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

  
   فروردين منتشر نخواهد شد10ايران نبرد فردا دوشنبه بولتن خبري 

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  سفر نلسون ماندال به ايران به تعويق افتاد 

  2004  مارس 27  -1383 فروردين 8شنبه 
س جمهور سابق اداره کل روابط عمومي نهاد رياست جمهوري اعالم کرد سفر نلسون ماندال رئي

  .  آفريقاي جنوبي به تهران که قرار بود امروز انجام شود لغو شده است
به گزارش خبرگزاري مهر در اين سفر قرار بود سيد محمد خاتمي رئيس جمهور نشان باالترين احترام و 

  .لياقت را به ماندال اعطا کند
  .روابط عمومي رياست جمهوري دليل تعويق اين سفر را اعالم نکرد

  دليل لغو سفر نلسون ماندال به     در تهران  آفريقاي جنوبي  به نقل از مسئوالن سفارت   فرانسه  خبرگزاري
مسئوالن سفارت آفريقاي جنوبي در تهران به خبرگزاري فرانسه .  اعالم کرد   ايران را   مشكالت آاري

  .  خواهد آمد  ايران  به  جنوبي فريقاي در آ  آوريل  چهاردهم  سراسري گفتند  ماندال  پس از انتخابات
   سفر خود روز پنج  سفر آرد اما با آوتاه آردن  و تونس  گذشته به عربستان سعودي     ماندال هفته  نلسون
   .  بازگشت  به آشورش  شنبه

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  ماند    پاسخ نمي  اقدامات توهين آميز شهرداري برلين بي: هشدا ر شهردار تهران به شهردار برلين
  2004  مارس 27  -1383 فروردين 8شنبه 

شهردار تهران تصميم اخير شهردار برلين مبني بر نصب لوحي حاوي عبارات بي اساس عليه جمهوري 
اني خود در پايتخت اين اي به همتاي آلم  آرد و با ارسال نامه  آميز عنوان  اسالمي ايران را اقدامي توهين

  .  شهرداري برلين بايد از اقدامات توهين آميز عليه جمهوري اسالمي ايران بپرهيزد: آشور گوشزد آرد
هرن " به گزارش ايلنا از روابط عمومي شهرداري تهران، دآتر محمود احمدي نژاد، در اين نامه به 

  .اقداماتي بدون پاسخ نخواهد ماند، شهردار برلين هشدار داده است آه چنين " آالوس ووريت 
شهرداري تهران از جانب مجروحان : احمدي نژاد خطاب به همتاي آلماني خود تصريح آرده است

هاي   شيميايي و خانواده هاي آنان براي نصب لوحي حاوي اسامي دولتهايي آه رژيم صدام را به سالح
 تدارك آننده رژيم سابق عراق تحت فشار شيميايي مسلح آردند، بويژه دولت آلمان به عنوان حامي و

  .قرار دارد
آميز شهرداري منطقه   از اقدام توهين  تاثيرات نامطلوب ومخرب ناشي  شهردارتهران دراين نامه همچنين

شارالتنبورگ برلين را متذآر شده و اظهار اميدواري آرده است آه همتاي آلماني وي تدابير الزم را براي 
  .م به عمل آوردممانعت از اين اقدا
مناسبت حادثه   درشهر برلين درنظر دارد به" شارالتنبورگ"شود، شهرداري منطقه   خاطرنشان مي

اساس و توهين آميزي عليه جمهوري اسالمي ايران به   رستوران ميكونوس لوحي را آه در آن عبارات بي
  .آار رفته است در مقابل اين رستوران نصب آند

  پايان پيام

  

  و سالحهاي آشتار جمعيتروريسم  
  

  بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي وارد ايران شدند  
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بازرسان هسته اي اين آژانس امروز وارد ايران : سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم کرد 
  . شدند 

سه ، اين تيم دو نفره صبح امروز از مقر آژانس بين به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فران
اين گروه امروز کار خود را براي بازديد از برنامه . عازم تهران شدند ) اتريش ( المللي انرژي اتمي در وين 

  .آغاز کردند ) دويست و پنجاه کيلومتري جنوب تهران ( غني سازي اورانيم نطنز 
اين بازرسان همچنين از مرکز فناوري : للي انرژي اتمي گفت  مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس بين الم

هسته اي اصفهان نيز ديدار خواهند کرد که اين يک بازرسي منظم نظارت پادماني تحت پيمان منع 
  .گسترش تسليحات کشتار جمعي است
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 انجام )ارديبهشت ( بنابر اين گزارش ديپلماتها مي گويند که بازرسيهاي جدي تر در اوخر ماه آوريل 
  .خواهد شد 

فروردين ( محمد البرادعي دبير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي اوايل آوريل : از سويي فلمينگ گفت 
براي ديدار از ايران راهي اين کشور خواهد شد و در اين سفر بر همکاري کامل ايران در پاسخ به ) 

  .سواالت مربوط به برنامه هسته اي خود تاکيد خواهد کرد 
  نگوي آژانس پيرامون تاريخ دقيق سفر البرادعي به ايران هيچ اظهار نظري نکردسخ

  البرادعي اواسط فروردين به ايران مي آيد 
    محمد البرادعي مدير آل: آرد   اتمي امروز اعالم   انرژي   المللي  بين  سخنگوي آژانس مليسا فلمينگ

  .  بخواهد همکاري کاملتري با آژانس داشته باشد ن ايران مي آيد تا از تهرا  اوايل آوريل به آژانس
   به تهران  البرادعي   آه  بار است   مهر به نقل از از خبرگزاري فرانسه اين سومين   خبرگزاري  گزارش   به

  .سفر مي کند
 در   آامل  گزارشي   المللي انرژي اتمي  خواهان  بين  آژانس  حكام   شوراي  آه  از آنجايي:   افزود   فلمينگ
 مقامات ايراني تاآيد آند آه در    مي خواهد شخصا به      البرادعي   آينده خود در ماه ژوئن است نشست
 هسته   هاي  فعاليت    درباره   پاسخ   بدون  پرسشهاي  زيرا به  است  بسيار مهم  شفاف  موضعي  گرفتن  پيش

  . اشاره اي نكرد   سفر البرادعي قيق د  تاريخ   به  وي. شود  اي تهران پاسخ داده مي
  

  راه اندازي تاسيسات جديدي براي تبديل سنگ معدن اورانيوم به گاز توسط جمهوري اسالمي
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ورود . امروز بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي وارد تهران شدند): راديو فردا(جمشيد چالنگي 
ازمان به تهران در پي موافقت جمهوري اسالمي براي همكاري با سازمان مذآور صورت بازرسان اين س
پيش از اين تهران با ورود بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي به ايران مخالفت آرده . گرفته است

  . بود و اين ديدار را به تعويق انداخته بود
آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران، دور جديدي از با ورود هيئت بازرسان ): راديو فردا(جمشيد زند 

اين . بازرسي تاسيسات تحقيقاتي و صنعتي آه با فعاليتهاي هسته اي ايران در ارتباطند آغاز مي شود
هيئت قرار بود دو هفته پيش به ايران برود، ولي دولت ايران اين سفر را به دليل آنچه تعطيالت نوروزي 

خت و سپس حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي اعالم آرد هيئت ناميد به تعويق اندا
اين هيئت قرار است از تاسيساتي در نطنز و اصفهان . بازرسان بدون قيد و شرط مي تواند به ايران برود

  . بازديد آند
 مي در بازديد قبلي از نطنز بازرسان نمونه هاي غني شده اورانيوم را بر روي دستگاههايي آه ايران

اورانيوم غني شده بسيار از حد مجاز براي . گويد از آشورهاي ثالث و دالالن تهيه آرده است يافتند
محمد البرادعي، رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي هم در اواخر فروردين . مصارف غير نظامي بود

به . آژانس متقاعد آندماه به ايران سفر خواهد آرد تا مسئوالن نظام را به همكاري آامل و شفاف با 
گفته آقاي البرادعي دولت ايران بايد قدمهاي جدي در راه شفاف ساختن فعاليتهاي هسته اي خود 
  . بردارد و اين آژانس بتواند ادعاي ايران مبني بر صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته ايش را تاييد آند

 جديدي را براي تبديل سنگ معدن در همين حال به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، ايران تاسيسات
اين تاسيسات به گفته يكي از مسئوالن سازمان انرژي . اورانيوم به گاز در اصفهان به راه انداخته است

تبديل سنگ معدن . اتمي ايران آه نخواست نامش فاش شود از مدتي پيش آار خود را آغاز آرده است
اورانيوم است آه به نوشته خبرگزاري آسوشيتدپرس اورانيوم به گاز، آخرين مرحله پيش از غني آردن 

  . محصول بدست آمده در تاسيسات نطنز به اورانيوم غني شده تبديل مي شود
آمريكا هم از ايران خواسته است تمام . ايران سال گذشته غني سازي اورانيوم را به حالت تعويق درآورد

 اما دولت ايران بارها تاآيد آرده است پس از فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم را متوقف آند،
محمد البرادعي، . اينكه مشكالتش با آژانس حل شد، غني سازي اورانيوم را از سر خواهد گرفت

گزارش آار خود و بازرسان آژانس را در ماه ژوئن به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي مي 
  .فرستد

 
 نقطه آشور مخفي 300مهوري اسالمي اسرار اتمي ايران را در يك آميته ارشد ج: لس آنجلس تايمز

  آرده است
  2004  مارس 27  -1383 فروردين 8شنبه 

روزنامه لس آنجلس تايمز در شماره روز شنبه، سرمقاله اي را به برنامه ): راديو فردا(مسعود ملك 
رات برخي ديپلماتهاي غربي هسته ايران اختصاص داده و با استناد به يك گزارش اطالعاتي و نيز اظها

مقامات بلندپايه ايران تالش مي آنند موارد مهمي را از بازرسان تسليحاتي بين المللي : مي نويسد
  . مخفي نگاه دارند

برپايه اطالعات دريافتي، ايران سال گذشته پس از آنكه بازرسان سازمان : لس آنجلس تايمز مي نويسد
تند آه ايران سعي دارد جوانبي از برنامه هاي هسته ايش را از آن بين المللي انرژي اتمي شواهدي ياف

سازمان پنهان نگاه دارد، نظير تحقيقات پيشرفته درباره دستگاههاي گريز از مرآز آه مي تواند اورانيوم 
قابل استفاده در سالحهاي اتمي توليد آند، آميته اي به منظور مخفي نگاه داشتن بخشهايي از 

  . ش تشكيل داده استبرنامه هسته اي
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بنابر ادعاي يك ديپلمات غربي، ماموريت اصلي آميته آه اعضاي آن را مقامهاي ارشد سازمان انرژي 
اتمي ايران تشكيل مي دهد و موظفند به مقامهاي بلندپايه دولتي گزارش آار بدهند، پنهان نگاه داشتن 

  . اسرار اتمي در نزديك به سيصد نقطه در سراسر ايران است
ر گزارش تحليلي آه اين ديپلمات غربي غير آمريكايي برپايه يافته منابع اطالعاتي به روزنامه لس د

آنجلس تايمز ارائه آرده، آميته ايراني مشغول تحقيقات اصولي در مراآز غني سازي اورانيوم، آارخانه 
غاز آار دوباره هاي توليد لوازم دستگاههاي گريز از مرآز و ديگر تاسيسات سري است تا پيش از آ

  . بازرسان تسليحاتي، اقدامات الزم براي مخفي نگاه داشتن فعاليتهاي اين مراآز به عمل آيد
بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي در ماههاي اخير شواهدي داير بر تالش استادانه مقامهاي 

به تالش ناموفق آارآنان يكي گزارش . ايراني در پنهانكاري در فعاليتهاي هسته اي اين آشور يافته اند
از تاسيسات هسته اي در حومه تهران اشاره مي آند آه سعي آرده بودند محل را طوري بازسازي 

  . آنند و تغيير شكل دهند آه شواهد غني سازي اورانيوم در آن مخفي نگاه داشته شود
ر سيزده مارس، به خاطر در پي محكوميت ايران از سوي هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي د

مخفي آاري مقامات ايراني در ارائه اطالعات مهم به بازرسان سازمان، جمهوري اسالمي به عنوان 
با اين حال ايران موافقت آرده است بازرسان سازمان بار . تالفي، بازرسيها را بي درنگ معلق ساخت

 از تاسيساتي را خواهند داشت آه پيشتر به ديگر آار خود را از امروز آغاز آنند، اما تنها اجازه بازرسي
  . آنجا سرآشي آرده اند

مقامات ايراني ادعا مي آنند برپايه توافق : روزنامه لس آنجلس تايمز به نقل از يك ديپلمات مي نويسد
جمهوري اسالمي با سازمان بين المللي انرژي اتمي، بازرسان اين سازمان در طول تعطيالت اجازه 

در صورتي آه يك ديپلمات آمريكايي آه برنامه هسته اي ايران را دنبال مي آند، مي . بازرسي ندارند
در پروتكل الحاقي چنين توافقي وجود ندارد و مقامهاي ايران تنها براي مخفي آاري فعاليتهاي : گويد

مي برند، بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي آه اآنون در ايران به سر . خود آن را مطرح آرده اند
قرار است از تاسيساتي در حومه اصفهان ديدن آنند آه در آن اورانيوم هگزا فلورايد توليد مي شود آه 

  . به عنوان سوخت دستگاههاي گريز از مرآز غني سازي اورانيوم مورد استفاده قرار مي گيرد
 و هنوز آغاز به آار ايران ادعا مي آند اين تاسيسات بخشي از برنامه صلح آميز هسته اين آشور است

اما برپايه گزارش منابع اطالعاتي غربي، مواد مورد نياز به اين تاسيسات انتقال داده شده . نكرده است
اياالت متحده . و از اواخر ماه فوريه بدون آگاهي سازمان بين المللي انرژي اتمي آغاز به آار آرده است

انايي دستيابي به تكنولوژي ايجاد يك چرخه آامل معتقد است تاسيسات اصفهان مي تواند به ايران تو
  . هسته اي را بدهد

دولت بوش با وجودي آه مصرانه مي گويد ايران در تعهداتش داير بر توقف غني سازي اورانيوم تخطي 
آرده و از همكاري آامل با سازمان بين المللي انرژي اتمي سرباز زده، تالش مي آند جبهه متحدي را 

وپايي نظير فرانسه، آلمان و بريتانيا در ارتباط با برنامه هسته اي ايران تشكيل دهد آه با آشورهاي ار
حاضر شده اند در قبال توقف غني سازي اورانيوم و همكاري آامل با سازمان بين المللي انرژي اتمي، 

  .امتيازهاي تجارتي به جمهوري اسالمي بدهند
 

 نقطه آشور مخفي 300مي اسرار اتمي ايران را در يك آميته ارشد جمهوري اسال: لس آنجلس تايمز
  آرده است

  2004  مارس 27  -1383 فروردين 8شنبه 
روزنامه لس آنجلس تايمز در شماره روز شنبه، سرمقاله اي را به برنامه ): راديو فردا(مسعود ملك 

ديپلماتهاي غربي هسته ايران اختصاص داده و با استناد به يك گزارش اطالعاتي و نيز اظهارات برخي 
مقامات بلندپايه ايران تالش مي آنند موارد مهمي را از بازرسان تسليحاتي بين المللي : مي نويسد

  . مخفي نگاه دارند
برپايه اطالعات دريافتي، ايران سال گذشته پس از آنكه بازرسان سازمان : لس آنجلس تايمز مي نويسد

ران سعي دارد جوانبي از برنامه هاي هسته ايش را از آن بين المللي انرژي اتمي شواهدي يافتند آه اي
سازمان پنهان نگاه دارد، نظير تحقيقات پيشرفته درباره دستگاههاي گريز از مرآز آه مي تواند اورانيوم 

قابل استفاده در سالحهاي اتمي توليد آند، آميته اي به منظور مخفي نگاه داشتن بخشهايي از 
  . اده استبرنامه هسته ايش تشكيل د

بنابر ادعاي يك ديپلمات غربي، ماموريت اصلي آميته آه اعضاي آن را مقامهاي ارشد سازمان انرژي 
اتمي ايران تشكيل مي دهد و موظفند به مقامهاي بلندپايه دولتي گزارش آار بدهند، پنهان نگاه داشتن 

  . اسرار اتمي در نزديك به سيصد نقطه در سراسر ايران است
حليلي آه اين ديپلمات غربي غير آمريكايي برپايه يافته منابع اطالعاتي به روزنامه لس در گزارش ت

آنجلس تايمز ارائه آرده، آميته ايراني مشغول تحقيقات اصولي در مراآز غني سازي اورانيوم، آارخانه 
وباره هاي توليد لوازم دستگاههاي گريز از مرآز و ديگر تاسيسات سري است تا پيش از آغاز آار د
  . بازرسان تسليحاتي، اقدامات الزم براي مخفي نگاه داشتن فعاليتهاي اين مراآز به عمل آيد

بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي در ماههاي اخير شواهدي داير بر تالش استادانه مقامهاي 
اموفق آارآنان يكي گزارش به تالش ن. ايراني در پنهانكاري در فعاليتهاي هسته اي اين آشور يافته اند

از تاسيسات هسته اي در حومه تهران اشاره مي آند آه سعي آرده بودند محل را طوري بازسازي 
  . آنند و تغيير شكل دهند آه شواهد غني سازي اورانيوم در آن مخفي نگاه داشته شود
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ارس، به خاطر در پي محكوميت ايران از سوي هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي در سيزده م
مخفي آاري مقامات ايراني در ارائه اطالعات مهم به بازرسان سازمان، جمهوري اسالمي به عنوان 

با اين حال ايران موافقت آرده است بازرسان سازمان بار . تالفي، بازرسيها را بي درنگ معلق ساخت
اتي را خواهند داشت آه پيشتر به ديگر آار خود را از امروز آغاز آنند، اما تنها اجازه بازرسي از تاسيس

  . آنجا سرآشي آرده اند
مقامات ايراني ادعا مي آنند برپايه توافق : روزنامه لس آنجلس تايمز به نقل از يك ديپلمات مي نويسد

جمهوري اسالمي با سازمان بين المللي انرژي اتمي، بازرسان اين سازمان در طول تعطيالت اجازه 
ي آه يك ديپلمات آمريكايي آه برنامه هسته اي ايران را دنبال مي آند، مي در صورت. بازرسي ندارند

در پروتكل الحاقي چنين توافقي وجود ندارد و مقامهاي ايران تنها براي مخفي آاري فعاليتهاي : گويد
بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي آه اآنون در ايران به سر مي برند، . خود آن را مطرح آرده اند

قرار است از تاسيساتي در حومه اصفهان ديدن آنند آه در آن اورانيوم هگزا فلورايد توليد مي شود آه 
  . به عنوان سوخت دستگاههاي گريز از مرآز غني سازي اورانيوم مورد استفاده قرار مي گيرد

بخشي از برنامه صلح آميز هسته اين آشور است و هنوز آغاز به آار ايران ادعا مي آند اين تاسيسات 
اما برپايه گزارش منابع اطالعاتي غربي، مواد مورد نياز به اين تاسيسات انتقال داده شده . نكرده است

اياالت متحده . و از اواخر ماه فوريه بدون آگاهي سازمان بين المللي انرژي اتمي آغاز به آار آرده است
د است تاسيسات اصفهان مي تواند به ايران توانايي دستيابي به تكنولوژي ايجاد يك چرخه آامل معتق

  . هسته اي را بدهد
دولت بوش با وجودي آه مصرانه مي گويد ايران در تعهداتش داير بر توقف غني سازي اورانيوم تخطي 

، تالش مي آند جبهه متحدي را آرده و از همكاري آامل با سازمان بين المللي انرژي اتمي سرباز زده
با آشورهاي اروپايي نظير فرانسه، آلمان و بريتانيا در ارتباط با برنامه هسته اي ايران تشكيل دهد آه 

حاضر شده اند در قبال توقف غني سازي اورانيوم و همكاري آامل با سازمان بين المللي انرژي اتمي، 
  .امتيازهاي تجارتي به جمهوري اسالمي بدهند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  انفجارخودرو در قلب بغداد پنج آشته برجاي گذاشت  
  2004  مارس 27  -1383 فروردين 8شنبه 

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا به نقل از شبكه تلويزيوني الجزيره، در حالي آه هيئتي از سازمان 
  .غداد شد اين شهر شاهد انفجارات پي در پي استملل متحد امروز وارد ب

بر اساس اين گزارش، در اثر انفجار يك خودرو در قلب بغداد، پنج تن به قتل رسيدند آه سه تن از آنان 
  .غير عراقي و از خارجيان غربي بودند

غرب بغداد ها، زندان ابوغريب واقع در  گفتني است، اين در حالي است آه امروز همزمان با اين درگيري
  .نيز گلوله باران شد

  
  رسند    خبرنگاران عراقي يكي پس از ديگري به قتل مي

  2004  مارس 27  -1383 فروردين 8شنبه 
)  فروردين7جمعه (آمريكا در عراق به قتل رسيد در حالي آه روز گذشته " تايم"يك مترجم عراقي مجله 

همكاري داشت نيز مورد هدف قرار گرفته و  " ABC news"نيز يك عكاس عراقي آه با شبكه تلويزيوني 
  .آشته شد

آمريكا روز گذشته خبر " تايم"، روزنامه "محيط"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا از پايگاه اينترنتي 
  .درگذشت يك مترجم عراقي را آه با اين مجله همكاري داشت اعالم آرد

زنامه تايم آمريكا در بغداد فعاليت داشت پس از دور  ساله آه در دفتر رو48بنا بر اين گزارش، عمر هاشم 
  .روز از مورد هدف قرار گرفتن، روز گذشته درگذشت

 آمريكا نيز در درگيري ABC newsاين در حالي است آه برهان محمد لهيبي، عكاس شبكه تلويزيوني 
  .روز گذشته شهر فلوجه جان سپرد

  
  راي چهارمين بار به چنگ نيروهاي آمريكايي افتاد  يك سرهنگ سابق دستگاه اطالعات و امنيت عراق ب

  2004  مارس 27  -1383 فروردين 8شنبه 
  .يكي از مسئوالن سابق دستگاه اطالعات و امنيت عراق براي چهارمين بار دستگير شد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري آار ايران، ايلنا، نيروهاي آمريكايي صبح روز گذشته با محاصره 
  .سرهنگ سابق دستگاه اطالعات و امنيت عراق، وي را دستگير آردند" آامل الزم حميد"ه خان

 نفر از 40: در خصوص اين رخداد گفت" الزم حميد"، عدنان حميد، برادر "البيان"به نوشته روزنامه 
صادره  درهاي خانه وارد منزل شدند و بعد از بازرسي آامل منزل و م  نيروهاي آمريكايي با شكستن قفل

  .آردن مقداري از اسناد و مدارك برادرم را دستگير آرده و با خود بردند
نيروهاي آمريكايي قبل از اين، سه بار ديگر نيز برادرم را دستگير آردند اما هر بار بعد از : وي اضافه آرد

  .بازجويي وي را آزاد آردند
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  ت عراقي قرار گرفت  مقر نيروهاي آمريكايي درقلب بغداد مورد حمله نيروهاي مقاوم

  2004  مارس 27  -1383 فروردين 8شنبه 
  .مقر نيروهاي آمريكايي در قلب بغداد هدف حمالت نيروهاي مقاومت عراقي قرار گرفت

، پايگاه نظامي نيروهاي آمريكايي آه "محيط"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا از پايگاه اينترنتي 
گلوله باران شد )  فروردين ماه7جمعه (ي است، عصر روز گذشته فرودگاه سابق بغداد موسوم به المثن

  .شد  طوري آه صداي انفجار تا آيلومتر ها شنيده مي  به
بر اساس اين گزارش، بعد از حمله مذآور، نيروهاي آمريكا آورآورانه به سوي غير نظاميان منطقه آتش 

 تن ديگر نيز 30اين در حالي است آه . ند تن ديگر به قتل رسيد9گشودند آه در پي آن نيز چند آودك و 
  .در اين درگيري زخمي شدند

اين در حالي است آه نيروهاي آمريكايي بعد از پايان گرفتن درگيري ها با استفاده از بلند گوها و پخش 
  .بروشورها از غير نظاميان منطقه خواستند تروريست ها را به آنها تحويل دهند

  
  مريكا در عراق به قتل رسيد   آABCعكاس شبكه تلويزيوني 

  2004  مارس 27  -1383 فروردين 8شنبه 
آرد، روز گذشته   هاي تلويزيوني آمريكا در عراق فعاليت مي  يك عكاسي عراقي آه براي يكي از شبكه

  .در فلوجه مورد هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت
هاي روز گذشته در فلوجه عراق آه   ، درگيري"يطمح"الملل ايلنا از پايگاه اينترنتي   گزارش سرويس بين  به

بين نيروهاي آمريكايي و افراد مسلح در فلوجه در غرب بغداد رخ داد، جان يك عكاس عراقي را آه با 
  .آمريكا همكاري داشت گرفت) ABC news(شبكه تلويزيوني 

ش درگذشت، ارتش ا  براساس اين گزارش، برهان محمد لهيبي، بعد از اصابت يك گلوله به پيشاني
  .آمريكا تاآنون هيچ توضيحي درباره چگونگي قتل اين عكاس ارائه نداده است

  .خواستار تحقيق در اين امر شده است" ABC news"اين در حالي است آه شبكه 
 تن ديگر 20 عراقي آشته و 16الزم به ذآر است، در درگيري روز گذشته در فلوجه و تكريت عراق، 

  .زخمي شدند
  

  ها آشته و زخمي بر جاي گذاشت   ري درشهرهاي مختلف عراق دهدرگي
  2004  مارس 27  -1383 فروردين 8شنبه 

هاي سنگيني بين   شهر فلوجه و تكريت عراق شاهد درگيري)  فروردين ماه7جمعه (روز گذشته 
  .نيروهاي آمريكايي و افراد مسلح ناشناس بود
 عراقي در درگيري روز گذشته دو شهر 16 روزنامه البيان،به گزارش سرويس بين الملل ايلنا به نقل از

فلوجه و تكريت واقع در غرب و شمال بغداد پايتخت عراق جان خود را از دست دادند، اين در حالي است 
  . تن ديگر نيز در اين درگيري زخمي شدند20آه 
به قتل رسيدند و " الرمادي"ي در ها، دو سرباز آمريكاي  نوشته روزنامه البيان، همزمان با اين درگيري  به 

  .مقر نيروهاي آمريكايي نيز در آرآوك شبانه هدف حمالت موشكي قرار گرفت
  .الزم به ذآر است، در اين درگيريها تاسيسات نفت آرآوك و چاههاي نفت بصره نيز منفجر شد

  
  ار گرفت  دفاتر اتحاديه ميهني و حزب دمكرات عراق مورد حمالت خمپاره اي افراد ناشناس قر

  2004  مارس 27  -1383 فروردين 8شنبه 
دفاتر اتحاديه ميهني وحزب دمكرات درشهر موصل عراق سه روز : يك منبع نزديك به آردهاي عراق گفت

  .اي افراد ناشناس قرار گرفت  قبل هدف حمالت خمپاره
حمالت صبح   اين: ودگزارش خبرنگار سرويس سياسي ايلنا، اين منبع آه نخواست نامش ذآرشود، افز  به

روزچهارشنبه انجام گرفت و در جريان آن عالوه گلوله باران دفاتر اتحاديه ميهني و حزب دمكرات چند 
  .گلوله خمپاره نيز به اين دفاتر شليك شد

در حمله مهاجمان به دفتر اتحاديه ميهني چند پيشمرگ اين حزب آشته شدند و نيروهاي   : وي گفت
 بالفاصله اقدام به آنترل محور اصلي موصل به اربيل آرده و براي چند ساعت اتحاديه و پليس موصل

  .ترور در اين محور را ممنوع اعالم آردند ولي موفق به دستگيري مهاجمان نشدند
نيز دفتر آزادي حزب دمكرات و خيابان الجزيره موصل هدف ) سوم فروردين ماه(روز دوشنبه : وي افزود

  .قرار گرفت" اپل"ه باران چهار سرنشين يك خودرو حمالت خمپاره اي و گلول
نيروهاي حزب دمكرات موفق به : اين منبع آه از مسئوالن يك حزب سياسي آرد عراق است، گفت

  .دستگيري چهار مهاجم سرنشين اين خودرو شدند
گفتني است، هيچيك از شبكه هاي ماهواره اي متعلق به اتحاديه ميهني و حزب دمكرات تاآنون در 

  .اند  اينباره خبري منتشر نكرده
 

شخصي که نيروهاي آمريکايي را از محل اختفاي صدام : اعالم کرد"سي . بي. بي"شبکه تلويزيوني 
حسين ديکتاتور سابق عراق مطلع کرد يکي از نزديکترين محافظان شخصي رئيس جمهور سابق عراق 

  . بوده است 
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محمد :"گزارش داد " سي. بي. بي"، خبرگزاري رويترز به نقل از تلويزيون "مهر"رش خبرگزاري به گزا

پس از مدتي کوتاهي از زمان دستگيريش بدست نيروهاي آمريکايي درجريان " ابراهيم عمرالمصلت
  .بازجويي ها از وي در دسامبر گذشته به صدام خيانت کرد و محل اختفاي وي را فاش ساخت 

. ر سابق عراق نفر پنجاه و پنجمين نفردر ليست افراد تحت تعقيب نيروهاي آمريکايي قرار داشتديکتاتو
 ميليون دالري را براي سرديکتاتور سابق 25مقامات آمريکايي پس از سرنگوني حکومت صدام، جايزه 

  .عراق تعيين کرده بودند 
صدام در بخش ويژه سازمان امنيت و المصلت يکي از افسران طرفدار: نيروهاي آمريکايي اعالم کردند 

يکي از فداييان وي بوده و به علت اينکه اطالعات درباره صدام را به طور داوطلبانه به نيروهاي آمريکايي 
  . ميليون دالر آمريکا محروم شد25ارائه نکرده است از جايزه 

  
 پيش به دليل اصابت گلوله آرد و دو روز ي تايم همكاري مي شهروند عراقي آه به عنوان مترجم با مجله

  . درگذشت) شنبه(در بغداد مجروح شده بود، صبح امروز 
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 عمر هاشم - چاپ پاآستان -ي جنگ  ، به نقل از روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 داشت دو روز قبل، توسط يك ضارب ي تايم در بغداد همكاري  ساله آه با سردبير مجله48آمال 

  . ناشناس در پايتخت عراق در حين رانندگي مورد هدف گلوله قرار گرفت
هاي تهديدآننده دريافت   پيام يك سخنگوي اين مجله خاطرنشان آرد آه اين مترجم عراقي در گذشته

  . آرده بود
  

به آشته شدن ) جمعه( گذشته ي نيروهاي آمريكايي با شورشيان در فلوجه در روز  ساعته4 درگيري 
ي   عراقي به همراه يك فيلمبردار خبري از شبكه5 تن از جمله يك تفنگدار دريايي آمريكا و حداقل 13

  . سي منجر شد.بي.خبري اي
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ت آمريكايي ، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس مقاما)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در اين حمله آه از سوي نيروهاي امنيتي عراق و سربازان آمريكايي از نزديكي تكريت : اعالم آردند

ها تعليم ديده بودند، به   تن از پليس نيروي دفاعي شهري عراق آه تحت نظر آمريكايي4صورت گرفت، 
  . همراه سه شورشي مظنون آشته شدند

  .  تن از مظنونين شورشي دستگير شدند21 بغداد ها در شمال چنين در اين درگيري هم
هاي سنگين گلوله و انفجارات زياد با ورود تفنگدارهاي دريايي آمريكا  ي شاهدان عيني، شليك به گفته

  . به مرآز شهر شدت گرفت
 

  حمله موشکي به دفتر فرمانداري نينوا درموصل چهار کشته برجاي گذاشت  
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 سـاله ،  13 عراقي از جمله يک دختر 4درحمله موشکي به دفتر فرمانداري نينوا در شهر موصل دستکم        
  .  تن ديگر از جمله دو پليس عراقي زخمي شدند19دو زن و يک مرد کشته و 

دو : به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،يک افسر پليس عراق با اعـالم ايـن خبرافـزود           
فروند موشک کاتيوشا به دفتـر فرمانـداري در شهرموصـل شـليک شـد امـا بـه دفتـر فرمانـداري آسـيبي                         

  .نرسيد
چهار خارجي بر اثر انفجار يک بمب بر سـر راه خودروشـان در              : ازسوي ديگريک افسرپليس عراق خبر داد     

  .شهر بغداد زخمي شدند 
 دقيقـه بـه     30/7 ايـن انفجـاردر سـاعت        :افسر پليس عراق دراين رابطه گفـت      " محمد الکيالني "سرهنگ  

درمجاورت "ابو النواس "وقت محلي زماني روي داد که يک خودروي شهري ژاپني ها قصد عبور از خيابان 
  .رود دجله داشتند

من سه تا چهار خارجي را ديدم که به شدت زخمي شده بودند و خودروي آنهـا بـه طورکامـل                     : وي افزود 
مسئول افسر پليس عراق، افـراد ناشـناس مـواد منفجـره را در کنـار جـاده         به گفته اين    . منهدم شده بود  
درهمين شرايط يک مسئول نظامي آمريکا مستقر درمحل حادثـه کـه خواسـت نـامش        . کارگذاشته بودند 

  .فاش نشود، انفجار بر سر راه  اين خودروي ژاپنيها را تاييد کرده است
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  اساسي موقت عراق هستند    آوري امضاء مخالفان قانون  عراق درحال جمع  گروههاي سياسي شيعه
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گروههاي سياسي شيعه عراق در حال جمع آوري امضاء : هفته نامه هاوالتي آردستان عراق نوشت
  .مخالفان قانون اساسي موقت عراق هستند
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مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، : افزايد  گار سرويس سياسي ايلنا، اين نشريه ميبه گزارش خبرن
حزب الدعوه و گروه مقتدا صدر و چند گروه ديگر، در يك هفته اخير به شدت مشغول جمع آوري امضا به 

  .اند  منظور مخالفت با قانون اساسي موقت عراق شده
اي تهيه شده آه در يك طرف آن نقشه عراق و در   رم ويژهبه نوشته اين نشريه، براي جمع آوري امضا، ف

  .شود  طرف ديگر مطالبات گروههاي سياسي شيعه ديده مي
در اين فرم آمده : افزايد  اين نشريه با استفساريه يك نسخه از فرم جمع آوري امضا آه بدست آورده مي

اند   ي آه آن را تدوين آردهاست آه قانون اساسي موقت عراق به هيچ وجه مشروعيت ندارد و آسان
  .منتخب مردم نيستند

اند آه قدرت شوراي حكومت انتقالي عراق زياد   گروههاي شيعه عراق تاآيد آرده: نويسد  هاوالتي مي
  .است و همه تالش آنان معطوف به آم آردن و محدود آردن قدرت و اختيارات اين شورا خواهد بود

 چهار عضو حزب شوراي شهر آرآوك در اعتراض به آنچه آه از آن :نويسد  اين نشريه در خبر ديگري مي
گيري   اند از عضويت در شورا آناره  به عنوان تالش آردها براي سرآوب و اخراج اعراب از آرآوك ناميده

  .اند  آرده
اآيد اي به فرماندهي نيروهاي هم پيمان و استاندار آرآوك ت  اين افراد درنامه: آند  اين نشريه اضافه مي

هاي قومي و   اند آه اوضاع و شرايط فعلي آرآوك اين شهر را به سمت شعله ور شدن جنگ  آرده
  .آنند  مذهبي سوق داده است و تا اصالح اوضاع از عضويت در شوراي شهر آرآوك آناره گيري مي

يه  اقتصادي و اجتماعي است آه به زبان آردي در سليمان-گفتني است، هاوالتي يك نشريه سياسي
  .شود  عراق چاپ و در آردستان عراق توزيع مي

  پايان پيام
  

شيخ نور الدين الصافي نماينده آيت اهللا سيستاني از قانون اساسي موقت عراق دولت آينده عراق 
  . انتقاد کرد و آن را باطل دانست 

  2004  مارس 27  -1383 فروردين 8شنبه 
انسه، وي از سازمان ملل متحد خواست اين قانون را به به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فر

  .رسميت نشمرد زيرا مردم عراق از اين قانون حمايت نخواهند کرد 
دربرابر صدها نمازگزار عراقي ) ع(صافي ديروزدر خطبه هاي نمازجمعه شهر کربال درحرم امام حسين 

اق مشخص است، مراجع نه تنها مواضع مراجع عراق درباره قانون به اصالح اساسي موقت عر: گفت
  .اين قانون را قبول ندارند بلکه آن را رد مي کنند 

تازماني که سازمان ملل متحد موضع خود را در : نماينده آيت اهللا سيستاني درعين حال خاطر نشان کرد
اخضر " خصوص اين قانون اعالم نکند حضرت آيت اهللا سيستاني علي رغم احترام و ارزشي که براي

نماينده دبير کل سازمان ملل متحد قائل است با هيچ يک از اعضاي هيات اعزامي سازمان " اهيميابر
  .ملل متحد به عراق مالقات نخواهد کرد

اين قانون تا زماني که به تصويب مردم عراق نرسد باطل است و همانطورکه پيشتر مراجع : وي افزود 
 که در مرحله حکومت انتقالي به تصويب برسد در عراق اعالم کردند واضح و آشکاراست که هرقانوني

  .صورتي مشروعيت پيدا مي کند که درانجمن هاي مردمي به راي مردم گذاشته شود
شيخ نورالدين الصافي از اوضاع کنوني در عراق پس از يک سال از آغاز حمله آمريکا و انگليس به اين 

 سال از زمان سقوط حکومت فاشيستي صدام امروز با گذشت بيش ازيک: کشورنيز  انتقاد کرد و گفت
  .در سايه اشغالگري آمريکا و انگليس هيچ  چيز جز جنگ و خونريزي  نسيب مردم عراق نشده است 

درآمدها نفتي عراق به : الصافي از وخامت اوضاع درعراق ابراز نگراني کرد و اين سوال را مطرح کرد 
 در روزنامه ها و تلويزيون ها و رسانه هاي گروهي کدام کمپاني آمريکايي سرازيرمي شود؟ همه ما

شنيده ايم که معامالت و قراردادهايي چند ميليارد دالري بين شرکتهاي آمريکايي  منعقد شده است و 
  .مردم عراق نسبت به اين امورکامال آگاه هستند
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