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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 الملليهم مرويدادهاي 
  

  فرمانده کل نيروهاي آمريکايي در عراق از سمت خود کنار نهاده شد
  2004 مه  25 -1383  خرداد5سه شنبه  -راديو فردا 

پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا، ژنرال ريکاردو سانچز، فرمانده کل نيروهاي آمريکايي در عراق را از اين سمت 
اين وزارتخانه اعالم کرد که علت جابجايي، افشاي رسوايي بدرفتاري با سربازان آمريکايي با . ار نهادکن

گفته مي شود که ژنرال جرج کيسي، معاون فرمانده کل نيروها . زندانيان عراقي در ابوغريب نبوده است
  .در عراق، به جاي ژنرال سانچز به فرماندهي برگزيده مي شود

  

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

هاي يکديگر در عراق آگاه  سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا گفت که تهران و واشنگتن از نگراني
  هستند
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ا گفت که هم آمريکا و هم ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريک): راديوفردا(مهدي خلجي 

روز يکشنبه حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت . ايران، از نگراني هاي يکديگر درباره عراق آگاه هستند
  . امور خارجه جمهوري اسالمي، سياست هاي آمريکا در عراق را غير اخالقي و فريبکارانه خوانده بود

 واکنش نشان دادن به اخطار رسمي جمهوري وزارت امور خارجه آمريکا از): راديوفردا(مهديه جاويد 
اسالمي سر باز زد، اما گفت که مدت ها است که دو کشور نقطه نظرهاي خود در رابطه با عراق را 

  . مبادله مي کنند، به خصوص در پي سفر اخير مقام هاي ايراني به بغداد
د ديدگاه هايمان را به يکديگر ما در چند مور): سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا(صداي ريچارد باوچر 

  .منتقل کرده ايم
  
اشاره آقاي باوچر به سفر يک هيات نمايندگي ايران در ماه آوريل بود، که جلسه اي با مقام هاي .: ج.م

  .آمريکايي و بريتانيايي در بغداد داشتند
نها در ارتباط با مکان از جمله نگراني آ. ما از نگراني هاي احتمالي آنها آگاه هستيم: صداي ريچارد باوچر

  . هاي مقدس
  
حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، سياست هاي آمريکا در عراق را غير اخالقي .: ج.م

جمهوري اسالمي همچنين از شکنجه زندانيان در عراق توسط سربازان . و فريبکارانه خوانده است
در روزهاي اخير، ايران درباره درگيري هاي . تآمريکايي و حمله به مکان هاي مقدس انتقاد کرده اس

نيروهاي ائتالف و ستيزه جويان وابسته به مقتدي صدر در نزديکي مکان هاي مقدس شيعه، مانند نجف 
با . ايران، آمريکا را مسئول اين درگيري ها با روحاني جوان شيعه مي داند. و کربال، هشدار داده است

آمريکا گفت که از نگراني هاي ايران در زمينه عراق آگاه است، اما اينکه سخنگوي وزارت امور خارجه 
  .افزود که ايران نيز از نگراني هاي واشنگتن در رابطه با نفوذ جمهوري اسالمي در عراق مطلع است

ما همچنين مي دانيم که آنها از نگراني هاي احتمالي ما نيز بسيار آگاه هستند، : صداي ريچارد باوچر
ما تالش مي کنيم که به گفتگوهاي خود با ايران در ارتباط با اين . ت هاي آنها در عراقمانند فعالي

موضوعات ادامه دهيم، و حداقل پيام هايي در اين باره با هم مبادله کنيم، تا در نتيجه هر دو از نگراني 
  .ما اميدواريم که اين روندي سازنده باشد. هاي يکديگر آگاه شويم

  

  اي آشتار جمعيتروريسم  و سالحه
  

  .گزارش سازمان انرژي اتمي درباره ايران به سؤاالت بي پاسخ زيادي اشاره ميكند
  2004 مه  25 -1383  خرداد5 سه شنبه -همبستگي ملي 

ديپلماتهاي غربي گفتند محمد البرادعي گزارشي در ظرف چند روز آينده درباره فعاليت هاي اتمي رژيم 
ديپلماتها گفتند خواست .  سؤاالت بي پاسخ مانده بسياري اشاره ميكندايران ارائه خواهد داد آه به

  .حكومت ايران براي پايان بازرسي ها خوش خيالي بيش نيست
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 ديپلماتها غربي در روز سه شنبه گفتند گزارشي در مورد ايران آه توسط -83 خرداد 5-خبرگزاري رويتر
د روز آينده به گردش در آيد بسياري سؤاالت محمد البرادعي تهيه شده است و قرار است در ظرف چن

  .درباره فعاليت هاي اتمي ايران را آه بي پاسخ مانده است را مطرح ميسازد
تهران خواهان اين است آه سازمان انرژي اتمي در ماه آينده بازرسي ها را خاتمه دهد اما ديپلماتهاي 

ژي اتمي ميگويند اين يك خوش خيالي غربي و ديپلماتهاي غير متعهد عضو شوراي حكام سازمان انر
  .بيش نيست

اين عدم همكاري »«اين گزارش موقت خواهد بود«يك ديپلمات غربي با اشاره به گزارش البرادعي گفت
  ».ايران را نشان ميدهد اگرچه آه دقيقًا از اين آلمات استفاده نميكند

 مهمي درباره برنامه اتمي ايران باشد ما انتظار داريم آه اين گزارش داراي نكات«يك ديپلمات ديگر گفت
و نشان بدهد آه سؤاالت زيادي بي پاسخ مانده اند و او اضافه آرد ممكن است آه ماهها پاسخگويي 

  ».به اين سؤاالت طول بكشد
ديپلماتهاي عضو شوراي حكام گفتند ايران با اجازه ندادن به بازرسي چندين سايت مشكالت را بدتر 

  .آرده است
  ».ما آمكان از نحوه همكاري ايران با سازمان انرژي اتمي ناراضي هستيم«ات گفتيك ديپلم

رسانه هاي غربي دروغ مي گويند ؛ اروپا و غير متعهدها براي در ": مهر"پيروز حسيني در گفتگو با 
  دست گرفتن کار وارد ميدان شده اند 
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المي نزد آژانس بين المللي انرژي اتمي با رد گزارش اخير رويترز سرپرست نمايندگي جمهوري اس

اينگونه تبليغات منفي از : مبني بر اينکه البرادعي مدعي همکاري نکردن ايران با آژانس است ، گفت 
  . سوي افرادي دامن زده مي شود که مخالف پيشرفت در همکا ري هاي تهران و وين هستند

تاکيد کرد که همکاريهاي ايران با آژانس بين "  مهر"يش در گفتگو با خبرنگار دکتر پيروز حسيني دقايقي پ
المللي انرژي اتمي دقيقا مطابق با برنامه اي که در سفر اخير محمدالبرداعي به تهران تهيه شده بود ، 

  .در حال پيگيري است
ام داد ارائه اظهارنامه بود  براساس اين توافق نامه ، آخرين اقدامي که تهران در اين زمينه انج: وي گفت

 مي تحويل آژانس شد و در حال حاضر نيز کارشناسان آژانس در حال بررسي اين اظهار نامه 21که 
  .هستند

  
سرپرست نمايندگي جمهوري اسالمي نزد آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به اينکه همزمان با 

تشار اخباري دروغ و به نقل از ديپلماتهاي بي نام نشستهاي قبلي شوراي حکام نيز به دفعات شاهد ان
اين منابع خبري ساختگي ، که نگران برطرف شدن سوءتفاهمات در پرونده : و نشان بوده ايم ، گفت

هسته اي ايران و برهم زننده همکاري ها هستند ، به محض آنکه شاهد اقدامي مثبت از سوي ايران و 
 مطرح مي سازند و با به راه انداختن تبليغات منفي ، سعي در يا آژانس مي شوند ، اخباري دروغ را

  .برهم زدن اوضاع  و ايجاد يک نوع تبليغات و جنگ رواني مي کنند
آنچه که برخي رسانه هاي غربي و ديپلماتهاي بي نام و نشان مطرح مي : پيروز حسيني تاکيد کرد

  .د بسيار متفاوت استسازند ، با حقيقت و آنچه که امروز در صحنه اتفاق مي افت
  

کارشناسان ايراني و همچنين کارشناسان و مقامات آژانس به دفعات در تهران و وين با : وي گفت
يکديگر جلسات مشترکي داشته و دارند ؛ ضمن آنکه در اين مباحثات ، اشکاالت در حال بررسي بوده و 

  .بسياري نيز برطرف شده و ما با يکديگر به توافق رسيده ايم
 ژوئن باز نيز شاهد انتشار چنين تبليغات منفي عليه ايران خواهيم 14با تاکيد بر اينکه تا نشست وي 

کشورهاي اروپايي و غير متعهدها براي در دست گرفتن کار وارد ميدان شده و فعاليت خود را : بود، گفت
ه شده اند و اين آغاز کرده اند ؛ ضمن آنکه کشورهاي اروپايي از نشستهاي گذشته فعالتر وارد صحن

  .احتمال هم وجود دارد که در اين اجالس، آنها پيشنهاد دهنده قطعنامه درباره ايران باشند
  

سرپرست نمايندگي جمهوري اسالمي نزد آژانس بين المللي انرژي اتمي با مثبت ارزيابي کردن 
حال طرف مقابل در عين : سفرهاي اخير وزير امورخارجه جمهوري اسالمي به کشورهاي اروپايي گفت

ايران نيز اقدامات وسيع ديپلماتيکي را آغاز کرده و حتي به تازگي فردي را به وين اعزام کرده بود که وي  
ضمن مالقات با برخي ديپلماتها و مقامات مستقر در وين ، ادعاهاي واهي را عليه فعاليتهاي هسته اي 

  .صلح آميز ايران مطرح ساخته بود
رش آينده محمد البرداعي درباره پرونده هسته ايران تاکيد کرد که تهران از آژانس وي با مهم دانستن گزا

انتظار دارد که فارغ از اين جوسازي ها ، ضمن بررسي فني و کارشناسي موضوع ، پرونده ايران را از 
  .حالت فعلي خارج و به وضع طبيعي بازگرداند

  
ارد که گروهک منافقين نيز در برخي زمينه ها مورد وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين احتمال وجود د

اين اطالعات دروغ و ساختگي همواره هم از جانب منافقين و : استناد رسانه هاي غربي باشند، گفت
هم توسط  کشورهايي که مواضع خصمانه اي عليه ايران دارند دامن زده مي شود؛ منافقين حتي در 
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روغين خود ، يک سري فعاليتهاي ديگري را نيز در پيش گرفته و هفته هاي اخير جدا از تبليغات خبري د
  .حتي جلسات خاصي را در اين رابطه داشته اند

پيروز حسيني با تکذيب خبر ديگر رويترز مبني بر ممانعت ايران از بازرسي آژانس از برخي سايت هاي 
اي سرزده و دو ساعته عالوه بر آنکه تهران در ماههاي اخير در زمينه بازرسيه: نظامي ، افزود

کارشناسان آژانس همکاري  بسيار خوبي کرده ، با وجود حساسيت خاص مراکز نظامي نيز ، بر اساس 
توافقات و در چارچوب يک برنامه و توافق مشخص ، با هماهنگي ارگانهاي مسوول ، در مسير فعاليت 

  .بازرسان آژانس هيچ مانعي ايجاد نکرده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقت آيندهدول،عراق رويدادهاي 
  

   المهدي را متهم به هتک حرمت حرم علوي نمود  ارتشحوزه علميه نجف 
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حوزه علميه نجف در بيانيه اي با حمله شديد به طرفداران مقتدي صدر ، مسئوليت حمله امروز به ضريح 
  .  ست حرم علوي را بر عهده آنها دان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطالع رساني ايالف، مرجعيت شيعه همچنين با تکرار دعوت 
آيت اهللا سيستاني از شبه نظاميان مقتدي صدر و نظاميان آمريکايي براي خروج از شهر هاي مقدس، از 

ت تا بدون درنگ و هر خواس" جيش المهدي"نظاميان آمريکايي و شبه نظاميان مقتدي صدر موسوم به 
  .چه سريعتر شهر هاي مقدس را ترک گويند

در بيانيه مطبوعاتي که مرجعيت شيعه در نجف در واکنش به تعدي به حريم مقدسات و ضريح امام 
اين تجاوز منجر به کشته و زخمي شدن تعدادي از زائران و : علي عليه السالم صادر شده ، آمده است

  .حرم علوي شده است" رصعباب الم" آسيب ديدن شديد 
بايد : حوزه علميه نجف ضمن درخواست خروج تمامي مظاهرتسلح از شهرهاي مقدس آورده است

  .زمينه را براي حضور نيروهاي پليس و عشاير عراق در جهت برقراري امنيت فراهم ساخت
 حرمت هتک حرمت فضاحت بار"  مرجعيت شيعه همچنين دو طرف درگيريها درنجف را مسئول کامل 

دانسته و از عربها، مسلمانان و غيرتمنداني که شعار اهتمام به امور عتبات مقدس را " حرم علوي
سرمي دهند خواست  تا با اعمال فشار بر طرفين درگيري ها آنها را براي خروج نيروهاو سالح خود از 

 گونه اقدامي در شهر نجف تحت فشار قرار دهند همان گونه که پيش از اين بر اثر فشارهاي مردمي اين
  .کربال صورت پذيرفت

حوزه علميه نجف اشرف همچنين ازنقش مستقيم تجاوز دردناک تروريستهاي تکفيري و کساني که 
درنجف اقدام به طرفداري و کمک به مقتدي صدر کرده ،  قتل انسانهاي بيگناه را مباح شمرده ، 

  .ي شکنند، ابراز نگراني کرده است مقدسات را زير پا مي گذارند و حرمت اماکن مقدس را م
در همين راستا منابع نظامي آمريکا تاکيد کردند که نيروهاي اين کشور هيچ ارتباطي با هتک حرمت 

  .حرم علوي و هدف قرار دادن بخشي از اين حرم ندارند
 هيچ الزم به ذکر است مارک کيميت سخنگوي نظاميان آمريکايي در عراق تاکيد کرد که اين نيروها در

درگيري مسلحانه اي در نزديکي حرم علوي مشارکت نداشته و گلوله هاي خمپاره انداز نيزبه سوي 
  . حرم شليک نکرده اند 

  
   ساعت گذشته  24نگاهي به تحوالت عراق طي 
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) ع( حرم امام علي شماري ازعراقيهاي خشمگين از هتک حرمت عتبات عاليات امروز در برابر صحن
  . دراعتراض به حمله به حرم امام شيعيان و شکستن حرمت امکان مقدس عراق دست به تظاهرات زدند
به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از شبکه خبري الجزيره، تظاهرکنندگان با سردادن شعارهاي مرگ بر 

  .آمريکا، اين جنايت را محکوم وخواستارپايان اشغال کشورشان شدند 
شليک شد که دوگلوله  به صحن ) ع (گفته مي شود امروزسه گلوله خمپاره به حرم حضرت امام علي 

  .حرم اصابت کرد وگلوله سوم نيزبه در طاليي اصلي مرقد شليک شد و خساراتي به حرم وارد کرد 
دان انقالب ازصبح امروز دوردرگيريها ميان شبه نظاميان جيش المهدي و نيروهاي اشغالگر آمريکايي درمي

  .و بادي سالم آغاز شده است) ع (بيستم درراه بين کوفه و نجف و اطراف حرم امام علي 
يک فروند هليکوپترارتش آمريکا در درياچه قديم نجف درچهارراه : خبرنگار العربيه ازشهرنجف گزارش داد

  .زين العابدين واقع در شهر نجف سقوط کرد
اين دوهليکوپترآمريکايي به سوي .ه درحال پروازدرمحل سقوط بودنددوهليکوپترارتش آمريکا ک: وي افزود

  .افرادي که تالش مي کردند به هليکوپترساقط شده نزديک شوند آتش گشودند
به نظرمي رسيد آنها براي حفاظت از جان سرنشينان اين هليکوپتر تالش مي کردند اما هنوزهيچ 

  .اطالعي ازسرنوشت خدمه اين هليکوپتر نيست
نجف به : ه براين العربيه ازادامه ناآرميها و تداوم درگيريها درشهرمقدس نجف اشرف خبر داد و گفتعالو

  . شهراشباح تبديل شده است
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منابع خبري ديشب ازکشته شدن هفت عراقي ومجروح شدن دهها تن ديگردر شهر نجف براثردرگيري 
  .وسوم به جيش المهدي خبردادندخونين نيروهاي اشغالگر آمريکايي با شبه نظاميان مقتدي صدر م

: شاهدان عيني گفتند . خبرديگر اينکه، درحمله به پاسگاه شهربصره يک پليس عراقي مجروح شد
ايستگاه پليس عراق درمنطقه بصره هدف گلوله خمپاره قرارگرفت که منجر به زخمي شدن يک مامور 

  .پليس شد
خمپاره هاي شليک شده به سوي حرم حضرت : درهمين حال دفتر مقتدي صدر در شهر نجف اعالم کرد

توسط نيروهاي اشغالگر آمريکايي صورت گرفته است درحالي که هنور مسئوالن نظامي ) ع (علي 
  .آمريکايي هيچ واکنشي نسبت به اين حمله از خود نشان نداده است 

 شيعه درقبال اين دفتر روحاني جوان عراقي درشهر نجف امروزمجددا خواستاريکپارچگي مواضع  مراجع
  .هتک حرمت اماکن مقدس ازسوي نيروهاي اشغالگر آمريکايي شد

شدت درگيريها خونين صبح امروز نيروهاي اشغالگر آمريکايي و شبه نظاميان مقتدي صدر موسوم به 
  .جيش المهدي به حدي بود که مسئوالن عراقي مجبورشدند استانداري و ادارات دولتي را تخليه کنند

 کرده است  نيروهايش درحمله به نيروهاي آمريکايي شماري از آنها را از پاي درآورده اند دفترصدراعالم
  .اما مسئوالن نظامي اين خبر را تاييد نکرده اند

کانون .ديشب شهرکوفه صحنه درگيري ميان نيروهاي اشغالگر آمريکايي وشبه نظاميان تبديل شده بود
  . سد کوفه بود درگيريها بيشتردرمنطقه الجسرودر اطراف مج

 تن ديگر مجروح 18 عراقي کشته و 5براساس آمار منابع پزشکي عراق دراين درگيريهاي خونين دستکم 
گزارشها حاکيست پل المالح در غرب شهر کوفه که نجف را به کربال متصل مي کند نيز تخريب . شدند 

  .شده است 
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  ا فريب دادايران تندروهای آمريکايی ر
  ٢٠٠۴ مه ٢۵ – ١٣٨٣ خرداد ۵سه شنبه : بی بی سی

به نوشته يک نشريه بريتانيايی مقامات اطالعاتی آمريکا تحقيقاتی را در مورد نقش احتمالی ايران در 
  .کشاندن اياالت متحده به جنگ عراق آغاز کرده اند

جوليان بورجر، خبرنگار خود در  مه، به قلم 25روزنامه گاردين در گزارشی در شماره روز سه شنبه، 
واشنگتن، نوشته است که برخی مقامات اطالعاتی اياالت متحده بر اين باورند که ايران با بهره برداری 

از ارتباط احمد چلبی، رهبر کنگره ملی عراق و از مخالفان رژيم صدام حسين، با تشکيالت اطالعاتی 
 به عراق و سرنگونی رقيب اصلی خود در منطقه ترغيب آمريکا جناح تندرو در دولت آمريکا را به حمله

  .کرد تا راه برای تشکيل يک حکومت تحت تسلط شيعيان در آن کشور هموار شود
مقامات اطالعاتی اياالت متحده بيم آن دارند که ايران تندروها را "گاردين در گزارش خود که با عنوان 

عاتی آمريکايی نقل می کند که سازمان مرکزی از قول يک مقام اطال" فريب داد و به عراق کشاند
  . شواهد محکمی حاکی از ارتباط احمد چلبی با دولت ايران در دست دارد- سيا -اطالعات آمريکا 

 خواسته است به بررسی طرف های تماس آقای - اف بی آی -سازمان سيا از پليس فدرال آمريکا 
 کند تا معلوم شود چگونه وی توانسته بود به اطالعات  مبادرت- وزارت دفاع آمريکا -چلبی در پنتاگون 
  .محرمانه دست يابد

  فريب آمريکاييان؟ 
روزنامه گاردين می افزايد که در صورت اثبات روابط احمد چلبی با سازمان های اطالعاتی ايران، اين 

 در مورد وضعيت دارای پی آمدهای گسترده ای است زيرا وی منبع اصلی آمريکا برای کسب اطالعاتی
  .برنامه تسليحاتی عراق بود که مبنای حمله به اين کشور را ايجاد کرد

سازمان های اطالعاتی ايران برای چندين "گاردين به نقل از يک منبع اطالعاتی آمريکايی می نويسد 
  ."سال توانسته بودند از طريق احمد چلبی از آمريکا سوء استفاده کند

ت سابق اداره ضد تروريسم در وزارت خارجه اياالت متحده، گفته است همچنين، لری جانسون، از مقاما
هنگامی که سرانجام تمامی اين ماجرا رو شود، خواهيم ديد که ايران يکی از استادانه ترين "که 

عمليات جاسوسی در تاريخ را به اجرا گذاشت و آمريکا و بريتانيا را قانع کرد دست به کار شوند و 
  ." کشور را از ميان بردارندبزرگترين دشمن آن 

البته آقای چلبی اتهام جاسوسی برای ايران را رد و رييس سازمان سيا را به تالش برای تخريب وجهه 
  .خوانده است" دروغ، شايعه سازی و مضحک"خود متهم کرده و اتهامات اين سازمان را 

 باور -از وی ناخرسند بوده  که برای بيش از هشت سال -درمقابل، به نظر می رسد که سازمان سيا 
دارد که سرانجام توانسته است شواهدی عليه اين عضو شورای حکومتی عراق حين ارتکاب جرم به 

  . دست آورد و بر موضع خود اصرار دارد
  شواهد جاسوسی

در مورد ارس کريم حبيب، يک منبع اطالعاتی آمريکايی تاکيد دارد که براساس مدارک موجود آقای حبيب 
مامور حقوق بگير دستگاه های اطالعاتی ايران بوده و گرچه معلوم نيست ارتباط کنگره ملی عراق با 

ی با ايرانيان بوده ايران برای چه مدتی ادامه داشته اما آقای چلبی برای زمانی طوالنی دارای روابط
  .است
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يک منبع اطالعاتی در آمريکا گفته است که سيا زمانی توانست ارتباط احمد چلبی و کريم حبيب با 
ايران را اثبات کند که اطالعات محرمانه ای که در اختيار آمريکا بود و به دليل ماهيت آن تنها معدودی از 

  .ادمقامات از آن آگاهی داشتند به دست ايرانيان افت
وی گفته است که سازمان های اطالعاتی آمريکا توانستند مسير انتقال اين اطالعات را تا شخص کريم 

  .حبيب دنبال کنند
ارس کريم حبيب يک کرد شيعه است که از زمان يورش هفته پيش پليس عراقی به دفاتر کنگره ملی 

  .عراق در بغداد تحت تعقيب پليس قرار دارد
آمريکا اينک در اين مورد تحقيق می کنند که آيا اطالعاتی که از اين مسير به سازمان های اطالعاتی 

  دست آمد قابل اعتماد بوده است؟
روزنامه گاردين می نويسد که نمايندگان کنگره ملی عراق در واشنگتن حاضر نشدند در مورد اين 

  .اتهامات اظهار نظر کنند
که از حمله به عراق حمايت می کند، نوشته که اتهامات اما اين روزنامه از قول يک تحليلگر آمريکايی، 

سيا تنها حاصل ناخرسندی اين سازمان و وزارت خارجه آمريکا از وزارت دفاع و تالشی برای تقويت 
  . موضع مقاماتی است که به گروه های سنی در عراق تمايل بيشتری دارند

 و وزارت دفاع را، که مسوول ارتقای در عين حال، اتهامات جديد عليه آقای چلبی رقابت بين سيا
موقعيت وی در تشکيالت سياسی آمريکا و پشتيبان استوار حمله به عراق بوده است، وارد مرحله 

  .جديدی می کند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   خرداد5: روزنامه های تهران 

  2004   مه25 -1383  خرداد5سه شنبه  -بي بي سي 
مه های سه شنبه تهران خداحافظی رييس و نمايندگان اصالح طلب مجلس را موضوع گزارش های روزنا

خود قرار داده و خبر حمله محسنی اژه ای رييس دادگاه ويژه روحانيت را به عيسی سحرخيز مهم 
  .دانسته اند

حمله موشکی " روزنامه عصر تنها روزنامه سه شنبه تهران است که در عنوان صفحه اول خود از کيهان
  .خبر داده و بدون تفسيری آن را منعکس کرده است" آمريکا به حرم اميرالمومنين

 آمده در اين حمله موشکی عده ای کشته شده اند و بيشتر زخمی ها را زنان و کودکان کيهاندر خبر 
  .تشکيل می دهند، فضای شهر را دود گرفته است

ت چند روزه گذشته بسيجی ها در مقابل سفارت بريتانيا در مقاله ای به بررسی تظاهراوقايع اتفاقيه 
در تهران پرداخته و با اشاره به سخنرانی های مذهبی در آن مراسم از کمی تعداد شرکت کننندگان در 

اند  اين تظاهرات به اين نتيجه رسيده که يا مردم حساسيت دينی و غيرت مذهبی خود را از دست داده
  .عيت آن چيزی نيست که شعاردهندگان مدعی آن هستندو يا بايد فرض کنيم که واق

 های محرم و صفر نشان داده که چيزی از  شرکت مردم در مراسم مذهبی ماهوقايع اتفاقيه به نوشته 
های عزاداری ايام عاشورا کاسته نشده اما تلقی  عاليق دينی آنها به ويژه تعلق خاطر آنها به سنت

صی که اين روزها در مقابل سفارت انگليس به تظاهرات های خا عمومی مردم مذهبی باگروه
  . پردازند، تفاوت دارد آميز می اعتراض
انتقاد کرده و برای چندمين بار نوشته روزنامه های هوادار اصالحات به وقايع اتفاقيه  از نوشته کيهان

مقدسه اتفاق جای انعکاس تظاهرات گسترده ای که هفته گذشته در تهران عليه هتک حرمت از اماکن 
  .افتاد به انعکاس تظاهرات مقابل سفارت بريتانيا می پردازند

هزار کالهک اتمی آمريکا در ۶خبر داده که يکی از کارشناسان صدا و سيما گفته است آفتاب يزد 
ها،  ضعف ضمن اين که با شناسايی نقطه. های ما موردنظر است که در اين کشور منفجر شود طراحی 

حسن عباسی که روزنامه . کنيم های چريکی اطالع داده و از آن طريق اقدام می  مانآنها را به ساز
 هفته پيش وی را رييس مرکز مطالعات دکترينال امنيت ملی بدون مرز خوانده بود، گفته است کيهان

ما حتی با . ايم و بحث فروپاشی آن نيز در دستور کار است برای انگليس نيز دپارتمانی ايجاد کرده
  . کنيم ها و هر کسی که با آمريکا مشکل دارد، کار می  ها، آرژانتينی  يکیمکز

گذشته خبرهايی اميدوارکننده از گشايشی   رئيس دادگستری تهران که هفتهايرانبه نوشته روزنامه 
در وضعيت دانشجويان محکوم، بازداشت يا احضار شده داده بود، اين هفته، روايتی ديگر از سخنان 

رائه دهد و گفته دانشجويان در صورت توهين به مقامات و به هم زدن امنيت ملی به دادگاه قبلی خود ا
  .ها احضار می شوند

از اين پس، : نوشته عباسعلی عليزاده که درست يک هفته قبل وعده داده بودوقايع اتفاقيه 
ده عرض نکردم هيچ بن: گويد ها و محاکم قضايی احضار نخواهد شد، اين هفته می  دانشجويی به دادگاه
  .خبرنگار در انعکاس خبر دچار اشتباه شده است. ها احضار نخواهد شد  دانشجويی به دادگاه

با عنوان خداحافظی ريش سفيد مجلس عکسی از مهدی کروبی را در باالی صفحه اول وقايع اتفاقيه 
 و بعد با ها پاسخ گفت خود آورده و نوشته ريش سفيد مجلس ششم بيش از دو ساعت به پرسش

  !خبرنگاران وداع کرد تا اگر فرصتی بود، در زمانی ديگر و قامتی ديگر
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با اين احتمال که کروبی نامزد رياست جمهوری آينده شود از زبان وی نوشته من وقايع اتفاقيه گزارش 
 درباره آقايان موسوی و حتی رفسنجانی نيز هيچ. درباره رياست جمهوری خودم تاکنون هيچ حرفی نزدم

  . بحثی در مجمع صورت نگرفته است
 در خبری از جلسه روز سه شنبه مجلس از زبان حسين لقمانيان نماينده همدان نوشته مجلس کيهان

  .ششم، بهاری نويدبخش بود اما طوفان ابرها را پراکند و خاک ناکامی بر زمين اميد پاشيد
 سال تالش و ١۵٠ستاده شد ما پس از به گفته تنها نماينده مجلس ششم که برای دوهفته به زندان فر

خودکامگی و اقتدارگرايی همه دست آوردهای دمکراتيک مردم را . جانفشانی از اين درخت بار نچيديم
  .سنگ راه و ابزار سرکوب کردند

 در جلسه روز سه شنبه مجلس گفته اين واقعيت کيهاناحمد بورقانی نماينده تهران نيز به نوشته 
ته شد که عدالت و آزادی را نمی توان در جامعه ای که استبداد در تار و پود آن برای عموم ملت شکاف

  . ريشه دوانيده از دو دوره دولت انقالبی و يک دوره مجلس منتخب طلبيد
در حالی که روزنامه های مختلف تهران به گزارش حادثه رخ داده در جلسه هيات نظارت بر مطبوعات 

مه ای است که به دفاع از محسنی اژه ای پرداخته و نوشته سحرخيز به او  تنها روزناکيهانپرداخته اند 
  .حمله کرد و رييس دادگاه ويژه روحانيت به دفاع از خود پرداخت

 پس از نزاعی که در جلسه هيأت نظارت اتفاق افتاد، جلسه ای در دفتر وزير ارشاد شرقبه نوشته 
 خواسته شد که پس از مصاحبه اوليه هيچ تشکيل شد و براساس تصميمات اين جلسه از سحرخيز

  .گفتگويی در اين رابطه با مطبوعات انجام ندهد
 که نامی از محسنی اژه ای نماينده قوه قضاييه در هيات نظارت بر مطبوعات نياورده خبر داده شرق

است که عيسی سحرخيز و يک عضو ديگر اين هيأت يکسال و نيم پيش نيز در يکی از جلسات با 
ر درگير شده بودند که آن دفعه نيز يکی از اعضای هيأت نظارت به پرت کردن قندان به سوی آقای يکديگ

  .سحرخيز اقدام کرد
ای را از اين  نوشته عيسی سحرخيز پس از مضروب شدن با شکايت در کالنتری پروندهآفتاب يزد 

  .  دادسرا مراجعه کنددرگيری تشکيل داده و قرار است که چهارشنبه برای ادای يکسری توضيحات به
القاعده بايد  ای هم اکنون قاضی دادگاه ويژه روحانيت است و علی نوشته محسنی اژهوقايع اتفاقيه 

پرونده وی پس از تشکيل به اين دادگاه ارجاع شود و چون خود وی در اين دادگاه دارای پست است، 
  .کند های خاصی را وارد ماجرا می مسائل و حساسيت

 پيوند کليه که در ١٢٠در گزارشی از خريد و فروش کليه در کشور نوشته از ميان حدود يه وقايع اتفاق
ترين مراکز اين پيوند انجام گرفته، فقط ده مورد داوطلبانه بوده و در بقيه موارد انگيزه اهدای  يکی از فعال

  .کليه فقط پول بوده است
 که اين روزها تعداد زيادی از کسانی که ترين نکته ماجرا اين است تلخوقايع اتفاقيه به نوشته 

های غير مشروع نيازهای خود را برآورده کنند،  خواهند برای رفع مشکالت حاد مالی خود از راه نمی
تا جايی که امروز در ايران تعداد . آورند ناگزير، به فروش اعضای بدنشان به صورت داوطلبانه روی می

  .ند، چندين برابر بيمارانی است به دنبال خريد کليه هستندافرادی که مايل به فروش کليه خود هست
 خبر داده که ابوالحسن نوری امام جمعه خرمشهر به عنوان اعتراض در مراسم رسالت و کيهان

  .استقبال، سخنرانی و جلسه شورای اداری خرمشهر که با حضور خاتمی برگزار شد، شرکت نکرد
به عيادت امام جمعه سابق اهواز رفته در سخنرانی  نوشته به همين جهت محمدخاتمی که رسالت

  .خود از نوری نامی نبرد و از روحانيون ديگر به عنوان خيرخواه ياد کرد
روزنامه های سه شنبه تهران بدون تفسيری از لغو سفر وزير خارجه به اسپانيا خبر داده اند که به 

  . ازدواج وليعهد اسپانيا صورت گرفته استعنوان اعتراض به دعوت از وليعهد ملکه سابق ايران در جشن
از تصميم مخابرات ايران برای بستن شرکت های اينترنتی به عنوان مقررارت ناعادالنه دنيای اقتصاد 

  .دولت انتقاد کرده و نوشته اين مقررات حيات بسياری از اين شرکت ها را ناممکن کرده است
رنتی ايرانی همگام با شرکت های مشابه در های اينت شرکتدنيای اقتصاد به نوشته سرمقاله 

اند و بسياری از دانشجويان نخبه کشور را در اين بخش  ای برخوردار بوده سابقه سراسر جهان از رشد بی
  .اند جذب کرده
 خبر داده که يک تشکليات دانش آموزان در ايران به عضويت گروه حماس درآمده که مشغول رسالت

  .مبارزه با اسرائيل است
 نماينده حماس در ايران از عضويت جنبش دانش آموزان که تشکيالتی وابسته به رسالته نوشته ب

  . محافظه کاران است در سازمان خود استقبال کرده و گفته آموزش آنان را به عهده می گيرد
  

   فاجعه ملي-زلزاه بم
  

  زندگی در ويرانه های بم
 تلويزيون آلمان از بم-وگزارش کالوديا هوفمان ، خبرنگار شبکه اول رادي

 مه  25 -1383  خرداد5 سه شنبه -احمدسمايي:  ترجمه -tagesschau برگرفته از سايت -ايران امروز 
2004  

امروز نيز با گذری دربم ويران شده همان تصوير دهشتناآی را می توان مشاهده آرد آه در چند روز اول 
وی خيابان ها را پوشانده بودند آماآان دست تل آوراهايی آه دوس: پس از زلزله به چشم می آمد
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نخورده باقی مانده اند و مردمی آه در چادرهايی در مجاورت ويرانه ها اسكان يافته بودند هنوز جابجا 
. مسئله مهم تر اما روحيه و رفتاری است آه در ميان آودآان و نوجوانان ديده می شود... نشده اند

 و خشونتی غير قابل باور منجر شده آه در برخورد اهالی با آابوس جمعی ناشی از زلزله به خشم
  يكديگر نمود و تبارز می يابد 

امروز نيز با گذری در اين . پنج ماه پيش در بم به نظر می رسيد آه زمان از حرآت باز ايستاده است
لزله به شهر ويران شده همان تصوير دهشتناآی را می توان مشاهده آرد آه در چند روز اول پس از ز

تل آوراهايی آه دوسوی خيابان ها را پوشانده بودند آماآان دست نخورده باقی مانده : چشم می آمد
نگاه بی . اند و مردمی آه در چادرهايی در مجاورت ويرانه ها اسكان يافته بودند هنوز جابجا نشده اند

لزله هنوز هم نمی دانند آه اين مردم پنج ماه پس از ز. فروغ آنها نيز همچنان سرد و تهی می نمايد
فاجعه بم گويی آه سماجت می آند و قصد ندارد شرش را از سر مردم . سرنوشتشان چه خواهد شد

  . اين شهر آوتاه آند
  

اين درست نيست آه از زمان وقوع زلزله چيزی :" علی شفيعی ، فرماندار بم را اما نظر ديگری است
او آه ماه پيش از سوی زلزله زدگان به خشم آمده بم ." ايمعوض نشده ، ما آارهای زيادی انجام داده 

ترميم شبكه :" در خيابان مورد ضرب و شتم قرار گرفت مواردی از بهبود وضع را هم ذآر می آند
در هر آدام از اين ."  خانه فلزی موقت١١٠٠٠آبرسانی ، تامين مجدد روشنايی معابر عمومی ، استقرار 

در آن اما نه .  متر مربع يك خانواده اسكان داده شده است١٨ تا ١۵تی برابر خانه ها﴿ آانتينر﴾ با مساح
از همين رو بسياری از خانواده ها ترجيح داده اند در حياط . از آب لوآه آشی خبری هست و نه از توالت

خانه های ويران خويش ، در زير سايه نخل های در حال خشك شدن چادری برای سكنی برپا آنند، 
  . آه در عمل آار آواربرداری و پاآسازی شهر را با مشكل مواجه می آنداقدامی 

  
 هزارتن ٢٠به اين ترتيب، از .گل و خاك باقی مانده از آوار خانه ها به آار بازسازی و تعمير بم نمی خورد

اه  تن آن را به بيرون شهر منتقل آرد تا آنگ١١٠٠٠خاك و آواری آه در اثر زلزله بر جامانده است بايد 
 آاميون ١٠٠٠برای انتقال اين مقدار حجيم از بار ، . بتوان برای بازسازی به طور جدی طرح و برنامه ريخت

فرماندار با اميدواری می گويد آه تا اوايل تير شهر از گل و آوار پاآسازی . به طور بی وقفه مشغول آارند
  . خواهد شد

  
 تن از ۴اميد دريجانی آه والدين و . يم استاما آمتر آسی در بم در اين اميدواری فرماندار سه

وايستگان نزديك خود را در زلزله از دست داده به سختی می تواند در ميان ويرانه ها آينده ای را تصور 
آنجا وی در .او خود از مرگ نجات يافته ، چون به هنگام وقوع زلزله نه در بم بلكه در تهران بوده است. آند

با اين حقوق حال دريجانی بايد .  يورو به آار مشغول است١٠٠قوقی معادل يك شرآت مسافربری با ح
خانواده برادرش آه زن و فرزندانی از او به جا مانده اند، خانواده : معاش سه خانواده را تامين آند

هر سه خانواده آماآان در . خواهرش آه همسر وی از زلزله جان به در نبرده است و خانواده عمويش
اميد همه پس انداز . از دو آانتينری آه به آنها قول داده شده هنوز خبری نيست. سر می برندچادر به 

با اين همه فقدان همه چيز . خود را هزينه آرده تا زندگی را برای اين سه خانواده تحمل پذيرتر آند
شو بستگان من نه به توالت سالم و بهداشتی دسترسی دارند و نه امكان شست و :" مشهود است

از چند ماه پيش تنها همان چيزهايی را .آنها از سبزی و ميوه هم آماآان محرومند.در اختيارشان هست
  ."روغن و برنج و غذای آنسروی: مصرف می آنند آه هالل احمر ميانشان توزيع می آند

  
در بم . هد ساله خواهر خود را به تهران برده است تا آنجا بتواند مدرسه را ادامه د١٢اميد پسر برادر 

 آالس دوره ابتدايی را در يك آالس، در س و آموزش می ۵مدرسه به طور نامنظم برقرار است و هر 
آابوس . مسئله مهم تر اما روحيه و رفتاری است آه در ميان آودآان و نوجوانان ديده می شود. دهند

د اهالی با يكديگر جمعی ناشی از زلزله به خشم و خشونتی غير قابل باور منجر شده آه در برخور
سپيده سالم ، متخصص موسيقی درمانی آه از تهران برای آار با بچه ها به بم .نمود و تبارز می يابد
آنها به ماشين های آوچكی می . من شديدا نگران وضعيت اين نسل هستم:" آمده است می گويد

  ."مانند آه گويی احساس و عاطفه در وجودشان سرآوب شده است
  

آارخانه .  بم فقدانش بيش از هر چيز مشهود است نبود يك دورنما و چشم انداز استآنچه آه در
اما .آه در نزديكی بم واقع شده خوشبختانه از زلزله در امان مانده است" ارگ جديد" اتوموبيل سازی 

دومين فاآتور اقتصادی منطقه ، يعنی توريسم ، با تخريب آامل ارگ تاريخی بم برای مدتی نامعلوم 
به رغم قول و قرارهای خيرخواهانه متعدد، آماآان معلوم نيست آه اين اثر .آامال از نفس افتاده است

  تاريخی چه زمانی مرمت خواهد شد و آيا چنين مرمتی اصوال انجام خواهد گرفت؟
  

و نيز نامشخص است آه بازاريان و تجار بم آه همه سرمايه خود را در زلزله از دست داده اند چه 
در تهران هم اينك صحبت از آن است آه به اينان وام های بدون بهره داده . شتی پيدا خواهند آردسرنو

بدون آمك جدی دولت اين صاحبان قبلی . شود و انبارهايی به صورت مجانی در اختيارشان قرار گيرد
  . سرمايه به سختی می توانند آمتر راست آنند
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است آه اين روزها رونق و رواج چشمگيری دارد و آن هم طرفه آنكه در بم تنها يك عرصه اقتصادی 

سنگ تراشان . فروش سنگ قبر است آه سود آالنی را نصيب فعاالن شاغل در اين رشته می آند
تهرانی با شناخت تقاضای گسترده در بم برای سنگ قبر نمايندگان خود را سريعا به اين شهر فرستاده 

 هزار آشته زلزله ظاهرا تا ٢۶.  قبرفروشی جديد باز شده است سنگ٧تنها در خيابان اصلی شهر . اند
  .مدت ها بازار خوبی برای سنگتراشان ايجاد آرده است

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  
  خامنه اي سلطه پاسداران بر شوراي عالي امنيت رژيم را تقويت مي آند

  2004 مه  25 -1383  خرداد5 سه شنبه -همبستگي ملي 
درپي انتصاب پاسدار سرتيپ علي الريجاني رئيس سابق راديو تلويزيون به عنوان نماينده ولي فقيه در 
شوراي عالي امنيت و انتصاب پاسدار علي آقا محمدي به رياست آميته تبليغات شوراي عالي امنيت، 

حمدي در شوراي عالي امنيت تقويت محور الريجاني ـ آقام:دبيرخانه شوراي ملي مقاومت اعالم آرد
بخشي از روند گسترش نفوذ سپاه پاسداران بر نهادهاي مختلف سياسي و امنيتي ديكتاتوري آخوندي 

  .است
خامنه اي رهبر رژيم آخوندي امروز پاسدار سرتيپ « ):83خرداد5(اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت

. ن نماينده خود در شوراي عالي امنيت منصوب آردعلي الريجاني رييس سابق راديو تلويزيون را به عنوا
  .وي همچنين آخوند حسن روحاني را در سمت دبيرآلي اين شورا ابقا نمود

خامنه اي همچنين پاسدار علي آقامحمدي را به جاي علي ربيعي به رياست آميته تبليغات شوراي 
را به عهده دارد و از حساسترين آنترل و سانسور رسانه هاي خبري , اين آميته. عالي امنيت نصب آرد

اين آميته به آرات با ابالغ بخشنامه هاي محرمانه به روساي . ارگانهاي شوراي عالي امنيت مي باشد
  .را ممنوع آرده است» مغاير منافع امنيت ملي«رسانه ها و روزنامه هاي رژيم درج اخبار 

از روند گسترش نفوذ سپاه پاسداران آقامحمدي در شوراي عالي امنيت بخشي -تقويت محور الريجاني
بر نهادهاي مختلف سياسي و امنيتي ديكتاتوري آخوندي محسوب مي گردد آه خامنه اي مجدانه در 

تصفيه باند خاتمي از مجلس ارتجاع و افزايش قدرت سپاه پاسداران در قواي مجريه و . پي آن است
اوضاع انفجاري داخل آشور و از سوي ديگر براي از يك سو به منظور مقابله با , مقننه و قضاييه آخوندي

  .تسهيل صدور بنيادگرايي به عراق و دست يابي به تسليحات اتمي صورت مي گيرد
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