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

  
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق دهاي رويدا
  

  .موفق ربيعی، از اعضای شورای حکومتی عراق، از مقام خود استعفا داده است
  2004    آوريل 11 -1383   فروردين23 يك شنبه -بي بي سي 

  
 11يکشنبه (آقای ربيعی به بی بی سی گفت که وی در واقع دو روز پيش استعفاء داده بود اما امروز 

  .اين استعفاء بطور رسمی اعالم شده است) آوريل
  .وی در مورد دليل و يا داليل استعفای خود توضيحی نداده است

دو نفر ديگر از اعضای شورای حکومتی عراق يعنی عبدالباسط ترکی و اياد عالوی قبال از پستهای خود 
  .استعفاء داده بودند
کنار گذاشته " اعضای شيعه شورای حکومتی نيز از پست خود و از) وزير کشور(پيشتر نوری بدران 

آقای بدران گفت که پل برمر، حاکم آمريکايی اداره امورد عراق ، به وی گفته که تعداد زياد ". شد
شيعيان در شورای حکومتی باعث ايجاد ناهماهنگی مذهبی در اين شورا شده است و بنابر اين آقای 

  . ود را ترک کندبرمر از او خواسته که پست خ
  .تعدادی از اعضای شورای حکومتی عراق بشدت از عملکرد آمريکا در فلوجه انتقاد کرده اند

  آرامش نسبی در فلوجه
پس از حدود يک هفته درگيری مسلحانه سنگين بين نيروهای آمريکايی و شبه نظاميان عراقی در شهر 

 هلی کوپتر آمريکايی در غرب بغداد خبر می فلوجه آرامش نسبی برقرار شده و در حاليکه از سقوط يک
  .رسد، شيعيان در شهر کربال به مناسبت برگزاری مراسم عزاداری اربعين آتش بس اعالم کرده اند

محمود عثمان، از اعضای شورای حکومتی عراق که در صدد کسب توافق طرفين برای برقراری آتش 
ل آتش بس را به خروج کامل نيروهای بس است، گفته است که گروه های مسلح در فلوجه قبو

  .آمريکايی از شهر مشروط کرده اند
  . وی پذيرش چنين شرطی توسط آمريکاييان را نامحتمل دانسته است

  شرط آمريکاييان
ريچار ليستر، خبرنگار بی بی سی در بغداد، از قول آقای عثمان گزارش می کند که نيروهای آمريکايی 

به نظاميان مسلح عامالن قتل چهار شهروند آمريکايی را که اوايل ماه جاری در مقابل انتظار دارند که ش
  .در فلوجه به قتل رسيدند به آنان تحويل دهند

  . قتل اين چهار نفر باعث آغاز عمليات نظامی واحدهای آمريکايی در فلوجه شد
ی در فلوجه توافق به گفته برخی از منابع نزديک به هيات ميانجيگری، رهبران مذهبی و معتمدان محل

کرده اند با پخش بيانيه مشترکی از گروه های مسلح بخواهند اسلحه خود را زمين بگذارند اما اين خبر 
  .نيز هنوز تاييد نشده است

همزمان، زدوخوردهای پراکنده از بامداد روز يکشنبه در فلوجه آغاز شده و به گفته يک افسر آمريکايی 
راد مسلح از خود دفاع می کنند اما فعال در نظر ندارند به عمليات تهاجمی نيروهای وی در برابر تهاجم اف

  .جديدی دست بزنند
در مورد تلفات عمليات اخير در فلوجه، خبرنگار بی بی سی از قول گروهی از امدادگران بين المللی 
هزار و گزارش می کند که دست کم چهارصد و هفتاد عراقی در جنگ های اخير فلوجه کشته و حدود يک

  .دويست نفر زخمی شده اند
  .هزاران تن از اهالی فلوجه نيز شهر را ترک کرده اند

  کربال
به گزارش خبرنگاران از کربال، دهها هزار تن از عزاداران به منظور شرکت در مراسم اربعين در اين شهر 

  .گرد آمدند و در ميان آنان زايرانی از ساير کشورهای جهان نيز ديده می شد
نظاميان طرفدار مقتدی صدر، روحانی تندرو عراقی که با نيروهای نظامی خارجی درگير بوده اند، شبه 

  . کنترل شهر را در دست دارند و گفته اند که به مناسبت مراسم اربعين آتش بس برقرار کرده اند
ده ای قبال گزارش هايی از گفتگوهای آتش بس بين آنان و نيروهای آمريکايی گزارش های تاييد نش

  .ارسال شده بود
به گفته خبرنگاران، ماموران پليس عراقی در شهر ديده نمی شوند و شبه نظاميان مسلح حفظ نظم را 

  . در دست دارند
  سقوط هلی کوپتر

  .همزمان، منابع آمريکايی از سقوط يک فروند هلی کوپتر نظامی آمريکا در غرب بغداد خبر داده اند
ق گفته است که اين هلی کوپتر در نزديکی شهر ابوغريب، واقع در غرب سخنگوی نظامی آمريکا در عرا

  .بغداد، هدف آتش زمينی قرار گرفت و سقوط کرد
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اين هلی کوپتر از نوع پرنده های تهاجمی آپاچی است و معموال ماموريت خود را با دو خدمه انجامی 
  .می دهد

  .گفته شده دو خدمه هلی کوپتر در اين حادثه کشته شده اند
اين منطقه در خالل چند روز اخير شاهد نبرد سنگين نيروهای آمريکايی و شبه نظاميان مسلح عراقی 

  .بوده است
در خبر ديگری از منطقه، تاييد شده است که دو روز قبل، يک شهروند آمريکايی توسط افراد مسلح 

  .ربوده شده است
  .دارکاتی گروگان گرفته شدوی توماس هميل نام دارد و ظاهرا هنگام سفر با يک ستون ت

آدم ربايان تهديد کرده اند که در صورتی که نيروهای آمريکايی شهر فلوجه را تخليه نکنند آقای هميل را 
  . به قتل خواهند رساند

  
  آند    زرقاوي با مقتدي صدر اعالم همبستگي مي

  2004   آوريل  11 -1383  فروردين 23يك شنبه 
  .اعالم آرد) عج(اي حمايت خود را از سپاه المهدي  در بيانيهجماعت انصار االسالم اردن 

رهبر " ابومصعب زرقاوي"ملقب به " احمد فضيل نزال الخاليقه"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 
اش را براي همكاري و حمايت آامل از سپاه المهدي   اي آمادگي  جماعت انصار االسالم اردن در بيانيه

  .،روحاني انقالبي عراق در مقابله با نيروهاي ائتالف اعالم آرد" درمقتدي ص"وابسته به 
 بعد از حمله نظاميان آمريكايي 2002در سال " زرقاوي"به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، گفته مي شود 

به نيروهاي طالبان و اعضاي شبكه تروريستي القاعده با حمايت جمعي از اعضاي آرد انصار االسالم 
  .شدوارد عراق 

اين در حالي است آه در سال گذشته سايتهاي اينترنتي و شبكه هاي تلويزيوني، نوارهاي صوتي 
وي در اين نوارها مسئوليت حمالت بر ضد نيروهاي . اند  را پخش آرده" ابو مصعب زرقاوي"متعلق به 

  .است  ائتالف در عراق به عهده گرفته
فرمانده " جان ابي زيد"رهاي صوتي تهديد آرده، همچنين در بعضي از اين نوا" ابو مصعب زرقاوي"

حاآم غير نظامي آمريكا در عراق و ديگر مسئوالن بلند پايه " پل برمر"نيروهاي مرآزي آمريكا در بغداد و 
  .در شوراي حكومت انتقالي را ترور مي آند

  اند    هزار خانوار از فلوجه گريخته
  .ار از شهر فلوجه گريخته اند هزار خانو5حدود : صليب سرخ عراق اعالم آرد

خيز فلوجه به   ها از شهر جنگ  به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، بنا به اعالم صليب سرخ اين خانواده
هيئتي از اعضاي اين سازمان براي آمك به آوارگان شهر فلوجه آماده به خدمت .صحرا پناه برده اند

  .اند  شده
شهر فلوجه در اردوگاهي صحرايي در نزديكي فلوجه ولي دور از به گزارش خبرگزاري فرانسه، آوارگان 

  .صحنه جنگ مستقر خواهند شد
اعضاي سازمان بهداشت جهاني وابسته به سازمان ملل از جمله پزشكان بدون مرز و آميته بين 

  .المللي صليب سرخ در اين هيئت شرآت دارند
  ق به قتل رسيدنددو تن از اعضاي دستگاه اطالعات و امنيت آمريكا در عرا

  . آمريكايي را در فلوجه اعالم آرد2شبكه تلويزيوني الجزيره قطر با دريافت نواري ويدئويي آشته شدن
 2به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در نواري ويدئويي آه به شبكه الجزيره قطر ارسال شد، جسد 

  .است  اند، نشان داده شده  مريكا بودهآمريكايي آه گفته مي شود از آارآنان دستگاه اطالعات و امنيت آ
به نقل از شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، در اطراف جسد اين دو آمريكايي، اجساد ديگري از عراقيان ديده 

  .است  مي شده
 آمريكايي بوده 2همچنين در اين تصوير خودرويي به آتش آشيده آه احتمال مي رود متعلق به اين 

  است،ديده مي شود
 سرباز آمريكايي را در عراق اعالم 2حالي است آه روز گذشته وزارت دفاع آمريكا خبر ربوده شدناين در 
  .آرد

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  .رژيم ايران و حزب اهللا لبنان به مقتدي صدر آمك ميكنند: نيويورك پست 

  2004   آوريل  11 -1383  فروردين 23يك شنبه 
ورك پست در روز يكشنبه گزارش داد سپاه پاسداران و نيروهاي امنيتي  روزنامه نيوي-همبستگي ملي 

همچينين اين روزنامه گزارش داد اخيرا .  ميليون دالر در اختيار خانواده صدر گذاشته اند80رژيم 
 تلفن ماهواره اي و تجهيزات ايستگاه راديويي در اختيار صدر قرار 800ديپلماتهاي سفارت رژيم در بغداد 

  .دداده ان
 اين روزنامه اطالع حاصل آرده است آه سپاه پاسداران ايران و گروه -83 فروردين 23 -نيويورك پست

تروريستي حزب اهللا لبنان براي اقدامات خشونت بار برعليه نيروهاي آمريكايي و نيروهاي ائتالف بطور 
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وني مقتدي صدر مخفيانه آمك مالي و آموزش و حمايت لجستيكي در اختيار روحاني شيعه غير قان
  . ميگذارند

شب گذشته مقامات اطالعاتي آمريكا و اسرائيل گفتند سپاه پاسداران ايران و نيروهاي امنيتي تندرو 
 ميليون دالر به سازمانهاي خيره ايجاد شده توسط خانواده صدر آمك آرده اند آه 80طرفدار خامنه اي تا 

  .فته استبراي تأمين بودجه شبه نظاميان فناتيك او بكار ر
 تا 800منابع اطالعاتي گفتند مأموريني از حزب اهللا لبنان گروه تروري آه توسط ايران توليد شده است 

 اردوگاه واقع در ايران 3 رزمنده جيش المهدي را در زمينه تكنيك هاي جنگ چريكي و تروريستي در 1200
  .در نزديكي مرز عراق آموزش داده اند

 800چنين اعتقاد بر اين است آه اخيرا ديپلماتهاي سفارت ايران در بغداد اين منابع به پست گفتند هم
  .تلفن ماهواره اي و تجهيزات ايستگاه راديويي در اختيار گروه صدر گذاشته اند

به «در روز سه شنبه در مصاحبه اي با يك ايستگاه راديويي گفت صدر , وزير دفاع, دانلد رامسفلد
 ».اردداشتن رابطه با ايران شهرت د

  
  حمايت پنهان جمهوري اسالمي از شورشيان عراق و نگراني از دست دادن آنترل اوضاع

  2004   آوريل  11 -1383  فروردين 23يك شنبه 
نويسنده روزنامه الرپوبليكا از نقش جمهوري اسالمي در ناآراميهاي عراق و ): راديو فردا(سياوش اردالن 

دولت ايران تا آنون رسما آوشيده است خود را از مواضع . حمايت ايران از مقتدي صدر مي نويسد
مقتدي صدر دور آند، اما روزنامه الرپوبليكا در عين حال آه انگشت اتهام را در حمايت از مقتدي صدر به 

سوي ايران دراز مي آند، از اين موضوع ابراز نگراني مي آند آه مقاومت افراطيون شيعه در برابر 
  . يت آل شيعيان را در آينده سياسي عراق به خطر بياندازدنيروهاي ائتالف، موقع

 چاپ رم، در تحليلي از اوضاع آنوني در LA REPUBLICAروزنامه الرپوبليكا ): راديو فردا، رم(احمد رافت 
با گذشت روزها، مقتدي صدر، روحانيان : عراق و نقش جمهوري اسالمي در اين بحران مي نويسد

  : در ادامه اين تحليل آمده است. ته استايراني را نيز نگران ساخ
اگرچه ايران با حمايت از مقتدي صدر سعي آرد از او به عنوان اسلحه اي براي گل آلود ساختن آب 
سياست در عراق و بهره برداري از آن استفاده آند، وليكن امروز بيم آن مي رود آه اين شورش با 

  . بست بكشاندابعادي آه يافته است، شيعيان عراق را به بن 
ظهور مقتدي صدر در صحنه سياست عراق به گفته مفسر الرپوبليكا ، آرايش نيروهاي شيعه را به هم 

مقتدي صدر با . ريخته است و احتمال فروپاشي شوراي موقت حكومتي عراق روز به روز قوت مي گيرد
واند از وزن نيروهاي شورشي آه در عراق به راه انداخته است، به نوشته روزنامه ايتاليايي مي ت

سياسي شيعه در آينده اين آشور و در دولت موقتي آه قرار است حكومت را در هفته هاي آينده به 
  . دست گيرد، بكاهد

در تحليل الرپوبليكا پس از نام بردن از اعضاي شيعه شوراي موقت حكومت آه در روزهاي گذشته 
نده آناره خواهند گرفت، به اخراج حسين آاظمي استعفا داده و يا اعالم آرده اند آه در ساعات آي

قمي، آاردار سفارت جمهوري اسالمي در بغداد آه از او به عنوان پاسداري آه به ديپلماسي قرض داده 
اين اخراج و اين استعفاها نشان از عمق بحران : شده است نام مي برد، اشاره مي آند و مي نويسد

  . حران را داردآنوني و نقش جمهوري اسالمي در اين ب
تماسهاي ساعات اخير مقامات جمهوري اسالمي با ابراهيم جعفري، رهبر حزب : الرپوبليكا مي نويسد

الدعوه و عبدالعزيز حكيم، رهبر شوراي عالي انقالب اسالمي، حاآي از نگراني تهران از عواقبي آه 
  . شورش مقتدي صدر در صحنه سياسي خواهد داشت هستند

جمهوري اسالمي مي تواند مقتدي صدر را به پذيرش پيشنهاد شوراي موقت : ويسدالرپوبليكا مي ن
حكومت عراق، مبني بر تسليم شدنش به نيروهاي ائتالف در قبال ضمانت دادگاهي با حضور وآالي 

در اين صورت حداقل در جنوب عراق به گفته الرپوبليكا بحران آاهش خواهد يافت و . مدافع وادار سازد
ئتالف فرصت خواهند يافت به جستجوي راه حل سياسي جديدي براي خروج از مرداب عراق نيروهاي ا
  .بپردازند

  
  حكومت انتقالي عراق اين آشور را ترك آرد  آاردار ايران به درخواست شوراي

  2004   آوريل  11 -1383  فروردين 23يك شنبه 
ت انتقالي عراق از آاردار جمهوري در پي درخواست شوراي حكوم: شبكه تلويزيوني ابوظبي ادعا آرد

  .اسالمي ايران مبني بر ترك اين آشور، وي بغداد را به سوي تهران ترك آرد
به نقل از شبكه خبري ابوظبي، " الغد  عراق"رساني   به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا پايگاه اطالع

ه به علت آنچه شوراي حكومت انتقالي عراق از حسن آاظمي قمي خواسته است آ: مدعي شد
  .ارتباط وي با حوادث جاري در عراق ناميده شده است، اين آشور را ترك آند

وگو با ايلنا از اين خبر ابراز   اين در حالي است آه يك منبع آگاه در سفارت عراق در تهران در گفت
  .اطالعي آرد  بي

پايه  عاليت ايران در عراق را آامًال بيپيش از اين نيز يك منبع ديپلماتيك، گزارش روزنامه الحيات مبني بر ف
و آذب قلمداد آرده و هدف از انتشار اين گزارش را تحريك افكار عمومي داخلي عراق و تحريف 

 .هاي مشكالت اين آشور ارزيابي آرده بود ريشه
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  رفت از بحران است      شدن مقتدا صدر به ايران تنها راه برون  پناهنده

  2004   آوريل  11 -1383  فروردين 23يك شنبه 
الدعوه با سيد مقتدا صدر درباره   حزب: يك منبع بلندپايه در شوراي حكومت انتقالي عراق اعالم آرد

  .وفصل بحران جاري در عراق و بازگشت آرامش، مذاآره آرد  گري ايران براي حل  ميانجي
البدل   ، عدنان األسدي، عضو علي"الغد  عراق"به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا به نقل از پايگاه خبري 

گروهي به نمايندگي از : شوراي حكومت انتقالي عراق، با اعالم اين خبر، تصريح آرد
  .اند  گري صحبت آرده  اإلسالميه در ديدار با سيد مقتدا صدر، درباره ميانجي  الدعوه  حزب

 موجود در دو هفته پيش، توقف مقتدا صدر نيز پذيرفت آه در مقابل بازگشت وضعيت به حالت: وي افزود
دستور دهد ) عج(گيري پرونده قضايي جاري بر ضد وي، به سپاه المهدي  حمالت اشغالگران و تعويق پي

  .نشيني آند  اند عقب  از تمام مناطقي آه به تصرف درآورده
 جاري است وفصل بحران  حل براي حل  شدن مقتدا صدر به ايران تنها راه  پناهنده: األسدي اظهار داشت

آه به علت اتهام مشارآت در قتل سيدعبدالمجيد خويي از سوي نيروهاي ائتالف، به وي وارد شده 
  .است

 
  مقتدي صدر با پناهنده شدن به ايران مخالفت کرد 

  2004   آوريل  11 -1383  فروردين 23يك شنبه 
ل رفع اتهامات وارده به وي از منابع دفتر مقتدي صدر از مخالفت وي با پناهنده شدن به ايران در مقاب

  . سوي اشغالگران آمريکايي خبر دادند
به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه بحريني اخبار الخليج با بيان اين مطلب به نقل از منابع دفتر مقتدي 

مقتدي صدر با تاکيد بر ادامه حضورش در عراق به عنوان فرمانده ارتش المهدي تا تحقق : صدر نوشت
لبات خود با رفتن به ايران مخالفت کرده است اين در حالي است که اشغالگران همچنان از به تمام مطا

  .رسميت شناختن مطالبات صدر خودداري مي کنند
مطالبات مقتدي صدر شامل آزاد کردن معاونانش از بازداشتگاه آمريکايي ها و انتشار مجدد نشريه 

  .کا تعطيل شد، مي باشدالحوزه که با تصميم پل برمر حاکم منصوب آمري
به گفته اين منابع، ابراهيم جعفري اخيرا در تهران رايزني هايي را با مسوولين ايراني در مورد بحران 

ميان مقتدي صدر و اشغالگران و پيامدهاي خطرناک آن بر آينده شيعيان عراق انجام داد و از مسوولين 
  .ايراني خواست براي حل اين بحران دخالت کنند

ي در ديدار با مقامات بلندپايه ايران پيشنهاد ميزباني ايران از مقتدي صدر را مطرح کرد و اينکه بر جعفر
آيت اهللا کاظم حائري براي موافقت با اين طرح در مقابل توقف پيگردهاي قانوني بر ضد مقتدي صدر 

ايراني دراين زمينه فشار وارد شود زيرا متقدي صدر از آيت اهللا حائري تقليد مي کند، اما مسوولين 
  .پاسخ نهائي نداده اند

به ادعاي اخبارالخليج،  ترديد ايران در مورد دخالت در امور عراق در پي نامه شديداللحن واشنگتن به 
تهران از طريق سفارت سوئيس در ايران بر مي گردد که در آن نسبت به آنچه دخالت در تحوالت کنوني 

ن نامه در برگيرنده تهديد روشن با افزايش فشار آمريکايي در مساله عراق است به ايران هشدار داد، اي
برنامه هسته اي بود، واشنگتن آيت اهللا حائري را که مقتدي صدر از وي تقليد مي کند و در ايران زندگي 

  .مي کند را متهم به تحريک صدر بر ضد نظاميان آمريکايي کرده است
ز امروز  به نقل از يک منبع مورد اعتماد خود در ايران از شايان ذکر است روزنامه الشرق االوسط ني

ميانجي گري يک شخصيت بلندپايه عراقي براي جلب موافقت ايران به دادن پناهندگي سياسي به 
  .مقتدي صدر خبر داده بود

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  شكل جديد مبارزات در عراق

  2004   آوريل  12 -1383  فروردين 24 دو شنبه - شرق: ميثم طاهري بن چناري
وقوع شورش هاي عراق در روز هاي اخير، آغازگر دوره اي جديد در تحوالت پس از سقوط صدام در عراق 

در اين مرحله نوك حمله آن متوجه نيرو هاي . است آه در آن شكل تازه اي از مبارزه را نشان مي دهد
وه هاي جديدي از مردم عراق را وارد صحنه مبارزه راديكال با آمريكا و خارجي مستقر در عراق بوده و گر

هم پيمانانش آرده است آه در مجموع چالش هاي تازه اي را براي آمريكا و نيرو هاي خارجي مستقر 
شورش هاي اخير داراي ويژگي هاي خاص است آه از حمالت چريكي . در عراق پديد آورده است
  . حوزه آلي قرار داد۴ي شود و آن را مي توان در مسلحانه گذشته متمايز م

  : تغيير در حوزه جغرافيايي-الف 
نخستين اعتراضات نسبت به حضور نيرو هاي آمريكايي در عراق در منطقه حدفاصل بغداد و مناطق 
تحت آنترل آرد ها در شمال شكل گرفت آه مرآز اصلي آن هم منطقه موسوم به مثلث مرگ بين 

ولي در شورش هاي اخير، دامنه اعتراضات به مناطق . ، فلوجه و تكريت قرار داشتشهر هاي بغداد
البته . مرآزي و جنوب عراق و حتي تا بصره و نواحي هم مرز با ا يران در العماره و هرات نيز آشيده شد

ده و در اين زمان مراآز سابق مقاومت آه نواحي واقع شده در شمال بغداد و فلوجه بود همچنان فعال بو
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وقوع حوادث اخير نشان مي دهد دامنه اعتراضات به نواحي عراق در مرآز . حتي فعال تر نيز شده است
و جنوب آشيده شده و تنها منطقه اي آه در آرامش به سر مي برد منطقه آردستان عراق است آه با 

  .نگراني تحوالت اخير عراق را دنبال مي آند
  : تغيير در شكل مبارزات-ب 

گروه هاي مسلح چريكي به دليل . ن ويژگي اعتراضات سابق، چريكي و پراآنده بودن آنها بودمهم تري
خصلت نظامي گري و براندازانه اي آه دارند و ترس از فاش شدن تشكيالتشان تحت پوشش شديد 
 امنيتي فعاليت مي آنند و تمايلي ندارند تا مردم از درون سازمان آنها اطالعي داشته باشند يا دولت

به اين دليل سازمان هاي چريكي اوج فعاليت شان در ترور، . هاي سازمان آنها را آشف و سرآوب آنند
ولي در روز هاي اخير . بمبگذاري و خرابكاري خالصه  مي شود و توان تاثير گذاري و بسيج مردم را ندارند

هاي خارجي را شاهد شورش هاي بزرگ مردمي بوديم آه با اسلحه هاي سبك و نيمه سنگين نيرو 
هدف حمالت خود قرار دادند و حتي توانستند آنترل برخي شهر ها و مراآز عمومي و دولتي را در 

اين امر علني آردن اعتراضات را نشان مي دهد و حاآي از گسترش مبارزه در ميان مردم . اختيار بگيرند
  .عراق و فراتر رفتن از بعضي اعضاي گروه هاي آوچك چريكي است

  :راضات علني و راديكال شيعيان اعت-ج 
شيعيان عراق در طول يك سال اخير در عرصه سياسي امتيازاتي را آسب آرده بودند آه در طول چند 
. دهه اخير هرگز نمي توانستند به آنها دست پيدا آنند ولي از وضعيت موجود نيز چندان خشنود نبودند

 ولي عواملي آه شيعيان حامي مقتدي صدر را در حوادث اخير اگرچه تمامي شيعيان وارد صحنه نشدند
به خيابان ها آشاند ممكن است ساير شيعيان و رهبران شيعي را نيز تحريك آند و اعتراضات آنها را 

از جمله عواملي آه در هفته هاي اخير موجب ناخرسندي و اعتراض شيعيان شد عبارتند . علني سازد
ني براي برگزاري انتخابات پيش از پايان ماه ژوئن و موعد در نظر گرفتن درخواست آيت اهللا سيستا: از

انتقال قدرت به عراقي ها، در نظر نگرفتن منافع شيعيان در تدوين قانون اساسي موقت عراق و اعطاي 
خودمختاري و دادن حق توبه آرد ها آه با مخالفت گروه هاي زيادي از شيعيان و مردم عراق مواجه 

ي بر اينكه آمريكا تمايل دارد تا بخش اعظم امنيتي و نظامي عراق را به شد، انتشار خبر هايي مبن
از جمله وزارت دفاع تا شيعيان نتوانند در بخش هاي باال و حساس وزارت دفاع وارد (سني ها واگذار آند 

  .) شوند
و حامي البته اين تصميم آمريكا مي تواند به دليل نگراني اين آشور از نفوذ گروه هاي راديكال شيعه 

باالخره، عامل ديگري آه جرقه حوادث اخير را زد، . ايران در اين سازمان هاي نظامي و امنيتي باشد
برخورد نيرو هاي آ مريكايي و شوراي حكومتي موقت عراق با برخي گروه هاي شيعه از جمله گروه صدر 

 گرفتن ميزان نفوذ گروه صدر اقدام به دستگيري برخي از اعضاي بانفوذ اين گروه بدون در نظر. ثاني بود
  .در ميان شيعيان انجام شد

  :پيدايش رهبري آاريزماتيك_ د 
تا قبل از شورش هاي اخير شيعيان، مبارزات مختص به گروه هاي آوچك مسلحي بود آه حمالت 

پراآنده اي را انجام مي دادند و بين آنها هماهنگي و سازماندهي مشخصي وجود نداشت و مهم تر 
ولي در شورش هاي . ها فاقد رهبري واحد و مشخص با ويژگي آاريزماتيك در ميان خود بودنداينكه آن

اخير شيعيان، مردم معترض از هواداران مقتدي صدر، روحاني جوان و جوياي نام عراق به شمار مي 
خود رفتند آه توانسته بود بخشي از جامعه شيعيان را آه غالبًا از مقلدان سابق پدرش بودند به سمت 

به رغم اينكه مقتدي صدر به عنوان يك رهبر ديني طراز اول در . جلب آند و آنها را به خيابان ها بكشاند
ميان روحانيون شيعي به شمار نمي رود ولي وي توانسته است رهبري طيف قابل توجهي از شيعيان 

ه نشين عراق در بغداد، نجف، را در اختيار بگيرد و حوادث اخير نيز دامنه نفوذ او را در تمامي مناطق شيع
  . آشكار آرد... آربال، بصره، ناصريه، آوت، العماره و

هر چند ساير مراجع شيعه عراق از جمله آيت اهللا سيستاني و مجلس اعالي انقالب اسالمي و 
سايرين با وي همراهي نكردند و اين موجب شكست زودهنگام شورش شيعيان حامي مقتدي صدر 

نكته ديگر . حرآت به خوبي دامنه نفوذ اين شخصيت جوان عراقي را نشان دادخواهد شد ولي اين 
اينكه، شورش هواداران صدر خواسته يا ناخواسته ميان مخالفان حضور آمريكا و سايرين آه با آمريكا و 

آشتار  تعداد زيادي از شيعيان در طول . شوراي حكومتي موقت همكاري مي آنند مرزي را ترسيم آرد
اين امر نوعي .  اخير نيز احساسات و عواطف بسياري از جامعه شيعيان را تحت تاثير قرار دادروز هاي

همراهي رواني و عملي با انديشه مقتدي  صدر آه مخالف حضور آمريكا است و به دنبال آن بدبيني  
 نسبت به آساني آه در قبال شورش هاي اخير سكوت آرده و با آن همراهي نكردند مثل آيت اهللا

 .را پديد آورد و در نهايت به تحكيم موقعيت مقتدي صدر انجاميد... سيستاني، مجلس اعال و
  

  اخبار راديو فردا ارسالي به وسيله اي ميل
  2004    آوريل 11 -1383   فروردين23يك شنبه 

  مداخله جمهوري اسالمي در بحران عراق، از ديد دو آارشناس آمريكايي
نيروهاي امنيتي ايران به شبه نظاميان : قل از مقامات آمريكا مي نويسد به نBoston Globeروزنامه 

لري دايموند، از مشاوران . طرفدار مقتدي صدر به طور مستقيم يا از طريق نمايندگانشان آمك مي آنند
صدها تن از نيروهاي اطالعاتي جمهوري اسالمي در ميان نيروهاي مورد : نيروهاي ائتالف مي گويد

 ، يك آارشناسان مرآز Edward Luttwakادوارد لوتواك .  عراق پول پخش مي آنندحمايتشان در
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دولت ايران قادر به آنترل بسياري از فعاليتها در درون : مطالعات استراتژيك در واشنگتن مي گويد
بيشتر ماموران ايراني و تجهيزات آنها از بندر بصره در : لري دايموند، مي گويد. ساختار حكومتي نيست

دايموند و لوتواك هر دو مي گويند آمريكا براي خروج از بحران آنوني، گزينه . جنوب وارد عراق مي شوند
هاي زيادي ندارد و بهترين راه از بين بردن شبه نظاميان ضد آمريكايي و همزمان با آن تاآيد بر ايجاد 

  .دموآراسي در عراق است
  

 اسالمي براي تدريس مذهب شيعه در دانشگاه پيامد ربوده شدن مسلحانه مسئول اعزامي جمهوري
  مطالعات اسالمي گويان

دولت جمهوري اسالمي از مقامات گويان خواست در ارتباط با ربوده شده يک روحاني ايراني در اين 
هشت روز قبل، محمد حسن ابراهيمي روحاني ايراني که در يک . کشور آمريکاي جنوبي توضيح دهند

 در شهر جرج تاون پايتخت کشور گويان به تدريس تعليمات مذهب شيعه دانشگاه مطالعات اسالمي
وي شب چهاردهم فروردين ماه پس از شليک . مشغول بود، از سوي گروهي ناشناس ربوده شد

ناپديد . هايي که منجر به از کار افتادن اتومبيل او شد، در ميانه راه محل کار تا خانه ربوده شد گلوله
ني در گويان همزمان با وقوع موج تازه اي از خشونتها در اين کشور آمريکاي التين شدن اين روحاني ايرا

 مورد آدم ربايي در اين کشور به ثبت رسيده 14به گزارش پليس گويان سال گذشته . گيرد صورت مي
  .هنوز انگيزه ربايندگان مشخص نشده. است

  
  ت از ديد يك ساآن منطقهنابودي جنگل هاي شمال در اثر سياست نادرست شهرك سازي دول

با آنكه دولت براي محافظت از جنگلهاي شمال قوانيني را تصويب آرده، اما روند قطع درختان جنگل و 
آشاورزي در بسياري از شاليزارهاي شمال . ساخت شهرك در دامنه آوهها به شدت افزايش پيدا آرده

داريوش نوري، يكي از ساآنان . دمتوقف شده و صاحبانش آماده واگذاري آن به شهرك سازان هستن
تخريب جنگلها از خيلي سال پيش شروع : منطقه نور استان مازندران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد

شده، نه به دست مردم عادي و بومي منطقه بلكه بدست دولت آه جنگلها را به پيمانكاران واگذار آرده 
وي درمورد استفاده . دند و قلع و قمع را شروع آردندو آنها هيچ رحمي به جنگل و درخت و طبيعت نكر

مردم منطقه از درخت هاي جنگلي مي گويد مقدار استفاده ساآنان در حد محدودي است و لطمه اي 
وي درمورد واگذاري . به رشد جنگل نمي زند درحاليكه پيمانكاران درخت هاي آهن را از ريشه مي آنند

وقتي آه درآمد سرانه مردم مي آيد پايين، مجبور مي شوند زمين زمين ها توسط شاليكاران مي گويد 
  .وي علت اين آار را حمايت نكردن دولت از آشاورزي مي داند. هايشان را بفروشند

  
  مذاآرات تلفني وزير امور خارجه جمهوري اسالمي با وزيران امور خارجه بريتانيا، آلمان و فرانسه

زي، وزير امور خارجه جمهوري اسالمي در گفتگوهاي تلفني به گزارش خبرگزاري ايسنا، آمال خرا
جداگانه با وزيران امور خارجه بريتانيا، آلمان و فرانسه آنها رادر جريان مذاآرات اخير تهران با محمد 

بر اساس اين گزارش ها آمال خرازي در . البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار داد
 با اشاره به مذاآرات البرادعي گفت ما براي حل مسايل با آژانس بين المللي تماس با جك استراو و

انرژي اتمي بر اساس يك جدول زمانبندي شده به توافق رسيديم و اميدواريم آه طرف اروپايي نيز به 
  .تالش خود براي حل نهايي اين مساله ادامه دهد

  
   پليس جمهوري اسالميافزايش سرقت و اخاذي از مردم با استفاده از يونيفورم

با افزايش شمار سرقتها با استفاده از عنوان و پوشيدن يونيفورم پليس و اخاذي از مردم، پليس 
بنا بر اطالعيه مرآز . جمهوري اسالمي نسبت به روند فزاينده اين نوع اخاذي به مردم هشدار داد
عرفي آند، موظف است اطالعرساني نيروي انتظامي، هر آس آه با لباس شخصي خود را پليس م

بنابر گزارشهاي واصله، بسياري از اين پليسهاي تقلبي از . سريعا آارت شناسايي خود را نشان دهد
با آغاز . راديو به عنوان بي سيم و همچنين از تفنگ اسباب بازي براي گول زدن مردم استفاده آرده اند

ي آند، شمار اين موارد آمتر شده اما باز فعاليت گشت ويژه پليس آه از تجهيزات پيچيده اي استفاده م
هم برخي با پوشيدن لباس هاي شبيه به نيروهاي حكومتي و گذاشتن ريش سعي مي آنند مردم را 

  .بترسانند و از آنها پول بگيرند
  

  احضار و بازداشت دگرانديشان و محروميت بسياري از زندانيان سياسي از حق مرخصي
ي گويند بعد از تعطيالت نوروزي تغييري در وضعيت پرونده آنان صورت خانواده هاي زندانيان سياسي م

با وجود پيگيريهاي . نگرفته و حتي بسياري از آنان از حق طبيعي مرخصي رفتن نيز بهره مند نيستند
در همين حال احضار و . زياد، مسئوالن زندان به درخواست آنان و خانواده هايشان، توجهي نمي آنند

همسرش : معصومه شفيعي گفت. ويان و فعاالن سياسي در ايران همچنان ادامه داردبازداشت دانشج
به گفته هما زرافشان، همسر ناصر .  روز به مرخصي آمده45اآبر گنجي در طول چهار سال تنها 

زرافشان ، معاون قوه قضاييه اعالم آرده بود در صورت گذشتن يك سوم از دوران محكوميت، آقاي 
شهال بهنودي، . اما با گذشت اين مدت، هنوز خبري از آزادي وي نيست. ند آزاد شودزرافشان مي توا

همسر هاشم آغاجري نيز اعالم آرد مسئوالن قول داده بودند پس از انتخابات به پرونده آقاي آغاجري 
  .رسيدگي آنند، اما هيچ تغيير خاصي در اين پرونده داده نشده 
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  رش بحران عراق از ديد يك روزنامه فرانسوينگراني هاي جمهوري اسالمي از گست

گرچه : روزنامه فيگارو در شماره امروز خود ضمن تحليل موضع ايران در برابر بحران اخير عراق مي نويسد
در باتالق فرو رفتن ارتش آمريكا در عراق موجب رضايت احساسات ضدآمريكايي مذهبيون ايران است، 

روزنامه هاي ايران با . نگراني جمهوري اسالمي شدهافزايش خشونت در مرزهاي ايران سبب 
ضمن حمله به سياست های آمريکا، آوشش بر اين » بوش در عراق فاجعه آفريد«عنوانهايي مانند 

به نوشته فيگارو حتي اگر برخي از . دارند تا آمتر در مورد مقتدي صدر تحليلهاي مثبت به چاپ برسانند
يشه هاي مقتدي صدر سهيم هستند، نمي توان تصور آرد آه دست مذهبيون محافظه آار ايران در اند
جمهوري اسالمي از حاميان قاطع عبدالعزيز حكيم، رهبر مجلس اعالي . جمهوري اسالمي در آار است

انقالب اسالمي عراق است آه تمايل به انتقال قدرت به عراقيها از راه مسالمت آميز دارد و هيچگاه 
  .صدر را تاييد نكرده استتمايالت تندروانه مقتدي 

  
  بازتاب حمايت جمهوري اسالمي از گروه هاي مخالف در عراق در نشريات ايتاليايي

.  مي نويسد جهان با سوء ظن به جمهوري اسالمي نگاه مي آندCorriere della Seraآوريره دالسرا 
جمهوري . نندبخشهايي از حكومت در ايران از شورشيان و بويژه گروه مقتدي صدر حمايت مي آ

. اسالمي با استفاده از سيل زائرين و روحانيان توانسته است عوامل نفوذي خود را به عراق اعزام دارد
il Riformista ضمن تاآيد مجدد بر حمايت ايران و رهبر جمهوری اسالمي از مقتدي صدر، به نقل از 

مي از گروه شيعه ديگري آه جمهوري اسال: گزارش سازمان امنيت خارجي ايتاليا، سيزمي مي نويسد
 هزار نفر است و عمده آنها در جمهوري اسالمي در پايگاههاي پاسداران تعليم ديده اند و 5در برگيرنده 

  .فرماندهي آن به عهده عماد مقنيه، يكي از فرماندهان برجسته حزب اهللا لبنان است، حمايت مي کند
  

  ديد يك آارشناساتهام مداخله جمهوري اسالمي در بحران عراق، از 
دآتر پيروز مجتهدزاده، استاد علوم سياسي و استراتژيك در دانشگاههاي لندن و تهران در مصاحبه با 

ايران در .فضاي موجود در عراق زمينه را براي تهمت زدن به ايران آماده آرده است: راديو فردا مي گويد
د آمريكايي است و از طرف ديگر همسايگي عراق واقع است و داراي يك نظام جمهوري اسالمي و ض

نقش آفرينندگان اصلي در عراق شيعيان هستند آه آنها هم به صورتي خواستار استقرار جمهوري 
از سوي ديگر به دليل روابط خصمانه ميان ايران و آمريكاهرجا مشكل و . اسالمي در آن آشور هستند

تا آنجا آه من اطالع دارم، دولت . آنندمسئله اي در منطقه وجود دارد، جمهوري اسالمي را متهم مي 
جمهوري اسالمي با طرح انتقال قدرت در عراق موافق است، امااگر منابع قدرتي ديگري در ايران خالف 

اين جهت حرآت مي آنند، مسئله اي است آه من فكر مي آنم آه بايد با اسناد معتبر و قانع آننده 
  .بيان شود

  
 خواستار پشتيباني آشورهاي اروپايي از ايران در سازمان بين وزير امور خارجه جمهوري اسالمي

  المللي انرژي اتمي شد
وزير امور خارجه جمهوري اسالمي از آشورهاي اروپايي خواست در سازمان بين المللي انرژي اتمي، از 

آمال خرازي در تماسي تلفني با همتايان فرانسوي، . موضع جمهوري اسالمي پشتيباني آنند
ايي و آلماني از آنان خواست در نشست آينده هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي در بريتاني

تهران در سال گذشته با وزيران امور خارجه . وين آه در ماه ژوئن تشكيل مي شود، از ايران حمايت آنند
 جمهوري سه آشور يادشده در زمينه برنامه هاي هسته اي به توافقي دست يافت، اما گفته مي شود

  .اسالمي به موارد مورد توافق پايبند نبوده است
  

  بازداشت يك دانشجوي دانشگاه بوعلي سيناي همدان
اتهام اين دانشجوي . محمد مجدزاده به حکم دادگاه انقالب اسالمي همدان به زندان محکوم شد

ه مسئوالن و دانشگاه بوعلي سيناي همدان، تشکيل گروه با هدف برهم زدن امنيت کشور، توهين ب
محمد مجدزاده متهم شد . اهانت به رهبر، و فعاليتهاي تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي عنوان شد

به اينکه در خرداد ماه در گردهمائي هاي دانشگاه همدان و نيز همه پرسي قانون اساسي حضور 
عبه يک اين دانشجو دادگاه انقالب اسالمي همدان ش. داشت و اين امر امنيت کشور را برهم زده است

  . سال زندان محکوم کرد3را به 
  واآنش جمهوري اسالمي و آشورهاي منطقه به ناآرامي هاي عراق

رژيم هاي عرب مي آوشند علنا از عمليات نظامي آمريكا انتقاد نكنند زيرا مايل به رنجاندن آمريكا 
ه عقيده برخي کشورهاي عرب، وحيد عبدالمجيد از مرآز مطالعات استراتژيك االهرام گفت ب. نيستند

محافظه آاران تندرو ايران مي خواهند نيروهاي آمريكا در عراق را به يك باتالق بكشانند تا توجه آمريكا 
وي مي گويد رويدادهاي اخير را صرفا مقاومت در مقابل اشغال تلقي آردن، . محدود به ايران نشود
مع تشخيص مصلحت نظام در نماز جمعه اآبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مج. ساده انگاري است

به گزارش خبرگزاري دانشجويان . تهران گفت ايران بدليل آسيب پذير شدن آمريكا قدرتمندتر شده است
. ايران، آقاي رفسنجاني تاآيد آرد آه ما با آمريكا خرده حساب هايي داريم آه بايد روزي برطرف شود
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انيه اي گفت مردم عراق مي توانند با رهبري مرجعيت جامعه مدرسين حوزه علميه قم روز شنبه در بي
 .شيعه، حكومت تامين آننده خواستشان را تشكيل دهند

  
   فاجعه ملي-زلزاه بم

  
 نفر افزايش 430 تعداد معلولين نخاعي بم به -سرپرست در شهرستان بم    هزار آودك بي4بيش از 

  يافته است  
  2004   آوريل  11 -1383  فروردين 23يك شنبه 

سرپرست    آودك بي305 هزار و 4از زمان وقوع زلزله در شهرستان بم، تاآنون : استاندار آرمان گفت
  .اند  شناسايي شده

به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا،علي آريمي، استاندار آرمان با اشاره به اينكه آار شمارش 
براساس آخرين آمار، عالوه بر : ردسرپرست در چند مرحله انجام شده است، تصريح آ  آودآان بي

  .سرپرست نيز شناسايي شده است   خانواده بي916 هزار آودك، تعداد يك هزار و 4شناسايي بيش از 
اند و   گان زير آوار دچار ضايعه نخاعي شده   نفر از نجات يافته250در اثر وقوع زلزله : آريمي در ادامه افزود

  . نفر افزايش يافته است430ان به تعداد معلولين نخاعي در اين شهرست
در حال حاضر : وي با تاآيد بر اينكه حمايت از اين افراد به عهده سازمان بهزيستي آشور است، گفت

سرپرست تحت پوشش بهزيستي قرار گرفته و تعدادي از آودآان به   هاي بي  تمامي آودآان و خانواده
  .اند  مراآز بهزيستي ديگر شهرها منتقل شده

  ن پيام پايا
 

  چرا دست روي دست گذاشته ايم
  2004   آوريل  12 -1383  فروردين 24 دو شنبه -شرق : سيمين بهبهاني

تقريبًا سه ماه و پانزده روز در تهران منتظر اجازه آغاز بازسازي در بم نشستيم و پولي را آه به منظور 
ست در دو حساب متمرآز آرديم آمك به ساختن يك مرآز فرهنگي، از داخل و خارج آشور اهدا شده ا

و اهداآنندگان را در انتظار مژده آغاز به آار نگاه داشتيم، سپس تصميم گرفتيم آه با بودجه شخصي به 
  .بم سفر آنيم و اوضاع را از نزديك ببينيم

  
 فروردين ماه جاري حدود ساعت شش با قرار قبلي در فرودگاه تهران با آقاي علي ١۶صبح روز يكشنبه 

به اين ترتيب ساعت .  درويشيان، نويسنده گرامي و آقاي پرويز مختاري، مهندس معمار گردآمديماشرف
باز با قرار قبلي، دو تن از دوستان، آقاي احمد شايگان و آقاي فرنام . صبح در فرودگاه بم بوديم٨/۵

هيچ يك از هتل . دندفرهي هر دو از داغديدگان بم، ما را استقبال آردند و تا هنگام بازگشت همراه ما بو
پس از . هاي بزرگ بم آسيب نديده بودند و نمودار سستي بنيان مناطق آسيب ديده مي شدند

واگذاشتن ساك هاي دستي خود در يكي از اين هتل ها، سبكبار به سمت شهر روانه شديم و آدام 
 هنوز آسفالت قابل آنچه از شهر مانده است، خيابان هايي هستند آه.شهر؟ واقعًا خيمه گاه دربه دري

استفاده اي دارند و خاك ها و ويراني ها در حاشيه شان انباشته است و اتومبيل ها از ميان آنها عبور 
پس از يك بررسي مختصر در شهر، با باقري زاده، شهردار بم، آه جوان است و فعال و خوش .مي آنند

 سقف هاي سبك موقت قرار دارند با همه سازمان هاي شهر در زير چادرها يا. برخورد، تماس گرفتيم
شهرداري هم در وسط ميدان بزرگي در يك ساختمان سبك ولي خوش طرح قرار گرفته . حداقل آارمند

بود آه عبارت از محوطه اي است در حدود چهل  مترمربع با يك ميز تحرير و چند صندلي براي مراجعه 
ه احداث يك بناي فرهنگي در حدود پانصد الي مقصود خود را با شهردار در ميان گذاشتيم آ. آنندگان

ايشان قول مساعدت دادند و وسيله مالقات با آقاي دآتر عباس اسماعيلي رئيس . ششصد متر است
انجمن شهر را فراهم آوردند و وعده ايجاد تسهيالت گرفتيم و تا آخر شب نامه  اداري مهر و امضا شد و 

بعدازظهر به تماشاي بيشتر شهر رفتيم با بغض گلوگير . به اين سرعت عمل و حسن نيت آفرين گفتيم
در مقابل هر ويرانه يك چادر بي رنگ ورو و گاه پاره پاره ديده . و اشك روان آه خيال باز ايستادن نداشت

. مي شد و در سقف آن از داخل المپي نصب شده بود آه هنگام شب روشنايي آن را هم ديديم
  . و با عزت نفس، چيزي براي گفتن نداشتند جز شرح فراقساآنان نجيب اين چادرها، صبور

  
حوصله قلم فرسايي شاعرانه ندارم، آوار به گمان من به اندازه اي بود آه مي تواند آوهي در حاشيه 

به نظر من نخستين آاري آه مي بايست آرده . با اين همه شهر سبز است و پر از درخت. آوير بسازد
اين انتقال مسلم ترين و فوري ترين . خارج شهر مي بوده آه نشده استمي شد انتقال اين آوار به 

اگرچه دير شده . آاري است آه نياز به تعيين محل گسل زلزله و طرح نقشه جامع شهر نداشته است
شايد چهل، پنجاه آاميون با آار شبانه روزي و ياري مردم آه فعًال آار براي آنها . ولي نبايد ديرتر شود

.  است، بتواند ظرف يك ماه شر اين توده هاي مزاحم را از سر چادرنشينان صبور آم آنددرمان روحي
. است» شهر_ باغ «آنچه از تماس با مردم دريافتيم اين است آه بم يك . خوشبختانه بيابان آم نداريم

يرا آه و مردم از باغي آه در گوشه آن خانه داشته اند نمي خواهند دست بردارند، ز) يعني بوده است(
قسمتي از درآمدشان از درختان اين باغ يا نخلستان بوده است و اين درختان را نمي توانند به جايي 

از طرفي پس لرزه .ديگر منتقل آنند و داشتن چنين باغ هايي عمر چند نسل را پشتوانه داشته است

www.iran-archive.com 



ه از بالي تنوره آشيدن ها هنوز ادامه دارد و به فرض آه شهر را در جاي ديگر بنا آنند معلوم نيست آ
پس بهتر است خانه ها را مطابق با اصول معماري مناطق زلزله . ديو عنان گسسته زلزله مصون بماند

همچنان آه معمول ديگر مناطق جهان است و . خيز، با مصالح سبك و سقف و ديوار مهار شده بسازند
آن . انتقال فوري سند به وراث استمسئله ديگر لزوم .باغ هاي پربرآت بم را بي سروصاحب رها نكنند

طور آه شنيدم، در بسياري از امالك، مرگ جمعي و همزمان اتفاق افتاده است و گويا در چنين مواردي 
هر يك از مردگان از يكديگر ارث مي برده اند و اين تداخل، محاسبه سهم االرث بازماندگان را از نظر 

آه به فكر تهيه هفت سنگ قبر براي پدر و مادر و عمه و يك وارث جوان در حالي . فقهي دشوار مي آند
خواهران و برادران خود بود مي گفت براي گرفتن سند بايد به مشهد بروم تا از عموي پير و فلج خود، آه 

اين ديگر وظيفه قانون شناسان است ! به سبب اين تداخل، سهم االرث نصيبش مي شود وآالت بگيرم
تاترياق از عراق «ده آنند و براي سرعت در عمل تكليفي معين آنند وگرنه استفا» اصل اضطرار«آه از 

همچنين بهتر است نقشه هايي ساده و تقريبًا مشابه در ابعاد » .آورده شود، مارگزيده مرده باشد
مختلف و مقاوم در برابر زلزله، تنظيم و طرح شود و با پول آافي به خود صاحبان ملك ها واگذار شود تا 

ارت شهرداري، خانه  ها هرچه زودتر ساخته شود و مطمئنًا اگر ضوابط معماري در نظر گرفته شود زير نظ
زلزله آسيبي نخواهد رساند، همچنان آه هتل ها و خانه هاي ساخته شده براي آارمندان آارخانه ها 

لومتر با شهر قديم ما به تماشاي آنها هم رفتيم آه بيش از پنج تا ده آي. در زلزله اخير آسيبي نديده اند
مستراح : در پايان هشدار مي دهيم آه فاجعه به باالترين مرحله تغافل رسيده است. فاصله نداشتند

هاي غيربهداشتي آه طبعًا نزديك چادرها است، شكستگي لوله هاي آب مصرفي در زيرزمين و آلودگي 
 غذايي، هجوم حشرات از شپش و آن با نفوذ گنداب ها، نبودن حمام، نبودن بهداشت، آمبود مواد سالم

پشه تا هجوم گزندگان از قبيل عقرب و مار، فرارسيدن گرماي آويري، شيوع بيماري هاي عفوني و هزار 
 چرا دست روي دست گذاشته ايم؟. آفت و بالي ديگر بازماندگان را بيش از زلزله تهديد مي آند

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  اد شديد وزارت امورخارجه آمريكا از آارنامه جمهوري اسالمي در رعايت حقوق بشرانتق
  2004   آوريل  11 -1383  فروردين 23يك شنبه 

مسئله حقوق بشر در جمهوري اسالمي همچنان مورد انتقاد کشورهاي ): راديو فردا(شيرين فاميلي 
ايران و « صفحه اي با عنوان 16ک جزوه وزارت خارجه آمريکا با انتشار ي. غرب، از جمله آمريکاست

به کارنامه حقوق بشر جمهوري اسالمي ايران » صداهايي که در تالش براي شنيده شدن هستند
اين سند با ذکر جزئيات به اعمال محدوديتها عليه مطبوعات، فعاالن سياسي . شديدا انتقاد کرده است

 که جوانان معترض در کنار توفيق شيرين عبادي اصالحگرا و اقليتهاي مذهبي پرداخته است و تالشهايي
  .  را به عنوان روزنه اميدي براي آينده ايران ذکر کرده است2003در کسب جايزه نوبل 

اي تمام رنگي   صفحه16خبرگزاري فرانسه خبر از انتشار يک بروشور ): وفردا?راد(ان ?ر مصدق کاتوز?ام
. به نقض حقوق بشر در موارد متعدد متهم کرده استداد که در آن وزارت خارجه آمريکا تهران را 

واشنگتن تحت عنوان ايران و صداهايي که در تالش براي شنيده شدن هستند، در اين جزوه به ويژه 
جناح راست حکومت تهران را به دليل آنچه زير پا نهادن خواست مردم ايران ناميده شده، به باد انتقاد 

  . گرفته است
  

امروز صداهاي دليرانه مردم ايران که حقوق خود را طلب مي کنند، از : ه آمده استدر مقدمه اين جزو
لزوم احترام به شان انساني خود سخن به ميان مي آورند، و خواستار آن هستند که آزادي داشته 

جزوه وزارت خارجه آمريکا آنگاه با اشاره به رهبر . باشند باورهاي خود را ابراز کنند، خاموش مي شود
در پاسخ، عناصر غيرانتخابي در سلسله مراتب حکومتي ايران جلوي : مهوري اسالمي ادامه مي دهدج

  . چنين فراخوانهايي را مي گيرد و مي کوشد چنين صداهايي را خاموش کند
همزمان با افزايش سرکوبي در ايران، ناراضيان عزم خود را براي تعيين : سند ياد شده مي افزايد

در برابر هر .  و به دست آوردن تمامي حقوق انساني خود به نمايش گذاشته اندسرنوشت آينده خود
  .صدايي که فرونشانده مي شود، صداهاي بيشتري براي کسب آزادي بلند مي شود

  
در ميان مواردي که وزارت امور خارجه آمريکا در اين بروشور، تحت عنوان نقض حقوق بشر در ايران نام 

ايراني در تابستان امسال، در پي بازداشت توسط ماموران /برنگار کاناداييبرده، قتل زهرا کاظمي خ
. جمهوري اسالمي، توقيف چندين روزنامه اصالحگرا و حبس دهها روزنامه نگار است که هنوز زندانيند

بخشي از جزوه ياد شده به موارد زير پا نهادن و آزاد و اذيت اقليتهاي مذهبي، بويژه بهائيان انتقاد مي 
  . ندک
  

رد گسترده صالحيت داوطلبان اصالحگراي نمايندگي در انتخابات اول اسفند ماه گذشته مجلس شوراي 
اسالمي توسط شوراي نگهبان موضوع بخش ديگري از جزوه تازه وزارت امور خارجه آمريکا درباره وضعيت 

سي مردم ايران که در ايران امروز خواستهاي سيا: در اين بخش آمده است. حقوق بشر در ايران است
خواهان مشارکت بيشتر در تعيين سمت و سوي آينده جامعه هستند، تنها زماني تحمل مي شود که 

  . با منافع تثبيت شده جناح راست جمهوري اسالمي انطباق داشته باشد
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بروشور وزارت خارجه آمريکا اعتراضهاي دانشجويي و تظاهرات خياباني جوانان ايران در خرداد و تير 
 به خاطر تالشهايش در راه اعتالي 2003ذشته را در کنار توفيق شيرين عبادي در کسب جايزه نوبل گ

حقوق زنان در ايران، بازتاب دهنده اميد براي آينده ايران قلمداد کرده و مي افزايد که اين صداها شنيده 
زارت خارجه آمريکا، در انتشار جزوه و: در تفسير خبرگزاري فرانسه از اين خبر آمده است. خواهند شد

پي انتقاد شديد آمبئي ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا از نقض 
حقوق بشر در اين کشور و صدور قطعنامه اخير کميسيون ويژه سازمان ملل عليه ايران در گردهمايي 

 پيش بيني مي کند ايران که در گذشته با اين خبرگزاري. ساالنه اين نهاد در ژنو صورت مي گيرد
عصبانيت به اين گونه انتقادها واکنش نشان داده، اين بار نيز به احتمال قوي واکنشي مشابه نشان 

  .خواهد داد
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