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

  يم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژ
  

  جمهوري سكوالر در اين آشور برقرار نمي شود: سيد محمد خاتمي؛ رئيس جمهوري
  2004  آوريل  6 -1383 فروردين 18سه شنبه 

آنچه در جامعه به اصالحات معروف شد و متاسفانه از هر طرف مورد سوء : سيد محمد خاتمي گفت 
رفت، توجه به عنصر معنوي دين و دستاوردهاي جامعه بشري از جمله آزادي و مردم استفاده قرار گ
  .  ساالري بود

سيد محمد خاتمي؛ رئيس جمهوري در نخستين مجمع ملي جوانان با اشاره " ايلنا" به گزارش خبرنگار 
ه ابراز يك دسته از اين مخالفان متعصباني هستند آ: به وجود دو دسته از مخالفين اصالحات گفت 

قدرت را نيز در دست دارند و بنا دارند تا از هر طرفي استفاده آنند تا تفكر اصالحات مورد توجه قرار نگيرد 
  .و به همين دليل با تمام قوا در مقابل آن آارشكني آردند 

ناميدند و خشونت خود را به آار " منحرف" و دانشگاهيان را" سوسول"اين عده جوانان را : وي افزود 
  .رفتند تا آنچه آه مردم بخشي از آن را آنان گرفته بود، بازيابندگ

اين دسته اصالحات را سبب طوالني : خاتمي دسته دوم مخالفان اصالحات را تندروها ناميد و گفت 
شدن عمر نظام مي دانست و معتقد بود آه پيروزي اصالحات آار سكوالرسيم را در آشور مشكل مي 

  .آند 
ي آه خواستار جمهوري هستند، بدانند آه جمهوري سكوالر در اين آشور برقرار نمي آسان  :وي افزود 

  .شود و ما بايد دموآراسي متناسب با دين داشته باشيم 
عده اي آه دچار پندار بودند آه الگوي خود را از جاهاي ديگر مي گرفتند، اصالحات : خاتمي تصريح آرد 

  .ات دروني و بيروني تقسيم آردند را فتنه خاتمي و فريب بزرگ را به اصالح
اين دسته تند آردن فضا براي گذر از جمهوري اسالمي نيز آغاز آردند و گفتند آه اصالحات : وي افزود 

طرح آمريكاست، اصالحات يك فريب بزرگ براي زيبا نشان دادن چهره زشت انقالب است، اما اصالحات 
  .المي چنين بوده استيك جريان اصيل و پوياست، همچنان آه انقالب اس

اگر هدف از اصالحات به دست گرفتن قدرت به هر وسيله اي بود، از اول : رئيس جمهوري گفت 
شكست خورده بود اما اگر اصالحات با هدف ايجاد يك نظام مردم ساالر و برخوردار از معنويت بود، هرگز 

  .نمي ميرد 
تر به نتيجه مي رسد و اگر   صالحات آم هزينهوي با بيان اينكه اگر قدرت همسو با اصالحات باشد، ا

نگراني من هميشه اين بود آه اين دو : آند، گفت   همسو نباشد، هزينه هاي بزرگي را نصيب مي
نگرش انحرافي جامعه را به بيرون سوق دهد، اما استقرار يك جمهوري دموآراتيك سكوالر به داليل 

  .مختلف سياسي و تاريخي قابل تحقق نيست 
چه آنان آه رئيس : مي با انتقاد از دو دسته اي آه آنها را قدرت طلبان و سطحي نگران ناميد، گفت خات

جمهوري را تسليم مي خواستند و چه آنهايي آه رئيس جمهور را در راس نظام و رهبر اپوزيسيون مي 
  .خواستند هر دو به اصالحات ضربه زدند 

آيا آنها با شعارهاي قديمي آمدند يا : ن مجلس هفتم گفت وي با اشاره به شعارهاي انتخاباتي داوطلبا
با شعارهاي جديد؟ حال اينكه آيا آنها به شعارهاي خود اعتقاد دارند يا نه؟ مطلب ديگري است، اما 

  .جامعه به سوي آزادي، آباد آردن و حرمت پيش مي رود آه اين يك پيروزي براي اصالحات است 
ضد " گفتند آه جامعه مدني  عده اي مي:  جامعه مدني خود گفترئيس جمهوري با اشاره به شعار

مي ناميدند و عده اي آن را نشانه انحطاط جامعه مي " مدينه النبي"اي آن را   است و عده" اسالمي
  .دانستند، اما جامعه مدني يعني اينكه قدرت متمرآز است اما خود آامه نيست 

ده وارنيست و ميان دولت با توده مردم واسطه هايي وجود دارد يعني جامعه حضور دارد اما تو  :وي افزود 
  .آه از يك سو مردم را نمايندگي مي آند و از سوي ديگر توان سازماندهي قدرت را دارد 

ها به ويژه تشكل هاي غير دولتي جوانان به عنوان هسته   به همين دليل تشكل: خاتمي تصريح آرد
  .ها به سوي دموآراسي را تشكيل مي دهند هاي اوليه نهادينه شدن تغيير روش 

  پايان پيام 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  آنيم  " متوقف"هاي نطنز را   ما ابالغ شد فعاليت
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سازي تأسيسات   هاي غني  به ما ابالغ شد آه فعاليت: رئيس سازمان انرژي اتمي آشور اعالم آرد
  .  آنيم" متوقف"اي نطنز را   هسته
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به گزارش خبرنگار سرويس ديپلماتيك ايلنا، غالمرضا آقازاده، ظهر امروز در يك آنفرانس مطبوعاتي 
هاي   فعاليت" توقف: "المللي انرژي اتمي، اظهارداشت  مشترك با محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين

  .ز شده و همچنان ادامه خواهد يافتاي نطنز از روز نهم آوريل آغا  تأسيسات هسته
" تعليق"يا " توقف"وي در آنفرانس خبري در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا حاضر به توضيح در خصوص 

  .سازي نطنز حاضر به توضيح نشد  هاي غني  فعاليت
هاي   فعاليت: اين در حالي است آه وي لحظاتي بعد در اظهاراتي پس از اتمام آنفرانس خبري، گفت

  .درآمده است" تعليق"سازي نطنز به حال   غني
آقازاده در پاسخ به اين سؤال آه چرا در آنفرانس خبري رسمي آه در حضور البرادعي انجام شد اعالم 

ها به حال   آنيد آه اين فعاليت  سازي نطنز متوقف شده ولي اآنون اعالم مي  هاي غني  آرديد آه فعاليت
  .درست است؛ اآتفا آرد" تعليق"ين عبارت آه تعليق درآمده است، به بيان ا

 سؤالي مبني بر اينكه آيا محمد البرادعي، حامل پيغامي از بوش بوده است، تصريح  وي در پاسخ به
  .جمهور آمريكا براي ما نداشت  البرادعي هيچ پيغامي از جرج بوش، رئيس: آرد

هاي   مي ايران خواسته بود آه فعاليتوزارت امورخارجه آمريكا پيش از اين از مقامات جمهوري اسال
  .آنند" متوقف"تر   سازي نطنز را هرچه سريع  غني

  
  آليه فعاليتهاي ساخت قطعات غني سازي تعطيل خواهد شد
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 از نهم در چارچوب زماني توافق شده با آژانس،: رئيس سازمان انرژي اتمي ايران گفت: خبرگزاري فارس

  . آوريل آليد فعاليتهاي ساخت قطعات و مونتاژ غني سازي تعطيل خواهد شد
  

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس غالمرضا آقازاده ظهر امروز در نشست مطبوعاتي همراه با 
نكه المللي انرژي اتمي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي با بيان اي محمد البرادعي دبير آل آژانس بين

ما بارها اعالم آرديم آه هيچ محلي : دستورالعمل توقف ساخت قطعات و مونتاژ به ما ابالغ شده گفت
سازي در آشور نداريم و طبق توافقات صورت گرفته با آژانس نيز فعاليتهاي غني  به جز نطنز براي غني

  . سازي را بطور داوطلبانه متوقف آرديم
المللي  بندي جلسه امروز جمهوري اسالمي ايران و آژانس بين معطبق ج: آقازاده در ادامه تصريح آرد

  . انرژي اتمي، عالقمند به هرچه سريعتر بسته شدن اين پرونده هستند
قرار شد آار فشرده في ما بين انجام و مسايل و سواالت : رئيس سازمان انرژي اتمي ايران يادآور شد

  . و جواب داده شوداحتمالي باقي مانده آژانس هر چه سريعتر بررسي 
زمان اجراي پروتكل : وي با بيان اينكه مصلحت است اين پرونده هر چه سريعتر تمام شود، گفت

الحاقي، آه ايران آنرا بطور داوطلبانه پذيرفته است به زودي شروع خواهد شد و ايران عالقمند است در 
  . چارچوب اين پروتكل روابط خود را با ْآژانس تنظيم آند

  . تالش و خواسته ما بازگشت روابط با حالت عادي با آژانس است:  افزودآقازاده
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما آه در صورت ادامه روند فشارها به ايران از سوي طرف مقابل و عدم 

همان زمان اين سياستها را اعالم : اجراي تعهدات آنها چه سياستي را اتخاذ خواهيد آرد، تصريح آرد
   .آنيم مي

  

  آيند  آوريل به ايران مي12بازرسان آژانس  :البرادعي پس از ديدار با آقازاده
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بازرسـان  «: المللـي انـرژي اتمـي اعـالم آـرد           ، مدير آل آژانـس بـين      »محمد البرادعي «: خبرگزاري فارس 
زي اورانيوم از جمله توليد و مـسائل مـرتبط          سا   آوريل براي بررسي فعاليت هاي مربوط به غني        12آژانس  

  ».آنند با سانتريفوژ در ايران، به اين آشور سفر مي
الملـل خبرگـزاري فـارس، وي آـه امـروز پـس از ديـدار بـا غالمرضـا آقـازاده، رئـيس                          به گزارش خبرنگار بين   

بازرسان ما بـه  «: گفت، تصريح آرد سازمان انرژي اتمي آشورمان در جمع خبرنگاران در تهران سخن مي   
  » .سازي اورانيوم بررسي آنند آيند تا تصميم ايران را براي تعليق غني ايران مي

نـشده   هـاي اعـالم    ما غير از سايت هاي نظنز و آاالي الكتريك، هيچ اطالعي از سايت        «: البرادعي افزود 
  » .ايران در دست نداريم

ديدار يك ساعت و نيمه خوبي با يكديگر داشتيم و در           ما  «: وي با ابراز رضايت از ديدار خود با آقازاده گفت         
  » .هاي بازي داشتيم مورد مسائل مهمي صحبت آرديم و صحبت

المللي انرژي اتمي با تاآيد بر توافق خود بـا آقـازاده در مـورد تـسريع رونـد همكاريهـا                       مدير آل آژانس بين   
  » .مسائل باقي مانده انجام دهدايران متعهد شد هر اقدام ممكني را براي تسريع در حل «: افزود

الملـل بـسيار مـشتاق اسـت آـه       ام آـه جامعـه بـين    من در اين ديدار روشـن آـرده   «: وي خاطرنشان آرد  
اي در  مسائل باقي مانده مهم در سريع ترين زمان ممكن حل شود و آژانس بتواند بدون تـاخير بـه نتيجـه                    

  » .اي ايران برسد مورد برنامه هسته
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روحاني به من اطمينان داده :  لحظاتي پيش پس از ديدار با حسن روحاني خبر دادمحمد البرادعي،
  .ها و اطالعات مهمي را تا پايان اين ماه از ايران دريافت خواهيم آرد است آه ما گزارش

  2004  آوريل  6 -1383 فروردين 18سه شنبه 
 محمد البرادعي، مديرآل آژانس )ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران 

المللي انرژي اتمي، با حضور در جمع خبرنگاران و پس از ديدار با دآتر حسن روحاني، دبير شوراي  بين
هايي را در چارچوب پروتكل الحاقي تا  اميدواريم آه گزارش: عالي امنيت ملي آشورمان اظهار داشت

  .اواسط ماه مه دريافت داريم
دوست داريم آه شاهد باشيم . هاي مثبت است ل، مورد استقبال ماست و گاماين مساي: وي افزود

  .ايم هاي بيشتر به انجام رسانده آارمان را بدون تعويق
البرادعي در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا آه افكار عمومي ايران بر اين باور است آه وقتي 

گردد، آامال  آند، هنگامي آه به وين بازمي هاي خوبي را مطرح مي آيد، صحبت البرادعي به ايران مي
توانيد براي افكار عمومي ايران توضيح  آند، چگونه مي چه آه مطرح آرده اعالن موضع مي متناقض با آن

: آنيد، در وين تغيير پيدا نكند، اظهار داشت دهيد آه اين سخنان خوب شما آه در حال حاضر مطرح مي
گويم يا در  جا مي چه آه در اين گاه تناقضي در آن هيچ. خوانديد ه دقت ميهاي مرا ب بهتر است ابتدا بيانيه

  .هايمان و حقايق است ي بازرسي گويم برپايه چه آه مي وين و يا در ديگر جاها وجود ندارد؛ چرا آه آن
ما پيشرفت و . ي سازنده را با دآتر روحاني به پايان رساندم من همين حاال يك جلسه: البرادعي گفت

آگاه هستيد آه در سال گذشته فعاليت بازرسي . هاي ايران را مورد بازبيني قرار داديم راي بازرسياج
ي  ما پيشرفت خوبي درخصوص درك ميزان پيشرفت و چگونگي برنامه. فشرده را در ايران داشتيم

  .يي ايران داشتيم هسته
اين جلسه با دآتر روحاني، مذاآره گرچه برخي مسايل باقي مانده وجود دارد اما هدف : البرادعي افزود

ي اجرايي با  توانم به شما بگويم ما درخصوص يك نقشه مي. درخصوص چگونگي پيشبرد اين مسايل بود
  . مانده به پيش برويم ي باقي ي مسايل عمده ي آن درباره جدول زماني توافق آرديم آه به واسطه

هاي بيشتر به انجام برساند و  ر ايران را بدون تعويقوي ابراز اميدواري آرد آه آژانس بتواند ماموريتش د
جا هرچه  المللي است آه ما آارمان را در اين ي بين اين مساله در جهت منافع ايران و جامعه: افزود
  .تر به پايان برسانيم سريع

تم و توانم اعالم آنم آه آامال از نتايج مذاآراتم با روحاني و همكارانش راضي هس مي: وي بيان داشت
  .هاي فعاالنه و فشرده با جمهوري اسالمي ايران ادامه دهيم در پي آنم آه به همكاري

ام اين است آه در همكاري با ايران  چيزي آه گفته: المللي انرژي اتمي افزود مديرآل آژانس بين
ست و هاي چند ماه اخير آند بوده ا ها در روند بازرسي ايم اما برخي حرآت هاي خوبي داشته پيشرفت

  .ام جا آمده به اين دليل است آه من به اين
اش را  هاي فعاالنه داد آه ايران متعهد است همكاري بايد روحاني به من تضمين مي: البرادعي ادامه داد

  .هاي ما را درست بخوانيد اين موضوع اهميت دارد آه شما بيانيه. ادامه دهد
ما : المللي است و ابراز داشت ي بين هاي جامعه وي اظهار داشت آه آژانس انرژي اتمي، چشم و گوش

. آنيم و اين رويكرد را در ايران يا هر جاي ديگر ادامه خواهيم داد طرفانه عمل مي بر اساس رويكردي بي
ي  ما هيچ منافعي جز اين نداريم آه حقايق را پيدا آرده و اطمينان حاصل آنيم آه الزامات تحت معاهده

  .طرفانه اجرا شود گرايانه و بي هاي امنيتي به صورت واقع يي و توافقنامه ههاي هست منع گسترش سالح
البرادعي در پاسخ به اين سوال آه آيا به حل شدن تمام مسايل باقي مانده ميان ايران و آژانس 

گويم دوست دارم شاهد آن باشيم هر اندازه آه ممكن است پيشرفت  بار ديگر مي: اطمينان دارد، گفت
  .توانم هيچ تاريخي براي حل اين موضوعات اعالم آنم  من نمي.حاصل شود

ما نياز داريم آه . اين موضوعات فني هستند: المللي انرژي اتمي ادامه داد مديرآل آژانس بين
توانم به شما  تنها چيزي آه مي. هايي را با افراد مختلف داشته باشيم برداري نموده، مصاحبه نمونه

جا بدون تاخيرهاي بيشتر  مان در اين آنيم تا وظيفه  بيشترين تالشمان را مياطمينان دهم اين است آه
  .به انجام برسد

هايي بستگي دارد آه با آژانس  ي اين موضوع به همكاري با اين حال، وي ادامه داد آه بخش عمده
چنين همكاري آشورهاي سومي همچون پاآستان آه برخي تجهيزات  هم: گيرد و افزود صورت مي

ما بيشترين تالشمان را خواهيم آرد و دليلي براي به . جا وارد شده نيز مورد نياز است يي از آن ههست
تاخير انداختن تكميل آارمان نداريم اما بيشترين سهم را در اين روند اطالعات و همكاري آشورهايي 

  .خواهد داشت آه مورد بازرسي ما قرار دارند و يا مرتبط با اين قضيه هستند
ي اين سوال آه اخبار زيادي حاآي از تحت فشار بودن شما از سوي آمريكا وجود دارد، چگونه  ربارهوي د
گيري آژانس درخصوص ايران تاثيرگذار نخواهد بود،  توانيد به ما تضمين دهيد آه اين مساله در تصميم مي

اري از اين دست ها وجود دارد آه من تحت فشار آمريكا هستم، بسي بسياري از گزارش: اظهار داشت
هاي بسياري نيز حاآي از آن است آه من  ها هستم و گزارش گويند من تحت فشار ايراني ها مي گزارش

ها نادرست است؛ چرا آه  دهم آه اين گزارش به وضوح توضيح مي. تحت فشار آشورهاي ديگر هستم
  .ي ما در عراق، ايران و هر جاي ديگري قابل بازبيني است سابقه

ي منع   آشور ديگر، عضو معاهده185دهيم بلكه  ما فقط در ايران، بازرسي انجام نمي: افزودالبرادعي 
قضاوت اين آشورها بهترين . هاي ما قرار دارند ي بازرسي يي در حيطه هاي هسته گسترش سالح
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آامل طرفي عملكرد ما اعتماد  گرايي و بي اند آه به واقع آنها بارها اعالم آرده. شود قضاوت محسوب مي
  .دارند و اين امري است آه در گذشته بوده و در آينده نيز تداوم خواهد داشت

 انتهاي پيام
  

روحاني به من اطمينان داده : محمد البرادعي، لحظاتي پيش پس از ديدار با حسن روحاني خبر داد
  .ها و اطالعات مهمي را تا پايان اين ماه از ايران دريافت خواهيم آرد است آه ما گزارش

  2004  آوريل  6 -1383 فروردين 18سه شنبه 
محمد البرادعي، مديرآل آژانس ) ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران 

المللي انرژي اتمي، با حضور در جمع خبرنگاران و پس از ديدار با دآتر حسن روحاني، دبير شوراي  بين
هايي را در چارچوب پروتكل الحاقي تا  اميدواريم آه گزارش: شتعالي امنيت ملي آشورمان اظهار دا

  .اواسط ماه مه دريافت داريم
دوست داريم آه شاهد باشيم . هاي مثبت است اين مسايل، مورد استقبال ماست و گام: وي افزود

  .ايم هاي بيشتر به انجام رسانده آارمان را بدون تعويق
ر ايسنا آه افكار عمومي ايران بر اين باور است آه وقتي البرادعي در پاسخ به اين سوال خبرنگا

گردد، آامال  آند، هنگامي آه به وين بازمي هاي خوبي را مطرح مي آيد، صحبت البرادعي به ايران مي
توانيد براي افكار عمومي ايران توضيح  آند، چگونه مي چه آه مطرح آرده اعالن موضع مي متناقض با آن

: آنيد، در وين تغيير پيدا نكند، اظهار داشت وب شما آه در حال حاضر مطرح ميدهيد آه اين سخنان خ
گويم يا در  جا مي چه آه در اين گاه تناقضي در آن هيچ. خوانديد هاي مرا به دقت مي بهتر است ابتدا بيانيه

  .قايق استهايمان و ح ي بازرسي گويم برپايه چه آه مي وين و يا در ديگر جاها وجود ندارد؛ چرا آه آن
ما پيشرفت و . ي سازنده را با دآتر روحاني به پايان رساندم من همين حاال يك جلسه: البرادعي گفت
آگاه هستيد آه در سال گذشته فعاليت بازرسي . هاي ايران را مورد بازبيني قرار داديم اجراي بازرسي

ي  ت و چگونگي برنامهما پيشرفت خوبي درخصوص درك ميزان پيشرف. فشرده را در ايران داشتيم
  .يي ايران داشتيم هسته

گرچه برخي مسايل باقي مانده وجود دارد اما هدف اين جلسه با دآتر روحاني، مذاآره : البرادعي افزود
ي اجرايي با  توانم به شما بگويم ما درخصوص يك نقشه مي. درخصوص چگونگي پيشبرد اين مسايل بود

  . مانده به پيش برويم ي باقي ي مسايل عمده ي آن درباره هجدول زماني توافق آرديم آه به واسط
هاي بيشتر به انجام برساند و  وي ابراز اميدواري آرد آه آژانس بتواند ماموريتش در ايران را بدون تعويق

جا هرچه  المللي است آه ما آارمان را در اين ي بين اين مساله در جهت منافع ايران و جامعه: افزود
  .پايان برسانيمتر به  سريع

توانم اعالم آنم آه آامال از نتايج مذاآراتم با روحاني و همكارانش راضي هستم و  مي: وي بيان داشت
  .هاي فعاالنه و فشرده با جمهوري اسالمي ايران ادامه دهيم در پي آنم آه به همكاري

ر همكاري با ايران ام اين است آه د چيزي آه گفته: المللي انرژي اتمي افزود مديرآل آژانس بين
هاي چند ماه اخير آند بوده است و  ها در روند بازرسي ايم اما برخي حرآت هاي خوبي داشته پيشرفت

  .ام جا آمده به اين دليل است آه من به اين
اش را  هاي فعاالنه داد آه ايران متعهد است همكاري بايد روحاني به من تضمين مي: البرادعي ادامه داد

  .هاي ما را درست بخوانيد ين موضوع اهميت دارد آه شما بيانيها. ادامه دهد
ما : المللي است و ابراز داشت ي بين هاي جامعه وي اظهار داشت آه آژانس انرژي اتمي، چشم و گوش

. آنيم و اين رويكرد را در ايران يا هر جاي ديگر ادامه خواهيم داد طرفانه عمل مي بر اساس رويكردي بي
ي   جز اين نداريم آه حقايق را پيدا آرده و اطمينان حاصل آنيم آه الزامات تحت معاهدهما هيچ منافعي

  .طرفانه اجرا شود گرايانه و بي هاي امنيتي به صورت واقع يي و توافقنامه هاي هسته منع گسترش سالح
ژانس البرادعي در پاسخ به اين سوال آه آيا به حل شدن تمام مسايل باقي مانده ميان ايران و آ

گويم دوست دارم شاهد آن باشيم هر اندازه آه ممكن است پيشرفت  بار ديگر مي: اطمينان دارد، گفت
  .توانم هيچ تاريخي براي حل اين موضوعات اعالم آنم من نمي. حاصل شود

ما نياز داريم آه . اين موضوعات فني هستند: المللي انرژي اتمي ادامه داد مديرآل آژانس بين
توانم به شما  تنها چيزي آه مي. هايي را با افراد مختلف داشته باشيم ي نموده، مصاحبهبردار نمونه

جا بدون تاخيرهاي بيشتر  مان در اين آنيم تا وظيفه اطمينان دهم اين است آه بيشترين تالشمان را مي
  .به انجام برسد

گي دارد آه با آژانس هايي بست ي اين موضوع به همكاري با اين حال، وي ادامه داد آه بخش عمده
چنين همكاري آشورهاي سومي همچون پاآستان آه برخي تجهيزات  هم: گيرد و افزود صورت مي

ما بيشترين تالشمان را خواهيم آرد و دليلي براي به . جا وارد شده نيز مورد نياز است يي از آن هسته
ند اطالعات و همكاري آشورهايي تاخير انداختن تكميل آارمان نداريم اما بيشترين سهم را در اين رو

  .خواهد داشت آه مورد بازرسي ما قرار دارند و يا مرتبط با اين قضيه هستند
ي اين سوال آه اخبار زيادي حاآي از تحت فشار بودن شما از سوي آمريكا وجود دارد، چگونه  وي درباره

وص ايران تاثيرگذار نخواهد بود، گيري آژانس درخص توانيد به ما تضمين دهيد آه اين مساله در تصميم مي
ها وجود دارد آه من تحت فشار آمريكا هستم، بسياري از اين دست  بسياري از گزارش: اظهار داشت

هاي بسياري نيز حاآي از آن است آه من  ها هستم و گزارش گويند من تحت فشار ايراني ها مي گزارش
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ها نادرست است؛ چرا آه  آه اين گزارشدهم  به وضوح توضيح مي. تحت فشار آشورهاي ديگر هستم
  .ي ما در عراق، ايران و هر جاي ديگري قابل بازبيني است سابقه

ي منع   آشور ديگر، عضو معاهده185دهيم بلكه  ما فقط در ايران، بازرسي انجام نمي: البرادعي افزود
شورها بهترين قضاوت اين آ. هاي ما قرار دارند ي بازرسي يي در حيطه هاي هسته گسترش سالح

طرفي عملكرد ما اعتماد آامل  گرايي و بي اند آه به واقع آنها بارها اعالم آرده. شود قضاوت محسوب مي
  .دارند و اين امري است آه در گذشته بوده و در آينده نيز تداوم خواهد داشت

 انتهاي پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  مهمترين اخبار مربوط به عراقخالصه 
  2004  آوريل  6 -1383 فروردين 18سه شنبه 

مقتدا صدر يكي روحاني شيعي عراق از «: يك منبع شيعي امروز سه شنبه گفت: خبرگزاري فارس
  ».در شهر نجف منتقل شد) ع(آوفه به حرم امام علي 

افراد مسلح پيرو «: ده است، افزودبه گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، اين منبع آه نام وي فاش نش
  » .مقتدا صدر خيابانهاي منتهي به حرم را بستند

شبكه تلويزيوني الجزيره دقايقي پيش از درگيري افراد مسلح با نيروهاي آمريكايي در ورودي شهر * 
  . فلوجه خبر داد

 حمالت تالفي جويانه در نيروهاي آمريكايي در فلوجه مقررات منع آمد و شد را اجرا آرده اند اما از بيم
  . شهر مستقر نيستند

نيروهاي آمريكايي از زمين و هوا شهر فلوجه را زير آتش خود قرار دادند و خبرها از ادامه درگيري بين * 
  . نيروهاي آمريكايي با نيروهاي مقاومت عراقي حكايت دارد

ايي مراآز مشخصي را هدف قرار به گزارش خبرنگار شبكه تلويزيوني الجزيره از فلوجه، نيروهاي آمريك
مي دهند و اهالي اين شهر نگرانند اوضاع خطرناآتر از اين شود اما اهالي شهر فلوجه مي خواهند با 

  . نيروهاي آمريكايي به هر قيمتي آه شده مقابله آنند
ريكا در پي درگيريهاي خونين هفته جاري در عراق، آم«: يك مقام ارشد نظامي آمريكا روز گذشته گفت* 

احتمال ضرورت اعزام نيروهاي واآنش سريع به اين آشور را براي تقويت نيروهاي حاضر در عراق 
  » .آند بررسي مي

به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، اين مقام فرماندهي مرآزي آمريكا آه خواست نامش فاش 
 و اعتراضات و درگيريهاي حوادث روزهاي گذشته نشان از پتانسيل آشكار براي تظاهرات«: نشود گفت
  » .بيشتر دارد

وزير امور خارجه قطر روز دوشنبه نسبت به بروز جنگ داخلي در عراق " حمد بن جبر جاسم آل ثاني* "
  . هشدار داد

به گزارش خبرگزاري فرانسه از دوحه، حمد آل ثاني در حاشيه آنفرانس دموآراسي و تجارت آزاد در يك 
  » .ها در اين آشور هستم ز يك جنگ داخلي در عراق و حضور تروريستنگران برو«: نشست خبري گفت

هاي خونين در عراق، در اظهاراتي  جرج بوش رييس جمهوري آمريكا در نخستين واآنش به درگيري* 
ما به راه خود ادامه خواهيم داد و تغيير موضع «: براي توجيه تداوم اشغال اين آشور مدعي شد

  » .ايم پايدار هستيم فتهنخواهيم داد و بر آنچه گ
ها، بوش طي سخناني در دانشگاه پيدمونت ايالت آاروليناي شمالي بدون اشاره  به گزارش خبرگزاري

به عمليات مسلحانه مردم عراق بر ضد اشغالگران آمريكايي در شهرهاي مختلف اين آشور از آنان به 
خواهند ما را متزلزل  آنها مي. رزشي ندارنداين جنايتكاران ا«: هاي تروريست ياد آرد و گفت عنوان دسته

  » .آنند و ما در عراق ثابت قدم خواهيم ايستاد و متزلزل نخواهيم شد
مسوول دفتر مقتدي صدر در شهر آاظمين روز دوشنبه اعالم آرد آه گروه صدر اجازه " حازم االعرجي* "

  . بازداشت وي را نخواهد داد
مقتدا صدر بازداشت نشده است و به «: ، االعراجي گفتبه گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد

  » .ها و به هيچ آس ديگر هم اجازه نخواهيم داد، او را بازداشت آنند ها، انگليسي آمريكايي
دانيم چه واآنشي را نشان  ما و مردم مي«: وي بدون اينكه توضيحي بيشتر در اين باره ارائه دهد، گفت

  » .دهيم
امروز با نيروهاي ايتاليايي در شهر ناصريه واقع در جنوب عراق درگير شدند آه در طرفداران مقتدا صدر * 

  . نتيجه آن دو غير نظامي آشته شدند
 بامداد امروز به وقت 4به گزارش خبرگزاري رويتر از ناصريه، شاهدان گفتند، اين درگيري در ساعت 

  . محلي آغاز و تا صبح ادامه يافت
پيمان  شيعيان عراق عليه ائتالف هم«: ر خارجه شوراي حكومتي عراق گفتهوشيار زيباري وزير امو* 

  » .اند نشده
به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، زيباري در آستانه ديدار با توني بلر نخست وزير انگليس در 

گو با شبكه آانال چهار انگليس، در پاسخ به سوالي در مورد گسترش حرآت شبه نظاميان شيعه  و گفت
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ر عراق تاآيد آرد، اين حرآت انتفاضه نيست و به هيچ وجه شيعيان عراق بر ضد نيروهاي ائتالف با د
  . اند يكديگر متحد نشده

آرد، اوايل امروز به ضرب گلوله افراد  يك مترجم عراقي آه براي ارتش آمريكا در اين آشور آار مي* 
  . ناشناس در مرآز بعقوبه آشته شد

به گفته «: افسر پليس با اعالم اين خبر افزود» احمد علي«انسه از بعقوبه، به گزارش خبرگزاري فر
 ساله آه تنها براي خريد غذا رفته بود به ضرب گلوله دو فرد 25مترجم » لوعي مجيد رشيد«شاهدان 

  » .ناشناس آشته شده است
يروهاي ائتالف و رهبران شود، ن آه از وي به عنوان رهبر القاعده در عراق ياد مي" ابو مصعب الزرقاوي* "

  . شيعه را تهديد به قتل آرد
به گزارش خبرگزاري فرانسه از دبي، وي در نواري آه روز گذشته در يك سايت اينترنتي منتشر شد، 

  . اند  سرباز نيروهاي ائتالف را در عراق آشته200مدعي شد آه مجاهدان وي بيش از 
اري در شهرهاي آربال و آاظمين در روز عاشورا را بر ها از جمله بمبگذ وي مسووليت برخي از عمليات

  . عهده گرفته است
اي با اشاره به چالشهايي آه ائتالف به رهبري آمريكا در عراق با  تحليلگر خبرگزاري فرانسه در مقاله* 

عراق در حال تبديل شدن به نگراني بزرگي براي انتخاب مجدد بوش «: نويسد آن روبرو است، مي
  » .است

: افزايد در ادامه اين تحليل مي» جين لوييس دوبلت«گزارش خبرگزاري فرانسه از آرافورد تگزاس، به 
  » .اند عالوه بر اين دموآراتها نيز راهبرد دولت جمهوريخواه آمريكا را به باد انتقاد گرفته«
  

  خالصه اخبار تلويزيون الجزيره درباره تحوالت عراق
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 بنا به گزارش تلويزيون الجزيره در درگيري بين هواداران مقتداي صدر و نيروهاي -همبستگي ملي 
  . نفر ديگر مجروح شده اند74 عراقي آشته و حداقل 28ائتالف 

  : 18/1/83تلويزيون الجزيره 
 نفر 74ه وحداقل  نفر عراقي آشت28در درگيري بين نيروهاي ائتالف با هواداران مقتداي صدر: آشته ها

  .ديگر مجروح شده اند
  .رمادي ـ در رمادي با خمپاره به مقر نيروهاي آمريكايي تهاجم شد

  بغداد ـ در منطقه اعظميه درگيري بين نيروهاي آمريكايي با افراد ناشناس نقابدار صورت گرفت 
  .  از طريق آن پخش آردندهواداران مقتدي صدر تلويزيون آوت را بتصرف در آورده و پيامهاي صدر را: آوت 

 6 شب تا 7در فلوجه از ساعت . فلوجه در معرض گلوله باران شديد توپهاي آمريكايي قرار گرفت: فلوجه 
  . صبح منع آمد و رفت اعالم گرديد

  . واشنگتن ارسال نيروهاي بيشتر به عراق را بررسي ميكند: ابي زيد
  . ه مورد اصابت قرار گرفتيك خودروي آمريكايي در نزديكي الحديث: الحديثه 

  . صدر در مسجد آوفه گفتگو با نمايندگان مراجع و رؤساي عشاير را نپذيرفت: معاونين بحرالعلوم 
  

  . مدينه الصدر با تانك گلوله باران شد: مدينه الصدر
وي خواستار نزديك . اولين اپوزيسيون بود آه پس از حمله به عراق وارد عراق شد: عبدالمجيد خويي 

آمريكا وي را آورده بود آه مرد مهمي در عراق جديد باشد آه بوسيله . دن همه طرفهاي عراقي بودش
  . صدر متهم به قتل خويي است. صدر تصفيه شد

بوش گفت صدر براي عراق دمكراسي نمي خواهد، وجه ديگري از دمكراسي استفاده از قدرت : بوش 
 . براي انتقال حاآميت به عراق پايبند است ژوئن30وي گفت به . ما عقب نخواهيم نشست. است

  
  دوازده تفنگدار آمريکايی در رمادی کشته شدند
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 تفنگدار دريايی آمريکا در حمله ای در شهر رمادی، در منطقه 12وزارت دفاع آمريکا اعالم کرده است که 
اين درحالی است که ائتالف نظامی تحت فرماندهی آمريکا . ه اندسنی نشين غرب بغداد کشته شد

  .روز سه شنبه در دو جبهه متفاوت عليه سنی ها و شيعيان درگير نبردهای سختی بوده است
يک سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا، گفت که اين تفنگداران در شهر رمادی زمانی کشته شدند که 

  .وهای ضدائتالفی قرار گرفتندهدف تهاجم گروه بزرگی از نير
درست ساعاتی پيش از حمله به نيروهای آمريکايی در رمادی، دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا گفت 
فرماندهان آمريکايی در عراق برای مقابله با خشونت در آن کشور، هر تعداد نيروی اضافی نياز داشته 

  .باشند دريافت خواهند کرد
به طور نامتعارفی "های آمريکايی در عراق حتی درحال حاضر نيز به گفته وی وی گفت سطح حضور نيرو

  ".باالست
  ورود به فلوجه

پيشتر آمريکا اعالم کرد که در پی چندين ساعت نبرد سنگين، نيروهای آمريکايی کنترل بخشی از شهر 
  . عراقی فلوجه را به دست گرفتند
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 شهر عراق با حاميان مقتدی صدر ادامه دارد که ده ها در همين حال درگيری نيروهای ائتالفی در چندين
  .کشته به جا گذشته است

 آوريل، 5عمليات فلوجه با محاصره راه های ارتباطی شهر توسط صدها نيروی آمريکايی در روز دوشنبه، 
واحدهای آمريکايی با کمک آتش توپخانه و هلی کوپترهای توپدار عليه آنچه نيروهای . آغاز شد

  .ی خوانند دست به عمليات زده اندشورشی م
  برای ديدن صفحه ويژه عراق اينجا را کليک کنيد

دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا گفت که نيروهای آن کشور تعدادی را بازداشت و گروه ديگری را که 
  . کشته اندمقاومت می کردند 

وابسته به موسسات (او گفت مسببين حادثه قتل و تکه تکه کردن چهار محافظ امنيتی آمريکايی 
در اين شهر سنی نشين که هفته قبل روی داد با شيوه های حساب شده تحت تعقيب قرار ) خصوصی

  .خواهند گرفت
آن مقررات منبع آمد و شد نيروهای آمريکايی ضمن مسدود کردن راه های ورود و خروج به فلوجه، در 

  .شبانه به اجرا گذاشته اند
  درگيری با طرفداران مقتدی صدر

 6(از سوی ديگر مقتدی صدر، روحانی جوان شيعه عراق که خبر صدور حکم بازداشت او روز دوشنبه 
  .اعالم شد، در ميان هواداران مسلح خود در شهر نجف به سر می برد) آوريل

دی صدر بنيان گذاشته شده است، در چندين شهر عراق به تظاهرات و که توسط مقت" ارتش مهدی"
  .حمالت خشونت بار عليه نيروهای تحت هدايت آمريکا دست زده اند

 15روز سه شنبه در شهر ناصريه در جنوب عراق، نيروهای ايتاليايی در درگيری با شبه نظاميان شيعه، 
  .عراقی را کشتند

کرد در درگيری هايی با شبه نظاميان در شهر کوت، در جنوب بغداد، يک وزارت دفاع اوکراين نيز اعالم 
  .سرباز اوکرايينی کشته و پنج سرباز آن کشور زخمی شدند

در شهر جنوبی عماره که در آن نيروهای بريتانيايی مسوول حفظ امنيت هستند نيز درگيری هايی 
  .اقی منجر شده است عر12 ساعت گذشته به قتل 48اين نبردها طی . گزارش شده است

در عين حال، اياالت متحده گفته است که موضوع اعزام نيروهای بيشتر به عراق را در دست بررسی 
  .دارد

  هشدار به زايران ايرانی
با وخامت اوضاع امنيتی عراق، دولت ايران به شهروندان اين کشور هشدار داده است که به عراق سفر 

  .نکنند
با صدور اطالعيه ای از زايرانی که در نظر دارند برای زيارت اماکن وزارت کشور جمهوری اسالمی 

مذهبی شيعه عازم عراق شوند خواسته است به دليل آنچه که شرايط بحرانی و فقدان امنيت در اين 
  .کشور خواسته از سفر به عراق خودداری ورزند

وندان ايرانی به عراق وضع قبال تشکيالت اداره امور عراق شرايطی را به منظور نظارت بر سفر شهر
  .کرده است

اين تصميم پس از آن اتخاذ شد که شايع شد تندروهای مسلح خارجی همراه زايران وارد عراق می 
  .شوند

همزمان، کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعالم کرده است که اعزام کاروان های حامل 
  .الت تعليق در آورده استآوارگان عراقی در ايران به کشورشان را به ح

  .سازمان ملل متحد علت اين تصميم را فقدان امنيت الزم در عراق اعالم کرده است
به گفته کميساريای عالی، از ماه ژوئيه سال گذشته تا کنون به حدود ده هزار آواره عراقی کمک کرده 

  .کشور خود بازگردنداست تا به طور داوطلبانه از کشورهای ايران، عراق و عربستان سعودی به 
  آمريکا بر سر دوراهی

نيک چايلدز، خبرنگار بی بی سی در پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا می گويد که زمان و ماهيت آخرين 
خشونت ها، احتماال آن را به جدی ترين تهديد بالقوه عليه ائتالف تحت رهبری آمريکا در عراق طی 

  .تقريبا يک سال گذشته بدل می کند
ويد که فرماندهان آمريکايی از چند نظر در تنگنا قرار گرفته اند، اما اولويت آنها چگونگی و زمان او می گ

  .برخورد با آقای صدر است
قبال حکم جلب آقای صدر در ارتباط با قتل عبدالمجيد خوئی، روحانی ميانه رو که ماه آوريل سال گذشته 

  .در نجف به قتل رسيد صادر شده است
يکی از دستياران ارشد آقای صدر روز شنبه در ارتباط با همان قتل بازداشت شد، اما مصطفی يعقوب، 

  .آقای صدر دخالت در آن قتل را تکذيب می کند
خبرنگار ما می گويد که نيروهای آمريکايی می خواهند در مقابل مقتدی صدر از خود قاطعيت عمل 

  .ه خود بپرهيزندنشان دهند، و در عين حال می خواهند از تحريک مردم علي
 

  شوراي حكومت انتقالي عراق موافق با دستگيري مقتدا صدر است  
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ها، شوراي حكومت   هاي علميه از مقتدا صدر مبني بر توقف درگيري  درپي درخواست مراجع حوزه

  .انتقالي عراق حكم دستگيري وي را تاييد آرد
تمامي حوزه ها علميه :"  بين الملل ايلنا، يك منبع موثق از شيعيان نجف اعالم آردبه گزارش سرويس

هاي   ها و تصرف ساختمان  روحاني انقالبي عراق خواستند تا به خشونت" مقتدا صدر"متفق القول از 
  ".اداري و عمومي و ديگر اقداماتي از اين قبيل پايان دهد

شوراي حكومت , "مقتدا صدر"پي درخواست حوزه هاي علميه به به گزارش پايگاه اينترنتي ايالف، در 
  .انتقالي عراق حكم صادره از سوي نيروهاي ائتالف، مبني بر دستگيري وي را تاييد آرد

در نجف اشرف ) ع(در حال حاضر مقتدا صدر از محل اقامتش آوفه به حرم امام علي , الزم به ذآر است
هاي منتهي به حرم مطهر به حفاظت از وي مي   بستن خيابانداران مسلح وي با   منتقل شد و طرف

  .پردازند
از مراجع بزرگ شيعيان عراق است آه " آيت اهللا علي سيستاني"شهر نجف محل اقامت , گفتني است

با هم درگير شدند آه در پي آن چند " آيت اهللا سيستاني" با طرفداران" صدر" دو ماه قبل طرفداران
  .ماندآشته و زخمي بر جاي 

  
  يك سرباز اوآرايني در عراق آشته شد و شش تن ديگر زخمي شدند
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در درگيري هاي امروز در عراق يك سرباز اوآرايني آشته شد و شش تن ديگر زخمي : خبرگزاري فارس

  . شدند
عالم آرد در درگيري امروز آه نزديك شهر به گزارش خبرگزاري رويتر از آيف، وزارت دفاع اوآراين امروز ا

  . آوت صورت گرفت، يك سرباز اوآرايني آشته شد و شش سرباز ديگر زخمي شدند
  وزارت دفاع اوآراين با اعالم آن آه اين سرباز اوآرايني در انفجاري در آوت آشته شده است،

آرايني شرايط را در آنترل شرايط امنيتي در اين شهر همچنان خطرناك است اما سربازان او«:افزود
  » .دارند

پيش از اين اعالم شده بود، در درگيري بين نيروهاي اشغالگر عراق و طرفدارن مقتدا صدر از روحانيون 
  .  نيروي اشغالگر آشته شده اند19 عراقي و 100شيعه عراق آه از يكشنبه آغاز شده، بيش از 

 /انتهاي پيام
 

ها تن در اين  ها در عراق ادامه يافت و ده روز متوالي درگيرينيز براي سومين ) شنبه سه(امروز 
  .ها آه اوج آن در فلوجه، شهرك صدر و ناصريه بود، آشته و يا زخمي شدند درگيري
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الي ادامه هاي امروز براي سومين روز متوالي درح درگيري) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي امور عراق روز گذشته در يك آنفرانس خبري  يافت آه يكي از سخنگويان دولت آمريكايي مسوول اداره
ي اين سخنگو، حكم  به گفته. گفت آه يك قاضي عراقي حكم بازداشت مقتدي صدر را صادر آرده است

اين در حالي . ده استاهللا عبدالمجيد خويي صادر ش بازداشت مقتدي صدر به اتهام شرآت در قتل آيت
  .آند اهللا خويي را رد مي است آه مقتدي صدر هرگونه دخالت در قتل آيت

ها و شدت يافتن وخامت اوضاع عراق باعث شده تا پنتاگون از احتمال اعزام نيرو به  سومين روز درگيري
نيروهاي ”اعزام  اضطراري براي  هاي وزارت دفاع آمريكا فاش آرد آه در حال بررسي طرح. عراق خبر دهد

  .در صورت وخيم تر شدن اوضاع عراق است“ تقويتي
ي حمالت نيروهاي آمريكايي به فلوجه به همراه چندين دستگاه تانك و  دور تازه)  شنبه سه(امروز 

  . هواپيما آغاز شد
ي نيروهاي آمريكايي به همراه چندين دستگاه تانك و  ي همه جانبه ي خبري الجزيره از حمله شبكه
سرانجام پس از آنكه روز گذشته شهر : خبرنگار الجزيره اظهار داشت. اپيما به شهر فلوجه خبر دادهو

ي  ي آامل نيروهاي آمريكايي به سر برد، اين محاصره با حمالت گسترده فلوجه تحت محاصره
  .هواپيماهاي آمريكايي و تانك شكسته شد

اران شهر فلوجه به صورت هم زمان با استفاده از از شب گذشته تاآنون بمب: خبرنگار الجزيره تصريح آرد
تانك و هواپيما ادامه دارد، به طوريكه حتي بيمارستان اين شهر و نيز تعدادي از منازل مسكوني شهر 

  . اند هاي تانك و هواپيما مصون نمانده فلوجه نيز از هدف گلوله
اند  ي بغداد درگير شده ي اعظميه طقهاز سوي ديگر الجزيره گزارش آرد نيروهاي آمريكايي و مردم در من

  . اند ي بغداد آغاز آرده يي را به شهرك صدر در حومه ي گسترده هاي آمريكايي حمله و هواپيماها و تانك
  . ها با هدف دستگيري مقتدي صدر انجام شده است گزارش شد آه اين درگيري

رفدار صدر به نيروهاي آمريكايي، هاي ط اين در حالي است آه سخنگوي دفتر صدر اعالم آرد آه گروه
  .انگليسي و يا هر گروه ديگري اجازه نخواهند داد تا مقتدي صدر را دستگير آنند

ي القدس العربي نوشت آه بعد از صدور حكم دستگيري صدر نيروهاي آمريكايي در تالش براي  روزنامه
  .دستگيري وي در شهر آوفه مستقر شدند

 از ناصريه در جنوب عراق حاآي از اين بودند آه افراد مسلح شيعه با هاي رسيده از سوي ديگر گزارش
  . اند نيروهاي نظامي ايتاليايي در شهر ناصريه درگير شده
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ها، چهار خودروي نظامي نيروهاي ايتاليايي توسط وفاداران   در اين درگيري به گزارش راديو آمريكا،
هاي اطراف مقر نيروهاي ائتالف در  دي صدر به آتش آشيده شد و طرفداران مقتدي صدر خيابانمقت

  .ناصريه را در آنترل گرفتند
يي و مذهبي  ي طائفه هم چنين امروز گزارش شد، مقتدي صدر دعوت يك هيات از رهبران برجسته

يندگاني از محمد بحرالعلوم، اين هيات آه شامل نما. عراق را براي آرام آردن اوضاع سياسي رد آرد
چنين چند تن  روحاني شيعه و عضو حكومت موقت، عده ديگري از اعضاي شوراي حكومت انتقالي و هم

  .ديگر از رهبران عشاير عراق بوده، قصد داشتند روز گذشته با صدر ديدار آنند
رد آه در جريان درگيري ي تلويزيوني الجزيره به نقل از نيروهاي آمريكايي اعالم آ در همين حال شبكه

بين نيروهاي آمريكايي و افراد مسلح عراقي در جنوب بغداد، چهار تن از تفنگداران دريايي آمريكا آشته 
  .شدند

به گزارش ايسنا، نيروهاي آمريكايي امروز وارد منطقه الصناعيه در فلوجه شده و در اين منطقه به 
  .به وجود آمده چهار سرباز آمريكايي آشته شدندها  اي پرداختند آه در درگيري دستگيري گسترده

ي بغداد را پس از يك  هاي پليس در شهرك صدر واقع در حومه نيروهاي آمريكايي هم چنين تمام پاسگاه
  .شب درگيري سنگين با شبه نظاميان حامي مقتدي صدر تصرف آردند

هاي پليس در سراسر  ابل پاسگاهها و خودروهاي زرهي آمريكا در مق خبرگزاري فرانسه گزارش آرد، تانك
ها به حالت  اند و سربازان تا بن دندان مسلح آمريكايي در باالي بام اين شهرك فقيرنشين مستقر شده

  .اند باش درآمده آماده
در همين حال گزارش شد، مقتدي صدر اعالم آرد، مسجد قلعه مانندي را آه وي روزهاست در آن پناه 

  . باشد، ترك خواهد آرد  آامل حاميان مسلح وي ميي گرفته و اآنون در محاصره
خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش آرد، مقتدي صدر آه از روز يكشنبه گذشته در مسجد اصلي شهر 

آوفه واقع در جنوب بغداد مستقر شد، اعالم آرد آه مسجد را از بيم اين آه در يك حمله تخريب شود، 
  .به سوي نجف و دفترش حرآت آردبر اساس آخرين اخبار وي . ترك خواهد آرد

ي خبري الجزيره از وقوع چند انفجار و شنيدن شدن صداي تيراندازي  اي ديگر شبكه هم چنين در واقعه
  .در شهر آربال خبر داد

چنين از وقوع درگيري ميان نيروهاي آمريكايي و نيروهاي مسلح عراقي  به گزارش ايسنا، اين شبكه هم
  .ر فلوجه گزارش دادي جوالن واقع د در منطقه

هاي شديد ميان دو طرف  ي دارالقرمه واقع در شمال فلوجه، شاهد درگيري براساس اين خبر، منطقه
  .بود آه در جريان آن يك آودك عراقي آشته و يك خودروي زرهي نظاميان آمريكا به آتش آشيده شد

  .اند رباز آمريكايي آشته شدهي نيروهاي آمريكايي، طي دو روز درگيري در اين منطقه هشت س به گفته
  .سي گزارش آرد در فلوجه بين نيروهاي آمريكايي و افراد مسلح نبرد سنگيني در جريان است.بي.بي

هاي ارتباطي شهر توسط نيروهاي آمريكايي در روز گذشته آغاز شد و  ي راه عمليات فلوجه با محاصره
آوپترهاي توپدار استفاده آرده و گفته  يواحدهاي آمريكايي در اين عمليات از آتش توپخانه و هل

  .شود تلفات سنگيني نيز برجاي مانده است مي
مخالف حضور نظامي خارجي واقع است، با “ مثلث سني نشين”هم چنين عمليات فلوجه آه در 

  . درگيري بين نيروهاي خارجي و شبه نظاميان شيعه طرفدار مقتدي صدر در مناطق ديگر همزمان شد
 از قول شاهدان عيني گزارش آردند آه در شمال فلوجه درگيري سنگيني جريان داشت و ها خبرگزاري

 سرباز 8هاي فلوجه  در درگيري. رسيد صداي انفجار و آتش اسلحه سنگين از اين نقطه به گوش مي
  .آمريكايي آشته شدند

 ژوئن زماني 30: ردهاي امروز در حالي ادامه يافت آه پل برمر، حاآم آمريكايي عراق تاآيد آ درگيري
  . چنان به آن پايبنديم است آه ما هم

به گزارش ايسنا و به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، برمر با اين حال اذعان آرد آه امر واگذاري قدرت 
  . ژوئن روندي نيست آه به آساني ممكن باشد30ها در  به عراقي

 مشكالت بسياري مواجهيم آه اين امر بر ما با: سي، بيان داشت.بي.ي اي وگو با شبكه برمر در گفت
  .آسي پوشيده نيست

 انتهاي پيام
  

  سالگرد سقوط صدام و اقتصاد عراق مرورى بر رويدادهاى اقتصادى 
   ٢٠٠۴ برابر با ششم آوريل١٣٨٣ فروردين ١٨: بغداد، ايرنا 

   درصد از درآمدهاى ارزى اش از طريق فروش نفت ٩۵عراق ، کشورى که نزديک به 
  ن و در واقع کشورى ثروتمند بشمار مي آيد ، اما مردم اين کشور بدليل تامي

  . سياست هاى رژيم گذشته ، از وضعيت اقتصادى نامناسب رنج مي برند
  مرورى بر رويدادهاى اقتصادى عراق که بيش تر از دهه هشتاد و درپي تحميل
  ور را نمايان کردن جنگ عليه جمهورى اسالمي ايران آغاز شد، عمق مشکالت اين کش

  . مي سازد
  در آن زمان ، رژيم صدام به دليل هزينه هاى سنگين تجهيزات ارتش خود، 

  سياست اقتصاد بسته را به اجرا درآورد و ديون سنگين خارجي را متحمل کشور و
  . مردم خود کرد
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  پس ازپايان جنگ هشت ساله ، عراق ميزان صادرات نفت خام خود را افزايش 
   اقتصادى ونفتي خود را بازسازى کرد و کارشناسان بر اين باورداد و تاسيسات

  بودند که اين کشور در مدتي کوتاه خواهد توانست اوضاع اقتصادى خود را سر و
  . سامان دهد، اما آنچه که در پي آمد بر خالف اين پيش بيني ها بود

  ،  ميالدى با حمله به کويت و اشغال اين کشور١٩٩٠رژيم صدام در اوت سال
  . خود را درگير جنگي ديگر کرد، جنگي که اين بار اقتصاد عراق را نابود کرد

  در پي اشغال کويت ، سازمان ملل متحد يک محاصره بين المللي را عليه عراق 
  به اجرا درآورد که اين محاصره تا زمان فروپاشي رژيم صدام ادامه يافت و در

  . مردم عراق کردطول دوازده سال خسارت هاى سنگيني را متحمل 
   ۶٠ ميالدى به حدود٢٠٠١طبق آمار موجود، ميزان تورم در عراق در سال

   هزار نفر ۴٠٠درصد و تعداد جمعيت فعال اين کشور به حدود جهار ميليون و
  . رسيد

  اما جهان درسال گذشته ميالدى سومين و بزرگترين جنگ خليج فارس را شاهد 
  کميت رژيم صدام درعراق پايان يافت و بود ، جنگي که درجريان آن دوران حا
  .  ، رسما اعالم شد٢٠٠٣سقوط اين رژيم در نهم آوريل سال

  از همان ابتداى آغاز تالش هاى آمريکا و همپيمانش انگليس براى اعالم جنگ 
  . عليه عراق ، مساله اقتصادى در جنگ مطرح بود

  ي مذاکرات مساله بازسازى عراق پس ازجنگ همواره يکي از محورهاى اصل
  رهبران کشورهاى همپيمان اين جنگ بود و آمريکا توانست با وعده هاى مشارکت 
  .در بازسازى عراق ، عالوه بر انگليس ، چندين کشور ديگر را درگير اين جنگ کند

  پس از جنگ نيز، آمريکا به عنوان حاکم نظامي عراق طرح هاى بازسازى اين 
  . منحصر کردکشور را صرفا به کشورهاى همپيمان 

   ميليارد دالر١٧۵طبق برآورد کارشناسان ، بازسازى عراق هزينه اى نزديک به 
  . دربر خواهد داشت 

  جداى از بازسازى عراق ، بدهي هاى برجاى مانده از رژيم صدام چالش ديگرى 
  . بود که فراروى آمريکا و متحدانش قرار داشت 

  ود يکصد تا يکصد وچهل ميلياردبدهي هاى عراق تنها به روسيه و فرانسه ، حد
  دالر برآورد مي شد، همچنانکه عراق مي بايستي سيصد ميليارد دالر به کويت به 

  .  پرداخت مي کرد١٩٩٠عنوان غرامت ناشي از حمله به اين کشور در آغاز دهه 
  وزير خارجه پيشين خود را مسوول مذاکره " جيمز بيکر"آمريکا درحال حاضر 
  ر عراق براى کاهش ديون اين کشور کرده و اين مذاکرات با کشورهاى طلبکا

  . تاکنون نتايجي هرچند محدود به دنبال داشته است 
   اقتصاد خود را در ٢٠٠١آمريکا که پس از رويدادهاى يازدهم سپتامبر

  آستانه ورشکستگي مي ديد، بروز جنگ زمينه مناسبي براى ايجاد تحرک دراقتصاد 
   دليل شرکت هاى آمريکايي فعال در زمينه هاى مختلف که اين کشور بود و به همين

  تعداد نه چندان کمي از آنها در اختيار مسووالن آمريکا قرار داشت ، براى 
  . سرمايه گذارى در عراق هجوم آوردند

  آژانس توسعه بين المللي آمريکا نيز به عنوان مسوول انحصارى بازسازى عراق 
  هاى آمريکايي و غيرآمريکايي براى سرمايه گذارى تعيين شد و اکنون تمامي شرکت 

  . در اين کشور بايستي از طريق اين آژانس اقدام کنند
  اين آژانس از زمان فروپاشي رژيم صدام تاکنون طرح هاى متعددى در 

  زمينه هاى بازسازى تاسيسات بهداشتي ، اقتصادى ، کشاورزى ، ورزشي ، ايستگاههاى 
   وتلفن ، بنادر، پلها، خطوط آهن ، فرودگاه ها،تعمير آب و برق ، فاضالب، پست

  مدارس ومراکز آموزشي مختلف ، به شرکت هاى مختلف بويژه آمريکايي واگذار 
  . کرده است 

  طبق گزارش رسمي آژانس توسعه بين المللي آمريکا، آژانس مذکور از زمان 
   ميليارد دالر ٣/  ٢فروپاشي رژيم در عراق تا ماه مارس سال ميالدى جارى ، حدود

  . در عراق هزينه کرده است 
  اين درحالي است که براساس اعالم رسمي تشکيالت اشغالگر، درآمد نفتي عراق 

   ۵ / ٩٩به عنوان عمده منبع درآمد اين کشور از زمان فروپاشي رژيم تاکنون 
  . ميليارد دالر بوده است 

   حاضر روزانه يک ميليون طبق اعالم رسمي وزارت نفت عراق ، اين کشور در حال
   هزار بشکه نفت صادر مي کند که اين ميزان نزديک به ميزان توليد نفت ٨٠٠و

  . عراق پيش از آغاز جنگ است 
  کارشناسان پيش بيني مي کنند که در صورت عدم بروز مشکلي در صادرات نفت 

  .  ميليارد دالر خواهد بود٢٠ الي ١۵عراق ، درآمد اين کشور امسال بين 
  يکي از اقداماتي که در يک سال گذشته انجام شد، تغيير اسکناس دينار 
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  عراق بود که تا زمان حمله به کويت و اشغال اين کشور، از چاپ سوييس آن 
  . استفاده مي شد

  قيمت دينار عراقي در اوايل دهه هشتاد سه دالر بود که اين قيمت به صورت 
  حميلي عليه ايران تا حدودى کاهش تدريجي و براثر فشارهاى متاثر از جنگ ت

  . يافت 
   ، رژيم عراق در يک اقدام غيرمترقبه تمامي ١٩٩١پس از جنگ کويت درسال

  اسکناس هاى چاپ سوييس موجود در دست مردم را با اسکناس هايي که خود در داخل 
  عراق چاپ کرده بود، تبديل کرد که اين اقدام بر اثر آسان شدن جعل اين 

  .  موجب تورم بيش از حد در کشور شداسکناس ها،
   اکتبر سال گذشته اسکناس هاى جديد عراقي که از ويژگي هاى بسيارى ١۵در

  براى دوام و عدم امکان جعل آن برخوردار بود ، جايگزين اسکناس هاى قديمي که 
  . معروف بود، شد" دينار صدامي "توسط مردم به 

  زيادى در بازارهاى جهاني اين اقدام قيمت دينار عراقي را تا حدود 
   ٢٠٠٠افزايش داد ، به طورى که در مدت چند ماه قيمت دينار که تا آن زمان 

  .  دينار رسيد١٣۵٠دينار در ازاى هر دالر بود، به حدود
   ۶از سوى ديگر، حقوق کارمند عراقي که در دوران رژيم صدام از حداکثر

   تا۶٩ديد وزارت دارايي ، بين هزار دينار تجاوز نمي کرد، اکنون طبق برنامه ج
  . هزار دينار تعيين شده است 

  ه ٧۴٠در حال حاضر اگرچه اوضاع اقتصادى عراق اندکي بهبود يافته است اما آنچ
  تمامي کارشناسان اين کشور را نگران کرده ، چگونگي خروج درآمدهاى نفتي عراق 

  . از کشور است 
  وضاع معيشتي خود کمي خشنود آنان مي گويند مردم شايد از تغييرات در ا

  باشند، اما به يقين نسبت به اينکه منابع زيرزميني اشان به غارت رود، رضايت 
 .نخواهند داد

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  بيانيه سيستاني آمريكا را محكوم و مقتدي صدر را حمايت آرده است

  2004  آوريل  6 -1383 فروردين 18سه شنبه 
رئيس دفتر هفته نامه نيوزويك در عراق گفت آنچه آه نگران آننده است اين است  -همبستگي ملي 

و از , آه سيستاني بيانيه اي صادر آرده و اساسا آمريكا را در رابطه با مقتدي صدر مورد انتقاد قرار داده 
  مردم خواسته آه از او حمايت آنند

حكم دستگيري صدر مدتها قبل صادر شده : ... ه سي ان انمجري برنام« 17/1/83, خبرگزاري فرانسه
  ...بود اما بعد از خشونت آخر هفته قبل به صورت عملي درآورده شد

 –از نظر شيوه آار (برخي ميگويند مقتدي صدر بنوعي : ... گزارشگر سي ان ان از بغداد, جيم آالنسي
با , سط يكي از اوباش دنبال شدهسال گذشته در مسجد امام علي خويي تو... پسر صدام است) م

  .چاقو آشته شد
برخي ميگفتند آشته شدن خويي بدليل جنگ داخلي قدرت در بين خود شيعيان است و انگشتها 

اما ... ولي صدر بشدت آنرا انكارميكند, بطرف مقتدي صدر و نيروهاي شبه نظامي طرفدارش رفته بود
شايعه بود آه درگيريهاي آخر هفته بدليل ... نديكسال بعد حكم بازداشت به همان سمت اشاره ميك

دستگيري مصطفي يعقوبي يكي از دستياران صدر صورت گرفته تا به دستگيري خود صدر منتهي 
وي قبال نيروهاي آمريكايي را با ... صدر ميتواند روي شبكه سراسري هوادرانش حساب آند... شود

نيروهاي آمريكايي را ,  با افراد مسلح در خيابانسيستم خودمختار خودش به چالش آشيده بود و اآنون
  .بايد ديد مقتدي صدر از آن قويتر يا ضعيفتر بيرون خواهد آمد... به چالش ميكشد
  ...رئيس دفتر نيوزويك در بغداد به ما ملحق ميشود, اآنون راد نوردن

  د؟آيا هنوز هم مقتدي صدر بعنوان يك شخصيت جزئي مورد بررسي قرار ميگير: ... س
و مرآز توجهات , وي اآنون با اينهمه توجهي آه متوجه اش شده ارتقا اساسي يافته است: راد نوردن

اينكه چند ماه قبل حكم دستگيري او را داشتند و اقدام نكرده بودند شايد همين مسئله ... شده است
 دستگيري او بايد براي... بود آه نميخواستند وي را خيلي مهمتر از آنچه آه واقعا هست نشان بدهند

و برخي حتي , چون نيروهاي امنيتي عراق قادر به انجام آن نيستند, روي ارتش آمريكا حساب باز شود
  .ممكن است در صحنه موضعشان را عوض آرده طرف او را بگيرند

  روحانيون ديگر شيعه چگونه برخورد آرده اند؟: س
 آيت اهللا السيستاني را مورد انتقاد قرار نداده بطور خاص, مقتدي صدر هيچوقت روحانيون برجسته: ... ج

آنچه آه نگران آننده است اين است آه سيستاني بيانيه ... و به آنها بعنوان مرجع باالتر نگاه آرده است
و از مردم خواسته آه از , اي صادر آرده و اساسا آمريكا را در رابطه با مقتدي صدر مورد انتقاد قرار داده 

بيانيه او خيلي نگران آننده است آه اگر اينطور ...  او همچنين درخواست آرامش آرد,او حمايت آنند
در اينصورت وي توده عظيمي را در خيابانها بدنبالش . تفسير شود آه بايد از مقتدي صدر حمايت آنند
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عالئمي بوده . نگران آننده ترين چيز حمايت مقتدي صدر از سني هاي فلوجه ميباشد... خواهد داشت
اين ريسك خيلي بزرگي است آه راديكالهاي سني و شيعه . آه آنها نيز از مقتدي صدر حمايت آرده اند

 .»... راه حل نظامي در دستگيري صدر ميتواند اوضاع را خيلي بدتر آند... به هم ملحق شوند
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  مقتدا صدر يام مالزبان الحياة از پشت صحنه ق گزارش روزنامه عرب - پشت صحنه
  ١٣٨٣ فروردين ١٨شنبه  سه -ايران امروز 

المللی هرجا صحبت از رفتار و سياست همسايگان عراق در برابر آن آشور باشد  در محافل و مجامع بين
توانند گردن خودرا باال بگيرند و ادعا نمايند آه  های ريز و درشت جمهوری اسالمی قطعًا می ، مقام

د آه شوراى حكومت انتقالی عراق را به رسميت شناختند و آنسولگری در بغداد نخستين آشوری بودن
يا بر اين امر انگشت بگذارند آه روزی نيست آه پذيرای مقامی از . باز آرده و آاردار در آنجا گماشتند

ی ا پوسته. ای از واقعيت ها واقعيت است ، اما تنها پوسته اين... مقامات حكومت موقت عراق نباشند و
در . خورد ها می آه تنها بدرد ارائه در محافل و مجامع رسمی و يا بازگو آردن در برابر خبرنگاران رسانه

حكايت ديگر و سياست » پشت صحنه«نوشته » الحياة«زبان  درون اين پوسته و يا آنچنانكه روزنامه عرب
 ائتالف در بازسازی عراق مطلوب مالهای ايران در عراق ، شكست امريكا و ديگر نيروهای. ديگری است

و ايجاد ساختار نوين سياسی در آن آشور است و سياست واقعی آنها نيز در خدمت چنين مطلوبی 
است و اال ، چنانكه اآبر رفسنجانی يكبار به صراحت به زبان آورد ، برای برخی از آشورهای منطقه از 

از همين روست . ها در عراق نيست ريكايیتر از پيروزی آم جمله روحانيان حاآم در ايران چيزی خطرناك
های  آه بسياری از آگاهان مسائل ايران و عراق در حوادثی چون طغيانگری مال مقتدا صدر دست

رسد اين موضوع بسيار پيشتر از اينها ، هم  بنظر می. بينند بينادگرايان در حاآميت ايران را نير در آار می 
هايی چون استقرار  كومتی عراق مسجل شده است و اقدامها و هم برای شورای ح برای آمريكايی

 ، محدود 3 به 19 مرزی از  گسترده نيروهای آمريكايی در مرزهای ايران و عراق و تقليل گذرگاههای
 نفر در روز از سوی عراق و التزام زائران ايران به ارائه گذرنامه 1500ساختن پذيرش زائران ايرانی به 

گری  ها و نيروهای ائتالفی مستقر در عراق برای محدود ساختن مداخله راقیشخصی از جمله تدابير ع
  .حكومت ايران در امور داخلی عراق است

  
***  

اما اطالعات تازه و دقيقی از فعاليت جمهوری اسالمی ايران در عراق و » الحياة«زبان  روزنامه عرب
ر شماره امروز خود نوشته است برخی از اين روزنامه د. قيام مقتدا صدر ارائه داده است»  پشت صحنه«

  . اعضای شورای حكومت انتقالی عراق معتقد هستند ايران در ورای رويدادهای اخير عراق است
اند آه  امريكائيها مدارآی بدست آورده: نوشته است» پشت صحنه«در گزارش خود زير عنوان » الحياة«

  . د بلكه خود نيز عمًال در حوادث حضور داردنشان ميدهد نه فقط ايران مقتدا صدر را تحريك ميكن
آاردار جمهوری اسالمی در عراق نه يك ديپلمات بلكه يك » حسن آاظمی قمی«به نوشته الحياة ، 

نيروهای . اين شخص بزودی از عراق اخراج خواهد شد. افسر پاسدار در نيروهای امنيتی ايران است
اهللا لبنان و حماس با مقتدا  ميدهد آاظمی رابط حزباند آه نشان  امنيتی عراق مدارآی بدست آورده

  . صدر از يك طرف و رابط نيروهای امنيتی ايران با اين روحانی افراطی است
يابد و چنانكه الحياة نوشته است آاظمی  ردپای آاردار جمهوری اسالمی حتی تا فلوجه هم امتداد می

بنا به اين گزارش . ت حتی در فلوجه فراهم آوردهای امن برای افراد تروريس توانسته است سالح و خانه
. برای پشتيبانی از مثله آردن امريكائيها در فلوجه است» خنجر«ای تحت عنوان  ، آاظمی طراح پروژه

اين برنامه ميبايست به محض شروع عمليات امريكا بر ضد تروريستها در فلوجه از سوی شيعيان به 
 شده است يك ديدار ميان معاون مقتدا صدر و نيروهای آاظمی موفق. مرحله اجرا گذاشته ميشد

  .موجود در فلوجه طی يك ماه گذشته تدارك ببيند
 ميليون دالر برای بسط نفوذ مقتدا صدر بر مساجد مراآز 49ايران تاآنون : آمده است» الحياة«در گزارش 

از . يا صورت ميگرفته استاين آار از طريق تامين خوراك و هدا. روضه خوانی در عراق هزينه آرده است
 مرآز روضه خوانی را تحت نفوذ خود 800اند تاآنون بيش از  اين طرق ، مقتدا صدر و پيروان وی توانسته

  .درآورند
اسناد . ، ارتشی آه مقتدا صدر آنرا رهبری ميكند از سوی ايران پرداخت ميشود» جيش المهدی«هزينه 

ی هفته گذشته هوشيار زيباری وزير خارجه  گفته. اين موضوع به دست آردهای عراق افتاده است
اشاره به همين » نفوذ بسيار زياد ايران در عراق«عراق در آنفرانس مطبوعاتی خود در لندن مبنی بر 

  .موضوع دارد
 ژوئن ، آماده ميكردند تا 30روزنامه الحياة معتقد است آه ايران و نيروهای مقتدا صدر خود را برای بعداز 

تقال قدرت به عراقيها وارد عمل شوند اما لو رفتن برخی از اسناد و دستگيری آاظمی برنامه بعد از ان
 .ايران هنوز دستگيری آاظمی را اعالم نكرده است. آنها را به جلو انداخته است

  
  شورشيان مقتدا صدر در عراق و نقش ايران در ناآرامى ها
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بعنوان رهبر شورشيان  ظه گر شيعه مذهباوضاع بحرانى حاآم بر عراق و نقش مقتدا صدر، موع
قضايى عراق و نقش او در قتل  افراطى عليه نيروهاى آمريكايى، پيگرد مقتدا صدر توسط مقامات
مذهبى و تسليحاتى از نيروهاى  عبدالمجيد خويى، و نقش ايران در حمايت هاى مالى، سياسى،

آه هم اآنون در بغداد » دويچه وله» ، خبرنگار بخش عربى»حسن حسين« افراطى شيعه، از ديدگاه 
  .بسر مى برد، در گفت وگو با صداى آلمان

  2004  آوريل  6 -1383 فروردين 18 سه شنبه - راديو آلمان-داود خدابخش: گفت وگو
خود را با  در عين حال آه رهبران مذهبى جمهورى اسالمى ايران تالش دارند، مناسبات ديپلماتيك

مذهبى، سياسى   جلوه دهند، ولى از سوى ديگر مى آوشند، نهادهاىشوراى حكومتى عراق عادى
دهند، آه ايران نيز نقش تعيين  و حتى شبه نظامى خود را در عراق برپا آنند تا به آمريكايى ها نشان

در شماره ششم » الحياة«روزنامه عرب زبان  .آننده اى در آينده آشور همجوار، عراق ايفا خواهد آرد
مقاله اى از آمك هاى مالى و حتى تسليحاتى مقامات  ، طى١٣٨٣ فروردين ١٨ابر با  بر٢٠٠۴آوريل 

به نوشته اين روزنامه، مقامات . جمله مقتدا صدر خبر مى دهد ايران به نيروهاى افراطى شيعه، از
را در شهر » حسن آاظمى قمى«آاردار سفارت جمهورى اسالمى ايران بنام  عراقى حتى رد پاى يك

 ، مقامات»الحياة«به گزارش . سالح و يافتن خانه هاى امن براى تروريست ها يافته اند تأمينفلوجه در 
افراطى شيعه   ميليون دالر براى حمايت هاى مذهبى از مقتدا صدر، آه يك موعظه گر۴٩ايران تاآنون 

ه اندازند تا خوانى در عراق برا  مرآز روضه٨٠٠آنها توانسته اند تاآنون بيش از . است، صرف آرده اند
روزنامه مى نويسد آه مقامات عراقى و آمريكايى  اين. شيعيان افراطى را بدين گونه بسيج و تهييج آنند

افشا شده و حسن آاظمى قمى بزودى از اين آشور اخراج  از نقش ايران اطالع دارند و اسناد آن
 . پيشه آردهدولت ايران در اينباره تاآنون سكوت و اين در حالى است آه. خواهد شد

آلمان گفت  در رابطه با اوضاع حساس آنونى در عراق و نقش ايران در آشوب هاى اين آشور، صداى
هم اآنون در   آه صداى آلمان،/ » دويچه وله«وگويى داشت با حسن حسين، خبرنگار بخش عربى 

 صورت گرفته ١٣٨٣ه فروردين ما ١٨ برابر با ٢٠٠۴اين مصاحبه در تاريخ ششم آوريل . بغداد بسر مى برد
 .است

 .است  صورت گرفته١٣٨٣ فروردين ١٨ برابر با ٢٠٠۴اين مصاحبه در تاريخ ششم آوريل 
 است؟ آقاى حسين، در اين لحظه چه وضعيتى بر عراق حاآم: صداى آلمان
بخش شرقى شهر بغداد آه  هم اآنون اوضاع متشنجى بر اينجا حاآم است، بويژه در :حسن حسين
نام دارد و نام قبلى اش » شهرك صدر» در اين منطقه آه. اداران مقتدا صدر مى باشدمحل سكونت هو

در يك منطقه ديگر در شرق بغداد بنام . زيادى دارند بود، هواداران مقتدا صدر فعاليت» شهرك صدام«
ى آمريكاي. شديدى ميان اين افراد با آمريكايى ها در جريان است در اين لحظات برخوردهاى» الشعله«

هيچكس نه مى تواند وارد و نه مى تواند خارج شود و رفت . محاصره خود درآورده اند اين دو منطقه را به
قابل آنترل  مردم بغداد نيز تالش مى آنند تا وضعيت. آمد بسيار دشوار است و آنترل ها بسيار شديد و

بغداد در اين لحظات نسبتا آرام  يعنى اينكه خيابان هاى. گردد، به اين صورت آه در خانه هايشان بمانند
و اين به اين . در پروازند و فعاليت زيادى دارند هليكوپترهاى آمريكايى مدام بر فراز شهر. و خلوت اند

  .اجراست معناست آه برنامه هايى در حال
عماره و  در شهرهاى ديگر فعاليت هاى مسالمت آميزى در جريان است، از جمله در شهرهاى بصره،

ولى . در آنجا ساآنند اينها شهرهايى در جنوب عراق هستند آه عمدتا مردم شيعه. و يا در حّلهناصريه 
مقتدا صدر صورت مى گيرند،  انتظار مى رود با تالش هايى آه در چند ساعت آينده براى دستگيرى

 مقبره مقتدا صدر هم اآنون در شهر نجف در .تنش ها نيز در اين شهرهايى آه ذآرشان رفت، اوج گيرند
. است و آمريكايى نمى توانند براحتى وارد شوند امام على مخفى شده و اين محل از اماآن مقدس

دستگيرى صورت دهد و در چنين شرايطى آنترل اوضاع مى تواند  تنها پليس مى تواند تالش هايى براى
  .دشوار باشد
 است؟  داشتهجمهورى اسالمى ايران چه نقشى در شورش شيعيان افراطى: صداى آلمان
آنها از نفوذ . رهبران شيعى دارند اول بايد بگويم آه ايرانى ها رابطه اى تنگاتنگ با :حسن حسين

هرچند آه بايد گفت آه جنبش الصدر . مقتدا صدر زيادى درون بسيارى سازمان برخوردارند، از جمله بر
حسين نيز از اين امر حمايت مى ايران فاصله گرفته شود و صدام  در اصل به اين صورت شكل گرفت تا از

ولى از . مقتدا صدر با اين هدف به رهبرى جنبش رسيد تا از نفوذ ايران بكاهد در واقع پدر همين. آرد
در عراق پيش  معلوم پسر او نظر ديگرى دارد و تالش دارد با آمك هاى مالى از ايران، فعاليت را خود قرار
  .ببرد

زيادى يارى مى   آه چگونه ايران در اين شهر به تشكيل گروه هاىمن خودم در شهر بصره تجربه آردم
و ما وقتى . ايرانى هستند رساند و در واقع گروه هاى خودش را تشكيل مى دهد و اعضاى اين گروه ها

بلكه صحبت از رهبران مذهبى ايرانى  از ايران سخن مى گوييم، صحبت از نهادهاى دولتى نمى آنيم،
است آه در عراق پول زيادى را خرج مى آند و  مه نقش حزب اهللا ايران مطرحو پيش از ه. مى آنيم

 سازمانى بنام حزب اهللا در عراق براه  عراق ريخته اند و اينها ميليون ها دالر از سوى حزب اهللا بدرون
و گروه هاى آوچك ديگرى آه ناگهان سبز » ثاراهللا « سازمان هاى متعددى از جمله انداخته اند و نيز

  .و همه اين گروه ها از سوى ايران تأمين مالى مى شوند ده اندش
آمريكا، دومين قدرت  بسيارى ناظران در عراق اعتقاد دارند آه ايران بدليل رهبرى مذهبى اش، پس از

من در بصره شنيدم آه . ايجاد آرده و اين امر البته نگرانى زيادى در ميان مردم. بانفوذ در عراق است
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سياستمداران عراقى و : سياستمداران تمايز قائل مى شوند ن اين شهر ميان دو گروه ازمردم و ساآنا
. مى دهد آه آداميك از سياستمداران زير نفوذ ايرانى ها قرار دارند اين نشان. سياستمداران ايرانى

مردم   جامعه ونيز آرد آه اين گروه ها مورد باور، اعتقاد و احترام مردم نيستند و در ميان ولى بايد اشاره
از . آنها موافق نيستند اين فعاليت هاى افراطيون را نيز مردم مناسب نمى دانند و با. عراق جايى ندارند

و گروه هاى سياسى در مورد اين  سوى ديگر، نگرانى و نارضايتى بسيارى از سياستمداران و احزاب
 .فعاليت ها آامال مشهود است

نظر شما  به. ازداشت مقتدا صدر را صادر آرده اندآمريكايى ها دستور ب: صداى آلمان
 دستگيرى مقتدا صدر چه پيامدهايى مى تواند داشته باشد؟

حكم دستگيرى مقتدا صدر را صادر  اول بايد تصحيح آنم آه اين آمريكايى ها نبودند آه :حسن حسين
زداشت مقتدا صدر را يك قاضى عراقى حكم با در واقع. آردند، بلكه اين يك مسئله آامال قضايى است
عبدالمجيد خويى است آه فرزند رهبر بزرگ شيعيان،  صادر آرده و مقتدا صدر متهم به شرآت در قتل

تا ديروز مقتدا . گفت، دستگيرى صدر بسيار مسئله ساز خواهد شد بايد. آيت اله ابوالقاسم خويى بود
 شنيديم آه وى امروز به نجف .آوفه در پنج آيلومترى شهر نجف مخفى بود صدر در مسجدى در شهر

در حال حاضر در مقبره امام على مخفى شده آه مكان بسيار مقدسى براى شيعيان  فرار آرده است و
برسد  فرد مسلحى اجازه ورود به اين محل را ندارد و خارجى ها نيز اجازه ورود ندارند، چه است و هيچ

پليس در حال مذاآره  يف پليس است و هم اآنوناين از وظا. به نظاميان آمريكايى و يا ديگر سربازان
  .وى امكانپذير گردد است آه مقتدا صدر را قانع آند اين مكان را ترك آرده تا دستگيرى

دست به ناآرامى  هواداران وى. البته پيامدهاى اين جريان براى روزهاى آتى بسيار اسفناك خواهند بود
اندازه مسلح هستند و چقدر  ه هواداران وى تا چهولى آسى نمى داند آ. هاى بيشترى خواهند زد

عالوه بر اين، آسى نمى داند آه مقامات ايران  .اسلحه دارند و تا چه اندازه مى توانند نيرو بسيج آنند
آنها ممكن است از طريق جنوب اسلحه وارد آشور آنند تا به  اينكه. چگونه واآنشى بخرج خواهند داد

و بسيارى از مردم اوضاع را . اين ها همه مبهم است. وج خود برسانندا اين شورش دامن زنند و به
  .دانند و انتظار بدترين وقايع را دارند بسيار خطرناك مى

قدرت سياسى  آيا به نظر شما آمريكايى موفق خواهند شد تا پايان ماه ژوئن: صداى آلمان
نظامى  قويت نيروىرا به يك دولت عراقى واگذار آنند و از آنگذشته، صحبت بر سر ت

  دارند؟ اين دو چگونه با هم همخوانى. آمريكاى مى رود
اينجا تاآنون تنها جابجايى  در. تقويت نيروى نظامى از خارج هنوز خبرى از آن نيست :حسن حسين

وارد بغداد شده اند و تالش دارند تا  يكسرى واحدهاى نظامى هم اآنون. نيروهاى نظامى صورت گرفته
ولى ما نمى دانيم آه طرف مقابل آه هواداران الصدر . اند ت آنترل درآورند و موفق نيز بودهوضعيت را تح

اينكه . نشان خواهند داد و چه استراتژى و تاآتيكى را اتخاذ خواهند آرد باشند، چگونه واآنشى از خود
 ا نمى توان حدسبه مقاومت مسلحانه روى خواهند آورد و يا فعاليت هايى از نوع ديگر ر آنها مستقيما

  .ديد ولى هر واآنشى هم آه باشد، آن را در شهرهايى مانند بصره و اماره و بغداد خواهيم. زد
يك دولت  ولى اين يك واقعيت است آه جنبش الصدر در عراق، مانعى جدى در راه واگذارى قدرت به

همين جهت تالش مى  به. اين را آمريكايى ها در اين فاصله بخوبى دريافته اند. مستقل عراقى است
مسئله را حتى به شيوه  اگر آنها موفق شوند طى روزهاى آتى اين. شود اين مسئله را حل آنند

واگذارى قدرت به يك دولت مستقل  نظامى و قهرآميز حل آنند، آنگاه مى توان گفت آه نقشه راه براى
 هفته بطول انجامند و به سراسر ها بيش از يك ولى اگر اين درگيرى. عراقى در خطر قرار نخواهد گرفت

  .اين زمانبندى به مخاطره افتاده است آشور گسترش يابند، آنگاه مى توان گفت آه
 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   فروردين18سه شنبه : روزنامه های تهران
  2004  آوريل  6 -1383 فروردين 18 سه شنبه -بي بي سي 

نبه تهران همزمان با ورود محمدالبرادعی رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی به روزنامه های سه ش
تهران عنوان های اصلی خود را به بحران جديد هسته ای ايران اختصاص داده و در عين حال اخبار و 

  .گزارش هائی از شورش ها و ناآرامی های عراق را با اهميت ديده اند
 های بزرگ صفحه اول خود از حوادث عراق و اعتراض بزرگ  در عنوانجمهوری اسالمی و کيهان

مسلمانان به اشغال آن کشور خبر داده و همراه با عکس های بزرگ از مقتدی صدر به عنوان کسی که 
  .مردم معترض به او چشم دوخته اند، ياد کرده اند

تانی را منعکس کرده  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در عنوان بزرگ خود نظر آيت اهللا سيسايران
که خواستار آرامش برای مردم عراق شده است و در عين حال خبر از صدور حکم دستگيری مقتدی 

  .صدر داده است
 ضمن بررسی وضعيت عراق و فعاليت های مقتدی صدر شرقمهران کرمی در سرمقاله روزنامه 

ت راديکاليسم و حرکت در روحانی تندرو احتمال داده است که سياست خارجی ايران را نيز به سم
  . مسير مخالفت جدی تر با حضور نظامی آمريکا در عراق سوق دهد
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به نوشته سرمقاله شرق با پيوند گرفتن اسالم گرايان راديکال در ايران و عراق، اصالح طلبی ايرانی که 
سالم در محمد خاتمی نماينده آن است و گرايش به اسالم غيرسياسی و حکومت مبتنی بر احترام به ا

  .عراق که آيت اهللا سيستانی مروج آن است بيش از پيش تحت فشار قرار خواهد گرفت
شرق در گزارشی درباره سفر رييس اژانس بين الملی انرژی اتمی به تهران از زبان سخنگوی وزارت 

بطه ايران و خارجه ايران نوشته است ايران قصد ندارد در مورد پيش شرط های اتحاديه اروپا کنار بيايد و را
  . اروپا بايد دارای سود دو طرفه باشد

 نوشته حميدرضا آصفی در حالی اين سخنان را اعالم کرد که ايران نتوانسته از متحدان اروپايی شرق
خود استفاده کند و بحران هسته ای جديد نشان از گره پنهان در استفاده ايران از ديپلماسی اروپايی 

رار دادن اروپا ميان خود و آمريکا، هرطور که شده فشار ديپلماسی آمريکا را دارد و ايران سعی کرده با ق
  . دفع کند و لذا برای ايران مهم است که هر طور شده اين اتحاد را حفظ کند

به نظر نويسنده روزنامه شرق فعاليت اروپا در صحنه سياست خارجی ايران مديون حضور محمد خاتمی 
گانگی عملکرد در صحنه داخلی به صحنه خارجی نيز منتقل شده و در رياست جمهوری است ولی چند

  . گويا اروپايی ها نيز از اين فضا بهره کافی را می برند
سفر سوم دبيرکل آژانس انرژی هسته ای به ايران در حالی انجام می . امروز البرادعی به ايران می آيد

 ايران می آيد تا بتواند جنگ ديپلماسی را زودتر شود که اين بار او در نقش مذاکره کننده آمريکايی ها به
  .از موعد پايان دهد

   چندانی  نتيجه  غربی  نوشته کارشناسان البرادعی  پنهان  در گزارش اصلی خود با عنوان ماموريتاعتماد
  ر از دفعاتت ، قوی  ايران  خود به  در سفر سوم  البرادعی آنها معتقدند که. کنند  نمی  بينی  پيش  آن را برای
  . ظاهر خواهد شد گذشته

  سو امريکا و برخی  صورت گرفت که از يک  در حالی به نوشته گزارشگر اعتماد سفر محمد البرادعی
   اتهام  در تاييد اين  مدارکی دارند که کنند و اظهار می  می  متهم يی  هسته  پنهانکاری  را به کشورها تهران

   روز از جمهوری  روز به  و انگليس ، فرانسه  آلمان  يعنی  ايران  سنتی گر، حاميان دي در اختيار دارند و از طرف
  شوند  می  نزديک  واشنگتن  ديدگاه  و به  گرفته  فاصله اسالمی
روزنامه عصر که بعد از پايان سفر رييس آژانس بين المللی منتشر شده و خبر اول خود را به کيهان 

اص داده، در گزارشی اين سئوال را مطرح کرده که محمد البرادعی در پايان ناگهانی اين سفر اختص
  .سفر به تهران رييس آژانس بود و يا نماينده آمريکا

حسين شريعتمداری مدير کيهان به نوشته اين روزنامه اعالم کرده است که سفر برادعی به تهران 
  .به تهران آمده بودنتيجه مثبتی در بر نداشته است و وی برای وقت کشی و فرصت سوزی 

 در گزارشی نظر محمد جواد حجتی کرمانی روحانی ميانه رو را منعکس کرده که گفته است آفتاب يزد
با توجه به شخصيت محمد البرادعی، ايران بايد با وسواس در صدد اعتماد سازی و جلوگيری از ايجاد 

  .بحرانی در زمينه فعاليت های هسته ای خود باشد
 در مقاله ای در اين روزنامه رابطه نتيجه اعالم شده انتخابات نسيم صبا مدير روزنامه رسول منتجب نيا

مجلس ايران را با فشارهای بين المللی بررسی کرده و نتيجه گرفته مردم در صورت احساس خطر برای 
  .دفاع از کشور و نظام ايستادگی خواهند کرد

ا اين همه نهادها و اشخاصی که موجب بی تفاوتی به نوشته اين روحانی عضو مجمع روحاينون مبارز ب
  .مردم و شکل گيری تصور و برداشت جديد در کشورهای ديگر جهان شده اند مقصر هستند

به نظر نويسنده مقاله نسيم صبا محافظه کاران که خود را پيروزمند انتخابات می دانند به جای خط و 
  .رضايت مردم و ايجاد استحکام ملی برآيندنشان کشيدن برای اصالح طلبان بهتر است در جلب 

 از زبان مسووالن شورای نگهبان خبر داده که سه شنبه نتايج نهائی انتخابات انتخابدر حالی که 
اسفند ماه از سوی آن شورا اعالم می شود به نوشته همين روزنامه قائم مقام شورای نگهبان گفته 

  . نيازی به پاسخ گوئی ندارداست که اين شورا به جهت آرا و تفسيرهای خود
اشاره رضا زواره ای عضو هيات موتلفه اسالمی وحقوق دان شورای نگهبان به نظر می رسد به تصميم 

روز يکشنبه مجلس برای تحقيق و تفحص درباره انتخابات اسفند ماه باشد که در آن شورای نگهبان با 
  .حافظه کاران فراهم آوردرد صالحيت گسترده اصالح طلبان زمينه را برای پيروزی م

به نوشته انتخاب قائم مقام شورای نگهبان گفته است در بخش های نظارت بر انتخابات و تأييد مصوبات 
مجلس شورای اسالمی بايد پاسخگوی عملکرد خود باشد اما اين شورا مرجع و تائيد کننده نهايی در 

  .بررسی طرح ها و لوايح است
در حوزه انتخابيه شهر بهبهان داده که بر اساس خبرهای قبلی ولی اهللا  خبر از ابطال انتخابات شرق

  .شجاع پوريان نماينده اصالح طلب فعلی بار ديگر انتخاب شده بود
شرق به دنبال خبر ابطال انتخابات بهبهان که شجاع پوريان را از نمايندگی مجلس هفتم محروم می کند 

  .تحقيق و تفحص از صداوسيما بوده استيادآور شده که وی در مجلس ششم رئيس هيات 
تحقيق و تقحص مجلس از سازمان صدا و سيما که تحت نظر رهبر جمهوری اسالمی اداره و مديريت 
می شود از ابتدا با واکنش تند و مخالفت آميز محافظه کاران روبرو بود و زمانی که هم در آن از تخلف 

ن سازمان صدا و سيما اين تحقيق و تفحص را های مالی گسترده در آن سازمان سخن رفت، مسووال
  .نديده گرفتند و قوه قضاييه هم در اين باره نظری اعالم نکرده است
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 خبر داده که جامعه مدرسين حوزه علميه قم به غالمعلی حداد عادل جمهوری اسالمیروزنامه 
انی بر مجلس هفتم توصيه کرد از نامزدی رياست مجلس انصراف دهد تا راه برای رياست يک فرد روح

  .باز شود
از اعضا جامعه مدرسين حوزه علميه قم با ارسال , به نوشته جمهوری اسالمی آيت اهللا محمد مومن 

  .نامه ای به حداد عادل خبر داده که از نظر آن جامعه برای رياست مجلس اولويت با روحانی هاست
 گفتگو بر سر رياست مجلسی که نامه عضو جامعه مدرسان حوزه قم در زمانی منتشر می شود که

هيچ يک از روحانيون صاحب نام به آن راه نيافته اند از مدت ها در روزنامه ها در جريان بوده است و 
فاکر و , روزنامه جمهوری اسالمی در جست وجو يک روحانی برای اين سمت به دکتر احمد احمدی 

  .موسی قربانی اشاره کرده است
تصادی صبح تهران در گزارشی آماری نشان داده است که همچنان رشد  روزنامه اقدنيای اقتصاد

اقتصاد کشور وابسته به باالرفتن بهای نفت است و در ده سال گذشته هر گاه بهای نفت در بازارهای 
  .جهانی افزايش يافته امار رشد اقتصادی هم رو به صعود نهاده است

مار و ارقام منتشر شده توليد ناخالص داخلی کشور  که براساس آ١٣٨١به نوشته دنيای اقتصاد در سال 
 درصد و يشترين رشد در ده سال گذشته بود درآمدهای نفتی نيز تقريبا در اوج خود قرار ۴/٧حدود 

  . ميليارد دالر به دست آمد٢٣داشته و
در يک هفته پس از خبرها و شايعاتی که در مورد اسکناس های دوهزار تومانی و احتمال جمع آوری آن 

 مقامات بانک مرکزی اعالم داشتند که اين شرقروزنامه های مختلف منعکس می شد به نوشته 
  .اسکناس ها خواهد ماند

انتقاد از طرح روی اسکناس ها و نقاشی بنيان گذار جمهوری در آن، ابتدا توسط محافظه کاران آغاز شد 
  .قاد خود را از آن اعالم داشتو به دنبال آن دفتر نشر و تکثير آثار آيت اهللا خمينی هم انت

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  دادگاه سعيد مدني برگزار شد 
  2004  آوريل  6 -1383 فروردين 18سه شنبه 

  .   دادگاه انقالب اسالمي برگزار شد26دادگاه سعيد مدني از فعاالن سياسي صبح امروز در شعبه 
در اين جلسه آه   :در خصوص برگزاري جلسه دادگاه گفت» ايلنا« خبرنگار محمد شريف در گفت و گو با

  .  دادگاه انقالب اسالمي برگزار دفاعيات الزم انجام گرفت26در شعبه 
 قانون 698 و 500موضوع مواد , اتهامات اتصابي به ايشان: وي در خصوص موارد اتهامي پرونده گفت

  . و تشويش اذهان عمومي استمجازات اسالمي به جرم تبليغ عليه نظام 
وآيل سعيد مدني با اعالم اين مطلب آه آار رسيدگي به پرونده موآلش در اين شعبه به پايان رسيده 

  . ما منتظر صدور حكم نهايي از سوي دادگاه مربوطه هستيم: افزود, است
 73داد ماه سال پرونده آقاي سعيد مدني مرتبط با بازداشت ايشان در خر: شريف در پايان تصريح آرد
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