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

  
  
  

  بدر به ياد زندانيان سياسيسيزده 
  فراخوان چند گروه به برگزاری مراسم سيزده بدر با گرامی داشت زندانيان سياسي

 1383يازدهم فرودين ماه 
  دانشجويان ، جوانان و مردم مبارز و آگاه

بار ديگر ندای همبستگی مردم ايران با زندانيان سياسی در بند در سياه چالهای مخوف در روز سيزده 
از فراز ديوارها و سيم خاردار ها عبور خواهد کرد و پيام آزادی ، اميد و مقاومت را به گوش فرزندان بدر 

  .قهرمان مردم ايران خواهد رساند
ما شما را به مراسم سيزده بدر در برابر زندان اوين فرا می خوانيم تا بار ديگر به شب انديشان ثابت 

  .شب يلدای زمستان را به عقب خواهد راندکنيم که بهار از راه رسيده است و بهار 
مراسم سيزده بدر با حضور در برابر زندان اوين در ساعت يازده صبح و گذاردن سبزه ها در برابر زندان به 

  .ياد زندانيان سياسی در بند آغاز و در پارک ملت ادامه خواهد يافت
 خود با خانواده های زندانيان باشد تا با حضور گسترده خود در اين مراسم ، همبستگی و همراهی

  .سياسی و نيز اعتراض خود را به بيداد و ستم نشان دهيم 
  !زنده باد آزادي

  !برقرار باد حاکميت مردمي
  

  جبهه متحد دانشجويي
  کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسي

  کميته پيگيری وضعيت احمد باطبي
  انجمن تارا

  جبهه دمکراتيک ايران
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين المللي مهمرويدادهاي 
  

  مكزيك پروتكل الحاقي را امضا آرد 
  2004   مارس31 -1383  فروردين12چهار شنبه 

درحاليكه برخي آشورها آمادگي خود را براي امضاي پروتكل الحاقي اعالم آردند، مكزيك اين پروتكل را 
  . امضا آرد

 پايگاه اينترنتي آژانس بين المللي انرژي اتمي، مكزيك به عنوان به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از
  . آشور هشتاد ودوم، پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سالح هاي اتمي را امضا آرد

  .وزير انرژي مكزيك اين پروتکل را در وين با حضور البرادعي رييس آژانس امضا آرد» فيليپ آلدرون« 
  .ه قبل آژانس، مكزيك آمادگي خود را براي امضاي پروتكل اعالم آرده بودالبرادعي اعالم آرد آه در جلس

 آشور پروتكل الحاقي منع گسترش سالح هاي هسته اي را امضا آرده 82اگر چه تا آنون : وي افزود
  . آشور آن را به طور اآيد به مورد اجرا گذاشته اند39اند اما فقط 

پروتكل الحاقي سندي رسمي است آه به آژنس امكان ريس آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت آه 
  .بازرسي هاي دقيق از سايت هاي هسته اي آشورها را مي دهد

آژانس اعالم آرده است آه آشورهاي زيادي در ماههاي جاري آمادگي خود را براي امضاي پروتكل 
  . الحاقي و اتخاذ تدابير منع گسترش سالح هاي هسته اي اعالم آرده اند

 .الميه آژانس بين المللي انرژي اتمي اين آشورها شامل ليتواني ، قطر و الجزاير مي باشندطبق اع

  
   بامداد چهارشنبه ٧ سه شنبه تا١٩خالصه برجسته ترين رخدادهاى جهان از ساعت 

   ٢٠٠۴ مارس ٣١ برابر با١٣٨٣ فروردين ١٢: ايرنا 
  لي آزاديبخش فلسطين فرمانده شبه نظاميان جنبش م" منير مقدح "بيروت ، سرهنگ 

  در لبنان از آماده باش نيروهاى فلسطيني در اردوگاه هاى اين کشور خبر " فتح "
  . داد

  وى در سخناني در آيين پايان دوره آموزشي يک گروه از مبارزان فلسطيني به 
  اين آماده باش به دنبال جنايت هفته : اظهار داشت " واحد شهيدان جنين "نام 

  وبراى مقابله " حماس "رهبر " احمد ياسين "ونيستي در ترور شيخ گذشته رژيم صهي
  . با حمله هاى احتمالي اين رژيم اعالم شد
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****  
  پکن ، يک نشريه هنگ کنگي نوشت که دولت مرکزى چين قصد دارد با تفسير قانون 

  اساسي اين منطقه درامور سياسي هنگ کنگ مداخله کرده و مانع پيشبرد دمکراسي 
  . شود

  وزنامه استريت تايمز روز سه شنبه نوشت که کنگره ملي چين قصد دارد در ر
  هفته جارى بخشي از قانون اساسي هنگ کنگ را که مربوط به نظام سياسي اين 

  .  است ، مورد تفسير و بازنگرى قرار دهد ٢٠٠٧منطقه پس از سال
****  

  خصوص اخراج يک توکيو، دادگاه عالي توکيو از تصميم مقامات مهاجرت ژاپن در 
  . خانواده چهارنفره ايراني از اين کشور حمايت کرد

  دادگاه عالي به اين ترتيب راى دادگاه بدوى ناحيه توکيو که به خانواده 
  . به داليل انساني اجازه اقامت در ژاپن داده بود را لغو کرد" امين خليل"

****  
  ي شانزدهمين اجالس سران تاخيربرپاي: دبي ، ابوبکر القربي وزيرخارجه يمن گفت 

  کشورهاى عربي که قرار بود روز گذشته در تونس برگزارشود ،براى ملتهاى عرب 
  . مفهوم شکست داشت 

****  
  بعد از : بغداد، سخنگوى نظاميان آمريکا در عراق در يک کنفرانس خبرى گفت 

   تحقيقات انجام گرفته مشخص شد، سربازاني که به سوى خبرنگار و فيلمبردار
  تيراندازى کرده اند، به وظيفه خود عمل " العربيه "تلويزيون ماهواره اى 

  . کرده اند
****  

  وزير امور خارجه آلمان ، در سومين همايش افغانستان در" يوشکا فيشر"برلين ، 
  فعاليت و همکارى در افغانستان بايد بر مبناى برنامه ريزى بلند: برلين گفت 
  . مدت باشد

****  
  ولت انگليس از اتحاديه اروپايي خواست تا با تصويب مقرراتي ، آزادى لندن ، د

  عمل بيشترى به پليس کشورهاى عضو براى دسترسي به اطالعات مربوط به مسافران 
  . خطوط هوايي اين اتحاديه بدهد

  معاون وزير کشور انگليس در نشستي که در بروکسل برگزار شد، تهديد کرد 
   عملي براى پليس فراهم نشود، لندن نيز مقررات جديددر صورتي که چنين آزادى

  . مربوط به آزاديهاى مدني در اتحاديه اروپا را امضا نخواهد کرد
****  

  گروه اسالمي رزمندگان "مادريد، وزير کشور اسپانيا يک گروه مغربي را باعنوان 
  ن  مادريد معرفي کرد، اما امکا- اسفند ٢١- مارس ١١عامل انفجارهاى " مغرب

  . ارتباط اين حمالت را با ديگر سازمانهاى تروريستي مردود ندانست 
   نفر در ارتباط با ٢٣تاکنون : در يک همايش خبرى افزود " آنخل آسبس "

   تن از آنان مغربي ، چهار نفر ١۵انفجارهاى يادشده دستگير شده اند که 
  . سورى ، دو تن اسپانيايي و دو نفر ديگر هندى هستند

****  
  رئيس جمهورى و " جرج بوش : "ويورک ، رسانه هاى خبرى آمريکا گزارش دادند ني
   نفره مستقل که از دو ١٠معاون وى بصورت محرمانه در يک کميسيون " ديک چني "

   سپتامبر شهادت ١١حزب جمهوريخواه و دموکرات تشکيل شده است درباره حمالت 
  . خواهند داد

  که آنها فقط در مقابل دو رئيس اين بوش و معاون وى قبال گفته بودند 
  . کميسيون و نه تمامي اعضاى اين کميسيون حاضر خواهند شد

****  
  بغداد، تجمع جمعي از اهالي شهر مذهبي نجف اشرف که در اعتراض به آمار باالى 
  . بيکارى اين شهر، در مقابل استاندارى نجف انجام گرفت به خشونت کشيده شد

  نااز نجف ، تجمع کنندگان که صدهانفر بودند با سردادن به گزارش خبرنگار اير
  استاندارنجف و سوزاندن چندحلقه الستيک ، خواستار"حيدرالميالي "شعارهايي عليه 

  . حل مشکل بيکارى در اين استان شدند
****  

  لندن ، کميسارياى عالي پناهندگان سازمان ملل به اتحاديه اروپايي در مورد 
  . به پناهندگي در اين اتحاديه هشدار دادمقررات جديد مربوط 

  دبيرکل اين کميساريا اعالم کرد که مقررات جديد اتحاديه اروپايي در مورد
  . پناهندگان ، جان بسيارى را به مخاطره خواهد انداخت 
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  اتحاديه اروپايي در صدد است با تهيه فهرستي از کشورهاى امن ، به اتباع 
  . نکندآن کشورها حق پناهندگي اعطا 

****  
  مادريد، گزارشهاى دريافتي حکايت از آن دارد که درجريان وقوع انفجار در 

  .  نفر ديگر زخمي شده اند۶کنگره بوليوى دستکم سه تن کشته و
  اين انفجار در يکي از ساختمانهاى : رسانه هاى خبرى محلي گزارش دادند 

  ه حقوق بازنشستگي فرعي کنگره به وسيله يک معدنچي روى داد که براى مطالب
 .وارد کنگره شده بود

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  مقررات جهاني شد سازمان جهاني تجارت خواستار تطبيق قوانين تجارى ايران با
  ٢٠٠۴  مارس٣١ برابر با١٣٨٣ فروردين ١٢:  ايرنا 

  مديرکل سازمان جهاني تجارت ، روز چهارشنبه در ديدار با سفير و نماينده
  دائم جمهورى اسالمي ايران در سازمان ملل در ژنو، خواستار تطبيق قوانين

  .کشورى ايران با مقررات جهاني تجارت در زمينه هاى مختلف شد
  ضمن تقدير از اقدامات ملي و" محمدرضا البرزى "ديدار با  در" سوپاچاى "

  ار تکميلجهت پيوستن به سازمان جهاني تجارت ، خواست بين المللي ايران در
  الزم از جمله تطبيق قوانين کشورى با مقررات نظام تجارى و انجام اصالحات

  و گفت که اين اقدامات ، روند الحاق ايران جهاني تجارت در زمينه هاى مختلف شد
  .به اين سازمان را کوتاه تر خواهد کرد

   جهانيبالفاصله بعد از پذيرش عضويت ايران ، اعضاى اين سازمان: وى افزود 
  .تجارت ، کمک هاى فني خود به ايران را آغاز خواهند کرد

  سازمان ملل ژنو، دراين ديدار ضمن اشاره به سابقه تقاضاى سفير ايران در
  جهاني تجارت و تشريح نشست قبلي شوراى عمومي اين عضويت ايران در سازمان

  اره اقداماتانجام شده در اين راستا، درب سازمان در زمينه آخرين تحوالت
  مذاکره و رايزني با مديرکل سازمان ضرورى در اجالس ماه مه اين شورا به

  . جهاني تجارت پرداخت
  جهاني تجارت از حمايت شمار زيادى از اعضاى اين سازمان ، مديرکل سازمان

  و گروه کشورهاى درحال توسعه ، از تشکيل گروه کارى از جمله اتحاديه اروپا
 .آن به سازمان جهاني تجارت ابراز رضايت کرد ا ايران و الحاقبراى مذاکره ب

  موانع سياسي موجود، فرآيند الحاق وى ابراز اميدوارى کرد که با رفع
   .زمان ، به نتيجه برسد ايران به سازمان جهاني تجارت در کوتاه ترين

 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  تسليحات اتمي ايران را نشان ميسازداطالعات جديد برنامه سري : ديپلمات ها
  2004  مارس 31 -1383 فروردين 12چهار شنبه  -همبستگي ملي

ديپلماتهاي غربي آه در جريان بازرسي هاي سازمان انرژي اتمي در ايران قرار دارند گفتند اطالعات 
سليحات اتمي جديد بدست آمده احتمال وجود برنامه سري رژيم براي توليد اورانيوم غني شده براي ت

  . را قويتر ميسازد
 ديپلماتهاي غربي گفتند اطالعات جديدي احتمال وجود برنامه سري -83 فروردين 12 -خبرگزاري رويتر

  .غني سازي اورانيوم به منظور تهيه سوخت براي بمب اتمي را قويتر ميسازد
 غني سازي اورانيوم در نظنز  گزارش داد تهران يك مرآز عظيم2002از هنگاميكه آپوزيسيون ايران در اوت 

سازمان انرژي اتمي سازمان ملل در حال تحقيق در مورد برنامه سري , را مخفي نگه داشته است
  .اتمي ايران ميباشد

يك گروه از ديپلماتهاي غربي آه در جريان آار سازمان انرژي اتمي را ميباشند گفتند اطالعات اخير اين 
غني سازي را از نطنز به مراآز آوچكتري آه در برنامه بازرسان را نشان ميدهد آه تهران تجهيزات 

  .سازمان ملل وجود ندارد منتقل آرده است
اين ديپلماتها آه خواستند هويتشان فاش نشود به رويتر گفتند ماهها است آه ما اطالعات زيادي درباره 

تمي در ماه نوامبر نيز مراآز آوچك غني سازي داريم اين اطالعات به زمان اجالس سازمان انرژي ا
 .برميگردد

  
  بريتانيا نگران فعاليت اتمی ايران

  2004  مارس 31 -1383 فروردين 12چهار شنبه  -بي بي سي 
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  .بريتانيا از ايران خواستار توضيح در باره تصميم به از سرگيری برنامه اتمی اين کشور شده است
ميم ايران برای ادامه کار بر روی يکی از عناصر کليدی دولت بريتانيا به همراه فرانسه و آلمان در باره تص

  .در برنامه اتمی اظهار نگرانی کرده اند
  .ايران اعالم کرده است که کار فرآوری اورانيوم را در تاسيسات اين کشور در اصفهان از سر می گيرد

شی اورانيوم در غالمرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، روز شنبه گفت که فرآوری آزماي
به گفته وی اين روند تمامی اجزاء اوليه سيکل . نيروگاه اصفهان ظرف چند هفته آينده شروع می شود

  .سوختی را توليد خواهد کرد
وزارت خارجه بريتانيا گفت که اتخاذ چنين تصميمی عاليم نادرستی را در زمينه تمايل ايران به تعليق 

  .انيوم به جهان خارج می فرستدفعاليت های مربوط به غنی سازی اور
وزارت خارجه بريتانيا افزود که اين نشانه ها می تواند کار را برای تهران در بازسازی اعتماد جهانی به 

  .تعهد اين کشور در زمينه پيمان های اتمی مشکل سازد
 ايران به تهران وزاری خارجه بريتانيا، آلمان و فرانسه پيش از امضای اين توافق برای مذاکره با مقامات

  . سفر کرده بودند
ايران در اواخر سال گذشته ميالدی با آژانس بين المللی انرژی اتمی توافق کرد که غنی سازی اورانيوم 

  .و همه فعاليت های مربوط به آن را به تعليق درآورد
 و سازمان ولی مقامات ايرانی استدالل می کنند که تاسيسات اصفهان جزيی از موافقتنامه بين ايران

  . بين المللی انرژی اتمی نيست
جمهوری اسالمی بر حق اين کشور برای دستيابی به فن آوری هسته ای به منظور استفاده در بخش 

  .های غير نظامی تاکيد دارد
اظهارات آقای آقازاده پس از آن عنوان شد که هياتی از بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی، وابسته 

  .لل متحد، به منظور بررسی برنامه های هسته ايران به اين کشور سفر کردبه سازمان م
انتظار می رود که بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی طی سفر خود به ايران از تاسيسات 

  .سانترفيوژ گازی در تاسيات نطنز و همچنين مرکز تحقيقات هسته ای اصفهان نيز بازديد به عمل آورند
 

  
قرار است محمد البرادعي سه شنبه هفته آتي به ايران سفر آند تا در « :انسه اعالم آردخبرگزاري فر

وگوهاي خود با مقامات ايراني بر لزوم همكاري آامل و هر چه بيشتر اين آشور با بازرسان آژانس  گفت
  » .المللي انرژي اتمي تاآيد آند بين

  2004   مارس31 -1383  فروردين12چهار شنبه 
« :خبرگزاري فرانسه همچنين در گزارش خود آورده است) ايسنا( خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش

المللي انرژي اتمي در پي اتهامات آمريكا به ايران مبني بر اين آه   آه آژانس بين2003از فوريه سال 
ز تاسيسات هاي خود را ا يي را دارد، بازرسي هاي هسته ايران برنامه مخفيانه توليد و گسترش سالح

المللي انرژي اتمي  اي ايران آغاز آرده است اين سومين سفر محمد البرادعي، رييس آژانس بين هسته
  . به ايران خواهد بود

هاي  در چارچوب معاهده منع تكثير سالح« :مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس در خصوص اين سفر گفت
باشد آه در  ره مسايل و موضوعات مهمي مييي هدف ديدار البرادعي از ايران تبادل نظر دربا هسته

  » .باشند ها از تاسيسات ايران مطرح مي  بازرسي رابطه با موافقتنامه
المللي انرژي اتمي براي تهيه گزارشي جامع و  در راستاي تقاضاي شوراي حكام آژانس بين« :وي افزود

را، دآتر البرادعي قصد دارد يي ايران جهت ارايه به نشست ماه ژوئن اين شو آامل از فعاليت هسته
ها تاآيد آند آه شفاف عمل آردن و همكاري آامل آنها چه قدر  شخصا به ايران سفر آند تا به ايراني

اي آنها وجود دارد را  تواند ابهامات و سواالتي آه درباره فعاليت هسته اهميت دارد و اين امر چگونه مي
 ». برطرف آند

  
پـردازد، روز   هاي آـشتار جمعـي مـي     مبني بر اين آه ايران به گسترش سالح        آمريكا با تكرار اتهامات خود    

هـاي تـسليحاتي بـه         شرآت را به دليل فـروش تكنولـوژي        13اعالم آرد آه به زودي      ) شنبه  سه(گذشته  
  . دهد ايران مورد تحريم قرار مي

  2004   مارس31 -1383  فروردين12چهار شنبه 
، به نقل روزنامه فايننشال تايمز، جان بـولتن معـاون وزارت            )ايسنا(ن  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرا    

هـاي   شـرآت « :امور خارجه آمريكا در امور آنترل تسليحات روز گذشـته در آنگـره ايـن آـشور اظهـار آـرد              
هـاي آـشتار جمعـي معاملـه          سراسر جهان يك انتخاب بيشتر ندارند يا با آشورهاي تكثير آننـده سـالح             

توانند و مجـاز نيـستند آـه بـا هـر دو طـرف رابطـه معـامالتي          آمريكا پس اين شرآتها نميآنند و يا با    مي
  » .داشته باشند

هــا تحــت قــانون عــدم تكثيــر  ايــن تحــريم« :گفــت ادامــه داد وي آــه در آميتــه روابــط خــارجي ســخن مــي
  » .هاي آشتار جمعي ايران اعمال خواهند شد سالح

  انتهاي پيام

  
  د فاش شدجزييات عمليات ياقوت آبو

www.iran-archive.com 



  2004   مارس31 -1383  فروردين12چهار شنبه 
 بـه محـل سـكونت گروهـي از نظاميـان            1996مقامـات سـيا ادعـا دارنـد پـس از حملـه              : خبرگزاري فـارس  

آمريكايي در خبر عربستان سعودي اين سازمان بدليل آن آه اآثر عوامل حملـه مـذآور توسـط نهادهـاي                    
مقابلـه بـا عوامـل اطالعـاتي ايـران و عمليـات بـرون مـرزي وزارت                  اطالعاتي ايران آموزش ديـده بودنـد بـه          

پوشي ايران از انجام اقدامات خصمانه عليه منافع   اسالمي پرداخت آه نتيجه آن چشم       اطالعات جمهوري 
  .آمريكا بود

 پس از حمالت خبر، دولت آلينتون دستور شناسايي و مقابله با عوامل USA TODAYبه گزارش روزنامه 
 برون مـرزي ايـران را صـادر آـرد آـه نتيجـه ايـن عمليـات تـضعيف بخـش قابـل تـوجهي از تـوان                              اطالعاتي

  . اطالعاتي ايران در خارج از جمهوري اسالمي بود
به ادعاي اين روزنامه عمليات مقابله با عوامل اطالعاتي ايران تحت عنوان عمليات يـاقوت آبـود در سـال                    

رش مذآور ادعا شده اگرچه عمليات خبر توسـط اتبـاع عربـستان             در ادامه گزا  .  به مرحله اجرا درآمد    1997
سعودي انجام شد اما بازجويان آمريكايي دريافتند وزارت اطالعات ايران در آموزش و سازماندهي طراحان        

  .  است حمالت عليه برجهاي خبر دست داشته
ــدامات نها     ــا اق ــران در مواجهــه ب ــد اي ــا ادعــا دارن دهــاي ضدجاسوســي مقامــات اطالعــاتي ســابق آمريك

  . پوشي آند متحده تصميم گرفت براي هميشه از هدف قرار دادن منافع آمريكا چشم اياالت
  /انتهاي پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  شوراي حکومت انتقالي با اداره انتخابات عراق از سوي سازمان ملل مخالفت کرد 
  2004   مارس31 -1383  فروردين12چهار شنبه 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان امارات، انتفاض قنبر سخنگوي کنگره ملي عراق که 
شوراي حکومت انتقالي، به تيم کارشناسان سازمان : رهبري آن را احمد چلبي به عهده دارد، تاکيد کرد

ن هيچ نقشي در اداره انتخابات آينده عراق نخواهد داشت و نقش ملل متحد ابالغ کرد که اين سازما
  .اين سازمان بين المللي تنها به ارائه کمک و مشورت محدود مي شود

تيم کارشناسي سازمان ملل ديدگاه ها و نظراتش را در : قنبر دريک کنفرانس مطبوعاتي در بغداد افزود
  .جه به وقت تنگ فعلي ارائه دادخصوص نحوه برگزاري انتخابات و مقدمات آن با تو

. شوراي حکومت انتقالي با توافق و اجماع اعضاي خود به هيات سه مساله را تبيين کرد: قنبر افزود
اولين مساله اينکه عمليات انتقال قدرت بايد يک عمليات عراقي محض باشد و عراقيها در اين موضوع 

 کمکي و مشورتي در اين خصوص خواهد سازمان ملل نيز فقط نقش. نقش برجسته داشته باشند
  .داشت

دومين موضوعي که اعضاي شوراي حکومت انتقالي به هيات سازمان ملل تاکيد کردند جلوگيري از 
دخالت کشورهاي همسايه يا کشورهاي ديگر در مساله انتخابات عراق بود تا اين انتخابات با دقت 

  .برگزار شود و بيانگر آراي واقعي ملت عراق باشد
برخي اعضاي شوراي حکومت انتقالي به هيات سازمان ملل : سخنگوي شوراي حکومت انتقالي افزود

خاطر نشان کردند که تاريخچه فعاليت سازمان ملل در عراق ذهنيت مثبتي را در ميان بسياري از عراقي 
 در ها ايجاد نکرده است هرچند ما به اين هيات و امکان کمک هاي اساسي و ضروري اين سازمان

  .فرايند انتخابات اعتماد داريم
به گفته وي، اعضاي شوراي حکومت انتقالي از طريق اين تذکر خواستند به هيات مذکور تفهيم کنند که 

  .عملکرد سازمان ملل در آينده بايد بهبود يابد
از سوي ديگر شوراي حکومت انتقالي همچنين از تشکيل کميته اي براي هماهنگي روند انتقال قدرت 

به عنوان سومين نکته اي که شوراي حکومت انتقالي در )  تير9(از اشغالگران به عراقي ها در پايان ژوئن
  .خصوص آن تصميم گرفته اند، خبر داد

 
  جسد چهار خارجي از پلي در عراق آويزان شد

  2004  مارس 31 -1383 فروردين 12چهار شنبه  -همبستگي ملي 
 پيمانكار خارجي آه حداقل يك 4اق برخي ساآنين اين شهر جسد روز چهارشنبه در شهر فلوجه در عر

  .تن از آنها آمريكايي بود را در خيابانها آشيدند و آنها را از پلي برفراز رود فرات آويزان آردند
 روز چهارشنبه عراقيان در شهر فلوجه در حالي آه شادي -83 فروردين 12 -خيرگزاري آسوشيتدپرس

در خيابانها آشيدند و . ر خارجي را آه حداقل يك تن آمريكايي در ميان آنها بود پيمانكا4ميكردند جسد 
 سرباز آمريكايي در اثر انفجار يك 5در نزديكي اين محل . آنها را از پلي بر فراز رود فرات حلق آويز آردند

  .بمبي آه در آنار جاده گذاشته شده بود آشته شده بودند
ار ميكردند در حاليكه در ماشين خود در فلوجه بودند در آمين شورشيان چهار پيمانكار آه براي ائتالف آ

اين يكي از خشن ترين صحنه ها از آغاز اشغال عراق توسط آمريكا در . قرار گرفته و آشته شدند
  .يكسال پيش ميباشد
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 در سومالي ميباشد آه طي آن جمعيت اجساد سربازان آمريكايي را 1993اين يادآور صحنه هاي سال 
  .در خيابانهاي موگاديشو آشيدند و نهايتا منجر به خروج نيروهاي آمريكايي از سومالي شد

 تن از آنان 459 نيروي آمريكايي در عراق آشته شده اند آه 597 حداقل 2003 مارس 20از آغاز جنگ در 
دست داده جان خود را از , توسط بوش , از زمان اعالم خاتمه نبردهاي عمده در عراق در اول ماه مه 

  .اند
شعار , ساآنين فلوجه در حاليكه پس از حمله خونين عليه دو خودرو غيرنظامي آه به آتش آشيدند

ما خون و روح مان را فداي اسالم «ديگران شعار ميدادند . »فلوجه قبرستان آمريكايي هاست«ميداند 
 .»ميكنيم

 
  نوشت ساز را نداردسر دولت موقت عراق حق تصميم گيرى درباره مسائل: بحرالعلوم 

  ٢٠٠۴مارس  ٣١ برابر با١٣٨٣ فروردين ١٢: ايرنا 
  است دولت موقت عراق که قرار: رييس دوره اى شوراى حکومتي عراق تصريح کرد 

 مسايل در پايان ماه ژوئن آينده قدرت را در دست گيرد، حق تصميم گيرى درباره
  . سرنوشت ساز را نخواهد داشت

  روز چهارشنبه به مناسبت" بحرالعلوم  سيد محمد"رنا، به گزارش خبرنگار اي
  حکومتي عراق ، دريک کنفرانس خبرى پايان دوره رياست يک ماهه خود بر شوراى

  کشورهاى مختلف ، گرفتن وام و انعقاد پيمان نظامي و يا غيرنظامي با: افزود 
  دائمي استاختيارات دولت  امضاى قراردادهاى اقتصادى با ارزش باال، تنها از

  .که در پايان مرحله انتقالي توسط مردم انتخاب خواهد شد
  : بحرالعلوم با اشاره به عملکرد شوراى حکومتي در طول يک ماه گذشته ، گفت

 انتقال بررسيهاى اين شورا درطول ماه گذشته بيشتر به قانون مرحله انتقالي ،
  . افتقدرت و تشکيل وزارت دفاع و دستگاه امنيتي اختصاص ي

  آخرين اطالعات مربوط به محاکمه افراد رژيم گذشته از جمله صدام وى درباره
  ، " ائتالف"بررسيهاى انجام شده ميان شوراى حکومتي و تشکيالت  در آخرين: گفت 

   هزار نفر را بازداشت کرده است١٢کرد که درحال حاضر حدود اين تشکيالت اعالم
 ي ديگر براى ادامه بازجويي در بازداشت بسرآزاد، بخش که بخشي از اين افراد

  .تحويل مقامات عراقي خواهند شد خواهند برد و برخي ديگر نيز
 کنفرانس هاى بغداد برگزارشد، در ادامه اين کنفرانس خبرى که در محل کاخ

  پاسخ به سوالي درخصوص تصدى عضو شوراى حکومتي عراق نيز در" عدنان پاچه چي "
  خصوص گفت که هنوز هيچ  خبرهاى ضدونقيض منتشر شده در اينپست وزارت دفاع و

  . خبر رسمي دراين خصوص اعالم نشده است
  اسامي افرادى که طي ديروز و امروز به عنوان وزيران پاچه چي درباره

  اسامي افراد متعددى مطرح: است ، اظهار داشت  احتمالي دفاع عراق منتشر شده
  . هنوز اتخاذ نشده است ين خصوصشده ، اما تصميم نهايي در ا

  اکثريت بيشتر از خبرنگارى پرسيد در قانون مرحله انتقالي عراق ، حقوق
  حقوق اقليت پايمال شده است ، نظر شما در اين باره چيست ؟

 مورد اگر قرار است دمکراسي در عراق حاکم شود راى: پاچه چي در جواب گفت 
   واقع حق اکثريت محفوظ است اما ما تالشاعتماد، راى اکثريت خواهد بود و در

  . کرديم که تا حد امکان از حقوق اقليت نيز حمايت کنيم
  قطعنامه اى از سوى شوراى امنيت در مورد انتقال وى درباره امکان صدور
  برخي معتقدند که قطعنامه قبل از اجرا شدن در اين باره: قدرت در عراق گفت 

  که برخي ديگر معتقدند شوراى امنيت د در حاليتوافق انتقال قدرت صادر شو
  قطعنامه اى دولت انتقالي را به بايد پس از اجرا شدن اين توافقنامه با صدور

  .رسميت بشناسد
 ويا پس از آن ، قطعنامه چه قبل از انتقال قدرت بدون شک ،اين: پاچه چي گفت 
  .صادر خواهد شد

 حکيم در شوراى حکومتي عراق نيز درنماينده عبدالعزيز " عبدالمهدى  عادل"
  مطبوعاتي در پاسخ به پرسشي درخصوص احتمال نفوذ افراد امنيتي اين کنفرانس

  تشکيالت دستگاه امنيتي جديد عراق که قرار است بزودى رژيم صدام به داخل
  سابقه افرادى که قرار است به عضويت اين دستگاه شرايط و: تشکيل شود، گفت 

  شد تا از نفوذ افراد نامطلوب کامال ت دقيق بررسي خواهددرآينده بصور
  .جلوگيرى شود

  امکان پيوند ميان گروههاى مسلح وابسته به عبدالمهدى همچنين درباره
  طبق قانون مرحله انتقالي: کشور گفت  احزاب مختلف عراق با وزارت دفاع اين

  ا مي توانند بهافراد اين گروهه اين گروهها بايد منحل شوند و پس از آن
  .تشکيالت وزارت دفاع جديد بپيوندند
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  رهبر حزب دمکراتيک" مسعود بارزاني "پس از بحرالعلوم ،  قرار است
 .دوره اى شوراى حکومتي عراق را بدست گيرد کردستان عراق ، رياست

 
  سيستم انتخاباتى عراق

  2004  مارس 31 -1383 فروردين 12چهار شنبه  -راديو آلمان 
مقدمات انتقال قدرت به يك  آنون آميسيون آارشناسان سازمان ملل در عراق گرد هم آمده وهم ا

آميسيون همانا سازمان دادن به انتخابات در  وظيفه ديگر اين. دولت موقت عراقى را تدارك مى بينند
  .پذيرش مسئوليت سياسى در آشور است اين آشور و راهنمايى مسئوالن عراقى بر سر

به موفقيت اين  هم خواستار تسريع امور در اين رابطه است و هم اميد بسيارى Carina Perelli خانم
ماه مه در ارتباط با سيستم  وى بر اين باور است آه رهبران عراق ميبايست تا پايان. روند بسته است

انى در ماه صورت امكان برگزارى انتخابات پارلم در غير اين. برگزارى انتخابات به وحدت نظر دست يابند
گرچه نسبت به اين موضوع آگاهى دارد آه مدت زمان موجود  وى.  از بين خواهد رفت٢٠٠۵ژانويه سال 

به اين توافق بسيار مدت اندآى است، اما چنين امرى را عملى و ممكن  تا پايان ماه مه براى دستيابى
  .ميداند

امرى اتفاق افتد،  داد و گفت هرگاه چنينوى نسبت به تعويق افتادن احتمالى انتخابات در عراق هشدار 
اعتراضات در بين نيروهاى شيعه  اين. آنگاه در سطح آشورى شاهد اعتراضات گسترده مردم خواهم بود

بايد خاطر نشان ساخت آه رهبران شيعه  .مذهب آه اآثريت را تشكيل ميدهند شديدتر خواهد بود
آنان بر آنند تا با برگزارى انتخابات . ر عراق شده اندد بارها خواستار برگزارى هر چه سريعتر انتخابات

  .محدود ساخته و پايه هاى قدرت خود را تضمين آنند قدرت نيروهاى اشغالگر را
اآثريت مردم  آه همين چند هفته پيش برگزار شد، ARD نكته جالب توجه اينكه بر پايه همه پرسى

اعضاى آميسيون امور  از آن گذشته. ى هستندعراق مخالف يك سيستم فدرال و موافق يك دولت مرآز
آرده و استقالل خود را از نيروهاى  انتخابات وابسته به سازمان ملل نيز ميبايست بسيار با دقت رفتار

 سياسى عراق  آنان مطرح آرده اند آه سيستم از اين رو. آمريكا به وضوح به مردم نشان دهند
  .راق باشدع ميبايست برآمده از اراده و خواست مردم

انتخاباتى در  از جانب ديگر ما شاهد مخالفت نيروهاى شيعه با مختصات پيش بينى شده سيستم
حكومتى عراق تهيه  آنان مدعى هستند آه اين سيستم انتخاباتى توسط شوراى موقت. عراق هستيم

يعيان در اين يادآور شد آه ش بايد. شده است و اعضاى اين شورا همگى توسط آمريكا برگزيده شده اند
  .شورا نيز حضورى قابل مالحظه دارند

درگيريهاى  ميزان مخالفت با شوراى موقت حكومتى در عراق بسيار شديد است و از آن گذشته آتش
 Nasrin al حكومتى عراق اين همان چيزى است آه تنها وزير زن شوراى موقت. قومى نيز بسيار فروزان

Barwari است، همين چندى پيش از يك سوء  وى آه زنى آرد تبار. دبا پوست و گوشت خود لمس آر
در زمينه آسب توافق نظر بر سر شكل  وى در ارتباط با دشواريهاى آار. قصد جان سالم بدر برد

 :سياسى دولت آينده عراق ميگويد
بر سر ايده  .براستى دولت عراق چه راهى را بايد برگزيند؟ ما هم اآنون درگير همين پرسش هستيم“
 ”آرد؟ اما همگان از خود ميپرسند آه چه بايد. ا و تحليل اوضاع اختالف نظر هسته

آميسيون . است اين راه، حال هر راهى آه باشد راهى است دشوار و سايه ترور بر اين راه افتاده
نخست تضمين امنيت در  :سازمان ملل ميداند آه بايد دو موضوع تامين گردد تا اين راه هموار شود

 .تاريخى سراسر ديكتاتور زده دوم آموزش آارشناسان برگزارى انتخابات در آشورى باآشور و 
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  ابراز نگراني مردم عراق از به روي کار امدن حکومتي شبيه به جمهوري اسالمي در اين کشور
  2004  مارس 31 -1383 فروردين 12 چهار شنبه :پيک ايران 

م جمهوري اسالمي در زندگي روزمره مردم عراق بخصوص در شهرهاي جنوبي و مداخله عوامل رزي
خبرگزاري اسوشيتدپرس . شيعه نشين اين کشور باعث نگراني فزاينده مردم اين مناطق شده است

اخيرا از بصره گزارش داد خيلي از ساکنين بصره مي گويند مالهاي حاکم بر ايران پشت خشونتهاي 
يليوني بصره شکل ميگيرد هستند و جمهوري اسالمي مصمم است نفوذش را مذهبي که در شهر دو م
 ساله مي گويد اکثر احزاب مذهبي در بصره اجير شده هائي 26يک مغازه دار . در اين شهر حفظ کند

انها مي خواهند عقايد خودشان را به ما تحميل , هستند که تا چندي پيش در ايران زندگي مي کردند 
اسوشيتدپرس مي افزايد زنها به شدت . ما از انها مي ترسيم, د حرفشان قانون شود مي خواهن, کنند 

انها به سختي در شهر ديده مي شوند و وقتي خارج مي . تحت تاثيرات تغييرات در بصره قرار گرفته اند
هر چند قانون , حتي برخي از مسيحي ها هم اينکار را مي کنند . شوند بايد حجاب يا چادر سر کنند

فروشندگان الکل و نوارهاي ويديوئي جانشان در خطر . مانند ايران پوشش اسالمي را حکم نمي کند
گارت . بسته شده اند, کلوپها و رستورانها به دليل اينکه موسيقي پخش ميکرده اند , است 

ب از موسسه سلطنتي روابط بين المللي لندن مي گويد از نقش ايرانيها در بصره متعج, استانسفيلد 
 نيروي 8220 کيلومتر از ايران فاصله دارد و هيچ راهي وجود ندارد که 50وي مي گويد بصره فقط . نيست

. مضحک است, اينکه مطرح کنيم ايران درگير نيست . انگليسي بتوانند جلوي نفوذ ايران را بگيرند
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اقي از حضور عوامل  نيز در يکي از گزارشهاي خود از عراق به نگرانيهاي شهروندان عرCNNتلويزيون  
. رزيم اسالمي در اين کشور اشاره کرد و گفتگوي خبرنگار اين تلويزيون با يک زن عراقي را پخش نمود

CNNايراني است که به عراق سرازير شده اند " زائران " اين زن عراقي نگران ,  گفت عالوه بر امنيت ,
 مي پرسد چگونه ميخواهند کشور شما را CNNگزارشگر . وي مي گويد انها کشور ما را از بين مي برند

 CNNتلويزيون . اين زن عراقي مي گويد انها سعي مي کنند که عراق همانند ايران شود? از بين ببرند 
در گزارش ديگري به درگيري روز دوشنبه در بصره اشاره کرد و گفت درگيري بين يک گروه زنان و يک 

نيروهاي انگليسي به پشتيباني از . ياباني کشيده شدگروه از شبه نظاميان اسالمي به درگيري خ
 نيز در همين رابطه ITVگزارشگر تلويزيون . اما کار ساده اي نبود, گروه زنان و مقاومت محلي پرداختند 

از بصره گفت درگيري وقتي شروع شد که نيروهاي انگليسي اعزام شدند تا حزب سياسي اسالمي را 
اين ساختمان به يک سازمان .  قانوني تصاحب کرده بود تخليه کنندکه ساختماني  را که بطور غير

سنگ پرتاب کردند و از چماق عليه , اشغال کنندگان ساختمان مقاومت کرده . محلي زنان تعلق داشت
حداقل سه , نيروهاي انگليسي گلوله پالستيکي شليک کردند . نيروهاي انگليسي استفاده کردند

خبرنگار روزنامه فرانسوي فيگارو طي گزارشي , زرز مالبرونو .  مجروح شدندعراقي و دو سرباز انگليسي
 مارس  نوشته است شهر بزرگ بندري جنوب عراق زير نفوذ فزاينده عوامل متعصب 9از بصره در شماره 

اين روزنامه به نقل از يکي از مسئولين احزاب سياسي شهر بصره مي . رزيم ايران قرار گرفته است
در بصره نفوذ ايران بر , ميستهاي مورد پشتيباني ايران مانند بولدزر به سوي ما مي ايند نويسد اسال

فشار بر , هفت مسيحي طي ماههاي اخير کشته شده اند . زندگي روزمره نيز خود را نشان مي دهد
ق در و روزنامه المنار چاپ عرا. زنان جهت بر سر کردن حجاب در خيابان و دانشگاه چند برابر شده است

شماره روز دوشنبه خود در مورد فجايع تروريستي در اين کشور با اشاره به نقش مخرب همسايه 
شرقي يعني جمهوري اسالمي نوشت تروريسم و ساير بالها و همان افکار پوسيده بنيادگرايان قرون 

بلشان وجود فقط به اين دليل که يک سياست روشن و قاطع در مقا, وسطائي را با خود به عراق اوردند 
و باالخره روزنامه واشنگتن پست در شماره يکشنبه خود مي نويسد اکثر مردم عراق نگران . نداشت

اين . هستند که مالها اين کشور را به يک حکومت مذهبي مانند حکومت اسالمي ايران تبديل کنند
. س مي شودروزنامه نوشت نفوذ مالهاي ايران از هم اکنون به طور ثابت در جنوب عراق احسا

واشنگتن پست علت نگراني از حکومت اسالمي را اين چنين توضيح مي دهد کمتر کسي انقالب 
 انجام شد و خشونتي را که به برخي از کشورهاي 1979شيعه ايران را که توسط خميني در سال 

 .  فراموش کرده است, عربي صادر کرد 
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

 آغاز به کار سایت کمپين مبارزه برای لغو قانون اعدام در ایران
net.adpi.www 

  منوچهر ماسوری/ یوسف ظرفتراش :بنيانگذاران کمپين
  

  !مردم آزاده و شریف
  !انجمن ها، گروه ها و سازمان های انسان دوست و مدافع حقوق انسان ها

در همين . رای لغو قانون اعدام در ایران در هفته گذشته اعالم موجودیت خود را اعالم کردکمپين مبارزه ب
چند روز گذشته حمایت شما انسان های شریف وآزاده ای که صدای ما را شنيدید و پاسخ دادید، 

  . دلگرمی شيرینی را برای ما به همراه داشت
در امتداد تالش برای رسيدن به . غ ما استابتکارات و پيشنهادات شما دستمایه تالش های بی دری

  .هدف اعالم شده کمپين یعنی خواست لغو قانون اعدام در ایران، سایت ما کار خود را آغاز کرد
از همه عزیزانی که سایت فارسی دارند این انتظار را داریم که ضمن انتشار این خبر، لينک سایت این 

  . کمپين را به لينک های خود اضافه کنند
با ارسال اخبار اعدام ها و . ز این سایت دیدن کنيد و نظرات و پيشنهادات خود را برای ما ارسال کنيدا

  .اسامی قربانيان این مجازات غير انسانی، ما را در راه مبارزه مشترکمان یاری دهيد
www.adpi.net  

  :بنيانگذاران کمپين
  منوچهر ماسوری/ یوسف ظرفتراش 

  : تلفن و آدرس تماس
0046730296558   
0046736999114  

laghve_edam4@hotmail.com  
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