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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 ، نيروها، دولتهامواضع 
  

  . نفر اعدام شده اند108 در ايران حداقل 2003در سال : عفو بين الملل 
  2004 مه  26 -1383  خرداد6چهار شنبه  -همبستگي ملي 

گزارش گفت اين .  به نقض حقوق بشر در ايران پرداخت2004 سازمان عفو بين الملل در گزارش سال 
 تن در ايران اعدام شده اند و اغلب اين اعدام ها در مالء عام صورت گرفته 108در سال گذشته حداقل 

اين سازمان گفت آمار .  نفر قطع شده اند11 نفر شالق زده شدند و انگشتان و دست 197. است
  .واقعي اعدامها بسيار باالتر از اين است

 چندين زنداني سياسي آه سال گذشته در دادگاههاي -83اد  خرد6 -سايت سازمان عفو بين الملل
  .غيرعادالنه به زندان محكوم شدند آماآان در ادامه دوران محكوميتشان در زندان بسر ميبرند

 چندين تن ديگر دستگير شدند اغلب اين دستگيري ها بدنبال تظاهرات دانشجويان صورت 2003در سال 
  .گرفته است

ل دهها زنداني سياسي دستگير شدند بدون اينكه هيچ اتهامي عليه آنها در طي سال گذشته حداق
مطرح شده باشد و بدون اينكه دادگاهي برگزار شود و يا از دسترسي به خانواده و يا وآاليشان 

  .برخوردار باشند در زندان نگه داشته شدند
, له براي اقليت هاي قوميمقامات قضايي آزادي بيان و ابراز عقيده و انجمن را محدود آردند از جم

  .سايتهاي اينترنتي فيلتر شدند و روزنامه نگاران زنداني شدند. همچنين تعدادي روزنامه را بستند
در طي سال گذشته روند آزار خانواده . حداقل يك زنداني بر اساس ضرب و شتم در زندان درگذشت

مله زندانيان سياسي آه مدتها در  اعدام اجرا شد از ج108حداقل . زندانيان سياسي نيز ظهور آرد
  .زندان بسر برده اند و اغلب اين اعدامها علني بوده اند

 نفر به شالق محكوم شدند و 197در حاليكه .  زنداني سياسي به سنگسار محكوم شدند4حداقل 
  .ارقام واقعي احتماًال بسيار باالتر است.  نفر قطع گرديد11انگشت و دست 

 26لل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، در گزارش ساالنه خود که روز  عفو بين الم:بی بی سی
مه منتشر شد، اعالم کرده که مناقشه سياسی بين محافظه کاران و اصالح طلبان در ايران، باعث 

  .خدشه دار شدن وضع حقوق بشر در اين کشور شده است
اره حقوق بشر در جمهوری در اين گزارش آمده است که با وجود افزايش آگاهی های عمومی درب

نمونه های آشکار نقض قوانين داخلی و بين المللی در دستگاه قضائی ايران ادامه يافته "اسالمی، 
  ."است

عفو بين الملل مقام های قضائی جمهوری اسالمی را متهم به ادامه بازداشت بدون مجوز افزاد، 
به خاطر ديدگاه ها و عقايد سياسی آنها برپايی دادگاه های غيرمنصفانه و زندانی کردن افراد فقط 

  .کرده است
در اين گزارش آمده که قوه قضائيه، آزادی بيان و عقيده را محدود کرده، تعداد زيادی روزنامه را بسته و 

  .شماری از روزنامه نگاران را روانه زندان کرده است
 زندانی به 197گسار،  زندانی به سن4حداقل  "2003سازمان عفو بين الملل نوشته که در سال 

  ." نفر نيز به قطع اعضاء بدن محکوم شدند11شالق و 
در اين گزارش ادعا شده که تعداد واقعی احکام صادره ممکن است بيش از آن چيزی باشد که اين 

  .سازمان به آنها دست يافته است
 اقدام های قوه قضائيه عفو بين الملل، مسدود کردن تعداد زيادی از سايت های اينترنتی را نيز از ديگر

  .بر شمرده که حقوق بشر را در ايران نقض کرده است
 در 2003سازمان مدافع حقوق بشر در ادامه گزارش خود نوشته که بيش از يکصد نفر در طول سال 
  .ايران اعدام شده اند که برخی از آنها زندانيان سياسی، دارای احکام طوالنی حبس بوده اند

بن بست سياسی بين گروه های محافظه کار و اصالح طلب "رش خود نوشته که اين سازمان در گزا
  ."درون حاکميت ايران تاثير منفی بر وضع حقوق بشر در اين کشور گذاشته است

سازمان عفو بين الملل در ادامه به عملکردهای شورای نگهبان اشاره کرده و گفته که اين شورا با 
 مجلس، به حس بی تفاوتی و رويگردانی از سياست در ميان سد کردن راه تصويب قوانين اصالحی

  . مردم، به ويژه دانشجويان دامن زده است
عفو بين الملل در عين حال اشاره کرده که افزايش سطح آگاهی عمومی نسبت به حقوق بشر که 
پس از سفرهای هيات های حقوق بشری سازمان ملل افزايش يافته، نقطه اميدی در شرايط حاضر 

 .ر ايران استد
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  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  مجلس ششم به فعاليت خود پايان داد 
  2004 مه  26 -1383  خرداد6چهار شنبه 

در آخرين جلسه علني مجلس شوراي اسالمي و پس از تقديم لوح تقدير به نمايندگان توسط مهدي 
  . يان داد کروبي رييس مجلس، ششمين دوره مجلس شوراي اسالمي به کار خود پا

در چهارصد وسي و سومين جلسه يعني آخرين جلسه دوره ششم " مهر"به گزارش خبرنگار پارلماني 
مجلس شوراي اسالمي پس از نطق نمايندگان و سخنان کروبي ، گزارش هاي تحقيق و تفحص از 

ماجراي رشوه گيري شرکت استات اويل ، تحقيق و تفحص از عملکرد بانکهاي کشور ، صنايع 
دروسازي ايران ، تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي ، حادثه سميرم و انفجار قطار در نيشابور در صحن خو

  .علني قرائت شد 
 نماينده به منظور تقدير از هيات رييسه مجلس و به ويژه مهدي 226در پايان جلسه نامه اي با امضاي 

  .کروبي توسط داود سليماني نماينده تهران قرائت شد 
  

    و سالحهاي آشتار جمعيتروريسم
  

  درخواست برا ى بازرسى سايت هاى نظامى
  2004 مه  26 -1383  خرداد6چهار شنبه 

ديپلمات هاى ارشد نزديك به آژانس بين المللى انـرژى اتمـى اعـالم آردنـد آـه بازرسـان آژانـس                      : فارس
گـزارش خبرگـزارى   بـه  . هنوز در انتظار موافقت ايران بـراى بازرسـى هـا از سـايت هـاى نظـامى هـستند         

فرانسه از وين، اين در حالى است آه به موعد برگزارى جلسه شوراى حكام آژانس بين المللـى انـرژى                     
به ادعاى ايـن ديپلمـات هـا آـه نـامى از آنهـا بـرده نـشده           . اتمى در ماه ژوئن فرصتى باقى نمانده است       

 انـرژى اتمـى بـه يـك گـزارش           است، به رغم تكرار تعهدات ايران مبنى بر دسترسى آژانـس بـين المللـى              
. آامل و شفاف، آژانس همكارى الزم براى بررسى فعاليت هاى هسته اى ايران را دريافت نكـرده اسـت                  

،آارشناس عدم گسترش سالح هاى هـسته اى از موسـسه مطالعـات اسـتراتژيك لنـدن        »گرى سامور «
اه هاى گذشته واقعًا بـدتر      سطح همكارى ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى در م          «: هم مدعى شد  

اآنـون  . درك من اين است آه ايرانى ها برخى از تاسيسات را ويران آـرده انـد               «: وى افزود » .شده است 
يـك ديپلمـات نزديـك بـه        » .اين گمان وجود دارد آه اين تاسيسات درگير فعاليت هاى هسته اى بوده انـد              

ه صنعت هسته اى ايـران بـه عنـوان قـسمتى از        آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز ادعا آرد، در حالى آ          
آنچه را آه آژانس بين المللى انرژى اتمـى انتظـار           «، ايرانى ها    »ساختمان ها را ويران مى آند     «آار خود   

اين در حالى است آه جمهورى اسالمى ايران به آـرات اعـالم آـرده اسـت                 » .داشته است بر نچيده اند    
ميز داشته و همواره بر همكـارى شـفاف و آامـل بـا آژانـس بـين                  برنامه هسته اى آن صرفًا اهداف صلح آ       
  .المللى انرژى اتمى تاآيد آرده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  .  شود  دانشمند هسته اي عراق، نخست وزير آينده دولت جديد عراق مي
  2004 مه  26 -1383  خرداد6چهار شنبه 
سرويس بين الملل ايلنا، منابع آمريكايي انتظار دارند، سازمان ملل متحد حسين شهرستاني به گزارش 

  .اي عراق را به عنوان نخست وزير آينده دولت جديد عراق در ماه آينده انتخاب آند  دانشمند هسته
شهرستاني : به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، يك مقام مسئول در وزارت امور خارجه آمريكا تصريح آرد

, آه به مدت ده سال در زمان صدام حسين رئيس جمهور مخلوع عراق در زندان ابو غريب در حبس بوده
  .يكي از سه نامزد نهايي پست نخست وزير در دولت جديد عراق خواهد بود

 تواند  اين در حالي است آه ديگر منابع آگاه تاآيد دارند شهرستاني بعد از انتقال قدرت در عراق،مي
  .يابد  دررقابت براي آسب منصب رياست جمهوري عراق به پيروزي دست 

 
  رئيس دوره اي شوراي حکومتي موقت عراق با تخريب زندان ابوغريب مخالفت کرد

  2004 مه  26 -1383  خرداد6 چهار شنبه -اخبار عراق از راديو فردا 
قاضي مشغل . مخالفت کردرئيس دوره اي شوراي حکومتي موقت عراق با تخريب زندان ابوغريب 

عجيل الياوري، رئيس دوره اي شوراي حکومتي موقت عراق، خراب کردن زندان ابوغريب را هدر دادن 
ما نبايد احساساتي شويم، شکنجه در همه جاي عراق انجام مي : منابع خواند و به خبرنگاران گفت

وي گفت که . ريب موافق نيستيمشود، و ما به عنوان شوراي حکومتي موقت با خراب کردن زندان ابوغ
  .تصميم در اين باره بايد توسط دولت انتقالي گرفته شود

  فرانسه، آلمان و روسيه قطعنامه جديد آمريکا و بريتانيا در مورد عراق را نيازمند اصالح دانستند
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فرانسه، آلمان و روسيه و نيز شوراي حکومت موقت عراق، مي گويند که متن قطعنامه اي که روز 
دوشنبه از سوي آمريکا و بريتانيا به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تسليم شده است، نياز به اصالح 

برخي معتقدند که ابهام در متن پيشنهادي به اين شورا، احتماال به مناسبت اختالف نظر در . دارد
  .ديدگاه هاي دو کشور آمريکا و بريتانيا است

  الي عراق با وجود حضور نيروهاي ائتالفابهامات بر سر حدود قدرت دولت انتق
در حالي که دولت جديد عراق در حال شکل گرفتن است و مقام هاي آمريکايي به اين موضوع که 

نخست وزير و رئيس جمهوري عراق چه کساني خواهند بود، اشاراتي کرده اند، هنوز حدود قدرت اين 
پنج هفته مانده به تحويل قدرت . نشده استمقامات با وجود حضور ارتش آمريکا در اين کشور مشخص 

از سوي نيروهاي ائتالف به عراقي ها، شايع شده بود که حسين شهرستاني، نخست وزير آينده عراق 
خواهد بود، اما يک مقام آمريکايي اين خبر را نادرست خواند، و گفت که تعيين مقام هاي دولت عراق را 

  .ي، نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل در عراق، نهاده استسازمان ملل متحد بر عهده اخضر ابراهيم
  يک سازمان تحقيقاتي بريتانيايي عمليات ائتالف در عراق را موجب تقويت القاعده دانست

موسسه بين المللي تحقيقات استراتژيک، اخيرا در گزارشي ادعا کرد که نيروهاي ائتالف به رهبري 
جنگ عراق منجر به . عده را به جاي تضعيف عمال تقويت کرده اندآمريکا در عراق، شبکه تروريستي القا

اين گزارش همچنين حاکي از آن است که هدف نهايي . تسريع در عضوگيري گروه القاعده شده است 
در گزارش ساالنه بررسي استراتژيک سال جاري . اين گروه، استفاده از سالح هاي کشتار جمعي است

شه بزرگ القاعده آماده شود، خود را با هدف هاي کوچکتري در آمريکا، آمده است که تا زماني که نق
  .اروپا و اسراييل و کمک به شورش هاي عراق مشغول مي کند

  چشم انداز کنترل درآمد نفت و نظارت بر بودجه دولت انتقالي عراق توسط يک بانکدار بريتانيايي
 عراق، در سي ام ماه ژوئن، نظارت مالي بر بودجه با پايان ماموريت پال برمر، مدير آمريکايي اداره امور

اندرو آلدرسن، . اي که در اختيار وزيران عراقي قرار خواهد داشت، بر عهده يک بانکدار بريتانيايي است
يک بانکدار و اقتصاد دادن بريتانيايي، عالوه بر نظارت بر بودجه دولت موقت، درآمد نفت را نيز کنترل 

  .خواهد کرد
  اي حضور خود در عراق را تاييد کرد لزرقاوي در بيانيهابومصعب ا

اي حضور  به گزارش روزنامه الشرق االوسط، ابومصعب الزرقاوي، رهبر القاعده در عراق، با صدور بيانيه
خود را در عراق تاييد آرد و گفت که هيچ سرزميني به نام وطن به من تعلق ندارد و وطن من هم اآنون 

االوسط  الشرق. زرقاوي گفت که در عراق در تالش تاسيس کشوري جديد استابو مصعب . عراق است
هاي منتشر شده از الزرقاوي همخواني  از قول يک کارشناس عرب نوش که متن اين بيانيه با ديگر نامه

  .دارد
  حمله نيروهاي آمريکايي به هواداران مقتدي صدر در گورستان نجف

باني هليکوپترهاي توپدار، صبح چهارشنبه مواضع افراد مقتدي سربازان آمريکائي در عملياتي با پشتي
در اين عمليات . صدر، روحاني تندروي شيعه عراقي، را در گورستان بزرگ نجف مورد حمله قراردادند

گزارش ها همچنين حاکي است که در درگيريهاي شب . چهار نفر کشته و شماري زخمي شدند
  .ي مقتدي صدر، رياض النوري، دستگير شدگذشته، يکي از بستگان ودستياران اصل

  تکميل تقريبي فهرست نهائي نامزدهاي عضويت در دولت موقت عراق
اخضر ابراهيمي، نماينده ويژه سازمان ملل متحد در امور عراق، گفت که فهرست نهائي نامزدهاي 

ولت موقت وي که نظارت بر چگونگي تشکيل د. عضويت در دولت موقت عراق تقريبا تکميل شده است
فهرست نهائي کانديداهاي عضويت در اين دولت : را بر عهده دارد، در مصاحبه با تلويزيون عراق گفت

 عضو 27 تا 25دولت موقت که قراراست قدرت را از سي ام ژوئن تحويل بگيرد، . تقريبا تکميل شده است
  . ميالدي به دست مي گيرد2005خواهد داشت و اداره امور عراق را تا برگزاري انتخابات در ماه ژانويه 

  اي از دستياران مقتدي صدر را دستگير کردند نيروهاي ائتالف عده
در حمالت همزمان صبح امروز، چهارشنبه، به منازل دستياران مقتدي صدر عده اي از آنها توسط 

در از جمله بازداشت شدگان رياض النوري، برادر زن خود مقتدي ص. نيروهاي ائتالف دستگير شدند
در حالي آه اوضاع در آربال چند . آقاي النوري يكي از نزديكترين مشاوران آقاي صدر مي باشد. است

روزي است رو به آرامي رفته، هواداران آقاي صدر در نجف ظاهرا در منطقه گورستان نجف تجمع آرده و 
ن مصمم به دستگيري نيروهاي ائتالف مي گويند آماآا. به برخورد با نيروهاي ائتالف ادامه مي دهند
  .آقاي صدر و منحل آردن سپاه مهدي هستند

نيويورک تايمز اذعان آرد مقاالتي آه پيش از جنگ عراق منتشر آرد براساس ادعاهاي مخالفان صدام 
  حسين تنظيم شده بود

امروز روزنامه نيويورك تايمز، در مقاله اي به قلم سردبير آن نوشت آه محتواي برخي از مقاالت اين 
نشريه آه قبل از آغاز جنگ عليه عراق منتشر شده بوده مبتني بر گزارشهاي اشخاصي بوده آه بعدها 

در اين مقاله آمده است آه ادعاهاي مربوط به سالحهاي . معلوم شده آه اعتبار چنداني نداشته اند
از طرف دبيران اين نابودي جمعي در عراق يا ارتباط اين آشور با تروريسم بين المللي اطالعاتي بوده آه 

نيويورك تايمز همچنين اذعان داشت آه بيشتر مقاالتي آه عليه . نشريه به چالش گرفته نشده بود
صدام به چاپ رسانيد، با استناد به اطالعات عراقيهاي در تبعيد و مخالفان صدام حسين تنظيم شده 

  .بوده آه آمريكا را براي سرنگوني رهبر عراق تحت فشار گذاشته بودند
  اختالف نظر آمريکا و بريتانيا بر سر حد و مرز قدرت دولت موقت آينده عراق در برابر ائتالف
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شوراي امنيت سازمان ملل پيش نويس قطعنامه ارائه شده توسط آمريكا و بريتانيا را در دست بررسي 
عراق پيش آمده بر اساس آخرين گزارشها اختالفهايي ميان آمريكا و بريتانيا بر سر دولت آينده . دارد
اختالف نظر دو قدرت اصلي حاضر در عراق بر سر آن است آه دولت آينده عراقي تا چه حد مي . است

در حالي آه آمريكا مي گويد . تواند بر عمليات نيروهاي ائتالف در اين آشور نظارت داشته باشد
ع از خود انجام خواهند داد، سربازانش پس از انتقال قدرت به عراقيها هر آاري آه الزم باشد، براي دفا

اين . عراقيها بايد تصميم نهايي را در مورد عملياتهاي نظامي اصلي در عراق بگيرند: بريتانيا مي گويد
اختالف نظر ميان آمريكا و بريتانيا تنها يكي از چندين آار ناتمامي است آه آمتر از پنج هفته ديگر دولت 

 آاخ سفيد مي گويد که نام رهبران جديد عراقي آه تا برگزاري .آينده عراق در برابر آن قرار مي گيرد
توني بلر نخست . انتخابات سراسري قدرت را به دست خواهند گرفت، اوايل هفته آينده اعالم مي شود

عملياتهاي بزرگي مانند حمله ماه گذشته نيروهاي آمريكايي به شهر فلوجه بدون : وزير بريتانيا مي گويد
دولت موقت عراق قدرت آامل : آالين پاول مي گويد.  عراق صورت نخواهد گرفتاجازه دولت جديد
  .خواهد داشت

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  نقش ناروشن جمهورى اسالمى ايران در عراق

  2004 مه  26 -1383  خرداد6 چهار شنبه - راديو آلمان -جمشيد فاروقى 
مسئوالن بلندپايه ايران تا  براستى نقش جمهورى اسالمى ايران در بحران عراق آدامست؟ مقامات و

اند و مدعى شده اند آه سياستى مبتنى  آنون هر گونه دخالت مستقيم در اوضاع عراق را نفى آرده
ر آوتاه در اين در حالى است آه انتشار يك خب. ميكنند بر عدم مداخله در امور داخلى عراق را دنبال

  .ديگرى از سياست ايران در برابر بحران عراق را نشان ميدهد  آيهان روز دوشنبه چهره١۴صفحه 
  

فلسطين از  در خبر آوتاه آيهان آمده است آه روز جمعه هشتم خرداد بعد از نماز جمعه در ميدان
ستاد . خواهد شد ثبت نام« داوطلبان اعزام براى عمليات استشهادى عليه اشغالگران در عراق»

اين ستاد “آه  پاسداشت شهداى نهضت جهانى اسالمى ضمن انتشار اين خبر اعالم آرده است
دفاع از اعتقادات و  سعى خود را خواهد آرد آه مجاهدان شهادت طلب به آرزوى ديرينه خود در

 ”.باورهايشان قدرت خود را به سلطه جهانى نشان دهند
آيهان با   از سوى ستاد ياد شده و درج آن در روزنامه رسمىبديهى است آه انتشار اين گزارش

اين گزارش در  انتشار. سياست اعالم شده دستگاه رهبرى جمهورى اسالمى ايران همخوانى ندارد
آشكار و پنهان جمهورى  شرايطى صورت ميگيرد آه شمارى از رسانه هاى گروهى جهان به دخالتهاى

  . داشته انداسالمى ايران در بحران عراق اشاره
و تحليلگران  از يكسو ارتباط چلبى با نيروهاى امنيتى جمهورى اسالمى ايران زير ذره بين مفسران

ناروشنيهاى سياسى عراق  رسانه ها بوده است و از سوى ديگر تالشهاى ايران براى بهره جستن از
  .بسود گسترش دامنه نفوذ خود در آن آشور

نموده است آه سازمان  با نيروهاى امنيتى ايران اشاره داشته و اعالمروزنامه گاردين به روابط چلبى 
بين چلبى و مقامات امنيتى  درخواست نموده است تا در رابطه با سطح روابط پنهان FBI سيا از

آه چگونه همه اطالعات سرى شوراى  سازمان سيا از اين موضوع. جمهورى اسالمى ايران تحقيق آند
  .ميافتد ابراز حيرت آرده است ست مقامات امنيتى ايرانموقت حكومتى عراق به د

آمريكا مينويسد آه  روزنامه گاردين به نقل از لرى جانسون، يكى از ماموران بلندپايه اسبق ضدترور
شود آنگاه همگان خواهند ديد آه  هرگاه اخبار آامل مربوط به فعاليتهاى جاسوسى ايران در عراق فاش

اين در حالى . تاريخ را انجام داده است ترده ترين فعاليت جاسوسى آلجمهورى اسالمى ايران گس
وى رئيس سازمان . و آذب خوانده و رد آرده است  اين ادعاها را دروغ است آه چلبى تا آنون همه

آه با اعالم اين اخبار دروغين خواستار آسيب وارد ساختن  سيا، جورج تنت را متهم به آن ساخته است
  .نام حبيب استبه او و فردى ب

سياست آمريكا در  از جانب ديگر روزنامه اينترنشنال هرالد تريبون نيز در شماره ديروز خود به مسئله
 :قبال ايران و عراق پرداخته و از جمله چنين نوشته است

. از مسير بغداد ميگذرد نئو محافظه آاران آمريكا پيش از حمله عراق مدعى بودند آه راه آمريكا به ايران“
حال يكسال پس از اشغال نظامى عراق  ولى. ابتدا بايد عراق را آزاد ساخت و آنگاه نوبت ايران ميرسد
 ”.ايران ميگذرد روشن شده است آه راه ايجاد ثبات در عراق از مسير

ك در عراق را يا بدل به ي اين روزنامه در ادامه مينويسد تئوآراتهاى حاآم بر ايران ميتوانند ماموريت آمريكا
 ساله بين ايران و آمريكاست و ٢۵خصومت  رويا همانا خاتمه دادن به. رويا سازند و يا به يك آابوس

از بحران عراق بسود خود و گسترش دامنه نفوذ  آابوس همانا بهره گرفتن جمهورى اسالمى ايران
  .خويش در عراق

ميدانند آه ما در  يان به خوبىهرالد تريبون به نقل از هاشمى رفسنجانى پرداخته و مينويسد آمريكاي
براستى چه پيامى در . دشوارتر سازيم موقعيتى هستيم آه بتوانيم آار را از آنچه آه هست براى آنها

نقل از نماينده ايران در سازمان ملل، جواد ظريف  همين روزنامه به. اين تهديد رفسنجانى نهفته است
يك عراق دستخوش هرج و مرج و . فع مشترآى هستيمداراى منا (يعنى ايران و آمريكا(ما “: مينويسد
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رويارويهاى قومى و مذهبى تماميت ارضى اش به خطر افتاده باشد، بسود  نامتحد، عراقى آه در اثر
 ”.نيست هيچ آس

مناسبات ديپلماتيك  پاسخ آمريكا به پيام آشكار و پنهان جواد ظريف و يا هاشمى رفسنجانى هم ميتواند
 .تحوالت در عراق تاثير نهد ا و ايران را تغيير دهد و هم ميتواند بر روندتنش زده بين آمريك

 
  پيشنهاد محتشمى پور براى باز شدن مرز عراق به روى نيروهاى انتحارى

  2004 مه  27 -1383  خرداد7پنج شنبه 
محتشمى پور دبيرآل آنفرانس بين المللى حمايت از انتفاضه ملت فلسطين، :  شرقگروه سياسى

ل عراق توسط آمريكا را نشان دهنده خوى وحشيانه آن دانست و با طرح اين پرسش آه چرا اشغا
در روايات داريم آه هر آسى آه صداى : مرزها را براى شهادت عاشقان مسلمان باز نمى آنيد؟ گفت

ه ياللمسلمين مسلمانان را بشنود، بايد به يارى آنها بشتابد و تمامى مسلمانان خواستار پاسخگويى ب
  .اين ندا هستند

ما آشورهاى اسالمى بايد . وظيفه امروز ما بسيار روشن است: به گزارش ايلنا، وى خاطرنشان ساخت
يكپارچه توفانى بر ضد آمريكا و اسرائيل به وجود آوريم و تجمع نيم ميليونى آه در بيروت تشكيل شد، 

عمليات استشهادى در برابر صليبيان چرا آه بسيارى از جوانان و مسلمانان آماده انجام . آافى نيست
امروز مقاومت اسالمى عراق و نيروهاى مومن و سلحشور نجف و آربال نياز : وى گفت.آمريكايى هستند

  .به حمايت هاى مادى و معنوى تمام جهان اسالم دارند
:  نوشتاز فعاالن جريان حزب اهللا» فروز رجايى فر«به نقل از » رويداد«از سوى ديگر، سايت اينترنتى 

» .خارج آردن اشغالگران آمريكايى و انگليسى از عراق جز با عمليات شهادت طلبانه ممكن نيست«
تاييد آرد آه اين » رويداد«همچنين يكى از اعضاى بسيج دانشجويى علم و صنعت در گفت وگو با 

ه ها نفر از به گفته وى، د. به عراق اعزام مى آند» گردان الى آربال«تشكل گروهى را تحت عنوان 
اعضاى اين گروه در قالب گروه پيشتازان گردان الى آربال به جهت پيوستن به مدافعان حرمين شريفين 

به آربالى معلى اعزام ) امروز(در آربال و مقابله با متجاوزان به سرزمين هاى اسالمى روز پنج شنبه 
و سياست خارجى مجلس با عضو آميسيون امنيت ملى » محمد آيانوش راد«در عين حال، .مى شوند

» داوطلبان عمليات استشهادى«يا » گردان الى آربال«ابراز نگرانى از شكل گيرى جريان هايى چون 
دولت ايران نبايد از چنين حرآت هايى حمايت آند چرا آه اين اقدامات بهانه هايى را به دولت «: گفت

  .» خاورميانه معرفى آندآمريكا مى دهد آه ايران را عامل گسترش ناامنى و بحران در
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   خرداد6چهار شنبه : روزنامه های تهران 

  2004 مه  26 -1383  خرداد6چهار شنبه  -بي بي سي 
  

روزنامه های چهارشنبه تهران از پايان کار مجلس ششم خبر داده و در مقاالت و گزارش هائی به 
  .ی پرداخته اند که اکثريت آن را اصالح طلبان تشکيل می دادندارزيابی کار مجلس

را در صدر اخبار خود آورده در چند مقاله و " پايان کار مردمی ترين پارلمان ايران"که وقايع اتفاقيه 
  .گزارش به کارنامه مجلس ششم پرداخته و آن را مردمی ترين توصيف کرده است

 ای باال، به خانه ملت   طلبان با اميدی سرشار و انرژی است اصالحآمده وقايع اتفاقيه در مقاله ای در 
 درون  رفتند تا وفای به عهد کنند و از طريق تصويب و تعديل قوانين به نفع شهروندان، وعده اصالح

  . ساختاری حاکميت را عينيت بخشند
 که اولين طرح بدون اشاره مستقيم به حکم حکمتی رهبر جمهوری اسالمیوقايع اتفاقيه گزارشگر 

 اصالح  اصالح طلبان را از دستور کار مجلس ششم خارج کرد نوشته فرجام ناکام نخستين اقدام جدی
از آن پس نيز با سد شورای نگهبان روبرو . طلبان، تنگی دايره مانور و حق انتخاب آنان را به تصوير کشيد

  . شداثر در ساخت قدرت، مبدل شدند تا جايی که مجلس، به نهادی کم 
 مدير اين روزنامه در يک سخنرانی، نمايندگان مجلس ششم را افراد غيرخودی و کيهانبه نوشته 

  .وابسته به بيگانه خوانده که با منافع ملی ناهمخوان بوده اند
 بدون ذکر ماخد خبر خود، از زبان وزير خارجه بريتانيا در مذاکرات وی کيهاننماينده ولی فقيه در روزنامه 

وحانی نوشته امضای پروتکل الحاقی که امتياز نيست، زيرا نمايندگان اصالح طلب هم اکنون با حسن ر
يک طرح سه فوريتی تهيه کرده اند که براساس آن دولت ايران ملزم به امضای پروتکل الحاقی خواهد 

  .بود
ندگان مجلس  به نوشته اين روزنامه، در سخنرانی خود نتيجه گرفته که وقتی برخی از نمايکيهانمدير 

ششم به طور پنهانی و غيرقانونی با آمريکا و متحدانش پالوده می خورند، بديهی است که نتيجه 
  .طبيعی آن ضعف در سياست خارجی کشورمان خواهد بود

پارلمان های جهان را به دو دسته صوری و تفسيم کرده و وقايع اتفاقيه سعيد حجاريان در مقاله ای در 
فقط برای اين که . های واقعی، بعضی جوامع فقط قالبی ظاهری از پارلمان دارند ماننوشته در مقابل پارل

  .گفته شده باشد که پارلمانی هم داريم
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به نوشته سعيد حجاريان، پارلمان های صوری برای اين شکل می گيرند که در جهان امروز که 
 بشری دفاعی از موقعيت المللی و حقوق دموکراسی در آن سکه رايجی است بتوان در مجامع بين 

  .خود به عمل آورد
توانستند به سوگند  وحيد پوراستاد در مقاله ای با طرح اين سئوال که با دست و زبان بسته چگونه می
 آدم برای برخی از  خود وفادار بمانند، به دفاع از نمايندگان مجلس ششم پرداخته و نوشته گاهی دل

برای آنان که برخی از . سوزد ردارشان ايمان دارد میآنان که به صداقت گفتار و رفتار و ک
  . گرفت کردند رنگ توانستن به خود نمی هايشان با همه تالشی که می خواستن

از بيانيه جبهه مشارکت خبر داده که در آن ابراز اميدواری شده که مجلس آينده با پاسداری آفتاب يزد 
  .ه مجلس بازگردانداز آزادی های قانونی، حيثيت خدشه دار شده را ب

در بخشی از بيانيه جبهه مشارکت آمده است که اعضای اين حزب در آينده از آفتاب يزد به نوشته 
همه توان خود برای اثرگذاری در همه امور کشور به ويژه در مجلس برای بازداری حکومت از نقض پيمان 

  .و تضييع حقوق مردم تالش خواهد کرد
 که گزارش کوتاهی از آخرين جلسه مجلس ششم چاپ کرده که نشان  تنها روزنامه ای استکيهان

می دهد جميله کديور نماينده اصالح طلب تهران با انتقاد از دخالت های شورای نگهبان در انتخابات اخير 
گفته است جمعی بی اعتبار در جامعه و بی خبر از سياست، مردم را خوار و خفيف می شمارند تا 

 حريم ها و حرمت - اتفاقی که در مورد ملت بزرگ ايران هيچگاه رخ نخواهد داد - کنند مردم از آنان تبعيت
  .ها را می شکنند

 مهدی کروبی در پايان آخرين جلسه مجلس در دفاع از آنچه نظارت مجلس بر عملکرد کيهانبه نوشته 
ته مقايسه کرده که دستگاه هاست مثال آورده افشاگری ها درباره قتل های زنجيره ای و آن را با گذش

  .همان غده سرطانی همه کار می کردند بدون آن که کسی با خبر شود و اعتراض کند
رييس مجلس با اشاره به نقشه ای که برای انهدام عده ای از روشنفکران در جريان سفر به ارمنستان 

بل صورت از سوی بعضی از افراد اطالعاتی طراحی شده بود گفته است اين کارها در سال های ق
گرفت و صدايش در نيآمد بنده به عنوان رئيس مجلس قبلی اين ماجرا را در جلسات بحث دولت خاتمی 

  .از زبان يکی از چهره های معروف شنيدم
رييس مجلس تاکيد کرده که اگر هنگام روی دادن آن حوادث موقع فضای مجلس سياسی بود و 

  .وقع قطع می شدنمايندگان اين مسائل را پيگيری می کردند، به م
در مقاله ای که به مناسبت پايان کار مجلس ششم نوشته شده تاکيد کرده آن چه در طول همشهری 

دوره چهارساله مجلس ششم رخ داد، از زوايای گوناگون قابل مقايسه با روند نهضت عدالتخانه يا 
  . مشروطه می باشد

 اين روزنامه در شهرستان های مختلف عليه  خبر از تظاهرات پراکنده ای داده است که به نوشتهکيهان
  .نيروهای نظامی حاضر در عراق و هتک حرمت از اماکن مقدسه شيعيان برپا شده است

تحصن ها و اجتماعات اعتراض آميز برای اعتراض به هتک حرمت عتبات عاليات روز انتخاب به نوشته 
  . گذشته و اين بار مقابل سفارت سوئيس در تهران ادامه يافت

در گزارش هائی از اوضاع بحرانی نجف خبر داده اند وقايع اتفاقيه  و شرق، آفتاب يزد روزنامه های 
که نظاميان آمريکائی و گروه مقتدا صدر يکديگر را به دست داشتن در حمله موشکی به حرم امام اول 

  .شيعيان متهم می کنند
ی خود نيروهای آمريکائی را عامل در عنوان های اصلجمهوری اسالمی  و جام جم، کيهان، رسالت

صدمه خوردن به حرم اميرامومنين گزارش داده و نوشته اند که خون مسلمانان از اين ماجرا به جوش 
  .آمده است

در سرمقاله خود از تلفن فرد ناشناسی به اين روزنامه خبر داده که ظاهرا به اين روزنامه گفته کيهان 
و کارکنان "  عزيمت به نجف برای دفاع از حريم حرم مواليمان هستيممن و چند نفر از دوستانم، در حال"

 به وی گفته اند که مطابق مقررات دولت ايران، فعال باب سفر قانونی به عتبات بسته کيهانروزنامه 
  . است و شما نمی توانيد قانونًا وارد خاک عراق شويد

ی که در گزارش وقايع اخير نجف سهم و  از روزنامه هائکيهانحسين صفار هرندی در پايان سرمقاله 
  .نقش مقتدا صدر و مخالفت علمای شيعيه را با آنان يادآوری کرده اند انتقاد کرده است

 در آخرين جلسه مجلس ششم گزارش مربوط به شرکت نروژی استات اويل خوانده کيهانبه گزارش 
ی در کشور نروژ و يا در ايران با شده است که در بخشی از آن آمده مهدی هاشمی انجام چندين مالقات

مسئولين استات اويل را تأييد کرده و گفته اين مالقات ها به لحاظ ارتباط شغلی بوده و ربطی به ديگر 
  .پروژه های وزارت نفت ندارد

 در گزارش خود تصريح کرده که هيئت تا زمان تنظيم کيهانهيئت تحقيق و تفحص مجلس به گزارش 
ود به هيچ نوع ارتباط مستند و مستدل بين مهدی هاشمی و شرکت هورتون که گزارش، در تحقيقات خ

  .متهم به دريافت رشوه از استات اويل است دست نيافت
 خبر از تشکيل دادگاه رسيدگی به پرونده شهرام جزايری داده که در دادگستری تهران با حضور شرق

  .متهمان و وکالی آنان برگزار شده است
يری ميلياردر جوان دو سال پيش به صورت جنجالی ترين دادگاه ها در آمد و در آن از دادگاه شهرام جزا

دادن رشوه به روحانيون نامدار و نمايندگان مجلس سخن رفت که اصالح طلبان آن را هياهوئی مصنوعی 
  .برای ضربه زدن به اصالح طلبان خواندند
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 قوه قضاييه تهديد کرده بودند که اگر به کار خانواده شهرام جزايری دو هفته پيش در نامه ای به رييس
اين متهم زندانی هر چه سريع تر رسيدگی نشود آنچه را در پشت پرده اعتراف های او وجود داشته 

  .افشا خواهند کرد
به دنبال انتشار خبری درباره احتمال افزايش شديدی در بهای دالر در سال آينده در برنامه دولت، دنيای 

ن رئيس کل بانک مرکزی خبر داده که بازار ارز کشور تحت کنترل است و قيمت ارز درسال اقتصاد از زبا
  .آينده تغيير چندانی نخواهد کرد

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  شيوا نظرآهاري و هانيه نعمتي از انجمن تارا دستگير شدند  
  2004 مه  26 -1383  خرداد6چهار شنبه  -تريبون فمنيستي زنان 

، پس از بازداشت شيوا )چهار شنبه(بنابه گزارش خبرگزاري جبهه دمکراتيک ايران ، امروز صبح 
نظرآهاري و هانيه نعمتي، نيروهاي امنيتي لباس شخصي جهت بازداشت خانم اکرم اقبالي از اعضاء 

اما .  به منزل ايشان حمله بردندمعتبر و يکي از بنيانگذاران انجمن تارا از تشکالت جبهه دمکراتيک ايران،
از آنجا که ايشان در منزل حضورنداشته و هنگام حمله ماموران به مسافرت رفته بودند، ماموران امنيتي 

  .پس از بازجويي مختصر از همسايگان محل را ترک ميکنند
وا همچنين طبق آخرين خبر دريافتي ، در پي بازداشت مبارزين حقوق بشري، هانيه نعمتي و شي

احضار ) دادگاه انقالب(نظرآهاري، خانواده هاي محترم نظرآهاري و نعمتي به معاونت امنيتي قوه قضاييه 
  .گشته اند

 ساله و عضو جبهه متحد دانشجويی و 22الزم به ذآر است پيش از اين مريم مريم خرمی دانشجوی 
از زندان رجايی شهر ) خردادماه 4( خردادماه دستگير شده بود روز دوشنبه 1انجمن تارا آه روز جمعه 

  .کرج، آزاد شد
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