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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

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

  
حمايت خود را از مقاومت مردم ايران تحت رهبري خانم مريم رجوي , اآثريت نمايندگان پارلمان بلژيك

  براي برقراري دمكراسي اعالم آردند
 2004 ژوئيه 7 -1383  تير17چهار شنبه  -همبستگي ملي 

نماينده پارلمان بلژيك از احزاب مختلف امروز طي يك 150تن از 82ان سناي بلژيك ، بدنبال اآثريت نمايندگ
آنفرانس مطبوعاتي ،آه در ساختمان پارلمان بلژيك برگزار شد، خواستار حذف نام سازمان مجاهدين از 

اآثريت .ليست تروريستي شدند و تاآيد آردند مبارزه عليه فاشيسم مذهبي را نبايد تروريسم خواند
گنجاندن نام مجاهدين در ليست سازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا توسط “ :ارلمان بلژيك اعالم آردندپ

  “رژيم ماليان مورد استفاده قرار گرفته تا عليه مقاومت ايران در اروپا و عراق دست به توطئه بزند
، در يك آنفرانس گروهي از نمايندگان پارلمان بلژيك از احزاب مختلف ) تير17چهارشنبه (امروز 

 نماينده پارلمان از دولت 150 تن از 82: اعالم گردند , , مطبوعاتي در محل پارلمان بلژيك در بروآسل
بلژيك و اتحاديه اروپا خواستار خارج ساختن نام اپوزيسيون اصلي رژيم ايران يعني سازمان مجاهدين 

ارلمانتر هاي بلژيك به دنبال بيانيه اآثريت اين اقدام پ. خلق از ليست تروريستي اتحاديه اروپا شده اند
سناي اين آشور در ماه گذشته بود آه در آن سناتور ها ضمن انتقاد شديد از سياست هاي اتحاديه 

 را محكوم نموده 2003 ژوئن 17تهاجم خشونت بار پليس فرانسه به دفتر شوراي ملي مقاومت در , اروپا
  .سياسي تلقي آردند آه هيچ زمينه قضايي نيز نداشتو آن حمالت را در چارچوب يك زد و بند 

ضمن تاآيد بر اينكه مبارزه بر عليه فاشيسم , نمايندگان پارلمان بلژيك از همه احزاب سياسي اين آشور
اعالم آردند آه گنجاندن نام مجاهدين در ليست سازمانهاي تروريستي , مذهبي را نبايد تروريسم خواند

 ماليان مورد استفاده قرار گرفته تا عليه مقاومت ايران در اروپا و عراق دست به اتحاديه اروپا توسط رژيم
اين نام گذاري فاقد يك پايه قانوني بوده و بخشي از سياست مماشات با رژيم مذهبي . توطئه بزند

نمايندگان همچنين در بيانيه مشترك خود از فراخوان خانم مريم رجوي براي برگزاري . تهران بوده است
  . يك رفراندوم براي تغيير رژيم تحت نظر سازمان ملل حمايت نمودند

آقاي والتر مولس نماينده پارلمان از حزب سوسياليست فالمان آه رياست اين جلسه را به عهده داشت 
گفت آه امروز روز مهمي است جرا آه خيلي به ندرت اتفاق مي افتد آه گروهي بتواند حمايت اآثريت 

اين . ارلمان را به دست بياورد بخصوص آه سوژه آن هم يك موضوع خارجي مي باشدنمايندگان اين پ
شايد زمينه اي باشد براي تحقق آرزو و درخواست هاي شما و به نظرم اين گام اول است و بايستي 

  . آماده براي برداشتن گام اصلي بعدي باشيم
ه مهم براي من حمايت از شما به عنوان مسئل: خانم موريل ژرگنز نماينده پارلمان از حزب سبزها گفت 

حدود يك . يك مقاومت است چون شما خواستار جدايي دين از دولت و احقاق حقوق زنان مي باشيد
سال و نيم است آه من اين را دريافته ام آه مقاومت شما واقعا در برابر رژيم و براي برقراري آزادي 

آزادي و حقوق زنان ارزشهاي وااليي مي باشند آه آامال سازماندهي شده مي باشد و ارزشهايي مثل 
شما از طريق سياسي و مسالمت آميز براي آن مبارزه مي آنيد و باعث خوشحالي من است آه از 

  . شما حمايت آنم
خانم ماگي دوبالك نماينده پارلمان از حزب ليبرال فالمان نيز طي سخنان آوتاهي درباره ضرورت حمايت 

  . زنان در ايران تاآيد نموداز حقوق بشر و حقوق 
نمايندگان پارلمان بلژيك اعالم آردند آه نامه هايي را در اين رابطه به وزير خارجه بلژيك و رياست 

  . اتحاديه اروپا ارسال خواهند آرد
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  گردهمايى سراسرى دوستداران بابك خرمدين در قلعه بابك
 2004 ژوئيه 8 -1383  تير18 پنج شنبه  -شرق :ميراث خبر، آرزو رسولى

معروف به قلعه بابك واقع در منطقه » بذ« تير ماه، دوستداران بابك از سراسر ايران در دژ ١٩جمعه 
اين برنامه آه . آليبر، در حوالى تبريز گرد هم مى آيند و مقام اين سردار بزرگ ملى را گرامى مى دارند

 مناسبت زادروز نمادين بابك برگزار مى شد، امسال به سومين جمعه هر سال دومين جمعه تيرماه به
در اين . دوستداران بابك از پنجشنبه شب در حوالى قلعه چادر مى زنند. تير ماه موآول شده است

مراسم برنامه هاى گوناگون شعرخوانى، شاهنامه خوانى و موسيقى سنتى اجرا مى شود و مردم بنا 
نيز » قلعه جمهور«يا » قلعه جاويدان«قلعه تاريخى بابك به . تش برپا مى دارندبه رسم و آئين نياآان آ

 متر از سطح دريا جاى ٢۶٠٠ تا ٢٣٠٠ آيلومترى جنوب غربى آليبر در ارتفاع ١۶اين دژ در . مشهور است
اين دژ بر طبق نظر آارشناسان و بررسى هاى آارشناسى، مربوط به دوران ساسانى و . گرفته است
اطراف اين قلعه . اين دژ در قرن سوم مورد استفاده بابك خرمدين و يارانش بوده است.  استاشكانى
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براى رسيدن به قلعه .  متر قرار دارد و تنها از يكسو داراى راه مالرو است ۶٠٠ تا ۴٠٠دره هايى به عمق 
وهاى متعدد است و برج قلعه بابك داراى برج و بار.  متر عبور آرد٢٠٠بايد از معبد داالن مانندى به طول 

» بابك خرمدين«. هاى مدور قلعه از سنگ مالون با مالت ساروج و باروها از سنگ خارا ساخته شده اند
در اصل و .  هجرى قمرى عليه معتصم، خليفه عباسى شوريد٢٠١سردار ملى ايرانى بود آه در سال 

خرمدينان هم آه بابك هميشه با . ندنسب او اقوال گوناگونى است اما طبرى او را از تيره مزدك مى دا
اين لقب ذآر شده، گروهى بودند آه چيز زيادى از عقايدشان نمى دانيم و آنچه در آتاب ها در مورد آنها 

نوشته اند همه آلوده به غرض و تهمت است اما ظاهرًا دين خرمى يكى از فروع دين مزدآى بوده و 
خرمدينان چندين بار عليه خلفاى .  از اسالم دانستخرميان را بايد مزدآيان جديد يا مزدآيان پس

 هجرى و سرانجام در ٢١٨ و ٢١٢ ، ٢٠١ ، ١٧١ ، ١۶٢در سال هاى. عباسى، مامون و معتصم، شوريدند
قيام بابك .  هجرى به جنبش بزرگ و دامنه دارى دست زدند آه بيست سال به طول انجاميد٢٢٣

بابك بيست و دو سال با لشگريان خليفه جنگيد تا . دانندخرمدين را ادامه قيام ابومسلم خراسانى مى 
 هجرى، حدودًا در شصت سالگى به فرمان معتصم، خليفه عباسى آشته شد اما ٢٢٣آن آه در سال 

پيروانش معروف به سرخ جامگان پس از مرگ وى هم حدود هفتاد سال به جنبش ملى خود ادامه دادند 
  .نشستتا آن آه سرانجام اين جنبش نيز فرو 

  
   تير17چهارشنبه : ايران در يک نگاه

 2004 ژوئيه 7 -1383  تير17چهار شنبه  -بي بي سي 
  "رسوايی آمريکا"

حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گفت اظهارات کالين پاول، وزير خارجه آمريکا در 
ر آمريکا نزد افکار عمومی کنفرانس خبری مشترک با وزير خارجه اسراييل، موجب رسوايی هرچه بيشت

  .جهانيان و به ويژه کشورهاى اسالمی شده است
آقای آصفی افزود آمريکا در پيگيرى مسايل هسته اى ايران سياست مستقل ندارد و از اسراييل تبعيت 

  .می کند
وی افزود همکاری های جمهوری اسالمی با آژانس بين المللی انرژی اتمی و کشورهای اروپايی، 

  . کامل و پيوسته است و ايران به طور کامل به تعهدات خود در اين زمينه پايبند استسازنده،
اسراييل پيش از اين در جريان سفر محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی از فعاليت 

  .های اتمی ايران ابراز نگرانی کرده و اين امر با تاييد وزير امور خارجه آمريکا همراه شده بود
  ايران دومين دارنده ذخاير نفتی جهان

مهدی ميرمعزی، مديرعامل شرکت ملی نفت ايران در جمع خبرنگاران، ذخيره نفت قابل برداشت کشور 
 ميليارد بشکه اعالم کرد و گفت به اين ترتيب ايران در رده دوم دارندگان بزرگ ترين ذخاير ١٣٢ / ٧را 

  .نفت خام جهان قرار دارد
 ميدان نفتی، ضريب بازيافت نفت ٣٠مع خبرنگاران افزود با اجراى نتايج حاصله از مطالعات وی امروز در ج

  . درصد افزايش خواهد يافت٣١ درصد فعلی به ٢۶از ميادين نفتی کشور از
 ميليارد دالر به ثروت ١٠٠آقای ميرمعزی با اشاره به اينکه با افزايش يک درصد ضريب بازيافت حدود

 ميليارد ۵٠٠د، ابراز اميدواری کرد که با اجرای عمليات ناشی از مطالعات، حدود کشور افزوده می شو
  .دالر به ثروت کشور اضافه شود

  دو بيانيه نمايندگان مجلس
نمايندگان مجلس شوراى اسالمی در جلسه علنی روز چهارشنبه خود دو بيانيه در حمايت از سخنان 

سالمی و نيز اعتراض به آنچه آن را محاکمه تشريفاتی اخير آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری ا
  .صدام خواندند، صادر کردند

در بيانيه نمايندگان در خصوص حمايت از سخنان آيت اهللا خامنه ای مبنی بر به خطر انداختن منافع هر 
 نماينده رسيده است، به دولت و به خصوص مسئوالن سياست ٢٢۵متجاوز به ايران، که به امضاى 

ی توصيه شده که مشی به گفته نمايندگان، غيرتمندانه ای را در همه موضع گيرى هاى سياسی خارج
  .و خارجی رعايت کنند

 تن از نمايندگان مجلس رسيده، دادگاه صدام، ٢۵۶در همين حال، در بيانيه ديگرى که به امضاى
 و افزوده شده است دادگاهی تشريفاتی و غيرعلنی و تحت نظارت و برنامه ريزى اشغالگران دانسته

يک دادگاه داخلی در عراق آنهم به صورت غيرعلنی، غير آزاد و تحت سانسورهای شديد خبری نمی 
  .تواند منطبق بر عدالت و مورد قبول جامعه بين المللی باشد

در بخش ديگرى از اين بيانيه، از رييس قوه قضاييه خواسته شده که به هر شکل ممکن از مجامع 
ی بين المللی خواسته شود تا دادگاهی ويژه تشکيل شود و دولت ايران بتواند به  قضاي-حقوقی 

  .نمايندگی از آحاد ملت ايران در آن به عنوان شاکی اقامه دعوا کند
  پرهيز از مدگرايی

آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی در جمع شماری از جوانان همدان با تاکيد بر لزوم 
ان فراگرفتن علم و دانش از هر نقطه جهان و آنچه وی آن را تقليد فرهنگی از بيگانگان مرزبندى دقيق مي

اين منطق بسيار اشتباهی است که برخی ها گمان می کنند چون غربی ها از لحاظ : "خواند، گفت
علمی جلوتر از ما هستند، بايد در مسايل فرهنگی، آداب معاشرت و روابط اجتماعی و سياسی از آنها 

  ."ليد کنيمتق

www.iran-archive.com 



آقای خامنه ای افزود ملت ايران، به زبان و فرهنگ و ميهن و تاريخ خود افتخار می کند و هيج دليلی 
براى تقليد فرهنگی از بيگانگان نمی يابد، چرا که تقليد فرهنگی خطر بسيار بزرگی براى هويت و 

  .شخصيت ايران و ايرانی است
 و چهره ظاهرى را مورد قبول دانست، اما تاکيد کرد که رهبر جمهوری اسالمی، تحول و تنوع در لباس

مد گرايی افراطی پذيرفتنی نيست و براى ايجاد تنوع در لباس، نبايد از مدل هاى غربی تقليد کرد، بلکه 
  .می توان با ارائه الگوهاى بومی و ايرانی و طراحی لباس ملی ايرانيان اين نياز را تامين کرد

  از نظرات فقهااستفاده فراکسيون زنان 
اين فراکسيون برای به روز : "فاطمه آجرلو، سخنگوی فراکسيون زنان مجلس شوراى اسالمی گفت

کردن قوانين زنان و تدوين طرح ها، از نقطه نظرات آيات عظام و علمای حوزه علميه قم استقاده خواهد 
  ."کرد

هفتم با شماری از مراجع تقليد در قم به گزارش ايرنا، وی با اشاره به ديدار اخير نمايندگان زن مجلس 
افزود برخی از قواعد فقهی در مورد زنان به روز نيستند و طرح آنها در مجلس مستلزم کسب نظرات 

  .مراجع تقليد است
به گفته خانم آجرلو، فراکسيون زنان مجلس تالش دارد احکام اسالم را با در نظر گرفتن مقتضيات زمان و 

  .ح کندمکان و نظرات فقها مطر
با اين حال اعضای فراکسيون زنان مجلس هفتم تاکيد کرده اند که برنامه های فراکسيون زنان مجلس 

  .ششم را پيگيری نخواهند کرد
  جلسه شورای عالی سالمت

دومين جلسه شورای عالی سالمت کشور، با حضور محمد خاتمی تشکيل شد و در آن، دو موضوع 
 ترافيکی در ايران و بهبود شرايط غذا و تغذيه مردم، به ويژه کودکان وضعيت مرگ و مير ناشی از تصادفات
  .زير پنج سال را مورد بررسی قرار داد

در اين جلسه بر اساس دستور رييس جمهوری مقرر شد که طی سه ماه آينده کميسيون ايمنی راه 
شی از تصادفات ها، برنامه جامعی برای مقابله با کاهش تصادفات و کاستن از نرخ مرگ و مير نا

  .ترافيکی تهيه و به هيئت دولت ارائه دهد
شورای عالی سالمت همچنين به منظور مقابله با وضعيت نامناسب مواد غذايی در کشور به عنوان 

عامل مهم بروز بيماری ها مقرر کرد که پرداخت يارانه هاى غذايی براى تامين نيازهاى گروه هاى آسيب 
هاى مناسب براى مکمل هاى مورد نياز و غنی سازی های ملی تامين پذير هدفمند شده و يارانه 

  .شود
  هزينه های تولد ناخواسته

 هر  ها در آشور ناخواسته است و  درصد بارداری ٢٥ رييس اداره تنظيم خانواده وزارت بهداشت گفت 
  .آند  ميليون تومان هزينه به دولت تحميل می ٧ تولد ناخواسته 

افزود شكست در روش پيشگيری از بارداری از داليل اصلی بروز بارداری های به گزارش ايسنا، وی 
  .ناخواسته است

های پيشگيری از بارداری را دارند و بيشترين   درصد مردم آمترين آشنايی با آمپول٨٦ به گفته وی، 
  .های ضد بارداری است  درصد مربوط به قرص٤٩ آگاهی با 

 درصدی استفاده از آاندوم طی سال ٢٥ هداشت، با اشاره به رشد رييس اداره تنظيم خانواده وزارت ب
  . تنظيم خانواده را آمبود منابع مالی دانست  در آشور، مهم ترين چالش٨٢  و ٨١ های 

  ساخت هواپيمای شخصی
حسين عاليی، مديرعامل سازمان صنايع هوايی وزارت دفاع ايران اعالم کرد که برای نخستين بار در 

روند هواپيماى چهار نفره که در اين سازمان توليد شده، به بهره برداری رسيد و تحويل ايران، دو ف
  .هوانيروز ارتش شد

نام دارد، هواپيماى کوچکی است که عالوه بر نيروهاى مسلح، در " 3فجر "وی گفت اين هواپيما، که 
  .ستفاده قرار گيردناوگان هوايی کشور و سازمان های نقشه برداری و پست، نيز می تواند مورد ا

 فروند اعالم ١۵آقای عاليی، توان توليد اين نوع هواپيما در سازمان صنايع هوايی وزارت دفاع را ساالنه 
کرد و گفت طراحی و توليد انواع هواپيما از جمله مسافربرى، ترابرى و آموزشی در دستور کار اين 

     .سازمان قرار دارد
  

  يروهاي موثر در آينده عراق  و ندولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  عالوي قانون امنيتي جديد عراق را امضا آرد
 2004 ژوئيه 7 -1383  تير17چهار شنبه 

العاده را آه شامل اعمال حكومت  نخست وزير موقت عراق تدابير جديد امنيتي فوق: خبرگزاري فارس
  .شود، امضا آرده است نظامي و اجازه براي دستگيري افراد مظنون مي

اين قانون امضا «: امروز اعالم آردند" اياد عالوي"  گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، مقامات دفتر به
  » .شد
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آه به منزله اتخاذ تدابير شديد از سوي دولت عراق براي " قانون امنيت ملي"بنا بر اين گزارش، جزئيات 
وي وزير دادگستري و حقوق ها در اين آشور است قرار است تا ساعاتي ديگر از س سرآوب ناآرامي

  . بشر عراق اعالم شود
هاي اين آشور  رود دولت عراق همچنين براي آن دسته از افرادي آه بطور مستقيم در ناآرامي انتظار مي

  . اند، عفو اعالم آند نقش نداشته
: گفتيكي از سخنگويان وزارت آشور عراق روز گذشته در اين رابطه به خبرگزاري فرانسه " صباح خديم"
 نويس قانون امنيتي آماده است اما اآنون حقوقدانان بدنبال تضمين اين امر هستند آه اين قانون  پيش«

  » .ها و حقوق مردم نباشد به هر شكل ممكن ناقض آزادي
 دادگستري و حقوق بشر با همكاري دفتر نخست وزيري  به گفته خديم، براي تحقق اين امر وزارتخانه

  . نويس قانون امنيتي عراق همكاري دارند يشعراق، در تدوين پ
اين سخنگو دليل اصلي تاخير در اعالم اين تدابير اضطراري را ترديدهاي قابل توجهي دانست آه در قبال 

  . اين دو موضوع وجود داشت
العاده براي جلوگيري از نقض حقوق شهروندان عراقي روز دوشنبه اعالم  قرار بود تدابير امنيتي فوق

  . شود
ها و دستگيري پيشگيرانه  اين تدابير شامل اجراي حكومت نظامي، اعمال محدوديت در فعاليت جنبش

  . افراد، اجازه به پليس براي بازداشت افراد مظنون خواهد بود
  

وزير دادگستري عراق لحظاتي پيش پس از به امضا در آمدن قانون امنيت ملي عراق از سوي اياد 
  .االجرا دانست هاي خبري جهان الزم  در برابر رسانهعالوي، رسما اين قانون را

 2004 ژوئيه 7 -1383  تير17چهار شنبه 
ي خبري الجزيره، مالك الدوهان، وزير دادگستري عراق آه در يك  به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه

 اين با توجه به وجود شرايط بسيار خاص موجود در عراق: گفت، اظهار داشت آنفرانس خبري سخن مي
االجرا  الزم) چهارشنبه(قانون از سوي حكومت موقت عراق تدوين و پس از به امضا در آمدن از امروز 

  .شود مي
آند، اما  هاي مردم عراق را محدود مي بديهي است آه اين قانون برخي از آزادي: الدوهان تصريح آرد

  .اين قانون براي تضمين سالمتي ملت عراق ضروري است
شود با حقوق بشر هموطنان عراقي  ايم آه اين قانون تا آنجاييكه مي ما تالش آرده: الدوهان گفت

  .تطابق آامل داشته باشد و حقوق هيچ يك از اين مردم را نقض نكند
الدوهان با نشان دادن ليستي از نام افراد تروريست به خبرنگاران و خودداري آردن از فاش آردن نام اين 

هاي ما جهت تضمين امنيت ملت عراق، اين ليستي آه  بت آردن تالشبراي ثا: افراد تصريح آرد
اند، است و متاسفانه   تن از افراد تروريستي را آه توسط نيروهاي عراقي دستگير شده29بينيد نام  مي

ي آمك به مردم،  تمام اين افراد از آشورهاي عربي هستند آه به ادعاي آزادسازي عراق و ارايه
  .برند هاي عراق به سر مي دادندو در حال حاضر در زندان نجام مياقدامات تروريستي ا

  .هاي خبري جهان قرار خواهد گرفت در يك فرصت مناسب نام اين افراد در اختيار رسانه: وي تاآيد آرد
باشد و از جمله  قانون امنيت ملي عراق آه شامل چندين مفاد مي: وزير دادگستري عراق تاآيد آرد

باشد، بر اساس  رقراري حكومت نظامي يا حالت اضطراري در هر يك از مناطق عراق ميمفاد اين قانون ب
  .هاي ملموس و مورد نياز تدوين شده است ضرورت

قانون برقراري حكومت نظامي و يا حالت اضطراري در صورتي صادر خواهد شد آه : وي تصريح آرد
آه احتمال نقض امنيت مردم عراق در يي  نخست وزير عراق به دليل وجود وضعيت غيرعادي در منطقه

هاي مسلح باشد، تشخيص دهد  هاي نظامي از سوي گروه آن وجود دارد و يا اين منطقه شاهد درگيري
آه بايد در اين منطقه حكومت نظامي يا حالت اضطراري برقرار شود و پس از آن، اين نظر بايد از سوي 

  .ر گيردي وزراي عراق نيز مورد تاييد قرا تمامي آابينه
 روز است و اين وضعيت خود به خود 60مدت زمان اعالم وضعيت حالت اضطراري : الدوهان اظهار داشت

ي مورد   روز از ميان خواهد رفت و از طرفي در صورتي آه وضعيت بحراني منطقه60پس از گذشت اين 
لت اضطراري خود به خود  روز شاهد ثبات و پايان درگيري باشد، اين حا60نظر در طول اين مدت و قبل از 

  .و به صورت خودآار قبل از موعد مقرر از بين خواهد رفت
وي در مورد نقش نيروهاي خارجي در اعالم حالت اضطراري عراق و اينكه اين نيروها در صورت انجام 

توانند از سوي دستگاه قضايي  نقض قوانين به دليل مصونيت حقوقي آه به آنها داده شده است، نمي
ايم آه پيش از آنكه  اتفاقا ما نيز بر اين اعتقاد بوده:  عراق مورد بازخواست قرار گيرند، گفتحكومت

هاي الزم جهت اعالم حالت اضطراري و حكومت نظامي را پيدا  ها و توانايي نيروهاي عراقي قابليت
هاي  نند از تواناييتوا نكنند، چنين قانوني را عملي نكنيم اما به هر حال نيروهاي عراقي تا آنجاييكه مي

  .خود براي عملي آردن چنين قانوني استفاده خواهند آرد
نيروهاي خارجي هيچ دخالتي در اعالم حالت اضطراري حكومت نظامي نخواهند : الدوهان تاآيد آرد

داشت و اين نيروها تنها زماني وارد عمل خواهند شد آه نيروهاي عراقي توانايي مقابله با نيروهاي 
ر را ندارند، در آن صورت حكومت عراق از نيروهاي چندمليتي خواهد خواست آه براي مسلح درگي

  .همكاري با آنها وارد عمل شوند
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ي آردستان عراق با توجه به موقعيت  وي در مورد اعالم حكومت نظامي يا حالت اضطراري در منطقه
حالت اضطراري يا اعالم : آرداي آه در اين منطقه وجود دارد، تصريح  خاص اين منطقه و حساسيت ويژه

 و  ي آردستان زماني انجام خواهد گرفت آه از پيش سازماندهي حكومت نظامي در منطقه
ها در  ي آردستان انجام گرفته باشد و پس از انجام اين هماهنگي هاي الزم با حكومت منطقه هماهنگي

  .خواهد شدي مورد نظر آردستان وضعيت اضطراري يا حكومت نظامي برقرار  منطقه
  

  دو نيروي گارد ملي عراق در بغداد آشته شدند
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ساعاتي پيش از اعالم رسمي قانون امنيتي جديد عراق از سوي دولت موقت اين : خبرگزاري فارس
 تن از در درگيري شديد ميان نيروهاي گارد ملي عراق با مهاجمان ناشناس در مرآز بغداد دو آشور، 

  .نيروهاي گارد ملي آشته شدند
در درگيري امروز « :يك مقام گارد ملي عراق امروز گفت"ابو نور " به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد ،

در خيابان حيفا مقابل ميدان الطليعه در غرب رودخانه دجله دو تن از نيروهاي گارد ملي عراق آشته و 
  » . تن ديگر زخمي شدند10

اين گزارش، دو ساعت مانده به اعالم قانون امنيتي جديد عراق از سوي دولت موقت عراق، بر پايه 
انداز  هاي سبك و راآت  صبح به وقت محلي با استفاده از سالح11مهاجمان ناشناس امروز در ساعت 

  . به گروهي از نيروهاي امنيتي عراق يورش بردند
  . اي حمايت از نيروهاي گارد ملي عراق به آنها پيوستندبه گفته شاهدان عيني نيروهاي آمريكايي نيز بر

گيرد آه  به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، وقوع درگيري شديد در مرآز بغداد در شرايطي صورت مي
نخست وزير موقت عراق دستور اجراي قوانين امنيتي جديد را آه به نيروهاي امنيتي اين " اياد عالوي"

  . براي سرآوب شبه نظاميان در عراق مي دهد، صادر آردآشور اختيارات بيشتري 
واقع " حيفا"هاي سبك و نارنجك سراسر خيابان  بنابراين گزارش، طي اين درگيريها صداي شليك سالح

  . در آرانه غربي رود دجله در مرآز پايتخت عراق را فراگرفت
د توسط سربازان آمريكايي بالفاصله خيابان اصلي و همه مسيرهايي آه به اين منطقه ختم مي شو

  . مسدود شد و بالگردهاي نظامي برفراز منطقه به پرواز درآمدند
طبق اين گزارش دو بالگرد نظامي آمريكايي به سوي منزلي در اين منطقه آتش آشودند آه پس از ان 

  . دود غليظي از اين خانه در خيابان حيفا به هوا برخاست 
با آساني آه به اعتقاد ما مبارزان «: ها گفت  صحنه در باره درگيرييكي از سربازان آمريكايي حاضر در
  » .خارجي هستند درگير شده ايم

  . هنوز آماري از تعداد تلفات احتمالي اين درگيري ها اعالم نشده است 
رود اما وقوع  باوجود اينكه درگيري نيروهاي عراقي با نظاميان اشغالگر امري عادي در بغداد به شمار مي

  .گيري خياباني در روز روشن از جمله اتفاقات نادر در عراق استدر
آم  نخست وزير عراق دست" اياد عالوي"سه انفجار در نزديكي محل استقرار دفتر : خبرگزاري فارس

  .چهار زخمي برجاي گذاشت
بح ص«: به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، يك افسر نيروي پليس عراق آه در صحنه حاضر بود، گفت

امروز در پي وقوع سه انفجار در نزديكي دفتر اياد عالوي نخست وزير عراق، سه مرد و يك زن زخمي 
  » .شدند

  .  دقيقه به وقت محلي رخ داده است9 :15اين انفجار در ساعت : وي افزود
 به" وفاق ملي"ها به منزلي در بيست متري مرآز حزب  يكي از اين گلوله«: اين افسر پليس عراق گفت

  » . متري منطقه الخضراء قرار دارد، اصابت آرد50رياست اياد عالوي آه مقر اقامت وي در 
  . بر اثر اين انفجار دو تن از افراد اين منزل و دو تن از عابران مجروح شدند

  . هاي انگليس و آمريكا در منطقه الخضراء در بغداد قرار دارند دفاتر دولت عراق و سفارتخانه
  . ست آه شبكه تلويزيوني الجزيره شمار مجروحان اين حادثه را شش نفر اعالم آرداين در حالي ا

العاده را آه شامل اعمال  اين در حالي است آه نخست وزير موقت عراق تدابير جديد امنيتي فوق
  . شود، امضا آرد حكومت نظامي و اجازه براي دستگيري افراد مظنون مي

  
  ها در عراق نامي به ميان نياورده است به عنوان حامي تروريستهوشيار زيباري از ايران و سوريه 

 2004 ژوئيه 7 -1383  تير17چهار شنبه 
هوشيار زيباري «:سخنگوي رسمي وزارت امور خارجه دولت موقت عراق اعالم آرد: خبرگزاري فارس

 هاي مسلحانه در وزير امور خارجه اين آشور از ايران و سوريه در خصوص اين آه اين دو آشور از فعاليت
  ».عراق حمايت مي آنند، نامي به ميان نياورده است

  
چاپ لندن " الشرق االوسط"وگو با روزنامه  سخنگوي وزارت امور خارجه عراق در گفت" فوزي الحريري"

اي را ذآر نكرده  نام هيچ آشور همسايه" ساندي تلگراف"وگو با روزنامه  هوشيار زيباري در گفت« :گفت
  » .بود
ها بارها از مرزهاي آشورهاي همسايه  وگو با اين روزنامه گفته بود تروريست زيباري در گفت« : افزودوي

  » .نفوذ آرده و وارد اين آشور مي شوند ولي نامي از هيچ آشوري به ميان نياورده بود
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حكومت عراق در تماس گسترده با همسايگان دوست خود است تا بتواند به راه «:فوزي حريري گفت
  » .ها به عراق جلوگيري آند حلي دست يابد تا از ورود تروريست

وي تاآيد آرد، عراق از آشورهاي همسايه خود خواسته است آه در اين دوره زماني آه در بحران به 
سر مي برد با اين آشور در زمينه متوقف آردن ورود افراد خارجي آه خواهان تخريب عراق هستند، 

  . سسات امنيتي و نظامي خود را بازسازي آندهمكاري آند تا بتواند مو
وي هدف دولت موقت عراق را برقراري رابطه عالي با تمام آشورهاي عربي و در راس آن آشورهاي 

  . همسايه دانست
وزير امور خارجه دولت موقت " هوشيار زيباري"در شماره روز يكشنبه خود به نقل از " ساندي تلگراف"

عاتي را جمع آوري آرده است آه جزئيات حمايت آشورهاي همسايه از عراق نوشته بود، عراق اطال
  » .دهد نيروهاي شورشي را ارائه مي

اي نكرد ولي ساندي تلگراف  آنند، اشاره زيباري به نام اين آشورها آه از نيروهاي عراقي حمايت مي
  . نندآ هاي بلندپايه عراقي، ايران و سوريه را در اين رابطه متهم مي افزود، مقام

هاي دولتي  هاي مالي، پشتيباني لجستيكي و آموزش سازمان به گفته زيباري، اين نيروها از حمايت
  . آشورهاي همسايه برخوردارند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   تير17: روزنامه های تهران

 2004 ژوئيه 7 -1383  تير17چهار شنبه  -بي بي سي 
ز تهران سخنان رهبر جمهوری اسالمی را درباره دولت موقت عراق و محاکمه صدام روزنامه های امرو

حسين که برای اولين بار ايراد می شود در صدر اخبار خود آورده و از زبان آيت اهللا خامنه ای نوشته اند 
به خود اين دولت با انتخاب مردم روی کار نيامده است اما می تواند روشی را در پيش گيرد که مردم را 

  . متمايل کند
، آيت اهللا خامنه ای گفته است ايران کاری به دادگاه صدام ندارد و معتقد است ملت رسالتبه نوشته 

 سال جنگ تحميلی باشد چرا که صدام ٨عراق بايد پيگير جرم نابخشودنی صدام در به راه انداختن 
نگ کرد و از اين طريق خسارات و تلفات عراقی ها را بر ضد ملت دوست و برادر، يعنی ملت ايران، وارد ج

  .فراوانی بر ملت و کشور عراق نيز وارد آمد
يک روز مانده به سالگرد واقعه کوی دانشگاه، اخبار و گزارش های روزنامه های صبح امروز نشان می 
دهد که با برگزاری مراسمی به اين مناسبت در هيچ نقطه ای موافقت نشده و مسئوالن دولتی گفته 

 تير، که در جايگاه خودش بحث های زيادی را ايجاد کرد، موضوعی نيست که ١٨د حادثه مشهور به ان
  . بخواهد تحت عنوان سالگرد و بزرگداشت، آن هم در بيرون از دانشگاه به آن پرداخته شود

در روزهای گذشته با مخالفت مقامات دولتی با برگزاری مراسم سالگرد هچده تير در دانشگاه ها، 
  . روهی از دانشجويان در صدد برگزاری مراسم در حسينيه ارشاد برآمدند که با آن نيز موافقت نشدگ

گزارش های مربوط به سالگرد امسال واقعه کوی دانشگاه را " سالگرد خاموش" با عنوان وقايع اتفاقيه
  از زبان معاون شورای امنيت کشور نوشته است هيچ منعی از سویهمشهریمنعکس کرده و 

  . شورای عالی امنيت ملی درباره برگزاری مراسم هيجده تير وجود ندارد
 رييس اداره زندان های تهران گفته است تنها احمد باطبی و منوچهر شرقدر همين حال، به نوشته 

 در زندان هستند که آنان هم احکام سنگينی دارند، و ٧٨محمدی دو دانشجوی جريان هجده تير سال 
  .ستندديگران دانشجو ني

 از زبان وزير امور خارجه خبر داده که مذاکرات هسته ای با سه کشور اروپايی اواخر تيرماه از سر شرق
  . گرفته می شود

خرازی با بيان اينکه وزرای کشورهای اروپايی نتوانستند سفر خود به ايران و مذاکره با مقامات ايرانی را 
  . ورت می گيردتنظيم کنند، گفت اين سفر در اواخر ماه جاری ص

خبر سفر وزيران سه کشور اروپايی به تهران در زمانی اعالم می شود که روزنامه های تندرو از دور 
گذشته مذاکرات ايران به سه کشور اروپايی انتقاد می کنند و جمعی از نمايندگان محافظه کار مجلس 

  .ير پا بگذاردپيشنهاد داده اند که دولت توافق های به عمل آمده در سعدآباد را ز
مذاکرات سعدآباد سال گذشته با شرکت وزيران خارجه سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه و مقامات 
ايرانی برگزار شد و در پی آن، جمهوری اسالمی آمادگی خود را برای همکاری نزديکتر با آژانس بين 

  . المللی انرژی اتمی اعالم کرد
رگيری طرح غنی سازی اورانيوم در کميته سياست خارجی  از سهمشهریدر همين حال، به نوشته 

مجلس شورای اسالمی تصويب و براساس آن از دولت خواسته شده است غنی سازی اورانيوم را که 
  .داوطلبانه برای جلب اعتماد جهانی به حالت تعليق در آورده بود، از سر گيرد

ارز را به انتقاد های تازه آيت اهللا مکارم  در صدر اخبار خود پاسخ مجمع روحانيون مبوقايع اتفاقيه
شيرازی از مجلس ششم منعکس کرده که در آن گفته شده انتقادهايی که درباره تصويب اليحه رفع 
ممنوعيت اعزام دختران دانشجو به خارج صورت می گيرد در حالی است که درباره حوادث ناعادالنه و 

 کوی دانشگاه تهران و قتل های زنجيره ای و محدود کردن غير قابل قبولی مانند حمله به دانشجويان در
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آزادی های مردم، محاکمه روشنفکران به نام دين، رد گسترده صالحيت نامزدان نمايندگان مجلس و 
  . اهانت به مراجع سخنان عمومی ايراد نشده است

از مراجع تقليد را پس  مجمع روحانيون مبارز نامه خود به آيت اهللا ناصر مکارم شيرازی، شرقبه نوشته 
از سخنان اخير وی انتشار داده که در آن از اوضاع فرهنگی جامعه با اشاره به رفتار مجلس ششم 

  . انتقاد شده بود
بريد اگر با   مجمع روحانيون مبارز از اين استاد حوزه علميه قم پرسيده گمان نمی جمهوريتبه نوشته 

های دينی  کرديد، مردم هم به ارزش ندی شد، برخورد میمواردی که منجر به پايمال شدن حقوق شهرو
  دادند؟ اهميت بيشتری می 
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