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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 المللي مهمرويدادهاي 

  
  دولت آمريکا قطعنامه محکوميت اسرائيل را وتو کرد

  2004 مارس 26  -1383 فروردين 7جمعه  -راديو آمريكا 
دولت آمريکا ، قطعنامه محکوميت اسرائيل را در شورای امنيت سازمان ملل متحد ، بدليل ترور شيخ 

شورای امنيت سازمان ملل متحد از روز سه شننبه . ماس وتو کرده استاحمد ياسين ، رهبر معنوی ح
گذشته مباحثات خود را در زمينه متن قطعنامه آغاز کرده بود، اما قطعنامه که بانی آن الجزائز بود ترور 
  . شيخ ياسين و تمامی اقدامات تروريستی را عليه غير نظاميان محکوم ميساخت موافق طبع آمريکا نبود

مخالفت آمريکا . ا ئيهامی گفتند بايد قطعنامه بطور اخص تروريسم فلسطينيان را نيز محکوم سازدآمريک
با قطعنامه مصوبه شورای امنيت را عمًال لغو و بال اثر می سازد، چه آمريکايکی از پنج کشور دائمی 

  .و دارای حق وتو است. عضو شورای امنيت است
  طعنامه شورای امنيت تقبيح کردندفلسطينيان اقدام آمريکا را در وتوی ق

فلسطينيان اقدام آمريکا را در وتوی يک قطعنامه شورای امنيت که ترور شيخ احمد ياسين رهبر حماس 
صائب عريقات وزير کابينه فلسطينی و هماهنگ کننده مذاکرات بين . را محکوم می کرد، تقبيح کرده اند

 را تشويق خواهد کرد به حرکت در راه خشونت، فلسطينيان و اسرائيل، گفت عمل آمريکا اسرائيل
  . گسترش تنش، ترور و اشغال دوباره سرزمين های فلسطينی ادامه دهد

دولت آمريکا اعالم کرد که از کشته شدن شيخ ياسين عميقأ ناراحت شده است، اما قطعنامه را نيز وتو 
ين گروه مسئوليت حمله شبانه ا. را مشخصأ محکوم نمی کرد" تروريسم حماس" کرده، زيرا قطعنامه 

. ستيزه جويان به يک محله يهودی نشين ساحلی در غزه و تيراندازی به آنجا را بر عهده گرفته است
  .سربازان اسرائيل دو مهاجم را کشتند

  
  اتحاديه اروپا اولين مقام ضد تروريستي خود را انتخاب آرد:آسوشيتدپرس

  2004 مارس 26  -1383 فروردين 7  جمعه- همبستگي ملي-خبرگزاري آسوشيتدپرس
 رهبران اتحاديه اروپا يك مقام دولتي سابق هلندي آه متولد نيويورك است را بعنوان اولين -بروآسل

  . منصوب آردند, مقام اتحاديه براي باال بردن دفاع قاره بعد از بمبگذاري مرگبار قطار مادريد
, مشابه به وزارت امنيت ملي آمريكا, زارت هاي داخليگيجز دي ورايس آار امور خارجه اتحاديه اروپا و و

  . را هماهنگي ميكند,  سپتامبر تشكيل شد11آه در آستانه حمالت 
. اين رهبران نيز راه هايي را تحقيق ميكنند آه اشتراك اطالعات روي تهديد گروه ها را يك سوي آنند

  . خودداري آردند, وسط اتريش ارائه شدولي آنها از تشكيل يك آژانس اطالعاتي اروپايي مدل سيا آه ت
سيتي زن شيپ آمريكايي و هلندي , يك معاون وزير آشور سابق در هلند است آه , آقاي دي ورايس

دارد و آارش را روز دوشنبه آغاز ميكند و به خاوير سولونا آه رئيس وزارت خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا 
  . است گزارش ميكند
. چيزي آه مهم است هماهنگي است”. ”ي پرونده خوبي براي اين موضع داردو”, آقاي سولونا گفت

  .”آليه زاويه هاي داخلي و دروني تروريسم بايد به زاويه هاي بيروني و بين المللي پيوند بخورد
منصوب آردن آقاي دي ورايس يك سري از اقدامات ارژانس است آه توسط رهبران اتحاديه اروپا در 

  :اقدامات ديگر عبارتند از. اعمال شد, مادريدآستانه بمبگذاري 
   بهبود همكاري بين پليس و سرويس هاي اطالعاتي-
   اعمال قوانين روي اجازه نامه دستگيري اتحاديه اروپا-
   افزايش آنترل مرزي و رديابي پرونده هاي تلفن-
   حمله سريع تري روي ماليات تروريستي-
   ترور تشكيل يك منبع اطالعاتي از مظنونين-

دموآراسي و مدل زندگي ما , تهديد تروريسم تهديدي به امنيت”, برتي آهرن گفت, نخست وزير ايرلند
هر آاري آه در اختيار ما است را انجام مي دهيم تا مردم مان را از اين تهديد . در اتحاديه اروپا مي باشد

  .”حفظ آنيم
 آشور را داشت آه در يك فضاي 25آقاي آهرم رياست يك جلسه اي از راساي و نخست وزيرهاي 

 قرباني 190 ساعت بعد از خاك سپاري 24غمگين براي يك جلسه اي گرد هم آمده بودند آه نزديك 
  . آشور در مادريد با فاميل هاي گريان همراه بودند

يك احساس آمادگي اتحاد از بمبگذاري ها آشورهاي اتحاديه اروپا را به آنار گذاشتن اختالفاتشان آه 
, انتظار مي رود آه گفتگو ها روي اولين اساس نامه اتحاديه. اال تر از جواب به تروريسم است وا نمودب

 .مجددا برقرار شوند, بعد از سه ماه آه با توقف تندي پايان يافت
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  مبارزه مشترك عليه تروريسم در اروپا
  2004 مارس 26  -1383 فروردين 7 جمعه -راديو آلمان

وزيران آشورهاى عضو اتحاديه  شته در بروآسل آنفرانس دو روزه سران و نخستدر روز پنجشنبه گذ
تبادل نظر درباره مبارزه مشترك عليه  مهمترين موضوع مطرح شده در آن مشورت و. اروپا برگزار شد

  .اين زمينه بود تروريسم بين المللى و همبستگى اين آشورها در
پس از   يك روز  درست اى عضو اتحاديه اروپا يىاين نشست بهارى سران و نخست وزيران آشوره

در ابتدا قرار بود . شد مراسم عزادارى بخاطر قربانيان سوءقصدهاى خونين مادريد ، پايتخت اسپانيا انجام
 بجاى آن مبازه با ترور  باشد ولى مسائل همكارى هاى اقتصادى مشترك اين آشورها در مرآز گفتگوها

 سران و نخست وزيران   آه پايان اين تبادل نظرها در. ات را تشكيل دادو تروريسم محور اصلى مذاآر
 اتحاديه درآن شرآت داشتند، بيانيه مشترك همبستگى   آينده اين بيست و پنج آشور عضو فعلى و يا

   .آشورها براى آمك متقابل در صورت بروز عمليات تروريستى به امضاء رسيد مبنى بر ملزوم آردن اين
  :خارجه آشور آلمان يوشكار فيشر در اين مورد نظر خو را چنين اعالم آردوزير امور 

پيشگيرى آنيم و فراى   تمام اقدامات را انجام دهيم آه تا حد امكان بتوانيم از اين اعمال  ما بايد»
خواسته مى شود آه عكس العمل  از اروپا به معنى يك سرزمين پكپارچه. مرزهاى آشورى عمل آنيم

ما نمى بايد به تروريسم . تن دهيم  من فكر مى آنم آه ما مى بايست به اين خواستنشان دهد و
 «.اجازه دهيم آه ما را به زانو درآورد

گذشته پيش نويس  در يك جلسه فوق العاده وزيران امور داخلى آشورهاى عضو اتحاديه اروپا در هفته
از جمله . به تصويب رساندند خير آن رابرنامه اى تدارك ديده شد آه سران اين آشورها در آنفرانس ا

تروريستى و هم چنين راه حل هاى  مباحث مورد توجه چگونگى عمل آشورهاى عضو در زمان حمالت
    .مناسب براى جلوگيرى به موقع از اين اقدامات بود

مشترك عليه  هم چنين شوراى اتحاديه اروپا تصميم به انتخاب مسئول هماهنگى جديدى براى مبارزه
عهده دار اين مقام خواهد   Gijs de Vries  احتماال سياستمدارى هلندى. تروريسم بين المللى گرفت

نمود آه نمى بايست فقط به گفتار و  در اين مورد توصيه  Göran Persson  وزير سوئد نخست. شد
 :او گفت. اقدام عملى نمود  بلكه مى بايست انتشار بيانيه مشترك اآتفا آرد

اآنون زمانى فرا رسيده آه آن را . سخن گفته ايم مى آنم آه ما به اندازه آافى در اين بارهمن گمان  »
 «.خواهد شد  من خوشبينم آه چنين. عملى آنيم

الهه منتشر  آه روزنامه اى با گرايش سوسيال دموآراتيك است و در de Volkskrant روزنامه هلندى
 :مقابله با تروريسم مينويسد روپا در رابطه با سياستميشود درباره وظيفه هماهنگ آننده اتحاديه ا

تزار تنها نشستن و  گرچه روزنامه ها از اين هماهنگ آننده همچون تزار ياد ميكنند، اما آار اصلى اين»
در زمينه مسائل امنيتى تا اين  براستى چگونه است آه اروپا در رابطه با همكارى. گزارش نوشتن است

رابطه با انطباق توافقهاى مربوط به مبارزه   و آشورهاى عضو اتحاديه اروپا درحد با دشوارى روبروست
مشكل بزرگ در اين رابطه همانا . اين پايه ناتوان هستند مشترك با تروريسم با قوانين آشورى خود تا

و اطالعاتى آشورهاى بزرگ عضو اتحاديه اروپا از داد و ستد  اين است آه سازمانهاى جاسوسى
اين قابل فهم است آه اين آشورها در دادن اطالعات به شمار هر دم . ميورزند با يكديگر امتناعاطالعات 
از  ولى همين موضوع به اين معناست آه نميتوان. آشورهاى عضو اتحاديه اروپا درنگ مى ورزند فزاينده

اين . ر معجزه اى داشتانتظا هماهنگ آننده اروپا در ارتباط با مسائل مربوط به مقابله با ترور و تروريسم
 «.يك تزار چنين است آه ميتوان گفت وى تزارى است بدون شكل و شمايل

تر و بدون   سريع  تبادل با اين وجود سران و نخست وزيران آشورهاى عضو اتحاديه اروپا در باره
   آشور هاى عضو به  امنيتى تشريفات ادارى اطالعات جمع آورى شده از طرف سازمانهاى اطالعاتى

تروريستى روز يازدهم ماه   پس از سوءقصدهاى اين توافق. به توافق رسيدند  Europol پليس اروپا
ولى اجراى آن با مخالفت هاى محلى    انجام گرفته  سال دو هزار و يك ميالدى در آمريكا سپتامبر

ى سال هاى جارى مى بايست قوانين ديگرى آه ط  ماه ژوئن سال  تا پايان .آشورها روبرو شده بود
 صدور حكم  از جمله اين قوانين از. اتحاديه به تصويب برسد گذشته آماده شده اند از طرف اعضاى اين

اتحاديه و مشى و قواعد مشترك در مقابل پناهجويان وفراريان در اين منطقه را   در سطح اين بازداشت
   .نام برد مى توان

همكاران خود  در حين صرف شام به Bertie Ahern لندرئيس جلسه شوراى اتحاديه اروپا نخست وزير اير
گذشته او تالش آرد با  در ماه هاى. در مورد وضعيت فعلى قوانين در دست تهيه توضيحات آاملى داد

اختالف در پيش نويس قانون اساسى اروپا  انجام اقدامات مختلف راه حل ميانى را براى رفع موارد مورد
 :تروريسم در اروپا اظهار داشت ين اتحاديه عليهاو در مورد اقدامات ا. بيابد

مهمترين نشانه تصميم راسخمان عليه هرگونه   همبستگى ما عليه اقدامات تروريستى  طرح  پيشبرد»
يازدهم مارس در مادريد به ما اين اجازه را مى دهند آه  نتايج واقعه روز. خشونت تروريستى است

با تهديد ها برخورد مناسب آنيم و اقدامات سريع الزم را به . برابر آنيم آوشش خود را در اين راه دو
 «.برسانيم انجام

رئيس جمهور  .بعد از تغيير حكومت در اسپانيا حرآت هاى جديدى در اين اتحاديه به چشم مى خورد
شرآت نداشت، اعالم آرد  آه در اين اجالس Jose Luis Rodrigues Zapatero تازه انتخاب شده اسپانيا

پس خواهد گرفت وراه به تصويب رسيدن  م مخالفت قبلى آشور اسپانيا را عليه اآثريت دو برابر آراتصمي
دنبال اين نظر لهستان هم به امكان تغيير نظرات خود  به. قانون اساسى اروپا را مسدود نخواهد آرد 
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  :در اين مورد گوشزد آرد Wlodimierz Cimoszewicz وزير خارجه لهستان. اشاره آرد
سياسى اين مسئله را خواهند پذيرفت آه پيدا آردن راه حل ميانى  من فكر مى آنم آه تمام رهبران»

 «.باشد  الزم و ممكن
اظهار داشته  نخست وزير لهستان در ديدارى با گرهارد شرودر صدر اعظم آشور آلمان در هفته گذشته

 :بود
طبيعى است آه اين مى . است نيز ممكنپذيرش اين راه حل . ما به يك راه حل ميانى نياز داريم»

 «. دهد توجه ضرور را نشان  در اتخاذ راى بايست راه حلى باشد آه به وزنه آشور لهستان
امريكا در عراق نيز عليرغم مخالفت اآثريت  الزم به يادآورى است آه در زمان شروع اقدامات نظامى

  .لهستان با اين تصميم موافقت آردنداسپانيا و  اعضاى آشورهاى عضو اتحاديه اروپا، آشورهاى
 به   .اين آنفرانس مسئله ترور و تروريسم در آانون توجه قرار داشت عليرغم مسائل متنوع مورد بحث  

تروريستى در مادريد مسئله بررسى علل و ريشه هاى تروريسم نيز مورد توجه خاص  دنبال انفجارهاى
 :مينويسد  چنين درباره تروريسم Recklinghäuser Zeitung  روزنامه آلمانى جمله از. است

اين . نمى شوند سياسى به شكل تصادفى ايجاد_ گرايشهاى تروريستى در نظامهاى اجتماعى »
دارند و گاه بر آمده از  گرايشهاى تروريستى اآثرا در مسائل مذهبى، اقتصادى و علل ديگرى ريشه

آنگونه آه بايد و شايد مورد پژوهش و  ا آنونترآيبى از اين علل متفاوتند، يعنى همان عللى آه ت
ميبايست بدور از هرگونه ترديد و شكى باشد و آن اينكه  اما يك چيز در اين بين. بررسى قرار نگرفته اند

سياسى و اقتصادى شريك گردند و بخشى از تحوالت جهانى شوند،  هرگاه اين آشورها در فرايندهاى
 «.اين مرداب ترور لحظه به لحظه خشك شود و آامال از ميان برودداشت آه  آنگاه ميتوان به آن اميد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

ي بازرسي برخي از  يي سازمان ملل طي يك درخواست رسمي از پاآستان، اجازه ناظران هسته
  . المللي انرژي اتمي خواستار شدند يي اين آشور را توسط بازرسان آژانس بين تاسيسات هسته

  2004 مارس 26  -1383 فروردين 7معه ج
وگو با  ، مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس در گفت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي بسيار مهم و حياتي در  آژانس از پاآستان انتظار دارد آه در دو حوزه: ي جنگ خاطر نشان آرد روزنامه
يي  آوري هسته يي و صادرات غيرقانوني فن هاي هسته ي توليد و تكثير سالح ها در زمينه اين بازرسي
  . همكاري آند

المللي انرژي اتمي معتقد است آه  در حاليكه محمد البرادعي، رييس آژانس بين: فلمينگ در ادامه گفت
  . پاآستان در حال همكاري با آژانس است؛ اما آژانس همكاري بيشتري را از اين آشور خواستار است

يي آه آژانس به همكاري بيشتر در  المللي انرژي اتمي، در مشخص آردن دو حوزه ينسخنگوي آژانس ب
اوال، آژانس از پاآستان خواسته است تا تمام اطالعات ممكن در : مورد آنها تاآيد دارد، اظهار داشت

چنين  يي را هر چه سريعتر در اختيار آنها قرار دهد و هم آوري هسته ي بازار سياه فن خصوص شبكه
ي  خواهد بداند آه آيا ساير آشورها و يا عوامل غير دولتي به عنوان مشتريان شبكه ژانس ميآ

اند يا  يي اين آشور بوده آوري هسته يي پاآستان، خريدار فن يي عبدالقديرخان، پدر بمب هسته هسته
  خير؟ 

يد بازرسان آژانس از خواهيم از پاآستان براي بازد ما مي: وي با تاآيد بر اهميت مورد دوم، تصريح آرد
هاي محيطي اجازه بگيريم تا از اين طريق  برداري يي مربوطه در اين آشور و نمونه تسليحات هسته

هاي ناشي از اورانيوم غني شده در اين آشور از  بتوانيم اظهارات ايران را مبني بر اينكه آلودگي
  . پاآستان نشات گرفته است، مورد بررسي قرار دهيم

چنين در پاسخ به اين سوال آه اين درخواست از چه  المللي انرژي اتمي، هم س بينسخنگوي آژان
شود و از  طريق ارايه خواهد شد، گفت آه هر دو درخواست به طور رسمي به دولت پاآستان ارايه مي

  . توضيح جزييات بيشتر امتناع ورزيد
ت همكاري از پاآستان به وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر چگونگي موجه بودن اين درخواس

دانيم آه  ما مي: هاي آشتار جمعي نيست، تصريح آرد عنوان آشوري آه عضو پيمان منع تكثير سالح
ايم  پاآستان اين پيمان را امضا نكرده است؛ اما در هر حال عضو آژانس است و ما از اين آشور خواسته

  .  داشته باشدآه به طور داوطلبانه همكاري بيشتري با آژانس
چنين از تشريح جزييات پاسخ پاآستان به اين درخواست  المللي انرژي اتمي، هم سخنگوي آژانس بين
  . آژانس خودداري آرد

  انتهاي پيام
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

شمال اين آشور منفجر آردند يك مقام ارشد امنيتي عراق اعالم آرد آه شورشيان يك چاه نفت را در 
  .  سوخت  ساعت در آتش24آه پيش از خاموش شدن به مدت 
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  2004 مارس 26  -1383 فروردين 7جمعه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين آخرين حمله به ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ابع براي بازسازي آن بسيار حائز ي اين من صنعت نفت آشوري است آه به دليل بروز جنگ، بودجه
  . اهميت است

 مايلي غرب آرآوك صورت گرفت 25ي خباز واقع در  اين انفجار شب چهارشنبه در چاه نفتي در منطقه
  . آه خاموش آردن آتش سوزي حاصل از آن تا اواخر روز گذشته به طور انجاميد

ناميد و با وجودي آه مدرآي بر رييس پليس دفاع شهري عراق اين حمله را يك اقدام تروريستي 
  . اظهارات خود نداشت، بازماندگان رژيم بعث عراق را متهم به اين اقدام آرد

دهد آه شورشيان مناطق استراتژيك را هدف قرار  چنين اظهار داشت آه اين حمله نشان مي وي هم
ق آه جزو منابع ملي محسوب ما در نظر داريم تدابير امنيتي را در اين قبيل مناط: اند و تاآيد آرد داده
  . شوند، افزايش دهيم مي

  . آرآوك يكي از مناطق اصلي توليد نفت در عراق است
  انتهاي پيام

  
يي به  يك سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آرد آه براي آاهش خسارات و تلفات ناشي از حمالت جاده

 دارد تجهيزات حفاظتي و دفاعي ها در عراق، پنتاگون در نظر ها و خودروهاي نظامي آمريكايي آاميون
  . خود را در اين آشور تقويت و تجديد آند

  2004 مارس 26  -1383 فروردين 7جمعه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين اقدامات شامل ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

و ساير امكانات حفاظتي تا هاي ضدگلوله  ي آمريكايي به شيشه ي نقليه  هزار وسيله10مجهز آردن 
  . تابستان سال جاري خواهد بود

: آوري و تسليحات نظامي در اين خصوص خاطر نشان آرد چنين يك سخنگوي پنتاگون در امور فن هم
ارتش آمريكا در حال فراهم آردن تجهيزات حفاظتي بيشتري براي خود است؛ اما در بخشي از اين 

  . گرفته استاقدامات سرعت روند آار را ناديده 
اين تجهيزات نظامي جديد با هدف خنثي آردن حمالت تك تيراندازها، عامالن انتحاري و ساير آساني 

  . شوند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت آه به خودروهاي نظامي غير جنگي نزديك مي
ت هاي حماي توان به شرآت سيستم ي تجهيزات نظامي آمريكا، مي هاي سازنده در بين آمپاني

  . مهندسي واقع در سن لوئيز اشاره آرد
  انتهاي پيام

  
 کشته و مجروح شدن پنج عراقي در حمله نيروهاي آمريکايي به فلوجه 

  2004 مارس 26  -1383 فروردين 7جمعه 
دردرگيري نيروهاي آمريکايي با شماري از مهاجمان يک : ساکنان و پزشکان شهر فلوجه خبر دادند

 . ار تن ديگر زخمي شدندشهروند عراقي کشته و چه
درگيري زماني آغاز شد : به نقل ازخبرگزاري رويترز، ساکنان شهرفلوجه گفتند"مهر"به گزارش خبرگزاري 

 .که نيروهاي آمريکايي به حومه شهر فلوجه حمله کردند که باواکنش شماري ازمبارزان مواجه شدند
 . شدند دراين درگيري ها دستکم يک تن کشته وچهار تن ديگرمجروح

به گفته اين ساکنان، نظاميان آمريکايي پس از اين درگيري با بستن منطقه ، عمليات جستجوي خانه 
 .به خانه عراقيها را براي يافتن عامالن اين حمله آغازکردند

تاکنون جسد يک کشته وچهارمجروح به بيمارستان شهر فلوجه منتقل شده : دکترعصام محمد گفت
نيروهاي آمريکايي دراقدامي مشابه عمليات جستجوي گسترده اي را : دندشاهدان اعالم کر. است 

 .براي يافتن مبارزان در کوي الشهداء آغازکردند
درحالي که صداي انفجارها و تبادل آتش سنگين ازشهر فلوجه به گوش مي رسيد، : منابع خبري گفتند

 .نيروهاي آمريکايي مانع  از ورود خبرنگاران به شهر شدند
 .سئوالن ارتش آمريکا درباره اين درگيريها اظهارنظر نکرده اندهنوزم

 کيلومتري غرب بغداد قرار دارد که هرازگاهي به صحنه درگيري ميان نيروهاي 60شهر فلوجه در 
 .آمريکايي و طرفداران صدام تبديل مي شود

 
  نفر رسيد ۵٩٨ تعداد تلفات نيروهاى آمريکايي در عراق به: رسانه هاى آمريکا 

  ٢٠٠۴مارس  ٢۶ برابر با١٣٨٣هفتم فرودين : ايرنا 
  به گزارش رسانه هاى گروهي آمريکا، تعداد تلفات نيروهاى آمريکايي در

  . نفر رسيد۵٩٨به ) پنجشنبه (عراق ، تا ديروز 
   نفر١٩٩در ميدانهاى جنگ کشته شده اند و  نفر٣٩٩بنا بر اين گزارشها،

 خود را از دست داده اند و همچنين شمار ، جانديگر در سوانح بي ارتباط با جنگ 
  .اند نامشخصي از نيروهاى آمريکايي مجروح شده

   نفر از نيروهاى پليس جديد عراق که توسط آمريکاييها٣۵٠عالوه بر آن ،
  .آموزش ديده اند، در اين کشور کشته شده اند
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  " جرج بوش"، در شرايطي صورت مي گيرد که  افزايش تلفات نيروهاى آمريکايي
 .بهبود اوضاع در عراق گزارش مي دهند رييس جمهورى و ديگر رهبران آمريکا، از

  از افزايش ميزان خودکشي الزم به ذکر است که رسانه هاى گروهي آمريکا
  .سربازان آمريکايي مستقر در عراق و کويت ، خبر داده اند

   درصد از۶٠بر اساس نخستين تحقيق جامع نيروى زميني آمريکا، بيش از
  داشته و از اينکه مورد" روحيه ضعيفي "آمريکايي اظهارداشته اند که  نيروهاى
  .گيرند، زير فشار روحي به سر مي برند کمين قرار

 
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  بصره آنچه را آه يك دولت شيعه ميباشد به نمايش ميگذارد, در عراق

  .تسلط روحانيون شيعه ترسهايي را برمي انگيزدتشكيل يك فدرال جداگانه در عراق تحت 
  2004 مارس 23 -خبرگزاري آسوشيتدپرس - نويسنده اينترنت–دآو جونز : نويسنده

   نقل از سايت همبستگس ملي
آزاد و بازي آه ,  واضحترين عالمت اين بود آنچه در بصرة عراق ميگذرد جامعه دمكراتيك–عراق , بصره

افسر پليس در محل بستن خيابان به يك مسافر . نيست,  قولش را ميدادائتالف در موقع اشغال عراق
  ...بايد موهايش را بپوشاند, زن گفت اگر ميخواهد به مسافرتش ادامه دهد

تقريبا تمامي ساختمانهاي عمومي اين شهر با پوسترها و نقاشيهايي از سه روحاني شيعه مسلمان 
  .پوشيده شده است, شده اند“ دشهي”آه در روزهاي آشوب يا تحت حكومت صدام 

 دارند در جنوب سياست – با پشتيباني آشور همسايه ايران –برادرها و طرفداران اين سه مرد , پسرها
, فروشندگان الكل , در اينجا عقايد غير مذهبي مورد اغماض قرار نميگيرند. شيعه را شكل ميدهند

بسته , ا بدليل اينكه موسيقي پخش ميكرده اندآلوپها و رستورانه, صاحبان ويدئو جانشان در خطر است
  .و زنها از ترس جانشان خودشان را با چادر ميپوشانند, شده اند

در حاليكه توجه جهان روي اين متمرآز است آه آيا قانون اساسي موقت عراق اسالم را تنها منبع يا يك 
شه و پايه قدرتشان را محكم اين نيروهاي سخت سر اسالمي دارند ري, منبع از قانون اساسي ميداند

  .ميكنند
خيلي از ساآنين بصره ميگويند مالهاي حاآم ايران پشت خشونتهاي مذهبي آه در شهر دو مليوني 

  .بصره شكل ميگيرد ميباشند و جمهوري اسالمي مصمم است نفوذ خودش را اينجا داشته باشد
آنها ... د آه در ايران زندگي آردنداآثر احزاب مذهبي اجير شده هايي هستن” : ساله گفت26يك تاجر 

  .“ما از آنها ميترسيم. ميخواهند حرفشان قانون شود. ميخواهند عقايد خودشان را بر ما اعمال آنند
ديگر خيلي دير باشد اين نيروها را آه تا , خيلي ها در بصره ميترسند تا وقت انتخابات در سال آينده

  .از بين برد, د آردآنموقع پايه هايشان را آامل تحكيم خواهن
اما بصره و چهار استان اطرافش , هر چند هنوز صحبت ايالت شيعه در فدرال عراق مطرح نشده است

  ...را نشان ميدهند, نشانه هايي از اينكه چنين ايالتي به چه شكل خواهد بود
شابه اآنون تمامي بارها و مغازه هاي فروش نو, هر چند الكل هنوز بسختي غيرقانوني نشده است

و فروش مشروبات الكلي بصورت مخفيانه و با قيمت چند برابر انجام . هاي الكلي بسته شده اند
  ...ميشود

 تقريبا –آنها بسختي در خيابانها ديده ميشوند . زنها بشدت تحت تاثير تغييرات در بصره قرار گرفته اند
برخي از مسيحي ها هم اينكار را حتي .  و وقتي خارج ميشوند بايد حجاب يا چادر بپوشند–شبها هرگز 

  . مثل ايران پوشش اسالمي را حكم نميكند, هر چند آه قانون, ميكنند
اآنون حتي . وضع زنان در حكومت صدام بد بود اآنون بدتر شده است” :يك زن فعال حقوق زنان ميگويد

  .“زنها نميتوانند به خيابان آمده و لباسي آه مايلند را بپوشند
در حاليكه , در حاليكه شهر در اشغال نيروهاي بريتانيا ميباشد, ن بصره شكايت ميكنندبرخي از ساآنا

, موسسات مذهبي شهر را از طريق مرعوب آردن و تهديد عليه ساآنين غير مذهبي اداره ميكنند
  .نيروهاي بريتانيا چشمشان را به روي آن ميبندند

ما اينجا نيستيم آه شيوه ” :است ميگويدسخنگوي انگليس آسي آه از دخالت بيزار , ديويد آينگ
پايه گذاري بنيادهايي را امكانپذير آنيم تا عراقيها ” آارمان فقط اين است , زندگي خودمان را ديكته آنيم
  .“روي پاي خودشان بايستند

ميگويد از نقش ايرانيها در آنجا متعجب , از موسسه سلطنتي روابط بين المللي لندن, گارث استانسفيلد
 نيروي 8220 آيلومتر از ايران فاصله دارد و هيچ راهي وجود ندارد آه 50وي ميگويد بصره فقط . ستني

بصره حيات خلوت ايران ” :وي در مصاحبه تلفني ميگويد. انگليسي بتوانند جلوي نفوذ ايران را بگيرند
  .“اينكه مطرح آنيم ايران درگير نيست مضحك ميباشد. است

درگير جنگ چريكي هستند و به شيعه “ مثلث سني” ي آمريكا نيز در شمال در نيروهاي ائتالف به رهبر
  ...ها بعنوان متحد و نه دشمن نياز دارند

و مانع نشده آه پرزيدنت جورج بوش . روابط نزديك الحكيم با ايران مانع حمايت آمريكا از او نشده است
  . به او مهر مدره بزند

از جمله تلويزيون النخيل مورد حمايت , ق در بصره واضح استحضور مجلس اعالي انقالب اسالمي عرا
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 شبه نظاميان مجلس انقالب اسالمي عراق آه در – نفر سازمان بدر 150مهمتر از آن بكارگيري , ايران
  . در نيروهاي پليس است-ايران آموزش ديده و مورد حمايت مالي قرار داشتند 

لس اعالي انقالب اسالمي عراق برخوردار است هر چند در بصره حزب الدعوه از حمايت بيشتري از مج
  .آه حضورش در اماآن عمومي آمتر ديده ميشود

 گروه آوچك وجود دارند آه مقامات به آنها سازمانهاي جنايتكاران 150بيش از , عالوه بر سه جناح اصلي
  .اوباش ميگويند اينها بعد از سقوط صدام توانسته اند بصره را تروريزه آنند

 –دگي در بصرة امروز اميد آمي براي مسلمانان غير مذهبي آه مشتاق بودند جامعه بازي را ببينند زن
 را باقي –جامعه ايكه سال گذشته در موقع اشغال نيروهاي بريتانيايي و آمريكايي قولش را داده بودند 

وانيني را آه نگران آننده اين است آه طبق قانون اساسي موقت استانها جداگانه ق. گذاشته است
تشكيل يك فدرال جداگانه در عراق تحت تسلط روحانيون شيعه , برقرار آنند, خودشان ميخواهند

  .»ترسهايي را برمي انگيزد
  

  گوناگون
  

  و انجمن قلم ايران در تبعيد ) يددر تبع(فراخوان کانون نويسندگان ايران 
  ٢٠٠۴ مارس 24 چهارشنبه 

ز تالش ناموفِق بنياد هاينريش ُبل، برای برپايی کنفرانس معروِف ، پس ا"خانهء فرهنگهای جهان"نام 
برلين در اين خانه، آلودۀ رژيمی شده است که تاريخ آن را قتل، ترور، شکنجه، کشتار، سانسور و 

قنل و کشتاِر دگر انديشان، پيوسته زير نظر خمينی و به اعتبار باورهای دينی . سنگسار، رقم زده است
 از سوی خمينی که به 1367ست؛ فرماِن کشتاِر همگانی زندانيان سياسی در سال وي، اجرا شده ا

اعدام بيش از چندين هزار نفر انجاميد، اگر چه جمله ای کوتاه بود، اما در تاريخ معاصر ايران، رشته ای 
  .دراز از استبداد و فاجعه را در پی داشته است

ای قتل سلمان رشدي، نويسندۀ معاصر، از ذهن خود هنوز جهان متمدن، خاطرۀ تلخ فتوای خمينی را بر
  !نزدوده است

  
که از وزارتخانه های اطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالمی و " ادارۀ کل امور فرهنگی ايرانيان برونمرزی"اگر 

وزارت کشور و امور خارجهء جمهوری اسالمی تشکيل شده است، از آرايش فرهنگی چهرۀ رژيم ترور و 
اتوان مانده است، اين بار، خانهء فرهنگهای جهان با پشتيبانی وزارت خارجهء آلمان، با وحشِت آخوندی ن

صرف هزينه ای گزاف و با تدارکی دراز مدت، به نام فرهنگ، به نمايش شرم آور لباده و کاله و گالب و 
  .خمينی روی آورده است... زيرجامه و عکس و پاسپورت

  
، خانهء فرهنگهای جهان "جايگاه تازۀ هنرمندان ايرانی"انهء معرفی در کنار برگزاری جشن نوروز و به به

به اقدامی بی سابقه دست يازيده است؛ نمايش نعلين و تسبيح و پوشاک شخصی آخوند خميني، از 
سويی توهينی است به بيشترينهء ايرانيان که با موجوديت حکومت اسالمی مخالف اند و از ديگر سو، 

می می انجامد و اين شبهه را به بار می آورد که گويا خميني، الگوی فرهنِگ به ُکند شدن افکار عمو
خمينی و رژيم تروری که وی بنياد نهاده است، تنها نمايندهء بربريت حکومِت جمهوری ! ايرانی است

  . اسالمی است
  

انهء از اجرای چنين نمايشي، از سو و درخ" نزديک دور دست"آيا هنرمنداِن شرکت کننده در پروژۀ 
  فرهنگهای جهان، آگاه بوده اند؟ 

بديهی است که هنرمندان راستين، ضمن اعنراض به سياستهای اين خانه، از شرکت در مراسمی که 
  .در کنار نعلين و لبادۀ بزرگترين جنايتکاِر تاريخ معاصر ايران، برگزار می شود، می پرهيزند

انهء فرهنگهای جهان، از مسؤلين اين نهاد می ما با اعالم بيزاری خود از اجرای نمايِش شگفت آور خ
خواهيم، همچنان که از نمايش وسايِل خصوصی رهبراِن رژيم هيتلری خودداری می کنند، ميراِث اين 

  .نماد توحش و بربريِت دينی را نيز، هر چه زودتر، از منظِر همهء فرهيختگان، دور بدارند
  )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 

  ايران در تبعيد انجمن قلم 
  : اسامی پشتيبانان 

محمد حسيبي، ) فرانکفورت(نيلوفر بيضايي، کارگردان تئاتر ) برلين(شهال آقاپور، نقاش و شاعر 
داريوش شکوف، ) لندن(اسماعيل خويي، شاعر ) برلين(حسين درياني، بازيگر تئاتر ) تکزاس(پژوهشگر 

رامين موالئي، ) برلين(ستمي، کارگردان فيلم هوشنگ کيار) برلين(فيلمساز، سناريست، کارگردان 
نعمت ) استکهلم(اسفنديار منفردزاده، آهنگساز ) لندن(سيروس ملکوتي، آهنگساز ) برلين(فيلم پرداز 

عبدی هزارخاني، فيلمساز، کارگردان سينما ) برلين(آرمان نجم، فيلمساز ) پاريس(ميرزا زاده، شاعر 
  )تورنتو(

  :نهادهای فرهنگی و سياسي
  برلين_ کميتهء دفاع از زندانيان سياسی 

  حزب سبزهای ايران

www.iran-archive.com 



  
  :برای امضاء و پشتيبانی با آدرس های زير تماس بگيريد

de.gmx@molai   
org.iwae@info  
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