد
 تن ديگر مجروح 16 شهروند عراقي کشته و 9صدرموسوم به ارتش المهدي در شهرکربال دستکم 

  .شدند
 9تاکنون اجساد : ربال دراين رابطه ابرازداشت رئيس بخش فوريت هاي پزشکي بيمارستان شهر ک

  . مجروح به اين بيمارستان منتقل شده است16شهروند عراقي و 
نيروهاي جيش : وي با اعالم اينکه درميان مجروحان شماري زن و کودک ديده مي شود، تصريح کرد

کنند زيرا ازاين المهدي ازبستري شدن براي معالجه دربيمارستانهاي دولتي دراين شهرخودداري مي 
  .بيم دارند که نيروهاي آمريکايي با حمله به بيمارستان اقدام به دستگير آنها نمايند

درمورد )ع (و حرم حضرت حضرت ابوالفضل العباس ) ع (شاهدان عيني و محافظان حرم امام حسين 
المهدي را در حمالت ديشب اين گونه گفتند که هواپيماهاي جنگنده آمريکايي با راکت نيروهاي جيش 

  .نزديکي حرم شريف مورد حمله قرار دادند که در نتيجه آن شماري از اين نيروها کشته ومجروح شدند
به گفته همين شاهدان درگيريها ميان نيروهاي آمريکايي و جيش المهدي تا سپيده دم صبح امروزادامه 

  .داشت 
 از نيروهاي اين کشورکه در حال خروج شماري: خبرديگراينکه سخنگوي وزارت دفاع اسپانيا اعالم کرد

ازعراق بودند مورد حمله مهاجمان قرارگرفتند که متقابال نيروهاي اسپانيايي به سوي مواضع آنها 
  .تيراندازي کردند

 کيلومتري شهر 50اين سخنگوبا اشاره به اينکه کاروان نيروهاي اسپانيايي درراه بازگشت به کويت در 
درجريان مبادله آتش ميان طرفين، يک نظامي : مله قرارگرفتند، اظهارداشتديوانيه بودند که مورد ح

  .اسپانيايي ودو تن ازمهاجمان مجروح شدند
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سحرگاه ديشب پايگاه نيروهاي : ازسوي ديگر فرمانده نيروهاي چند مليتي درمرکز عراق اعالم کرد
  . نگذاشتائتالف درشهرکربال هدف گلوله خمپاره قرار گرفت اما هيچ زخمي برجاي

نيروهاي ائتالف نيزدرشهرمقدس نجف هم نيمه شب هدف گلوله خمپاره " کامپ ديويد"همچنين پايگاه 
  .قرار گرفت اما هنوز از ميزان تلفات و خسارات احتمالي آن گزارشي دريافت نشده است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ارديبهشت31: روزنامه های تهران

  2004 مه  20 -1383  ارديبهشت31به پنج شن
روزنامه های آخر هفته تهران در صدر اخبار خود تظاهرات چهارشنبه تهران را که در اعتراض به بی 
حرمتی به اماکن مقدس نجف و کربال برپا شده بود منعکس کرده و عکس هائی از زدوخوردهای 

  .می را چاپ کرده اندتظاهرکنندگان در مقابل سفارت بريتانيا با ماموران انتظا
بزرگ ترين واکنش تهران عليه اقدامات آمريکا در " روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی با عنوان ايران
  .گزارش تظاهرات روز سه شنبه را منعکس کرده است" عراق

گزارش داده است که از صبح گفته می شد که جمعی از تظاهر کنندگان به مقابل سفارت شرق 
 باشد که در آن روز ۵٨ آبان ١٣ند رفت اما کمتر کسی گمان می کرد شعار آننان تکرار بريتانيا خواه

  .سفارت آمريکا توسط جمعی از دانشجويان اشغال شد
  .، تهديد در قالب شعار، بعد از ظهر متوجه سفارت انگليس شدشرقبه نوشته 

 وزير شرقی، به نوشته يک هفته پس از بسته شدن فرودگاه تازه تاسيس امام توسط نيروهای نظام
  .دفاع گفته است که از تصميم ستاد نيروهای مسلح خبری نداشته است

علی شمخانی در عين حال نشان داده که از ناهماهنگی رخ داده در جريان گشايش شرق به نوشته 
فرودگاه بين المللی امام ناراضی است و گفته است که ترجيح می دهد منتظر اعالم نظر کميسيونی 

  . که در دولت برای رسيدگی به علت وقوع اين حادثه تشکيل شده استشود
 نوشته رييس جممهور در پايان جلسه هيات دولت در پاسخ سئوالی درباره مراسم دوم خرداد رسالت

گفته است که در اين روز در تهران نخواهد بود و به خرمشهر می رود که سالروز آزاد سازی اين شهر در 
  .شودآن جا برگزار می 

 بر اساس تحقيقات انجام شده توسط گروه تحقيق مجلس پيرامون شرکت نفت استات اويل نروژ کيهان
دادن رشوه به شرکت هورتون به مديريت يک فرد ايرانی : و رشوه دهی به مقامات ايرانی نوشته است
  .توسط شرکت استات اويل قطعی شده است

مايندگان عضو گروه تحقيق از شرکت نروژی تنظيم  که بر اساس اطالعات يکی از نکيهانبه نوشته 
که در بريتانيا ثبت (شده است، هيچگونه رابطه ای ميان شرکت ملی نفت ايران و شرکت هورتون 

نبوده است و مسلم است هيچکدام از مديران صنعت نفت ايران با مديران اين شرکت ارتباطی ) شده
  .نداشته اند

ديگر کشورهای جهان از احتمال حضور يکی از مديران شرکت نفت که پيش از اين روزنامه های نروژ و 
  .فرزند يکی از مقامات جمهوری اسالمی در پشت پرده شرکت هورتون خبر داده بودند

 اکبر اعلمی نماينده تبريز با توجه به ناکام ماندن تحقيق و تفحص از پرونده استات همشهریبه نوشته 
همترين سئوال من در مجلس هفتم در اين زمينه است و قطعا اويل در مجلس ششم گفت اولين و م

  .ماجرای رشوه گيری در اين پرونده را در مجلس بعدی پيگيری می کنم
 خبر داده که گزارش تحقيق و تفحص مجلس درباره انتخابات دوره هفتم که گفته شده بود همشهری

جلس قرائت نخواهد شد در دستور برای جلوگيری از لطمه خوردن به اعتبار نظام در جلسه علنی م
  .مجلس قرار گرفته و احتمال دارد در هفته آخر عمر مجلس ششم قرائت شود

گزارش تحقيق و تفحص به درخواست اصالح طلبان برای گزارش پيرامون انتخابات اسفند ماه گذشته که 
 در اکثر حوزه های آن به رد صالحيت گسترده اصالح طلبان و پيروزی محافظه کاران در انتخاباتی شد که

  .رقابتی وجود نداشت، آغاز شده است
خبر داد که يک فروند لنج صيادی ايرانی، توسط تعدادی از کماندوهای جمهوری اسالمی روزنامه 

  .آمريکايی، در آب های ايران مورد هجوم و تفتيش قرار گرفت
ر حسينيه مشغول ماهيگيری بود که به نوشته اين روزنامه صبح تهران، لنج صيادی ايرانی، در حوالی بند

به طور ناگهانی با هجوم دوازده کماندوی آمريکايی روبرو شد که به تفتيش و عکسبرداری از کارکنان آن 
  .پرداختند
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر داده که دو بالگرد آمريکائی در يکی از مناطق مرزی به ايران

  .قيقه به تفحص و گشت زنی پرداختند د۴۵آسمان ايران تجاوز کرده و 
با اين احتمال که محافظه کاران پس از به دست گرفتن وقايع اتفاقيه جعفر گالبی در مقاله ای در 

مجلس و احتماال دولت دچار تفرقه شوند مخالفت کرده و نوشته آنها چون از منبع قدرت به صحنه نگاه 
  .بل حل استمی کنند اختالفات داخلی شان هم از همان جا قا

نظر داده است که تنها اگر احتمال رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی وقايع اتفاقيه نويسنده مقاله 
گرا اين رويداد را جدی تلقی نمايد ممکن است اختالف  کاران سنت قوت يابد و برداشت عمومی محافظه

  . ها محل اعراب بيابد ها و روش سليقه
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 آموزان ايرانی در دوره بلوغ نسبت به استانداردهای جهانی  درصد دانش١٠ خبر داده قد همشهری
  .پايين تر است

 با تاکيد بر اينکه دانش آموزانی که همشهریمديرکل دفتر بهداشت وزارت آموزش و پرورش به نوشته 
قد آنها زير منحنی عادی و از حد استاندارد پايين تر است، با افت تحصيلی روبرو می شوند گفته است 

ذيه و نامناسب بودن نوع تغذيه از مهمترين عوامل پايين بودن قد اين تعداد دانش آموزان ايرانی سوء تغ
  .است

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  شاءاهللا موآلم تبرئه خواهد شد  ان: وآيل مدافع متهم به قتل زهرا آاظمي

  2004   مه20 -1383  ارديبهشت31پنج شنبه : وقايع اتفاقيه
  

وه وآالي مدافع خانواده زهرا آاظمي اعالم آردند شيرين عبادي قطعًا در جلسه آه گر در حالي
رسيدگي به اين پرونده حاضر خواهد شد و دفاع از اولياي دم زهرا آاظمي را شخصًا به عهده خواهد 

  . داشت، وآيل مدافع تنها متهم پرونده اظهار اميدواري آرد موآلش تبرئه شود
وگو با خبرنگار  الف، متهم به قتل غيرعمد زهرا آاظمي، در گفت-محمدرضاقاسم شعباني، وآيل مدافع 

مطمئنم آه موآل من نه مرتكب . من در دادگاه قاطعانه از موآلم دفاع خواهم آرد: وقايع اتفاقيه گفت
  . شاءاهللا تبرئه خواهد شد عمد و ان قتل عمد شده و نه قتل شبه

  
 است، پايه دفاع خود را نقد آيفرخواست صادره عليه وآيل متهم آه آارمند رسمي وزارت اطالعات

با اطالعاتي آه در پرونده وجود دارد و اطالعاتي آه به دادگاه خواهيم داد، به «: موآلش دانست و گفت
  . »قاضي پرونده آمك خواهم آرد تا حق را احيا و باطل را نابود آند

ده زهرا آاظمي، با فاقد صالحيت دانستن اما محمدعلي دادخواه از اعضاي گروه وآالي مدافع خانوا
با عنايت به اينكه تمام قرائن و شواهد حاآي از يك : دادگاه عمومي براي رسيدگي به اين پرونده گفت

مضافًا شرايط و اوضاع و . عمد است، بايد رسيدگي با مقدمات قتل عمد صورت گيرد قتل عمد يا شبه
ترتيب پرونده بايد  بدين. آند رده، شائبه قتل عمد را تأآيد مياحوال متهماني آه دادسرا آنها را احضار آ

  . به دادگاه آيفري استان برود
  

با شرايط موجود، رسيدگي به شكلي آه در جريان است، با توجه به موازين آيين دادرسي فاقد وجاهت 
  . است

ما به «: ست گفتوي در مورد تأثير تغيير قاضي پس از برگزاري يك جلسه دادرسي و قرائت آيفرخوا
در هر . البته علت تغيير قاضي براي ما روشن نيست. صالحيت دادگاه ايراد داشتيم نه صالحيت قاضي

آند، در هر حال با  حال مشي قضات با يكديگر متفاوت است و هر قاضي بر مبناي مشي خود عمل مي
انونگذار تعيين آرده، مالك توجه به صراحت قانون اساسي و قانون آيين دادرسي بايد موازيني را آه ق

  . »دانست
در دادرسي آيفري اولين منبع قانون است وبايد قاضي توجه آند آه قانون چه ضوابطي را : وي افزود

  . ما معتقديم آه بايد به اين ايرادها توجه شايسته و قانوني شود. تعيين آرده است
توجه به حساسيت جهاني نسبت به حق اين است آه با : عضو آانون مدافعان حقوق بشر تصريح آرد

المللي دريابند آه آنچه در دادگاه  اين پرونده، دقيقًا بر اصول دادرسي پايداري آنيم تا تمام ناظران بين
  . گذرد اصول آمره قانون اساسي و قانون آيين دادرسي است مي

د اهميت بوده و برخالف محمدعلي دادخواه، قاسم شعباني معتقد است پرونده قتل زهرا آاظمي، فاق
  . گيرد اي است آه در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار مي يكي از هزاران پرونده

ها قائل شويم و بايستي  اصوًال در دستگاه قضايي نبايد اهميت بيشتر يا آمتري براي پرونده: وي گفت
شان را   بيطرفيالبته اگر قضات. ها در روال و با توجه به موازين قضايي رسيدگي شوند همه پرونده

  . اي شبيه به هم نيستند رعايت آنند، هيچ دو پرونده
بر اساس آيفرخواست : شعباني با اشاره به ردصالحيت دادگاه توسط وآالي مدافع اولياي دم گفت

عمد است و نظر بر صالحيت دادگاه جنايي داشته اما اگر وآالي  صادره، دادگاه اعالم آرده آه قتل شبه
الحيت دادگاه اعتراض آنند، در دومين جلسه دادرسي، دادگاه ابتدا به بحث تعيين اولياي دم به ص

  . صالحيت رسيدگي آرده و در صورت تأييد صالحيت خود وارد دادرسي پرونده خواهد شد
زهرا «پرونده مرگ : در همين حال خبرگزاري ايرنا به نقل از رئيس آل دادگستري استان تهران اعالم آرد

 تيرماه امسال در مجتمع ويژه جنايي تهران مورد رسيدگي 27تبار آانادايي، روز  ار ايرانيخبرنگ» آاظمي
  . قرار خواهد گرفت

مقدمات رسيدگي به اين پرونده از جمله تحقيقات و امور آارشناسي و : عباسعلي عليزاده گفت
  . بازپرسي آن فراهم شده است و پرونده براي رسيدگي مشكلي ندارد

به پرونده مرگ زهرا آاظمي طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران رسيدگي «: آردوي خاطرنشان 
شود و دستگاه قضايي آه مجري قوانين قضايي است، سعي دارد عدالت آامل در رسيدگي به آن  مي

شود  . »رعايت 
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اصل بر اين است آه دادگاه مذآور به طور علني برگزار «رئيس آل دادگستري تهران با بيان اينكه 
آننده  تشخيص علني يا غيرعلني بودن اين دادگاه به عهده رياست دادگاه رسيدگي«: ، گفت»دشو

  . »است و تاآنون در اين مورد چيزي اعالم نشده است
درصورتي : عليزاده افزود. »رسد دادگاه، بصورت علني برگزارشود به نظر مي«وي در عين حال گفت آه 

  . ي شرآت همه آزاد خواهد بودآه دادگاه علني برگزار شود، بطور طبيع
هاي   در پي تصويربرداري از تجمع گروهي از خانواده82 ساله، روز دوم تيرماه سال 54زهرا آاظمي 

  . زندانيان، در مقابل زندان اوين، دستگير شد
اصابت جسم سخت به سر و يا برخورد سر به جسم سخت و « تيرماه بخاطر آنچه آه 19وي 

  . االعظم درگذشت اهللا  شد، در بيمارستان بقيهاعالم » شكستگي جمجمه
اي مرآب از وزيران ارشاد، آشور،   تيرماه دستور تشكيل آميته22جمهوري  سيد محمد خاتمي رئيس

  . اطالعات و دادگستري را براي رسيدگي به اين موضوع صادر آرد
  .  مهرماه پارسال برگزار شد15اولين جلسه دادگاه زهرا آاظمي 

با اين پرونده، پنج نفر از سوي دادسراي جنايي بازداشت شده بودند آه بعدًا از چهارتن از آنان در ارتباط 
الف پس از برگزاري اولين جلسه -محمدرضا. عمد متهم شد  رفع اتهام شد و تنها يك نفر به قتل شبه

  . ميليون تومان وثيقه آزاد شد40دادگاه با قرار 
  

  گوناگون
  

  يي عزت اهللا ضرغامي زندگينامه و سوابق اجرا
 4، متاهل و داراي 1338، سيدعزت اهللا ضرغامي متولد " مهر"به گزارش گروه پژوهش هاي رسانه اي 

وي فارغ التحصيل مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي اميرکبير و مديريت در مقطع . فرزند است
  .کارشناسي ارشد است

 قبل از انقالب اسالمي با تشکيل جلسات آموزشي او فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي خود را از سالهاي
و تحليلي براي جوانان جنوب شهر با هدف ترويج فرهنگ انقالب اسالمي آغاز کرد و در پي پيروزي 

انقالب شکوهمند اسالمي ايران در کسوت دبيري آموزش و پرورش به تشکيل کالسهاي آموزشي و 
  .ن در منطقه نازي آباد پرداختتحليلي براي مربيان امور تربيتي و دانش آموزا

وي سالها آثار، افکار و انديشه هاي شهيد مطهري را در قالب کالسهاي آموزشي، درج مقاالت و دوره 
  .هاي تخصصي تدريس و تبيين کرده است

ضرغامي عضو شوراي مرکزي انجمن اسالمي دانشجويي دانشگاه امير کبير بوده و پس از انقالب 
  . جهاد دانشگاهي اين دانشگاه شدفرهنگي، معاون فرهنگي

وي همراه با ساير دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در فتح النه جاسوسي مشارکت فعال داشت و در 
آغاز جنگ تحميلي، آموزه هاي علمي خود را در خدمت مدافعان انقالب به کار گرفت و مديريت پروژه 

  .ه دار شدهاي حساس تحقيقاتي و توليدي در صنايع دفاعي را عهد
ضرغامي دراين دوره با بهره گيري مناسب از ظرفيت و توان علمي و تخصصي دانشگاههاي کشور 
  .گامي مهم براي ايجاد ارتباط بين صنعت دفاعي و اعضاي هيات علمي و دانشجويان کشور برداشت

مشورتي  به عنوان مشاور طرح و برنامه شوراي عالي انقالب فرهنگي و عضوکميسيون 65او از سال 
اين شورا مشغول خدمت شد و در تصويب طرحهاي بنيادين شوراي انقالب فرهنگي مشارکت فعال 

  .داشت
 به عنوان مشاور عالي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، معاون امور مجلس و استانها 76 تا 71وي از سال 

  .و معاون امور سينمايي اين وزارتخانه خدمت کرد
الي سياستگذاري خبرگزاري جمهوري اسالمي و شوراي نظارت ضرغامي همچنين عضو شوراي ع
  .برسازمان صدا و سيما بوده است

 معاون امور مجلس وزارت دفاع و پس از آن تاکنون به عنوان معاون امور مجلس و 79 تا 76وي  از سال 
  .استانهاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي مشغول خدمت است

ضرغامي .  و با نويسندگي برنامه هاي راديويي آغاز شد 62ز سال همچنين سابقه وي در صدا و سيما ا
در دوران همکاري با شوراي عالي انقالب فرهنگي، جهاد دانشگاهي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و 

صدا و سيماي جمهوري اسالمي، ارتباط صميمي و نزديک با اقشار فرهنگي، نويسندگان و هنرمندان 
ي صاحبان فکر، هنر و قلم را درتحکيم دستاوردهاي فرهنگي انقالب داشته و همفکري و همراه
  .اسالمي پيگيري مي کرد

وي دهها مقاله در ارتباط با موضوعات فرهنگي، هنري و سياسي در مطبوعات و نشريات کشور درج 
  .کرده است
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