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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  . منتشر نمي شود2004 مه  24 -1383  خرداد4ان نبرد روز دو شنبه بولتن خبري اير

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  خطر تروريستى اسالم گرايان در آلمان
  2004   مه22 -1383  خرداد2شنبه 

  
گرايان افراطى بدور مانده است و   اسالممدت ها به نظر مى رسيد آه آلمان از توطئه هاى تروريستى

ساالنه سازمان ضدجاسوسى آلمان غيرواقعى بودن اين  اما گزارش. آنها آارى به آار اين آشور ندارند
  .حدسيات را به اثبات مى رساند

بزرگترين خطر براى  در گزارش ساالنه سازمان ضدجاسوسى آلمان آمده است آه اسالم گرايان افراطى
اين سخنان را چنان دقيق و بى  اتو شيلي، وزير آشور آلمان،. لى آلمان به شمار مى آيندامنيت داخ

مطمئنا اين گونه بى پرده . ترديدى باقى نماند پرده بيان آرد آه ديگر براى هيچ آس جاى هيچ شك و
  . موقعيت امنيتى موجود در آلمان براى تشخيص واقعى سخن گفتن وزير آشور مى تواند آمكى باشد

تروريستى چه بايد  سوالى آه در حال حاضر بايد به آن پرداخت اين است آه در مقابله با چنين خطرات
از شهروندان آشور در  آرد؟ آيا مى توان به فعاليت هاى سازمان ضدجاسوسى آلمان براى حمايت

مايت از قوانين جديد ، به ح مقابل طرح هاى تروريستى اطمينان داشت؟ يا اين آه بايد با تصويب
سازمان هاى ضدجاسوسى آلمان به  شهروندان دست يازيد؟ برخالف آنچه در ظاهر ديده مى شود،
 ٢٠٠١بعد از رخداد يازدهم سپتامبر سال  شدت، فعاليت هاى خود را عليه تروريست هاى اسالم گرا ،

  .همچنان ادامه يابنداين اقدامات پايان نيافته اند و بايد  اما هنوز. ميالدى در آمريكا، افزايش دادند
آشورى از  بايد رقابت هاى موجود ميان سازمان هاى ضدجاسوسى در اياالت مختلف و سازمان مرآزى

بدست آمده به صورت  ميان برود و به جاى آن همكارى هاى مشترك ميان آنها تقويت گردد و اطالعات
اتو شيلي، مطرح شده  ،اين خواستى ست آه به حق از طرف وزير آشور آلمان. مرآزى ثبت شوند

دوران مقدماتى خود آشف  اين هم درست است آه بايد سعى شود تا طرح هاى تروريستى در. است
مادريد، پايتخت اسپانيا، اتفاق افتاد، در  و خنثى گردند، تا حادثه اى شبيه آنچه در يازدهم ماه مارس در

  .آلمان تكرار نشود
متهمان و آسانى آه در  ول آرد آه تعقيب و زير نظر داشتن همهدر همين رابطه بايد يك نكته را نيز قب

  موفقيت آميز تعقيب همه آنها،  آار آسانى نيست و انجام صدد اجراى حمالت تروريستى هستند،
مبارزه با اقدامات تروريستى را دارد يا اين آه  اما آيا قوانين موجود آنونى قابليت. رويايى بيش نيست
مسئوالن سازمان ضدجاسوسى آلمان در گزارش . تصويب برسند يستى ديگرى بهبايد قوانين ضدترور

  .قوانينى ضرورى اند و بايد به تصويب آنها همت گماشت خود اعالم آرده اند آه چنين
 ٨،٠   زيرا فقط  آه تصويب قوانين شديد نبايد غير منطقى و افراط گرايانه باشد،  بايد در نظر داشت

افراطى تعلق دارند و نبايد به   زندگى مى آنند به سازمان هاى اسالم گراىخارجيانى آه در آلمان 
  .آنها را تحت نظر گرفت خاطر اين تعداد بسيار آم ، به همه خارجيان مظنون شد و

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

 تشكل صنفي معلمان صبح امروز در مقابل وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به 80نمايندگان 
  .ها در دريافت حقوق تحصن آردند  نارسايي

  2004 مه  22 -1383 خرداد 2شنبه 
 صبح امروز 8هاي معلمان از ساعت   به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، تحصن نمايندگان تشكل

  .آغاز و تاآنون ادامه دارد
گونه پاسخي   نوز هيچبا وجود حضور متحصنين در مقابل وزارت آموزش و پرورش ه, بر اساس اين گزارش

  .از سوي مسووالن وزارتخانه مذآور ارايه نشده است
ترين خواسته متحصنين، اجراي طرح ارتقاي شغلي، متوقف شدن بعضي احضارها و   مهم, گفتني است

  .ها و دريافت حقوق است  ها و نارسايي  تهديدها عليه برخي مسووالن تشكل
  

  ترين تحوالت ايران مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهم
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  استبداد درمقابل اصالحات بيروني محكوم به شكست است
  2004 مه  22 -1383 خرداد 2 شنبه 

درمقابل اصالحات بيروني آه بر اساس برنامه آمريكا براي خاورميانه ارايه شده : مصطفي تاج زاده گفت
  .   استاست، استبداد محكوم به شكست است و تنها پادزهر، آن اصالحات دروني

صاحب نظر مسايل سياسي و اجتماعي , تاج زاده  به گزارش خبرنگارسرويس اجتماعي ايلنا، مصطفي
 نگاه به مسئله 2در جامعه ما : خاطرنشان آرد" هويت ملي؛ بررسي نقش اقوام"در همايش علمي 

هاي   تفاده از روششوند آه با اس  در نگاه اول آه اقوام به عنوان تهديد تلقي مي, ها وجود دارد  قوميت
  .استاليني و فاشيستي به دنبال حفظ استقالل هستند

آه آنان ,نگاهي دموآراتيك به مسئله اقوام است, نگاه دوم آه نگاهي فرصت طلب است: وي افزود
  .آنند  امنيت ملي را خدشه دار نمي

شده است و  انتخابات در قانون اساسي آن پيش بيني 4ما در نظامي هستيم آه : تاج زاده گفت
  .الگوهاي دموآراتيك با نظام ما سازگار هستند

رشد جريانات اسالمي در درون و بيرون ايران به : معاون سابق سياسي وزارت آشور خاطرنشان آرد
  .به نفع آشور است, شرط اينكه وجه قابل رشد و دموآراتيك داشته باشد

توان توجه   سئله قوميت از دو منظر ميهاي خود با اشاره به اينكه به م  درادامه صحبت,تاج زاده
بر اساس نگاه ديني بايد توجه داشت آه شيعه در جهان اسالم اقليت است و جهان اسالم : گفت,آرد

نيز در برابر دنيا در اقليت قرار دارد و بنيادگرايي و خشونت طلبي در نهايت از نظر استراتژيك به ضرر 
  .اقليت است

  .دفاع مستقيم از تمام شيعيان است, ها   دموآراتيك از مسئله قوميتبه گفته وي، ارايه يك الگوي
اقوام ما خود را : ها گفت  با اشاره به نگاه ملي به مسئله قوميت, معاون سابق سياسي وزارت آشور

  .اند  ايم، در صحنه حاضر شده  غير ايراني نمي دانند و هنگامي آه به آنان براي حفظ ايران نيازمند بوده
تقاد تاج زاده، اهل تسنن همگرايي جدي در بسياري از مسايل جاري آشور ندارند و مثال بارز اين به اع

از اين نظر در آردستان آمترين ميزان مشارآت و در , موضوع ميزان مشارآت آنان در انتخابات اخير بوده 
  .سيستان و بلوچستان بيشترين ميزان مشارآت وجود داشت

ترين نوع توزيع قدرت در شوراهاي اسالمي شهرها و روستاها   ترين و متوازن  ادالنهبا تاآيد بر اينكه ع, وي
نيز اين توزيع , شود  در مجلس شوراي اسالمي با هر گرايش آه تشكيل مي: گفت, وجود داشته است

  .متوازن وجود دارد و در آمترين وجه در قوه مجريه شاهد اين توزيع قدرت هستيم
ها را در   قوميت, نچه وجود حزب قومي در جامعه پذيرفته شده نيست بايد احزابچنا: وي در پايان گفت

وظايف آنان نيز مورد توجه , شود  ها در جامعه تاآيد مي  نظر قرار دهند و نيز چنانچه بر حق قوميت
  .قرارگيرد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ويل داده شدالمللي انرژي اتمي تح گزارش اتمي ايران به آژانس بين
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روز گذشته گزارش اتمي ايران به : المللي انرژي اتمي گفت نماينده ايران در آژانس بين: خبرگزاري فارس
  . المللي انرژي اتمي تحويل داده شد آژانس بين

 اظهار امروز در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس» پيروز حسيني«
 بند الف پروتكل الحاقي به آژانس تحويل داده شده است و تسليم 2اين گزارش براساس ماده : داشت

اين اظهارنامه با توجه به اين مسئله است آه ايران به صورت داوطلبانه پروتكل الحاقي را امضا آرده و به 
  . عنوان يك اقدام اطمينان ساز در حال اجراي آن است

حدود يك ماه زودتر از موعد مقرر اين اظهار : المللي انرژي اتمي تصريح آرد در آژانس بيننماينده ايران 
المللي   ايم و اين مسئله براساس توافق و درخواستي بوده آه مدير آل آژانس بين نامه را تحويل داده

  . انرژي اتمي در ايران از مقامات ايراني داشته بود
ايم آه اطالعات مورد نياز مطابق با مفاد پروتكل الحاقي را ارائه  دهحسيني با بيان اين آه ما تالش آر

مفادي آه در اظهارنامه است به طور آلي در ارتباط با اطالعات مربوط به برنامه : دهيم، تاآيد آرد
 ساله آشور، در رابطه با چرخه سوخت و تكنولوژي وابسته به آن و اطالعاتي 10تحقيقات و توسعه 
  .  منابع اورانيوم آشور استراجع به ظرفيت

همچنين اطالعاتي مربوط به مكانها و ساختمانهاي موجود در سايتهاي اعالم شده به آژانس : وي افزود
اي و تكنولوژي وابسته به آن در  و اطالعاتي در مورد فعاليت جاري ما در ارتباط با چرخه سوخت هسته

  . ايران در اين گزارش موجود است
اين اطالعات همچنين در رابطه با : المللي انرژي اتمي در ادامه افزود ر آژانس بيننماينده ايران د

اي و اطالعاتي مربوط به تاسيسات نطنز، تاسيسات اصفهان،  فعاليتهاي گذشته سايتهاي هسته
تاسيسات آب سنگين و اطالعاتي در رابطه با نام دانشگاهها و بيمارستانهايي آه از  نيروگاه بوشهر، 

  . اورانيوم توليد شده استفاده مي آنند، مي باشدمواد 
اين امر : آند، گفت وي در پاسخ به اين پرسش آه آژانس چه زماني نتيجه بررسيهاي خود را اعالم مي

ايم روز گذشته اين  المللي انرژي اتمي داشته برد و ما براساس برنامه عملي آه با آژانس بين زمان مي
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ديم و آنها بايد بررسي آنند و اگر سوال يا مطلبي وجود داشت مطرح گزارش را به آژانس تحويل دا
  . خواهند آرد

ما با توجه به اينكه : المللي انرژي اتمي در ايران گفت حسيني در خصوص حضور بازرسان آژانس بين
هستيم و با توجه به اينكه ترتيبات پادمان ) NPT(اي  عضو معاهده منع گسترش سالحهاي هسته

ا تصويب آرديم و اجراي پروتكل الحاقي در آشور را پذيرفته ايم، آژانس اين حق را دارد آه اي ر هسته
  . بازرسان خود را براي بازرسي از سايتهايي آه به آژانس اعالم شده اعزام آند

اعزام اين بازرسان منحصر به ايران نخواهد بود و آارهاي همه آشورهايي آه فعاليت : وي تصريح آرد
  . دارند مورد بازديد آژانس قرار مي گيرداي   هسته

آميز داريم طبيعي است آه براي بازديد از اين  اي صلح ما با توجه به اينكه فعاليت هسته: وي تصريح آرد
  . فعاليتها و تاييد اين فعاليتها از حضور بازرسان استقبال مي آنيم

  
  ":  مهر"گفتگو با سرپرست نمايندگي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در 

  همه تالشمان را بکار گرفتيم که اظهار نامه هسته اي ايران کامل باشد  
تصوير کاملي از کليه فعاليتها ، : سرپرست نمايندگي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت 

  .  داده ايم برنامه ها ،مراکز و مکانهاي مرتبط با امور هسته اي را در بيش از هزار صفحه به آژانس 
  
  

روز : گفت " مهر"پيروزحسيني سرپرست نمايندگي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي به  خبرنگار 
جمعه اول خرداد ماه اظهارنامه هسته اي ايران براساس ماده دو پروتکل الحاقي به مدير کل آژانس بين 

  . المللي انرژي اتمي تحويل شد 
  

پروتکل الحاقي را  ) 1382 آذر 28 ( 2003 دسامبر 18ري اسالمي ايران در وي با اشاره به اينکه جمهو
زمان قانوني ارائه اظهار نامه شش ماه بعد از اجراي پروتکل : امضا و داوطلبانه آن را اجرا کرد ، گفت 

ن است اما ما به عنوان يک اقدام اطمينان ساز طبق تفاهم قبلي با آقاي البرادعي در سفر به تهران،  اي
  . اظهار نامه را يکماه زودتر از موعد مقرر به آژانس ارائه کرديم 

  
محتواي اظهار نامه اطالعاتي در مورد برنامه : حسيني در خصوص محتواي اظهارنامه توضيح داد 

 ساله کشور ، چرخه سوخت ، وضعيت معادن اورانيوم کشور ، مکانها و 10تحقيقات و توسعه 
جود ، فعاليتهاي جاري مرتبط با چرخه سوخت هسته اي و اطالعاتي ساختمانهايي در سايتهاي مو

مربوط به فعاليتهاي گذشته ساختمانها و اطالعاتي در مورد بيمارستانها ، دانشگاه ها و ساير مراکزي 
که با مواد هسته اي کار ميکنند ، اطالعاتي در مورد تاسيسات نطنز و اصفهان و بوشهر و ساير 

   .اطالعات الزم است 
  

تمام تالشمان را به عمل آورديم که اين گونه باشد و تمام : وي در خصوص کامل بودن اظهارنامه گفت 
اطالعات ممکن را در اختيار آژانس قرار دهيم با وجود اين همواره آماده پاسخگويي به سواالت و ارائه 

  .توضيحات بيشتر هستيم 
  

ژي اتمي درخصوص هماهنگيهاي انجام شده با سرپرست نمايندگي ايران در آژانس بين المللي انر
مسووليت تهيه و تنظيم : بازرسان آژانس براي پيش گيري از بروز هرگونه نقص در اظهارنامه گفت 

اظهارنامه برعهده ايران است و کارشناسان آژانس بعد از تحويل آن اجازه بررسي و اظهارنظر در مورد آن 
  . تر اظهارنظر کارشناسان آژانس را نيز در تنظيم آن جويا شديمرا مي يابند اما ما براي اطمينان بيش

  
برنامه مورد توافق ايران و آژانس که در سفر محمد البرادعي به تهران تنظيم شده : حسيني تاکيد کرد 

بود به طور کامل به اجرا گذاشته شده است ، ما پاسخهاي مورد نياز را ارائه کرده ايم و تعهداتمان را 
  . ده ايم انجام دا

  
برخي مسائل زمان بر ميان ما و آژانس باقي مانده است که آژانس بايد در خصوص آنها اظهار : وي افزود

  . نظر کند مانند انجام آزمايشات بر روي نمونه برداري ها که چندين ماه به طول ميانجامد 
  

که بحث هاي تکنيکي ميان سرپرست نمايندگي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي با تاکيد براين
در اين راستا امکان دارد تا پيش از نشست ژوئن : کارشناسان ايران و آژانس ادامه دارد ، گفت 

  . نمايندگان و بازرساني از آژانس به دعوت ما و يا به درخواست خود به تهران بيايند 
  

ت ارائه شده انتظار داريم که باتوجه به همکاريهاي صورت گرفته و با توجه به اطالعا: وي تاکيد کرد 
پرونده ايران در اسرع وقت از دستور کار نشست شوراي حکام بيرون آيد و با ايران نيز مانند ساير 

  .کشورهاي داراي فعاليت صلح آميز هسته اي رفتاري غير سياسي در پيش گرفته شود 
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 متقاعد کردن کشورهاي حسيني همچنين با اشاره به فعاليت ديپلماتيک وزارت امور خارجه براي
اروپايي به درپيش گرفتن روندي عادالنه در خصوص پرونده هسته اي ايران در نشست آتي شوراي 

با وجود اين مطمئن هستيم که مخالفان اين روند نيز براي باز نگاه داشتن پرونده ايران در : حکام گفت 
  .آژانس به شدت فعالند 

  
ايجاد :  اي  به ارائه اظهار نامه از سوي ايران به آژانس گفت وي در خصوص واکنش هاي خبري و رسانه

شک و ترديد در همکاريهاي گسترده  ايران و آژانس اتمي و سنگ اندازي در اين روند از طريق جنگ 
  .تبليغاتي بخصوص در آستانه نشست هاي شوراي حکام چيز تازه اي نيست 

  

  ر آينده عراق  و نيروهاي موثر ددولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  چلبي ما فريب داد: بوش
  2004 مه  22 -1383 خرداد 2شنبه 

رئيس جمهوري آمريكا گفت احمد چلبي رييس آنگره ملي عراق سالهاي متمادي ما : خبرگزاري فارس
  .را فريب داد و از اين پس دوستان خود را با دقت انتخاب مي آنيم

دبليو بوش در جمع فارغ التحصيالن يكي از به گزارش روز شنبه روزنامه آويتي الوطن، جرج 
  » .در پيدا آردن دوست نهايت دقت را داشته باشيد«:گفت" لويزيانا"هاي ايالت  دانشگاه
در آار خود و در ديگر امور زندگي خود، دوستان خود را با دقت انتخاب آنيد زيرا شما از « :وي افزود

  » .گيريد دوستان خود تاثير مثبت و منفي مي
ايم زيرا عراقي دمكراتيك را  ما در برابر يك فرصت تاريخي قرار گرفته« :س جمهوري آمريكا مدعي شدرئي

ايجاد مي آنيم آه صلح را در قلب خاورميانه حاآم آند و اين امر خطر را از بين خواهد برد و ضربه آاري 
    ».هد آردتر خوا ها وارد خواهد آرد و امريكا و جهان را بيش از بيش امن به تروريست

  
  احمد چلبي قرباني درگيري ميان وزارتخانه هاي دفاع و امور خارجه آمريكا شد

روزنامه سعودي الوطن با اشاره به اينكه احمد چلبي از متحد راهبردي آمريكا به : خبرگزاري فارس
 چلبي قرباني درگيري ميان وزارتخانه هاي دفاع و امور: دشمن اين آشور تبديل شده است، نوشت

  .خارجه آمريكا شد
  

هاي آشتار جمعي  چلبي به دليل دروغ گفتن درباره سالح: روزنامه الوطن در شماره امروز خود نوشت
عراق يا تحريك آاخ سفيد به سرنگوني صدام و حتي وعده همكاري مردم آشورش با نظاميان آمريكايي 

  . آنار گذاشته نشد
ت دفاع آمريكا و بويژه دونالد رامسفد وزير دفاع آمريكا بود اما به نوشته اين روزنامه، چلبي از نزديكان وزار

به دنبال انتقال پرونده عراق از وزارت دفاع به وزارت امور خارجه آمريكا، آالين پاول ، وزر امور خارجه ، آه 
هاي  دل خوشي از چلبي نداشت زمينه برآناري وي را فراهم آرد و وي قرباني درگيري ميان وزارتخانه

  . اع و امور خارجه آمريكا شددف
چلبي به تازگي در صدد جذب طرفداران داخلي و : الوطن با بيان داليل ديگر براي برآناري چلبي نوشت

اي براي خود بود لذا ضمن انتقاد از آمريكا، به ارايه اطالعات به برخي از آشورهاي همسايه  منطقه
  . شنگتن به سادگي از آنار اين مساله نگذشتدرباره فعاليت هاي نيروهاي اشغالگر متهم شد و وا

احمد چلبي با فعاليت هاي اخضر ابراهيمي نماينده سازمان ملل در عراق مخالفت آرد : الوطن نوشت
در حالي آه واشنگتن اميدوار بود آه ابراهيمي نقش خود را در انتقال قدرت به مردم عراق به خوبي ايفا 

  . نمايد
ي ديگر از عوامل برآناري چلبي مخالفت وي با به آار گيري مجدد بعثي ها و به نوشته اين روزنامه، يك

  . لزوم استفاده از معارضان نظام سابق در ارتش و سازمانهاي دولتي عراق بود
اين مخالفت ها همزمان با تالش آمريكا براي بازگرداندن برخي از سران حزب بعثي به مناصب سابق 

  . خود انجام گرفته است
شاه اردن آه از متحدان مهم آمريكا محسوب مي شود در ديدار با جرج بوش وي را در : نوشتالوطن 

 ميليون دالري چلبي از بانك پترا در اردن و محكوميت غيابي وي به زندان قرار 200جريان پرونده اختالس 
  . داد و اين مساله موجب شد آه بوش دستور توقف همكاري با چلبي را صادر آند

  
  .ار بغداد پايتخت عراق را لرزانددو انفج
  2004 مه  22 -1383 خرداد 2شنبه 

الملل ايلنا، ارتش آمريكا امروز شنبه از آشته شدن يك سرباز آمريكاي و زخمي   به گزارش سرويس بين
  .خبر داد, گذاري شده  شدن سه تن ديگر به دنبال انفجار يك ماشين بمب

در " محموديه" اول نيروهاي آمريكايي بودند آه در نزديكي شهر اين افراد از نيروهاي يگان, گفتني است
  . آيلومتري جنوب بغداد مشغول به گشت زني بودند30
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گذاري شده به   به گزارش پايگاه اينترنتي بوابه، اين درحالي است آه به دنبال برخورد يك ماشين بمب
  . تن ديگر زخمي شدند30معاون وزير آشور عراق، شش تن آشته و " عبد الجابريوسف"منزل 

  .اين مقام بلندپايه وزارت آشور عراق از اين حمله جان سالم به در برد, گفتني است
  

  .در نجف در آمين نيروهاي آمريكايي زخمي و سپس دستگير شد" سيد مقتدا صدر"معاون 
يكي از " محمد طباطبايي الحكيم"هاي امروز در نجف   الملل ايلنا، در درگيري  به گزارش سرويس بين

بر اثر ايجاد آميني از سوي نيروهاي آمريكايي زخمي و سپس دستگير " سيد مقتدي صدر"معاونان 
  .شد

  .ه شدآشت" سيد محمد طباطبايي"به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، در اين حمله راننده 
نيز روز گذشته در خطبه نمازجمعه مسجد آوفه از تمامي يارانش خواست در صورت " سيد مقتدا صدر"

  .اش به مبارزه خود بر ضد نيروهاي اشغالگر ادامه دهند  شهادت يا دستگيري
  

  .نيز در يورش نظاميان آمريكايي به آرآوك دستگير شدند" سيد مقتدي صدر" تن از ياران 15
  .را در آرآوك عراق دستگير آردند" سيد مقتدا صدر" تن از ياران 15يكايي روز گذشته نيروهاي آمر

در منطقه " سيد مقتدا صدر"الملل ايلنا، نيروهاي آمريكايي با يورش به دفتر   به گزارش سرويس بين
  .را دستگير آردند) عج( تن از اعضاي سپاه المهدي15, در آرآوك در شمال عراق" احمدآقا"

روز گذشته در ) عج( تن از رزمندگان سپاه المهدي18رش پايگاه اينترنتي الجزيره، در حالي آه به گزا
نفس از اين سپاه مستقر در   قرار است نيروهاي تازه. يورش نيروهاي آمريكايي در آربال دستگير شدند

  .شان در آربال بشتابند  به آمك همرزمان" ناصريه" شهر
  

  مله آمريكا به منزل احمد چلپي را محكوم آرد  شوراي حكومت انتقالي عراق ح
  .شوراي حكومت انتقالي عراق نيروهاي آمريكايي را مسؤول حمله به منزل احمدچلبي دانست

آمريكـا را مـسؤول حملـه بـه منـزل      , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، شوراي حكومـت انتقـالي عـراق     
  .اق دانستاحمد چلپي يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عر

احمد "به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، حدود صد سرباز آمريكايي و پليس عراق، صبح روز گذشته منزل                 
" هـاي شخـصي    ها، مدارك و يادداشـت     در اين عمليات رايانه   . را مورد بازرسي و تفتيش قرار دادند      " چلپي
  .توقيف شد" چلپي

شد ولي از زماني آه مشخص شد حزب وي   مايت ميپيش از اين از سوي وزارت دفاع آمريكا ح   " چلپي"
  .پيش از جنگ عراق، اطالعات اشتباه در اختيار آمريكا قرار داده از اين پشتيباني محروم شد

  . هزار دالر در اختيار حزب چلپي قرار مي داد40تر پنتاگون ماهانه سيصد و   پيش
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
  دوم خرداد:  های تهرانروزنامه 

  2004   مه22 -1383  خرداد2شنبه 
  

روزنامه های اول هفته تهران در روز دوم خرداد، که در هفت سال گذشته با عنوان حماسه از آن تجليل 
می شد، واکنش سردی نسبت به اين روز نشان داده و در مقاالت و گزارش های خود از ديدگاه های 

  .ی اصالحات در ايران پرداخته اندمختلف به بررسی علل ناکام
خوانده و نوشته هفت سال قبل خاتمی با وعده " حماسه ای ناتمام "  دوم خرداد را وقايع اتفاقيه

تحقق قانونمداری و آزادی بيان، مشارکت عمومی، فضای باز سياسی، جامعه مدنی و مانند اينها از دل 
ر انتخابات دوم خرداد حضوری گسترده و گفت و به همين دليل بود که مردم د مردم سخن می 

  . يافتند غيرمنتظره
  ."دوم خرداد واجد مشخصات يک حماسه بود اما حماسه ای که ناتمام ماند"، وقايع اتفاقيهبه نوشته 
 سرمقاله خود را به دوم خرداد اختصاص داده و در آن نوشته هر چه محافظه کاران و اصالح آفتاب يزد

  . بگويند مسلم است که دوم خرداد اثر خود را گذاشته استطلبان در تحليل وقايع
، يک دستاورد بزرگ دوم خرداد آن است که مردم ثابت کردند قيم مآبی را  آفتاب يزدبه نوشته سردبير

بر نمی تابند و برای اثبات اين امر اگر الزم بدانند در انتخابات شرکت می کنند و به کسی رای می دهند 
  . از قدرتمندان و صاحبان نفوذ مادی و معنوی با انتخاب وی واضح باشدکه مخالفت بسياری

 در مقاله ای به مناسبت دوم خرداد، گذار به دموکراسی را که شعار اصلی جنبش اصالحات بود کيهان
  .به معنای تمنای مردمی دانسته که ديگر از دست رفته اند

ف آنچه اصالح طلبان در انتظارش بودند به  شکست دوم خرداد برخالکيهانبه نوشته مهدی محمدی در 
  .تقويت انقالبی گری اصيل انجاميده است، نه افزايش عدد ضدانقالب
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! اما نه. گفتم که امروز دوم خرداد است: " مقاله خود را با اين جمله پايان برده استکيهاننويسنده 
آيا بهتر نيست سعی کنيم اين . کدام دوم خرداد؟ امروز يکی از روزهای خداست مثل همه روزهای ديگر

  ."اسم را فراموش کنيم
   حماسه  آن  از گراميداشت  اثر چندانی  در راديو و تلويزيون  در گزارش اصلی خود نوشته با اين کهاعتماد
   کاسته  آن  هرگز از اهميت  نرفتند ولی  روز مهم  پيشواز اين  به  هم طلب  اصالح   های  و روزنامه  بينيم نمی

   در يک  کامال دموکراتيک  حادثه  يک  پيرامون  که  غريبی  سکوت  و نخواهد شد و بايد پرسيد اين شدهن
  ؟ ، از چيست بينيم  می  توسعه کشور در حال

   آمده  و خود را غالب  است  رويداد بزرگ  آن  هضم  در حال  پرسيده اگر حريفاعتمادجعفرگالبی در گزارش 
 و   بحث  به  و پرحادثه  پردامنه  جنبش  ظهور يک  کنند و در اطراف  می  سکوت يارانداند چرا   می  بر آن

  پردازند؟  نمی   و گسترده  جدی بررسی
 بزرگ ترين دستاورد دوم آفتاب يزدسه تن از نمايندگان مجلس رو به پايان ششم در مصاحبه هايی با 

  .خرداد را فضای باز سياسی دانسته اند
 گفته است تحول و جابه جايی در قدرت مهم آفتاب يزدس کميسيون قضايی مجلس به ناصر قوامی ريي

  . بود که هرگز تحقق نيافت٧۶ترين مطالبات مردم در دوم خرداد سال 
 با بررسی آماری انتخابات مجلس و رياست جمهوری در سال های شرقمصطفی تاج زاده در سرمقاله 

خابات پيدا شده به پيش بينی انتخابات آينده رياست گذشته و افتی که در مشارکت مردم در انت
  .جمهوری پرداخته است

 اگر انتخابات بدون رقيب جدی برگزار شود، در شرقبه نوشته معاون سابق وزارت کشور در روزنامه 
خوشبينانه ترين حالت نوزده ميليون نفر در انتخابات شرکت و نفر اول حداکثر هفت ميليون رأی کسب 

 چنين نتيجه ای مشروعيت نظام را مخدوش، جايگاه رياست جمهوری را تضعيف و امنيت خواهد کرد؛
  . ملی را تهديد می کند

 سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه های جمعه تهران را نقل کرده که در آن بدون اشاره شرق
رده و مجلس، به دوم خرداد گفته شده است که انقالب ايران همواره در مسير خواست مردم حرکت ک

دولت، شوراها، شهرداری ها و همه ارگان های دست اندرکار به نحوی به آرای مردم باز می گردند و 
  .مهمتر از همه رهبری با رای مردم انتخاب می شود

 تاکيد کرده است که در تمام دوران شاهنشاهی شخص اول انتخابامام جمعه موقت تهران به نوشته 
 نشد اما اين مسئله در جمهوری اسالمی محقق شد و شرايطی که بايد در کشور با رای مردم انتخاب

رهبر باشد بايد توسط خبرگان تشخيص داده شود و اين بهترين سيستمی است که با تکيه بر اسالم و 
  .قرآن طراحی شده است

د  های خارجی کشور انتقا  از سخنان تازه رييس بانک مرکزی در مورد افزايش بدهیدنيای اقتصاد
 های خارجی کشور  خوانده است چرا که در آن گفته شده افزايش بدهی" اظهارات جالبی"کرده و آن را 

ها به يورو است و ما آن را براساس دالر محاسبه  از آن جهت است که چون بخش اعظمی از بدهی 
  .دهد  های کشور افزايش نشان می کنيم در اثر تضعيف دالر در برابر يورو، بدهی می 
توان وقتی درآمدهای ارزی   از رييس بانک مرکزی پرسيده چگونه می دنيای اقتصاديسنده سرمقاله نو

   های خارجی کشور به يورو نبود؟ کشور به دالر است نگران افزايش بدهی
 با گزارشی از تظاهرات ديروز گروهی معترض به حوادث عراق در برابر سفارت بريتانيا در تهران، کيهان

  . روز يکشنبه عده ای از دانشجويان بسيجی در مقابل سفارت تحصن می کنندخبر داده که
 با چاپ عکسی که يک وانت را پر از پاره های آجر نشان می دهد که معترضان با پرتاب وقايع اتفاقيه

آن به داخل سفارت بريتانيا اعتراض خود را به سياست های دولت انگلستان در مورد عراق بيان می 
  .د آنان را صد نفر ذکر کرده استکنند، تعدا
 از روزنامه شرق انتقاد کرده که چرا همزمان با تظاهرات چهارشنبه تهران در اعتراض به آمريکا و رسالت

  .سياست های آن کشور و متحدانش در عراق، تظاهرات در برابر سفارت بريتانيا را اهميت داده است
صدا و سيما را درباره فيلم مارمولک منعکس کرده  نظر عزت اهللا ضرغامی معاون پارلمانی همشهری

که آن را توهين به روحانيت توصيف کرده و گفته آيا کسی می تواند آثار تخريبی اين فيلم را انکار کند و 
  بگويد هيچ تأثيری در جامعه ندارد؟

ته آقای ضرغامی که از وی به عنوان رييس آينده سازمان صدا و سيما نام برده می شود به نوش
 گفته در گذشته، عده ای دادگاه ويژه روحانيت را زير سئوال می بردند و اکنون نيز با ابزار همشهری

ديگری روحانيت را کوبيدند و يک سارق را در لباس روحانيت به تصوير کشيدند در حالی که مردم با لباس 
  .دروحانيت صدها سال است که خو گرفته اند و بدون آن نمی توانند زندگی کنن

 نوشته است که جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد ورامين با ارسال نامه جمهوری اسالمیروزنامه 
  .ای به اين روزنامه به وجود فساد و بی بندوباری و بدحجابی در اين واحد دانشگاهی اعتراض کرده اند

فرهنگی و غير  جمعی از دانشجويان اعالم کرده اند وضعيت غيرجمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
ارزشی اين دانشگاه به حدی رسيده است که ديگر قابل تحمل نيست و ديگر نمی توان به آن محيط 

  . علمی گفت زيرا محلی برای رواج و نمايش انواع مدها و لباسهای غربی و خارجی شده است
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
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   خبرنگاران بدون مرزابهام در پرونده قتل زهرا آاظمي از ديد رئيس آانادايي
  2004   مه22 -1383  خرداد2شنبه 

با مشخص شدن زمان تقريبي جلسه دوم رسيدگي به پرونده متهم به قتل ): راديو فردا(اردوان نيکنام 
 ايراني، مساله حضور ناظران آانادايي در اين دادگاه هنوز جاي –زهرا آاظمي، خبرنگار عکاس کانادايي 

تا آخرين لحظات : س آانادايي خبرنگاران بدون مرز در گفتگو با راديوفردا مي گويدرئي. پرسش فراوان دارد
تشكيل پرونده احتمال هرگونه واآنشي از سوي دولت ايران، به ويژه عدم تشكيل دادگاه به صورت 

  . علني وجود دارد
ز قتل زهرا در حالي آه مدت زمان اندآي به گذشت يك سال ا): راديو فردا، تورانتو(مريم اقوامي 

آاظمي، عكاس و خبرنگار ايراني آانادايي باقي مانده است، اخبار رسيده از ايران خبر از برگزاري 
شيرين عبادي، وآيل رسمي خانواده زهرا . جلسه دوم دادگاه رسيدگي به اين پرونده قتل مي دهد

آرد آه در دادگاه حضور آاظمي در ايران در سفر اخير خود به آانادا در يك آنفرانس مطبوعاتي اعالم 
در صورتي يك مقام قوه قضاييه در ايران ابراز . خواهد داشت و دادگاه به طور قطع علني خواهد بود

  . اميدواري آرده است تا دادگاه علني و براي حضور همگان آزاد باشد
  

دولت : ورد مي گويدتانيا چرچماچ، رئيس آانادايي خبرنگاران بدون مرز در گفتگويي با راديو فردا در اين م
آانادا مدتها است آه به اين باور رسيده است آه برخورد مقامات ايران به گونه اي خواهد بود آه شرايط 

تانيا چرچماچ در مورد ابراز اميدواري وآيل مدافع . حضور در اين دادگاه تا لحظات نهايي تغيير خواهد آرد
چرا آه هر آسي آه . ياد تعجب برانگيز نخواهد بوداگر هم تبرئه شود، ز: متهم به تبرئه وي مي گويد

اطالعات اندآي از اين پرونده در دست دارد، مي داند آه اين فرد آه به قيد ضمانت ملكي آزاد شده 
  . است، تنها سپر باليي است براي افرادي آه مسئول واقعي اين قتل بوده اند

  
  : گفتگوي خود مي گويدرئيس آانادايي خبرنگاران بدون مرز در بخش ديگري از 

  
تعداد انگشت شماري حقيقتا باور دارند آه ): صداي خانم چرچماچ، رئيس آانادايي خبرنگاران بدون مرز(

تنها يك نفر مسئول مرگ زهرا آاظمي است و اثبات اين آه چه عاملي و يا چه فرد يا افرادي واقعا عامل 
  . مرگ او بودند، بسيار بسيار دشوار خواهد بود

واآنش آانادا و صبر وزارت امور خارجه براي اتمام مراحل رسيدگي به پرونده : م چرچماچ مي گويدخان
زهرا آاظمي قابل درك است، اما سئوال اين است آه چه آسي مي داند آه متهم در واقع فرد 

ناظران مستقل آانادا هنوز منتظر دريافت : او مي گويد. مسئولي است آه مسبب مرگ او بوده است
  .واديد خود براي سفر به ايران و شرآت در جلسات رسيدگي به اين پرونده هستندر
 

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  
  اند  مردم از عدم صداقت و عدم جسارت اصالح طلبان حكومتي رنج برده

  معنا است    بي" اپوزيسيون قانوني" واژه
  2004 مه  22 -1383 خرداد 2شنبه 

مهمترين عامل يأس در بين مردم ايران در طول تاريخ : گفت, عضو شوراي مرآزي دفتر تحكيم وحدت
اند ، عدم صداقت و خلوص آساني   معاصر ايران آه متاسفانه به دفعات مردم طعم تلخش را چشيده

س از رسيدن اند و پ  هاي قدرت جلوس آرده  است آه به نام مردم از طريق نردبان اعتماد آنان بر آرسي
به قدرت به جاي اينكه ساخت قدرت را به نفع مردم اصالح آنند، در ميان راه، تبديل به ابزاري شدند آه 

  .  هاي مردم را تعديل آردند  خواسته
 تا خرداد 76با تحليلي از فضاي سياسي آشور از خرداد , " ايلنا"وگو با خبرنگار   علي افشاري در گفت

,  زده شده است79هاي يأس و سرخوردگي در جريان اصالحات از سال   ه جرقه با بيان اين مطلب آ83
 يأس و سرخوردگي در جريان اصالح طلب وجود نداشت و 79 تا 76هاي   معتقدم در بين سال: گفت

دوم خرداد يك برنامه اصالح از درون بود آه تحت عنوان .  به وجود آمد79ابتداي اين مسئله در سال 
  . ايران مطرح شدطلبي در  اصالح

از انقالب مشروطه به بعد , قبل از دوم خرداد: تاآيد آرد, هاي اصالحي مردم ايران  وي با اشاره به حرآت
يك جنبشي را در جامعه ايران شاهد بوديم آه در هر مقطعي اين حرآات اسمي به خود گرفته است و 

افزايش سطح , فله جهانيفصل مشترك همگي اين حرآات ، نوعي دگرخواهي جهت رسيدن به غا
  .رفاهي مردم و برقراري آزادي و دموآراسي بوده است

 را داراي يك موقعيت هژموني در بين مردم 76افشاري برنامه اصالح از درون مطرح شده در دوم خرداد 
در واقع ادامه و همراهي آنان از , حرآت مردم و همراهي آنان از جريان دوم خرداد : دانست و افزود

 هم اتفاق 57هاي آزاديخواهانه بود آه در واقع در انقالب   ب مشروطه به بعد با محوريت حرآتانقال
  .افتاده بود، اما عملكرد حاآميت در اين راستا نبود

عضو شوراي مرآزي دفتر تحكيم وحدت يأس ايجاد شده در بين مردم در قبال جريان اصالحات را ناشي 
عالوه بر عدم تحقق مطالبات مردم از : ي آنان دانست و تاآيد آردها  از عدم تحقق مطالبات و خواسته
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,  هر دو80 خرداد 18 و 76 خرداد 2هاي مشخص رئيس جمهوري در   از سوي ديگر برنامه, دولت اصالحات
  . با شكست مواجه شد
  . اند  عدم جسارت در اصالح طلبان حكومتي رنج برده, مردم از عدم صداقت: افشاري تصريح آرد

و شوراي مرآزي دفتر تحكيم وحدت مشكل موجود در فضاي سياسي آشور را عدم وجود عض
اي   پاره. اپوزيسيون معناي مشخصي دارد: استانداردي خاص در مورد مفاهيم سياسي دانست و افزود

رايج شده است ، اساسًا با مفهوم علمي " اپوزيسيون قانوني " از تعاريفي آه امروز با عنوان 
  .سازگاري ندارداپوزيسيون 

گويند بلكه   هايي آه در برابر حاآميت قرار دارد ، اساسًا به آنها اپوزيسيون نمي  جريان: افشاري ادامه داد
بينيم آه دو جناح اصلي   به لحاظ وجود شرايط خاص در آشور مي. گويند  هاي رقيب مي  به آنها گروه

و در قالب دو نيرويي آه متعلق به دو حوزه حاآميت دامنه تضادشان با هم ، به نهايت رسيده است 
  .جداگانه هستند با هم درگير هستند

گنجد ، اما اپوزيسيون قانوني   معتقدم آه اپوزيسيون به طور طبيعي در چارچوب ايران مي: وي تاآيد آرد
  .خير

 سال 7هاي   عضو شوراي مرآزي دفتر تحكيم وحدت با بيان اين مطلب آه تجربه دوم خرداد و فعاليت
با : اظهار داشت, بست مواجه شده است  گذشته به خوبي نشان داده است آه اصالح از درون با بن

انسدادي مواجه هستيم آه اجازه اصالح و تحوالت مدنظر مردم آه مفيد به حال آشور است را 
ا دهد ، لذا حرآت به سوي دموآراسي و به سوي پيشرفت ناگريز از بيرون حاآميت قابل اجر  نمي
  . معنا است  باشد و از همين منظر اپوزيسيون قانوني بي  مي

با چنين ديدگاهي انتخابات آتي رياست جمهوري از نظرمردم و جنبش اجتماعي آنان بار : وي تاآيد آرد
هر آس در مصدر رياست , حتي اگر فرض آنيم آه رد صالحيتها انجام نگيرد. مثبتي نخواهد داشت
اساسًا رئيس جمهور در , توانند آاري انجام دهد   ارچوب فعلي حاآميت نميدر چ, جمهوري قرار بگيرد

قانون اساسي و ساخت قدرت آنوني ، امكان فعاليت دگرخواهانه و تحول طلبانه نخواهد داشت و 
هاي غير انتخابي است و تجربه روساي   توانايي و تاثيرگذاري وي بر مسائل تابع همراهي با بخش

  .  وبي نشان دهنده اين مطلب استجمهوري گذشته به خ
افشاري نقطه حرآت آينده مردم ايران را حرآت از ساختار قدرت دانست و در خصوص عدم وجود رهبري 

آقاي خاتمي داراي شخصيتي بودند آه اجازه رهبري اصالحات را به : واحد در جريان اصالحات گفت 
ولي از سوي ديگر عدم تناسب , ا قبول دارماصل فقدان رهبري در جريان اصالحات ر. داد  ايشان نمي

هاي دوم خرداد با پايگاه اجتماعي دوم خرداد يكي از عوامل مهم نافرجامي پروژه   حاملين برنامه
قطعًا موفق , هاي درستي طراحي شده بود  معتقدم اگر اين برنامه با پيش فرض. است  اصالحات بوده

  .بود
هم , ترآيب نامأنوسي داشت, آردند  د را همراهي مينيروهايي آه دوم خردا: وي تصريح آرد

همگي با , طلبان در اين جبهه وجود داشتند و هم بخشي آه تعريفي درست از شرائط نداشتند  فرصت
تر بخش فرودست ساختار قدرت در دوران اصالحات در پي   اين قافله همراه شده بودند و از همه مهم

 آه همگي اين عوامل موجب شده بود آه به دوم خرداد به هاي از دست داده خود بود  آسب آرسي
  .عنوان تحولي بنيادي نگاه نگردد

هاي اصلي خود وارد   مشكل مردم ما اين است آه بازيگران اصلي سياسي با چهره: افشاري افزود 
  .آنم آه بايد پااليش جديدي صورت گيرد  لذا تاآيد مي, شوند  عرصه نمي

حكيم وحدت با تاآيد بر آغاز حرآتي جديد در ميان سياسيون و بدنه اجتماعي عضو شوراي مرآزي دفتر ت
حرآت جديد بايد يك گسست از حرآت . واژه اصالحات سپري شده است : خاطرنشان آرد , آشور

  .قبلي باشد و نه ادامه حرآت قبل و نه فاز دوم آن
چند آه دستاوردهاي مثبتي براي پرونده اصالحات بسته شده است ، هر : افشاري در پايان تصريح آرد

  . جامعه داشته است اما به اهداف اوليه خودش نرسيد و به يك جنبش ناآام تبديل شد
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